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 يامکپ...  دادم مي اس ام اس نفر چند به هميشه مثل داشتم و بودم نشسته دانشگاه ي محوطه تو

 يتاب براي و زدم کنار بود افتاده چشمم تو که رو موهام تار يک...  خدا به مياره حال آدمو جيگر بازي

 زا تر بيش خودت به...  ده نمي يعني ده نمي گم مي...  دخي ده نمي جواب باش مطمئن»  نوشتم

 «؟ داري اعتماد من
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 ...« دختره اين ديونست»  اومد فاطمه جواب سرش پشت 

  «؟ دقيقا چيه منظورت»  ماني جواب هم اون از بعد و 

 مي همه از اول...  داره قصه يک کدوم هر...  شي مي گيج داري عزيز ي خواننده...  خب خب خب

 : بيتا ي قصه سر ريم

 ( پيش روز دو) 

 ابيت روي پاشيد يکم و بيرون کردم تف تعجب شدت از بودمو خورده که اي قهوه قلوپ يک همون

 .«  پوووف...  بود تفي قهوت...  عياش فرهنگ بي:»  کشيد جيغ... 

 رتتوصو...  بود بزاقي ترش دقيق:»  گفتم سرد خون و دادم تکيه صندلي به ، کردم پاک دهنمو دور

 ...« خالي خال سگاي اين عين شدي کن پاک

 ...  برداشت کيفش توي از دستمال و.«  رواني:»  گفت لب زير 

  اوج يکهو که

 ... سرش تو زدم و «؟ داري مغز اصال تو آخه:»  گرفتم

  «؟ باران اجاره دادي رو خونه باال ؟ آخه چته:» کشيد جيغ 

 هديون بابا ؟ داري مشکلي...  فروختمش اصال نخير!  خفه:»  زدم غر و دادم تکون هوا تو انگشتمو

 .«  کنم خفت بزنم خوام مي بيتا آوردي در حرصمو...  اه نيستي بلد هيچي

 ...  آوردم در گوشيمو و ميز رو کوبيدم رو قهوه.«  بابا برو:»  گفت و آورد در ادامو

  داشت بابا

 دلبخن با و کردم قرار بر تماسو...  سوخت مي بودم زده جيغ بيتا سر بس از گلوم...  زد مي زنگ

 ...«  عزيزم بابايي سالم:»  گفتم

 ؟ بابا خوبي...  باران سالم ـ

 ؟ خوبن عيال و اهل ؟ خوبي شما...  ممنون بله ـ
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 با عدب و سرش تو زدم کتابمو دادم مي گوش بابا به که طور همون و کردم نگاه بيتا به غره چشم با

  واقعا...  بابا دارم کار خيلي هنوز من نه...  خوبم بگو...  جون بابا مرسي:»  گفتم خنده

 کي...  نکن ناراحت خودتو شما...  بخونه کنم مي مجبور خرو بيتاي اين دارم...  سخته امتحانمون

  کي...  آتيش باران گن مي من به برم قربونت ؟ ؟نگراني جان بابا چيه...  بخونه کنم مي کاري

 يگهد يکي...«  چشمت جلوي االن بيا ؟ کني نمي باور جانم...  نگيره تر پايين 011 از کنم مي کاري

 ؟ بزنم دوباره يا بابا شنيدي صداشو...  سرش تو زنم مي:»  گفتم و بيتا سر تو کوبوندم کتاب با

 حرص با و کتاب با سرش تو زدم تر محکم دوباره...«  بيتاي اين زنم مي دوباره نشنيدي چشم

  ؟ دنبالت بيام خوني نمي درس...  باران نکن شيطوني:»  گفت کالفه بابا.«  احمقو:»  دادم ادامه

 ...« وايميسم سرت باال خودم اداره بياي

 . خدافظ...  خونم مي خونم مي...  بابا شما قربون نه ـ

 کرد پرت کتابو و...«  گم نمي هيچي هي...  ديونه خر:»  گفت و کرد حمله سمتم بيتا...  کردم قطع و

 ارشاد سازمان با داره مشکلي کسي...  من خوندن درس وضع اينم عزيزان خب...  بغلم تو

 ماش با تونستم طور چه دونم نمي من...  آخه:»  گفتم و گذاشتم تخت روي کتابو...  کنه هماهنگ

 .« خدا به استعدادين آلود گل برف ي گوله يک عين.  بشم دوست استعدادا بي

 ؟ بريزم سرم به خاکي چه بگو حاال ؟ شد تموم زدي غر قدر اين خب ـ

 و نشست تخت رو.«  احمق سرت تو خاک ؟ بريزي خواي مي خاکي چه ديگه:»  گفتم حرص با

 ...« پايين ميارم فکتو زنم مي:»  گفت

 ... نکنم کمکت که وقته اون...  نگير جبهه خود بي...  دارم مشکي کمربند من ـ

 عزيزم بله:»  گفتم و دادم تکون سرمو «؟ باشي جدي شه مي حاال:»  گفت و داد تکون سرشو

  و.«  کردي خفم:»  زد داد.«  نبينم ريختتم خواد مي دلم...  بيتا سرت تو خاک اي...  جديم جدي

 يکم شد مي چي خدايا ؟ شــــعور بي قدر اين آدم...  زدم مي نفس نفس...  بيرون اتاق از رفت

 آب انليو يک...  ميز سمت رفتم ؟ کردي مي فرو اينا پوک ي کله تو منو حد از بيش استعداد اين از

.. . تو اومد بيتا و شد باز دوباره در...  خوردم يکم دادم مي تيکه ميز به که طور همون و برداشتم

 مي دست که طور همون و کردم نگاه ساعت به«؟ برگشتي تر دراز پا از دست:»  گفتم و خنديدم
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 رينب مي پناه من به همتون بينم مي شادي از ميرم مي خداييش...  ثانيه 01...  آفرين:»  گفتم زدم

». 

 .  کنم کار چي بگو جونت ددي جون ـ

 .  سرم رو ريخته زياد پرونده...  شرمنده ـ

 ...  هنوز دومي ترم خوبه...  مياي بودن وکيل فاز ما برا...  پرونده...  بابا برو ـ

 روم به رو« . بيا...  کنم فرو مخت تو خاکي چه ببينم بيا:»  گفتم و نشستم ميز پشت صندلي روي

 ...«  بزن حرف خب:»  گفتم و ميز رو زدم...  موند ساکت و نشست

  ؟ حرفي چه ـ

 ... بگو ريزشو به ريز ـ

 و داد مي جوابمو داشت اونم و دادم اس کيوان به که اين ريزش به ريز:»  گفت و داد تکون سرشو

  تبرداش تريپ باز بعدم...  سيري ازم گفته باران گفت برداشت فاز يکهو که طوري همين خالصه

 آخه:»  گفتم حرص با دوباره...«  پرتا و چرت اين از و خوريم نمي هم درد به ديگه طوره اين اگه

  نکني گوش من به هم ذره يک نکنه درد دستت ؟ زدي يارو به حرفه اين...  بگم چي تو به من

 ...«  نرسيدم جا اون به هنوز که من:»  گفت خشونت با...«  نتيجش اينم حاال... 

 ...  بود کرده گير گلو اين ته قبل از خوام مي عذر ـ

..« . ريختي بخت بد من سر رو فحش عالم يک که شما خانمي ؟ بود کرده گير:»  گفت و زد پوزخند

  دستاشو و زد خشکش...  صورتش تو پاشيدم همشو سريع حرکت يک تو و برداشتم رو قهوه

 گفت غر با.«  اي قهوه ي ديونه...  شد يکي باطنت و ظاهر ديگه حاال:»  گفتم حرص با...  برد باال

 .«  باران کني مي خالي روم که ايه قهوه دومين اين:» 

 که نه مکن خالي صورتت رو دارشو کافئين گفتم شي نمي هوشيار ريزم مي که حلقت تو...  بهتر ـ

 ...  هستي متعادلي نا موجود

 ... ي ديونه ـ

 .  کنيم غلطي چه ببينم بشين کن عوض لباستو ـ
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 خالي قهوه يکي رو کنم مي حال خدايي:»  گفتم و خنديدم.  بيرون رفت اتاق از دوباره و ميز رو زد

 ...  نبود قهوه ديگه...  کردم نگاه قهوه به و...«  باشه قهوه يک دستم دم هميشه بايد...  کنم

 مثال بود آورده برامون مامانش که ريختم يخ آب ليوان داخل...  روش بودم ريخته همشو لعنتي

 و کردم نگاه بود اومده روش اس ام اس يک که گوشيم به...  بياد حال جيگرمون خونيم مي درس

 يه هب مغرورباشي توزندگيت هرچقدرهم تو دخترخانوم ببين»  کردم باز اسو ام اس حوصلگي بي با

 که يکي کنه نگاهت ونگران بريدي آشپزي روموقع دستت شه متوجه که يکي داري احتياج نفر

 «کنه جاهاروقدغن سري يه به رفتن که يکي نده هاروبهت لباس سري يه پوشيدن اجازه

 منکر از نهي و معروف به امر و من ارشاد با کرد مي فکر...  کيوان...  ديونه اين باز...  زدم پوزخند

 پر يليخ وسطشون من نقش البته که...  بود بيتا پسر دوست کيوان...  ميام پايين شيطون خر از

 داشتم عادت کال من حال هر به...  رنگه پر خيلي برم و دور زوجي هر وسط من نقش...  بود رنگ

  پسراي هميشه و کردم مي شيطنت هم تر بيش...  کردم مي اذيت رو همه...  کنم اذيت که

.. . داشتم لج سر باهاش هميشه که...  کيوان يکيش...  بودن عاصي دستم از بر و دور و دانشگاه

 يکي...  روانـــــي آخه...  فرستاد مي اسايي همچين جوابم در هميشه اونم...  خدايي ي هميشه

 عايا نيک مي رو باال کارهاي شما کنم صلح شما با من االن...  پسر يک به نيازمند ما آره بگه نيست

 ناي من با خواي مي مثال حاال...  نبود طوري اين بيتا وضع که کردي مي اگه...  ديه کني نمي د ؟

 اسو مينه براي...  بود فرستاده برام دوستام از يکي کاملشو...  داشتم قبل از اسشو ؟ بکني رو کارا

 . فرستادم جوابش در فرستاده برام خودش که اول قسمت حذف با البته

 که يکي داري نفراحتياج يه به باشي قوي که توهرچقدرهم: ميگه که هست قانوني يه آقاپسر ببين

 تپوس ميوه برات تومهموني که دربيارهيکي اوناروازپات ميبره خوابت باجوراب ازخستگي وقتي

 باشه بيدارشدنت ازخواب ي بهانه که يکي بگيره

 (  جمله اين ي ضميمه با) 

 !«  باشم من ببيني خوابشم ولي

 با که اين تا...  موندم مرده ذليل بيتاي اين منتظر و گذاشتم ميز روي رو گوشي...  خل ي پسره

 نريزي هيچي ديگه روم که مانيت جون بخور قسم:»  گفت دور همون از و تو اومد جديدش لباس

»... 
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 ... خورم مي قسم...  ترسو جلف ـ

 وسط« ... کيوان نشو جلف باز گفتم منم...  گفتم مي داشتم:»  گفت و نشست صندلي روي جلوم

  حق ي چهره با...«  عزيزم نشو جلف باز گفتي شناسمت مي من...  کنم مي اصالح:»  گفتم حرفش

  «؟ مشکليه...  گفتم آره خب:»  گفت جانبي به

 ... بگو...  نه ـ

 لح بايد مسئله اين گفت اونم:»  زدن حرف به کرد شروع دوباره ولي دفعه اين خورد جا جديتم از

  منم...  شه مي موفقم و زنه مي من از رو تو داره...  زنه مي هم به رو ما بين داره باران...  بشه

 ارانب...  نکنه درد دستت:»  گفتم حرص با...«  تونه نمي باران گفتم ولي نخوره بر بهت جان باران

  مي کارو اين من کن باز و کن قفل اتاقو اين در پلکت با بگي شده ؟ داره وجود اصال تونه نمي

 ...«  کنم

  ؟ بگم ذاري مي ـ

 .  بفرما...  کن لگد گل ـ

 يم بهتر دوستشي بهترين که تو...  بکنه تونه مي بخواد کار هر باران گفت اونم...  خب خيلي ـ

 ... رسونده هم به يا کرده جدا طوري همين نفرو چند االن تا فهمي

 کنه داج تو از تونه نمي منو گفتم من بعد:»  داد ادامه اونم و بردم باال فروتني ي نشونه به دستمو

  و...  نزن حرفو اين ديگه خوريم مي هم به خيليم ما...  خوريم نمي هم درد به نگو هي ديگه... 

 وت اعتماد و انداخته دعوامون شده وقتا خيلي چون...  دوتامون کنيم فکر روز چند بهتره گفت اونم

  ؟ بود احمق قدر اين چرا...  دادم فشار مشتمو...  شد ساکت.«  باي...  کرده کم من به نسبت رو

  «؟ گفتم چي تو به من:»  کردم زمزمه

 ...  کن کمکم فقط االن باران ـ

  «؟ بيتا گفتم...  چي...  تو...  به...  من:»  کردم تکرار

 مه درد به ما...  موافقم گي مي برگرد برو بي زد حرفو اين وقت هر و شناسي مي کيوانو گفتي ـ

 ...  خوريم نمي
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 اين پس...  خوريم نمي هم درد به ما موافقم گي مي برگرد برو بي زد حرفو اين وقت هر گفتم ـ

  ؟ کردي تو بود غلطي چه

 ... بزنيم هم به خواستم نمي خب باران ـ

 ينا به هي آخه د...  ؟ رفته يادت منو نظريه طرفت ميان بزن پس...  جاست همين نکته بيتا خب ـ

  اس ديگه باشه بگو بار يک خودت جون به...  خوريم نمي هم درد به گه مي تند تند دادي رو يارو

 ؟ کني مي شک منم حرف تو بيتا آخه...  آخه...  ميفته پات به طور چه بعد روز دو ببين نده

 مي هميشه ولي شناسي مي رو آدما خيلي و شه مي همون بگي تو چي هر دونم مي باران آخه ـ

  از حرفو اين کردم فکر همين براي خوره نمي درد به گي مي جداشيم اون و من خواي

 ...  زني مي هدف همين روي

 حرفو اين ولي...  رو گم مي چي هر گم مي خودت براي دوستتم من...  بيتا خوره نمي درد به خب ـ

  ازش گي مي چون برسين هم به تا گفتم اينو بار اين...  زدم تو ي خواسته خاطر به

 ليو هست راه هنوز شه مي درست اينم ؟ منه تقصير نکردي عمل بهش ديگه پس...  مياد خوشت

 ...  ده مي جواب باش مطمئن حال اين با کشه مي طول يکم

 ...  دارم اعتماد تو به...  بگي تو چي هر.  باران باشه ـ

 ...  تر بيش اعتماد جهت ـ

 تو فتمر و برداشتم گوشيمو...  گرفتم سخت تر کم همين براي بخندونمش خواستم ناراحته ديدم

...  هامه هپروند تموم ليست اين...  بيتا ببين اينو:»  گفتم و گرفتم سمتش...  ها يادداشت قسمت

 گوشيم تو نوشتم رو پرونده هر از خالصه يک فقط...  ببين...  رسوندن هم به چه زدن هم به چه

  هم به يعني دارن آبي رنگ که هايي داشت ياد اين...  باشم داشته همراهم

.. . موفقيت با شدن تموم که اونايين زردا و کردن جدا هم از يعني صورتين که اونايي...  رسوندن

 ...  نباش نگران...  پس...  ها شده موفق شه مي تر بيش تا ده از...  تعدادشونو ميبيني

 قفل گوشيمو دوباره و زدم لبخند منم.«  باشه:»  گفت و خنديد...«  اومدي دار سابقه يک پيش

  چند تا اون:»  دادم ادامه...  داد تکون سرشو...«  بکن گم مي کار هر:»  گفتم و کردم
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 بي و عقلي بي روي از ؟ چي يعني...  خرکي...  مادر عزيز کن دقت...  مياد خرکي عشوه برات روز

 ...  کشي نمي تو ولي بکشي نازشونو خوان مي که لوس آدماي اين عين...  هدفي

 خوردي صبحانه ؟ عزيزم خوبي که اين نه اما...  گيره مي خبر ازت احتماال خاموشي روز چند از بعد

  که نشه معلوم و نشکنه غرورش تا بحث سر ره مي مستقيما ؟ کني مي کارا چي ؟

 خيلي نم گه مي مثال يا ؟ گرفتي تصميمتو گه مي مثال...  گرفته خودشو جلوي و بوده اسات منتظر

 ...«  دي نمي جوابشو تو اما...  ديگه چيزاي خيلي مثال يا...  نرسيدم جايي به کردم فکر

 .  سخته خيلي...  ندادن جواب باران سخته ـ

  ؟ عاشقشي تو مگه بيتا ـ

 ... ازش مياد خوشم...  خب ـ

 ...  سکوت زحمت بي پس ـ

:»  دادم ادامه.  باتالقن تو وقتي دخترا اين کنن گوش حرف قدر چه اومد مي خوشم...  شد ساکت

  چه هر که ساعت يک بعد که موقعه اون و بخواد جواب ازت و بده اس دوباره ممکنه

 همين بيتا کن دقت...  همين! تمومه دي مي اس بهش موند جواب بي داد اس و زد زنگ هم قدر

  مي جواب مطمئني:»  گفت و داد تکون سرشو بازم...  تموم و تمومه نويسي مي...  فقط

  «؟ ده

 نتيجه اين به که بود گفته اول همون از اگه...  پيروزيته برگ ترين مهم اين...  بياري کم نبايد تو ـ

  اين با زد موندن از حرف حدودي تا که چيزي همچين يا بمونيم هم با بايد رسيدم

 رورشغ همون خاطر به درصده يک امکانش که کنه منصرفت بخواد يا بپرسه دليلتو ممکنه حرفت

  بازم موافقم گفت اگه اما...  دي نمي جواب ديگه کرد اصرار چي هر حال هر به... 

...  نه اما...  کني مي خاموش موبايلتو شد الزم دي نمي جواب اصال کرد کار هر...  دي نمي جواب

  خواست دليل ازت و کرد اصرار ديگه خيلي اگه ولي ندي جواب کرد اصرار اگه بهتره

 خوريم نمي هم درد به گه مي توش طرف هي که رابطه اين عاقبت بگو و کن رفتار باهاش سرد

 و موافقم گفت اگه اما...  شه مي کشيده سمتت به طوري اين...  بدم کشش خوام نمي منم هيچه
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 کرف کنه مي کاري ولي قصد از...  کنه برخورد بهت هي ممکنه روز چند بعد...  نده جواب اصال غيره

 کي بندازه خودش ياد رو تو که گرده مي بهونه دنبال هي يا شه مي ظاهر جلوت هي...  اتفاقيه کني

 ظرياتمن تموم...  دادن پا به کنه مي شروع مستقيما بمونه جواب بي اگه اما کنه مي تحريکت جوري

 مي کمکت خودم...  بده اس من به داشتي کمک به نياز ولي بود همينا يا بود اينا جز اگه اما همينه

 ... رسونمتون مي هم به باش مطمئن...  کنم

 اسالتم و رفت مي طفره داشت هي االن ذليل پسر ي ديونه دختر اين که بيتا ي قضيه بود اين و

 به گور کيوان اين و گذشته روز دو که اين خاطر به فقط...  کنه امتحان رو ديگه راه يک که کرد مي

.. . نيست توصيفي قابل و مهم چيز...  فاطمست مال بعدي ي قضيه...  نداده اس بهش شده گور

 يکي به تهبس دل که وقته خيلي بود تر نزديک بهم هم بيتا از که صميميم صميمي دوست ليال فقط

 يالل که بود معتقد هميشه فاطمه ولي کنيم مي کار اون روي داريم همين براي...  کالس هاي بچه از

 حاال و کيوان و بيتا ماجراي به نسبت من احساس دقيقا...  شده مي پسر اين عاشق نبايد اصال

.. . روز ي قضيه ترين داغ...  ماني ي قضيه ولي...  کرد مي غيبت سرش پشت داشت همين براي

 مين ولش نشه موفق تا که اي پرونده...  من ي پرونده ترين حساس...  من ي پرونده ترين بزرگ

 اقعاو يکه درجه خلبان يک که...  بود خالم پسر زن برادر ماني...  دارم ماني از که ايه پرونده...  کنم

 صالح به و دوستم خواهر خيلي من که جايي اون از...  و جنتلمن و تيپ خوش و خوشگل... 

 و ماني که کنم مي کاري دارم کردم باز هم يابي همسر دفتر انگار طرفي از و کنم مي فکر خواهرم

 وجود مانع يک تنها...  نداره وجود سخت من براي اما سخته يکم البته...  کنن ازدواج هم با بهتا

 از پاتو کنه مي تهديدم روز هر...  داره دوست اونو گه مي و دوسته اميد با بهتا که اين...  داره

 ول هخون يک توي نرن و نکنن ازدواج تا دو اين تا ؟ کشم مي من مگه ولي بيرون بکش من زندگي

 و...  سادست من براي اين و نداره دختري دوست هيچ کال ماني حاضر حال در ولي...  نيستم کن

 بياد ببينمش خوام مي که بودم داده اس ماني به...  جديدم ي نقشه اين و اسامون موضوع حاال

  مي شروع برخوردا همين با...  زکي گفتم قزوين پاي سنگ به ماشاال...  خونمون

 دوني مي خودت شلوغه سرم من ؟ خوبي شما...  جان باران سالم»  داد جواب اون و...  خب شه

  «؟ ايه ضروري کار

 ...  ماني آقا ضروريه واقعا...  ضروريه خيلي ـ

  ؟ چي بگي توني مي خب ـ
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...  اينبي خالم پسر و خواهرتو و بابا مامان با بياي تنها خواي نمي که اينه مشکلت ماني...  پوف ـ

 ... دارم درسي مشکل...  بيا فقط

  ؟ درست براي داري نياز من به بشي هوايي وکيل خواي مي ـ

 فهميدم نمي...  رفت مي طفره هي...  بود همين هميشه...  شدم مي عاصي دستش از داشتم ديگه

  راس شما ؟ داره مشکلي...  هوايي وکيل اولين بشم خوام مي آره»  دادم اس...  چرا

 با مچه بچه لطفا فقط...  هم به ريزم مي خلبانيتو دستگاه و دم نباشي جا اين شب هفت ساعت

 ...«  داريم جشن...  نيار خودت

  ؟ چي جشن ـ

 آزاد خوام مي رو يکي دارم عشق مرغ تا دو جا اين...  ماني ديگه بيا د...  هوايي وکالت جشن ـ

 ... کني چکش پرواز نظر از بايد کنم

...  حريف جلوي اونم دادن نمي لو که رو پرونده...  ديگه خب ولي بودن بهتا و اميد منظورم لفافه در

 .«  هبمون خودمون بين بگم خوام مي چيزي يک ماني»  نوشتم نداد جواب گذشت دقيقه پنج ديدم

 ...  بفرما ـ

 قتو هر اون..  کني شادش توني مي تو...  خرابه خيلي روزا اين حالش بهتا که اينه اصليم دليل ـ

  خاطر به خدا رو تو...  بيرون مياد فکر از و گيره مي خندش حرفات با بينه مي رو تو

 .  لطفااااااااا.  بکن کارو اين بهتا

 حرف کي با ديگه دونستم نمي «؟ دقيقا چيه منظورت»  جوابش اين و حال زمان به رسيم مي و

  نداره ضروريتي فاطمه با زدن حرف ديدم همين براي بود شده قاطي اسا ي همه...  بزنم

.«  باي...  دارم کار فعال کنم مي ارشاد رو ليال اين شما طرف از من جان فاطمه»  نوشتم براش

  چون...  خونه برم نداشتم حال...  بودم مونده دانشگاه تو من ولي بود شده کنسل کالس

.. . بودم قهر محترم ي خانواده با هنوز طرفي از...  سرم روي ريختن مي کارا سيل کال رفتم مي اگه

  حسودي...  گرفتن مي تحويل اونو همش و ذاشتن مي فرق بهتا و من بين که اين سر
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 فالنه اون...  تره بزرگ اون گن مي مدام ؟ نکنه حسودي که کيه خب...  بزرگم خواهر به کردم مي

  خنديدم...  بهتام از تر خوشگل قدر چه من که ديد نمي چشمشون حتي...  اينه اون... 

 براي...  هوا اون تو...  نداشتم خنديدن حال اصال ولي.«  سقف به اعتماد جونم:»  گفتم خودم با و

  يادت امشب همين هفت ساعت...  کنم نمي قبول هم نه...  بيا شما»  فرستادم هم ماني

 

 سا که بس سوخت مي دستام...  بيتا بود مونده فقط...  بود شده خلوت سرم ديگه.«  باي...  نره

  سمت رم مي که طور همون و شم ماشين سوار گرفتم تصميم همين براي بودم داده

 دبلن جام از همين براي...  بود بهتر خيلي طوري اين...  بزنم حرف باهاش و بزنم زنگ بهش خونه

 . ماشين سمت رفتم و شدم

 ودب گوشيم روي اسش ام اس...  شدم سوار و کردم باز ماشينو در ريموت با.  ماشين سمت رفتم

  بستم کمربندمو بده جواب بودم منتظر که طور همون و گرفتم شمارشو و نخوندمش ولي

  «؟ بله:»  پيچيد گوشي توي غمگينش صداي بعد و کردم حرکت و

 به رو مسخره صداي اين...  جا اين شم مي تلف دارم...  ندارم حوصله اصال االن خدا به بيتا ـ

 ...  کني صبر بايد روز چند گفتم...  نزن غر قدرم اين نگير خودت

 ...  سخته باران ـ

 دارين حق ولي کنم مي کمکت دارم منم خواستي کمک من از...  بيتا سخته بگي کني مي جا بي ـ

  جمع خودتو بيتا نيست چيزي بد غرور يکم ؟ مشنگ قدر اين دخترم آخه...  بدي جوابشو

 ...  مجنونن و ليلي انگار کن

 ...  باران خب ـ

  «؟ اي خونه:»  گفتم حرفش وسط

 .  آره ـ

 .  راهمه سر خونتون...  ميام من تا کن صبر بمون جا همون ـ

 . فعال.  باشه ـ
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 شه مين آدم...  کردم تر بيش سرعتمو و کردم پرت شاگرد صندلي روي گوشيمو ، کردم قطع تلفنو

 اعصابم داشت ترافيک تو...  کار همه اين با کردم مي بازي خودم اعصاب با داشتم ديگه...  اين

 خونشون به که اين تا برسم تر زود کردم سعي و کردم تر بيش ضبطو صداي...  ريخت مي بهم

 دممون منتظر و زدم درو زنگ...  ماشين داخل موند جا گوشيم ولي شدم پياده ماشين از...  رسيدم

 به اهر وسط...  زدم داد سرش دلم تو کلي اتاقش به برسم وقتي تا شد باز وقتي...  کنه باز درو تا

 اين از گذشتن از بعد...  تعارفاش با کنه مي تعطيل مختو خدايي ي هميشه که خوردم مامانش

 به رو و بستم درو...  خيرست گوشيش به و نشسته تخت روي ديدم اتاقش تو رفتم ديگه هم مانع

 .«  سالم:»  گفت و شد خيره بهم...  وايستادم روش

 دهب گوشيتو...  کردم دوستام وقف خودمو که بس شدم تلف:»  گفتم و کردم مشت حرص از دستمو

  «؟ نداده اس االن تا:»  گفتم...  من به داد گوشيشو.«  من

 ...  زده زنگ نه داده اس نه ـ

  ؟ چي تو ـ

 ...  هيچي منم ـ

 ...«  باشه من دست اين:»  گفتم و آوردم در گوشيشو کارت سيم

 .«  باران من بدش...  بابا برو:»  گفت و کشيد دستم از رو گوشي شد بلند جاش از

.. . طوري اون طوري اين بگي بدي اس هي ندارم اعصاب منم بگيري خودتو جلوي توني نمي تو ـ

 ...  گوشيم تو ذارم مي کارتو سيم اين روزي دو کني کوچيک خودتو بذارم تونمم نمي

 ...  بهت دمش مي بعد شه درست اوضاع وقتي تا...  دم مي جوابشو تو جاي به داد هم اس اگه

 ...  بزنن زنگ و بدن اس بهم خوان مي که من دارم فاميل و فک کلي ؟ اينه فقط مگه ديونه ـ

 نمک مي مسدود کيوان جز رو همه من تماساتم...  ندن اس گيره نمي رو اسا خرابه موبايلت بگو ـ

 ...  خدافظ..  خرابه تماساتم کنن فکر که

 با در سمت که طور همون و بيرون رفتم اتاق از...«  اين باران د:»  زد غر که در سمت رفتم و

 عديشب تعارفاي به وايستم نداشتم فرصت ديگه.«  خدافظ جون خاله:»  گفتم رفتم مي تند قدماي
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 سوار...  خونه از بيرون دويدم و نکردم توجهي ولي اومد سرم پشت بيتا صداي...  بدم گوش

  گذاشتم رو کارت سيم اون بود کارته سيم دو گوشيم چون همه از اول و شدم ماشين

 ...  باشم عالف خيابونا تو نداشتم تحمل ديگه...  خونه سمت رفتم بعد و توش

 تو بودم شربت عاشق که آخ...  کنه درست شربت برام مامان يکم تا برسم تر زود کردم مي سعي

 ... بود اينا بيتا ي خونه ي شماره...  خورد زنگ گوشيم...  بود افتاده آب دهنم...  سال موقع اين

 عشقم آخ کنه مي ناله هي نداره اراده خودش وقتي بدم جواب خواستم نمي منم زد مي زنگ داشت

 نه...  خوشگله نه ؟ داره چيزي کيوان اين آخه...  زدم عوق...  شم مي تلف بدونش من...  عزيزم... 

...  مانــــي يعنـــــي مرد...  کيه ديگه اين...  مياد افاده کليم داره اخالق نه...  داره پول

 ...  خوبيه ي گزينه اميد که شدم نمي اين منکر البته.  بعلههههه

...  ودب هوش با...  کرد نمي تدريس زبان خب ولي بود عالي خيلي زبانش ، بود دانشگاه استاد اميد

 مي داشت هم افتخاري دکتراي...  بود خوشگل ولي رسيد نمي ماني به نبود بد...  اي خوشگلم

 راحت که بود طوري يعني دار پول بگي که اين نه وضعشونم بود خوب لحاظ همه از کال...  گرفت

 اميد چرا تهس بهتر ي گزينه وقتي ولي بود کسي همچين اميد...  نبود مرفح فقط بکنن زندگيشونو

 با هک بستمش وسايلم برداشتن از بعد و کردم باز ماشينو در...  خونه به رسيدم فکرا همين با ؟

 مي غيرتي مرداي ي چهره روي که قشنگا اخم اون از...  هم تو رفت اخمام خونه در دم اميد ديدن

 و مکرد مرتب مقنعمو...  جلو رفتم و شونم رو انداختم کيفمو...  زد مي حرف بهتا با داشت...  افته

 اين اچر...  سالم عليک:»  گفت بهتا...  وايستادم سينه به دست کنارشون بهشون رسيدم وقتي

 «؟ اومدي زود قدر

 ...«  شد کنسل کالس:»  گفتم بودم خيره اميد چشماي تو غضب با که طور همون 

  «؟ اومدي دير قدر اين چرا:»  گفت و خنديد

 ؟ ذرهگ مي خوش ؟ خوشين ؟ خوبين شما ندادم سالم ببخشيد...  آقا حاج سالم:»  گفتم اميد به رو

 ...  گفتم حرص با رو خوبه هوا «؟؟؟؟؟؟ خوبه هوا

 نم يعني خدا واي:»  گفتم و خنديدم...«  ترم بزرگ من کردم مي فکر االن تا:»  گفت و زد لبخند

.. . باران تو برو:»  گفت بهتا «؟ جلوشي شما که خونم اين صاحب من که کردم مي فکر اشتباه

 يدببخش...  جان باران سالم:»  گفت لبخند با اميد...«  کرده درست شربت برات...  منتظرته مامان

  پس :» گفت لبخند با و نيستم اصال کرد وانمود رم نمي ديد بهتا...«  جمعه حواسم بعد به اين از
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  «؟ برنگشته هنوز...  داداشت از خبر چه راستي...  اميد مبارکه

 .. . دنبالت ميام امشب...  بهتا نره يادت...  ببينيمش بعد ماه تا نکنم فکر ديگه...  بهتا نه ـ

 شده چي بزن حدس واي:»  گفتم که بگه چيزي که کرد باز دهنشو و کرد تر رنگ پر لبخندشو بهتا

 :»  گفتم شوري پر لحن با بهتا به رو...  کرد نگاه بهم کنجکاوي با...«  داده دل آقاي

 ... «  بري نداره راه اصال پس ببينه رو تو مياد امشب ماني

  ؟ ببينه منو ـ

 .« ببينه رو تو آره:»  گفتم منم...  شناخت مي منو...  بود گرفته خودش به مسخره حالت

 ...  نکن درست آتيش باز باران ـ

 شه ربهت پوستت مکاي کک بخواب يکم برو ببينه زشت رو شما نداره دوست ماني...  جونم بهتا ـ

 ...  داريم کار کلي که

 الي از سرمو که جلو بياد خواست...«  بچه:»  گفت عصبانيت با...  تو رفتم و خونه تو دادم هولش و

 شقفل کليدم با و بستم درو و...«  شه مي سبز علف واينسا خان اميد:»  گفتم و بيرون آوردم در

 انداختم هامو شونه...«  باران کن باز درو اين نيار در بازي مسخره:»  گفت حرص با بهتا...  کردم

  نبود زيادي ي فاصله جا اون تا حياط از...  خونه در سمت رفتم و باال

  «؟ باشه...  ديگه شب يک:»  گفت در پشت همون از خنده با که شنيدم رو بهتا صداي که

 ...  نيست مهم...  باش ـ

 .  دارم دوستت ـ

 که ينههم کني مي بزرگم دختر بزرگم دختر اين مامان:»  بده جوابشو نکنه فرصت اميد تا زدم جيغ

 ينا بچه بگه نيست يکي...  خونه در دم...  حيا بي...  بستم درو و تو اومدم و «؟ کنه مي اذيتم داره

 پرتشون و طور همين هم رو مقنعم و آوردم در مانتومو تو رفتم که اين محض به...  نشسته جا

 .«  کن جمعشون باران:»  گفت مامان...  مبل روي کردم

 ...  خستم مامان ـ
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 يکم. .. نيست خبري شربت از نکردي جمعش تا کنم ادبت بايد شدي نظم بي خيلي...  باش زود ـ

  ؟ ور اون و ور اين باشه افتاده ازش چيزي ديدي حاال تا نظمه با قدر چه بگير ياد بهتا از

 بعدش که بگم چيزي يک گه مي شيطونه...  بهتا بهتا...  شد شروع باز خدا اي:»  گفتم کالفگي با

.«  منه از تر بزرگ سال سه همش سرم تو نزنين اونو هي خيال بي مامان شيم پشيمون دومون هر

 شيمک منت:»  گفتم بلندي صداي با و وايستادم يکهو که.  اتاقم توي برم تا ها پله سمت رفتم و

 کمدم توي از که طور همون...  کوبوندم درو اتاقمو تو رفتم و.«  ناراحتم ازتون وقتي چيزيه خوب

 آدمم نمم بابا...  بهتره من از گن مي دلسوزه چون فقط...  اينه بدبختي:»  گفتم داشتم مي بر تاپمو

 رشته...  هيچي پوف ؟ چيه اون وقت اون بشم قراره وکيلم خانوم...  باهوشم...  خوشگلم منم... 

 دمز شونه موهامم و کردم عوض لباسمو.«  هم با نيستيم مقايسه قابل ما اصال...  داره ايم مسخره

 و ودب اسپيلت روي به رو درست که ميزم پشت نشستم و کردم روشن اسپيلتو...  بستمشون و

 کار و وکالت فاز هميشه پشتش نشستن که شيک خيلي و مشکي ميز يک...  داد مي صفا خيلي

 کوچيک رو خونه يک انگار و بود بزرگ اتاقم کال چون...  ها اداره مدير مثل...  داد مي بهم کردن

 اتاقم چون نمياد دخترونه اتاق به ميزي همچين که گفت شد نمي همين براي...  باشن کرده

 وقاتا بعضي...  پروندم...  برداشتم رو نخوديا پوشه از يکي و کردم باز کشومو در...  نبود دخترونه

 يم پرونده رو کوچيکي ي مسئله هر که داشتم حوصله قدر اون...  گفتم مي آفرين خودم نبوغ به

 زرگب...  بود داداشم مال...  لبم روي نشست لبخند...  برداشتم داخلشو هاي برگه از يکي...  کردم

 ود اون...  بودم من باعثش و بود عروسيش جشن ديگه هفته دو تا...  باربد...  بود بهتا و من از تر

 دبو اومده فشار بهم قدر اون مدت يک...  کشيدم خوابي بي خيلي واقعا ولي رسوندم هم به رو تا

 تا.. . رسوندم هم به زنشو و اون و تونستم باالخره ولي دانشگاه رفتم مي کرده پف چشماي با که

 مي فکر و بودم من باعثش که کنن مي انکار چند هر...  بدن جونشونو حاضرن هم براي که حدي

 دوست همو دوشونو هر...  ممنونه من از دلش ته باربد دونم مي ولي شدن عاشق خودشون کنن

 و شدم کار به دست من که اين تا بزنن حرف هم با وجه هيچ به تونستن نمي اصال ولي داشتن

 مطمئن و ماهر واقعا...  بودم ماهر خيلي من...  آوردم وجود به براشون رو ها صحنه ترين عاشقونه

 يرونب رفتم اتاق از و کشو داخل گذاشتم رو پرونده...  بيام بر اميد و بهتا پس از تونم مي که بودم

 و امر هي...  اتاقش تو رفت و.«  دارم حرف باهات اتاقم بيا:»  گفت و گرفت جلومو راه سر بهتا... 

.«  بيا خودت داري کار خودت شما.  بعد خورم مي شربت اول:»  زدم داد جام سر از...  کرد مي نهي

  داد شربتمو مامان...  پايين رفتم ها پله از و
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 مي شربتمو که طور همون...  کردم روشن تلويزيونو و مبل روي کردم پرت خودمو منم دستم

  بريم هم با داداشت زن پيش برم بايد من گذاشتم نهارو جان باران:»  گفت مامان خوردم

 .«  باشه ها غذا به حواست...  بيرون

 ...  بياد خواد مي ماني ها بياي هفت ساعت...  نرو تند مامان...  مامان...  مامان _

 ...  کرده ما ياد شده چي ؟ کار چي مياد هفت ساعت...  وا _

 ...  کرد نمي ما ياد که شد نمي کار به دست دخترت...  ديگه همينه _

  «؟ دارم کارت اتاق بيا نگفتم باران:»  گفت ها پله باالي از بهتا

 ...  کندم جون کلي اومدم ازدانشگاه من...  بخورم شربتمو خوام مي گفتم منم _

 بياري در شورشو باز خدا به...  باران کني مي خودتو گور داري ؟ کندي جون:»  گفت خلقي کج با

 ...«  نيستي من خواهر ديگه بريزي مزه

 ورمخ مي ضربه زود باشي ماليم من با بايد کوچيکتم خواهر من ؟ من با زدنه حرف طرز اين بهتا _

 ... 

 ؟ درسته اين...  اميد ؟ کي خاطر به...  کنه مي توهين من به هي...  بيني مي مامان:»  کردم ناله

 ...  رم مي خونه اين از ديگه من کنن ازدواج هم با اميد و اين بذاري شمام خانم مامان

 خواهر به بايد...  دختر نخور قسم خودتو جون:»  گفت عصبانيت با مامان...«  قسم خودم جون به

  تا دخالت ديگه گه مي راست...  باران جوابي حاضر خيلي...  بذاري احترام بزرگت

 ...«  کنه ازدواج پسره اين با بهتا ذارم نمي بميرم من بعدم...  قدر اين ديگه نه حدي يک

  ؟ پسره کدوم _

 ...  اميد...  همين _

 اين با خانم مامان:»  گفت بهتا...«  فهم چيز آدم قربون:»  گفتم و پريدم جام از حال خوش از

  بابا که اينه مهم...  کنين مي طوري اين ها شما که نداره اي بدي هيچ اميد نشو همراه

 االن تا شده.  باران باش آدم:»  زد داد که آشپزخونه تو برم خواستم و آوردم در اداشو.«  منه طرف

  «؟ داري تو فرهنگه و ادب اين ؟ بذاري احترام بزرگت خواهر به يکم
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 وير گذاشتم شربتو...  خونه آشپز داخل رفتم و «؟ شد تموم ببخشيد:»  گفتم و زدم کنار موهامو

  بايد من...  هاست غذا مواظب بهتا...  باشه راحت خالت جان مامان:»  گفتم و کابينت

 وغرورم من...  بودم کرده بغض...  بيرون رفتم خونه آشپز از بعد و.«  فعال...  کنم استراحت يکم

  چي...  سال سه خاطر به فقط...  زد مي داد سرم دقيقه به دم اون ولي داشتم دوست

 باال ها پله از رفتم...  کردم نمي اصال رفتاري همچين وقت اون ؟ بودم تر بزرگ ازش من شد مي

  جلوي ديگه بار يک کن باور باران:»  گفت حرص با شدم رد کنارش از که همين... 

 درو و اتاقم توي رفتم حرف بدون حرفش وسط...«  خودم بريزي مزه و بياري رو ماني اسم اميد

  ميز روي بار اين و ميز سمت رفتم...  کردم قفل درو و کشيدم عميق نفس...  بستم

 داشتم دوست کارو اين...  کشيدم دراز ميز روي و گذاشتم صندلي روي تاپمو لپ...  نشستم

  اسپيلت جلوي اي شيشه ميز اون و اومد مي خوشم خيلي سرما از چون شدم مي آروم هميشه

 پيشونيم روي ساعدمو و کردم باز موهامو...  کرد مي آروم منو اعصاب که بود سرمايي همون دقيقا

  هر...  مامان ، بهتا ، بيتا ، ليال...  بود شده قاطي ذهنم تو فکرام همه...  گذاشتم

 بابا و مامان...  بودن شده قاطي ذهنم تو هام نقشه ي همه...  داشتن من دست پرونده يک کدوم

 ...  عمم...  هميشگي ي مسئله همون سر...  بودن ناراحت هم از که بود روز سه دو

 کار...  سوخت مي بابام براي دلم من ولي...  سازن نمي هم با اصال داداش زن و شوهر خواهر واقعا

  انصاف ولي...  بده بروز بابا جلوي رو عمم از ناراحتيش مامان که نبود خوبي

 که ودنب زنام اون از ولي عمه کار براي کنه اعتراض بابا به که نبود زنايي مثل مامان باشم داشته

  بار اين بابا و ناراحته که داد مي نشون اوقات بعضي...  بريزه خودش تو رو چي همه

 من که بود اين جا اين مهم ولي رفتن مي تند مامان هم عمه هم من نظر به...  شد عصباني ازش

  اومد مي پايين از صداش ولي خورد زنگ گوشيم...  کردم مي کمک بابا و مامان به بايد

 که طور همون و آوردم در کيفم توي از گوشيمو...  پايين دويدم و کردم باز درو و پريدم جام از... 

  نبايد...  باال ها پله از رفتم بودم شده خيره بيتا کارت سيم روي کيوان ي شماره به

 ليو بده اس که بيارم اي بهونه چه دونستم نمي ولي...  بيتام کرد مي فکر بايد...  دادم مي جواب

  گوشي...  شد قطع...  کردم قفل درو دور دو بار اين و اتاق توي رفتم...  نزنه زنگ
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 شدم دور موبايل از.  خورد زنگ دوباره حال ضد اما شدم خيره بهش منتظر و گذاشتم ميز روي رو

  و شدم خيره دوربينم به...  کردم باز درشو و کامپيوترم ميز کشوي سمت رفتم... 

 خيلي...  بودم کرده پيدا حلو راه.«  ايول:»  زدم جيغ و پريدم که شدم حال خوش چنان آن يکهو

 ...  شد قطع تماسش دوباره!  ايـــــول...  بودم مطمئن...  دادم مي آشتيشون زود

 ها پله از يوقت.  بيرون رفتم اتاق از دوربين با و سايلنت روي گذاشتم رو گوشي ، برداشتم دوربينمو

  اتاق...  بابا و مامان اتاق بعد من اتاق بعد بود بهتا اتاق چپ سمت باال اومديم مي

 نه اي رفته مامان دونستم نمي...  کردم باز درشو و اينا مامان اتاق سمت رفتم...  بود پايين باربد

  نرسه بهتا به صداش تا بستم آروم درو و تر جلو رفتم...  بود پايين صورت هر در ولي

 به که دکوري فهميدم و کردم نگاه برو و دور يکم...  گذشتم نفره دو تخت از و تر جلو رفتم... 

  زنده هاي صحنه عاشق من که واي...  بين دور سازي جا براي محله بهترين وصله ديوار

 به و دليصن روي رفتم...  گذاشتم دکور زير رو صندلي و نشست لبم روي اي پليدانه لبخند...  بودم

  مي کاري همه از اول بايد...  رسيد مي بابا ديگه ساعت نيم تا...  کردم نگاه ساعتم

 ودوربين.«  بود اشتباه بنديم زمان...  لعنتي:»  گفتم لب زير...  نره موقع اون تا مامان که کردم

  همون از...  دارم نگهش بره مامان که اين از قبل تا بيرون دويدم و صندلي روي گذاشتم

 ها پله پايين از مامانم و بيرون اومد اتاق از بهتا.«  کمک مامان...  مامان:»  زدم داد ها پله باالي

  چهرمو...  کرد مي نگاه بهم نگراني با بهتام و بود نگران «؟ باران شده چي:»  گفت

 کي...  کمک خدا رو تو مامان:»  گفتم هماهنگم لحن با و گرفتم باشن ترسيده که کسايي مثل

  ها زده برق مثل و سمتش برگشتم «؟ سوسک:»  گفت تعجب با بهتا...«  اتاقمه تو سوسک

 زير زدم...  کوبوند درو و اتاقش تو دويد و زد جيغ...«  سوسک واي:»  گفتم گرفته اوج صداي با

 :»  گفتم نگراني با...«  عوضي:»  گفت حرص با و بيرون اومد دوباره که...  خنده

 و شدم قايم پشتش...  باال اومد ها پله از مامان!«  کمک...  اتاقمه تو سوسکت يک شوخي از جدا

 :»  کردم ناله...  کردم حال خيلي اسه وي اين با...«  سوسک اس وي مامان:»  گفتم

 ...«  نرو جايي نکشتيش تا مامان

 ؟ ترسي مي قدري اين سوسک   از گنده خرس...  ترسو ـ
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 مي زنگ کيوان اگه و بود اتاق تو گوشيم...  گرفتم برق يکهو...  اتاقم تو رفت مامانم و کردم اخم

  گفتم کرد مي نگاهم تعجب با که مامان به رو و تو دويدم...  شد مي داغون چيز همه زد

 ارهدوب و برداشتم رو گوشي و...«  احتياط محض نخوردش سوسکه گرونه گوشيم...  ببخشيد:» 

  باالي دوربينو...  بياد تر زود بابا که کردم دعا و اينا مامان اتاق تو دويدم...  الفرار

 از کاري ديگه خب ولي گرفت مي فيلم اضافي ساعت نيم...  کردم روشنش و کردم سازي جا دکور

  دو اون از بهتر و بود خالي کامال حافظش که شکر رو خدا...  اومد نمي بر دستم

 و اشتمگذ جاش سر رو صندلي...  بود مي پر شارژش اگه البته...  گفت مي فيلم وقفه بدون ساعتي

  از بيرون رفتم و برداشتم اتاقو کليد...  بياد بابا تا بودم مي منتظر بايد...  بيرون رفتم

  «؟ گذاشتي کار سر منو نديدم سوسکي هيچ:»  گفت و يرون اومد اتاقم از مامان...  اتاق

 .  مامان اميد...  جون به نه ـ

 .«  کردم شوخي يکم...  مامان خيال بي:»  گفتم و زدم خند نيش...  کرد اخم

...  سال 01...  باران سالته 01 ؟ تو شي مي بزرگ کي ؟ باران صبح موقع اين خرکي شوخي ـ

 ...  منو کشتي

 پس...  مادرتي ي بچه الحق گن مي هم همه...  شمام ي بچه هستم چي هر:»  گفتم و کردم اخم

 ...«  بياد بابا تا بمونين شمام...  کنين ضايع منو هي نيست نفعتون به خانوم مامان

 ...  منتظرمه نيلوفر...  برم بايد من...  جواب حاضر ـ

  ؟ دنبالتون بياد نداره ادب نيلوفر ـ

 !  شوهر خواهر...  کن درست لحنتو...  گفتم چيزي يک حاال ؟ چته...  باران وا ـ

 در...  وهرتهش اون ؟ بابا يا تره مهم نيلوفر مامان:»  گفتم و بخوابه عصبانيتم تا کشيدم عميق نفس

  مي...  دارم نگه خونه رو تو مياد که وقتي تا سپرده من به ولي نفهمي گفته ضمن

 يم دارم...  دختر بريز مزه بابات براي:»  گفت و وايستاد سينه به دست.«  داره سورپريز برات گه

 .«  رم
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 مي خواهش...  بمون ساعت نيم...  شناسي مي رو بابا که تو...  قضيه جديه...  خدا رو تو مامان ـ

 ...  کنم

 !  باران ـ

 يمن...  ديگه بمون.  مامان نيست دروغ دفعه اين واقعا ولي گم مي دروغ دارم کني مي فکر مامان ـ

 ...  ساعت

 مي آب قند دلم تو داشتن ولي خورده گولمو شد نمي باورم.«  خب خيلي:»  گفت و داد تکون سرشو

  بازش...  کردم نگاه بود اومده اس يک که گوشيم به و دادم تکون سرمو...  کردن

 بعدي اس...  ندادم جواب و زدم پوزخند «؟ دي نمي ج چرا.  بيتا سالم»  بود نوشته کيوان و کردم

  روي از گوشيمو و شدم خيالش بي منم و نداد اس ديگه ولي...  بود دادن جواب موقع

 مي اي بهونه يک به بايد حاال...  نشست مبل روي و آورد در مانتوشو مامان.  آوردم در سايلنت

 :»  روش اينم گفتم دروغ جاش اين تا که من...  جهنم به خب...  اتاق توي بردمش

 صالا بابا...  منحرفي حرف چه...  بود گرفته خندم...«  اتاق تو ببر مامانتو گه مي داده اس بابا مامان

 !  ؟؟؟؟عمرا حد اين تا ولي زد مي رومانتيک و جوون يکم شايد...  نبود طوري اين

 ...«  بشناسه کي نشناسه رو تو مادرت باران:»  گفت مامان

  ؟ داشت ربطي چه خب ـ

 ات برو بري خواي مي مامان:»  گفتم و خنديدم منم...  گجته کارآگاه انگار که کرد نگاهم همچين

  عميق نفس.«  تري سنگين نيلوفر همون با برو اصال خواي نمي شه درست چيز همه

.. . بودم مونده ولي نشستم مبل روي مامان کنار و زدم لبخند...«  خوبه جا همين:»  گفت و کشيد

  داغون نقشم تا اتاق تو بردم مي مامانو بايد حتما من و رسيد مي ديگه دقيقه پنج تا بابا

 مکن مي اعتراف جان مامان اصال:»  گفتم مامان به رو و!  باران بابات گور گفتم بارم اين...  نشه

 ...  اتاق تو برو خوبم مادر پس ؟ کني آشتي ما ددي  با خواي نمي مگه ولي گفتم دروغ

 دم مي قول منم ديگه برو خب ؟ گناهه ؟ واال داره خجالت رفتن تو اون...  تاتونه دو اتاق اون

 .«  باران بزن حرف فرهنگ با و درست:»  گفت هميشه مثل.«  کنم ريستتون و راست
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  ؟ رين مي حاال...  چشممم ـ

 دايص موقع همون...  باشن قهر بابا با نمياد خوشش اصال دونستم مي که من...  شد بلند جاش از

  جواب بعد و باال برسه مامان تا کردم صبر...  آيفون سمت دويدم و کرد هولم آيفون

  «؟ بله:»  دادم

 ...  خستم خيلي...  بابا کن باز درو باران ـ

 ... خونه دم نمي راه خسته باباي من ـ

 داخل اومد...  کردم باز درو و خنديدم.«  عفريطه نريز مزه:»  گفت مهربونش لبخند با...  خنديدم و

  مي در کفشاشو که طور همون...  کفشي جا کنار گذاشت مهندسيشو کيف و خونه

 .«  نه:»  گفتم ساختگي ناراحتي با «؟ خوبي:»  گفت آورد

  ؟ چرا ـ

 ...« نداخت مي گريم داشت ديگه...  بده حالش خيلي مامان بابا:»  گفتم و کردم ضعيف صدامو

  «؟ چرا:»  گرفت اوج صداش...  کرد نگاهم نگراني با و باال آورد سرشو

 صمقر...  داشت شديد خيلي درد سر...  کرد مي ناله بود گرفته سرشو فقط...  دونم نمي...  بابا ـ

  شما خدا رو تو بابا...  بکشه جيغ درد سر از بود مونده کم ديگه...  بابا نشد خوب خورد

 ... بکن کاري يک

  «؟ کجاست:»  گفت عجله با و آورد در کتشو

 ...  اتاقش تو...  تو ـ

 فکر مه شدن بازيگر به بايد...  نداشت حرف بازيگريم...  گفتم ساختگي بغض با رو آخري ي جمله

  خندم تا فشردم هم به دندونامو...  ها پله سمت رفت و شد تند قدماش...  کردم مي

 زبا درو و.«  تو ميام دارم هدي:»  گفت و زد در رسيد اتاق به وقتي...  دويدم دنبالش منم و نگيره

  قفلش فوري و بستم درو گفت که اينو «؟ شده چت:»  گفت تو رفت وقتي...  کرد

 تا :» گفتم و خنديدم «؟ کني مي کار چي ؟ باران:»  زد صدا بابا...  کردم کيفي چه که واي...  کردم

  درو اين نيار در بازي بچه باران:»  گفت عصبانيت با.«  بيرون نمياين نکنين آشتي
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 داري کش لحن با...  خنده مي داره در پشت از دونستم مي...  خنديدم...«  سوخته پدر کن باز

  ندارم اي عجله اومدنتون براي البته...  مياين بعد ميکنين آشتي.  عمـــــرا:»  گفتم

 تخت خيالتون قفله درم...  زنم نمي حرفي من ديگه غيره و کنين خلوت خودتون با يکمم خواستين

 ...«  کن باز درو خستم بابا:»  گفت و زد در.«  تو نمياد کسي

 بعد بشنوين گل بگين گل بشينين هم کنار بياره شربت برات بيرون بيا بعد ببوس زنتو پس خب ـ

 . جان بابا ره مي در خود به خود خستگيت

 ...  مادرتي مثل که الحق باران ـ

 گفتم درو به زدم تق شدن ساکت ديدم...«  نگير ايراد من از هي پس ؟ مامان شنيدي:»  زدم داد

  گوشيم کنم باز درو بدين خبر کردين آشتي...  حد اين تا نه ولي کنين خلوت گفتم حاال:» 

 تا من...  شه مي چي ديگه دونين مي بکشه طول تر بيش ساعت نيم از جان بابا بعدم...  دستمه

  تو اون نخواي چه بخواي چه داني خود ديگه...  کنم نمي باز درو نبوسي مامانو شما

 ودمب خلي چه...  داشتن مي برش خب گذاشتم دوربين فهميدن مي اگه...  گرفتم دهنمو جلوي...« 

  بابا.«  بودم نکرده کار ديالوگم رو قبال ببخشيد:»  گفتم و کردم اي سرفه تک...  من

 کاله کي هيچ من سر...  بابا بارانم من...  نوچ نوچ:»  زدم داد...«  کن باز درو خب خيلي:»  گفت

  مي کار چي دارين فهمم مي من بابايي بعدم ؟ اصال ساکته چرا مامان اين...  ذاره نمي

 باز هتاب اتاق در.«  دهه...  ديگه بيرون بيا بگير زنتو کمر بعدم بکن گفتم که کاري زود پس کنين

  تلفن دارم...  خبرته چه باران ؟ کردي شروع باز:»  کرد ناله...  بيرون اومد و شد

:»  گفت حرص با...  ندادم جوابي و گردوندم بر رومو «؟ گي مي که چيه جمالت اين زنم مي حرف

  هي چرا بهتا کني بحث من با نداري عرضه خب...  اتاق تو رفت بعدم...«  ي دختره

 من اصال:»  گفتم و کردم ها بچه مثل صدامو.«  نشو بچه باران:»  اومد مامان صداي ؟ دي مي گير

  در دم همين مياين.  کنن آشتي که وقتي تا کرده زندوني باباشو مامان بچه اين بچه

« . تموووووووم بوسين مي همو بعدم...  بشنوم من گه مي مامان بعدم دارم دوستت گه مي بابا اول

 .«  حيا بي ي دختره...  باران نرسه بهت دستم:»  گفت بابا
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 وزنت دونم مي که من...  ها شه مي تموم ساعت نيم داره بابا ؟ هستي نيستي غريبه که شما ـ

 :» گفت مامان ؟ چند کيلو غرور گوره لب پاتون که سن اين تو...  نشو مغرور الکي داري دوست

 بابا هتوئ نوبت داره دوستت کرد اعتراف مامان:»  گفتم و زدم جيغ خوشحالي از...«  بگير گاز زبونتو

  تا بودم شده کالفه ديگه...  دادم تکيه در به شدن ساکت ديدم.« 

 موه:»  گفتم و کردم باز درو فوري.«  هدي دارم دوستت:»  پروندم فشفشه مثل بابا صداي که اين

  حالي چه که واي...  کردم قفل و کوبوندم درو دوباره و...«  نبوسيدين نه ؟ بوسيدين

 برانج داشتم ذاشتنو مي بهتا و من بين که فرقي همه اين تموم...  مادر و پدر کردن زنداني داد مي

  که عمر نصف نکنه امتحان کي هر...  خدا به بود اومده حال جيگرم اصال...  کردم مي

 ازب درو...«  کن بازش حاال:»  گفت بابا که گذشت دقيقه دو...  فناست بر عمرش چهارم سه هيچي

  وايستادن بعد و دکور سمت دويدم و...«  باشين گفته دروغ اگه فقط:»  گفتم و کردم

 گرفتم لمفي:»  گفتم خنده با «؟ بود چي واسه دوربينت:»  گفت بابا...  برداشتم دوربينو صندلي روي

 ... زنه مي منو حسابي کتک يک بابا دونستم مي رفتم در دستشون جلوي از فورا و...« 

 اتاق وت دويدم فقط...  شدم مي کيف خر داشتم.«  بچه نرسه بهت دستم:»  گفت بلند صداي با بابا

  پرت تخت روي خودمو...  زد مي هزار باالي بودم دويده بس از قلبم.  کردم قفل درو و

 بايد اينا مامان!  خوندن درس جاي...  من خواهر ديگه اينه.  جلو زدم اوالشو و آوردم فيلمو و کردم

  رفت بابا که جايي به رسيدم و خنديدم ؟ داريم ما فاميله و فک بگن معروف قول به

 تخت همون روي از که زد در يکي...  من دست از خوردن مي حرص داشتن قدر چه که واي...  تو

  ولي...  کردم نگاه و کردم نگاه و.«  بزنين در بعدا...  باشم مي مشغول فعال:»  گفتم

 ربهض در به يکي دوباره...«  بدي خيلي بابا:»  زدم جيغ...  بودن زده گولم...  لعنتي...  نديدم هيچي

 :»  زدم جيغ باربد ديدن با و کردم باز درو کردم مي غر غر که طور همون...  زد

 ره که تو:»  گفت و کرد بلندم زمين روي از خنده با ، کرد بغلم...  بغلش تو رفتم و.«  سالم واي

  هم معرفت:»  گفتم و اومدم در بغلش تو از.«  قدر چه سبکي...  شي مي تر الغر دفعه

 هک بکني ازدواجم ديگه بينيمت نمي نکردي ازدواج هنوز خوبه...  ت ف ر عين ميم...  چيزيه خوب

  که من گي مي چي باران:»  گفت و خنده زير زد...«  بگرديم دنبالت کوها پشت بايد
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 ...« هستم روز هر

 ...  بينمت نمي من ولي هستي...  خب ـ

 تگف و خنديد...«  بينمت مي کوچيک...  من برار:»  گفتم اي مندانه درد حالت با و شونش رو زدم

 .«  بابا برو:» 

  ؟ خب بابا برو بگين هي همتون ـ

 تخت روي منو «؟ باشم بد چي براي:»  گفتم منم و بست درو «؟ خوبه حالت:»  گفت و تو اومد

  نباشي ناراحت اگه وگرنه...  کني مي طوري اين ناراحتي وقت هر:»  گفت و نشوند

 ...«  شوخي خيلي

  ؟ نيستم االن مگه ـ

 ... خندوني نمي منو اصال ولي کني مي سعي ـ

 و گفرهن گه مي هي...  باربد کرد اذيتم باز بهتا...  ناراحتم آره:»  گفتم و شونش رو گذاشتم سرمو

  بچه مثل شايد...  برم مي لذت دنيام از دارم من...  بچه گه مي بهم هي ؟ کوش ادبت

 مبر شم بزرگ بهتا مثل خوبه...  خودمم بودن بچه اين عاشق و هستم که همينيم ولي باشم ها

  هم به عشقمو و من بين مياد من مثل خبري بي خدا از يک وقت اون ؟ چي که ؟ شم عاشق

 و کرد حلقه شونم دور دستشو.  کردم آويزون لبامو و.«  نخند:»  کردم ناله...  خنديد...«  زنه مي

  فکر لحظه يک...  افسردست خونه باشيم نداشته رو تو...  باران بمون بچه:»  گفت

  «؟ بخندونه کي ؟ بخنده کي...  نباشي تو کن

 .  نترشه داداشش تا برسونه هم به کي ي اضافه به ـ

 تماح...  که نداره ناراحتي اين باران ولي ؟ نترشه داداشش که برسونه هم به کي:»  گفت و خنديد

  «؟ اميد خاطر به کرده اذيتت

 ...  زمختش ي قيافه اون با ؟ داره لياقت اميد آخه ـ

 .. . هستم باهات تهش تا...  باران ولي نيست بد قدر اون...  بينم نمي که من ؟ زمخت ي قيافه ـ
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...  پايين بريم بيا حاال:»  گفت و دستم کف روي زد.«  قدش بزن:»  گفتم و پريدم جام از خنده با

 .«  دادي آشتيشون شنيدم

 .  ديگه اينيم ما ـ

 وت رفتم بعدم و رفتم يکي تا دو رو ها پله.  بيرون اومد خودش بعد و من اول ، کرد باز درو و خنديد

  «؟ کجان بابا مامان:»  گفتم بلند صداي با...  بودم شده تر حال سر برابر صد...  خونه آشپز

 ... بيرون رفتن ـ

 ونبهش داشتم هي خوبه ؟ کنن مي ول همو مگه کنن که آشتي ديگه ندارن جنبه:»  گفتم خنده با

 .«  کنن آشتي کردم مي التماس

 .  بيار شربت يکم برام...  کنم عوض لباس رم مي من باران ـ

 . چشم ـ

 .  بال بي ـ

 که بودم اين عاشق...  واقعا بود مظلوم باربد قدر چه.  شد تر دور و تر دور خوندنش آواز صداي و

  البته.  متنفره اميد از...  بخوره شربت بايد خونه مياد تا...  خودمه مثل سليقش

...  هسرد هواي عاشق...  باشن دوست ديگه هم با اميد و بهتا که نيست راضي اونم...  نه که متنفر

  باهاش بدجور که کسي تنها و...  بوديم اصل برابر کپي سليقه نظر از واقعا اون و من

 لج ولي کردم مي شايد شوخي...  کردم نمي بازي لج باهاش وقت هيچ...  بود اون اومدم مي راه

 ...  ريختم خودم براي هم ديگه ي دونه يک و کردم درست شربت براش...  اصال کردن

 مبل روي و هال داخل رفتم...  خوري مي قدر چه باال زنه مي قندت بگه که بود خالي مامان جاي

  و نشست کنارم که کردم جا جابه رو کاناال...  بود روشن هنوز تلويزيون...  نشستم

  «؟ رفت چي براي بابا با منتظرشه نيلوفر گفت مامان:»  گفتم...  برداشت شربتشو

 گفت مي کنه خريد سري يک خواست مي نيلوفر.  برن خوان مي تايي سه حتما...  دونم نمي ـ

 .  باشه فقط مامان حتما که نداشت خاصي کار...  کنه کمک تونه مي مامان
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 قعمو لحظه هر خالف بر...  ديدن فيلم به کردم شروع و کنار گذاشتم کنترلو و دادم تکون سرمو

  نمي در سر فيلمه از...  ديدم مي جدي خيلي و نشستم مي ساکت ساکت  ديدن تلويزيون

 به شحواس بگو بهتام به...  ببين خواي مي چي هر:» گفتم و باربد به دادم کنترلو همين براي آوردم

  شد بلند گوشيم اس ام اس صداي موقع همون «؟ باش بخوابم يکم من...  باشه غذا

 و نشستم مبل روي.«  شه نمي حل چيزي طوري اين.  بده جواب بيتا»  بود کيوان کردم بازش... 

  نکنه جرئت ديگه کردم مي کاري بدجور بايد...  چزوندمش مي بايد.«  بگو»  نوشتم

 يآتيش چه باز:»  گفت باربد اومد که جوابش...  لوس ي پسره...  خوريم نمي هم درد به بيتا بگه

 «؟ ريزي مي داري

 .  کنم مي آدم رو يکي ـ

 .  باشي موفق ـ

...  مبيني مي...  زدم پوزخند. «  کنيم تمومش که بهتره همون نظرم به»  کردم باز اسو و زدم لبخند

  قائل ارزشي براش بيتا همون يا من که کرد مي فکر بايد...  کردم صبر دقيقه بيست

.  بشه متمو بهتره...  موافقم»  فرستادم براش دقيقه بيست راس...  شده کوچيک پيشش و نيست

  تو رفت بهتا...  زدم بشکن خوشحالي با و.«  باي.  جان کيوان بود خوبي دوران

  «؟ باران نيست حواست چرا...  گيره مي ته داره غذا:»  گفت و آشپزخونه

 ...  شده تنگ پختت دست براي دلم کن درست تو بار اين لطفا...  جان بهتا شلوغه سرم من ـ

 ونهنش...  نداد جوابي ديگه...  وقتاااااا بعضي ولي...  بودم خوبي کش منت وقتام بعضي...  خب آره

  واقعا که کسي...  بودم وارد کامال...  گيره مي خودشو جلوي داره...  بود خوبي ي

.. . ده مي ديگه حرفاي يکم اوقات بعضي و خدافظ يک با اسو اين جواب باشه زدن هم به قصدش

  ديگه جديه کنه فکر طرف و نشه رسوا که اين براي نداره قصدي همچين که کسي ولي

 هب ديگه روز چند تا...  زدم لبخند...  افتاده بوم ور اون از باران براي که نداره خبر ولي ده نمي اس

  ي شماره و برداشتم سيمو بي تلفن کنارم از و گذاشتم رو گوشي...  افته مي بيتا پاي
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...  باران کشمت مي...  سالم...  باران:»  گفت و داد جواب نرسيده بوق به...  گرفتم رو بيتا ي خونه

 ...«  بهش زنم مي زنگ حفظم شمارشو که من...  بيار گوشيمو

 ... من لطف به...  کن گوش دقيقه دو...  بيتا وايستا ـ

  «؟ چي:»  پرسيد کنجکاوش لحن با...  شدم ساکت و

 .  بگم تا شه مي همون بگي تو چي هر نيست دنيا تو بهتر تو از بگو ـ

 ... شه مي همون بگي تو چي هر...  يست دنيا تو بهتر تو از...  باران واي ـ

 ...  ميفته پات به ديگه روز چند تا ـ

  «؟ شد چي ؟؟؟؟؟ چي:»  گفت متعجبي البته صد و زده شوق صداي با

 پيش يقادق گم مي من که هايي برنامه طبق بعد به اين از بايد ولي بگم بهت تونم نمي ريز به ريز ـ

 .  باشين هم با دوباره که کنه مي التماست خودش ديگه روز چند تا بري

 .«  بگو بيتا جون:»  گفت و خنديد

 .  بود خودت جون از تر ارزشمند گفتي مي بهتا جون ـ

 .  عوضـــي ـ

 .«  بگير ازم گوشيتو فردا:»  گفتم و خنديدم

 .  قربونت بـــاش ـ

  خدافظ ـ

 کاراي دنبال بايد االن تو باربد:»  گفتم و گذاشتم ميز روي رو تلفن.  کردم قطع رو گوشي و

  رو مهه انداختم:»  گفت و زد چشمک.«  باشه شلوغ يکم سرت که بينم نمي من ولي باشي عروسي

 اشتد يعني اين...  کشيد لبش روي متفکر و آروم هميشگيش عادت طبق رو ني و.«  نيلوفر گردن

 ...  مداشت و ديدم حاال تا که لباسيه بهترين ؟ ببيني لباسمو خواي مي:»  گفتم...  کرد مي فکر

 مگفت حرص با.«  بعدا:»  گفت پرتي حواس با بازم. «  خريدم رقصم براي هم جدا لباس يک حتي

  داد يم نشون کامال که قدمايي با و برداشتم گوشيمو و.«  نداره منو لباس ديدن لياقت کسي هر:» 
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 شده آماده غذا...  برگرد نرو باران:»  زد صدام بهتا رسيدم تا.  باال رفتم ها پله از گرفته حرصم

  رفتم و« . ميام ديگه دقيقه چند:»  گفتم فکر يکم بعد و موند دستگيره روي دستم.«  کشم مي دارم

 يدمکش عميق نفس...  ميزم سمت رفتم و کردم خاموش اسپيلتو...  بود شده يخ هوا...  اتاقم داخل

 شفکر تو برم جدي جدي و شم ناراحت تر بيش بود شده باعث ناراحتيم به باربد توجه شايد... 

 ... 

...  بردمش چپ سمت به يکم و دادم تکون ميزو ي پايه و نشستم زمين روي ميز کنار

 پاکت کي بار اين...  برداشتم پاکتو زيرش از و زدم کنار فرشو ناراحتي با...  شد پيدا برجستگيش

  کوچيک

 کرد مي پا به خون دارمش فهميد مي بهتا اگه و بودم آورده گيرش بدبختي کلي با که چيزي...  بود

  هنگا بار هر با...  کردم باز پاکتو اون و نشستم تختم روي و برگردوندم سرجاش ميزو دوباره... 

...  شدم خيره خطش دست به و کردم باز کاغذو...  شدم مي ناراحت قبل از تر بيش بهش کردن

 مربوط...  خطي دست همچين بود بعيد پسر يک از و داشت خوشگلي خط دست چهرش خالف بر

  به

 آره...  داشتمش االن تا...  01 من و بود سالش 01 بهتا که قبل خيلي به مربوط....  شد مي قبل

  کي خوندش مي بار هر ولي نداشت من به ربطي هيچ نامه اين...  داشتمش که بود تموم سال پنج

 اين جواب ؟ شده چي حاال...  صداقتش براي...  مظلوميتش براي...  ريخت مي اشکم قطره

  همچين ، اميد اون خاطر به...  اميد با رفت و کرد ولش...  زدم پوزخند ؟ داد طور چه بهتا خوبياشو

 ونا...  هيچي ؟ کرد مي کار چي بهتا براي اميد...  بود همين نفرتم اصلي دليل...  کرد ول رو کسي

  بهتا ؟ بود مقايسه قابل ؟ هيچي با مساوي خودکشي بودن نوشته کجا...  کشي خود ؟ کرد کار چي

 نداشتن غرور و مهربوني و عشق جز چيزي من اما...  بود ذليل زن که آورد بهونه تازه و کرد ولش

  ؟ چرا...  اميد پيش بره و کنه ردش اونو تا آورد بهونه بهتا...  بودم نديده اون اخالق توي

 اشهب زشت که معني اين به نه البته...  نبود خوشگل...  چيز يک جز بود اميد از بهتر اون چيز همه

  اميد از چيزش همه ؟ بود مهم خوشگلي مگه ولي...  گل خوش پسر گفت بهش شد نمي ولي... 

.. . بود گرفته مدال چندين...  بود کرده سفر کشور چندين به...  بود مخترع حتي...  بود تر عالي

  باهام خيلي بود سالم 01 که موقع اون...  اخالقش...  بود ترين موفق اون...  ويژه ي جايزه چندين
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 ات بود اومده مثال و بود خونمون اون بودم عصباني بهتا از که بار يک يادمه...  کرد مي رفتار خوب

  هيچ اون...  بوده بهونه که بود ضايع کامال...  کنه کار درسيشو مشکالت يکم باهاش مامانم

.. . بشنوه رو بهتا صداي حداقل بود اومده...  نداشت ولي بود عجيب...  نداشت درسي مشکل وقت

  . ذاشتن نمي راحت االن مثل رو بهتا زمان اون بابا و مامان چون...  ببيندش تونست اگه حداقل

 ادمهي...  بودن ذليل زن گفت مي خصوصيتش اين به بهتا و...  بود وقار با...  بود نجيب خيلي اون

 ...  من به داد رو بده هديه دوستاش از يکي به که بود قرار که کتابي عصبانيم بهتا از ديد وقتي

...  ودب خونم کتاب داخل هنوز که...  کاشانيان حميد ي نوشته هواپيما با آشنايي اسم به کتابي

  ادي رو هواپيما پرواز بهت خوام مي...  بخون کتابو اين...  باران: »  بود نوشته کتاب اول ي صفحه

 اختهس کوچيکي هواپيماي اون آخه...  بودم عاشقش که خاصش امضاي پايينشم و «؟ باشه...  بدم

  و...  کوچيک گفت شد مي بازم خب ولي بود تر بيش سانت 01 از طولش...  نه کوچيک...  بود

 دانشگاه همون اونم و کرد مي تدريس جا اون موقع اون مامان که دانشگاهش رفتيم بار يک حتي

  دانشگاه باز ي محوطه رفتيم روز اون حال هر به...  نبوديم تهران زمان اون...  خوند مي درس

 ... بوديم مامان و بهتا و من و نبود کس هيچ که

 خيلي...  سخته گفت ندادش من به کردم کار هر...  داد پروازش بود ساخته که کنترلي با خودش

 واي.. . هواپيما پرواز بود نوشته همين براي...  کني کنترلش توني نمي ام تو و کردم کار اين روي

  که

 جدا براي خوبي داليل اوقات بعضي...  بازم لج کردن مي فکر همه...  داشتم دوستش قدر چه

 شايد.. . داد مي کوروشو شدن بيمارستاني تقاص بايد...  بودم متنفر اميد از...  داشتم بقيه کردن

  دليلم

.. . ديگه نفر يک طور همين.  برسه بهتا به ذارم نمي منم کرد جدا رو اونا که اون ولي بود کوچيک

 فاصله باعث که بود هم ديگه نفر يک...  بودم بچه زمان اون قدر چه فهميدم خوندم که رو نامه

  بين

 ردک متنفر ازش منو نامه اين ولي کرده ازدواج مينو...  مينو...  خالم دختر...  بود شده کوروش و بهتا

  کوروش ولي بمونه پيشش که بود خواسته کوروش از بودن هم با کوروش و بهتا که زماني... 
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 نمک مي کمکت صورتي در گفت مي کوروش و ها بار و ها بار بود خواسته ازش مينو...  نه گفت مي

  يادب پيش اون و من بين مشکلي هيچ خوام نمي...  کني راضي رو بهتا اول که برادر عنوان به اونم

 فاصله يک اون و بهتا بين کاراش با که شد باعث فقط و نزد حرف بهتا با وقت هيچ اون اما... 

 مي من فقط...  مسخره يا...  گونه بچه...  گرفتم مي همشو انتقام...  اينا ي همه...  بشه ايجاد

 که فهميدم

...  بودم نکرده فراموش هم رو تيکش يک حتي سال پنج اين تو و کشيده زجر قدر چه کوروش

  خيلي من اتفاقا و بود کرده ازدواج...  داشتم شک هنوز مينو بابت اما چزوندم مي اميدو اين ولي

 لمد تا کردم مي کاري يک حداقل بايد بازم ولي بود مهربون و باحال خيلي داشتم دوست شوهرشو

 بدون بار اين و پاکت داخل گذاشتم رو نامه...«  ديگه باش زود باران:»  زد صدا بهتا...  شه خنک

  اين

 قطب...  خوندمش مي بعدا.  بيرون رفتم اتاق از و کردم قايمش فرش زير کنم جا جابه رو ميز که

  سس نوع از...  کشيد مي ماکاروني خودش براي داشت هم بهتا و پايين رفتم ها پله از...  عادتم

 من...  ايـــــول:»  گفتم حالي خوش با...  کرده درستش بهتا هم اول همون از فهميدم ماکاروني

 ...«  بخور خواي مي قدر چه هر:»  گفت و زد لبخند بهتا.«  غذا اين براي ميرم مي

 .  خورم مي خالي سس من ـ

 .  بــــاران ـ

  ؟ بله ـ

 ...  تو نه هاست بچه حرف خورم مي سسشو من...  خوري مي هم با متشخصانه خيلي ـ

.«  چهب نگو من کوچولوي خواهر به:»  گفت لبخند يک از بعد که کردم نگاه باربد به...  بچه گفت باز

  چهب باشم داشته اجازه موشه دليل...  کوشولوتم خواهر منم:»  گفت و کرد گونه بچه صداشو بهتا

 بچه طرز اينم آخه...  پـوف...  تو بشي اي بچه چه:»  گفتم و آوردم در آوردن باال اداي «؟ بوشم

 گهم:»  گفتم اعتراض با.«  بخوره خالي سس يکم بذار:»  گفت خنده با باربدم و خنديد «؟ شدنه

  بچم
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 دمکر حس واقعا...  بخوره بذار گفت بهتا به وقتي شدم جوري يک...  کرد نگام باز دهن با «؟ باربد

 ايه ماکاروني ديس...«  ماکاروني از اين متشخصانه خيلي:»  گفتم و نشستم ميز پشت...  بچم

  سفيد

 ناز با بعد...  ريختم خودم براي کم خيلي و برداشتم کرد مي ديونم داشت که رو بو خوش و

 ديگه هک برداشتم سسو ديس بعد و...«  فرانسوي سس متشخصانه خيلي:»  گفتم و گذاشتمش

  ي مرده کشته

 خيلي:»  گفتم و بشقابم کنار گذاشتم مخصوصش قاشق با يکم...  بودم فرانسوي سس

 و کردم مخلوط ماکاروني يکم با رو سسا از يکم بعد و.«  خودتي هم بچه...  خورم مي متشخصانه

  با کردم شروع

 و ودب متنفر افادم و ناز با کاراي اين از گونم بچه کاراي برابر   صد بهتا اطالع محض و...  خوردن ناز

 نگاهم کالفه داشت ديگه.  جــــون بهتا بخور حرص حاال...  شه مي مورم مور گفت مي هميشه

 يقادق...  گذاشتم بشقاب روي قاشقو...  زد قهقهه باربد...  بخوره غذا تونست نمي اصال و کرد مي

 ديکنز دهنم به قاشقو که بار هر تقريبا.  بخورم قاشق يک ي اندازه تا بود کشيده طول دقيقه ده

  مي

 همون از بعد...  کشيد مي طول تموم ي دقيقه دو خوردنش که بود توش ماکاروني تيکه دو کردم

.  شد تر شديد باربد ي خنده و.«  خوردم خيلي شدم سير خدا واي:»  گفتم خوردن قاشق يک

  دستشو

 خوري نمي چرا جان بهتا بخور:»  گفتم و خنديدم.  سوخت دستم که قدش زدم همچين و باال آورد

  با..« . بازم بعد متنفرم دوني مي:»  گفت بگيره خندشو جلوي کرد مي سعي که حالتي با «؟ آبجي

 چي هر االن خواي مي ؟ متنفري دنيام از تو ؟ چي يعني...  جون بهتـا خيال بي:»  گفتم اعتراض

  تحرک ، من برگشتي و رفت حرکات ، من بودن ، من بودن بچه ، من کردن ناز ؟ بگم متنفري ازش

 اتاقي تو هويج جويدن ، خوردن آروم رو غذا ، خوردن زياد رو غذا ، لپام دادن بيرون ، دستم منحني

  ، من خنديدن ، جانب اين توسط غذا تو گوجه وجود از ناراحتي اظهار و کردن ناله ، هستي تو که

 اب...«  سفيد لباس اون پوشيدن ، تو ميز روي رنگام گذاشتن ، تو روي جلوي من کردن نقاشي

 .«  بابا خب:»  گفت کالفگي
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  ؟ لوسي قدر اين چرا تو آخه.  مونده خيلي هنوز ـ

 ... دارم دليل خب ـ

  مثال ـ

 ...  بگم تا بپرس مثال ـ

 هوا ويت دايره نيم حالت که وقتي ؟ مياد بدت دستم منحني حرکت از چرا:»  گفتم و کردم فکر يکم

  «؟ دم مي تکونش

 فته وقتي من از تصوراتتو داشتي که بود وقتي دادي تکون طوري اون دستتو که بار اولين چون ـ

 اهآگ خود نا همين براي و بودي کرده انتخاب بچمم اسم حتي گفتي مي شم مي چاق و حاملم ماهه

  با

 ... حرکتي همچين

 گهدي...  بسه من جون:»  گفت و خنديد باربد...«  حاملم کنم مي فکر:»  گفت گرفته اوج صداي با

  جنبه يب کردم اي شوخي يک خب:»  گفتم و کردم نگاه بهتا به باز دهن با.«  تا دو شما منو کشتين

 گفت و برگردوند روشو...  دادم تکون منحني شکل هوا تو دستمو حالت همون با و...« 

...«  ميره مي بچت نخور حرص:»  گفتم و خنديدم...«  اه.  باران کشمت مي...  ايـــــش:»

  ايشو خونه تو دمپايي

 که اين از متنفرم منم:»  گفتم و کردم خم سرمو سمتم کرد پرت و آورد در بود چوبي پاشنش که

.«  ايـــي:»  گفتيم دوتامون يکهو و کردم نگاه بهش.«  شه رد غذام باالي از دمپايي بايد نهار سر

  هر و

 روعش و کشيدم غذا خودم براي سکوت تو و شوخي بدون بار اين و برداشتم ديسو...  خنديديم دو

...  بودم غذاهاش عاشق هميشه من...  نداشت حرف اصال بهتا پخت دست واقعا.  خوردن به کردم

  به

 ووسايل تا کردم کمک بهتا با شد تموم که غذام.  بود عالي پخت مي چي هر...  يانگوم مامان قول

 بعضي جز بودم تو اون هميشه...  داشتم اتاقم به زيادي ي عالقه...  اتاقم تو رفتم و کنيم جمع

  اوقات
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 خوابم کشيدن دراز محض به که بودم خورده قدر ان...  کشيدم دراز تخت روي و رفتم...  خاص

 ...  برد

 مي غر بسته چشماي با و خواب همون تو که طوري بودم کرده عرق جور بد شدم بيدار که عصر

 ليو خوندن براي داشتم درس چون شدم بيدار باالخره...  کردم مي خاموش اسپيلتو نبايد که زدم

  يادم

 تا دکشي طول يکم...  کشيدم خميازه و دکورم سمت رفتم...  بياد هفت ساعت قراره ماني که نبود

 ليو...  حقوق بود سخت...  داشتم برش کتابو اومد يادم وقتي و بردارم خواستم مي چي بياد يادم

  من

 و خوندم...  خوندن به کردم شروع و برداشتم کتابو.  کرد مي کمکم خيلي اين و داشتم عالقه

 رفتمگ تصميم همين براي بودم خونده خوب خيلي...  شد بلند موبايلم زنگ صداي که اين تا خوندم

  يک

 خوندم مي کمي زمان مدت من شايد ؟ درسه زندگي ي همه مگه آخه...  بدم خودم به استراحتي

 يک هک داشتم نمي تمرکز اگه داشتم بااليي سرعت داشتم مي تمرکز اگه خوندم مي تند خيلي اما

  نيم صفحه

  «؟ الو:»  دادم جواب و برداشتم موبايلمو.  کشيد مي طول ساعت

 ...  گرفتم اشتباه کنم فکر...  آ...  سالم ـ

  «؟ دارين کار بيتا با:»  گفتم فوري...  گوشيمه تو بيتا کارت سيم اومد يادم

 ...  بله ـ

 .  دم مي بهش دانشگاه رم مي که فردا...  گذاشته جا خونمون گوشيشو اون خوام مي عذر ـ

 .  ممنون...  باشه ـ

 .  خدافظ.  کنم مي خواهش ـ

 . خداحافظ ـ
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 يکهو.. . نبود که کيوان ؟ داشت کار چي بيتا با پسره اين...  پريد باال ابروهام...  کرد قطع تلفنو و

 و برداشتم کتابو...  شد مي داغون چيز همه بود مي کيوان طرف از اگه...  کشيدم فرابنفش جيغ

  زدم

 ومآر يکهو اما...«  خدا واي!  کردم غلطي چه ؟ کنم کار چي حاال:»  گفتم اضطراب با و پيشونيم تو

 يک...  رفته گذاشته جا من پيش اومده بعد...  بوده بيتا دست ظهر ميگفتم بهش خب...  شدم

  لحظه

 به.«  درس همه اين با شدي ديونه:»  گفتم و گرفت خندم خودم پيش ي لحظه چند حرکت از

 خيلي ماني...  افتادم ماني ياد ساعت ديدن با و...  بود دقيقه پنجاه و شش...  کردم نگاه ساعت

  شناس وقت

 هفت دقيقا تا موند مي در دم رسيد مي پنج ساعت بود شده...  بود شناس وقت شدت به...  بود

 ودب افتاده اتفاق همين که بار يک اون و من چون بود طوري اين من براي البته...  بياد بعد بشه

  سر خيلي

 يادب اون دوازده روي رفت شمار ثانيه عقربه تا که رسم شد ديگه اين و خنديديم مي موضوع اين

 لباس کمدم توي از...  رسم اين بود راحت براش همين براي...  کرد نمي دير وقت هيچ چون... 

  سفيدي

.. . بودم لباس اين عاشق من چون فقط...  اون با لج براي نه...  برداشتم رو متنفره ازش بهتا که

 توري مچپ دست آستين ولي بود لباس ي پارچه جنس همون راستم دست آستين...  بود سفيد کال

  سفيد

 شلوار و پوشيدم لباسو اون.  بودن باحال خيلي...  نداشتن قرينه که بودم لباسايي عاشق هميشه... 

 شلوارکم با و کوتاه آستين ديگه ولي پوشيدم نمي روسري ماني پيش...  پوشيدم خاکستريمم جين

 ...  نبودم

  !« کن عوضش:»  گفت ديد منو تا بهتا...  بيرون رفتم اتاق از و زدم دستم مچ به عطرم از يکم

 .  منو نه ببينه رو تو اومده ماني بهتا ـ

 .«  ديا مي خودت دست کار داري:»  گفت حرص با

 ...  فروخته بهت تري هيزم چه لباس اين...  فهمم نمي من آخه ـ
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 انج يهتا ؟ متنفري ندارنم قرينه که چيزايي از بهتا:»  گفتم اعتراض با که بزنه حرف خواست

 متصمي من منه لباس اين کني مي اذيتم داري خيلي ديگه ولي واجب احترامت تري بزرگ خواهر

  گيرم مي

 به اشتد مامان...  اومد در صدا به آيفون که پايين رفتم ها پله از عصباني حالت با و.«  نه يا بپوشم

  زبا تا زدم رو دکمه ديدم که رو ماني تصوير و آيفون سمت رفتم...  داد مي آب خونه گل تو گالي

 اميد اون نه دوماد اينه...  بود تيپ خوش قدر چه که واي...  داخل اومد شد باز در وقتي.  بشه

 و ردک نگاه دستم به...  کردم دراز سمتش دستمو و.«  سالم:»  گفتم و جلو رفتم خنده با...  زمخت

  با

 رفت باز کوفت اي:»  گفتم حرص با...«  است حرام محرم نا مرد و زن دادن دست:»  گفت خنده

  ينا کن کاري يک:»  گفتم آرومي خيلي صداي با...  آورد در عينکشو و زد لبخند.«  آخوندي فاز تو

 نوم شده بخندونش هي تو ولي خوبه که کنه مي بازي نقش البته ناراحته خيلي...  شه آدم بهتا

 .« ماني بخندون منو خواهر کني ضايع

  ؟ شدم جماعت دلقک ـ

.. . خنده زير زدم...«  پروازي دلقک ؟ ديدي کجاشو:»  گفتم اي کشيده لحن با و باال دادم ابروهامو

 .. . بشه رد ماني تا کنار رفتم.«  زشته ؟ داشتي نگه در دم رو ماني چرا باران:»  اومد مامان صداي

 .«  جان خاله سالم:»  گفت و تر جلو رفت مانيم

 .  بشين...  اومدي خوش سالم ـ

 مي...  هک بزنيم حرف جا اين بشينيم تونيم نمي جوونيم ما مامان:»  گفتم و گرفتم رو ماني بازوي

 بيار هست چي هر خودت ديگه لطفا برامون.  باال گذرونيم مي خوش يکم بهتا و ماني و من ريم

  ماني

 باال که طور همون منم و کرد نگاهم تعجب با ماني.«  باال کشه مي برقي جارو عين باشه چي هر

 هم مرسيدي باال به وقتي.«  هيس:»  گفتم شدم قفل دندوناي بين از کشوندم مي اونو و رفتم مي

  در زمان
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» : گفت و خنديد ماني «؟ خوبي:»  گفت و داد سالم ماني ديدن با.  بيرون اومد و شد باز بهتا اتاق

 «؟ خوبي تو.  خوبم.  آره

 . ميام ميارم اينا و ظرف رم مي االن منم برين شما.  آره ـ

 وت چرا:»  گفت بهتا...  رفتم بهتا همراه و.«  ميام االن من بمون ماني:»  گفتم و کردم باز دراتاقمو

 ...«  گذاشتي تنهاش زشته ؟ اومدي

 گين مي رين مي راست رين مي چپ تو و مامان هي...  هممون مثل خريه کله يک خيال بي ـ

 .  زشته

 تو» : گفتم که برداره ليوان تا چند خواست...  آشپزخونه داخل رفتيم و داد تکون تاسف با سرشو

 و رفت حرف بدون.«  بشقاب تو بچين کيکارو کاپ فقط...  کنم مي درست خودم من بده وسايلو

  جعبه

 مي بايد فقط بود کرده درست مامان رو قهوه...  گذاشت ميز روي و برداشت رو کيکا کاپ ي

 و ينيس ي گوشه گذاشتم هم رو شکر...  ريختم قهوه داخلشون و برداشتم فنجون تا سه...  ريختم

  تا دو

 درست مامان که شربتايي اون از بعد...  خوردم مي تلخ خودم چون گذاشتم هم خوري چاي قاشق

  رو مهه! ...  کنم مي درست من بده وسايلو تو گفتم بهتا به خوبه ريختم و برداشتم هم رو بود کرده

...  شربت سرش پشت خوردم مي قهوه اول که من ولي...  بخوره خواست که کدومو هر تا بردم

 اپک و قهوه سيني ديگه!  واال...  دارم صميمي شديدا خويشاوندي پيوند شربت اين با من اصال

  رو کيکا

:»  زدم صدا...  کنيم باز درو طوري چه بوديم مونده باال رسيديم وقتي.  رو شربتا منم و برد بهتا

 ور شربتا من و داخل رفتيم.«  کردين کار چي:» گفت خنده با کرد باز که درو.«  کن باز درو ماني

  روي

  «؟ شربت يا خوري مي قهوه:»  گفتم ماني به رو...  گذاشتم ميزم

 .  شربت ؟مطمئنا بهار تو ـ
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 ستنش و برداشت ليمويي...  کردم تعارف ماني به شربت منم و گذاشت ميز روي رو سيني بهتا

 ظرن به که ژستش با هميشه مثل اونو کردنش شيرين بعد و برداشت قهوه هم بهتا...  تخت روي

  فقط من

 منم ... بشه سرد تا موند منتظر و داشت نگه دستاش تو عادت روي از نه بود گذاشتن کالس براي

 «؟ مزست خوش:»  گفتم بود خورده شربت از يکم که ماني به رو و نشستم ميزم روي قيد بي

 .  عاليه...  آره ـ

 .  کرده درست بهتا ـ

 نگاه يک چشمش ي گوشه از بهتا...  باشم جدي کردم سعي ولي خودم از بود گرفته خندم

 ومن نداشت دوست اصال مواقعي همچين چون داشتم دوستش خيلي ولي انداخت بهم عصباني

  و کنه ضايع

 حوم لبخندش و کرد مکث يکم ماني.  زد نمي حرفي اما شد مي عصباني يا ناراحت فقط نه بگه

 کردم درست خودم کردم شوخي:»  گفتم گه نمي هيچي ديدم «؟ مزست بد:»  گفتم فوري...  شد

 »... 

 ميز روي شربتو...«  بهتاست کار:»  گفتم لبخند با.«  عاليه نه:»  گفت و خنديد!  معنا تمام به ي بچه

  گفتم و کشيدم عميق نفس.«  نيومد خوشم:»  گفت و خنديد «؟ شد چي:»  گفتم که گذاشت

 حال هر به:»  گفت زيرکي با و برداشت شربتو دوباره.«  کرده درست مامانم بردي خب خيلي:» 

  فتمگ و کردم دراز سمتش رو کيکا کاپ بشقاب.«  جان نوش:»  گفت لبخند با بهتا...«  اومد خوشم

 اب.«  خوره نمي شربت با کيکو کاپ کسي باران:»  گفت غره چشم با بهتا «؟ خواي مي يکم:» 

  وردنيهخ و شکم از صحبت وقتي شه مي بعدم...  خوره مي ماني ولي بهتا دونم مي:»  گفتم کالفگي

 هچ هر ماني:»  گفتم و گذاشتم تخت روي ماني کنار بشقابو و «؟ اين با اون اون با اين نگي هي

  گفت و آورد در کتشو ماني...«  موني مي الغر من مثل باشي اين حرف به اگه بخور خواي مي قدر

 بليط ؟ چيه:»  گفتم خنده با...«  بگم بهتون خواستم...  کرده مشغول ذهنمو مدته يک فکري يک:» 

  تره مهم خواهرم جهنم به ولي دارم دوست دبي خيلي من که اين با ؟ نفر دو براي گرفتي دبي
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 چوبي ي پاشنه با و شد بلند صندلي روي از بهتا.«  بمونين خواستين قدرم چه هر برين هم با شما

  و رگشتب بهتا.«  شدم منم گفتي تو:»  گفتم خنده با.«  ساکت:»  گفت و زانوم به کوبيد دمپاييش

 اب...«  شدم دايي تازگيا که دونين مي:»  گفت بعد و کرد مکث يکم ماني...«  ماني بگو:»  گفت

  ديدخن...«  نيست هم تازه همچين ماهشه هفت کنم فکر کوشولو...  آره آخي:»  گفتم نمکي با لحن

  «؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چي:»  گفتم حيرت با «؟ ريخته هم به غزل و فرهاد بين يکم که دونين مي و:»  گفت و

  ؟ دونستين نمي ـ

 .  تو جون به نه ـ

 قعاش که اونا ؟ طور چه:»  گفتم ناراحتي با.«  دونستم مي من:»  گفت و خورد قهوش از يکم بهتا

  هک ببينم تونستم مي کامال «؟ آخه چرا اومده دنيا به تازه بچشون...  هم براي ميرن مي...  همن

 اب اما بود آروم صداش...  بود عصباني...  ده مي فشار جور بد و کرده مشت دستشو عصبانيت از

  عزيزم اومده دنيا به بچش تا کرده خودش با فکري چه عوضي اون دونم نمي:»  طمع و حرص

 شد مي چي هر...  بودم نگران...  کرد نگاهم زمان هم اونم و کردم نگاه بهتا به...«  افتاده دهنش از

  با غزل بودن مي دعوام شروع نزديک اگه حتي...  کردن نمي دعوا هم با تا دو اون وقت هيچ

 اننگر خواست مي...  زد آرومي لبخند بهتا...  کرد مي ماليش ماست سريع خيلي اومدناش کوتاه

  هميشه و عاليه زندگيشون تا دو اون که بودم اين عاشق قدر چه من دونست مي اون ولي نباشم

...  نه اما...  بود تر عزيز برام بهتا از...  داشتم دوست غزلو قدر چه دونه مي خدا...  هم با مهربونن

  خالف بر...  عزيزه برام بهتا نه...  نباشم نگران من که اين براي لبخندش اين با االن بهتا

 غزل...  اون از نداشت کم چيزي غزلم ولي...  خيلي...  دارم دوستش خيلي دادناش حرص تموم

  موقع ولي بودن شر تاشون دو غزل و فرهاد...  بود شر خيلي...  نبود مظلوم...  بود عزيز خيلي

 مي عذر کلي و اومد مي کنار زود خيلي غرورش و فرهاد خاطر به هميشه غزل شد مي که دعوا

  ردمک نگاه ماني به.  باشه نبوده مقصر هم درصد يک اگه حتي...  رفت مي صدقه قربون و خواست

 و شد خيره چشمام تو...  داد تکيه تخت به و کرد باز دستاشو «؟ چيه براي دعواشون:»  گفتم و

  کجا از و طور چه دونم نمي...  کنه مي اذيت غزلو داره خيلي...  شده رواني انگار فرهاد:»  گفت
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 چيز هر براي گيره مي بهونه داره فرهاد...  دونن نمي خودشونم...  شده شروع اختالفشون

 دارهن خبر ازش غزل که چيزي...  عصبانيه چيزي يک از فرهاد کنم فکر:»  گفت بهتا...«  کوچيکي

 ... 

 يچ هر...  عصبانيه اون از فرهاد که بينشون افتاده اتفاقي و گه نمي بهت چيزو همه غزل شايد يا

 :»  گفت و کرد نگاه بهتا به...«  کنه مي اشتباه داره فرهاد شايدم...  مربوطه غزل به...  باشه

 مي دوباره االن کرد مي کالفم داشت...  نشست صندلي روي بهتا.«  بود سادگي همين به کاش

 .«  بده توضيح خب:»  گفت بهتا!  شناسي روان...  رشتش فاز تو رفت

 و گرفته ازش رو غزال...  نزنه داد سرش که نيست روز يک...  آورده سرش به بگي که باليي هر ـ

 ... کنه مي خالي غزل گوش تو سيلي با عصبانيتشو...  کرده زندانيش اتاق توي روي سه دو

 خب وا:»  گفتم...«  برسه بهش دستم:»  گفت و شد خيره زمين ،به کشيد موهاش به دست کالفه

 «؟ ماني هستي برادري چه تو...  خودت پيش بيار بردار غزلو برو

 مونم مي من گه مي غزل...  سپردتش کي به نيست معلوم و گرفته غزالو ؟ بيارمش طور چه ـ

 ودهکب صورتش تموم...  بچم گه مي...  شه نمي راضي کنم مي کار هر...  ميام بعد برگردونه بچمو

 ... 

 هبکن حقش در اي بدي هر که غزلو اونم.  ببينم طوري اون غزلو تونم نمي...  خوام مي کمک ازتون

 ! دببخشي نکن ناراحت خودتو عزيزم گه مي فقط و. بگيره خودشو حق تا زنه نمي حرف کام تا الم

 رو يگوش «؟ کني مي کار چي:»  گفت ماني.  گرفتم غزلو ي شماره و برداشتم گوشيمو استرس با

 گفت ماني.  خاموشه گوشيش داد پيغام که.«  کنم مي راضيش من:»  گفتم و گذاشتم گوشم کنار

 «: 

 ؟ يچ يعني:»  گفتم و گذاشتم ميز روي موبايلو حرص با.«  گرفته ازش گوشيشو...  نداره فايده

 آخه چي براي ؟ داره ربطي چه.  جهنم به اصال...  قجر يا قاجار عصر يا قاجار عهد مرداي عين شده

  «؟

 شبه.«  شنون مي خيابون طرف اون دادتو صداي بگي ديگه ي جمله يک ديگه بسه:»  گفت بهتا

  من خواستگاري که فرهاد...  مهمه من براي نيست مهم تو براي:»  گفتم غضب با و شدم خيره
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 با.«  بياد بدم غزل از منم و کنه ازدواج غزل با سرش پشت بعد نه بگم من که بوده نيومده

 نم...  گردوندم بر عصبانيت با سرمو «؟ گي مي چي معلومه:»  گفت و کرد نگاه بهم عصبانيت

  حرص داشتم

 کردم نمي فکر و بودم متنفر زدن مي داد که مردايي از.  بود عزيز برام خيلي غزل...  خوردم مي

 بغض ، اومد بهتا صداي...  بياد در آب از طوري اين افتاد نمي دهنش از نفسم و عزيزم که فرهاد

  کرده

 با نيبشک احتراممو که کنم نمي تحمل ولي باران بکن خواد مي دلت کار هر...  رفتم من اصال:»  بود

  زدي بود حرفي چه اين:»  گفت ماني.  بيرون رفت و کوبيد ميز روي قهوشو و.«  مزخرفات اين

 .«  سرده خون خيلي خب:»  کردم ناله «؟ باران

 هک تويي باشه طوري همين بايد کسي هر العمل عکس...  معموليشه حد تو اون...  باران باشه ـ

 .  کرده ناراحتش خيلي حرفت...  من خواهر براي خوري مي حرص زيادي داري

 .  خورم نمي حرص زيادي من ـ

 .  بخواه عذر ازش ـ

  ؟ داشت ارتباط غزل با شه مي طوري چه االن...  نزن حرف مامانا مثل ماني اه ـ

.«  دونم نمي...  خبرم بي ازش روزيه چند...  دونم نمي:»  گفت و داد تکون کالفگي با سرشو

  «؟ الو:»  داد جواب بوق تا چند از بعد.  گرفتم فرهادو ي شماره بار اين و برداشتم دوباره گوشيمو

 !  مرض و الو...  کوفت و الو ـ

  ؟ چي ـ

 .  مياري غزلم جا اين مياي ديگه ساعت يک تا!  فرهاد درد و چي ـ

  «؟ داره خنده:»  گفتم و بردم باال صدامو...  کرد عصبانيم خندش.  نزد حرف و خنديد

 .  خروس واسه کنه مي جيک جيک داره کوچولو جوجو.  خيلي.  آره ـ

 ...  بچته هم جوجه تويي که خروس ـ

 .  گي مي چي فهمم نمي من ـ
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  ؟ کجاست غزل االن فرهاد.  گم مي چي فهمي نمي...  آهــــــــان ـ

  ؟ باشه بايد کجا دنيا ي گوشه يک ـ

  ؟ دي مي منو جواب درست ـ

 . خونست ـ

 .  جا اين بياين شين آماده خب ـ

  ؟ کجا يعني جا اين ـ

  ما ي خونه يعني ـ

 .  باران کارم سر من ـ

  ؟ نه يا هستي عاشقش اصال...  که واقعا...  فرهاد غيرتي بي خيلي ؟ زنت يا مهمه کار سر ـ

 .«  نيست مربوط کسي به:»  گفت خشونت با

 .  بغلش بده بچشم...  جا اين بيارش...  مربوطه همه زندگي که يکي من به ـ

 .  باران کنه نمي تعيين تکليف کسي من براي ـ

 .  کنم مي من ـ

 .  خودت سناي هم با برو ريزه ـ

...  بود عصباني...  شد خيره بهم ماني ؟ کنه قطع کرد جرئت طور چه...  زد خشکم.  کرد قطع و

 نشون سرد خون خودشو خواست مي ولي بود شده غيرتي غزل روي...  بود شده آتيشي نگاهش

 .  بده

 فتمگ و گذاشتم ميز روي گوشيمو.  بود کرده خاموش گوشيشو اما گرفتم فرهادو ي شماره دوباره

 ...«  کنم مي حلش من ماني نباش نگران:» 

 .  ارزه مي امتحانش به حا هر به...  توني مي دونم مي...  خوام مي کمک ازت همين براي ـ

 .  دونم نم طوري چه ولي...  فرهاد يا بزنم حرف غزل با بتونم يا کافيه فقط ـ

 .«  پيشش بريم حداقل تونستيم مي کاش:»  گفت و کشيد عميق نفس
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  ؟ تونيم نمي مگه ـ

  «؟ کرده کار چي:»  گرفت اوج صدام...«  کرده زندانيش اتاق تو...  نه:»  گفت و شد بلند جاش از

 .  بکنيم کاري يک بايد باران.  بيرون بياد اتاق از ذاره نمي ـ

  ؟ کنه آزاد غزلو کني مجبور فرهادو که کردي سعي اصال تو ـ

 ...  نشد اما.  روز و شب چندين...  خيلي ـ

.. . چاره بي غزل...  گرفت مي گريم داشت.  داد تکيه ميز به دستاشو تا دو و شد خم ، کنارم اومد

 دونيم مي غزل و فرهاد ، خودم فقط بگم خوام مي که چيزي باران:»  گفت و سمتم برگشت ماني

  ولي

 .« کنم مي خواهش...  نگو کس هيچ به...  بگم ام تو به خوام مي

 .  گم نمي کس هيچ به من.  باشه ـ

 تمثب ي نشونه به سرشو «؟ زندش مي ماني راستي...  ديگه بگو د:»  کردم ناله...  موند ساکت

 مي آدمش خدا به کنم مي آدمش:»  کردم زمزمه.  سوخت مي جيگرم داشت ديگه...  داد تکون

 .«  کنم

 ..«. شد شروع زمان يک از اختالفشون:»  گفت و شد خيره رو به رو به...  وايستاد کنام و برگشت

  ؟ زماني چه ـ

 حاملست دوباره...  بچش اومدن دنيا به از بعد ماه هفت درست...  حاملست دوباره غزل...  باران ـ

 . 

 زمان اون از و:»  گفت و پايين انداخت سرشو «؟ کني مي شوخي!  نداره امکان:»  گفتم تعجب با

 .. . آوردم مي در شاخ داشتم.«  حاملست فهميده فرهاد که زماني...  شده شروع اختالفشون کم کم

 سالگرد دومين هنوز:»  کردم ناله...  هست چيزيش يک فرهاد که شد مي باورم داشت واقعا ديگه

 «؟ چشه فرهاد ؟ آخه چرا ؟ حاملست رو دومي و آورده دنيا به بچه يک و نرسيده ازدواجشون

  درسته
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 واقعا ولي...  ولي زوده که براشون نبود مهم و بودن حال خوش همه شد حامله رو غزال غزل وقتي

  که کاري خاطر به داره فرهاد که اينه مهم:»  گفت ماني...  بشه حامله دومشم ي بچه تا بود زود

 حس «؟ تو خوبي:»  گفتم و گذاشتم بازوش رو دستمو...«  ده مي زجر رو غزل بوده خودش مقصر

 » : گفتم لب زير.  داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو و باال آورد سرشو...  ناراحته خيلي کردم

  «؟ فرهاد کار محل بريم

 ...  نه ـ

 .  کنم مي درستش من بريم...  خوندم درسامم همه ماني ندارم کاري من ؟ نه چرا ـ

  ؟ ده مي جواب مطمئني ـ

 .  بريم...  ديگه شه شروع جايي يک از بايد ـ

 . بيرون رفت و.«  هال توي منتظرتم من:»  گفت و برداشت کتشو و.«  ممنون:»  گفت و زد لبخند

.  بگه زني همچين به تر نازک گل از نداشت حق فرهاد اصال...  دادم فشار و کردم مشت دستمو

  غزل

 با.. . پوشيدمش و برداشتم آبيمو مانتوي سريع خيلي و کمدم سمت رفتم.  بود کرده توقعش پر

 مدست کيف نداشتم عادت وقت هيچ...  برداشتم آبيمم صندل...  سفيدم جين شلوار و روسري

  فقط.  بگيرم

 مي کجا» : گفت مامان که رفتم مي پايين ها پله از داشتم...  بيرون رفتم اتاق از و برداشتم گوشيمو

  «؟ ري

 .  رم مي ماني با ـ

  ؟ کجا ـ

 شام...  برگردين:»  گفت و داد تکون سرشو مامان.«  جان خاله گرديم مي بر زود:»  گفت ماني

 .«  نکشين زحمت...  شم نمي مزاحم نه:»  گفت ماني.«  کنم مي درست دارم

 ... برگردين حتما.  جان ماني کردم درست ديگه ـ
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 خواستم منم و رفت ماني.«  بريم...  ميارمش خودم:»  گفتم کالفه که بزنه حرف خواست ماني

« . خواست معذرت باران بگو بهتا به مامان:»  گفتم و مامان سمت برگشتم که برم سرش پشت

  رشو

 يشب خيلي و.  بودم زده بدي خيلي حرف کردم مي فکر که حاال...  رفتم ماني دنبال منم و داد تکون

 کرد مي فکر خودش پيش ماني حاال...  زدم ماني جلوي حرفو اين که بودم کرده ناراحتش هم تر

  بهتا

...  نبود طوري اين اصال که صورتي در...  داره دوست فرهادو که اين خاطر به مياد بدش غزل از

  بزنه فحر کني مي فکر:»  گفت ماني بيرون رفتيم که خونه از.  کرد مي رفتار همه مثل غزل با بهتا

  «؟

 . مونه نمي طوري اين که آخر تا نباش نگران اصال ماني...  زنم مي حرف باش من ـ

 ادتع که اين هم...  بستم کمربندمو.  نشستم کنارش منم و نشست و کرد باز ماشينو در ماني

 براي...  کالسه با کردم مي حس چون کردم مي رعايت هميشه که اين هم ببندم کمربند داشتم

  حسم همين

...  کرديم حرکت فرهاد نمايشگاه سمت و کرد روشن ماشينو.  کردم عادت و بستم کم کم که بود

 خاموش ماشينو هنوز رسيديم که همين.  داشت مشتري هم خيلي اتفاقا و داشت اتومبيل نمايشگاه

  نکرده

 و ديدن مي رو ماشينا داشتن که بودن مشتري تا چند...  داخل رفتم و شدم پياده ماشين از بود

 اين ديد مي منو هي...  اومد مي بدم خيلي شاگردش اين از.  زد مي حرف باهاشون فرهادم شاگرد

  بد قدر

 نديدخ مي بيرون بندازه اينو بودم گفته فرهاد به بار چند...  شدم مي کالفه که شد مي خيره بهم

 ارک بي کار از رو يکي بايد من چرا...  نکن خوشگل خودتو طوري اين مياي وقتي تو:»  گفت ومي

  کنم

 نفر دو...  شد کوبيده ديوار به که کردم بازش همچين زدن در بدون و فرهاد دفتر سمت رفتم «؟

 عضاي که اين براي ولي کشيدم خجالت کارم از لحظه يک.  بودن مرد تا دو...  بودن اتاق تو ديگم

  نشم
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 رهخي بهم و باال آورد سرشو.«  دارم کارت کن تمومش زود فرهاد:»  گفتم عصبانيت با و جلو رفتم

 «؟ کني دخالت چيز همه تو داري عادت چي براي ؟ باران جا اين اومدي چي براي:»  گفت و شد

 ونيکيش و خوردن جا.  وايستادم سينه به دست و «؟ هستين کي شما:»  گفتم مرد تا دو اون به رو

 .«  ببنديم اومديم داد قرار تا چند...  ولي فهمم نمي منظورتونو:»  گفت من من يکم بعد

 .  خانوادگيه مسئله.  بيرون برين شه مي اگه پس ـ

 ردگ چشمام.«  بموني منتظر توني مي شما...  مهمه داد قرار اين:»  گفت و شد عصباني يکيشون

 .«  فرهاد بيرون برن بگو:»  گفتم فرهاد به رو!!!!!!!!  اين داره رويي چه...  شد

 .  نکن درست سر درد و باران برو ـ

 ور...«  زنم مي حرفامو جا همين جهنم به پس:»  گفتم عصبانيت با...  داخل اومد ماني موقع همون

  مي امضاش االن يا.  نداريم وقت:»  گفت اعتراض با مرد همون.«  بياين فردا:»  گفت تا دو اون به

 تمنيس مشتاق زيادم چون!  خوب چه:»  گفت و شد بلند صندلي روي از فرهاد.«  وقت هيچ يا کنين

 حرص با.  بشه امضا داد قرار اين تا دارن ميل تر بيش نفر دو اون که زدم حدس حالتش از.« 

  غريد

 فتگ و نشست صندلي روي فرهاد.  بيرون رفتن و.«  بيني مي بد بکني طوري اين هم فردا اگه:» 

  که برديش کجا ؟ کجاست غزال:»  گفتم و وايستادم سينه به دست.«  بيرون برو بزن حرفتو زود:» 

  «؟ نديدتش غزل

 .  دنيا اين از گوشه يک ـ

 روزام:»  گفت و شد بلند جاش از...«  فرهاد کني تکرار رو جمله اين ديگه بار يک:»  گفتم حرص با

  .« ماني پيش بره کني مي آزاد غزلو خونه ريم مي االنم!  آهان:»  گفتم.«  غزل پيش برمش مي

 .« اي مزه با خيلي:»  گفت و خنديد

 .  نکردم شوخي ـ

 .  نکردم شوخي منم ـ

  ؟ زني مي کتک اونو چرا ؟ اتفاقاتي اين ي همه مقصر خودت فهمي نمي فرهاد ـ
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 .«  وت خصوص به نيست مربوط کدومتون هيچ به...  گم مي بازم:»  گفت و گرفت سرش به دستشو

 لعنتي اتاق اون تو از حداقل...  مونه نمي زنده بدبخت بري پيش طوري اين...  فرهاد مربوطه ـ

 .  بيار درش

 .  بيرون برو.  کافيه جا همين تا ؟ باران چيه دوني مي ـ

 .  برم مي ساز کليد يا کني مي باز براش درو آدم عين خودت يا.  رم نمي من ـ

 .  بکن خواست دلت غلطي هر ـ

 خودتو قدر اين چرا:»  غريد صورتم تو و جلو اومد.«  فرهاد بزن حرف درست:»  گفتم اعتراض با

 کرف...  ترم بزرگ ازت سالي هشت کمش کم ؟ کني تعيين تکليف من براي که دوني مي بزرگ

  کردي

 کاراي اون با بينن مي بچه يک چشم به رو تو همه...  نداره...  نه ؟ داره خريدار جا همه حرفت

  گيرهب تصميم ما مورد در بخوايم که نفري آخرين...  مهمي ي مسئله همچين تو پس...  وارت ديونه

.  ادفره مربوطه:»  گفت ماني.«  نيست مربوط کس هيچ به ما زندگي.  بيرون گمشو پس.  تويي

 سمت رفت فرهاد.«  مربوطه تکمون تک به کردي درست براش که وضعي اين با غزل زندگي

  و ميزش

 اب و کردم ريز چشمامو...«  کردم لطف بهش خيليم...  خوبه جاش غزل.  کنم نمي فکر من:»  گفت

 يک ؟ کني نمي رحم شکمشم تو ي بچه به...  وجدان بي حاملست اون ؟؟؟؟ لطف:»  گفتم حرص

  زن

  «؟ شه مي چي بميره بچت گي نمي ؟ زني مي رو حامله

 ضربه از که کوچيکه خيلي هنوز بچه اون چون نيست بچه مردن اون زدن از من قصد...  اوال ـ

 مي ذره ذره خودم...  بکشتش بذارم که اين نه...  دارم نقشه هم بچه مردن براي آره ولي...  بميره

 ... کشمش

 پيفوي پيف ي بچه مورد در...  نزن حرف سريالي قاتالي مثل...  باش آدم:»  گفتم خشونت با

 تصميم حق تو فقط...  تونه تا دو ي بچه...  خودته کوچولوي ي بچه...  زني نمي حرف همسايه

 .« نداري رو بچه اون روي گرفتن
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 .  باران بيرون گمشو ـ

  ؟ رفته کجا ادبت فرهاد ـ

 دخندي...  سمتش رفت حرف بدون.«  که بود خاموش:»  گفتم و زدم پوزخند...  خورد زنگ گوشيش

  دينکر اجير بهتارم حاال:»  گفت و زد پوزخند...  خشمشه و عصبانيت از خندش بود معلوم کامال... 

  «؟ بله:»  گفت و گذاشت گوشش کنار رو گوشي.  شد گشاد چشمام «؟

 ... ـ

 .. من.  توام کن تمومش بهتا ـ

 باال وهاش شونه «؟ خبره چه:»  گفتم لب زير و کردم نگاه ماني به.  پريد حرفش وسط بهتا انگار اما

  نگاه بهش دوباره ؟ کردم مي دفاع غزل از بايد همش من و زد نمي حرفي اون اصال چرا...  انداخت

 ندليص روي و.«  بشين بيا:»  گفتم و گرفتم ساعدشو.  هپروت تو رفت مي هي انگار اصال...  کردم

  يم بزني زدي االن که رو حرفايي اين ديگه بار يک...  بهتا شو خفه:»  غريد فرهاد که نشوندمش

 .«  کشمت

 تگذاش آرنجاشو ، شد خم هم ماني و دادم تکيه صندلي پشتي به دستمو...  زد حرف بهتا هم باز و

 :»  زد داد فرهاد ديگه بار اين...  داشت حق...  شد مي ديونه داشت...  گرفت سرشو و پاهاش روي

 ؟ ردک مي داشت کار چي بهتا...  بودم نگران.«  رو اي کليشه حرفاي اين کن تموم.  شو خفه گفتم

 هرگ دو صداش بار اين...  کشه مي نفس خشم سر از و تند تند ، شده سرخ فرهاد که ديدم فقط

 :»  شد

 شودست.  شد تيکه هزار که کرد پرت ديوار سمت چنان آن گوشيشو و کرد قطع و...«  بيني مي بد

  فتگ تر عصباني و زد پوزخند «؟ شه مي باورتون:»  گفت رگه دو صداي همون با و کوبيد ميز روي

 دو ؟ کنه مي فکري چه عوضي اون.  نيستم رواني من ؟ گرفته اي خونه ديونه کدوم از مدرکشو:» 

  پيدا جنون انگار...  بود شده رواني خداييش ولي...«  اي رواني گه مي بهم خونده اراجيف کلمه

 ماني به و ترسيدم...  ريخت رو بود ميز روي چي هر زد عربده که شدم خيره ماني به.  بود کرده

  بيرون بغلش تو از سرمو.«  بريم بيا:»  گفت و گرفت بغل منو و شد بلند صندلي روي از...  چسبيدم
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 گه مي:»  زد داد حرفم وسط...«  نچسبتو رفتاراي اين پس:»  گفتم فرهاد به رو ناله با و آوردم

 من اب تام دو شما...  ديونست اون و نيستم رواني کنم مي ثابت آره...  کنم مي ثابت...  کن ثابت

  تا مياين

 ايمق ماني بغل تو سرمم که در سمت رفت خشم با همچين و.«  من نه بهتاست اون رواني بفهمين

 ...  برو تو باران:»  کرد زمزمه.  پايين انداختم سرمو و اومدم در بغلش تو از رفت وقتي...  کردم

 .«  خطرناکه

 .  ميام منم...  چيه خطرناک.  بابا نه ـ

 از ميک ماني.  بود رواني واقعا...  بودم ترسيده ازش خيلي...  لرزه مي صدام بود معلوم قشنگ ولي

  اج اين تا بريم:»  گفتم و دادم تکون سرمو...«  بخورش:»  گفت و دستم داد ، ريخت سرد آب کنار

 رفتيم اتاق از.  اومد سرم پشت و برم من کرد صبر و داد تکون سرشو.«  نذاشته سرش روي رو

  با و.«  خونه ريم مي:»  گفت من به رو و شد تموم شاگردش با حرفش موقع همون فرهاد.  بيرون

 مدهاو فرهاد سر باليي چه ؟ بود اومده سرش باليي چه واقعا.  بيرون رفت نمايشگاه از تند قدماي

  شينب:»  گفت و کرد باز برام درو ماني.  باشه بچه اون براي فقط شد نمي ؟ بود شده رواني که بود

 ودر و نشستم و.«  همين ترسيدم لحظه يک...  خوبه حالم ماني گم مي جدي:»  گفتم لب زير.« 

 ارهد کردم فکر که داد گاز همچين فرهاد موقع همون...  بستم کمربندمو من و نشست اونم.  بستم

  تو

 ندت تقريبا هم ماني.  سرعت اين با نکنه تصادف کردم مي خدا خدا فقط...  کنه مي شرکت رالي

 نترلک ماشينو راحت تونست مي وگرنه نرسه فرهاد از تر دير خيلي که اين براي فقط اما رفت مي

 .  کنه

.  داشتم بدي حس.  شه کم استرسم از يکم تا بستم چشمامو و دادم تکيه صندلي پشتي به سرمو

 خيره بيرون به پنجره از.  کنم کالسش با نتونستم...  بود استرس همون بابا آره...  جور يک انگار

  شدم

 تمبرگش منم.  زد صدام ماني رسيديم وقتي که فکر تو رفتم انگار.  برسيم تا موندم منتظر و

  «؟ بله:»  گفتم و سمتش
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 . باران رسيديم ـ

.  شديم متوجهش زمان هم سه هر.  ديديم رو بهتا ماشين رومون به رو که شدم پياده ماشين از

 .« سالم:»  گفت و شد پياده ، کرد باز درو بهتا

 .  بغلش تو رفتم و سمتش دويدم بست که ماشينو در 

 .« ازش ترسم مي.  اومدي که خوبه قدر چه بهتا:»  کردم ناله «؟ چته:»  گفت و خنديد

 . باران ماشين تو بمون ـ

 هيچي» : گفت و زد لبخند.«  طرفم نياد که بگير دستمو فقط...  ميام نه:»  گفتم و گرفتم دستشو

 .«  زنه نمي صدمه کس هيچ به...  شه نمي

  ؟ جا اين ميايم دونستي مي کجا از ـ

 دش خيره بهتا چشماي تو...  کردم تر نزديک بهتا به خودمو منم و سمتمون اومد فرهاد موقع همون

 .«  بينم مي خب:»  گفت و دوخت چشماش تو نگاهشو سرد خون بهتا اما داشت کينه جور بد... 

 ازشب تا در سمت رفت مکث يکم بعد و.«  بينيم مي:»  گفت تمسخر با و داد تکون سرشو فرهاد

  دونستم مي ولي جا اين مياين کردم فکر من حاال...  ديگه بود معلوم رفتين يکهو:»  گفت بهتا.  کنه

 مزد مي حدس زدم که تلفني با ديگه.  جاست اين فرهاد کردم مي فکر فقط فرهاد پيش مياين

 .«  باران نيا ترسي مي گه ا:»  گفت و فشارداد دستمو.«  موندم منم جا اين بياد

  ؟ ترس بارانو...  بابا نه ـ

 وبارهد خودمو که بره خواست و «؟ چسبي مي من به چرا ديگه پس:»  گفت و کشيد بيرون دستشو

  بيا:»  تگف و زد لبخند.«  موقعيت اين تو نگير سوتي...  آبجي خيال بي:»  گفتم و چسبوندم بهش

.  تا دو ما بعدم و ماني بعدش داخل رفت و کرد باز درو فرهاد.  برد خودش با منم و رفت و.«  بريم

 .«  اومدي که ممنون بهتا:»  گفت ماني تو رفتيم که همين

 . کنم مي خواهش ـ

 رستمم خان هفت ماشاال.  کرد باز رو بعدي در فرهاد و شديم رد حياط از.  رفت و داد تکون سرشو

  ودب ريته هم به خونه قدر چه...  زد خشکم لحظه يک کرد باز که درو.  بخت بد اون براي بود بسته
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 فشک با بوديم مجبور.  بود زمين کف هاشون خرده و بودن شکسته که هايي شيشه تر بد اون از... 

  مون بيرون همون پس بترسي خواي مي اگه:»  گفت که کردم نگاه نگراني با بهتا به رو.  تو بريم

 خودشون اتاق تو زدم حدس.  نبود پذيراييم توي اما...  تر جلو رفتيم و پايين انداختم سرمو.« 

 هيچي براي ديگه که بود کرده کاري وجدان بي...  داشت ديگه سرويس يک جا اون چون باشه

 الزم

 . کرد باز درو و سمتش رفت.  بود اتاق همون.  بودم زده حدس درستم و بيرون بياد زنش نباشه

 دراز تخت روي.  کردم بغض ديدم که غزلو.  گرفت مي گريم داشت ديگه شد باز در که همين

  بد کشيده

 ترف و کرد پرت کنارش ميز روي رو کليدا فرهاد.  نبود ما سمت صورتش.  بود کرده جمع خودشو و

  مي چيزي يک حتما.«  نه االن:»  گفت و گرفت دستمو بهتا که جلو برم خواستم.  غزل سمت

 مي «؟ غزل:»  زد صداش فرهاد.  کردم نگاه بهشون اضطراب با و وايستادم منم.  دونست

 اب اما داد تکونش يکم فرهاد.  نشد بيدار صدا اون با ولي سبکه غزل خواب که هممون دونستيم

  تکوناي اون

 زلغ که داد تکونش زمان هم و زد صداش تر بلند يکم فرهاد که بودم ترسيده.  نشد بيدار آرومم

 شتمگذا قلبم رو دستمو.  بود کبود صورتش واقعا...  کردم وحشت...  برگردوند سرشو.  کرد حرکت

  و

 نگاه ماني به.  نشست تخت روي و کرد حرکت آروم خيلي غزل.«  غزل واي:»  گفتم اختيار بي

 هپاش مي خوناش ترکه مي دستش االن کردم فکر واقعا که داد مي فشار مشتشو همچين.  کردم

 .  روم

 ؟ عزيزم.  سرش تو بکوبم خواست مي دلم.«  عزيزم شو بلند:»  گفت و گرفت هاشو شونه فرهاد

 حتي هميشه دونستم مي...  داشت عادت...  گذاشت شکمش رو دستشو غزل!  عزيزت جون آره

  اگه

 شدست اختيار بي اوقات تموم حاملست فهميد مي روز همون و بود گذشته حاملگيش از هفته يک

  و فتگر فرهاد دستشو يکي اون.  نبود دستش کردنش ترک که بود عادتي اين و بود شکمش روي
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 انگار . هستيم ما بود نشده متوجه هنوز انگار...  بزنه حرف تونست نمي اصال انگار...  کرد بلندش

  و باال آورد نگاهشو و داشت نگاه شقيقش کنار دستشو «؟ غزل:»  زدم صداش.  بود داغون خيلي

 سمت برد حمله يکهو و!«  عوضي:» غريد ماني...«  باران سالم:»  گفت لبخند با.  شد متوجهم

  خواهرمو من.  غزل کن ولم:»  زد داد ماني.«  ماني خدا رو تو:»  گفت و گرفت دستشو غزل.  فرهاد

 رشکنا ماني.  افتاد و وايسته نتونست غزل که تر جلو بره خواست و.«  نسپردم بهش طوري اين

 کن تمومش خدا رو تو:»  کرد ناله «؟ خوبي:»  گفت نگراني با و گرفت دستشو ، نشست زمين روي

 . 

 خواست و گرفت کمرشو ماني.«  شوهرم با دعوا تا کني کمک من به بهتره.  نيست خوب من حال

 ثابت ور چي خواد مي مثال.  گرفت بغلش و بيرون کشيد ماني بغل تو از غزلو فرهاد که کنه بلندش

  کنه

 رهادف که بزنه حرفي خواست ماني موقع همون ؟ نيست ديونه و کنه کنترل خودشو تونه مي که ؟

  تابه.«  بهتا اي ديونه که تويي اين و ندارم بهش کاري هيچ من...  امنه من پيش اون جاي:»  گفت

 هبزن حرفي خواست فرهاد «؟ ريختن زمين روي که چين ها شيشه اون ؟ واقعا:»  گفت و زد پوزخند

  تر جلو قدم يک «؟ صورتش روي چين کبوديا اون:»  گفت حالت همون با و رفت تر جلو بهتا که

 گوشست اون سرم اون چرا...  آهان و وايسته خودش پاي روي تونه نمي حتي چرا:»  گفت و رفت

  ونا از سرش پشت و کردي بد حالشو بازيات رواني با که زني براي ؟ نيست بخش آرام احتماال ؟

 ادد ادامه بهتا که بزنه حرفي خواست فرهاد «؟ نشي تر رواني و شه ساکت تا کردي استفاده سرم

 !« فرهاد اي رواني تو:» 

 اين تو...  بيرون برين:»  گفت التماس با غزل...  بود کرده عرق...  بود شده تند فرهاد نفساي

 .«  کنيم کمکت بايد غزل:»  گفت و داد دستشوفشارش ماني.«  نکنين دخالت مسائل

 يک هر و...  کنين مي ناراحتش دارين...  کنين مي خراب چيزو همه دارين...  کنين نمي کمک شما ـ

 . برين...  ماني کرده منو کنه ناراحت اونو

 اين که بود کرده کار چي فرهاد اين.  بود گرفته حرصم...  مردم مي غزل بازياي احمق از داشتم

.  کردن ازدواج بهتا با که شکر رو خدا ؟ بگه بهش نبود بلد اي ديگه چيز ببخشيد و چشم جز دختر

  خدا
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 نگاه بهتا و فرهاد به.«  بموني اون پيش ذارم نمي ديگه غزل:»  کرد ناله ماني...  واقعا شکر رو

...  بودم ترسيده...  گرفت مي آتيش داشت انگار...  بهتا روي بود کرده زوم انگار فرهاد.  کردم

  خيلي

:»  گفت و گذاشت تخت روي غزلو ماني.  بود شده خيره بهتا به بد خيلي...  بود ترسناک نگاهش

  «؟ کني مي فکري همچين جدا:»  گفت بهتا به فرهاد.«  اي حامله که االن مخصوصا

 يم اگه.  کرد ثابت رو چيزا خيلي کبوديش عوضش.  من به نکرد ثابت رو هيچي کارت اين.  آره ـ

 دنبال و ذاري مي تنهاش مدت يک و بهش دي مي غزالو.  بره ماني با ذاري مي کني ثابت خواي

 .  نرمالي کنم مي فکر که وقته اون...  گردي نمي بوکس کيسه

 ؟ بهتا کردي فکر چي ؟ ببرينش شما تا کنم ولش راحت خواي مي ازم:»  گفت و زد پوزخند فرهاد

 يروان من که شه مي ثابت کسي به بزنم آسيب بهش نتونم که باشه دور من از اون کردي فکر

  ؟ نيستم

 !« عمرا

 رواني...  شي آدم که فرهاد ندارم بهت اميدي من ديگه...  زدي حدس درست تو اصال...  آره ـ

 حقم...  کنم دور تو از غزلو خوام مي اصال...  موني مي هستي مجنون...  هستي ديونه...  هستي

 .  دارم

 به ودتوخ بايد فقط و فقط شما...  بگيره تصميم تونه مي نرمال غير آدم يک که نشده گفته جا هيچ

 پزشکي ببريمش اصال يا...  نزني آسيب کسي به که ببندنت جا يک ببرن کني معرفي تيمارستان

  قانوني

 مشکلي هم نشدي...  شي آدم بلکه بخوري خنک آب يکم بري اصال...  برو خودت تهشو تا ديگه

 ثابت وقتي تازه و گيره مي رو ها بچه حضانت راحت خيلي ده مي طالق درخواست ره مي.  نيست

  بشه

 تموم و کنن مي امضا طالقو حکم نباشيم...  نيست مهم توام حضور ديگه بوده اذيت و آزار مورد که

  و دست تونه مي اينام از تر راحت خيلي بخواد غزل اگه ؟ بگي زور توني مي قدر چه کردي فکر. 

 کل وت دوني مي که تو...  اجرا گذاشت مهريشم شايد تازه...  بيفتي پاش به که جوري ببنده پاتو

 !  رواني بختي بد رسما ديگه...  همست از تر باال اون ي مهريه فاميل
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 هتاب...  زد خشکم.  پيچيد اتاق تو صداش که صورتش تو زد همچين باال برد دستشو فرهاد يکهو

  مي کار چي فرهاد:»  گفت غزل...«  بهتا:»  کردم ناله و گرفتم در به دستمو ؟ زد منو خواهر ؟ زد رو

. .. ديگه بار يک فقط...  ديگه بار يک...  قسم غزال جون به...  قسم خدا به:»  زد داد فرهاد «؟ کني

  تر دبلن.«  ندارم شوخيم.  ريزم مي خونشو جا همون...  روانيه فرهاد که بياد بيرون يکيتون دهن از

 جا همون بهتا ولي.«  بريم بيا بهتا:»  گفتم بغض با...  ترسيدم «؟ شدين فهم شير:»  زد داد

 اصال:»  غريد بهتا!«  هري:» زد داد فرهاد.«  بريم بيا قرآن رو تو بهتا:»  کردم ناله.  بود وايستاده

  مي

 ديگه!«  رواني!  باش مرد ؟ وصلي بازوت زور به فقط عرضه بي ؟ کني مي غلطي چه...  بگم خوام

  ببيني دور از گردنشو رگ برجستگي تونستي مي کامال...  بود شده سرخ فرهاد...  بود گرفته گريم

 دهش خيره بهتا به فقط «؟ بهتا چي يعني مرد ؟ مرد:»  گفت و کرد باز رو کشو در و ميز سمت رفت. 

  فيحر خواستم و کردم پاک اشکامو...  خورد نمي تکون حتي جاش از و بود من به پشتش که بودم

 نگاه بهش و برگشتم ترس با.«  خوردم قسم بچمو جون...  خوردم قسم:»  زد داد فرهاد که بزنم

 جيغ...  گردنش رو گذاشت رو چاقو و گرفت رو بهتا پشت از دستش چاقوي با موقع همون کردم

  کشيدم

.«  نيستم رواني من:»  گفت و کند سرش از رو بهتا شال.  لرزيدم مي.«  نکن فرهاد...  فرهاد:» 

  ميکني کار چي فرهاد:»  گفت و فرهاد سمت دويد.  لرزيد مي داشت غزل.«  خدا رو تو:»  زدم جيغ

 هزار باالي داشت قلبم...  کردم هق هق.«  خوردم قسم بچمو جون:»  غريد و کرد پرتش فرهاد «؟

 فرهاد که کنه کاري خواست و فرهاد سمت رفت ماني «؟ کني مي کار چي:»  گفت بهتا...  زد مي

  داد

 زمين رو.«  ريزه مي اين از که خوني و موني مي خودت ديگه...  ماني شي نزديک خدا به:»  زد

  مي هق هق...«  ماني نيا:»  کرد زمزمه بهتا.«  رو بهتا کن ولش خدا رو تو:»  زدم داد...  افتادم

.. « . کن ولش:»  کردم ناله...  بودم گرفته تهوع حالت.  گرفتم مي گيجه سر داشتم ديگه...  کردم

  هتکي در به دستمو...  شدم بلند جام از «؟ بهتا رواني بگي بهم داري اصرار هي چرا:»  گفت فرهاد
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.«  فرهاد کن ولم:»  گفت بهتا.«  زنه نمي حرفي همچين ديگه...  کن ولش فرهاد:»  گفتم و دادم

 اما.«  کن کمکش ماني:»  زدم جيغ.  داد فشار گلوش روي رو چاقو فرهاد اما.  لرزيد مي صداش

  بهتا

 .  لرزيد مي پاهام جلو رفتم.«  گم مي بهتون نزديک نياين:»  زد داد

 خواهرمو.  فرهاد کن ولش.  کن ول رو بهتا.  کنم مي التماس بهت:»  گفتم و گرفتم فرهادو بازوي

  مي هق هق.«  خدا رو تو.  بکني کارو اين توني نمي.  خواهرمه اون.  بنداز رو چاقو اون.  کن ول

.«  کن ولش داري دوست کي هر جون:»  زدم جيغ ديدم که رو بهتا خون...  بهتا...  بهتا.  کردم

 دتن تند اشکام.  موند ردش و کرد حرکت گلوش روي خون قطره يک.  کرد ناله و ريخت بهتا اشک

  مي

 هتاب دست.  بياره بهتا سر خواد مي بالهايي چه نبود معلوم رواني.  بودم ترسيده جور بد.  ريختن

 ولش:»  گفتم هق هق با زنه نمي حرف ديدم.«  شده زخمي فرهاد کن ولش:»  گفتم و گرفتم رو

  کن

 تو از بهتا دست و تر عقب رفت!«  کن ولش:»  گفت خشم با ماني.«  کن ولش بچت جون.  فرهاد

 سهب...  کشيم مي داري...  واقعيه چاقو اين...  بيا خودت به فرهاد:»  گفت بهتا.  شد کشيده دستم

 ... 

 برم فقط بودم آماده...  برداشت گلوش روي از رو چاقو و کشيد نفس تند تند فرهاد.«  کن ولم

 پرو به هديگ بهتره دکتر خانم:»  غريد صورتش تو و برگردوند رو بهتا که بغلش تو برم.  بهتا پيش

  پاي

 شودست و.«  نيفت در من با ديگه و شو خفه پس ريختم خونتم خوردم قسم.  نپيچي رواني يک

 نگينس گلدون که ديدم فقط من و...  و کمد به خورد محکم بهتا ثانيه يک تو.  کرد پرتش و گرفت

  روي

 يرو شد پرت سنگيني اون به گلدون...  نفهميد ولي.«  سرت بهتا:»  زدم جيغ.  خورد تکون کمد

 به منو غزل صداي و جام سر موندم مات فقط که افتاد اتفاق سريع قدر اون.  شکست و سرش

  خودم
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 سطو.  شد چي نفهميدم.  شد بسته چشماش و شيشه خرده بين...  زمين روي افتاد.«  بهتا:»  آورد

 چرا بودم مونده...  شده بسته چشماش چرا بودم مونده...  کردم مي نگاهش مبهوت و مات اتاق

  اون

 ندممو مات ها شيشه به بازم.  بيرون رفت اتاق از و گرفت بغلش و دويد ماني ؟ شيشست خرده جا

 ها ارب...  چرخيد مي ذهنم تو که بود چيزي اين ؟ اومد بهتا سر باليي چه...  زد مي تند خيلي قلبم. 

  و

 دچن فقط.  بودن رفته همه.  نبود اتاق تو کس هيچ اومدم خودم به وقتي ؟ شد چش بهتا...  ها بار

  يوقت بچگي همون از...  برگردوندم فوري رومو.  کرد مي بد حالمو داشت ها شيشه بين خون قطره

 ينا به ولي دونست نمي دليلشو کس هيچ.  گيجه سر و گرفتم مي تنگي نفس ديدم مي خون

 ونبير دويدم اتاق از.  کردم يخ ؟ بود کي خون ولي.  کنم نگاه خون به ذاشتن نمي وقت هيچ خاطر

  گريه با و

 ات بودن رفته همشون.  بودم اومده خودم به دير خيلي.  لرزيدن مي دستام.  برداشتم گوشيمو

 داشتم.  کردم هق هق.  نداد جواب کسي ولي گرفتم رو ماني ي شماره.  بيمارستان برسوننش

  مي ديونه

 بازش و خونه در سمت دويدم.«  بهتا...  بهتا:»  زدم ضجه کالفه و گرفتم سرم به دستمو.  شدم

 اينا نماما به اگه.  کنم کار چي دونستم نمي.  بودم آورده کم نفس.  نبود کوچه تو کس هيچ.  کردم

  زنگ

 رهادوف ي شماره تند تند و کشيدم پيشونيم روي دستمو.  شد مي غوغا و شدن مي نگران زدم مي

 ...  رواني آشغال   اون...  بود عوضي اون بده جواب خواست مي جماعت اون بين کسي اگه.  گرفتم

 گفتم يهگر با.«  گم مي که بيمارستاني بيا باران:»  داد جواب ماني...  گذاشتم گوشم کنار رو گوشي

  مودست سپردم مي خاطرم به بيمارستانو اسم که طور همون و خيابون تو دويدم و.«  بگو باشه:» 

 ماس اضطراب با و شدم تاکسي سوار و کردم قطع موبايلو.  وايسته تاکسي يک تا دادم تکون

 بهتا هب...  کن کمکش خدايا:»  گفتم دلم تو و کردم پاک اشکامو.  بود نزديک.  گفتم بيمارستانو

 ...  کن کمک
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 که بدم پولشو خواستم رسيديم که همين.  فرستادن صلوات کردم شروع و.«  کن کمک خدا رو تو

  دارمن پول من در دم بيا زود ماني:»  گفتم و ماني به زدم زنگ اضطراب با.  نياوردم کيفمو اومد يادم

 و دکر باز برام رو تاکسي در.  بيرون اومد دقيقه پنج بعد و کرد قطع اونم.«  بدم رو تاکسي پول

 . اومد ماني که اين تا داخل دويدم منم و کرد حساب رو تاکسي پول و.«  ميام االن تو برو:»  گفت

  گريه با

 و کردم پاک اشکامو.  کشوند خودش دنبال منو حرف بدون و گرفت دستمو «؟ شد چش:»  گفتم

 لو دستمو مکث يک بعد و وايستاد رسيديم اتاق يک به که همين.  کردم حرکت دنبالش سريع

  و کرد

 کرد يم کارايي يک داشت دکترم.  بودن گرفته دورشو.  تو رفتم و کشيدم عميق نفس.  داخل رفت

 .  مشد خيره بهش اشکي چشماي با و تر جلو رفتم.  بود داغون حالم که قدر اون.  نشدم متوجه که

 تاشدس تو سرشو و بود گرفته صورتشو دور لختش موهاي ي همه.  پايين بود انداخته سرشو بهتا

  بايد...  هنبود هم شديد اما نبوده خفيفي ي ضربه:»  گفت دکتر که بزنم حرفي خواستم.  بود گرفته

 بهتا:»  کردم ناله.«  باشن جدي تونن مي هم کوچيک هاي ضربه حتي.  بره مغز اسکن تي سي

 هک وقته چند ؟ چرا ماني:»  گفتم گريه با.«  کنه مي درد سرم:»  گفت و داد فشار سرشو «؟ خوبي

  اين

  «؟ جاست

 گريه باران.  کردن عفوني ضد سرشم مدت اين تو.  هست اي دقيقه چهل يک...  برسي تو تا ـ

 .  نباش نگران و نکن

 شده...  آوردي سرش باليي بد...  عوضي ذارم نمي راحتت:»  غريدم رگم دو صداي با فرهاد به رو

 گرفت هامو شونه ماني که بزنم داد بود نزديک...«  کشمت مي ولي کنم مي شکايت ازت فرهاد

  گفت

 هتاب به و وايستادم سينه به دست...  داد بهم کاغذي دستمال يک.«  بسه بيمارستانه جا اين:» 

 هنال و داد فشار سرشو.  لرزيد مي صداش.  بود شده تار اشک خاطر به چشمام جلوي.  کردم نگاه

  کرد
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 و نشستم تخت روي کنارش.  کردم بغض.«  کنين کاري يک...  شه مي منفجر داره سرم:» 

 .«  خوبم...  باران نکن گريه:»  گفت و سمتم برگشت.  زدم صداش

 ...  شدي هوش بي ولي ـ

 ... ديگه باران...  نکن گريه.  اومدم هوش به زود ـ

 رفح نتونست.  زدم صداش نگراني با.  زد عق و گرفت دهنشو جلوي بود نکرده تموم حرفشو هنوز

  هک بيفته خواست و داد دست از تعادلشو انگار اما شد بلند جاش از و داد تکون دستشو...  بزنه

:»  فتمگ نگراني با.«  کنه حرکت نذارين:»  گفت دکتر.«  جونم بهتا باش آروم:»  گفتم و گرفتمش

 .«  داره تهوع حالت

 تا ندچ تا رم مي من.  نداره تعادل.  نره تنها فقط.  اتاقه همين کنار دستشويي بره کنين کمکش ـ

 .  باشين مواظبش فقط.  بدم انجام کار

 اشهب:»  گفتم لب زير.  داد تکون سرشو «؟ داري تهوع حالت االنم بهتا:»  گفتم بهتا به رو.  رفت و

 نيما که ببرمش خواستم.  انداختم فرهاد به کوتاه نگاه يک.  کردم بلندش و گرفتم بازوشو.« 

  صدام

 رفت و کرد صافش ، انداخت سرش روي رو بهتا شال و جلو اومد.  سمتش برگشتم «؟ باران:»  زد

  ردمشب.  بود نزديک دستشويي شکر رو خدا.  بيرون بردم رو بهتا و گفتم اي مرسي لب زير.  عقب

 دلتعا ، داشت تهوع حالت ، داشت درد سر.  گرفت سرش به دستشو که بزنم حرفي خواستم و تو

 ؟ کردم اذيتش چرا.  دوباره گرفت مي گريم داشت ؟ من بودم آورده سرش باليي چه...  نداشت

  همش

 اين دش نمي مجبور اونم کنم دخالت خواستم نمي اونا زندگي تو لعنتي من اگه.  بود من تقصير

 گرفته سرش به دستشو که طور همون سينک سمت بردمش.  بيفته براش اتفاق اين تا بکنه کارو

  اون بود

 و کردم جمع رو بود ريخته دورش که موهاش.  آورد باال و گذاشت سينک ي لبه روي دستشو يکي

 شتگذا گلوش روي دستشو.  بدم چي رو اينا مامان جواب دونستم نمي...  گذاشتمشون سمت يک

  و
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.  داد کيهت سينک به و برگشت.  بستم شيرو براش من بار اين و زد آب صورتشو.  کرد باز آبو شير

  و جلو بردم مودست.  کشيد نفس تند تند و پايين انداخت سرشو.  نيفته يکهو تا بودم گرفته بازوشو

 منو.. . بهتا ببخشيد...  بدي دونم مي...  يعني ؟ بهتا خوبي:»  کردم ناله.  گذاشتم سرش زخم روي

 و زد جوني بي لبخند.  بود شده زرد رنگش.  شد خيره بهم رمق بي و باال آورد سرشو.«  ببخش

  گفت

 و شتبرگ که بزنم حرفي خواستم «؟ خب نباش نگران اصال.  کوچيکه خواهر نيست تو تقصير:» 

 سوخت مي براش دلم کردم مي اذيتش وقت هر ؟ بود مهربون قدر اين بهتا چرا.  آورد باال دوباره

  جز

 اذيتش که بودم ناراضي خودم از هميشه...  کل در اما بود داده جوابمو خوب اونم که اوقات بعضي

  يه عاواق.  بود دونه يه بهتا.  شد مي داشتني دوست و مهربون اوقات بعضي خيلي اون چون کنم مي

 بريم» : گفت لب زير که دادم فشار تر بيش بازوشو گرفتتش لرز ديدم...  لياقت بي من  و بود دونه

 »... 

 ؟ خوبي ديگه ـ

 حرکتش خواستم.«  وايسم تونم نمي.  ترکه مي داره سرم ولي...  نه:»  گفت و داد تکون سرشو

 که کنم بلندش تا نشستم کنارش و زدم صداش.  زمين روي خورد سر لرزون پاهاي با که بدم

  دستاشو

 هتاب...  بهتا:»  گفتم گريه با.  گرفت گريش و «؟ چمه من:»  زد داد تقريبا و گذاشت صورتش روي

  موهاي.«  جون بهتا شي مي خوب.  شي مي خوب نيست هيچي.  نکن گريه باران جون خدا رو تو

 تيح ضربه گفت.  باران گفت چي دکتر که ديدي.  ترسم مي:»  گفت بغض با و باال داد لختشو

» : گفتم و زدم کنار صورتش از موهاشو.«  من به برسه چه ديگه باشه خطرناک تونه مي ماليمش

  بهتا

 توگري خوام نمي من.  نکن گريه ديگه.  بهتا نترس.  نيست هيچيت دونم مي من.  شي مي خوب

.  داد ونتک سرشو و کرد پاک اشکاشو.«  گيري مي درد سر گريه با کن استراحت بريم بيا.  ببينم

  با منم
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 جلو بردمش.  کردم بلندش و کردم حلقه شونش دور دستمم يکي اون و گرفتم بازوشو دستم يک

 وعته حالت باز بهتا:»  کردم ناله.  داشت نگه دهنش روي دستشو دوباره رسيديم که در نزديک و

  «؟

.  وبمخ نه...  نه:»  گفت و کوبيد سينش به آروم دستشو ثانيه چند گذشت بعد و کرد مکث يکم

 يرهخ پنجره به و بود داده تکيه ديوار به ماني.  اتاق داخل اون از بعد و بيرون بردمش من و.«  بريم

  شده

 ات خواست مي دلم.  عوضي...  فرهاد و کرد مي پاک اشکاشو و بود نشسته صندلي روي غزل.  بود

  مرتب وبالش يکم و کرد کمک مانيم که بکشونمش دراز خواستم و تر جلو رفتيم.  بزنمش مرگ حد

 وسرم «؟ آورد باال:»  گفت بشينه تخت روي کرد مي کمک که طور همون و گرفت ازم بازوشو.  کرد

  سرشو «؟ ببرمت داري تهوع حالت بازم اگه االن بهتا:»  گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به

...  هتاب نخوابي بهتره:»  گفت ماني.«  بخواب:»  گفتم و گذاشتم تخت روي پاهاشو منم و داد تکون

« . بهتره بگيريم آزمايش تر زود چي هر.  مغز اسکن تي سي براي برتت مي بعد يکم تا دکتر

  سرشو

 و مداشت برش.  خورد زنگ موبايلش.  داد فشار پيشونيش روي دستاشو مچ و گذاشت بالش روي

  «؟ کيه:»  پرسيد.  بود اميد.  کردم نگاه شماره به

 قطع بعد و موندم مردد يکم.«  بزنم حرف باهاش بذار:»  گفت و کرد دراز سمتم دستشو. اميده ـ

 ونا:»  گفت بهتا که خورد زنگ دوباره.«  بهتا زني مي حرف بعد ؟ دردت سر اين با:»  گفتم و کردم

 ما خب...  خب:»  کردم زمزمه ثانيه چند بعد و شدم ساکت دوباره.«  من به بدش.  کنه مي آرومم

 نبايد:»  گفت ماني.  گرفت سرشو باز ولي...«  اونو باران:»  زد داد.«  شي مي آروم...  هستيم که

  کني عصبيش

 . دادم بهش رو گوشي و دادم تکون سرمو.«  باران

 تمودس «؟ عزيزم خوبي بهتا ؟ بهتا الو:»  پيچيد اتاق توي اميد صداي که گذاشتش گوشش کنار

:»  فتگ ضعيفي صداي با بهتا.  مريضه االن بهتا که حيف.  بدم نشونت عزيزمي يک.  کردم مشت

 درش گو بلند از و گرفت دستش رو گوشي.«  گو بلند روي رفته صدات کن صبر اميد.  سالم...  س
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 سمت رفتم «؟ طوري چه تو.  مرسي.  خوبم من:»  گفت و گذاشت گوشش کنار دوباره و آورد

  و فرهاد

 هيچي که داره تحمل خيلي.  بيفته بهت خواهرم چشم خوام نمي.  فرهاد بيرون گمشو:»  غريدم

 . کشتمش مي وگرنه رفت شد خوب.  بيرون رفت حرف بدون و داد تکون سرشو.«  گه نمي بهت

  صداي

 مدت يک بعد.  شد خيره در به و ريخت اشکش بيرون رفت فرهاد که همين...«  نه:»  اومد بهتا

  و دش بلند صندلي روي از غزل.  گرفت گريش و...«  اميد.  هستم.  آره:»  گفت مکث طوالني تقريبا

 من...  باران:»  گفت و پايين انداخت سرشو.  بود مقصر اونم.  برگردوندم رومو.  سمتم اومد

 تجا من ؟ افتاده تو خاطر به:»  گفتم غضب با حرفش وسط...«  اتفاقا اين تموم.  خوام مي معذرت

  بودم

 خواست ازت و داشت دسترسي بهت ماني که موقع همون اگه.  بزنم حرف شد نمي روم حتي غزل

  بهتا به حرص با و.«  شد نمي طوري اين بهتا...  نبودي فرهاد خور  سري تو قدر اين بري باهاش

 غزل به و کنارمون اومد ماني.  کنه آرومش خواست مي اميد مثال و کرد مي گريه که شدم خيره

 و گرفت کليدو غزل.  داد بهش خونشو يدک کليد و.«  خونه برو.  نکن گريه.  جان غزل:»  گفت

 :»  گفت

 النا.  باهاش زني مي حرف بعد.  برو:»  گفت و کرد بغلش ماني...«  بهتا...  برم تونم نمي من ماني

  هب عجله با و گرفتم تا دو اون از نگاهمو...  اومد بهتا گوشي افتادن صداي.«  نيست خوب حالش

 يمان به رو.  زدم صداش و دادم تکونش.  سمتش دويديم.  بود گرفته سرشو که شدم خيره بهتا

 نهک بازش خواست و در سمت دويد مانيم.«  کنم مي خواهش.  بياد بگو دکتر به برو ماني:»  گفتم

  که

 ينگران با و دادم فشار دستشو.  کرد ناله و داد فشار سرشو بهتا.  تو اومد دکتر و شد باز خودش

 بايدن.  اسکن تي سي براي ببريمش بايد:»  گفت و جلو اومد دکتر.«  بده خيلي حالش:»  گفتم

  عصبي
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 ريهگ با.«  بگيره تشنج ممکنه حتي باشه زيادم شدتش اگه و گيره مي درد سر.  ناراحت يا بشه

 هترهب براش.  بخوابه تونه مي شد تموم که کارمون.  کنين کمکش:»  گفت دکتر.  شدم خيره بهش

 ». 

 بهتا دهب جواب ؟ بهتا ؟ شده چت بهتا:»  اومد اميد صداي که برداشتم گوشيشو ، گرفت سرشو بهتا

  وسرش و بود ساکت هنوز.  گرفتم رو بهتا بازوي.  ميز روي گذاشتمش و کردم قطع رو گوشي...« 

.  ادمد مي فرهاد به فحش تا صد داشتم دلم تو.«  بهتا بريم:»  گفتم لب زير.  پايين بود انداخته

 براي ره مي داره بهتا بگو بده جواب ماني:»  گفتم خشونت با که خورد زنگ بهتا گوشي دوباره

  آزمايش

 تپش دکتر و بيرون رفتيم هم ما.  برداشت رو گوشي و داد تکون سرشو.«  بزنه حرف تونه نمي

  اون.  ارهبي ويلچر پرستار بگين تونين مي:»  گفت دکتر برداشتيم که قدم يک بعد.  اومد سرمون

 صندلي روي رو بهتا.  زد صدا پرستارو يک اونم و دادم تکون سرمو.«  ترين راحت هردوتون طوري

  شونش روي دستمو.  بخوره چشم تو تر کم آشفتش موهاي تا کردم صاف شالشو و نشوندم

 کرد نگاهم همچين مشکيش چشماي با و باال آورد سرشو.«  شي مي خوب بهتا:»  گفتم و گذاشتم

 .  گذاشتم شونم روي سرشو و نشستم کنارش.  ميره مي داره کنه مي فکر کردم حس لحظه يک

 وجلوش اما کردم بغض.«  باشم سالم که درصده نيم احتمالش...  باران:»  گفت و بست چشماشو

 نمم و بشينه روش بهتا کردم کمک.  اومد ويلچر يک با پرستار.  کردم نوازش شونشو و گرفتم

  حرکت

 .  دادمش

 ************** 

 جواب تا نبودم که بارو يک.  بود زده زنگ بار دو مامان.  بود برده خوابش که شدم خيره بهتا به

 رايب بگيره تاکسي صرفه نمي شده پنچر ماشينش که گفت و داد جواب ماني دومو بار ولي بدم

  همين

 براي دارن اختالف غزل و فرهاد که دونست نمي مامان.  مونيم مي اينا فرهاد ي خونه رو شب

 اون و بود زده حرف ماني با دکتر.  شد راضي فعال زدن چونه کلي بعد مامانم و نبود مشکلي همين

  طور
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 اشکمو و طرف اون زدم صورتش کنار از رو بهتا موهاي.  نيست اي جدي مشکل گفت مي ماني که

  ونيمت مي:»  گفتم دکتر به رو.  بود بسته چشماشو و بود نشسته صندلي روي ماني.  کردم پاک

 نره يادتون ضمن در.  کنه استراحت بذارين.  آره:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ خونه ببريمش

 موسر.«  بخوابه دوباره دقيقه چند بعد و کنين بيدارش بار يک ساعت سه دو هر خوابه مي وقتي

  تکون

 از رت بد انتظار.  بيرون رفتن دکتر همراه اتاق از و.«  بکنم کاراشو رم مي من:»  گفت ماني که دادم

  تکون رو بهتا.  نبود خاصي خطر شکر رو خدا ولي ديدم طوري اون حالشو وقتي داشتم رو اينا

 گيج و حال بي.«  کن استراحت جا اون.  خونه بريم بهتا:»  گفتم.  کرد باز چشماشو اونم و دادم

 سرم کنم مي حس:»  گفت و کرد مرتب شالشو.  جاش سر نشست و گرفت تخت به دستشو

 .«  سنگينه

 کاراي رفته ماني االن کنم مي جمع من وسايلتو.  شه مي خوب...  نترس:»  گفتم و گرفتم دستشو

 .« ريم مي بعد بکنه مرخصيتو

 . مونيم مي اينا فرهاد ي خونه گفتم ؟ـ گفتي چي بابا و مامان به ـ

 روي اساي ام اس که بذارم کيفش داخل خواستم و کردم جمع وسايلشو منم و شد ساکت

 بود اننگر خيلي.  بودن اميد مال همشون کردم که بازشون.  بود رسيده تا شش به ديدم گوشيشو

  دلم.  انگار

 بهتا:»  زد داد داد جواب که اين محض به.  بيرون رفتم اتاق از و گرفتم شمارشو.  سوخت براش

 خواهر رو صداتو اوال:»  گفتم حرفش وسط...«  االن تا دوني مي ؟ چرا.  بزن زنگ بهم نگفتم مگه

 ؟ جاستک بهتا:»  کرد ناله.  شنيدم مي عصبيشو نفساي صداي.«  بهتا نه منم دوما...  نکن بلند من

  «؟ چي براي آزمايش ؟ اومده بهتا سر باليي چه

 .  بيمارستان آورديمش.  خورده ضربه سرش به ـ

 داد مين گير هم کس هيچ ولي نه يا بزني حرف موبايل با داره اشکال جا اين که دونستم نمي اصال

  «؟ چرا:»  گفت اميد.  زدم مي حرف ريلکس داشتم همين براي

 .  يکي با شده دعواش ـ
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 ؟ کي با ـ

.  هش عصباني نبايد گه مي دکتر بده حالش خيلي اميد فقط...  اميد پرسي مي سوال قدر چه...  اه ـ

 در حال هر به ولي نمياد خوشم اصال که اين با.  کن آرومش فقط و کن رعايت کنم مي خواهش

  حال

 .  کني آرومش توني مي تو حاضر

 ... جا اون ميام من ؟ کجايين شما ـ

 .  ماني ي خونه ريم مي بعد کنيم مي مرخصيشو کاراي داريم االن ما ـ

 .  جا اون ميام من ـ

  ؟ ماني ي خونه بياي خواي مي ببينم ـ

  ؟ آدرس.  آره ـ

 .  عمرا ـ

  ؟ شه آروم خواي نمي مگه ـ

 .  حد اين تا ديگه نه ـ

 .  خوبه که شه راحت خيالم خوام مي فقط.  مونم نمي زياد.  بهم بده آدرسو...  بهتا خاطر به باران ـ

 پيشش اون که بود خوب خيلي بهتا براي...  بهتا خاطر به.  کرد مي کمک خيلي بهتا به کار اين

 و اتاق داخل دوباره رفتم.  کردم قطع بعدم و گفتم بهش آدرسو ميلم خالف بر همين براي باشه

  گوشيشم

 که تاقا از.  کردم بلندش و گرفتم رو بهتا دست.«  ديگه بريم:»  گفت ماني.  گذاشتم کيفش داخل

 :»  گفت عيفيض صداي با «؟ بله:»  گفتم و برگشتم.  کشيد دستمو اما ببرمش خواستم بيرون رفتيم

...  مبرد رو بهتا و.«  ميايم ما کن آماده ماشينو:»  گفتم ماني به و دادم تکون سرمو.«  دستشويي

  باز قبوع در ماني ، بيمارستان از بيرون رفتيم.  نياورد باال ديگه بار اين اما بازم داشت تهوع حالت
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 وير سرشو و آورد در شالشو بهتا.  بستم درو و نشستم خودم بعدم و نشوندم رو بهتا من و کرد

 از ماني:»  گفتم ماني به رو بعد يکم.  موندم ساکت و گذاشتم بازوش روي دستمو.  گذاشت پام

  دکتر

 مدوست از زنم مي زنگ:»  گفت و داد تکون سرشو...«  نه يا بخوره چيزي تونه مي که نپرسيديم

 .« همينه تخصصش اونم.  پرسم مي

 ؟ دوستت ـ

 .  دوستمه جورايي يک ديگه ولي تره بزرگ سالي چند من از يعني.  تقريبا ـ

 فرهاد ي رابطه اين به خدا واقعا.  کشيد مي عميق نفس و بود بسته چشماشو.  شدم خيره بهتا به

 رو.  ردهب خوابش شدم متوجه که کنم بلند رو بهتا خواستم رسيديم وقتي.  بده عاقبت و آخر غزل و

  به

:»  اومد اميد صداي و شد باز کنارمون از ماشين در «؟ کني مي کار چي.  خوابيده:»  گفتم ماني

 .« سالم

 فتگ و کرد نگاه بهتا به «؟ کنن مي باز طوري همين مردمو ماشين در:»  گفتم که داخل آورد سرشو

  نم به و باال آورد سرشو يکم ، داشت نگه بهتا سر زير دستاشو.  دادم تکون سرمو «؟ خوابيده:» 

 وندهم همين ؟ مگه کارشي چي ؟ مياريش:»  گفتم خشونت با.«  ميارمش من.  شو پياده تو:»  گفت

  رفته کال که ماني.  کردم نگاه جلو به «؟ ماني نه مگه...  مياردش ماني.  بياريش کني بغلش بذارم

.  رفتگ بغلش تو رو بهتا کم کم و تر جلو رفت که شدم پياده ماشين از.  کنه باز پارکينگو در بود

 هدفع يک.  شد خيره بهش و گرفت بغلش کامل رو بهتا.  بيرون اومد ماشين از و کرد خم سرشو

  مثل

  «؟ شده چي گلوش:» گفت ها گرفته برق

 .  کرد زخميش چاقو با ـ

 آروم:»  گفتم حرص با «؟ چي:»  گفت گرفته اوج صداي با.  بود خورده جا و بود کرده وحشت کامال

  بخواب:»  گفت اميد خورد تکون که همين. خورد تکون ولي.«  نزن داد گوشش بغل.  خوابه...  تر
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 بفهمه مامان:»  کردم ناله.  کرد تر تنگ بهتا کمر دور دستشو ي حلقه و.«  باش راحت.  عزيزم

 در انيم.«  نده فشارش قدر اين ديگه کن ولش.  کنه مي تيکم سه کني بغلش طوري اين گذاشتم

  خونه

...  نيست غزل چرا دونم نمي:»  گفت بعد و کرد نگاه بهتا به يکم.  سمتمون اومد و کرد باز رو

 ماني ثمک يکم بعد سرم پشت و رفتم دنبالش منم.  برد هم رو بهتا و رفت جلو اميد.«  تو ببرينش

 .  اومد

« . جاست اون:»  گفتم اميد به رو.«  تخت روي من اتاق ببرينش:»  گفت ماني تو رفتيم وقتي

.. . کردي مي حس عطرشو بوي کامال ماني اتاق تو رفتيم وقتي.  برد رو بهتا و داد تکون سرشو

  هميشه

 کامال ديگه لباساش طور همين و بود جا اين عطراش ي همه که جايي اون از و زد مي زياد عطر

 ونتک پلکاش شد باعث که گذاشت تخت روي رو بهتا و تخت سمت شد خم اميد.  شد مي توجيه

  بخوره

 هب پلکاشو.  بود اميد سمت روش اما نشستم تخت روي کنارش.  کرد باز چشماشو و کرد حرکت. 

 ختل لبخند يک فقط زد نمي حرفي اميد.  اميد سمت باال برد آروم خيلي راستشو دست و زد هم

  ي گوشه

 کار چي.  شدم مي داغ داشتم.  چونش به خورد بهتا دست.  کرد مي نگاه بهتا به ساکت و بود لبش

 :»  کرد زمزمه اميد که!«  ديگه بسه:»  گفتم اعتراض با.  بوسيد و گرفت دستشو اميد ؟ کرد مي

 رزم تا:»  گفت و بوسيد انگشتشو نوک روي دوباره اميد ، نداد جوابي بهتا «؟ بهتا خوبي عزيزم

 دکتر بريم خواي مي ؟ داري درد ؟ زده صدمه بهت کي ؟ شدي طوري اين چرا...  بهتا رفتم سکته

  «؟

 دست اميد.«  نکرده الزم.  اومده بيمارستان از االن همين.  اهم اهم:»  گفتم و کردم صاف گلومو

 موهاشو و گذاشت سرش روي دستشو.  بود ساکت هنوزم بهتا اما گذاشت تخت روي رو بهتا

  خيلي

:»  گفت و اتاق داخل اومد ماني.  کرد نگاه اتاق اطراف به و گردوند بر روشو بهتا.  داد حرکت آروم

 .«  بهش زدم زنگ
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  ؟ غزل به ـ

 دکتر هک طوريه وضعيتش اگه گفت.  تونه مي گفت گفتم براش رو بهتا وضعيت.  دوستم به.  نه ـ

.  هترهب بشه عمل تر زود که کرد سفارش ولي نداره مشکلي پس نيست فوري عمل به نياز گفته

  ممکنه

 .  شه بد وضعش

  ؟ بشه عمل ـ

 و شدم بلند جام از.  نبرده عمل از اسمي من جلوي بود رفته يادش انگار.  شد گرد ماني چشماي

 داد . بود افتاده من من به «؟ چي براي عمل ؟ چي يعني عمل:»  گفتم حيرت با...  وايستادم جلوش

  زدم

 غضب با و سمتش برگشتم.  بود گرفته درد سر باز.  اومد بهتا ي ناله صداي!«  بزن حرف ماني:» 

  ماني.«  کنين روشن رو المپا:»  گفت و زد کنار موهاشو.  نشوندمش و گرفتم بازوشو.  پيشش رفتم

 آب «؟ نداري که تهوع حالت:»  گفتم بهتا به رو.  کرد روشن اتاقو المپ و پايين انداخت سرشو

  اشکم.  موند ساکت «؟ چيه عمل ي قضيه:»  گفتم ماني به رو...«  نه:»  گفت و داد قورت دهنشو

.  ودب سخت براش گفتنش انگار.  کشيد عميق نفس «؟؟؟؟ چيه:»  گفتم لرزون صداي با.  ريخت

...  بود شده تند نفسام ديگه...«  خورده ضربه سرش پشت به چون:»  گفت بعد و کرد مکث يکم

  ناله

  «؟ چي خب:»  کردم

 سياورژان زياد گفت دکتر چون.  باشي نگران نيست نياز اصال...  باران نيست نگراني جاي اما ـ

 ... تر زود چي هر فقط نيست

 يرز.  دستم روي گذاشت و کشيد تخت روي دستشو بهتا.«  نرو طفره ديگه باش زود د:»  زدم جيغ

 به ؟ چرا ؟ شده چي ؟ بهتا دوني مي ؟ دوني مي تو:»  گفتم گريه با...«  باران باش آروم:»  گفت لب

 بود اکتس اما.«  بگو.  بهتا بگو:»  کردم ناله...  کشيد عميق نفس.«  بگو خدا رو تو بهتا.  بگين منم

  ودنب سرد خون البته ؟ بود سرد خون بهتا و بود گفته هم بهتا به که بود چي موضوع ؟ بود چي. 

 . شد تر شديد گريم.  بود آروم زيادي يکم اما...  اما بود شده جمع اشک چشماش تو. 
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  «؟ خبره چه ؟ بهتا:»  گفت اميد 

 ...«  کم کم دارم...  من...  من:»  گفت ديگه تلخ لبخند يک با و کرد پاک اشکاشو بهتا

 دارم. .. گذره مي تر بيش چي هر:»  گفت تلخ لبخند يک و ديگه عميق نفس يک بعد و شد ساکت

 اين و انداخت بغلم تو خودشو و.«  باران شم مي کور دارم کنم فکر...  کنم فکر...  بينم مي تر کم

 . افتاد گريه بار

 کپا اشکشو.  ريخت اشکم «؟ چي يعني بهتا:»  گفتم و آوردم درش بغلم تو از.  بود زده خشکم

.«  ينهب نمي هيچي ديگه...  ميشه کور خواهرت.  باران ببينم تونم نمي.  تاره چيز همه:»  گفت و کرد

  با

 نه نيست طور اين...  کنه مي روي زياده داره بگو:»  گفتم گريه با و کردم نگاه ماني به درموندگي

 متمس اومد...  موندم ماني جواب منتظر فقط...  بزنم غر نداشتم حال اما گرفت بغل رو بهتا اميد «؟

  و

 ايدب فقط.  نيست هيچي.  مونه نمي کور.  کنه مي روي زياده...  باران نه:»  گفت مندش درد لحن با

  رفتم و شدم بلند تخت روي از.«  کن باور شه مي خوب حالش.  بردارن خونو ي لخته و شه عمل

 دستگيره روي دستمو...«  باشم تنها يکم بذارين:»  کردم ناله.  زد صدام ماني که در سمت

 تو . کردم نگاه بهتا به «؟ شد چت بهتا:»  برگردم هراسون شد باعث اميد بلند صداي که گذاشتم

  بود اميد بغل

 غجي درد از پرسيد حالشو اميد که اين محض به.  بود شده جمع چهرش و بود گرفته سرشو ولي

 شونش رو دستمو و سمتش دويدم.«  دارم درد.  دارم درد...  خدا رو تو...  کنين کمکم:»  زد

  که گذاشتم

 باش آروم.  بهتا باش آروم فقط:»  گفت و گرفت دستاشو اميد.  اومد در اميد بغل تو از و زد پسم

 برداشت قدم چند و شد بلند جاش از بهش توجه بي.«  بهتا بخواب.  شي مي خوب.  نکن گريه... 

  که

 رشوس.«  بره اميد بگو:»  کردم ناله ماني به رو.  نشوندش تخت روي دوباره و کشيد دستشو اميد

  رشوس و خورد مي تکون.  لرزيد مي چنان هم.  کردم نگاه بهتا به.  سمتشون رفت و پايين انداخت
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 ارهدوب.  پيشش رفتم.«  خونه ببرين منو:»  زد جيغ و داد فشار مشتش تو موهاشو.  داد مي فشار

 .  نهز مي فرياد ها ديونه مثل که.  ببينم طوري اون رو بهتا تونستم نمي.  بود شده شروع هقم هق

 و.«  شن مي نگران بهتا:»  گفتم و گرفتم دستشو.  بود زجر ته طوري اون ديدنش عاقل بهتاي

 باران...  باران بابا پيش برم خوام مي...  فهمن مي دير چه زود چه:»  پيچيد دادش صداي دوباره

 ...  بابا

 واستمخ و کشيدم بازوش روي دستمو.«  بابا پيش برم خوام مي...  کنه مي آرومم کنه مي بغلم بابا

  مي تر بد کارات اين با بهتا:»  گفت اميد.«  خدا واي:»  لرزوند رو خونه بعديش جيغ که بزنم حرفي

 ليخي وابستگي.«  بابا فقط...  بابا:»  کرد ناله بهتا...«  من باش آروم...  نزن داد.  باش آروم...  شه

  لوج اومد ماني.  زد مي سکته مامان خونه رفت مي طوري اين.  بودم کالفه.  داشت بابا به شديدي

 لش بهتا.  گرفت رو بهتا بازوي و جلو رفت ماني.«  مامان ولي:»  گفتم ترس با.«  بريم:»  گفت و

  ونشوش ماني.  کرد مي ناله و بود گرفته سرش به دستشو...  کشوندش مي ماني انگار و بود شده

 نگراني با و.«  برو امشب:»  گفتم اميد به رو و دنبالشون دويدم منم...  در سمت بردش و گرفت

 هک طور همون.«  بزن ريموتو.  بردار کابينت روي از سوييچو:»  گفت ماني.  افتادم راه دنبالشون

  مي

.  داد کونت منفي ي نشونه به سرشو «؟ نيست پارکينگ داخل ماشين:»  گفتم سوييچ سمت دويدم

 و ردمک باز ماشينو در.  بستم درو باشه اميد به حواسم اينکه بدون سرشون پشت و زدم ريموتو

  اونم

 ثانيه دچن از تر کم تو.  نشست فرمون پشت و دويد هم ماني و نشستم بهتا کنار.  نشوند رو بهتا

 ولم:»  زد داد که گذاشتم بازوش رو دستمو.  مرد مي درد از داشت.  کردم نگاه بهتا به.  کرد حرکت

  کن

 قتو دير خاطر به.  کرد تر بيش سرعتشو.«  برو تر زود ماني:»  گفتم و کشيدم دستمو فوري.« 

  منم.  هش پياده کرد کمک و کرد باز رو بهتا سمت در رسيديم که همين.  بود تر خلوت خيابونا بودن

 ناومدي االن چرا باران:»  پيچيد آيفون تو باربد صداي.  شه باز در تا موندم منتظر و زدم درو زنگ

  رفتم منم و کرد باز درو.«  دم مي توضيح.  باش زود.  باربد کن باز درو:»  گفتم اضطراب با «؟
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 ديدتش بدش حالتاي همه داشت ديگه.  زد عق باز بهتا که بياره رو بهتا کنم کمک ماني به تا جلو

 چش:»  گفت و دويد ديد که رو بهتا.  حياط داخل اومد باربد زمان هم و داخل برديمش.  شد مي

  «؟ شده

  «؟ خوابه بابا:»  گفتم گريه با منم و گرفت کمرشو

 .  کنه مي کار ساختمونش روي داره.  نه ـ

 اين اچر بهتا ؟ شده چي گين مي:»  گفت اضطراب با و گرفت بغلش باربد.«  کمک:»  کرد ناله بهتا

 .« بابا پيش بيارش.  باربد بيارش فقط:»  گفتم خونه داخل دويدم مي که طور همون «؟ طوريه

  دويدم

 فتگ تعجب با و باال آورد سرشو بابا.  نبود مامان شکر رو خدا.  کردم باز درو و بابا کار اتاق سمت

  الح بابا:»  گفتم گريه با حرفش وسط...«  مگه موقع اين کني مي کار چي جا اين.  باران سالم:» 

.  وردآ رو بهتا باربد و شد باز در «؟ شده چي:»  گفت وحشت با.«  کنين کمکش بياين.  خرابه بهتا

  بهتا . سمتش دويد بابا و گذاشت مبل روي رو بهتا باربد.  کرد نگاه بهتا به و شد بلند جاش از بابا

 بابا.  جور بد.  لرزيد مي جور بد ولي زد نمي جيغ و بود شده تر آروم يکم...  کرد جمع خودشو

  بابا.. . کمک بابا:»  کرد ناله بهتا «؟ بابا شده چت بهتا:»  گفت و کشيد خودش سمت رو بهتا صورت

 حتي که بود هول قدر اون.  کرد بغلش بابا.  کرد هق هق و.«  بابا...  بابا...  کوچولوت دختر...  کمک

  فالن مثال گفت نمي بابا به وقت هيچ بهتا ولي بياد نظر به لوس شايد.  نشد بهتا زخماي متوجه

 ولي بود کردن لوس براي اولش.  خواد مي چيزو فالن کوچولوت دختر گفت مي...  خوام مي چيزو

 همچين تو همين براي بود کرده عادتو اين سالگي هشت هفت از...  شد بزرگ طوري همين

  موقعيتي

 ا؟چر دخترم شده چي ؟ بابا شده چي:»  گفت و کرد ناز موهاشو بابا.  برد کار به رو کلمه همين هم

  و گرفت هاشو شونه بابا.  آورد باال مبل همون روي بار اين و شد جدا بابا از بهتا «؟ اينه وضعت

.  اباب ترسه مي دخترت...  بابا ترسم مي من...  بابا:»  گفت و کرد گريه بهتا «؟ شده چي:» گفت

 صداي اب بهتا يکهو «؟ بيمارستان بريم:»  گفت بابا.  گرفت سرشو باز و.«  سرم بابا کمک...  کمک

 ...« خوام نمي.  بابا کنن مي عملم...  نه بيمارستان...  نه:»  گفت رگش دو
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 ؟ عمل ـ

 ! لوسم فقط من کردم مي فکر.  لوسه قدر چه بهتا شد مي باورم خودمم داشت ديگه

 تقصير اتفاق اين.  بود من تقصير.  بيرون رفتم صدا بي و آروم خيلي اتاق از.  پايين انداختم سرمو

  رد پشت زمين روي.  دادم تکيه در به جا همون و کردم باز اتاقمو در ، کردم پاک اشکمو...  بود من

 شارف و جيغ همه اون با منم ديگه.  ريختن مي آروم اشکام.  کردم جمع بغلم تو زانوهامو و نشستم

  وموکد هر کفشامم.  کردم پرت کنارم و آوردم در مانتومو و کردم پاک اشکامو.  بودم گرفته درد سر

 اون با دويدن همه اون.  شدم بلند جام از زور به.  کندم سرم از شالمم و کردم پرت سمت يک

.  مبرداشت تبلتو کشو داخل از و کردم پرت تختم روي خودمو و رفتم.  بود کرده داغون پامو کفشا

  قفلشو

 شد مين شب نصفه.  کردم نگاه پيانوم به.  گشتم هاش منو بين تموم ي دقيقه پنج و کردم باز

 رو يانوپ بازي تبلت توي از همين براي.  بزنم پيانو داشتم دوست هايي موقع همچين تو ولي بزنم

  و آوردم

 که همين.  بودم شده خسته.  زنم مي روش خاصي نوت بدون و هدف بي دستمو رمق بي خيلي

 بهتا هک وضعيه چه اين:»  گفت نگراني با باربد...  من چشماي متعاقبش و شد باز در بستم چشمامو

  رو

 صداي با و نشستم تخت روي جام سر «؟ اومده سرش باليي چه ؟ باران شده چي ؟ آوردي

  «؟ طوره چه حالش:»  گفتم لرزوني

 هگلوش روي چاقو اثر.  آورد باال دفعه چند.  کنه مي ناله...  گرفته سرشو فقط ؟ طوره چه حالش ـ

  ؟ آوردي سرش باليي چه بگو خدا رضاي محض باران...  سرش... 

.  دبو نيلوفر.  کرد باز درو باربد.  شد زده اتاق در «؟ باشم آورده سرش باليي من چرا:»  کردم ناله

 .«  بده حالش خيلي بهتا ؟ باربد شده چي:»  گفت و جلو اومد

  ؟ نه کرد بيدارت ـ

 

 ؟ شده چش...  باربد ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

71 

 

  «؟ کجاست مامان:»  گفتم و پايين انداختم سرمو.  کردن نگاه بهم تاشون دو ديگه

 .  خاله ي خونه رفته ـ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خاله ـ

 باربد...  جا اون رفته چرا بودم کرده تعجب.  فرهاد مامان همون داشتم خاله يک فقط تهران تو

 شچ بهتا.  بزن حرف زود...  باران:»  گفت باربد.  صندلي روي نيلوفرم و نشست تخت روي کنارم

  شده

 گريم دوباره و...«  باربد کرد اذيتش فرهاد:»  گفتم و کردم پاک اشکمو...«  رفتارش طوريه يک ؟

  خيلي...  فرهاد آره:»  گفتم بغض با و دادم تکون سرمو «؟ فرهاد ؟ چي:»  گفت تعجب با.  گرفت

 فتهگر ازش بچشم کرده زندانيش...  کنه مي کبودش...  زنه مي کتکش.  داره دعوا غزل با که وقته

  يشپ ببره رو ما گفتيم فرهاد کار محل رفتيم ماني و من خواست کمک ما از ماني.  بود شده رواني. 

 اون و بهتا.  بود هم بهتا که خونشون رفتيم بعد.  کرد مجبورش و زد حرف باهاش بهتا...  نبرد غزل

 کمد به خورد کرد پرتش بعدم.  داد خراش و گذاشت گلوش روي رو چاقو که اول...  شد بحثشون

.. . االنم...  بيمارستان بردنش و شد هوش بي بعدم...  شد خرد بهتا سر رو هه گنده گلدون همون

  هگ مي دکتر...  شن مي ضعيف دارن چشماش...  ده مي دست از بيناييشو داره بهتا باربد االنم

 واي» : گفت نيلوفر.  زد خشکش من مثل باربدم.«  بشه عمل روزا همين بايد ولي نيست اورژانسي

  روي پيشونيمو...«  عوضيه رواني يک چون:»  کردم ناله «؟ آخه کرد کارو اين فرهاد چرا...  خدا

:»  گفت و پيشم اومد نيلوفر.  کنه آرومم که نکرد بغلم ولي ريخت اشکام و گذاشتم باربد ي شونه

 .«  شه عمل کافيه فقط...  شه مي خوب...  باران نکن گريه

 ي ابقهس که تو.  ترسيدم مي بودم جاش منم نيلوفر.  کنم نمي عمل گه مي.  ترسه مي بهتا ولي ـ

  . بيرون بياد سالم عمل زير از نتونسته خانواده تو کس هيچ.  دوني مي عمل تو رو ما ي خانواده

 .  نکن گريه.  نداره خطر عمل اين.  بوده اتفاقي باران ـ

 از.  تنشس تخت روي باربد پشت نيلوفر.  زد مي گيج که کردم نگاه باربد به و کردم پاک اشکامو

 و يدکش پيشونيش به دستشو باربد...«  نکن طوري اين باربد ؟ باربد:»  گفت و شد خم کنارش

  گفت
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 ؟ کشه مي زجر داره پايين اون قدر چه دوني مي:» 

 دبارب...  اصال.  خدا رو تو نباش ناراحت...  باربد کنيم مي کمکش...  پيشش رم مي من عزيزم ـ

...  اشيب شنيده اسمشو کنم فکر...  معروفه خيلي خيلي پزشک چشم يک دورمون فاميالي از يکي

 باشه امکانش هم درصد يک اگه.  شد درست عمل بدون شايد...  گيرم مي وقت بهتا براي ازش

 ؟ باشه...  نکن ناراحت خودتو.  بکنه کارو اين تونه مي اون فقط

 

 موند کتسا يکم نيلوفر.«  باشم خيال بي تونم نمي.  خواهرمم نگران...  نيلو:»  لرزيد صداش باربد

 .  بره رداف همين اصال گيرم مي وقت براش بخوابه بياد.  طوره چه حالش ببينيم بذار فعال:»  گفت و

 موسر منم.  بيرون رفت اتاق از بوسيد باربدو ي گونه.«  بيارمش رم مي من.  نباش نگران ؟ خب

 نمي ولي...  کردن مي فکرو همين هميشه...  منه تقصير کردن مي فکر حتما.  پايين انداختم

  دونستن

 و بازيام مسخره اين ي همه از جدا...  شوخيام تمام از جدا عزيزن من براي قدر چه باربد و بهتا

 باشه چيزي تونست نمي اين جز بقيه تفکر خب ولي داشتم دوستشون خيلي من آوردنام در حرص

 ... 

 يستن باربد واقعيم برادر...  نيست بهتا واقعيم خواهر که بودم فهميده من...  که اين جرم به فقط

  خيلي نبرامو تو گفت.  پرسيدم بابا از و فهميدم پيش سال سه...  نيستن اونا واقعيم ي خانواده... 

 دو اون که گفت طورم همين...  اي همه دل عزيز گفت...  برامون تايي دو همون مثل گفت.  عزيزي

  و اباب بين ذره زير رفتم من بعد به اون از ولي دونستن نمي هنوزم باربد و بهتا...  دونن نمي تا

 اب هنوزم.  بود نکرده فرقي هيچ من براي...  طوره چه رفتارم فهميدم که حاال ببينن که...  مامان

 پيش براشون تصور اين کردم مي ناراحت يکيشونو که بار هر بعد به اون از ولي بودم قبل مثل اونا

  مي

 يزيچ تنها.  ريخت اشکم...  تر بد خيلي.  بود شده تر بد خيلي قضيه بار اين و...  قصده از که اومد

  صدمق.  کنم اذيت رو بهتا خواستم نمي من ولي.  همين.  بود بابام و مامان از عکس يک داشتم که
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 مکک نيلوفر به تا بيرون رفتم اتاق از و کردم پاک اشکمو.  شدن مي ناراحت ازم اونا باز و نبود اين

 اشتد ماني تر جلو رفتم.  بود سرش پشت هم نيلوفر و مياوردش داشت ماني.  بياره رو بهتا کنم

  به

 بابا:»  مگفت و کنارشون رفتم.  اصال نداشت ديد ديگه انگار.  پله روي بذاره پاشو که گفت مي بهتا

  نمم و باال برد رو بهتا و.«  پيشش مياد اتاقش تو ببريم رو بهتا گفت:»  گفت ماني «؟ شد چي

:»  فتمگ تعجب با.  پايين رفت ها پله از و اومد بيرون باربد رسيديم باال که همين.  رفتم دنبالشون

  دويدم منم و اتاقش تو بردن رو بهتا.  بابا کار اتاق تو رفت و نداد جوابي «؟ ري مي کجا باربد

 «؟ يخوب بهتا:»  گفتم بهتا به رو.  کشيد روش هم رو پتو و تخت روي گذاشتش ماني.  پيششون

 هاشو شقيقه و نشستم تخت روي کنارش.«  کنه مي درد سرم:»  کرد ناله و داد تکون سرشو

  ماساژ

  «؟ رفت کجا باربد:»  گفت نيلوفر.  دادم

 .  نداد جوابمو.  چرا دونم نمي.  بابا پيش رفت ـ

.  ارمد پرواز فردا من.  برم بايد ديگه من:»  گفت ماني.  کشيد عميق نفس و بست چشماشو بهتا

 .«  شديم مزاحم که ببخشيد.  باشه:»  گفتم بهش رو.«  بمونم اين از تر بيش تونم نمي

 . خدافظ ـ

 با نيلوفر و من.  شد کوبيده ديوار به و شد باز يکهو در دقيقه سه دو از بعد.  بيرون اتاق از رفت و

:»  گفتم و شدم بلند تخت روي از.  بود شده جمع چشماش تو خون که کرديم نگاه بابا به تعجب

  چي

 باربد» : گفتم تعجب با باربد به رو.«  کشمش مي...  کشمش مي:»  گفت عصبانيت با «؟ بابا شده

  بچم رو...  اون وقت اون.  بگه من ي بچه به تر نازک گل از نداره حق کسي:»  زد داد بابا «؟ گفتي

 .«  خدا رو تو گيره مي درد سر تر بيش بزنين داد.  بده حاش بهتا بابا:»  کردم ناله «؟ کشه مي چاقو

 .  کنم مي شکايت ازش فردا همين ـ

 ... بابا ـ
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 اباب که پايين انداختم سرمو.  بوسيد موهاشو روي و.«  بهتا بخواب:»  گفت و بهتا کنار رفت بابا

 گفت مکث يکم بعد نيلوفر «؟ بکندش معاينه يک بخواي فاميلتون از فردا توني مي نيلوفر:»  گفت

 «: 

 راحتاست توام بايد داريم کار خيلي فردا.  بريم:»  گفت و گرفت نيلوفرو دست باربد.«  بابا حتما

 که شه ينم...  خالمونه پسر فرهاد بابا:»  گفتم و نشستم صندلي روي منم.  بيرون بردش و.«  کني

  ازش

 بهتا ؟ کرده بهتا با کارو اين حقي چه به ؟ کنم کار چي پس:»  گفت عصبانيت با.«  کنين شکايت

 « . نيستم کن ول بازداشتگاه نره تا ؟ نکنم شکايت طور چه.  باران اون خاطر به کنه عمل بايد

 .  کرده کار چي نفهميده.  روانيه اون بابا ـ

» : گفت و گرفت هاشو شونه بابا.  پريد بهتا.«  کنه زخمي چاقو با بچمو شه نمي دليل:» زد داد

 ...« نکن بابا:»  کرد ناله بهتا.«  بابا نيست هيچي.  دخترم بخواب.  ببخشيد

 ... بخواب ـ

 روي.  خودم اتاق رفتم بعدم و بيرون رفتم اتاق از بود رفته سر حوصلم ديگه.  مونديم ساکت يکم

  يباال المپ.  داشتم کالس فردا.  بود شب يک نزديک.  کردم نگاه ساعت به.  کشيدم دراز تختم

 رهادف ديشب کار از کابوس کلي با.  برد خوابم سريع خيلي.  بستم چشمامو و کردم خاموش سرمو

  لمووساي ، پوشيدم لباسامو زدن مسواک بدون و شستم صورتمو شدنم بيدار محض به صبح... 

 وريج آروم خيلي و بهتا اتاق سمت رفتم.  هنوز بود نيومده مامان.  بيرون رفتم اتاق از و برداشتم

  رفتم و بستم درو دوباره.  نبود پيشش ديگه بابا ولي بود خوابيده.  کردم باز درشو نشه بيدار که

 کاپ کي.  بده صبحانه يک بهم حتي که نبود بيدار بود اگرم يا نبود خونه کس هيچ انگار.  پايين

  دانشگاه ايبر هميشه نداشتم ماشيني که من.  برداشتم هم رو بهتا ماشين سوييچ و برداشتم کيک

 ولي هکن کار چي دانشگاهشو خواد مي خودش دونستم نمي.  کردم مي استفاده اون ماشين از رفتن

  ومدا يادم که بيرون رفتم خونه از.  بود کرده قاطي مغزم کل اصال.  کنم فکر نداشتم وقت ديگه

 تا.  گيرمب تاکسي تا خيابون سمت رفتم و کردم پوفي.  مونده اينا فرهاد ي خونه جلوي بهتا ماشين

  اهور از قسمت يک تا البته.  گفتم نمي هيچي و بودم خيره خيابون به دانشگاه به رسيدن وقت
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.  مکرد مي نگاه رو پياده به و بودم داده تکيه شيشه به سرمو.  زد زنگ بهم نيلوفر بعدش چون

  «؟ الو:»  دادم جواب.  بود نيلوفر.  کردم نگاه صفحه به.  خورد زنگ گوشيم

  ؟ کجايي.  باران سالم ـ

 .  دانشگاه رم مي دارم.  راه تو ـ

 يه که ديدي ولي کنم کمکت شم بيدار که بودم کرده تنظيم رو گوشيم آالرم کن باور باران ـ

 .  ببخشيد.  خورد زنگ دير ميفته عقب ساعتش

  ؟ هست باربد.  نداره اشکال ـ

 .  بود بيدار صبح سه تا بود ناراحت خيلي ديشب.  خوابيده ـ

 .« موندي بيدار صبح چهار تا ام تو پس شناسم مي رو تو من که طور اون:»  گفتم و خنديدم

  ؟ چي براي ساعت يک ـ

 .  برادرم به هيزي البتـــــــه و احتياط محض موني مي بيدار اضافه ساعت يک معموال ـ

 !«  دختر تو نميري:»  گفت و خنديد

  ؟ خوبه حالش االن شوخي از جدا ـ

 .  تقريبا.  آره ـ

 .  بهتا براي بزني زنگ ها نره يادت نيلوفر ـ

 .  زدم زنگ ديشب ـ

  ؟ شب نصفه ؟ ديشب ـ

 صالا.  بود بيدار.  خوابه نمي زياد معموال.  مونه مي بيدار خيلي اون.  بابا بود نيم و دوازده ساعت ـ

 .  عصره اون براي شب يک

  ؟ خب.  آهان ـ

 ريضاشمم نوبت به که ببريم رو بهتا ما تا ره مي تر زود گف.  ببريمش گفت صبح واسه ديگه خب ـ

 . باشه نشناس وقت نداره دوست آخه.  نزنه اي صدمه
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 . نشناسن وقت دکترا ي همه ديگه امروزه ـ

 اتبر سوييچو باران.  مياد بدش همين از اون:»  گفت و خنديد.  شدم پياده و دادم رو تاکسي پول

  «؟ نداشتي بر اونو چرا بودم گذاشته کابينت روي

  ؟ فهميدم مي کجا از آخه ـ

 .  دنبالت مياد باربد برگشت موقع.  خيال بي ـ

  نداره دوست خه. برم بايد ديگه.  باشه ـ

 . باشي موفق.  برو ـ

 چرا :» گفت و شد سبز جلوم ليال رسيدم تا.  محوطه داخل رفتم و گذاشتم کيفم داخل رو گوشي

  «؟ باران ندادي جواب زنگمو همه اون

 .  ديروز داشتم درگيري خيلي.  سالم ـ

  ؟ چرا ـ

 ؟ کوش پسره اين حاال.  دم مي توضيح برات بعد.  طوالنيه ـ

 ؟ پسره کدوم ـ

 ناو:»  گفتم و دادم تکون سرمو.«  دونم نمي:»  گفت و فهميد خودش که کردم نگاه بهش همچين

  خر خيلي.  خوند مي چيزي يک داشت و بود نشسته صندلي روي که شد خيره بهش ليال.«  جاست

.  ارانب راستي واي.  نکن ضايع ديگه بريم خب خيلي:»  گفت ليال!  من سرسخت رقيب.  بود خون

 .«  آوردم گيرش باالخره

  ؟ رو چي ـ

 همه ناي گفتم بهت که من ديونه:»  گفتم خنده با.«  پاراميسو ؟ رو چي چي يعني:»  گفت شوق با

 .«  بخري کوفتيو عطر اين توني مي همشون از هست مغازه

 .  چسبيد مي هه مغازه اون از فقط نه ـ
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 نگاهش.  بود پاراميس عطر ي ديونه.  آورد درش کيفش داخل از.«  ببينمش:»  گفتم و خنديدم

 ...«  واقعا کنه مي هوش بي آدمو بوش:»  گفتم و کردم

  دقيقــــا ـ

 اب «؟ شم شيطون يکم طوره چه:»  گفتم و کردم نگاه(  ليال ي معشوقه)  ادرين به چشمي زير

 وقعم همون.«  شه بلند تا بمونيم منتظر:»  گفتم و دادم فشار دستام تو عطور.  کرد نگاهم تعجب

  دانشجو

 پرت حواس:»  گفتم که کرد مي جمع وسايلشو داشت و شد بلند جاش از اونم.  داخل رفتن ها

 رفتيم مي مستقيم.  اومد دنبالم و «؟ گي مي چي:»  گفت تعجب با...  کردم حرکت و.«  باش

  ولي سمتش

 يم حرص داشتم فقط...  ليال بود روزي چه ديروز دوني نمي:»  گفتم خنده با.  بود ليال به روم من

 فقط بايد.  بود نشدني فراموش ديروز کال.  سرم روي ريخت عالمم بختياي بد تموم.  خوردم

  بشنوي

 ود.  شکست و افتاد دستم از عطر و ادرين به خوردم محکم موقع همون و...«  تموم کالسا وقتي... 

 :»  کرد لهنا ليال «؟ کنين نمي نگاه جلوتون به چرا...  آخه:»  گفتم عصبانيت با و تر عقب رفتم قدم

 تگف ادرين.  واقعا فهميد نمي هيچي...  سرش تو بکوبم خواست مي دلم.«  باران لعنتي...  عطرم

  مي ؟ هک بودم من:»  گفتم خشونت با حرفش وسط...«  که بودين شما کنم فکر ولي...  ببخشيد:» 

 مي «؟ باشين محتاط يکم تونستين نمي ؟ بود ارزش با ليال براي عطر اين قدر چه...  دونين

.  خورده اونم دماغ به بودم مطمئن و پيچيد عطره بوي.  شدم هم موفق و کنم معطلش خواستم

  عميق نفس

 و« . شده شروع کالس فعال ولي بعدا کنم مي کمکتون.  خانم ليال خوام مي عذر:»  گفت و کشيد

 ناال.  باران مردي تو.  باران کشمت مي.  کنم مي خفت:»  گفت حرص با ليال.  رفت سريع خيلي

  اين

 ...« عزيزمو عطر فقط ؟ داشت اي فايده چه ؟ بود چي براي مثال شيطوني

 .  کنم مي نزديکتون هم به دارم عوضش.  بود عطر يک حاال باشه ـ
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 ؟ توجه جلب با...  کردنت نزديک اين با بميري بري ـ

 يفتمب گريه بهتا قضيه سر يکهو نداشتم دوست که من...  خب آره ؟ توجه جلب...  کردم فکر يکم

  ؟ لديب چي تو...  کنه مي فرق خيلي توجه جلب:»  گفتم مکث يکم بعد...  لوسم کنه فکر اون بعد

 ودنب متفاوت چه روزا بقيه توي خودت اخالق با متفاوت چه.  توجه جلب با مساويست بودن متفاوت

  . کنم مي انتخاب اولو ي گزينه امروز من...  بشي متوجه که اين براي...  برت و دور افراد تموم با

 فاقاات...  آرم نمي در بازي مسخره و شم نمي شنگول و شاد ديگه...  روزام ي بقيه با بودن متفاوت

 .«  کرده گير من پيش گلوش گم مي هي که هست هم جوونه استاد همون

 !  بترکي ـ

 . کنيم مي شروع االن از...  شه مي دير داره باش زود ـ

 نمببي اومد نمي بدمم.  کردم کارو اين همين براي...  بخندم زياد باشم داشته حال که نبود روزي

 ادهد خوبي ي نظريه خداييش ولي.  شه مي چي نياد در من صداي کالس تو بار اولين براي وقتي

 ...  بودم

 فتمگ و کشيدم عميق نفس رسيديم که کالس نزديک.  داخل دويديم!  توجه جلب=  بودن متفاوت

 سرمو و ندادم بهش دادن جواب مهلت.«  شده چم من دوني نمي اصال بگو پرسيد ازت کي هر:» 

  انداختم

 بود هکرد عادت کي هر.  بودن کرده مشخص صندلياشونو جورايي يک ها دانشجو.  تو رفتم و پايين

 .  يمنشست مي جلو هميشه هم ليال و من.  نشست نمي جا اون ديگه هم يکي اون و بشينه کجا که

:»  فتمگ آرومي صداي با «؟ خوبي سالم:»  گفت و گرفت جلومو بيتا که صندليم سمت برم خواستم

 نه روزام گفتم:»  بردم باال صدامو يکم «؟ شده چي وا:»  گفت که جلو برم خواستم...«  کن ولم بيتا

 . 

 با« ... يکم باران:»  گفت و نشست جاش سر ليال.  رفتم مکث يکم بعد منم و شد ساکت «؟ خب

 ته هب ؟ باشم تنها خواستم مي.  کردم مکث يکم.  نشستم صندلي روي و کردم نگاهش غره چشم

  کالس
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 بعد و ذهنم توي جرقه يک ؟ داد مي من به جاشو کي ولي کرد مي وسوسه خيلي لعنتي.  کردم نگاه

  هک اين قبل.«  عقب رم مي...  ندارم حال من:»  گفتم و گرفتم رو ليال دست.  شد مي عالي واي... 

 دهش چيزي:»  گفت و کرد نگاه بهم.  ادرين کنار و تر عقب هاي صندلي سمت رفتم بکنه مقاومتي

 من . ببخشيد برخوردم خاطر به:»  گفتم و پايين انداختم سرمو ، شدم خيره چشماش تو يکم «؟

  فقط

 منگاه تعجب با «؟ بکنم خواهشي يک شه مي...  مي...  کنين درک اميدوارم...  بودم عصبي يکم

 هاتن يکم خوام مي امروز:»  گفتم آرومي خيلي صداي با و کردم نگاهش مظلومم چشماي با.  کرد

  باشم

.«  نمک مي خواهش.  جلو اون بشينين من جاي تونين مي شما ؟ بشينم شما جاي امروز تونم مي. 

!  واال کرد مي کنترل رو بقيه راحت چشمام!  خوب چه.  شد خيره چشمام تو دوباره و کرد فکر يکم

  از

 يعني من صندلي روي و جلو رفت و.«  شه بهتر حالتون اميدوارم.  حتما:»  گفت و شد بلند جاش

  اينو ارزش.  دش مي ليال به لطفيم يک وسط اين.  نشستم صندلي روي منم.  نشست ليال کنار دقيقا

 ابهت کاش.  پايين انداختم سرمو و زدم لبخند.  خوردن مي هم به خيلي.  برسن هم به که داشت

 داشت عجله جور بد انگار.  کرد شروع درسشو زود خيلي و داخل اومد استاد.  بشه خوب عمل بدون

 . 

» : گفت تر بلند...  ندادم جوابي «؟ وثوق خانم:»  شنيدم صداشو...  بود پايين سرم مدت تموم

 کمي «؟ استاد بله.  خوام مي عذر ؟ بوديد من با:»  گفتم و باال آوردم سرمو...«  شمام با وثوق خانم

  مکث

  «؟ خوبه حالتون:»  گفت و کرد

 . خوبم.  آره.  آره...  آم ـ

  ؟ مطمئنين ـ

  مطمئنم.  بله ـ
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 دونستم مي فقط زنه مي فک قدر اين طور چه فهميدم نمي.  دادن توضيح به کرد شروع دوباره

 که ناي نه...  بود خوب برام خيلي طوري اين کردن تفريح يکم.  کارام با کردم پرت حواسشو کامال

  کامال

 عدادت يک جز...  نبود کي هيچ واقعا ؟ نياد خوشش توجه از که بود کي...  خب ولي...  باشم شيطان

.. . نداشتم طاقت ديگه.  شد تموم کوفتي کالس اون باالخره...  استثناء تا سه دو و...  افسرده

  تريپ

 و اللي...  موندم ساکت و گذاشتم صندلي ي دسته روي سرمو.  بود گذاشته اثر روم بودن غمگين

  سرمو «؟ باران شده چي:»  گفت بيتا.  زد نمي حرفي هم بيتا به حتي ليال خوبه.  کنارم اومدن بيتا

» : گفتم و دادم بهش کارتشو سيم و آوردم در گوشيمو کيفم داخل از...  دادم تکونش و باال آوردم

 در بگو الاقل خب:»  گفت دوباره بيتا «؟ شين من خيال بي شه مي امروز.  گم مي جدي ها بچه

  مورد

 باشه:»  گفت که شد تموم تحملش انگار ديگه ليال.«  کن ولم بيتا:»  کردم ناله...«  ناراحتي که چيه

  توکار...  بود تو روي نگاهشون کالس ي همه...  بستست تو به جونش استاد اين...  فهميدم بابا

 .«  ديگه کن تمومش درسته نظريت...  بلدي

 .«  شده چي دوني نمي تو...  ليال:»  گفتم و کردم مشت دستمو «؟ چي يعني:»  گفت بيتا

 ... بود خوب حالت که صبح سر.  بدونم که بگو خب ـ

 وثوق خانم خوبين:»  گفت بهم رو...  دوستش همراه سمتمون اومد ادرين که بگم کردم باز دهن

 فتمگ بغض با.  موندن جا همون اما پايين انداختم سرمو و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو «؟

 «: 

 ساکت يکم...«  شنوم مي خب:»  گفت ليال.  رفت مکث يکم بعد و داد تکون سرشو!«  خوبم

  «؟ دهش چش بهتا:»  گفت نگراني با بيتا.«  همونه براي.  نيست خوب بهتا حال:»  گفتم بعد موندم

 . خيال بي.  بزنم حرف خوام نمي...  خب ـ

 «؟ کردم توجه جلب طور چه ديدي:»  گفتم خنده با ليال به رو بعد
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 دلبخن با و سمتش برگشتم «؟ اي طوري اين امروز چرا ؟ باران خوبي:»  اومد نگاه صداي پشت از

  بهتا.  باران سالم:»  بود اميد طرف از...  کردم بازش.  اومد اس گوشيم به.«  خوبم:»  گفتم

 وير گذاشتم گوشيمو کالفه «؟ خوبه حالش...  بدم اس تو به شدم مجبور داد نمي جواب گوشيشو

  دارم ديگه:»  گفت خوند که اسو و گرفت گوشيمو ليال.«  لعنت معرکه مگس خر بر:»  گفتم و ميز

  «؟ شده چي مگه...  شم مي نگران

 **************** 

Marinana: 

:»  گفت و گرفت رو بهتا دست حميد...«  بفرماييد:»  اومد سامان صداي اون از بعد و زد در حميد

  اباب ناراحتم ازت هنوز من:»  گفت ضعيفي صداي با بهتا.«  جان بهتا باش مطمئن...  شي مي خوب

 زا سامان.  داخل برد رو بهتا و کرد باز درو و نداد جوابي حميد...«  کردين مي شکايت ازش نبايد... 

  و نشوند صندلي روي رو بهتا حميد...«  وثوق آقاي سالم:»  گفت رويي خوش با و شد بلند جاش

 گفت و فشرد دستشو ، شد نزديک حميد به سامان «؟ خوبي...  جان سامان سالم:»  گفت لبخند با

 .«  ممنون بله:» 

 .  جا اين کشونديمتون موقع اين که ببخشيد ـ

 پدر.. . گفتين...  کنه مي راضي منو کامال بکنم کاري بتونم ؟ ببخشم چرا.  کنم مي خواهش نه ـ

 ؟ آره نيلوفرين شوهر

 .  آره ديگه ي هفته دو تا ـ

 داده هتکي ديوار به سرشو بهتا «؟ افتاده براش اتفاقي چه...  خب:»  گفت و کرد نگاه بهتا به سامان

  گرانن دوباره حميد.  داد مي فشار مشتش تو مانتوشو درد سر شدت از و بود بسته چشماشو ، بود

 و شده بيهوش دقيقه سه دو که حدي در...  نه شديد خيلي...  خورده ضربه سرش به:»  گفت و شد

 سرش پشت به ضربه...  که ده مي نشون گرفتن که اسکني تي سي اما.  اومده هوش به بعد

  باعث
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 فتهگ دکتر که بوده حدي در.  نه شديد ولي داشته خونريزي ظاهرا...  بشه بينا نا کم کم که شده

 .«  کنه عمل خواد نمي اون...  بهتا اما...  بشه عمل زود که بهتره خيلي اما نيست اورژانسي

  ؟ چرا ـ

 به که داشته عملي کس هر ما ي خانواده کل تو که اينه بهونش.  ترسه مي...  راستش خب ـ

 واقعا اگه شد قرار.  ترسه مي اين از اونم و نياورده دووم عمل بعد شده مي مربوط سرش قسمت

  نتونين تو

 .  بشه عمل بکنين براش کاري

 نهبک عمل بايد نه چه بشه خوب عمل بدون چشمش بينايي چه:»  گفت و کرد مکث يکم سامان

 .«  بشه عمل تر زود چه هر بايد ريزي خون که دونين مي که شما...  وثوق آقاي

 مي شعمل باش مطمئن.  نابيناييشه همين ترسه مي ازش اون که چيزي تنها فعال ولي...  درسته ـ

 . کنيم

 اون جودو اصليش دليل چون بعيده کنم مي فکر چند هر:»  گفت لبخند با و داد تکون سرشو سامان

  اونو نمتو نمي...  راستش:»  گفت و کرد نگاه بهتا به حميد.«  کنم مي سعيمو بازم اما خونه ي لخته

:»  فتگ بهتا که بزنه حرفي خواست.  بهتا سمت رفت و زد تلخي لبخند سامان.«  ببينم طوري اين

  يک تا رفت مي ميزش سمت که طور همون سامان.«  شم عمل خوام نمي من...  کنين کمکم لطفا

 بيفته مه تو براي باشه افتاده بقيه براي اتفاق اون چون شه نمي دليل بهتا:»  گفت برداره آب ليوان

  همون.«  نه تو ولي بوده جدي اونا عمل شايد.  نداره برات خطري عمل اين...  کن اعتماد من به... 

.  گرفت ازش آبو ليوان و برد باال دستاشو بهتا.  گرفت دهنش سمت آبو و رسيد بهش موقع

 ردمگ برمي کنم صحبت تلفن بيرون رم مي لحظه چند من:»  گفت حميد.  خوردش و کرد تشکري

  از و.« 

 وشجل ليوانو بهتا «؟ صندلي اون روي بري توني مي:»  گفت بهتا به رو سامان.  بيرون رفت اتاق

  ستمدون نمي من.  ببخشيد:»  گفت فوري.  شکست و زمين افتاد اما گذاشت ميزه کرد مي حس که

 ازوشوب سامان و داد تکون سرشو بهتا.«  کنم کمکت بذار.  نداره عيبي:»  گفت لبخند با سامان...« 

 .«  بهتا جا اين بشين آروم:»  گفت بهش رو.  صندلي سمت بردش و گرفت
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 . ممنون...  باشه ـ

 ستخوا مي بهتا از سامان که کاري هر.  گذاشت پيشونيش روي دستشو و صندلي روي نشست و

 هيچ که دونست مي اول همون از سامان و کنه معاينش کامال سامان تا کرد مي کارو همون بهتا

  فايده

 امکان ... شه نمي اما ببخشيد منو...  واقعا:»  گفت حميد به رو شد تموم معايناتش وقتي.  نداره اي

  نتکو سرشو حميد...«  کنه عمل تر زود که بهتره...  که بهتره.  بشه خوب عمل بدون اون که نداره

 ...«  گرفتيم وقتتونم...  فهمم مي:»  گفت و داد

 .  کنم صرف شما ي خانواده براي بايد هم تر بيش وقت اين از.  کنم مي خواهش.  نه ـ

 منو . بابا کنم مي خواهش:»  گفت اشک با بهتا که بگه چيزي خواست حميد...  رفتن بهتا سمت و

  حميد.  تگرف هوا تو سامانو دست و برد باال دستشو و.«  نکنين عملم کنين مي کار هر.  نکنين عمل

 و...«  دببخشي منو:»  گفت و کشيد دستشو ها گرفته برق مثل بهتا...«  طرفم اين من بهتا:»  گفت

 تو سن به کسي بهتا...  آخه.  کني عمل بايد:»  گفت تلخي لبخند با سامان.  پايين انداخت سرشو

  که

 ...«  بترسه عمل از نبايد

 .  نمونم زنده ترسم مي.  عمله منم ترس ترين بزرگ...  داره ترسي يک کس هر ـ

 .  نيست خطرناک اصال عمل اين.  گم مي بازم...  گفتم بار يک ـ

  «؟ مطمئني:»  گفت لرزون صداي با بهتا

  ؟ اومده سرت بال اين چرا...  پرسم مي که ببخشيد...  حاال.  مطمئنم ـ

 ودب سنگين خيلي...  سرم رو افتاد گلدون:»  گفت بهتا گذشت که يکم...  شدن ساکت دوشون هر

 ». 

 ... داشته درد خيلي...  پس.  اوه ـ

 مواد و کرده گير آتشفشان کوه يک تو سرم کنم مي حس...  کنم مي حس...  دارم...  داره هنوزم ـ

 .  کنن مي حرکت زيرش دارن مذابم
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:»  گفت و آورد در قرصشو کتش جيب داخل از حميد.  داد فشار و گرفت دستاش با سرشو و

 ليوان يک و رفت اتاق سمت اون به فورا سامان «؟ بدي من به آبو اون لطفا شه مي جان سامان

  ديگه آب

.. . کنم مي فکر عمل به...  من:»  گفت لرزون صداي با و خورد قرصشو بهتا.  داد حميد به و ريخت

 يا دهن دست از تعادلشو که اين براي و شه بلند که کرد کمکش حميد «؟ بابا بريم شه مي...  االن

  به

 داخل رو بهتا و رسيدن ماشين به که همين.  بيرون بردش اتاق از و داد حرکتش نخوره چيزي

 و ستنش ماشين داخل نگراني با.  پيچيد ماشين کل تو بهتا تلخ ي گريه صداي نشوند ماشين

  بهتا:»  گفت

 سرشو تعصباني با بهتا.«  گيري مي درد سر.  کن تمومش...  بابا عزيز نيستي که بچه.  بسه...  بابا

  خيلي.  جهنمم تو االن انگار...  کن درک منو يکم بابا:»  گفت هق هق با و کوبيد صندلي به

 بد خيلي داري گريه با:»  گفت و گرفت بغلش حميد.«  کنم مي حس سرم...  سرم...  بده حالم

  «؟ دونه مي مامان:»  گفت گريه با بهتا...«  کني مي ترش

 . نه ـ

 .  نگرانشم...  بابا نگرانشم ـ

 گفت و کرد پاک اشکاشو «؟ شد طوري اين يکهو چرا...  آخه:»  گفت و اومد بيرون حميد بغل تو از

  قطف...  خودمو کنم مي لوس دارم زيادي يکم دونم مي...  شدم که طوري اين فقط.  بابا ببخشيد:» 

 هديگ.  بابا کنم مي درکت:»  گفت و کرد روشن ماشينو حميد.«  کنن آرومم که دارم نياز فقط... 

 . خورد زنگ موبايلش که شد خيره بيرون به پنجره از و داد تکون بغض با سرشو بهتا.«  نکن گريه

 وقتي داره برش بتونه تا داد حرکت موبايل لرزش دنبال کيف داخل دستشو و کرد باز کيفشو زيپ

 ...  بهتا الو:»  پيچيد غزل نگران صداي «؟ بله:»  داد جواب و داد فشار تماسو دکمه داشت برش

  «؟ خوبي

  ؟ کجايي ؟ خوبي تو.  نباش نگران.  خوبم...  من.  ممنون.  جان غزل سالم ـ
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 فرهاد.  زدم زنگ سختي به االنم.  بزنم زنگ بهت خواستم مي خيلي کن باور.  بهتا خونم من ـ

 .  بود بيرون

 مگه ؟ کني مي خودت با کارو اين چرا آخه دوما.  نشده ديرم.  کنم مي خواهش اوال...  غزل ـ

  ؟ ماني ي خونه بري قرارنبود

 درو هميشه مثل دوباره و خونه آورد منو زور به.  نذاشت فرهاد ولي برم خواستم مي من...  من ـ

 .  رفته کرده قفل

 .  بابا اي ـ

 مي.  نهنک نگران غزلو تا نکنه ناله کرد سعي و گرفت بهش دستشو.  کشيد تير سرش موقع همون

  «؟ بهتا:»  پيچيد غزل صداي.  گيره مي وجدان عذاب و شه مي نگران زود خيلي غزل دونست

 ؟ بله ـ

  ؟ کرده شکايت فرهاد از دايي واقعا ـ

 ...  ولي غزل نه هنوز.  نه ـ

 کشيدي سختي قدر چه دونم مي.  شي مي داري اذيت تو قدر چه دونم مي خدا به بهتا ؟ چي ولي ـ

 خوب اصال حالش.  نبوده خودش دست فرهاد.  خدا رو تو اما...  اما بکشي بايد ها حاال حاال و

  نيست

 .  شه خيال بي دايي تا بکن کاري يک.  کنم مي خواهش.  روزا اين

 .  کنيم مي راضي رو بابا...  رو چيزي همچين خوايم نمي کدوممون هيچ.  غزل نباش نگران ـ

 و خونم اون ي کاره همه من اگه:»  گفت بشنوه هم غزل که طوري خشونت با حميد موقع همون

 بعد بابا:»  گفت ناراحتي با بهتا.«  بهتا شم نمي راضي توام حرف با و کنم مي کارو اين ، تو پدر

  حرف

 من...  نباش نگران ولي دارم خطي پشت االن من غزل ببين:»  گفت غزل به و «؟ خب زنيم مي

  ادافت که اتفاقي هر.  نزن حرف فرهاد با اصال...  نصيحت يک تو به من از ولي باهاش زنم مي حرف
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 تا.  باش ساکت فقط.  نزن حرف اصال.  خواهش و التماس نه کن گريه نه بزن داد نه.  نزن حرف

 چيزي هر يا کن استراحت يا بخواب.  باشي نداشته برخوردي باهاش اصال کن سعي...  امکان حد

 ... 

  «؟ خب بزني حرف و شي رو به رو باهاش نباشي مجبور که کن کاري

 اين دارم من که همينه براي.  کنه کمکش يکي که داره نياز اون.  کنين نمي درکش شما...  بهتا ـ

 .  کنم مي رو کارا

  ؟ چيه رفتاراش اين دليل ـ

 .  بگم تونم نمي ـ

 ... کمکت خواي نمي مگه ؟ چي يعني ـ

  «؟ تو خوبه حالت بهتا:»  شد نگران غزل صداي.  کرد جمع درد از صورتشو و بده ادامه نتونست

  ؟ چشه فرهاد بگو من به فقط. خوبم غزل.  خوبم ـ

 . بدونه کس هيچ خواد نمي اون.  شه مي عصباني.  بگم تونم نمي ـ

 مي لقو.  زنم نمي حرفي هم کسي به دونم نمي هيچي کنم مي وانمود من.  بگو من به خب خيلي ـ

 .  دم

 عدب.  دم مي جواب تماس اين به من االن غزل:»  گفت بهتا و پيچيد خطي پشت بوق صداي دوباره

 «؟ خب زنيم مي حرف

 .  خدافظ.  جان بهتا باشه ـ

 دبارب اين بهتا:»  پيچيد باران عصبي صداي «؟ جانم:»  داد جواب رو بعدي تماس و کرد قطع بهتا

  «؟ خبره چه.  دن نمي جواب اصال ماشاال که هم خونه.  خاموشه زنم مي زنگم.  دنبالم نيومده

  ؟ شدن تموم کالسات زودي اين به مگه...  باران ـ

 سلکن کالسو دوباره باز.  بگردونن کالس ندارن عرضه.  ببرن دانشگاهو اين شور مرده.  بابا آره ـ

  تردخ مشت يک که کالس سر بياد نداره اجازه ذليل زن گرفته زن استاده اين نکنم غلط.  کردن
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 ؟ ليپيتسک ؟ گن مي چي ترکا اين قول به...  ذليله زن مرد چي هر شور مرده.  اه.  نشستن خوشگل

 .  وندمم منتظر بيرون اين کلي من حاال.  ببرن شورشو مرده شه مي معنيش حال هر به ؟ پيکتسلي

 دنبالم اينمي.  بمونم پول بدون ديگه نباشه خونه کسي ترسم مي.  برم تاکسي با ندارم ديگه پولم

  ؟

:»  تگف خنده با باران.«  دنبالش بريم گه مي نداره راهي هيچ.  بارانه بابا:»  گفت حميد به رو بهتا

  تابه...«  قانوني پزشکي بريم اول بايد.  داريم کار نه:»  گفت حميد!«  کردي خالصه قشنگ چه

 «؟ ايتهشک براي:»  گفت باران...«  بعد.  کن صبر يکم فعال بابا:»  گفت عصبانيت با حرفش وسط

 .«  آره:»  گفت نگراني با بهتا

 .  کنم مي راضيش من.  بابا به بده رو گوشي ـ

 . کنه مي رانندگي داره ـ

 ؟ دکتر شد چي...  بهتا راستي.  لحظه يک بده خب ـ

 صداي با و.«  بشه بود قرار که همون:»  گفت مکث يکم بعد بهتا.  شد نگران صداش دفعه يک

 رو يگوش و وايساد کوچه کنار حميد.«  داره کارت باران.  کنار بزن بابا:»  گفت حميد به رو ضعيفي

  از

 .«  سالم:»  داد فشار هم روي چشماشو هم بهتا و گرفت بهتا

 ؟ خوبي بابا سالم ـ

 ؟ بياي توني نمي تاکسي با.  بابا مرسي ـ

 .  بگو راستشو باران جون ؟ خوبه بهتا...  بابا.  گردم مي بر دوستام از يکي با.  خيال بي ـ

 .  زياد نه ـ

 ؟ چي براي آخه کني مي شکايت...  بابا حاال.  اوف ـ

 ؟ بدم پس جواب تو به بايد باران ـ

 که کني شکايت اگه چون.  کني شکايت خواي مي چي براي واقعا ببينم خوام مي.  جون بابا نه ـ

  شدت ، دهبو بستري مدت چه بهتا که ببينن مثال خوان مي رو اينا و توضيحات بيمارستانو ي برگه
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 ننببي که خوان مي قانوني پزشکي از هم برگه يک اينا و کنه استراحت بايد مدت چه ، جراحتش

 مي شما...  کنن مي تعيين ديه خودشون معياراي به توجه با بعد...  ديده صدمه عضوش کدوم

  از خواي

 داري حق شما من پدر گن مي ؟ گن مي چي نشدي راضي ديه به اگه بعد ؟ آخه بگيري ديه فرهاد

  خواي مي شما من پدر حاال...  کني وارد عضو همون به عمق همون به اندازه همون به جراحت يک

 يا حسابي آدم ولي ببخشيدا...  خب گن مي نمياد دلم بگي اگه ؟ فرهاد گلوي جلوي بگيري چاقو

 هک کني شکايت ؟ کاريه چه اين...  دوني مي رو چيزا اين که شما بابا آخه...  بگذر يا بگير ديه

  چيزي

 چاقو فرهاد روي نداري دلشم...  بگيري خواي نمي که پول دونم مي که من.  بسه.  نمياد گيرت

...  زلغ خاطر به ؟ شين خيال بي نميشه.  بابا نيست خوب حالش زنش.  ديگه بسه خب.  بکشي

  به اصال

 ... بسه ؟ خب...  غزال خاطر

.  نکردي فکر بهش که اي عصباني قدر اون فقط دوني مي رو اينا ي همه شما که بابايي دونم مي

 نه.  کنهب زندگيشو بذار کن ولش بکني رو کارا اين توني نمي که تو.  کن فکر يکم باران جون پس

  اين

 مي که راه دم...  نازم بابايي...  عزيزم بابايي...  خواهش يک جون بابا ها بکنه زندگيشو بذاري که

 يب خونه ببر غزالم و غزل اين شه خنک دلت که اين براي بکنه زندگيشو ذاري مي و بخشيش

  چاره

 .  شه عوض روحيشون يکم ها

  ؟ باران گي مي چي هست معلوم ـ

 من.. . گم مي حقيقتو دارم خب...  نزنين داد من سر بابا:»  گفت ناراحتي با باران...  بود عصباني

  من ؟ چيه براي لجتون پس خب د...  بکنين رو کارا اين خواين نمي که شما ؟ شما يا خوندم حقوق

 تو الشح اون با رو بهتا.  شو خيال بي شمام...  برسونه منو خواهرش با ليال بگم برم بايد بابا ديگه

 .«  بابايي بهتا خاطر به ؟ خب.  نچرخونين تهران ترافيک پر خيابوناي تو خدا رو
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 يگهد.  خنديد باران...«  مادرتي دختر که الحق کن باور:»  گفت و داد بيرون حرص با نفسشو حميد

  ولي دبو اشتباه جمله اين کال که اين با بارانم.  مادرتي دختر که الحق.  بود شده حميد کالم تکه

 دونست نمي هيچي که قبل چهارسال مثل هنوزم اون براي.  گرفت مي جدي و خنديد مي هميشه

 جمله همين با و خنديد مي بگه جمله اين به ايرادي که اين بدون همين براي بودن خانواده اونا

  شوخي

 يامب من که توني نمي دوستت با اگه.  خونه برم مي رو بهتا.  بابا باشه:»  داد ادامه حميد.  کرد مي

 .«  دنبالت

 .  بخره هم بستي برامون خواد مي ليلي.  ريم مي.  مرسي نه ـ

 .  خونه بياي.  نباشين خيابونا تو زياد.  باشه ـ

 .  فعال.  چشم ـ

 .  خدافظ ـ

  «؟ شد چي:»  گفت بهتا.  گذاشت ماشين داشبورد توي رو گوشي و کرد قطع تماسو

 .  شه مي چي ببينم بعد تا.  خونه ببرمت فعال کرد راضيم پاره آتيش...  هميشه مثل ـ

 شه يم موفقم و گه مي زور بخواد قدر چه هر که اينه خوبيش باران:»  گفت ساختگي لبخند با بهتا

 ». 

 .  کني استراحت يکم بابا ؟ بهتا بخوابونم برات رو صندلي خواي مي ـ

 .  باشه ـ

 رو شينما ي شيشه.  بکشه دراز بتونه بهتا تا خوابوند براش رو صندلي و بهتا سمت شد خم حميد

  هب رسيدن دير خاطر به و بست چشماشو هم بهتا.  نباشه گرم تا کرد روشن رو کولر و داد باال هم

 مي و بود شده آلودگيش خواب باعث که بود قرصا اثر اون از تر بيش.  خوابيد رو جا اون تا خونه

 ... بود کرده کم دردشو سر هم حدودي تا گفت شه

 ******************** 

 : باران
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 گرما رزي.  شدم سوار ليال از تر زود و ماشين سمت دويدم رسيد ليال تر بزرگ خواهر ليلي که همين

  خدا.  بود نداده نشون خودشو هنوز و بود کم گرما اونا نظر از چند هر.  کردم مي خفگي احساس

 بيخو.  خانوم باران سالم:»  گفت و خنديد نشستم من تا.  بود کرده روشن کولرو ليلي شکر رو

  «؟ شما

 بهعقر در قمر اوضاع االن.  خونه برم طوري چه بودم مونده ليلي گلي خيلي واي.  سالم...  مرسي ـ

 !  واال

 . زني مي حرف زنا پير مثل ـ

 شوآخر تا يا پ   يا ب  يا ا  گفتم مي شد مي باز دهنم من تا.  بودا خنده خوش خيلي.  خنديد دوباره و

  باران:»  گفت و نشست هم ليال!  خدا به داشت مشکل.  خنده زير زد مي اون برين ديگه خودتون

 شکهب مثل هيکلش که ميگن کسي به فرزو:»  گفتم لبخند با.  خنده زير زد و.«  فرزي چه ماشاال

 .«  کنه حرکت تند تند و باشه

 .  ندارم قبول که من ـ

 !«  من بعدي ي نظريه:»  گفتم خنده با

 !  داري ايول بابا ؟ دي مي نظريه الغريم و چاقي مورد در ـ

 با و کردم نگاه بهش.  خورد زنگ گوشيم که شدم خيره بيرون به لبخند با.  خنديدن دوشون هر و

 «؟ الو:»  دادم جواب و.«  مانيه:»  گفتم ذوق

 .  باران سالم الو ـ

  ؟ خوبي سالم ـ

  ؟ طوره چه بهتا.  آره ـ

  ؟ زدي زنگ که دارم دانشگاه دوني نمي مگه بعدم.  پرسيدي مي منو حال االن بايد ـ

 روازپ برم بايد ديگه منم.  بود خاموش بهتا گوشي.  نبود حواسم.  نداري که حاال:»  گفت و خنديد

 وريط اون من خاطر به نباشه چي هر.  حالشو بپرسم قبلش خواستم.  کنم خاموش بايد گوشيمو

  شد
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 هگ مي رسه مي راه از کسي هر.  هست همه تقصير که بهتا سر ماشاال:»  زدم غر لب زير کالفه.« 

 !«  واال:»  گفت و خنديد!«  فرهاد جز بودم من مقصر

 که خودش با ولي نيست خوب حالش زياد گفت مي بابا به زدم زنگ آره ولي.  بودم خودم با ـ

 .  زد مي حرف زور به.  درد از نکشه جيغ ديشب مثل که بود حدي در زدم حرف

 . دوباره زنم مي زنگ بهش رسيدم وقتي من.  بشه خوب تر زود اميدوارم ـ

 .  بمونه منتظر گم مي بهش باشه ـ

 . خدافظ.  شم مي ممنونت ـ

 . خدافظ ـ

 ايدب االن من ؟ بخوريم بستني ديگه وقت يک شه مي جون ليلي:»  گفتم و کردم قطع رو گوشي

 .«  شه مي ديرم.  خونه برم

 ؟ بشه چي براي ديرت ـ

 .  کنه مي کلمو استادم.  کنم تمرين پيانو يکم برم خاليه خونه تا خوام مي ـ

 که يوقت تا کردم مي بازي گوشيم با.  شد غرق سکوت تو ماشين کل يکهو ديگه و گفت اي باشه

 ماشينو هاي شيشه کل بزنم که شم گير جو قدر اون بود مونده کم!  اي بازي چه اونم.  برسيم

  بيارم

.  نمبک شد نمي کاريم ولي بودم اذيت مقنعه با خيلي.  رفت مي راه مخم رو داشت مقنعم.  پايين

 معمول طبق و آوردم در مقنعمو.  خونه داخل دويدم و کردم خداحافظي فورا خونه رسيدم که همين

  روي

 باال وهام شونه.  نبود هيچکي واقعا «؟ نبود هيچکي ؟ باربد ؟ بهتا ؟ بابا:»  زدم صدا.  گذاشتم مبل

  ور پيانو.  زدم شونه موهامم و کردم عوض لباسامو دقيقه دو عرض در و اتاقم تو دويدم و انداختم

 کار چي کردم فکر و شدم خيره ديوار به يکم که اين بعد و نشستم تختم روي.  بودم کرده بهونه

 کار هر.  دمکر روشن کامپيوترو و بابا کار اتاق سمت رفتم.  ها پله پايين و بيرون رفتم اتاقم از کنم

  کردم
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 روشن ور کامپيوتر که همين.  نکنم دخالت فرهاد و غزل زندگي توي که کنم راضي خودمو نتونستم

 «؟ باران کني مي کار چي:»  اومد اتاق در کنار از بابا صداي کردم

  ؟ کوش بهتا.  بگيرم پرينت ديگه ي برگه يک خواستم مي هيچي.  بابا سالم _

 هتاب ببينم تا بيرون رفتم اتاق از و بگيره پرينت تا زدم رو صفحه ، زدم مي حرف که طور همين

 وا :» گفتم تعجب با.  بود کشيده دراز زمين روي و بود گذاشته سرش زير کوسن يک.  کجاست

  ؟ بهتا

 مينز روي که فرهنگيه بي اين که دادي نمي گير من به هميشه مگه ؟ کشيدي دراز چرا زمين روي

  و ستمنش کنارش زمين روي ، سمتش رفتم.«  برم باال تا تونستم نمي:»  کرد ناله «؟ بکشي دراز

 .«  باربد اتاق رفتي مي خب:»  گفتم

 .  خيال بي!  باران کن ولم _

 .  گيره مي درد سرتم.  گيري مي درد کمر _

 توشکاي که کن راضي رو بابا فعال تو.  خوبم من:»  گفت و برگردوند من سمت روشو و خورد تکون

 .«  شه خيال بي

  ؟ نشده مگه.  ديگه شده _

 .  کن راضيش قطعي برو رم نمي گه مي فعال _

 مي . شناسي مي که رو بابا:»  گفتم کنم بلندش زمين روي از تا گرفتم مي بازوشو که طور همون

  خواي نمي مياد بارون داره.  ديگه کن ولم باران:»  کرد ناله.«  رم نمي فعال گه مي نياره کم خواد

  «؟ بري

 .  بارون زير رفتيم نمي هم بدون که ما ؟ آبجي رسمشه اين _

 .  باران خستم من _

 اب حرفم وسط...«  تونم نمي که نباشي تو خب...  خب...  خب:»  گفتم واقعا خستس جور بد ديدم

 .«  کن گوش گوشيت با بارو يک اين:»  گفت اعتراض
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 ذاره مي مبارک تولدت آهنگ خودش براي خودش کسي مگه ؟ کنم گوش گوشيم با رو چي چي _

  ؟

 عمولشم حالت به نسبت البته.  بود خوابيده خيلي.  شه خيال بي خوابو که کنم کاري خواستم مي

 هک گير بهونه ي بچه شدم دوباره.  کنم شادش يکم خواستم مي ولي بود مي کمم شايد وگرنه

  بهتا مامان

 .«  نشو بچه بهتا:»  گفت هميشه مثل باز ولي!  کنه خشکم و تر

  ؟ بهتا _

 .  باران.  اه _

 مخودش!  زنه مي صدا خودش اسم به رو ديگه يکي!  بودا سوتي ته واقعا ديگه اين.  خنده زير زدم

  «؟ آوردي گير وقت:»  گفت و کرد باز چشماشو ، گرفت خندش

 . بار يک همين فقط.  باران من جون _

 کاش چشمام از داشت ديگه «؟ کني مي مسخره منو:»  گفت لبخند با.  خنده زير زدم تر شديد و

 منو شه مي...  اول باشه:»  کرد ناله.  نشوندمش زمين روي يکهو و گرفتم دستشو.  اومد مي در

  ببري

  «؟ خوره مي هم به داره حالم ؟ دستشويي

  ؟ هنوزم _

 .  آره _

 انگار ولي وايستاد سينک کنار و ورد در شالشو.  دستشويي بره کردم کمکش و دادم تکون سرمو

 گهدي خيال بي:»  گفتم خنده با نمياد بيرون ديدم گذشت تموم دقيقه دو.  بود تهوع حد در فقط

 .  بودم وايستاده دستشويي در کنار.«  نکن مجبورش نمياد!  بهتا

 «؟ بيارم باال پيانوت روي خواي مي:»  گفت اعتراض با

 .« ها منه تولد ؟ بياي فقط شه مي.  شه مي تموم االن بارون:»  گفتم و خنديدم
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 تولدت برات مجبورم من مياد بارون دفعه هر شدي اسم هم بارون با حاال!  کوفت و منه تولد _

 !  اي بچه تو قدر چه آخه.  بخونم مبارک

:»  مگفت شيطنت با و.«  خنده مي حداقل خوبه.  شه مي بهتر داره حالش کنم فکر:»  گفتم دلم تو

 سطو االن وگرنه نه گفتي مياد اسمت به تو تولد باشه بهار فصل گفتم چي هر که من ؟ بده مگه

  تولدت

 ونا کاريه اصل.  بخوني توني مي جام اين االن ؟ داره کاري مبارک تولدت يک بعدم.  دقيقا بوديم

 !« يکيه

  خوني؟ نمي چرا خودت خوبه صدات قدر اين که تو ببينم _

  ؟ مبارکو تولدت يا بارانو براي ؟ کدومو _

  ؟ خونه مي مبارک تولدت هم خودش براي کسي مگه.  باران براي _

 . سوزه مي براشون دلم خيلي.  رسه نمي بهشون هيچکي که پرورشگاه هاي بچه چاره بي.  آره _

 .  بدونن تولدشونو تاريخ اگه تازه بخونن خودشون براي مبارک تولدت مجبورن خودشون

 !  نزن حرف قدر اين _

 خودت براي که مياره بياري بد که اينه منم قانون.  نازه خيلي تو صداي که اين براي...  خب _

 .  بخوني آهنگ

« . کنم کمکت بذار:»  گفتم و سمتش رفتم.  اي حوله جا به خورد کمرش که تر عقب رفت کالفه

 و اتاقم داخل رفتيم.  بيرون اومد جا اون از من کمک به و داد تکون سرشو فقط.  بود شده ساکت

  اونم

 مي . گونم بچه عادتاي از يکي فقط...  نيستا مهم زياد بهتا:»  گفتم بهش رو.  نشست تخت روي

 نيک مي فروتني پروندي خوابمو:»  گفت و خنديد.«  که نيستم بچه قدرم اون ديگه.  بخواب خواي

  به ؟

 و ندهخ زير زد.«  طال نعل بفرما گي مي دزدي مي اسبو:»  گفتم لبخند با «؟ گفتي مي چي..  تو قول

 .«  چرا دونم نمي.  گيره مي خندم شنوم مي رو تو المثل ضرب اين وقت هر من:»  گفت
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 ات صبح ديگه وقت اون کردم که چاپش ايشاال.  شه مي تموم المثالم ضرب کتاب داره ديگه _

 .  بخند شب

 .  کن باور رسه مي تر بيش دهم چاپ تا _

 سرت ترسم مي ؟ ري مي يا خوني مي حاال خب:»  گفتم.  بود خوب حالش انگار خيلي.  خنديد و

 .  زيزمع ندارم پول:»  گفتم گرفتم دستشو ، خنديدم منم و جلو کرد دراز دستشو.«  بهتا بگيره درد

 خندلب يک با خنديدن يکم از بعد و دستم رو زد.«  کن گدايي ديگه وقت يک.  خدا رو تو ببخشيد

 .«  بده قول يک باران:»  گفت شيرين

 .  بفرما _

  ؟ خب...  هميشه بمون بچه _

 .«  باران نشو بچه گي مي هي که تو:»  گفتم تعجب با.  باال پريد ابروهام جفت

 بچه همين به خونه اين صفاي تموم واقعا...  گم مي جدا باران ولي.  شده کالمم تيکه خب _

 .  گه مي راست باربد توئه بازياي

 .  نکنه درد دستت _

  خستم که باش زود برو پاشو.  نکنه درد سرت _

 ميشهه البته.  بودم بارون عاشق من.  اتاق تو بياد بارون بوي تا کردم باز رو پنجره رفتم و خنديدم

 خندم خيلي!  سرتون رو شم مي نازل دارم من کنين آرزو ها بچه گفتم مي!  دادم مي پوز باهاش

 پشت فوري!  سرشون رو شم مي نازل واقعا خودم کردم مي تصور وقتي حرفم اين از گرفت مي

 قعاش که بودم دختري يک من.  بخونه برام بهتا تا زدم مبارکو تولدت آهنگ و نشستم پيانوم

 .  بودم خاص عادتاي

 افکار ، خاص عادتاي خواستم مي.  بود همين براي رفتارام تر بيش.  باشم خاص خواستم مي

 اين بارون موقع همين براي بندازه يادم ديگرانو که باشم داشته تک و خاص هاي ويژگي ، خاص

  کارو

 :»  خوندن به کرد شروع بهتا.  کردم مي
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 ! مبارک تولدت تولد ، تولد

 ! مبارک تولدت مبارک مبارک

 ! باشي زنده سال صد تا کن فوت رو شمعا بيا

 معش ؟ زني مي گول بچه:»  گفتم و خنده زير زدم!«  باشي زنده سال صد تا کن فوت رو شمعا بيا

 براي حاال:»  گفتم و خنديدم «؟ بشنوم رو جمله اين دفعه هر الزمه!  خدا اوه:»  کرد ناله «؟ کو

  باران

 ». 

 .  بزنش...  باشه _

 تا يادن کل تو که آهنگي.  بود من براي آهنگ بهترين آهنگ اين.  کردم جمع تمرکزمو تموم بار اين

  شدوست خيلي!  کرد مي توصيف برعکس منو کال چند هر.  شدم نمي خسته ازش اصال عمرم آخر

 دوست هميشه که بود آهنگي باران براي آهنگ و بودم فالحي مازيار عاشق واقعا من...  داشتم

 هر ولي.  دارم دوستش خيلي.  بهتا صداي با مخصوصا.  بدم گوشش اومدن بارون موقع داشتم

  به دفعه

 هتاب دهن از جمالت اين شنيدن که فهمين مي بخونين متنو خودتون حاال...  گذشت مي خنده کلي

  ؟ نه باشم ديونه که شدم آفريده من خب ولي محضه ديوونگي من توصيف در اونم

 : خوند هم بهتا و نوت زدن به کردم شروع و زدم لبخند

 بارونه که اسمت مثل

  معصومه که چشمات مثل

 هست خوبي حس باشي تو

  آرومه قلبم هستي تو

 خونم مي رو اسمت دارم

 آوازم شه مي تر داره
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 باروني تو باروني تو

 نازم گل اميدي تو

 بازم شده ابري هوا

 خواد مي رو تو دنيام همه

 پاهات چيک چيک صداي

 افتاد زندگيم راه تو

 تنگه دلم شي ابري تو

 بارم مي وقفه بي بازم

 حسو اين دونن مي همه

 دارم دوست بارونو من که

 بارونه که اسمت مث

 معصومه که چشمات مثل

  هست خوبي حس باشي تو

 آرومه قلبم هستي تو

 خونم مي رو اسمت دارم

 آوازم شه مي تر داره

 باروني تو باروني تو

  نازم گل اميدي تو

 بارونه که اسمت مث

 معصومه که چشمات مثل

 هست خوبي حس باشي تو
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 آرومه قلبم هستي تو

 بازم شده ابري هوا

 خواد مي رو تو دنيام همه

  پاهات چيک چيک صداي

  افتاد زندگيم راه تو

 تنگه دلم شي ابري تو

 بارم مي وقفه بي بازم

 حسو اين دونن مي همه

 دارم دوست بارونو من که

 بارونه که اسمت مث

 معصومه که چشمات مثل

 هست خوبي حس باشي تو

 آرومه قلبم هستي تو

 ************* 

!  همعصوم که چشمات مثل:»  گفت مي تمسخر با و بود گرفته دلشو خودشم بهتا.  خنده زير زدم

 .«  بود درست بارونه که اسمت مث همون فقط آهنگ اين کل تو.  الهي بميرم

 عجب گه مي مونه مي باز دهنش که کيه بيني مي بعد من خواهر کن مسخره...  کن مسخره _

 !  خودتي تو جون به!  اومد در واقعي

 ؟ خودمم چي _

 . مونه مي باز دهنش که همون _

» : پرسيدم نگراني با.  پيشش دويدم و شدم هول.  گرفت سرشو و کشيد جيغ يکهو اما خنديد

  «؟ خوبي ؟ چته بهتا...  بهتا
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 ...  خوبم.  آره...  آ _

 .  که نيستي _

 .  لطفا بيار گوشيمو...  هستم _

  ؟ کجاست _

 .  هال تو.  پايين _

 نگاه شماره به.  لرزيد رسيدم ها پله وسط به که همين.  برداشتم گوشيشو و اتاق از بيرون دويدم

  «؟ غزل الو:»  دادم جواب و شدم هول ديدم غزلو اسم که همين.  کردم

  ؟ کوش بهتا ؟ خوبي.  باران سالم _

 ؟ ماني ي خونه بودي نرفته چرا ؟ خوبي ؟ کجايي تو غزل.  اتاقه تو بهتا _

 .  نذاشت فرهاد _

  ؟ بزني حرف گوشيت با ذاره مي االن ؟ غزل شده خبر چه.  واقعا روانيه فرهاد اين.  بابا اي _

 .  نيست...  کاره سر...  نه _

 به بدش:»  گفت غزل گفتم که همين «؟ کيه:»  گفت من به رو بهتا.  اتاق داخل رفتم و کردم پوفي

 .«  رو گوشي من

 .  بزنم حرف باهاش يکم من بذار _

 .  بگيرم درد سر نذار.  باران من بدش االن همين نه _

 گوش و دادم ماساژ براش هاشو شقيقه يکم و نشستم کنارش ، دادم بهش رو گوشي ترديد با

.  بگو خب.  بزنيم حرف نشد بار اون ببخشيد.  غزل سالم:»  گفت بهتا.  گه مي چي غزل ببينم دادم

  چيه

  «؟ جريان

 .  کنه مي قاطي گفتم بهت بفهمه اگه فرهاد...  بهتا _

  ؟ شده چي.  گم نمي گفتم.  ديگه بهش گم نمي _
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 که...  هک روزيه چند فرهاد:»  بشنوم تونستم زور به و شد تر ضعيف خيلي...  شد گرفته غزل صداي

  تهميف داره اتفاقي چه فهمه نمي.  داغونه.  کرده قاطي.  نيست خوب حالش.  مريضه فهميده که... 

 بشنوم تا کردم تر تيز گوشامو و شدم خيره روم به رو ديوار به حيرت با.  کرد بغض...«  فقط... 

 رسيدهت.  بهتا ترسيده:»  گفت بود معلوم کامال گريش که صدايي با ديگه بعد يکم...  گه مي چي

  که

 خوب شحال تا بيام راه باهاش بايد...  ولي بهتا ترسم مي خيليم.  ترسم مي منم.  بشه خوب نتونه

 نا من اون از تر بيش.  تونم نمي چرا دونم نمي...  اما کنم کمکش زنش عنوان به بايد من.  بشه

  آرومم

 ... شد ساکت يکهو اما...«  بچ خاطر به. 

  «؟ چي خاطر به:»  گفت بهتا.  اوپس

 .  نيست پيشم که...  غزال خاطر به ـ

.  نکرد شک هم ذره يک بهتا حال هر به حاملست که بفهمن بقيه خواد نمي چرا فهميدم نمي

 مگه:»  گفتم نشه متوجه غزل که طوري لب زير بهتا به رو.  فرهاد موضوع به برگشتم دوباره

  همچين

 داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو.«  کنه رفتار طوري اين مريضي خاطر به که داره امکان چيزي

  مکک و کني فکر اون به فقط و فقط و باشي قوي بايد تو مريضيشه موضوع اگه غزل:»  گفت و

 مي.. . بهتا:»  گفت غزل.  چسبوندم گوشي به گوشمو دوباره...«  نبر غزالو اسم جلوش ديگه.  کني

 .  برده کجا اونو فرهاد نيست معلوم و...  فقط ماهشه هفت غزال...  بچست خيلي غزال ولي خوام

 يستين کن وانمود غزل:» گفتم و کشيدم بهتا دست از رو گوشي «؟ نه يا باشم بچم نگران بايد من

.  ينيب مي اونو فقط کن وانمود اون جلوي ولي اصال کن خالي خودتو کن گريه کلي نيست وقتي. 

  ببين

 رسهب چه زدي دست حتي گوشيت به بفهمه نبايد اصال که اوال خونه اومد فرهاد وقتي االنم...  غزل

  ودمب خسته خيلي بگو کردي مي کار چي صبح از که پرسيد ازت اگه اومد وقتي.  ما به زدن زنگ به
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 و ياطح تو بعدم و بيرون دويدم اتاق از.  بزنم حرف اون جلوي تونستم نمي.  کردم نگاه بهتا به...« 

  اين بينب...  غزل.  خوابيدم فقط کنم فکر کردم مي خستگي احساس خيلي بگو بهش غزل:»  گفتم

 ينگ زبون به کن سعي و حرکتت هر با.  بيار يادش هي رو بچه.  کن گوش فقط زنم مي که حرفي

.  باش ساده و صاف غزل جلوش.  اي حامله بمونه يادش که کن کاري پيشته که وقتي تموم ولي

  مثل

 زندگيتون کن وانمود.  گن نمي چيزي چشم جز گه مي چي هر و شدن پسر يک خام که دخترايي

.  باش آخرت روزاي اين با متفاوت...  غزل طرفي از و باش هميشه مثل.  باش مهربون.  معموليه

  کامال

 ضعو اين تو فرهاد...  بگو نباشيد خسته و ببوس گونشو هميشه مثل اومد وقتي.  باش متفاوت

  اتاق اين از منو شه مي فرهاد بگو بعدم.  بشنوه زنو يک ي ناله و التماس و گريه که اين از متنفره

 ياردتب کن کاري يک.  شيم مي مسموم خورديم بيرون غذاي کافي ي اندازه به بگو ؟ بيرون بياري

  اصال.  غزل برس بهش.  باشه قفل خونه در ولي بيرون بياي اتاق اون تو از حداقلش و بيرون

 مي حس که وقتي هم اوقات بعضي ولي بچسب بهش کنه مي دوري ازت چي هر.  نذار تنهاش

 وبخ حالت بگو و کن بهونه رو بچه...  باش خسته باشه پيشت خواد مي واقعا و شده ماليم کني

 .  نيست

 خودت نکرد کمک اصال و شد مغرور هم اگه.  نزن پس کمکشو ام تو کنه مي کمکت اون وقت اون

  بخواه کمک ازش و نيست خوب حالت بگو خودت!  ها ماليمه که زمانيه مال اين غزل.  بخواه ازش

 اريد درد سر بگو اون از بهتر يا ؟ بدي بهم آب ليوان يک لطفا شه مي بگو حداقل دونم مي چه مثال

  توجهش بخوري قرصو خواي مي وقتي که شو مطمئن.  بخوري درد سر قرص تا بخواه آب ازش

 به باش مطمئن.  بردار قرص تا سه دو بود چشماش با کارات مراقب و بود اگه.  کامال هست بهت

  نک ناله گرفت جلوتو وقتي.  داره ضرر براش و کوچيکه هنوز بچه چون گيره مي جلوتو بچه خاطر

 بگو و سينش رو بذار سرتو بغلش تو برو بعدم.  کنم تحمل تونم نمي کنه مي درد خيلي سرم بگو

 کلمش.  غزل دوني مي خودت که بقيشم و.  بچه اين با شم مي اذيت دارم خيلي.  فرهاد کن کمکم

  اينه
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 تو ، باشه خماريش آخراي حدودي تا و باشه کرده ترک سيگارو مثال که کسيه مثل االن فرهاد که

  و نهک حس که بوشو خماري همون تو ولي کنه ترک سيگارو کامال اون از بعد که باشه آخر ي مرحله

 هم تو با رابطش االن غزل...  قبلي سيگاري همون ميشه و کشه مي دوباره نشه مانعش کسي

 يم معتادت دوباره کنه حست و بغلش تو بري بهتره حالش و ماليمه که زمان يک اگه.  طوره همين

  شه

 فوري.  زد خشکم مامان ديدن با که در سمت دويدم.  اومد خونه زنگ صداي...«  باش مطمئن... 

 کاري همين داري دوست کي هر جون خدا رو تو.  نره يادت حرفام پس جونم غزل:»  گفتم خنده با

  که

 .«  سالم:»  گفتم مامان به رو.  کردم قطع رو گوشي و.«  خدافظ فعال.  برام بکن گفتم من

 .  دختر تو بيام بذار ؟ خب دري جلوي چرا.  باران سالم ـ

  ؟ اومدي زود قدر اين چرا ـ

 .  ور اون برو دختر خستم ؟ وا ـ

  «؟ باربد:»  زد صدا خونه داخل رفت که اين محض به مامان.  بشه رد تا عقب رفتم ترس با

 .  نيلوفر با رفتن کجا دونم نمي.  نيست ـ

 .  بابا اي ـ

 ! هستا بابا ـ

 به و بيرون اومد کارش اتاق از بابا «؟ بياري ماشين تو از شه مي رو خريدا اين.  حميد:»  زد صدا

 اتاقم به بودم مامان سر پشت که منم ؟ طوره چه وضع پرسيد مي چشماش با.  شد خيره من

  اشاره

 «؟ خوردي صبحانه تو.  ميارمشون.  باشه:»  گفت مامان به رو بابا.  جاست اون بهتا يعني کردم

  ؟ باشم نخورده.  يازدهه ساعت ـ
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.  ريزمب سرم تو خاکي يک تا اتاقم سمت رفتم منم.  بياره رو خريدا تا بيرون رفت و زد لبخند بابا

 از.«  اومده مامان بهتا:»  گفتم تو رفتم که همين.  کنه مي غش بفهمه اگه مامان بودم مطمئن

  چهرش

.  ينمب نمي که نشه متوجه تا زنم خواب به خودمو من بهتره:»  گفت فوري.  ترسيده که فهميدم مي

  يرو.«  درد از مياد بند نفسم داره ديگه:»  گفت و گرفت سرشو.«  فهمه مي که باالخره آخه...  ولي

 .«  کن خاموش المپو:»  گفت و کشيد دراز تخت

 . خاموشه ـ

 دونب تونستم نمي هم روز يک که من.  سوخت براش دلم.  بست چشماشو و!«  لعنتي:»  کرد ناله

 هک وقته خيلي اومد يادم.  خودشون اتاق داخل رفت مامان که بيرون رفتم اتاق از.  باشم چشمام

  کاغذ

 موشال.  اتاقم داخل رفتم دفعه اين.  برداشتم کاغذو و بابا کار اتاق داخل رفتم.  گرفتم پرينت

 روي.  چي براي دونستم نمي بود گرفته دلم.  تراس تو برم گرفتم تصميم فکر يکم بعد و پوشيدم

  صندليم

 موخودکار.  کردم نگاه کاغذ به «؟ مثال کنم کار چي االن:»  گفتم لب زير و نشستم بومم پشت

 ي هپروند نوشتن...  نوشتنش به کردم شروع و گذاشتم تراس توي ميز روي رو برگه ، برداشتم

  و فرهاد

 زا آخرش و نوشتم و کردم خالصه اتفاقاتو همه.  بود طوالنيا البته و مهما اون از يکي اينم.  غزل

.  بود رفته سر ديگه حوصلم.  پوشه توي گذاشتمش و برداشتم نخودي پوشه يک کمدم داخل

  پوفي

 .«  بخواب بگير:»  گفت نشستم که همين.  بهتا کنار تخت روي نشستم و کردم

 .  بخوابم تا تر ور اون برو ـ

  ؟ نفرست دو تخت اين مگه آخه ـ

 تهرف يادت مگه.  آوردم باربدو تخت منم سمساري به دادن منو تخت قبل ي هفته يک خانم بهتا ـ

 ؟
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 . بود رفته يادم.  آره ـ

 هنوز.  کشيدم دراز کنارش منم و تر طرف اون رفت بود بسته چشماش هنوز که طور همون و

  «؟ مياد بارون داره هنوزم باران:»  گفت بودم نبسته چشمامو

 .  نبود زياد.  شد تموم ديگه نه ـ

 ؟ کجاست ؟ چي مامان ـ

  ؟ کني عمل خواي مي حاال بهتا.  باباست و خودش اتاق تو ـ

 مي.. . ولي کنم عمل بايد که منم اين آخرش بشه چيم هر دونستم مي اولم از.  باران بکنم بايد ـ

 .  ترسم

 .  نه رو تو کنم مي باور من ترسم مي بگه باربد...  که نداره ترس ديگه بهتا ـ

.. . نخنديدم تو حرف به:»  گفت و خنديد!«  کن عمل!  نخند:»  گفتم لبخند با.  خنده زير زد يکهو

  تو رهحاض که اوني بکنم هم فکر تونم نمي اصال...  واقعا باران آخ.  کردم مي تصور شوهرتو داشتم

 که اوني ! نامرد:»  گفتم و بازوش به زدم.«  کمشه کراکي.  باشه داشته بايد شخصيتي چه بگيره رو

  رب من شروطاي و شرط پس از تونه نمي کراکـــي يک دوما بخواد دلش اوال کنه مي ازدواج من با

 .«  بياد

 تف در دم خواستگاري بياد کي هر که طوري اين ديگه عزيزم نکن.  باران نکن ؟ شروط و شرط ـ

 !  نچسب دختره گه مي ندازه مي

!  صيمبرق هم با که باشه بلد رقصيدن که اينه ترينش مهم و اولم شرط!  پرسيدي که مرسي خب ـ

 ...  خودم مثل باشه مرموز سوم.  بخونه بارانو براي برام که باشه خوب صداش که اينه دومي

 سر پشت.«  داره کاربرد(  تک و خل)  ي کلمه جا اين تر بيش ؟ مرموز:»  گفت بهتا حرفم وسط

 گهدي.  کنه خانومم کنه جمع منو شيطنتاي هم بعدي و...  و:»  گفتم گرفته اوج صداي با جملش

  خسته
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 باهاش شب همون بکنه کارو اين بتونه کراکيه همون اگه!  نمياد بر من پس از کي هيچ شدم

 زن که اين هم بعدي شرط.  باشه مهربون باهام مامانش که اينه بعدي شرط.  کنم مي ازدواج

  باشم دومش

 هک خانومايي اين آخه:»  گفتم داري خنده حالت با و کردم من من يکم «؟ چي:»  گفت تعجب با!« 

 اينا يا زنم مي جيغ منم واقعا بدونم خوام مي آورده هوو سرم گن مي دادگاه تو زنن مي جيغ هي

  ديونن

 مي منم.  باحاله داشتن هوو.  خوره مي دردم به وکالت موقع تو جون.  بگيرن مهريه خوان مي

 زن که باشي دوم زن خب دوما!  ديوانـــــــــه...  اوال:»  گفت و خنديد.«  کنم جيغ جيغ خوام

  بايد اوله

.«  لوکي خانوم نباش دادگاه تو زندگيت ي شيوه دنبال سوما.  آورده هوو من سر بگه کنه جيغ جيغ

  لسهج يک نيار خودتم روي به که داري اول زن اگه کنم مي شرط خواستگاري تو:»  گفتم لبخند با

 نهمو تو فهميدم يکهو که بعد داري اول زن دونم نمي کنم مي وانمود منم خواستگاري بيا ديگه

  يم تيپا با!  باشه گن مي اينام مامان!  چشم گه مي اونم:»  گفت خنده با!«  ديگه شه مي ها مايه

 هر ونهبت که خوام مي رو يکي فقط...  شوخي از جدا:»  گفتم و زدم لبخند.«  بختو بد بيرون ندازنش

  هک يکي.  شه شيطون باهام خودشم خواد نمي وقت هر کنه ساکت منو شيطنتاي خواد مي وقت

 داج اين:»  گفت و خنديد.«  همين.  باشه خاص اما بياد ديوانه و مسخره نظر به خودم مثل حرفاش

  «؟ رفتي يکهو چرا راستي.  بخواب بگير ؟ بود شوخيت از

 و نز مسائل اين تو دي مي گير ساعت دو باز تو بگم تو جلوي گفتم.  کنم راهنمايي غزلو رفتم ـ

 ؟ دوني مي کجا از رو شوهري

 ستمد از که کيه ببينم خواستم و داشتم برش کناري ميز روي از.  خورد زنگ گوشيش موقع همون

 » : ريخت هم به اعصابمو اميد نحس صداي که چسبوندم گوشمو دوباره «؟ الو:»  داد جواب و کشيد

.  غوندا...  بهتا کرده داغونم ديشبت جيغاي.  شه مي تموم طاقتم داره ديگه بهتا ؟ خوبي ؟ بهتا الو

  اورب.  اميد خوبم:»  گفت ماليمي لحن با بهتا.«  اسامو جواب باران نه دي مي تماسامو جواب تو نه

 ولي بود خاموش که رفتنم دکتر موقع صبح.  بود خاموش گوشيم.  دردم سر يکم فقط.  خوبم کن

  مي نداشت شارژ خودش گوشي انگار آخه بود کرده روشن بابام شايد...  بود روشن برگشتم وقتي
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.  دم نمي کنم مي خوب.«  ده نمي جوابتو وقت هيچ که دوني مي...  بارانم.  بگيره تماس خواست

 تيز وگوشام شد باعث صداش.  ديونه بياد ماني کنار برو محترمانه خودت.  بابا اي نچسب ي پسره

  کنم

 بفهمم حداقل نده جواب شم مي کالفه جا اين نگراني از دارم من وقتي که نيست ظلم بهتا:» 

 .«  بدونم حالتو تا دادي مي خبر من به بايد.  مقصري خودتم تو ؟ نه يا خوبي

 .  پزشکي چشم رفتم شدم بيدار صبحم.  حالمو ديدي که ديشب.  اميد بودم گير در خيلي من ـ

 به خب» : گفت بغض با بهتا.«  بدي سکته جا اين منو نداشتي حق بازم:»  گفت عصبانيت با اميد

 همه دارم.  نکنم نگران رو کسي که کنم مي سعيمو تموم دارم من ؟ کردم مي کار چي بگو من

  سعيمو

 ! مزخرفه.  اميد مزخرف ؟ طوره چه حالم بدوني واقعا خواي مي...  اميد نشن ناراحت بقيه کنم مي

 که دارم تهوع حالت قدر اون.  مياره فشار جمجمم به و شه مي بزرگ داره جمجمم تو مغزم انگار

 ... 

 رطو چه ؟ بزنم حرف باهات که بمونه يادم طور چه درگيري همه اين با فکر همه اين با من اميد آخه

  هي ؟ شدي نمي تر نگران زدم مي زنگ بعد...  ناله و جيغ و داد و گريه بود صبحم تموم ؟ زدم مي

 صالا.  نه که بفهمه نيست وسط اين کس هيچ ولي:»  بود افتاده گريه ديگه...«  خوبم گم مي دارم

 ذيتما سوال اين با بايد همه بار هر چرا.  نيستم خوب که معلومه.  کنم عمل بايد من.  نيستم خوب

  کنن

 خبر که خوام مي معذرت من:»  گفت و کرد پاک اشکشو.«  ديگه نکن گريه بهتا:»  کردم ناله «؟

  ناراحتي با.  کرد قطع و.«  خدافظ شکر رو خدا خب ؟ خوبي االن ؟ خوابيد عصبانيتت حاال.  ندادم

.«  ميارم باال دارم:»  گفت و زمين روي کرد پرتش که خورد زنگ گوشيش دوباره.  کردم نگاهش

  مديماو بيرون اتاق از که همين.  شويي دست سمت ببرمش تا گرفتم دستشو و دادم تکون سرمو

 و کرد صاف گلوشو.  زد خشکش جا سر بهتا.«  مامان بهتا:»  اومد سرمون پشت از مامان صداي

  «؟ مامان جانم:»  گفت برگرده که اين بدون

 ؟ چي تو شده تموم زود حاال دختر اين ؟ نرفتي دانشگاه چرا بهتا.  سالم ـ
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 .  کالس سر بمونم بازم نداشتم حال ديگه ولي صبح سر رفتم مامان ـ

 رس از که اين از بودي متنفر که تو مامان ؟ بهتا شده چت ؟ نداشتي حال:»  گفت تعجب با مامان

 وييش دست بره بخت بد بذار مامان:»  گفتم خنده با که کرد مشت دستشو بهتا.«  بري در کالس

  بعد

 بهتا و کردم باز رو دستشويي در سريع خيلي.  کشيدم خودم دنبال رو بهتا و.«  زنه مي حرف باهات

  ليو خرابه بهتا حال که بشه متوجه ترسيدم مي.  پايين بره مامان کردم مي خدا خدا.  تو رفت هم

 وقت ره دونستم مي ولي دونستم نمي رو بگيم بهش خواستيم مي کي.  پايين رفت بختانه خوش

 . شه مي بد حالش خيلي بفهمه

 خواستم و پيشش رفتم.  کشيد مي زجري چه اون چاره بي.  خورد هم به حالش دفعه اين بهتا

 منتظر و گردوندم بر رومو.  خورد مي هم به داشت منم حال ديگه.  آورد باال دوباره که بزنم حرفي

  موندم

 با . بود اومده بيرون از تازه «؟ خوبه حالت:»  گفت نگراني با و در جلوي آمد نيلوفر.  شه بهتر که

  اربدب سرشم پشت و تو اومد.«  شه مي بد داره منم حال ديگه.  بده حالش خيلي:»  گفتم ناراحتي

 «؟ من دنبال بياي نبود قرار باربد:»  گفتم حرص با ديدم رو باربد که همين.  اومد

 . شي تموم بود مونده ديگه ساعت نيم تو.  برسونم نيلوفرو اومدم دنبالت برم خواستم مي االن ـ

 . شدم تموم زود.  ندادي جواب زدم زنگ ـ

 چي حاال خب:»  گفتم باربد به رو.  بيرون بردش دستشويي از و گرفت رو بهتا هاي شونه نيلوفر

 «؟ شد

  ؟ بنويسمشون کني کمک توني مي.  زيادن.  گرفتيم رو کارتا ـ

 وندرستش هم با.  ليال خونه برم قراره عصر من بده رو اسما ليست فقط.  رو همه نويسم مي من ـ

 .  کنيم مي

  ؟ ري مي چند ساعت.  باشه ـ

 . اينا پنج طرفاي ـ
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 .  بدم بهت رو کارتا پايين بيا.  خب خيلي ـ

 رو يکي تا بيار مايع چسب يک:»  گفت و برداشت رو ها جعبه مبل روي از.  پايين رفتم دنبالش

 .«  طوريه چه بدوني برات کنم درست

  ؟ بکنيم بايد ما چسبوندنشم ؟ بچسبونمش بايد يعني.  وا ـ

 .  کنم مي کارو اين خودم.  خيال بي ـ

 . ميارم.  باشه نه ـ

 داد حتوضي کامال برام و نشست مبل روي.  دادم باربد به و برداشتم چسبشو بابا کار اتاق داخل از

 تا ترف باربد.  نهار براي زد صدامون مامان شد تموم که کارمون.  کنيم درست ليال و من رو بقيه تا

 مي رو بشقابا که طور همون مامان.  نشست هم بابا و نشستم ميز پشت منم و کنه عوض لباسشو

  نيستي کار سر که توام...  باران از اين ، بهتا از اون ؟ اين خونه همتون امروز چرا:»  گفت ذاشت

 فتگ و باال انداخت هاشو شونه مامان «؟ باشيم هم دور روز يک بده:»  گفت لبخند با بابا.«  حميد

  هب نگران بابا.  پايين اومد بود گرفته رو بهتا دست که طور همون نيلوفر.«  خوبه هم خيلي نه:» 

 يزم پشت رو بهتا نيلوفر.  باشه آروم کرد مي سعي شايدم بود آروم بهتا اما کرد مي نگاه بهتا

:»  فتگ لبخند با مامان.  نشست بود باربد جاي مطمئنا که خالي صندلي يک کنار خودشم و نشوند

  دخترم

 .«  کنم کار چي نهار براي بودم مونده امروز خدا به کشيدي زحمت خيلي

 .  وظيفمه ؟ حرفيه چه.  مامان کنم مي خواهش ـ

 بده بشقابتو :» گفت و برداشت ديسو نيلوفر.«  بود گشنم خيلي:»  گفت و نشست نيلوفر کنار باربد

 گاهن بهم باربد و نيلوفر و مامان.  کردم پوفي افتاد بادمجون به چشمم که همين.«  بکشم برات

  کردن

 .«  دارم حساسيت بادمجون به.  نه:»  گفتم فوري...«  نداري دوست اگه...  باران:»  گفت نيلوفر که

 . ببخشيد.  دونستم نمي من واي ـ

 . نداره اشکال ـ
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 وايبخ عذر باران از پزي مي غذايي اشتباها وقت هر بخواي اگه جان نيلوفر:»  گفت لبخند با بهتا

 بادمجونم به.  گيره مي ايراد ها غذا از خيلي روي.  بخواي معذرت بايد خونتون دعوته وقت هر که

 .«  ذاره مي کالس بخوره نداره دوست فقط نداره حساسيت اصال

 ونخ با «؟ بدوي کني کول منو بيمارستان تا خودت بعد بخورم خواي مي:»  گفتم عصبانيت با

 گهم:»  گفتم محلي بي با و برگردوندم رومو بعد کردم نگاه بهش يکم!«  بخور آره:»  گفت سردي

  ديونم

 ردمک باز يخچالو در.  هست چي يخچال تو ببينم شدم بلند جام از منم.  خوردن به کردن شروع «؟

 تا حداقل نداشتم رو هيچي ي حوصله و حال.  کردم گرم خودم براي و برداشتم ماکاروني يکم و

  وقتي

 گفت ليال!  رفت بعدم و خونه داخل برد هم رو ها جعبه تموم و رسوند منو باربد.  ليال پيش رفتم که

  ببخشيد . کنم کمکش خواستم يکم.  باربده عروسي کارتاي:»  گفتم حوصلگي بي با «؟ چيه اينا:» 

 تهرف نيلوفرم و باربد.  بيرون رفت مي بايد داشت کار که بابا.«  دم مي زحمت شمام به که ليال

 تابه و خونه موند مي مامان.  بود شده شلوغ خيلي عروسي خاطر به سرشون روزا اين.  خريد بودن

  منم

 هتاب دست.  بريزه هم به اوضاع جا اون باز و شه بد حالش نکنه بيارم خودم با رو بهتا شدم مجبور

  تو رفت و «؟ خوبي.  بهتا سالم واي:»  گفت حالي خوش با ليال.  داخل بياد کردم کمک و گرفتم رو

 کرده کاري ادقيق حاال.  نباشه فکر تو زياد بهتا که نياره در بازي ضايع بودم گفته بهش مثال.  بغلش

  «؟ خوبي سالم:»  گفت ضعيفي صداي با بهتا.  کرد نمي وقت هيچ که بود

 .  خوبم.  مرسي _

 اب.  نداشتم خودمم کردن جا به جا ي حوصله.  رفتم غره چشم بهش که بيرون اومد بغلش تو از

  «؟ نيست ليلي:»  پرسيدم و خونه داخل رفتم بهتا و ليال

 .  بيرون رفته دوستاش با نه _

 .« هک زيادن کارتا اين:»  گفت و برامون آورد شربت ليال.  نشست مبل روي و آورد در مانتوشو بهتا

 .  کنم مي درستشون خودم _
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 .  کارو اين دارم دوست من.  بابا نه _

 هم بهتا.  بچسبونيم هم به رو کارتا کاغذ و چوب تا کرديم باز رو ها جعبه از تا دو.  بود گرفته دلم

 و افتاد راه کم کم ولي بود کم سرعتش يکم اولش.  پاکت توي بذاردشون تا نشست کنارمون

  تونست

 براي دلم.  بود پرت و چرت همش.  زديم نمي زيادي حرف.  پاکت داخل بذاردشون مشکل بدون

 اون.  دمبو شده افسرده کال همين براي اومد نمي پيش موقعيتش ولي بود شده تنگ کردن فضولي

  قدر

 يارمب گير راهم سر نفرو دو خيابون تو بدوم بود نزديک که ديگه فضولي يک براي خاريد مي تنم

 اما کنم پيدا ور يکي تا گشتم تلفنم دفتر بين و کردم نگاه گوشيم به!  هم دست تو بذارم دستشونو

  هيچ

 هک ساعتي دو.  شدم کارتا ي بقيه مشغول و کردم پرت گوشيمو.  من گند شانس از نبود کس

 . کشيدم دراز زمين روي و گذاشتم طرف يک رو ها جعبه.  بوديم شده خسته هممون ديگه گذشت

  خنديد ليال

  «؟ ديدي:»  گفتم تعجب با!«  نه زمين روي باران:»  گفت بهتا.  کشيد دراز زمين روي کنارم اونم و

 .  نکش دراز زمين روي.  شنوم مي.  ندادم دست از که گوشمو _

 .  کشيدي دراز امروز خودتم تو بهتا _

 .  دفعه يک _

 .  کنه نمي درک منو کسم هيچ تولدمه روز بابا.  دفعست يک اينم _

 هديون دارم:»  گفتم کالفه گشتم مي بر و رفتم مي هي هال توي که طور همون و شدم بلند جام از

  «؟ باران چته:»  گفت بهتا.«  شم مي

 .  نيست خوب حالم اصال.  ندارم خوبي حس اصال ولي.  دونم نمي.  بهتا دونم نمي _

 .  شي مي خوب بخند يکم بشين.  باش آروم _

  ؟ بخندم الکي ديونم مگه _
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 ؟ کردي نمي کارو اين االن تا مگه _

 ياب:»  گفت لبخند با «؟ حرفاست اين وقت االن.  بدي خيلي:»  گفتم و شدم خيره بهش حرص با

 .«  بفرما:»  گفتم و نشستم مبل روي کنارش.«  بگم بهت چيزي يک خوام مي بشين

 يم که من ولي گيري مي تحويل خودتو چه گي مي باز بزنم حرفو اين دونم مي...  باران ببين _

 .  باش جدي بارو اين خواهشا پس گذره مي فکرت تو چي تو دونم

 .  پزشک روان خانم بفرمايين.  باشه _

 نک باور ولي ندوني خودتم شايد...  مضطربي دونم مي باران:»  گفت مهربوني با و گرفت دستمو

  خود حتي.  فرهاد نه غزل نه ماني نه تويي نه مقصر.  طوريم اين من که نيستي تو مقصر...  باران

 تامروز رفتاراي اين ، حوصلگيت بي اين ، اضطرابت اين.  مريضه...  نيست خوش دست هم فرهاد

 .  ناراحتي و دوني مي مقصر خودتو که اينه براي همشون اينا...  پريده مزشون که شوخيات اين ،

 اثر روت که ديشبه موضوع خاطر به همش.  باران هست ولي...  نيست طوري اين نه بگي شايد

 مينه!  معلومه:»  گفتم ناراحتي با.«  خوبه حالم خيلي من ، کوچيکه آبجي کن تمومش.  گذاشته

  امروز

» : گفت و زد لبخند.«  نيستم اصال ولي خوبم گم مي همه به گفتي که شنيدم خودت زبون از

 .«  کن فراموشش

 من چه هست هنوزم گفتي که بود حست.  بهتا کرد فراموشش طوري همين که شه نمي _

 .  نکنم چه کنم فراموش

 ؟ بوده تو تقصير کني مي فکر چرا آخه _

 .  شدي نمي طوري اين ام تو کردم نمي دخالت من اگه.  کردم فضولي خيلي من خب _

 منم خودت رفتي تو ؟ بريم هم با بيا بهتا گفتي من به اصال تو ؟ بردي منو زور به تو مگه باران _

.  بود کمک.  باران نبود فضولي اسمش اين بعدم.  نبود تو تقصير لحظشم يک حتي.  اومدم خودم

  مي

 . ستني تو تقصير اصال پس.  داشت نياز کمک به واقعا غزل جا اين.  کني کمک غزل به خواستي
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 .  خواهرمي که تو ولي اصال نباشه من تقصير خب _

 .  بشم مغزي مرگ که نکردم تصادف کن شکر رو خدا.  ديگه ميفته اتفاق _

 .  جون از دور _

 باران:»  کرد تکرار دوباره که دادم تکون سرمو «؟ خب باش آروم ديگه پس:»  گفت و خنديد

 گفت و گذاشت مبل روي سرشو.«  قبوله.  باشه:»  گفتم.  بينه نمي که بود رفته يادم.«  بده جوابمو

 «: 

 نمک فکر:»  گفتم اي شرمنده ظاهر به لحن با «؟ وجدانه بي قدر اين باربد چرا.  بره مي خوابم داره

 مي:»  گفت حرص با.«  خواد مي عذر و ما به بده رو اينا باربد که شد واسطه وسط اين يکي

  کشمت

 چيزي آهنگي يک...  خواين مي ها بچه:»  گفت ليال «؟ بشي شناس وظيفه االن مونده!  باران

 شسفار باران براي من.  عزيزم آره:»  گفتم برداشتم نه گذاشتم نه فوري «؟ بديم گوش بذاريم

 .«  دم مي

 رو به رو ديوار به چشمم منم تلويزيون سمت رفت.«  منو کشتي!  تو کشتي:»  گفت و زد پوزخند

  هرانت دانشگاهشون خاطر به ليلي و ليال.  بودن زده ليلي نامزد عکس از بلند شاسي يک که افتاد

 همخونه يک و تا دو اون همين براي.  نبودن تهران و بودن شهرستان مال خانوادشون ولي بودن

  ودب اخالق خوش و مهربون ليلي نامزد.  کردن مي زندگي خونه اين تو بود ليلي دوست که ديگه ي

 يستن مهم چهره:»  گفت مي هميشه بهتا ولي نشست نمي دلم به که من.  نبود خوشگل اصال ولي

 ماني به قيافش اون با اميدو که همينه برا:»  گفتم مي جوابش در همش منم.«  مهمه اخالق. 

 ترجيح

 ؟ يادته که رو بابا همکار پسر.  باران راستي:»  بيام خودم به شد باعث بهتا صداي!«  دي مي

 و بود گذشته دانشگاهت قبولي از دوسال.  يادمه آره:»  گفتم و خنديدم «؟ خونمون بودن اومده

  تازه

:»  فتمگ ليال به خنده با.«  بود خوشگل عجيب ولي بود زيري به سر پسر.  بودن اومده تبريک براي

 .  هشدانشگا خاطر به بگن تبريک بهتا به خواستن مي بود اومده که بود بابام دور دوست ليال واي
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 قبول بامبا دختربزرگ ميدونستن فقط اونا خوردم نمي تکون اصال من ول کرد مي پذيرايي بهتا بعد

 با عدب.  خونمه تو عشوه کال دوني مي که منو.  شيک خيلي مبل روي بودم نشسته من بعد.  شده

  «.ودب گرفته حرصش بهتا قدر چه که آخ.  گفتن مي تبريک من به بهتام من کردن فکر کارام اين

 .« ميالده اسمش پسره.  نيست مهم تيش اون:»  گفت و خنديد بهتا

 .«  ماماش مبارک:»  گفتم و خنديدم 

 .« توئه مبارک که فعال:»  گفت بعد و کد پر رو خونه کل خندش صداي

 «؟ چي يعني:»  گفتم تعجب با 

 راي رسونده پيغام بابا دست باباش بردي دلشو هات عشوه اون با:» گفت و زد پوزخند

 !«  خواستگاريت

 ليال...  خنديد.«  کنم تورش تو براي خواستم مي من.  وااااااااااااااااااااا:»  شد باز زمين کف تا دهنم

  هبگ بهش بابا بود قرار:»  گفت و زد لبخند بهتا «؟ نگفتين باران به چرا وقت اون ؟ جدا:»  گفت

 سال کي يعني:»  گفتم خنده با.«  پيش ي هفته تقريبا نگذشته زيادم.  نداره حواس که بابا ولي

 ختسو دلم.«  کنم حست که جلوم بيا:»  گفت مهربوني با بهتا «؟ سوخته من عشق تب تو تموم

 .  يکهو

« . شي مي تر موزمار داري روز هر:»  گفتم حرص با.«  ديونه:»  گفت و سرم تو زد که تر جلو رفتم

  پيله قدر چه آخه د:»  کردم ناله.  دوباره بود اميد.  دارم برش تا رفتم.  خورد زنگ بهتا گوشي

  «؟ اي

  ؟ کيه _

 .  اميد _

 .  من به بدش _

 .  بودي عصباني ازش که تو _

 .  بدهکارم خواهي معذرت بهش.  نيستم _

 .  خواي مي عذر ازش هي!  سرت تو خاک دختري مثال.  کن ناز يکم بهتا _
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 .  نداره بودنمون پسر دختر به ربطي.  کنيم مي دفاع حق از و ذاريم مي احترام هم به ما _

 .«  شو خيال بي بارو اين من خاطر به:»  گفتم و سرجاش گذاشتم رو گوشي

 .  من به ديش مي زد زنگ دوباره شد قطع اگه _

 .  چشم _

 وشيگ کالفگي با...  نخورد زنگ ديگه بعد ي دقيقه يک تا حداقل.  نخورد زنگ ديگه ولي شد قطع

  سرشو.«  گو بلند رو بذار خدا رو تو:»  گفتم فوري «؟ الو:»  داد جواب.  دادم بهتا به و برداشتم رو

 ذاشتشگ عصبانيت با.«  گو بلند بذارش.  بهتا اميد جون:»  گفتم فوري که عصبانيت با داد تکون

 بهتا المس:»  بود خيابون تو انگار.  پيچيد اميد صداي.  سياه نخود دنبال رفت هم ليال.  گو بلند روي

 . 

 . خوام مي عذر من.  دونم مي.  دونم مي:»  گفت اميد که بيرون داد نفسشو دوباره بهتا «؟ خوبي

 بهتا «؟ بخشي مي...  ببخش منو.  کشتم مي داشت نگراني چون.  بهتا بودم عصباني امروز

  خواست

 بهتا.  گرخيده بخت بد مطمئنم که!«  نه:»  گفتم گرفته اوج صداي با همچين که بزنه حرفي

 با.  بود اومده در کجا از صدا اين يکهو دونستم نمي خودمم.  داشت حقم.  يکهو زد خشکش

 :»  گفت تعجب

« . برداري گو بلند روي از رو صدا شه مي بهتا:»  گفت اميد.«  بود رفتاري چه اين ؟ نه چي يعني

  طوري اون که شد باعث و بود روم زيادي فشار.  خواستم مي عذر بايد من...  اميد:»  کرد ناله بهتا

 .«  کنم اذيت رو تو

  ؟ مرتبه چيز همه ما بين...  پس ـ

 .  مرتبه...  عزيزم آره ـ

 بعد اميد.«  ره مي سر حوصلم داره ديگه:»  گفتم خشونت با و برگردوندم چندش حالت با رومو

.  شد متوجه بهتام.  لرزيد مي صداش.  کردم تعجب «؟ پيشم مياي بهتا:»  گفت مکث يکم

  نگران چهرش
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  «؟ خوبه حالت:»  گفت و شد

 .  ببينمت بايد.  شه مي تموم طاقتم داره ديگه.  نه.  بهتا نه _

  ؟ اميد شده چي _

 .  دلتنگتم.  ببينمت خوام مي فقط.  نشده هيچي _

 .  ديدي منو که ديشب....  که ديشب _

 وامخ مي بيرون بزن هستي جا هر.  ببينمت بذار.  بغضت با.  حرفات با امروز کردي داغونم دختر _

 .  ببينمت

  «؟ کردي بغض من خاطر به:»  کرد زمزمه.  کرد پاک اشکشو قطره يک و زد تلخي لبخند بهتا

 .  نکردم بغض من...  ؟ بغض _

 هتاب لعنتي.  دادم فشار و کردم مشت دستمو.«  دارم دوستت خيلي:»  گفت و خنديد آروم بازم بهتا

 به ؟ کردي فراموش راحتي همين به ؟ کرد التماس و ريخت اشک خاطرت به کوروش بار چند

  همين

 صدام هک کنم کاري تونم مي منم.  کنه مي بازي فيلم داره که معلومه.  دادم فشار دندونامو ؟ راحتي

  بلند يرو از رو گوشي کنم مي خواهش بهتا:»  پيچيد اميد صداي.  کنم بغض الکي تونم مي.  بلرزه

 در منو حرص خواست مي کامال.«  بشنوه باران خوام نمي.  بگم چيزي يک خوام مي.  بردار گو

 رهن يادت شمام.  بشنوم خوام مي.  نخيرم:»  گفتم برسه بهش صدام که طوري عصباني.  بياره

  من اگه

 رئتج:»  گفت عصبانيت با.«  برسه خودش به بايد خودش تنهاست جا اين بهتا کنم قهر بهتا با

 بهتا» : گفتم فوري.«  دارم مي برش االن.  نکنين دعوا.  ديگه بسه:»  گفت فوري بهتا...«  کني مي

  اگه

 مي خودت براي:»  گفت اميد.«  دادما قسمت اميدو جون بعدم.  نيستم خواهرت ديگه داري برش

 .«  بهتره نشنوي باران گم

 .  شنوم مي من بگو شما.  بگين چيزي من براي نکرده الزم _
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 چي بينمب بشنوم خوام مي:»  گفتم و پايين انداختم سرمو.«  کن بس باران:»  گفت ناراحتي با بهتا

 تگف برداشت نه گذاشت نه اميد.«  بشنوم خوام مي گه نمي که خودمه خاطر به اگه.  بهتا گه مي

 «: 

:»  کرد زمزمه بهتا.  بود شده رو پر خيلي ديگه اين.«  بگيره منو جلوي تونه نمي.  بهتا بشنوه بذار

 .«  بگي تو چي هر.  باشه

 .  زده زنگ بابات به بابا...  بهتا _

 و مامان با.  زدم حرف باهاشون:»  داد ادامه «؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چي:»  گفتيم تعجب با زمان هم بهتا و من

  با داقلح گفتم.  ايم جدي که بدونن حداقل خوام مي گفتم.  کرديم صبر خيلي ديگه که گفتم.  بابا

 هب االن بابا که شد اين.  شن مي حالم خوش و راضين که گفتن دوشون هر.  بزنين حرف پدرش

 من ولي اومده پيش مشکلي که بهش گفته بابات.  زده حرف باهاش.  بودم منم.  زد زنگ بابات

  همون

 ترم ودز که کنم مي راضيش من گفتم.  شه مي حل بهتا مشکل که گفتم و گرفتم رو گوشي موقع

 ردمک اصرار قدر چه دوني نمي بهتا...  باشي من مال تر زود که مهمه برام فقط که گفتم.  بشه حل

  تا

 زايچي خيلي مشغول بابات فکر وضعيت اين تو و کردم عجله که دونم مي...  دونم مي.  شد راضي

 اضيشر تونستم تا زدم حرف قدر چه دوني نمي بهتا.  کنم تحمل تونستم نمي منم ولي ديگست

 ...  کنم

 خشک بهتا.«  چيز همه شه مي تموم بعدش...  بعدش.  کن تحمل روز دو فقط روز دو فقط...  بهتا

 کار چي:»  گفت و گذاشت قلبش روي دستشو.  بودم کرده تعجب اون از تر بيش من.  بود شده

  کردي

 ...«  که گي مي جدا داري...  داري ؟ اميد

 رديک قطع وقتي...  افتاد برات اتفاق اين وقتي افتادي گريه وقتي بهتا.  بهتا گم مي جدا دارم _

.  مداشت مي نگهت خودم پيش شب.  دنبالت اومدم مي بوديم هم مال اگه.  لرزيد بدنم تموم بهتا

  مي آرومت
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...  مجدي خيليم دارم دوستت.  بهتا جديم من.  کرد مي داغونم داشت حسرتا اين تموم.  بهتا کردم

  ؟ اي جدي تو...  تو

 بهتا.«  وت نه من نه ديگه.  آره بگي اگه بهتا...  بهتا:»  گفتم و مبل به زدم مشت عصبانيتم تموم با

  مگه ؟ نداري دوستم مگه...  بهتا نداره شدن گيج:»  اومد اميد صداي.«  شدم گيج:»  کرد زمزمه

..« . آره بگي فقط بهتا:»  من صداي باز و.«  آره بگو.  تمومه.  چيز همه ديگه تمومه ؟ ندارم دوستت

 .  ودب رفته ليال که اتاق داخل رفتم و شدم بلند جام از باوري نا با...«  آره:»  گفت و زد لبخند بهتا

 اي رگه دو صداي با «؟ شده چي:»  گفت تعجب با ليال.  دادم تکيه بهش و بستم درو زده بهت

 .«  شه نمي باورم...  کرد قبول...  کرد قبول:»  گفتم

 ؟ باران شده چي _

 ازدواج لعنتي اون با بهتا که ذارم نمي يکي من.  نداره امکان:»  گفتم نگراني با و نشستم زمين رو

  درو و پريدم ها گرفته برق مثل عصبانيت با «؟ باران:»  اومد بهتا صداي که نشست کنارم.«  کنه

 نيمبز حرف بذار باران:»  گفت مهربوني با «؟ خانم بفرما:»  کينه و بود حرص پراز صدام.  کردم باز

  ؟ رهآ گفتي چرا ؟ نيست خيالتم عين.  بهتا کردي ضايع اون جلوي منو تو:»  گفتم خشونت با.« 

 «؟ کني زندگي اون با عمر يک خواي مي واقعا تو

 

 «؟ ذاري مي چرخمون الي چوب داري هي چرا ؟ باران داره عيبي چه:»  گفت و شد بلند جاش از

 چرخ اين بفهمي خواي نمي چرا بهتا ؟ ذارم مي چوب من:»  گفتم و کردم اي عصبي ي خنده

  نيست

 .«  کنه حرکت بخواد که اصال

 دوست همو ما ببين...  باران ؟ کرده تو با کار چي آخه د ؟ کني مي رفتار باهاش طوري اين چرا _

 من براي ماني اصال.  کنيم نمي ول همو هم داره لياقت ماني گي مي تو که اين خاطر به.  داريم

  بهتر

 بهتره از بهتر من ذهن تو چون کنم انتخاب خوبو خوام مي من ؟ نه يا هست خوب هم اميد ولي... 

  ؟ نيستي من خواهر مگه.  برسيم هم به راحت بذار رو بار اين...  رو بار اين لطفا...  لطفا...  لطفا... 
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 .  منه آرزوي تموم اميد.  منه آرزوي ته خدا به اين باران

 تو کوروشم آرزوي تموم خانم بهتا:»  بزنم داد شد باعث که بود چي...  طور چه...  چرا دونم نمي

 با من آخه رفته يادت که نگو:»  گفتم حرص با «؟ کوروش:»  گفت حيرت با.  شد گيج!«  بودي

  تموم

 .«  يادمه خوب بچگيم

  ؟ کشي مي پيش اونو بحث چرا ولي نرفته يادم نه...  نه _

 و شکست دلشو اومد اميد ولي ؟ نموند پات به سال چند اونم مگه.  بود داغونت که اين براي _

 نمي فکر يکم چرا بهتا آخه...  تو ولي بودي تو آرزوهاش ته.  برات کرد خودکشيم.  کرد اذيتش

  ؟ کني

  ؟ کوروش ؟ اينه کارات اين ي همه دليل يعني _

 !  بله _

 سرپ نه...  بوده برادرت نه کوروش ؟ دليل شد اينم آخه.  مسخرست خيلي:»  گفت و خنديد عصبي

 .«  گانست بچه.  نيست خوبي دليل اصال ؟ کني مي رو کارا اين چرا آخه...  هيچي نه خالت

 گه مي بهت عمره يک که اميد همين کني تصور توني مي ؟ کني نمي درک کوروشو چرا آخه بهتا _

  ؟ کنه ولت ديگه دختر يک خاطر به...  و برات ميرم مي و عاشقتم

 .  داشتم دليل من ؟ باران داره ربطي چه تو به آخه د مظلوم کوروش اصال _

  ؟ دليلي چه _

 .  خورديم نمي هم به چون _

 مي که کردم مي حس من چرا ؟ بودين هم با سال دو چرا پس خوردين نمي هم به اگه خب _

 چي براي خوردي نمي بهش که تو وگرنه بهتا اشتباهه من حس شايد ؟ داري دوستش گفتي

  بهش بخواي

  ؟ دارم دوستت بگي
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 اون براي که باران نداره ربطي تو به گم مي هنوزم ولي.  دارم دوستش کردم مي فکر من...  من _

 .  کني طوري اين شه نمي دليل.  داره موفقيتم باالترين کرده ازدواج االن.  زني مي جوش

 .  نمياد خوشم ازش اصال.  دارم کينه.  اميد از دارم کينه من...  بهتا _

  شي خيالش بي خواهرت خاطر به توني نمي _

 . نشست مبل روي و گرفت سرشو بهتا ؟ کردم مي جيغ جيغ من قدر اون چرا اصال.  شدم ساکت

 .. . باران کنار بذار بازياتو بچه اين خواستم و من خاطر به...  خواهرت خاطر به خدا رو تو:»  کرد ناله

 هش بد حالش ترسيدم.  بود گرفته درد خودمم سر «؟ خواي مي کي ؟ خدا شي بزرگ خواي مي کي

 يدام ولي زنم نمي حرفي هيچ ديگه من...  بهتا:»  گفتم لب زير.  داد مي فشار سرشو بدجور چون

  تو

...  انداخت نمي خطر به جونشو.  شکست نمي اون دل و بودين هم با االن وگرنه گرفت اون از رو

 ولي هندار ربطي من به دونم مي بهتا...  شد نمي شکسته پسرش ناراحتي خاطر به قدر اون باباش

 ... 

 اينو تازه چون ؟ چرا دوني مي...  شرمندم تو جاي به من.  دارم وجدان عذاب تو جاي به من ولي

 ... ونمخ مي همينو فقط من.  بندازه چيزايي يک ياد تورم شايد.  کردم پيداش تازه.  بهتا کردم پيدا

 ازش رو تو بد خيلي اميد...  بهتا کن فکر لحظه يک ولي.  بهت ندارم کاري هيچ ديگه بعدش

 ... مرامه بي...  معرفته بي اميد ؟ يادته.  گرفت

...  گرفت کوروش از رو تو روش همون با که بود باز دختر يک اون...  بهتا شه عوض تونه نمي آدم

  صوصيتخ اون بازم بيفته فاصله بينتون يکم فقط اگه بدون اينو ولي...  نه يا عاشقته دونم نمي

 و ودب پاک قلبش خيلي کوروش...  گرفت کوروش از رو تو بد خيلي بهتا...  سراغش مياد قبليش

 هباش چي هر ولي نه يا واقعيه داره دوستت گه مي که اين دونم نمي.  نبود اون ولي...  هست هنوزم

 . 

 بهت منظورمو طوري چه بهتا دونم نمي اصال.  قائلم احترام براش منم و باالتره کوروش ارزش

 به ناو با...  بودي شده اذيت قدر چه اوايل يادته بهتا ؟ بود کسي چه يادته گم مي فقط...  برسونم

  قول
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 چون بمونه تو با کوروش داشتم دوست من...  ندارم اعتماد بهش من ؟ مشکوک تلفناي خودت

 ليو...  بود عزيز و گل اون قدر اين...  لرزه مي دلش ببينه رو تو بهتا کرده ازدواج که االنم مطمئنم

  آخه

 مي که داده نشون هست االن که چي هر...  بود باز دختر اميد.  کنه عوض ذاتشو تونه نمي که آدم

 گوش اينو...  بهتا فقط.  داني خود ديگه.  خوام نمي خواهرتم اگه من پس...  باشه باز دختر تونه

 .  کن

.  انبار نکن:»  گفت آروم و کنارم اومد ليال...«  کرد جدا کي از رو تو کسي چه ببين کن فکر يکم

 آورده کيف بار اين.  کيفم سمت رفتم...«  عاشقن.  ديگه باشن خوش هم با بذار.  بده حالش ببين

  بودم

 يتون نمي که حيف...  بهتا:»  گفتم و آوردم در پاکتو همون داخلش از.  بيارم هم رو بهتا داروهاي تا

 بلق باش مطمئن ولي.  بخونم من بگو بود بهتر حالت که وقت هر.  باشه پيشت اين ولي بخوني

  اين

 رشوس.  پاش روي گذاشتم پاکتو و.«  نخواي ام تو اگه برات خونمش مي خواستگاري بياد اميد که

  هشب حرفي هيچ بدون و برداشتم قرصاشو.«  وقتشه کنم فکر.  بهم بده قرص:»  گفت و داد فشار

.  دمکر مي کاري يک بايد.  بخورم شکست شد نمي که راحتي اين به آخه.  بود درگير فکرم.  دادم

 آشپز نزديک که مبلي روي و شدم دور ازش.  داد جوابش سريع خيلي.  خورد زنگ بهتا گوشي

  خونه

 يکم من شه مي فعال اميد...  زديم حرف...  آره:»  دادم گوش بهتا صداي به و نشستم بود

 .« کنه مي درد سرم ؟ کنم استراحت

_ ... 

 .  بنويس خب خيلي...  نيستم مطمئن _

 ؟ يناراحت چرا تو.  ديگه خيال بي:»  گفت و نشست کنارم ليال.  گفت رو اينا ليال ي خونه آدرس و

  مي قبول داره واقعا:»  گفتم ناراحتي با و کردم نگاه بهش!«  چرت ي قيافه اين از مياد بدم قدر اين

 ارمد وقت روز دو فقط يعني...  چي يعني اين...  کنه راضي مامانو تونه مي راحت خيلي بابا ؟ کنه

 .«  نامزدن انگار رسما ديگه اون از بعد
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 ديگه خيال بي.  همن عاشق کن باور.  همو دارن دوست قدر چه ببين...  نزن هم به بينشونو _

 .  باش خودت براي شوهر دنبال بيا.  باران

 اشوچشم.  گذاشت مبل ي دسته روي سرشو و کرد قطع گوشيشو.  کردم نگاه بهتا به اضطراب با

  «؟ الو:»  پيچيد گوشي تو صداش.  گرفتم مامانو ي شماره و برداشتم گوشيمو.  بست

  ؟ خوبي.  مامان سالم الو _

 ؟ جانم.  آره _

  ؟ کجاست االن کوروش...  مامان _

  ؟ کوروش _

 .  کوروش آره _

 تنگ براش دلم.  خونشون برم سر يک خوام مي _ ؟ گيري مي اونو سراغ يکهو ؟ مگه شده چي _

  ؟ داري شمارشو...  بچگي ياد.  شده

 .  دونه مي اون بپرس ازش بهش بزن زنگ.  دارم مهرانو ي شماره.  ندارم که اونو شماره نه _

 .  کنين اسش ام اس برام زود چشم _

  ؟ نداري کاري باشه _

 

 . خدافظ.  نه _

  «؟ کنه مي ازدواج داره بهتا بگي ؟ چي که ؟ پيشش بري خواي مي واقعا:»  گفت ليال.  کردم قطع و

 ... پيشش برم فردا خوام مي.  شد تنگ براش دلم يکهو فقط.  کنم اذيتش خوام نمي.  نه _

  ؟ خوني مي درس کي تو دختر _

 .  تعطيليم که فردا تازه.  ديگه جوري يک خونم مي _

 . اه امتحانات بعدم و ها فرجه به شيم مي نزديک داريم ؟ نبايد مگه.  ديگه بخوني بايد ولي آره _

 .  خونم مي.  بابا خونم مي _
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 مي کوروش که.  کردم يادداشت مامانو ي خاله پسر...  مهران ي شماره.  اومد گوشيم اس صداي

  داد کونت سرشو «؟ بزنم زنگ دقيقه يک من هستي بهتا مراقب:»  گفتم ليال به رو.  زنش برادر شد

 بيرون از اميد صداي که گرفتم کوروشو ي شماره و خونه آدرس مهران از.  اتاق داخل رفتم منم و

  کنار دبو نشده من متوجه هنوز.  کردم نگاه بهش عصباني و بيرون رفتم.«  سالم:»  شنيدم رو اتاق

 کرد مي درد سرش:»  گفتم خشونت با.  کنه بيدارش که کرد مي سعي داشت و نشست بهتا

.  گفتم طعنه از پر لحن يک با دامادو «؟ کنه استراحت يکم بذاري خواي نمي داماد...  خوابيد

  و سمتم برگشت

:»  گفتم و کردم نگاهش سينه به دست.«  سالم:»  گفت من عصبانيت به توجه بدون لبخند با

 با «؟ مبزني گپي يک هم با تونيم مي:»  گفت و کشيد بيرون بهتا موهاي بين از دستشو.«  سالم

  لبخند

 يکهو و...«  آم...  کنم فکر بذار ؟؟؟؟ واقعي داماداي و زن خواهر مثل.  جون آخ ؟ ا  :»  گفتم ساختگي

  که برگردوندم رومو «؟ مياد بدت من از قدر اين چرا:»  گفت کالفه!«  عمرا:»  گفتم عصباني

 .«  بيرون بريم:»  گفت

  ؟ نشم مزاحمتون ديگه که بکني نيستم به سر خواي مي _

 .  من دعوت.  کنم حل مشکالمونو خوام مي.  نه.  بابا اي _

 .  خير نه _

 .  داري دوست که شاپي کافي _

  ؟ دارم دوست رو کجا من دوني مي کجا از _

 .  گفته بهم بهتا _

  «؟ کشه مي طول قدر چه:»  گفتم حرص با

 .  تمومه ساعت نيم سر نکنيم حساب برگشتو و رفت اگه _

  «؟ چي بهتا:»  گفتم و برداشتم شالمو
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.  کندنش ريشه از براي...  مشکل حل براي نه ولي برم خواستم مي. خونه رسونيم مي رو بهتا _

» : گفت و گذاشت بهتا بازوي روي دستشو.  بود اين شانسم آخرين...  ولي نبودم مطمئن زيادم

  يکم.«  ديگه شو بيدار...  بهتا

:»  گفت و بشينه کرد کمک اميد.  خورد تکون و کرد باز چشماشو.  پريد بهتا پلکاي که داد تکونش

  شي مي اي داشتني دوست زن:»  گفت و زد لبخند اميد.«  مياد خوابم:»  کرد زمزمه بهتا «؟ خوبي

 رصح با.  جنبه بي گرفتي خواستگاري وقت تازه ساعته يک خوبه ديونه.  کردم مشت دستمو.« 

 نه:»  فتگ دستپاچگي با ليال.«  محترم آقاي بکش خجالت ليال از کشي نمي خجالت من از:»  گفتم

  بابا

 شونه.  شدم خيره چشماش تو عصبانيت با.«  اصال چه من به.  نيست مهم ؟ داره اشکالي چه. 

 هم.  نامزدشه پيش نمياد که ليلي.  بزنين حرف بمونين جا همين خب:»  گفت و باال انداخت هاشو

  خونه

 ور بهتا و.«  شيم نمي مزاحم.  مرسي.  نه:»  گفت خنده با اميد.«  کرج رفته روزي چند که ايمونم

 . داد تکون رو بود داده تکيه مبل به سرشو و بود بسته چشماشو دوباره که

 

 با و وايسادم ماشينش کنار.  بيرون رفتم خونه از سريعم خيلي قدماي با و نموندم منتظر ديگه

 داشت کم کم ديگه که اميد به بودم بلد فحش چي هر لب زير.  گرفتم کوروشو ي شماره عصبانيت

  داماد

 ذوق «؟ الو:»  پيچيد گوشي توي اي مردونه صداي خورد که بوق تا چند.  دادم شد مي آيندمون

  «؟ خوبي ؟ سالم ؟ الو:»  گفتم لبخند با.  شنوم مي صداشو سال پنج از بعد که بودم کرده

 .  شناسم نمي رو شما من ببخشيد...  _

 ؟ باران:»  کرد تر بيش ذوقمو زدش حيرت صداي يکهو.«  بارانم.  شدم بزرگ آخه:»  گفتم خنده با

  خوبي ؟ کردي من ياد طور چه من خداي واي...  که بودي بچه...  صدات شده بزرگ چه واي

  «؟ کوچولو

 .  شدم خانومي چه بدوني اگه االن ؟ چيه کوچولو _
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 .  شده بهتا شبيه...  صدات...  شدي خانوم آره _

 هتاب شبيه صدام چرا:»  گفتم تلخي لبخند با ؟ بود بهتا اولش حرف هنوزم.  شد خشک لبخندم

 ...«  باشه اون شبيه صدام که نداره دليلي ؟ باشه

  ؟ چي _

 .  دوني مي ام تو دونم مي من.  بابا خيال بي _

  ؟ دوني مي _

 .  دونم مي...  آره _

  ؟ طور چه _

 دلم :» گفتم نشستم مي که طور همون منم و کرد باز درو ريموت با اميد.  بيرون اومدن و شد باز در

 .«  شده تنگ داداشيم براي دلم... 

  ؟ نيما _

 .«  کردم گم شمارشو.  آره:»  گفتم و بستم درو ؟ داداشي کجايي نيما آخ...  نيما.  کردم بغض

  ؟ ديدي اونم تو مگه _

 ونتونخ بيام تونم مي.  بزنم حرف تونم نمي تلفن پشت من کوروش ببين.  فهميدم اون ديدن با _

  ؟

 .  نه که چرا.  آره _

  ؟ هست خانومت _

 .  انگار داريم حرف کلي.  بيا تو ولي بره بايد که داره هم سر پشت کالس تا چند.  نه _

  ؟ اي خونه االن.  باش _

 .  بهت بدم رو نيما شماره خواي مي اگه ؟ باران.  خونم آره _

  «؟ داري شمارشو تو:»  گفتم بلند صداي با اختيار بي

 . دارم.  آره _
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 ؟ چطور...  چ _

 . بوديم صميمي _

.  ذرست يک براش دلم خدا به.  کوروش خوام مي االن همين.  خوام مي که معلومه.  خدا واي _

 . بهم بدش

 من کن قطع.  خب خيلي:»  گفت کوروش.  من سمت برگشت و داد تکون سرشو تعجب با بهتا

 «؟ داري آدرسو ؟ خونه مياي پس خب.  فرستمش مي برات

 . ميام کنم دک مزاحمو يک فعال بذار.  دارم آدرسو آره _

 . ندارم کاري منم شبه سر هنوز.  نکن عجله.  اومدي اومدي وقت هر.  منتظرتم من.  خب خيلي _

 . خدافظ باش _

 مي منو:»  گفت کرد مي روشن ماشينو داشت که اميد.  ريخت اشکم قطره يک.  کردم قطعش

 «؟ کني دک خواي

 ؟ خوبه فردا.  کوروش پيش برم بايد.  بزنم حرف تونم نمي امشب که ببخشيد _

 ؟ کيه کوروش _

 دارمن کاري تو با:»  گفتم حرفش وسط...«  اگه قسم خدا به باران...  باران:»  گفت خشونت با بهتا

  مهم برام.  داد بهم رو دنيا انگار گوشيم اس ام اس صداي.«  بزنم حرف باهاش خوام مي.  دهه. 

 تا فتمگ اميد به آدرسو فوري.  بزنم زنگ بهش موقع همون خواستم مي فقط دونه نمي بهتا که نبود

  که خورد و خورد زنگ.  نيما...  نيما واي.  زد مي تند تند قلبم.  گرفتم رو شماره و برسونه منو

 ودب خودش...  بود خودش.  وايستاد لحظه يک قلبم شنيدم که صداشو «؟ الو:»  شد قرار بر تماس

...  نه يا گرفت گريم که بود زياد شادي سر از چرا دونم نمي...  نفسم داداش...  عزيزم داداش. 

  ولي

 و دادم قورت دهنمو آب «؟ الو:»  اومد گرمش صداي دوباره.  ريخت مي اشکام و لرزيد مي صدام

 .  يومدن خط پشت از صدايي.  ندادم جوابشو «؟ کيه:»  گفت تعجب با بهتا.«  سالم...  نيما:»  گفتم
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 داد ينم آنتن حتما.  نيومد صدايي بازم اما...«  ؟ خوبي:»  گفتم لرزون صداي با و کردم پاک اشکمو

  . بيرون رفتم ماشين از.  وايساد و کرد نگاه بر و دور به «؟ وايسي شه مي:»  گفتم اميد به رو. 

 هک کنم پيدا رو جايي يک تا رفتم طرف اون و طرف اين کوچه داخل و کردم پوفي.  تماس شد قطع

  مخواست تا و دادم جوابش شوق با.  خورد زنگ گوشي بار اين و وايسادم جا يک باالخره.  بده آنتن

 النا تا چرا...  نازيال...  اي کي کنم فکر کردم سعي خيلي:»  پيچيد زدش بهت صداي بزنم حرفي

.. . نيما:»  گفتم و دادم تکيه ديوار به.  بشه آب دلم تو قند شد باعث صداش «؟ نزدي زنگ بهم

 ...  نيما

 ...«  نزدي زنگ بم چرا تو.  کردم گم شمارتو خدا به.  داداشي

 .  کردم گمش منم _

 .  خيلي.  نيما بدي خيلي _

 .  نازيال زنيم مي حرف هم با داريم که االن ؟ شم فدات کني مي گريه داري چرا _

 ذره يک.  بود ذره يک برات دلم دوسال اين تو نيما.  نيما...  دوما.  کردي بغض خودتم تو اوال _

 .  کنم مي خواهش.  ايران بيا پاشو من جون.  داداشي جوني نيما.  اصال دوني نمي

 ؟ نازکي دل قدر اين چرا.  نازيال الهي _

 .  نديدم کسمو تنها...  برادرمو تنها ساله دو ؟ نازک دل _

 .  داري خوبي اون به ي خانواده عزيزم _

  . بليط دنبال برو االن همين.  خوام مي رو تو من.  نيستن واقعي اونا.  خوام مي رو تو من.  نه _

 همه...  دوسال بعد.  داشتم دوست خندشو قدر چه که واي.  پيچيد گوشي تو خندش صداي

 .  بود تازه برام چيزش

 .  دارم بليط ديگه ي هفته براي عزيزم ـ

 فتگ که کشيدم جيغ خوشحالي از يکهو.«  تهران ايران مستقيم:»  گفت و آورد در هواپيما صداي

  برگشتن همه پشه تا بگير انسان از بود کوچه اون تو موجود چي هر خداييش.«  داداش عزيز:» 
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 داره دلم.  گريه زير بزنم خوام مي االن:»  گفتم لبخند با.«  جيغاتم عاشق:»  کرد زمزمه.  من سمت

 .«  ترکه مي

 .  کنما مي قطع کني گريه ـ

 .  نداري دلشو ـ

 .  دارم ـ

  «؟ کشه مي طول ديگه قدر چه:»  اومد اميد صداي

 .«  کن صبر دقيقه دو نيما:»  گفتم

 زود رو تابه فقط.  برين بدين منو تاکسي پول:»  گفتم و کردم دراز اميد سمت دستمو رويي پر با و

 .«  خونه برگردوني

 نازيال ؟ کني مي اخاذي داري کي از:»  پيچيد گوشي تو نيما صاي.  کرد جيبش تو دست و کرد پوف

 ...«  باشيا کرده دراز غريبه جلوي دستتو

 .« پول براي کنم دراز غريبه جلوي دست کنم غلط من:»  گفتم خنده با فوري

 سمت رفت و زد لبخند.  کشيدم دستش از پولو منم و کرد نگاهم جانبي به حق حالت با اميد 

 .  ماشين

 !  دامادمون بود شده ديگه جا اين!  خودم جون آره.«  نداره اشکالي بود دامادمون نيما:»  گفتم

  ؟ نيست غريبه داماد ـ

 .  آدمه خود از کال داماد وگرنه آره نچسبه يکي اين ـ

 يم کارا چي.  بگو خودت از خب:»  پرسيد.  کردم دراز تاکسي براي دستمو و خيابون سمت رفتم

  «؟ کني

 .  شم مي وکيل خانم دارم...  نيما ـ

 .«  ببينمت گيسا کاله اون با دارم دوست خيلي دلم عزيز:»  گفت و خنديد

 .  دونم نمي دليلشو هنوزم من که قاضياست مال گيس کاله ـ
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 .  دختر فضول نکن درگير زياد خودتو ـ

  ؟ يادته لقبم هنوزم.  من خداي واي ـ

  ؟ نازم خواهري ؟ بره يادم طور چه ـ

 .  نرفته يادم رو تو مال منم ـ

 هر نمي يادش هم آلزايمري يک که منو لقب.  کردم مي تعجب رفت مي يادت اگه:»  گفت و خنديد

 ». 

 ؟ بگم خواي مي ـ

 .  دارم اعتماد بهت گلم نه ـ

 .  گفتنش براي شده تنگ دلم.  بگم بذار ديگه نه ـ

 .  بگو ـ

 .  دختر فضول داداش  ـ

 ؟ دلم جان ـ

 .«  بود شده تنگ صدات برا دلم:»  گفتم بغض با دوباره

 .  کتکات براي منم ـ

  ؟ بدي جا مغزت اون تو رو اي ديگه چيز تونستي نمي.  بابااااااااااا اي ـ

 .  بغلي کوچولوي پذيرن دل کتکات ـ

 يم ترم تنگ دل داري باران واي:»  گفت و خنديد.«  اوپيسي اوپسي:»  گفتم گونه بچه لحن با

 .«  کني

 .  داشتي تعطيلي که تو ؟ دوسال اين نيومدي چرا ـ

 فتعري براي وقت حاال مشکالت خيلي...  و دوستام از يکي مرگ...  اومد پيش برام مشکل کلي ـ

 . زياده کردن

  «؟ شده چي بزن حدس:»  گفتم و دادم آدرسو راننده به
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  ؟ شده چي ـ

 .  بهتا خواستگاري بياد ديگه روز دو قراره لعنتي اميد  ـ

  ؟ پسره همون ـ

 !  همون ـ

 .  ايناست از تر بيش لياقتش بهتا ـ

 .  عزيزم داداشي خودمي برادر که الحق.  واي ـ

 . نشه شايد حاال خب ـ

 .  شه مي زود خيلي نکنم کاري من اگه بشه بذارم خوام نمي من ـ

 بد اونا شايد ولي نداري منظوري تو.  کني اذيت رو خانواده اون نبايد.  نازيال باش مراقب ـ

 .  که فهمي مي.  کنن برداشت

 .  بازه دختر اون.  نيما کنه ازدواج پسره اون با بهتا بذارم خواد نمي دلم ولي.  فهمم مي آره ـ

 . باشه شده درست شايد ـ

 

 ـــاپلکي مي دخترا بين جا اون بدونم اگه...  نيما.  شد بودن باز دختر از حرف راستي.  دونم نمي ـ

 .  برن وفر زمين تو ميخ مثل که کدومشون هر سر تو کوبونم مي چنان آن دستم گيرم مي بيل يک

  ؟ جري و تام مثل ـ

 .  جري و تام مثل ـ

 ... راستش ـ

 بونز خارجي   دختراي مخصوصا.  بدم کس هيچ به داداشمو خوام نمي من.  نيما نکنيا شيطوني آ آ ـ

 .  نفهم

 .«  بپري جماعت پسر با نبايد توام.  کردم شوخي:»  گفت و خنديد

 .  چشم ـ
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  ؟ آوردي گير کجا از شمارمو حاال.  بال بي چشمت ـ

 .  کوروش ـ

  ؟ کوروش ـ

  ؟ نيست يادت ـ

 .  ارتباطين در هم با هنوزم که دونستم نمي ولي چرا ـ

 ساعت جا اون االن سوال يک ولي.  مهموني برم بايد االن منم.  شه مي زياد پولت ديگه داداشي ـ

  ؟ چنده

 .  تريم عقب تهران از نيم و دوساعت ما.  گلم نيست زياد ساعت اختالف.  ظهره از بعد جا اين ـ

 .  بزنم زنگ بهت باشه شب نصفه خواستم مي بابا اي ـ

 . بزن زنگ کشيد عشقت وقت هر.  عزيزم نيست مشکلي ـ

  ؟ نيست درسات وسط االن مگه مياي ديگه ي هفته يک گي مي که تو راستي ـ

 .  برم در خوام مي ولي هست چرا ـ

  ؟ نيما وااااااا ـ

 ؟ درس يا تري مهم تو.  جا اين از شدم فراري.  شدم خسته ـ

 ؟ بري در خواي مي گي مي راحتي همين به وضعشه چه اين آخه ولي من البته صد ـ

  ؟ کنم کار چي بگو تو خب ـ

 .  دونم نمي ـ

 .  ديگه ميام ـ

 .  نيما بهتا گيرن مي سخت ـ

 .  آوردم گير راه يک.  نباش نگران خورم مي درسامو حرص تو از تر بيش خودم من ـ

  ؟ راهي چه ـ
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  ؟ اصال فهمي مي بگم.  خيال بي حاال بيام که کنم پيدا راهي تونستم گم مي من.  بابا اي ـ

 . فهمم مي بزني حرف هم قورباغه زبون به تو.  ديگه بگو ـ

 .«  اي قورباغه زاد هم شما.  نازيال نداره تعجبي:»  گفت و خنديد

 .  شعوري بي خيلي ـ

 .  نداشتيما فحش ـ

 . حاال تو بگو ؟ ديگه نيست فحش بذارم روت حيوون يک اسم من ؟ ا ـ

 مي هي.  کرد نمي ولم.  افتادم کردن غلط به که گفت فرانسوي وجق اجق ي جمله يک خنده با

 .« کردم غلط آقا:»  گفتم حرص با.  گفت مي هي و گفت

 .  گفتما داستانو نصف هنوز ـ

 .  بداريم پاس را فارسي اصال.  کردم غلط ـ

 .«  زنم مي زنگ بهت فردا من داداشي.  برم بايد ديگه من:»  گفتم که خنديد

 .  شه مي زياد تلفنت پول تو.  زنم مي زنگ خودم.  خواد نمي ـ

 .  بزني زنگ تو هميشه که شه نمي ـ

 .  ها ان تو ي خانواده از تر دار پول من ي خانواده حال هر به ـ

  ؟ کردي مقايسه باز ؟ گذاشتي فرق باز ـ

 .  باي.  بخونم درس بايد منم.  زنم مي زنگ خودم.  ديگه برو.  برم قربونت ـ

 .  خدافظ.  رفت شدي اجنبي ببين ـ

 تو برگشت يکهو ترم بزرگ برادر...  برادرم تنها براي تنگيام دل ي همه.  کردم قطع رو گوشي

 از چهرش.  کردم فکر نيما به رسيدن تا.  بغلش تو برم دوباره بگذره هفته اين تر زود کاش.  دلم

  يادم

 جمعا و نداشتيم مالقاتي اصال که آخرم دوسال اين تو که ديدمش مي روز چند سالي چون بود رفته

  شد مي روز ده زيادش زياد رفته هم رو کال نتيجه در.  بودمش شناخته که بود سال سه تازه هم
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 لهب:»  پيچيد مردونش صداي.  دادم فشار زنگو و دادم رو تاکسي پول رسيدم که همين!  ديدنمون

 «؟

 . بارانم ـ

 .  داخل بيا ـ

 ي خونه عجب.  بود زده خشکم.  کردم نگاه اطراف به و داخل رفتم.  شد باز در و زد رو دکمه

 . کردم حسودي.  واي!  کرد مي زندگي خونه اين تو کرد مي ازدواج باهاش بهتا اگه.  بود درندشتي

  در

.«  شدي خانوم قدر چه!  خدا واي:»  گفت حيرت با و کرد باز درو.  داخل رفتم و بستم حياطو

  يم اگه خدا به:»  گفت و چرخوند صورتم روي نگاهشو حيرت با.«  سالم:»  گفتم ذوق با و خنديدم

 همراهش منم و بست سرم پشت شد مي باز حياط به که درو.«  داخل بيا.  شناختمت نمي ديدمت

 يليخ...  باران:»  گفت که زدم مي ديد رو خونه کل نگاهم با داشتم.  نشستم مبل روي و داخل رفتم

  پخته

  «؟ کوچولويي باران همون واقعا تو...  شدي

 ! بود سالم 01.  بابا اي نبودم کوچولوام همچين ـ

 .  دوران اين تغييراته اوج ؟ کجا سال 01 کجا سال 01 ـ

  ؟ بد يا بوده خوب من تغييرات االن ؟ جدي ـ

 .  شده تر مظلوم چهرت يکم و شدي خوشگل ـ

  «؟ خواي مي چي:»  گفت و خونه آشپز داخل رفت.«  ببيني رفتارمو بايد ؟ مظلوم:»  زدم پوزخند

 .  شربت ـ

 .  بچگيت مثل ـ

 . دارم حرف کلي بشين بيا زود.  ديگه بسه!  بزرگي فهميدم بابا...  دهه ـ

 مي هي.  کرد نمي ولم.  افتادم کردن غلط به که گفت فرانسوي وجق اجق ي جمله يک خنده با

 .« کردم غلط آقا:»  گفتم حرص با.  گفت مي هي و گفت
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 .  گفتما داستانو نصف هنوز ـ

 .  بداريم پاس را فارسي اصال.  کردم غلط ـ

 .«  زنم مي زنگ بهت فردا من داداشي.  برم بايد ديگه من:»  گفتم که خنديد

 .  شه مي زياد تلفنت پول تو.  زنم مي زنگ خودم.  خواد نمي ـ

 .  بزني زنگ تو هميشه که شه نمي ـ

 .  ها ان تو ي خانواده از تر دار پول من ي خانواده حال هر به ـ

  ؟ کردي مقايسه باز ؟ گذاشتي فرق باز ـ

 .  باي.  بخونم درس بايد منم.  زنم مي زنگ خودم.  ديگه برو.  برم قربونت ـ

 .  خدافظ.  رفت شدي اجنبي ببين ـ

 تو برگشت يکهو ترم بزرگ برادر...  برادرم تنها براي تنگيام دل ي همه.  کردم قطع رو گوشي

 از چهرش.  کردم فکر نيما به رسيدن تا.  بغلش تو برم دوباره بگذره هفته اين تر زود کاش.  دلم

  يادم

 جمعا و نداشتيم مالقاتي اصال که آخرم دوسال اين تو که ديدمش مي روز چند سالي چون بود رفته

  شد مي روز ده زيادش زياد رفته هم رو کال نتيجه در.  بودمش شناخته که بود سال سه تازه هم

 لهب:»  پيچيد مردونش صداي.  دادم فشار زنگو و دادم رو تاکسي پول رسيدم که همين!  ديدنمون

 «؟

 . بارانم ـ

 .  داخل بيا ـ

 ي خونه عجب.  بود زده خشکم.  کردم نگاه اطراف به و داخل رفتم.  شد باز در و زد رو دکمه

 . کردم حسودي.  واي!  کرد مي زندگي خونه اين تو کرد مي ازدواج باهاش بهتا اگه.  بود درندشتي

  در

.«  شدي خانوم قدر چه!  خدا واي:»  گفت حيرت با و کرد باز درو.  داخل رفتم و بستم حياطو

  يم اگه خدا به:»  گفت و چرخوند صورتم روي نگاهشو حيرت با.«  سالم:»  گفتم ذوق با و خنديدم
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 همراهش منم و بست سرم پشت شد مي باز حياط به که درو.«  داخل بيا.  شناختمت نمي ديدمت

 يليخ...  باران:»  گفت که زدم مي ديد رو خونه کل نگاهم با داشتم.  نشستم مبل روي و داخل رفتم

  پخته

  «؟ کوچولويي باران همون واقعا تو...  شدي

 ! بود سالم 01.  بابا اي نبودم کوچولوام همچين ـ

 .  دوران اين تغييراته اوج ؟ کجا سال 01 کجا سال 01 ـ

  ؟ بد يا بوده خوب من تغييرات االن ؟ جدي ـ

 .  شده تر مظلوم چهرت يکم و شدي خوشگل ـ

  «؟ خواي مي چي:»  گفت و خونه آشپز داخل رفت.«  ببيني رفتارمو بايد ؟ مظلوم:»  زدم پوزخند

 .  شربت ـ

 .  بچگيت مثل ـ

 . دارم حرف کلي بشين بيا زود.  ديگه بسه!  بزرگي فهميدم بابا...  دهه ـ

 

 .«  بگو خودت از خب:»  گفت و آورد شربت برام

 حتي بود سال دو.  واقعا مرسي خيلي...  عاشقتم.  نيما به زدم زنگ کوروش واي.  ندارم حال ـ

 .  کردم مي دق ديگه داشتم.  بودم نشنيده صداشو

 ... معلومه چشمات از ـ

  ؟ گم مي دروغ کني مي فکر چيه ـ

 .  کرده پف يکم چشمات...  نه ـ

 . بابا اي ـ

 ؟ حاال چرا گريه ـ

  ؟ نشدي دار بچه هنوز ؟ کني مي کار چي تو کلک خب.  بود شده تنگ براش دلم ـ
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 .«  بعد يکم بخواد خدا:»  گفت و خنديد

 .  بخواي باس تو.  مرتيکه چيه خدا ـ

 .« ها شي مي منحرف داري زيادي دختر:»  گفت و خنديد

 . نداريم رو حرفا اين که تو و من ـ

 ... بخواد خدا بايد رو يکي اين نه ـ

 و کردم پاک لبمو دور.  شد خيره بهم تعجب با «؟ حاملست:»  گفتم و بيرون کردم تف شربتمو

 کثم.«  کن امتحان توام.  پرونه مي تعجبتو کال ها حاليه با حرکت.  دارم عادت ببخشيد:»  گفتم

  با و کرد

 .« هک نداريم حرفا اين از:»  گفتم و خنديدم.«  باشه جالبي زياد حرکت...  نکنم فکر:»  گفت ترديد

 . نداريم حرفا اين از ـ

 .  پخشه اينترنت کل اسمت بابا ؟ مخترع آقاي کني مي کار چي خب ـ

 .  نيست ماليم همچين...  اي ـ

 .  عندشم خودم من ؟ من جلوي فروتني بابا برو ـ

 لهمدا:»  گفت تعجب با.  کرد نگاه ديوار به و برگشت «؟ چين اونا:»  گفتم و کردم نگاه ديوار به

 .« خب

 .  تو کردي چه.  نت تو اينم بودم خونده آره ـ

 يک يکهو پيش سال سه...  راستش ـ«؟ فهميدي خانوادت مورد در طور چه:»  گفت و زد لبخند

 اون خواهر لياقت من فقط بود معلوم دور از کامال که جنتلمن و ناز و تيپ خوش و خوشگل پسر

  که همين...  بابا و مامان و بودم من.  خونه اومد دارم بودنو

 هک برم در بودم آماده.  داره بهم نظري گفتم که کرد بغلم همچين گذاشتن تنهامون بابا و مامان

 بعد ولي خانوادست اين پسر اون که کردم فکر اول.  نکردم باور منم...  خواهرشم گفت بهم

 قدر اين روز چند اين تو.  موند پيشم روزي چند.  نبودم خانواده اون دختر من که شد مشخص

 تاقيا تو رفتم مي بودن خوابيده همه که شب نصفه خير به يادش.  کردم مي اذيتش خوابش موقع
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 مي خواب از.  کارم اين از شد مي کالفه.  کردم مي خاموش و روشن و المپا و بود خواب اون که

 پريدم مي پايين باال تختش روي هي بگه برات جونم ديگه.  کردم نمي ولش کرد مي التماس پريد

 . کال شد رگ به رگ پام هم بار يک که

 

.  بخت بد خوابيد مي نباشم من که آورد مي گير رو جا هر کال و دادم مي تکون دماغش جلوي پر يا

  اج همون کردم مي بپر بپر و فضولي ساعت يک تا که شبا آخرشم.  ديگه بودم زده ذوق منم خب

 که يکار يک که وقتم هر ديگه.  خوابيد مي عروسک مثل کرد مي بغلم اونم.  برد مي خوابم کنارش

 گه مي بهم خالي جات االنم.  شد مي کبود که زدم مي بازوش به قدر اون کرد نمي خواستم مي

  دلم

 وبارهد که بعدم.  فهميدم منم که شد اين و شديم صميمي خيلي ديگه.  شده تنگ کتکات براي

 نفهميدم کامال وقت هيچ خب ولي.  مياد داره پرواز ديگه ي هفته.  درساش براي پاريس برگشت

  مورد در

 .  بوده خالت دختر مامانم فهميدم که طور اين ؟ نه دوني مي که تو ولي خانوادم

 مه نيما.  داشتن دوستت قدر چه يادمه ولي بود سالم ده تو اومدن دنيا به موقع که من.  بود.  آره ـ

 .  ردنم...  تصادف تو اونا که اين تا.  نداشتم برم و دور رو کسي منم چون بود بازيم هم تقريبا که

 هم زا که شد اين.  مسعودي ي خانواده اونم سرپرستي و گرفتن وثوق ي خانواده رو تو سرپرستي

 زديکن نيما.  تو پيش بياد هم تونست نمي و بود تهران اون ولي بودين شيراز که شما.  شدين جدا

  ده

 زدي مي جيغ و کردي مي گريه تو قدر چه يادمه خوب.  00 که منم.  ساله چهار تو و بود سالش

  فقط فهمه نمي مرگ از چيزي که ساله 0 ي بچه آخه مردن که دونستي نمي.  بابا مامان گفتي مي

.  بود سالش ده ناسالمتي.  کرد مي درک اون.  باران بود داغون اون...  اون ولي گرفتي مي بهونه

  ي اندازه به خودشم.  ديگه بود بچه خودشم ولي کنه ساکت و کنه بغل رو تو خواست مي همش

 که شيراز بردن که رو تو.  موند عقب مدرسه از خاطر همين به سال يک...  خراب و ناراحت خودش

  ليو بود قرارت بي خيلي...  نازيال گفت مي هي.  کمش سن همون با بود گرفته افسردگي ديگه
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 .  ببينتت نذاشتن ديگه

  ؟ چرا ـ

 تنتونس نمي.  مادرتي و پدر پيش که کردن مي بزرگ باور اين با رو تو داشتن که اين براي خب ـ

 اب ها مدت تا.  بودي خواهرش تنها تو.  نکرد ولي کنه فراموشت خواستن مي.  پيشت بيارن اونو

 يک

 فرانسه از.  کنه پيدات تونست باالخره که اين تا.  کرد مي سر بچگيات از تپل و بامزه عکس تيکه

 اتوج بهش.  بود شده مرد.  سال چندين از بعد باالخره ديدمش من.  تعطيالتش براي بود برگشته

  گفتم

 وثوق آقاي مخالفتاي تموم برخالف...  دنبالت اومد اونم.  شه نمي خيالت بي دونستم مي چون

 .  گفت چيزو همه بهت و ديدت

 قدر اين که همينه براي...  کوروش دادي بهم رو دنيا داداش بهترين.  مرسي خيلي.  مرسي ـ

 .  دارم دوستت

  ؟ کنه مي سر چهارسالش خواهر خاطرات با بچه اون ببينه بتونه که بود کي ـ

 مين:»  گفتم و خنديدم.  کنم مي گريه دارم فهميدم تازه بهم دستمال کردن تعارف و لبخندش با

 .«  دنياست داداش بهترين:»  گفتم و گرفتم ازش دستمالو.«  چين براي دونم

 .  آره ـ

 عکس ازتون...  ببيني پدرتو و مادرت...  دونم نمي...  که خواي مي اگه هي:»  گفت و کرد مکث

 .«  دارم

  ؟ واقعا ـ

 .  اتاقه تو بيا.  تو مال همشون.  آره ـ

 تر بيش خواستم مي.  داشتم ازشون عکس يک فقط من.  رفتم دنبالش منم و شد بلند جاش از

 .  باشم داشته
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 و گوشه از نيما.  عکساشونه ي همه اين:»  گفت و بيرون آورد عکس آلبوم يک کمدش داخل از

 فکر . باشم مراقبشون من تا داد ارزشن با براش خيلي.  بود کرده جمع نفهمن بقيه که طوري کنار

  کنم

.  گرفتم ازش و دادم تکون سرمو.«  باش مراقبش خوب خيلي فقط تو به بدمش اگه نشه ناراحت

  «؟ ماهشه چند مگه ؟ چيدين رو بچه اتاق االن از:»  گفتم تعجب با.  کردم نگاه اتاق به

 .  پنج ـ

 . آخي ـ

 

 جز بودن چسبيده عکسا ي همه...  بود عکس پر.  کردم باز آلبومو و نشستم زمين روي.  زد لبخند

 گذاشته اول صفحه و آلبوم جلد الي اول همون که من هاي بچگي از چهار در سه عکس يک

  بودش

 نازي چه تو من و بود کشيده چي اون بيچاره ؟ کرده مي نگاه منو عکس قدر اين نيما واقعا... 

  به . رفت و.«  بيا شد تموم که کارت.  بيرون رم مي من:»  گفت لبخند با کوروش.  بودم شده بزرگ

 کي.  بود مامانم ظاهرا که کردم نگاه زني به.  بود سفيد و سياه.  کردم نگاه اول ي صفحه عکس

 يکمش هم حصيري کاله اون و بود صورتش از فقط عکس.  بود گذاشته سرش حصيري کاله

  افتاده

 از که باشه پخش موهاش که بود شده باعث بينش باد انگار و بود لخت لخت موهاش.  بود

 تو ههم از تر بيش مشکيش چشماي.  بود زده شيطوني لبخند.  بود عکس تو تيکه يک موهاشم

 .  بود چشم

 لخيت لبخند.«  همتا بي و نازه قدر اين دخترت نيست بعيد.  مامان خوشگلي قدر چه:»  کردم زمزمه

 ودب هم نيما هاي بچگي عکس بعدي و بعدي زدم طور همين.  بوده دنيا مادر بهترين مطمئنم.  زدم

 . 

.  طونشي و مشکي چشماي با.  نمک با و تپل.  بوديم خوردني دوتامون.  بود جيگر و خوردني خيلي

  هکوتا موهام.  داشتم نازم کاله يک و بودم گرفته بغل عروسک من که بود تا دو ما از عکسم يک
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 و زدم لبخند.  جين روپوش و خطي خط پيرهن يک با بود نشسته کنارم اونم.  بودم تپل و بود

 مي يدبا يا.  بره ذاشتم نمي ديگه...  بياد قراره من داداشي اوخي.  کشيدم صورتش روي انگشتمو

  يا موند

 يم داشت ذهنم تو بابام و مامان با زندگي حسرت عکسا ديدن مدت تموم.  برد مي خودش با منم

 اباب و ساله شش و بيست تقريبا مامان.  بودن مرده زود.  سوخت مي تا دو اون براي دلم.  کشتم

  هم

 جام از.  بود هال داخل.  خورد زنگ گوشيم.  ديگه بود کرده ازدواج زود مامان.  ساله يک و سي

  «؟ الو:»  دادم جواب و برداشتم گوشيمو.  بيرون رفتم و بستم آلبومو.  شدم بلند

 ؟ باران کجايي.  سالم الو ـ

 نمي زبونم اصال که بود داده دست بهم حسي يک لحظه يک.  شدم خيره آلبوم به...  بود مامان

 هک نبود اون.  بود تر عزيز و تر خوشگل و تر مهربون خيلي من مامان.  کنم صداش مامان چرخيد

 ... 

 .«  کوروشم ي خونه:»  کردم زمزمه

  ؟ کني مي کار چي جا اون.  اوا ـ

 .  ببينمش اومدم ـ

 .  دنبالت مياد بزن زنگ باربد به نيا خودت برگردي خواستي وقت هر.  باشه ـ

 .  خدافظ.  باشه ـ

 مال فقط اين کاش:»  گفتم و ميز روي گذاشتم آلبومو.  نشستم مبل روي و کردم قطع رو گوشي

 قطف ديگه گرفتيم مي خونه يک هم با.  موند مي.  پاريس رفت نمي ديگه نيما کاش.  باشه من

  هم پيش

 اکتس يکم.«  نباش نگران.  مياد درسش از نمونده زيادي چيز ديگه:»  گفت و زد لبخند.«  بوديم

  «؟ بهتا چرا:»  گفتم و شدم خيره بهش «؟ خوبه بهتا حال:»  گفت مقدمه بدون که مونديم

 .  دوني مي.  باران کن بس ـ
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 ... کردي ازدواج تو کووش ـ

 يادم اونو خود به خود...  ديدن رو تو خب ولي بودم اومده بيرون فکرش از همين براي... آره ـ

 .  انداخت

 .  نيست زيادخوب ـ

  چرا ـ

 رو سنگين گلدون يک بعدم چاقو با شد خراشيده گلوش...  شد کي چاقو و چاقو...  کنم خالصش ـ

 ولي ننک عملش بايد.  باشه نداشته بينايي که شده باعث خون ي لخته که االنم و شد پرت سرش

 .  تهوع حالت و هميشه داره شديد درد سر.  ترسه مي

  «؟ کشيده چاقو روش کي:»  گفت زده بهت.  ميره مي نگراني ز داره بود معلوم کامال.  زد خشکش

 . خيال بي ديگه بود رواني...  يکي ـ

  ؟ افتاده اتفاق اين کي ؟ خيال بي راحتي همين به ـ

 .  ديروز ـ

:»  رهبگي جلوشو کرد مي سعي اما لرزيد مي صداش.  پايين انداختم سرمو.  زد خشکش تر بيش

  «؟ بزنم حرف باهاش تونم مي من...  من

 يبش خيالش بي کال بهتره.  کوروش نشي مزاحمش بهتره کنه مي استراحت.  داره درد سر.  نه ـ

 ... 

 ازب درو و شد بلند جاش از «؟ کيه:»  گفت و کرد پاک اشکشو.  شد زده در که بزنه حرفي خواست

 .«  سالم:»  اومد باشه زنش زدم مي حدس که دختر يک صداي.  کرد

  ؟ اومدي زود قدر اين چرا.  سالم ـ

 .  اومدم کنم تحمل تونستم نمي ديگه.  بود کشته منو بچه اين...  کوروش واي ـ

 .  شه نمي چيزيم گي مي هميشه.  نرو و شو خيال بي گفتم بهت که من عزيزم ـ

 بچه نگران که اين ؟ چيه از دردم دوني مي:»  ظريفش صداي بعد و اومد ماليمش ي خنده صداي

 .« گي مي اي
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 .  تونم تا دو نگران ـ

...  رهبهت بيام گفتم ديگه زد مي لگد يکمم.  خستم خيلي فقط.  نشدم اذيت همچينم.  نباش ـ

 .  بشم اذيت تر بيش ممکنه

 .  داريم مهمونم...  اومدي که خوبه ـ

 :» شد متعجب صداش.  شنيدم مي صداشونو فقط من و بودن در جلوي باريک راهروي توي هنوز

 . سمتش رفتم و شدم بلند جام از لبخند با.  هال توي اومد ثانيه چند عرض در و «؟ کي ؟ واقعا

  سالم

 ودب خوشگل خيلي.  من از تر بلند و بود بهتا قد هم تقريبا قدش.  کردم بوسي رو باهاش و دادم

 گفت و زد لبخند.  داشت اي ساده و مهربون ي چهره حال اين با رسيد نمي بهتا پاي به بازم ولي

 «: 

 .«  بارانم...  من:»  گفتم لبخند با...«  اومدي خوش

  ؟ باران ـ

 .  کوروش ي خاله دختر دختر ...  آره ـ

 ...  کوچولو بچه همون واي ـ

 فکرم زا!  ترکه مي بچش االن کردم حس که کرد بغلم همچين.«  نازيال:»  گفتم ساختگي لبخند با

  شکورو.  ببينمت داشتم دوست خيلي.  شدي بزرگ چه...  توپولو آخي:»  کرد زمزمه.  گرفت خندم

 .«  بيارم چيزي يک برات بشين برو:»  اومد کوروش صداي.«  کرد مي تعريفتو خيلي

 .  بزنم حرف کوچولو دختر اين با يکم خوام مي.  مرسي خوام نمي نه ـ

 ورد دستشو کوروش.  آورد در مانتوشو و زد لبخند.«  نيستم کوچولو ديگه االن:»  گفتم خنده با

 نشز.  شدم خيره بهشون و نشستم مبل روي منم.  نفره دو مبل سمت رفتن و کرد حلقه شونش

  گفت

 .«  نگارم منم:» 

 .  بينمت مي که حالم خوش ـ
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 چه نيخورد ي بچه اين ببينم من بشه کي گفتم مي کردم مي نگاه عکساتو همش.  تر بيش من ـ

 ...  شده شکلي

 ؟ طورم چه االن...  خب ـ

 .  ملوس و ناز خيلي ـ

 .  مرسي ـ

 شربت.  مرسي.  خورم نمي چيزي:»  گفتم که آشپزخونه سمت بره خواست و شد بلند جاش از

 .«  خوردم

 ... خب چرا کوروش ؟ همين ـ

.  جاش سر برگشت دوباره و زد لبخند.«  مرسي.  ديگه خورم نمي من نه:»  گفتم حرفش وسط

 :»  فتگ من به رو نگار.  بود فکر تو کامال.  گفت نمي هيچي و بود شده خيره ميز ي پايه به کوروش

  «؟ کني مي کارا چي االن خب

 .  خونم مي حقوق...  ام دانشجو االن خب ـ

 .  خواد مي جرئت خوندنش.  سخته گن مي ؟ حقوق ـ

 .  آره خب ولي نه قدرام اون ـ

 مهموني تو دهب خيلي لعنتي.  کنم باز صحبتو سر تا گشتم مي بحثي دنبال داشتم هي.  موند ساکت

 بود دهپري جور بد يعني.  بود پريده رنگش.  کردم نگاه بهش دوباره.  باشي نداشته حرف باشي اي

 .  ها

 «؟ نگار خوبي:»  گفتم تعجب با

 .  خوبم.  آره ـ

 همه.  خورد مي هم به بچه از حالم داشت ديگه.  نشست صاف و گذاشت شکمش روي دستشو

 کنترل بايد يکي ؟ وضعشه چه اين خب ريزه مي هم به آدم اعصاب!  بودن حامله برم و دور زناي

  جمعيت
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 وبخ حالش اصال انگار ديدم!  ايش!  گرفتم عهده به من مسئوليتم اين شايد...  ما خانواده تو کنه

.  بود روتهپ تو اصال که زدم صدا کوروشو.  بود شده قبل از تر تند کشيدنش نفس تقريبا.  نيست

  با

!« ؟ هست حواست کوروش:»  بردم باال صدامو.  شدم مي ديونه داشتم ديگه شوهر و زن اين

.  ردک نگاه من به و بيرون اومد خياليش دنياي از.  توجهه مرکز تو کال که داره چي بهتا بودم مونده

  با

 کنه کاري خواست و کرد نگاه نگار به.«  بده حالش نگار ؟ من به زدي زل چرا خب:»  گفتم حرص

  از که رسيد مي نظر به طوري ولي.  داد فشار کوروشو دست و.«  خوبم:»  گفت و خنديد نگار که

 اب.«  کن استراحت يکم.  اتاق داخل بيا:»  گفت چون فهميد کوروشم.  ده مي فشار دستشو درد

 وقت ره:»  گفت حوصلگي بي با کوروش.«  زنه مي لگد فقط نيست هيچي.  بابا نه:»  گفت لبخند

  مي تو

 خواست و.«  نگار شو بلند.  سراغت مياد شديد درد يک کم کم بفهمم بايد من زنه مي لگد گي

 اب.  بابا نه:»  گفتم فوري من «؟ برم کجا من.  جاست اين نازيال ولي:»  گفت که کنه بلندش

  کوروش

 من.  زادم برادر مثل اونم...  داداشم مثل کوروش.  نداريم رو حرفا اين که ما.  گذره مي خوش

  «؟ باشم مطمئن:»  گفت شرمندگي با.«  راحتم

 .  حتما ـ

 رقو سري سر و برداشتم آلبومو دوباره.  اتاق داخل بردش و کرد بلندش کوروش که بود مردد بازم

  يم زنگ گوشي اين موقعي هر تو هميشه حکمتيه چه دونستم نمي.  اومد اس گوشيم به.  زدمش

 خوندم اسشو.  بيرون اومد کوروش ديدم رو بيتا اسم که همين.  کردم بازش.  مياد اس يا زنه

 به رو.  خونه رسم مي تا ندم جواب گرفتم تصميم «؟ بزني حرف االن توني مي.  باران سالم:»

  کوروش

 .«  خوبه بخوابه اگه:»  گفت و نشست مبل روي «؟ طوره چه حالش:»  گفتم

 ؟ پسر يا دختره ـ
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 .  دونم نمي ـ

  ؟ جاها بعضي کنن نمي مشخص االن از مگه ـ

 .  بياد دنيا به که وقتي تا چيه جنسيتش بدونيم خوايم نمي کال ما ـ

 بدون رو وسيله همه اين ؟ بخرين وسيله براش خواين مي طوري چه ندونين اگه.  وااااااااا ـ

 ؟ خريدين جنسيتش دونستن

 .  دختر هم باشه خوب پسر براي هم که طوريه رنگشون خريديم که وسايلي.  آره ـ

  ؟ چي لباس خب ـ

 يا دخترونه لباس گن مي مغازه رن مي اي روزه چند ي بچه کدوم لباس خريد براي آخه باران ـ

  ؟ بدين پسرونه

 .  که ميرين مي کنجکاوي از خب ـ

 .  نه ـ

 . ميرم مي من ـ

 ؟؟؟؟؟ تو چرا ـ

 ... کردي کنجکاو منو داريت راز اين با.  بدونم خوام مي من ـ

  ؟ فضولي باز ـ

 کاغذ يک روي رو بچه جنسيت که بگين بعدش...  سونوگرافي برين.  بدونم خوام مي:»  کردم ناله

 .«  من براي بيارينش نخونين خودتون بنويسه

 .  نوچ ـ

 .«  بدونم خوام مي من:»  گفتم مانند جيغ حالت با

 .  نوچ ـ

 .  کني مي اذيتم گم مي نيما به ـ

 . بگو ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

145 

 

 .«  من جون:»  گفتم ناراحتي با و برداشتم گوشيمو

 .  شه مي چي ببينم تا بذار رو گوشي اون ـ

 .  بدونم خوام مي من آقا ـ

 .  ماهشه پنج هنوز نگار ـ

 .  کرده پيشرفت علم االن ؟ کنن نمي مشخص ماهه پنج مگه خب ـ

 . دونم مي چه من ـ

 اي يعلم مخترع وقت اون سطحيه چه در االن علم دوني نمي يعني تو:»  گفتم گرفته اوج صداي با

 اهم هفت سر ولي کوروش.  برم بايد کم کم ديگه من:»  گفتم و گذاشتم گوشيمو.  نزد حرفي «؟

  من

 صالا.  برداشتم گوشيمو دوباره خوردي اعصاب با.«  کنم مي خرابت خونه وگرنه بدونم بايد يکي

 و نديدخ کوروش سرش پشت.  دنبالم بياد که گفتم و باربد به زدم زنگ.  کنم کار چي فهميدم نمي

  گفت

 يگهد:»  گفتم.  شد بلند جاش از همراهم اونم.  گرفتم دستم آلبومو و برداشتم کيفمو.«  چشم:» 

 .« خدافظ

 . کشه مي طول بياد تا باربد به زدي زنگ تازه که تو ـ

 .  کنم روي پياده يکم خوام مي.  دونم مي ـ

  ؟ دنبالت بياد کجا که بفهمه طور چه وقت اون بعد ـ

 کي دوستام از يکي به بزنم زنگ بايد منم زنت پيش برو تو...  باش:»  گفتم و نشستم دوباره

 ايينپ آورد صداشو.«  خوبم من خدا به برو:»  کردم ناله نشسته ديدم.«  کنم کمکش داره مشکلي

  گفت و

 .«  بزنم حرف بهتا با بذار کنم مي خواهش:» 

 .  خوابه.  کوروش شه نمي ـ

 .  بزن زنگ بهم شد بيدار که زمان هر ازت کردم خواهش.  باران شد بيدار وقت هر خب ـ
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 ونما و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو.«  لطفا:»  کرد تکرار دوباره.  ندادم جواب و کردم پوفي

 . اتاق داخل رفت

.  ودمب نکرده فضولي که بس شدما مي خفه داشتم بگي منو يعني.  گرفتم رو بيتا شماره فوري

  «؟ الو:»  داد جواب

  ؟ شده چي ـ

 .  بزنم زنگ من خواي مي.  بگم کشه مي طول ـ

 . دستت قربون ـ

 وبگ جوانبو تمام:»  گفتم دادن جواب محض به منم و زد زنگ! ؟ واال رويي پر اين به!  کردم قطع و

 ». 

 که چيزايي تموم خواد مي گه مي...  کنه پاک خاطراتمونو تموم خواد مي که داده اس...  خب ـ

 .  گذاشته قرار همين براي بده پس بهم رو دارم پيشش

 شدت از...  آخه...  سوزه مي برات دلم قدر چه...  کيوان کيوان کيوان خدا اي...  خنده زير زدم پقي

 جوجه يک مثل...  داشت نگه مشت تو شد مي راحت پسرو اين خدا اي.  شدم ولو مبل روي خنده

  ي

 گوشي تو بيتا جيغ صداي.  کن جيک جيک...  مامان براي کن جيک جيک الهي...  بود کوچولو

 ور يکي که غوال اين مثل...  خندي مي طوري اين وضعيه چه.  باران بگيري خون خفه د:»  پيچيد

  تهديد

 تمگف و خنده شدت از گرفتم دلمو «؟ بگم حاال...  معدت اسيد الهي...  زنن مي قاه قاه بعد کنن مي

  «؟ باران چي يعني:»  گفت اعتراض با «؟ آخه شدي زاقارتي چه عاشق بيتا واي...  بيتا واي:» 

 .«  خنديدم که بس گرفت درد فکم هيچي هيچي:»  گفتم و خنديدم

 .  باران نيست خوب اصال کارت ـ

 فهميدم...  نداد جوابي.«  درسته جونتون کيوان کار دلم عزيز آره:»  گفتم و کردم صاف گلومو

  «؟ گذاشته قرار کي براي:»  گفتم و گرفتم جدي حالت فوري.  شده ناراحت
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 .  فردا ـ

» : گفت عصباني بيتا ديدم.  شد مي کننده سرگرم داشت قضيه قدر چه.  خنده زير زدم دوباره

 يم راست.  شدم ساکت دوباره «؟ کنه ناراحت دوستتو ممکنه هات قهقهه اين کني نمي فکر باران

 ...  گفت

 مي فکر که اونيم از تر زود خيلي.  عزيزم حله...  ديگه حله:»  گفتم فوري.  شد مي ناراحت دوستم

 .«  حله کردم

 .  بده پس چيزو همه خواد مي گه مي ؟ حله چي ـ

 آخه د!  من مال بدش داد پس بهت هم رو بود اسپورت که بودي داده بهش که عطري اون اگه ـ

 ؟ گيري نمي چرا...  کردم غلط بگير منو بيا يعني دقيقا اين بيتا

  ؟ کنم کار چي من مثال خب...  وا ـ

  ؟ گذاشته قرار چند ساعت فردا...  نياريا در بازي خل بيتا ببين ـ

 .  دنبالم مياد 0 ـ

  ؟ رين مي کجا ـ

 .  جايي هر.  نيست مهم گفت ـ

 .  دارم دوست من که شاپي کافي همون برين...  فهميدم ببين ـ

  ؟ جا اون چرا ـ

 زا نفهمه کيوان که جوري و بيام ترش قبل تونم مي بذاره قرار جا اون باهام فردا قراره اميد چون ـ

 .  ببينم العملشو عکس نزديک

  ؟ نفهمه خواي مي طور چه ـ

 تو فهمم مي ببينم طرفو حرکات فقط من.  شينم مي دور ديگه ميام محسوس نا جوري يک ـ

 .  گذره مي چي فکرش

  ؟ واقعا ـ
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 .  واقعا ـ

 ؟؟؟؟ بياري هوو خواهرت سر خواي مي ؟ داري قرار اميد با چي براي کلک حاال ـ

 .  خوام مي هوو که کنن نمي درک منو چرا...  کشه مي دلم که هوو نگو وايـــــي ـ

 .«  اي ديونه تو:»  گفت و خنديد

  ؟ نداري کاري ديگه فعال...  خب ـ

 .  کني مي کمکم که مرسي.  نه ـ

 .  کنم مي خواهش ـ

 ور به رو ساعت به.  بود مونده پيشم بهتام قرصاي.  گذاشتم کيف داخل رو گوشي و کردم قطع

 هک بچه...  بودم شده خيره چيش به دونم نمي من و رفت مي...  تاک تيک تاک تيک.  شدم خيره

  بودم

 ساعت بعدم و شمار دقيقه ي عقربه طور چه ببينم تا کردم مي نگاه ساعت به تموم ساعت يک

 تهش بودم تپل ي بچه يک.  اومد بچگيم ذهنم تو.  ديدم نمي هيچي ولي...  ميکنه حرکت شمار

  اين ساله

 يزم روي که بود ذهنم تو خوردني و تپل ي بچه يک فقط.  تر کم شايدم تر بيش شايدم...  حدودا

 داشتم مي خودم مثل تپل ي بچه يک کاش...  آخي.  زد مي زل ساعت به و نشست مي خوري نهار

 . 

 با «؟ چيه:»  گفت تعجب با.  خنده زير زدم.«  خوابيد:»  گفت و بيرون اومد کوروش.  زدم لبخند

 مي سرم به سر هنوزم:»  گفت حرص با.«  خوابوندي بچتو کردم فکر لحظه يک:»  گفتم خنده

  ذاري

 هب کردم شروع و برداشتم گوشيمو.  خوردم بقيشم و برداشتم شربتمو.  انگار بود خنده روز.« 

 بيتا ي دهپرون پيش وقت خيلي.  بنويسم رو غزل و بيتا ي پرونده ي خالصه بود رفته يادم.  نوشتن

  رو

 نطورياي رو بيتا ي پرونده ي خالصه مثال عنوان به...  بودم نکرده وارد گوشيم تو ولي بودم ساخته

  : اسم چلفتي پا و دست اما نما مغرور ، بند خالي شدت به ، ?جوجه:  پسر مشخصات:»  نوشتم
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!  تابي:  اسم تحمل بي و عجول ، جلو قدم سه حاضر حال در ، ذليل کيوان:  دختر مشخصات.  کيوان

  عاشق آدم عين خب.  نبود مشخص تکليفشون آخه!!!!  زن هم به حال يعني زرد!«  زرد:  وضعيت

 نازشو يتاب که گيره مي جو کيوان اين هي!  خوشي به رو ما سالمت به رو شما نيستين بمونين همين

  زدم حرفو اين بلند همچين بود اومده که دانشگاه جلوي بار يک رفتارش اين خاطر به...  بکشه

 هم به ريختت خواهر خدمتت بدم لب رژ:»  انداختن بهش بار تاسف نگاه يک و برگشتن همه که

 حاال.  ورج بد...  ها بودم کرده حال جور بد تيکم با خودم خدايي «؟ بکشه نازتو بياد بيتا بلکه نريزه

 خوش زوج خيلي...  برسن هم به که بود حقشون واقعا ادرين و اون ؟ کردم مي کار چي رو ليال

 به توجه با.  بدم خوردشون بر هم به يکم بايد کردم حس.  دونستم مي...  شدن مي بختي

  شخصيتاشون

 يول نداشتيم کالس که فردا از گرفتم تصميم.  داد نمي جواب«  شدن جذب=  زدن پس»  جا اين

 که کنم کاري بتونم تا بفهمم ادرينو اخالقاي ريز به ريز و کنم فعال هلمزيمو شرلوک نگاه فردا پس

  آنتي

 راه يچ هر که دفتري...  افتادم عشق دفتر ياد يکهو.  برسونم ليال به اونو و شه فعال غير عشقش

  کرف بهترين انگار.  بودم نوشته توش رو هام تجربه تموم و بودم بلد نفر دو کردن عاشق براي حل

 رينبهت تونستم مي بار اين ولي...  بودم نرفته سراغش که بود وقت خيلي.  بود رسيده ذهنم به

 راه هر آخر و داشت ها تبصره تموم با مرحله به مرحله رو راها تموم دفتر اون.  بگيرم ازش کمکو

  هم

 اه خيلي نظر از شايد.  بودم نوشته رو شد مي عملي روشون روش اين که پسري و دختر ويژگي

 شد ندبل گوشيم زنگ صداي.  نبوغه يک دفتري همچين نوشتن کردم مي فکر من ولي بود مسخره

  اما

.  ظخداف...  خب:»  گفتم کوروش به رو.  دنبالم اومده يعني بود زده تک.  بود باربد.  شد قطع فوري

  «؟ نه.  دادم بهت زحمت خيلي ديگه

  ؟ نه بگم االن داري انتظار ـ

 رسم روب اول:»  گفتم حرص با.«  شايد:»  گفت لبخند با «؟ بگي خواي نمي نکنه:»  گفتم حيرت با

 :»  شنيدم اونو جواب و در سمت رفتم.  خنديد!«  بشر کن اختراع بعد بگير ياد رو داري مهمون
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 ادتي بهتا:»  گفت که کردم باز درو.«  داداشي مرسي:»  گفتم خنده با.«  نيستي مزاحم وقت هيچ

 .« نره

 .  خدافظ.  چشم ـ

 .  اومدي خوش ـ

 المس و نشستم عقب.  زدن مي حرف هم با داشتن.  بود اومده نيلوفرم.  بيرون دويدم و بستم درو

  «؟ کردي مي کار چي جا اين:»  گفت و داد جوابمو باربد.  دادم

 .  بود شده تنگ براش دلم.  بزنم بهش سري يک بودم اومده ـ

 . بگيرم ازش احوالي و حال يک خواستم مي.  بيرون نيومد که حيف ـ

 .  ببخشيد.  بياد نتونست ديگه همين براي نبود خوب زنش حال ـ

 طوري اين زشته.  ازش بپرسيم حالي يک بريم باربد خواي مي ؟ بوده بد حالش چرا:»  گفت نيلوفر

  سمت رفت و کرد حرکت باربد.«  همين زد مي لگد بچش بود حامله بابا نه:»  گفتم فوري.«  که

 ونند نمي اونا وقتي باشم پيشش طوري چه مياد نيما که ديگه ي هفته کردم فکر خودم با.  خونه

.  شمب نزديک بهش زياد تونستم نمي ؟ بابامه دور دوستاي از يکي پسر کنن مي فکر و داداشمه

  پوفي

 من فهمنب تا و نباشن من مثل اونا شايد.  نيستم خواهرشون که بگم بهشون تونستمم نمي.  کردم

 آخي.  ستمني واقعي مثال ديگه چيز يک شايد نبود درستي ي کلمه قالبي.  بياد بدشون ازم قالبيم

  باربد

 داقلح اي دقيقه چند يک کاش گم مي هنوزم:»  گفت و گذاشت باربد دست روي دستشو نيلوفر... 

 حقشه که کوچولو تبريک يک حداقل...  حاملست زنش...  باربد زشته.  زديم مي سر بهشون

  بشنوه

 اننگر عزيزم:»  گفت و خنديد باربد «؟ گفتم شما به من که بدونه کجا از بابا:»  گفتم فوري.« 

 کيهت صندلي به حرص با سينه به دست.«  نگي نمياره طاقت کوچولوت دل دونن مي همه.  نباش

  و دادم

 ...« داشتم نگه رو تو راز من...  بابا برو:»  گفتم مانند قهر حالت با
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  ؟ راز کدوم ـ

 .  لق دهن گي مي باز بگم اگه ـ

 .  گم نمي ـ

 «؟ چي:»  تگف تعجب با نيلوفر يکهو «؟ کشيد سيگار بار يک باربد دوني مي نيلوفر:»  گفتم فوري

 »: گفتم حرص با «؟ کني مي باور تو نيلوفر ؟ آخه کشيدم سيگار کي من باران:»  گفت باربد

 ودمب گرفته دهنم لوله يک که ميگه بچگيمو و قديمي عکس:»  گفت و خنديد...«  هست عکسشم

 .«  گيمب بهشون تبريک يک بريم:»  گفت و داد فشار باربدو دست.  خنديد نيلوفر.«  سيگار مثل

 .  نيلو خيال بي ـ

 گفتم ادد حالت با تقريبا و پيشونيم به زدم «؟ نه قشنگه شدن دار بچه:»  گفت و کرد مکث نيلوفر

 لهتو ما براي سرا حرم جاي بايد بابا...  بچه بچه هي.  نبرين ديگه...  ها نبرين بچه اسم ديگه:» 

  سرا

 .«  زشته ؟ چيه توله ؟ باران چي يعني:»  گفت باربد...«  بزنن

 فتهر قلبم توي تير يک االن من کنين فکر...  بدين قول من به...  خدا رو تو.  گم مي راست خب ـ

 ... اينه اون و...  بگم خواهشمو آخرين خوام مي و

.«  يننش دار بچه نيلوفر سالگي سي تا:»  غريدم کالفگي با «؟ چيه.  جونت از دور:»  گفت نيلوفر

 ينهشير بچه بعدم...  خاک تو شه مي تجزيه بدنش باربد که موقع اون تا...  وااااي:»  گفت نيلوفر

 ... 

 يلوفرن که اولش.  گم مي تلخياشم االن:»  کردم ناله «؟ شيريني براي کني صبر چي براي همه اون

  باال حصب تا شب و گيري مي ويار بگذره که يکم...  کني مي پف خوابي مي هي شي مي حوصله بي

 راه که وقته اون کنه مي باد کم کم شکمت اون از بعد.  گيره مي تعفن بوي خونه کل و مياري

.  ده مي قتطال بعد شدي زشت بينه مي باربد.  بهتره نگم که قيافتم و پنگوئن مثل شه مي رفتنت

  وقت اون
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 گيرتت مي زايمان درد تنهايي تو يا.  داري راه تا دو بعد...  کرده باد شکم يک با و موني مي تو

 ادامه سريعا توجه بي.«  جونم از دور:»  گفت حرفم وسط...«  سراغت مياد عزرائيل سرش پشت

  دادم

 يم درد عالمه يک بعد.  بيمارستان بردت مي مياد يکي جيغت جيغ صداي از مياري شانس يا:» 

 وق...  هش مي شروع تازه بياد دنيا به که وقتي.  بياد دنيا به کيلوئه ده که گندت ي بچه تا کشي

  وقش

 نهک مي گريه ذاري مي هم روي چشماتو که همين...  بخوابي ذاره نمي و گوشته تو صبح تا شب از

  پيفش پيف بوي.  ندازه مي راه داد و جيغ بازم ولي کني مي تحمل...  نداري راهي هيچ ديگه... 

 .  گيره مي رو جا همه

 هک ها عصا اين از.  عصا ؟ چي عين شه مي خم سالگي سي توي کمرت شي مي شکسته کم کم

 ...  ندارد تمامي مصيبت اين و...  ور ور ور و شه مي کبود و کنه مي ورم چشمات بعد.  خمه سرش

 هک جديدش زن با باربد سالگيتم سي از بعد...  شدي دار بچه زود که اين براي فقط ؟ چي براي

.  شو دومم زن خواي مي اگه گه مي و سراغت مياد جوونه و خوشگل من عين و نداره ايم بچه هيچ

  تو

 وت برنت مي بودن ديوانه جرم به آخرشم آشغالي تو کني مي پرت رو بچه اين شي مي کالفه ام

 نمي لشو من:»  گفت و خنديد باربد «؟ انتظارته در سرنوشتي چه بيني مي...  بندن مي تيمارستان

 .  کنم

:»  مگفت و آوردم در تهوع حالت اداي.«  مرسي:»  گفت لبخند با نيلوفر.«  خوشگله باشه چي هر اون

  يستن که مسابقه:»  گفت نيلوفر.«  بشه دار بچه شما از تر زود بايد بهتا.  باشين خيال همين به

 نرسيده حجلتونم شب هنوز شما خدا رضاي محض:»  زدم جيغ.«  داشتيم شرايطشو وقت هر... 

 مک که شدم خيره بيرون به لب به لبخند.  خنده زير زدن!«  ديگه بسه.  زنين مي حرف طوري اين

  کم

 که ينا قبل باربد:»  گفتم و پيشونيم به زدم.  گرفت مي داشت بارون واي.  گرفت مي بارون داشت

  «؟ چرا:»  کردم ناله.«  نوچ:»  گفت دراري حرص لحن با.«  خونه برو من جون شه تموم بارون

 .  شدن دار بچه از ترسوندي منو زن که اين براي ـ
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 !«  تو جون به.  شده بچه عاشق تر بيش که مشنگه قدر اون زنت ؟ ترسوندم:»  کردم ناله

  «؟ نترسيدي:»  گفت نيلوفر به رو باربد

 . چرا ـ

:»  گفت باربد.  کوبوندم صندلي به خودمو و.«  داداش زن کن اذيت منو فقط:»  گفتم حرص با

 هک بوسيدم چنان آن نيلوفرو ي گونه.  شدم خم داري خنده حالت با فوري.«  بعد کن جمع گندتو

  تر بيش

 من و جن و مشعه اشعه جلو...  داداش زن برم قربونت الهي:»  گفتم بعدم!  بود شبيه مالي تف به

  حالت قرص.  نگير غوره آب زياد بعدم...  نريا تاپ و لُپ و يارانه و کامپيوتر و باربد و روح و

 ي هگوش جگر مراقب...  بخره باربد بگو کردي ويار چيزي تا...  بخواب بگير فقطم.  کن ميل تهوعم

  بيش سرعتشو و خنديد باربد «؟ شد خوب:»  گفتم و دادم تکيه صندلي به برگشتم.«  باش هم عمه

 لهنا و کردم سرفه...  ولي بود بويي خوش هواي.  کشيدم نفس و پايين دادم رو شيشه.  کرد تر

  رمنتظ و باال دادم دوباره رو شيشه.«  جان باران باال بده رو شيشه:»  گفت نيلوفر.«  دود:»  کردم

 پيش مبر بعد کنم عوض لباسمو خواستم و اتاقم طرف دويدم رسيديم که همين.  برسيم تا موندم

 و االب آورد سرشو.  زدم صداش و پيشش رفتم.  نشسته تخت روي من اتاق توي که ديدم اما بهتا

  به

  «؟ اي گرفته چرا ؟ شده چي:»  گفتم.  شد خيره کمد

 .  گفت بهش بابا.  فهميد مامان...  مامان ـ

  «؟ خوبه حالش االن.  واي:»  گفتم و نشستم تخت روي زده بهت

 نفرين زمانو و زمين داره هي.  ناراحته خيلي.  باشه خوب شه مي مگه.  نه.  باباست پيش االن ـ

 .  کنه مي

 بارون داره ببين.  جونم بهتا نباش ناراحت اصال.  شه مي خوب بعدش اولشه مال نداره اشکال ـ

 ... مياد
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 تاپمو لپ.  پايين انداختم سرمو «؟ وقتشه االن:»  گفت حرص با و بدم ادامه حرفمو نذاشت

 نهمي و کنم عوض لباسمو تا کمدم سمت رفتم بعدم.  گذاشتم بارانو براي آهنگ و کردم روشن

  بهش طوري

...  تابه:»  گفتم و نشستم بهتا کنار.  کردم خاموش تاپو لپ دوباره شد تموم وقتي.  کردم گوش

  «؟ دي مي انجامش بکنم خواهشي يک االن

 ... و مسخره خواهشاي اين از اگه ـ

 .«  بزني زنگ بهش کرده خواهش کوروش:»  گفتم فوري

  «؟ چي:»  کرد زمزمه.  بود من سر پشت ديوار به نگاهش اما برگردوند طرفم سرشو.  کرد تعجب

 .  بپرسه حالتو فقط خواد مي ـ

 ؟ چي براي ـ

 .  خرابه حالت و شدي زخمي که اين براي خب ـ

  ؟ گفتي بهش تو ـ

 .  بگم شدم مجبور همين براي پرسيد حالتو نه ـ

  «؟ چي براي باران:»  کرد ناله

 .  بگم تونستم نمي که دروغ ـ

 .  بگي دروغ توني نمي دفعه يک همين.  آهان ـ

 هاگ...  که گم نمي دروغ کنم کار هر من ؟ االن تا من گفتم دروغي ؟ بهتا گفتم دروغ االن تا مگه ـ

 .  مصلحتيشه بگم هم

  «؟ گفتي اميد مورد در بهش:»  گفت و حرص با داد تکون سرشو

 کلي معمولي خيلي.  زديم حرف ديگه چيزاي مورد در فقط.  نزدم حرف هم کلمه يک خدا به.  نه ـ

 ؟ بهش زني مي زنگ.  بوديم شاد و خنديديم

 .«  يکم:»  گفت و داد تکون سرشو.«  باران جون:»  کردم ناله.  نداد جوابي
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 .  باشه ـ

 ماون و بهش دادم گوشيشو...  گرفتم کوروشو شماره خودم گوشي روي از و برداشتم گوشيشو

 خاصي چيز.  گفتن چي که نموند يادم زيادم...  شنيدم نمي کوروش جواباي از چيزي...  داد جواب

 .  نبود

 روي . برداشتم عشقو دفتر ميزم کشوي داخل از.  خوبم من گفت مي کرد مي تعارف هي بهتا فقط

  مي که چيزي باالخره و...(  ، خواستن کمک ، زدن پس ، برخورد... )  زدم ورقش و نشستم ميز

 تا که بود راهي اين.  کشيدم جيغ خورد مي نفر دو اون به قدر چه که اين از.  کردم پيدا رو خواستم

  به ور اونا تونه مي که نوشتم راهي يک بسته چشم ديدم مي که اين...  بودم نکرده امتحانش حاال

 عرش تا که بودم کرده پيدا سقفي به اعتماد.  کرد مي شادم خيلي نره درزشم الي مو و برسونه هم

 اي ديگه راه هيچ.  دادم مي انجامش راه اين با بايد( .  تلقين)  بود اين راه اون!  خدا به رسيد مي

  به

 شونرفتارا به شه باعث تا همن عاشق که کردم مي تلقين بهشون بايد.  نداشت تاثير شدت اين

 يک بعد...  و داشتن هم با تري بيش برخورد به نياز طوري اين...  کنن دقت مقابل طرف به نسبت

  جرقه

 حال خوش.  خودم براي گفتم مي شعر...  خنديدم.  افتادن گير عشق دام تو فهميدن مي يکهو و

  بهتا . کردم مي شروع ديگه طرف با کارمو فردا پس از بايد ولي بودم مطمئن که ليال از.  بودم شده

 مگذاشت دفترو.  رسيدم مي اميدم حساب به.  تخت روي گذاشت گوشيشو و شد تموم تلفنش

 ردهنک تمومش هنوز.  کردم نگاه بومم به.  تراس داخل رفتم و پوشيدم شالمو دوباره و کشو داخل

 .  بودم

 نهمي براي نداشتم حالشو زياد ولي بکشم خواستم مي که بود وقت خيلي رو رو به رو ي منظره

...  باريد مي بارون.  نشستم پشتش صندلي روي و پوشيدم پوشمو رو.  طرفش رفتم مي کم خيلي

  منم

 و باريد نمي بارون هميشه.  تاخيرم براي دوم دليل اينم.  کشيدم مي بارونو ي صحنه داشتم

 يم که مويي قلم قلميم جا داخل از.  بکشم تا نبود خلوت سرم من اومدن بارون موقع هم هميشه

  رو خواستم
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 يخيل بوم روي روغن رنگ با کارم من...  انداختم دقيق نگاه يک رو به رو ي صحنه به و برداشتم

  دو ، نبوديم خواهر که اين با.  داشت اي عالي طراحي هم بهتا که بود جا اين جالب...  بود خوب

 هب نگاه يک.  طراحي اون و داشتم دوست رو بوم فقط من ولي داشتيم رو نقاشي استعداد تامون

 از کال خستگي که بعد و کردم کار نقاشيم روي ساعتي نيم.  کردم رنگي قلمو بعد و انداختم بومم

  تنم

 رداشتمب گوشيمم.  بخونم يکم تا برداشتم کتابمو و خونه داخل رفتم اومد بند بارونم و رفت بيرون

 کني دير هم دقيقه دو...  شاپ کافي همون بيا هشت ساعت راس داماد فردا:»  دادم اس اميد به و

  دير

 بهتر يهيچ از ولي نه يا گيره مي دونستم نمي که اي نقشه.  کنم اجرا نقشمو خواستم مي!«  کرديا

  فقط مکرد مي براش فکري يک اونم!  بس و...  داشتم نياز دختر يک به فقط.  بود بهتر خيلي.  بود

 کيهت ميزم به.  باشه کرده ذخيره سيمکارتش تو هاشو شماره اميد که خواستم مي شانس يکم

 مي کار به بازيگريمو هنر يکم...  زدم شيطانيام لبخند اون از و گرفتم دندون به گوشيمو.  دادم

  و گرفتم

 عدشمب و بدم انجام رو نقشه اين نحو بهترين به بتونم تا بودم مي شانس روي بايد فقط...  بعد

 اب بابا «؟ شد چي:»  گفت و شد بلند تخت روي از بهتا.  تو اومد بابا و شد زده در.  بود بزرگ خدا

  چهره

 زنگ دامي به...  بابا بهتا...  کالفست.  عصبانيه ؟ بشه چي داري انتظار:»  گفت و تو اومد گرفته ي

  وسرش فوري بهتا.«  نيست خوب مادرت حال کنه صبر ديگم يکم بگو.  بخواه معذرت ازش و بزن

 و دز تلخي لبخند بابا.«  کنه مي درک اون.  باش مامان مواظب فقط بابا چشم:»  گفت و داد تکون

 خونم به بهتا نشه باعث حالي خوش از جيغم صداي تا دادم فشار هم به دندونامو.  بيرون رفت

 ! شه تشنه

 .  خرابه حالت و شدي زخمي که اين براي خب ـ

  ؟ گفتي بهش تو ـ

 .  بگم شدم مجبور همين براي پرسيد حالتو نه ـ
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  «؟ چي براي باران:»  کرد ناله

 .  بگم تونستم نمي که دروغ ـ

 .  بگي دروغ توني نمي دفعه يک همين.  آهان ـ

 هاگ...  که گم نمي دروغ کنم کار هر من ؟ االن تا من گفتم دروغي ؟ بهتا گفتم دروغ االن تا مگه ـ

 .  مصلحتيشه بگم هم

  «؟ گفتي اميد مورد در بهش:»  گفت و حرص با داد تکون سرشو

 کلي معمولي خيلي.  زديم حرف ديگه چيزاي مورد در فقط.  نزدم حرف هم کلمه يک خدا به.  نه ـ

 ؟ بهش زني مي زنگ.  بوديم شاد و خنديديم

 .«  يکم:»  گفت و داد تکون سرشو.«  باران جون:»  کردم ناله.  نداد جوابي

 .  باشه ـ

 ماون و بهش دادم گوشيشو...  گرفتم کوروشو شماره خودم گوشي روي از و برداشتم گوشيشو

 خاصي چيز.  گفتن چي که نموند يادم زيادم...  شنيدم نمي کوروش جواباي از چيزي...  داد جواب

 .  نبود

 روي . برداشتم عشقو دفتر ميزم کشوي داخل از.  خوبم من گفت مي کرد مي تعارف هي بهتا فقط

  مي که چيزي باالخره و...(  ، خواستن کمک ، زدن پس ، برخورد... )  زدم ورقش و نشستم ميز

 تا که بود راهي اين.  کشيدم جيغ خورد مي نفر دو اون به قدر چه که اين از.  کردم پيدا رو خواستم

  به ور اونا تونه مي که نوشتم راهي يک بسته چشم ديدم مي که اين...  بودم نکرده امتحانش حاال

 عرش تا که بودم کرده پيدا سقفي به اعتماد.  کرد مي شادم خيلي نره درزشم الي مو و برسونه هم

 اي ديگه راه هيچ.  دادم مي انجامش راه اين با بايد( .  تلقين)  بود اين راه اون!  خدا به رسيد مي

  به

 شونرفتارا به شه باعث تا همن عاشق که کردم مي تلقين بهشون بايد.  نداشت تاثير شدت اين

 يک بعد...  و داشتن هم با تري بيش برخورد به نياز طوري اين...  کنن دقت مقابل طرف به نسبت

  جرقه
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 حال خوش.  خودم براي گفتم مي شعر...  خنديدم.  افتادن گير عشق دام تو فهميدن مي يکهو و

  بهتا . کردم مي شروع ديگه طرف با کارمو فردا پس از بايد ولي بودم مطمئن که ليال از.  بودم شده

 مگذاشت دفترو.  رسيدم مي اميدم حساب به.  تخت روي گذاشت گوشيشو و شد تموم تلفنش

 ردهنک تمومش هنوز.  کردم نگاه بومم به.  تراس داخل رفتم و پوشيدم شالمو دوباره و کشو داخل

 .  بودم

 نهمي براي نداشتم حالشو زياد ولي بکشم خواستم مي که بود وقت خيلي رو رو به رو ي منظره

...  باريد مي بارون.  نشستم پشتش صندلي روي و پوشيدم پوشمو رو.  طرفش رفتم مي کم خيلي

  منم

 و باريد نمي بارون هميشه.  تاخيرم براي دوم دليل اينم.  کشيدم مي بارونو ي صحنه داشتم

 يم که مويي قلم قلميم جا داخل از.  بکشم تا نبود خلوت سرم من اومدن بارون موقع هم هميشه

  رو خواستم

 يخيل بوم روي روغن رنگ با کارم من...  انداختم دقيق نگاه يک رو به رو ي صحنه به و برداشتم

  دو ، نبوديم خواهر که اين با.  داشت اي عالي طراحي هم بهتا که بود جا اين جالب...  بود خوب

 هب نگاه يک.  طراحي اون و داشتم دوست رو بوم فقط من ولي داشتيم رو نقاشي استعداد تامون

 از کال خستگي که بعد و کردم کار نقاشيم روي ساعتي نيم.  کردم رنگي قلمو بعد و انداختم بومم

  تنم

 رداشتمب گوشيمم.  بخونم يکم تا برداشتم کتابمو و خونه داخل رفتم اومد بند بارونم و رفت بيرون

 کني دير هم دقيقه دو...  شاپ کافي همون بيا هشت ساعت راس داماد فردا:»  دادم اس اميد به و

  دير

 بهتر يهيچ از ولي نه يا گيره مي دونستم نمي که اي نقشه.  کنم اجرا نقشمو خواستم مي!«  کرديا

  فقط مکرد مي براش فکري يک اونم!  بس و...  داشتم نياز دختر يک به فقط.  بود بهتر خيلي.  بود

 دادم يهتک ميزم به.  باشه کرده ذخيره سمکارتش تو هاشو شماره اميد که خواستم مي شانس يکم

 و رفتمگ مي کار به بازيگريمو هنر يکم...  زدم شيطانيام لبخند اون از و گرفتم دندون به گوشيمو. 

 عدشمب و بدم انجام رو نقشه اين نحو بهترين به بتونم تا بودم مي شانس روي بايد فقط...  بعد

 .  تو اومد بابا و شد زده در.  بود بزرگ خدا
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 «؟ شد چي:»  گفت و شد بلند تخت روي از بهتا

 به...  باب بهتا...  کالفست.  عصبانيه ؟ بشه چي داري انتظار:»  گفت و تو اومد گرفته ي چهره با بابا

 .« نيست خوب مادرت حال کنه صبر ديگم يکم بگو.  بخواه معذرت ازش و بزن زنگ اميد

 .« کنه مي درک اون.  باش مامان مواظب فقط بابا چشم:»  گفت و داد تکون سرشو فوري بهتا 

 اعثب حالي خوش از جيغم صداي تا دادم فشار هم به دندونامو.  بيرون رفت و زد تلخي لبخند بابا

 !  شه تشنه خونم به بهتا نشه

 گوشيشو و نشست تخت روي بهتا.  زدم لبخند.«  باران شانسي دور رو انگار:»  گفتم دلم تو

 ودب زده زنگ اميد به حاال تا قدر اون عالوه به.  باشه حفظ اگه بگيره شماره تونست مي.  برداشت

  که

  «؟ خوبي...  سالم:»  شنيدم رو بهتا صداي فقط بازم و.  بود حفظ حرکاتشو ديگه

 ... ـ

 االن.. . اومده سرم باليي چه من که فهميده تازه مامانم ببين...  خب ولي دونم نمي...  اميد ببين _

 ...  مامانم بده خيلي حالش

 ...« نيک مي درک مطمئنم...  بندازيم عقبش روزي چند گفت بابا:»  گفت و کشيد عميق نفس بهتا

_  ... 

 تونم نمي طوري اين...  روش روزم چند اين...  کرديم صبر همه اين خب ولي...  اميد دونم مي _

 .  بره مي زمان اون کردن راضي که دوني مي.  کنم راضي مامانو

_ ... 

  ؟ ديگه نداري کاري.  خب...  مرسي _

_  ... 

 . خدافظ...  طور همين منم _
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 خوندم کافي ي اندازه به که خوب...  خوندن به کردم شروع و نشستم صندليم روي.  کرد قطع و

 جام زا خواستم نمي حتي که بود گرفته خوابم قدر اون.  کردم نگاه ساعت به و گذاشتم کنار کتابو

  بلند

 زده در شدن گرم پلکام که همين اما.  بستم چشمامو و گذاشتم ميز روي سرمو جا همون و شم

  لبتها ؟ کني مي باز درو...  باران سالم:»  اومد ماني صداي «؟ بله:»  گفتم و نکردم بلند سرمو.  شد

 دوما...  االن اونم کرد مي غلطي چه جا اين اوال اين.  شدم خيره در به تعجب با.«  هست دوستمم

  و دمش بلند جام از.  هواپيما با ديگه شهر يک بود رفته صبح خوبه.  کرد مي غلطي چه دوستش با

  «؟ کنم عوض لباسمو کني مي صبر:»  گفتم

 ؟ جاست اون بهتا.  نکن عجله.  آره _

 .  آره _

 . خب خيلي _

 هک همين اما.  کردم باز درو و پوشيدم مانتومو.  بود خوب چيزش همه که اون.  کردم نگاه بهتا به

 هک بکنمش تا کردم خم سرمو.  کرد گير درگاه آهن برجستگي به مانتوم ي دنباله کردم بازش

  صداي

 اسمحو که اين بدون و کندم مانتومو ترس با.  بود اي عجله خيلي.«  بيا باش زود باران:»  اومد بابا

  کار تاقا سمت رفتم.  پايين دويدم بندازم دوستش و ماني به نگاهي يک حداقل يا بدم سالم باشه

 زآشپ داخل دويدم و دادم تکون سرمو.«  بيار درد سر قرص يکم برو:»  گفت عجله با بابا...  بابا

  . بخوره تا دادش مامان به اونم.  بابا به دادم و آوردم در قرص بسته يک کابينت توي از...  خونه

 نماما:»  گفتم و نشستم کنارش.  بود کرده پف چشماش کال که بود کرده گريه قدر اين مامان

 هيچ.  شه مي خوب زود خيلي نباشين نگرانم...  خوبه حالش خودش بهتا...  نباش ناراحت جون

  نگراني

 رفت اتاق از و.«  باش آروم تو.  هدي برات بگيرم دارو يکم رم مي من:»  گفت بابا.«  نداره اي

  ريبهغ مادر اين با بودم زده حرف نيما با وقتي از.  شدم خيره زمين به و گرفتم مامانو دست.  بيرون
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 يليخ اون چون شايد...  چيه دليلش دونستم نمي.  دونستم مي بابام مردو اون هنوزم اما بودم شده

  و کرد پاک اشکاشو.  نبود طور اين هدي اما بشه نزديک من به تا کرد مي سعي هدي از تر بيش

  «؟ طوره چه بهتا حال:»  گفت

 ...  پيشش اومده ماني...  باالست _

  «؟ کنه مي گريه:»  گفت و گرفت سرشو

 ؟ بخوابي خواي مي...  نباش نگران شما...  آرومه...  خوبه حالش خودش اون.  اصال نه _

 رهخي جلو به منم و اتاق از بيرون رفت.  شد بلند جاش از و داد تکون منفي ي نشونه به سرشو

 در صداي موقع همون اما پيششون برم تا بيرون رفتم اتاق از...  افتادم دوستش و ماني ياد.  شدم

  از

!  زودي همين به...  بود رفته دوستش فهميدم بعدا ولي رفته بابا که کردم فکر اول.  شد بلند حياط

  «؟ بود رفتن و اومدن وضع چه اين شيم آشنا هم با خواستم مي.  اه زوده خيلي:»  گتم ماني به رو

 مي شدير گفت ولي باال بياد کردم تعارفش زور به...  برسونه منو بود اومده.  ديگه رفت مي بايد _

 .  رفت شه

:»  فتمگ و.(  واال نيستم شيطون قدرم اون.  نشستم روش پرش حالت با)  پريدم ميز روي حيرت با

  ي نظريه:»  گفت و خنديد بهتا «؟ چي:»  گفت تعجب با...«  ها اسبه بر سوار شاهزاده اين واي

 مين دختر اتفاق حسب بر يکهو و داره دختر که اي خونه مياد که کسي:»  گفتم لبخند با.«  بعدي

 مه به نزديک اي آينده در...  بره باشه داشته برخورد دختر با که اين قبل اونم و ببيندش تونه

  برخورد

 بخت بد محمدو دقيقه دو عرض در پس...  خب:»  گفت و خنديد.«  همن سهم تا دو اين و کنن مي

 .«  کردي

  ؟ محمده اسمش _

 .  آره _
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 براي گزينه بهترين باشه محمد اسمش و طرف باشه خوشگل اگه...  اسمو اين دارم دوست _

 .  ازدواجه

» : گفتم و خنديدم منم...  خنديد تر بد و.«  حيا بي...  باران شدي حيا بي:»  گفت و خنده زير زد

 حالت:»  گفت و نشست تخت روي کنارش ماني.  گرفت خندش بهتام «؟ بدم تشکيل پرونده

  «؟ خوبه

 مثال.«  بشينم خوام مي تر ور اون برو ماني:»  گفتم و کنارشون رفتم...  بودا يخ خيلي ماني لعنتي

 .  دش تر دور لعنتي ولي شه باز جا من براي تخت طرف اون تا شه تر نزديک بهتا به خواستم مي

 با.  دش تر نزديک بهتا به و کرد پوفي.«  بشينم وسط خوام نمي من:»  گفتم و پيشونيم تو زدم

  «؟ برگشتي زود قدر اين شد چي:»  گفتم و نشستم تخت طرف اون خنده

 دوستاي...  ديدم محمدو آخه...  بده خيلي حالش مادرم جون از دور که گفتم گنده کله دروغ يک _

 بهش تهران گشت مي بر داشت اون.  ايم صميمي هم با خيلي االنم تا و بوديم دانشگاه دوران

  گفتم

 هتاب راستي.  بزنم سر بهتا به خواستم مي همم بودم غزل نگران هم.  اومدم ديگه و برسونه منو

 .  آورده فرهاد دره دم ماشينت

  «؟ نديديم ما که آورده طوري چه فرهاد:»  گفتم تعجب با

 ...  بفهمين خواست نمي _

 ...  چيه فرهاد کاراي دليل فهميديم ماني راستي!  ترسو _

  ؟ چيه _

 و کرده قاطي...  همين براي داره خطرناکي مريضي ولي اي مريضي چه نپرسيديم...  مريضه _

 .  غيره

 .  کنه کبود منو خواهر شه نمي دليل _

  ؟ دونن مي باباتون و مامان _

 .  نگم بهشون گفت غزل...  دونن نمي...  نه _
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 تحماق قدر اين چرا آخه...  کرد توصيفش شه نمي اه...  قدر چه ولي ببخشيدا غزل اين.  بابا اي _

  هب اون که نيست خوب اصال اين حال اين با...  خالمه پسر فرهاد و کارشم هيچ درسته ؟ کنه مي

 .  کنه کبودش روز هر فرهادم و بمونه فرهاد خاطر

 تا چند يک منم حال هر به:»  دادم ادامه شيطنت با.  موند ساکت و برد فرو موهاش تو دستشو

  «؟ کردي کار چي:»  گفت تعجب با.«  کردم بهش سفارش

 . گيره مي جواب مطمئنم انجامبده رو اونا تا گفتم غزل به راه تا چند _

  «؟ هايي راه چه:»  شد مشکوک چهرش

 بايد که کسي اون و خودمه مخصوص فقط و فقط راها اين...  بگم راهامو من که شه نمي ديگه _

 .  بس و همين.  بده انجامش

 .«  بده جواب وارم اميد:»  گفت و داد تکون سرشو

 و درست بتونه غزل اگه کنه مي نرم فرهادو کم کم گفتم که راهايي...  داره بستگي غزل به _

 . بده انجامشون منظورمه من که طور همون

 .« بپرس:»  گفت ماني.«  اومد پيش برام سوال يک من:»  گفت بهتا

  ؟ درمان براي برن نمي فرهادو چرا ـ

 .  مريضه فرهاد که شنيدم شماها از تازه که من.  دونم نمي ـ

 ...  شد ساکت هم ماني و شدم ساکت منم...  شد ساکت بهتا

************** 

.  نه يا هد مي جواب اين که دونستم نمي.  برداشتم بود پيش سال چند مال که ايرنسلمو کارت سيم

  يک تونست مي حدودي تا اما کنه جدا همن عاشق ساله پنج که رو اميد و بهتا تونست نمي مطمئنا

 و دنش مي تر بيش و تر بيش بعديم کاراي با کم کم وقت اون.  بندازه بينشون روزه سه دو دعواي

 نبک خواي مي کار هر بودم گفته بهتا به سرم خير.  شن جدا تا بود الزم جرقه يک فقط آخرشم و

  من
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 رعط يکم و کردم چک خودمو بار آخرين براي آينه تو!!!!!  کنم نمي اذيتت و زنم نمي حرفي ديگه

  ودز.  شدم بود منتظرم خونه در جلوي که اي تاکسي سوار و بيرون رفتم اتاق از.  زدم خودم به هم

...  کنمب کارمو تونستم مي من و اومد مي اميد که بعدم و ببينم کيوانو العمل عکس تا رفتم مي تر

 و ادمد پولو رسيديم که همين.  زدم آميزي شيطنت لبخند بعد و کردم مرور ذهنم تو نقشمو تموم

  دويدم

 مي راحت من و بودن دور ولي بودن اومده.  کردم نگاه داخلو شيشه پشت از.  شاپ کافي سمت

 وبشخ حد در اما نزديک زياد نه و باشه کيوان به پشت که ميز يک و تو رفتم.  داخل برم تونستم

  پيدا

.  داد نوکيوا جواب و داد تکيه صندليش به.  نبود ضايع اما ديد منو بيتا.  نشستم جا همون و کردم

  خيلي.  انگار بود کرده گوش حرفام به خوب...  باشه سرد طوري اين کردم نمي فکر.  اومد خوشم

 هک اومد يکي!  ايش...  شه تفي کال که ببوسمش اينقدر بپرم خواست مي دلم.  بود سرد خون

 هويج هب منو روي همين براي بشه شنيده صدام و بزنم حرف خواستم نمي اصال.  بگيره سفارشمو

  بستني

 هويج خاطر به فقط و بودم شاپ کافي اون بستنياي هويج عاشق.  رفت اونم و کردم اشاره

 رشوچه بتونم کاش کردم مي آرزو.  خورد تکون صندليش تو کيوان.  رفتم مي جا اون بستنياش

  ولي ببينم

 و يکش خيليم که همراهش بود آورده پالستيک يک.  کم کم داد مي نشون چيزي شايد حرکاتشم

 و ديدمخن.«  گيريش مي بيتا از نداره اشکال:»  گفتم خودم با.  کشيد رو پالستيکه دلم.  بود ناز

  بهشون

 ي همه.  گذاشتم چونم زير دستمو.  گرفت هم رو بيتا سفارش و داد سفارش کيوان.  کردم نگاه

.  نرابطشو ي ادامه به بکشونه بحثو بتونه تا بيتاست از حرف يک منتظر ده مي نشون کاراش

  خنديدم

 ويجه موقع همون و زدم لبخند...  زنه نمي حرفي بيتام چون مونده گل تو خر ببخشيدا مثل ولي... 

 يم تلف وقتو داره بود معلوم کامال.  شدم خيره کيوان به و خوردن به کردم شروع.  اومد بستينم

  کنه
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 بگو هشب بيتا:»  دادم اس بيتا به و برداشتم گوشيمو.  رفت مي و داد مي که بود رفتن قصدش اگه

  به کمي...  گذاشتش خوند اسو وقتي و برداشت گوشيشو بيتا.«  برم بايد من بده وسايلو زودتر

 اي جمله به کردم خوني لب که طور اون.  زد حرف سرد خون دوباره بعد و داد گوش کيوان حرفاي

  زا يکم.  بهش داد پالستيکو و داد تکون سرشو کيوان.  بود نزديک بودم نوشته براش من که

.  ستادواي دوباره اما شد بلند جاش از کيوان.  کردم نگاه کنجکاوي با و کشيدم سر بستنيم هويج

 خورده اج جور بد بيتا که ديدم اما نرسيد بهم صداش بازم.  کردم نگاهشون و گذاشتم کنار ليوانمو

 . 

 و شد لندب جاش از بيتا که گفته چي بفهمم تا بره کيوان اين که موندم منتظر و پريدن باال ابروهام

  کي کيوان يکهو.  شنوم نمي حرفاشون از هيچي که شدم مي کالفه داشتم ديگه.  زد حرف باهاش

 شدم يم آب داشتم خدا واي.  بيرون کردم تف بستنيمو هويج.  گرفت رو بيتا دست مچ گفت چيزي

.  رداشتمب گوشيمو و گذاشتم کنار رو بستني هويج شيک خيلي منم...  من سمت برگشتن همه که

  واي

.  کردم نگاه گوشيم ساعت به...  نشد من متوجه کيوان که آوردم شانس...  بودم کرده عرق ديگه

 رشمس پشت و بيرون رفت شاپ کافي از و پايين انداخت سرشو بيتا...  ديگه بود هشت نزديک

  کيوان

 شدم خيره بهشون تعجب با...  بود اونا نزديک هم ديگه در يک ولي بود من کنار خروجي در يک. 

  يم بهتا با وقت هر.  خوردم بستينم هويج از ديگه يکم و!« ؟ اين ديونه شما:»  گفتم لب زير و

 مي هي...  بخورش تر آروم يکم باران زشته گفت مي بهم هي.  کردم مي ديونش جا اين اومدم

 بودمان طوري اين من البته...  زنه مي ليس ليوانو داره که موني مي اين مثل نخور ته تا باران گفت

 ...  باش کالس با يکم باران گفت مي يا...  کرد مي گويي زياده کال اون

 عدمب کردم مي کالفش آخر تا هميشه منم.  داره گذاشتن کالس به ربطي چه خوردن فهميدم نمي

 يرگ بهم قدر اون اگه.«  کالسش براي اينم!  بفرما:»  گفتم مي و ذاشتم مي رو بستني هويج يخ

  داد نمي

 در.  کنم اذيتش شم مجبور من که کرد مي کاري خودش ولي خوردمش مي نحو بهترين به خودم

  دمخو به!  تيپيه خوش داماد چه واي...  عينکش اون و شيک جين و شرت تي يک با اميد و شد باز
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 متوجهش انگار شدم خيره ميز به سرد خون منم و جلو اومد!  ها بازه دختر اون باران...  زدم تلنگر

  کيف و.«  سالم:»  گفت لبخند با و شدم خيره بهش.  نشست و کشيد عقب جلومو صندلي.  نشدم

  «؟ دادي مي درس:»  گفتم تعجب با.  گذاشت کنارش مهنديسشو

 ...  زبان.  بودم کالس...  نه ـ

 .  آهان ـ

  ؟ بزنيم حرف بعد بخوري چيزي يک خواي مي...  خب ـ

 .  خوردم من.  نه ـ

 ساکت و شدم خيره بهش «؟ خوبي.  خورم نمي چيزي منم خب خيلي:»  گفت و داد تکون سرشو

  خواهرم اب توني مي کني مي فکر اگه:»  گفتم صورتش تو يکهو که کرد نگاهم منتظر يکم.  موندم

!  خشن چه...  واو:»  گفت و کرد جور و جمع خودشو!  خورد جا...«  شره ديدي خواب کني ازدواج

  بدت من از چرا بدونم صادقانه خوام مي من.  کنيم حل مشکالمونو اومديم االن ؟ وقت اون چرا

 .«  مياد

 ! بازي دختر چون ـ

 به «؟ زني مي حرفي همچين چرا! ؟ بازم دختر من:»  گفت کالفگي با.  خورد جا بودنم رک از بازم

 .«  بودي...  هستي آره:»  گفتم و شدم خيره ميز

 !  بودم گي مي خودت ـ

 .  کنه نمي تغيير کس هيچ ولي ـ

 .  کردم من اما ـ

 .  کنم نمي قبول من ـ

 ام ؟ بزني هم به رو ما بين خواي مي چرا.  زني مي خودتو حرف تو گم مي چي هر من باران ببين ـ

 يک مثل . بگذرونم تو با وقتمو دارم دوست خيليم نکني رو کارا اين اگه اتفاقا...  خوبيم هم با خيلي

 ... زن خواهر تو قول به و داماد
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 ! ايرانيا قول به...  نه من قول به ـ

 نم که قدر همون اگه باشيم داشته خوبي اوقات تونيم مي هم با خيلي ما!  همون:»  گفت و خنديد

  و ادد بيرون کالفشو نفس.  دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو.«  بياي راه ما با توام دارم دوست

 شيمگو.  رسيده زمانش کردم فکر.«  نمياد خوشت من از که بيار منطقي دليل يک آخه خب:»  گفت

  کارت سيم.  بود سايلنت روي چون فهميد نمي ولي کردم روشن رو بود دستم ميز زير از که

 صداي.  بخوره زنگ گوشيش تا زدمش.  بود اميد ي شماره تماس آخرين.  بود توش ايرانسلم

 يزم روي گوشيشو که بود اين هدفم.  ميده جواب وقتي نباشه ضايع که کردم کم خودمو موبايل

 .  بذاره

 گوشي...  قراضش گوشي اون با اه اه...  آورد در جيبش داخل از گوشيشو و بست باالخره دهنشو

  ميز روي رو گوشي تعجب با.  کردم قطع موقع همون «؟ الو:»  داد جوابش!  بهتره خيليم من

 رادخت اين از يکي ممکنه...  هعي...  داري دختر مزاحم تا چند انگار:»  گفتم طعنه با منم.  گذاشت

  نم سر داري جرئت فقط...  بود شده عصباني.  شد خيره چشمام تو کالفگي با «؟ نباشه مزاحم

 من باران:»  رفت تر باال پله يک صداش!!!!  داشت ولي...  داري جرئت فقط...  کن بلند صداتو

 و من بين نداري حق تو ؟ فهمي مي سال 1...  بود پيش سال 1 اميد اون ؟ خب...  شدم عوض

  رو بهتا

 يراض رو تو که اينه جا اين اومدم من که دليلي تنها...  بزني هم به هم توني نمي...  بزني هم به

 دمغري و سمتش شدم خم.«  بشه درست چيز همه شه مي ام تو رضايت بدون بدون اينو ولي کنم

 «: 

 .«  آقاهه کني مي بازي شير دم با داري

 ... مياد خوشم بازي از ؟ جدا ـ

 قشمن کل...  رسيده نقشم بعدي پارت اجراي وقت کردم مي فکر...  داره رو خيـــلي ديگه اين بابا

  دروغ.  نهک دخالت يکي.  کنه خالي روم عصبانيتشو.  کنم عصبانيش.  بياره در گوشيشو:  بود اين

 . بيارم گير دختر يک.  بردارم سيمکارتشو.  بگم مصلحتـــي
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 تردخ يک...  گزينه بهترين من خداي واي.  کردم نگاه بر و دور به...  حاال کرد مي دخالت يکي بايد

 رود خواستن و رسيدن من کنار که همين.  بوديم در نزديک مام.  بيرون اومدن مي داشتن پسر و

 دختره اين از قدر چه من واي.  من سمت برگشتن پسره و دختر.«  ببخشيد:»  زدم صدا کنن باز

  بود هگذاشت گونه بهتام که بمونه خودمون بين البته...  بود عمل همش که اين...  بودما تر خوشگل

 حداقل کردم سعي و کردم مشت راستمو دست.  بود کرده روي زياده خيلي ديگه اين خب ولي

 وچشمام يکم تونستم ولي نکردم بغض...  شد و شه جمع چشمام تو اشک يکم تا کنم بغض

 .  کنم خيس

 تر عالي داشتم...  لرزيد مي و بود غمگين صدام «؟ بدين جواب من سوال به لطفا شه مي:»  گفتم

 و کنارش هم پسره و وايستاد من کنار اومد دختره.  دادم مي انجامش کردم مي فکر که اوني از

  گفت

 وعن تو خب ولي نشد زياد يکي اين باشه شبيه داشتن بغض به صدام کردم سعي.«  بفرما:» 

 تدوس بازي اميد آقا خب.  کال بود گنگ که انداختم اميد به نگاه يک...  بود ناراحت خيلي خودش

  ؟ داري

 «؟ باشه سالم چند خوره مي من به:»  گفتم لرزون و مظلوم صداي همون با دختره به رو!  بازي اينم

 .  کرد جور و جمع خندشو «؟ االن بخندي توني مي طور چه:»  گفتم ناراحتي با.  خنديد اميد

 يب!  بترکي اي.«  حدودا اين دو و بيست:»  گفت و کرد نگاه بهم يکم بود کرده تعجب هم دختره

 جدي ديگه...  عوضي...  شاخشه رو سال صد تنهايي به که خودت دماغ چاره بي آخه د...  ادب

  جدي

 اشک هک باشم لوس که اين نه البته!  رو پر گفت تر بيش منو سال دو...  شد جمع چشمام تو اشک

.  شد مي خالي طوري اين بودم گرفته که ژستي با بعد گرفت حرصم...  شدا جمع چشمام تو

  زمزمه

 اب که ساله سه محترم ظاهر به آقاي   اين و من...  گي مي شما که دو و بيست همون اصال:»  کردم

  اونم...  دارم دوست تر بيش جونم از رو آقا اين من:»  لرزيد تر بيش صدام...«  من...  دوستيم هم

 و سرخ چشماش...  اصال بود اومده بند زبونش گفتي مي اميدو...«  دارم دوستت گفت مي روز هر

  ومدا پسره اين دوباره موقع همون.  بود شده خفه که شکر رو خدا.  بود شده گنده تنيس توپ عين
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 فکر يکم...  پارازيت ؟ اومد بار دو بايد اومده تازه اميد چون فهمم نمي من.  بگيره سفارش که

 هب رو رويي پر با و!«  شين بخت خوش سالمت به:»  گفتم دختره به.  نفعمه به نه ديدم کردم

  همون

 «؟ اشمب داشته مياد سال چند من به بگين شه مي:»  گفتم بپرسه سفارشو خواست مي که پسره

!!!!  ننک باور که بودم دوست اميد با سال چند بگم کنم تنظيم باهاش که پرسيدم مي سوالو اين

  همچين

 منو:»  گفت پسره.  رفت دنبالش پسرشم دوست اون و رفت حرص با دختره.  من موجوديم

 کنم يم خواهش:»  گفتم لرزيد مي قبل از تر بيش برابر صد که صدايي با.«  دارم کار من ببخشين

  دو... 

 يرهخ ادرين به که مظلومم چشماي با و.«  کنم مي خواهش...  گيرم نمي وقتتونو تر بيش دقيقه

 اماون ي پرونده به حواسم بايد هستن هم ليال و اون...  ادرين گفتم واي...  شدم خيره اون به بودن

  باشن

 عهجام باهوشاي پسرا همين اصال...  گفت درست اين ايول.«  بيست...  دونم نمي:»  گفت پسره. 

 جامعه پسراي ذهنشون تو زنن فقط که اي جامعه تو منظورم...  گفتم چي!!!!  سازن مي رو زنا ي

 اين عادي حالت تو من خودم جون به!!  کرده روانيم اميد اين خدا واي...  ترن باهوش بغلي ي

 به دفعه اين ولي قبلي ي جمله همون اشک با!  نکنين فکر من مورد در طوري اين.  نيستم طوري

  جاي

 ارانب چيه پرتا و چرت اين گفتن از منظورت:»  کرد باز لب باالخره اميد!  گفتم رو سال دو سال سه

  دادم ادامه لرزون صداي با و...«  کنم مي پَرت ت و چُرت که پرت و چرت نگو:»  گفتم بهش رو «؟

 هب االن...  االن ولي دارم دوستت گفت مي بهم شب تا صبح...  داشت دوست منو مثال آقام اين:» 

 حتي...  داره دوست خواهرمو گه مي...  بزني هم به خواهرتو و من بين نداري حق تو گه مي من

  قرار

 گفتم ساختگي عصبانيت با.«  کن تمومش:»  انداخت پارازيت اميد دوباره...«  گذاشته خواستگاريم

  نم انصافه ؟ خواهرم خاطر به اونم بشکني منو دل انصافه ؟ کنم تمومش چي براي.  خوام نمي:» 
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 يک گفتن فرصت بهش که اين بدون «؟ باشين روم جلوي هاتون بچه و خواهرم و تو عمرم کل تو

  خواستگاري وقت من روي جلوي که انصافه واقعا اين:»  گفتم پسره همون به رو بدم هم رو کلمه

 «؟ يرونب بکشونم زندگيشون از پامو بگه که اين براي کنه دعوت جا اين منو و بگيره خواهرم براي

  همچين داره حق نه مطمئنا:»  گفت و داد تکون سرشو.  بود معلوم صدام توي بغض کامال ديگه

 اين ؟ باران گي مي دروغ چرا:»  گفت فوري اميد.«  کنه کاري همچين داره حق نه بخواد چيزي

 رو« . نزن حرف اصال خدا رو تو:»  گفتم بلند صداي با تقريبا حرفش وسط...«  آخه ؟ چيه بازيا بچه

 يليخ ؟ باشه دور من از ببريشن فقط دقيقه دو اينو کنم خواهش شه مي:»  گفتم پسره همون به

 دمخو به آفرين بار هزار دلم تو ديگه ريخت که اشکم.«  بيارين برام آبم يک...  کنه مي ناراحتم

 .  گفتم

...  ينبکن برام کارو اين کنم مي خواهش:»  گفتم گريه با دوباره...«  اصال تو...  بابا اي:»  گفت اميد

 ...  داد تکون سرشو.«  لطفا...  بيارين آب يک برام و کنين دور من از رو آقا اين دقيقه دو فقط

 اونم . بيرون رفت در از و شد بلند حرص با اميد...«  بذارين تنهاشون يکم بهتره:»  گفت اميد به رو

 .. . کردم پاک الکيمو اشکاي...  زدم مرموزي لبخند.  برسه مشتريا بقيه به رفت و آورد آب برام

 

 خلدا و آوردم در کارتشو سيم سريع خيلي و برداشتم رو گوشي.  بود مونده جا گوشيش...  ايول

 خبر بودم ابرا رو واقعا که شانسيم خوش از...  مدت يک براي فقط!!!!  نيستما دزد.  گذاشتم کيفم

  دار

 نامزدش قراره هستيم هم صميمي تقريبا که خوابگاهه تو که ها جو دانش از يکي که بودم شده

  وريف...  شد مي تکميل نقشم کل.  بود سوخته خودش کارت سيم...  بياره کارت سيم يک براش

 

. .. گذاشتم جاش سر بود ميز روي که طور همون دوباره و کردم روشنش و کردم هم سر گوشيشو

 !؟ نه يا مياد خوشم بازي از من بگي داري رو بازم اميد آقا ببينم حاال
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 دبلن جام از...  باالخره خب ولي بود حدس يک فقط البته...  گرفت نمي تماس جايي زياد معموال

 به هک اين مثال باران:»  گفت عصبانيت با کنارم اونم و بيرون رفتم در از.  برداشتم هم آبو و شدم

  يک

 تونباها خواين نمي مگه:»  گفتم و شدم خيره بهش «؟ کنه مي کار چي بگي دروغي همچين غريبه

  و خيابون سمت رفتم.«  نباشه اي کينه ديگه تا کنم مي خالي هامو عقده دارم خب ؟ شم خوب

...«  خوبه پس شه مي خالي هات عقده طوري اين اگه:»  گفت که کردم دراز تاکسي براي دستمو

 سوار خنده با و...«  نره يادت شير دم ولي:»  گفتم بهش رو و کردم باز درشو.  وايستاد تاکسي

  شدم

.. . خوابيده شدم مطمئن...  نداد جواب ولي زدم زنگ بهتا به.  گاه خواب بره که گفتم راننده به و

 مهفاط همچين اتاقشون رفتم.  بود دختره اون اتاقي هم که فاطمه به زدم زنگ.  خوابيد مي خيلي

  خوش

 کردم اشاره چشم با.  خنديد.«  اومدم مي تر زود کاش:»  گفتم داد سالم و کرد باز برام درو حال

 داد کونت منفي ي نشونه به سرشو که نه يا بهش داده کارتو سيم دختره نامزد که بدونم که بهش

  و

 رطو همون و خنديدم...«  شم دست هم باهات کارايي چه تو که کني مي مجبور منو ببين:»  گفت

 و بست سرم پشت درو.«  جون فاطمه دارم دوستت قدر چه من که واي:»  گفتم تو رفتم مي که

  دنبالش

 وريط همين ولي نداشتم برخوردي االن تا اصال خيلياشون با.  دادن سالم و شدن بلند ديگه همه

 بابا خوبه مامان گفتم مي دادم مي سالم طوري همين منم!  دادن مي سالم بودن شنگول الکي

  ؟ خوبه

 مي سالم بهش که طور همين.  شناختم مي رو کنم اجرا نقشمو بود قرار که دختري اون خب ولي

 مبد داد کارتو سيم اين دادن نمي اومدن اجازه بهش پسري يک پايين اون راستي:»  گفتم دادم

 .«  بهت

 رارق ؟ قبلش نداد خبر چرا خب:»  گفت و گرفتش تعجب با.  کردم دراز طرفش اميدو کارت سيم و

 خواست نمي ديگه:»  گفتم خند نيش با.«  دنبالش پايين برم من که بگه فاطمه به بزنه زنگ بود
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 اضطراب.  گوشيش سمت رفت و زد لبخند.«  بهت بدم ميام باال تا که من گفت.  بشه مزاحم

.  کردن يم بازي پاسور داشتن بقيه پيش نشست.  نبود خيالش عين کردم نگاه فاطمه به.  داشتم

  در کنار

  «؟ االن وا:»  گفتن تعجب با همه يکهو.«  برم ديگه من:»  گفتم و وايسادم

 . که اومدي تازه ـ

 . بود تر سنگين اومدي نمي ـ

 منم دخور زنگ گوشيم.«  برم بايد دم نمي افتخار ولي دارين لطف من به خيلي:»  گفتم و خنديدم

  اب بود نزديک که کرد حالم خوش قدر اون نيما صداي «؟ الو:»  دادم جوابش و بيرون رفتم اتاق از

 صداش.«  سالم...  نيما واي:»  زدم جيغ ذوق با.«  نازيال سالم:»  پايين شم پرت ها پله از کله

  من بازم...  بگو خواي مي چي هر:»  گفتم شوق و خنده با.«  زديم حرف ديروز که ما:»  شد متعجب

 .«  زنم مي جيغ بشنوم صداتو دفعه هر

  ؟ خوبي...  عزيزم الهي ـ

  ؟ آره...  خـــب ـ

  ؟ آره خـــب چرا ـ

 .  کردم کاري يک خـــب ـ

  ؟ کار چي ـ

 .«  کني مي نصيحتم ساعت يک بگم تو براي نيما:»  گفتم و کردم دراز تاکسي براي دستمو دوباره

 ...  بگو.  کنم نمي ـ

 ...  اميد همين با من...  خب ـ

 ؟ کي ـ
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 کنهب کاري يک مثال اون که شاپ کافي بوديم رفته...  خواستگاري بياد خواد مي که پسره همين ـ

 پيش از ي نقشه يک طبق و کردم شيطنت يکم منم.  بشم بهتا و اون کردن جدا خيال بي من

  شده تعيين

 به هبد بهش خواست مي ها دانشجو از يکي نامزد که کارتي سيم جاي و رفتم کش کارتشو سيم

 ...  دادم دختر اون

 اين مالاحت ديگه بودن وقت دير خاطر به که بشه متوجه دير اميد بيارم شانس بايد فقط يعني اين

 سيم هک نگه و نزنه زنگ بهتا به بهتا پيش نرفتم که اين قبل تا بعدي مورد و باالست شانسم

  گم کارتش

 مي جداشون کم کم انداختم دعوا وقتيم.  بندازم دعواشون راحت تونم مي من وقت اون...  شده

 .  کنم

  «؟ نازيال کردي کار چي:»  بود داد شبيه تر بيش صداش

 ؟ زدي داد من سر ؟ نيما ـ

  «؟ کني مي کارو اين چرا نازيال:»  پايين آورد صداشو.  گفتم ناراحتي با

 .  کنه ازدواج بهتا با نبايد اميد که اين براي...  خب ـ

  ؟ نبايد چرا ـ

 . دارن دوست همو چون...  خب ـ

 .« ناستاي از تر بيش بهتا لياقت گفتي خودت تو ؟ نيما اومده سرت باليي چه:»  گفتم ناراحتي با

 خانواده ناو.  نگرانتم من نازيال.  باشه تر بيش لياقتش يکي بايد زوج تا دو بين باالخره ولي آره ـ

 درپ رو اونا هات بچه...  بابا و مامان بگي بهشون...  کني زندگي باهاشون عمر يک قراره تو که ايه

 نمي فکر اونا.  نازيال نکن دور خودت از رو اونا...  کارا اين با ولي...  بزنن صدا جون مادر و جون

 . ودتهخ براي گم مي چي هر.  نازيال کارو اين نکن...  که کنن مي فکر...  نيست قصد از اينا که کنن

 .  بکنم کارو اين بايد من.  تونم نمي من نيما...  نيما خب ـ

  ؟ چرا آخه ـ
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 ... ضايعست نکنم اگه.  دونم نمي ـ

...  ارهد دوستش اونم.  داره دوستش بهتا...  اونه و بهتا زندگي بحث ؟ نازيال ضايعست چي يعني ـ

  تباهاش ترين بزرگ داره بهتا کن فرض اصال ؟ کني جدا هم از رو تا دو اين بزرگيه گناه چه دوني مي

 ودخ تا ولي باشي خواه خود گم نمي ؟ کني مراقبت ازش بايد تو چرا...  شه مي مرتکب زندگيشو

 ونمد مي نازيال...  بينه مي حسود يک چشم به رو تو نداره فايده آدم اون با زندگي که نفهمه بهتا

  االن

 .  داري قبول حرفامو همه

 .«  حافظ خدا اصال...  اصال.  ندارم.  نخيرم:»  گفتم فوري

 .  نکنيا قطع نازيال ـ

 .  کنم مي ـ

.  مبکش کار اين از دست تونستمم نمي ولي...  ولي درستن حرفاش بودم مطمئن.  کردم قطعش و

:»  دادم جوابش کردم تعجب.  بود غزل بار اين.  کردم نگاه شماره به.  دوباره خورد زنگ گوشيم

  «؟ شد چي ؟ غزل الو

 ؟ خوبي باران سالم ـ

  ؟ کردي گفتم که کارايي...  شد چي بگو.  بابا اي ـ

 ... حدودي تا خب ـ

 املک..  بگو خب...  کني استفاده گوشيت از توني مي که شکر رو خدا واي ؟ حدودي تا چي يعني ـ

 .  کن تعريف

 .  بود عجيب واکنشش خب و...  کردم گفتي که کارايي تقريبا...  خب ـ

 ونا از بايد...  ها حفاظته ترين مهم بچه غزل ببين ؟ کردي کار چي دقيقا ؟ بود عجيب چي يعني ـ

 ... کني استفاده

 خيلي بعدم بخواب گفت و برداشت رو قرصا فقط...  اون ولي...  کردم کارم همين.  دونم مي آره ـ

 ! کرد قفل درو و بيرون رفت اتاق از سريع
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 تهگرف نظر در واکنش تا چند...  نداشتم مطالعه من ها رواني ي زمينه در واال...  پايين افتاد فکم

 دايص که کردم فکر يکم ؟ بود کرده قفل و بيرون بود رفته سريع اون و نبود کدوم هيچ ولي بودم

  غزل

  «؟ باران:»  اومد

 ...  فهميدم ـ

  ؟ خب ـ

 .  عاليـــه که اين غزل ايول ـ

 ؟ چرا ـ

 وخودش جلوي خواسته مي يا يک...  داره دليل تا دو اين...  بيرون رفته و بخواب گفته وقتي خب ـ

  شخود برابر در تو از خواسته مي هم يا خواستت مي خيلي واقع در ولي جلوت نياره کم که بگيره

 توصيف ديگه يکم اگه ولي.  عاشقته واقعا...  عاشقته اون...  غزل حال دو هر در...  کنه محافظت

 عصباني بلشق باشي رفته اگه البته بغلش تو رفتي که وقتي ببين...  بوده کدوم بگم تونم مي کني

  بود؟

 بيا بغلم از گفت باشه شده عصبي انگار...  شد عجيب گرفت بغلم وقتي ولي...  بود عصباني...  آره ـ

 ! بيرون

 بگيره خودشو جلوي خواد مي ولي...  کنه مي عادت زدنت به داره کنم فکر غزل!  پس دومه مورد ـ

  ؟ چيه بيماريش غزل...  بشو نزديک بهش ماليمه وقتي بمون دور ازش غزل پس. 

» : پرسيدم دوباره...  کنه فکر فرهاد مريضي به که بود سخت اونم براي دونم مي...  شد ساکت

 .«  بگو جونم غزل

 .  مياره باال خون...  سرطان ـ

 :» گفتم آرومي صداي با.  لرزيد مي اونم صداي...  فرهاد چاره بي...  کردم بغض کردم حس يکهو

  «؟ درمان براي ره نمي چي براي خب
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 ضمري اصال که بده نشون خواد مي...  مريضه که کنه نمي قبول.  دونم نمي...  باران دونم نمي ـ

 .  کرده قاطي کال...  يعني...  هست دونه مي خودشم ولي نيست

 !  پس تکميل خونه ديونه اوف ـ

 انيهعصب وقتي اينه راهش تنها غزل ببين...  دارم کار يکم من غزل:»  گفتم فوري...  نگفت چيزي

  «؟ باشه.  ماليم خيلي...  بزني حرف باهاش بشيني ماليمه وقتي ولي باشي دور ازش

 .  باشه ـ

 .  خداحافظ ـ

 اواقع اميد اگه ولي کردم مي فکر نيما حرفاي به.  شدم پياده تاکسي از و کردم قطع رو گوشي

.«  ادمي خوشم بازي از:»  گفت بهم که جملش همين اما اومدم مي کنار نيما حرفاي با بود مي ماليم

  خيلي

 بود اميد رتقصي ولي اشتباهه دونستم مي.  بيارم کم خواستم نمي همين براي...  بود کرده عصبانيم

  صد باران:»  مامان صداي دوباره و...  مبل روي گذاشتم و آوردم در سرم از شالمو و داخل رفتم. 

 و کردم پوفي...«  ديگه اتاقت تو ري مي االن خب...  نکن طوري اين خونه مياي گم مي دفعه

 هتاب کنار تخت روي خودمو و اتاقم تو رفتم.  بودم خسته خيلي.  دادم سالم و داشتم برش دوباره

  پرت

  «؟ پالسي من تخت روي جا اين ساعته چهار و بيست چرا بهتا:»  گفتم و کردم

 .  بگم بهت چيزي يک خوام مي...  باران ـ

 .  بگم بايد منم قبلش ـ

 ؟ چي ـ

 يخيل خيلي ديگه بدم دست از فرصتو اين اگه دونستم مي.  بود دمق خيلي.  کردم نگاه بهش

 هيچي» : گفتم...  بکنه فضوليشو آدم ذاري نمي نيما بهت لعنت اه...  ولي کمه شدنم موفق احتمال

  مهم

 .«  بگو نيست
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 ... کوروشه موضوع ـ

 .  کوروشه مال که موضوعاتي براي ميرم مي من...  جـــون آخ ـ

 و خواهرمي تو...  باشم راست رو خوام مي باران ببين...  بهش زدم که زنگ:»  گفت و موند جدي

  ارهدوب.  زدم لبخند.«  بگم بهت بتونم حداقل که شدي بزرگ قدر اون مطمئنا:»  گفت و خنديد...« 

 زن که نيست خيالشم عين و داره دوستم هنوز اون باران...  اون:»  کرد زمزمه و شد محو خندش

 ...« خاطرش به دارم وجدان عذاب االن منم.  طوريه اين اون که بده خيلي اين...  داره

 ؟ خب ـ

 ! همين ـ

  ؟ بگي همينو نشوندي منو ساعت يک بهتا ؟ همين ـ

 .  آره...  خب ـ

 ... داري وجدان عذاب دونستم نمي فقط دونستم مي که اينو خب ـ

  «؟ گذشت چي اميد و تو بين...  خب.  کن فراموشش.  خيال بي:»  گفت و کشيد عميق نفس

 ... خب ـ

  ...« و ديدم عجيبي چيز يک بهتا:»  پريد دهنم از يکهو طور چه دونم نمي بعد و کردم فکر يکم

 ؟ عجيب ـ

.  بکشم جيغ خواست مي دلم.  شدم ساکت دوباره...«  االن بهتره:»  گفتم و دادم بهش گوشيشو

...  يالخ بي:»  گفتم کالفه.  گيره مي آدم از رو کردنا حال اين فرصت که نيماست تقصير همش.  اه

  بهتا

 .«  بزنم حرف باهات خوام مي منم

 .  بگو ـ
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 و وت زندگي مزاحم دونم مي بهتا...  باشم راست رو که دارم حسي يک انگار امشب...  ببين بهتا ـ

 به ور نفر دو بين بد حدس و کينه سري يک خاطر به و بيام که مسخرست دليالم شايدم...  اميدم

  هم

 هک دختره يک به دادم...  برداشتم کارتشو سيم...  بندازم دعواتون خواستم مي امشبم.  بريزم

 زا رو تو خواستم مي...  بعدم...  نيست نامزدش طرف از کارت سيم اين که نداره خبر روحشم االن

  اون

 انجام قصد روي از رو کارا اين من کن باور ولي شي مي عصباني ازم االن دونم مي.  کنم ناراحت

 ؟ کني مي باور.  کنم خراب رو تو زندگي که دم نمي

 و پايين انداختم سرمو «؟ طوري چه ؟ دزديدي کارتشو سيم ؟؟؟ کردي کار چي:»  گفت تعجب با

  «؟ داره خنده:»  گفتم تعجب با...  بود گرفته خندش...  کردم تعريف رو قضيه ريز به ريز

 فکر االن دي مي نظريه ري مي راست ري مي چپ فقط کردم مي فکر االن تا اگه...  باران واي ـ

 ...  باشه کرده سکته االن تا بايد اميد واي...  کنم مي

 ؟ شي عصباني کردم مي فکر!  جلف چه ـ

 ليخي تيکش اون...  رسيد نمي جنم عقل به اصال...  کردي تو که کاري اين...  باران ؟ عصباني ـ

 ... ببينم هاتونو بچه خواهرمو و تو عمر يک بايد گفتي که بود دار خنده

  «؟ سوال يک بهتا:»  گفتم و باال پريد ابروهام.  خنده زير زد تر بيش دوباره و

 ؟ جانم ـ

 ير مي کنم مي فکر که من آخه ؟ واقعا ري مي بيمارا درمان براي...  تيمارستان بري که بعدا تو ـ

 ... کني تسليم خودتو

.. . خب کردم درک لحظه يک فقط گفتم رو ماجرا کل يکهو طور چه دونستم نمي اصال.  خنديدم و

  شده عاقل شب يک خب ولي...  خوره مي تر بيش بهتا خوره مي ضربه اميد اگه.  دارن دوست همو

 ...! باران تو از امان باران واي!  شد شروع دوباره بعد روز چون بودم

 *********** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

179 

 

 با ليال .« کنم جدا رو تا دو اين بايد من خدا اوه:»  گفتم قراري بي با و گذاشتم صندليم روي کيفمو

  «؟ دوباره چرا:»  گفت حرص

 نارک مسخرگي اين به که شه نمي.  مانـــي...  ليال مانيه اون!  ماني...  ماني...  ماني...  ماني آخه ـ

 ... گه مي دنيا ور اون از داداشم که اين براي فقط بکشم

 صدامو دنيا ور اون از که زادست حالل قدرم اون و:»  گفتم ديدم که اسمشو خورد زنگ گوشيم

  تپر صندلي روي خودمو.«  باشه که مانيه خب:»  گفت و خنديد.«  زنه مي زنگ بهم داره و شنيده

 مرغ تا دو اين حداقل.  شدم ساکت.«  سالم:»  گفت که ادرين...«  من راستي:»  گفتم و کردم

 روش...  شدم بلند صندلي روي از!  ديگه کنم چه...  کنمشون هم عاشق بخوام که بودن قفس

  ليال سمت

 جا همين من آخه جالب چه ؟ جايين اين شمام واي:»  گفتم متعجب و کردم اي سرفه تک...  بود

 خيلي ي جعبه يک.«  سالم.  خوام مي عذر:»  گفت بهم رو لب به لبخند!«  نديدمتون ولي بودم

  شيک

» : گفت ليال به رو و خنديد «؟ چيه اين:»  گفتم شده گرد چشماي با.  گرفت ليال طرف و آورد در

  تشراس.  نظرم به اومد آشنا بوش...  شکستم رو ادکلنتون...  پيش روز دو افتاد که اتفاق اون خب

..« . کنم جبران تا خيريدتش کجا از که پرسيدم همين براي داشت رو ادکلن همين دقيقا خواهرم

 يگهد ليال.  شد خيره بهم تعجب با.«  ندين فعال اينو:»  گفتم و کشيدم دستش از رو جعبه فوري

  آب داشت

  «؟ باران چرا:»  گفت من به رو..  شد مي

 .  مياره جدايي هديه اولين عنوان به ادکلن دادن گن مي...  خب ـ

 به...  دارين نگه اينو شما:»  گفتم و بهش دادمش دوباره...«  خب:»  گفت و کرد مکث ادرين

 مي خجالت داره دونستم مي «؟ باران:»  گفت اعتراض با ليال.«  بهتره بدين هديه دومين عنوان

  کشه

  «؟ بزنم حرف باهاتون لحظه يک تونم مي:»  گفتم ادرين به رو و ندادم جوابشو ولي

 .  حتما...  باشه ـ
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 بعدا.. . نيست طوري اين ليال...  خدا به نيست زشت:»  گفتم فوري که کرد نگاه جعبه به ترديد با

 و برداشتم کيفمو.«  شده تموم که هم کالس االن.  بزنم حرف باهاتون بايد من...  بهش بدينش

  اونم

 نه» : گفت فورا ليالم.«  خوام مي معذرت من:»  گفت ليال به رو داشت مي بر کيفشو که طور همون

 . ودمب گفته خودش براي خب ولي حتما بود شده ضايع خيلي ليال بخت بد.«  کنم مي خواهش نه. 

 و وشهگ يک کشوندم ادرينو!  بود ديگم نظريه اينم...  ترسيد ها شايعه و ها افسانه از بايد هميشه

  چه چون هغير و ديونه بگين و بزنين پوزخند خوام نمي که گم مي چيزي يک من...  ببينين:»  گفتم

 روئيه پر.. . کنين تاييد گم مي که چيزي فقط پس...  داره حقيقت باشين مطمئن ندونين چه بدونين

 ...«  بگم مسئولم ولي

  ؟ چيه اون...  شه مي ترسناک يکم داره خب ـ

 عيتواق ولي مسخرست کنين فکر ممکنه حتي کنم مي تکرار دوباره ولي...  گم مي که شرمنده ـ

 کرف روش فقط و کنين نمي انکار که بخورين قسم...  کنين فکر روش حرف بدون فقط پس داره

 ...  کنين مي

 ؟ بخورم قسمي همچين بايد چرا ـ

 .  خوام مي ازتون من چون ـ

 .« نکنين انکار و کنين فکر روش فقط:»  گفتم حرص با...  خنديد

 ... اما ـ

 !«  ديگه بخورين قسم:»  گفتم حرفش وسط

 ... بايد چرا من ـ

 از ديگه.«  خورم مي قسم:»  گفت کالفه.«  کردم خواهش:»  رفت مي باال داشت صدام ديگه

:»  تمگف و بينمش نمي کردم وانمود...  بود وايساده منتظرم باربد...  بيرون بوديم رفته دانشگاه

...  شدم خيره بهش سرد خون...  خنده زير زد کم کم بعد ولي بود زده بهت اول!«  لياليي عاشق

 مي فکر واقعا تو:»  گفت ندارم واکنشي هيچ ديد...  ده مي جواب روشون روش اين بودم مطمئن

 ...«  که کني
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 اومدن...  برم بايد االن من:»  گفتم و کردم باز کيفمو در.«  نداريم انکار:»  گفتم حرفش وسط

  «؟ بگيري شه مي اينو ولي دنبالم

 ؟ چيه اين ـ

 يکمم و...  بخونيش بهتره ولي بياد نظر به مسخره شايد خب:»  کردم زمزمه...  گفت تعجب با

 ذکاغ اين روي از لطفا شه مي!  راستي آهان:»  گفتم و دادم بهش رو پوشه.«  کني فکر حرفم روي

  برام

 اب...«  رفتاراتون اين فهمم نمي من:»  گفت حيرت با.  بهش دادم کاغذ يک و «؟ بنويسين دوباره

 منظورتون واي گن مي دن مي هديه بهشون که هستين دخترايي اون شبيه االن:»  گفتم حرص

 ...  چيه

.  نبنويسي دوباره نامه اين روي از خوام مي ازتون!  نيومدم که خواستگاري...  شما از بعيده.  زشته

  نارمک از باربد صداي...«  من:»  گفت تعجب با...«  برسونين هم به نفرو دو کنين مي ثوابيم يک

 به رو و .« ببخشيد ميام االن ؟ خوبي.  سالم:»  گفتم لبخند با و سمتش برگشتم.«  سالم:»  اومد

 گيرم يم پوشه اون با رو اين ازتون فردا من.  لطفا...  بنويسينش تغيير بدون:»  گفتم دوباره ادرين

 . 

 فهکال.  شد شروع ادرين و باربد اين تعارفاي تازه که برم برگشتم و.«  خداحافظ.  برم بايد فعال

 فتگ تعجب با...  کشيدمش حرفش وسط يکهو و گرفتم باربدو بازوي ، چرخوندم چشمامو مردمک

 «: 

  «؟ چته

 !؟ زني مي حرف مردم ناموس با نداري زن مگه تو ـ

 مي هم عاشق ليال و اين باربد:»  گفتم و نشستم کنارش منم...  شد ماشين سوار و خنده زير زد

 .«  گفتم کي ببين حاال...  شن

 .  کني مي درست جديد ي پرونده يک داري انگار...  خب...  خب...  خب ـ

 اين تو دارم ديگه باربد دوني مي.  کنم درست هم رو اينا ي پرونده بايد...  بود رفته يادم واي ـ

 ...  محدود وقت و زياد هم تقاضا...  شده سخت کارم...  شم مي غرق ها پرونده
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.«  نيک درست پرونده واسشون که چسبيدي مي مردم به تو االن تا کردم مي فکر:»  گفت و خنديد

 .«  رسوندم هم به نيلوفرو و تو کردم بد!  باربد:»  گفتم خشونت با

 .  بهش دادي رو پرونده اون چرا حاال خب...  نکردي بد...  دلم عزيز نه ـ

» : زد داد تعجب شدت از يکهو.«  بود نيلوفر و تو ي پرونده!  بود کار ي نمونه:»  گفتم و خنديدم

  «؟ اون به دادي رو ما ي پرونده تو ؟ چي

 ... دادم بهش همين براي.  بود نفر دو شما مثل رفتاراشون دقيقا ؟ کردم مي کار چي خب ـ

  ؟ بگم چي تو به من...  باران...  باران...  باران واي ـ

 ؟ بخورم قسمي همچين بايد چرا ـ

 .  خوام مي ازتون من چون ـ

 .« نکنين انکار و کنين فکر روش فقط:»  گفتم حرص با...  خنديد

 ... اما ـ

 !«  ديگه بخورين قسم:»  گفتم حرفش وسط

 .. بايد چرا من ـ

 از ديگه.«  خورم مي قسم:»  گفت کالفه.«  کردم خواهش:»  رفت مي باال داشت صدام ديگه

:»  تمگف و بينمش نمي کردم وانمود...  بود وايساده منتظرم باربد...  بيرون بوديم رفته دانشگاه

...  شدم خيره بهش سرد خون...  خنده زير زد کم کم بعد ولي بود زده بهت اول!«  لياليي عاشق

 مي فکر واقعا تو:»  گفت ندارم واکنشي هيچ ديد...  ده مي جواب روشون روش اين بودم مطمئن

 ...«  که کني

 اومدن...  برم بايد االن من:»  گفتم و کردم باز کيفمو در.«  نداريم انکار:»  گفتم حرفش وسط

  «؟ بگيري شه مي اينو ولي دنبالم

 ؟ چيه اين ـ
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 يکمم و...  بخونيش بهتره ولي بياد نظر به مسخره شايد خب:»  کردم زمزمه...  گفت تعجب با

 ذکاغ اين روي از لطفا شه مي!  راستي آهان:»  گفتم و دادم بهش رو پوشه.«  کني فکر حرفم روي

  برام

 اب...«  رفتاراتون اين فهمم نمي من:»  گفت حيرت با.  بهش دادم کاغذ يک و «؟ بنويسين دوباره

 منظورتون واي گن مي دن مي هديه بهشون که هستين دخترايي اون شبيه االن:»  گفتم حرص

 ...  چيه

.  نبنويسي دوباره نامه اين روي از خوام مي ازتون!  نيومدم که خواستگاري...  شما از بعيده.  زشته

  نارمک از باربد صداي...«  من:»  گفت تعجب با...«  برسونين هم به نفرو دو کنين مي ثوابيم يک

 به رو و .« ببخشيد ميام االن ؟ خوبي.  سالم:»  گفتم لبخند با و سمتش برگشتم.«  سالم:»  اومد

 گيرم يم پوشه اون با رو اين ازتون فردا من.  لطفا...  بنويسينش تغيير بدون:»  گفتم دوباره ادرين

 . 

 فهکال.  شد شروع ادرين و باربد اين تعارفاي تازه که برم برگشتم و.«  خداحافظ.  برم بايد فعال

 فتگ تعجب با...  کشيدمش حرفش وسط يکهو و گرفتم باربدو بازوي ، چرخوندم چشمامو مردمک

 «: 

  «؟ چته

 !؟ زني مي حرف مردم ناموس با نداري زن مگه تو ـ

 مي هم عاشق ليال و اين باربد:»  گفتم و نشستم کنارش منم...  شد ماشين سوار و خنده زير زد

 .«  گفتم کي ببين حاال...  شن

 .  کني مي درست جديد ي پرونده يک داري انگار...  خب...  خب...  خب ـ

 اين تو دارم ديگه باربد دوني مي.  کنم درست هم رو اينا ي پرونده بايد...  بود رفته يادم واي ـ

 ...  محدود وقت و زياد هم تقاضا...  شده سخت کارم...  شم مي غرق ها پرونده

.«  نيک درست پرونده واسشون که چسبيدي مي مردم به تو االن تا کردم مي فکر:»  گفت و خنديد

 .«  رسوندم هم به نيلوفرو و تو کردم بد!  باربد:»  گفتم خشونت با

 .  بهش دادي رو پرونده اون چرا حاال خب...  نکردي بد...  دلم عزيز نه ـ
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» : زد داد تعجب شدت از يکهو.«  بود نيلوفر و تو ي پرونده!  بود کار ي نمونه:»  گفتم و خنديدم

  «؟ اون به دادي رو ما ي پرونده تو ؟ چي

 ... دادم بهش همين براي.  بود نفر دو شما مثل رفتاراشون دقيقا ؟ کردم مي کار چي خب ـ

  ؟ بگم چي تو به من...  باران...  باران...  باران واي ـ

 هالبت قجر عهد از:»  گفتم.  بود بخش جهان بابک آهنگ...  کردم زياد ضبطو صداي و کردم پوفي

 يم فکر من:»  گفت و خنديد.«  مده فالحي مازيار االن...  بيرون بيا باربد باشم گفته درست اگه

  کردم

 جواب اين از...  اونه دوران باشم داشته دوست من چي هر:»  گفتم حرص با!«  تتلوئه دوران االن

  «؟ تتلو ؟ بدي تونستي نمي تر مسخره

  ؟ بگم رو کي خب ـ

 ...«  نيست مد که اون:»  گفت و خنديد!«  جون مازيار:»  گفتم قاطعيت و حرص با

 ! عزيزه و مشهور و مد خيليم ـ

 .  فهميدم ـ

 حرص با.«  مده يگانه محسن االن:»  گفت و خنديد «؟ فهميدي رو چي:»  گفتم سوالي حالت با

  موهاي اون با.  جلو بزنه مازيار از محسن که روز اون نرسه ايشاال:»  گفتم و بازوش به کوبوندم

 د ولي آره:»  گفتم خشونت با.«  بلنده موهاش مازيارم کردم مي فکر:»  گفت و خنديد...«  بلندش

 نياد کل منطق:»  گفتم حرص با.«  کشته منو منطقت:»  گفت و زد پوزخند!«  سفيده...  نشده مده

  منو

  «؟ دارن دوستشون مردم که چين سوسول هاي خواننده اين آخه...  کشته

 ؟ داريوش...  کنم کم رو تو روي بايد من ـ

 .  همين.  شيرين با دارم دوست بيتاشو گل فقط من ـ

  «؟ پاشايي مرتضي:»  گفت و خنديد

  ؟ هااااااااااا ـ
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:»  تمگف خنده با «؟ شناسيش نمي:»  گفت و زد خشکش «؟ ديگه کيه اون:»  گفتم که خنده زير زد

 اين با خب.  کيه افتاد يادم االن خورد مي خاک داشت بود شده ذخيره مغزم هاي موشه گوشه اون

 آهنگ خداي گم مي بازم حال اين با.  بعضياست از بهتر صداش ولي ندارم دوست آهنگاشو که

  «؟ کني مي لج چرا:»  گفت حرص با.«  فالحي مازيار

.  خونده اون ولي نخونده باران براي اي خواننده هيچ...  خونده آهنگ من براي که اين براي خب ـ

 ...  مخلصشم منم باشه داشته ارادت من به اگه کسي

 ارمازي از تر بيش رو عالمه نيما من که هست تبصره يک ولي:»  دادم ادامه منم و خنديد تر شديد

 .«  اسمش خاطر به اونم دارم دوست فالحي

 .  که اسمش نداره خاصي چيز ؟ اسمش ـ

...  خونه مي مدرن و کالس با خيلي...  دارم دوست خيلي آهنگاشم...  داره داره گم مي وقتي ـ

 يقادق که دارم ازش جشنواره يک تازه...  باشه مانند جيغ که کشه نمي خروس مثل ته تا صداشم

  دقيقه يک

 ...  کنن ثبتش گنيس تو بايد که کشه مي صداشو نفس يک تموم ي

 هک طور همون «؟ منظورت بود چي االن:»  گفتم تعجب با...«  عالمه نيما...  موافقم:»  گفت و خنديد

 .«  خوبه عالمه نيما که اينه منظورم:»  گفت بود خيره جلوش به

 ! نيست خوب هم اصال ـ

 .«  مزاج دمي دم ؟ چته تو آخه د:»  برد باال صداشو حرص با

  ؟ دارم دوست قدر اين رو فالحي مازيار چرا دوني مي ـ

  ؟ چرا ـ

 رنف يک اگه ولي...  خاصه چون...  مياره تبصره يک خوانندست بهترين گم مي کي هر به چون ـ

 مرتضي جاي ره مي فالحي مازيار وقت اون خوانندست بهترين فالحي مازيار موافقم منم بگه

  سعيدي

 . ذهنم ته
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  «؟ سعيدي مرتضي:»  گفت تعجب با

 .  بود چي هر حاال ـ

 .«  خوانندست بهترين فالحي مازيار...  باران من خداي واي:»  گفت و خنديد

 ! پوف!  نداري اعتقاد بهش دونم مي چون شه نمي طوري اين ـ

 سي داخلش از و کردم باز داشبوردو در.«  توش بذار بردار رو آبي دي سي اون:»  گفت و زد لبخند

  اب.  خنده زير بزنم شد باعث شکيرا صداي...  ماشين داخل گذاشتم و برداشتم رو رنگ آبي دي

 يک ياد شنوم مي صداشو وقت هر...  هيچي:»  کردم زمزمه و خنديدم «؟ چيه:»  گفت لبخند

 .«  گيره مي خندم ميفتم قديمي خاطره

  ؟ اي خاطره چه ـ

 زنگ وشيمگ.«  خوره نمي تو به مثبتي بچه تو.  شي خيالش بي بهتره:»  گفتم شيطنت با و خنديدم

  دفعه اين اما.  بودم قهر باهاش هنوز...  بودم نداده جوابشو قبل ي دفعه...  بود نيما دوباره و خورد

 ادمد جوابش.  بود نشسته کنارم باربد بدم شانس از که نکنم ناراحتش و بدم جواب خواستم مي

 «؟ الو:» 

 ...  من نازيال...  حالت به واي نازيال...  کشمت مي نازيال ـ

 بدبار:»  گفت و کرد مکث.«  خونه گرديم مي بر داريم باربد با.  آره:»  گفتم خنده با حرفش وسط

  «؟ پيشته

 .  آره ـ

 .  آوردي شانس فقط...  کوچولو خانم آوردي شانس ـ

 .«  کردم رفتار طوري اون ديروز که ببخشيد...  شانسم خوش هميشه من:»  گفتم لبخند با

 شگو من حرف به بايد.  بزرگتم برادر من...  گم مي خودت براي کن باور ولي نازيال نداره اشکال ـ

 .  کني

 الهام من به داره دنيا يعني نشد کردم انتخاب شانسمم آخرين اين اگه.  کنم مي سعيمو.  چشم ـ

 .  مورد اين تو نکنم فضولي که کنه مي
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 ؟ بريزي خواي مي آتيشي چه باز ـ

 ولي بگيرم سوغاتي برات رم مي دارم نازيال:»  گفت و کرد فوت نفسشو.«  هيچي:»  گفتم خنده با

 مه بگيرم اگه:»  گفت خنده با «؟ چي ؟ واقعا:»  گفتم شوق با.«  گيرم نمي هيچي رفتارات اين با

  بهت

:»  کرد زمهزم.«  کنم نمي کارو اين ديگه...  ببخشيد:»  گفتم ناراحتي با.«  بيام که وقتي تا گم نمي

» : گفتم حرص با.«  باي.  نازيال برم بايد من.  ميام که وقتي تا باش خوبي دختر...  خب خيلي

  اجنبي

.«  کس هيچ:»  گفتم خنده با «؟ بود کي:»  گفت باربد کردم که قطع.«  خداحافظ.  رفت شدي

...  يتاب ؟ الو:»  دادم جواب فوري...  ببينمش بودم نتونسته صبح از.  بود بيتا.  اومد گوشيم صداي

  چي بيتا

 رتباو باران:»  گفت لرزون صداي با.«  نشدي آفتابي که امروزم ندادي خبر اصال ديروز ؟ دختر شد

 .«  نبز حرف.  نه يا شه مي باورم ببينم که نشنيدم هنوز که من خب:»  گفتم حرص با «؟ شه مي

 چي...  بکن جون د:»  گفتم حرص با...«  گه مي بهم...  باران:»  گفت مدت يک بعد و موند ساکت

  نماک مي قع بيتا لعنتي:»  زدم داد.«  شه نمي باورم باران:»  گفت و لرزيد صداش ديدم «؟ گه مي

...  داشتيم خوبي دوران گفتي خودت که طور همون گه مي باران:»  گفت گريه با.«  بزن حرف... 

  گفت  گرفت دستمو خنده با باربد!« ؟ چي:»  زدم داد.«  داره دوست رو تو گه مي...  گه مي باران

» : گفت و کرد پارک ماشينو باربد.«  رو پر کرده غلط:»  گفتم عصبي «؟ باران چته باش آروم:» 

  ينا...  کرد پوفي.«  گفت همينو:»  اومد بيتا گريون صداي.  شد پياده خودش و.«  باران شو پياده

:»  گفتم!  بدما بهش فحشه چي هر خواست مي دلم...  اين آخه ؟ من ؟ من!  خواهه زياده قدر چه

 فتمگ آخه من.  خوره نمي دردت به گفتم بهت که من.  نبود مالي اصال پسره اين خيالش بي بيتا

 .« اکني مي کارايي چه ببين ؟ بيتا نگفتم يا گفتم...  تو براي شه نمي هيچي عضه بي اين

 زششوار اصال پسري همچين براي گريه.  کن تمومش بيتا:»  گفتم منم و کرد باز رو خونه در باربد

 ينا بدون منم و داخل رفتيم.«  زنيم مي حرف فردا ؟ خب نکن گريه ولي برم بايد من ببين.  نداره

  که
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 تر زود کاش...  تخت روي کردم پرت خودمو فقط و اتاقم رفتم بخورم چيزي و بزنم حرفي هيچ

 خواب عصر تا!  سوغاتي جون آخ...  نيما آخي...  پيشم بياد نيما و بگذرن مسخره روزاي اين

  و سوغاتي

 ...  اومد مي يادم چهرش حداقل کاش...  ديدم رو نيما

 ************ 

 کنار ودنب کور با انگار.  خوردم رو بود کرده درست بهتا که موزي شير و بستم کفشامو بند تند تند

  شاريف پا خيلي مامان و بابا ولي کنيم صبر عملش براي ديگه يکم گفت مي هنوزم ولي بود اومده

 ويدمد.  شه مي دير بگيريم عمل وقت برات بايد بهتا گفتن مي سره يک قبلش روز از.  کردن مي

 بزنم رفح ادرين با بزنم سر بيتا به خواستم مي...  دانشگاه برم تا شدم بهتا ماشين سوار و بيرون

  و

 اطمهف.  نشستم ليال کنار و کالس تو رفتم رسيدم که همين.  بود شده شلوغ کامال سرم.  غيره

 رو يدام کارت سيم.«  کردي گيج بدبختو بگير کارتو سيم اين بيا:»  گفت خنده با و طرفم اومد

  ولي گرفتم

 عصباني کلي و بود زده زنگ بهتا به اتفاقا.  يکم کنم اذيتش خواستم مي...  بدم بهش خواستم نمي

 .  نمک خفت خواد مي دلم باران:»  گفت حرص با ليال!  خنديد مي من کار به بهتا فقط ولي بود شده

 ينبب حاال:»  گفتم خنده با.«  شدم مي آب داشتم که من لعنتي.  بود زشت خيلي ديروزت حرکت

 داوم سرم پشت از ادرين صداي.«  رسونم مي هم به مطمئنا ديگه رو تا دو شما.  کنم مي کار چي

 «: 

.«  سالم» : گفتم و سمتش برگشتم.  شدم بلند صندليم روي از و خنديدم.«  روشا اين با نه مطمئنا

  هک رو ضعفا نقطه...  خب ولي روشا اين با نه:»  گفتم و زدم لبخند...  خنديد و داد بهم رو پوشه

 و مشد خيره بهش يکم «؟ بکنين کارو اين بخوام بايد من چرا و:»  گفت لبخند با.«  حله بفهمم

 رفتارا ناي عجيبه:»  باال پريد ابروهاش «؟ بزنيم حرف نفره سه بياين کالس از بعد شه مي:»  گفتم

 ». 

 .«  کنم مي سعيمو:»  گفت لبخند با.«  کنم مي خواهش:»  گفتم و زدم خندي نيش
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  ؟ نوشتين رو نامه اون _

  ؟ نوشتم مي بايد چرا _

 ليال به شما طرف از رو نامه اون خوام مي کردين فکر که خونم مي چشماتون از:»  گفتم خنده با

 ندهخ زير زد.«  خواهرمه مال ولي طوالني خيلي...  طوالنيه جريانش.  نيست طور اين اصال ولي بدم

  و

...  واقع در:»  گفتم و کردم مکث «؟ نوشتم مي اي نامه همچين بايد خواهرتون براي من:»  گفت

  و« . زنيم مي حرف کالس بعد...  مياد االن استاد:»  کرد زمزمه.«  داشتم الزم پسرونتونو خط...  نه

 تو زد« ! ديونته اون ليال واي:»  گفتم باوري نا با و نشستم ليال کنار.  خودش صندلي سمت رفت

  «؟ داري که نداري عقل:»  گفت و سرم

 اشقتهع اين ولي رفتاريه چه اين گفت مي توپيد مي بهم که نبود اگه...  ليال گم مي راست خدا به _

 مي السيگن بهت داره فهمي نمي چرا ليال...  ليال...  جديه دلش تو البته گيره مي شوخي به داره که

  ده

 ؟

 نگرتل يک بايد فقط.  دارم دوستت سيگنال  آره:»  گفتم حرص با «؟ سيگنال:»  گفت تعجب با

 نهک خدا:»  گفت لب زير.  تو اومد استاد و شد باز در.«  بذاره پيش پا شه مجبور که بشه زده بهش

  اين

 .«  باشه طوري

 بعد و کني کار چي گم مي بهت روز دو از بعد...  کن صبر روز دو فقط...  من ي عهده به بذارش _

 .  کنم تصورش تونم مي االن همين از.  شه مي عالي واي... 

...  کرديم مي گفتگو و بحث و دادم مي گوش بهش دقت با منم و درس گفتن به کرد شروع استاد

 هبوف کنار هاي صندلي روي و بيرون رفتيم ليال و من و شد تموم کالس اين باالخره که اين تا

 .  نشستيم
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 با و نک مخالفت هي تو ليال گفتم من چي هر فقط...  بياد تا کنيم مي صبر االن:»  گفتم بهش رو

 ضطرابا با.«  زنمتا مي بشي ليال.  ليال نشيا سفيد و سرخ ؟ خب.  نيار در بازي مسخره بگو خنده

  گفت

 .«  نيار در بازي ضايع خدا رو تو ؟ بکني خواي مي کار چي.  بابا خب خيلي:» 

 مدوست بهترين خاطر به حاضرم منم...  تو نه ره مي من آبروي ؟ ليال شه مي چي بيارم در مثال _

 .  بره آبروم

 ادرين که بود موقع همون و.«  کنم مي خواهش:»  گفتم مهربوني با.«  مرسي:»  گفت و زد لبخند

  مکث «؟ بزنيم حرف دانشگاه از بعد شه مي...  بده گير حراست ممکنه:»  گفت و کنارمون اومد

 .  رفت و داد تکون سرشو.«  حتما.  بگم رو همين خواستم مي منم.  آره:»  گفتم بعد و کردم

 االن بيتا» : گفتم و گرفتم دستشو فوري.«  سالم:»  گفت خشک خيلي و نشست کنارمون اومد بيتا

 ليال به ... کردم تعجب...«  نکنيم صحبتشو ديگه بهتره:»  گفت و کشيد بيرون دستشو «؟ خوبي

  نگاه

 ارانب...  نشده هيچي:»  گفت خشونت با بيتا «؟ بيتا شده چي:»  گفت...  بود متعجب اونم کردم

 چي از بگو پس «؟ دانشگاه بياي کني مي وقتم خواه خاطر همه اين با ؟ جايي اين چرا تو اصال

  ناراحت

 تعجب با «؟ چيه خواه خاطر ي قضيه:»  گفت کنجکاوي با فهميد نمي رو موضوع که ليال...  بود

  «؟ منه تقصير بيتا:»  گفتم

  ؟ شد مي طوري اين دادي نمي جولون روش به رو اگه قدر اين.  باران توئه تقصير که آره _

  . بود مي تو طرف بازم کردم مي کاريم هر من که داشت دوستت واقعا اون اگه بيتا ؟ چي يعني _

 .  لطفا نزن حرفشو اصال ديگه باران _

 شه مي چندشم زنم مي حرف اون مورد در وقت هر.  انگار خواد مي دلم خيليم:»  گفتم حرص با

  لمشک که جهنم به اصال کني رفتار خواي مي طوري اين اگه.  بيتا زنم مي حرف تو خاطر به ولي

 اب.«  ديگه بشين بيا ؟ شده چت باران:»  گفت ليال که برم خواستم و شدم بلند جام از.«  داري

  بده تشخيص بد از رو خوب نداره عرضه که بشينم کسي با ميز يک سر عمرا ديگه:»  گفتم حرص
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 حرفاي به اول همون از اگه خانم بيتا.  بزنه حرف باهام طوري اين رسيده من حرف به که آخرشم

  نمي منم حرمت طوري اين وقت اون نداره فايده گفتم بار هزار از تر بيش که دادي مي گوش من

 چي بگين دقيقه دو...  نکن قهر باران:»  گفت و زد صدام ليال که سالن سمت رفتم و.«  شکستي

  حرص بقيه و دوستام براي تر بيش من چي هر...  بپرس خودش از:»  گفتم عصبانيت با.«  شده

 لبتها افتاد بهتا سر روي که گلدوني اون جز...  شکنه مي من سر ها کوزه کاسه همه تر بيش بخورم

  گفتم لب زير عصبانيت با و نشستم صندليم روي...  کالس بعدم و سالن داخل رفتم حرص با و.« 

 بعد ي دقيقه چند و کردم پوفي «؟ دن مي جوابمو طوري اين بعد بقيم فکر به همش من چرا:» 

 اب چرا:»  گفت خنده با.  برگردوندم ازش رومو من ولي نشست کنارم «؟ باران:»  اومد ليال صداي

  من

 کنم يم کسي هر براي چه بيتا براي چه تو براي چه کاري هر من ليال:»  گفتم عصبانيت با «؟ قهري

  خودت...  کنن انتخاب درستو راه و باشن حال خوش دارم دوست که اين براي.  کنم مي دلم ته از

 ارزش.. . نيست آدم ؟ بکش خط التو کيوان اين دور که گفتم خانم اين به دفعه چند من...  ليال بگو

  من ؟ خواسته عذر اون از رفته مونگال مثل باز اين ولي انداختم راه دعوا بينشون دفعه چند...  نداره

...  فالن و فالن و حسودي تو که انداخته راه دعوا و نکرده کن گوش من به بيتا آخه گفتم بار چند

  گهدي کردم بغض...«  خوره نمي دردت به اون که گم مي خودت براي بيتا گفتم نشدم ناراحت بازم

 بيتا براي تو قدر چه دونم مي.  خيال بي...  باران بابا اي:»  گفت و گرفت دستمو...  ندادم ادامه

 ...  بخوري حرص براش شه اذيت طوري اين خواد مي خودش وقتي نبايد خب ولي خوردي حرص

 بغض.  مکن نمي گريه من:»  گفتم لرزوني صداي با.«  ديگه نکن گريه.  کني مهربوني نبايد زيادي

 يادب آخرش داره حق کنه نمي گوش من به وقتي خب...  معرفته بي خيلي ليال که اين براي.  کردم

  اين

 مقصر آخه ؟ دارم دوست بارانو گه مي هوسي کيوان اون که منه تقصير ؟ بزنه حرف من با طوري

  نم به.  خورم مي حرص دوستام براي خيلي هميشه من اصال:»  گفتم و کردم پاک اشکمو «؟ منم

 يطور اين من با بياد کرد نمي جرئت اين شدم نمي آشه اين نخود قدر اين اگه ؟ مردم زندگي چه

.  شو مردم زندگي خيال بي بعد برسون عشقم به منو حاال:»  گفت و خنديد.«  رو پر.  بزنه حرف

  منم
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 «؟ مياد دلت:»  گفت و شد خيره مظلوم بهم!«  عمرا ديگه:»  گفتم فوري.«  کنم مي بگي تو کار هر

  اينمي هم به خيلي دوتون هر چون...  تو خاطر به فقط...  ليال باشه:»  گفتم کردم نگاهش که يکم

 هچ دوني نمي.  باران عزيزي خيلي:»  گفت و کرد بغلم.«  شين مي بخت خوش خيليم مطمئنم و

 کيي منم براي که بود مي من از اصل برابر کپي يک کاش:»  گفتم و خنديدم.«  دارم دوستت قدر

  رو

 .«  نباش ناراحت ديگه.  کنم مي تور برات خودم:»  گفت و خنديد.«  کرد مي تور

 .  باشه صدام خوش...  باشه بلد رقصيدنم...  ها باشه خوشگل...  باش _

 ايج کسي هر...  نزدم حرف بيتا با اصال ديگه منم...  شد شروع بعدي کالس دوباره و خنده زير زد

 شدن تموم که کالسا.  نظرم از بودن بد خيلي حرفاش...  شد مي ناراحت اينا از تر زود بود من

  وقت

.  دنبو مهم ولي داشتم رو ابلهه دختر نقش وسط اين منم که...  بزنيم حرف ادرين با که بود اين

 بيرون.  بود بس کردن مي دعا منو هاشون بچه و خودشون...  فقط رسيدن مي هم به تا دو اين

  وايساده

:»  فتگ و زد لبخند...  ليال بعد برگشتم من اول.  وايساد کنارمون ادرين که زديم مي حرف و بوديم

 .«  اصال.  نه.  نه:»  گفتم لبخند با.«  نکنه جدا يکي اون از رو کسي اميدوارم فقط...  نامه از اينم

 اب.  باشه ماني طرف از بود قرار...  کيفم تو گذاشتم و گرفتم ازش رو نامه!  باران خودت جون آره

 يما ديگه راه خب...  نه:»  گفتم خنده با «؟ شده قديمي نامه کنين نمي فکر ولي:»  گفت لبخند

  نيست

 هگ مي راست.  آره:»  گفت و زد لبخند ليال.«  خوره مي خواهرم مزاج به تر بيش خيليم اين تازه و

  نشونه به سرشو «؟ رين مي خودتون ماشين با شما:»  گفتم ادرين به رو.«  داره عادت خواهرش

 . يکم دارم کار من ولي بياد من با بود قرار هم ليال...  خوب چه:»  گفتم منم.  داد تکون مثبت ي

 !«  بزنين حرف يکمم و برسونينش شما بهتره

 داري پول مگه:»  گفتم تعجب با.«  باران رم مي تاکسي با من.  نيست الزم نه:»  گفت يکهو ليال

  «؟
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 ؟ باشم نداشته چرا.  آره...  آ ـ

 فردا . دارم الزم پول يکم من:»  گفتم و برداشتم پولشو کيف کولش داخل از و سرش پشت رفتم

 «؟ خونه بره پياده ليال که خواين نمي:»  گفتم ادرين به رو رويي پر با و.«  گردونم مي بر بهت

  بدبخت

 و تمبس کمربندمو.  شدم سوارش و بهتا ماشين سمت دويدم فوري.  من کاراي با بود زده خشکش

 انداخته هم رو کارا ي همه لعنتي.  کنم پخش رو کارتا تا رفتم مي بايد اين از بعد.  کردم حرکت

  بودن

 يفک خر خيلي ولي!  عروسي کارت پخش به چه منو بگه نيست يکي آخه!  پسرم انگار.  من سر

 انيم با باربد عروسي تو داشتم دوست خيلي...  شد مي من مال اتاقش رفت مي که باربد بودم

 .  باشم

 متس رفتم.  خورد مي من به باربد از تر بيش آهنگ تو بهتا ي سليقه حداقل...  کردم روشن ضبطو

  ايصد...  کردم صاف تاپمو و آوردم در مانتومو رسيدم که همين.  کنم در خستگيمو يکم تا خونه

 مانتومو فوري.  بود نديده منو هنوز.«  جان خاله شرمندتونم من:»  گرخيدم شنيدم که رو ماني

 اشکالي:»  گفت مامان و دادم تکون سرمو...  داد سالم ديد که منو...  هال داخل رفتم و پوشيدم

  نداره

 خونه آشپز از مامان «؟ کوش من شربت:»  گفتم خنده با.«  بده پس جواب بايد که فرهاده اين... 

  و ادمد تکون سرمو.«  بخور نهار بيا کن عوض لباساتو:»  گفت و دستم داد شربتمو...  بيرون اومد

.  وردمآ در مانتومو و گذاشتم ميز روي شربتو.  نيست بهتا دفعه اين!  عجب چه...  اتاقم توي رفتم

  خونده مي اينو ادرين وقتي حتما.  گذاشتم کشو تو خنده با باربدو ي پرونده و کردم عوض لباسامو

 تخت روي.  اتاقم آشغالي سطل تو انداختمش و برداشتم رو بيتا ي پرونده!  آورده در شاخ تا دو

 چهب حالت با.  برداشتم گوشيمو و دادم تکيه ديوار به بدنم به عمود حالت پاهامو و کشيدم دراز

  گونه

 خمم.  کردم باز رو بازي و خنديدم «؟ نه يا خواد مي چيزي گشنشه مامان عزيز ببينم:»  گفتم اي

 خراب بعدم دادم بهش و خريدم غذا يکم.  مرد مي داشت گشنگي از پو بدبخت...  کشيد سوت

  کاريشو
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 و کردم بازي تموم ساعت يک.  بود اي کننده سرگرم بازي...  بازي به کردم شروع و کردم تميز

 فهموند بهم شکمم قور و قار صداي ديگه ساعت يک از بعد!  کنم دخترش که خريدم دامن براش

  خيلي

.  يرونب رفتم خوردمش مي که طور همون و برداشتم بود زده يخ اسپيلت جلوي که شربتمو.  گشنمه

  تداش و بود نشسته بهتا کنار باربد.  بود نشسته پشتش بهتام و بود کرده آماده ميزو مامان

 رو.  ادد سالم و نشست کنارم هم بابا.«  سالم:»  گفتم و نشستم منم.  بخوره که کرد مي کمکش

  درد سر ميک فقط:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟ خوبه حالت بهتا:»  گفتم بهتا به

 مي کاراشو براش همه و نشسته جا يک وقتي کي:»  گفت و خنديد باربد.«  بهترم آره ولي دارم

  ازيند مي اي تيکه يک دي مي بهم که اي لقمه هر:»  گفت حرص با بهتا.«  باشه بد تونه مي کنن

 کشک جون آخ:»  زدم جيغ شادي از و کردم نگاه غذا به.  نگفت وهيچي خنديد باربد.«  باربد

 همون «؟ داره حساسيت بادمجون به گفت مي که بود کي:»  گفت و خنده زير زد بهتا.«  بادمجون

  طور

 شکک...  نيستي بلد علوم هم ذره يک شما خانم بهتا:»  گفتم کشيدم مي خودم براي شوق با که

  شکک ولي بودم متنفر بادمجون از.  خنديد باربدم و خنده زير زد پقي.«  کنه مي خنثي حساسيتو

 خودش براي داشت که طور همون بابا که خوردن به کردم شروع.  بود ديگه چيز يک بادمجون

 :»  فتگ عصبانيت با بهتا.«  داري عمل وقت...  زدم حرف دکترت با بابا بهتا:»  گفت گرفت مي لقمه

 ديگه يبالغ آدم بهتا:»  گفت و شد عصباني هم بابا.«  کنم نمي عمل فعال من...  گرفتين وقت الکي

 مين دليل نيست اورژانسي که زده حرفي يک دکترت حاال.  ديره االنشم همين دوني مي خودت... 

  شه

 .«  بعد سال يک براي بذاري

 احترام بهش بايد شمام بهم بدين وقت خواستم ازتون من ؟ بابا زد بعد سال يک از حرف کي ـ

 .  بذارين

 نمي.  جديه خيلي قضيه اين...  شه مي بد حالت...  شه مي دير بابا بهتا ؟ همين ؟ چي يعني ـ

 .  بموني کور عمر آخر تا که خواي
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 بهش عجبت با!«  کنين ولم ؟ بابا ببينم بايد رو کي بمونم کور بخوام من:»  گفت عصبانيت با بهتا

  ولي بود گرفته خندم خودم فکر از.  ماشاال آورد نمي کم زبون از!  بودا زده دادي چه...  کردم نگاه

 ؟ ير مي کجا.  بهتا بشين:»  گفت بابا.  شد بلند جاش از و ريخت اشکش بهتا.  نبود خنده جاي

 کنم مي عمل باربد عروسي بعد من.  بشنوم حرفي خوام نمي:»  زد داد.«  زنيم مي حرف داريم

  و همين

 و ردک گير صندلي به پاش اما جلو رفت بهتا که بگه چيزي خواست و شد بلند جاش از بابا!«  بس

 نمي من.  کرد مي هق هق ديگه بهتا.  گرفت بغلش دويد فوري و شد هول باربد.  افتاد يکهو

  فهميدم

 ترس با و شد بلند جاش از مامان!  همين.  ديگه کن عمل برو خب ؟ داره گريه قضيه اين کجاي

.«  نينک ولش بابا کنه عمل خواد نمي:»  گفت و گرفت بغلش تو رو بهتا سر باربد.  بهتا پيش رفت

  بعد

 صداي اب بهتا.«  فقط نکن گريه.  نکن عمل...  باشه...  بهتا نکن گريه:»  گفت و کرد ناز رو بهتا سر

  بهتا وقتي از...  هميشه مثل باز.  کردم پوفي...«  سرم...  سرم:»  گفت هقش هق بين لرزونش

 بهش ات باربد به دادم و برداشتم قرصشو رفتم.  بود خوابيده منم بودن طنز کال بود شده طوري اون

  يعروس از بعد:»  گفت بود شده ساکت که بابا به رو و داد بهش قرصو باربدم...  شه بهتر که بده

 روز اون تا بده قول ولي بهتا:»  گفت بهتا به دوباره بعدم.«  نداره اشکالي...  بابا کنه مي عمل من

 ...  هبگ داشتي فوري عمل به نياز اگه که ؟ خب نه يا خوبه حالت ببينه تا دکتر پيش بري روز هر

  داد فشار باربد به خودشو تر بيش و کرد هق هق بهتا «؟ دي مي قول

 کشک داشتم خيال بي که منم.«  نبينم طوري اين بچمو الهي بميرم:»  گفت بغض با مامان

 ممن...  خودشون اتاق تو رفتن مامانم و بابا و اتاقش تو برد رو بهتا باربد!  خوردم مي بادمجونمو

  نيم

 رسمود شم بيدار بعد و بخوام يکم تا اتاقم تو رفتم بعد و خوردم بادمجونمو کشک موندم ساعتي

 ولي شده قديمي خيلي نامه...  گه مي راست ادرين که فهميدم کردم مي فکر که خوابم تو.  بخونم

  خب
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 دوشي کي رفتم شدم که بيدار!  کنه ردش بهتا اين مياد اميد وقتي تا که کنم غلطي چه بودم مونده

  مياد ونمهم شو آماده بابا باران:»  گقت و اتاقم تو اومد بابا که بيرون برم گرفتم تصميم و گرفتم

 منو رفتن بيرون جو امروز يک ؟ آخه چرا ؟؟؟ واقعا:»  گفتم و طرفش برگشتم حرص با.«  برامون

 .«  بودا گرفته

 .  مياد فالح آقاي _

  ؟ ديگه کيه فالح _

 اشمب کرده حل رو دنيا ي مسئله ترين بزرگ انگار يکهو «؟ نمياد يادت...  فالح:»  گفت تعجب با

  بپوش لباس...  تو دست از:»  گفت و خنديد.«  ممنوع قند روز همون...  يادمه...  فالح آهان:»  گفتم

 که بود شده گرفته جا اون از اسمش ممنوع قند روز.  بيرون رفت و.«  رسن مي ديگه ساعت نيم تا

 نمي ولي بودن عاصي دستم از مامان و بابا خوردم مي قند زياد چاييم با که اين خاطر به من

 که بابا دوست همون گم مي اطالع جهت و بود اومده فالح آقاي روز اون...  بکنن کاري تونستن

 معمول طبق چايم با خواستم مي منم و بود اومده اون حال هر به!  شده عاشقم پسرش گفت بهتا

  قند

 ودنب سپرده کرد مي پذيرايي داشت که بهتا به بودن آورده گير فرصت که بابا و مامان ولي بخورم

  که دش اين!  خوردم قند بدون چاييمو نگفتم هيچي وايسي در رو تو منم...  نياره قند من طرف اصال

 از ديگه يکم اومد مي پسرشونم کاش!  اساسي بودم شده کيف خر!  ممنوع قند شد روز اون اسم

 ردنبندگ با برداشتم زرد تونيک يک کشوم تو از!  نه گفتم مي آخرشم اومدم مي خرکيام عشوه اون

  و

 ونهش به کردم شروع و بپوشم اومدن وقت هر که کنار گذاشتم مشکيمم و زرد شال...  مشکي جين

 سرم شالمو اومد پرسي احوال و سالم صداي وقتي!  لعنتي بودم نخونده هيچيم...  موهام زدن

  کردم

!  يگهد بود خونم تو خب ولي هااا بيام عشوه زياد خواستم نمي!  بود عالي.  کردم آينه تو نگاه يک و

  نفس...  اومده پسرشم اين واي بيرون رفتم اتاق از...  خودمه دست کردن مي فکر بقيه ولي
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 تداداش حداقل...  زنم مي دارت گيرم مي نتوني!  توني مي باران:»  گفتم دلم تو و کشيدم عميق

.  تنشس لبام روي لبخند يک فقط ولي گرفت خندم...«  داشتم خواستگاري يک بگي بهش بياد

  رفتم

 مبر روتو)  شوهر و باباهه به ديگه و کردم روبوسي مامانه با...  شدن من متوجه باالخره و پايين

  هديگ.  نه پسراشون با ولي بودم گرم کال بابا دوستاي با خب ولي.  گفتم آمد خوش هم!(  باران

 النا پرسيد که!  باباهه جواب در و نشستم نفره تک مبل روي منم شد شروع اينا و حرفا و تعارفا

  آره :» گفتم و دادم تکون سرمو «؟ نيست سخت:»  گفت و خنديد...«  حقوق:»  گفتم خونم مي چي

 ربتاش برو باران:»  گفت لب زير بود نشسته من نزديک که مامان.«  زياد نه ولي...  سخته يکم... 

  براي.  بره تونست نمي بود داد خدا کور که بهتا ؟ چرا ؟ من چرا!  کشيد سوت مخم!«  بيار رو

 رايب مادر روز براي که هايي اي شيشه ني شربتا تو و خونه آشپز تو رفتم شدم بلند منم همين

  و تنداش بر ولي کردم تعارف مامانه به اول.  بيرون بردم رو سيني و گذاشتم رو بودم گرفته مامان

:»  تگف لبخند با و برداشت يکي.«  بفرمايين:»  گفتم و شدم خم باباهه سمت بعد.  کرد تشکر

!  گهدي برداشتم يکي:»  گفت و خنديد.«  بازم بفرمايين:»  گفتم و کردم تعارف دوباره.«  مرسي

  شربتو

 همون پس بار يک آجيلو ولي کنم مي تعارف بار دو من:»  گفتم لبخند با «؟ کنن مي تعارف بار چند

  و کردم تعارف...  بدم محترم خواستگار به تا رفتم بعد و خنديد.«  بردارين تعارف بدون اول بار

 و بودم موييلي عاشق منم!  پرتقالي تا چهار و بود ليمويي تا سه سيني تو کال.«  بفرمايين:»  گفتم

 شه مي لخت تهش چون خوره نمي درد به پرتقالي بودم معتقد کال.  بود برداشته ليمويي يکي باباهه

 . 

 مال گهدي ليمويي اين!  باران مياد بهت قدرم چه:»  گفتم دلم تو.  برداشت ليمويي و زد لبخند اونم

 » : گفتم خنده براي.  بردارن تا سه اين رو ليمويي تا سه که بودم نگران اول از آخه!«  ايول.  خودت

!!!  برداشت هم رو ليمويي يکي اون مهربون لبخند يک با و شد خيره چشمام تو.«  بازم بفرمايين

  ترلکن خواد مي البد بعد شه مي شروع ليمويي شربت با اولش ؟؟؟ برداشت...  شد تا چهار چشمام

 سر المث...  شده پررو چه!  بزنما همچين!  بياي من به نخواستم آقا ؟؟؟؟؟ باشه دستش تلويزيونم

  فتگ و زد لبخند!  عمرا ؟ تو با من عمرا...  مستبد شوهر!  حلقت تو بپره اي.  من نظر تو بود زير به
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 آب يناا مامان حتما واي.  شدم خيره ليموئيه شربت به که وقته خيلي شدم متوجه «؟ شده چيزي:» 

  حاال!  لعنتي...«  اونو...  شربت اون...  آخه...  نه:»  گفتم بعد و کردم مکث!  من کار اين با شدن

 کشه مي منو مامان کرده درست مامان بگم ؟ نداري اعتماد خودت به گه مي کردم درست من بگم

 آب.  کردن مي وسوسه خيلي گرما اون تو لعنتي ولي ؟ داره عيبي چه من شربتاي مگه گه مي

  دهنمو

 وريف...«  پس کرده درست بهتا اونو:»  گفتم ساختگيه بود معلوم کامال که اي خنده با و دادم قورت

  ... نشدين متوجه انگار...  نه:»  گفتم فوري!  لعنتي اي.«  مياد مزه خوش نظر به...  آره:»  گفت

 سيمر.  خوبه...  نه:»  گفت و داد تکون سرشو.«  باشه شده زياد شايد شکرش!  ها بينه نمي بهتا

 .. . اينا مامان سمت برگشتم و زدم خورد مي خند نيش به تر بيش که لبخندي و شدم راست.« 

 نچو شايد...  نبود خيالش عين هم بابا...  داد مي قورت منو عصبيش چشماي با داشت که مامان

  ردمک تعارف بهتا به!  بودا شده خاله پسر زود چه هم بابا...  نه مامان ولي داشت خبر قضيه از بابا

 . گذاشتم براش پرتقالي يک و دادم تکون سرمو «؟ بذاري من براي خودت شه مي:»  گفت اونم

 مي تا هس پرتقالي دقيقا منه شانس اينم بيا د...  نداشتن بر ولي کردم تعارف بابا و مامان به بعدم

  مونه

 مامان . نشستم جام سر دوباره و ميز روي گذاشتم رو سيني.  شه مي تموم آقا اون لطف به ليمويي

  نمي خرده اون به چرا آخه خب:»  گفتم غد «؟ باران کردي بود کاري چه اين:»  گفت حرص با

 ينا دوباره باز و نشستم ساکت منم و کرد پوفي.«  داره مي بر شربت تا دو مهمونه مثال گيرين

.«  باران بده قرصشو بهتا به برو:»  گفت بهم رو مامان.  شد شروع مسخره ي مردونه حرفاي

  سرمو

 «؟ اتاق تو ببري منو شه مي.  کنه مي درد سرم من:»  گفت بهتا که برم خواستم و دادم تکون

 لندب بخوره ميز به که اين بدون که کردم کمک و گرفتم بازوشو!  حمال شدم رسما.  کردم پوفي

 .  شه

 فتمر و نشست تخت روي.  بود پايين ي طبقه که باربد اتاق داخل بردمش گرفتم دستشو بعدم

 ييک کنم عمل زود اگه شدم متوجه که زدم ديدي يک قبلش البته...  بيارم قرصشم تا بيرون

  نصيبم ليمويي
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 رصاق اين.  برداشتم ميزم روي از قرصاشو و خودم اتاق تو رفتم تند قدماي با همين براي.  شه مي

  شدست دادم آب ليوان يک با قرصشو و پايين دويدم دوباره!  شدن مي جا به جا الکي طوري همين

.  ببرم توش شربتو ليواناي که برداشتم سيني اول.  ببرم رو آجيال تا خونه آشپز تو رفتم بعدم... 

 و ؟ باشم نداشته من چرا داره رو قدر اين آقا اين که حاال خب گفتم و گرفتم رو شربتا همه از رفتم

  اول

 با امبخو لحظه يک شد باعث حرفش اين که برداشتم رو پر شربت يکي اون بعدم خاليشو ليوان

 نمي خجالت بابام مامان از آخه د.«  خورمش مي من...  باشه اين:»  بريزم هم به صورتشو مشت

  کشي

 و بردم رو بشقابا!  بد!  رو پر!  لوس.  خونه آشپز تو رفتم و...«  باشه آهان:»  کردم زمزمه ؟

  به.. . برداشت بعد ولي کرد تعارف يکم مامانه دوباره...  برداشتم رو آجيل بعدم و براشون گذاشتم

 گفتي» : گفت و خنديد.«  بازم بفرمايين:»  گفتم دوباره و برداشت يکم اونم که کردم تعارف باباهه

  عارفت معمولي غير که نيست نفعم به ديدم ديگه نه:»  گفتم خند زهر با.«  کني مي تعارف بار يک

 فتگ که کردم تعارف پسره به.  نگفت هيچي و خنديد.«  کردم تعارف بار دو ديگه همين براي کنم

  اباب و کردم تعارف اينا مامان به که اين از بعد و نکردم تعارف لجش از ديگه منم.«  ممنون نه:» 

 کم مک ديگه...  خورد نمي لعنتي ولي...  موندم ساکت و مبل روي نشستم عصبانيت با برداشت

 نمجه به اصال.  کردم پوفي.  زنه مي چشمک بهم داره ليموئيه شربت اين کردم مي حس داشتم

  رم مي

 برداشتم سرد آب يخچال تو از و خونه آشپز تو رفتم.  کنم مي درست ديگه يکي خودم براي

 بود هخون آشپز در به پشتم که طور همون...  انداختم توش هم يخ تيکه يک و کردم درست شربتمو

  نمي و

 بد هم حيا يکم...  شدن رو پر مردم قدر چه:»  زدم غر لب زير کنم مي دارم غلطي چه فهميدم

 مخورد قلوپ يک...«  رفت مامانم پيش آبروش بفرما...  داره مي بر شربت تا دو کي آخه...  نيست

  و
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 با ولي شيطونم همه اين من.  کن شيطنت آدم عين ؟ چيه کار اين معني خب:»  دادم ادامه

 ديدنش با که برگشتم طور همين...« روش شربتو اين االن برم خواد مي دلم...  اه...  کالسش

  جيغ بود نزديک

 خورد محکم آرنج از دستم که تر عقب رفتم شدم هول.  بودم شده سينش به سينه دقيقا!  بکشم

  و مخود سر باليي يک خواست مي دلم دونه مي خدا!  اوف...  شکست افتاد دستم از ليوان و ميز به

 هي ندت تند حرفش وسط...«  فقط بترسونمتون خواستم نمي:»  گفت سريع خيلي.  بيارم خودش

 من . ببخشين منو.  نه.  نه:»  کنم مي بلغور رو اينا طوري چه فهميدم نمي گفتم مي و گفتم مي

 .  خوبم

 بار که ظاهري کال.  شدم معني تمام به ي ديوانه.«  خدا واي.  شکست ليوان فقط.  خوبي که شمام

  هشيش بزرگ هاي تيکه خواستم و زمين روي نشستم!  کردم داغون رو بودم ساخته ذهنش تو اول

 يم چيزي...  شه نمي...  شه نمي نه:»  گفتم فوري.«  نشه زخمي دستتون:»  گفت که بردارم رو

 :»  تگف و ميز روي گذاشت رو ليمو شربت...«  شربتو اين فقط...  نه:»  گفت و خنديد «؟ خواستين

:»  مگفت فوري.  گرفت مي گريم جا همون داشت ديگه!«  بهتون دادم سختي خيلي انگار ببخشيد

 ديمر مي لعنتي آخه د.  بدم ادامه که نداشتم حرفي.  شدم ساکت ديگه...«  داشتم فقط من...  نه

  جلوي

  «؟ شد چي:»  گفت و تو اومد مامان.  بيرون رفت لبخند با اونم ؟ بگيري دهنتو

 .  شکست ليوانه اين هيچي...  ه _

 .  بره مي دستت.  کنم مي جمعشون من...  بيرون برو تو _

 ونهخ آشپز از...  بود خوب آشپزيم فقط من نبودم بلد کارا اين از اصال آخه...  برم قربونش الهي آخ

  «؟ شد چي:»  گفت و گرفت دستمو.  نشستم بود خالي حاال که بابا کنار و بيرون رفتم

 پولش نگو ديگه شما بخشيد منو خودش!  بودا مامان ي جهيزيه از...  شکستم ليوان.  هيچي _

  زياده
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 از تا چند بابا برن که شدن بلند!  باباهه و بابا «؟ زدم حرفي همچين کي من:»  گفت و خنديد

 جان بهتا شنيدم...  جان باران خب:»  گفت مامانه موقع همون...  بده باباهه اين نشون کاراشو

  هم نقاشي

 با.«  شيدمک اونو منم قبلش البته.  کشيده منم...  کنه مي طراحي.  آره:»  گفتم لبخند با...«  کنه مي

 !  ترياکه انگار کشي مي گه مي همچين.  وا «؟ کشي مي هم تو:»  گفت تعجب

 نره به خيلي منم:»  گفت شوق با.«  کنم مي کار بوم روي روغن رنگ من آره:»  گفتم و زدم لبخند

  «؟ ببينم نقاشياتو از تا چند تونم مي...  دارم عالقه

 . حتما _

 ازب اتاقمو در.  باال ي طبقه اومد من دنبال و کرد مرتب چادرشو شد بلند اونم و شدم بلند جام از

 هب...  ذارم مي وقت خيلي کدوم هر براي اما کشم مي زياد يعني.  کشم نمي زياد:»  گفتم و کردم

  اونم جز

 هچهر.  تراسه توي کشم مي دارم پنجميشم...  دارم رو تا چهار اين فقط االن رفته فروش تاش دو

 گاهن دقت با خيلي.  شد خيره نقشيا به و تر جلو رفت.«  زده خودش اتاق تو کشيدم که رم بهتا ي

  مي

 .«  خيلي...  خوشگلن خيلي:»  کرد زمزمه...  کرد

 .  مرسي _

  ؟ بزنه تخمين قيمتشونو تا کردي صحبت کارشناسي با...  خب _

...  خريدن تومن هزار صد شش يکي اون هزار پونصد يکي که رفت فروش که تايي دو اون _

 ...  بفروشمش خوام نمي دارم دوستش خيلي من که زد قيمت رو يکي فقط نه اينارم

 ...  خوبه کارت خيلي يعني پس _

 نم عمرا.  بود بيتا...  کردم نگاه شماره به و سمتش رفتم.  خورد زنگ بود ميز روي که گوشيم

 کرد مي فکر حتما «؟ دي نمي جواب:»  گفت مامانه...  بشه اذيت بايد ها حاال حاال.  بدم جوابش

  براي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

212 

 

 زا باالخره...«  نه:»  گفتم بشه راحت خيالش که اين براي.  دم نمي جواب که اونه با وايسي در رو

 .  زد يم حرف پسره با داشت مامان...  کرد تعريف کلي ها پله پايين رسيديم تا و بيرون رفت اتاقم

 خواستم و نشستم مامان کنار!  ها کردم کاري چه لعنتي.  لرزيد مي پاهام هم ديدمش مي اوف

 باز اتاقو در دويدم.  شديم هول مامان و من!  بود کشيده جيغ...  اومد بهتا صداي که بگم چيزي

  ديدم کردم

 دهش چي:»  گفت نشست کنارش مامان.  تو اومدن همه ديگه.  گرفته سرشو نشسته تخت پاي

 شه مي له سرش االن کردي مي حس که داد مي فشار دستاش تو محکم قدر اون سرشو «؟ بهتا

 ... 

 بيرون ببر ماشينو:»  گفت بابا به رو گريه با مامان...  لرزيد مي ولي زد صداش دوباره مامان

...«  بيارينش.  بيرونه من ماشين:»  گفت فالح آقاي که بره خواست بابا.«  بيمارستان ببريمش

  آقاي

 اب بده دلداري مامان به اومد فالحم آقاي زن...  بره که کنه کمک بهتا به اومد هم بابا و رفت فالح

  «؟ مياي کجا:»  گفت بهم رو مامان...  دنبالشون دويدم بودم هول منم.  بيرون رفتن هم

 .  جا هيچ...  ه ـ

 نگران ... مبل روي نشستم و تو رفتم ؟ اين از تر بيش شانسي بد...  پسر اون و موندم من و رفتن

  شحال يعني بزنه جيغ درد از که اين...  روز چند اين بود شده زياد تحملش خيلي اون.  بودم بهتا

 هر و گذشت که يکم.  نشست روم به رو اومد اونم.  کنم تصور نتونم من که قدر اون...  بده خيلي

  و کردم بغض زد که حرفو اين «؟ اينطوريه حالش چرا:»  گفت و کرد باز بحثو اون بوديم ساکت دو

 .«  شد طوري اين...  شکست سرش رو گلدون:»  گفتم

 ؟ کي ـ

 .  شه مي روزي سه دو ـ

.. . بشه بايد چرا:»  گفتم و دادم تکون سرمو «؟ شه عمل نبايد:»  گفت اونم و کردم پاک اشکمو

  ؟ گريه و من:»  گفتم خنده با.«  نکنين گريه:»  کرد زمزمه.«  شه عمل زودي اين به خواد نمي ولي
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 رب لعنت:»  غريدم لب زير حرص با «؟ خوردين شربتو:»  گفت و زد لبخند.«  کنم نمي گريه من

 ردمب خودم شربت با و کردم درست اون براي شربتم يک و خونه آشپز تو رفتم.  خنديد.«  شيطون

 . 

 برش و طرفش دويدم زد زنگ تلفن که همين.  خوردم و نشستم خودمم يکي و دادم اونو شربت

 فکر ما.  بمون يکي ي خونه امشب برو جان باران:»  اومد گريه با مامان صداي «؟ الو:»  داشتم

  نکنم

 فردا تا گفت مي...  کرد مي گريه.  بود کرده نگرانم صداش «؟ چر ؟ چي:»  گفتم تعجب با.«  بيايم

.  مامان مونم مي منتظرتون من نه:»  گفتم فوري ؟ کشيد مي طول کارش قدر چه مگه...  نميايم

 .«  ترسم نمي

  خونه نمون تنها شب.  برو جان باران ـ

 االن دونم نمي:»  گفت بغض با «؟ خوبه بهتا حال ؟ مامان شده چي ؟ چرا خب:»  گفتم نگراني با

 هم الدمي به.  مونيم مي همين براي کنيم بستريش خوايم مي ولي...  کنه مي معاينش داره دکتر

  بگو

 .«  خونه بره گه مي مامانش که

 . خداحافظ.  باشه ـ

 فالح خانم:»  کردم زمزمه «؟ شد چي:»  گفت...  ميالد...  اومد يادم اسمش باالخره.  کردم قطعش

 .«  يکي پيش برم بايد منم خونه برين گفته

  ؟ برسونمتون من يا دنبالتون بياد هست کسي...  خب خيلي ـ

 من خواين مي اگه هست بهتا ماشين ولي بردن که ماشينو ؟ رسونين مي منو طوري چه شما ـ

 ! برسونمتون

 شدم هآماد نگراني البته و ميلي بي با منم.  بيرون رفت و.«  خداحافظ...  خب خيلي:»  گفت و خنديد

  که گهب آدرسو گفتم بود دعوت نيلوفر باباي مامان ي خونه باربد به زدم زنگ.  برداشتم کتابامم و

 موقع اين که شده چي:»  گفت باربد و رسوندم خودمو کوفتگي و خستگي کلي با.  جا اون برم منم

  «؟ جا اين بياي خواستي شب
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 بهتره وت پيش بيام گفتم...  جايي يک برم من گفت مامان کنن بستري بردنش شد بد بهتا حال ـ

 .  باربد

 پيشم مداو نيلوفر...  شناختمش مي.  گفت نمي هيچي ولي بود شده نگران اونم...  بغلش تو رفتم و

  مخوب.  آره...  سالم:»  گفتم و اومدم در باربد بغل تو از «؟ خوبي باران سالم:»  گفت مهربوني با و

 و خورديم شام بعدم.  کردن پرسي احوال و سالم کلي اومدن باباش و مامان بعدم و «؟ خوبي تو. 

  لعنتي.  ونمبخ فقط درسمو و نکنم فکر هيچي به خواستم.  بخونم درسمو تا نيلوفر اتاق تو رفتم من

 مي درس سره يک داشتم شب يازده ساعت تا...  گند خيلي.  برام بود شده گندي روز خيلي

 و نشستم تخت روي کسل.  تو اومدن نيلوفر و باربد کردم باز درو.  زدن اتاقو در بعدش خوندم

  گفت نيلوفرم

  «؟ خوابي مي کجا باران:» 

 وت تخت روي من پس بخوابين هم پيش خواين مي که باربد و تو.  برام کنه نمي فرقي...  من ـ

 .  خوابم مي

 ... پس.  باشه ـ

 چرا:»  گفت و خنديد باربد.«  کنم نمي فضولي من بخوابين جا اين هم شما باشه:»  گفتم خنده با

  و دهآين از و عاشقانه حرفاي...  دونم نمي:»  گفتم و کشيدم دراز تخت روي «؟ کني فضولي بخواي

 و برداشت تشک يک کمد داخل از هم نيلوفر و خنديد.«  برو بعدشو تا ديگه...  غيره و مچه بچه

 کم آخه خدا واي!  خوابيدم ظاهر به و بستم چشمامو منم کردن آماده که جاشونو.  کرد پهن

  سعادتي

 ونچ البته!  ببينه زنده صورت به رو عاشقانه ي صحنه يک که شه نمي کس هر نصيب.  نيست

 حرفاشون ولي...  زدن مي حرف فقط چون نشد چيزيم ولي ديدم نمي چيزي بود بسته چشمام

  در خفن

 تهالب.  گرفت خوابم کم کم ديگه...  نداره همتا اصال که کاشتم گلي عجب خدايي!  بود عاشقانه

.  يدمپر موبايلم صداي با بعد روز صبح.  خوابيدن که فهميدم و دادم گوش حرفاشون همه به وقتي

  باربد
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 و گذاشتم مکول داخل کتابامو.  دانشگاه رفتم مي بايد.  شد بيدار نيلوفر ولي بود سنگين خوابش که

 هک داد مقنعه يک بهم و داد تکون سرشو.«  بيارم مقنعه که رفت يادم من جون نيلوفر:»  گفتم

  خيلي

 برات.  نداره قابلتو:»  گفت لبخند با «؟ من مال:»  گفتم و خنديدم.  توش بودم شده خوشگل خيلي

 تو.. . شه اذيت ترسم مي خوابيده که باربد نزديکه دانشگاهت به جا اين...  کنم مي آماده صبحانه

  مي

  «؟ خودت ري

 .  رم مي.  آره ـ

 خيالم . کرد آماده صبحانه برام سريع خيلي اونم و بيرون رفتيم هم با.«  مرسي:»  گفت و زد لبخند

  . خورد زنگ گوشيم دوباره که خوردم مي راحت همين براي کم فاصله و زياده وقتم که بود راحت

  «؟ مامان شد چي:»  گفتم و داشتم برش فوري.  بود مامان

  ؟ برداشتي کتاباتو...  شدي بيدار دانشگاهت براي که شم مطمئن خواستم.  باران ايم خونه ما ـ

  ؟ خوبه بهتا.  آمادست چيز همه...  آره ـ

 ... ميکنه گريه خيلي.  نه ـ

 ؟ گريه چرا ؟ گريه ـ

 االنم بود شده بد حالش همين براي...  کرده فوت دوستش که بودن گفته بودن زده زنگ بهش ـ

 .  داغونه

  ؟ دوستش کدوم...  بميرم آخ ـ

 .  زهرا ـ

 درق اين...  دوستش بهترين...  بود بهتا دوست بهترين زهرا...  زد خشکم.  بود کرده بغض خودشم

  ... خونه بيا دانشگاهت از بعد:»  اومد مامان صداي...  بيچاره دختر واي...  که بودن صميمي هم با

 خوشگل خيلي...  بود جوون خيلي...  زهرا چاره بي...  شد جوري يک دلم.  کرد قطع و.«  خداحافظ

 ...  شد نمي باورم هنوزم...  بود مهربون و
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 ************* 

.«  تونم نمي:»  زدم جيغ حالي خوش با.«  باران باش آروم:»  گفت بابا.  پوشيدم صندالمو و دويدم

  نروش ماشينو و نشست خنده با بابام.  کردم باز درو و ماشين سمت دويدم و کردم صاف شالمو

 با و مکرد مشت دستمو.  نيما واي.  ببينم رو نيما تا کنم صبر تونستم نمي هم لحظه يک.  کرد

 .«  سهر مي االن برو تر تند بابا:»  گفتم و زد لبخند.«  جونم نيما...  جونم نيما:»  گفتم حالي خوش

 ...  رسه مي ديگه ساعت دو ـ

 .  باش زود خدا رو تو باش زود بابا ـ

...  باشي پيشش روزي چند خواي مي اگه اونا ي خونه برين تونين مي گفت مسعودي آقاي باران ـ

 ...  گم مي خودت راحتي براي

 .  رم مي پاريسم تا باهاش اصال کنه آماده منو ساک بگين مامان به...  باشه ـ

...  البته شوق از.  شدم زنده و مردم رسيديم وقتي تا!  ملي تيم حد در بودم کرده ذوق.  خنديد

 از خيلي ما ي خونه.  فرودگاه تو دويدم و شدم پياده ماشين از وايسه کامال بابا بودم نداده مهلت

  فرودگاه

 جايي و دويدم.  بگيره چيزي يک تا بود وايساده مغازه جلوي بار يک بابا اون بر عالوه...  بود دور

  کتکلت مثل بپرم حالي خوش از بود نزديک.  نيما جون آخ...  موندم موندم مي منتظر بايد که

 ببينم نيموجو نيما.  ببينم داداشمو خواستم مي...  گذشت مي برام دير خيلي زمان.  سقف به بچسبم

 که بهم.  بزنم جيغ خواست مي دلم ديدم چهرشو که همين...  اومدم نمي در بغلش تو از ديگه. 

  رسيد

 وساکش اونم و خنديد.  اومد بند نفسش که دادم فشارش چنان آن کردم حلقه کمرش دور دستامو

 «؟ طوري چه:»  گفت و خنديد...«  واي...  واي...  نيما واي:»  گفتم ذوق با.  کرد بغلم گذاشت

  خنديدم

 و اومد در بغلش تو از فوري نيما.  کرد بغلش و داد دست باهاش بابا.  بيرون اومدم بغلش تو از و

 .«  بودا رفته يادم از اصال چهرت:»  گفتم و خنديدم.  من پيش اومد باز

 .  نه من ـ
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 .  کني مي نگاه عکسمو هميشه تو خب ـ

 رسيديم تا . کنه کار نيما اصال نذاشتم منم ببره وسايلشو که کرد کمک بابا.  نگفت هيچي و خنديد

  بابا.  برگرده پرواز اولين با خواست مي حتما بخت بد.  زدم مي حرف باهاش ريز يک ماشين به

 اي برنامه چه االن خب:»  گفت بهم رو.  نشستيم عقب هم ما و صندوق توي گذاشت وسايلشو

  «؟ داري

 .  شما ي خونه بيام گفته بابات گه مي بابا ـ

 حرف کلي برادرين خواهر نديدين همو وقته خيلي شما گن مي.  کال کردن خالي رو خونه آره ـ

 .  بزنين دارين

 .«  بزنم زر بازم من تا بده سوغاتيمو:»  گفتم و خنديدم

 .  نخريدم ـ

 مهمي پيش ما که اينه مهم بعدم...  برات خرم نمي من که گفتم:»  گفت و خنديد «؟ چي:»  زدم داد

  گونمو.«  خريدي معلومه خندت از.  نيما من با نکن خرکي شوخي:»  گفتم حرص با «؟ نه مگه

 با و شدم خيره بهش.«  کنم مي جبران جا اين بخواي اگه ولي نخريدم:»  گفت جدي و بوسيد

:»  فتمگ بغلش تو رفتم.  داد تکون منفي ي نشونه به سرشو «؟ نخريدي واقعا:»  گفتم مظلوميت

  مهم خب

 يم بهت رسيديم وقتي مستقيم شد طور اين که حاال:»  گفت و خنديد.«  نداره اشکال.  نيست

  ليک...  نيما واي:»  گفتم و اومدم در بغلش تو از «؟ کني مي امتحان منو:»  گفتم حرص با.«  دمش

 رو يمان هم تا دو اون از بعد...  ادرينو بعدم...  ببيني رو ليال دوستم بايد اول...  برات چيدم برنامه

 تمگف خنده با و.«  دم مي نشونت پيتم در اميد ولي ندارم دوست زياد چند هر.  دم مي نشون بهت

 «: 

 خنده با اباب ولي نزدم درستي حرف که کرد اشاره ابرو و چشم با نيما.«  نباشه توهين بابا ببخشيد

 فيلم کنم مي درست فيل پف برات ريم مي بعدم:»  دادم ادامه.«  باران باش راحت:»  گفت

  ترسناک
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 داداش اگه دمبع ؟ باشه.  بکشم رو تو خوام مي نيما راستي...  ببيني بايد نقاشيامم بعد.  بينيم مي

  اب باربد عروسي ريم مي بعد...  رقص براي بودم همراه يک دنبال قدر اين.  خوبه رقصت پس مني

:»  گفت فوري...«  بعدم.  دارم اي عالي معياراي من داداشي نترس.  کنم مي آشنات دختري يک

 نيش با.«  بذاري راحتم خواب موقع بدي قول بايد فقط...  خب خيلي...  نازيال بکش نفس دقيقه دو

  خند

» : گفتم خنده با «؟ نه.  دارم سختي شب يعني اين:»  گفت و شد خيره جلو به.«  حتما:»  گفتم

  «؟ نيما...  ديگه خودمي داداش...  دقيقا

  ؟ بله ـ

  ؟ موني مي کي تا ـ

 .  هميشه تا ـ

 تموم درسم من:»  گفت بعد و کرد مکث يکم «؟ چي درست ؟ هميشه تا ؟ چي:»  گفتم تعجب با

 کنمن فکر البته ؟ موندي االن تا چرا شده تموم اگه ؟ چي يعني:»  گفتم تعجب با...«  نازيال شده

  وقتي

 مي ديج نکنه.  نيما شه نمي تموم که ترمتونم وسط يکهو.  بموني بذارن باشه شده تموم درست

  «؟ مدرسه از کني فرار خواي

  ؟ بزنيم حرف بعدا شه مي ـ

  ؟ چي براي خب ـ

  ؟ مهمه چيزا اين ديديم همو تازه چون ـ

 آخ . موني مي اينه مهم...  کنن نمي که دستگيرت موني مي که شکر رو خدا.  نه:»  گفتم خنده با

 گفت و داشت برش.  خورد زنگ گوشيش.«  ذارمت نمي راحت...  نيما برسيم منتظرم فقط.  جون

 «: 

  «؟ بله

 ...  ـ
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 .  يمباش تنها نداريم نياز که ما نيستين اگه ؟ راحتين که مطمئنين جدا.  رسيم مي داريم.  آره ـ

 سيمر...  خب خيلي:»  گفت باباش يا بود مامانش يا که يارو جواب در و خنديد کوبوندم بازوش به

 يباز شهر:»  گفتم تعجب با «؟ بازي شهر بريم امشب:»  گفت و کرد قطعش.«  خداحافظ.  باشه. 

  ؟

 به من...  جـــون آخ:»  زدم جيغ شادي با.«  نوچ:»  گفت خنده با «؟ مگه نيستي راه ي خسته تو

 تمگف تعجب با.«  رسيديم:»  گفت بابا موقع همون.  بغلش تو رفتم دوباره و.«  داداش اين قربون

 «: 

 هم بابا و شديم پياده...«  نزديکه خيلي جا اين:»  گفت و کرد خاموش ماشينو بابا!«  زود چه

!  خي و رسمي چه.  وا.«  تو بفرمايين.  مرسي:»  گفت و برداشت چمدونشو نيما.  کرد باز صندوقو

  بابا

 کرد کرف يکم «؟ بمونم تونم مي کي تا من:»  گفتم بابا به رو.«  دارم کار کلي من.  ديگه نه:»  گفت

  به . برگردي بايد بعدش ولي بمون باربد عروسي تا که کال بمونه خواد مي جان نيما اگه:»  گفت و

.«  نينبخو درس امتحاناتتون براي هم با تا پيشش اومدي تنهاست دوستت که گفتم باربد و بهتا

.  کرد باز رو خونه در و برداشت کليدو زيرش از و باغچه سمت رفت هم نيما و دادم تکون سرمو

  منم

 .  رفت و شد ماشين سوار اونم و کردم خداحافظي بابا با

 توي تو انيم:»  گفتم و موند باز فکم.  بود باز دل و بزرگ خيلي خيلي ي خونه يک.  خونه توي رفتيم

  تنگ خونه براي دلم.  آره:»  گفت و مبل روي گذاشت چمدونشو.«  شدي بزرگ نعمتي و ناز چه

 تو ببرش...  ذاري نمي جا اون اونو آ آ:»  گفت که مبل روي گذاشتم و آوردم در مانتومو.«  بود شده

  رفتم.«  دهه.  باشيم راحت تونيم نمي هم جا اين:»  گفتم و کردم پوفي.«  کن آويزون اتاق اون

 داخل از داشت و بود من به پشتش نيما.  بيرون اومدم.  کردم آويزون مانتومو و اتاق توي

 کلفت صدامو.  گرفتم چشماشو دويدم پشت از يکهو.  داشت مي بر ميز چيز تا چند چمدونش

  خنده با و کردم
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 ي هکوتول يک:»  گفت و خنديد.«  دارم نمي بر چشمات روي از دستامو کيم نگي وقتي تا:»  گفتم

 ادارش گشت:»  گفت و خنديد!«  هدب بي باش آدم:»  گفتم و پاش به کوبوندم زانوم با «؟ صدا بد

  «؟

 .«  منم نيما:»  گفتم حرص با

  ؟ کي ـ

 !  نازيال ـ

  ؟ شافيال ـ

 فتمگ و کردم پوفي «؟ گرفت قرض چي بابات:»  گفت و خنديد.«  گرفت درد دستم نيما:»  زدم جيغ

 !«  جنس بد:» 

  ؟ خرس نخ ـ

  «؟ شدي عوضي قدر اين چرا نيــما:»  زدم جيغ

 .  شدم نفسي خيلي دونم مي عزيزم مرسي ـ

 !  لعنتي ـ

 نمي بر دستمو کيم نگي تا گفتم من:»  کردم ناله «؟ برداري دستتو خواي نمي:»  گفت و خنديد

 تا نوم پس:»  گفت و زد شيطوني لبخند.«  حرفم زير بزنم زود که نيستم عنصر سست من.  دارم

  آشپز

 به رو نشه داشته بر چشماش روي از دستام که طوري موندگي در با و کردم پوفي.«  ببر خونه

 با.«  بچه پرستار شدم:»  غريدم لب زير.  اومد دنبالم اونم و رفتم عقب عقب و وايسادم روش

  خنده

 غر.  ديوار به خوردم کمر با.  خنده زير زد.«  بابا اي نيما:»  زدم جيغ «؟ بچه خدا به خلي:»  گفت

  از» : گفت خنده با.«  رسيديم:»  گفتم و خونه آشپز تو رفتم و.«  کشمت مي.  کشمت مي:»  زدم

 دستم انيم:»  کردم ناله.«  بپز بردار.  فيله پف توش هست استيل ظرف يک اجاق زير کابينت داخل

 ...«  گرفت درد
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  ؟ چي يعني ؟ گرفت بند نفس شيوا ـ

 تقيممس روحتم اتوماتيک کارواش بندازم جسدتو گربه جلوي بريزم خونتو بکشمت اي:»  زدم جيغ

  ديز سلمبه قلمبه حرفاي:»  گفت و خنديد «؟ ساختي ايه بچه چه اين مامان!  خدا پيش بفرستم

  «؟ بپزم فيل پف طوري چه االن من:»  گفتم و کردم لگد پاشو حرص با.«  نفهميدم

 .  نازياليي ـ

 غيظ با باهوشو.«  باهوشم داداش اين قربون الهي:»  گفتم و برداشتم چشماش روي از دستامو

 منمک.  بپز کلي دار بر کابينت اون تو از هم قابلمه.  جاست اين روغن:»  گفت و خنديد.  گفتم

  همين

 بودم راه تو...  حموم رم مي منم.  باشي موفق...  طرف اون هم دستگيره.  که بينيش مي کناره

 فپ پختن به کردم شروع...  نمک يکم و ريختم روغن توش و برداشتم قابلمه.  رفت و.«  خستم

 .  فيل

 ونتوش ريختم رو فيال پف و تا دو برداشتم ظرف.  بيرون اومد حموم تو از اونم شد تموم که همين

  «؟ دارين کچاپ سس:»  گفتم بلند صداي با.  مبل روي بود نشسته هال تو... 

  ؟ چي براي سس ـ

 . بخورم دارم عادت فيل پف با من ـ

 .  ببينيم هم با تا کردم صبر...  آوردم فيلم تا چند...  يخچاله تو آره ـ

 روي به رو مبل روي کنارش.  سيني ي گوشه گذاشتم و برداشتم يخچال توي از رو کچاب سس

  کي...  بيا.  سوغاتي آهان:»  گفت لبخند با.«  بده سوغاتيمو اول:»  گفتم و نشستم تلويزيون

 لشدنبا ذوق با منم...  چمدونش سمت رفت شد بلند و گرفت دستمو.«  دارم برات بزرگ سورپرايز

.«  ببند چشماتو:»  گفت و خنديد.  کرد باز چمدونشو در اونم و نشستيم زمين روي.  دويدم

  چشمامو

 يک شداخل و گرفت دستمو گذشت که يکم...  گرفته برام چي ببينم داشتم شوق.  بستم ذوق با

 يک.«  شيکه خيلي اين واي:»  کردم زمزمه...  زدم لبخند...  کردم باز چشمامو... گذاشت چيزي

  عالمه
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 وصل هم به قرمز روبان با بينشون و بودن مشکي که داشت کوچيک تقريبا مانند مستطيل مقواي

 کرده درست دار طرح يکم مشکي مقواي با باال باالي و!  تشبيهمو!  آهن ريل حالت...  بود شده

  بودن

« . دارم دوستت»  بود نوشته زبون يک به مقوا هر روي.  بود اتاق ديوار براي و داشت ميخ جاي که

  وا:»  مگفت تعجب با «؟ نشدي خور دل يعني:»  گفت تعجب با.«  فانتزيه خيلي:»  گفتم و خنديدم

  «؟ بشم چي براي

 .  بيارم همينو فقط پاريس از ديدمت که سال دو بعد چون...  دونم مي چه ـ

 راضي همين به که حاال:»  گفت شيطوني ي خنده با «؟ هست بازم پس:»  گفتم و خنده زير زدم

 دهب بده بده بده بده بده خدا رو تو:»  گفتم و بازوش به زدم.«  کنم شکست ور خودمو چي براي اي

  بده

« . ببندي چشماتو بايد واقعا ديگه يکي اين براي خب خيلي:»  گفت و زد لبخند.«  بده بده بده

 نتري شيک خريد ي اندازه...  اين خريدن براي که بگم اينم و:»  گفت که بستم چشمامو فوري

  لباس

...  پام روي گذاشتش و خنديد!«  باش زود:»  زدم جيغ شوق با...«  کردم خرج انگليس عروس

 يکي به دادم سفارش:»  گفت اونم و کردم باز چشمامو حالي خوش با...  کردم حس رو لباس کاور

  از

 تمداش تموم ي هفته يک و بود گرون خيليم و خريده انگليس از...  انگليسيه که جا اون دوستام

 بذار نزن حرف واي:»  گفتم شوق با.«  بدن بهم پولو اين تا کردم مي راضي رو محترم والدين

  ببينمش

 زمين تا مفک ديدمش وقتي.  شکليه چه ببينم دقيقا تا وايسادم شدم بلند و کردم باز کاورو زيپ.« 

  اين ... اين:»  کردم زمزمه لکنت و حيرت با...  منه مال لباس اين اصال شد نمي باورم!  بود شده باز

 !«  هيچي کن فکر تو:»  گفت و خنديد «؟ نيما شده قدر چه پولش

 .  گم مي جدي.  نه ـ
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 هب زدم حرص با.«  آوردي باال قرض جور بد...  فروختم ماشينمو که قدري اون:»  گفت شيطنت با

  ختمفرو مي بايد که ماشينمو.  آره:»  گفت و خنديد.«  قدر اون ديگه نه خيرم نه:»  گفتم و پهلوش

 کارش دمخو مال بقيشم گرفتم اينو پولش از قسمت يک با.  که بيارمش هواپيما با تونستم نمي

 شد هل لباس:»  گفتم که داد فشارم همچين.  بغلش تو رفتم و کشيدم جيغ حالي خوش با.«  دارم

  از...« 

 رميک يکي بود پارچه رنگ دو از کال.  انداختم لباس به دقيق نگاه يک دوباره و اومدم در بغلش تو

  مين پارچشو جنس...  بود قديمي انگليسي لباساي مثل...  روشن خيلي اي قهوه هم ديگه يکي و

 لباس ي هبقي و بود اي قهوه يقش.  بود آرنج تا آستيناش...  بود مانند گيپور حالت ولي چيه دونستم

  مي اي هقهو پاپيون.  بود شده جمع فاصله با بعد به اون از.  زانوم به تقريبا رسيد مي تا بود کرمي

 ي پارچه همون با آستيناشم سر.  بود مانند چين و اي قهوه ي پارچه هم پايين تا بقيش و خورد

  قسمت.  خورد مي سوخته اي قهوه ظريف کمربند کمرش روي.  داشت کوچولويي پاپيون اي قهوه

 بنداي با خورد مي زيپ که اين بر عالوه هم پشتش و غيره و سنگ با بود شده تزئين جلوش

 وت کردي کار چي واي نيما...  نيما:»  گفتم حيرت با...  بود دار پف.  شد مي محکم ضربدري حالت

  آخه

 وت رفتم و شدم کنده زمين از آره گفت تا و زد لبخند «؟ بپوشمش تونم مي:»  گفتم شوق با «؟

 واستخ نمي دلم که بود خوشگل قدر اون.  ژيپونشو بعد و پوشيدم لباسو اول...  اتاق ترين نزديک

  درش

 حالت بندشو کردم سعي...  باشه گرفته من براي چيزي همچين نيما شد نمي باورم.  بيارم

 آماده:»  مگفت نيما سر پشت از و بيرون رفتم.  بود سرم پشت چون نتونستم ولي ببندم ضربدري

  ملکه اي

 بنداشو اين فقط:»  گفتم و خنديدم.  کشيد هو ديدنم با...  سمتم برگشت و خنديد «؟ ببيني اليزابتو

 .«  نبستم

 .  ببندم من جلو بيا ـ

 ...  داريا دختر دوست نيما جدي جدي ؟ بلدي ـ
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 تکون دنباي ديوار اون به بگير دستتو:»  کرد زمزمه.  وايستادم بهش پشت و سمتش رفتم.  خنديد

 :»  کردم ناله...  بندا کردن ضربدري به کرد شروع اونم و دادم تکيه ديوار به دستمو.«  بخوري

 تنگ يکم ولي زياد نداشت درد.«  شه مي تموم االن کن تحمل:»  گفت لب زير!«  نيما تر آروم

 تموم که همين...  کنه مي باز جا بدن تو زود که تنگي نوع اون از کردم مي حس البته.  بود شده

  شد

 .«  داشت درد يکم:»  گفتم و برداشتم ديوار روي از دستمو

 و کرد بغلم.«  کنم تشکر طوري چه دونم نمي اصال.  نيما نازه خيلي:»  گفتم و سمتش برگشتم

  ياديز جا اين يکم:»  گفتم و خنديدم.«  دارم دوستت خيلي.  نازيال بسه باشي حال خوش:»  گفت

 منم کني عوضش تو تا:»  گفت و زد شيريني لبخند «؟ نداري ترسناک فيلم ؟ نشده احساساتي

.  پوشيدنش براي داشتم شوق خيلي.  اتاق همون توي رفتم و دادم تکون سرمو.«  ذارم مي فيلمو

  زور به

.  رونبي رفتم و کاورش تو گذاشتمش دقت با خيلي دوباره.  کردم عوضش و کردم باز بنداشو گره

  يم چي...  خب:»  گفتم و نشستم کنارش دويدم.  ذاشت مي دستگاه توي رو دي سي داشت نيما

 فيلم يک:»  گفت نشست مي مبل روي که طور همون و کرد روشن تلويزيونو «؟ ببينيم بذاري خواي

 «؟ ترسي نمي...  ترسناک

  ؟ چيه اسمش.  دارم دوست خيليم.  نيستم ترسو اصال من.  نه ـ

:»  فتمگ خنده با.«  گير جن:»  گفت اونم و برداشتم سس با خودمو فيل پف ظرف و نشستم کنارش

  ونما.  نشستم مبل روي کامال و کردم جمع پاهامو.  کرد پلي فيلمو و زد لبخند.«  ناک خوف چه واي

 يجواب و شونش رو گذاشتم سرمو.«  شده مزه خوش:»  گفت و خورد دونه يک برداشت فيلشو پف

  مريکائيهآ راستش:»  گفت و خنديد «؟ انگليسيه:»  گفتم حرص با شد شروع فيلم که همين.  ندادم

 ». 

 .  نيست خوب زبانم من نيما ـ

 .  کنم مي ترجمه برات ـ
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 جتشن دچار بازيگر زن يک دختر که بود اين موضوعش.  شدم خيره فيلم به و نزدم حرفي ديگه

 هک داد تشخيص اونم و گير جن پيش بردنش...  کنن کمکش تونستن نمي دکترا و بود شده

  شيطان

 رجادوگ نه جن نه آشام خون نه روح نه.  ترسيدم مي شيطان از.  بود ترسناک...  کرده تسخيرش

 .«  مترس مي:»  گفتم و دادم فشار دستم تو رو نيما بازوي.  شيطان جز ترسوند نمي منو هيچي... 

 و هقص ؟من کنم کار چي نبره خوابت شب اگه حاال.  نازيال ترسي نمي گفتي:»  گفت و زد استپ

.  کرد اموشخ تلويزيونو و کرد پوفي.«  کن دانلود اينترنت از:»  گفتم خنده با.«  نيستما بلد الاليي

  رو

 ينبب نيما.  فهميدم...  آهان:»  گفتم و کردم فکر يکم «؟ کنيم کار چي خواي مي خب:»  گفت بهم

 نه:»  گفتم حرص با.«  بخوني ميارم کتاباتو.  باشه:»  گفت و کشيد لپمو...«  تعطيلم رو فردا من

  خيرم

 کنيم يباز بعد بابا ي خونه بديم ترتيب جوونا با کوچولويي مهموني يک بيا.  زدم خر کلي ديروز... 

 .«  بازي شهر بريم خوايم مي امروز:»  گفت و بيرون داد حرص با نفسشو.« 

  ؟ باشه فردا پس ـ

 .  قبول.  باشه ـ

 ...  کنيم کار چي فهميدم ـ

  ؟ کار چي ـ

  ؟ نه داره استخر جا اين نيما ـ

.  دونم نمي:»  گفت و کرد فکر يکم.«  شنام استاد منم خب:»  گفتم لبخند با.«  آره:»  گفت و خنديد

  يرهخ بهم يکم.«  استخرم عاشق من.  نداره اشکال:»  گفتم قيدي بي با.«  باشه سرد آبش ممکنه

 حياط توي که بزرگي اتاق تو دويديم و شديم بلند مبل روي از تامون دو فوري و خنديدم.  شد

 که النازي بدي هلم نکني خريت.  ها نيستم بلد شنا من:»  گفت و کرد باز درشو.  داشتن پشتي

  يک بدون
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 تيمرف.«  کنم نمي بازي داداشم جون با من:»  گفتم و زدم مظلومي لبخند.«  کنم مي جبران جايي

 استخر لب...  کنن گرمش بزرگيش خاطر به تا داشت تيوست تا سه.  بود سرد بر و دور.  داخل

  نشستم

 توي از پامو سريع خيلي منم و پيچيد بدنم کل تو سرماش.  گذاشتم آب تو پامو نوک احتياط با و

« . اطراف باشه گرم که کنم روشن رو تيوستا کن صبر:»  گفت و زد لبخند.  کشيدم بيرون آب

  سرمو

 تو دمبو رفته کم کم منم شد تموم کارش وقتي.  کردنشون روشن به کرد شروع اونم و دادم تکون

 يخ:»  گفت و نشست استخر ي لبه.  شد عادي بعد ولي بود سرد خيلي اول ي لحظه...  استخر

  «؟ نزدي

 خنده زير زدم.  ميفتاد داشت شد هول بخت بد.  آب تو کشيدمش و گرفتم دستشو.  سمتش رفتم

 گرفت خراست کنار ي ميله به دستشو.  بمونه صاف تونست تالش و سعي کلي از بعد باالخره اونم و

 .«  بد.  جوان خانم بيني مي بد:»  گفت و

 . کردم فرو آب تو سرشو يکهو و.«  خفه:»  گفتم خنده با

...«  باشه آب ترست ترين بزرگ کنم فکر:»  گفتم و خنده زير زدم.  گرخيد مي داشت بيچاره

.  االب اومد و گرفت ميله به دوباره دستشو.  بود آب تو هنوز بخت بد.  نه يا شنيده نبودم مطمئن

  موم کش

 زا:»  گفت حرص با.«  ترسي مي آب از که نيما زشته خيلي!  ترسو:»  گفتم و آوردم در موهام از رو

  شدم مي فهخ داشتم.  آب زير برم بخوام که نيستم ديونه نيستم بلد شنا وقتي ولي ترسم نمي آب

 خي دارم:»  گفت و خنديد.«  گيري مي جدي خيلي:»  گفتم قهر حالت با و برگردوندم رومو.«  نازيال

  ممن بخوابي تختت تو بخوري سرما ها کوچولو بچه مثل بعدم طوره چه:»  گفتم فوري.«  زنم مي

 : خنده زير زد «؟ بذارم دهنت کنم درست سوپ برات

 .  نيستم لوس قدر اون ديگه.  عمرا ـ

 !«  دونم مي بعيد:»  گفتم و باال انداختم هامو شونه

 (بعد ساعت سه)
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 وت بياي مجبوري مگه آخه.  پختم سوپ:»  گفتم و نشستم تخت روي.  تو رفتم و زدم اتاقو در

 بي . سرخ چشماش و بخت بد بود شده سفيد گچ مثل.  نشست جاش تو و کرد سرفه!« ؟ استخر

  اختيار

 دادم سوپو.  بود شده دار خنده خيلي صداش.«  من بده اونو:»  گفت حرص با...  خنده زير زدم

 :» گفتم کالفه.  بود شده ها کوچولو بچه مثل!«  داغه:»  کرد ناله و گردوند برش فوري که بهش

  خيلي

 مريض کني ثابت که اين براي.  ديگه نداري جنبه!  عاليه.  بذارم دهنت خودمم بايد حاال...  خب

 از شققا يک.«  بريم تونيم نمي بازيم شهر حاال.  اين شه مي بعدم موني مي استخر تو شي نمي

  سوپا

:»  گفتم حرص با!«  داغ.  نازيال داغه:»  گرفت بهونه و کرد سرفه بازم.  دهنش گذاشتم و برداشتم

  . ديگه بسه نيما:»  زدم داد.«  بچه خدا به خلي:»  گفت لب زير جدي خيلي!«  بچه پرستار شدم

 و شد خيره بهم مظلوم.«  دهه.  کالمت تيکه نشه تا کنم مي خالي صورتت تو رو سوپا همه االن

 تا چند.  دادم بهش و کردم فوت يکم.  برداشتم رو بعدي قاشق و کردم پوفي...«  سوپ:»  گفت

  قاشق

 گذاشتم کناري ميز روي سوپو.  خورد زنگ بود اتاق طرف اون ميز روي که گوشيش دادم بهش که

  يک انگليسي به که اومد اي دخترونه صداي «؟ الو:»  دادم جواب.  برداشتم موبايلشو رفتم و

 «؟ کيه :» گفت اونم و کردم نگاه نيما به تعجب با.  نفهميدم که گفت تند قدر اون ولي گفت چيزي

  اب.  گذاشت گوشش کنار رو گوشي و کرد تعجب...«  بدي خيلي:»  گفتم و بهش دادم رو گوشي

 حرف سيانگلي داشتن کال.  بشه تموم تلفنش تا شدم خيره زمين به و نشستم مبل روي ناراحتي

 تر مبهسل قلمبه خيلي بودم بلد که چيزي اون به نسبت.  فهميدم نمي حرفاشون از زياد و زدن مي

 !  بود

.«  منوعم دختر دوست گفتم من:»  گفتم عصبانيت با «؟ کردي قهر چرا:»  گفت نيما شد تموم وقتي

  گهدي بفرما...  گم نمي کس هيچ به...  آره:»  گفتم حرص با.«  نبود دختر دوست:»  گفت و خنديد

:»  مگفت قبلي لحن همون با.«  نبود دختر دوست:»  کرد تکرار دوباره و خنديد.«  هست انگليسيم

 ...  کن نگاش:»  گفت و زد لبخند «؟ بهت بزنه زنگ انگليس از دختر يک بايد چرا.  تو جون آره
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 «؟ نيک نمي تو يعني کنم مي حسودي که بله:»  گفتم و شدم بلند جام از «؟ کني مي حسودي داري

  حق ي چهره با.  کرد سرفه دوباره و.«  باشه خوبي پسر اگه نه:»  گفت و باال انداخت هاشو شونه

 به دست و.«  دارم پسر دوست منم که بگم بهت ترسيدم مي چون خوب چه:»  گفتم جانبي به

 يديد:»  گفتم باشم گرفته مچشو انگار بلند صداي با «؟ چي:»  گفت تعجب با.  وايسادم سينه

  مي حسودي

 اول . نخير:»  گفتم و کردم پوفي.«  مريضم من...  سوپ نازيال:»  گفت و شد مظلوم دوباره!«  کني

  «؟ بود کي اون بگو

 گفت زد زنگ خواهرش االن.  بود نداده جواب بودم زده زنگ بهش امروز بار چند.  دوستم خواهر ـ

 . همين.  بده جوابمو تونه نمي اومده پيش براش مشکلي که

 بهش.«  بزنم حرف باهات خوام مي بعدش بده سوپ بهم:»  گفت اونم که پايين انداختم سرمو

  نارشک رفتم.«  نازيال سوزه مي گلوم:»  کرد ناله و کرد سرفه.  نکردم حرکتي بازم ولي کردم نگاه

 رو بعدي قاشق.  موند قاشق تا دو نزديک آخرش...  دادم سوپ بهش و نشستم تخت روي دوباره

  ي ونهنش به سرشو.«  بخور رو تا دو همين نه:»  گفتم فوري.«  بسه:»  گفت که بدم بهش برداشتم

 رو يگهد قاشق تا دو مظلوم!«  اتاق تو کنم مي زندانيت نخوري اگه:»  گفتم غيظ با.  داد تکون منفي

  گذاشتم رو خالي ظرف...  زد لبخند.«  بودن مامان ده مي حالي چه:»  گفتم خنده با منم خورد

 بيا:»  گفت و کرد اشاره کنارش به «؟ بگي خواستي مي چي حاال خب:»  گفتم و ميز همون روي

 نامزدت شدم االنم مادرتم هم...  خواهرتم هم...  پرستارتم هم من:»  گفتم حرص با.«  بکش دراز

 »! 

 و انداختم خودم رو دوباره رو پتو.  کشيدم دراز کنارش باال دادم رو پتو.  زدم دور تختو.  خنديد

 راستشو:»  گفتم و بازوش رو گذاشتم سرمو.«  ارزه مي ولي دي مي سرما بهم دونم مي:»  گفتم

  بگو

 و دمز لبخند.«  خوبه خيلي هيکلت ولي:»  گفتم فوري.«  نه:»  گفت و خنديد «؟ ري مي سازي بدن

 !«  سازي بدن ري مي که نميارم در صداشم.  گوشم سراپا من.  بفرما خب:»  گفتم
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 و.«  دونم مي.  آره:»  گفتم و باال انداختم هامو شونه.«  رم نمي سازي بدن خدا به:»  گفت کالفه

 باز.«  دونم مي:»  گفتم حالت همون با دوباره.«  گم مي جدي:»  گفت و خنديد.  زدم چشمک

  چشمک

.  زدم چشمک دوباره و.«  نزدم:»  گفتم سرد خون «؟ زني مي چشمک چرا:»  گفت حرص با.  زدم

  يک نازيال:»  گفت بعد و کرد مکث يکم.«  بزن حرف.  خب خيلي:»  گفتم و بستم چشمامو.  خنديد

 .«  کردم مي فکر بهش بودم پاريس که مدت تموم من که هست اي مسئله

 ؟ خب ـ

 ... اما بياد نظر به مسخره ممکنه ـ

 زير زد!«  اما بياد نظر به مسخره ممکنه گم مي هميشه منم:»  گفتم هيجان با حرفش وسط فوري

  ودمب نگرانت خيلي:»  گفت و داد تکون سرشو.«  بده ادامه:»  گفتم و بستم چشمامو دوباره.  خنده

 ديکر حسودي بهم که ديدي...  گي مي خودت که مسائلي همين دوني مي...  تنهايي که جا اين که

 حرفش وسط.«  نازيال شي عاشق ترسم مي.  شم مي غيرتي هم کنم مي حسودي هم من خب. 

 :»  گفتم

 زمزمه «؟ شه مي چي بشم مگه بعدم.  خوره نمي وکيال درد به عشق.  نيما بشم عاشق عمرا من

 هش مي عاشق خودش نوع ترين بد تو شم نمي عاشق گه مي که کسي...  شناسم مي اينو:»  کرد

 ... 

 اين کوچولوم خواهر خوام نمي من.  خواد مي مسئوليت شدن عاشق.  نازيال داره عيب هم خيلي

 ...  خواهرم بشه کوچولوم خواهر يکهو خوام نمي...  کنه مي عوضت چون.  بگيره عهده به مسئوليتو

  «؟ شم بزرگ خواي نمي:»  گفتم کالفگي با «؟ فهمي مي

 .  باشي بچه.  باشي شاد خوام مي...  خوام نمي نه ـ

  ؟ نبود خودم دست اگه ـ

 .  بگيري جلوشو توني مي ولي نيست خودت دست وقت هيچ ـ

  ؟ طوري چه ـ
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 . بود ناراحت صداش کال.  کردم باز چشمامو «؟ دي مي بهم قولي يک:»  گفت و شد ساکت يکم

 ندلبخ...«  چي هر:»  گفتم و بوسيدم گونشو.  باشه ناراحت خواستم نمي ولي چرا دونستم نمي

  شيريني

 ...«  که اين مگر...  نداريم شدنم عاشق حق.  تو شوهر تنها منم مني زن تنها تو:»  گفت و زد

  ؟ چي که اين مگر ـ

 .  نازيال نکنه ناراحتت که بشي کسي عاشق که اين مگه ـ

 گفت و کرد بغلم.  خنديد اونم «؟ شم عاشق بازم دارم شوهر وقتي دارم اجازه:»  گفتم و خنديدم

 با.«  کني جلوگيري شدن بد آدم يک عاشق از توني مي همين براي...  خوبش نوع از ولي آره:» 

  تعجب

  «؟ طوري چه ؟ واقعا:»  گفتم

 يبش نداري برخورد باهاش که آدمي يک عاشق توني نمي.  باشي نداشته برخورد باهاشون کال ـ

 ؟ درسته

 بين...  گرفت خندم يکهو.«  خان شوهر درسته:»  گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو

 رماس بيرون برو من بغل تو از حاال:»  گفت لبخند با!«  شدم زنتم.  بيا د:»  گفتم زور به هام خنده

  مي

 نازيال:»  گفت تعجب با.  موندم تخت روي جا همون بازم ولي بيرون اومدم بغلش تو از.«  خوري

  بخواب وامت بخونم بيارم کتابامو من کن صبر...  نيست مهم:»  گفتم قيدي بي با.«  خوريا مي سرما

 تمودس.  کشيدم دراز تخت روي و اتاق تو دوباره رفتم.  برداشتم کتابامو و بيرون دويدم و.«  يکم

 :»  تگف و داد تکون سرشو «؟ خواي مي قرص.  داري تب خيلي:»  گفتم و گذاشتم پيشونيش روي

 قرص دونه دو براش و شدم بلند جام از دوباره.«  چپه سمت از سوم کابينت توي جعبه يک داخل

 «؟ خبره چه:»  گفت و کرد نگاه قرصا به تعجب با.  بردم سردردش براي هم يکي و خوردگي سرما

  با
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 هک بخوره قرص يکي من گودزيالي داداش گفتم خودم با بردارم قرص بودم رفته:»  گفتم خنده

« . استامينوفن يکيم و آوردم خوردگي سرما تا دو همين براي زکي ميگه کنه مي تعجب معدش

  و خنديد

 دادم رو قرصا.«  من به بدش.  هست استامينوفنم خوردگي سرما تو.  نيست الزم خب:»  گفت

 ستمنش ميز پشت صندلي روي منم بست چشماشو.  خورد رو تا سه هر و گرفت ازم ليوانم و بهش

 . خوندن درسامو دقت با کردم شروع و

 ابخو تو ولي بود خواب هنوز.  سمتش برگشتم نالش صداي با ولي خوندم ساعت چند دونم نمي

 مودست.  نداد جوابي ولي...  زدم صداش و نشستم کنارش رفتم.  سوخت براش دلم.  کرد مي ناله

  روي

 زور هب چشماشو و دادم تکونش دوباره.«  داغه قدر چه اوف:»  گفتم نگراني با و گذاشتم پيشونيش

  «؟ دکتر بريم خواي مي:»  گفتم منم و کرد عطسه...«  بده حالت نيما:»  گفتم لب زير.  کرد باز

 و دمخندي.«  نساخته بهم جور بد آبه اين کنم فکر:»  گفت و داد تکون منفي ي نشونه به سرشو

 و دش تر بيش خندم.  بود کرده پف چشماش.  خنديد.«  کردي قاطي زدنتم حرف تو حتي:»  گفتم

  گفتم

  .« نازيال شري چه ببين:»  گفت و نشست جاش تو...«  سالست دو هاي بچه مثل کن نگاش:» 

 .  کني ثابت خودتو خواستي خودت ؟ چه من به _

.«  خوبه برات ولي خوردي سرما دونم مي ؟ بيرون بريم طوره چه:»  گفتم بعد و موندم ساکت يکم

  سوپ نيما:»  گفتم تعجب با «؟ دي مي بهم غذا يکم اول.  خب خيلي:»  گفت دارش خش صداي با

...  بکشي زحمت خواد نمي.  نه:»  گفت لب زير «؟ بپزم غذا برم بايد دوباره من...  ديگه خوردي

 مي گرمش.  باشه:»  گفتم اجبار به «؟ کني گرمشون لطفا شه مي فريزر تو هست همبرگر تا چند

  کنم

 داداشي اونم...  بپزي غذا داداشت براي داد مي حال ولي!  شدم آشپزم.  بيرون رفتم اتاق از و.« 

 شه رمگ يکم تا شعله روي گذاشتم رو تابه ماهي و کردم پيدا رو همبرگرا.  نديديش وقته خيلي که

  تا
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 داره تلفن ديدم ديگه ولي.  نه يا بدم جواب دونستم نمي.  خورد زنگ خونه تلفن.  بريزم روغن بعد

  الو» : برداشتم رو بود خونه آشپز توي که سيمي بي تلفن و ريختم روغن فوري.  کشه مي خودشو

  «؟ نازيال ؟ الو:»  اومد پسر يک صداي «؟

 ... خودمم بله ـ

  ؟ خوبي سالم ـ

 ...  شناسمتون نمي که ببخشيد ؟ خوبي شما.  خوبم.  ممنون ـ

  ؟ هست نيما.  مسعودي آقاي پسر عليم.  رفت يادم ببخشيد ـ

...  ديدش خورده سرما ولي هست نيما.  گرفتم خونتون تو جاتونو که ببخشيد.  بختم خوش.  آهان ـ

 ؟ رو گوشي بدم بهش کارتون واجبه خيلي اگه.  تخته روي اتاق تو االنم

 رفط از.  خب خيلي.  بگيرم ازش خبري يک خواستم فقط.  نيست مهم پس.  نه:»  گفت و خنديد

.  هباش:»  گفتم و زدم لبخند.«  بکنه کارو اين هميشه داره عادت.  نره اتاقم طرف بگين بهش من

  من

 کرد قطع و.«  فعال.  شدم حال خوش.  برسونين بهش منم سالم:»  گفت و خنديد.«  رم مي خودم

 بود کي:»  اومد نيما صداي و خنديدم!  بپره سرم از هوش بود نزديک!  داشتا صدايي عجب ولي. 

  «؟

.  برسه بودم من که جايي به صداش تا شده پاره حنجرش حتما خوردگيش سرما اون با.  اوف

 .«  بود داداشت:»  گفتم خنده با.  پيشش دويدم و گذاشتم روغن تو رو همبرگرا

  ؟ کدومشون ـ

  ؟ داري داداش تا چند مگه ـ

 .  تا دو ـ

  ؟ خواهر تا چند ـ

 .  هيچي ـ
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 جبتع با.«  باشه داشته پسر تا سه آدم عجيبه چه ؟ زاست پسر مامانت:»  گفتم و خنده زير زدم

.  دونم مي چه:»  گفتم و باال انداختم هامو شونه «؟ عجيبه چيش دوما نسوزه غذا اوال:»  گفت

  عجيبه

  «؟ کيه يکي اون.  بود علي يکي اين خب.  ديگه

 .  مهرداد ـ

 برادرا خواهر اسم هميشه مگه:»  گفت و خنديد «؟ نمياد هم به اسماشون چرا:»  گفتم تعجب با

  که بزنه حرفي خواست.«  آره برادرا برادر ولي نه که برادرا خواهر:»  گفتم سردي خون با «؟ سته

 هن ديدم.  کردم نگاه رو همبرگرا و خونه آشپز تو دويدم.«  ميام االن کن استپ جا همين:»  گفتم

.  فتمگ مي داشتم خب:»  گفتم منم و خنديد.  نيما پيش رفتم جت مثل دوباره زدم يخ جور بد بابا

  ترتيب

  «؟ سناتون

  00 مهرداد ولي سنيم هم علي و من ـ

 ؟ تره خوشگل کدوم ـ

 و خوشگل آدماي من که اين براي:»  گفتم راحت خيلي «؟ چي براي:»  گفت و کرد ريز چشماشو

  يا ترشيد مي داشت دختري اگه.  ويژگياشون با کنم مي جمع ليست يک تو ازدواجو شرايط داراي

 رهت خوشگل مهرداد خب:»  گفت و خنديد.«  دم مي مناسبشونو جفت بهشون ترشيد مي پسري

 .«  تره جذاب علي ولي

  ؟ نداره ازدواج قصد مهرداده اين.  شه مي جذاب کم کم خودش خوشگل.  بيخي جذابو خب ـ

 دختري يک با ميان باربد عروسي:»  گفتم مظلوميت با.«  نازيال زنمت مي:»  گفت حرص با

 و مسعودي آقاي.  ميان آره ؟ خوري مي حرص مردم براي چرا:»  گفت تعجب با «؟ کنم آشناشون

  باباي

 بري مهرداد بر و دور:»  گفت تهديد حالت با.«  ايول:»  گفتم ذوق با.«  بچگين دوران دوستاي تو

  خودش دست «؟ برم دارم اجازه علي بر و دور:»  گفتم دراري حرص ي خنده با.«  زنما مي دارت
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.«  کنم نمي تور دوم شوهر عروسي تو من جان شوهر نترس:»  گفتم لبخند با.  خنده زير زد نبود

  که ونمت نمي:»  کرد ناله «؟ شي مي بلند چي براي:»  گفتم تعجب با.  شد بلند جاش از و زد لبخند

 که رو همبرگرا.  خونه آشپز داخل رفت و شد رد کنارم از «؟ تونم مي.  باشم کشيده دراز همش

 ات رفت و خورد قرص بازم نيما هم خوردن از بعد.  خورديم تامون دو نشستيم و چيدم ميزو پختم

  آماده

.  دکر موافقت همين براي برم دارم دوست قدر چه بود فهميده.  بازي شهر بريم که اين براي بشه

 .  يمان نياوردم خونه از لباس من:»  گفتم حرص با.  کرد باز درو.  زدم اتاقشو در و پوشيدم لباسامو

 ابامب و مامان به سري يک مثال خواي نمي ولي بگذرونيم هم با وقتمونو قراره حاال درسته ببين

.  بخ خيلي:»  گفت و خنديد.«  دارم نياز لباس شديدا من چون ؟ بکني چيزي تشکري يک ؟ بزني

  فردا

:»  فتمگ و شدم خيره بلوزش به تعجب با.«  کنم مي تشکر گيري مي مهموني تو قول به ريم مي که

 ؟ رمهگ نيما:»  گفتم منم.  داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟ فرانسويه ؟ چيه جنسش اين

  سرما

 .«  خورديا

 ؟ بريم...  خب.  راحت خيالت گرمه.  آره ـ

.  ازيالن نيست هيچي من براي هوا اين:»  گفت خنده با.«  بردار ژاکتتم اطمينان براي:»  گفتم فوري

 .«  کنن مي مسخرت بپوشي ژاکت بهار تو بعدم

 .  آمادم که من.  ديگه بريم پس.  گي مي راست ـ

.  نازيال ينها برنامه:»  گفت نشستيم وقتي و گرفت تاکسي.  بيرون رفتيم خونه از و برداشت کليدو

  ترن . نازيال نه:»  گفت قاطعانه.«  ترنشه به کيفش ي همه نيما:»  گفتم اعتراض با.«  ممنوع ترن

 د:»  مگفت و نشستم سينه به دست قهر حالت با.«  نيست امن جا اين ترناي.  خطرناکه.  ترن بي

  ندينچ.  نازيال ديگه گم مي راست:»  کرد زمزمه.«  گيره مي ايراد ايران به که فرانسويه انگار...  بيا
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 با.«  ريم نمي باشه ناک خطر که اي وسيله هر.  ريم نمي ترن.  کرده سقوط جا اين ترناي بار

» : گفت بشه سست هم ذره يک که اين بدون «؟ بريم که مونه مي چي وقت اون:»  گفتم ناراحتي

  همين

 اب.«  گفت مي اينو هميشه مامان.  بزني حرف نبايد من حرف روي بزرگتم داداش من.  گفتم که

  مسالگيت چهار تو.  آره:»  گفت بود خيره بيرون به پنجره از که طور همون «؟ مامان:»  گفتم تعجب

.  دادي نمي گوش من حرفاي به وقتم هيچ داشتي زبون جور بد.  کردي مي بحث من با خيلي

 زور بهت من دونست مي چون.  کني گوش بايد ترتم بزرگ داداش من چون گفت مي بهت مامان

  گم نمي

 ». 

 .  شه مي حسوديم ديگه نگو نيما ـ

 ؟ چرا ـ

 .  ديگه نگو خب.  نيست يادم من ولي يادته مامانو تو چون ـ

 و زدم لبخند جوابش تو.«  ري نمي ناک خطر ي وسيله توام.  گم نمي باشه:»  گفت و زد لبخند

 .« چشم:»  گفتم

 *********** 

 اسس همون ي همه بعدم:»  گفتم خنديدم مي خودمم که طور همون و گرفتم دستشو.  خنده زير زد

  ارهچ بي.  بگيرن براش ديگه تختي رو دست يک کال شدن مجبور.  کردم خالي باربد تخت روي رو

 خنده به تر بيش من شد مي باعث و بود شده سرخ خنده از...«  بود شده غرق سس تو نيلوفرم

 يمرفت و کرد حساب پولو.  بوديم رسيده ديگه و وايستاد تاکسي.  موضوع به تا بخندم اون هاي

  سمت

 قدر اون بود زده آمپول.«  نه:»  گفت و خنديد «؟ نداري درد ديگه االن:»  گفتم لبخند با.  خونه در

 ازب کليدم با درو.  خونه ريم مي که بودم داده خبر بابا و مامان به.  بود شديد خوردگيش سرما که
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 . رسيديم خونه در به.  کرد مي نگاه بر و دور به اونم و زديم قدم حياط تو.  داخل رفتيم و کردم

 فتگ خنده با.«  بابايي دوست پسر تو...  ها نره يادت نيما:»  گفتم کردم مي باز درو که طور همون

 «: 

 با تيصور تاپ و بود نشسته مبل روي بهتا.  داخل رفتيم و کردم باز درو.«  ره نمي يادم.  خب خيلي

  کني نگاه هتاب به:»  گفتم و نيما سمت برگشتم.  دونست نمي حتما.  بود پوشيده سفيدشو ساپورت

 عجبت با.«  ها اومده مهمون ؟ راحتي جان بهتا:»  گفتم و نشستم بهتا کنار رفتم.  خنديد!«  کرديا

  يزير آبرو اين از تر بيش تا بريم بيا:»  گفتم خنده با «؟ چي:»  گفت و من صداي سمت برگشت

:»  تمگف بعدم.  بهش دادم لباساشو و اتاقش تو بردمش کردم بلندش و گرفتم دستشو.«  نکردي

 با تداش نيما.  بيرون رفتم اتاقش از.«  دنبالت بيام کن صدام بعد بپوششون بيرون رم مي من

  و مامان

 همه تصادف حسب بر امروز نيما:»  گفتم و آوردم در مانتومو.  کرد مي پرسي احوال و سالم بابا

 نمي.  بازيم اين عاشق من:»  گفت حيرت با.«  کنيم بازي مافيا خوايم مي.  جون آخ.  دعوتن

  دونستم

.  يمکن مي بازي شب نصفه تا جمعيم وقت هر کال ما اوف:»  گفتم خنده با.«  کنين مي بازي شما

 و بازوش به زدم خنده با.«  تعظيم:»  گفت و کرد خم سرشو...«  باشم خدا خوام مي من دفعه اين

  گفتم

:»  گفتم و ماتاق تو رفتيم.  باال ي طبقه کشوندمش خودم دنبال و گرفتم دستشو.«  اتاقم بريم بيا:» 

 نمي:»  گفت و کرد نگاه نقاشيام به.«  کشيدم جديد رو بقيه ولي ديدي تاشونو دو.  نقاشيام اينم

  دونم

 مثل ور پيانو عوضش:»  گفت و نشست پيانوم پشت.«  ندارم استعداد نقاشي توي تو مثل من چرا

 .«  نيستي بلد رقص نگو:»  گفتم خنده با و نشستم کنارش.«  بلدم تو

 .  کردم امتحان رو نفره دو رقص زيادي جشناي تو االن تا بگم تونم مي...  خب ـ

 مبغل و خنديد.«  ها نخورده بخوره زن يک به دستت نيما:»  گفتم تهديد حالت با و بازوش به زدم

 .  کردم درست آوردم گير عکس اينترنت توي از من هم رو مافيا کارتاي.  آهان:»  گفتم فوري.  کرد
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 گوشيم.  دادم نشون بهش و برداشتم رو کارتا کشوم داخل از.«  خوبه آدمي هر براي کدوم ببين

 ...  دمخندي.  بود ليال.  برداشتم گوشيمو و.«  کن انتخاب دم مي جواب من تا:»  گفتم منم خورد زنگ

  «؟ الو:»  افتادم کردم ادرين و اون با روز چند اين که کارايي ياد خدا واي

 .  باران شده چي بزن حدس واي.  سالم.  باران سالم ـ

 لمد فقط االن باران واي:»  گفت بزنه جيغ گوشي تو انگار شوق با «؟ شده چي:»  گفتم و خنديدم

  خواي مي جمعن جوونا همه امشب ليال.  بيا:»  گفتم و خنده زير زدم.«  ببوسم دستتو بيام خواد مي

 اشبر و بود شده جور من فاميالي و خانواده با خيلي ليال.«  کنيم بازي خوايم مي ؟ جا اين بياي

 . کنه بازي ما با بياد که بود معمولي

 . بزنم حرفمو بذار.  باران بابا نه ـ

  ؟ ببينيش خواي نمي.  اومده نيما...  ها برات دارم سورپرايز...  ليال بياي بايد ـ

 «؟ دچن ساعت باش.  شکليه چه داداشت ببينم خواستم مي خيلي من واي ؟ جدا:»  گفت تعجب با

 ينا اومدي کن حرکت االن همين:»  گفتم فوري.  کرد مي نگاه رو کارتا داشت.  نشستم نيما کنار

  جا

 .«  کن تعريف چيزو همه برام

 . خداحافظ فعال.  عاليه.  خب خيلي ـ

 زحمت کردنشون پيدا براي خيلي خدا به ؟ کردي انتخاب ؟ خب:»  گفتم و کردم قطع رو گوشي

 سايه ناي...  دکتر براي انيميشنيه اين.  کردم پيدا.  آره:»  گفت و داد تکون سرشو.«  نيما کشيدم

  کار ي

 نتتببي خواد مي مياد هم ليال:»  گفتم و گرفتمشون ازش.  دادم تکون سرمو.«  آگاه کار براي آگاهم

  مادهآ بهتا کنم فکر:»  گفتم بهش رو.  بيرون رفتيم و خنديديم.«  داره صاحب.  ممنوع زني مخ... 

.  کردم باز درو.«  تو بيا:»  گفت اونم.  زدم در و بهتا اتاق طرف رفتم.«  کن صبر باشه شده

 ايدمش ببينم خواستم مي...  پايين فرستادمش نيما با و بيرون آوردمش.  بود پوشيده لباساشو

  بهتا تونستم
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 ! کنم نيما زن رو

 لباساي منم.  بياد شبش که بود قرار چند هر بودم نديده بود وقت خيلي رو ماني حال هر به

:»  گفت من به رو نيما.  بود نشسته رومون به رو بهتا.  نشستم نيما کنار رفتم و پوشيدم مهمونيمو

  مي

 دونستي مي و:»  گفت و زد لبخند «؟ چرا:»  گفتم تعجب با «؟ بياد قراره کوروشم که دونستي

 لحن با!«  مسخره:»  گفتم و مبل به کوبيدم حرص با «؟ اميد ؟ بياد قراره هم بهتا خواستگار

  محکمي

 بده که يهک.  نيما بخواه جون تو:»  گفتم طعنه با.«  نکن دخالت زندگيشون توي ديگه نازيال:»  گفت

  «؟

 .  کني دخالت اميد و بهتا زندگي تو نبينم ديگه.  نازيال گم مي جدي دارم ـ

:»  گفت مهربوني با و کرد نگاه بهم «؟ زني مي حرف باهام طوري اين چرا ؟ نيما:»  گفتم تعجب با

  پر.  نمک کمک مامان به مثال تا خونه آشپز تو رفتم و شدم بلند جام از حرفش وسط...«  فقط نازيال

 مين تري بزرگ داداش خب وا!  گفتم که همين...  نداري حق...  نبينم ديگه.  گفت مي زور فقط!  رو

  يمان بيرون رفت خونه آشپز از مامان که همين و چيدم رو ها شيريني ؟ بگي ماليم لحن با توني

.«  شي مي ها کوچولو جوجه مثل کني مي قهر:»  گفت خنده با اونم و برگردوندم رومو.  تو اومد

 تو يالخ بي:»  گفت و خنديد.«  شي مي خروس شبيه گي مي زور توام:»  گفتم و سمتش برگشتم

  که

  «؟ کني قهر من با خواي نمي

 .  خوام مي خيليم ـ

 . باشه ـ

 هک همين.  کنيم بازي و بيارم رو مافيا کارتاي تا دويدم منم و اومدن همه باالخره.  بيرون رفت و

  من داخ ؟ بگذرونم خوش يکم داشت اشکالي چه...  زد سرم به شيطاني فکر يک برداشتم رو کارتا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

229 

 

 دويدم شوق با.  گذاشتم شهروند جاشون و برداشتم الش به ال از رو مافيا کارت!  ديگه بودم

 دبارب اتاق تو همه.  نباشه اي مافي هيچ آخرش بپرن ديگه هم به همه ده مي حالي چه واي.  پايين

  که

 دمخون مي کارتشو براش بايد من فقط بود اومده هم بهتا من اصرار به.  بودن شده جمع بود بزرگ

 و تخت روي نشستم.  شد مي چي که واي.  برسه بهتا به دکتر که کردم تنظيم طوري رو کارتا. 

  گفتم

 کنار بهتا و ماني که دهم مي دستور و نشينم مي صدر در پس...  خدام من که جايي اون از خب:» 

 ابهت.  خورد مي حرص من دست از داشت خيلي حتما اميد بخت بد.  خنديدن همه.«  بنشينند هم

  ولي

 دش مي کش زجر خواستگاري اومد مي که فرداش تا بايد هم خان اميد اين تازه.  گفت نمي هيچي

 اعتراض همه.«  فرستما مي طوفان براتون االن ؟ نه يا خدام من:»  گفتم نکردن حرکتي ديدم. 

  کردن

 به.«  نشينه گوشه آقاي اون کنار دختري فقط.  خب خيلي!  ساکت د:»  زدم داد.  آوردن در صدا و

 لوفرني با داشت نبود حواسش اصال باربدم گم مي رو کي فهميد نمي که بهتا.  کردم اشاره نيما

  حرف

 کارتاشونو همه و کردم پخش رو کارتا.  بود نشسته تخت پايين فقط من کنار هم ليال.  زد مي

 کي ظاهر به و کنارش رفتم.  رسيد دکتر بهتا به بودم کرده ريزي برنامه که طور همون.  برداشتن

  نگاهي

 ختت روي بعدم.«  مافي:»  گفتم نشنوه اميد که آروم خيلي گوشش تو بعدم انداختم کارتش به

...  واال و متعال خداوند حضور در:»  گفتم و برداشتم کار خود و کاغذ يک!  جون آخ.  نشستم

  را دفاعيات

 همه...  خدا واي...  بازيا سر آوردم مي در بازي مسخره.  هميشه بودم همين.«  شنويم مي

 يم فکر ولي بود دکتر که بهتام...  نيلوفره که فهميدم اول دور همون که کارآگاه يک...  شهروندن

  کرد
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 گرفته درد دل ديگه که همه خنديدن قدر اون...  بازي مسخره و دفاع به کردن شروع همه...  مافيه

 ماشوچش مافيه کرد مي فکر که هم بهتا...  کشت مي رو يکي بايد مافي مثال اول شب شد.  بوديم

  باز

 يالل که دادم تشخيص و زدم صدا رو مجازي دکتر.  بست چشماشو بعد.  ليال گفت لب زير و کرد

 و داد مي نجاتش مجازي دکتر کشت مي رو کي هر بخت بد ي بهتا بازي آخر تا!  داده نجات رو

  همين

.  هتاب و نيلوفر و بود مونده ماني فقط و رسيد آخرش ديگه که گذشت مي و گذشت مي بازي طوري

 .  ما هرش يا بره مي مافي ببينن که بودن کرده گشاد چشماشونو بودن مرده که اوناييم ي همه حاال

 سيک که بود شده کيف خر بهتام.  نيلوفره گفت مي ماني...  مانيه مافي گفت مي نيلوفر حاال

 دهب راي کي به که آوردن مي دليل بهتا براي هي داشتن ماني و نيلوفر تازه...  نداده تشخيصش

 .  مرگ براي

 ما شهر ايول:»  گفتم و خنديدم.  داد راي نيلوفر به آخرش و آورد در بازي مظلوم عالمه يک بهتا

  ماني.«  زد حدس اشتباه بهتا.  ديگه سوختيم ؟ برد چي يعني باران:»  گفت تعجب با نيلوفر.«  برد

 اهتونکارآگ که من خدا به:»  گفت نيلوفر.«  نکن بازي فيلم بازي ديگه شد تموم نيلوفر:»  گفت

  همکارآگا من.  بفرما:»  گفت و کرد رو کارتشو نيلوفر.«  تو جون آره:»  گفت و خنديد ماني.«  بودم

 مي باورتون.  رذله قدر چه بهتا اين من خداي واي:»  گفت بهتا سمت برگشت برق عين ماني.« 

 رصح ي خنده با نيلوفر دکتره ديدن تا و گذاشت کارتشو خنديد بهتا «؟ باشه مافي اون که شد

  دراري

 نمم وسط اون بود شده بحثي يک آقا.«  معرکه دزد کارتتو ببينم بده.  سوخته دماغ ماني:»  گفت

 ماني.  بودن عالف تموم ساعت دو...  تموم ساعت دو ملت.  خنديدم مي بودم گرفته دلمو فقط

  کارتشو

 داخ:»  گفتم و زدم خند نيش...  نشد چي شد چي که من سمت گشت سربر تا هزار ديگه گذاشت

  قدر اين ولي.  بيرون رفتم در کتکاشون دست از منم شد بلند اعتراض صداي همچين ديگه!«  برد
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 بندازيم رو سفره کمک بيا جان باران:»  گفت مامان که مبل روي نشستم...  ها چاره بي خنديدم

.  باربد اتاق داخل بردم و برداشتم رو ليال و خودم غذاي و چيدم رو سفره تند تند.«  شامه وقت

  اونم

 « . بگو من به ريزشو به ريز االن همين...  خب خيلي:»  گفتم ذوق با منم و نشست کنارم اومد

 .  کردي زخمي پامو زمين رو کردي پرت منو که وقتي يادته.  خب ـ

 االح خب خيلي:»  گفت و کرد پوفي «؟ الزمه ديدي...  الزمه گفتم دفعه هزار صد:»  گفتم و خنديدم

 بياد اون که بود اين مهم فقط ؟ نه کردي ضايعم دانشجو ايل يک جلوي که نيست مهم اين... 

  کمکم

 کسي که کردم پرتش جوري يک...  گذشت خوش بهم قدر چه روز اون که واي.  خنديدم «؟

 کمکش موقع همون شد مي رد داشت دقيقا ادرين...  افتاده خودش کنن فکر بوده من کار نفهمه

  اوف.  کرد

 .«  ديگه بگم بذار:»  گفت حرص با.  اومد خون پاش مچ از قدر چه که

 . بگو.  باشه ـ

 النف و فالن و خوبه پاتون که پرسيد احوال و حال کلي و رفتي تو که اين از بعد بود اومده ديروز ـ

 ... 

 ام وت...  داره دوستت اون...  تمومه تا دو شما کار واقعا ديگه من نظر به ليال:»  گفتم حرفش وسط

  رو اج اين:»  گفت ذوق با.«  شما مياين هم به خيلي واي.  بذاره پيش پا يکي کافيه داري دوستش

 گردنش تو از گردنبندشو.  بيرون زد حدقه از چشمام.«  بود آورده برام گردنبندو اين...  کن گوش

 نمي گفت.  داد پاراميسو همون بود خريده که ادکلني بعدشم و داد بهم اينو:»  گفت و آورد در

  خواستم

 وسط...«  همين براي...  دادم مي حتما بايد هم رو ادکلنه اين ولي کنم جسارت دوستت قول به

 راتب موزون بريم فردا بايد...  رفت شدي عروس ليال...  ليال واي ليال واي ليال:»  گفتم ليال حرف

  لباس
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 واي...  ساقدوشت بشم من بگيرين مسيحيا مثل ؟ گيرين مي سبکي چه به.  کنيم امتحان عروس

  خوش خيلي معلومه.  شيکه و ناز خيلي.  باشه مبارکت:»  گفتم و بهش دادم گردنبندو...  خنديد...« 

 باهات ارهد دقيقا ليال...  نداره دوستت که کنه انکار تونه نمي.  معلومه کامال ديگه ولي...  سليقست

  راه لک کل تا هزار که نيست االن پسراي اين مثل...  گلي پسر چه...  الهي.  کنه مي برقرار ارتباط

.  خدا واي...  کنه مي گه مي دلش کار هر.  بيان الکي ي افاده و فيس و غدن و دختره با ندازن مي

  يمرس باران:»  گفت و خنديد.«  نمياد گيرت بهتر اين از...  نديا دستش از ليال عزيزه قدر چه اين

 فوري .« گشتيم مي بر و کالس رفتيم مي فقط قبل مثل بازم وگرنه بود روز چند اين تو کاراي... 

 پيش پا تو منتظره.  بده اين...  ازت خواد مي چي که بگه تونه نمي مستقيم...  ليال ولي:»  گفتم

  بذاري

 چيزي ات بديم هلش بايد يعني...  چيزي همچين يا دارم دوستت بگي تو باشه منتظر که اين نه... 

  با «؟ بگه که زوده خيلي هنوز که کنه نمي فکر بديم هلش قدرم چه هر:»  گفت اضطراب با...«  بگه

 هب زد.«  زمين به زدمت که موقع همون مثل.  بديم شديد هل يک بايد همين براي:»  گفتم خنده

  ساکت نماو «؟ کنيم کار چي مثال:»  گفتم و کردم فکر يکم.«  ببينا رو رو پر:»  گفت خنده با و بازوم

  «؟ کنيم ماجرا وارد سومو نفر حاضري:»  گفتم خنده با.  کرد فکر و موند

 ؟ سوم نفر ـ

 .  ده مي جواب کنه رقابت احساس و کنه حسودي بهش اون که يکي مواقع طور اين معموال آره ـ

 . بيارم گور کدوم از سوم نفر!  کاريا بي ـ

 گم نمي رگو گفتي که حاال ولي نيما بگم خواستم مي!  کوفت و بيارم گور کدوم از:»  گفتم تهديد با

 هر داداشم:»  گفتم افتخار با «؟ کنه مي کارا اين از داداشت کردي فکر:»  گفت و خنده زير زد.« 

  کار

.«  کنهب کشيم منت نمياد.  قهرين هم با که فعال:»  گفت خنده با.«  ببين حاال.  کنه مي بگم من که

  توي تگذاش قاشقشو.  نشستم نيما کنار و بيرون رفتم اتاق از.«  کن نگاه فقط:»  گفتم حرص با
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 و سمتم برگشت.  بازوش به زدم «؟ بدي دوغو اون لطفا شه مي:»  گفت باربد به رو و بشقابش

 از درق اين ؟ جانم بگي خواي نمي ؟ بله ؟ همين:»  گفتم ناراحتي با «؟ بله:»  گفت معمولي خيلي

  اين

 ينها ؟ بخواي عذر نبايد تو قهرم گفتم من چون ؟ نبود تو تقصير مگه...  مياد بدم مغرور داداشاي

  کنارش از و.«  رو پر...  ازت مياد بدم...  غد مغرور...  نيما نکنه درد دستت...  نيما بدي خيلي ؟ ادب

 با . نشستم تخت روي و.«  مياد بدم ازش:»  گفتم بغض با و ليال کنار اتاق تو رفتم.  شدم بلند

:»  تگف و خنديد.  نگفتم هيچي و نشستم سينه به دست «؟ چيه براي گريه...  وا:»  گفت تعجب

  مي بغل

 کاري ؟ چي يعني.  مياره در بازي مغرور بينيش مي سال دو بعد:»  گفتم و بغلش تو رفتم «؟ خواي

 يخودت لوسم ؟ بخواد عذر لحظه يک ميره مي آخه.  نبوده تنگم دل اصال کنم مي حس که کنه مي

 ». 

 اممي:»  اومد نيما صداي «؟ بله:»  گفت ليال...  زدن درو.«  که نگفتم هيچي:»  گفت و خنده زير زد

  رد ليال بغل تو از.  نشست من کنار و تو اومد.  شه ضايع نيا بگم که گيره نمي هم اجازه.«  تو

 و دز لبخند.  دوباره نگفتم هيچي «؟ ميفتي گريه داري:»  گفت تعجب با.  نگفتم هيچي و اومدم

 فتمگ ناراحتي با...«  حساسي تو قدر چه ؟ آخه گريه چي براي.  نازيال ديگه نکن کارو اين:»  گفت

 «: 

 تمثب ي نشونه به ها بچه مثل تند تند سرمو «؟ حساس ؟ خودمم چي:»  گفت خنده با.«  خودتي

 نيک انتخاب شلوار و کت برام که خريد بريم خوايم مي شب نازيال:»  گفت و خنديد.  دادم تکون

 ...  ها

 خرم مي بگي تو چي هر:»  گفت لبخند با «؟ کنم انتخاب من:»  گفتم ذوق با.«  باربد عروسي براي

 .«  پوشم مي

  «؟ ديگه چي هر.  ايول:»  گفتم و خنديدم

 !  فشن و تيکه تيکه کتاي ديگه نه ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

234 

 

 مراقب فقط» : گفت نيما.«  ببينيم رو خريده برام که لباسي...  بريم بيا ليال واي:»  گفتم ليال به رو

 و دادم تکون سرمو.«  بريم شو آماده کم کم ديگه اونم از بعد.  حساسه جنسش.  نازيال باشي

  دست

 و بستم سرمون پشت درو!«  تر آروم ؟ چته:»  گفت اعتراض با.  اتاقم تو دويدم کشيدم رو ليال

 الدنب چرا تو:»  گفتم خنده با.  بودم کرده آويزون کاورش با.  آوردم در کمدم توي از دقت با لباسو

  من

 خب خيلي.  اومدم جا اين تا زور به من انگار:»  گفت غر با!«  کنم عوضش بيرون برو خب ؟ مياي

 .  نکنه يرگ جايي به که پوشيدم دقت با لباسو منم و کرد من به پشتشو.«  گردونم مي بر رومو بابا

 الکام وقتي.  شه تيکه تيکه بخوره چيزي هر به که نبود گيپور مثل جنسش که شکر رو خدا

 خشکش و رفمط برگشت.«  بلدي اگه ببند بنداشو بيا ولي بستم زيپو خودم ليال:»  گفتم پوشيدمش

 .  زد

 .«  خريده نيما اينو من جون بگو:»  گفت ذوق با «؟ نه عاليه:»  گفتم و خنديدم

 .  تو جون به ـ

 .  بکنه مام نصيب داداشا اين از خدا ـ

 تو:»  فتگ بستشون کامل وقتي و وايساد سرم پشت اومد.«  ببند بندشو بيا حاال:»  گفتم و خنديدم

  شيبپو باربد عروسي تو اينو:»  گفت ذوق با.  چرخيدم دور يک و خنديدم!«  باران کنه گير حلقت

 شنج باربد عروسي مگه ؟ بپوشم باربد عروسي تو اينو:»  گفتم خنده با.«  بره مي کفشون همه

 يميقد انگليسي لباساي مثل:»  گفتم خودش لحن با «؟ مگه چشه:»  گفت تعجب با «؟ هاليووده

  مي

 .«  که نيست مجلسي لباس مونه

 به...  اربياستب لباس شبيه...  بود کجا قديمي انگليسي...  پرنسسيه لباساي مثل.  باران اتفاقا نه ـ

 ... باشه گي مي تو که طوري اين که نرسيد ذهنم به اصال من شايد يا نشد معلوم هم اصال خدا
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 فکر ميک...  داد تکون منفي ي نشونه به سرشو فوري «؟ شه نمي معلوم يعني:»  گفتم ترديد با

 ليقهس بد من:»  گفت حرص با...«  سليقست خوش خيلي اون کن صدا نيلوفرو:»  گفتم بعد کردم

  شدم

  «؟ گرفتي کجا از اينو پرسه نمي:»  داد ادامه اونم و خنديدم.«  ديگه

 .  بياد بگو.  داداشمه نيما دونه مي اون...  نه ـ

 مي نظرو نهمي نيلوفرم اگه.  کردم نگاه خودم به قديم آينه تو.  بياد کنه صدا نيلوفرو تا بيرون رفت

 ...  يالل گفت مي راست...  کردم نگاه بهش يکم.  بود ناز خيلي.  بپوشمش بود خوب خيلي که داشت

 ردسرد که نبود الزم ديگه اون از بهتر.  خورد مي پرنسسي مدل همون تر بيش.  نبود معلوم زياديم

  نيلوفر و شد باز در...  بلند قدشم بود آرنجم تا که آستيناش.  کنم عوض لباس ميان مردا تا بکشم

 ثلم خنده با و گرفتم دامنمو دستم با.  شد خشک ليال مثل اونم و سمتش برگشتم.  تو اومد

 که ازهن خيلي باران...  خوشگله قدر چه اين واي:»  گفت و خنديد نيلوفر.  گذاشتم احترام پرنسسا

  ترديد با.« 

 طوري ناي...  ناجوره خيليم:»  گفت و خنديد «؟ بپوشمش عروسيت تو نيست ناجور يعني:»  گفتم

  نه» : گفت تعجب با...«  نيلوفر باش جدي:»  گفتم و خنديدم.«  که کنه نمي نگاه عروس به کسي

 دقيقا ؟ بگي چي گفته بهت ليال پله راه تو:»  گفتم و کردم ريز چشمامو.«  نازه و پرنسسي.  بابا

 .« تنت تو طوره چه ببينم بچرخ آروم دور يک:»  گفت.  جلو اومد و خنديد.«  گي مي اونو ي جمله

 من يکهو کنن مي نگاه رو تو دارن همه کن فرض:»  گفتم و خنديدم چرخيدم مي که طور همون

 :»  گفت و خنديد.«  ميان هم به قدر چه تا دو اين گن مي همه.  تو بيام باشم گرفته رو نيما بازوي

...  رنيلوف ديگه نکن حسودي:»  گفتم و زدم لبخند.«  شي تر خوشگل من از اگه کشمت مي باران

:»  گفت فوري نيلوفر.«  شم مي شوهري خواهر بد وگرنه نکن فعال بودنتو داداش زن احساس

  کفش

 يالل کمده اون تو:»  گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو «؟ داري هنوز ايتو قهوه مجلسي

 :»  تگف نيلوفر.  بود شده خوشگل خيلي.  پوشيدمشون هم رو اونا.  آوردش برام «؟ ديش مي لطفا
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 ديگه من.  شه مي خوشگل خيلي آره:»  گفتم و زدم لبخند.«  پوشي مي همينو...  شد تصويب پس

  هک پوشيدم مانتومم کردم عوض لباسو فوري.  بيرون رفتن اونام.«  نشه خراب که کنم عوضش

 نيما با.  بيرون رفتم بعد کردم صبر اي دقيقه ده حدود منم بيرون رفت که نيما.  بريم نيما با ديگه

 خيلي.  يمان کت خريد براي بريم بعدم کنيم استراحت يکم اول که خونه رفتيم شديم تاکسي سوار

  هيجان

 بعد وزر سه باربد عروسي.  کنم انتخاب کت نيما براي که داشتم دوست خيلي دونم نمي.  بودم زده

  قبر سر بار اولين براي بريم صبحش بود قرار هم بعد روز.  خريد رفتيم مي نيما با که شب.  بود

.  ندمخو مي درس بايد بقيشم.  بود رفته خيلي نيما ولي من براي بار اولين يعني.  بابا و مامان

 کت يک نيما براي داشتم دوست قدر اين.  بود باربد عروسي بعدش اما بوديم آزاد کال که فرداشم

  شيک

 ! بود شيک قيمتشم البته کنم انتخاب

 بعدي ي مغازه رفتيم که اين تا.  بودم نکرده انتخاب بازم من بوديم گذاشته پا زير رو مغازه چندين

  چرا:»  تمگف حرص با.«  نازيال بود شيک کتاي کلي جا اين تا.  پسندي مشکل خيلي:»  گفت نيما. 

 لوارش و کت يک به چشمم.«  باشه خوشگل کت يک بايد.  ديگه صبرکن ؟ اي سليقه بد قدر اين

  و نديدخ...«  اون نيما بپوش اونو نيما...  اون نيما...  اون نيما:»  گفتم ذوق با افتاد که مانکن تن تو

 پيرهن مشکي کت.«  خواستم مي من که همون.  خودشه:»  گفتم و خنديدم...«  باش آروم:»  گفت

  داخل کراوات جنس هم اي نقره ي پارچه و براق اي نقره کراوات با روش اي نقره ي جليغه سفيد

 جون کن پروش برو.  نيما خودشه:»  گفتم و بازوش به زدم.  چپش سمت ي سينه روي جيب

 .«  ديگه بدو.  نازيال

 .  خب خيلي...  تر آروم کنه نمي که فرار نازيال ـ

 عتسا سه از بعد باالخره.  شديد بودم کرده ذوق.  کنه پرو تا گرفت سايزشو فروشنده از و رفت و

  کردم اهنگ کتا ي بقيه به منم کنه پروش تا رفت.  کرديم پيدا حسابي و درست چيز يک روي پياده

 قتو هيچ که اومد مي خوشم خصوصيتم اين از.  بود نگرفته چشممو يکي اون جز کدوم هيچ ولي

  دقيقه ندچ از بعد...  نشست مي دلم به کامال که بود يکي فقط هميشه.  موندم نمي گزينه تا دو بين
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.«  من دارم شيکي شوهر عجب:»  گفتم خنده با و سمتش رفتم.  بيرون آورد تشريف باالخره

 ماني ديگه بگير همينو:»  گفتم ذوق با!«  من دارم اي سليقه خوش خانوم عجب:»  گفت و خنديد

  ببين

 کرد عوضش دوباره و داد تکون سرشو.  خنديد.«  بخرش.  نيما بخرش.  کشيدن صف براش همه

  دوب نيما.  رستوران بريم نيما.  بخر غذا برام نيما:»  گفتم اومديم بيرون که همين.  خريد اونو و

 و گرفتم دستشو «؟ شدي طوري اين امروز چرا:»  گفت و خنده زير زد.«  گرسنگي از مردم.  ديگه

 .«  مبر تيپم خوش داداش با دارم دوست قدر اين منم نزديکه باربد عروسي که اين براي:»  گفتم

 بايد رت بيش من.  که دوني مي.  باشيم هم پيش زياد تونيم نمي جا اون نازيال:»  گفت و زد لبخند

 مين.  خوام نمي...  کنن مي تورت ميان دخترا بعد نيما:»  کردم ناله.«  باشم مسعودي آقاي پيش

  خوام

 ازب رستورانو در و خنديد.«  خوام نمي شن مي عاشقت مردم برگردونيم رو کته بريم.  خوام نمي. 

:»  مگفت فوري.  نشست روم به رو اونم و نشستم صندلي ترين نزديک روي.  داخل رفتيم و کرد

  نيما

 .«  مردام قسمت که من نازيال:»  گفت و کرد پوفي.«  کشمتا مي کني نگاه دخترا به

 ي نهبهو به بگيره چشممونو يکي...  شناسي نمي رو دخترا ما تو.  باشه حواست گفتم باالخره ـ

 . باشه مردا قسمت اگه حتي.  ريم مي رژه جلوش هي فالن و فالن و دستشويي

  ؟ مياين دستشويي ي بهونه به مردا قسمت بگيره چشمتونو يکي اگه يعني ـ

 اليع جناب قدر اون.  آره ولي ميام داداشم و بابا ي بهونه به کالسم با من:»  گفتم و بازوش به زدم

  زود:»  گفت و خنديد.«  مردا قسمت ميان دستشوييم ي بهونه به که کته اون تو تيپي خوش

 سفارشامونو.  اومد گارسونه موقع همون و کردم فکر يکم.«  بخوري خواي مي چي که کن انتخاب

  «؟ جون نيما:»  دادم ادامه منم و داديم

  ؟ بله ـ

 .  جون نيما ـ

 ؟ نازيال جانم ـ
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 ؟ مردا قسمت بيام تو ي بهونه به ديدم تيپ خوش پسر من اگه ـ

 ونج نيما...  نيما...  جون نيما ؟ چرا:»  گفتم گانه بچه لحن و مظلوميت با.«  نوچ:»  گفت و خنديد

  روکا اين نازيال...  کسي شناخت بدون عروسي تو:»  گفت جديت با «؟ چي شدم يکي عاشق اگه

 اباب فاز زود قدر اين چرا.  بابا خب خيلي:»  گفتم حرفش وسط...«  کسي بر و دور نازيال...  نکنيا

« ! مونده همينم.  شم عاشق عروسي تو که بچم قدر اون انگار.  کردم شوخي ؟ گيري مي غيرتي

  آره

 هک مسائلي تو:»  گفت و زد لبخند...  پيدا نا سرش اون!  عاشقي چه اونم شدم عاشق!  خودم جون

  ي نهنشو به سرمو «؟ نيستم.  االن توام پرست سر من.  جديم که معلومه باشه خطر برات ممکنه

 يزم روي پيشونيمو «؟ ندارن آماده مگه.  رو غذا ميارن دير قدر چه دهه:»  گفتم و دادم تکون مثبت

  هک آوردم سريع قدر اون.  باال آوردم حرص با سرمو.«  زشته نکن نازيال:»  گفت نيما که گذاشتم

 رتوس باالي:»  گفت و ماليد يکم چونشو!«  سرم نيما:»  کردم ناله.  نيما ي چونه به خورد!  بنگ

 با...  نبود انگليسي هاش منو ي همه.  کنم بازي يکم تا برداشتم گوشيشو و خنديدم!«  کن نگاه

  بي

 همون «؟ ريبگي من براي گوشيم يک تونستي نمي ؟ گرفتي فرانسه از البد اينم:»  گفتم حوصلگي

 !  عجب چه.  آوردن رو غذا موقع

 منم و بود شده شب ده ساعت ديگه.  خونه برگشتيم راست يک اونم از بعد و خورديم غذامونو

 ور صبحونه و شدم بيدار زود صبح بعد روز.  خوابيد گرفت من از تر زود نيمام.  بود گرفته خوابم

  براي

 هتاب براي دلم اصال.  باشيم تنها فقط اون و من کال ديگه خواست مي دلم.  کردم آماده نيما و خودم

  خواب گيج هنوز.  صبحونه خوردن به کرد شروع و نشست ميز پشت نيما.  بود نشده تنگ باربد و

 هک همين.  خوردم کامل صبحونمو خودمم و ريختم براش هم آبميوه.  زد نمي حرفي همين براي بود

  نمي» : گفتم بعد و کردم فکر يکم «؟ بريم اي آماده حاال.  چسبيد.  مرسي:»  گفت نيما شد تموم

 خواي مين يعني:»  گفت و زد لبخند.«  بگيرم افسردگي شم احساساتي برم ترسم مي...  نيما دونم

  «؟ بري
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 . بابامن و مامان باالخره.  برم خوام مي.  چرا ـ

 .  گيري نمي افسردگيم.  شو آماده پس ـ

 .  گي مي تو چي هر.  باش ـ

 ولي ودب عجيب.  داشتم حسي يک.  ببينيم رو بابا و مامان بريم تا شدم آماده و پوشيدم مانتومو

 گرفت دستمو و شد آماده نيمام.  شرمندم جلوشون نرم اگه کردم مي حس.  برم خواست مي دلم

  رفتيم

 فرانسه ايماشين فکرکنم ؟ بخري ماشين خواي نمي نيما:»  گفتم منم گرفت تاکسي دوباره.  بيرون

 .  يريبگ خوب ماشين يک راحت توني مي االن فروختي اونو اگه پس ؟ نيستن جان اين از تر گرون

 رمدا کار پولشو ؟ خوان نمي اي ديگه چيز شاهزاده:»  گفت و زد لبخند.«  تاکسي هي شدم خسته

 .«  کنم گذاري سرمايه بايد... 

  ؟ چي روي گذاري سرمايه ـ

 .  آيندم روي ـ

  ؟ کني کار خواي مي ـ

 .  باشم کارم دنبال بايد.  آره ـ

 مامان که بود ديروز همين.  يکهو شدي بزرگ چه.  کار سر ره مي داداشم واي:»  گفتم و خنديدم

 شير ؟ ديدي کجاشو:»  گفت و خنديد.«  دهنت ذاشت مي خشک شير کرد مي خشکت و تر

  خشکاي

 اب يکهو.«  خشکم شير عاشق من.  کنم مي تالفي:»  گفتم و پاش به زدم.«  خوردم مي من تورم

  «؟ شده چي:»  گفت تعجب با.«  نيما واي:»  گفتم ترس

 .  بهتا خواستگاري مياد اميد امروز نيما ـ

  ؟ خب ـ

 .  کنم کاري يک من خونه بريم بيا نيما...  کنن ازدواج خوام نمي خب...  خب ـ

 !  ممنوع هم بهتا و اميد زندگي تو فضولي.  بابا و مامان پيش ريم مي ما.  نه نازيال ـ
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.«  مبرسي بذار فقط.  کني مي اذيتم قدر چه گم مي مامان به:»  گفتم و نشستم سينه به دست

 هک همين...  يادشونه رو اونا که نيما حال به خوش.  بودن بابا و مامان کاش...  زد شيريني لبخند

  رسيديم

 براي يکي مامان براي يکي...  گل و بود گالب دستم منم.  اونا قبر سمت رفت بود بلد راهو که نيما

  گهدي قدم يک خواست.«  ايناهاش:»  بزنه هزار باالي اختيار بي قلبم شد باعث نيما صداي.  بابا

 ترساس:»  گفتم لب زير «؟ شده چي:»  گفت و سمتم برگشت.  گرفتم بلوزشو پشت از که برداره

  بابا قبر روي به رو.  کشوند خودش دنبال منو و کرد باز دستم توي از بلوزشو.  زد لبخند.«  دارم

 مامان قبر روي به رو من طوري اين.  نشستم نيما کنار منم.  بود کنارش دقيقا مامان مال.  نشست

 کال من:»  گفتم و زدم لبخند «؟ داره.  که نداره استرس:»  گفت و گرفت ازم رو گال.  بودم

  استرسيم

 مظلومي اسم چه.  آخي.  مهسا...  کردم نگاه مامان اسم به.«  شم آشنا بابا و مامان با بذار...  خب. 

 :»  تمگف لب زير «؟ بذاري رو گال خواي مي:»  گفت نيما.  نيست بد اينم خب...  امين اسمش بابام. 

 بابا قبر روي هم رو يکي مامان قبر روي رو يکي و گفتمشون ازش دوباره.«  من به بدشون آره

 گهدي هم پيش شايدم ؟ نه.  کنن نگاه رو ما باشن سرمون پشت شايد االن:»  گفتم و گذاشتم

  حال دارن

 چهب اصال شايد ؟ شن حامله تونن مي روحا راستي...  نيست خيالشونم عين دنيا اون کنن مي

 جلوي...«  باش جدي:»  کرد زمزمه «؟ چيه خب:»  گفتم و خنديدم.  سرم تو زد.«  دارن روحم

  خندمو

 ؟ کردم مي کار چي...  نداشتم خاصي حس خب.  گرفتم

 ؟ نباش داشته رابطه هم با تونن مي جا اون روحا جدي جدي نيما:»  گفتم بعد و موندم ساکت يکم

  دواجماز شايد ؟ شن عاشق تونن مي...  بکنن خيانتم ديگه هم به ممکنه باشه طوري اين اگه چون

 ويکنجکا جز نداري خاصي حس اصال تو يعني نازيال:»  گفت حرفم وسط...«  وقت اون بعد...  کنن

  مدل مهاي ته اون حسي يک کنم فکر کن صبر لحظه يک...  چرا چرا:»  گفتم و کردم فکر يکم «؟
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 صبحونه االن همين.  گرسنگي احساس.  آره:»  گفتم و کردم مکث يکم...  کرد پوفي...«  دارم

.«  کني مي حس وقت اون...  باش آروم.  کن فکر يکم نازيال:»  گفت حرفم وسط...«  ولي خوردما

  نفس

 روي کمي تا کردم باز درشو و برداشتم گالبو.«  کنم مي سعي...  خب خيلي:»  گفتم و کشيدم عميق

 نگارا يکهو جدي جدي که کنم پخششون دستم با خواستم بعد و ريختم يکم.  بريزم مامان قبر

  از برق

 «؟ داري مامانو عکس:»  گفتم و کردم پخش دستم با گالبو.  شد جوري يک دلم باشه شده رد توم

 .  مبزن حرف خواد نمي دلم ديگه کردم حس...«  که آلبومو اون من:»  گفتم و افتادم عکس آلبوم ياد

 و گذاشتم کنار گالبو لرزون دستاي با.  شدم ساکت.  اومده سرم باليي چه يکهو بودم مونده

...«  بده حالم:»  گفتم و شونش روي گذاشتم سرمو.  کرد حلقه شونم دور دستشو.  موندم ساکت

  کردم بغض

 نيما» : گفتم لب زير.  مزاجم دمي دم که نيما گفت مي راست.  االنم به نه قبلش ي دقيقه دو به نه. 

  «؟

  ؟ جانم ـ

  ؟ بودن مهربون ـ

 ؟ کردي بغض ـ

 «؟ بغض و من شه مي مگه.  کنم نمي بغض من...  نه:»  گفتم و ريخت اشکم.  بستم چشمامو

 پخشش و ريختم گالبو هم بابا قبر روي و اومدم در بغلش تو از.  اومد آرومش ي خنده صداي

 .  کردم

 ارمد ديگم سوال يک.  باهامون بزنن حرف تونستن مي کاش...  کنارمونن االن من نظر به:»  گفتم

  «؟ طوره چه زندگيم آينده تو من دونن مي يعني ؟ نه دونن مي رو آينده روحا. 

 .  بدونن کنم فکر.  آره ـ

 به يرتيغ بابا نيما اين.  رفتم خودت به دونم مي...  خب فضولم.  من به نخند مامان:»  گفتم خنده با

  که ديموکلي جا جيبم تو از «؟ دارم بچه تا چند من:»  گفتم بعد کردم فکر يکم «؟ نه مگه.  رفته بابا
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 اين من.  مامان خب:»  گفتم و برداشتم تاسامو از يکي.  آوردم در بود آويزون بهش تاس تا دو

 ...  اه:»  گفتم ناراحتي با.  اومد يک و کردم پرت.«  هامه بچه تعداد اومد عددي هر ندازم مي تاسو

:»  گفتم و کردم فکر يکم «؟ پسر يا دختره حاال.  که مونه مي تنها بختم بد ي بچه ؟ يکي ؟ داشتيم

.«  بده جواب سوالم به تو دفعه اين...  ها پسره اومد فرد اگه دختره يعني اومد زوج عدد اگه بابا

  نيما

.  ونج آخ:»  گفتم ذوق با.  انداختم دوباره تاسو و خنديدم.«  شنگولي که جدا:»  گفت و کرد پوفي

  يم توام:»  گفتم نيما به رو.«  باباشه عسل قند دختر...  مامانه عزيز دختر.  دختره.  اومد شيش

...  خب:»  گفتم و پايين انداختم سرمو.  لرزيد فقراتم ستون کل که کرد نگاهم همچين «؟ خواي

 دازمبن خودمو بايد بدن جواب سواالمون به هستن که االن...  بزنم زار و کنم گريه که اينه از بهتر

  رو

 گفتم. .. خب نکنم گريه که کردم مي سعي داشتم...  کردم پاک اشکمو قطره يک «؟ کنم گريه قبر

  فال ايدب نيما يعني اومد فرد اگه کنم گريه بايد من يعني اومد زوج اگه...  پسرتو اين ببين مامان:» 

 به!  سه.  رمابف:»  گفتم نيما به رو.  کردم پرتش و انداختم پايين باال دستم تو تاسو «؟ خوبه بگيره

  ندازب بگير تاسو اين بيا.  حال هر به...  کنارمون شايدم...  سرمونن پشت بابا و مامان خودم جون

 بچه ات شيش که معلومه چون نداري بچه هيچي يعني اومد شيش اگه...  داري بچه تا چند ببينيم

 اب اومديم کنن مي فکر ملت االن:»  گفتم خنده با.  گرفتش ازم بعد و موند ساکت.«  خواي نمي

  مامان

. .. بچه تا سه...  آخي:»  گفتم فوري.  اومد سه دوباره.  کرد پرتش و خنديد.«  بازي منچ بابامون

  هفاتح بيا.  ديگه خب:»  گفتم و گرفتم ازش تاسو...«  پيازي گل...  نازي...  نازي...  نازي...  نازي

.  کردم مي نگاه قبر به طوري همين منم...  خوندن فاتحه کرد شروع و بست چشماشو.«  بخونيم

  مي کار هر رو انزلنا انا من ببخشيد:»  گفتم شرمندگي با «؟ خوني نمي:»  گفت و کرد باز چشماشو

 .«  کدومشون هر براي بفرست صلوات تا سه:»  گفت و خنديد.«  شم نمي حفظ کنم

 . چشم ـ
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 مي ماني.  خونه برگرديم که کرديم توافق شد تموم که صلواتم.  فرستادن صلوات به کردم شروع

  روز براي حداقل خواست مي.  بود هام فرجه موقع چون بخونم درس خوب روزو دو اين خواست

 داد فقط خواب تو ديگه که خوندم و خوندم قدر اون روز دو اون تو منم.  باشم راحت باربد عروسي

 ! کنين رعايت رو دادگاه نظم زدم مي

 يتاکس!  شما جون به.  کرد عوض آيندمو کال که رسيد روزي باالخره.  گذشت سريع خيلي روز دو

  نيما.  بالمدن بياي زدم زنگ تا.  گفتما چي نره يادت نيما:»  گفتم نيما به رو.  وايساد آرايشگاه جلوي

 تو . باشه:»  گفت و خنديد.«  شاسي روي بزنيم بندازيم عکس هم با خوام مي.  نيما زدما زنگ تا

 دستمو.«  رسونم مي خودمو من.  بزن زنگ من به شدي مي تموم داشتي کم کم ديگه که زماني

  روي

 نره يادت.. . نيما:»  گفتم و نيما سمت برگشتم دوباره اما کنم بازش خواستم گذاشتم در دستگيره

 و بوسيدم گونشو.«  ديگه برو.  باشه.  چشم:»  گفت کالفه.«  کني درست خوشگل موهاتم.  ها

  خيلي

 قرار الک که بهتا.  بوديم جا اون بهتا و من فقط.  آرايشگاه داخل رفتم.  شدم پياده تاکسي از سريع

  رو کردم مي شوتش کردم مي له دستام تو اميدو تونستم مي اگه که واي.  بياد برسونتش اميد بود

 باليي دب وگرنه کردم تموم نيما خاطر به فقط.  لعنتي.  شکوندمش مي کفشم ي پاشنه زير و زمين

  المس و کردم آويزون بودن گذاشته که اي لباسي چوب روي لباسمو...  باليي بد.  آوردم مي سرش

 يم نيلوفر.  خواستم مي ساده.  بود اي قهوه پاپيون که بودم گرفته کوچيک ي گيره يک.  دادم

 کل کنه درست خواستم ازش که مويي مدل همين براي مياد تر بيش فر موي لباسم اين با گفت

  فر موهامو

.  زد مي رو کوچولو پاپيوني ي گيره اون و سرم پشت کرد مي جمع طرف دو از جلوشم و داد مي

 ست شرط به بودنو خاص منم.  اومد مي لباس به خيلي شد درست وقتي ولي نبود خاصي مدل

  بودن

 هنگذشت زيادي مدت هنوز.  بود ماليم خيلي.  نداشت زيادي چيز صورتمم آرايش.  داشتم دوست

 نايآش آرايشگره.  بشينه که کمکش رفت شاگردا از يکي.  تو اومد بهتا که آرايشم شروع از بود

  مامان
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 تا . داد سالممو جواب و آورد در مانتوشو.  بهش دادم سالم منم نشوندن صندلي روي رم بهتا.  بود

 .  اشتد درد سر.  بود بسته چشماشو بهتام.  نگفتم چيزي موهام و شد تموم آرايشم کار که زماني

 وندم موهام از آخر ي تيکه که اين محض به.  دوستش با گذشته بهش چي نيست معلوم چاره بي

.  کنم تصحب باهاش بهتا جلوي خواستم نمي.  زدم تک البته.  زدم زنگ نيما به و برداشتم گوشيمو

  به

 رفتم هتاب با خداحافظي از بعد و پوشيدم لباسم روي مانتومو.  پوشيدم کفشامو شدنم تموم محض

 حرص با «؟ ري مي آتليه کدوم حاال...  خب:»  گفت رسيدم که بهش.  بود منتظرم نيما.  بيرون

  گفتم

 دلبخن.«  نمک با و ساده.  شدي خوشگل خيلي:»  گفت و خنديد «؟ شدم زشت ؟ شدم خوشگل:» 

 ريمب.  خوبه خيلي کارشم هست آتليه يک خيابون طرف اون.  پرسيدم آرايشگر از:»  گفتم و زدم

  اون

 رسيديم که آتليه به.  شديم رد خيابون از و گرفت دستمو.  خنديد.«  شده ناز توام موهاي.  جا

.«  مونمب مانتو تو ندارم حال ديگه که من.  نباشه شلوغ سرش.  باشه داشته وقت کنه خدا:»  گفتم

  درو

.  رشس پشت منم و داد سالم نيما.  نکنه گير جايي به تا گرفتم رو دامنم.  داخل رفتيم و کرد باز

  يمرفت.  طوريه اين چرا خوبه کارش اگه بودم مونده!  نبود شلوغ سرشون يکمم اصال شکر رو خدا

 چيزي هر با شه مي ژست کلي که جا اين اوف.  کردم نگاه ديوار و در به...  مخصوصش اتاق داخل

 .  ديدم نمي خودم چون کرد مرتب موهامو نيما.  کردم آويزون و آوردم در شالمو و مانتو.  گرفت

 جلوشو کرد مي سعي که اين اون از تر باحال.  بود باحال خيلي عکاسه ي شده خشک ي قيافه

 ستدو:»  گفتم و کردم نوچي «؟ کردي انتخاب ژستي...  خب:»  گفت و وايساد کنارم نيما.  بگيره

  دارم

 گرفت مبغل حرکت يک تو.  خنديد.«  ببينيم آلبوماشون از که اين نه کنيم اختراع مدل يک خودمون

 تهداش خوام مي اينو:»  گفت جذابي لبخند با «؟ نه ديگه اينه:»  گفتم حرص با.  کندم زمين از و

  باشم
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 و خنديد.«  داري نظر من به خودم جون به:»  گفتم و کردم پوفي.«  کن فکر ژستمون روي بعد. 

 .«  آره:»  گفت

 ...  صميمي ژست يک فقط.  خوام نمي اصال.  باشه خاصي ژست خوام نمي نيما ـ

 .  خب خيلي ـ

 که مکرد فکر کلي اون از بعد.  بگيره عکسو عکاس تا کردم حلقه گردنش دور دستمو.  زدم لبخند

.  دموايسا بهش پشت ساده خيلي آخرش.  باشه صميمي فقط و نباشه خاص که باشه ژستي چه

  نيمام

 ولي.  همين.  گذاشتم دستش روي دستمو منم کرد حلقه شکمم دور دستشو وايساد بهم چسبيده

 فارشس و گرفتيم آخرش رو عکسه.  داشتم دوست الکي ژستاي از تر بيش خيلي صميميتو اين

  که داديم

 ودز هنوز ولي رسيديم باالخره.  عروسي بريم کرديم حرکت بعدم...  بزنن شاسي روي رو تا دو هر

  آقاي رتاال ي محوطه تو رفتيم که همين.  ديگه بوديم مجبور ولي شم جدا نيما از خواستم نمي.  بود

 زن.  خنديديم و زديم حرف کلي و کردم بوسي رو زنش با.  پيشمون اومدن زنش و مسعودي

 برو النازي...  خب:»  گفت من به رو نيما باالخره.  بود مهربون خيلي باباشم.  بود اي داشتني دوست

 .  تو

 سرمو« . بريم بايد که باالخره:»  گفت و زد لبخند «؟ نيست زوده نيما:»  کردم ناله.«  ديگه برم منم

  . خنديدم.«  کنم نمي نگاه جماعت دختر به:»  گفت و خنديد مرددم ديد بازم.  دادم تکون ناچار به

 نگز داشتي کاري.  ها باشه دستت توام دستمه همش گوشيم...  باش:»  گفتم و بوسيدم گونشو

 هتب بگذره خوش.  خب خيلي:»  گفت و زد لبخند.«  برسوني خودتو جت مثل داشتم کاري.  بزني

 ». 

 االرت رفتن خودشم و باباشو.  تاالر داخل رفتيم مامانش با و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو

  آورده هم ديگه لباس دست يک.  بود خنک هوا و بود بخش آرامش خيلي بر و دور آب بوي.  مردا

 وگرنه برادريم خواهر نيما و من دونن نمي که ايه بختي بد عجب اوف.  رقصم براي بودم

 اتاق وت رفتم و آوردم در مانتومو داخل رفتيم که همين...  پوف.  برقصيم نفره دو نيما با ميخواستم

  يک تا پرو
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 . کنم مرتب بوده شال زير که موهامو و بندازم خودم به نگاهي

 رمب کنم پيدا آشنا آدم يک تا کردم نگاه برو و دور.  بيرون رفتم شد تموم کارم که اين محض به

 رگشتب اونم و دادم سالم...  پيشش رفتم و گرفتم دامنمو.  افتاد مامان به چشمم باالخره.  پيشش

  سمتم

 مامان موقع همون.«  مرسي:»  گفتم و زدم لبخند.«  شدي ناز چه.  ماهت روي به سالم:»  گفت

 اسلب اون با بودم مونده.  شناختمشون نمي من که بگه آمد خوش ديگه ي خانواده يک به تا رفت

  کجا

 کار به دست بايد خودم انگار.  خير نه...  نبود هيچي کردم نگاه برو و دور...  نشه خراب که بشينم

 .  اشتمبرد نداشت پشتي ديگه و بود مانند دايره که اي صندلي اون و پرو اتاق تو دوباره رفتم.  شم

 روش و گذاشتم رو صندلي بود گذاشته وسايلشو مامان که جايي بردم.  بود بهتر خيلي طوري اين

.  بگيره ودورم دامنم بشينم روش منم باشه نداشته پشتي که خواستم مي صندلي يک.  نشستم

  دوست

 رفط اون طرف اين هي و باال بره ژيپونش خاطر به دامنم شينم مي اي صندلي روي وقتي نداشتم

 !«  نروشو کرده پف باربي اون با خدا به شدي عروسي کيکاي مثل:»  گفتم لب زير و خنديدم.  شه

 دويدم فوري.  بياد بود تونسته که شکر رو خدا.  کرد باد وزق قد چشمام ديدم غزلو که همين

:»  تگف و کرد روبوسي باهام و زد لبخند «؟ خوبي غزل سالم:»  گفتم و گرفتم دستشو.  پيشش

 .  مرسي

 .«  شدي خوشگل چه

 . جا اين بيا.  ممنون _

 بغل لوغزا.  کردم ول دستشو.«  بگيرم مامان از غزالو صبرکن:»  گفت و وايساد که کشيدم دستشو

  ادهد اجازه فرهاد طوري چه:»  گفتم منم و نشستيم نبود کسي که گوشه همون.  اومد دنبالم و کرد

 با« . داريم دعوا که بفهمن بقيه خواست نمي.  نذاره تونست نمي:»  گفت و بوسيد غزالو «؟ بياي

  کبود صورتت ديگه حداقل که شکر رو خدا.  شده آدم کردم فکر لحظه يک ديدمت:»  گفتم حرص
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 ستد ديگه:»  گفت و داد تکون منفي ي نشونه به سرشو.«  نزدتت عروسي خاطر به البد.  نيست

  بجوم من لپاتو آخ.  کردم نگاه غزال به.«  کنه مي دور ازم خودشو چون...  کنه نمي بلند روم

 داشت.  زد پا و دست که گرفتم ازش غزالو.«  بغل بده عروسکو اين:»  گفتم خنده با.  کوچولو

 هتب رستوران يه قد بخورم بده لپاتو...  باران نفس:»  گفتم و کردم بغلش.  خورد مي پستونک

  مي پول

 ديگه بگو دقيق خب ؟ طوره چه رفتارش االن فرهاد غزل:»  گفتم غزل به رو!«  فرهاد جون به.  دم

  «؟ اومده االن راستي. 

 نمي.  بفهمن بقيه که نندازه راه دعوا ماني کنم مي خدا خدا فقط...  مرداست قسمت.  اومده.  آره _

 . بفهمن خوام

 ؟ خواي نمي چرا _

 و من امشب همين بعدم...  خوام نمي اينو منم!  طالق گه مي بابا وقت اون چون:»  گفت مظلوم

 خب اي ساده قدر اين چرا:»  گفتم حرص با.«  بينم نمي فرهادو اصال ديگه خونه بره مي غزالو

  ؟ غزل

 بهت ولي منه ي خاله پسر فرهاد که اين با...  که طوري اين شه نمي.  بگيري طالق بايد خدا به

 بعدم زدم مي جيم عروسي همين تو بودم تو جاي من.  فقط برو نذار بهش سگ محل گم مي

  احضاريه

 که اين بدون.«  کني مي حل دادگاه با چيزو همه تو خب:»  گفت و خنديد.«  بهش دادم مي دادگاه

  با.«  باران دارم دوستش من:»  گفت درموندگي با...«  غزل باش جدي:»  گفتم و خنديدم بخوام

  «؟ داري دوستش بازم اخالقش اين با:»  گفتم حرص

 قدرم چه هر.  من مثل.  شي مي طوري همين بکنه کاريم هر داري دوست رو کسي وقتي باران _

 اين با فهمي نمي مگه باران...  نيست فرهاد تقصير که مورد اين به برسه چه...  بکشي زجر

  رفتارش

 خود تونم نمي.  داره نياز من به اون...  شناسمش مي من...  خواد مي کمک زنه مي داد داره انگار

 .  باشم خواه
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 ناي ؟ ها بچه کدوم:»  زد پوزخند.«  باش هات بچه فکر به...  نباش خواه خود:»  گفتم عصبانيت با

  رس باليي فرهاد.  بينه نمي اي صدمه غزالم...  که نميارمش دنيا به باران کشم مي که رو يکي

 و دش مي پايين و باال پستونکش مکيدن با گندش لپاي که کردم نگاه غزال به.«  نمياره غزال

 همين آخر تا فرهاد که شه نمي:»  کردم ناله.  چاره بي.  آخي.  داد مي شولوپ و شلپ صداي

  طوري

.«  تره بد بگذره تر بيش چي هر غزل.  درمان براي بره کن راضيش خدا رو تو.  کنه رفتار باهات

  «؟ شده طوري اين کي از فرهاد:»  گفتم فوري.«  کنم مي کار روش دارم.  دونم مي:»  گفت کالفه

 .  شد شروع مريضه فهميد وقتي از _

  ؟ کي شه مي يعني _

 ...  شه مي مدتي يک _

 ؟ حاملگيت قبل _

 فشار غزالو...  کردم استپ يکهو که بگم چيزي يک خواستم.  داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو

 «؟ شدي حامله طوري چه پس بوده بد باهات خيلي رفتارش اگه غزل:»  گفتم و بغلم تو دادم

  خواست

 باز دهنشو «؟ کرده تجاوز...  بهت:»  گفتم و پايين آوردم صدامو چهرش ديدن با که بزنه حرفي

 باوري نا با.  شده چي که زد مي داد چهرش کرد مي مخالفت چيم هر.  بود شده هول ولي کرد

 :»  گفتم

 داشتم ديگه.«  نزن حرف طوري اين موردش در باران:»  گفت فوري.«  شده معنا تمام به حيوون

  کالياش چه.  بياره سرت رو ها بال اين که بهتر همون اصال:»  گفتم عصبانيت با.  شدم مي حرصي

 ورد ازش عصبانيت با و گذاشتم بغلش تو غزالو.«  شي مي تر عاشق کتکش هر با که تو ؟ داره

  آهنگ.  کرد مي کرم داشت آهنگ صداي!  پوف.  بده عاشق آدماي اين به عقلي يک خدايا.  شدم

 که بودم ريخته ماحال باحال آهنگاي دي سي يک تو شکر رو خدا.  نيست که حسابيم و درست

.  کرد اشاره من به و گرفت دستشو مامان.  تو اومد در از بهتا.  خودم رقص از بعد البته.  بذارم

  رفتم
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 حترمم نامزد با خوب:»  گفتم و نشوندمش غزل کنار.  ببرمش تا گرفتم رو بهتا دست و کنارشون

 روي بهتا کنار.«  گذشت خوش.  آره:»  گفت و خنديد اون اما گفتم غيظ با «؟ گذشت خوش

  صندلي

:»  تمگف خنده با «؟ زنا بين ؟ چي:»  گفت تعجب با.«  فرهاده کنارت بهتا:»  گفتم و نشستم خودم

  اشقع مسخرگياش و سختيا تموم با.  نداره مخ که شيرينه عاشق که فرهادي منظورم...  ديونه نه

 دتش از بود نزديک گفتي مي منو.  خنده زير زدم!«  غزل سالم:»  گفت خنده با.«  شه مي شيرين

 االب دستشو «؟ زدم حدس درست جدا:»  گفت و خنديد بهتام.  پايين بيفتم صندلي روي از خنده

  گرفتم

 فتگ و شد جدي بهتا.  بود گرفته خندش خودشم غزل!«  گل...  اصال گفتي گل:»  گفتم قدش زدم

  «؟ طوره چه اوضاع:» 

 ... خوب _

 ! مزخرف يا بد بشنوم يا داشتم انتظار ؟ خوب _

 فوري...«  بد:»  گفت و کرد مکث غزل.«  بگو همينو:»  گفتم و آش از تر داغ ي کاسه شدم منم

 »: گفت غزل به رو خنده با و اومد خاله حرفم وسط...«  االن.  بگم بهت من بذار بهتا ؟ بد:»  گفتم

 . مامان سالم:»  گفت بعدم.  خاله با کرد بوسي رو و شد بلند خنده با غزل.«  گلم عروس سالم

  ارد بچه وقتي از ؟ طوري چه تو:»  گفت و کرد بغل غزالو خاله.«  بود شده تنگ براتون دلم ؟ خوبين

 خودتون به ندين زحمت...  همش راهه ساعت يک ما ي خونه تا ؟ نه رفته يادتون منو ديگه شدين

  جان خاله:»  گفتم و خنديدم.«  آورده اي بهونه يک فرهاد بيام خواستم من هروقتم.  ها بياين

 اجازه که اين براي:»  گفتم جنسي بد با «؟ شده چي چرا:»  گفت تعجب با.«  کنين جمع پسرتونو

 اضافه جمعمون به رو دومي تا کنم فکر...  وقت هيچ زنش و اون خلوت تو بياد کس هيچ ده نمي

  نکنه

..« . استغفراهلل:»  گفت حرص با خاله.«  نباشه کن ول ديگه هم با رو چهارمي و سومي اونم از بعد

  ياح.  کن ادب يکم دخترتو اين بيا خواهر:»  گفت بود شده اضافه جمعمون به تازه که مامان به رو
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:»  گفت و گرفت دستمو خنديد بهتا «؟ جقله ؟ جقله ؟ جقله:»  گفتم حيرت با...«  جقله اين نداره

 ...«  خدا اي ؟ جقله ؟ باشم آروم طوري چه ؟ باشم آروم نه:»  گفتم حرص با.«  آروم...  باش آروم

 هش مي روت طوري چه فهمم نمي من...  دختر ببينم پاشو...  برات کمه جقله:»  گفت و خنديد خاله

  نه گهدي دونم مي رو همه زندگي فضولم من.  بپرسين غزل از:»  گفتم خنده با.«  بزني رو حرفا اين

 نم:»  گفت و گزيد لبشو ي گوشه خاله.«  آورده سرش بالهايي چه بپرسين غزل همين از...  شما

 موضوع ؟ شده چي:»  گفت مامان.  رفت خنده با و.«  هدي نداده سکتم بچت اين تا برم تر زود

  چي

 وسط همه کن نگاه.  بده قر وسط برو پاشو دامادي مادر.  مامان خيال بي:»  گفتم خنده با «؟ بود

 واي . رفت و.«  نه يا مرتبه چيز همه ببينم برم بايد من:»  گفت کالفگي با.«  ديگه برو...  جمعن

  خدا

 کيه:»  گفت من به رو.  آورد درش کيفش توي از و خورد زنگ بهتا گوشي.  هوله عروس جاي اين. 

  منه شوهر:»  گفتم و کردم مشت دستمو حرص با...  معرکست مگس خر که باز.  کردم نگاه «؟

 مهلت که اين بدون و.«  دارن کار من با:»  گفتم گرفتم ازش رو گوشي «؟ چي:»  گفت تعجب با.« 

  اين با بپوشم شالمو بود رفته يادم «؟ الو:»  دادم جوابش و بيرون تاالر از دويدم بدم بهش تعجب

 حرص با «؟ کجاست بهتا باران ؟ الو:»  اومد اميد صداي.  نبودن محوطه تو زياديم کساي حال

 خوردم و برگشتم...«  من نگران قدر اين نيستم راضي خدا به.  مرسي.  خوبم منم.  سالم:»  گفتم

  به

 کناري ستون به دستمو که زمين خوردم مي داشتم و رفت دامنم روي پاشنم و شدم کج.  يکي

 حتما اميد ديگه بودم کشيده که جيغم.  خدا واي...  خنديد اميد.  زدم مي نفس نفس.  گرفتم

  روي.  شنيده

 رو شيگو.  خورده من به که کيه اين ببينم که کردم نگاه طرف به!«  کوفت:»  گفتم و وايسادم پام

  ليخوشگ اين به آدم حاال تا...  بودم مونده...  اومد بند زبونم که بتوپم بهش خواستم و کردم قطع

 کشمب دستشو بود نزديک!  بود خوشگل قدر چه اين...  شد بسته زبونم اختيار بي.  بودم نديده

 اون تو اکخ.  نازيال شدي منحرف ديگه خيلي خيلي خيلي:»  گفتم دلم تو!  کنم عقدش محضر ببرم

  مخت
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 تر زشت خودم از رو همه که بودم خواه خود و مغرور خيلي که اين با.«  رسيش نوع از اونم...  کنن

  . بود کم گفتم مي چي هر...  خدا به بود زيبايي خداي.  بريد کفم کال ديدم اونو ولي ديدم مي

 يما عشوه پر صداي چه اه اه.  باشم عصباني بايد که اومد يادم تازه.«  ببخشيد واي:»  گفت فوري

  دونين مي شکست مي جا همين سرم افتادم مي اگه:»  گفتم و خواه خود باران شدم دوباره...  داره

 مي عجم حواسمو بعد به اين از.  ببخشيد که گفتم:»  گفت و خنديد «؟ دادين مي ديه بايد قدر چه

  و زد لبخند.«  کنم مي خواهش:»  گفتم تر بلند و.«  رو پر ي دختره:»  گفتم لب زير حرص با.«  کنم

 هتاب گوشي و داخل رفتم.  زدم مي مخشو بودم مي پسر اگه من.  بود اي تيکه عجب ولي.  تو رفت

  تا« . شديم خسته بابا ؟ نميان چرا داماد و عروس اين:»  گفتم و کيفش تو کردم پرت حرص با رو

 قتو جون آخ.  خنديدم.  کشيدن صف همه ديگه و شدم بلند جام از فوري.  يکهو اومدن گفتم اينو

  يم کيفي چه که آخ.  صندليشون روي نشستم و داماد و عروس جايگاه سمت دويدم.  نقشه اجراي

 ارشاد تگش بشه بخواد که نبود من به حواسش کسيم.  شدم نمي بلند گرفتم نمي شاباش تا.  داد

 گلخوش قدر چه نيلوفر خدا اوه.  ديدن منو باال بيان ها پله از خواستن نيلوفر و باربد که همين. 

  شده

:»  تمگف و باال دادم ابروهامو.«  باران شو بلند:»  گفت من به تعجب با باربد.  بودا مونده باز دهنم... 

  بعضيام بودن کرده تعجب همه...  اومد نمي در خونش زدي مي کارد گي مي مامانو حاال.«  راحتم

 نم جاي مياي بعدم شي مي تر خوشگل من از که اول باران:»  گفت و خنديد نيلوفر.  خنديدن مي

  ارانب:»  گفت باربد.«  عاليه:»  گفتم خنده با «؟ کني ازدواج باربد با تو اصال طوره چه ؟ شيني مي

 لوفرني به خواي مي امشب که شاباشي ي همه:»  گفتم و باال دادم ابروهامو دوباره.«  ديگه شو بلند

  لوفرني.  گرفت مي خندشم جلوي بود گرفته خون چشماشو ديگه.«  شم مي بلند من من بده بدي

 باربد» : گفت نيلوفر.«  اين روئيه پر چه:»  گفت تعجب با باربد.«  باربد بهش بده:»  گفت و خنديد

 خنديد رنيلوف.  کردم مي پايين باال پاهامو ها بچه مثل داشتم خيال بي منم.«  بهش بده...  خيال بي

  و

 پول ميک باربد.«  کرديم برداري فيلم هم همه اون شکست پام من شه بلند بهش بده يکم:»  گفت

 که نه هاگ.  بسه همين بوسي مي زنتو االن اگه.  که نيستم گدا:»  گفتم گرفتم منم بهم داد آورد در

  دو
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 داري خنده حالت با نيلوفر که بده بهم ديگه يکم خواست و کرد پوفي.«  روش بذار همين برابر

 فرنيلو اي موذي نيلوفر اي.  خنديدم.  بوسيد باربدو و برگشت.«  منه مال ديگه نده نه:»  گفت

 .  موذي

 االن اربدب:»  گفتم منم نشستن.  بشينن اونا که شدم بلند جاشون از منم غيره و سوت و جيغ همه

  من با بايد باربد اون از بعد.  برين مي کيکو بعدم شامپاينتونه مراسم بعدش...  منه رقص نوبت

 جون ... برقص من با.  آره:»  گفتم شوق با «؟ برقصم تو با:»  گفت تعجب با...«  من جون.  برقصي

  اينا واي گن مي همه ؟ برقصه خواهرش با داماد که خاصه قدر چه دوني مي.  دور يک.  باران

 مي باهات رقصت از بعد.  چشم:»  گفت و خنديد.«  باشم تک خوام مي من.  من جون.  تکن چه

  فتمر ها پله از خنده با.«  درست دستت.  عالي:»  گفتم و بوسيدم گونشو شوق با «؟ خوبه.  رقصم

 واي ؟ کردن اشغال زمينو زنا...  زن همه چه...  اوف اوف اوف اوف.  کردم نگاه بر و دور به و پايين

  الملي.  زدم لبخند.  پسر شم مي دم مي جنسيت تغيير رم مي من باشن شده مده د زنا اگه.  خدا

 وقش با «؟ ريختي آتيشي چه باال اون ديونه واي:»  گفت که سمتش رفتم خنده با.  اومد باالخره

 بلند جام از وگرنه من به بده نيلوفرو به ده مي که شاباشايي ي همه گفتم باربد به ؟ ديدي:»  گفتم

  نمي

 برابر ود يا گفتم بعدم ؟ گدام مگه گفتم داد بهم يکم.  غضب مير مثل بود شده عصبي اونم.  شم

  آهنگ شکر رو خدا.  ازش گرفتم رقصم دور يک قول تازه. بوسي مي زنتو يا دي مي بازم همين

 .«  شه مي خوشگلي عروسي خيلي اين واي.  آوردم مخصوصم

 اب.  نازه خيلي موئه مدل اين.  باران شديا خوشگل خيلي.  پاره آتيش.  ديگه اي پاره آتيش _

 .  هماهنگه لباستم

 داده هتب ادرين که گردنبندي که بينم مي.  سليقست خوش واقعا نيلوفر.  آره:»  گفتم و زدم لبخند

 .«  پوشيدي رو

 ديگه خوام مي وگرنه ده مي بهم خوبي حس چون پوشيدمش االن.  دارم دوستش خيلي.  آره _

  ؟ نه ارزشيه با ي هديه.  نشه خراب که نندازمش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

253 

 

 يدمشکش و گرفتم دستشو.  خنديد.«  اصال خيلي...  ارزشه با خيلي.  آره...  ال ال او:»  گفتم خنده با

  ونوچشماش جلوي که شم راحت بميرم اي.  يکي به خوردم دوم بار براي لعنتي که برم برگشتم. 

 حرص با...  لباسست اين طلسم شايد ؟ خورم مي ديوار و در به همش چرا...  کنن نمي نگاه ملت

 دمآ عجب اين خدا يا.  شدم خيره بهش «؟ بينين نمي وقتي بذارين عينک شه نمي آخه:»  گفتم

  کشيه

 شگلخو هم بود استيل خوش هم اين اما...  هست خانوادتون تو هايي تيکه چه نيلوفر لعنتي!  جمعا

  ماش کنم فکر:»  گفت تعجب با...  کنه مي کار چي ما بين تاالر اين تو که بودم مونده...  جذاب هم

 براي.  خوردم که خوردم من خب!  مغرور...  اين شعوريه بي چه...  عوضي وا.«  من به خوردين

  باسل منم.  باش هستي شازده...  باش هستي خوشگل.  کني نمي نگاه جلوت به کور توي که اينه

 آدم يک به که ديگه ي دفعه:»  گفتم عصبانيت با.  خدا به شدن پررو ملت.  دارم پرنسسي

 .  کشيدم گرفتم رو ليال دست بعدم.«  گزينست بهترين خواهي عذر خورين مي متشخص

 همين دباي عملي دختراي اين با:»  گفتم خنده با.«  کالسي با تريپ چه اوه اوه:»  گفت خنده با ليال

 سريع من . روش نشينه کسي بگير برام منم صندلي بشين بهتا پيش برو ليال.  کرد رفتار طوري

  برم

 وفا.  پرو اتاق تو دويدم منم و داد تکون سرشو.«  رقصمه وقت شه مي دير که کنم عوض لباسمو

  ايمو سورمه پيراهن و آوردم درش بود اي بختي بد هر با ؟ بيارم در طوري چه رو لباسا اين حاال

 نم حاال وسط اون داغه چه اوف.  بيرون رفتم.  کردم مرتب موهامو و برداشتم ديمو سي.  پوشيدم

 خودم آهنگ اولي.  جي دي به دادم رو دي سي ؟ برقصم خودم بزنم پس جمعيتو اين طوري چه

  بود

 من رقص به تر بيش که آهنگه اون که زد سرم به.  برقصم باربد با بود قرار که بود آهنگي دومي. 

  اب باري دو يکي.  رقصمش مي نيما با.  داره اشکالي چه خب گفتم همين براي.  خوره مي نيما و

 . انگار بود خونمون تو رقص.  رفتيم مي درستو حرکات هماهنگيم بدون و بودم رقصيده نيما

 به جاهاشون سر برن بقيه و بذاره آهنگو جي دي که بودم منتظر که طور همون و برداشتم گوشيمو

  نيما
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 و خواهر اون و من دونستن مي عالم ي همه.  مياد دونستم مي.  برقصيم هم با بياد که دادم اس

  يکي اب دونست مي چون داد نمي گير که باربدم.  بود زاد مادر کور که بهتا.  باربد و بهتا جز برادريم

...  ننک داغ رو مهموني يکم که بودن شاد هم آهنگام بقيه.  طوريم همين دوست مثل بشم صميمي

 .  يادب نيما خواست مي دلم فقط...  وسط رفتم شد شروع آهنگم که همين و مامان به دادم گوشيمو

 ايياون بود باربد چون شکر رو خدا.  نيما به ايول...  نيما جون آخ...  شد مي آور حيرت نيما با رقصم

  بود ربوطم خودشون به بقيشونم.  بياد تونست مي نيمام پس بودن پوشيده شال بودن حساس که

.«  دوب فقط.  نيما بدو:»  گفتم و گرفتم رو نيما دست دويدم.  شد تموم آهنگم ديدم که رو نيما! 

 همه اوف.  اومد دنبالم و زد لبخند.  دادم تکون شوق با سرمو «؟ االن ؟ مطمئني:»  گفت و خنديد

  يک

.  شکر رو خدا نبود معذب کسيم همه بودن شاد!  اومدن داماد و عروس انگار زدن مي دست جوري

  و يقهجل فقط و آورد در کتشو نيما...  باال رفتيم وقتي کنه پلي دوباره رو آهنگه گفتم جي دي به

 صالا لباسمم يکي اين شکر رو خدا.  گرفتم دستشو.  سن روي رفتيم...  داشت رو زيرش پيرهن

:»  گفت و خنديد...«  بترکونيما نيما:»  گفتم نيما به رو!  مثال شه غيرتي باربد که نبود حجاب بي

  باشه

 برام نيما که مقواهايي اون تو.  بود ريحانا از TE AMO آهنگ.  کردن شروع آهنگو موقع همون.« 

  ايتاليايي به کلمه اين يعنيITALIANO بود نوشته پايينشم TI AMO بود نوشته بود گرفته

 ريتم خيلي حال هر به TE AMO بوده خانوم اين براي تلفظ شايد ولي.  دارم دوستت شد مي

.  ودب خوشگل ولي فهميدم نمي هيچي برهمش و هم در معني از که اين با.  آهنگش داشت قشنگي

  به

.  مبود کرده ذوق.  رقصيم مي هميشه از تر خوشگل خيلي خيلي نيما و من بار اين که اومد نظرم

 با شد تموم رقص که همين.  گرفت خندم...  رقصم مي باهاش دارم.  برم داداشم قربون واي

  خنده

 . شد تموم:»  گفتم و دادم تکون سرمو «؟ شد تموم:»  گفت و زد لبخند.  گذاشتم احترام بهش

 مبود خسته قدر اون.  رفت بعدم.«  پرنسس افتخاره باعث:»  گفت و خنديد.«  جونم نيما مرسي

  ولو که
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 آب «؟ چرا:»  گفتم تعجب با...«  موندم که من...  خدا واي:»  گفت ليال.  ليال کنار صندلي روي شدم

  ادرين خيال بي من ؟ خواد نمي رو کسي نيما اين:»  گفت اي مزه با حالت با و داد قورت دهنشو

 تر گلخوش که من.  مزه بي:»  گفتم و خنديدم.«  نيفتم بگير منو.  رقصه خداي انگار ببين...  شدم

  جو رو تو چرا:»  گفتم و ماليدم بازومو حرص با.«  بابا برو:»  زد جيغ و بازوم به زد.«  رقصيدم

.  نرس مي دارن اينا مامان.  برم بايد منم:»  گفت فوري.«  کنم عوض لباسمو برم بذار ؟ وا گرفته

 يمبود کرده بحث قبل روز کلي.«  خداحافظ پس:»  گفتم و دادم تکون سرمو.«  ببخشيد روخدا تو

  ولي

 پرو اتاق داخل رفتم.  بود اومده من خاطر به قدرم همين.  اومدن مي شهرشون از اينا مامانش خب

 چاره يدمد و بستم کامل زيپمو ؟ ببنده بنداشو کي باز حاال لعنتي.  پوشيدم خودمو لباس دوباره و

  اي

 در نارک درست پرو اتاق.  پوف.  ببندن برام ديگه يکي يا مامان تا بيرون رفتم همين براي نيست

  رخاط به کفشامو.  بود بلند چون بود ول زمين روي طوري همين بندمم.  بود زنا قسمت به ورودي

 بود در هب پشتم.  بيرون رفتم اتاق از و پوشيدمشون رو قبليا همون دفعه اين.  بودم آورده در رقصم

 از هويک که برم تندم قدماي با خواستم مي يعني.  بقيه سمت رفتم مي تندم قدماي با داشتم و

  پشت

 تموم هوگرن نکشيدم جيغ شکر رو خدا.  عقب به شدم پرت منم و کرد گير جايي يک به لباسم بند

 دوباره هک ميفتادم داشتم!  نکشيدم جيغ کنين فرض شما البته.  سمتم گشتن مي بر يکهو ملت

  منو يکي

 و جيغ کلي شم بلند خواستم دوباره و کشيدم عميق نفس يک ؟ افتادنه روز امروز.  لعنتي.  گرفت

 ندب زبونم واقعا دفعه اين ديگه...  تره تيکه همشون از ديگه اين.  بابا نه ديدم که بندازم راه داد

  اومد

 خاص خيلي ولي نداشت وجود اي فرشته ي چهره من نظر به کال چون نبود اي فرشته چهرش... 

 گاهن پاتو جلوي:»  گفتم حرص با منم و وايستم جام سر کرد کمکم...  خاص خيلي...  قيافش بود

  کن

 . عزيز شهروند خواهشا لطفا
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 ...« پس:»  پيچيد گوشم تو صداش.  باشه نشده خاکي تا کشيدم دست دامنم روي آروم يکم

 و خنديدم« ? we bring the boys out:»  گفت تعجب با و زد شيطوني لبخند.  باال آوردم سرمو

  مثل

« ! طرفم جهان...  پسراي حقوق مدافع با فکرکنم ببخشيد.  آره:»  گفتم اي موذي لحن با خودش

 رقصم آهنگ که اين براي بود زده حرفو اون.«  کني مي فکر درست:»  گفت و زد جذابي لبخند

  قسمت

...  we bring the boys out...  بود جمله همين شد مي تکرار آهنگ تو بار چندين که اصليش

 اذيت رو خوشگله اين يکمم...  خوب چه خب ولي بودم کرده انتخاب ريتمش خاطر به آهنگو اين

  کنم

 با هماهنگ يعني.  بذاره تاثير روش که طوري ولي پرعشوه نه باشه طوري لحنم کردم سعي. 

 فکر:»  گفت و باال داد ابروهاشو.«  داريم طوالني بحث يک امشب نظرمياد به:»  گفتم و حرفام

  با نکنم

 متقس شمام.  ميام االن...  خب:»  گفتم و خنديدم.  لعنتي.  دهه.  کرد اشاره لباسم بند به...«  اون

 دويدم.  دونست مي خدا چي براي ولي جا اين اومده چيزي يک براي دونستم مي.«  نباش زنا

  سمت

 هچت:»  گفت و خنديد.«  ببند لباسمو بند اين خدا رو تو باش زود.  مامان مامان:»  گفتم و مامان

 هب...  بستش ضربدري برام مامانم و گوشه رفتم.«  ديگه دارم:»  گفتم لبخند با «؟ داري عجله

  محض

 يرونب رفتم و برداشتم شالمو.  بود منتظرم بيرون حتما...  نبود.  کردم نگاه در به شدنش تموم

 مومت محض به پشتش از و زدم شيطوني لبخند.  زنه مي حرف موبايلش با داره که ديدمش و تاالر

  شدن

 دتعا:»  گفت و گذاشت جيبش داخل گوشيشو.  گرفت خندم.  پريد بخت بد.  زدم جيغ تلفنش

« . کنيم مي شروع...  خب خيلي:»  گفتم و کردم صاف گلومو.«  بشنوم زدن جيغ بحثا تو ندارم

  داخل
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 ياهگ و گل بوي.  برم و دور آب بوي اين عاشق من واي.  پايين رفتيم ها پله از.  نبود کسي محوطه

  که طور همين و بودم گذاشته دامنم روي دستامو.  بود شده قاطي هم با چيز همه و آب صداي و

 «؟ دختر ضد پسرا و پسرن ضد دخترا چرا...  که فکرم اين تو هميشه:»  گفت کرديم مي حرکت

 :»  فتگ و خنديد.«  من داداش جز البته.  خنگين پسرا شما:»  گفتم و برداشتم نه گذاشتم نه فورا

 يتو رسم اين منو حرف:»  گفتم فوري.«  کنم مي فکر برعکس من.  صريحي اينقدر که مرسي

 جرقه يک که بزنه حرفي خواست.«  باشه زنش از تر بيش بايد پسر سن که کنه مي ثابت کشورا

  اومد

 نمک ثابت حاضرم:»  گفتم رفتم مي راه پشت به که طور همون و جلوش دويدم شوق با.  ذهنم تو

 ». 

  ؟ طوري چه ـ

  ؟ ذاريم مي مسابقه ـ

 فتمگ و زدم لبخند.«  عاليم سرعت تو من ؟ خوري کيک يا ؟ ميداني دو ي مسابقه:»  گفت خنده با

  هرکس و ؟ دار رمز و سخت روشاي به کنيم اشاره خاصي نکات به کدوم هر امشب طوره چه:» 

 ذهن:»  گفت خنده با.«  ترن باهوش اون جنساي هم يعني فهميد يکي اون از بيشتري اطالعات

  و کردم دراز سمتش دستمو «؟ طوره چه شخصي اطالعات.  مياد خوشم.  داري پروايي بي و خاص

 پام هک قبوله بگه خواست و گرفت دستمو...«  رشتمون يا شغل...  اسممون شامل...  قبوله:»  گفتم

  کشيد و گرفت منو بود دستش تو که دستم.  کشيدم جيغ دوباره.  پام پشت ي باغچه به کرد گير

 سرمو.  کرد مي مست خيلي لعنتي عطرش...  بويي چه اوف...  سينش تو رفتم.  خودش سمت

 لومج.  خنديد.«  پام و دست بي هميشه نکني فکر.  منه افتادن روز امروز:»  گفتم و بردم تر عقب

  زانو

 جاش از.«  داره خاصي ي پارچه:»  گفت و کند شده خشک ي ساقه تيکه يک دامنم روي از و زد

:»  گفت بعد و کرد مکث يکم.«  گرفته فرانسه از داداشم.  داره.  آره:»  گفتم لبخند با.  شد بلند

  خب
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 ماين:»  گفتم فوري من و کرديم فکر تامون دو هر «؟ کمه ؟ اطالعاتي چه ديگه:»  گفتم فوري...« 

  زمببا منم اگه حتي:»  گفت و خنديد.«  خواد مي هوش واقعا اين.  تلفن شماره...  سخت بخش يک

 گفتم تشيطن با.«  باشه بوده پايين من ي کيو آي شايد.  باشن تر باهوش دخترا که شه نمي دليل

 زير زد.«  باشي اونا هوش ي نشونه بايد پس ؟ نيستي جهان پسران حقوق ي نماينده شما:» 

  و خنده

 شغال اين.  کدوم هيچ:»  گفتم خنده با «؟ اي يکي کدوم ؟ دان حقوق ؟ وکيل ؟ قاضي:»  گفت

 دمکر فکر يکم «؟ بزنيم صدا همو چي موقع اون تا:»  گفت لبخند با!  خودم جون به آره.«  مسخرن

.«  کن داص دختر فضول منو...  من:»  گفتم و گذاشتم احترام پرنسسا مثل.  گرفتم دامنمو لبخند با. 

 .  کرد تعجب.  بودا گرفته بودن پرنسس جو منم حاال

 ...« استيل خوش گم مي بهت منم:»  گفتم و زدم خندي نيش

  ؟ استيل خوش چرا ـ

 اومد هجمل اين نگاه اولين تو که اين براي:»  گفتم و خنديدم...  کنم تعريف ازش ميخواست.  رو پر

 چي:»  گفت تعجب با...«  م:» َ گفتم و کردم مکث.  خنديد...«  استيل خوش قدر چه که ذهنم تو

  «؟

 کنيم مي شروع پس:»  گفتم بهش رو.  داد تکون خنده با سرشو.«  استيلم خوش:»  گفتم خنده با

  و درست ي نقشه يک طراحي به مسابقه امتياز تموم.  همين...  تقلب بي تقلب...  قوانين ؟ نه

 شروع من ي سه ي شماره با.  مقابله طرف اطالعات فهميدن دو و اطالعاتمون بيان براي رمزي

  يدون مي:»  کردم باز دهن ذوق با گفتم رو سه که همين.  شمردم سه تا و زدم لبخند...«  کنيم مي

 .«  خواستم چيزي يک يکهو االن

  ؟ چي ـ

 خب...  وقتش به باشه ولي.  گرفته عروسي اول از چشممو.  بردارم عروسو گل دست خوام مي ـ

  ؟ بريم کجا... 

 ...«  عقد اتاق:»  گفت و کرد فکر يکم

  ؟ کوش نديدمش که من ـ
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 هباش تاالر تو نبايد:»  گفتم تعجب با.«  جاست اون:»  گفت و کرد اشاره تر طرف اون اتاق يک به

  مي نگاهشو...  زد برق چشماش...  بود هم به نگاهمون دومون هر...  شدم خيره چشماش تو «؟

 اونم و خنديد.  اتاق سمت دويدم و.«  رسم مي تر زود من خوندي کور:»  گفتم فوري.  شناختم

 تامون دو و کردم باز درو.  رسيدم تر زود بودم کرده حرکت تر زود من چون.  دويد سرم پشت

  تو رفتيم

 گفتم هخند با «؟ فهميدي طور چه:»  گفت و کشيد عميق نفس.  زديم مي نفس نفس.  بستيم درو و

  شپشت صندلي روي.  افتاد عقد بزرگ اتاق تو پيانوي به چشمم.«  شناسم مي رو چشما برق:» 

 طوري چه که کردم مي فکر داشتم...  کشيدم عميق نفس.  نشست کنارم اونم و نشستم

 هک کردم مي فکر داشتم طرفي از.  بشم دقيق حرفش هر روي کردم مي سعي و بفهمم اطالعاتشو

  طوري چه

 نتفيم فعال بحثمونم معلومه که طور اين...  خب:»  گفت که بگم زبوني بي زبون با خودمو اطالعات

.  ندادم انجام کاريم هيچ دارم کار کلي فردا...  من خداي واي:»  گفتم حرفش وسط...«  من.  شده

  به

 و سر بي غول يک شب.  افتادم عقب کارام از يکم ديگه اتفاقات سري يک و عروسي اين خاطر

 رو ناز و عزيز و خوشگل من وقت اون:»  گفتم و خنديدم.«  باشم راحت ذاره نمي سراغم مياد دم

  مثل

 سمما بگم که بود ايم ديگه راه!  کنم کار چي خو.  کشيدم پاستيلو و ناز.«  مياره کش پاستيل

 باشه ختس بهتر!  سخته چه.  گفتم لفافه تو زيادي خيلي ديگه کنم فکر اوف...  خنديد ؟ نازيالست

  من

 شامو تا وقته خيلي هنوز:»  گفت و کرد نگاه ساعتش به «؟ چنده ساعت:»  گفتم فوري.  شم برنده

  از «؟ بري خواي مي:»  گفت و خنديد.«  شامپاينه مراسم االن...  نه واي:»  گفتم فوري.«  بيارن

 فيلمش وت خواستم مي که حيف.  ببينيم بيرون از دم مي قول:»  گفتم مظلوميت با و شدم بلند جام

 مودست.  زدم لبخند.«  بريم...  خب خيلي:»  گفت و شد بلند اونم بعد و کرد مکث يکم.«  باشم

  و گرفت
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 مثل استيلم خوش اين که رسيد ذهنم به.  افتادم آيندم شوهر معياراي ياد.  کشوندم خودش دنبال

 خنديدم.  ده مي انجام مسخرست بقيه نظر به که خاص کاراي کردم مي فکر که طور همون.  منه

  و

 با . شدم خيره تو اون به منم و نشيم ديده که وايساديم در ي گوشه.  افتادم راه دنبالش ساکت

 يخيل.«  نيفتي باش مراقب:»  گفت و خنديد.«  حساسشه جاي حساسشه جاي واي:»  گفتم ذوق

  شده کج

 بيهش بنديشون بسته که دلسترايي اصل در داشتن که نيلوفر و باربد به و وايسادم صاف.  بودم

 تا ود بعد رديف يکي باال از رو جاما ي همه.  کردم نگاه کردن مي خالي ليوانا توي رو بود شامپاين

  به و

 پاينشام ي همه اولي ليوان همون رو نيلوفر و باربد که.  بودن گذاشته اي طبقه چند ترتيب همين

  زيرش سفيد ميز روي هم قطره يک که اين بدون خودش و کردن مي خالي رو دلستر از استعاره

 تو مداشت برنامه.  خواستم مي منم آخ:»  گفتم و پريدم جام تو.  کرد مي پر رو ليوانا ي همه بريزه

  عروسي از:»  گفت و زد لبخند.«  خورد هم به همش لعنتي.  بشکونم رو ليوانا ي همه صحنه اون

.  ننک نمي پرت رو يکي من.  نيست مهم:»  گفتم خنده با.«  دادم نجاتت.  بيرون کردن مي پرتت

  براي ولي:»  گفتم و خنديدم.«  شدم متوجه:»  گفت اي مزه با لحن با.«  عروسيم شيريني من

 ها لهپ از دوباره رفتيم.  سمتش برگشتم.«  شامشون براي نشد اونم.  کنم مي جبران کيکشون

 خراب باسمل خواستم نمي.  نشستيم نزديکش البته بود وسط اون اکه اي فواره کنار و رفتيم.  پايين

 .  شه

 رقصمم اون مگه:»  گفتم تعجب با «؟ بود برادرت رقصيدي مي باهاش که کسي:»  گفت بهم رو

 گفتم خنده با.«  زدم مي حرف عروس با داشتم مدت تموم.  نديدي منو:»  گفت و خنديد «؟ ديدي

 «: 

 يادم:»  گفت و خنده زير زد.«  معموال عتيقن خيلي عروس فاميالي...  عروسين فاميالي از پس

 :»  گفتم و بازوش به زدم حرص و خنده با.«  بگم همينو بگيرم دستم گو بلند يک عروسيتم تو باشه

 .« کشدت مي شوهرم اصال.  کني خراب عروسيمو کشمت مي
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 هچکيد روت آب اگه:»  گفتم اي مسخره ي خنده با.«  گيره مي بارون داره انگار:»  گفت و زد لبخند

  . گرفت مي بارون داشت.  گفت مي راست.«  کن صبر دقيقه دو:»  گفت خنده با.«  فوارست مال

 اخلد دويديم تقريبا مام و گرفت سرمون ي باال آورد در کتشو.«  داخل بريم:»  گفتم و کردم پوفي

  دليصن روي «؟ چي:»  گفت تعجب با.«  بارانه براي وقت کنم فکر:»  گفتم خنده با.  بستيم درو و

.«  ونهبخ بارانو براي آهنگ برام که هست يکي مياد بارون وقت هر:»  گفتم و نشستم پيانو پشت

  «؟ دي مي گوش فالحي مازيار:»  گفتم تعجب با «؟ فالحي مازيار آهنگ:»  گفت و نشست کنارم

 ديدخن «؟ دين مي افتخار:»  گفتم خشونت با.«  آهنگه ي اسطوره نظرم به.  آره:»  گفت و زد لبخند

  و شد خيره چشمام تو.«  لطفا:»  گفتم حرفش وسط...«  بگي که بود اين شبيه تر بيش:»  گفت و

 ...«  آهنگ اما...  خب خيلي:»  گفت

 . زنم مي پيانو با من ـ

» : گفتم و شدم خيره چشماش تو.  چسبيد مي خيلي آهنگ اين...  داشت که صدايي با نظرم به

 کردم شروع.  زد لبخند.«  بزني حرف وسطش ترسم مي...  بزن حرف بعدش و بخونش آخر تا اول

  به

.  نهشي مي دل به فالحي مازيار از تر بيش شديدا شديدا صداش کردم حس کلمش اولين با.  زدن

 هب...  شد مي مورم مور که بود جوري يک صداش کال...  خوندنش با کنم قاطي رو نوتا بود نزديک

  اين

 و پايين انداختم سرمو.«  بارونه که اسمت مثل»  شد خم سمتم سرش تعجب با رسيد که جمله

 راحتي سر از نفس يک شدنش تموم محض به.  زدم بود طور هر بقيشم و کردم جمع پامو و دست

  کشيدم

 زيچي تونم نمي اصال اوف...  خيلي خيلي:»  گفتم و زدم دست که بزنه حرفي خواست...  خدا واي. 

  ندهخ با.  بودم نگفته که دروغ خب.«  نوچ:»  گفتم فوري «؟ بارانه اسمت:»  گفت و خنديد.«  بگم

 يستن باران اسمم...  نه:»  گفتم فوري.«  نگيم دروغ که هست قوانين جزو اينم بگم بهتره:»  گفت

 .«  يستن باران اسمم ولي خونم مي حقوق:»  گفتم و پايين انداختم سرمو...«  بگم بخوام راستشو. 
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 «؟ معصومه که چشمات مثل:»  گفت بعد و خنديد بودنم مظلوم به.  بودم شده مظلوم.  زد لبخند

 گفت و کرد مکث يکم...  شدم خيره چشماش تو درموندگي با بلکه لبخندي هيچ بدون و برگشتم

 .  اوه:» 

:»  تگف تعجب با.«  گرفت دلم:»  گفتم و پايين انداختم سرمو.  زدم لبخند.«  معصومن واقعا اونا

 : خنديدم «؟ چرا

  ؟ چي تو.  دونم نمي ـ

 .  نه ـ

 نيبارو هواي تا کردم باز درو و شدم بلند جام از.«  بخوام هوا يکم کنم فکر:»  گفتم و کردم پوفي

  از . اي بهونه چه دونستم نمي ولي بخونه برام دوباره اي بهونه يک به خواست مي دلم.  تو بياد

 کي:»  گفتم و بستم درو فوري ديدم نفرو يک ي سايه که همين.  شدم خيره بيرون به در پشت

 تر ورد يکم کردم پرتشون و آوردم در کفشامو.  بود افتاده هام شونه رو شالم.«  بود بيرون اون نفر

  و

 و نشست در کنار زمين روي.«  نشست جايي هر شه نمي لباسم اين با.  گرفت درد پام:»  گفتم

 اين با که نداري انتظار:»  گفتم خنده با ديدم که نگاهشو.  گذاشت هم روي و کرد دراز پاهاشم

  ژيپون

.  بودم ددمر «؟ نيست.  پيانوئه صندلي اون از بهتر:»  گفت شيطوني ي خنده با «؟ پات روي بشينم

  باهام قدر اين که اون ولي پاش روي پريدم مي بگه اون که اين تر زود خودم که بود ماني اگه

 گفت و خنديد.  پاش روي افتادم.  يکهو کشيد منو و گرفت دستمو.  کردم فکر يکم.  نبود صميمي

 گها بودم مطمئن.  داشت اشکالي چه ولي خجالت از بودم شده داغ اوف.«  بريم بعد بشين يکم:» 

  اونم

 يم صميمي باهاش ماني برابر صد داشت مي خورد بر باهام داشتم برخورد ماني با که قدر همون

 دامنمو.  بود شده بهتر.  کردمش خوابيده حالت و کردم جمع يکم جلو سمت از ژيپونمو.  شدم

  روش

 و مکرد فکر يکم.«  تو براي امتياز يک.  خونم مي حقوق که فهميدي...  خب:»  گفتم و کردم صاف

 کتاب رم مي:»  گفت و کرد فکر يکم «؟ گذروني مي طوري چه فراغتتو اوقات معموال:»  گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

263 

 

 باشم داشته اي اضافه وقت اگه منم:»  گفتم خنده با.«  دارم دوست رو مطالعه تر بيش...  خونه

  «؟ داري دوست رو هنر...  کنم مي نقاشي

 . توش ندارم زيادي استعداد ـ

 توش زيادي استعداد.  کنم مي کار نويسي برنامه و رم مي معموال نداد فاز بهم اونم اگه خب ـ

 شغل يک باشه موفق توش کسي اگه چون نرفتم نويسي برنامه چرا که پشيمونم حدودي تا.  دارم

 .  عاليه

 .  عاليه واردن توش که کسايي براي نويسي برنامه.  آره ـ

 ولي :» گفتم خنده با.  تجربيه ي رشته نوبت...  هنر نه داره کار و سر کامپيوتر با نه که اين خب

 مسخره ي رشته رفته اون خيال بي حاال...  هست جورايي يک...  نيست خواهرم البته...  خواهرم

  ي

 روان پا يک خودم االن من.  خواد نمي خوندن درس شناسي روان من نظر به.  شناسي روان

 رهمسخ رو مهندسا بعد ريخته جا همه کن باور.  ايران تو زياده خيلي جماعت دکتر االنم.  شناسم

  کنن مي

 مسخره رو مهندسا که نشنيدم جايي که من:»  گفت لبخند با.«  ريخته جا همه مهندس گن مي

:»  اشهنب ممکنه نه فهميدم بعديش حرف با ؟ مهندسه نکنه...  وا...«  شغله يک مهندسيم...  بکنن

  ولي

 رفيط از.  دارن تري بيش مسئوليت...  شن مي الزم تر بيش خيلي مهندسا به نسبت دکترا خب

.  سپ دکتره آقا.  خنديدم...«  فناوري مثال تا کرده پيشرفت پزشکي ي زمينه تو تر بيش ايرانم

  فوري

 ي ونهنش به سرشو.«  دکتري:»  گفتم پيروزي لحن با.  نگفت چيزي و خنديد «؟ دکتري:»  گفتم

 مين حاال بودن دکتر براي داشت شايدم.  زد مي جوون خيلي ولي.  بود پير پس.  داد تکون مثبت

  دونم

 . منه ي عالقه مورد نوت که پيانو براي هست نوت يک:»  گفت من به رو.  خوند مي دکتري کدوم

  گفت و خنديد.«  خستم من.  بمونيم ديگه يکم...  خدا رو تو نه:»  گفتم فوري «؟ بزنيمش خواي مي
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 ليصند.  عاليه:»  گفتم و دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو.«  گذره نمي بد بهت کنم فکر:» 

 روي از.  بگيره خوابم يکهو ترسيدم.  رفتن مي هم روي داشتن چشمام.  خنديد.«  هستي نرمي

  پاش

 لبخند .« نيستم تو مهارت به:»  گفت و خنديد «؟ بزني نوتتو خواي مي...  خب:»  گفتم و شدم بلند

  با.  سادمواي پشتش من ولي.  نشست پيانو پشت صندلي روي اونم.  پوشيدم کفشامو رفتم و زدم

 به ردک شروع.«  بزني خوام مي:»  گفتم و دادم تکيه پيانو به دستمو «؟ شيني نمي:»  گفت تعجب

  دنشز براي پيانو قسمت يک از فقط که اين با.  کردم تعجب.  قشنگ ولي بود کوتاهي نوت.  زدن

 ومتم محض به ؟ بود سليقه خوش قدر اين چرا.  زدم لبخند.  نشست مي دل به کرد مي استفاده

 با« . بشي حفظ که.  خوام مي همينو منم:»  گفت و خنديد.«  شدم حفظ کنم فکر:»  گفتم شدنش

  تعجب

 عوضي داري جرئت:»  اومد ماني صداي بيرون از که بزنه حرفي خواست و زد لبخند «؟ چرا:»  گفتم

  حتما.  در سمت دويدم و.«  مانيه:»  گفتم تعجب با.«  بکن کارو اين باهاش داري جرئت فقط... 

.  گوشه يک بودن اومده.  آره.  کردم باز درو و انداختم سرم روي شالمو.  بود شده دعواش فرهاد با

  هک ماني به ترس با.«  نکن دخالت:»  زد داد ماني «؟ کنين مي کار چي:»  گفتم و کنارشون دويدم

 خوب حالش اون.  ماني کن ولش خدا رو تو:»  گفتم فوري.  شدم خيره بود گرفته فرهادو ي يقه

 کنار روب گفتم:»  زد داد ماني که بزنم حرفي تا جلو رفتم عصبانيت با.  نداره فايده ديدم.«  نيست

  باران

.  کرد گير دامنم به پام دوباره باز لعنتي که رفتم تند قدر اون اما عقب رفتم قدم يک.  ترسيدم.« 

  خدا ور تو:»  کردم ناله.«  گيرم مي جلوشونو من.  برو:»  گفت گوشم زير.  گرفت منو اونم و افتادم

 فوري.  ترسيد بايدم فرهاد از.  ترسيدم فهميد...«  نه...  داره درستي عقل فرهاد نه.  باش مواظب

 .  رفتم باال ها پله از.  شدم دور ازشون و دويدم و دادم تکون تند تند سرمو.«  برو.  نترس:»  گفت

.  کنه جداشون که کرد مي سعي داشت.  کردم نگاه بهشون دوباره و فشردم دستام تو دامنمو

 تعجب اب.  کن خير به اينو.  خدا واي.  شد سبز جلوم نيما برم که برگشتم که همين.  بودم نگرانش

 :»  گفت
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 تمگف و کشيدم دستشو که بره خواست.«  کنن مي دعوا دارن نيما:»  کردم ناله «؟ خبره چه جا اون

 .«  ميارن سرت باليي يک نرو.  نرو.  خدا رو تو نرو:» 

 ... بذار نازيال ـ

.  شد رکو که بود بهتا شد بحثش فرهاد با يکي که بار آخرين.  نرو خدا رو تو.  نرو:»  گفتم بغض با

 بينمن فقط...  خب خيلي:»  گفت و کرد بغلم.  شد خيره بهم.«  ببيني صدمه خوام نمي.  نيما نرو

 که کسي براي...  نه نيما...  بودم نگران اون براي.  زد مي تند تند قلبم.«  بريم بيا.  کني گريه

 منو نيما اما.  کرد مي آرومشون داشت شکر رو خدا...  شدم خيره بهش...  دونستم نمي اسمشم

  و کشيد

:»  گفت نيما . نياد سرش باليي کنه خدا.  ريخت اشکم.  تاالر پشت رفتيم.  ببينمش نتونستم ديگه

 ديمبرگر خواي مي:»  گفت و کرد ناز موهامو.  بغلش تو رفتم.«  شد تموم.  نازيال ديگه نکن گريه

  «؟

 .«  نه:»  گفتم فوري

 .  من پيش بيا بکش جلو يکم پس شالتو ـ

 هک توام مياد بارون داره بيرون اين.  آره:»  گفت نگراني با «؟ مردا سمت بيام:»  گفتم تعجب با

 رديمبرگ شه مي.  نميام...  نه:»  گفتم فوري.«  نيست مهم.  بيا.  نداره اشکال.  نيست خوب حالت

  «؟

 از . دادم تکون سرمو.«  بگيرم ماشينو سوئيچ برم بذار.  خب خيلي:»  گفت و کرد پاک اشکامو

  جام از فوري.  مردا قسمت داخل دويد و.«  ميام اي دقيقه دو.  نخور تکون:»  گفت و شد بلند جاش

 شتدا اونم.  شدن جدا هم از ديدم...  شد چي ببينم بکشم سرک ديوار پشت از رفتم و شدم بلند

 به و داد مي گوش حرفاش به مانيم.  بخوابونه عصبانيتشو خواست مي شايد زد مي حرف ماني با

  نظر

 که برگشتم کردن نگاه يکم از بعد و کردم پاک اشکمو.  کشيدم عميق نفس.  بهتره که اومد مي

 دهش تموم دعواشون:»  گفتم فوري «؟ کردي مي نگاه چي به:»  گفت و شد ظاهر سرم پشت نيما

 ». 
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 ما.  هخون ببرن کنن جمع وسايلتو برات بگو بزن زنگ:»  گفت و گرفت دستمو.  داد تکون سرشو

 .« ريم مي تر زود

 گزن خودم باشه:»  گفت و گرفت دستمو.«  مونده تاالر توي گوشيم:»  گفتم و دادم تکون سرمو

  من کرد کمک و کرد باز ريموت با ماشينو در.  نديدم آدمو اون ديگه و بيرون رفتيم و.«  زنم مي

 راتب بگو.  تماس اولين به بزن زنگ:»  گفت و بهم داد گوشيشو.  نشست خودش بعدم بشينم

 زن صداي.  کرد حرکت و کرد روشن ماشينو اونم گرفتم رو شماره و دادم تکون سرمو.«  بيارن

  آقاي

  «؟ الو:»  پيچيد گوشي تو مسعودي

  ؟ جون خاله خوبين سالم ـ

  ؟ شده چي.  جان نازيال گلم مرسي ـ

 کي توي پرو اتاق توي همشون منو وسايل کنم خواهش شه مي.  گرديم مي بر داريم نيما و من ـ

 که خشيدبب ؟ بگيرين ازش لطفا شه مي.  مامانه دست گوشيمم ؟ بردارين رو اونا...  مسافرتيه کيف

  به

 .  گفتم شما

  ؟ زودي اين به رفتين چي براي ولي.  عزيزم باشه ـ

 ... آخه ـ

 ايلشووس لطفا.  خونه برمش مي.  نيست خوب نازيال حال:»  گفت و کشيد دستم از رو گوشي نيما

  مادرمونه جاي ؟ نيما کني مي طوري اين چرا:»  گفتم تعجب با.  کرد قطع و.«  خداحافظ.  بيارين

 از ودب نشده عصباني وقت هيچ.  ترسيدم مي.  بود عصباني.  کرد رانندگي و نداد جوابي.«  برات

 و گذاشتم دستش روي دستمو!  کردم خردش و شکستم تاپشو لپ که قبلش روز حتي.  دستم

 :»  گفتم

 وريف.«  خيال بي:»  گفت که بده جواب بودم منتظر...«  چون:»  گفت فوري «؟ اي عصباني چرا نيما

  «؟ کردم کار چي من مگه نيما ؟ اي عصباني من از:»  گفتم
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 حلش يدبا خودم که هست مشکلي يک.  شم نمي وقتم هيچ.  نيستم عصباني تو از نازيال نه.  نه ـ

 .  کشه مي طول برسيم تا.  بخواب بذار سرتو.  نباش نگران تو.  کنم

 چشمامو و صندلي به دادم تکيه سرمو ولي شده چي ببينم که مردم مي فضولي از داشتم که اين با

 باز درو . شد پياده رسيديم که همين.  برسيم تر زود تا کرد تر بيش ماشينو سرعت اونم.  بستم

  کردم

 بي لبخند...«  قدر چه حالي بي:»  گفت و کرد باز رو خونه در.  بودم خسته خيلي.  شدم پياده منم و

  و ور ناي ماشين مثل باشه يکي که ده مي حالي چه...  آخيش.  تو برد منو و گرفت بغلم.  زدم جوني

.  تمنداش حال ولي کردم مي عوض لباسمو بايد.  تو رفتيم.  کار خود ماشين البته...  ببردت ور اون

 . ببخشيد بازم...  نه:»  اومد بيرون از نيما صداي و کردم عوض لباسامو.  بودم مجبور حال اين با

 ايلباس...  همين.«  خداحافظ.  باشه.  خوبه االن.  خوبه نباشين نگران آره...  نبود خوب نازيال حال

  ازيالن حال گي مي همه به چرا.  خوبم خوب که من:»  گفتم خنده با.  بيرون رفتم و پوشيدم راحتمو

:»  مگفت و دادم تکون سرمو «؟ نه اومديم تو خاطر به که اصل در:»  گفت و خنديد شيرين «؟ بود بد

  بعد نممو مي بيدار يکم من.  بخواب من اتاق تو برو:»  گفت لبخند با.«  خيلي.  نيما خستم خيلي

 و کشيدم دراز تخت روي.  بود عجيبي شب...  اتاقش توي رفتم و دادم تکون سرمو.«  ميام

 رخت تو اومدم تا کردم خستم خستم همه اين.  بود عجيب.  برد نمي خوابم اما.  بستم چشمامو

  خوابم خواب

 هک فهميدم فقط من و بود ماجرا پر چه...  کردم مي فکر بودم گذرونده که شبي به داشتم.  پريد

 هب پشت نيما.  بيرون رفتم و شدم بلند جام از.  چرا دونستم نمي.  کرد مي درد سرم.  دکتره اون

  روي من

.  بود کرف توي شديد خيلي انگار...  چشه ببينم تا موندم ساکت.  بود فکر تو و بود نشسته مبل

 برو ؟ جانم:»  گفت آرومي خيلي صداي با و سمتم برگشت.  خونه کل بود تاريک.  زدم صداش

  بخواب

 معلومه امالک.  من به بگو نيما ؟ خوبه حالت تو:»  گفتم و گرفتم دستشو.  نشستم کنارش.«  نازيال

 .«  فکري تو

  ؟ نبودي خسته مگه ـ
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 .« نکن درگير فکرتو.  نيست هيچيم من.  باش آروم و ببند چشماتو:»  گفت و کرد بغل منو

  «؟ آخه چته تو نيما.  کردي بغض نيما:»  گفتم فوري 

 و من ؟ نکردم بغض من ؟ بغض:»  گفت و داد فشار بغلش تو منو.  نباشم درگير من که مثال خنديد

  «؟ کنه مي بغض مرد مگه ؟ بغض

 با و بيرون کشيدم بغلش تو از خودمو.  داد فشارم شديد که بيرون بيام بغلش تو از خواستم

 نيما ؟ بينمن اشکتو که داري مي نگه بغلت تو زور به منو.  غريبم من...  خب خيلي:»  گفتم عصبانيت

 .« اه.  کردي ديونم

 و دموايسا.«  برگرد نازيال:»  زد صدام موندگي در با که اتاق سمت برم خواستم عصباني قدماي با

 بوده دگن خيليم.  بوده گند منم براي امشب ؟ خب.  باشي ناراحت تو ندارم دوست من نيما:»  گفتم

 . 

 تمناراح چرا بدوني خواي مي واقعا نازيال:»  گفت و من جلوي اومد شد بلند مبل روي از.«  ديگه بگو

  روي اون دوباره و گرفت دستمو.«  آره:»  گفتم قاطعيت با و دادم تکون سرمو فوري «؟

 پسري هيچ...  پسري هيچ بر و دور بودم نگفته بهت مگه من:»  غريد و داد نشون عصبانيشو

 ديده رو ما...  شد قفل زبونم.  گفت تري بيش تاکيد با دوم بار و بار دو رو پسري هيچ «؟ نبينمت

  ؟ بود

 فتمگ لکنت با.  بود کرده هولم عصبانيش ي چهره ؟ گفتم مي چي.  زد تند قلبم ؟ بود ديده طور چه

  خب...  وا.  کوبوند درم اتاقش تو رفت و.«  نزن حرف پس:»  گفت عصبانيت با...«  من...  من:» 

.  ردک قفلش اما کنم باز درو خواستم «؟ شدي ناراحت قدر اين واقعا نيما ؟ نيما:»  گفتم و زدم در... 

  طوري اين چيه موضوع دوني نمي تا ؟ خب نکن رفتار طوري اين من با نيما:»  گفتم حرص با

 چي بده گوش خواست مي مثال.  گرفت مي خندم داشت خودم دست از ؟ بود چي موضوع.«  نکن

 ؟ خب بگو زور هي ؟ طوريه اين خان نيما:»  گفتم عصبانيت با.  نداد جوابي ؟ دادم مي تحويلش

  حاال

 هک نه.  ناراحتي چي براي بگي عالي جناب بود قرار.  بري در توني نمي موضوع از ؟ شده چي مثال

 » : گفتم و کوبيدم در به پا با.  نداد جوابي بازم.«  بدي جواب سوال با سوالمو و بزني داد من سر
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 دمدوي.«  نازيال بي نازيال ديگه.  خونه گردم مي بر دارم مي بر ماشينو االن همين منم.  نده جواب

  ومر يکي مياد بدم قدر اين.  کنم لج باهاش خواستم مي.  بود جا اون مانتوهام که کناري اتاق تو

:»  ردمک ناله.  شد ظاهر جلوم که برداشتم اپن روي از سوئيچم و پوشيدم مانتومو.  اه.  بشه غيرتي

 سوئيچو.«  گم مي خودت براي من...  ببين.  نازيال نرو:»  گفت لب زير.«  ور اون برو نيما

 من سر تو که شده چي زديم حرف هم با ساعت نيم که حاال بدونم خوام مي من:»  گفتم و گذاشتم

 هک بکنم تونستم مي غلطي چه ساعت نيم اين تو مثال ؟ نداري اعتماد خواهرت به ؟ زني مي داد

  اين

  «؟ کني مي طوري

 .  شده چي فهمي مي بعد.  کردي کاري و ندارم اعتماد بهت که نبود اين من منظور نازيال ـ

 ... بعدم دي نمي بهم درست جواب.  نيما بابا برو ـ

 غضب بودم مي خوش بايد که اين با الکي الکي.  موند ثابت دستم ولي برداشتم دوباره سوئيچو

 ابيجو.  کردم پرت دوباره سوئيچو.«  گفتم اين براي:»  گفت و گذاشت بازوم روي دستشو.  کردم

  ندادم

 وت رفتم و.«  خير به شب.  کنه مي درد سرم من:»  گفتم و آوردم در مانتومو.  شدم رد کنارش از و

  و کشيدم دراز تخت روي.  مهرداده اتاق گفت مي.  داشت نفره يک تخت يک که بغلي اتاق همون

 وپت.  زد در.  مياره در رو شناسا روان اداي الکي...  ديگه گرفته دلم ؟ چي که خب.  بستم چشمامو

  بهم دي مي گير چرا الکي!  بخوابم خوام مي من:»  زدم داد و کشيدم سرم روي عصبانيت با رو

 ابخو..  بخوابم خوام مي من:»  گفتم و زدم کنار صورتم روي از رو پتو کالفه.  کرد باز درو «؟ نيما

  به.«  آوردم قرص برات:»  گفت مظلوم حرفم وسط...«  که زمانيه خواب ؟ چي يعني دوني مي... 

  «؟ چرا:»  گفتم تعجب با.  کردم نگاه دستش

 ... داري درد سر گفتي ؟ نيست يادت ـ

 تو از موهامو اونم خوردم و گرفتم ازش قرصو.  نشست تخت روي و کنارم اومد.  نشستم جام تو

  چشمت خط ي همه...  شدي دار خنده:»  گفت و زد لبخند اونم و دادم بهش ليوانو.  زد کنار صورتم
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 و خنديد «؟ باشه شده پخش که کردم گريه مگه من:»  گفتم اي مسخره لحن با.«  شده پخش

.«  نبوده خوب جنسش زياد کنم فکر.  کرده پخشش ريختي اشک که قطره يک همون.  نه:»  گفت

  با

 غلمب مياي:»  گفت و کرد باز دستاشو «؟ چشمم خط به بدي گير که اينه وقت حاال:»  گفتم حرص

  يم بغلت هميشه که من:»  گفت و خنديد «؟ شدي طوري اين چرا:»  گفتم مشکوکي ي چهره با «؟

 .«  کنم

 .  بغلم بيا گي نمي.  کني مي بغلم اجازه بدون هميشه.  نخير ـ

 درتمما خواهر مگه کني مي بغل منو راه به راه:»  گفتم و بيرون کشيدم خودمو.  کرد بغلم و خنديد

.«  غلتب ميام من باال بيا تومني ده يک کردي ناراحت منو نخيرم ؟ کني مي کارو اين پول بدون که

  با

.«  يداشت امروز که رفتاري با نه:»  گفتم اي مسخره لحن با «؟ نيستي خواهرم مگه:»  گفت لبخند

  و داد فشار دستمو «؟ شوخي:»  گفتم و زدم پوزخند.«  بود شوخي فقط:»  گفت و بوسيد گونمو

.«  يامم بعد بده يورو هزار ده:»  گفتم خنده با.«  بغلم بيا بعدم.  نکن لج و بخند نيما جون:»  گفت

  تامدوس به خواستم بار يک:»  گفتم و بازوش به زدم.«  کردم چينج پوالمو همه:»  گفت و زد لبخند

 اين.  گيرب منو دوباره هوا کن پرتم کن بغلم:»  گفتم خنده با.  خنديد.«  دارم يورو ببين بگم بدم پز

 .« مجانيه طوريش

 اب.  شد بلند تخت روي از و گرفت محکم منو بغلش تو رفتم.«  قبوله.  باشه:»  گفت خنده با

.  خنده يرز زد.«  پزم مي برات خدا به.  کني کتلت سقف با منو نباشه گشنت نيما:»  گفتم اضطراب

  منو

 اگه ؟ بگيري توني مي منو.  ترسم مي:»  گفتم ترس با «؟ آماده:»  گفت و کرد پايين و باال آروم

 جيغ« . رفتم سازي بدن.  گفتم دروغ.  باشه:»  گفت و خنديد.«  تونيا نمي پس نرفتي سازي بدن

  زدم

 ناقص هيکل يک اول از داداشم بگم کنم نگاه دوستام روي تو طوري چه من حاال.  بدي خيلي:» 

.  ستمب چشمامو و کشيدم جيغ.  کرد پرت منو و خنديد حرفم وسط...«  زور به که داشته ريختي بي

  تا
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 منو و خنديد.«  کنم مي نذر صلوات تا صد.  کردم غلط خدا واي:»  زدم داد بغلش تو دوباره برسم

  زير دز نيما.«  صلوات تا صد خيال بي.  رسيدم سالم خودم ممنون خدايا نه:»  گفتم فوري.  گرفت

 اباب اي.«  گفتم دروغ:»  گفت و خنديد.«  سازي بدن رفتي که کشمت مي:»  گفتم حرص با.  خنده

 دوباره.  گذاشتم زمين روي پاهامو و کردم حلقه گردنش دور دستمو.  کرده مسخره منو اينم

  احساس

» : گفت و گرفت کمرمو.  کردم آزاد گردنشم دور از دستمو و کشيدم خميازه.  بودم کرده خستگي

 .«  بخوابم خوام مي فقط:»  گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو «؟ خوبي االن

 .  بخونيا درس بايد فردا.  بخواب باشه ـ

 .  چشم ـ

 مکشيد دراز تخت روي دوباره.  بيرون رفت و.«  خداحافظ.  بال بي چشمت:»  گفت و بوسيد گونمو

  تاقوا خيلي اسپيلت.  بود شده سردم.  پريدم خواب از شب نصفه اما.  برد خوابم راحت دفعه اين و

 اتاق تو نيما.  اتاق از بيرون رفتم بعدم.  کردم خاموشش و شدم بلند جام از.  بود کرده سرد

 يحرف که اين بدون و کنارش رفتم.  ترسيدم مي منم و بود تاريک بر و دور.  بود خوابيده خودش

  پتو بزنم

 اب «؟ جا اين اومدي چرا:»  گفت ببندم چشمامو خواستم که همين.  خوابيدم کنارش و باال دادم رو

  «؟ بيداري:»  گفتم تعجب

 . سبکه خوابم.  نه _

 داديشون فشار هم به بودي خواب که قدر اين که معلومه قرمزت چشماي از:»  گفتم مسخرگي با

  چرا تو يمان.  جغد مثل بازه بازه و سفيد سفيد چشماتم.  مني از تر بيدار معلومه بابا برو.  شده قرمز

  «؟ بيداري

» : گفت و کرد ناز موهامو دستش يکي اون با.  کرد سرش گاهش تکيه آرنجشو.  سمتم برگشت

  سوته هس من.  ها بگو شدي اگه نيما ؟ شدي عاشق ؟ چرا:»  گفتم کنجکاوي با.«  بخوابم نتونستم
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...«  قول.  کنم نمي قهرم.  کنم نمي حسوديم.  البته باشه خوبي دختر اگه.  کنم مي جورش برات

 بخواب و ننک درگير فکرتو تو:»  گفت و بوسيد گونمو.«  نباشه اجنبي البته:»  گفتم فوري.  خنديد

 ». 

.  تر ور اون داد هولم شوخي به.«  داره خرج بوسي مي منو راه به راه:»  گفتم و بستم چشمامو

 داريم ارک خيلي بدو.  شو بيدار نازيال:»  شدم بيدار صداش با صبح سر.  خوابيدم گرفتم و خنديدم

 ». 

 داريم کار چي:»  گفتم تعجب با.  بود چيده ميزو.  بيرون رفتم.  شدم بلند جام از و ماليدم چشمامو

  «؟ مگه

 ؟ رفته يادت...  خونه بري بايد ـ

 که مهرداده تخت اون:»  گفت و خنديد...«  نرمن جا اين تختاي.  بمونم خوام مي من:»  کردم ناله

  اون به خب:»  گفتم خنده با.«  زنه مي دار منو بفهمه اگه بخوابي روش دادم اجازه روز دو.  نرمه

.«  نيست اي معمولي چيز چون داره ربط اون به:»  گفت لبخند با.«  اي بزرگه داداش تو ؟ چه

 نمي تخت اون روي ديگه.  بخوابه تختش روي دختر يک دادم اجازه:»  گفت و کشيد صداشو

 .«  خوابه

 يزيچ و خنديد «؟ خونه ببرم خودم با بردارم رو تخته اين تونم مي من پس:»  گفتم خند نيش با

 کالتش و حلوا و عسل و مربا و کره و پنير.  کردم نگاه ها صبحونه به و نشستم ميز پشت.  نگفت

 و نداد جوابي «؟ نيما خبره چه:»  گفتم و آوردم در شاخ...  خامه و مرغ تخم و کيک و صبحونه

 ولي خورمب خواستم.  گذاشتم بشقابم تو و برداشتم پنير يکم کردم دراز دستمو.  نشست خودشم

  ديدم

 يکم و برداشتم کره دفعه اين و گذاشتم بشقابم ي گوشه همون پنيرو.  کشه نمي ميلم خوام نمي

 لمد ديدم بخورم هم رو اونا خواستم و برداشتم نون.  ريختم بشقابم ي گوشه عسل يکم و مربا

  کشه نمي

 تعجب با انيم.  بيرون رفتم و برداشتم بشقاب تا دو.  خونه آشپز تو رفتم و گذاشتم کنار بشقابو. 

 دلم چي ببينم خوام مي.  دونم نمي:»  گفتم و باال انداختم هامو شونه «؟ کني مي کار چي:»  گفت

  مي
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 ردمب بازم ولي.  ريختم صبحونه شکالت توش و گذاشتم جلوم رو بشقابا از يکي.«  بخورم کشه

.  ارکن گذاشتمش و زدم گاز يک گرفتم دستم کيک يک حرص با.  نداشتم ميلي اما دهنم سمت

  مدت تموم

 . نشد که نشد ولي کردم امتحان مرغم تخم و نياوردم روم به.  کرد مي نگاهم چشمي زير نيما

 از که هم خامه.  گذاشتمش و شدم پشيمون بريزم بشقابم تو خواستم تا کال ولي برداشتم هم حلوا

  همون

 الخي بي.  بودم شده عصباني «؟ خوام نمي هيچي چرا:»  گفتم حرص با.  اومد مي بدم ازش بچگي

  و الح کال انگار.  گذاشتم خوردم که قلوپ دو يکي و برداشتم پرتقالمو آب فقط و شدم صبحانه

 .  شدم بلند جام از و کردم پوفي.  نداشتم رو صبحانه ي حوصله

  «؟ بله:»  گفتم و برگشتم.  زد صدام که برم خواستم

 .  بخور بشين _

 و بخور بشين:»  کرد تکرار دوباره.«  ندارم خوردن ي حوصله شده چم دونم نمي:»  گفتم حرص با

  ورونيبخ چيزي بهم توني نمي که زور به نيما:»  گفتم تعجب با.«  نکن تلقين خودت به رو هيچي

 يليخ اخالقت:»  گفتم لب زير و نشستم صندلي روي قهر با.«  گفتم بخور:»  کرد تکرار دوباره.« 

  از خونه رم مي که بهتر.  دي مي نشون بهم روتو اون داري حاال شده رفع تنگيت دل.  شده گند

 صبحونه شکالت زور به يکم.  آورد در حرصمو تر بيش و نداد جوابي بازم.«  شم مي راحت شرت

  نيست معلوم ؟ شد خالي عقدت االن:»  گفتم حرص با و شدم بلند جام از.  خوردم نون بدون اونم

 عدب و زدن رو خونه زنگ موقع همون.  پوشيدم مانتومو و اتاق تو رفتم و.«  نيما اومده سرت به چي

  المس:»  گفتم و بيرون رفتم اتاق از «؟ کجاست نازيال.  سالم:»  پيچيد مسعودي آقاي زن صداي

.  توسايل اينم بيا:»  گفت و کرد روبوسي باهام و پيشم اومد لبخند با.«  جام اين من.  جون خاله

 « . مرسي:»  گفتم و انداختم سري سر نگاه يک و گرفتم ازش.«  باشه نمونده جا چيزي کنه خدا

 ديناوم تنها شما:»  گفتم و بوسيدم گونشو.«  عزيزم کنم مي خواهش:»  گفت و داد بهم گوشيمو

 .«  رم مي االن من:»  گفت فوري «؟

  ؟ لطفا ؟ برسونين منو شه مي.  خونمون برم بايد منم ديگه.  نبود اين منظورم نه...  نه _
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 با« . بيا.  برامون عزيزي تو.  جان نازيال حتما:»  گفت اونم.  ناراحتم ازش بفهمه نيما خواستم مي

 .  رفتم دنبالش و.«  مرسي:»  گفتم لبخند

 *********** 

 چته . بابا اي:»  گفت ليال.«  اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه:»  گفتم و کوبيدم ميز روي تقريبا پيشونيمو

 :»  گفتم و کردم نگاه بهش درموندگي با.«  مياري در بازي خل داري هي اومدي وقتي از ؟ باران

 لمهد تو گنده ي چاله سياه يک انگار.  دارم دلم تو حسيه چه فهمم نمي.  ليال شم مي ديونه دارم

 زا.  نخير:»  گفتم و بازوش به زدم «؟ کنه مي گشنت هي که:»  گفت خنده با حرفم وسط...«  که

  لحاظ

 نيبي مي خورم مي چيم هر.  دارم کم چيزي يک کنم مي حس که.  گفتم مدني معنوي رواني روحي

 مامني.  ليال نخند خدا رو تو:»  کردم ناله.  خنديد.«  شه نمي پر ولي کردم اضافه وزن کيلو دو که

  داره

 يم که کردم غلطي کار انگار کنه مي رفتار و زنه مي حرف باهام همچين.  ريزه مي هم به اعصابمو

  بعدم . نداره معني ندارم اشتها گفت مي خوروند مي صبحونه بهم زور به که اول.  کنه تنبيهم خواد

 مي زور به منو شه مي که شب.  بخون درس گه مي وايميسه سرم باالي شب تا صبح زور به

 شمخو جديد نيماي اين از اصال.  گرفته باد غم که باشم افسرده آدم انگار.  پارک بره مي کشونه

 .«  نمياد

 نخند اللي:»  گفتم حرص با.«  بيرون ببره منو زور به که داشتم رو يکي منم کاش:»  گفت و خنديد

  راچ:»  گفت تعجب با.«  دوستت براي بکن کاري يک.  بده حالم.  ترکه مي داره دلم خدا به.  ديگه

 شوکتاب.«  الکي الکي.  گيره مي گريم داره:»  گفتم و گذاشتم صورتم روي دستامو «؟ بده حالت

 ترس اب.  گرفت گريم بغلش تو رفتم تا.  گرفتن مي آروم ليال بغل همه.  کرد بغلم و گذاشت کنار

 :»  گفتم

 نکنين هگري الکي گه مي هميشه مامان ليال ؟ ميرم مي دارم نکنه ؟ ليال مريضم نکنه ؟ شده چم من

  رمتب مي زار زار نکن گريه:»  گفت مهربوني با.«  ترسم مي ليال.  ميفته بدي اتفاق گن مي چون

 . برداشتم دستمال ميزم روي از و کردم دراز دستمو و زدم لبخند...«  هزار چار فروشمت مي.  بازار

  مياي:»  گفتم و کردم پاک اشکامو.«  ديونه...  شدم ديونه:»  گفتم و بيرون اومدم بغلش تو از
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 نيما هب برم من پس:»  گفتم فوري.«  باشه:»  گفت لبخند با.«  شد بهتر حالم شايد ؟ بيرون بريم

.  ونبير دويدم بعد و نباشه معلوم زيادي چشمام که کردم نگاه خودم به آينه تو يکم.«  بدم خبر

  صدا

  «؟ جانم:»  شد ظاهر ها پله کنار «؟ نيما ؟ نيما:»  زدم

  ؟ خبر چه بهتا از.  گرفته دلم يکم.  بيرون ريم مي ليال و من نيما _

 اه» : گفتم حرفش وسط...«  و بزني زنگ نبايد خودت مگه ؟ گيري مي خبر من از:»  گفت تعجب با

 . باال دويدم دوباره و.«  پوف.  منکر از ناهي و معروف به عامر شي مي باز االن.  کردم غلط بابا

.  بيرون مياد سالم.  نکن رو هيچي فکر:»  گفت فوري.«  بهتام نگران:»  گفتم منم و بيرون اومد ليال

 :»  گفتم و سمتش برگشتم «؟ رين مي کجا نازيال:»  گفت نيما.«  بريم بدو.  ببينه تونه مي بعدشم

 و دريا و اقيانوس و درياچه و چشمه و جنگل و صحرا و دشت و کوه ريم مي...  دونم مي چه

 سرمو.«  برگرد زودم.  باشين مواظب.  فهميدم باشه باشه:»  گفت حرفم وسط...«  و آتشفشان

  تکون

 . خونه از بيرون دويديم ليال با و دادم

 نه ؟ ارکپ:»  گفتم فوري «؟ پارک بريم.  کن رانندگي تو:»  گفت و داد رو ليلي ماشين سوئيچ ليال

  روب:»  گفت خنده با.«  ندارم جوش و جنب ي حوصله...  چيزي شاپي کافي ريم مي.  نه پارک.  خير

:»  مگفت و کردم روشن ماشينو...«  پارک بردي مي رو ما که بودي نفري اولين هميشه که تو.  بابا

  رکتح خواستم منم و خنديد.«  کنم پرواز خوام مي ببند کمربندتو.  ديگه جاي يک ريم مي بار اين

 ب:»  گفتم و خورد سر فرمون روي از دستم...  شد خيره بهم.  بودم وايساده چرا دونم نمي اما کنم

  فتمگ و پايين انداختم سرمو «؟ يکهو شد چت ؟ چرا:»  گفت تعجب با.«  کني رانندگي تو بهتره... 

 ماون.  کردم باز اونو سمت در و شدم پياده ماشين از.«  کن رانندگي تو.  بده حالم...  دونم نمي:» 

:»  گفت حرص با.  شاگرد صندلي روي منم و نشست راننده صندلي روي شه پياده که اين بدون

  ديگه

 نمي که اين ي نشونه به سرمو «؟ اي طوري اين که شده چي مگه...  کردي لوس خودتو خيلي

  ؟ شدي طوري اين چرا تو:»  گفت و کرد حرکت.  شدم خيره بيرون به پنجره از و دادم تکون دونم
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 سيدمتر کنه مي عمل داره چون...  بهتاست خاطر به کنم فکر:»  گفتم ناراحتي با «؟ افتاده اتفاقي

 .«  همينه مال... 

  ؟ بريم کجا...  خب ـ

 ... دونم نمي ـ

 ...  گي مي خودت تو ـ

 يم هي يا کنم فکر ذاري مي دقيقه دو.  ليال دونم نمي گفتم:»  زدم داد اختيار بي حرفش وسط

  نگراني با منم و نداد جوابي.«  گوري يک برو.  ديگه نده گير خرده اعصابم.  اه ؟ بزني فک خواي

 الملي.  گذاشتم ماشين داشبورد روي سرمو و کردم باز کمربندمو «؟ شده چم من آخه:»  کرد زمزمه

  سرمو.  سوخت مي بودم زده که دادي از حنجرم.  شده ناراحت کردم حس.  نزد حرفي هيچ ديگه

 اين منم . نداره اشکالي:»  گفت مهربوني با...«  ليال ببخشيد:»  گفتم لرزون صداي با و کردم بلند

  من شايد بگو ؟ شدي طوري اين چي براي:»  گفتم فوري.«  کنم مي درکت.  حاال تا شدم طوري

  «؟ چمه بفهمم

 هک وقتي يا...  عصبيم يا فکرم تو يا گرفته دلم يا هستم چيزي يک نگران که معموال...  خب ـ

 .  شه مزاحمم کسي ندارم دوست موقعايي همچين تو...  خونم مي درس زيادي

 رايب نگراني همون مال.  فهميدم کامال ديگه پس:»  گفتم و بياد هوا يکم تا پايين دادم رو شيشه

 و شديم رد مسجد يک کنار از موقع همون.  شد بهتر حالم يکم اومد که تازه هواي.«  بهتاست

  صداي

  «؟ چيه:»  گفت و داشت نگه ماشينو.«  ليال دار نگه:»  گفتم فوري.  اومد اذان

  ؟ نماز بريم ـ

:»  مگفت حرص با «؟ شدي خون نماز کي از تو.  سرت به خورده سنگ امروز کال بابا:»  گفت خنده با

  يمرفت و کرد قفل درو اونم شديم پياده ماشين از.«  بريم آره:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ بريم
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...  ازن قسمت داخل رفتيم و گرفتيم وضو.«  نشده دير تا باش زود:»  گفتم و دويدم.  مسجد داخل

 هم کنار.  برداشت مهر اونم برداشتم چادر تا دو و رفتم.«  بدو هست چادر:»  گفتم ذوق با

 .  وايساديم

.  کردن شروع نمازو موقع همون و کردم مرتب سرم روي چادرو.  داد منو مهر اونم دادم چادرشو

  هتاب براي دلم تو و رفتم سجده دوباره نماز از بعد.  عشاء بعدم و مغرب نماز خوندن به کردم شروع

 وخودت:»  گفتم دلم تو.  شدم مي نگران داشتم زيادي ديگه.  بود شده خيس صورتم.  کردم دعا

 که چي هر حالم خدايا:»  گفتم گرفته جور بد دلم نه ديدم.«  مزخرف احساساتي.  باران کن جمع

 ...  هست

 اين خوام نمي...  شه آروم دلم تا کن کاري يک کنم مي خواهش...  هست که چيزي هر براي

 ردمک پاک اشکمو «؟ کني مي گريه:»  گفت اونم و نشستم جام تو.  زد صدام ليال...«  بمونم طوري

  گفتم و

 ديمش بلند جامون از.«  بريم پاشو.  من به نخند:»  گفتم حرص با.  خنديد.«  شدم سبک آخيش:» 

  آدمو دنمخون نماز:»  گفتم ليال به رو.  بيرون رفتيم بعد و گذاشتيم جاشون سر و کرديم تا رو چادرا. 

 مشت يک که من ؟ داريم چي آخرتمون براي بميريم االن ما کن فکر ليال...  ها کنه مي سبک

 بايد.. . مرديم و اومد ليال:»  گفتم فوري.«  بميريم طوري اين نکنه خدا:»  گفت و خنديد!«  فضولي

  به

 با «؟ بخوني نماز توني مي يعني:»  گفت من به رو...«  که باشيم نمازامون کمش کم حداقل فکر

 بيا . آخرتم براي نکردم خوبي کار هيچ که من چون...  بخونيم بايد ؟ چيه توني مي:»  گفتم خنده

  يک

» : گفت فوري «؟ خوبه.  بديم تومن هزار بايد يکي اون به نخونديم نماز که بار هر.  بذاريم قراري

  مي مقس:»  گفتم و گرفتم دستشو «؟ چي باشي نخونده ولي خوندي که گفتي دروغ من به تو اگه

 ونما...«  نيما جون به قسم.  بگم نخوندم وقت هر بگم خوندم که وقت هر.  بگم راستشو که خورم

 ديمکر قبول باالخره.«  بگم نمازم خوندن مورد در راستشو که خورم مي قسم منم...  باشه:»  گفت

  که
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 چيزي کي رستوران بريم:»  گفتم فوري.  جايي يک بريم تا شديم ماشين سوار و بخونيم نمازامونو

 .«  گرسنگي از مردم بخوريم

 ... افتاد دلم به چيزي يک کنه حرکت خواست تا...«  رستوران سوي به پيش:»  گفت و خنديد

 اي طوري اين چرا تو:»  گفت باز دهن با.«  خونه رم مي من...  مرسي جون ليال نه:»  گفتم فوري

  «؟

 واقعا» : گفت حرص با.«  برم خوام نمي ديگه گفتم مرسي.  خونه برو.  ليال خونه برو:»  گفتم فوري

  سريع خداحافظي يک با رسيديم که همين و دادم قورت دهنمو آب.  خونه سمت رفت و!«  که

 اين راچ:»  گفت ديدنم با.  بود نشسته مبل روي نيما.  تو رفتم و کردم باز درو.  خونه سمت دويدم

 بود تهرف ديگه روح يک شايد.  دونم نمي.  نشستم کنارش و کشيدم عميق نفس «؟ مضطربي قدر

  تو

 که ريپس اون ولي...  ولي شي مي عصباني دونم مي نيما:»  پرسيدم سوالو اين لحظه اون که بدنم

  جاي...  اوه «؟ پرسي مي چرا:»  گفت تعجب با «؟ شناسي مي رو زدم حرف باهاش عروسي شب

 روشو حرص با.«  کنجکاوم خيلي که دوني مي...  طوري همين:»  گفتم لب زير.  رسيد سختش

  هيچي.  بود من به پشتش و بود دور ، بود تاريکي تو شناختمم مي اگه حتي.  نه:»  گفت و برگردوند

 مداد نفسمو.«  زني مي موردش در حرفي نشنوم ديگه.  کنم شناساييش بخوام که ديدم نمي

 رد زنم نمي حرفي ديگه...  چشم:»  گفتم لب زير.  بودم کرده بغض چرا دونستم نمي.  بيرون

  و.«  موردش

 توي و اتاقم توي رفتم.  شه مي تر بد و تر بد داره حالم کردم مي حس.  شدم بلند مبل روي از

 صندليم روي.  بکشم جديد نقاشي يک که کردم آماده وسايلمو و پوشيدم پوشمو رو...  تراس

  به و نشستم

 مي هک چيزي و بستم چشمامو...  کردم رنگي قلممو بغض با و کردم پاک اشکمو.  شدم خيره بوم

 ومدا دادم مي گوش پيش وقت خيلي که آهنگي از تيکه اين اختيار بي...  کردم تصور رو خواستم

  تو

 : ذهنم

 کشيدن پلکام پشت رو صورتت نقش انگار
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 ببينم رو تو از طرحي بندم مي چشمامو تا که

 يا صحنه کشيدن خواست مي مهارت...  سخت و عجيب خيلي...  بود عجيب.  کشيدم عميق نفس

 رممجبو چيزي يک ولي...  ثبته ذهنت تو و نيست جلوت که اي چهره کشيدن...  نيست جلوت که

  مي

 و ممالي آهنگ و کردم روشن ضبطمو...  بکشمش راحت که کرد مي کمکم حسي يک...  بکشم کرد

 ...  طراحيه از تر سخت خيلي بوم روي کشيدن...  کشيدم بوم روي مو قلم با و گذاشتم کالم بي

 شيدمک...  کني پياده تصويرتو اول همون از بايد بوم روي اما کشي مي کلي تصوير يک اول طراحي

.. . کشيدم کم زيادم دقت خاطر به اما گذاشتم زيادي وقت يعني.  نکردم کار زياد ولي کشيدم و

  وقتي

 هرهچ به و گذاشتم ميز روي قلمو.  گرفته جور بد دلم کردم حس که کشيدن از شدم خسته ديگه

 دهکشي بهتا از که اي چهره نقاشي از تر طبيعي حتي.  شدم خيره بودم کشيده که اي نصفه ي

  شده بودم

 «؟ خدا دارم که حسيه چه اين:»  کردم زمزمه و شدم خيره بودم کشيده که چشمايي تو.  بود

 هک بود واقعيت ي چهره کاش:»  گفتم لب زير.  شدم خيره بهش و گذاشتم پوشم رو روي دستمو

  بهش

 وتراس در.  بيرون رفتم تراس از و پايين انداختم سرمو...«  که نقاشي يک نه...  شدم مي خيره

 نبينه ات کردم پاک اشکامو...  بخوابه من پيش بود قرار شب نيما.  کشيدم دراز تختم روي و بستم

  باز و

 از . ندادم جوابي ولي زد صدام.  خوابم کنه فکر که بستم چشمامو...  تو اومد و زد در.  نده گير بهم

  هم روي پلکامو...  خدا واي...  نه واي.  تراس سمت رفت مي داشت.  خوردم جا قدماش صداي

 چشمامو.  کنم کار چي بمونم ترس از شد باعث تراس در شدن باز صداي زمان هم و دادم فشار

 به.  نشست تخت روي کنارم و بست تراسو در.  ديد منو و بيرون اومد موقع همون و کردم باز

  سرعت
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 نيست الزم...  کن تمومش:»  گفت حرفم وسط...«  من نيما:»  گفتم و نشستم جام سر برق

 «؟ ندادي گوش من حرف به چرا:»  گفت و گرفت دستمو.  پايين انداختم سرمو...«  بدي توضيح

  با بهش

...«  گيره مي دلم هي چرا فهميدم نيما:»  کردم زمزمه...  بغلش تو رفتم و کردم نگاه التماس

 و بد خيلي ويروس يک چون...  چون:»  گفتم مظلوميت با «؟ چرا:»  کرد زمزمه و کرد ناز موهامو

  «؟ گرفتمش کي از دوني مي:»  گفتم فوري «؟ چي:»  گفت تعجب با...«  بدنمه تو اي کشنده

  ؟ کي ـ

 ونچ:»  گفتم بغض با.  نداد جوابي «؟ کنم مي فکرو اين چرا دوني مي...  پسر اون از:»  کردم ناله

  وقت هر چون...  ذهنم تو مياد اون...  گيره مي گريم داره و کنه مي عود ويروسه اين که وقت هر

 دنبال در به در دارم کنم فضولي مردم زندگي تو که اين جاي چون...  خواد مي اونو دلم بده حالم

 سفت بود حلقه گردنش دور که دستامو و ندادم ادامه ديگه...«  من چون...  چون...  گردم مي اون

  تر

 منت شه مي:»  زدم داد «؟ کردي احتياطي بي چرا آخه...  چرا:»  گفت و داد فشار کمرمو.  کردم

  ردهنک ناراحتي احساس حاال تا نيما...  مريضي اين از ميرم مي دارم ؟ نيما نذاري سرم رو گذشته

...  االن ولي بودم نکرده بودن هدف بي احساس حاال تا...  بودم نکرده غم احساس حاال تا...  بودم

  نيما...  نمک کار چي بايد دونم نمي بده حالم من نيما...  باشم داشته واکنشي چه بايد دونم نمي نيما

 موحرف ي ادامه...«  من که...  که گفتم نمي وقت هيچ کاش ؟ تر بد اين از نيما...  گفتي مي راست

 چشماش.  کردم نگاهش درموندگي با و بيرون اومدم بغلش تو از «؟ شي نمي عاشق:»  گرفت

  اشکي

...«  شدي عاشق...  نازيال شدي عاشق...  کردم مي دورت خودم کاش:»  گفت ناراحتي با.  بود

 ...« شدي عاشق:»  کرد تکرار من به توجه بدون...«  ولي نه عاشق.  نه:»  گفتم فوري

 ******* 
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 کردم حس که کرد مي نگام طوري.  کردم نگاه بهش...«  عاشقي...  نگو چرت نيما:»  کردم ناله

 فتگ قاطعيت با فوري...«  باشم تنها خوام مي...  بيرون برو:»  گفتم گريه با.  داغونه خيلي وضعم

 «: 

 با...«  روي پياده ريم مي االنم.  نداريم بعد به اين از...  نداريم باشم تنها خوام مي...  نه...  نه

...«  چرا ديگه نيست خوب حالم فهميدي که االن.  کني مي مجبورم هي چرا نيما:»  گفتم حرص

  دستمو

:»  فتگ و دستم تو کرد پرت کمدم تو از برداشت مانتومو.  پايين کشيد تخت روي از منو و گرفت

 و...«  برمت مي لباسات همين با وگرنه شي مي آماده کنم مي عوض لباسمو من تا.  باش آماده

  رفت

 هب که باران بميري بري اي:»  کردم ناله و انداختم تخت روي خودمو گريه با.  بست درو و بيرون

  تمرف حرف بدون.  پوشيدم مانتومو و کردم پاک اشکامو.«  بميري بري فقط.  ندادي گوش حرفش

 جبورمم قدر اين چرا نيما:»  گفتم حرص با.  پايين برد منو و کرد حلقه شونم دور دستشو.  بيرون

 .«  بيام خوام نمي خدا به ؟ کني مي

 ... وايسي جلوش بايد ـ

 ايسادو جلوش شه نمي ديگه...  دير...  جنبيدي دير خان نيما ؟ وايسم طوي چه:»  گفتم ناراحتي با

  نهتو مي کي...  زني مي خودتو حرف که بازم:»  گفتم حرص با.«  وايميسي:»  گفت خشونت با.« 

 عجبت با!«  من:»  غريد صورتم تو و سمتم برگشت «؟ وايسم منم که وايساده حاال تا کي ؟ وايسه

...  کردم تعجب...  کشوند خودش دنبال منو و برداشت شونم دور از دستشو.  شدم خيره بهش

  عاشق

 باز وماشين در.  بودا خشن خيلي.  بودم ترسيده.  نگفتم هيچي ديگه ؟ شد مي مگه!  ديونه ؟ بود

 خونه مبري:»  گفت و کرد حرکت اونم نشستم ماشين توي.«  نباش ناراحتم.  بشين:»  گفت و کرد

  ي

 کف تو هنوز.  نزدم حرفي.«  کنيم مي روي پياده برم و دور همون ذارم مي جا اون ماشينو...  ما

  کني رفک لحظه يک براي شده...  نيما:»  گفتم و شدم خيره بيرون به پنجره از.  بودم مونده حرفش
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 «؟ کنم پيداش من که کني کاري کني سعي فقط کني اذيت قدر اين خواهرتو که اين جاي که

 ماه و مسافرت رفتن تابستون آخر تا باربد و نيلوفر ؟ کني پيداش خواي مي کجا از:»  گفت فوري

 .  عسل

 من هم هباش.  تابستون آخر تا بپرسي ازش که نيست کسي هيچ...  شهرستان رفتن پدرشم و مادر

  وت درد به که باشه کسي ديديش خودت قول به ساعت نيم که آدمي اين معلوم کجا از.  ذارم نمي

 ايينپ انداختم سرمو «؟ ببيندت بخواد که باشه بوده شق کله قدر اون تو مثل معلوم کجا از ؟ بخوره

  نيم داردي يک تو که نيست شق کله قدر اين من مثل کس هيچ...  گي مي راست:»  گفتم بغض با و

 تو به جونم دوني مي.  نازيال نکن بغض:»  گفت و گرفت دستمو...«  بشه طوري اين ساعته

 رفمح وسط...«  لعنتي بخت بد من...  ديگه گي مي راست:»  گفتم حرص با.«  کن بس...  بستست

 :»  گفت

 رس بريم شه مي چي هر.  بابا اي.  خير نه:»  زدم داد فوري «؟ بابا و مامان قبر سر بريم خواي مي

  ونج پدر پيش بريم خواي مي:»  گفت و کرد مکث يکم «؟ دارم من داداشه اينم.  بابا و مامان قبر

  «؟ جون پدر:»  گفتم تعجب با «؟

 ... مامان پدر.  آره ـ

.  برم وامخ مي که معلومه ؟ آخه نگفتي من به چرا نيما لعنتي ؟ داريم بزرگم بابا ما:»  گفتم حيرت با

  و زد يمهربون لبخند.«  نوشيا مثال تو...  معرفتي بي و بد خيلي.  بدي خيلي.  ببينمش خوام مي

  «؟ کجاست:»  گفتم فوري.  زد دور

 .  کنه مي زندگي جا اون...  لواسون ـ

  ؟ کنه مي زندگي کسيم جا اون مگه...  وا ـ

 با.«  نمياد يادش رو تو فقط.  باشي راحت و بزني حرف اون با بتوني شايد:»  گفت و خنديد

  «؟ چي براي:»  گفتم عصبانيت

 رس بهش من اون از بعد.  گرفت فراموشي...  خورد سرش به ضربه پيش مدت يک که اين براي ـ

  ارنذ نمي ولي داره ديگه ي نوه يک که گفتم بهش حال اين با... نه رو تو ولي شناسه مي منو زدم
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 ... باشه رفته يادش پيش سال چند از شايد ولي ببيندت خواد مي اونم همين براي ببينمت

 که نداري حوصله نکنه.  پيشش ري نمي چي براي شد معلوم حاال.  ديگه بفرما:»  گفتم حرص با

 چينهم کي من:»  گفت باز دهن با!«  ادبي بي خيلي نيما ؟ باشي گرفته فراموشي آدم يک پيش

  حرفي

 .« نبردم رو تو فقط.  اومدم وقتي از زدم سر بهش من ؟ زدم

  ؟ چرا وقت اون ـ

 .«  نيست مهم زياد شناستت نمي که حاال کردم مي فکر...  دونم نمي:»  گفت و انداخت باال شونه

 

.  مبشناس فاميلو و خانواده ي همه االن همين خوام مي من نيما بدي خيلي:»  گفتم و بازوش به زدم

  يکم اونم...  موندم ساکت...«  دارم دوست من که نازيالييه اين:»  گفت و زد لبخند.«  بزن حرف

 پدر و جون مادر...  شده فوت جون مادر.  پيشش ريم مي االن که مامان باباي:»  گفت و کرد فکر

  عدب بابا و مامان.  ايم شيرازي اصالتا بدوني کنم فکر.  شيرازن کال که هم بابا طرف از جونمون

 نوادهخا چه.  شيرازن فاميل کل بقيه.  ريم مي اونام پيش تابستون حاال.  تهران اومدن ازدواجشون

 اام داشتيم يعني.  نداريم کال عمه.  دايي يکي.  داريم خاله تا سه.  بابا ي خانواده چه مامان ي

  کشته

 مگه» : گفتم حيرت با.  داد تکون سرشو «؟ شد کشته ؟ چي:»  گفتم حرفش وسط تعجب با.«  شد

  «؟ طوري چه ؟ شه مي

.  فتنگ بقيه به ولي دونست مي عمه.  داشته زن يک که داشت خواستگار يک.  قبله خيلي مال ـ

 مي کنه مي تهديد هم عمه.  بودن مخالف شديدا عمو و بابا ولي بودن راضي جون مادر و جون پدر

  گه

 ضيرا ميلشون خالف بر بابا و عمو خالصه...  کنم مي خودکشي کنم ازدواج مرد اين با نذارين اگه

 ازدواجش بعد کنم فکر ولي دارم شک البته ازدواجش بعد که کنه مي ازدواج هم عمه.  شن مي

  بقيه
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 دار پول خيلي مرد اون حال هر به...  نگفته بهشون عمه و داشته اولم زن شوهرش که فهمن مي

  مي لقت به گلوله با و ميان شبونه اما.  سازه مي عمه براي مفرحي خيلي زندگي زمان اون تو و بوده

 ... احتماله تا سه گن مي...  دونم نمي من حاال.  رسوننش

 که دعواهايي خاطر به کشته اونو شوهرش خود که گن مي بعضيا:»  گفت و کرد جا به جا رو دنده

  زن کي پاي کال که بعضيام بکشه اونو فرستاده رو يکي اولش زن گن مي بعضيا...  داشتن اخيرا

 پيدا وقت هيچ مجرمم.  نيست معلوم حال هر به...  ذارن مي دخترش دوست...  نه زن البته سوم

 ي نشونه به سرشو...«  گي مي دروغ:»  گفتم حيرت با...«  عمه اي افسانه داستان اينم...  نشد

  منفي

...  شنيدم بارها عمو و جون پدر و جون مادر از رو اينا...  گم نمي دروغ.  نه:»  گفت و داد تکون

  «؟ هيزي باز:»  گفتم و بازوش به زدم دوباره...«  بود ناز و خوشگل خيلي.  ديدم جوونياشم عکس

 مومت بين.  تعطيل کال که خاله پسر...  ها نوه سراغ ريم مي حاال خب...  خيال بي:»  گفت و خنديد

 گفتم و خنديدم.«  بودن زا دختر بقيشون کنم فکر.  آورده دنيا به پسرو گل من ما مامان فقط دخترا

 «: 

 درک پس...  دختر تا سه و داره پسر يک داييم ولي خب...  ديگه:»  گفت و زد لبخند.«  جورم چه

  رفک پس.  داره دختر ي نوه بخواد دلت تا اما داره پسر ي نوه تا دو فقط االن جون پدر که کني مي

 دل عزيز رم مي.  نداره اشکال:»  گفتم حرص با...«  جونه پدر دل عزيز داداشت جورايي يک کن

  و نماما ، مينا ، مهين ترتيب به هامون خاله:»  گفت و خنديد.«  شم مي بابايي مادرجون و جون پدر

 ما راچ.  داريم فاميل کلي ما که طوري اين نيما:»  گفتم فوري...«  مهرانه اسمش که داييم...  مارالن

  «؟ دادن ها غريبه به رو

 موع و دايي.  دارن نگه رو ما خواستن نمي کدوم هيچ.  کنيم حساب تونيم نمي کال ها خاله روي ـ

  طوري اين کال...  ذاشت نمي زنش داييم.  بود شده شکست ور تازه زمان اون عمو اما خواستن مي

 اين جالب...  ديگه تونستن نمي خب ولي تر بيش عمو زن خواست مي خيليم عمو وگرنه.  شد

 من ولي فهميدي نمي چيزي تو چون.  خواستن مي رو تو همه...  دادن مي پاس هي منو که جاست

  يکم
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 مي ايراد چيز همه به و باشم گرم کس هيچ با نداشتم دوست چون اخمو و بودم تخس زيادي

 مسعودي آقاي خصوص به...  بودن عاصي دستم از همه و کردم مي خالي طوري اين غممو.  گرفتم

  مي

 ور بهتا چون.  نکرد قبول وثوق آقاي ولي.  داشت پسر تا دو فقط چون باشه داشته رو تو خواست

  خواهرش بهتا دونه مي که پسر اين مبادا گفت...  ساله سه سنمون اختالف بهتا و من...  داشت

 آقاي همين براي بشه درست اي رابطه بهتا و من بين ترسيد مي دوني مي خب...  نيست

 ...  بده اون به رو تو شد مجبور مسعوديم

 ديگه سوال يک خب...  شد مي چي...  شدي مي بهتا عاشق تو...  کن فرض واي:»  گفتم خنده با

 فتگ و سمتم برگشت تعجب با «؟ بشه درست اي رابطه باربد و من بين ترسيد نمي وقت اون... 

 «: 

 با و کردم مکث...«  ببينم وايسا...  باشه خب:»  گفتم و خنديدم!«  تره بزرگ تو از سال ده باربد

  ساله ده چهار اون خانواده اون به دادن منو وقتي تره بزرگ سال ده من از باربد اگه:»  گفتم تعجب

 جاده به...«  گي مي دروغ:»  گفتم حيرت با...«  دونه مي باربد:»  گفت و زد لبخند...«  پس...  بوده

  فتهگ بوده ساله شش که بهتا به ولي...  نيستي خواهرش دونه مي باربد...  نه:»  گفت و شد خيره

 برش بعد بشه خوب حالش بوده مريض که دکتر بودن برده باشي تو مثال که خواهرشو بودن

 هک نمياره روت به االنم حال اين با.  دونه مي باربد ولي...  خواهرشي کرد فکر بهتام...  گردوندن

  باهاش

 يراست...  عزيزه و گل قدر چه پسر اين الهي بميرم...  باربد واي:»  گفتم فوري.«  باشي صميمي

.. . نباشين چي براي.  محرمين:»  گفت و خنديد «؟ نيستيم محرم هم به باربد و من يعني اين

  بينتون

 اب تونيم مي يعني اين بعد ؟ جدي:»  گفتم هيجان با.«  خوندن برادري و خواهر محرميت ي صيغه

 نه يدون نمي مسائل اين از هيچي تو نازيال:»  گفت و سمتم برگشت باز دهن با «؟ کنيم ازدواج هم

  «؟

 و خنديد.«  نه يا کنيم ازدواج تونستيم مي شد مي عاشقم اگه ببينم خواستم مي خب:»  گفتم فوري

  مين حاال...  برادرته جاي.  اصال باشه صيغه اون تا مطمئنا خب ولي.  دونم نمي دقيق منم:»  گفت
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 .«  گفتي يم داشتي خب خيلي:»  گفتم لبخند با...«  نه يا بشه شکسته تونه مي صيغه اون که دونم

 فقط که مامانم.  شه دار بچه تونه نمي اصال مينا خاله...  داره دختر تا دو مهين خاله حاال...  خب ـ

  آخه.  خواد نمي زوديا اين به حداقل...  شه دار بچه خواد نمي اما تونه مي مارالم خاله.  داره رو تو

  کرده نامزد تازه

 يداي و مامان ببين...  گم نمي نه:»  گفت و خنديد...«  گي مي دروغ داري دوباره:»  گفتم تعجب با

  :» گفتم تعجب با.«  آورده دنيا به مارالو بعدم کرده سقط بچه يک جون مادر اون بعد.  ان قلو دو

 توام يادمه من که طور اين:»  گفت و خنديد...«  باشن داشته زيادي سني اختالف بايد پس اوف

  مي تحويلم پرت و چرت داري نيما:»  زدم جيغ...  بزنم حرف اصال تونستم نمي ديگه.«  بودي دوقلو

 ناله...«  خودت شبيه دقيقا خواهر يک با.  بودي قلو دو.  گم مي راست نه:»  گفت و خنديد.«  دي

  دروغ دارم کن فکر:»  گفت حرص با...«  گي مي دروغ داري بگو.  ندارم طاقت ديگه نيما:»  کردم

 «؟ اومد سرش باليي چه...  پس...  نيما:»  کردم ناله...«  گم مي دروغ دارم آره اصال...  گم مي

  جهنم هب:»  گفتم و داشبورد به کوبيدم...«  گفتم مي دروغ داشتم که من:»  گفت و داد تکون سرشو

 هب سرشو «؟ کجاست من قلوي دو خواهر بگو...  بگو نيما بگو:»  کردم ناله.  موند ساکت!«  نگو

  نفس...«  بگو خدا رو تو جون نيما.  بگو نيما...  نيما:»  کردم ناله.  داد تکون منفي ي نشونه

  «؟ کجا:»  گفتم و موند باز دهنم!«  عباس بندر:»  گفت و کشيد عميق

 ... عباس بندر ؟ بگم دوباره ـ

 وامخ نمي:»  گفت فوري «؟ نديدمش من و زندست يعني ؟ چي براي عباس بندر:»  گفتم حيرت با

  حرف خوام نمي چي يعني...  نيما:»  گفتم فوري...  بودم گرفته استرس.«  بزنم حرف موردش در

...«  يبگ بهم بايد نيما:»  گفتم و بازوش به زدم!«  کن تمومش:»  گفت و شد خيره جاده به «؟ بزنم

  فکر يکم و دادم تکيه صندلي به...  خاکا تو بپيچم بگيرم فرمونو خواست مي دلم...  نداد جوابي

 وابيج...«  دار نگه نيما:»  کردم ناله و شدم ساکت...«  خواي نمي نيما يعني:»  گفتم فوري...  کردم

  زود...  خوره مي هم به داره حالم.  نيما دار نگه:»  زدم داد...  شد خيره جلو به عصباني و نداد
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 باال دارم...  نيما دار نگه:»  غريدم و کردم مشت دستمو «؟ شده چت:»  گفت تعجب با.«  باش

 يخيل.  دارم مي نگه.  هست جا تر جلو يکم...  کن تحمل باشه...  باشه:»  گفت تعجب با.«  ميارم

  حالت

 و رفتگ دستمو...«  تر زود فقط...  نه:»  گفتم و بستم چشمامو.  دادم تکيه صندلي به سرمو «؟ بده

  همين ذارم مي کرده فکر.  شدم خيره بيرون به پنجره از...«  باش آروم...  خب خيلي:»  گفت

 تا دويد و شد پياده ماشين از داشت نگه که همين.  نده منو سوال جواب شه مي عصباني تا طوري

 :»  فتگ و کرد باز درو.  گذاشتم مانتوم جيب توي و برداشتم سوئيچو فوري.  کنه باز منو سمت در

 يکن مي حس ؟ بهتري االن:»  گفت و بست سرم پشت درو.  شدم پياده ماشين از...«  شو پياده

  چرا من قلوي دو خواهر نگي تا حاال.  خوردي گول هه هه هه هه:»  گفتم خنده با حرفش وسط...« 

 و دموايسا سينه به دست «؟ چي:»  گفت تعجب با.«  بريم و کنيم حرکت بتونيم عمرا جاست اون

 و هعباس بندر چي براي من قلوي دو خواهر نگي تا حاالم.  برداشتم سوئيچو.  خوردي گول:»  گفتم

  تا

 بيابون اين تو ماشين و دم نمي بهت سوئيچو منم نرفتي ديدنش حتي و نگفتي من به هيچي حاال

  هب بدش اونو و نازيال نيار در بازي مسخره:»  کرد ناله!«  مونه مي هاش اجنه و جن تموم با تاريک

 اسم:»  گفتم و دادم تکيه ماشين به...«  نبود من سوال جواب:»  گفتم و باال دادم ابروهامو.«  من

  تربزرگ برادر من!  همين و چشم گي مي توام.  کن تمومش گفتم:»  گفت عصباني «؟ چيه خواهرم

 بزنم داد حرفت روي هست اجازه:»  گفتم پوزخند با...«  بزني حرف من حرف روي نداري حق توام

  با «؟ متنفري ازش قدر اين چرا:»  کردم ناله...«  نکنا عصبانيم نازيال:»  گفت حرص با «؟

 اکپ تو قدر اما باشه تو مثل ظاهرش شايد چون...  نيست تو مثل چون:»  غريد صورتم تو خشونت

  يعني :» ناليد «؟ نيست پاک که چي يعني:»  گفتم تعجب با!«  نيست آدم چون:»  زد داد...«  نيست

 ممکنه طور چه:»  گفتم و شدم خيره بهش تعجب با.«  تو خالف بر.  عياره تمام به عوضي يک

  ختهس...  نازيال:»  گفت و داد تکيه ماشين به «؟ ناپاکه که...  که باشه عوضي يک...  يک من خواهر

 .« يندار خواهري اصال کن فکر.  تاييم دو ما فقط.  شي خيالش بي بايد توام.  کنم فکر بهش که
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.. . طوريه چه...  کيه دقيقا اون بدونم بايد.  کنم نمي فکري همچين من.  نداره امکان نيما.  نه ـ

 ... کنم مي خواهش.  نيما بگو چيزو همه

 به.. . خودش ميل به...  پيش سال پنج...  سالگي شونزده تو...  اون:»  گفت و کشيد عميق نفس

  يم داشت کامال نيما...  موند باز دهنم...«  من دوست بهترين با...  داد دست از پاکيشو خودش ميل

 جاده هب «؟ سالگي شونزده اونم...  اونم...  تو دوست بهترين با ؟ شده چي:»  گفتم حيرت با.  لرزيد

  رو «؟ چيه اسمش:»  گفتم و پايين انداختم سرمو...«  مرده من براي:»  کرد زمزمه و شد خيره

 در« . ببينمش خوام مي:»  گفتم و بهش دادم سوئيچو «؟ دي مي سوئيچو حاال.  نازلي:»  گفت بهم

 که من انيم:»  گفتم و نشستم منم و کشيدم عميق نفس.  بست درو و نشست و کرد باز ماشينو

  ازش

 اين با ؟ جدا:»  گفت و کرد روشن ماشينو.«  ببينمش خوام مي.  نديدمش حتي من.  نمياد بدم

 ...«  باشه پشيمون شايد:»  گفتم فوري «؟ ازش نمياد بدت گفتمم که چيزايي

 .  نداره فايده پشيمونيش ـ

 قوح اين حداقل.  خدا رو تو...  نيما:»  کردم ناله.  نداد جوابي...«  پشيمونه پس:»  گفتم حيرت با

  خوام مي ؟ بدوني خواي مي چي:»  گفت کالفگي با «؟ نه يا بدونم موردش در چيزو همه که دارم

 اول:»  تمگف فوري.«  داشتم مي نگه لعنتيمو زبون اين کاش لعنتي.  کنيم تموم بحثو اين تر زود

 ؟ اومد سرش باليي چه بابا و مامان مرگ بعد که اين

 هک نبودن وثوق آقاي مثل اون ي خانواده.  کردن مي زندگي مشهد...  ديگه نفر يک به دادن اونم ـ

 دوستش خيليم.  ببينم تونستم مي راحت اونو همين براي بزنن جا خودشون دختر اونو بخوان

  داشتم

 يرينش حرفاي و بود مزه با خيلي...  نازيال بودن خوردني.  بود اين ظاهرش ولي بود شيريني دختر. 

 ...  خواستم نمي اصال من که بود چيزي.  شد عوض کال و شد بزرگ ولي.  زد مي داري خنده و

 ردنهک تربيتش بابا و مامان که طوري همون و عزيزيه خواهر کردم مي فکر و داشتم دوستش خيلي

  بعدم.  شد بزرگ طوري اون کردن نمي تربيتش و فرهنگ به توجهي هيچ که خانواده اون تو ولي
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 . نديدمش و ببينمش خواستم نمي اصال ديگه اون از بعد...  آورد باال من دوست با رو فاجعه اون

 . جاست اون االن همين براي شده قبول بندرعباس دانشگاهش براي

 بورسيه تونستي که بودي باهوش قدر اون تو يعني ؟ چرا ؟ شده قبول دانشگاه عباس بندر ـ

 بندر...  اون وقت اون اول شاگرد کالس تو و تهران حقوق منم...  بخوني درس پاريس و بگيري

  ؟ عباس

 تو ذاره مي رو تا دو ما که داره هوشي چنان آن اون نازيال باشه هوش اگه.  نيست هوش مسئله ـ

 دونب شده قبول که عباسم بندر همون.  کنه مي خوشي فقط.  کنه نمي استفاده ازش ولي جيبش

  درس

 ...  خانواده اون تو اصال.  کرده شاهکار خوندن

 خواستي نمي ديگه اصال اگه عباسه بندر که داري خبر ازش االن طور چه...  وقت اون نيما ـ

 ؟ ببينيش

 زنگ که پيشت اومدم مي داشتم ايران بودم اومده و بود شده تموم درسم که پيش مدت يک ـ

 چش ممبفه تا عباس بندر برگشتم منم.  اورژانسيه وضعيتش گفتن زدن زنگ خانوادش.  بهم زدن

 .  شده

 اين.  ايران خارج بفرستنش عمل براي گرفتن تصميم و بود بد خيلي حالش.  داره مشکل قلبش

 مونمب پيشش بودم مجبور.  کنه عمل تا فرستادن باهاش منو...  رفتم مي باهاش بايد منم که شد

  که

 دبع.  کنم نگاه روش تو اصال خواست نمي دلم.  زدم نمي حرف باهاش اصال ولي باشم مراقبش

 نتونستم هک اومد پيش اتفاقاتيم يک.  ايران برگشتيم بعد و مونديم يکم شدنشم مرخص و عملش

  بيام

 ... ببينمت پيش سال نتونستم همين براي.  موندم جا همون و پيشت

  ؟ افتاد اتفاقاتي چه تموم سال يک ـ

 ي قضيه نيما راستي:»  گفتم فوري!«  عشق از فرار...  همون موضوع:»  گفت و گرفت دستمو

 هک اينو...«  مرد...  شدم عاشق:»  گفت ساده خيلي «؟ کردي تحمل گفتي مي که چيه تو عاشقي

  گفت
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 وروم من همين براي.  بشکنه غرورش خواست نمي ولي بود اشک چشمش تو...  شدم ساکت منم

  پنج عدب.  نريزه دلش تو حداقل و فهمم نمي کنه فکر تا شدم خيره بيرون به پنجره از و برگردوندم

 يشب ضبطو صداي شه عوض جو خواستم.  نداد جوابي.«  کنه رحمتش خدا:»  گفتم لب زير دقيقه

 » : دادم ادامه.  داد تکون منفي ي نشونه به سرشو «؟ داري رو نازلي ي شماره:»  گفتم و کردم تر

 بلق مثل نازيال:»  گفت فوري...«  پيشش ريم مي امتحاناتم بعد.  داري که خونشونو آدرس پس

 .«  کن فراموش اونو.  توييم و من فقط

 لوق دو برادر يک که گفتن مي بهت يکهو بودي من جاي اگه تو...  نيما کنم فراموش خوام نمي ـ

 واهرخ از هيچي طور چه بازم بودنم چهارساله با فهمم نمي من ؟ ببينيش شدي نمي کنجکاو داري

  دو

 هب.  ببينمش خوام مي من حال هر به!  بگيرن گل منو مغز بايد واقعا.  نيست يادم داشتن قلو

 .  بوده شيرين گي مي که خصوص به.  پشيمونه که خصوص

 ريضهم قلبشم...  باش آدم نيما:»  گفتم حرص با...«  شده تموم بودنش شيرين ي دوره:»  کرد ناله

  ينم.  بستم چشمامو و دادم تکيه صندلي به سرمو.  نزد حرفي ديگه «؟ کني مي طوري اين تو

.«  وش پياده...  جان نازيال رسيديم:»  گفت و زد صدام که شد گرم چشمام فقط نه يا خوابيدم دونم

  مامان نگران صداي و شدم پياده ماشين از «؟ الو:»  دادم جواب.  خورد زنگ گوشيم موقع همون

 .«  ده نمي جواب کسي خونه تلفن زنم مي زنگ هي ؟ کجايي باران:»  اومد

 .  بدم خبر بهتون نبود يادم ببخشيد.  پدرجونم ديدن اومديم نيما و من مامان ـ

 .  رفت راه هزار دلم ؟ گفتي مي چيزي يک زدي مي زنگ نبايد دختر ـ

  ؟ خوبه بهتا حال.  ببخشيد ـ

 ...  کنه مي استراحت داره...  خوبه...  آره ـ

  ببينه تونه مي ـ

 ...  ديد و کرد باز چشماشو امروز باالخره.  آره ـ

 ... خوب چه واي ـ
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 « . ببوسينش من طرف از.  برم بايد ديگه من:»  گفتم منم.  تو رفت و کرد باز رو خونه در نيما

  خداحافظ.  باش درساتم فکر.  باش خودت مواظب.  باشه ـ

 باز درو انيم.  بود ويال نه که خونه.  بود بزرگي تقريبا ي خونه.  داخل رفتم منم و کرد قطع رو گوشي

  اطراف به کنجکاوي با.  بستم درو و رفتم منم...  خونه داخل رفت و.«  داخل بيا:»  گفت و کرد

 يک.  صداش سمت رفتم ذوق با «؟ خوبين.  جون پدر سالم:»  اومد نيما صداي که کردم مي نگاه

  تژس چه...  اوف.  بود خيره رو به رو به و بود نشسته تراس توي صندلي روي ما به پشت پيرمرد

 خواست و سمتمون برگشت و شد بلند جاش از.  بودم نديده چهرشو هنوز...  مغروري و محکم

...  نازيالست اين پدرجون:»  گفت و کنارم اومد نيما.  زدم لبخند.  کرد تعجب که بگه چيزي

 .«  خواهرم

 يشب پنجاه که اين ؟ بزرگمونه بابا اين:»  کردم وز وز نيما گوش کنار تعجب با.  کردم نگاه بهش

.  شبغل تو رفتم...«  پدرجون سالم:»  گفتم و جون پدر پيش رفتم.  خنديد...«  خوره نمي بهش تر

 با

» : گفتم و اومدم در بغلش تو از «؟ نديدمت اين از تر زود چرا...  خوشگلي خواهر چه:»  گفت لبخند

  من فتمگ پريد دهنش از امروز تا.  شياديه چه ببينين.  دارم بزرگ بابا که بود نگفته بهم نيما چون

 اب نيما.  خنديدم.«  شم فدات:»  گفت و کرد بغلم دوباره و خنديد.«  جون پدر پيش برم خوام مي

 نيمام.  برگردم تعجب با شد باعث خونه آشپز تو از صدايي يک!«  شيرين خود:»  گفت حرص

  تعجب

 يمان.«  داريوشه.  نه:»  گفت لبخند با «؟ دارين چيزي پرستاري پدرجون:»  گفتم فوري.  بود کرده

  کيه داريوش:»  گفتم حيرت با.  خونه آشپز داخل رفت و «؟ جاست اين ؟ واقعا:»  گفت شوق با

 خميده کمر نه بود کند نه.  بود من از تر راست که کمرشم ماشاال.  نشست مبل روي «؟ ديگه

 ؟ ديج ؟ ا:»  گفتم حيرت با.«  داييته پسر...  نه:»  گفت و نشست مبل روي حال سر خيلي.  داشت

  اون

 دارين دوست تر بيش منو جون پدر:»  گفتم و نشستم مبل روي جون پدر کنار «؟ پسر ي نوه يکي

  ماني.«  مرسي:»  گفتم ذوق با.«  رو تو نگي بهشون اگه:»  گفت و خنديد «؟ پسرتونو هاي نوه يا
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 لمث که قيافش ؟ منه دايي پسر اين...  زد خشکم.  اومد داريوش اونم بعد و بيرون اومد خنده با

  شداريو به رو.  سمتشون رفتم و شدم بلند جام از!  نيست خوشگل هم اصال اه اه اه...  خارجياست

 قدر چه وا.  نشست مبل روي و رفت بود دستش که اي چايي با و داد تکون سرشو.  دادم سالم

  انيم به رو!  ادب بي تخس.  خانواده اين تو اومدم تازه من انگار نه انگار ؟ زنه نمي حرفم!  خشک

 نبشي بيا:»  اومد جون پدر صداي...«  که اينه ادب رسم کردم مي فکر:»  گفتم بشنوه که طوري

 شونم دور دستشو.  نشستم جون پدر کنار ؟ نيست مهم ؟ همين وا.«  نيست مهم.  جان نازيال

  کرد حلقه

 نم دونستين مي جون پدر راستي.  آره:»  گفتم و زدم لبخند.«  ديدم رو تو من باالخره:»  گفت و

  الکام «؟ بگي جون پدر به خواي نمي نيما:»  گفتم نيما به رو.  کرد تعجب «؟ دارم ديگم قل يک

 «؟ يمان گه مي راست:»  گفت جون پدر.  ببينم قلمو خوام مي...  باشه خب.  عصبانيه ازم بود معلوم

  مه ولي ببينم اونو من بذاره خواد نمي نيما و:»  گفتم جون پدر به رو.«  آره:»  گفت حرص با نيما

 يناراحت با جون پدر...«  بذاره مالقاتي قرار يک بگين پس ؟ نه شما هم ببينمش دارم دوست من

 گفت جمله يک داريوش که زدم اي مندانه پيروز لبخند.«  کني پنهان من از نداشتم انتظار:»  گفت

  چه. 

 هب رو شما نرسيده هنوز نوتون که نداشتم انتظار منم جون پدر:»  کرد باز دهنشو باالخره عجب

  هديگ ي دقيقه پنج تا اگه ؟ عنقه بد قدر اين چرا ؟ اصال آدمه اين!  عوضي!«  بندازه داداشش جون

 ديدمن خواهر جون به منو که برادريم از بهتر:»  گفتم عصبانيت با.  الله کردم مي فکر زد نمي حرف

  من.  بندازه من جون به نيومده هنوز پدرجونمو که هستم اي دايي پسر از بهتر آره و ندازه مي

 وريط اين چرا نازيال:»  گفت نيما.«  باش الل دقيقه ده اين مثل دوني نمي چيزي شمام.  دارم حق

  سري همون از... )  مُت هَي ِّن روي پر.  اتاق تو رفتم شدم بلند حرفش وسط...«  يکم ؟ زني مي حرف

 ماشک.  شدم خيره زمين به و نشستم تخت روي!(  کننده توهين معناي به آورديه در من کلمات

 ماه وقت االن آخه.  ريخت بازم ولي کردم پاک اشکمو.  اه...  شدم افسرده دوباره لعنتي.  ريخت

  عسل
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» : گفت عصبانيت با و کرد باز درو نيما.  گرفت گريم و کردم جمع تخت روي خودمو ؟ بود رفتن

» : گفت و نشست کنارم.  کردم نگاهش درموندگي با.  شد خفه کنم مي گريه ديد اما...«  اون چرا

  گريه

 هق قه با و بغلش تو رفتم...«  بود خوب حالت که تو.  نکن شروع دوباره.  نازيال نکن گريه...  نکن

  ذاري نمي ولي دارم قل گفتي بهم...  زدي داد سرم که اول...  نبود خوب حالم هم اصال:»  گفتم

 مي رفتار باهام طوري اين شخصيت بي عوضي لعنتي عنق بد داريوش اون که بعدم...  ببينمش

 هميدمف باشه باشه:»  گفت نيما...«  هيچ من پيش دونه نمي لعنتي.  اومده الهي عرش از انگار کنه

  بسه

 ؟ بده حالم قدر چه االن من دوني نمي خان نيما.  کنم بس خوام نمي.  خوام نمي:»  کردم ناله.« 

 وت از «؟ کني تموم توهينو خواي نمي:»  گفت داريوش حرفم وسط...«  آقاي اين دونستي مي اگه

  بغل

 مزمن گيري در خود ؟ بودم کرده کارت چي آخه.  کردي توهين اول شما:»  گفتم و اومدم در نيما

 و تو اومد جون پدر...«  پيشش فرستمت مي شناسم مي شناس روان يک طوريه اين اگه ؟ داري

  گفت

 مين:»  گفت و نشست تخت روي کنارم جون پدر.  بيرون رفتن داريوش و نيما...«  بيرون برين:» 

 يليخ نوتون اين جون پدر:»  گفتم و بغلش تو رفتم«؟ کني گريه بينمت مي که اولي روز که خواي

 آشفتست:»  کردم ناله...«  باش نداشته کاريش...  آشفتست:»  گفت گوشم در.  ندادم ادامه...« 

  «؟ کنه مي خالي من سر چرا ؟ چي يعني

 ناي داشت بود زده زنگ هم شما پاي پيش.  کرده رفتاري بد باهاش يکم مادرش...  نگير دل به ـ

 . کن ولش.  عادتشه.  کنه مي خالي کي هر روي عصبيه.  کرد مي کش زجر رو بچه

.  باشه» : گفت فوري.«  نازلي پيش ببره منو نيما کنين کاري يک خدا تورو...  جون پدر:»  کردم ناله

 ...«  من به بزن زنگ نبرد اگه.  ببرتت گم مي.  نکن گريه

 .  چشم ـ

 رفتم اتاق از.  زنه مي حرف نيما با داره که اومد صداش و بيرون رفت اونم اومدم در بغلش تو از

  و ستنش کنارم داريوش.  نشستم مبل روي و گرفتم مظلوم چهرمو.  بود آتيشي نيما اوف.  بيرون
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 عادت انگار.  اتاق تو رفت اونم بخشم مي معني به دادم تکون سرمو.«  خوام مي معذرت:»  گفت

 فوري . نزد حرفي و نشست کنارم نيما شد تموم که حرفاشون.  بگيره گرم کسي با اصال نداشت

  گفتم

  «؟ جون پدر خوردين شام:» 

 .  دخترم نه _

 مببين تا کردم باز يخچالو در.  خونه آشپز توي رفتم و.«  پزم مي من...  پس خب:»  گفتم فوري

 و سمتش برگشتم «؟ کردي کاري همچين چي براي:»  اومد نيما صداي که بپزم و بردارم چي

  اين بدون

 تن يکم يخچال داخل از بعدم.«  دم مي حق خودم به من:»  گفتم بترسم بودنش عصبي از که

 نازيال :» گفت نيما.  نشستم ميز پشت و بجوشه گذاشتم رو ماهي تن.  برداشتم مرغ تخم و ماهي

  چي براي

 نجاشمهمي تا که بدي خيلي.  خواهرمه چون:»  گفتم فوري «؟ ببينيش نيازه ؟ ببينيش داري اصرار

  ندليص روي.«  ببينمش خوام مي ولي قلوييم دو درسته.  ببينمش نيازه بله.  کردي پنهان من از

  «؟ گندش اخالق تموم با:»  گفت و نشست کنارم

 شام خوام مي حاالم.  نبخشيديش چون کني مي روي زياده داري دونم مي.  نيما خيال بي _

 .  کنم درست تشريفاتي زياد تونم نمي ديره يکم چون ؟ داريم نون کنم درست

  ؟ شن مي تموم کي.  ريم مي شدن تموم که امتحاناتت پس.  هست چيز همه آره _

  تقريبا ديگه ي هفته سه _

...  رارق بي خيلي...  بود قرار بي دلم.  گذاشتم ميز روي سرمو منم.  بيرون رفت و داد تکون سرشو

  دبلن سرمو.  شدم ساکت ديگه...«  که کيه...  کيه اون فهميدم مي کاش.  لعنتي:»  کردم زمزمه

 کردم شروع و کردم خالي ظرف يک توي و داشتم برشون.  بودن آماده ماهيا تن نظرم به.  کردم

 بيرون رفتم.  چيدم ميزم و گذاشتم تزئين با بشقاب توي شد که آماده.  ماهي تن کوکوي پختن به

  از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

295 

 

 ولي ومدا جون پدر بعدم.  تو رفت و خنديد نيما.«  بفرمايين آقايون:»  گفتم لبخند با و خونه آشپز

 و ودب نشسته تاپش لپ پشت.  تو رفتم و زدم درو.  بزنم صداش که رفتم.  بود اتاق تو داريوش

  داشت

 ردمک پوفي.  نداد جوابي...«  نيست سنگيني زياد چيز...  آمادست غذا:»  گفتم.  کرد مي کار باهاش

  اتاق از.  بياي که جهنم به خب.«  نميام.  شنيدم:»  گفت حرفم وسط...«  گفتم:»  کردم تکرار و

 دادم نتکو منفي ي نشونه به سرمو «؟ نمياد داريوش:»  گفت پدرجون.  کوبوندم درو و رفتم بيرون

  شروع ناراحتم ي چهره با و دادم تکون سرمو.«  مرسي.  مزست خوش:»  گفت نيما.  نشستم و

 فتگ جون پدر که بيرون برم خواستم.  بخورم نتونستم لقمه دو از تر بيش ولي.  خوردن به کردم

  بخواب تخت روي تو.  نداره تخت اتاق يکي اون.  بخواب رو راه داخل اتاق توي تو جان نازيال:» 

 تتخ اين به من:»  گفت خنده با.«  گيره مي درد کمرتون شما جون پدر:»  گفتم و زدم لبخند...« 

 .«  بخواب برو تو.  دارم مي نگه خودم کنار داريوشم و نيما.  خوابم مي تشک روي.  ندارم عادت

...  هک گفت جون پدر:»  گفتم داريوش به رو.  اتاق توي رفتم ممنون گفتن با و دادم تکون سرمو

 آخرش نزن حرف هي ؟ چي براي داري زبون.  بميري بري خب.  نداد جوابي.«  بخوابم جا اين من

  الل

 وابمخ چراغ اين.  کني خاموش المپم بيرون رفتي:»  گفتم و کشيدم دراز تخت روي.  بگيري موني

 ردک رو کارا اين حداقل که شکر رو خدا.  بستم چشمامو و.«  خير به شب.  ترسم مي.  کني روشن

  با

 که کردم مي حس.  شدم مي بيدار مدام.  نداشتم راحتي زياد شب منم...  گندش اخالق اون

 به قولم ياد.  شدم بيدار گوشيم اذان صداي با صبحم.  گذرونم مي دارم عمرمو شب ترين طوالني

 .  افتادم ليال

 طعشق.  بيرون رفتم نشه بيدار کسي که طوري آروم خيلي و شدم بلند جام از و گرفتم شمارشو

 . زدم زنگ دوباره و!«  ديونه:»  گفتم حرص با.  کرد

 که شد نمي باورم.«  گيرم مي وضو دارم و بيدارم:»  فرستاد اس سرش پشت و کرد قطع دوباره

 مک ديگه.  کنيم عادت نماز به که شه مي خوب قدر چه.  جون آخ.  زدم لبخند...  قولش باشه يادش

  کم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

296 

 

 درپ ديدم که بيرون اومدم و گرفتم وضومو دستشويي داخل رفتم.  ترسيدم مي آخرتم از داشتم

 اتاق يکي اون داخل رفتم ؟ بيارم گوري کدوم از چادر حاال.  زدم لبخند.  خونه مي نماز داره جونم

  چادر که

!  تيلعن.  ببندم رفت يادم درو و بيرون دويدم ترس با...  زد خشکم که ديدم چيزي يک ولي بردارم

 براي هم رو نيما گفتم خودم با.  بودم شده داغ.  کردم پوفي!  نيما ايول بازم ؟ خوابه وضع اينم

  نماز

 و تمنشس کنارش...  الهي.  خوابيده تراس تو ديدم که نيما دنبال گشتم همين براي.  کنم بيدار

 و سمتش برگشتم...«  نکن بيدارش دخترم:»  اومد جون پدر صداي موقع همون...  دادم تکونش

 :»  گفتم

 بيدارش.  باشه.  عزيزم ي نوه فداي به:»  گفت و زد لبخند...«  بخونه نمازشو شه بيدار جون پدر

  «؟ بله:»  گفت بسته چشماي با.  دادم تکونش دوباره و زدم لبخند.«  کن

 که اج اين بخواب بودم خوابيده من که اتاقي تو بيا.  بخواب دوباره بخون نماز شو بلند جون نيما ـ

 ! پاشو...  که گيري مي درد کمر

 و گرفتم دستشو «؟ خوني مي نماز حاال تا کي از تو:»  گفت تعجب با و کرد باز چشماشو

 وييدستش داخل بردمش.  بخت بد بود گيج.  شد بلند جاش از و ماليد چشماشو يکم.  نشوندمش

  وضوشو

 خواستم.«  مرسي:»  گفت و بوسيد گونمو.  بود شده رو اون به رو اين از کال بيرون اومد.  بگيره

  يمان.«  ببندين هم رو خونه آشپز در خوندين که نمازتونو:»  اومد جون پدر صداي که بدم جوابشو

 منم ددا تکون منفي ي نشونه به سرشو «؟ نيست چادر برا و دور اين:»  گفتم منم و گفت چشمي

  تاقا اون بيا:»  گفتم نيما به رو خونديم که نمازمونو.  نشه ديده موهام که طوري پوشيدم شالمو

 .«  من پيش بخواب

 .  مياد خنک باد جا اون.  راحتم.  نه ـ

 و دکشي دراز.  تراس داخل رفتيم و داد تکون سرشو.«  تو پيش ميام من پس:»  گفتم و خنديدم

!«  خوابم مي تو روي آوردم کم جا اگه:»  گفتم و کشيدم دراز کنارش...«  کمه جا يکم:»  گفت

  و خنديد
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 به يدشا.  گرفتم تصميم ديشب از:»  گفتم و بستم چشمامو «؟ خوني مي نماز کي از جدا:»  گفت

 .«  کيه اون...  که بفهمم و برسم خوام مي که چيزي

 ؟ نازيال ـ

 ؟ هوم ـ

 نمي اسمشو وقت اون گذروندين وقت هم با زدين حرف هم با شما ؟ دوني نمي اسمشو طور چه ـ

 ؟ دوني

 ...  خونه مي پزشکي شايدم دکتره دونم مي فقط.  نه ـ

  «؟ همين:»  کرد نمي تمومش اون ولي بزنه حرف مورد اين در زياد خواستم نمي

 ؟ نيست بس.  نيما بخوابم خوام مي.  همين ـ

 اغوند داشتم.  سرم تو اومد مي که بود فکر همش.  نبرد خوابم صبح تا ديگه منم ولي نداد جوابي

 رو اين تموم ساعت يک از بعد...  بود شده خراب سرم رو دنيا ممکناي غير تموم يکهو.  شدم مي

  و

 هب و مبال روي نشسته جون پدر ديدم و شدم بلند جام از نمياد خوابم اصال که ديدم شدن ور اون

 کنارش «؟ بيدارين چرا:»  گفتم.  سمتم برگشت.  زدم صداش تعجب با.  خيرست رو به رو

  و نشستم

 يرو سرمو.«  جون پدر ديگه نکنين جويي باز:»  گفتم و خنديدم «؟ بيداري چرا تو:»  گفت اونم

 عادت من:»  گفت و خنديد.«  جونمين پدر شما شه نمي باورم اصال:»  گفتم و گذاشتم شونش

 .  دارم

 منم:»  فتمگ لبخند با.«  خونم مي کتاب يا کنم مي فکر شينم مي يا.  بره نمي خوابم نماز بعد ديگه

 ماش به کنم فکر...  هست اتاقم توي خونم کتاب هنوزم.  بودم خوندن کتاب معتاد پيش مدت يک

  رفتم

 فتمگ لبخند با.«  نمياد يادم.  دونم نمي:»  کرد زمزمه.«  خوندين مي زياد کتاب اگه البته.  جون پدر

  ورزش وقت االن.  نه:»  گفت و شد بلند جاش از «؟ خواين مي صبحانه.  جون پدر نداره اشکال:» 
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 . داد تکون سرشو «؟ دوين مي شما:»  گفتم تعجب با.«  دوم مي بر و دور رم مي ساعت اين.  منه

 .  ها هجووني عجب اين.  سنگينيم گيم مي کنيم مي ور اون و ور اين هيکلمونو بدو بگن ما به واال

 و شدم بلند جام از.«  آره:»  گفت حالي خوش با «؟ بيام منم:»  گفتم و خنديدم!  تخته به بزنم

 .  پوشهب ورزشياشو لباس تا رفت اونم.  بودم خوابيده مانتو با شبم همون.  کردم سرم شالمو دوباره

.  ردمک تعجب.  خونه آشپز تو رفت ورزشيش لباساي با داريوش موقع همون.  بياد تا موندم منتظر

  تو رفت.  بيداره:»  گفتم فوري.«  کن بيدار داريوشم:»  گفت و اومد جون پدر ؟ کنه مي ورزش اينم

 اونا.«  جون پدر بريم:»  گفت و بيرون اومد کوچيک معدني آب يک با موقع همون.«  خونه آشپز

  پشتشون منم و رفتن

 يم عمرا ولي برداشتم کفشامو ؟ بدوم برم کجا دارم پاشنه کفشاي اين با من حاال زدما زري يک

 بد من هتاز...  که فهمه نمي خب.  کردم نگاه نيما کفشاي به مظلوميت با.  بدوم و بپوشم تونستم

  بخت

 وبيشخ.  من براي بزرگه خيلي که اين اوف.  پوشيدمش و خنديدم.  کنم تحمل گندشو سايز بايد

 .«  ردخت نيفتي:»  گفت جون پدر.  خونه از بيرون رفتم وار اردک.  بود اسپرت کفشاي که بود اين

 از نبيرو رفتيم.  دويدن نمي تند قدرم اون حاال.«  مواظبم.  جون پدر افتم نمي:»  گفتم و خنديدم

  تو ردخت يک دوني مي که تو لعنتي خب.  صبح بابت کردم مي داغ ديدم مي داريوشو هنوزم...  ويال

 به کردن شروع اول کنارشون و زدم تلخي لبخند...  استغفراهلل ؟ خوابيدنه وضع چه اين خونست

 وندويدنم.  داشتم باحالي جون پدر خيلي خداييش ولي کردن تند قدماشونو کم کم...  رفتن راه

  باالخره

 رسيدم من که همين.  خورد مي صبحانه داشت و بود شده بيدار نيما.  داخل رفتيم و شد تموم

 قعمي نفس.«  کردن مرخص رو بهتا.  بريم زود بايد.  خودت براي بگير لقمه يک نازيال:»  گفت

 .  کشيدم

.  بردارم گوشيمم تا اتاق داخل رفتم و.«  خورم نمي چيزي:»  کردم زمزمه.  شد مرخص باالخره

 امخو نمي.  کن ولم نيما:»  کردم ناله...«  ولي نازيال تنگشي دل دونم مي:»  گفت و اومد دنبالم

  حرفي
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 و دمکر خاحافظي جون پدر با.«  ببينمش خوام مي.  بريم.  خورم نمي چيزي من.  خيال بي...  بزنم

  اگه طفق...  بود خوابيده شوقم تموم.  بزرگمه پدر اون فهميدم تازه که انگار نه انگار.  بيرون دويدم

 واقعا...  شم مي تر تنگ دل دارم روز هر...  خدا واي.  کردم پوفي...  ديدم مي اگه...  ديدم مي اونو

 وجود اول نگاه در عشق جدي جدي ؟ شه عاشق ساعت نيم تو که احمقه قدر اين من مثل کسي

  داره

.  نيما روب فقط:»  گفتم و کشيدمش بيرون که گرفت دستمو.  نشست نيمام و شدم ماشين سوار ؟

 صحر با.  کردم تر بيش ضبطو صداي...  نزد حرفي اونم.  دادم تکيه شيشه به سرمو.«  کن ولم

  سي

 انيم.  بستم چشمامو و کردم پلي رو فالحي مازيار آهنگاي گوشيم بلوتوث با.  آوردم در رو دي

 هافسرد خودتو داري:»  کرد ناله...«  بهش نزن دست نيما:»  گفتم خشونت با که کرد کم صداشو

  مي تر

 که يکس اون خصوصا.  نيست مربوط ديگران به:»  گفتم و کردم ترش بيش.«  آهنگا اين با کني

!«  نيما ديگه کن تمومش:»  کردم ناله که بزنه حرفي خواست.«  کنه مي افسرده منو خودشم

  حرفشو

 ودمب شنيده اونو صداي وقتي از...  بود فالحي مازيار آهنگاي فقط رسيديم وقتي تا ديگه.  خورد

 به خواست مي دلم شد مي تموم که آهنگي هر.  داد نمي حال بهم قبل مثل فالحي مازيار ديگه

  جاش

...  عجيب خيلي...  بود عجيب حالم...  شد مي سخت برام داشت خيلي...  بشنوم اونو صداي

 و کردم باز درو...  سوخت مي خاطرشون به صورتم که شدم متوجه وقتي.  بودن ريخته اشکام

  خواستم

 يم واقعا نيما...  کنم مي خواهش:»  کردم زمزمه...«  من نازيال ببين:»  گفت نيما که شم پياده

 طوري چه حاال لعنتي.  کردم باز رو خونه در و بستم درو...«  بسه.  گم مي جدي.  باشم تنها خوام

  با

 بي با.  خورد زنگ که چنده ساعت ببينم خواستم و آوردم در گوشيمو.  شم رو به رو جمعيت اون

 . کردم سالم مثال سرم دادن تکون با و کردم باز درو.  گذشتم حياطم از و دادم جوابش حوصلگي
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 هب که اين بدون.  ندارم خبر ازش اصال که هفتست يک تقريبا بياد يادم شد باعث ماني صداي

 غزل باران:»  گفت سرش پشت.  دادم رو ماني سالم جواب و اتاقم داخل رفتم بزنم سر بهتا

 .«  خونست

 قوي حس که بودم حوصله بي قدر اون روزا اون ولي بودم کرده تعجب.  نشستم تخت روي

 ميام من...  پس ؟ جدا:»  گفتم و دادم نشون مشتاق خودمو حال اين با.  بود خوابيده فضوليمم

  بهش عصر

  «؟ کجاست فرهاد.  افتاده اتفاقايي چه ببينم خوام مي.  زنم مي سر

 اصال حالش چون باران بياي شم مي ممنون...  خونست غزال با غزل االن...  رفت و آورد اونو ـ

 .. بزنه حرف باهاش کس هيچ خواد نمي.  فهمي مي حرفاشو بهتر تو.  نيست خوب

 قطع رو گوشي.«  خداحافظ.  عصر تا.  ميام...  خب خيلي.  نديدم غزل از تر ديونه:»  کردم ناله

 اقات در...  پايين رفتم همين براي بهتا ديدن رفتم نمي اگه بود زشت.  آوردم در مانتومو و کردم

  باربدو

» : گفت مامان و دادم سالم.  بودن داخل بقيم.  خوابيده و کشيده دراز که ديدم رو بهتا و کردم باز

 ...  يچيه:»  گفتم و پايين انداختم سرمو...  بود ناراحت نيما.  طرفم برگشت بابا «؟ کردي گريه چرا

 اب بابام و کردم پاکش.  ريخت بازم اشکم قطره يک...«  همين براي بودم بهتا نگران.  خوبم من

 :»  تگف و کرد بغلم جلو اومد «؟ شدي نگران تازه االن.  کرده عمل وقته خيلي که بهتا:»  گفت خنده

 زا کس هيچ آخه چرا!  لعنتي.  بغلش تو بودم کرده بغض...«  خوبه حالش ببين.  که نداره گريه

  وبخ حالش انگار.  ببرم رو نازيال من بدين اجازه اگه:»  گفت نيما ؟ نداره خبر دلمه تو که آتيشي

:»  گفت و بيرون برد منو نيما.«  ببرش.  آره:»  گفت لبخند با و آورد در بغلش تو از منو بابا.«  نيست

  کردم باز اتاقمو در.  باال دويدم ها پله از دو حالت با و شدم جدا ازش حرفش وسط...«  آخه چرا

...  مکشيد مي نفس تند تند.  دادم تکيه بهش و کردم قفلش...  کوبوندمش تو رفتم که همين و

  وجود زمين روي من از تر احمق.  کردم هق هق و نشستم زمين روي...  خيلي...  بودم داغون خيلي

 اشيمنق به چشمم...  بستم من که بست نمي دل طوري اين فرهادم ساعته نيم ديدار تو...  نداشت

 پاک امواشک...  فقط خواست مي دلم...  بکشمش و پشتش بشينم صبح تا خواست مي دلم...  افتاد

  کردم
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 شپشت...  بگذرونم نقاشي اون به وقتمو تموم و بشم فردام امتحان خيال بي خواست مي دلم... 

 بغض اب و کشيدم عميق نفس...  کردم رنگي رو مو قلم بپوشم روپوشمو که اين بدون و نشستم

  زمزمه

 کني گريه نبايد بکشي...  خاص...  هست که طوري همون اونو بخواي اگه...  باران ببين:»  کردم

 شروع و ندادم جوابي...  زد صدام و زد در نيما.  زدم ساختگي لبخند يک و کردم پاک اشکامو...« 

 شده کر انگار...  زد مي در چي هر...  زد مي صدام چي هر...  دونه مي خدا...  کشيدن به کردم

 نمي حتي...  بود شده نگرانم...  بردارم کشيدن از دست لحظم يک خواستم نمي فقط...  بودم

  خواستم

 من بازم ولي تو اومد شکست درو آخرش کنم فکر ديگه...  زد مي هم به تمرکزمو...  بدم جوابشو

 ... عصبانيه کردم مي حس...  تراس توي اومد...  کشيدم مي فقط...  نخوردم تکون

 يم عمرا ولي برداشتم کفشامو ؟ بدوم برم کجا دارم پاشنه کفشاي اين با من حاال زدما زري يک

 بد من هتاز...  که فهمه نمي خب.  کردم نگاه نيما کفشاي به مظلوميت با.  بدوم و بپوشم تونستم

  بخت

 وبيشخ.  من براي بزرگه خيلي که اين اوف.  پوشيدمش و خنديدم.  کنم تحمل گندشو سايز بايد

 .«  ردخت نيفتي:»  گفت جون پدر.  خونه از بيرون رفتم وار اردک.  بود اسپرت کفشاي که بود اين

 از نبيرو رفتيم.  دويدن نمي تند قدرم اون حاال.«  مواظبم.  جون پدر افتم نمي:»  گفتم و خنديدم

  تو ردخت يک دوني مي که تو لعنتي خب.  صبح بابت کردم مي داغ ديدم مي داريوشو هنوزم...  ويال

 به کردن شروع اول کنارشون و زدم تلخي لبخند...  استغفراهلل ؟ خوابيدنه وضع چه اين خونست

 وندويدنم.  داشتم باحالي جون پدر خيلي خداييش ولي کردن تند قدماشونو کم کم...  رفتن راه

  باالخره

 رسيدم من که همين.  خورد مي صبحانه داشت و بود شده بيدار نيما.  داخل رفتيم و شد تموم

 قعمي نفس.«  کردن مرخص رو بهتا.  بريم زود بايد.  خودت براي بگير لقمه يک نازيال:»  گفت

 .  کشيدم
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.  بردارم گوشيمم تا اتاق داخل رفتم و.«  خورم نمي چيزي:»  کردم زمزمه.  شد مرخص باالخره

 امخو نمي.  کن ولم نيما:»  کردم ناله...«  ولي نازيال تنگشي دل دونم مي:»  گفت و اومد دنبالم

  حرفي

 و دمکر خاحافظي جون پدر با.«  ببينمش خوام مي.  بريم.  خورم نمي چيزي من.  خيال بي...  بزنم

  اگه طفق...  بود خوابيده شوقم تموم.  بزرگمه پدر اون فهميدم تازه که انگار نه انگار.  بيرون دويدم

 واقعا...  شم مي تر تنگ دل دارم روز هر...  خدا واي.  کردم پوفي...  ديدم مي اگه...  ديدم مي اونو

 وجود اول نگاه در عشق جدي جدي ؟ شه عاشق ساعت نيم تو که احمقه قدر اين من مثل کسي

  داره

.  نيما روب فقط:»  گفتم و کشيدمش بيرون که گرفت دستمو.  نشست نيمام و شدم ماشين سوار ؟

 صحر با.  کردم تر بيش ضبطو صداي...  نزد حرفي اونم.  دادم تکيه شيشه به سرمو.«  کن ولم

  سي

 انيم.  بستم چشمامو و کردم پلي رو فالحي مازيار آهنگاي گوشيم بلوتوث با.  آوردم در رو دي

 هافسرد خودتو داري:»  کرد ناله...«  بهش نزن دست نيما:»  گفتم خشونت با که کرد کم صداشو

  مي تر

 که يکس اون خصوصا.  نيست مربوط ديگران به:»  گفتم و کردم ترش بيش.«  آهنگا اين با کني

!«  نيما ديگه کن تمومش:»  کردم ناله که بزنه حرفي خواست.«  کنه مي افسرده منو خودشم

  حرفشو

 ودمب شنيده اونو صداي وقتي از...  بود فالحي مازيار آهنگاي فقط رسيديم وقتي تا ديگه.  خورد

 به خواست مي دلم شد مي تموم که آهنگي هر.  داد نمي حال بهم قبل مثل فالحي مازيار ديگه

  جاش

...  عجيب خيلي...  بود عجيب حالم...  شد مي سخت برام داشت خيلي...  بشنوم اونو صداي

 و کردم باز درو...  سوخت مي خاطرشون به صورتم که شدم متوجه وقتي.  بودن ريخته اشکام

  خواستم
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 يم واقعا نيما...  کنم مي خواهش:»  کردم زمزمه...«  من نازيال ببين:»  گفت نيما که شم پياده

 طوري چه حاال لعنتي.  کردم باز رو خونه در و بستم درو...«  بسه.  گم مي جدي.  باشم تنها خوام

  با

 بي با.  خورد زنگ که چنده ساعت ببينم خواستم و آوردم در گوشيمو.  شم رو به رو جمعيت اون

 . کردم سالم مثال سرم دادن تکون با و کردم باز درو.  گذشتم حياطم از و دادم جوابش حوصلگي

 هب که اين بدون.  ندارم خبر ازش اصال که هفتست يک تقريبا بياد يادم شد باعث ماني صداي

 غزل باران:»  گفت سرش پشت.  دادم رو ماني سالم جواب و اتاقم داخل رفتم بزنم سر بهتا

 .«  خونست

 قوي حس که بودم حوصله بي قدر اون روزا اون ولي بودم کرده تعجب.  نشستم تخت روي

 ميام من...  پس ؟ جدا:»  گفتم و دادم نشون مشتاق خودمو حال اين با.  بود خوابيده فضوليمم

  بهش عصر

  «؟ کجاست فرهاد.  افتاده اتفاقايي چه ببينم خوام مي.  زنم مي سر

 اصال حالش چون باران بياي شم مي ممنون...  خونست غزال با غزل االن...  رفت و آورد اونو ـ

 .. بزنه حرف باهاش کس هيچ خواد نمي.  فهمي مي حرفاشو بهتر تو.  نيست خوب

 قطع رو گوشي.«  خداحافظ.  عصر تا.  ميام...  خب خيلي.  نديدم غزل از تر ديونه:»  کردم ناله

 اقات در...  پايين رفتم همين براي بهتا ديدن رفتم نمي اگه بود زشت.  آوردم در مانتومو و کردم

  باربدو

» : گفت مامان و دادم سالم.  بودن داخل بقيم.  خوابيده و کشيده دراز که ديدم رو بهتا و کردم باز

 ...  يچيه:»  گفتم و پايين انداختم سرمو...  بود ناراحت نيما.  طرفم برگشت بابا «؟ کردي گريه چرا

 اب بابام و کردم پاکش.  ريخت بازم اشکم قطره يک...«  همين براي بودم بهتا نگران.  خوبم من

 :»  تگف و کرد بغلم جلو اومد «؟ شدي نگران تازه االن.  کرده عمل وقته خيلي که بهتا:»  گفت خنده

 زا کس هيچ آخه چرا!  لعنتي.  بغلش تو بودم کرده بغض...«  خوبه حالش ببين.  که نداره گريه

  وبخ حالش انگار.  ببرم رو نازيال من بدين اجازه اگه:»  گفت نيما ؟ نداره خبر دلمه تو که آتيشي

:»  گفت و بيرون برد منو نيما.«  ببرش.  آره:»  گفت لبخند با و آورد در بغلش تو از منو بابا.«  نيست

  کردم باز اتاقمو در.  باال دويدم ها پله از دو حالت با و شدم جدا ازش حرفش وسط...«  آخه چرا
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...  مکشيد مي نفس تند تند.  دادم تکيه بهش و کردم قفلش...  کوبوندمش تو رفتم که همين و

  وجود زمين روي من از تر احمق.  کردم هق هق و نشستم زمين روي...  خيلي...  بودم داغون خيلي

 اشيمنق به چشمم...  بستم من که بست نمي دل طوري اين فرهادم ساعته نيم ديدار تو...  نداشت

 پاک امواشک...  فقط خواست مي دلم...  بکشمش و پشتش بشينم صبح تا خواست مي دلم...  افتاد

  کردم

 شپشت...  بگذرونم نقاشي اون به وقتمو تموم و بشم فردام امتحان خيال بي خواست مي دلم... 

 بغض اب و کشيدم عميق نفس...  کردم رنگي رو مو قلم بپوشم روپوشمو که اين بدون و نشستم

  زمزمه

 کني گريه نبايد بکشي...  خاص...  هست که طوري همون اونو بخواي اگه...  باران ببين:»  کردم

 شروع و ندادم جوابي...  زد صدام و زد در نيما.  زدم ساختگي لبخند يک و کردم پاک اشکامو...« 

 شده کر انگار...  زد مي در چي هر...  زد مي صدام چي هر...  دونه مي خدا...  کشيدن به کردم

 نمي حتي...  بود شده نگرانم...  بردارم کشيدن از دست لحظم يک خواستم نمي فقط...  بودم

  خواستم

 من بازم ولي تو اومد شکست درو آخرش کنم فکر ديگه...  زد مي هم به تمرکزمو...  بدم جوابشو

 ... عصبانيه کردم مي حس...  تراس توي اومد...  کشيدم مي فقط...  نخوردم تکون

 هي فقط...  نزدم منم...  نزد حرفي ولي...  گوشم تو بزنه بار اولين براي بخواد که حدي اون تا

 بدم استراحت دستم به که اين بدون ساعت چندين...  کشيدم مي هي و کردم مي پاک اشکمو

 ...  کشيدم

 ستژ يک با روم جلوي که اين بدون...  بودمش کشيده من...  داشتم عجيبي حس شد تموم وقتي

 نماي نصف بود رومم جلوي اگه حتي که دقيق قدر اون اما بودمش کشيده...  باشه ايستاده خاص

  نمي

 ايدب چي...  داشتم دوست تر بيش همه از بودم کشيده که رو کسي...  بود عجيب حسم...  کشيدم

 جام از و کردم پاک اشکمو...  استيل خوش همون شايدم...  ؟ دکتر ؟ غريبه ؟ کردم مي صداش

  شدم بلند
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 بود هنشست کنارم تموم ساعت چند که نيما به توجه بدون...  بشه خشک تا کردم مي صبر بايد. 

 ، ستنش کنارم.  پايين انداختم سرمو و نشستم تخت روي.  اومد دنبالم نيمام و اتاقم داخل رفتم

  دستشو

 ره که اومده سرت باليي کردم فکر ؟ دادي سکته منو دوني مي نازيال:»  گفت و گذاشت پام روي

  «؟ اين از تر بد بال:»  گفتم بغض با و کردم پاک اشکمو...«  دي نمي جوابي زنم مي صدات چي

 و تريخ اشکم...«  تکليفيه بال اين از بهتر خيلي من براي مردن:»  گفتم لب زير...  نداد جوابي

 گفت و گرفت بغل منو...«  بميره کنه مي آرزو که رسيده کجا به خواهرت ببين نيما...  نيما:»  گفتم

 «: 

 هک صدايي با و دادم تکيه سينش به سرمو.«  طرفه من با کنه آرزويي همچين ديگه بار يک اگه

  وممعل اصال...  دارم رو آرزو همين نگم زبونم به اگه:»  گفتم بود ها خورده شکست شبيه تر يش

 باشه من سهم کنم پيداش اگه...  اگه حتي که...  که نيست معلوم...  باشه شهر اين تو که نيست

  يهکاف فقط...  بگذره من نازيالي از تونه نمي کس هيچ...  بگذره تو از تونه نمي:»  کرد زمزمه...« 

 وقت ناو...  گردن مي بر باربد و نيلوفر تابستون آخر ؟ فهمي مي...  صبر فقط...  نازيال کني صبر

  «؟ فهمي مي...  سراغش ري مي ام تو و کيه گن مي بهت بالفاصله

 يم دلم هفته چند همين تو که کرده ديونه منو قدر اون...  استثنائيه من براي اون...  اون نيما ـ

  ؟ کنم تحمل تموم ماه سه خواي مي من از...  شم راحت بکشم خودمو برم خواد

 ... بدي مشخصات اگه شايد ؟ زدي زنگ بهشون ـ

 فنص گندم شانس از...  خونه مي پزشکي يا دکتره يا گفتم بهشون:»  کردم ناله حرفش وسط

 فتمگ...  داره روشن اي قهوه موهاي که گفتم بهش...  دکترن و خونن مي پزشکي نيلوفر فاميالي

  که

 مي آبي و سبز بين هي هم بودم که مدت يک همون تو.  نيست مشخص...  رنگش چشماش

 مشخصات اين با آدم کلي گه مي...  ندونست.  نفهميد کردم کار هر...  دونه نمي گفت...  چرخيد

 .  هست من
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 کنن درک خوام مي...  فقط من و...  و خواي مي چي براي که زد مسخره حرفاي سري يک آخرشم

 بموجوا شوخي با خواد مي دلم...  بيفتن خاص پسر يک دنبال که ديگه دختراي مثل نه جديم که

  ندن

 برات من:»  گفت و کرد نوازش موهامو...«  کنن کم منو زجراي اين و باشن جدي خواد مي دلم... 

 با واوقاتشون تموم بايد...  عسلشونن ماه تو...  نشو اونا مزاحم اين از تر بيش...  کنم مي پيداش

  هم

 در و اومدم در بغلش تو از...  پيچيد بارون بوي کردم حس و بود باز تراس در...«  بگذرونن

 شيک خط و بود مانند قديمي و زرد برگاش که برداشتم دفتر يک داخل از...  کردم باز کلکسيونمو

 .  نداشت

 روعش و دادم تکيه آرنجم به سرمو...  نشستم ميزم پشت و برداشتم هم مشکي نويس خود يک

 : نوشتن به کردم

 است داشتن دوست آغاز آري

 پيداست نا راه پايان گرچه

 نينديشم دگر پايان به من

 ... زيباست داشتن دوست همين که

***** 

 ... دارمش دوست

 را نور که اي دانه مثل

 را باد که مزرعي مثل

  را موج که زورقي مثل

  را اوج که اي پرنده يا

 ... دارمش مي دوست

***** 
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 اومد« . بيرون برو لطفا.  بخوابم خوام مي...  نيما:»  گفتم و گذاشتم ميز روي نويسمو خود خسته

  موقع...  خوندم:»  گفتم و گرفتم سرمو...«  نخوندي هيچي...  درسه وقت...  نه:»  گفت و کنارم

 .«  بخوابم خوام مي فقط االن...  خوندم خيلي ها فرجه

 ... االن همين تو...  رن مي ذهن از راحت خيلي درسا اين.  بخوني بايد نازيال _

 خوابي مي بعد خوني مي:»  گفت قاطعيت با...«  ترکه مي داره سرم خدا به:»  گفتم حرفش وسط

  گفت حرص با «؟ فهميدي کجا از:»  گفتم تعجب با...«  غزل پيش بري عصرم قراره انگار چون... 

:»  کردم هنال!«  نگو کس هيچ به لطفا ببيني غزلو مياي که عصر نوشته داده اس گوشيت به يکي:» 

 .«  چشم...  خب خيلي:»  گفتم فوري عصبانيه ديدم...«  انگار داره سرم من ؟ مياد دلت نيما

 ينمبب ميام ساعت يک از بعد.  بخون ساعت يک:»  گفت و داد بهم و برداشت تختم روي از کتابمو

 تونم نمي...  بخونم تونم نمي فهميد نمي چرا.  بيرون رفت و.«  پرسم مي ازت و خوندي قدر چه

 هست دنيا تو درد سر قرص چي هر خواست مي دلم.  گذاشتم ميز روي سرمو ؟ کنم جمع تمرکزمو

  ي حوصله «؟ شده چي:»  گفت تعجب با نيما.  بيرون رفتم و شدم بلند جام از...  حلقم تو بريزم

 ونمد نمي.  برداشتم قرص بسته يک و خونه آشپز داخل رفتم.  نداشتم مزدورو اين به دادن جواب

 ...  کشي مي منو داري نيما:»  گفتم و برگشتم حرص با.  زد صدام...  بيرون رفتم و خوردم تا چند

 هق هق و اتاق تو کردم پرت خودمو!  ارشاد گشت بود شده.  باال دويدم و.«  اه.  خونم مي گفتم

  صبانيتع از برم بود نزديک!«  دنيا کتاباي بميرين برين:»  کردم ناله و نشستم تختم روي.  کردم

.  بود دهش تر شديد دردم سر...  شد مي سنگين پلکام داشت ولي داشتم برش.  بزنم آتيش کتابمو

  تدس تو رفتم...  خورد مي هم به داشت حالم...  اتاق از بيرون دويدم و زمين روي کردم پرت کتابو

 جوابي خواستم «؟ باران شده چي:»  گفت و تو اومد ترس با مامان.  آوردم باال بالفاصله و شويي

 زود خيلي.  وايسم پام روي تونستم نمي اصال که لرزيدم مي جور بد.  آوردم باال تر بيش که بدم

  نيما

 دوباره« . بيمارستان ببرمش بايد.  بيارين مانتوشو:»  گفت و گرفت بازومو زير نيما.  اومدن بابام و

  خواستم...«  قرص کنم فکر...  فکر:»  کردم ناله «؟ نازيال چته:»  گفت نگراني با.  آوردم باال
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 درد آوردن باال همه اون جز بود بد حالم خيلي.  لعنتي.  آوردم باال دوباره که خوردم زيادي بگم

 زا آخه:»  کرد ناله و پوشيدش برام نيما آورد مانتومو مامان.  بود معدم تو هم سرم تو هم شديدي

  دست

 يم هم به حالم:»  کردم ناله و وايسادم که بيرون ببره منو خواست «؟ نازيال کنم کار چي من تو

 گرفت بغلم.  بود ريخته هم به کارام با خودم از اعصابم.  زدم مي حرف زور به حتي...«  نريم خوره

  و

 تو رموس.«  بيمارستان بريم بايد ولي بيار باال منم لباس روي شده نازيال...  نداره اشکال:»  گفت

 :» گفت حرص با و داد فشار منو...«  معدم:»  گفتم ترس با.  بود گرفته گريم.  کردم فرو سينش

 و گذاشت ماشين تو منو...  شد تر شديد گريم...  مردم مي داشتم.  بيرون دويد و!«  کن تمومش

:»  گفت نگراني با و کرد بغلم نيما.  کرد حرکت و نشست فرمون پشت بابا.  کنارم نشست خودشم

  مي

 .«  رسيم مي زود خيلي.  رسيم

 ********* 

 :» گفت و نشست صندلي روي روم به رو.  بودم خيره روم به رو به حالي بي با...  تو اومد و زد در

  ليخي بود ممکن:»  گفت و شد محو لبخندش «؟ ميام خوب نظر به:»  گفتم لب زير «؟ خوبه حالت

 خود قصد:»  گفتم ناراحتي با «؟ خوردي قرص همه اون چي براي ؟ فهمي مي...  باشه اين از تر بد

 پهلو به...  شدم خيره صورتش تو...  شد خيره در به کالفگي با...«  کن باور.  نداشتم کشي

 خوردي همه اون چرا پس:»  گفت حالت همون با...  بگيره خوابم کم کم بود شده باعث خوابيدن

  رارق سرمه اين:»  گفتم و کردم باز چشمامو دوباره...«  درد سر فقط:»  گفتم و بستم چشمامو «؟

 اين ... کني تمومش بايد نازيال:»  گفت و گرفت سرشو...«  خونه برم خوام مي ؟ شه تموم نيست

 طوري اين که نيست نياز.  خوبه حالم:»  گفتم حرفش وسط...«  خودتو که اين جاي...  رفتاراتو

  حرف

 وت!«  کن تموم بازياتو لوس اين.  نيستي خوب که معلومه:»  گفت و سمتم اومد.«  من با بزني

 تو.  آره:»  گفت حرص با «؟ بازيه لوس کني مي فکر:»  گفتم بغض با و شدم خيره چشماش

  تر محکم
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 ينا.  لوسه اين ؟ فهمي مي شي بستري پسر يک خاطر به بيمارستان تو که...  حرفايي اين از

 شرمنده و بکشي خجالت خاطرش به تو که باشه چيزي بايد اين.  مسخرست من خواهر براي

  به.  باشي

:»  تمگف عصباني.«  کني مي رفتار طوري اين شناختيش ساعت نيم که کسي براي که اين خاطر

 قرص تا چند نمياد يادم حتي.  داشتم درد سر فقط من.  نکردم کارو اين اون خاطر به من...  نيما

  خوردم

 مگفت خشونت با!«  بگيري دارويي مسموميت که خوردي حدي تا:»  غريد صورتم تو و شد خم...« 

  من بذار.  نه:»  گفت حرفم وسط...«  داري که نيستي متوجه ؟ خب.  نيما نزن طعنه من به:» 

 اين هک وقتي کن باور ولي...  مياري باال منو روي کدوم داري که نيستي متوجه تو...  کنم روشنت

 پس ؟ خب.  نيست مهم براش هيچي ديگه که شم مي نيمايي چون شي مي پشيمون بکني کارو

  عوض

 منم که وقته اون و باش محکم بياري در رنو مي ضعف و غش راه به راه که دخترايي اداي که اين

  ارتکر قدرم اين و...  محکمم من:»  کردم زمزمه...  بود عصباني جور بد چشماش.«  کنم مي کمکت

 ايبخو چه...  اينه من وضع همش بعد به اين از...  خان نيما و.  ديديش ساعت نيم که پسري نکن

  نداره وجود زمين روي من از تر بد اصال دونم مي.  لوسم دونم مي...  احمقم دونم مي...  نخواي چه

 خودم زا مطمئنا...  شد عصباني.«  نبين منو ديگه و برو قبل مثل يا بيا راه نازيال اين با يا ولي... 

 قرار هک بودم مطمئن و بودم بيمارستان توي اشتباه به چند هر بارشم يک همين که بودم متنفر

  نيست

 رادرمب چون...  اومد مي کنار من با بودم طور هر بايد اونم ولي بيفته اتفاق اين ديگه بار يک حتي

 ريزهن هم اشکم حتي توانم حد تا که داشتم قرار خودم با من وگرنه گفتم رو اينا اون حرص از.  بود

 . 

 ! بيمارستان بازياي مسخره اين به برسه چه

 شروع مامان و گرفت فاصله ازم نيما...  تو اومدن بابا و مامان و شد باز در که بزنه حرفي خواست

  يم هم به اعصابمو داشت بازيا مسخره اين...  اه.  کردم نمي گوش هيچي.  نگرانيش ابراز به کرد
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 رفت عنقي بد با و.«  بياد چيزي پرستاري بگم رم مي.  شد تموم سرمت:»  گفت نيما.  ريخت

 بي» : گفتم و گرفتم سرم به دستمو «؟ خوردي قرصو همه اون چرا:»  گفت نگراني با بابا.  بيرون

  خيال

 جون آره...«  بخونم يکمم.  کنم استراحت خوام مي.  خونه برم کنين مرخص تر زود منو...  بابا

 باعصا اصال پرستارام اين!  کند دستم از تقريبا سرمو و اومد پرستار.  بخونم خوام مي!  خودم

  ندارن

 و داد بهم لباسامو نيما...  خاليه خالي معدم کردم مي حس.  کرد مي درد دلم.  نشستم جام تو. 

 يک چهرشون چون نداره اعصاب اون که فهميدن انگار مامانم و بابا.  بيرون رفت حرف بدون

  شد طوري

 اون . برم خودم تونستم مي ولي برم راه که کنه کمکم تا تو اومد نيما کردم عوض که لباسامو... 

 ويت.  رفتم کنم قبول کمکشو که اين بدون همين براي بودم خسته فقط...  نبود بد حالم قدر

  ماشين

 معج خيلي حواست بعد به اين از بايد جان باران:»  گفت مامان.  کرد رانندگي بابام و نشستيم

 عجبت با!«  بخوري کاملو ي بسته يک که اين نه.  نيست بد تاش دو...  خوبه يکيش قرص.  باشه

  گفتم

 به و گردوند بر روشو.  کردم نگاه نيما به.«  نخوردم قدر اين من...  من ؟ کامل ي بسته يک:» 

  ليخي اين خب.  آره:»  گفت مامان «؟ خوردم کامل ي بسته يک:»  گفتم تعجب با.  شد خيره بيرون

 برابر چند ديگه ولي.  شه مي بد حالت...  کنه مي اذيتت...  نخور سوميشو گيم مي ما...  زياده

  با« . ناکه خطر ؟ فهمي مي.  جان باران بشه بود ممکن تر بد.  که نيست راحتي اين به...  خوردنش

 و بيرون رفتم ماشين از رسيديم که همين.«  ببخشيد.  دونم مي خودم...  باشه:»  گفتم حرص

 يريبگ بري بايد االن تو.  نه:»  گفت فوري مامان...«  غزل پيش برم بايد منم.  شده دير:»  گفتم

  بخوابي

 ير مي فردا.  بخواب:»  گفت و کشيد دستمو نيما.«  برم دادم قول من ولي:»  گفتم ناراحتي با.« 

  به . بيرون اومد حموم از بهتا رسيديم که همين...  خونه داخل رفتم باهاش و کردم پوفي.« پيشش
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 با.  داد سالم نيما...  نبود خراب زياد وضعش دفعه اين شکر رو خدا.  اومد مي حال خوش نظر

.  کرد مي خيس موهاشو حوله با داشت...  نيست يادش رو نيما.  آخي...«  سالم:»  گفت تعجب

  منو نيما

 اتاق ويت رفتيم «؟ کنه مي فکري چه گي نمي اون جلوي نيما:»  گفتم تعجب با.  باال دويد و کشيد

 ستمنش تخت روي ؟ بدونه...  کردم تعجب.«  نازيال بدونه بايد که کنم مي فکر دارم:»  گفت اونم و

  و

 اون دختر که تويي اين.  بشه داغون چرا:»  گفت تعجب با.«  شه مي داغون بدونه نيما:»  گفتم

 يم اينا بابا اگه.  کنه مي قاطي.  نه:»  گفتم و پايين انداختم سرمو.«  اون نه نيستي خانواده

  خواستن

:»  ليدنا که بگم چيزي خواستم...  شد خيره زمين به و نشست تخت روي کنارم.«  گفتن مي بهش

  ونمت نمي...  کنم مي امتحان که رو راهي هر.  کنم کار چي تو با دونم نمي.  هنگم...  فقط من نازيال

 که اين براي.  بتوني بايد ولي...  خواي نمي خودتم چون.  بشه بهتر حالت تا بگيرم رو تو جلوي

  در مانتومو.«  شم راحت من هم بشه بهتر تو حال هم تا کني فراموش بايد.  بخواي الزمه هم بتوني

 به جا يکم اونم.  گذاشتم پاش روي سرمو و کشيدم دراز تخت روي.  انداختم کمدم داخل و آوردم

  هک...  بگو برام عشقت از:»  گفتم و نباشه پاش روي تا کردم جمع موهامو...  باشه راحت تا شد جا

...  داشتي حسي چه...  افتاد براش اتفاق اون طور چه...  شدين آشنا طوري چه.  بود آدمي طور چه

  برات و:»  گفت و رفت ور هام مو با.«  شده تنگ شنيدن قصه براي دلم...  نيما بگو چيزو همه

 مي تناراح اگه:»  گفتم تلخي لبخند با «؟ شم مي ناراحت قدر چه بگم رو قصه اين اگه نيست مهم

 مک گفتنش ناراحتي.  نه:»  گفت آرومي صداي با حرفم وسط...«  باشي من مثل اگه ولي نگو شي

  تر

...  خب ولي نه مورد اين تو البته...  کنن مي آرومت خاطرات وقتا بعضي...  مرورشه شادي از

 برو...  زبره شلوارت اين:»  گفتم خنده با...«  بودم طور چه روز يک نکنم فراموش که دارم دوست

 وزهن.  پايين پريدم تخت روي از.  بيرون رفت حرف بدون و خنديد.«  بيا بعد کن عوض لباساتو

 نمي.  برداشتم کوچولومو عروسک دکورم داخل از...  شه مي منفجر داره معدم کردم مي حس

  خواستم
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 ودمخ از کردم مي بغل رو عروسکه اين وقتي ولي!  بخوابم بغلم تو عروسک با لوس هاي بچه مثل

 .  مپريد تخت روي دوباره.  بخندم يکم حداقل تا داشتم برش همين براي.  گرفت مي خندم خيلي

 بود دب خيلي!  اصال...  خوردم نمي حرص درسم براي اصال قبل مثل حال اين با بودم نخونده هيچي

  و زد رد نيما.  کشيدم دراز تخت روي و پوشيدم شلوارکمو!  بودم مشروط بيخ از ترمو اون مطمئنا. 

 روسکع و کردم روشن کنترل با اسپيلتو.  بود پوشيده راحتي لباس.  تو اومد من ي اجازه با بعدم

 .  ششکم سوم يک صورتشم و بود تپل و نرم ي گنده توپ يک انگار.  کردم بغل تپلو و کوچولو

 کرده داپي متفاوت جاي تا دو توي اتفاقي خيلي که داشتم زردشو و بنفش.  داشتم دوستش خيلي

 ...«  هک خپل و کوچولو هاي بچه مثل:»  گفت خنده با نيما و کردم بغلش.  بود زرده يکي اين.  بودم

 سرش زير دستاشو.  کشيد دراز کنارم و خنديد.«  خوام مي قصه.  بسه:»  گفتم حرفش وسط

 .« نيما دارين خاطره که چي هر:»  گفتم و بوسيدم گونشو «؟ بگم چي...  خب:»  گفت و گذاشت

  لبخند

 رو وت بتونم که اين قبل سال يک.  زمانا اون به برگشتن عجيبه يکم...  خب:»  گفت و زد تلخي

 به . داشتن دوستش همه و نداشت غروري که بود مهربون و شيرين دختر يک.  شديم آشنا ببينم

  همه

 گروهي کاراي از يکي توي.  خندوند مي هميشه داشتنو ارزش براش که کسايي و کرد مي کمک

 اهم اسمشم.  گروه يک توي معموال و بوديم کالس يک توي هم با.  داشتيم هم با زيادي برخورد

 .  بود

 صيخا برخورد بگيم شه نمي:»  گفت و خنديد آروم اونم.  زدم لبخند.«  نبود اجنبي نباش نگران

 کم...  خب ولي...  ديدمش مي روز هر خونديم مي درس هم با که زماني همون از چون.  داشتيم

  شد کم

 حرص با.«  سقف به برسه نگرفت اوج تو مثل يکهو.  نداره خاصي زمان همين براي.  عالقه

 .« گيرم مي پس:»  گفت و زد لبخند!«  بگير پس حرفتو:»  گفتم و سينش به کوبوندم

 مي طوري چه اوقاتتونو...  مثال ؟ بقيش.  داشتم دوستش جا اين تا...  خب:»  گفتم لبخند با

 درس فقط يا ؟ جشن و رقص مجلس هي يا ؟ شاپ کافي و رستوران رفتين مي هي ؟ گذروندين

  خوندين مي
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 بود ناي تفريحمون ترين بزرگ:»  گفت لبخند با «؟ گشتين مي شهر توي و بازي شهر و پارک يا ؟

  هم يشپ داشتيم دوست فقط.  نبوديم رفتن بيرون اهل زياد.  باشيم هم با فقط ساکت جاي يک که

 شرقص با کامال اون بگم راستشو و بوديم هم ديگه جاهاي يا مدرسه جشناي تو آره ولي.  باشيم

 :»  مگفت خنده با...«  معموال بوديم هم پيش وقتي.  آورد نمي کم کس هيچ جلوي.  زد مي زمين منو

...  کارا اين حرامه...  من به کن گوش!  پسر.  سرم به خاک ؟ ام تو جدا نيما!  سرت تو خاک

 خندلب با!«  نيستي ماهر که نيار در بازي آخوند من براي.  ديگه بسه:»  گفت و خنديد...«  حـــرام

  گفتم

 کنهب داشت دوست اون که کاري بوديم هم پيش وقتي:»  گفت و کشيد عميق نفس.«  بگو خب:» 

  :» گفت حرص با...«  بشيم جزئيات وارد خوام نمي وايسا وايسا:»  گفتم فوري...«  که بود اين

 ...« خب:»  گفتم مظلوميت با «؟ خب...  ايرانيه اونم...  ايرانيم من.  نازيال

 واقعا که کارايي.  کرد مي عجيبي و زياد کاراي...  بسازه خاطره خواست مي معموال اون خب ـ

 دو براي روزو که همين.  داشت دوست رو کارا اين...  داشت زيادي خالقيت.  شدن مي خاطره

  تامون

 نه.  بمونه هم خاطره خواست مي اون ولي بود خاص بوديم هم پيش که همين البته.  کنه خاص

 مبکن داشتم دوست من که کاري و...  شه فراموش بعد و باشه شيرين برامون لحظه يک که اين

  بود اين

 ؟ نه خواستم مي اي ساده چيز...  بزنم حرف باهاش صبح تا شب آخر که

:»  مگفت لبخند با «؟ کرديم مي کار چي ديگه:»  گفت و زد لبخند «؟ حرف فقط:»  گفتم تعجب با

 فکر و:»  گفت کالفگي با.«  نبوده خاصي زياد چيز و بوده حرف فقط که شم مطمئن خواستم فقط

  نکن

 خيانت» : گفتم خشونت با!«  بگيريم همو دست حتي نخواستيم وقت هيچ يعني زديم حرف که اين

  که کسي اون پيش وقتي.  نازيال ببين:»  گفت خنده با.«  بعد شدي مي محرم بهش خب آقا!  کار

 بشي تر نزديک بهش خواي مي خود به خود باشي داشته دوستش خواي مي يا اي داري دوستش

 سرش تو زدم.«  زدي مي حرف مرموز آدم اون با داشتي وقتي داشتي حسو همين ام تو مطمئنم... 

  و
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  «؟ فقط:»  گفت خنده با...«  فقط.  نشدم غيرت بي قدر اين من.  نخيرم:»  گفتم

 ...  يکم بودم خسته فقط ـ

.  دمب ادامه تا موند منتظر...«  بودم خسته هيچي:»  گفتم فوري «؟ کردي کار چي:»  گفت تعجب با

  وهم دست و بزنين حرف هم با شما که نداشت اشکالي.  کنم مي فکر که حاال:»  گفتم خنده با

 حرفم وسط...«  چون نداره ربطي منم به...  بخشندست خدام ديگه همين عاشق آخه...  بگيرين

...«  ي دختره:»  گفت حرص با «؟ کردي مي بغلشم:»  گفتم خند نيش با «؟ کردي کار چي:»  گفت

  يکم

 مبباف موهاشو زنيم مي حرف صبح تا که طور همون هميشه داشتم دوست:»  گفت و موند ساکت

 خنديد!«  ذليل زن:»  گفتم خندم وسط «؟ داشت خنده چيش:»  گفت تعجب با.  خنده زير زدم...« 

  تو. 

 . خنده از بودم مرده!«  نيستم ذليل زن من!  دختره هي:»  گفت خنده و تهديد با و نشست جاش

 مين ديگه.  گرفتم دلم به دستمو.  بود خندونده منو عجيب موضوع اين افسردگي همه اون وسط

  تونستم

 زن...  واي...  نيما واي...  واي...  حالت اون تو...  تو تصور...  آخ:»  گفتم لکنت با...  بکشم نفس

  وير شدم پرت منم و کشيد زيرم از رو تختي رو نيما که خنديدم تر شديد!«  نيما...  نيما ذليل

 سوزونب منو.  بزن منو.  نيما آخ:»  کردم ناله.  کنه کم خندم از چيزي تونست نمي بازم ولي.  زمين

 .  دبو اومده در اشک چشمام از ديگه!«  بکشم نفس خنده شدت از تونم نمي ديگه کن کاري يک. 

!  باش هداشت جنبه يکم:»  گفت حرص با.  نشستم روش سختي به و گرفتم تخت ي لبه به دستمو

  طوري اون موهاتو برات نخوام که نکن کاري ؟ گرفتم ياد آفريقاييم بافت حتي که بودم گفته بهت

 و تمگذاش دهنم روي دستمو.  گرفت خندم دوباره ولي...«  ببخشيد:»  گفتم ترس با.«  کنما درست

 :»  تگف درموندگي با.«  باشم آدم دم مي قول بعدش.  کن صبر دقيقه ده خدا رو تو:»  گفتم خنده با

 من:»  گفت لب زير تعجب با اونم.  تخت روي کردم پرت خودمو خنده با.«  دقيقه ده خب خيلي

 طور همون و کشيدم دراز تخت روي شکم به «؟ داشت خنده قدر اين قضيه اين کجاي فهمم نمي

  که
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 بود هشد حرصي ديگه نيما.  بالش به کوبوندم مي عروسکمو قهقهه با دادم مي تکون هوا تو پاهامو

 .  بود دار خنده خيليم...  ديه بود دار خنده ولي دستم از

» : گفتم و گذاشتم تخت روي عروسکو.  بود شده تر بد معدم درد شد تموم خندم باالخره وقتي

  بافت خواي مي کي...  نيما خب

 ي سوژه عمر يک تا اين.  خدا واي:»  گفتم خنده با منم.  خنديد «؟ کني درست برام آفريقايي

  گرفت بازومو.«  شه مي بهت خنديدن

...  دمش بلند زمين روي از و خنديدم!«  بچه بخون درستو:»  گفت و تخت پايين کشوند منو يکهو و

  خنده ديگه تا کشيدم عميق نفس

 ام تو» : گفت و زد لبخند...«  مديوني بهم رو بافته اين:»  گفتم و برداشتم کتابمو...  شن تموم هام

  زدم لبخند.«  مديوني بهم خوندنتو

 ردمک باز هدف بي کتابو و نشستم ميز پشت.  فهميدم نمي هيچي چند هر.  خوندم مي بايد خب. 

 .  بخونم بتونم که نبود هيچي ولي

 وبهخ ولي بود مونده يادم ها فرجه از کم خيلي...  نشه ناراحت نيما تا زدم مي ورق کتابو الکي فقط

  تا گوشيم.  بود مونده حدي تا

 اون به اتاق سمت اون برم بخوام که بودم خسته خيلي ولي.  رفت مي ويبره مدام ساعت چند

  و گذاشتم کتابو.  کيه ببينم و بزرگي

 وابخ گيج.  گذاشتم سينش روي سرمو و کشيدم دراز نيما کنار.  بود يازده.  کردم نگاه ساعت به

  بغل منو چرخيد و کرد باز چشماشو

 ممشت تو پيرهنشو و شدم خيره کمد به...  بود پريده دوباره خوابم.  خوابيد دوباره ولي.  گرفت

  توي نقاشي به.  کردم بغض.  گرفتم

 به و کردم بلند نيما ي سينه روي از سرمو.  تو اومد و زد در يکي...  لرزيد چونم.  شدم خيره تراس

 ...  بود کرده تعجب.  شدم خيره بهتا

 وير اشارمو انگشت که بزنه حرفي خواست ؟ گفتم مي چي اين به حاال.  بود اومده بند زبونم منم

 :»  گفتم لب زير و گذاشتم لبم
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 يرتح با...  بست درو و بيرون کشوند منو.  کنارش رفتم و شدم بلند تخت روي از آروم.«  خوابيده

  مونده «؟ کني مي کار چي:»  گفت

 رپس همون مگه ؟ باران کيه اون:»  گفت و کرد دور در از يکم منو و گرفت دستمو...  بگم چي بودم

 ...«  جا اون چرا ؟ نيست بابا همکار

 يدمد مي ولي بگم چيزي يک کردم مي باز دهنمو هي.  بود اومده بند زبونم کامال...  بود شده گيج

  ساکت دوباره نيست راهي هيچ

 نتونستم کار هيچ ديگه «؟ تو اون خبره چه باران:»  گفت.  شد تر عصباني دفعه اين.  شدم مي

  مامان اتاق در و برم که اين جز بکنم

 تو رفتيم کشيدم رم بهتا دست و کردم باز درو «؟ بله:»  اومد مامان ضعيف صداي...  بزنم رو بابا و

  شروع بهتا بستيم درو که همين. 

 حرفش وسط...«  تو که فهمم نمي من ؟ چي يعني اصال ؟ کاريه چه اين باران:»  زدن حرف به کرد

  بود شده بيدار تازه که بابا به رو

 جاش زا.  بود ترسيده يکمم بود کرده تعجب بابا.  شد تر گيج ديگه.«  ديده رو نيما و من:»  گفتم

  نباش نگران بهتا:»  گفت و شد بلند

 چيزي يچ يعني ؟ بابا خبره چه ؟ نيست چيزي ؟ نيست چيزي:»  گفت غيظ با بهتا.«  نيست چيزي

  انداختم سرمو «؟ همين ؟ نيست

 مداد تکون سرمو.«  زنم مي حرف باهاش من برو.  جان باران برو تو:»  گفت من به رو بابا.  پايين

  اتاق در...  اتاق بيرون دويدم تقريبا و

 ازب ولي زنن مي حرف باهاش گفتن که اين با بهتا وجود با.  کردم نگاه نيما به و کردم باز خودمو

  لعنتيم.  نيما پيش برم ترسيدم مي

 شه تموم تر زود کاش خدا واي.  شدم خيره رو به رو به و نشستم تخت روي.  بود خوابيده تخت

  يا يک کال شايد صبح تا...  اتفاقات اين

 بلند نيما صبح.  بود ريخته هم به برام چيز همه.  اومد نمي خوابم اصال ولي بودم خوابيده ساعت دو

  تو ريخت صبحونه زور به و شد
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 به رو من با خواست نمي شايد...  دونستم نمي و دانشگاه بود رفته زود خيلي صبح بهتام...  دهنم

  رو نيما اجباراي تموم.  بشه رو

 تو.  بدم امتحانمم تا دانشگاه رسوند منو بعدم و نريزم هم به خودمو اعصاب تا کردم تحمل

  که بودم نذاشته داخل پامو هنوز محوطه

 تومن هزار.«  نخوندم صبحمو نماز من:»  گفتم و دادم تکون سرمو.  داد سالم و سمتم اومد ليال

  پس:»  گفت و خنديد دادم بهش

 چته باز:»  کرد ناله.  دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو «؟ خوبي.  خوندم که من حال به خوش

  بغض با و بغلش تو رفتم يکهو «؟

 و دنشون سکو روي منو و کرد پوفي.«  شم مي ديونه دارم...  ليال دونم نمي...  دونم نمي:»  گفتم

  و کرد مکث يکم.  نشست خودشم

 مي...  ليال شدم رواني.  شدم ديونه.  دونم نمي:»  گفتم و دادم تکون سرمو «؟ شده چي:»  گفت

  گفت خنده با «؟ بغلت بيام شه

 مگفت حرص با.«  بغل اينم بيا.  اندازي مي اون و اين بغل تو خودتو هي عادتته دونم مي که من:» 

  خواد مي دلم.  ليال بدي خيلي:» 

 بود رفتهگ گريم...«  ليال ندارم ايم ديگه جاي.  کنه مي خفتم نيما کنم مي گريه خونه تو.  کنم گريه

  مي قبلم روز از تر بد روز هر... 

 تعجب با...«  شديد...  کنه مي درد معدم:»  کردم ناله گريه با...  کردم مي حس راحت اينو...  شدم

  «؟ چرا معدت:»  گفت

 .  خوردم زياد قرص.  بودم گرفته دارويي مسموميت.  بيمارستان بودم رفته ديروز _

 . نيستم احمق قدر اون:»  گفتم و کردم هق هق «؟ کني کشي خود خواستي مي:»  گفت حيرت با

  دونم نمي...  کرد مي درد سرم

 ...«  خوردم کاملو ي بسته يک گن مي...  خوردم تا چند

 ؟ تو کردي کار چي باران واي _
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 خوام نمي...  شم افسرده خوام نمي من.  شم خوب کن کاري يک ليال:»  گفتم و کردم هق هق

 ...«  بمونم افسرده

.  برد ومن و گرفت دستمو.«  بيا.  ببينم بيا.  شي مي ديونه جدا داري:»  گفت و آورد درم بغلش تو از

  کسي تا پايين انداختم سرمو

 صورتمو و دمکر باز آبو شير.«  بشور صورتتو بيا:»  گفت و وايساد بعد يکم.  کنم مي گريه که نبينه

  ببين:»  گفت کالفگي با.  زدم آب

 نمي بهم حرفي هيچ که شدم غريبم ؟ بگم تو به چي فهمم نمي من.  ريخت هم به ريختت کال

  ليال.  نه:»  گفتم و بستم شيرو.«  زني

 . زد مي حرف نزديکش دوست با داشت ما از تر دور خيلي که خورد ادرين به چشمم...«  اين بحث

  اون.  ليال برو:»  گفتم ليال به رو

 يک خودم ؟ بزني گولم توني مي کردي فکر:»  گفت فوري «؟ کني مي کار چي ببينم.  جاست

  کم کم.  جاست اون بينم مي ساعته

 فقط ينبب:»  گفتم و زدم مصنوعي لبخند «؟ چته که بگو خالصه يک حداقل.  سالن توي بريم بايد

  ي بهونه به.  نکن گم پاتو و دست

 ردخ اعصابم ديگه «؟ چي يعني:»  گفت عصبانيت با.«  کن ول منم.  ديگه پيشش برو سوال يک

  و گرفتم دستشو.  بود شده

 کي دوستش به رو و بست کتابو.  سمتمون برگشت بود شده متوجهمون که ادرين.  کشيدمش

  لبخند با رسيديم وقتي.  گفت چيزي

.  داره مشکل ليال.  آره:»  گفتم خنده با «؟ شده چيزي:»  گفت ادرين و رفت دوستش.  دادم سالم

  منو ولي بپرسه من از خواد مي

 فکر دمب سواالشو جواب من شه مي ريا گفتم خودم با.  فروتنم شديدا يعني خيلي شناسين مي که

  رخش به خوام مي کنه مي

 شد مي آب داشت که ليال.«  ليال اينم شما اين:»  گفتم و زدم لبخند...«  پس اولم شاگرد که بکشم

  نسبت بال ببخشيد آدم هر خب. 
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 بدش که ادرينم خود خب ولي بندازم ادرين به رو ليال خوام مي من فهميد مي بود هم مخي بي

  اون از بود معلوم.  اومد نمي

!  نتيلع «؟ خوبين مطمئنين:»  گفت و کرد من به نگاه يک.«  حتما.  باشه:»  گفت ادرين.  نگاهاش

  تو خاک.  کردم گريه فهميده حتما

.  تمرف سريع خيلي و.«  کنين کمک بهش پس.  خوبم.  خوبم:»  گفتم فوري...  اه...  بشه سرم اون

  داره عرضه قدر اون خودش ديگه

 چه :» گفتم لب زير و نشستم قبلي سکوي همون روي.  بياره در کتاب توي از اشکال تا چند که

  بدي امتحان امروز خواي مي طوري

 سنف...«  نوشتن به برسه چه کني مي جمع زور به خودتم و نمياد يادت چيزي...  نخوندي هيچي ؟

  به دستمو و کشيدم عميق

 ستد صورتم روي ديگه بار يک.  بود پيچيده بدنم کل تو معدم درد ديگه لعنتي.  گرفتم شکمم

 .  نيست اشکي شم مطمئن تا کشيدم

 داره شقشع کنار ببينم يا باشم ليال منتظر که اين ي حوصله.  در سمت رفتم و برداشتم وسايلمو

  نداشتم رو خنده مي حال خوش

 مي داشتن ها دانشجو ي همه کم کم ديگه.  نشستم خودم جاي سر و داخل رفتم همين براي

  ضرب ميز روي خودکارم با...  اومدن

 ردنک دور و خوندن خاطر به باشم بلد چيزيم.  نيستم بلد زيادي چيز دونستم مي.  بودم گرفته

  امتحان...  بوده امتحانات از قبل زيادم

 به رو ليال با خواستم نمي بازم.  بود شده تموم زود زيادي من ذهن تو شايد.  شد تموم زود خيلي

  با.  بود منتظرم بيرون نيما.  شم رو

 مي قرض واون ماشين بگيره ديگه يکي بخواد که وقتي تا بود فروخته ماشينشو چون...  علي ماشين

  پنجره از و شدم سوار.  گرفت

 روب فقط!  مزخرف:»  کردم زمزمه «؟ نبوده خوب کنم فکر:»  گفت و زد لبخند.  شدم خيره بيرون به

  با که بزنه حرفي خواست.«  نيما
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 اکتس همين براي...  نزن حرفي.  عصبانيم يعني اين و کردم پرت عقب صندلي روي کيفمو حرص

  خودم از.  کرد حرکت و موند

 کردم مي حس لحظه اون تو که قدر اين زمان اون تا شايد چون بودم داده بد که بودم عصباني

 .  نداشتم حسي همچين دادم داغون

.  ره مي ديگه جاي يک از داره راهو که کردم حس اما برسيم که موندم منتظر و بستم چشمامو

  مي کجا:»  گفتم و سمتش برگشتم

:»  کردم ناله.«  شه مي تموم زود.  دارم کار لحظه چند:»  گفت و کرد تر بيش سرعتشو «؟ نيما ري

  گفت و زد لبخند...«  خستم من

 يک ريباتق رسيديم وقتي تا و بستم چشمامو.«  خب خيلي:»  گفتم و کردم پوفي...«  من خاطر به:» 

  رسيديم وقتي.  زدم کوتاه چرت

 جدي و سمتم برگشت حرفم وسط...«  که نگو نيما:»  گفتم حرص با افتاد قبرستون به چشمم تا

 .  شدم ساکت «؟ چي که:»  گفت

 «؟ تحمله قابل غير قدر اين مادرت و پدر قبر به بار يک ماهي زدن سر:»  گفت زنم نمي حرفي ديد

 :»  گفتم و پايين انداختم سرمو

 دامبا.  بمون جا همين.  کنم نمي اذيتت پس:»  گفت فوري...  کردم مکث...«  من آخه...  ببخشيد

  دقيقه پنج.  بگيره بيرون اون نفست

.  پريدم ترس از جام تو که محکم قدر اون.  کوبيد درو و شد پياده سريع خيلي و.«  ميام ديگه ي

  ولي.  شدم پياده و کردم باز کمربندمو

...  شدم منصرف ولي بزنم صداش خواستم.  برسم بهش تونستم نمي که رفت مي تند قدر اون

  داغ ترسيدم مي بود عصباني چون

 نمي اصال شايدم.  بود من از تر دور خيلي اون اما.  کردم حرکت آروم خيلي همين براي کنه

  باالخره.  رم مي دنبالش دارم که دونست

 به وجهت با دونستم نمي.  شدم نزديک بهش يکم و کشيدم عميق نفس...  نشست قبرشون کنار

  نه يا بذارم تنهاش خواد مي چهرش
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 لب زير شايدم.  بود ساکت دقيقه يک تقريبا شايد...  شدم خيره بهش و موندم دور همون... 

  دقيقه يک بعد ولي...  خوند مي فاتحه

.  بزنه حرف باهاشون که نداشت عادت اون...  بود عجيب من براي...  زدن حرف به کرد شروع

  و کرد مي فکر و خوند مي فاتحه فقط

 مي خجالت واقعا االن...  من... :»  کرد مي دل و درد...  زد مي حرف بار اين ولي رفت مي بعدم

  االن دونم مي...  دوتون هر از.  کشم

 بزرگ برادر تر مهم و برادرشون عنوان به منم و خودمونه داريم تا سه ما که اي خانواده تنها

  بگيرم عهده به مسئوليتشونو بايد ترشون

 مي دلم.  دونست مي مقصر خودشو.  بود کرده بغض ديگه...«  کنم کار چي دونم نمي...  اما. 

  مي دلم ولي بغلش برم خواست

 ...  نکنم رفتار بد باهاش خودم حال خاطر به و کنم درکش تر بيش يکم شايد...  بشنوم خواست

 بگيرم رو شما جاي تونم نمي من.  کنم کار چي دونم نمي من:»  داد ادامه آرومي و لرزون صداي با

 ...  االن ولي تونستم مي بايد. 

 شدم باعثش خودم و کرد که کاري خاطر به...  نبخشيدمش من چون تنهاست تنهاي نازلي

  مي من اگه...  انصافيه بي.  نبخشيدمش

 کردم مين انگاري سهل اگه ، کنم تربيتش شما مثل تونستم مي اگه...  بگيرم رو شما جاي تونستم

  نمي خودش سر رو بال اين اون

 هب منم بود نزديک...  شد مي منفجر براش داشت دلم.  بگيره گريش نزديکه کردم حس...«  آورد

  آروم صداش.  بگيره گريم نيما خاطر

 توضيح و بودم تر محکم حرفم سر اگه.  کردم مي دور آدم اون از رو نازيال اگه حاالم:»  شد تر

  اين اون...  دادم مي بهش تري بيش

 تا دو اون از مراقبت کردم فکر.  راحته کارم کردم فکر...  کردم اشتباه...  شد نمي داغون طوري

  حاال کردم فکر.  نداره اي سختي هيچ
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 يادم بر خودش پس از خودش نازيال...  عاليه زندگيش نازيال...  شاده نازيال...  رفت دستم از نازلي

  بچه همون نازيال کردم فکر... 

 ميک کردم مي فکر حداقل...  بفهمه رو ها سختي و بشه بزرگ خواد نمي وقت هيچ که کوچولوييه

  قبر سر مياد وقتي کنه حس دردو

 طور چه دونم نمي ولي...  ولي کرد آروم خودشو شادي با و شد رد راحت اونم از حتي ولي شما

 ...«  که شد بزرگ قدر اين يکهو

 و فتمر تر عقب...  نيما واي...  بود ريخته اشکم.  کردم مشت دستمو.  کشيد صورتش روي دستشو

  بي و برگشتم.  شد تر کم صداش

 هوا تو مقنعمو شديد باد.  دادم تکيه بهش...  بود شده قفل...  کردم حرکت ماشين سمت صدا

  اومد که همين...  داد مي تکون

.«  بود شده قفل در شدم پشيمون وقتي...  دنبالت بيام خواستم:»  گفتم و کردم پاک اشکامو

  منم.  کرد باز درو و داد تکون سرشو

 مي لحظه هر...  کرد حرکت و نشست فرمون پشت اونم.  بستم کمربندمو ساکت و شدم سوار

  حرف يا بخوام عذر ازش يا خواستم

 يدشا کردم فکر خودم با...  شد نمي باز زبونم...  شد نمي ولي چيزي هر با بدم داريش دل و بزنم

  و شنيدم چيزي نفهمه باشه بهتر

 اونا ي نهخو رسيديم که همين.  کنه پيدا بهتري حس بود ممکن طوري اين.  بدم تغيير رفتارمو منم

 :»  گفت و شد پياده ماشين از

:»  گفت و کرد باز رو خونه در...«  نبود يادم.  نياوردم.  نه:»  گفتم و شدم پياده منم «؟ آوردي لباس

  خونه بابا و مامان...  نداره عيبي

 چشمم به که چيزي اولين و بست سرش پشت درو.  تو رفتيم.«  بيارن گم مي دعوتن شما ي

  مبل روي که بود پسر يک خورد

 و داد سالم بهمون رو.  بود داداشاش از يکي حتما...  شد بلند جاش از ورودمون با و بود نشسته

  تو:»  گفت نيما.  دادم جوابشو منم
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.  اتاقش در سمت رفتم کوفته و خسته و دادم تکون سرمو.«  دارم حرف باهاش من.  اتاق تو برو

  ديدم رو ديگه پسر يه و کردم باز درو

 زهنو...«  سالم:»  کردم زمزمه و کردم پوفي.  شده خيره پشتي حياط به پنجره از بهم پشت که

 .  سالم:»  گفت و بود برنگشته کامل

 ماش کنم فکر:»  گفتم و آوردم فشار مغزم به...  خورد مي آشنا گوشم به عجيب صداش «؟ خوبي

  لبخند با و برگشت.«  اي علي

 يک رم مي من...  بمونين جا اين خواين مي اگه...  خوبم:»  گفتم و زدم لبخند منم.«  آره:»  گفت

  مي نه:»  گفت فوري.«  ديگه اتاق

:»  گفتم و خنديدم منم...  زد مي مهربون.«  خواهرمون توام.  داداشمونه نيما.  باش راحت.  رم

  بود بيرون که اوني...  پس...  چشم

  «؟ نه بود مهرداد

 ...  ما پيش بيا نيستي خسته اگه.  آره _

 . ميام االن.  نيستم که خسته...  نه _

.  فتمر مي بايد نيما خاطر به.  کشيدم عميق نفس...  بست آروم خيلي درو و بيرون رفت لبخند با

  گل خيلي نيما...  بود دلم عزيز نيما

 وير کيفمو.  باشم جمع توي تر بيش که بود بهتر همين براي کردم مي ناراحتش نبايد...  بود

  تا.  آوردم در مانتومو و کردم پرت تخت

 ونما.  کردم مي خودکشي بايد مزخرف تيپ اون با.  پوشيدم مانتومو دوباره دارم تاپ زيرش ديدم

  تا دو جلوي بار اولين براي وقتي

 ليوانو يک موقع همون نيما و بيرون رفتم...  ديگه بودم مجبور.  کردم باز درو.  هستم داداشش

 معشج تا نشست...«  شده تيکه هزار.  اوف:»  گفتم و خونه آشپز تو رفتم.  کردم تعجب.  شکست

 ...«  دستت.  جون نيما کنم مي من:»  گفتم که کنه

:»  مگفت و بشه حال خوش يکم شايد تا زدم لبخند منم...«  عزيزم برو نه:»  گفت لبخند با بهم رو

  زنگ تو فعال ؟ کارا اين به چه مردو...  ديگه لطفا نيما
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 شد بلند جاش از.  شد حال خوش آخي.  خنديد.«  رفت آبروم.  نره يادشون منو لباس که بزن

 ...«  باش مراقب:»  گفت و بوسيد گونمو

 . چشم _

 آشپز از.  ريختم آشغال سطل توي و کردم جمعشون خستگي با و نشستم.  بيرون رفت لبخند با

  لباس اين با اه.  بيرون رفتم خونه

 نهار.  يمرس:»  گفت سمتم اومد مي که طور همون نيما.  افتادم گير پسر تا سه بين گشاد و کثيف

  مکث يکم «؟ خوري مي چي

 ديدمخن فوري بکنم مراعاتشو بايد که افتادم اين ياد تا ولي...«  چيزي خورم نمي:»  گفتم و کردم

 .«  شم مي چاق دارم:»  گفتم و

» : گفتم و کشيدم عميق نفس.«  کني مي کم وزن داري روز هر که تو ؟ چاق:»  گفت و کرد تعجب

 .«  بخورم بيار داري چي هر باشه

 .«  چشم:»  گفت و خنديد

  ؟ خوردن چيزي بقيه _

  ؟ راحتي اگه ميز سر بيا ما با خواي مي.  نه _

 خب ليخي:»  گفت و داد تکون سرشو.«  خواهرشونم مثل گفت علي.  راحتم.  باشه:»  گفتم لبخند با

  چيزي يک مهرداد گم مي. 

 يمان به رو.  زد صدا مهردادو اونم و دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو «؟ آوردي کتاباتو.  کنه گرم

  کشه مي طول قدر چه:»  گفتم

 تحمل ساعت يک توني مي...  دونم نمي.  نداريم آماده چيز:»  گفت و کرد نگاه يخچالو داخل «؟

  تونم مي.  آره:»  گفتم فوري «؟ کني

 براي.  کن درست چيزي يک مهرداد:»  گفت نيما و داخل آمد مهرداد...«  هست زودم هنوز. 

  با مهرداد...«  لطفا.  کن درست نازيالم
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 وبهخ:»  گفتم بشنوه نيما فقط که طوري و زدم لبخند.  يخچال سمت رفت و.«  باشه:»  گفت خنده

 :»  گفت مهرداد...«  زنه نمي غر

 تهس چيز تا دو يکي ولي کردي مي کار چي من اتاق تو نبودم وقتي دونم نمي من چند هر نازيال

  نيما.«  مونده جا توئه مال

 اباب برو:»  گفتم زده حيرت «؟ اتاقش تو نري نگفتم مگه نازيال:»  گفت و کرد گشاد چشماشو

  گفتي کردي بيرون اتاقت از منو خودت

 زا بود نزديک ديدم که بلوزمو...  اتاق تو رفتم.«  چيه ببينم برم.  خيال بي حاال...  جا اون برم

  و داشتم برش...  هوا بپرم حالي خوش

 رشوس...«  گفتي که مرسي:»  گفتم و بيرون رفتم.  بود مونده جا عينکمم.  کردم عوضش جا همون

  کنم مي خواهش معني به مثال

 تو برم...  من:»  گفتم که بگه چيزي خواست و بيرون اومد نيما.«  نکردم کاري:»  گفت و داد تکون

  چرا:»  گفت تعجب با «؟ استخر

 .«  گرمه.  آب تو برم يکم خوام مي:»  گفتم فوري «؟ استخر

 .. خوري مي سرما...  ها يخه آب اما _

 و کردم باز درو.  بود در کنار جا همون کليد.  بيرون رفتم و دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو

  عميق نفس...  بستمش رفتم وقتي

 توش پامو و آوردم در بلوزمو...  شدم خيره بود ديوار و در روي نورشون بازتاب که آبا به و کشيدم

  مي ولي بود سرد خيلي.  گذاشتم

 فتر تنم وقتي.  آب داخل رفتم کم کم.  بود سخت شديدا کردن بازي نقش...  توش برم خواستم

  لعنت خودم به.  زد يخ بدنم تموم تو

 اومد شب اون ي صحنه بخوام که اين بدون و شدم خيره آب به.  آوردم در بلوزمو چرا که فرستادم

  لبه روي دستامو...  چشمام جلوي

.  ودب چسبيده کمرم به و بود شده خيس موهام کل...  دادم تکيه بهش چونمو و گذاشتم استخر ي

  يا صورتم روي اشکه دونستم نمي
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 باور نيما خواي مي اگه...  باشي آدم دادي قول خودت به:»  گفتم حرص با و کردم پاکش ولي آب

  باشي خيال بي واقعا بايد کنه

 مي مداشت ديگه.  بيرون بردم سرمو ثانيه چند بعد و آبا توي رفتم و داشتم نگه نفسمو.«  باران

  به پيشونيمو به زدم...  لرزيدم

 برص بايد يا...  جا اون بکنم غلطي چه بودم مونده ديگه!«  نداري شلوار چته احمق:»  گفتم خشونت

  نيما و بپزن رو غذا که کردم مي

 انزم و زمين به...  شد نمي اصال که برم خيس شلوار همين با يا بگم بهش بزنه صدا منو بياد

  استخر ي لبه روي و دادم فحش

 ونهخ در صداي.  کردم شوت استخرو توي آباي پام با و زدم کنار صورتم توي از موهامو...  نشستم

  رو خدا.  بودن رسيده حتما...  اومد

 تپش که کسي با داشت که ديدم مهردادو در الي از و کردم باز درو.  پوشيدم بلوزمو و کردم شکر

  بهشون کالفه...  زد مي حرف دره

 ارشلو همون با بايد واقعا شايد.  کردم پوفي و بستم درو...  اومد مي متعجب نظر به.  شدم خيره

 ...  کردم مي غلطي يک و رفتم مي

 گفت مهرداد موقع همون.  بيرون رفتم و کشيدم عميق نفس...  کردم باز درو و کردم مرتب موهامو

  «؟ بزني صدا رو نيما شه مي:» 

 باسل که نبود حواست:»  گفت و زد لبخند...  خنديد ديد منو تا نيما.  داخل رفتم و دادم تکون سرمو

  ي نشونه به سرمو «؟ نداري

 کنم رفک.  بيرون بري گفت مهرداد نيما:»  گفتم و گرفتم دستاشو.  جلوم اومد.  دادم تکون منفي

  و خنديد.«  داره کارت در دم يکي

 . رفتم دنبالش منم و بيرون رفت

 و وايسادم سينه به دست.  خيسم موهاي و تيپ اون با نشم ديده بيرون از که وايسادم در پشت

  کنم فکر نيما:»  اومد مهرداد صداي
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 خشکش تقريبا و در سمت رفت نيما.  وايساد من روي به رو و.«  بدي جواب اين به...  بايد خودت

  بپرسم خواستم.  کردم تعجب...  زد

 ايصد انگار...  بود من صداي...  بزنه خشکم منم شد باعث...«  نيما سالم:»  اومد صداش که کيه

  گذاشته دوباره و بود شده ضبط من

 هم ذره يک حتي صداش بود چي هر ولي دونستم نمي ؟ بود نازلي...  زد مي تند تند قلبم...  بودن

  خيلي و نداشت فرقي من با

...  داره وجود من از تا دو که ديدم خواب کردم حس که بود شبيهم قدر اون...  بود عجيب خيلي

  زده شوک هنوز من و گذشت که يکم

...  طوريه چه چهرش ببينم برم خواست مي دلم هي «؟ اومدي چرا:»  گفت سردي با نيما بودم

  تونستم نمي ولي آدميه چه ببينم

 جواب توام...  چون ديديش و زدم ايميل بهت...  خب:»  داد جواب.  بودم فکر تو هنوز...  انگار

 ...«  اما نيام برت و دور گفتي و دادي

 از رقد اون دونم مي چون بيام امروز خواستم ولي تهرانم که روزه سه:»  گفت و کشيد عميق نفس

  بيش ذاري نمي که مياد بدت من

 ونما از بعد...  ببينمت تولدت روز...  که بهتر چه کردم فکر پس باشم برت و دور دقيقه چند از تر

 ...  پس...  دوني مي ديگمو دليل که

 ادمي کشيدن نفس ديگه «؟ بگيريش خواي نمي:»  گفت و خنديد...«  شه مي خسته داره دستم

 ...  بودم خودم خود انگار.  بود رفته

 و نيماست تولد که دونستم نمي چرا اون از تر بد ؟ بود مي هم شبيه قدر اون هامون صدا بايد چرا

  خون با نيما ؟ دونست مي اون

 هچ دونم نمي چون برگردي و...  بندازيش توني مي جا همين خستست دستت اگه:»  گفت سردي

  روز سه امتحاناتت زمان طوري

 راچ.  دادم پول براش:»  گفت و خنديد که ببينمش برم خواستم...  چاره بي.«  موندي تهران توي

  دست روي گذاشتش و «؟ بندازمش
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 همين بايد البته و بده شديدا حالم که کردم جور گواهي دانشگاهمم براي:»  داد ادامه و...  مهرداد

 ...  پس دارم بليطم چون برم زوديا

:»  گفت و دستش روي گذاشت گرفت مهرداد از کيکو ي جعبه نيما «؟ بمونم تونم مي روز يک اين

  بودي روز سه که جايي همون

 ارکن دويدم من اما بره که خونه در سمت برگشت...  کردم نگاهش تعجب با.  کوبيد درو و!«  بمون

 :»  زد داد اومد روش دستم تا و در

 عميق نفس...  بود شده جمع خون چشماش تو.  شدم خيره بهش.«  کن بازش داري جرئت

 ...  زد خشکم...  کردم باز درو و کشيدم

 نگاه من به هنوز...  بود افتاده دستش از حتما...  بود شده خيره زمين روي کيک به ناراحت اونم

  پايين سرش که اين با ولي بود نکرده

 و شد خم...  ببينمش که وقتي حال به واي ديگه وايسادم خودم جلوي خودم کردم حس بودم

  هاي تيکه کردن جمع به کرد شروع

 همون بود نزديک.  باال آورد سرشو تعجب با.  زدم صداش لرزوني صداي با...  جعبش توي کيک

  تو...  تو:»  گفتم لکنت با.  کنم غش جا

 تو.  ردک بغلم شد بلند فوري...  من ي اندازه به نه يعني.  بود نشده شوکه زياد اون اما «؟ مني تو... 

  بود گرفته خندم ويري گيري اون

 بازم...«  ببينمت بود اين آرزوم تموم...  نازيال:»  گفت و داد فشارم...  بود بغلي خودم عين. 

  و اومد در بغلم تو از.  بود سخت هضمش

 و تو پيش روز يک بذار کنم مي خواهش...  نيستم بدي آدم من خدا به نازيال:»  گفت خواهش با

 ...«  نازيال خدا رو تو...  بمونم نيما

 ازيالن:»  گفت و کرد باز کامل درو مهرداد فقط بزنم حرفي تونستم نمي که من...  بود مظلوم خيلي

 .  نباش در جلوي لباسا اون با

 مني هشبي خيلي...  تو:»  گفتم حيرت با...  بست درو اونم و حياط داخل بردم رو نازلي...«  تو بياين

  گفت و خنديد...«  شه نمي باورم
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 ترف و کرد باز درو...«  تو بريم بهتره...  ولي باشيم شبيه قدر اين کردم نمي فکر منم...  آره:» 

  به واکنشش تنها اين ؟ همين.  داخل

 وهايم...  افتاد نيما به چشمم...  تو رفتم تعجب با منم ؟ بود مي بايد سال شونزده بعد من ديدن

  کردم فکر.  شدن سيخ ترس از بدنم

 اشپ به آرنجاشو و بود گرفته دستاش تو سرشو.  بود نشسته مبل روي...  زنه مي دارم مياد االن

  کنارش علي.  بود داده تکيه

 شه لندب بود نزديک ديد که رو نازلي.  بود عصباني خيلي...  کنه آرومش داشت سعي و بود نشسته

  فقط...  گوشش تو بزنه جاش از

 که کيک نيما:»  گفت و پايين انداخت سرشو نازلي...  بود مزاحمش بود شونش رو که علي دست

  که بذاري بايد حداقل...  شد خراب

!  خفه:»  لرزيد ساختمون که زد اي نعره چنان آن نيما يکهو...«  آخه بدم بهت تولدتو ي هديه

  نمي فهمي نمي چرا!  بيرون گمشو

 نيدهنش کوچيکم خيلي احترامي بي يک موقع اون تا نيما از...  بود بد خيلي خب «؟ ببينمت خوام

  فکر که فحشش بدترين شايد.  بودم

 يکم مرفت.  بود ترسيده يکم نازلي.  بودم نديده حاال تا روشو اين ولي!  باشه عوضي بده کردم مي

 .  نيما سمت برگشتم برداشتم آب

 و نشستم زمين روي جلوش.  باشه داشته درد سر شايد کردم حس.  عصبانيت از بود شده سرخ

  خشونت با.  کردم دراز سمتش آبو

 دهب خيلي رفتارت طرز اين نيما:»  کردم ناله.«  کن جمع رو زدي که گندي فعال.  خورم نمي:»  گفت

  اونم.  گذشته سال پنج... 

 خواست...«  ازت ترسيده ببين.  نزن حرف طوري اين باهاش خدا رو تو.  زشته...  نيما پشيمونه

  دهنش سمت بردم آبو که بزنه حرفي

 دش تيکه هزار.  کرد پرتش و ليوانوگرفت.«  زني مي نفس نفس داري جور بد.  بخورش:»  گفتم و

 ... 
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 .«  بيرون اندازمش مي زور به خودم بريش نمي اگه:»  زد داد

 رفح باهاش کلمم يک ديدمش تازه مثال من...  ديگه تر آروم يکم نيما خب:»  گفتم کالفگي با

  مهرداده و علي ي خونه ؟ توئه ي خونه اينجا مگه اصال ؟ بيرون بندازيش خواي مي نزدم

 بايد يچ براي.  گذشته سال پنج.  نيما کن فکر يکم پس.  بيرون بندازن رو نازلي خوان نمي اونام

 :»  گفت علي...  افتادم کردن غلط به که کرد نگاهم همچين «؟ کني اذيتش طوري اين

 شد لندب جاش از نيما... «  نگو هيچي.  شي مي آروم زنيم مي حرف يکم اتاق تو بريم نيما شو بلند

  نمي آروم جاست اين اين تا:»  گفت بود عصبانيت از مطمئنا که لرزونش صداي با و

 رس نداري حق تو نيما:»  گفتم و کردم بغض!«  بيرون بندازش:»  زد داد و سمتم برگشت...«  شم

  مدت اين تموم.  شد تر آروم که گيره مي گريم داره که فهميد شايد...«  بزني داد من

 هک ديدم مي چشماش تو.  جلوم اومد.  پايين بود انداخته سرشو و بود وايساده گوشه يک نازلي

 ...  روزه يک:»  گفتم و کردم بغلش بزنه حرفي که اين قبل...  کشه مي زجر قدر چه

 داخ واي «؟ خب بزني حرف باهاش يا ببينيش تو نيست الزم اصال.  من خاطر به.  کنم مي خواهش

 ...  گرفت مي گريم خاطرش به داشت.  لرزيد مي هاش شونه.  بستم چشمامو... 

 من اي بيرون بندازش من خاطر به يا پس کنم تحمل تونم نمي من ولي:»  گفت و داد فشارم محکم

 ...  ماييم داره که کسي تنها...  خواهرمونه نيما:»  کردم ناله...«  جا اين از رم مي

 اقياتف هيچ باش مطمئن باشه جا اين ساعت چند اگه:»  گفتم و اومدم در بغلش تو از...«  تنهاست

  برداشت مبل روي از گوشيشو و عقب رفت قدم يک...«  ديگه من خاطر به.  افته نمي

 مين دوستانتون جمع براي اتفاقي ساعت چند براي بيرون برم منم اگه پس:»  گفت آروم خيلي. 

  شدم ناراحت خيلي...  بست درو و بيرون رفت شد چي بفهمم اصال که اين قبل و...«  افته

 يک که سوخت مي نازليم براي دلم خب ولي باشه ناراحت و عصباني که داشت حق نيما مطمئنا. 

 .  کردم نگاه نازلي به...  بود کشيده عذاب خاطرش به سال پنج تا و بود کرده اشتباه

 روي...«  کن صبر نيما:»  شنيدم صداشو که برم دنبالش خواستم.  بيرون دويد و کرد پاک اشکشو

  شه مي منفجر داره مغزم:»  کردم زمزمه.  نشست کنارم علي که نشستم منتظر مبل
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 هب وابسته پسراي اون از نيما.  نباش نگران:»  گفت و نکرد لطفي کم اونم...«  تا دو اين دست از

  کشه مي طول يکم ولي بخشدش مي.  خواهراشه عاشق باشه چي هر...  خانوادست

 مي درس داره مهرداد:»  گفت مهربون و زد لبخند.«  کنم صبر که ندارم وقت من:»  کردم ناله.« 

  و دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو «؟ بخونين هم با پيشش بري خواي مي.  خونه

 .« شدم متنفر درسم از:»  گفتم

 .. خوني درس خيلي گفت مي که نيما _

 آشپز وت مهرداد تازه.  بخونه تونه مي کي وضع اين با ولي بودم:»  گفتم و دادم تکيه مبل به سرمو

  مهرداد...  گرفتي مچمو خب:»  گفت و خنديد «؟ بود کجا درسش.  نشسته خونه

 توني مي:»  گفتم...  بودا مهربون خيلي.  زدم لبخند.«  بدم پوزشو بخوام که نيست کسيم همچين

  شايد:»  گفت گفت مي نيما که جذابيتي با و شد خيره رو به رو به «؟ بدي آشتيشون

:»  فتمگ لبخند با «؟ بسه.  کنه فکر آرامش تو بخوام ازش و کنم دعوت رو نيما قهوه ليوان يه بتونم

  قدر اون ولي.  تو اومد نازلي موقع همون.  بيرون رفت و شد بلند جاش از...«  بسه

 تو دويد بخواد معذرت که اين بدون و علي به خورد محکم که اومد مي سرعت با و بود ناراحت

  نشسته تخت روي.  کردم باز درو و شدم بلند جام از.  بود نيما مال که اتاق ترين نزديک

 . نشستم کنارش...  کردم تعجب شباهتمون همه اون از دلم تو دوباره.  ريخت مي اشکاش و بود

  ناراحتم وقت هر هميشه من:»  گفتم لب زير...«  ببخشيد:»  گفت و کرد پاک اشکاشو

 ي کننده بغل من بگم تونم مي چون ؟ نداري عادتو اين تو...  ميندازم اون و اين بغل تو خودمو

  قلمو بغل يکم شايد...  ولي ندارم عادتو اين:»  گفت و زد تلخي لبخند...«  نيستم بدي

« . نباش نگران...  بخشدت مي...  مهربونه خيلي نيما:»  گفتم و کردم بغلش.  خنديدم.«  بخوام

  با.  اومد در بغلم تو از تند خيلي که بزنم حرفي خواستم.  کشيد عميق نفس و نداد جوابي

 يه مقلب دوباره کنم فکر:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟ خوبي:»  گفتم تعجب

  ي ملحفه روي دستشو و برگردوند روشو که بزنم حرفي خواستم.«  انداخت جا ضربانو

 و ادد تکون منفي ي نشونه به سرشو «؟ دکتر بريم خواي مي:»  گفتم ترس با.  داد فشار تخت

  کسي:»  کرد زمزمه.  کشيد عميق نفس و.«  کنم کنترلش بايد فقط...  خوبم:»  گفت
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 بلوز هي زيرش.  آورد در مانتوشو.«  نه:»  گفتم نگراني با و بستم درو شدم بلند جام از «؟ تو نمياد

  براش ميز روي از.  بود نافي باال خودشم و بود آرنجش تا آستيناش که داشت نخي

 ليوان که بود خورده نصفه تا هنوز.  خوردش و گرفتش ازم.  کردم دراز سمتش و ريختم آب

  بودم مونده.  گرفتم بازوشو و کنارش دويدم.  تخت سمت شد خم شکم به اونم و سرخورد

 و رفت هشيش روي پام که بيرون بدوم خواستم.  نبود نيمام.  ترسيدم...  کرد مي ناله.  کنم کار چي

  مهردادو.  بود رفته علي.  بيرون دويدم و آوردم در رو شيشه ولي شد زخمي شديدا

 با.«  مهرداد کن کمکش..  بده حالش نازلي:»  گفتم ترس با.  بيرون اومد اتاقش از.  زدم صدا

 ... بود کرده عمل تازه گفت مي نيما که طور اون.  بودم شده هول...  گفتم التماس

 پشتي به نازلي...  تو رفتم منم...  تو رفت و کرد باز درو...  زيادي شايد...  بود شده هول مهردادم

  مي طوالني نفساي فقط.  زدم صداش...  بود بسته چشماشو و بود داده تکيه تخت

 ضعيفي صداي با و کرد باز چشماشو نازلي «؟ خوبي:»  گفت و نشست کنارش مهرداد...  کشيد

  که حاال.«  خوبم من...  کنم استراحت بايد...  فقط...  خوبم.  بود اي لحظه.  آره:»  گفت

 االب پامو.  سوخت مي خيلي کفش راستم پاي...  کردم حس پامو سوزش بود شده تر راحت خيالم

  با که اين از قبل از تر بيش بار هر...  برگردوندم رومو.  اومد مي خون.  داشتم نگه

.  تمنشس نزديکم صندلي روي و کردم سرفه...  کردم مي تعجب گيرم مي تنگي نفس خون ديدن

  خود به خود.  بود تخت کنار ميز روي گوشيم.  نکردم ولي کنم ناله که بود من نوبت حاال

 مشغول نازلي با هنوز مهرداد...  ذارمش مي ها کجا که رفت مي يادم من شايد يا شد مي جا به جا

  اين بعد کردم فکر خودم با ولي نيست معمولي ي رابطه يه بينشون که بود ضايع...  بود

 طعق ريزيش خون کردم مي فکر و بود شديد خيلي پام سوزش.  بپرسم ازش دادم خبر نيما به که

  از!  کشيدم نمي جيغ درد از که بودم شده حس بي شايد...  بودم کرده تعجب...  نشده

 تر کم تو...  نازلي سرشم پشت و شد پام متوجه دادش وقتي.  بده بهم رو گوشي خواستم مهرداد

  نمي حس دردو اصال چرا دونستم نمي ولي بودن من از تر هول تا دو اين ثانيه چند از

 مي راه کودتا!  شده زخمي پام من که شدن مي دار خبر آمريکا تا تهران از که بود قبال اگه.  کنم

  مي حس بگم اگه و بود عمقش از تر کم خيلي دردش.  گرفتم رو نيما ي شماره.  انداختم
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 لب زير.  بود خاموش نيما!  نگفتم دروغ شديده کنمون تصفيه آب شير مثل ريزيش خون کردم

  سح ولي کنم نگاه پام به تونستم نمي که من...  گرفتم رو علي ي شماره و گفتم اي لعنتي

 مگفت مهرداد به.  کردم شک.  بود کم دردمم چون نبود واقعا شايد.  شديده ريزيش خون کردم مي

  بزنه دست زخمم به خواست و نشست مهرداد.  داد جواب علي موقع همون «؟ شديده:» 

!«  کنم جدا گردنش از سرشو خوام مي هست اگه چون ؟ هست نيما:»  گفتم و شد بلند آخم که

  ناله «؟ شده چي:»  گفت تعجب با علي...  بود خاموش چون الکي.  بودم شده عصباني

 شديده:»  گفت علي.«  نيست عميق زياد:»  گفت مهرداد موقع همون...«  شده زخمي پام:»  کردم

  «؟

 ازلين قلب.  بياد نيما که کن داغ آتيششو ولي نيست گه مي کرد نگاه مهرداد که االن.  نه...  نه ـ

  ؟ خب.  دستش از گرفت مي داشت

 ؟ نرفتين بيمارستان چرا.  خب خيلي...  باشه ـ

.  خب خيلي:»  گفت حرفم وسط...«  داري:»  گفتم ؟ کرد مي بازي فيلم داشت.  بود نگران صداش

  از...«  بشورش بريم بيا:»  گفت مهرداد.  زدم لبخند.  کرد قطع و.«  ميايم ما.  باشه

 همين . کرد مي کمکم اونم و رفتم مي لنگان لنگ.  کردم حلقه شونش دور دستمو و شدم بلند جام

  تعجب با اونم و تو رفتم «؟ نازليه و تو بين چيزي:»  گفتم رسيديم شويي دست به که

.  ونبينت هست چيزي يک.  ديگه نزن گول منو:»  گفتم و خنديدم «؟ باشه بايد چي براي:»  گفت

 .«  نيست چيزي واقعا.  نه:»  گفت اونم و برداشتم شيلنگو «؟ نه مگه

 ... دي مي اهميت بهش که داري دوستش حداقل نيست چيزي اگه ـ

 تو داد راهش اون که طوري اون فهميد مي بود مي ايم بچه هر ديگه ولي کنه انکار خواست مي

  مهرداد و شستم پامو.  چاکه سينه عاشق معلومه ديگه دويد بده حالش فهميد تا و خونه

 که همين خودش اتاق تو رفت که مهرداد.  اتاق توي برگشتم و زدم اونم.  داد بهم زخمو چسب

  زد لبخند و کرد بازشون دوباره چون بود اتفاقي قصد از نه.  بست چشماشو نازلي تو رفتم

  «؟ بهتري:»  گفتم و نشستم کنارش تخت روي.  بود کشيده دراز پهلو به.  بستم درو... 
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  ؟ چي تو ـ

 .  آره ـ

 .. آره ـ

 نگشترموا بلندش ناخناي با...«  اينا و قلب گرفتن ؟ سخته خيلي:»  گفتم مکث يکم بعد و خنديدم

  تر آسون االن:»  گفت بود شده خيره بهش که طور همون و کرد جا به جا انگشتم توي

 کسي که مريضيه يه حال هر به...  خب ولي بيمارستان بودم رفته براش بار چند قبال...  شده

  مي بابا به بايد يکي تا سه ما بين خب ولي ندارم دوست منم...  باشه داشته نداره دوست

 کني رفک بعد و کني تمرکز قلبت تپش روي ثانيه چند اگه کني درکش حدودي تا توني مي.  رفت

  گفته اون که طوري همون کردم سعي.«  قشنگيه انگشتر...  شده منقبض و وايساده که

 نيما.  نداره قابلي.  ممنون:»  گفتم و کردم نگاه انگشترم به.  شد مورم مور واقعا و کنم تمرکز بود

 ... داشت اون انگشترو همين عين دقيقا...  داد نشون بهم چپشو دست و زد لبخند...«  داده بهم

 ...  کردم تعجب

 ودب حامله که موقعي مامان.  گرفت تو يادگاري  عنوان به ازم پيش وقت خيلي:»  گفت لبخند با

  تو براي يکي من براي يکي...  هستن االنم بودن گرون خيلي زمان اون و بودشون خريده

 من وقتي اصل در!  نداشتن حوصلشو چون بدن تو به نتونستن ديگه ولي دادن منو يکي... 

  فکر.  گرفتش ازم نيما...  من به دادن شو تا دو همين براي.  کردن پيداشون بودم راهنمايي

 ودهب رومانتيک خيلي مامان:»  گفتم لب زير...«  داده انگار ولي بده بهت تونه نمي ديگه کرد مي

  داشتمشون مي رو اونا که خواست مي دلم خيلي:»  گفت و زد تلخي لبخند.«  انگار

 هک من ؟ کني مي گريه براشون هنوز:»  گفتم لبخند با.  ريخت تخت روي اشکش قطره يک...« 

  مي گريه خودم تنهايي براي...  نه:»  گفت و کرد پاک اشکشو «؟ نکردم گريه بارم يک

 ردمک بدي کار چون اميدوارم البته...  کنه رفتار طوري اين نيما ذاشتن نمي بودن اونا اگه...  کنم

  گفت و شد خيره بهم.«  کنن تربيتم اول همون از که داشتم رو کسايي حداقل ولي...  ولي

 از ارانگ که اينه منظورم.  شبيهتم قدر اين چرا که نکردي تعجب ديدي منو وقتي مياد نظر به:» 

 ...« داري قل که دونستي مي قبل
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 روز سه دو کشيد پيش بحثشو نيما تا که عجيبه برام.  بود گفته بهم نيما پيش روز چند...  آره ـ

 ... سال همه اين بعد شدي پيدا تو بعد

 يدون نمي.  ميام که فرستادم براش ايميل تا ده نزديک:»  گفت و کرد مرتب سرش زير بالشو

  صحرا تو برم خوام مي حرفاش با کردم مي حس ايميلش هر تو.  زد بهم رو حرفا بدترين

 اطرخ اين به شايد...  ميام کنه کار هر گفتم و نياوردم کم بازم ولي بميرم و کنم گور و گم خودمو

  اينم:»  گفتم و دادم تکون سرمو...«  نزني سکته تعجب از ديدي منو تا که گفته بهت

 وبر.  آره:»  گفتم و خنديدم «؟ بخوابي خواي نمي:»  گفت و کرد اشاره تخت به...«  درستيه جواب

 :»  گفتم و شدم خيره بهش.  بکشم دراز منم تا کنار رفت مهربوني با.«  طرف اون

  «؟ تو يا ترم بزرگ من

  ؟ مهمه ـ

 که کنم تصور تونم نمي اصال يعني.  آرومي جورايي يک دوني مي تو آخه...  مهمه من براي ـ

  من اگه پس نيستم طوري اين من ولي داري مي نگه خودت تو احساساتتو و کني شيطنت

 !  کنم مي تعجب باشم بزرگ قل

 با هش مي:»  گفت و کشيد خميازه...«  تويي تره کوچيک.  راحت خيالت:»  گفت و بست چشماشو

  صداي با و کرد جمع خودشو «؟ مگه اي بچه:»  گفتم و خنديدم «؟ کني بازي موهام

.. . خبره چه سرم تو نداري خبر.  کردم رنگ موهامو ديروز تازه:»  گفت خستگي از پر و آروم خيلي

 ...«  کنه مي درد جمجمم کل و داغه داغه سرم.  سوزم مي دارم هنوز

 ... رنگش طبيعيه...  رنگه پر رنگ پر ي قهوه که اين ولي ؟ کردي رنگ ـ

 مکرد اي قهوه.  باشم چشم تو و جلف خواستمم نمي ولي اومد نمي خوشم شديد مشکي از.  آره ـ

 .  بود خوب آرايشگرشم کار.  باشه کامل بودنم مظلوم تريپ تا

 تمثب ي نشونه به سرشو «؟ خوبه:»  گفتم و دادم حرکتش آروم و بردم فرو موهاش بين دستمو

 ...  روزه يک خدا رو تو:»  گفتم زنه نمي حرف ديدم گذشت که ثانيه چند...  داد تکون
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 ؟ بره وقتمون خواب با خواي مي:»  گفتم فوري...«  اما:»  گفت و کرد باز چشماشو...«  نازلي نخواب

  نمي موردت در هيچي هنوز من و بيرون کنه مي شوت تامونو دو مياد نيما االن

 يزوچ همه:»  گفتم و برداشتم موهاش بين از دستمو...«  کافيه.  مرسي:»  گفت و زد لبخند...«  دونم

  خواستي مي که چيه کادوش...  نيماست تولد گفتي راستي...  خودت مورد در بگو

 به رو رسيده ارث بهم که دونگي سه تا اومدم:»  گفت و کشيد دراز سقف به رو «؟ بدي بهش

 ...  خب ولي نبينم ريختتو بدم بهت پوالمم تموم حاضرم گفت جوابم در چند هر کنم نامش

  «؟ دونگ سه:»  گفتم تعجب با.«  روام پر من

 الم دونگش سه يکي.  رسيده نيما به کامل يکي.  بابا و مامان گذاشتن ارث به خونه تا دو.  آره ـ

 ...  تو مال دونگش سه منه

 ينا دانشگاهمه قبولي ي جايزه گفتن و کردن اسمم به اينا بابا که دونگي سه اون پس ؟ واقعا ـ

 ؟ بود

 پر . بيرون کشم مي حلقومشون از:»  گفتم حرص با.«  گذاشتن کاله سرت.  آره:»  گفت و خنديد

  گفتم.  نزد حرفي.«  ذارن مي کاله من سر ديگه وکيلم خودم من انگار نه انگار.  روا

 يکادوي بهترين شايد کردم فکر:»  گفت و انداخت باال شونه «؟ کني اسمش به چرا حاال...  خب:» 

  تونستم مي که بود کادويي بهترين واقعا کنم مي فکر که االن.  بدم بهش بتونم که باشه

 يک که نيست بهتر...  شما ي خونه اون يا جايي اين تو يا معلومه که طور اين چون.  بدم بهش

  تو بياد و رهن بده خودشو ي خونه تونه مي نيما ؟ باشين داشته خودتون براي خونه

 ور خونه اون يا.  تکميله اثاثاشم تموم اون آخه...  کنه زندگي داري سهم توش توام که اي خونه

  تو نقشي يه بايد حال هر به.  بگيره سود بانک بذاره پولشو گرونه خيليم که بفروشه

 فتمگ لب زير...«  ديگه چيز هر يا کنه جمع پوالشو بايد.  باشه داشته خودش و تو ي آينده و ازدواج

  دوباره «؟ ما کنار از کنار کشي مي کال داري خودتو کارت اين با دوني مي نازلي:» 

 نم ولي نازيال کني مي فکر:»  گفت لرزوني صداي با.  بود خيره سقف به هنوز.  ريخت اشکش

  دکر مي فکر بهم ثانيه يک نيما نه شناختي مي منو تو نه...  رفتم شما کنار از وقته خيلي

 ...«  همين.  کنم کمک بهتون حداقل بهتره... 
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  «؟ ناراحتي چرا بپرسم تو از بايد ولي:»  گفت و کشيد عميق نفس

 .  نيستم ناراحت...  من ـ

 .  ناراحتي ـ

 .  هستم منم ناراحتي تو چون.  کنه مي اذيتت نيما چون...  يکم...  آره خب ـ

 اهر تونستم مي ولي کرد مي درد يکم پام.  داشتم برش و شدم بلند جام از.  خورد زنگ گوشيم

 ...  سالم:»  اومد بهتا صداي «؟ الو:»  دادم جواب کيه ببينم که اين بدون رو گوشي.  برم

 جوري يک صداش «؟ کجايي...  اينه منظورم يعني...  چون ؟ خونه بياي...  خواي مي باران...  آم

  ؟ خوبي جونم بهتا:»  گفتم و نشستم صندلي روي.  بودن گفته بهش مطمئنا...  بود

 .«  بودم نگرانت خيلي من

  ؟ مياي...  خوبم ـ

 هم با بخواد خودش اگه...  پس خودمونيه البته.  دارم مهمون يه...  آخه...  دونم نمي ؟ خونه ـ

  ؟ خوبه ميايم

 ...  خوبه.  آره ـ

  ؟ نداري کاري ـ

 ؟ باران ـ

  ؟ جونم ـ

:»  دکر زمزمه...«  بهتا هستيم حتما:»  گفتم و زدم لبخند «؟ نه خواهريم هنوزم:»  گفت و کرد مکث

  يکي اون...  بود بهتا:»  گفتم نازلي به رو.  کرد قطع رو گوشي.«  فعال...  خوبه

 اب مياي.  پيشش برم گفت زد زنگ االن نيستم خواهرش من...  که فهميده ديروز تازه...  خواهرم

  خواهر خواي مي امروز و فهميده ديروز تازه:»  گفت و نشست جاش تو «؟ بريم هم

 اين رو وت که تونم نمي:»  گفتم و انداختم باال شونه «؟ يکم نيست عجيب ؟ بدي نشونش دوقلوتو

  ديگه راه مگه پس سردم باهاش کنه فکر ترسم مي نرم اگه خودمم...  نيما با بذارم جا
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 ليحا خوش با.«  ميام منم...  خب خيلي:»  گفت و داد تکون منفي ي نشونه به سرشو «؟ دارم ايم

  مانتومو برم خواستم من تا موقع همون ولي پوشيد مانتوشو.«  مرسي:»  گفتم

 گاهن زخمم به و جلوم اومد.  بود شده نگرانم.  شدم خيره بهش...  تو دويد نيما و شد باز در بپوشم

  با.«  بري ذارم نمي نکني آشتي باهاش تا نيما:»  گفتم و گرفتم دستشو.  کرد

 زمزمه «؟ گفتي دروغ...  تو و اومدم حالي چه با دوني مي جا اين تا من...  من:»  غريد خشونت

  که اينه راستش چون کني سکته ترس از بگم بهت راستشو ترسيدم مي نه:»  کردم

» : گفتم حرفش وسط...«  رفتارات.  جهنم به:»  گفت قبلي لحن همون با...«  گرفت قلبش نازلي

  دغري «؟ ببخشيش که بيفته پات به بايد ديگه.  کردي لج که تويي اين نيما ؟ من رفتاراي

 بکشم وجودمه تو عصبانيت چي هر کردم سعي.  ريخت اشکم...«  کنه گم گورشو تونه مي:» 

  دارمو دوستشون که کسايي تک تک که نيما کنم نمي تحمل ديگه من:»  زدم داد و بيرون

 رو نازلي من يا کن درست رو احمقانه وضع اين خودت يا...  نازلي دوم اون اول.  کني دور ازم هي

  و وايساد نازلي...  اتاق از بيرون رفتم و کشيدم رو نازلي دست و.«  کنم مي انتخاب

 مراع:»  گفتم خشونت با.«  بخواه معذرت ازش بيا نازيال.  شه مي ناراحت نيما:»  گفت نگراني با

  هم پيش خواي نمي مگه نازلي:»  گفتم و پوشيدم مانتومو.«  خودشه مقصر.  بخوام

 ددمر اونم.  بيرون رفتم و...«  شه مي آدم خودش.  نباش نيما خور سري تو قدر اين پس ؟ باشيم

  «؟ درستيه کار...  مطمئني:»  گفت نگراني با و دنبالم اومد

 .  ديگه وايسه روش تو يکي بايد خب.  کنم قتل رم مي دارم انگار ؟ نازلي کارکردم چي مگه ـ

 ناله و مکشيد عميق نفس.  بودم گذاشته جا گوشيمو.  نشستيم و کردم دراز تاکسي براي دستمو

  خودت شبيه دقيقا اونم داشتن خواهر دوني مي.  خوام مي خواهر من نازلي آخه:»  کردم

 عدب ي دقيقه يک.  بود فکر تو انگار.  داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟ داره خوبي حس چه

  خيره بهش «؟ گرفته ازت اونو نيما گفتي که بود چي منظورت:»  گفت و کرد باز لب

...  نبود يمان مقصر رو تيکه اين بودم رفته تند شايد.  نه يا بگم چيزي تونم مي دونستم نمي.  شدم

 ... بگيرم پسش تونستم نمي و بودم گفته خب ولي
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 يم...  گن مي هم به چيزو همه خواهرا ولي بگي کنم نمي مجبورت:»  گفت مرددم فهميد که نازلي

  انداختم سرمو.  زد لبخند يه و...«  بشنوم گه مي بهم که خواهرمو راز اولين خوام

 ...«  گفتم چيزي يه بودم عصباني من ولي نبود نيما تقصير:»  گفتم و پايين

  ؟ خاصيه شخص اون ؟ چيه موضوع...  خب ـ

 در رو بزرگا خواهر اداي داري االن:»  گفتم و خنديدم.  گرفته مچمو انگار زد مي لبخند جور يه

  مي کي هر گفت مي نيما:»  گفتم و شد محو لبخندم.  خنديد «؟ گيرن مي مچتو که مياري

 يزوچ همه و بيرون دادم نفسمو...«  شه مي عاشق شکلش بدترين به بعدا شم نمي عاشق من گه

  گفتم کلي...  نيستم عاشق من بگم و کنم انکار که نبودم آدمام اون از ديگه.  گفتم براش

 تيوق.  نگرفت گريم و نکردم ريزي آبرو جلوش که شکر رو خدا.  خونه رسيديم ديگه که گفتم و

  و زدم زنگو.  بودم نياورده کيفمو معمول طبق من چون داد رو تاکسي پول شديم پياده

 بي واي.  بستم درو تو بياد نازلي که اين قبل شدم هول من و کرد باز درو بهتا...  داخل رفتيم بعد

  بيرون رو نازلي شه نمي ديدم.  داد سالم بهتام.  دادم سالم...  بود کرده هنگ حتما چاره

 تعجب با «؟ تو بياد شه مي...  نيارمش تونستم نمي که هست يکي ببين...  بهتا:»  گفتم بذارم

  منفي ي نشونه به سرمو.«  لباسامو که بيني مي...  من چون ؟ نيست که مرد:»  گفت

:»  مگفت و کردم باز درو.  کشيدم عميق نفس.«  نداره اشکال.  خب خيلي:»  گفت اونم و دادم تکون

  به سرمو «؟ نه بيام تونم مي:»  گفت و زد لبخند...«  بستم درو شدم هول ببخشيد

 ايچشم...  بهتا سمت برگشتيم هم با و بستم درو.  داخل آمد اونم و دادم تکون مثبت ي نشونه

  دبو گرفته لکنت.  کرد نمي باور اصال...  بيفته پس که االنه کردم فکر.  بود شده گرد بهتا

 و بود لبش روي کوچيکي لبخند فقط ولي نازلي.  خنديدم...«  تو...  نفرين يه شما...  شما:»  گفت و

  کنيم تعجب نداريم وقت.  ديگه خيال بي:»  گفتم و بهتا پيش رفتم.  گفت نمي چيزي

 يشگونين يه نکردم لطفي کم منم.«  خوابم انگار.  بگير نيشگونم:»  گفت حيرت با.«  ره مي فردا. 

  و داد جوابشو بهتام...  داد سالم بهتا به و خنديد نازلي.  هوا رفت جيغش که گرفتم

 يکس بهتا...  ديگه بياين:»  گفتم و کردم باز رو خونه در...«  واقعا شبيهين خيلي شما:»  گفت

  مسعودي آقاي پيش ساعت نيم حدود نه:»  گفت بهتا و تو اومدن تام دو اون «؟ خونست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

341 

 

 رموس «؟ رفته يادت.  ازدواجشونه سالگرد.  بيرون رفتن االن همين بابام و مامان.  رفتن خانمش و

  ره مي در دستم از داره چيز همه کنم فکر:»  گفتم و دادم تکون مثبت ي نشونه به

 و آورد در شالشو و مانتو نازليم.«  باش راحت:»  گفتم نازلي به رو و آوردم در مانتومو.«  آمارش

  «؟ چيه اسمت.  ممنون:»  گفت بهتا.«  قشنگيه ي خونه:»  گفت

 ...  نازلي ـ

 ...  قشنگه خيلي ـ

 . مرسي ـ

 نارک و دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو «؟ خوردين نهار:»  گفت بهتا و پذيرايي داخل رفتيم

  تر رسمي انگار.  باشه داشته رفتاري چه دونه نمي بهتا کردم مي حس.  نشستم نازلي

.«  رم مي من...  نازلي بشين:»  گفتم که کمک بره خواست و شد بلند جاش از نازلي...  بود شده

  و نشست مبل روي.«  بشه گرم گذاشتم:»  گفت و اومد بهتا که کنه مخالفت خواست

 گفتم حيرت با...«  نندازي راه داد و جيغ ولي بدم بهت خوام مي که هست خبري يه باران:»  گفت

  اين گفتي تو که طور اين:»  گفتم و خنديدم.  بازوم به زد حرص با «؟ اي حامله:» 

..« . ولي.  نه هنوز.  نه:»  گفت خنده با بهتا «؟ بهتا کردي ازدواج مگه:»  گفت نازلي.«  ذهنم تو اومد

  ديگه ي هفته قراره ولي:»  گفت کوچولو مکث يه بعد اونم و شدم خيره بهش

 فتگ.  کرد مي تعجب داشت.  شدم خيره بهش ساکت.«  باشيم داشته نامزدي کوچيک مراسم يه

  جدي:»  گفت خنده با.«  براتون حالم خوش:»  گفتم بغلش رفتم «؟ نداري مشکلي:» 

 ينازل.«  نگفتم جدي.  عزيزم نه.  نه:»  گفتم مهربوني با و کردم نوازش شونشو «؟ نه نگفتي

  و شد گرد چشمام...«  که ماني حال هر به:»  گفتم و بيرون اومدم بغلش تو از.  خنديد

 دارمن مشکلي من.  برو:»  گفت و زد لبخند نازلي.«  پيشش برم امروز بايد من...  ماني واي:»  گفتم

  دست از روزو يک همين.  دارم مشکل من.  بابا نه:»  گفتم و برداشتم گوشيمو.« 

.  جا اون رفته غزل.  برو تو ولي بهتا.  برم تونم نمي گم مي دم مي اس بهش ؟ جا اون برم بدم

  بهتا...«  شه نزديکش کسي ذاره نمي گه مي ماني.  چشه ببين برو.  برددش فرهاد يعني

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

341 

 

 جا اون برو تو:»  گفتم و انداختم باال شونه «؟ جا اون برددش فرهاد چي براي:»  گفت تعجب با

 :»  گفتم «؟ چرا:»  گفت تعجب با.«  شده دعواش نيما با.  مونم مي جا اين نازلي با منم

 اداشتد راستي:»  گفت باشه شده متوجه چيزي يک تازه انگار بهتا...«  گه نمي منم به.  خصوصيه

  شاد يکم.  خنديد...«  بکش خجالت داري نامزد:»  گفتم غضب با.«  خوشگله خيلي

 روز يک براي شده حتي کال نازلي...  بود بخش آرام خيلي واقعا داشتن خواهر شايد.  بودم شده تر

  مردد «؟ اتاقم تو مياي نازلي:»  گفتم و گرفتم رو نازلي دست.  بود کرده آزاد فکرمو

 شما.  غزل پيش رم مي گفت باران که طور همون من.  نه:»  گفت فوري بهتا...«  بهتا:»  گفت

  فردا تا هم رو نازلي.  مونم مي خودمه ي خونه:»  گفتم حرص با «؟ خب لطفا بمونين

 گفتم و کردم باز اتاقمو در.  باال ي طبقه رفتيم و گرفتم دستشو.«  نازلي ديگه بريم.  دارم مي نگه

 .« منه اتاق اينم:» 

:»  فتمگ و نشستم تخت روي...«  شيک و بزرگه ولي نيست دخترونه:»  گفت و کرد نگاه بر و دور به

  تم با ولي اين برابر دو چيزي يه:»  گفت و نشست کنارم «؟ طوره چه تو اتاق

 .«  هست هم دخترونه کل در...  رنگ کم آبي و سفيد

  ... نباشن زا پسر ديگه اونا کنه خدا.  ترن دار پول نيمام ي خانواده از تو ي خانواده کنم فکر ـ

 منداشت مادرم.  منم فقط.  ندارن ايم بچه.  دارن پول خيلي خيلي خيلي اونا خب:»  گفت و خنديد

 ...  بابا يه و بودم من.  ديدمش مي بار دو يا يک سال هر کال.  بودن گرفته طالق چون

.  بلند ايمسافرت مثل جورايي يه.  نبوديم ثابت...  ترکيه رفتيم رفتم که دبستانو دوم و اول کالس

  رفتيم ترکيه از بعد حال هر به.  کاري چه دونستم نمي منم.  کارشه به مربوط گفت مي

 و يونان ، هند حتي ، اسپانيا ، فرانسه اونم از بعد بوديم عمارات توي مدت يه اون از بعد برزيل

  يک از بعد رفتيم مي کشوري هر...  بريم پيوسته که اين نه اما...  برو آخرشو تا ديگه

 تيمرف مي باز فصل دو يا يک بعد و ايران گشتيم مي بر دوباره سرمايه کردن جمع و کوچولو مدت

  کشورا اين ي همه تو:»  گفتم حيرت با حرفش وسط...«  ديدم مي نيمارم همين براي

 بهم روز هر معلم يه بوديم مي ايران که ماهي چندين اون.  آره:»  گفت و زد لبخند «؟ بودي رو

  يه بابام بودن دار پول خاطر به.  دادم مي امتحان منم و داد مي ياد فشرده رو درسا
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...«  يرهغ و امتحان دنيا يه زور به!  کنم جور دبيرستان دوم به رفتن براي مدرکامو تونستم جورايي

  مخصوصا:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ بود سخت قدر اين...  پس:»  گفتم دوباره

 وت هميشه.  داشتم اونو فقط منم.  شد جدا ازم کال نيما که بود سال همون دقيقا چون من براي

  اونم هک ببينم رو نيما که بود اين اميدم تنها کردم مي تنهايي احساس جديدم باباي با مسافرتا

 يخيل آره پس شد مي تر بد و بدتر داشت قلبيم بيماري زمان همون تو اون از تر بد.  شد جدا ازم

  تجربه.  داد ياد من به رو چيزا خيلي کشورا اين تموم توي بودن دوني مي.  بود سخت

 بين:»  گفت و خنديد «؟ خوبه رقصت:»  گفتم خنده با حرفش وسط.«  کردم کسب زيادي هاي

  «؟ مهمه رقص چيزا اين ي همه

 تو داداشمه گفت بهم که بعد.  ترسيدم کرد بغلم يهو پيشم بود اومده وقتي نيما من.  آره ـ

  وخيش باهام کردم فکر.  بودا دار خنده قيافش ؟ بلدي رقص گفتم گيجي با و شدم خيره چشماش

 ...  همين براي کنه مي

 هام تجربه از يکي:»  گفت و شد خيره بهم...«  مهمه من براي حال هر به:»  دادم ادامه و خنديدم

  کار همين جز نداشتم اي سرگرمي هيچ جا اون من.  بود کشورا اين رقصاي گرفتن ياد

 ...«  همين بلدم ايتاليايي فقط من.  بدي ياد منم به بايد ؟ واقعا:» گفتم حيرت با...« 

 ...  باشم داشته وقت اگه شم مي حال خوش ـ

 .  گفتي مي داشتي...  خب ـ

 تا کردم مي فرار جورايي يه.  شدم مي جدا بابا از خيلي سرگرمي اين جز آهان...  ديگه خب ـ

  دختر يه من خب...  کنن پيدا منو تا کنه خبر پليس خواست مي غريبه کشور تو که حدي

 مي ارک و خونه مي روزنامه که باشم پدري کنار هميشه که اين نه داشتم تفريح با نياز بودم بچه

 ... توي کنم فکر بودم که ساله يازده يا ده.  لبشه ي گوشه مدت تموم پيپش و کنه

 عشرو زمان اون از همش حال هر به...  بود آمريکا تو يادمه فقط نمياد يادم:»  گفت و کرد فکر يکم

  مي جدا بابا از هي.  موندم نمي آدم ي بچه مثل جا يه.  فضولي بود شده کارم...  شد
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 و بود خوب خيلي زبانم...  ديگه هاي بچه پيش رفتم مي.  بود کرده عادت کم کم اونم شدم

  قتيو که بودم کرده پيدا نزديک ي مدرسه يه توي دوست تا چند همين براي بودم بلد پيشرفته

.  دنبو پسر تا دو و دختر تا دو.  گذروندم مي وقت باهاشون و پيششون رفتم مي نداشتن مدرسه

  که شدم بزرگ اي ديگه تربيت با که شد اين.  گذرونديم مي خوش هم با خيلي تايي پنج

 نمي و ودمب رفته درخت باالي کوين با که کرد پيدام وقتي بابا بار يه حتي...  نباشه اون تونست مي

  رفته باال درخت از هم با.  کرد مي شيطون منم بود شيطوني پسر.  پايين برم خواستم

 درخت.  پايين نميام کننده سرگرم و باحال جاي يه نبره منو که وقتي تا گفتم مي بابا به و بوديم

  دو من ولي پايين رفت کوين.  بوديم گرفته فاصله زمين از متر ده.  بود بزرگي خيلي

 رس از همش.  پايين آورد منو بود زوري هر به بابا و گرفت بارون که اين تا موندم غروب تا ساعتي

 ... «  باشم شيطون شد مي باعث که.  بکنم رو کارا اون شد مي باعث که بود تنهايي

 همو که پسري و دختر به تاريک ي کوچه يه توي و باشم فضول شد مي باعث که:»  گفت و خنديد

  باشه بوده شيطون که بوده زماني شد نمي باورم.  خنديدم!«  بزنم سنگ بوسيدن مي

 هايي صحنه همچين شد مي ساخته داشت شخصيتم که زماني خب:»  گفت و شد خيره بهم... 

 .  گذاشت روم منفي تاثير همش...  آدمايي همچين بين بودم هايي جامعه همچين تو.  ديدم

 خودم اب بودنم سرگرم...  کرد ترش بد بابام براي تربيتم بودن اهميت بي.  کرد ترش بد بودن تنها

  بيني مي که اين شد:»  گفت و کشيد عميق نفس...«  شد اينا ي همه و کرد ترش بد

 يه ارب يه...  خب:»  گفت و خنديد...«  بگو شيطونيات از ديگه يکم:»  گفتم و شدم خيره بهش...« 

 ...«  دادم تقاصشم و کردم بد خيلي شيطوني

  ؟ خب ـ

 تتونس راه اين از و بود ماهر خيلي و داشت اعتياد قمار به بابا...  کازينو يه بوديم رفته...  خب ـ

  گاهي از هر و شدم ماهر.  کردم مي نگاه و رفتم مي منم...  کنه جمع زيادي پوالي

 دنيايينوشي...  که بدونم تا بودم کنجکاو زمان همون تو...  سالگي سيزده کنم فکر.  کردم مي بازي

 .  بهم داد نمي اي اجازه و کرد مي دعوام اون ولي داره اي مزه چه خوره مي بابا که
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 پس.. . کنم امتحانش بار يک براي داشتم دوست فقط داره ضرر قلبم براي که دونستم نمي منم

  توي رفتم خوردن هوا ي بهونه به و کردم شيطنتي يه بود شده داغ خيليم که بازي يه سر

 ... بدزدم جام يه تونستم ولي بود سخت خيلي...  چرخيدم بزرگي اون به ساختمون

 يدشد خيلي.  گرفت درد قلبم جا همون و آره:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ جدا:»  گفتم باوري نا با

  رفتم من کرد مي فکر بابا وقتي بزرگي اون به جاي تو حاال.  بود قوي خيلي شايد. 

 ستنتون فقط کيم دختر من دونست نمي کسم هيچ و شه نمي پيدام زودي اين به و بزنم چرخ تا

  از نشدم پيدا گشته چي هر و کردم دير خيلي ديده بابا ظاهرا بعدش.  بيمارستان ببرن منو

 مرخص هک اين محض به ولي کرده پيدا منو گرفته دنبالشو بعد گرفته قلبش يکي شنيده بر و دور

  همچين طرف ندارم حق ديگه فهميدم منم.  کرد سياهم بند کمر با شد خوب حالم و شدم

 هک بود باري تنها اون.  زياد خيلي:»  گفت و خنديد «؟ زد رو تو:»  گفتم ناراحتي با.«  برم چيزي

 :»  گفت و انداخت باال شونه.«  بدي باباي چه:»  گفتم اخم با.«  خوردم کتک ازش

 ردمک دنبال که نگاهشو...  شد خيره صورتش نقاشي به و شد ساکت...«  که کنم فکر.  دونم نمي

  گفتي مي که همونيه...  قشنگي نقاشي چه:»  کرد زمزمه...  شدم ميخ نقاشي به خودمم

 و رت جلو رفت.  ريخت اشکم!  احساس اين به لعنت.  اه.  پايين انداختم سرمو «؟ کشيدي ازش... 

  که منو.  سمتم برگشت دم نمي جواب ديد...«  کردي کار روش عالي واقعا:»  گفت

 خيلي ؟ خب کني مي پيداش:»  گفت و نشست کنارم...«  نکن گريه:»  گفت و زد تلخ لبخند يه ديد

  يا...  نخواد منو...  اون و کنم پيداش ترسم مي:»  کردم ناله...«  کن صبر فقط.  زود

 کنهمم حتي:»  گفتم و گرفت گريم...«  من...  باشه کرده ازدواج حتي يا...  باشه داشته نامزد حتي

  نازيال ببين:»  گفت و کرد بغلم...«  ولي زد نمي پير قدر اون چند هر باشه داشته بچم

...  زن نه داره نامزد نه ببيندش کسي بترسه که اين بدون زده قدم باهات کامل ساعت يک وقتي... 

  و شد باز در موقع همون «؟ خب...  نيست کس هيچ به متعهد يعني گرفته دستتو وقتي

 مي گريه چرا:»  گفت تعجب با بهتا که اومدم در نازلي بغل تو از...«  آمادست نهار:»  گفت بهتا

  دو از که افتادم گير خواهر تا دو بين:»  گفتم و زدم لبخند.  نشست کنارم «؟ باران کني
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 ماني به زدي زنگ تو:»  گفتم و کردم پاک اشکمو.  خنديد نازلي.«  بدن داريم دل خوان مي طرف

  بلند جام از «؟ ناراحتي چرا...  فقط:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟

 دب عجب...  بود اي بختي بد عجب.  پايين رفتم و.«  بزنيم حرف بعد.  گرسنمه:»  گفتم و شدم

  بهتا:»  گفت و پايين اومد نازلي.  کشيدم غذا خودم براي و نشستم ميز پشت...  اي بختي

 ردمک سعي اولش.  شد خيره بهم و نشست کنارم.  دادم تکون سرمو...«  بره تا شه مي آماده گفت

  «؟ اي خيره بهم چرا ؟ شده چي نازلي:»  گفتم بود مخم رو ديگه بعد ولي نکنم توجهي

 که زنه يم برقي يه کني مي گريه وقتي ؟ منه از تر مشکي چشمات دونستي مي:»  گفت و زد لبخند

  گفت و کشيد غذا خودش براي يکم.  پايين انداختم سرمو...«  بينمش مي متري ده از

 کيه گه مي بهت ببينه رو نقاشي اين تا راحت وقت اون.  برگرده داداشت تا کن صبر يکم فقط:» 

  که اين بدون.«  کردم تور من ديگرم قل بود قلو دو پسره شايد.  ديدي کجاشو تازه... 

 .«  کني ايميل و بگيري عکس توني مي:»  گفت لب زير.  خنديدم بخوام

 .  نشم مزاحمشون گه مي نيمام...  ندارن اينترنت.  عسلشونن ماه تو.  نه ـ

  ؟ بياي تو يا ؟ پيشت بيام خواي مي.  داريم رسمي تعطيلي روز چند ديگه ي هفته...  ببين ـ

 ... عباس بندر بيام تنها بتونم نکنم فکر...  من...  دونم نمي ـ

 .  ميام من پس ـ

 .  مرسي ـ

 ... کوچولو خواهر کنم مي خواهش ـ

 مبود شده ناراحت ازش خيلي...  نداد اسم نيما حتي...  رفت بهتام و خورديم غذامونو و زدم لبخند

 ... 

  ؟ خب ـ

 تتونس راه اين از و بود ماهر خيلي و داشت اعتياد قمار به بابا...  کازينو يه بوديم رفته...  خب ـ

  گاهي از هر و شدم ماهر.  کردم مي نگاه و رفتم مي منم...  کنه جمع زيادي پوالي
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 دنيايينوشي...  که بدونم تا بودم کنجکاو زمان همون تو...  سالگي سيزده کنم فکر.  کردم مي بازي

 .  بهم داد نمي اي اجازه و کرد مي دعوام اون ولي داره اي مزه چه خوره مي بابا که

 پس.. . کنم امتحانش بار يک براي داشتم دوست فقط داره ضرر قلبم براي که دونستم نمي منم

  توي رفتم خوردن هوا ي بهونه به و کردم شيطنتي يه بود شده داغ خيليم که بازي يه سر

 ... بدزدم جام يه تونستم ولي بود سخت خيلي...  چرخيدم بزرگي اون به ساختمون

 يدشد خيلي.  گرفت درد قلبم جا همون و آره:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ جدا:»  گفتم باوري نا با

  رفتم من کرد مي فکر بابا وقتي بزرگي اون به جاي تو حاال.  بود قوي خيلي شايد. 

 ستنتون فقط کيم دختر من دونست نمي کسم هيچ و شه نمي پيدام زودي اين به و بزنم چرخ تا

  از نشدم پيدا گشته چي هر و کردم دير خيلي ديده بابا ظاهرا بعدش.  بيمارستان ببرن منو

 مرخص هک اين محض به ولي کرده پيدا منو گرفته دنبالشو بعد گرفته قلبش يکي شنيده بر و دور

  همچين طرف ندارم حق ديگه فهميدم منم.  کرد سياهم بند کمر با شد خوب حالم و شدم

 هک بود باري تنها اون.  زياد خيلي:»  گفت و خنديد «؟ زد رو تو:»  گفتم ناراحتي با.«  برم چيزي

 :»  گفت و انداخت باال شونه.«  بدي باباي چه:»  گفتم اخم با.«  خوردم کتک ازش

 ردمک دنبال که نگاهشو...  شد خيره صورتش نقاشي به و شد ساکت...«  که کنم فکر.  دونم نمي

  گفتي مي که همونيه...  قشنگي نقاشي چه:»  کرد زمزمه...  شدم ميخ نقاشي به خودمم

 و رت جلو رفت.  ريخت اشکم!  احساس اين به لعنت.  اه.  پايين انداختم سرمو «؟ کشيدي ازش... 

  که منو.  سمتم برگشت دم نمي جواب ديد...«  کردي کار روش عالي واقعا:»  گفت

 خيلي ؟ خب کني مي پيداش:»  گفت و نشست کنارم...«  نکن گريه:»  گفت و زد تلخ لبخند يه ديد

  يا...  نخواد منو...  اون و کنم پيداش ترسم مي:»  کردم ناله...«  کن صبر فقط.  زود

 کنهمم حتي:»  گفتم و گرفت گريم...«  من...  باشه کرده ازدواج حتي يا...  باشه داشته نامزد حتي

  نازيال ببين:»  گفت و کرد بغلم...«  ولي زد نمي پير قدر اون چند هر باشه داشته بچم

...  زن نه داره نامزد نه ببيندش کسي بترسه که اين بدون زده قدم باهات کامل ساعت يک وقتي... 

  و شد باز در موقع همون «؟ خب...  نيست کس هيچ به متعهد يعني گرفته دستتو وقتي
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 مي گريه چرا:»  گفت تعجب با بهتا که اومدم در نازلي بغل تو از...«  آمادست نهار:»  گفت بهتا

  دو از که افتادم گير خواهر تا دو بين:»  گفتم و زدم لبخند.  نشست کنارم «؟ باران کني

 ماني به زدي زنگ تو:»  گفتم و کردم پاک اشکمو.  خنديد نازلي.«  بدن داريم دل خوان مي طرف

  بلند جام از «؟ ناراحتي چرا...  فقط:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟

 دب عجب...  بود اي بختي بد عجب.  پايين رفتم و.«  بزنيم حرف بعد.  گرسنمه:»  گفتم و شدم

  بهتا:»  گفت و پايين اومد نازلي.  کشيدم غذا خودم براي و نشستم ميز پشت...  اي بختي

 ردمک سعي اولش.  شد خيره بهم و نشست کنارم.  دادم تکون سرمو...«  بره تا شه مي آماده گفت

  «؟ اي خيره بهم چرا ؟ شده چي نازلي:»  گفتم بود مخم رو ديگه بعد ولي نکنم توجهي

 که زنه يم برقي يه کني مي گريه وقتي ؟ منه از تر مشکي چشمات دونستي مي:»  گفت و زد لبخند

  گفت و کشيد غذا خودش براي يکم.  پايين انداختم سرمو...«  بينمش مي متري ده از

 کيه گه مي بهت ببينه رو نقاشي اين تا راحت وقت اون.  برگرده داداشت تا کن صبر يکم فقط:» 

  که اين بدون.«  کردم تور من ديگرم قل بود قلو دو پسره شايد.  ديدي کجاشو تازه... 

 .«  کني ايميل و بگيري عکس توني مي:»  گفت لب زير.  خنديدم بخوام

 

 .  نشم مزاحمشون گه مي نيمام...  ندارن اينترنت.  عسلشونن ماه تو.  نه ـ

  ؟ بياي تو يا ؟ پيشت بيام خواي مي.  داريم رسمي تعطيلي روز چند ديگه ي هفته...  ببين ـ

 ... عباس بندر بيام تنها بتونم نکنم فکر...  من...  دونم نمي ـ

 .  ميام من پس ـ

 .  مرسي ـ

 ... کوچولو خواهر کنم مي خواهش ـ

 مبود شده ناراحت ازش خيلي...  نداد اسم نيما حتي...  رفت بهتام و خورديم غذامونو و زدم لبخند

 ... 

  ؟ خب ـ
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 تتونس راه اين از و بود ماهر خيلي و داشت اعتياد قمار به بابا...  کازينو يه بوديم رفته...  خب ـ

  گاهي از هر و شدم ماهر.  کردم مي نگاه و رفتم مي منم...  کنه جمع زيادي پوالي

 دنيايينوشي...  که بدونم تا بودم کنجکاو زمان همون تو...  سالگي سيزده کنم فکر.  کردم مي بازي

 .  بهم داد نمي اي اجازه و کرد مي دعوام اون ولي داره اي مزه چه خوره مي بابا که

 پس.. . کنم امتحانش بار يک براي داشتم دوست فقط داره ضرر قلبم براي که دونستم نمي منم

  توي رفتم خوردن هوا ي بهونه به و کردم شيطنتي يه بود شده داغ خيليم که بازي يه سر

 ... بدزدم جام يه تونستم ولي بود سخت خيلي...  چرخيدم بزرگي اون به ساختمون

 يدشد خيلي.  گرفت درد قلبم جا همون و آره:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ جدا:»  گفتم باوري نا با

  رفتم من کرد مي فکر بابا وقتي بزرگي اون به جاي تو حاال.  بود قوي خيلي شايد. 

 ستنتون فقط کيم دختر من دونست نمي کسم هيچ و شه نمي پيدام زودي اين به و بزنم چرخ تا

  از نشدم پيدا گشته چي هر و کردم دير خيلي ديده بابا ظاهرا بعدش.  بيمارستان ببرن منو

 مرخص هک اين محض به ولي کرده پيدا منو گرفته دنبالشو بعد گرفته قلبش يکي شنيده بر و دور

  همچين طرف ندارم حق ديگه فهميدم منم.  کرد سياهم بند کمر با شد خوب حالم و شدم

 هک بود باري تنها اون.  زياد خيلي:»  گفت و خنديد «؟ زد رو تو:»  گفتم ناراحتي با.«  برم چيزي

 :»  گفت و انداخت باال شونه.«  بدي باباي چه:»  گفتم اخم با.«  خوردم کتک ازش

 ردمک دنبال که نگاهشو...  شد خيره صورتش نقاشي به و شد ساکت...«  که کنم فکر.  دونم نمي

  گفتي مي که همونيه...  قشنگي نقاشي چه:»  کرد زمزمه...  شدم ميخ نقاشي به خودمم

 و رت جلو رفت.  ريخت اشکم!  احساس اين به لعنت.  اه.  پايين انداختم سرمو «؟ کشيدي ازش... 

  که منو.  سمتم برگشت دم نمي جواب ديد...«  کردي کار روش عالي واقعا:»  گفت

 خيلي ؟ خب کني مي پيداش:»  گفت و نشست کنارم...«  نکن گريه:»  گفت و زد تلخ لبخند يه ديد

  يا...  نخواد منو...  اون و کنم پيداش ترسم مي:»  کردم ناله...«  کن صبر فقط.  زود

 کنهمم حتي:»  گفتم و گرفت گريم...«  من...  باشه کرده ازدواج حتي يا...  باشه داشته نامزد حتي

  نازيال ببين:»  گفت و کرد بغلم...«  ولي زد نمي پير قدر اون چند هر باشه داشته بچم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

349 

 

...  زن نه داره نامزد نه ببيندش کسي بترسه که اين بدون زده قدم باهات کامل ساعت يک وقتي... 

  و شد باز در موقع همون «؟ خب...  نيست کس هيچ به متعهد يعني گرفته دستتو وقتي

 مي گريه چرا:»  گفت تعجب با بهتا که اومدم در نازلي بغل تو از...«  آمادست نهار:»  گفت بهتا

  دو از که افتادم گير خواهر تا دو بين:»  گفتم و زدم لبخند.  نشست کنارم «؟ باران کني

 ماني به زدي زنگ تو:»  گفتم و کردم پاک اشکمو.  خنديد نازلي.«  بدن داريم دل خوان مي طرف

  بلند جام از «؟ ناراحتي چرا...  فقط:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟

 دب عجب...  بود اي بختي بد عجب.  پايين رفتم و.«  بزنيم حرف بعد.  گرسنمه:»  گفتم و شدم

  بهتا:»  گفت و پايين اومد نازلي.  کشيدم غذا خودم براي و نشستم ميز پشت...  اي بختي

 ردمک سعي اولش.  شد خيره بهم و نشست کنارم.  دادم تکون سرمو...«  بره تا شه مي آماده گفت

  «؟ اي خيره بهم چرا ؟ شده چي نازلي:»  گفتم بود مخم رو ديگه بعد ولي نکنم توجهي

 که زنه يم برقي يه کني مي گريه وقتي ؟ منه از تر مشکي چشمات دونستي مي:»  گفت و زد لبخند

  گفت و کشيد غذا خودش براي يکم.  پايين انداختم سرمو...«  بينمش مي متري ده از

 کيه گه مي بهت ببينه رو نقاشي اين تا راحت وقت اون.  برگرده داداشت تا کن صبر يکم فقط:» 

  که اين بدون.«  کردم تور من ديگرم قل بود قلو دو پسره شايد.  ديدي کجاشو تازه... 

 .«  کني ايميل و بگيري عکس توني مي:»  گفت لب زير.  خنديدم بخوام

 .  نشم مزاحمشون گه مي نيمام...  ندارن اينترنت.  عسلشونن ماه تو.  نه ـ

  ؟ بياي تو يا ؟ پيشت بيام خواي مي.  داريم رسمي تعطيلي روز چند ديگه ي هفته...  ببين ـ

 ... عباس بندر بيام تنها بتونم نکنم فکر...  من...  دونم نمي ـ

 .  ميام من پس ـ

 .  مرسي ـ

 ... کوچولو خواهر کنم مي خواهش ـ

 مبود شده ناراحت ازش خيلي...  نداد اسم نيما حتي...  رفت بهتام و خورديم غذامونو و زدم لبخند

 ... 
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  ؟ خب ـ

 تتونس راه اين از و بود ماهر خيلي و داشت اعتياد قمار به بابا...  کازينو يه بوديم رفته...  خب ـ

  گاهي از هر و شدم ماهر.  کردم مي نگاه و رفتم مي منم...  کنه جمع زيادي پوالي

 دنيايينوشي...  که بدونم تا بودم کنجکاو زمان همون تو...  سالگي سيزده کنم فکر.  کردم مي بازي

 .  بهم داد نمي اي اجازه و کرد مي دعوام اون ولي داره اي مزه چه خوره مي بابا که

 پس.. . کنم امتحانش بار يک براي داشتم دوست فقط داره ضرر قلبم براي که دونستم نمي منم

  توي رفتم خوردن هوا ي بهونه به و کردم شيطنتي يه بود شده داغ خيليم که بازي يه سر

 ... بدزدم جام يه تونستم ولي بود سخت خيلي...  چرخيدم بزرگي اون به ساختمون

 يدشد خيلي.  گرفت درد قلبم جا همون و آره:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ جدا:»  گفتم باوري نا با

  رفتم من کرد مي فکر بابا وقتي بزرگي اون به جاي تو حاال.  بود قوي خيلي شايد. 

 ستنتون فقط کيم دختر من دونست نمي کسم هيچ و شه نمي پيدام زودي اين به و بزنم چرخ تا

  از نشدم پيدا گشته چي هر و کردم دير خيلي ديده بابا ظاهرا بعدش.  بيمارستان ببرن منو

 مرخص هک اين محض به ولي کرده پيدا منو گرفته دنبالشو بعد گرفته قلبش يکي شنيده بر و دور

  همچين طرف ندارم حق ديگه فهميدم منم.  کرد سياهم بند کمر با شد خوب حالم و شدم

 هک بود باري تنها اون.  زياد خيلي:»  گفت و خنديد «؟ زد رو تو:»  گفتم ناراحتي با.«  برم چيزي

 :»  گفت و انداخت باال شونه.«  بدي باباي چه:»  گفتم اخم با.«  خوردم کتک ازش

 ردمک دنبال که نگاهشو...  شد خيره صورتش نقاشي به و شد ساکت...«  که کنم فکر.  دونم نمي

  گفتي مي که همونيه...  قشنگي نقاشي چه:»  کرد زمزمه...  شدم ميخ نقاشي به خودمم

 و رت جلو رفت.  ريخت اشکم!  احساس اين به لعنت.  اه.  پايين انداختم سرمو «؟ کشيدي ازش... 

  که منو.  سمتم برگشت دم نمي جواب ديد...«  کردي کار روش عالي واقعا:»  گفت

 خيلي ؟ خب کني مي پيداش:»  گفت و نشست کنارم...«  نکن گريه:»  گفت و زد تلخ لبخند يه ديد

  يا...  نخواد منو...  اون و کنم پيداش ترسم مي:»  کردم ناله...«  کن صبر فقط.  زود

 کنهمم حتي:»  گفتم و گرفت گريم...«  من...  باشه کرده ازدواج حتي يا...  باشه داشته نامزد حتي
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 مي فکر.  خوابيد گرفت اومد مي خوابش شديدا که اون و اتاق داخل رفتيم من و نازلي غذا از بعد

  بودم گرفته درد سر دوباره.  نشستم ميزم پشت...  نبرد خوابم ولي خوابم مي منم کرد

...  زدن مي چشمک بهم جور بد کنارش نويس خود و بودم نوشته توش قبل روز که دفتري... 

  يه اگه حتي يا...  شم خالي تا بنويسم بود بهتر شايد...  کردم بازش و کردم پاک اشکمو

 شه رت نزديک تر بيش شبام اين احساسات به خوندشنش با بوديم هم مال و کردم پيداش زماني

  خالي ي صفحه به و زدم تاريخ زيرش.  بود شده نوشته که کردم نگاه قبل ي صفحه به... 

 همين بقيش ولي بود سخت اول ي جمله نوشتن هميشه...  کشيدم عميق نفس...  شدم خيره

 : نوشتن کردم شروع و دادم تکيه ميز به آرنجمو...  بيرون ريخت مي ذهنم از طوري

 که بهتره خيلي ولي ريختم خودم تو االن تا...  ماجرا از پر...  گذروندم رو سختي خيلي روزاي »

  ماجراي کلي که اين نه درکه قابل و سادست برات احساست کني مي حس...  بنويسي

 هي روزش هر روز چند اين تموم...  شه مي راست فکرم مسير نوشتن با...  باشه ذهنت تو پيچيده

  پدربزرگم فهميدم بار اولين براي بعدش.  عجيب شب اون اول...  گذروندم رو ماجرا

 يه فهميدم که اين ترينش بد...  داشتم غريب عجيب دايي پسر يه...  دارمش اصال و تهرانه

  در يکهو و بودم فکري آرامش تو روز چند...  دونستم نمي ازش هيچي و دارم قلو دو خواهر

 من نه.  غريبست باهام جورايي يه االنم و نبودم خواهرش اصال فهمه مي بهتا دقيقه چند عرض

  بگه بهم داره جرئت اون نه...  نيست آدم اميد بگم و کنم جيغ جيغ سرش دارم جرئت

 بعد ي دقيقه دو و زنن مي درو يکهو که شه مي شروع وقتي واقعي دردسر و...  نشو بچه باران

  اين از تر بد ذهنم تو لحظه يه براي حتي اينا کدوم هيچ اما.  بينم مي پشتش خواهرمو

 معما و اشاره با بخواد نکرد فرصت حتي که...  نبينم آدمو اون تابستون اين آخر تا ممکنه که نبود

 )  اونو همش نتونم بنويسم بعد به اين از باشه قرار اگه کنم فکر...  بگه بهم اسمشو

 ادشي منو اگه اميدوارم البته...  باشه بهتر استيل خوش لقبش همون شايد...  کنم خطاب(  آدم اون

  راهمو دارم کنم مي حس...  دختره اون نه بمونم دختر فضول همون ذهنش تو بيادم

.  کنم کاريش تونم نمي اما...  شم مشروط و مشروط هم سر پشت ممکنه طوري اين.  رم مي غلط

  که کنم کاري بايد اما...  داغونه خيلي آخرم حرف از دونم مي.  نيماست اون از تر بد
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 ماين اما کشم مي زجر قدر چه که بفهمه نبايد اما باشه سخت بايد...  پس ندونه مقصر خودشو

  که کسي تنها و دارم محبت به نياز شديدا مواقع جور اين تو که دختريم چون.  نيست ممکن

 فکر هب ديگه و خوبه حالم که کنم قانع اونو تونم مي که راهي تنها پس...  اونه کنه کمکم تونه مي

 ...  نيستم استيل خوش فکر به ديگه که کنم قانع خودمو که اينه نيستم استيل خوش

 فکر و بودن دنبالش از بايد واقعا شايد.  ريختن مي خيلي اشکام.  شدم خيره رو به رو به...«  پس

  روي سرمو...  ميز به کوبيدم و بستم شدت به دفترو...  کردم مي دوري بهش کردن

 اين تو من نه که مردم مي کاش...  بودم شده ديونه که بود ها لحظه اون از دوباره...  گذاشتم ميز

  زدم...  شدم ميخ جام تو...  و شد مي تموم چيز همه...  بشه اذيت نيما نه بمونم زجر

 برگه.  ردک مي آرومم نوشتن مثال سرم خير.  کردم پاک اشکامو...«  باش آدم:»  گفتم و پيشونيم به

 :»  نوشتم شعرو اين فقط و برداشتم نويسو خود...  کردم مچاله و کندم رو

 زار و افسرده و خسته روم مي

 خويش ي ويرانه منزلگه سوي

 شما شهر از برم مي خدا به

  خويش ي ديوانه و شوريده دل

  دور ي نقطه آن در که تا برم مي

 گناه رنگ از دهم شستشويش

 عشق ي لکه از دهم شستشويش

  تباه و جا بي خواهش همه زين

  سازم دورش تو ز تا برم مي

 محال اميد ي جلوه اي ، تو ز

  سازم گورش به زنده برم مي

  وصال ياد نکند پس اين از تا
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  اشک رقصد مي ، لرزد مي ناله

  من بگريزم که بگذار ، آه

  گناه جوشان ي چشمه اي ، تو از

  من بپرهيزم که به آن شايد

  بودم شادي ي غنچه خدا به

 چيد شاخم از و آمد عشق دست

  افسوس صد ، شدم آه ي شعله

  نرسيد لب آن بر باز لبم که

 

  بست پايم سفر بند عاقبت

  دل خونين ، لب به خنده روم مي

  بردار دست من دل از روم مي

  حاصل بي عبث اميد اي

***** 

 : سامان

 پارش يا لبخند يا زنم مي پوزخند يا بخونمش اگه بعدا.  نيست نوشتني چون بنويسم که سخته »

  کنه مي کمکم فقط چون فايدست بي نوشتن دونم مي فقط ندارم خبر آينده از...  کنم مي

 دارم چرا ولي...  شه نمي دخالت سرنوشت تو...  شه نمي عوض هيچي.  بگذرونم تر راحت زمانو

  کنه مي اکو داره مغزم تو صدا يه ولي چرا دونم نمي ؟ شم مي کشيده نوشتن سمت

 گيجم ... نيست آوردنش زبون به از تر سخت ولي باشه سخت کاغذ روي توصيفش شايد.  بنويس

  حتي که شد دختري همچين مال احساسم و ذهنم و فکر کل ساعت يک تو طور چه که
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 ستهخ...  خستم...  کلمه يه فقط...  کنم توصيف احساسمو بخوام اگه...  دونم نمي ازش چيزم يک

  از خسته...  کردن وانمود از خسته...  بهش کردن فکر از خسته...  براش نگراني از

..« . همين...  خستم...  بودن گيج از خسته...  دادن ادامه قبليم زندگي به از خسته...  زدن لبخند

  مي غروب داشت خورشيد...  شدم خيره بيرون به پنجره از و گذاشتم کنار رو دفترچه

 اول و کرد باز درو.  اومد بيمارم آخرين باالخره که بودم گرفته ضرب ميزم روي خودکار با.  کرد

  به کرد شروع مادره موقع همون و شدم بلند جام از.  تو اومدن مادرش بعد و خودش

 ينم فکر.  خوام مي معذرت خيلي.  اومد پيش برام مشکلي يه من.  ببخشيد واقعا:»  خواهي عذر

  حال هر به رفتين مي بايد پيش ساعت نيم...  آخه.  باشين مطب تو شما اصال کردم

 عالوه هب.  برم که نداشتم کاري.  نيست مهم:»  گفتم و زدم لبخند.«  ببخشيد خيلي خيلي خيلي

 يصندل روي نشوندمش و کردم بغلش.«  کنم معطل ديگه روز چند خانومو نازنين خواستم نمي

 .  دستگاه پشت

 کتوعين هميشه که تو به آفرين:»  گفتم دادم مي مادرش به رو برگه که طور همون و کردم معاينش

  و اخالق بد پسر دونه يه داشتم مريض يه:»  گفتم و نشستم پاش جلوي...«  زني مي

 وت اما...  دوختنش که شد ضعيف قدر اون چشماش.  زد نمي عينکشو وقتم هيچ که بود ادب بي

  مي کار هر وقت هر من آخه:»  گفت و خنديد.«  شي مي تر خوب و تر خوب هي داري

 بعد« ... آفرين:»  گفتم و زدم لبخند.«  دم مي گوش حرفش به منم بزنم عينک گه مي مامانم کنم

  و شدم ماشين سوار.  برم تا برداشتم وسايالمو منم و رفتن خداحافظي و تشکر کلي از

 که ناي بدون رسيدنم محض به...  باشم داشته مامان با سختو شب يه تا کردم حرکت خونه سمت

  شده پارک داخل که سارا ماشين از...  داخل رفتم و شدم پياده پارکينگ داخل ببرم ماشينو

 تنها نه اما داخل رفتم...  بودم بهار جيغ منتظر و کردم باز رو خونه در خستگي با.  آمده فهميدم بود

  سالم:»  گفت و شد بلند جاش از لبخند با سارا...  نديدمش اصال بلکه نشنيدم چيزي

 مشوهرش به.  بوسيدم گونشو و جلو رفتم...«  خستم:»  گفتم و زدم جوني بي لبخند «؟ خوبي. 

 ...  بود خوابيده تختم روي...  بلـــه و اتاقم تو رفتم خواهي معذرت يه با و دادم سالم
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 بغلش.. . بود گرفته خوابمم جاي.  نشستم تخت روي کنارش و گذاشتم کامپيوتر ميز روي کيفمو

  با.  داد سالم و شد رد کنارم از مامان...  پذيرايي توي رفتم نشه بيدار که طوري و کردم

 ؟ برداشتي چرا منو کوچولوي:»  گفت و خنديد.  سارا بغل دادم بهارو و دادم جوابشو سر حرکت

  بخوابم نذاره اگه تو کوچولوي:»  گفتم و بيرون دادم نفسمو...«  ديگه خوابيد مي خب

 خيلي کردم حس.  کشيدم دراز تخت روي و اتاق داخل برگشتم...«  سرم تو مياد مسخره فکراي

  خيلي حس اسپيلت سرماي تو خوابيدن.  کردم روشنش و برداشتم اسپيلتو کنترل.  گرمه

 ودب افتاده خونه توي روز چند که بحثي بعد روز صبح ولي خوابيدم راحت شبو اون...  داشت خوبي

  بگي راحتي همين به توني نمي:»  گفت و نشست کنارم مامان...  شد شروع دوباره

 روز ندچ ديگه ي هفته.  کنم کار تر بيش مدتو اين بايد من:»  گفتم و شدم خيره ميز به.«  نميام

  چه ندارم خاروندن سر وقت حتي پس.  ريزم مي سفرو هاي برنامه دارم منم و تعطيليه

 من طفق که اين مثل...  کنين دعوت رو همه بايد که نره يادتون شمام...  مهموني به رفتن به برسه

 ...«  چينم مي برنامه سفر اين براي دارم

 همه ناي با سفرو اين ترتيب داري که تويي که نيارم روت به منم تا سامان نکن شروع بحثو اون ـ

 ...  مراسمشون به بياي تو که کردن سفارش مخصوصا اونا بعدم...  دي مي مهمون

 هونهب يه.  بيام تونم نمي من...  همين کردم معاينش فقط...  نکردم بهتا براي کاري که من آخه ـ

 .  بيارين اي

 و کردم نگاه بر و دور به...«  که نبود گفتين مي که اي گربه اون دايي:»  گفت و کنارم دويد بهار

  فهميدم نمي.  دويد حالي خوش با دوباره...«  کابينته تو طوطي يه.  ببين واي:»  گفتم

.  داد سالم و نشست صبحانه ميز سر سارا ؟ آخه زد گول شه مي راحت قدر چه رو بچه اين

  تموم طوطي يه و باشه خونمون تو گربه يه اگه که کنه نمي فکر بهار:»  گفتم و دادم جوابشو

 تر بيش ولي کنه مي فکر:»  گفت و خنديد «؟ بينيم مي زنده ي گربه و موش کارتون جا اين مدت

  گم مي دوباره:»  گفت مامان موقع همون و خنديدم...«  داره اعتماد داييش به اون از

  «؟ بياي خواي نمي چرا فهمم نمي من آخه...  پيچوني مي طوري اين بحثو هميشه چون سامان

 ... بمونم نامزدي مراسم تو شب دوازده تا تونم نمي.  دارم استراحت به نياز.  خستم چون فقط ـ
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 يرو قاشقو...«  کني پيدا رو خواستي مي که دختريم اون ممکنه حتي:»  گفت و کرد مکث مامان

  من ؟ باشي لق دهن توني مي تر بيش اين از سارا:»  گفتم حيرت با و گذاشتم بشقاب

...  دونهب بايد مامان ولي ساماني ببخشيد:»  گفت شرمندگي با حرفم وسط...«  و کردم اعتماد بهت

  با و شدم بلند جام از.«  شدم مجبور منم...  گرفته و ناراحتي چرا که شد پيچم پا خيلي

 اون بينينب بعد و بدين ادامه نگراني ي بهونه به فضولياتون به ؟ چيه دونين مي:»  گفتم عصبانيت

  و در سمت رفتم...«  کنه مي قبول چرا و چون بدون خواين مي شما چي هر که کيه

 ارسو و بستم درو کنه تموم حرفشو که اين قبل...«  فقط نزدم حرفي که من:»  اومد مامان صداي

  برم و دور آدماي ي همه کنم فکر بهش خواستم نمي خودمم اگه حتي...  شدم ماشين

 خواهر نامزدي که حاال...  بود داماد فاميالي از اون...  کردم فکر يکم...  داشتن آوريشو ياد فرصت

  لب زير و سرخورد فرمون روي از دستم...  مياد اونم زياد احتمال به مطمئنا داماده

  «؟ ببينمش شه مي واقعا:»  گفتم

 ******* 

 :  نازيال

 ري يم االن نيست هيچي.  باران نيست هيچي:»  گفت و کرد بغلم بهتا...  بود اشکي صورتم تموم

  نمي هيچي من...  لطفا بده لباسامو:»  گفتم و اومدم در بغلش تو از...«  بينيش مي

 ودب شده آماده زود خيلي خودش...  بپوشم مانتومو کرد کمکم عجله با و داد تکون سرشو...«  فهمم

  منو بهتا تا کرد باز ماشينو در اميد.  کشوند خودش دنبال منو و گرفت دستمو... 

 الييب ترسم مي:»  گفتم و شد تر شديد گريم...  نشست کنارم خودشم و نشستم...  بنشونه

  باليي همچين طور چه دونستم نمي...  لرزيد مي بدنم تموم...«  ترسم مي...  بهتا بياد سرش

 انبار باش آروم.  حالش خوبه گفتن.  نداره ترس...  نيست هيچي:»  گفت کرد بغلم.  اومده سرش

  درم بغلش تو از...  گرفتم تشنج کردم مي حس که لرزيدم مي قدر اون بغلش تو...« 

 شده وارد بهم استرس يهو...  تونستم نمي ولي شم آروم تا زد حرف هي و کرد پاک اشکامو.  آورد

 ...  بود
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 هباالخر تا گشتم مي حيرون...  داخل دويدم و شدم پياده وايساديم بيمارستان جلوي که همين

  اومده بند من سر پشت نفسش بهتا چاره بي.  تو رفتم و کردم باز درو...  کردم پيدا اتاقشو

.  وايسادم کنارش...  دهنم تو اومد مي داشت قلبم ديدمش وقتي...  بود دويده که قدر اين بود

  شده سفيد گچ مثل رنگش.  کرد باز چشماشو «؟ ليال:»  زدم صداش.  ريخت اشکم دوباره

 ودب کرده بغض مامانش.  کشيد نفس و داد تکون آروم خيلي سرشو «؟ خوبي:»  کردم ناله...  بود

  با مامانش به رو.  وايساد کنارم...  رسيد و کرد پيدا منو باالخره بهتام...  چاره بي

 بود ردهک بغض که صداش با و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟ شه مي خوب:»  گفتم نگراني

  زمزمه و گذاشتم دستش روي دستمو...«  خواد نمي نگراني گفته دکتر:»  گفت

 فتمگ بغض با...«  که گفتم بهت:»  گفت و زد لبخند بهتا...«  جونم ليال شه مي خوب حالت:»  کردم

  تصادف گفتن وقتي دونه مي خدا...  کرد بغلم و خنديد...«  جونيمه دوست آخه:» 

 بهتا . دونستم نمي من ولي بود کرده تصادف قبل شب البته...  داشتم حالي چه هبيمارستان کرده

  و شدم خم.  پريدم يکهو...«  ره مي داره نازلي ؟ گردي بر خواي نمي...  حاال:»  گفت

 ندچ تا اونم...  بيرون رفتم سريع خيلي و.«  ميام زود:»  گفتم و بوسيدم رو ليال ي گونه سريع

  با...  شد سبز چشمم جلوي ادرين کردم باز درو که همين...  داشت پرواز ديگه ساعت

 هند با...«  ببينمش اومدم:»  کرد زمزمه.  بستم درو «؟ کني مي کار چي...  جا اين:»  گفتم تعجب

 ...  ببينمش بايد:»  گفت درموندگي با...«  توان اون باباش و مامان:»  گفتم باز

 بايد:»  گفت عجله با «؟ داري دوستش باالخره خدا واي:»  گفتم و زدم لبخند «؟ خوبه حالش

  واي ؟ کنين نمي ول همو خودتون حاال زدم استارتو من:»  گفتم و زدم لبخند...«  ببينمش

 فوري ...« ببينيش کنم کاري تا بده من به قولي يه پس ؟ ببينيش خواي مي...  عاليه اين...  خدا

  دقيقا لحظه همون از شد مرخص وقتي:»  گفتم و کردم مکث يکم «؟ قولي چه:»  گفت

» : گفتم فوري «؟ چي:»  گفت تعجب با...«  خواستگاريش بري داري فرصت بعد ي هفته يک تا

  پس خب...  داره دوستت...  داري دوستش...  تو اون ببرمت تونم نمي من که کري اگه

 انگار اما بگم بهت اينو خواستم نمي من...  مرخصيش بعد ي هفته يک تا بگير خواستگاري وقت

  نگاه ادرين به...«  بهتا باش جدي:»  گفتم فوري.  خنديد بهتا...«  خواي مي انگيزه
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 منتظر از همين براي نداري بهش اي عالقه هيچ تو کنه مي فکر ليال راستش:»  گفتم و کردم

 ...  همين براي بياره دستت به که نداره راهي ديگه واقعا کنه مي فکر و شده خسته موندن

 يا . ادرين نداري زيادي فرصت...  پس کنه مي فکر نيما خواستگارش روي خانوادش اجبار به داره

  درست هم داري کار هم داري پول هم چون کنن مي قبولتم که خواستگاريش بري بايد

...  انيد خود حاال.  بيفته ديگه يکي دست ليال نذاري بهتره پس.  همين عاشق همه از تر مهم عاليه

  کنم مي کاري يه خودم بيا توام.  ميام هشت ساعت شب من ببينيش خواي مي اگه

 «؟ بخ خواستگاريش ري مي که معنيه اين به ببينيش و اتاق اين توي بياي اگه ولي...  ببينيش

  خودم و.«  بريم:»  گفتم بهتا به فقط.  چيزي هر يا کنه مخالفت يا بزنه حرف ندادم مهلت

 بتونم نرفته نازلي تا دويدم و خنديدم...  شدن هم مال تام دو اين کامال ديگه.  جون آخ.  رفتم

  ولي بودم افسرده هنوز...  نبود حاليم امتحان اصال ولي داشتم امتحان بعدم روز...  ببينمش

 وت اومدن اميدم و بهتا.  کرد باز درو علي خونه رسيدم که اين محض به...  ندم نشون بودم مجبور

  و کرد باز هم از دستاشو «؟ کرد دعوت رو شما کي:»  گفتم اميد به رو و برگشتم... 

.  رونبي اومد نازلي موقع همون و زدم لبخند...«  همين شبيه عجيب گفته بهتا...  خيال بي:»  گفت

 :»  کرد زمزمه «؟ چرا:»  گفتم تعجب با...  کرد بغلم و داد جوابمو اونم و دادم سالم

  «؟ خوبه دوستت حال ؟ کنم بغل بده

 ...  اينم...  يادته که رو بهتا نازلي...  خوبه خيلي.  نازلي مرسي...  آخ _

 تدس توجه بي...  بودن کرده مجسمش انگار گفتي مي اميدو...«  نامزدشه:»  گفتم و کردم پوفي

  اومدم که من:»  گفت و پايين انداخت سرشو «؟ کوش نيما:»  گفتم و کشيدم رو نازلي

 براش که اي ناراحتي هر...  شناسي مي که رو نيما...  آخه...  هما قبر سر رفته گه مي علي.  نبود

  «؟ جاست اين هما قبر مگه:»  گفتم تعجب با...«  بقيه قبر سر ره مي مياد پيش

 فشونتعار عليم...«  تو بفرمايين:»  گفت اميد و بهتا به رو و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو

 :»  گفت و بيرون داد نفسشو نازلي.  مونديم بيرون نازلي و من...  داخل اومدن و کرد

 تونم نمي اصال که دانشگاه براي کردم جور گواهيايي چه دوني نمي.  کشيدم زحمتي چه دوني نمي

  اين ي همه...  و...  و جا اين بيام تا اورژانسيه وضعيتم و شم خارج بيمارستان از
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 با اشوپ...«  رو لعنتي ي خونه اين تونستم نه...  بخشيده منو نيما نه...  گذشت فايده بي روزم چهار

  اومدي که ديگه ي هفته:»  کردم زمزمه.«  لعنتي:»  گفت و کوبوند در به حرص

 و خنديد...«  بکنش من اسم به بريم خواي مي...  نباش ناراحت...  دم مي قول...  دم مي آشتيتون

  بگم گفت زد زنگ نيما:»  گفت و سمتمون اومد مهرداد که تو رفتيم.  خنديدم منم

.. . شد نمي باورش که نازلي «؟ گفت اينو خودش:»  گفتم تعجب با.«  فرودگاه مياد پرواز موقع

  تو:»  گفتم و شدم خيره چشماش تو...  داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو مهرداد

:»  گفتم جانبي به حق ي چهره با...«  گفت خودش...  نه:»  گفت و زد پوزخند «؟ کردي راضيش

  بي:»  گفت و خنديد نازلي «؟ ميام فرودگاه من بگو نازلي به گفت زد زنگ خودش

 مي دور مهرداد از که طور همون...  کشيد منو و گرفت دستمو...«  ديگه زده زنگ حتما.  خيال

  «؟ انگار دوني مي خودتم:»  گفتم و خنديدم...«  ديگه نيار روش به:»  گفت شديم

 يم من:»  گفتم لبخند با...«  داره خودشو داستان:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو

 .«  داستان براي ميرم

 اولين خب:»  گفت نازلي...  کرد مي پذيرايي بهتا و اميد از داشت بدبخت علي.  نشستيم مبل روي

  پونزده من که زمان اون.  ببينم رو نيما تا تهران اومدم که بود وقتي ديديم همو که بار

 کي تا همو نديديم ديگه اون از بعد حال هر به.  طور همين اونم...  بودم کوچيک خيلي.  بود سالم

  توي.  عمل براي تهران اومدم من.  برخورديم هم به جالب خيلي که پيش سال

 نبالد بود اومده که ديدم اونو غيره و بدن انجام آزمايش سري يه مثال خواستن مي که بيمارستان

  خيلي رو ديگه هم که بود جالب خيلي...  بود بيمارستان اون دکتر که دوستاش از يکي

 تا نهک مي سعيشو گفت اونم.  پرسيدم نيما از من و زديم حرف يکم اون از بعد...  شناختيم زودم

  عملم تونن نمي تهرانم که گفتن خب اما زديم حرف کلي حال هر به.  بشه تر نرم يکم نيما

 ليو نبودم ايران تو عمرمو از خيلي که اين با...  کشور از خارج بفرستن منو شد قرار پس.  کنن

  کرد مجبور رو نيما اونم پس...  برم بابا با خوام نمي و برم تنها تونم نمي کردم وانمود

 يمان با همين براي...  ببره منو که کردن مجبور رو نيما اونا گفت خانمش و مسعودي آقاي به اول. 

  فرودگاه تو هما ايران رسيديم که همين شد انجام کارا ي همه و شدم که عمل رفتم
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 اون زا بعد...  نکرده بغلم وقته خيلي نيما که شد حسوديم که بغلش رفت همچين و دنبالش اومد

  هما که گرفت گريم.  شکست دلم خيلي منم.  هست بيرون تاکسي گفت داد پول بهم نيما

.  الک بود مهربوني دختر...  برسونم باهاش رم نازلي خوام مي منه ماشين گفت و گرفت منو طرف

 .  کرد مي ازدواج نيما با کاش که خورم مي حسرت هنوزم.  بود مهربون خيلي خيلي

 و دز حرف باهام کلي و نشست عقب من کنار اونم کرد رانندگي نيما.  شديم ماشينش سوار بعد

  غيره و قلبت براي بکن کارو اون بکن کارو اين که کرد مي توصيه هم هي.  پرسيد حالمو

 پول قراره وت نه گفت اون ولي آورد بهونه کلي نيما.  بگيره بستني که وايسيم جايي يه گفت يهو... 

  بخره بستني رفت.  بخرم برم من وايسا جا همين پس شي پياده قراره تو نه بدي

 رعتس با کاميون!  نيست ديديم يکهو شد طور چه نفهميدم اصال برگشت گرفت که رو بستنيا

  له بگم شه نمي باورت واي...  بود شده پرت تر طرف اون متر چند که بود زده بهش شديد

 از بعد...  بود شده خشک واقعا ساعت 00 تا نيما...  بود شده خشک نيما...  نگفتم دروغ بود شده

  تشييع براي نتونست حتي...  بود شوکه بازم و لرزيد مي فقط تموم ي هفته دو تا اون

 شدم بستري منم ديدم رو اي صحنه همچين بودم کرده عمل تازه طرف اون از که منم.  بره جنازه

  تنها منم که اين براي.  بودن نيما مراقب شوهرش و مسعودي خانم و علي ديگه... 

 که تموم روز دو همين براي...  شم مي مرخص تا باشه من پيش که فرستادن مهردادو نباشن

  مراقب من خونه رفتيم که اونم از بعد...  بود کنارم اون کردن مي چکم هي و بودم بستري

...  مداشت کنکورم سال اون من...  بزنه پس منو بخواد که نبود برش و دور متوجه اصال.  بودم نيما

  چي فهميد مي داشت کم کم باالخره نيما که شد شروع هفته دو بعد تازه بختيامونم بد

 يم رو نيما که منم.  بوديم اون پيش مواقع تر بيش مهرداد و من بود شلوغ سرشون همه...  شده

  مردي مي ديدي مي وضعيت اون تو رو نيما اگه تو...  گرفت مي گريم قدر اين ديدم

.  درسي مي من به مهرداد باز گرفت مي گريم من...  بود تر چاره بي دنيا تو آدمي هر از انگار...  فقط

  يه اون ولي مياد خوشم ازش حدودي يه تا من...  شد زياد برخوردامون همين براي

 تيح تونم نمي رفتارش طوريه اين من با که نيما وجود با گفتم من که بهم کرد عالقه ابراز بارم

  مي تالششو ترين بيش االن همين براي...  نه يا کنم ازدواج باهات خوام مي که کنم فکر
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 من...  هچي االن از دونم مي هم تصميمم...  بگيرم تصميم من بعد تا بشيم خوب من و نيما تا کنه

  اول همون از که کسي که شانسيه خوش ترين بزرگ اين...  دادم دست از خوبو فرصتاي

 خوبيه پسر واقعا مهرداد اون جز به.  کنم ازدواج باهاش که بخواد ازم چيه من مشکل دونسته مي

  خيره زمين به...  خنديد...«  بادا مبارک بادا بادا:»  گفتم و زدم بشکن...«  پس... 

 بهم...«  افتاده اتفاق اون نيما جلوي که باشه بوده وحشتناکي ي صحنه خيلي بايد:»  گفتم و شدم

  متر چند هوا تو شد پرت اول...  زد بهش سنگيني خيلي کاميون:»  گفت و شد خيره

 آب...«  فقط من...  گرفت زيرش بالفاصله ماشين يه اون از بعد راه چهار کنار دقيقا تر طرف اون

  نداره اشکال:»  گفتم و گرفتم دستشو...«  قلبم:»  گفت لکنت با و داد قورت دهنشو

 دهش له...  له...  بود شده له:»  گفت گريه با اونم و کردم بغلش...«  نکن فکر بهش ؟ خب...  نازلي

 ...«  نازيال بود

 ... ها شه مي بد حالت نکن گريه.  شده تموم...  گذشته نازلي...  بابا اي _

 هخوب...  اتاق تو برمش مي من:»  گفتم و آوردم درش بغلم تو از «؟ نازلي خوبي:»  اومد بهتا صداي

  نازلي...«  خوره مي بهم داره حالم...  واي:»  گفتم و شدم خيره مهرداد به...« 

 ردمک پرت تقريبا رو نازلي.«  ميام االن من.  اتاق توي ببرش لطفا مهرداد:»  گفتم و کردم بلند رو

  ضايع تا کردم صبر اي دقيقه ده يه...  شويي دست توي رفتم سريع خيلي و بغلش تو

 ...  بيرون رفتم و نشه

 

 صليمو هم به کنم فکر.  دونم نمي:»  کردم ناله «؟ شد چتون يکهو تا دو شما:»  گفت تعجب با بهتا

 :»  گفت و داد تکون منفي ي نشونه به سرشو «؟ مونين مي نهار خيال بي حاال... 

 .« بريم بايد ديگه پس داريم خريد يکم که بعدشم.  رستوران هم با بريم قراره

 ...  برين...  خب خيلي ـ

 لحا هر به چيه شغلش دونستم نمي.  رسيد مسعودي خانم موقع همون رفتن و کردن خداحافظي

  شده کم ماشينت الستيک باد:»  گفت علي به رو کرد بوسي رو باهام که اين بعد و رسيد
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 ندهخ با و داد تکون سرشو.«  نازيالم:»  گفتم لبخند با...«  تو:»  گفت من به رو.«  باشه حواست... 

  آشپز سمت رفت.«  بدم تشخيص رو شما گيرم نمي ياد وقت هيچ من:»  گفت

 گازو منم:»  گفت و خنديد علي «؟ کرده درست رو غذا نازلي...  بويي چه واي:»  گفت و خونه

  دستش:»  گفت مسعودي خانم.  خنديدم.«  کنم مي خواهش.  نداشت قابل.  کردم روشن

 .«  نبود خوب حالش ولي کي اتاق دونم نمي...  اتاق تو:»  گفتم «؟ کجاست خودش.  نکنه درد

  ؟ چرا واي ـ

 .  زنم مي سر بهش رم مي االن...  زياد.  نيست مهم.  هيچي ـ

 مي داشت مهرداد...  بود خوابيده.  ديدمش که نيما اتاق رفتم.  نبود که مهرداد اتاق داخل رفتم

 .«  بودي مواظبش که مرسي:»  گفتم بهش رو.  بيرون اومد

 .  کنم مي خواهش ـ

.  بخشيدب:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو «؟ خوبي:»  گفتم و بستم درو.  بيرون رفت

 .«  آوردم در بازي لوس

  ؟ چيه بازي لوس بابا نه ـ

 ...  يهو چشمم جلوي اومد صحنه فقط ـ

 مي راه گريه و داد و جيغ قدر اون االن بودم من...  تو براي برسه چه ديگه.  ترسناکه خب آره ـ

 ... داد مي نبات آب بهم اومد مي شمال قطب جمهور رئيس که انداختم

 فتگ و خنديد...«  پنگوئن يا...  دلفين يا...  طبيعي يخچال شايدم:»  دادم ادامه و کردم فکر يکم

  خواي مي:»  گفتم و نشستم کنارش تخت روي.«  خنديدم...  بسه...  خب خيلي:» 

 ...«  کن استراحت

  ؟ خوندي درسم اصال تو ـ

  ؟ خوندي مگه تو.  نه ـ

 ...  کال خوندم مي داشتم روزو سه اين من ـ
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 ...  پس حالت به خوش ـ

 ... نازيال بخون يکم ـ

 .  خيال بي...  دن مي وقت بهم ديگه ترم يه شم مي مشروط فوقش ـ

  ؟ راحتي همين به ـ

 ... بخونم تونم نمي خب ـ

 ...  بتوني بايد ـ

 امونت دو االن.  کنم چک برناممو بذار:»  گفتم که بزنه حرفي خواست.  کشيدم دراز و ندادم جوابي

  مي بعد...  غزل پيش رم مي سرش پشت.  فرودگاه بريم مي رو تو عصر.  خوابيم مي

 بعديم امتحان براي دم مي قول بعد.  دم مي امتحان فردا.  برسونم هم به رو ليال و ادرين رم

 ...« همين...  مياي تو دوباره که بهتاست نامزدي که بعدشم.  بخونم

 به حواسشون بايد بزرگا خواهر وگرنه دم نمي گير نيست خوب حالت چون فقط:»  گفت و زد لبخند

  مي.  خوبه خيليم من حال:»  گفتم و بستم چشمامو فوري...«  باشه کوچيکا خواهر

 اگه حتي...  شدم خيره رو به رو به و برگردوندم رومو...  نزد حرفي ديگه...«  لطفا بخوابم خوام

 ...  داشتن آوريشو ياد فرصت برم و دور آدماي کنم فکر بهش خواستم نمي خودمم

 نيمه و نصفه آدم خواب وقتي.  بودم نخوابيده هيچي انگار اما...  خوابيدم بغض با و بستم چشمامو

 .  نازيال باش زود:»  گفت و کرد بيدارم نازلي.  نخوابيده اصال کنه مي حس مونه مي

.  شدم بلند جام از...  بود آماده ي آماده کردم باز چشمامو «؟ بياي خداحافظي براي خواي نمي

  دنبالش گيج و پوشيدم رو مانتو...«  دختر شد ديرم باش زود:»  گفت و داد بهم مانتومو

 «؟ برسونمتون خواين مي:»  گفت مهرداد...  کردن خداحافظي باهامون مهرداد و علي...  افتادم راه

 .  نيست الزم...  نه گفتم کنين مي تعارف دارين که دفعست چند...  نه:»  گفت نازلي

...«  مبر بايد ديگه خب.  رسونه مي رو نازيال اونم که بينيم مي رو نيما جا اون ريم مي تاکسي با

  کرديم حرکت و گرفتيم تاکسي...  شدم يار هوش کم کم منم و کردن خداحافظي دوباره
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.  زد مي حرف موبايلش با داشت فرودگاه در جلوي که ديدم رو نيما رسيديم تا...  فرودگاه سمت

  حرکت دنبالش منم.  نيما سمت دويد و داد پولو ، شد پياده تاکسي از حالي خوش با نازلي

 فتر و زمين گذاشت کوچيکشو چمدون نازلي...  شد خيره ما به و کرد تموم تماسشو نيما.  کردم

  که مرسي:»  گفت نازلي...  بود شده خيره من به و بود حرکت بي نيما ولي...  بغلش تو

 اطرخ به:»  گفت و داد هل بغلش تو از اونو نيما...«  دارم دوستت خيلي شه نمي باورم.  نيما اومدي

  باشي جا اين که نداره اي ديگه دليل:»  گفت گيجي حالت با نازلي...«  نيومدم تو

 ريدغ و تر جلو اومد...«  گرفته قلبت گفت مي مهرداد:»  گفت کالفه و زد نفس نفس يکم نيما...« 

  و شد خيره بهم...  بود شده گيج نازلي «؟ دي مي ادامه کارات اين به قدر اين چرا:» 

 يحت:»  کرد زمزمه نيما صورت تو باشه آورده دست به دوباره نفسشو به اعتماد انگار بعد يکم

 .« .. خاطرش به بيمارستان رفتم بار ده از تر بيش سالي سال پنج اين تو کنه نمي فکرشم

 ...«  نکن يا کن قبول ميخواي...  اومدي من خاطر به توام:»  گفت و کرد مکث يکم

 ... که گفتم ـ

 باور يگفت جا اين به اومدن براي دليلتو وقت هر ولي گفتي چي شنيدم:»  گفت حرفش وسط نازلي

  نمي نيما:»  گفت خواهش با و گرفت دستشو نازلي...  شد ساکت نيما...«  کنم مي

.. . ببيني منو حداقل خواستي نديدي خواهرتو وقته خيلي چون...  اومدي من خاطر به تو ؟ فهمي

  گفت بازيش لج همون با دوباره باز و کشيد دستشو نيما.«  کن قبولش...  داداشمي چون

 نم به نيما...«  برو پس:»  گفت حرص با و شد خيره چشماش تو نازلي...«  نيومدم تو خاطر به:» 

  ولي نره من ي بهونه به اونم و بمونه کنم خواهش من خواست مي شايد.  کرد نگاه

 سمت رفت و نزد حرفي نيمام.  نگفتم هيچي و پايين انداختم سرمو.  کردم مي کارو اين عمرا

  نازلي شده گيج:»  کردم زمزمه...  کرد نگاه بهش و برگشت ناراحتي با نازلي...  ماشينش

 که بعد ي دفعه نباش نگران ولي...  شه مي پشيمون باز بخشيدمت بگه مياد تا ولي بخشيدتت... 

  گفتم و کردم نگاه گوشيم ساعت به.  داد تکون سرشو.«  کنم مي درستش خودم اومدي

 روبوسي باهاش و کردم بغلش «؟ کنيم خداحافظي جا همين.  جون نازلي برم بايد ببخشيد:» 

 ...  کنم مي خواهش:»  گفتم لبخند با.«  مرسي...  گذشت خوش خيلي:»  گفت اونم.  کردم
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 نمم.  فرودگاه توي رفت و فرستاد بوس برام.  تر عقب رفتم قدم چند...«  بينمت مي...  خداحافظ

  خيره بهم...  شيشه به زدم که بيرون ببره پارک از ماشينو خواست مي تازه نيما دويدم

.  تمنشس و...«  برسوني منو بايد پس ندارم ماشينم.  ندارم پول من:»  گفتم و کردم باز درو.  شد

  مي ؟ بري کجا دوني مي مگه:»  گفتم و شدم خيره بهش.  کرد حرکت و نزد حرفي

 ؟ راچ:»  گفت عصبانيت با نياورد طاقت ديگه انگار...  گفتم براش آدرسو.«  غزل پيش برم خوام

  نزدي حرفي هيچ چي براي.  خواستم مي چي و بوده چي منظورم شدي متوجه دونم مي

 يه نهمي ما دختر فضول:»  گفت و خنديد عصبي.«  کنم دخالت خوام نمي من:»  گفتم تفاوت بي «؟

  حرص با...«  مخلصيم:»  گفتم و زدم خند نيش...«  دقيقا کنه دخالت خواد نمي جا

...  شم خالص دستش از که برسيم تا موندم منتظر منم.  نگفت چيزي باز و کرد تر بيش سرعتشو

  مي من:»  گفتم رسيديم که همين...  ذوقش تو خوره مي برادري همچين با شديدا آدم

 بيام هد ساعتاي شايد...  رم مي تاکسي با خودم بيمارستان برم بايد بعدش من نيما...  پيشش رم

  و ندادم جوابشو.«  نخوندي درس هيچيم و:»  گفت و شد خيره بهم «؟ نداري مشکلي. 

 آپارتمان خونشون.  داخل رفتم شد باز در وقتي و زدم رو خونه زنگ.  بيرون رفتم و کردم باز درو

  سومم ي طبقه و بود همسايه دوم ي طبقه.  هيچي که اول ي طبقه...  بود طبقه سه

 ، نشسته پله روي که ديدم فرهادو رسيدم سوم ي طبقه به که همين.  بود مامانشون ي خونه

  و کرد باز چشماشو.  زدم صداش تعجب با...  بسته چشماشو و داده تکيه ديوار به سرشو

 «؟ نشستي جا اين چرا که اينه منظورم ؟ کني مي کار چي جا اين...  تو:»  گفتم...  شد خيره بهم

  اين...  ببينمشون خوام مي فقط...  من:»  گفت و شد بلند جاش از.  بود اشکي چشماش

 عصبي...«  ذاره نمي ماني.  ذارن نمي ولي...  ولي ببينمشون خوام مي.  خوام مي که چيزيه تنها

  مگه ؟ ببينم بچمو و زن من که ده نمي اجازه اون ؟ شه مي باورت:»  گفت و خنديد

 بود محکم قدر اين که فرهادي شد نمي باورم.  لرزيد مي صداش «؟ آره ؟ مانيه دست اونا ي اجازه

  دوران کال کردم فکر...  شده داغون دنيا کل کردم فکر لحظه يه...  لرزه مي صداش

 ... ماجرا پشت ماجرا...  مشکل پشت مشکل.  رسيده سر اميدي نا و ناراحتي

  «؟ خونست کي:»  کردم زمزمه...  داد سالم و کرد باز درو ماني...  زدم در و شدم رد کنارش از
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 ... غزال و غزل و من ـ

 ...  تو بياد بذار ـ

 ودب نزديک که بودم رسيده حدي به ديگه «؟ بذارم چرا ؟ شدي ديونه:»  گفت و کرد نگاه فرهاد به

  گندي خيلي خيلي روز ماني:»  گفتم عصبي.  سرم روي بذارم آپارتمانو کل شم منفجر

 روي هنوز خب:»  گفتم و کردم فکر يکم...«  جا همين تو بياد نذاري اگه قسم خدا به.  داشتم

  آخه د.  ببينه بچو و زن بياد بذار دم مي قسمت غزل همون جون ولي نکردم کار تهديدم

 کفشم ي پاشنه با.  بود وايساده سيخ طور همون.«  ور اون برو...  ديگه شه مي داغون غزلم

 :»  گفتم حرص با «؟ چته:»  کرد ناله...«  اه ديگه برو:»  گفتم و پاش روي کوبوندم

 يا بدبختي هر...  دنيا مرداي تموم دست از بکشه منو خدا...  تو بيا:»  گفتم فرهاد به رو...«  ديونه

  خواست مي دلم...  تو رفتم غر با و...«  بوده مردا دست از آوردم عمرم کل تو که

 رفتمگ مي گريمو جلوي بايد ولي بودم شده اي عقده که قدر اون.  گريه زير بزنم بشينم گوشه يه

  خوابش بغلش تو غزالم و بود خوابيده تخت روي.  کردم باز غزلو اتاق در...  شم قوي تا

 و نشست جاش تو.  بود نخوابيده اولم از انگار.  کرد باز چشماشو.  زدم صداش آروم...  بود برده

 ...«  مضطربه خيلي ؟ خب شه آروم کن کاري يه...  ببينتت اومده فرهاد غزل:»  گفتم

 با غزل.  کردم بغل آروم غزالو رفتم و دادم جوابشو لبخند با منم...«  مرسي:»  گفت لبخند با غزل

  مي دردش طوري اون:»  گفت نشه بيدار غزال کرد مي سعي که آرومي خيلي صداي

 :» گفت و گرفت دستش تو داد مي بچه خوب بوي که کوچولوشو پتوي...«  شه مي بيدار گيره

  و بوسيد گونشو اونم و دستش توي پتوي روي گذاشتم رو بچه آروم...«  بغلم تو بذارش

 ديگه غزل...  تو اومد فرهاد که بگيرمش احتياط با دوباره خواستم...  داد تکونش آروم آروم

  فکر...  کرد بغلش و پيشش رفت قدم يه با فرهاد...  من به بده رو بچه که نبود حواسش

 و نشستم تخت روي...  گرفت مي خوابم داشت ديگه که من بغلش تو موند اي دقيقه ده يه کنم

 :»  گفت بغض با غزل...  زد مي پا و دست و بود شده بيدار غزال...  شد جدا ازش فرهاد

 ماني با شايدم يا...  بود آورده باال خون حتما...  شده فرهاد خوني بلوز متوجه تازه «؟ فرهاد خوبي

 ...  غزل داغونم:»  گفت و کرد بغل غزالو فرهاد.  دونستم نمي...  بود شده دعواش
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 ولي...  عاشقونتون حرفاي وسط ببخشيد:»  گفتم فوري...«  جا اين آوردمت نمي کاش...  کاش

  هيچي و شد خيره بهم «؟ بزني چادر خونه جلوي بعد که آورديش داشتي مرض فرهاد

 فکر يکم غزل...«  بود ذره يه براتون دلم:»  گفت و کرد نگاه غزل به دوباره...  ادب بي...  نگفت

 ...  نشست خودشم و نشوندش تخت روي...«  بشين بيا فرهاد:»  گفت يهو بعد و کرد

 . گرفتمش فرهاد از و...«  کنم بوش خوام مي من بده رو نفسي توپولوي اون:»  گفتم لبخند با

  و بوسيدم غزالو...«  کن گوش من به فرهاد:»  گفت غزل که بگيره رو بچه خواست

 رنميا کجا از رو نازي ناز بوي اين ها بچه نيست معلوم اصال...  بودم بچه بوي عاشق.  کردم بوش

  خيلي اينا بابا فرهاد:»  گفت و گرفت دستشو غزل.  شد خيره غزل به فرهاد ؟ آخه

 خواهش ازت بايد قبلش ولي...  شه مي جهاني جنگ يه وگرنه باشي جا اين نبايد تو...  ميان زود

 ...  داري دوستش که کسي هر خاطر به...  غزال خاطر به...  من خاطر به...  کنم

 ...«  درمان براي برو فرهاد

 ...  نه ـ

  ؟ نه چي براي ـ

 شما شپي بيفته اتفاق که اين قبل خوام مي فقط...  فقط...  غزل نيست اميدي...  نيست درماني ـ

 ... بيمارستان نه باشم

 به خدا...  هست کن باور...  فرهاد هست اميد ؟ بيفته قراره اتفاقي چه مگه:»  گفت گريه با غزل

  هيچ درمان براي برو فقط کنه مي رحم ها ما به...  بچت اين حتي و و غزال و من

 سخرهم دنياي چه...  گرفت مي گريم داشت منم ديگه...«  نميفته خورم مي قسم.  نميفته اتفاقي

  از دوما...  کنه اذيتت خوام نمي...  بکش رو بچه اون اوال:»  گفت فرهاد...  بود شده اي

 مشد نمي مريض من اول همون از کنه رحم شماها به خدا بود قرار اگه ؟ نشدي خسته داشتن اميد

  و شد بلند جاش از کرد پاک اشکاشو غزل...«  بريم شو آماده...  ببرمتون اومدم االنم. 

 نهات غزل:»  کرد ناله فرهاد.«  بيمارستان بري که نکني قبول تا نميام باهات جا هيچ من:»  گفت

  کنارش دوباره غزل...«  کنم مي خواهش بگذرونم شما با خوام مي دارمو که فرصتي
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 تونم نمي من...  عاشقتم من ؟ خب دارم دوستت من فرهاد:»  گفت و ريخت اشکش.  نشست

  بري بايد بگذروني بچت و من با فرصتتو خواي مي اگه...  نباشي کنارم تو که کنم تحمل

 ...«  نداري فرصتي هيچ صورت اون غير در چون شي درمان

 ؟ بينم مي غزالو و تو که باريه آخرين اين فهمي مي باشه نداشته اي فايده اگه اما ـ

 دم مي قول...  ميام غزالم با ديدنت ميام روز هر خورم مي قسم:»  گفت و داد فشار دستشو غزل

  اين از ذاره نمي حتي بابات ؟ قولي چه ؟ دي مي قول:»  گفت و زد پوزخند فرهاد...« 

:»  فتگ اطمينان با دوباره غزل...«  ببيني منو بخواي که اين به برسه چه بيرون بياي ديواري چهار

 ...«  بدم تو به که قولي خصوص به...  وايميسم پاش دم مي قول وقت هر من فرهاد

 تو.  دم مي قول بهت من...  کنم مي خواهش:»  گفت گريه با و گرفت دستاش تو فرهادو صورت

  رسونم مي خودمو.  کني اس ام اس برام آدرسو کافيه فقط ؟ نداري داري اعتماد بهم که

 کرد مي فکر داشت فقط فرهاد...«  فرهاد بده قول...  ري مي که بده قول فقط.  ميام شده طور هر. 

  شديد قدر اون و کرد بغل غزلو...  زد صداش غزل سرش پشت و شد بلند جاش از... 

 مي قول...  باشه:»  گفت گوشش در بعدم...  ترکن مي بچش و غزل االن کردم حس که داد فشار

 .«  غزل باشه يادت بغل اين...  بيني مي منو که بود باري آخرين اين اگه...  اگه و...  دم

 طاقت ديگه...  بيرون رفتم و تخت روي گذاشتم غزالو.  ريخت اشکش قطره يه که ديدم کامال

  . ببينم کشيدن زجر حال در کسو هيچ نداشتم طاقت ديگه...  ببينمشون طوري اون نداشتم

 درسآ و گرفتم تاکسي يه و بيرون رفتم خونه از...  مردم مي داشتم ديگه...  بود گرفته گريم باز

  خودم به داشتم...  بدم کجا از پولشو بودم مونده رسيديم وقتي.  دادم بهش بيمارستانو

 هک شکر شديدا رو خدا و برم نمي ور اون و ور اين خودم با کيف وقت هيچ که فرستادم مي لعنت

 ...  ببخشيد:»  گفتم و سمتم اومد.  زدم صداش.  شد پياده ماشين از لحظه همون ادرين

 بهم عجبت با «؟ بدي رو تاکسي اين پول لطفا شه مي ولي ببخشيد خيلي.  طوالنيه يکم...  قضيش

  کرد حساب پولو.  پايين انداختم سرمو «؟ کردي گريه قدر اين چرا:»  گفت و کرد نگاه

 و دادم ونتک منفي ي نشونه به سرمو «؟ افتاده اتفاقي:»  پرسيد دوباره...  بيمارستان داخل رفتيم و

  بدون و...«  کنم بيرونشون جوري يه برم تا بمون منتظر جا همين:»  گفتم بغض با
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.. . ريختن مي فقط و فقط اشکام...  کردم حرکت ليال اتاق سمت بزنه حرفي بدم مهلت که اين

  همه اون.  اصال نداشتم نا ديگه.  بودم نخورده هيچي تموم روز يک...  ترکيد مي داشت سرم

.  بود رفته باباش.  بود مامانش فقط.  دادم سالم و کردم باز درو...  گريه و گرسنگي و عصبي فشار

  چون...«  کنين استراحت برين بايد شما پيشش مونم مي من...  جون خاله:»  گفتم

 مالقات توق که زماني حتي بمونن ليال سر باالي تونستن مي بودن آشنا بيمارستان اون رئيس با

 ...«  داري امتحان فردا.  مونم مي دخترم پيش.  نه:»  گفت مامانش...  شده تموم

 رومآ ليال پيش ميام گفتم.  شده دعوام بابا و مامان با.  باشم تنها باهاش يکم خوام مي...  آخه ـ

  راحت خيالتونم برين لطفا ؟ موندين جا اين ساعته چند دونين مي اين خسته شمام...  شم

 .  گردم مي بر خوابيد که بعد پيشش مونم مي ساعتي چند من...  باشه

 ... آخه ـ

 دم مي قول.  هستم مراقبشم باشم تنها دوستم با خوام مي...  ديگه لطفا:»  گفتم حرفش وسط

 .«  جان باران مرسي:»  گفت لبخند با و شد بلند جاش از...«  جون خاله

 ... کنم مي خواهش ـ

 تو ادبي تا کردم اشاره ادرين به و بيرون رفتم اتاق از.  رفت باالخره و تشکر بازم و کرد خداحافظي

  «؟ مياد کي:»  گفت ضعيفي صداي با اونم و کردم سرش آروم خيلي رو ليال شال... 

 ... ديگه نزن حرف ؟ خب...  ببيندت خواد مي...  ادرين ـ

 يم مغزم تو فکر عالمه يه ولي بيرون برم تا در سمت رفتم...  تو اومد ادرينم و نزد حرفي ديگه

  بخشيده رو نازلي نيما...  کنن مي ازدواج ادرين و ليال...  کرد تصادف ليال...  چرخيدن

.. . گرفتم سرمو...  و حبسه خونه تو غزل...  ميره مي داره فرهاد...  بياره زبون به نيست حاضر ولي

  ادرين...  ديدم نمي هيچي...  افتادم و گرفتم ديوار به دستمو.  رفت مي گيج شديد

 واردي به سرمو.  آوردم در جيبم تو از گوشيمو.  نشست کنارم «؟ خوبي تو:»  گفت و سمتم دويد

 .  نيست خوب حالم بگو...  من بگو...  نيما به بزن زنگ:»  گفتم حال بي و دادم تکيه
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 ي ونهنش به سرمو «؟ کنم خبر پرستار خواي مي:»  گفت و گرفت ازم رو گوشي...«  دنبالم بياد بگو

  خرد داره جمجممم کردم مي فکر که کرد مي درد قدر اون سرم.  دادم تکون منفي

 الهن...  اومد پرستار يه با بعد يکم و بيرون رفت اتاق از اونم و گرفتم دستام تو سرمو...  شه مي

  خيلي:»  گفت ادرين...  ريختن مي هي اشکام...«  بياد نيما خوام مي فقط من:»  کردم

 ...«  شي بستري بهتره فعال...  زنم مي زنگ من خب

 ردمک حس سُرُمو درد وقتي فقط رفت کي و اومد کي نفهميدم...  بود سرگيجه و گريه فقط بعدش

  نگراني با.  بستم چشمامو...  اتاق داخل دويد نيما که بود موقع همون.  اومدم خودم به

 و سمتم دويد.«  کن خاموشش...  المپو...  ل:»  گفتم و کردم باز دوباره چشمامو...  زد صدام

  باليي چه:»  کرد زمزمه.  دادم قورت دهنمو آب و بستم دوباره چشمامو.  گرفت دستمو

 خيلي موهامو.  کشيدم دراز پهلو به...  مياد خوابم کردم مي حس...  ندادم جوابي «؟ اومده سرت

  باز چشمامو...«  شي مي تر بد داري روز هر:»  گفت و زد پس صورتم توي از آروم

 ايبر ؟ وصله بهت سرم چي براي پس:»  گفت نگراني با...«  همين...  خستم:»  کردم ناله و کردم

  کني طرف بر خودت تخت روي خونه توي خستگيتو بايد ؟ بيمارستاني تخت تو چي

 ...«  خوبم:»  گفتم و دادم فشار دستشو...« 

 ... نيستي خوب ـ

 ؟ کنه مي حل رو مشکلي.  نيستم.  آره ـ

:»  کرد زمزمه...  ندارم رو کاري هيچ حال که افتاده فشارم کردم مي فکر...  زدم مي حرف زور به

  نمي:»  گفتم ضعيفي صداي با و بستم دوباره چشمامو...«  شد بد حالت چرا بگو بهم

 قطف...  بود گشنم.  داشتم شديد درد سر.  شد قاطي ذهنم تو بود افتاده امروز که اتفاقي هر.  دونم

  بر رو گوشي اگه...  نيما توئه خاطر به همش ولي...  افتادم بعدم کردم حس رو همينا

 ختب بد من فقط...  تو نه شه مي ناراحت اون نه وسط اين نبخشيش و نزني زنگ نازلي به نداري

  درد سر از دارم االنم:»  گفتم و گرفتم سرم به دستمو...«  تخت روي ميفتم طوري اين
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...«  سرتم باالي من...  دلم عزيز بخواب:»  گفت و بوسيد گونمو «؟ بخوابم شه مي.  رم مي مي

 ...  شدن گرم پلکام و شنيدم رو همينا فقط

 ********** 

 ( مراسم شروع از قبل ساعت يک) 

 : سامان

 چه:»  گفتم و شدم خيره بهش...  تو اومد بهار و شد باز در.  نشستم تخت روي و زدم کراواتمو

  هم با بابا دنبال بره خواد مي گه مي مامان:»  گفت بعدم.  چرخيد و خنديد...«  خوشگل

 تنيس خوب داريم بچه من ؟ واقعا:»  گفتم درموندگي با...«  فرستاد شما با منو همين براي برن

  ذوق با.  خنديدم.«  دايي شدي خوشگل چه.  نيستم بچه من:»  گفت و خنديد...«  بهار

 همه.. . بيرون رفتم و گذاشتم کتم جيب داخل رو گوشيم.  بيرون دويد و...«  عروسي بريم:»  گفت

  مراسم يه براي کردم مي تعجب بازم...  بوديم مونده تا دو ما فقط و بودن رفته

 در.  داشتن اختيارشم بود خودشون مراسم...  خب ولي کنن دعوت رو ما بايد چرا نامزدي کوچيک

  و کرد باز شاگردو در زور کلي با بهار بعدم نشستم خودم اول و کردم باز ماشينو

 انيزم تا.  کردم حرکت و بستم براش کمربندشو.  ببندم درو خودم شدم مجبور آخرشم.  نشست

  ديدمش مي اگه ؟ بينمش مي و کنه مي رو بهم شانس که...  داشتم عجيبي حس رسيدم که

 به يديمرس وقتي...  رفتم مي اميد با فقط دونستم نمي رو هيچي ؟ داشتم مي العملي عکس چه بايد

  ببينمش تونستم مي که فرصتي تنها...  کردم نگاه بود روم به رو که بزرگي ي خونه

 زنا و مردا اون از غير.  بودن زمان اون همه که کردن مي هم دست رو ها حلقه بايد که بود زماني

  يا همسايه يه مال که کناري ي خونه مردا و وثوق آقاي خود ي خونه زنا...  بودن جدا

 شايد...  مردا قسمت داخل رفتم خودمم و سارا پيش بره تا فرستادم بهارو...  بود نزديک دوست

 ...  ببينم برادرشو تونستم مي حداقل

********** 

 : نازيال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

373 

 

 ؟ انداخت مي اون ياد منو بايد نامزدي مراسم يه چرا...  کردم پاک اشکامو و نشستم تخت روي

  حرفش ياد...  عروس نه بودم داماد فاميل من...  بود عروسي مراسم ديدمش من که جايي

 :  زدم لبخند...  افتادم

 ... عتيقن عروس فاميالي ـ

 .. بگم همه به و بگيرم دستم بلندگو يه عروسيت تو باشه يادم ـ

 فقط.  ودمب نرفته آرايشگاه حتي...  شدم خيره بودم نپوشيده هنوز که لباسم به و زدم تلخي لبخند

  کرده ماليم خيلي صورتمم آرايش و بود بافته ساده و خوشگل خيلي موهامو برام نازلي

 ودب نکرده آشتي باهاش مسخره نيماي هنوز...  باشه عروسي تو خواد نمي گفت مي خودش...  بود

  نيما بميرم لحظه يک که بود اين خواست مي دلم که چيزي تنها دونست مي خدا... 

 جام از. .. شم زنده من دوباره کنه آشتي نازلي با بعد نکرده عمل خواستم به که بگيره پشيموني

  نمي دلم اصال.  تقريبا بودن اومده نفر چند...  بپوشم تا برداشتم لباسو و شدم بلند

 رو نازلي و کردم پرت لباسو...«  فقط بکش منو خدايا.  لعنتي:»  کردم ناله...  بپوشمش خواست

  گفتم و بستم درو فوري...«  نکردي عوضش که تو:»  گفت و داخل اومد...  زدم صدا

 و بهش دادم لباسو «؟ چي:»  گفت حيرت با.  زد خشکش...«  بپوشيش تو قراره چون درسته:» 

  با...«  باشم مراسم توي تونم نمي من.  نازلي بزن جا من جاي خودتو امشب:»  گفتم

 خوب حالم من.  کنم مي خواهش:»  گفتم التماس با.«  کنم نمي کاري همچين من:»  گفت حرص

  عصبانيت با.«  بخوره بهم نامزدي کل کنم غش مراسم وسط ترسم مي...  نازلي نيست

 زنه نمي مو صداهامونم.  همه شبيه که اندامامونم:»  گفتم لبخند با...«  نيار در بازي بچه:»  گفت

  امشب همين فقط:»  گفتم و کردم پاک آرايشمو.  برداشتم تخت روي از مانتوشو...« 

 شسمت برگشتم و کشيدم عميق نفس...  زد صدام مامان.  بيرون دويدم و...«  شم مي ممنونت... 

  رم مي دارم ديگه آره:»  گفتم و زدم لبخند «؟ جان نازلي ري مي داري:»  گفت... 

 »... 

  ؟ باشي خواي نمي واقعا ـ
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 يگهد ببخشيد...  بهتره نباشم نيما پيش طرفي از...  و دارم کار ولي جان خاله نخوام که اين نه ـ

 . برم بايد

 حرص با.  بيرون دويدم...  کردن بازي نقش بود سخت قدر چه.  ازش شدم دور برگشتم سريع و

  يکي به خوردم که برگردم خواستم مي...«  تاکسي پول دوباره:»  گفتم و سرم به زدم

..« . کن صبر:»  گفت نيما و باال آوردم سرمو ؟ بخورم اون و اين به بايد مراسما تو چرا!  لعنتي... 

 .  کرد مکث...«  دونم مي نازلي...  ببين:»  گفت و کرد مکث يکم.  شدم خيره بهش

...  هن کوچه تاريکي تو البد خب ؟ بده تشخيص رو ما تونه نمي نيمام حتي واقعا يعني...  خدا اي

  گفتم تعجب با «؟ ري مي در عروسي از داري:»  گفت حرص با که بزنم حرفي خواستم

 ...«  نيام بود قرار اول از که من:» 

 ! نازيال ـ

  ؟ جانم ـ

 با.  بينمب اميد کنار اونو.  نيما کنم تحمل تونم نمي من...  من:»  گفتم بغض با.  کرد نگاهم حرص با

  رسيدن هم به امشب نيما...  من ولي...  رسيدن هم به بودم مانعشون که من وجود

 هق با.  کنه آرومم کرد سعي و کرد بغلم...  گرفت گريم...«  من ولي گيرن مي جشن رو تا دو اون

  من جاي نازلي.  برم بذار:»  گفتم و ندادم ادامه ديگه...«  بهش من ولي:»  گفتم هق

 رد بغلش تو از...«  پس...  نازليم من که کردي فکر کني آشتي باهاش خواستي مي االن...  مونده

  بريم بايد فردا.  کنم استراحت رم مي منم...  کن آشتي باهاش برو:»  گفتم و اومدم

 ...«  مسافرت

 .  ميام باهات منم پس ـ

 ...  ديگه بمون تو نيما ـ

 ...  نکردم جمع لباسامو هنوز منم ؟ خب ميام باهات نه ـ

 و ردک باز درو...  ماشين سمت برد منو آروم خيلي و کرد حلقه شونم دور دستشو.  دادم تکون سرمو

  «؟ خب بعد کن آشتي نازلي با برو اول نيما:»  گفتم...  نشست خودشم نشوند منو
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 من... . دونم نمي:»  گفت و کشيد عميق نفس...«  برو منتظرم من:»  گفتم لب زير...  شد خيره بهم

  گفتم و بوسيدم گونشو...«  نازيال شه مي تنگ براش دلم ولي نبخشيدمش من... 

.  کنهش مي دلش تر بيش بدي طولش تر بيش چي هر.  نيما برو...  بخشيديش يعني اين پس:» 

 .  شد خيره بهم مردد...«  باشيم هم با همه مسافرت توي فردا تا کن تمومش امشب همين

 تازه هواي خواستم منم...  بيرون رفت و کرد فکر يکم.«  برو:»  گفتم و زدم مطمئن لبخند يه

  زن يه موقع همون...  کردم پاک اشکامو و کشيدم عميق نفس...  شدم پياده دوباره بخورم

.  داد سالم و سمتم اومد لبخند با ديد که منو...  کرد مي بازي کنارش بچشم که بيرون اومد خونه از

  «؟ پاييني چرا پس ؟ مراسمي تو:»  گفت اونم و دادم جواب

 ...  نه من ولي...  داره نزديکي ي رابطه عروس با خواهرم يعني...  پيچيدست يکم.  نيستم.  نه ـ

  ؟ ري مي داري و جايي اين چرا پس ـ

 ريمب بيا:»  گفت و گرفت دستمو.«  نيست جا اون من جاي فقط...  دونم نمي:»  گفتم و زدم لبخند

 ...«  نميام.  نه:»  گفتم فوري...«  تو

 ؟ چرا ـ

 ... آخه...  خب ـ

 اين چرا.  ديگه بسه بهار:»  گفت حرص با خانمه که اومد در ماشين يه آژير صداي موقع همون

  و خنديد خودشم.  خنديدم...«  بود تر ساکت که بود پسر بچم تو جاي.  شيطوني قدر

 که شه مي ناراحت حتما خواهرتم.  گذره مي خوش بهت خيلي.  بريم بيا...  ديگه شيطونه:»  گفت

 .«  من با بيا.  بري زشته.  ديدنت بقيه باش مطمئن اومدي که وقتيم...  نيستي جا اون

 يشپ مشکلي...  پس قلوييم دو اون و من...  ايناست از تر پيچيده قضيه يکم نه:»  کردم زمزمه

 .«  نمياد

 ... ها بديه کار عروسي از رفتن در ولي کنم دخالت که کيم من حال هر به...  آهان ـ

 خيلي.  پايين انداختم سرمو...  زد حرف بود بهار اسمش که دخترش با و رفت...  زدم لبخند

  حرص با...  بدم دست از اي مسخره چيز همچين خاطر به رو بهتا نامزدي که بود مسخره
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 و ونهخ داخل دويدم و.«  بموني پاش دقيقه دو که بگيري تصميمي يه آدم عين توني مي:»  گفتم

  تازه نازلي و اتاق داخل دوباره رفتم...«  مرسي:»  گفتم خانومه به طور همون

 و کرد وفيپ...«  بري توني مي.  برگشتم خب خيلي:»  گفتم و برداشتم لباسو...  بود کرده آرايششو

  لباس يه کمدم داخل از خواي مي:»  گفتم و زدم لبخند...«  منو کشتي:»  گفت

 و برداشت گوشيشو...«  کردي آرايشم...  باشي توام دارم دوست خيلي.  بپوش توام کن انتخاب

 ...«  داره کارم نوشته نيما:»  گفت

 ... برو بعد بپوش لباس.  کنه آشتي باهات خواد مي.  آره ـ

.. . پوشيد و برداشت آبي لباس يه حال خوش خيلي.  دادم تکون سرمو «؟ واقعا»  گفت ناباوري با

  سفيد لباس!«  سريع چه»  گفتم ناباوري با.  پايين دويد و کرد سرش شالشو.  خنديدم

 ودب سرد هوا.  پايين رفتم...  بود شده شروع مراسم ديگه.  کردم آرايش دوباره و پوشيدم خودمو

 .  بودم نشسته صندلي روي جا يه مدت تموم.  نشستم صندلي روي...  شکر رو خدا

 تباور...  شه نمي باورم...  شه نمي باورم...  شه نمي باورم واي:»  گفت شادي با و برگشت نازلي

  بهتا موقع همون...«  حالي خوش که حالم خوش:»  گفتم و زدم لبخند...«  شه نمي

 ...«  بگو تبريک برو:»  گفت نازلي...  شدم خيره زمين به حرص با...  اومدن اميد و

 ...  نه ـ

 ...«  بگذره خوش خيلي شمال قراره:»  گفت و زد لبخند...  شدم خيره بهش

 خرج ول و ديونه واقعا کرده دعوت ايلو همه اين که بوده که اي مسخره آدم هر...  کنم نمي فکر ـ

 ...  بوده

 چشمام...«  ها بوده من داداش...  هي هي:»  گفت و نشست کنارم قبلي خانم همون...  زد لبخند

  دار پول آدم چه...  باحالي آدم چه...  اي فهميده آدم چه واي:»  گفتم و شد باز وزغ قد

 ور خانواده کل خواد مي...  مهمه خيلي سفر اين براش راستش:»  گفت و خنديد...«  اي حوصله با و

  گه مي بهم طوريشم همين چون دليلي چه گم نمي...  دليلي يه به کنه جمع هم کنار
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 و دخندي نازلي...«  داشته محکمي دليل ولي چرا گم نمي پس نيستم لق دهن که من ولي لق دهن

  ديگه.  جورايي يه:»  گفت و خنديد سارا «؟ کنه پيدا زن خواد مي و ترشيده:»  گفت

 که جان نازلي شد خوب چه واي:»  گفت لبخند با و اومد مامان موقع همون...«  دم نمي جوابتونو

  روبوسي...  زنه با گويي آمد خوش و پرسي احوال با کرد شروع بعد و...«  موندي

 نگران:»  گفت و خنديد «؟ طوره چه دخترت.  جان سارا اومدي خوش:»  گفت مامان و کردن

  «؟ اومد جان سامان باالخره:»  گفت و خنديد مامانم.«  نکرده ديونم هنوز.  نباشين

 ...  مرداست پيش.  آره ـ

 .  کنه مي تشکر ازش داره حسابي االن حميد کنم فکر پس...  خوبه خب ـ

:»  تمگف پوزخند با...«  بهتا ي معاينه براي:»  گفت مامان «؟ چي براي تشکر:»  گفتم کنجکاوي با

  لبخند.  رفت غره چشم بهم مامان.«  کرده معاينش فقط...  که نکشيده زيادي زحمت

 داره اضافه ادعاي گم مي منم:»  گفت و خنديد...«  که اينه منظورم:»  گفتم خواهرش به رو و زدم

  کنه مي فکر خودشم:»  گفت و نشست دوباره...  بودا باحالي خواهر.  خنديدم...« 

 ...«  بگيرن تحويلش قدر اين نيست الزم که

 .  فروتن چه ـ

  ؟ بکنم سوال يه...  شه مي فروتن اوقاتم بعضي...  خب ـ

 ...  بکن ـ

 ... که باشه فاميالتون از بايد...  ها جا اين شناسين مي دختر يه ـ

 و شدم بلند جام از.«  دارم کارت جا اين بيا جان نازيال:»  گفت و زد صدام مامان حرفش وسط

 .« ميام االن.  بپرسين نازلي از.  ببخشيد:»  گفتم

 اين برو:»  گفت اونم و پيشش رفتم حال هر به...  نازيال بگه بهم کرد عادت مامانم که کردم تعجب

 .  دختر باش زود:»  گفت فوري «؟ من چرا:»  گفتم تعجب با.«  کن تعارف رو شربتا

 همون از کاش.  گرفتم ازش رو سيني و کردم پوفي...«  برسه اينا و ها حلقه به رفته خانم مهري

  نمي خوش من به که بود مجلسي...  شربتا تعارف به کردم شروع...  رفتم مي اول
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 ...  بود شده ناز خيليم و بود حال خوش خيلي بهتا عوضش.  گذشت

 ******* 

 : قبل ي دقيقه چند

 :  نازلي

 نگاه ور لباسا که اين بدون.  بود شده آب قند دلم تو کنه آشتي باهات خواد مي نيما گفت بهم وقتي

  کوچه داخل...  بيرون دويدم و کردم سرم شالمم.  پوشيدم و برداشتم آبي لباس يه کنم

:»  شنيدم تر طرف اون يکم رو يکي صداي که بياد نيما تا وايسادم جا همون...  بود تاريک تاريک

 .  رفته يادم رو مهمي عمل همچين طور چه فهمم نمي.  هست وقت هنوز...  خب خيلي

 پاچه دست و داشت عجله شديدا.  شدم خيره بهش تعجب با...«  نباش نگران ميام.  خب خيلي

  راحتي اين به شه نمي.  نيست الزم نه:»  گفت دوباره...  بود وايساده چراغ نور زير.  بود

.«  فعال.  کنن آماده چيزو همه بگو بهشون.  رسونم مي خودمو االن همين...  ري مي من جاي بگي

  خيره بهش حيرت با...  زد آشنا برام شديدا رخش نيم لحظه يه.  کرد قطع رو گوشي

 درو و برداشت سوئيچشو...  سمتش دويدم...  بود خودش.  جيبش توي گذاشت گوشيشو.  شدم

  رسيدم نزديکش تا و شد سوار فورا ولي ببينمش نتونم ديگه و بره ترسيدم.  کرد باز

 ودب شده متوجه اونم حتما...  بود اون به نگاهش نيمام.  رفت و گرفت گازشو اونم و نيما به خوردم

  خودشم «؟ ديدي توام ديدم من...  که چيزي:»  گفتم و کردم نگاه نيما به حيرت با... 

 و برگشتم...«  بود نقاشي اون خود خود دقيقا:»  گفتم و زدم نفس نفس...  بود کرده تعجب

  «؟ چيه:»  گفتم تعجب با.  کشيد منو که خونه توي برم خواستم

  ؟ ري مي کجا ـ

 . بگم نازيال به رم مي ـ

 قطف...  ديديمش لحظه يه ما...  کنيم پيداش نتونيم ديگه ممکنه...  رفت که اون ؟ بگي رو چي ـ

 ...  ريزه مي بهمش تر بيش
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 کنه فراموش کرد مي سعي داشت خودش.  ريزه مي بهمش فقط.  گفت مي راست.  کردم مکث

  به رو تا دو اون تا بود کافي...  کيه فهميديم مي اگه فقط:»  گفتم و پايين انداختم سرمو... 

 هاگ.  باال بري بهتره:»  گفت و داد تکون مثبت ي نشونه به حسرت با سرشو...«  برسونيم هم

 ...«  بگو من به اول فقط فهميدي چيزيم

 .  باشه ـ

 آروم خيلي...  بزنه حرفشو تا موندم منتظر و برگشتم.  زد صدام که برم خواستم و کرد ول دستمو

  لبم روي نشست لبخند.  خونه توي رفت ثانيه چند عرض در و...«  بخشيدمت:»  گفت

...  ستمنش نازيال کنار و داخل رفتم.  برام بود دنيا يه...  شدم بخشيده باالخره...  بود کافي همينم. 

  گفت مي داداشش مورد در و بود نشسته کنارمون حرف پر اام مهربون تقريبا زن يه

 به ور...  رفت نازيال موقع همون که بپرسه سوال يه خواست.  افتاد عجيب خيلي اتفاق يه بعد و... 

  يکم...  دونم مي چه که فاميالتون توي شناسين مي دختري:»  داد ادامه سوالشو من

 ... : کرد تعجب «؟ طور چه...  آره:»  گفتم فوري...  کنم تعجب شد باعث «؟ باشه فضول... 

 ؟ جاست اين ؟ شناسي مي واقعا ـ

:»  فتمگ همين براي...  گفتم مي چيزي نازيال به شدم مي مطمئن که وقتي تا نبايد...  زدم لبخند

  شد مي چي...  بودم مجبور خب...«  معروفم دختر فضول به خانواده تو راستش...  خب

 که اونيم کرد مي فکر بايد زد نمي حرف که خودش ؟ زدم مي جا نازيال جاي به خودمو ديگه يکم

  «؟ تويي...  تو:»  گفت تعجب با...  خواد مي

  ؟ منم چي ـ

 يببين سامانو بايد...  بايد االن همين...  تو:»  گفت ذوق با و خنديد...  بود شده حال خوش شديدا

 »... 

 :  نازيال

 توي گذاشتمش...  نيما هم نازلي هم بود من لباساي هم توش.  برداشتم چمدونو حوصله بي

  يه قبليش ماشين همون فروش پول با...  بود خريده تازه ماشينشو...  نيما ماشين صندوق
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 بود ردهک نيما اسم به دونگو سه نازليم...  بود کرده انداز پس پوالشم ي بقيه بود خريده سفيد رانا

  سرمايه يه بود قرار پس بود سپرده بنگاه به قبل روز چند رو خونه يکي اون نيمام... 

 منم و ستنش جلو نازليم...  شد سوار و بست صندوقو در نيما!  زندگيمون روي بيفته الجثه عظيم ي

  کي:»  گفت خنده با نيما و بستم چشمامو...  داشتم نياز سفر اين به شايد...  عقب

 رهخي بيرون به و دادم تکيه پنجره به سرمو...  کرد روشن ضبطو و «؟ خواد مي شاد آهنگ يه دلش

  کشيدن سوهان مثل...  بدي گوش بد حال با شاد آهنگ يه به بود سخت چه...  شدم

 تعجب با «؟ کني کمش شه مي نيما:»  گفتم و بستم چشمامو...  خدا به مونه مي آدم روح روي

  نازلي.«  گرفت درد سرم...  کن ترش کم پس:»  گفتم کالفگي با...«  که کمه:»  گفت

 خراب شادتونو جو ترسم مي ولي دارم:»  کردم ناله «؟ نداري آهنگي خودت:»  گفت و کرد کمش

  بهش دادم گوشيمو.«  نيست مهم...  بذار.  نداره اشکال:»  گفت فوري نازلي...«  کنم

 ويين بوي هنوز ماشينت نيما:»  گفت و گذاشت آهنگو...«  شه پخش ضبط از بذار خودت:»  گفتم و

  نيما...  دماغم تو رفت بوش بعدم و پيچيد گوشم تو اسپري صداي يکهو...«  ده مي

 هترهب رز بوي.  خيال بي:»  گفت و خنديد نازلي حرفش وسط...«  که مثال بودم داشته نگه:»  گفت

  گوش آهنگ به و بستم دوباره چشمامو...«  خب خيلي:»  گفت و کرد پوفي نيما...« 

 و گرفت خوابم کم کم ؟ آخه باشم داشته فالحي مازيار جز چيزي گوشيم تو شد مي مگه...  دادم

  به...  بودم شده خسته مراسم خاطر به قبل شب که قدر اون...  بودم خوابيده مدتو تموم

 زبا زور به چشمامو.  بود تاريک هوا...  بود شده شب...  کرد بيدارم نازلي رسيديم که اين محض

  «؟ جاييم اين چرا:»  گفتم و کردم

  ؟ داره اشکالي...  بزنيم قدم دريا کنار نفري سه خوايم مي ـ

 عوتد...  چون ويال رفتن بقيم...  سرده...  بريم تونيم نمي که دريا تو...  ولي نداره که اشکالي ـ

 ... که بوديم

 شي جدا قيهب از و کني شقي کله يعني جووني...  نيستا بد کنيم صفا يکم:»  گفت و کشيد دستمو

  و شدم پياده ماشين از...  بود خلوت خيلي...  کردم نگاه دريا به و زدم لبخند...«  ديگه
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 نواي «؟ بذاريم قال رو نيما طوره چه...  هست که معلومه:»  گفت و زد لبخند...«  بخشه آرام:»  گفتم

  تقريبا هم با راهو کل...  گرفت دستمو.  زدم لبخند...  نشنوه نيما که گفت آروم

 جمو...  دريا نزديک رفتم و آوردم در کفشامو...  رسيديم ساحل به که اين تا داديم دو ي مسابقه

  رو...  زدم لبخند...  شدم مي سرد و کرد مي خيس پاهامو نازک آب ي اليه يه زد مي که

 ذهن وت البته ؟ خلوته وقتي برم راه دريا کنار داشتم دوست هميشه دونستي مي:»  گفتم نازلي به

  مي دلت قدر چه هر:»  گفت و زد لبخند...«  نداره اشکال شبم...  خب ولي بود روز من

 من.  بياره رو اينا و انداز زير خواد مي داره گناه نيما...  نازيال برم بايد من...  بدو يا برو راه خواد

  رفت بزنم حرفي من اصال که اين قبل و...«  کن خلوت خودت با تو کنم مي کمکش

 حرکت دير ما...  بود مي بايدم خب...  بود خلوت دريا خيلي واقعا...  بود دور ازمون خيلي ماشين... 

  قبول نيمام!  نداره روزو تو کردن حرکت حال گفت مي که نازلي خاطر به فقط کرديم

. .. کنه توجه نازلي به هي بخواد دلش که بود طبيعي...  بودن کرده آشتي هم با تازه خب...  کرد

 ...  بود سرد يکم.  دادم گوش صدا به و بستم چشمامو...  بود پيچيده فقط موج صداي

 خيلي.  کردم نگاه سمت اون به و کردم باز چشمامو...  اومد ترم طرف اون متر چند از گيتار صداي

  با کسي يه بدم تشخيص که بود حدي در فقط...  ديدم نمي هيچي واقعا و بود تاريک

 ادامش آروم موجاي همون که جايي دقيقا.  نشسته تر طرف اون گيتاره مثال که دستش چيزي يه

  واقعا شايد...  دادم گوش بهش و زدم لبخند...  زد مي قشنگ...  پاهاش به رسيد مي

 بود مآرو...  شد شروع خوندنش صداي زدن گيتار يکم بعد...  بگيرم ياد گيتار منم که بود وقتش

  دونستم نمي...  بشنوم تر واضح بتونم تا تر جلو رفتم...  خورد آشنا گوشم به...  نسبتا

...  هکي صداي بدونم که بود مخم روي خيلي بودم شنيده که جايي هر ولي شنيدم کجا رو صدا اون

  شد باعث...  انداخت کسي يه ياد منو آهنگش...  کرد جلب توجهمو تر بيش آهنگش ولي

 ...  سرم تو گشتن مي بر هي خاطرات کم کم و بود طوري چه صداش کنم فکر

  شب هر هاي شکستن دل من با

  هامون خنده تو...  بود گم که حسي
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 آروم که عشقي ي قصه...  تو با

 ... صدامون تو از...  کرد گم ردشو

  کردم گريه تو با من

 بودم تو حال دلواپس شب هر

 آروم سايه مثل من

 بودم تو دنبال به بودي جا هر

  ندادي دل حتي تو

 بنشينم تو هواي با ساعت يک

  خواب اين از کن بيدارم

  بينم مي چشماتو خواب شب هر من

 موندم تو بي.  رفتي من بي

 ...  شد پنهون و بود ما بين عشقي

  من از دور تو.  تو از دور من

 شد خون دلي و کرد گريه چشمي

  داريم جان در...  پنهون دردي

 نيست ما درمان ببين تنگي دل

 تو خاموشي.  من خاموشم

 ... نيست ما درمان ببين خاموشي

 شب هر که بيداري جان...  تنهاست

 خسته و غمگين...  نشسته تو بي

  روز هر که تابي بي روح تنهاست
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 ...  بسته تو به دل تنهايي بعد

 شب هر مثل من از واي

 دارم رويايي اي قصه عشقت از

 روز هر مثل تو از واي

 داري تنهايي از خسته آغوشي

 شب هر هاي شکستن دل من با

 هامون خنده تو...  بود گم که حسي

 آروم که عشقي ي قصه...  تو با

 ... صدامون تو از...  کرد گم ردشو

 کردم گريه تو با من

 بودم تو حال دلواپس شب هر

 آروم سايه مثل من

 بودم تو دنبال به بودي جا هر

 ندادي دل حتي تو

 بنشينم تو هواي با ساعت يک

 خواب اين از کن بيدارم

 بينم مي چشماتو خواب شب هر من

 موندم تو بي.  رفتي من بي

 ... شد پنهون و بود ما بين عشقي

 من از دور تو.  تو از دور من

 شد خون دلي و کرد گريه چشمي
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 داريم جان در...  پنهون دردي

 نيست ما درمان ببين تنگي دل

 تو خاموشي.  من خاموشم

 ... نيست ما درمان ببين خاموشي

 شب هر که بيداري جان...  تنهاست

 خسته و غمگين...  نشسته تو بي

 روز هر که تابي بي روح تنهاست

 ... بسته تو به دل تنهايي بعد

 شب هر مثل من از واي

 دارم رويايي اي قصه عشقت از

 روز هر مثل تو از واي

 داري تنهايي از خسته آغوشي

 نباشي تا تو از واي

 تنها و دور ابري مثل تابي بي

 نبارم تا من از واي

 دنيا به گردم نمي بر باران چون

 بستن دل يا کندن دل يا

 مونم مي زنده تو عشق با من

  من از دور تو.  تو از دور من

  دونم مي عشقو اين پايان من

 داريم جان در...  پنهون دردي
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  نيست ما درمان ببين تنگي دل

  تو خاموشي من خاموشم

 ...  بدون خاموشي

 دويد هثاني يه تو و آبا تو کرد پرت گيتارو.  مبهوت و مات بودم مونده من و کرد قطع خوندنشو يکهو

  که داد مي فشارم محکم قدر اون و بودم بغلش تو...  اومدم خودم به تا و سمتم

 سنف تند تند...  نداشت امکان...  شد مور مور بدنم...  شنيدم مي استخونامو خوردن ترک صداي

  مي...  کنم نگاه بهش و بيرون بيارم بغلش تو از سرمو ترسيدم مي حتي.  کشيدم مي

 مي جهجو مثل فقط...  باشه رويا ترسيدم مي شايد...  خودشه که بفهمم کنم نگاهش اگه ترسيدم

  شايد...  زد مي نفس نفس خودشم...  داد فشارم تر بيش...  زدم مي نفس نفس و لرزيدم

 ... کشيد عميق نفس...  بود گرفته بغلم هنوز...  بود زده يخ پام کف...  بود دويدنش خاطر به

 ...  ماييم واقعا...  شه نمي باورم:»  گفت آروم خيلي گوشم تو و گذاشتم شونم روي چونشو

 وت صداش که آروم لبخند يه با مکث يکم بعد و داد فشارم تر بيش...«  من و هم کنار...  جا اين

  بود داده فشارم قدر اون...«  دارمت االن که شه نمي باورم من:»  گفت پيچيد مي گوشم

 يه تنرف هم روي که پلکام...  بستم چشمامو...  بود آشنا بوش...  بود رفته فرو سينش تو سرم که

 ...«  کن ولم:»  گفتم لرزون صداي با و زدم نفس نفس.  بيرون ريخت اشک ي قطره

 اون تو که بود چشما همون...  شدم خيره بهش «؟ چرا:»  گفت تعجب با و آورد در بغلش تو از منو

  فقط:»  گفتم و عقب رفتم...  بود گرفته گريم...  زد مي چشم تو آبيش رنگ لحظه

» : زدم داد گريه با «؟ کني مي فرار من از چرا:»  گفتم و سمتم اومد.  بود شده گيج.«  برو فقط... 

  قراره من...  ببينم رويا خوام نمي...  باشي نيست ممکن...  نيستي واقعي چون

.« .. خودمم که دوني مي خودتم:»  گفت و زد لبخند...«  کنم فکر بهت خوام نمي...  کنم فراموشت

  نبودم واقعي اگه:»  گفت و سمتم اومد...«  نيستي...  نيستي...  نه:»  گفتم گريه با

 منو ليو تر عقب رفتم قدم يه...«  نبيني منو و نکني فکر بهم خواي مي وقت هر تونستي مي خودت

  هر چون...  چون.  نکن فرار ازم...  واقعيم من:»  گفت و خودش سمت کشيد
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 از اشک قطره يه که ديدم مي چشماشو فقط...  شدم خيره چشماش تو...«  خوايم مي همو دومون

  سرم از:»  گفتم و دادم تکون تند تند سرمو و زدم نفس نفس.  بيرون اومد توش

 يواقع اگه:»  کردم زمزمه...  بود گرفته گريم...  کرد بغلم دوباره و زد لبخند...«  بيرون ميندازمت

  و کرد پاک اشکامو...«  کنم مي خواهش...  نکن ولم هستي واقعي اگه...  برو نيستي

 باعث و بوديم خيره هم چشماي تو...  بودم شوک تو هنوز «؟ خب کنم نمي ولت وقت هيچ:»  گفت

  نگاهمو شد باعث نيما صداي...  بود هام بازو روي هنوز دستاش...  شم آروم شد

 لمبغ که مادرتم خواهر مگه گفت مي هميشه...  داشت معروف کالم تيکه يه نازيال:»  بگيرم ازش

  خنديد.  کردم بغلش و سمتش دويدم...  شدم خيره بهش «؟ هيچي...  االن ولي کني مي

  «؟ کني مي گريه چرا:»  گفت و خنديد «؟ واقعيه نيما:»  گفتم گريه با...  داد فشارم و

 ...  شوکه و حالي خوش از ـ

 نکردي حس هيچي يا بهت گذشت خوش بغلش تو...  بگو تو دونم نمي:»  گفت و بوسيد پيشونيمو

  و گذاشت سينش روي سرمو...  بازوش به زدم مشت با و خنديدم هام گريه بين «؟

 ...« واقعيه بهش عالقت ي اندازه به:»  گفت

 تو از موهامو...  خنديد «؟ بهش دارم عالقه گفته کي:»  گفتم لبخند با و اومدم در بغلش تو از

  ماشين هم...  بلده راهو هم...  بياين هم با شما...  ريم مي ما:»  گفت و زد کنار صورتم

 ديش دوباره زود چه»  گفت و زد لبخند نيما «؟ داره خونم ؟ کردي تحقيق:»  گفتم لبخند با...«  داره

  فقط:»  گفتم مطمئن لبخند يه با...  شدم خيره بهش و برگشتم...«  کوچولو خواهر

 تا ولي ذارم مي تنهاتون...  پس:»  گفت اونم و نيما سمت برگشتم دوباره...«  ببينمش کافيه

  داد هاشو ابرو...«  نرو بغلش زيادم...  تاريکه جاده.  کنين حرکت ديگه ساعت نيم حداکثر

 و :» گفت داري کش لحن با و برد باال صداشو...  سينش به زدم و خنديدم!«  حرامه:»  گفت و باال

  گفت آروم و کرد تموم خنديدنشو...  خنديدم...«  شد شروع خوردن کتک عصر باز

 طلب ازدواجتون بعد...  هستين انگاري که...  بودين هم سهم اگه تونين مي...  حال هر به:» 

  مراسم:»  اومد نازلي صداي يهو...«  من خواهر بخشه مي خدا.  کنين بخشش
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:»  گفت نازلي...  خنديد و نزديک اومد)!(  استيل خوش «؟ عروس خواهر بدون ؟ االن خواستگاريه

  اصال ديدم که بزنم حرفي خواستم و سمتش برگشتم «؟ کنين معرفي دامادو شه مي

 که مر تو اسم...  سامانه اسمش:»  گفت نيما.  خنديد اونم...  بود گرفته خندم!  دونم نمي اسمشم

  برگشتم...  شد گرد چشمام يکهو...«  اسم چه:»  گفتم و زدم لبخند...«  دونه مي

 «؟ تهانداخ راه سفرو چرا که گفتم راه بي و بد بهش کلي ديشب که اي هموني تو:»  گفتم و طرفش

 :»  گفتم و زدم لبخند...«  نه رو اوليه موافقم دومو قسمت:»  گفت و باال داد ابروشو

..« . بشناسين تر بيش همو...  دوني مي...  شما تا ريم مي ما خب:»  گفت نيما...«  ديگه ببخشيد

  موج صداي همه اون بين بتونيم که بلند صداي با و رفت عقب يکم...  زدم لبخند

. .. خنديدم...  رفت نازلي با و زد چشمک...«  بود خواستگاري مراسم حال هر به:»  گفت بشنويم

  سمتش برگشتم!  زدم مي داد و کردم مي گريه قبل ي دقيقه يه...  شدم عوض زود چه

 منم و رفت مي که طور همون و دريا سمت برگشت...  زد لبخند.«  شد داغون گيتارت:»  گفتم و

 .«  بشناسيم همو بايد االن احتماال...  خب:»  گفت دنبالش

 ...  هم شخصيت مورد در دونيم نمي هيچي ما...  مسخرست ـ

 گوب تو اول:»  گفتم فوري «؟ بگم من يا گي مي تو اول.  داريم فرصت االن خب:»  گفت و زد لبخند

 .  ترن اعتماد قابل غير مردا چون:»  گفتم و خنديدم «؟ چرا:»  گفت تعجب با...« 

 به منو.  کرد حلقه شونم دور دستشو.  خنديد.«  نداريم مشکلي ديگه کنم تاييد رو تو من اگه

  بحث وقت هيچ نکنم فکر:»  گفت رفت مي جلو دريا توي که طور همون و چسبوند خودش

 با...  دش خيره بهم و وايساد...«  ابدا:»  گفتم خند نيش با «؟ نه شه تموم ما بين بودن پسر و دختر

 ...  شد مي جا به جا صورتش روي باد تو جلوش موهاي.  کردم نگاهش کنجکاوي

.  دويدم و شدم جدا ازش و...«  بتوني عمرا:»  زدم جيغ و خنديدم.  شناختم مي نگاهشو برق

 .  سمتش برگشتم «؟ آخه فهمي مي طور چه:»  گفت اومد مي دنبالم که طور همون و خنديد

 خودشم...  آب توي انداخت منو و داد پايي ال راستش پاي با و کرد استفاده مکثم از لحظه همون

  شلوارم و مانتو کل.  نشستم کنارش حرص با...«  بردم من حال بهر:»  گفت و نشست
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.. . کنارشم شد نمي باورم فقط...  ندادم اهميت ولي بود يخ آب.  ندادم اهميت ولي بود شده خيس

 ...  شدم خيره دريا به و کردم قفل هم به پاهام دور دستامو...  رويام تو کردم مي حس

  «؟ بلدي رقص:»  گفتم و گذاشتم شونش روي سرمو...«  بگم تا بپرس...  خب:»  گفت

 .  باشم بلد تر بيش داداشت از کنم فکر ـ

 سپ:»  گفتم لبخند با...  خنديد «؟ کني مي جرئت طور چه:»  گفتم و شدم خيره بهش حيرت با

  خيره بهش «؟ بريم:»  گفت و گرفت دستمو...  کشيدم عميق نفس...  خنديد...«  قبولي

  «؟ تو يا کنم رانندگي من:»  گفتم و شدم

 ...  جاده تو بلدي مگه ـ

 ...  جورايي يه...  اي ـ

 خانم ينکن خطا تا جادست به چشمم رسيم مي که وقتي تا منم...  برون تو پس:»  گفت و زد لبخند

  دستمو...«  کشتمت مي وگرنه دارم دوست رو ريزه خانم:»  گفتم و خنديدم...«  ريزه

 اون تا و ماشين سمت رفتيم...  شديم بلند و گذاشت دستم کف روي سوئيچو.  کردم دراز سمتش

  آماده:»  گفتم بستم مي کمربندمو که طور همون نشستيم وقتي...  بوديم ساکت دو هر جا

 وشنر ماشينو.  بست کمربندشو و زد لبخند...«  شه ضايع جوري بد وسط اين يکي قراره که باش

  «؟ خودته ماشين:»  گفتم تعجب با...  خيابون توي رفتم دقت با و کردم

 ...  بزن دور جا اين از...  شده عوض هم با سارا و من مال...  نه ـ

 نه داراست شوهر و زن مال ماشين اين چون شکر رو خدا:»  گفتم و زدم دور و کردم کم سرعتمو

  تو ماشين...  خب:»  گفتم و زدم دور.  خنديد...«  نود ال!  پوف...  مجرد پسر يه

 ...«  پرايد:»  گفت و خنديد «؟ پيکان:»  گفتم حيرت با.«  پيکان:»  گفت و کرد مکث «؟ چيه

 ...  گي مي دروغ ـ

 ...  طرف اون...  ري مي کجا دختر...  پژو شايدم ـ

 ...  ديگه چيه ماشينت بگو درست دوما...  نيستم بلد که راهو خب.  نزن غر اوال ـ
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 .  دارم موتور...  ندارم ماشين ـ

 تو مرفت دوباره و گرفتم عقب دنده...«  فضولم...  ديگه نکن اذيتم:»  گفتم خشونت با.  خنديد و

  بهتر رو جاده تا کردم ريز چشمامو.«  ليفان...  خب خيلي:»  گفت و زد لبخند...  خيابون

  «؟ رنگي چه...  خوب چه! ايـــول ولي بزرگونست يکم:»  گفتم و ببينم

 ...  سفيد ـ

 ...  خريدي يا قسطي ـ

 .  برو تر آروم...  قسطي بدم پولشو خواستم خودم چون خب ـ

 ...  که خوبه سرعتم ـ

 ...  نيست خوب نه ـ

 مي بهت پشت الک که بري تا چهل يا تا سي ها تابلو اين مثل بخواي اگه...  سامان ديگه کن ول ـ

 .  خنده

 بابا:»  کردم ناله...«  ري مي مجاز سرعت از تر بيش تايي پنجاه يه داري االن:»  گفت حرص با

 ...«  بس و داشته وجود برقي بابا فقط تاريخ کل تو االن تا.  که نيستي که سرعتي

 ...  کرد اعتماد حد از بيش سرعت با شب اونم جاده تو شه نمي زن رانندگي به آخه ـ

 من هبگ بهش کرد رانندگي بستم چشم خانومش اگه حتي که اينه مرد يه ي وظيفه ولي درسته ـ

 ...  دارم اعتماد تو به

 زنش و مرد يه به رو ما وضعيت االن تو:»  کرد زمزمه...  گفتم چي نبود حواسم...  شد ساکت ديدم

  گفت خنده با که بکنم خودم از دفاعي يه بودم آماده...  کشيدم خجالت «؟ کردي تشبيه

 «؟ نشدي ناراحت:»  گفتم تعجب با...«  داشت دوست اين از تر بيش رو تو شه نمي خدايا:» 

  خجالتي و...  گي مي چيزي هر پروا بي...  شدم ويژگيت همين عاشق...  نه:»  داد جواب

 و خنديد...  خنديدم...«  پس شديم نامزد رسما دريا کنار االن همين ما ضمن در و نيست کار در

  تقريبا که بگم چيزي يه خواستم...«  شدم حالم خوش...  نشدم ناراحت پس:»  داد ادامه
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 اگه» : گفتم و کردم پارک پارکينگ تو حرص با.«  بابا اي...  الين اون تو نرو:»  گفت بلند صداي با

  جدا:»  گفتم و کردم مظلوم قيافمو.  کرد باز کمربندشو...«  بشين خودت طوريه اين

 يخيل و شدم ساکت...«  رم مي خودم.  مياد خوابت تو انگار:»  گفت و خنديد «؟ بشيني خواي مي

  مي رانندگي آرامش با من حاال:»  گفت اونم و کرديم عوض جامونو.  شدم پياده مظلوم

.«  مبود خوابيده سره يه االن تا من:»  گفتم و خنديدم.«  کن اعتماد بهم و کن استراحت توام کنم

 ...  زدم لبخند...«  نخواستم فرمون پشت بشين پاشو پس:»  گفت شوخي اما تند لحن با

 عاليه» : گفتم لبخند با...«  بديم گوش مخصوصمونو آهنگ چيه نظرت:»  گفت و کرد روشن ماشينو

  باران براي آهنگ...  شه پخش ماليم تا کرد کم صداشو و کرد روشن ضبطو...« 

 بخندل.«  دارم دوستش خيلي:»  گفتم و ماشين توي بياد تازه هواي تا پايين دادم رو شيشه...  بود

  اينو برات يکي بايد مياد بارون وقت هر که چيه دليلش...  طور همين منم:»  گفت و زد

  «؟ بره يادم شه مي مگه:»  خنديد «؟ مونده يادت هنوز:»  گفتم حيرت با «؟ بخونه

 و بودن کرده عوضش جديدم ي خانواده شناسنامه تو ولي نازيالست من واقعي اسم...  خب ـ

  اومد مازيار آهنگ اين که بعدم.  بارانم کردم مي فکر پيش سال سه تا و بودن گذاشته باران

 ...  خوندن مي برام بايد اومد مي بارون وقت هر ديگه بيرون

 ...  شدم گيج...  من ـ

 ...  کردم تعريف براش چيزو همه رسيديم تا و زدم لبخند

 جمع هي توي طوالني خيلي مدت يه...  کردم تجربه اينو قبلنم:»  گفتم ناراحتي با رسيديم وقتي

  کنه مي فرق بار اين:»  گفت و خنديد.«  نداري نسبتي هيچ آدم يه با کني وانمود مجبوري

.  کردم نگاه بهش شک با...«  فهمي مي بريم:»  گفت و زد لبخند «؟ چرا:»  گفتم تعجب با...« 

 .  اومدين خوش داماد عروس بگن و کنن هوا بادکنک نيست قرار:»  گفت و خنديد

 ديدخن «؟ کردي تشبيه داماد و عروس يه به رو ما وضعيت االن تو:»  گفتم و زدم لبخند...«  نترس

  ادامش:»  گفتم و خنديدم «؟ ادامش:»  گفت تعجب با...  نگفتم هيچي و زدم لبخند. 
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...  ودب خوشگل خيليم خيلي...  بود درختا بين ويال...  ويال سمت رفتيم...  زد لبخند...«  وقتش به

  کردن مي درست کباب جوجه و بودن نشسته که ديدم ديگه نفر چند با رو بابا و مامان

 و مامان شوهرش و خانوم اون:»  گفت و کرد نگاه بهم...  بود پيچيده جا همه هاشونم خنده صداي

  خودش با آشنايي افتخار.  آره:»  گفتم و خنديدم...«  بهار با ساراست اونم...  بابامن

 مينه براي.  باور زود خيليم...  شيطونه خيلي:»  گفت و خنديد...«  داشتم مانندشو پسر ي بچه و

  ره مي اونم!  خونه توي حتي...  روباهه يه جا اون بگي کافيه کرد شيطوني وقت هر

 ضيبع نيست بد:»  گفت و داد تکون سرشو.«  جنسي بد دايي چه:»  گفتم و خنديدم.«  دنبالش

 .  بودن خودمون فاميالي.  شناختم مي که هم بقيه.  زدم لبخند...«  باشي جنس بد اوقات

 تا کردم دعوت دامادو ي خانواده تموم بودن هم دور و آشنايي ي بهونه به:»  گفت و زد لبخند

  دوما کنم تعارف دوباره اوال تا خونشون رفتم بيانم تونستن نمي که اونايي حتي.  کنم پيدات

« . خودم مثل...  عياري تمام ي ديونه يه:»  گفتم و خنديدم...«  نيستي اونا جزو تو شم مطمئن

 :»  گفت و داد تکون منفي ي نشونه به سرشو «؟ داخل بريم ؟ خب:»  گفتم...  خنديد

 تعارف چايي و باشن داشته رسمي خواستگاري دارن دوست که دخترايي اون از تو...  کن صبر

  خنديد...«  کنه تعارف من جاي نازلي گن مي خواستگاريم تو:»  گفتم پوزخند با «؟ کنن

...  ريگي نمي:»  گفتم لبخند با...«  نگيرم اشتباه رو تا دو شما وقت هيچ کنه خدا فقط:»  گفت و

  من ولي داره گردنش روي کوچيک تقريبا خال يه اون...  خاله يه اون و من بين فرق

 نمک چک گردنتونو اون يا تويي بفهمم خواستم وقت هر که نداري انتظار:»  گفت خنده با.«  ندارم

  خونه لباس جلوته که قلي اون که بود وقتايي مال اين:»  گفتم و انداختم باال شونه «؟

 رايب:»  گفتم تعجب با «؟ حاضري...  پس...  خب خيلي:»  گفت...  زد لبخند...«  باشه پوشيده اي

  «؟ چي

 رهباالخ بگي بهشون...  کردم پيدا خواستمو مي که دختري باالخره بگم بهشون که اين براي ـ

  بهشون...  دارم شغلم و ماشينم و خونه بگم بهشون...  کردي پيدا خواستي مي که مردي

 ...  باي باي ديگه رفتيم ما پس بگي
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 گفت و وايساد جلو...«  زوده خيلي...  زوده:»  گفتم هام خنده بين.  خنديد خودشم.  خنده زير زدم

  که منم...  خالي جاي خيلي ام تو...  خالي جاي خيلي من...  بهش کن فکر يکم:» 

 رت بيش يکم تا هميم مال بدونن حداقل بهتره پس...  دارم خونم و ماشين و شغل گم مي دوباره

  مگفت و کردم ريز چشمامو...«  بگيريم نامزدي هفته يه تو بهتا مثل نيست قرار.  شيم آشنا

 جيغ و دويد بهار يهو...«  جنبه بي بهتاي.  باهات موافقم واقعا دوما ؟ بود چي خاليا جاي اون اوال:» 

  بهار موقع همون...«  بچه اين...  نه واي:»  کرد زمزمه سامان...«  دايي:»  زد

  «؟ جانم:»  گفت و برگشت خند نيش با سامان.  خنديدم...  آرنجش روي زد محکم

 ...  شدي خوشگل چه دايي ـ

 ...  گي مي همينو هميشه.  جون دايي قربونت ـ

  ؟ کدومه نظرت به.  بود سگم شبيه...  بود روباه شايدم...  ديدم شغال يه من دايي ـ

 نارنجي خودشو که بوده ميمون يه.  جون دايي نبود کدوم هيچ:»  گفت و چرخوند چشماشو کالفه

  ترس با...«  کنه مي هاپم هاپ.  ره مي راه پا تا چهار روي و کرده تيز گوشاشو.  کرده

 عروسکش با و...«  بوده ميمون گه مي دايي!  مامان:»  زد جيغ بعد و.«  ترسم مي من واي:»  گفت

 :»  گفتم و خنديدم «؟ بيني مي:»  گفت لبخند با.  خنده زير زدم.  سارا پيش دويد

 برنامه کلي هنوز...  ديگه بريم:»  گفت و روش زد اونم و باال بردم دستمو...«  قدش بزن انصافا

 ...«  کشم مي خجالت:»  گفتم و پايين انداختم سرمو...«  داريم

 ...  نيست وجودت تو کال کشيدن خجالت دونم مي که من...  خيال بي ـ

 باش دزو...  بيا.  نه:»  گفت و زد لبخند «؟ بياري روم به بايد حاال کشم نمي خب:»  گفتم و خنديدم

  کباب جوجه بوي رسيديم که بهشون...  افتادم راه دنبالش و کشيدم عميق نفس...« 

 روش زد مامان که ديگ سمت بردم دستمو.«  خوام مي من جون آخ:»  گفتم...  دماغم توي پيچيد

 ...«  نکن دستمالي:»  گفت و

 ... ا ـ
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 مبقي ديگه...«  خب خيلي:»  گفتم و زدم لبخند.  فهميدم برقشو...  شد خيره چشمام تو سامان

  تونيم مي:»  گفت خودم و خودش باباي و مامان به رو سامان...  غيره و دادن سالم

 دش معلوم جمله همين با ديگه خب...  گرفت خندم منم...  خنديد مامان «؟ کنيم صحبت باهاتون

  تعجب با.«  زدن حرف سارا و نيما شما قبل:»  گفت مامان...  نبود زدن حرف به نياز

 لمث شدنمون عاشق مگه:»  گفت من به رو و خنديد سامان «؟ خواستگاري شد اينم آخه:»  گفتم

  چشمام تو...«  واال:»  گفتم و انداختم باال شونه «؟ باشه خواستگاريمون که بود آدم

 و دکشي دستمو و برداشت جوجه سيخ تا دو يکهو...  چيه منظورش فهميدم.  خنديدم...  شد خيره

  بعدم و تر پايين دويديم...  زدن غر پشتمون همه...«  تر آروم:»  گفتم و خنديدم.  دويد

 خنديدم.  بهم داد رو يکي و زد نفس نفس.  وايساديم جا همون...  بود جنگل مثل که درختا سمت

  چه...  مربوطه خودشون به:»  گفت و داد باال ابروهاشو...«  نيارن کم بقيه:»  گفتم و

...  باحاليه تلپاتي.  آره:»  گفتم و خنديدم...«  فهميم مي هم چشماي تو از رو چي همه که عاليه قدر

  درخت طرفمون دو ديگه...  تر جلو رفتيم.«  بياريم رو ها جوجه اين دخل بيا حاال

 يه تمداش منم و جلو رفتيم که يکم...  بود سنگم پر که بود باز برامون باريک راه يه ي اندازه و بود

  پيچ کليم که بود سربااليي و خاکي راه يه راستمون سمت از خوردم مي رو جوجه

 اون:»  گفتم ترس با...  باال رفت در حيوون يه يهو...  بود نفر يه ي اندازه فقط عرضش و داشت

 :»  گفتم ترس با.«  روباه...  کنم فکر...  دونم نمي:»  گفت گيج اونم «؟ بود چي

 با...«  خودشو که بود ميمون يه...  بابا نه:»  گفت خنده با اونم و چسبيدم بهش «؟ نخوردمون

  طرف.  نيست مهم.  بريم بيا:»  گفت و خنديد...«  بسه:»  گفتم و سينش به زدم حرص

 ياحساس و قشنگ جاي خيلي:»  گفتم منم و داديم ادامه راهمون به...«  رفت در که ديدي.  نمياد ما

 .  نکنن جيغ جيغ پسرا و دختر اين اگه:»  گفتم حرص با منم و زد لبخند...«  ايه

  «؟ دخترا جيغ جيغ کدوم:»  گفت تعجب با «؟ کجان اصال

 ايدش تر دور کيلومتر چند.  خندن مي و زنن مي جيغ انگار ؟ شنوي نمي!  پسرا و دخترا جيغ جيغ ـ

... 
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 بهش تر بيش و کشيدم کوتاه جيغ يه گفت که اينو...«  شغاالست صداي:»  گفت و خنديد

 ...« ديگه خيال بي:»  گفت و خنديد.  چسبيدم

  ؟ صداشون شکليه اين چرا ـ

 ... بريم بيا.  کني مي عادت.  نداره ترس ـ

  ؟ جا اين نداره که مار ـ

:»  گفت و زد لبخند.«  تو سردي خون چه:»  گفتم حرص با...«  نديدم که من:»  گفت و خنديد

  ديگه منو نترسون:»  زدم جيغ...«  دنبالتا ميان کنن مي حس بوشو االن...  بخور غذاتو

 ولي:»  کردم زمزمه منم.  خوردن به کرد شروع و آورد در سيخش از جوجه يه و نداد جوابي...« 

  جدا ولي:»  گفتم شد تموم که همين...  داديم ادامه راهمون به و...«  مزن خوش خب

 اصال چون:»  گفت و خنديد...«  گذشت طور چه...  اصال نفهميدم من.  بود اي مسخره خواستگاري

 .«  دوختن و بريدن خودشون...  نگذشت

 بهش تازه باشه پالس خونم در ماه چند عاشقمه که کسي خواستم مي من...  مسخرست.  آره ـ

 ...  شم دوم زن خواستم مي تازه...  بدن خواستگاري ي اجازه

:»  گفتم.  خنديد...«  بگيرم مهريه و بگيرم طالق که:»  گفتم و خنديدم «؟ چرا:»  گفت تعجب با

  که گيرم مي طالق کنم مي ازدواج هي شم بزرگ من گفتم مي دوستام به بودم که بچه

 همه بودم که بچه...  داد مي دست بهم بودنم فيلسوف حس تازه...  شم دار پول و بگيرم مهريه

  طالق تونه نمي راحتيم اين به حتي بينه مي شه مي بزرگ که آدم ولي بود ساده چيز

 اين اچر:»  گفتم تعجب با.  گرفت چشمامو و...«  رسيديم:»  گفت يکهو...  خنديد دوباره...«  بگيره

  براي روي پياده همه اين اولم از چون:»  گفت و خنديد گوشم کنار «؟ کني مي کارو

 رو به رو به باوري نا با...  برداشت دستاشو و.«  سه...  دو...  يک...  باش آماده...  بود جا اين ديدن

  هم به خيلي درخت تا دو.  بود چمن و بودن انداخته سايه درختا...  شدم خيره

 يه رو به رو ي منظره نشستيم مي که جا اون.  بود انداخته فرشي رو يه زيرش و بودن نزديک

  چشماش تو.«  نازه خيلي...  جا اين:»  گفتم ذوق با و سمتش برگشتم...  بود درياچه
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 تيگف کردم فکر:»  گفت و زد مهربوني لبخند...«  دارم دوستت خيلي:»  گفتم لب زر و شدم خيره

 ...«  وقتش تا کنم صبر نتونستم:»  گفتم و بغلش تو رفتم...«  وقتش به

********* 

 زور هب چشماشو اونم.  دادم تکون سامانو و نشستم جام تو...  کشيدم خميازه و کردم باز چشمامو

  دوش رم مي من تا...  خير به صبح:»  گفتم و زدم لبخند.  جاش تو نشست و کرد باز

 و شيدک عميق نفس.«  شم مي آماده منم بگير دوش بيا تو بعد.  کن آماده وسايلتو برو تو بگيرم

  چي:»  گفتم جنسي بد با و شدم خيره چشماش تو «؟ نداري استرس اصال تو:»  گفت

 اب بخواد که هست باراني نه...  بگيره منو جاي بياد که هست باراني نه ؟ آوره استرس عروسي

  بخواد که هست باراني نه..  بدزده ازم رو شاباشا که هست باراني نه...  برقصه شوهرم

 گلمو دسته بخواد هست باراني نه...  نداريم رو مسخره مراسم اون ما چند هر بشکنه رو ليوانا

  نفس...«  که هست باراني نه...  ببره کيکو من جاي بخواد که هست باراني نه...  بدزده

 خوانب نيلوفر و باربد نکنه.  کنه مي ازدواج داره باران اين واي:»  گفتم اضطراب با و کشيدم عميق

  دارم استرس...  دارم استرس آخ:»  گفتم و کشيدم نفس تند تند «؟ کنن تالفي سرم

 »... 

 ... هيچي.  نازيال باش آروم ـ

 ولي نزنم هم به عروسيشونو من نگرانن که عروساييه حالت اين:»  گفتم و خنديدم حرفش وسط

 ...«  شه مي دير باش زود:»  گفتم.  خنديد...«  بشه العاده فوق قراره من عروسي

 و سيدر سر مامان که اتاق بيرون رفتم منم...  بيرون رفت و شد بلند جاش از و بوسيد گونمو فوري

 ...«  باش زود...  دختر شو آماده:»  گفت

 ؟ هولي چرا.  ديگه آروم مامان _

  ؟ نيستي تو يعني _

 . حمام رم مي االن.  ديگه باشه.  نيستم.  نه _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر(marinana) فر رادان حوريه نوشته دختر فضول رمان

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

 

396 

 

 تدس موهام به اصال سالو سه اين.  گرفتم دوش اي دقيقه پنج...  حموم توي رفتم و کردم باز درو

  و چشم تو تر بيش خيلي مشکي نظرم به.  بودم نکرده رنگم...  شه بلند تا بودم نزده

.  نماشي توي بود برده رو وسايلو سامانم...  بيرون رفتم و پوشيدم دوباره لباسامو...  بود جذاب

 .«  باشي آماده بيرون اومدم:»  گفت و تو رفت بيرون اومدم که همين

 ... باشه _

 عموق همون...  باشه برده الزمو وسايالي ي همه که کردم چک و پوشيدم مانتومو.  اتاق داخل رفتم

  با.  داد بهم کفشمو ي جعبه و...«  رفته يادت اينو:»  گفت و کرد باز درو نازلي

 ريباتق منم موهاي ديگه اومد بيرون که سامان...«  مرسي باشه ؟ رفته يادم طور چه:»  گفتم تعجب

  رو کفشا...  شديم ماشين سوار خداحافظي بعد و برداشتم گوشيمو.  بود شده خشک

 نمي رگي پا و دست ي مسخره عروس لباس اين با:»  گفتم ناراحتي با و عقب صندلي روي گذاشتم

  لبخند...«  برقصيم رو مسخره ايراني همون مجبوريم.  سامان برقصيم نفري دو تونيم

 رو هب...«  قشنگه برقصي چي هر تو...  نيست مهم:»  گفت بده داري دل منو مثال که اين براي و زد

  مي حرص تو براي دارم من...  قشنگه که معلومه:»  گفتم و شدم خيره رو به

 قسمت خواي مي:»  گفت و خنديد اونم.  خنديدم و.«  خوره نمي بهت برقصي ايراني که خورم

  گفتم و داشتم برش.  خورد زنگ گوشيم چون نگفتم چيزي...«  شيم مي خيال بي رقصو

  «؟ جانم:» 

  ؟ دختر طوري چه...  سالااااام _

 فقط يعني زني مي حرف طوري اين وقت هر ؟ خب شي مي مزاحم چرا.  ديونه:»  گفتم حرص با

 ...« کني جنسي بد زدي زنگ

.  رهب پيش بد چيزا خيلي ممکنه...  باشه حواست بايد کني مي ازدواج داري بگم خواستم خب _

 ... مثال

 دم نمي اجازه من ولي کنه وارد استرس من به زده زنگ فقط:»  گفتم و کردم قطع حرفش وسط

  معمول طبق:»  گفتم و انداختم باال شونه «؟ بود کي:»  گفت و خنديد...«  بگيرم استرس
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 نيمک اذيتش مام طوره چه...  کنه مي اذيت هميشه:»  گفت و زد لبخند.«  ليال ؟ باشه تونه مي کي

 هب نکنه.  نه امروز:»  گفتم و خنديدم...«  نيست بد گذروني خوش يکم:»  گفت بدجنسي با «؟

 تشوسرع و زد لبخند.«  مياريم ادرين و اون سر باليي يه...  آره فردا ولي کنه جبران که بزنه سرش

  پياده منم و آرايشگاه رسيديم.  کرد تر بيش

 ودب بقيه امر به همش بعدش به موقع اون از ديگه...  کردم خداحافظي و برداشتم وسايالمو.  شدم

  بکن کارو اين که بردار فيلم بعدم بکن کارو اون بکن کارو اين که آرايشگر که اول... 

 هک اين تا گذشت سرعت به همش...  کنن مي اذيتمون طوري اين که دارن آزار کال!  بکن کارو اون

  روي لبخند و رفتم مي راه سامان کنار که طور همون.  تاالر توي رفتيم باالخره

 ردمک له پاشو کفشم با «؟ بهتا مثل:»  گفت و خنديد...«  وايسم که ندارم نا:»  زدم غر بود صورتم

  ظاهر به...  افتاد غزل به چشمم...  خنديد.«  گيره نمي که دردتم:»  گفتم حرص با و

 هک کسي تنها اونم...  بود فرهاد سالگرد بعد ي هفته...  سوخت مي براش دلم ولي بود حال خوش

 ...  کردم جمع مراسم به حواسمو و بيرون دادم نفسمو...  بود غزال بود سرگرم باهاش

 «؟ اج اين چرا ؟ نيلو:»  گفتم تعجب با...  نشسته من جاي نيلوفر ديدم که جايگاه سمت رفتيم

  بلند تا بده من به رو بده تو به خواد مي شاباش چي هر دوماد آقا اين بايد:»  گفت و خنديد

 مشين مي پات روي کشم نمي خجالت که من وگرنه.  ديگه طرف اون برو:»  گفتم حرص با.«  شم

  حاال نيست بهتر عزيزم:»  گفتم خند نيش با سامان به رو.«  نوچ:»  گفت و خنديد.« 

 به:»  فتگ و خنديد.«  رفتنه راه تو جويي صرفه طوري اين ؟ بشينيم بعد برقصيم اول وايساديم که

  گلو دسته.  کردم نگاهش حرص با.«  بدم اون به رو تو پوالي تره راحت که من نظر

 من هب رو شاباشا ي همه توام.  برقصيم بريم نه:»  گفتم و بود وايساده کنارمون که بهار به دادم

  و خنديد.  گفتم غليظ صفتو بد...«  نرسه صفت بد داداش زن اين به شه تموم تا دي مي

 . دستش توي گذاشتم فلشو و...«  کوچولو بذارن رو آهنگه اين بگو:»  گفتم بهار گوش در منم

  مي هي:»  گفتم کالفگي با.  دويد و...«  دايي زن چشم:»  گفت زبوني شيرين با و خنديد

 گفتن خوبه:»  گفت و خنديد سامان...«  نيستا تر بيش چهارسالم و بيست من.  دايي زن نگو گم

  به رو.  زد لبخند...«  بگه تونست نمي:»  گفتم و شدم خيره بهش...«  مادربزرگ بهت
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 فتمر سامان با و...«  کنما مي شروع منم که نيار در بازي داداش زن توام:»  گفتم تهديد با نيلوفر

 ...«  اومد نمي خوشم ايراني از...  ها اليته آهنگ:»  کردم زمزمه گوشش در و وسط

 بغلش تو که طور همون و چرخوندم گرفت دستمو.  شد شروع آهنگ و رسيديم سن به.  زد لبخند

  به.  انداختم گردنش دور دستامو و زدم لبخند...«  نيست مهم:»  گفت داشت مي نگهم

 ...«  چيزي يه سامان:»  گفتم و کردم نگاه بهتا

 ... جانم _

 هخودت تقصير:»  گفت و خنديد...«  نندازه پس بچه عروسي وسط يهو بهتا:»  گفتم اضطراب با

  نباشم حامله من که بنداز عقب رو عروسي که کرد تهديد و کرد خواهش قدر اون وقتي

 منداشت دوست دوما...  بيارم در حرصشو خواستم اوال:»  گفتم و خنديدم جنسانه بد.«  ننداختي

  بود روم توجها ي همه و کردم نيلوفر با من که کاري مثل بکنه من از تر خوشگل خودشو

 ». 

 دوما.  نداشت قيافم و ريخت ديگه اومد مي دنيا به تازه بچش انداختي مي عقب ماه يه اگه _

 ... ها توئه عروسي.  شه تر خوشگل تو از تونه نمي عزيزم

 ؟ گرفتيم رو عروسي االن و کردم جنسي بد که کني نمي حال تو االن خب _

 هي» : گفتم و شدم خيره چشماش تو...  کرد نگاه بهتا به...  زدم لبخند...«  خيلي:»  گفت و خنديد

  «؟ بله:»  گفت و شد خيره بهم...«  هي

  ؟ رنگه دو که اين خالف بر خونم مي چيزو همه چشمات تو از من رفته يادت _

» : گفت و خنديد...«  شه مي مام نوبت روزي يه:»  گفتم و خنديدم ماليم خيلي منم...  زد لبخند

  ي بچه.  شه مي خوشگل خيلي اميد و اون پسر:»  گفتم و شدم خيره بهتا به...«  حتما

 فکر» : گفتم و انداختم باال شونه...  خنديد.«  برسونم هم به تاشونو دو خودم تا شه دختر بايد ما

  اصال اصال:»  گفت خنده با و داد فشارم...«  بازيام برگه و شغل سر برگشتم دوباره کنم

 مين کسو هيچ...  گذاشتم سينش روي سرمو و خنديدم...«  بود تو عاشق اين از تر بيش شه نمي

 ...  داشت دوست داشتم دوست اونو من که چيزي اون از تر بيش شد
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