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 نودهشتيا کاربر patrishiya | پنير و کارد

 

 

 

 اين وت ذاره نمي آدم واسه اعصاب!  بره راه زار دو تا بکنه جون بايد ماشين اين چرا دونم نمي من

  اَه نداره که کولرم ، درجه 04 گرماي

 !  بشه عوض هوا يکم حداقل پايين کشيدم رو پنجره!  ميشم هالک االن
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 عمولم طبق منم ، شد قرمز و زد شانسم از که کنم ردش نشده قرمز چراغ تا باالتر بردم سرعتُ

  کردم ترمز جا در

 لبه گذاشتم رو آرنجم ، کرد نگاه و برگشت تعجب با هم راه 0 سر پليس حتي صداش از که جوري

  دستم به زدم رو صورتم و پنجره

 ؟! سرعت جنون خانوم بشه روشن جمالت به چشممون ميداري بر عينکتُ  _

  بود کنارم دقيقا مشکي باال مدل ماشين يه ، چپ سمت چرخوندم رو سرم

  کردند مي نگاهم داشتند ذوق با هم باشند تر سال و سن کم من از رسيد مي نظر به که پسر تا دو

 !  ثانيه 04 کردم نگاه چراغ تايمر به چشمي زير

 : گفتم و زدم شيطوني لبخند

 !  ميشه روشن جمالم به چشمتم يديرس بهم بعدي قرمز چراغ تا اگه _

 همسابق عاشق من ، دادم فشار گاز روي ته تا پامو تايمر شدن 4 با و دادم تکون دستمو آرامش با

 ! رالي برم گذاشت نمي مامان که حيف بودم

  ؟ بگيرم رو دارا مايه پسر حال داغون ماشين اين با حداقل که بهتر اين از چي خوب

  بود بهشون آينه توي از چشمم...  مينهه ميگن که سالم تفريح

 . نداشتند کشي اليي و مارپيچ حرکات توي مهارتي اما بود خوب سرعتشون

 يليخ موسيقي با وگرنه جانبي تعميرات دادم ضبط که حيف ، خنديدم و کردم عوض رو دنده

 ! گذره مي خوش بيشتر

 : گفت داد با و پايين داد رو شيشه ، کنارم رسوند خودشُ  پسره

 ! عشقه لگنتُ _

 : گفتم و کشيدم فرمون به دستي ، دادم گاز بازم توجه بي

  تري باال من واسه هم سانتافه از تو...  خودشه قراضه صورت لگن!  ها نشي ناراحت عشقم_

 ...  رسهب بهم تا کردم کم رو سرعتم ، مونده چقدر بعدي چراغ تا دونستم مي بود روزم هر راه اين
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 ، دبو هوا رو سرش غاز مثل که رو فضولش دستيه کنار نه ببينم رو نندهرا داشتم دوست

 دستي دو چون وارده نا فرمونه پشت که اوني فهميدم اجمالي نگاه يه با سريع کنارم رسيدند تا

 : گفتم بلند و زدم لبخند!  جلو بود شده پهن

 !! نکني تعريف دوستات واسه نامردي_

 .. . راست سمت فرعي تو پيچيدم راهنما بدون و گاز روي گذاشتم پامو ثانيه از کسري در

 پشت و ترافيک تو بمونند ساعت دو حاال بود حقشون اما!  دارن حالي چه بفهمم تونستم مي

 ! نگذارند مسابقه محترم خانوم يه با ديگه تا قرمز چراغ

 

 روي دمز و تمگرف رو کيميا شماره ، برداشتم رو گوشيم و کناري صندلي رو انداختم رو عينک

  آيفون

  سالم الو_

  ؟ خوبي جونم کيميا سالم_

  ؟ خوبي تو بود شده تنگ برات دلم چقدر ، شم فدات_

 ! ها بياري دووم توني نمي باشي نازک دل انقدر زديم حرف ساعت 1 ديروز که ما_

  داره فرق من با انقدر که بشم سنگيت دل قربون _

  ؟ خوبه چي همه ، گيري يم تحويلم انقدر شم مي لوس بسه خوب_

  رسونه مي سالم اينجاست هم ترانه ، شکر رو خدا آره _

 ! بهشا نرسوني سالم _

  رسونه مي سالم کيانا ترانه_

  رسونم نمي سالم عملي دماغ دختر هيچ به من!  کردي غلط تو_

  حسودي که بس_

 !  ديگ ته روت گه مي ديگ به ديگ _



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 يا ؟ من هب رسوند خودشو کجا از اين!  بيارم در شاخ بود زديکن آينه تو مشکيِ ماشين ديدن با

  خدا

 ؟ کيانا الــــــــو_

  باي زنم مي زنگ بهت بعدا فرمونم پشت _

 .... مسابقه داري باز تو _

 ها اين االح ، دنده کنار گذاشتم رو گوشي و کردم قطع سريع کنه نصيحت خواد مي دونستم مي

 ؟ بپيچونم جوري چه رو

  کنارم کشيد و زد بوقي

 ... ديديم جمالتم!  فرمــــون دست بابا_

 : گفتم بهش و کردم پوفي!  برداشتي عينکتُ  چرا نميري کيانا

  کنار بزن آورده جوش ماشينم _

 همه ونمج سانتافه...  وايستادند هم اونها جلوتر متر چند ، وايستادم!  شدند خوشحال چقدر آخي

  ها خودته به اميدم

 ! نوم اونم ، دادند شکست منو کردند مي فکر که بودند شاد چه ، شدند پياده باز نيش با

 ود وحشتناکتر بوق و وحشتناک تيکاف يه با..  3.. 0..  1 ، بشنود دور ماشينشون از تا کردم صبر

  راحتي همين به!  رفت شدن دره

 زدم يخودب دور کلي زدم يم آب به گدار بي نبايد ايندفعه ، خنديدم و کردم نگاهشون آينه تو از

 .... کنند نمي پيدام باشم مطمئن تا

 

 

 !  خونه گذاشت اسمشُ شد مي اگر البته ، خونه رسيدم که بودم موت به رو تقريبا

 دوباره صبح و کني پارک ماشينتُ تونستي مي که بودي راننده بايد ترش و تنگ هاي کوچه اين تو

 ...  بيرون بياريش
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 ! کردم نمي ريسکي همچين نبود خوب ونمفرم دست اگر خداييش

 

 وشگ فال ها فضول مثل مستوفي خانوم که اين از حالم ، تو رفتم صدا بي و انداختم کليد

  خورد مي بهم بگيره رو ما آمد و رفت آمار خواست مي و وايميستاد

 ؟ لپو کو خوب ولي کنيم اجاره رو ديگه جاي يه بريم و بشيم بلند اينجا از که بود آرزوم

  گذريب کاهت پر يه از حتي نبايد ميده پول بوي چيز همه که زمونه دوره اين تو مامان قول به

 ! گيره نمي دستتُ همونم ديگه و باشي داده بادش به بيخودي فقط ممکنه چون

 

 ... شنيدم رو اش نخراشيده صداي که تو بود نرسيده پام هنوز

 ؟ جان کيانا_

 يه با ، کردم نگاهش و بيرون بردم سرمو!  کنم برخورد خوب اهاشب تا بده صبر بهم خودت خدايا

  پله راه ديوار و در جون به بود افتاده دستمال

  نباشيد خسته مستوفي خانوم سالم_

 ما ولي...  همون نمي تنمون به خستگي که باشند آدم حال به کمک مستاجرها اگر ، سالم عليک_

  نداريم ها شانس اين از

 ؟ مياد بر من دست از کاري_

  شه مي برج سر داره بگو مامانت به فقط ، نکش زحمت شما_

 : گفتم حرص با

 ! خدمتمون هست تقويم بله _

 !  وا _

  اجازه با!  واال _



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 تمعمج خوبه ، بود هميشگيش کار داشتيم عادت ديگه....  اومد در صداش که بستم محکم درُ

 ! نداشت

 

 مي جلوه چنان رو بشه خراب سرمون رو ترک اينهمه با ودب ممکن لحظه هر که طبقه 3 خونه يه

 ! ريختيم بهم رو روياهاش قصر انگاري داد

 يه خچالي تو از...  آشپزخونه تو رفتم و اپن روي انداختم رو مانتو ، مبل رو کردم پرت رو ام مقنعه

  زدم گاز و برداشتم قرمز سيب

  ؟ مامانم براي کنم درست چي نهار خوب

 تا چند ، شهب باز يخش تا آب توي گذاشتم گوشت يکم...  قرمز سس با اونم ، خوبه تلتک ، هوووم

  کردم مخلوط پياز با و کردم رنده رو زميني سيب

 رفتم و کردم کم رو گاز شعله ، شد مي سرخ داشت تابه توي ها کتلت که نکشيد دقيقه 04 به

 تلفن سراغ

 

  کشيدم دراز زمين روي و گرفتم رو پري شماره

  الو_

  جون پرپري سالم_

  ؟ کيانا چطوري_

  داغونم_

  ؟ چرا_

  بکنم کاري هيچ نتونستم امروزم_

  ؟ کاري دنبال هنوز تو ، بابا اي_

  مباش راضي ميده تو باباي که غازي چندر به تونم نمي مجبورم...  ريخته بهم اوضاع ، آره_
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  باشه خودش اندازه هم قتحقو داري توقع ميدي آموزش روز دو اي هفته عزيزم خوب_

  بشينم من بشه بلند ميز پشت از بايد بابات که باشه توقع بحث اگه_

  خنده زير زد

 !  توقعي کم هميشه تو ، الهي_

 ميگن همه آره_

  بودي ممچش جلوي تو همش که گفت مي چيزايي يه بابا ديشب کيانا ميگم شوخي از جدا حاال_

 ؟ کرده شکايتمو کسي نکنه ، هان_

 ! تواه عالقه مورد خيلي که زد مي حرف کاري يه مورد در داشت لحاظ اون از نه _

 ! منه عالقه مورد کال که لطفي آقاي _

 ؟ اونوقت چرا _

  بشم بابات دوم زن خوام نمي نباش نگران عزيزم_

 ! بخواد دلتم_

  ميدن من به رو دنيا انگار مياد که رانندگي اسم اصال ، شغلشم عــــاشق من-

  يگهد بشي مربي بابام رانندگي آموزشگاه فرستادمت من که نبود بيخود ، بگردم دورت_

 ! باشه روز هر بايد کار...  منه تعليم تحت نفر يه همش!  فايده چه آخه_

 کنه مي ارک هتل تو که دوستاش از يکي انگار گفت مي داشت ديشب..  بزن رو بابا مخ ، کيانا_

  مريضه زنش گويا کنه زندگي انشهرست بره کنه مي کوچ داره

 ! کنه معرفي خودش براي جايگزين يه تونه مي حاال

 ؟ هتل تو کار به چه منو!  وا_

  هتله راننده طرف آخه خوب_

 : گفتم و نشستم جا در



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 ؟ من جون_

 ! تو مرگ_

  کنند استخدام رو کسي اينجوري که نکنم فکر آخه_

  ؟ جوري چه_

 دنشب من به نميان ديگه ، کارا اين واسه ميده جون که هست مرد انقدر ، ميره داره طرف خوب _

  که

 بزني ريس يه بري نداره ضرر تازه...  نگفتي چرا نگي بعدا که گفتم حال هر به ، واال دونم نمي_

 ! بزني پدرمو مخ قبلش البته

 ! هتلم نشده ظهر تا ، ميشناسي منو که تو آموزشگاه ميرم فردا پري باشه_

  پرت تو بخوره ممکنه چون نباش اميدوار زياد فقط ، لعنت شمنکر بر _

  فعال سوخت کتلتم گمونم واي ، هست حواسم_

  باي قربونت_

 !  موندم مي نهار بي بايد وگرنه بود نشده نزديک سوختن مرحله به زياد که آوردم شانس

 يزم روي انداختم رو کوچکيمون سفره ، بياد مامان که االنه بود 0 نزديک ، کردم نگاه ساعت به

  کردم آماده رو چيز همه سليقه با و آشپزخونه

 ...  اومد ساعت راس هميشه مثل

 نباشي خسته جون مامان سالم_

 باشي زنده ، عزيزم سالم_

 : گفت اخم با

  کن تمييز رو اينجاها زود ؟ کردنه عوض لباس وضع چه اين کيانا_

  غذا از بعد بذار حاال_

  پايين نميره گلوم از غذا نمياد خوشم مرتب نا خونه از من که يدون مي قشنگم دختر_
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 ! منه شانس از اينم_

 

 

................................................. 

 

 

 

 

 

 ناراضي هام تيپ از هميشه مامان هاي گيري سخت دليل به البته ، شدم آماده ذوق کلي با صبح

  بودم

 اينهمه حيف!  بيرون بريزم رو مو تار تا 0 حتي اينکه نه کنم آرايش زيادي تونستم مي نه

  پنهونه هميشه که خوشگلي

 باعث قريبات متناسبم لب و گوشتيم يکم بيني و بود گرد صورتم ، درشت و بود عسلي هام چشم

  بود رفته مامان به هم مناسبم وزن و قد ، باشم نمک با بود شده

  بوديم هم شبيه خيلي چون دختريم مادر ميدفه مي ديد مي هم با رو ما کسي هر يعني

 رقف خيلي باطني اما زديم نمي مو هم با ظاهر نظر از درسته ، بود قلوم دو خواهر که هم کيميا

  داشتيم

 ...  نبود چيزا اين و شيطنت و پذيري ريسک اهل اصال و بود آرومي دختر تقريبا اون

  دادند مي تشخيصمون هم از اه بچه هامون شيطنت روي از هميشه هم دانشگاه تو

 شدم اما شمب قبول منم کردم نمي فکر داديم که رو ارشد امتحان ، بوديم خونده مديريت جفتمون

  بود بهتر خيلي کيميا رتبه البته
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 کرايه اينکه ضمن بياد بر دومون هر خرج پس از تونست نمي دبيري حقوق با تنها دست مامان

  من فراوان هاي اصرار با بنابراين بود دوشش رو هم ديگه چيز تا هزار و خونه

 همه اصوال نم اما بودند مخالف خيلي که درسته ، کار دنبال رفتم من و نام ثبت براي رفت کيميا

 ...  کنم راضي بلدم رو

 خرج مه رفتنش اصفهان ، بود نشده قبول تهران کيميا که بود اين داشت وجود که بدي نکته

 بود گذرونده رو درسش از ترم 1 تازه ، طلبيد مي بيشتري

 

 ودب اين مهم من براي خوب اما زحمت توي انداخته رو تا دو ما که داشت وجدان عذاب هم هميشه

  برسه آرزوش به يکيمون حداقل که

 نمي من اما برونه 04 از بيشتر سرعت با تونست نمي حتي کيميا ،مثال بود متفاوت عاليقم من تازه

 ! بخونم درس صفحه 04 درست تونستم

 مامان کهاين بدون ، کرد اکتفا کار يه به نميشه اوضاع اين با ديدم کردم حساب جوري هر خالصه

  آموزشگاه رفتم و شدم آماده ميرم کجا بفهمه

 دختر هي کار اصال شدن هتل سرويس راننده که بود معتقد ، بود مخالف کال لطفي آقاي اولش

  نيست جوان

 دريپ حس منم به بود نزديکم دوست سالها که پري مثل هميشه ناو گرچه دادم مي حق بهش

  داشت

 حرفش هب که نبودم لطفي دختر واقعا من خوب اما...  بود شده فوت که شد مي سالي 6 پدرم چون

 بدم گوش

 دوستش به نمک مجبورش تا شدم موفق کلک کلي با بنابراين داشتم نياز کار اين به اينکه ديگه و

  بذاره قرار اشباه و بزنه زنگ

 ، کنهب رئيسش پيش رو ضمانتم کرد موافقت دوستش بالخره تا کردم صرف وقت کامل روز يه

 اين هب و گيره سخت رئيسش کرد مي تکرار مدام که کنم فکر هاش حرف به نداشتم دوست

 ! کنه نمي قبولم راحتي
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 ترسيدم مي...  رواشکا بردم رو ماشينم و شدم آماده زودتر ، 11 ساعت دوشنبه شد قرارمون

 نکنند قبولم بودنش پايين مدل بخاطر

 

 رئيس زا نديده هنوز بودم گرفته استرس ، بود دستم که آدرسي به رفتم و خدا به کردم توکل

  رسيدم بالخره!  بودم ساخته ديو يه ذهنم تو اونجا

 زيادي رو مورد يه اين من که خواست مي نفس به اعتماد کلي هتلي همچين تو رفتن خداييش

 !  داشتم

  وت برم که چرخوندم رو فرمون! ...  بودا جادار چقدرم ، شدم مرگ ذوق خالي پارک جاي ديدن از

 نفسم ! داد مي چراغ داشت در دو مشکي پرادوي يه ، آينه به افتاد نگاهم بوق صداي شنيدن با

  رفت بند

 اين...  دز بوق دوباره ، کردم رکپا فرمون يه با و رفتم عقب دنده ، بودم بسته رو راهش تقريبا

 ! خواد مي چي ديگه

 

 داشته توقع ماشينش مدل بخاطر اومد نمي خوشم اصال ، وايستادم سينه به دست و شدم پياده

 ...  کنه پارک اون تا برم که باشه

 ! شانس آخر يعني ، پرادو يه تو تيپ خوش و بداخالق و بانمک خيلي پسر يه ، پايين داد رو شيشه

 

  ، بزنه حرف تا کرد باز رو دهنش زور به نگارا

  ندارم وقت خانوم بيرون بيار ماشينتو_

  ميدم حويلت بهتون رو اينجا حتما باشيد منتظر ساعت نيم يه ، ندارم وقت منم اتفاقا ببخشيد_

 و زدم ور قفل...  آوردم مي کم اگر بود ضايع خيلي ديگه اما ، کردم وحشت خشنش قيافه ديدن از

 : تمگف
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  شدهن ديرتون تا اونجا ببريد تشريف طبقاتيه پارکينگ اونورتر يکم اما خوام مي معذرت_

 ! شنيدم شکستن صداي کردم حس که بودم نرفته قدم دو هنوز

  موند باز دهنم و برگشتم تعجب با

 ...  بود کرده پارک پشتم خودش و جلويي ماشين به بود چسبونده منو پرايد

  ميندازي؟ خط خودت ماشين رو مياد دلت چطوري!  درک به من احمق بگه نبود يکي حاال

...  ودب نشده داغون خيلي ، انداختم نگاهي بهش رانندگي راهنمايي هاي افسر مثل و شدم دوال

 : گفتم طلبکارانه و کمرم به زدم رو دستم

 مي کروکي اج در وگرنه ، دارم کاري قرار االن که حيف گيرم مي چراغمو خسارت!  که واقعا_

  کشيدم

 رو ديشدو عينک ، کرد صاف رو اش يقه ، پوشيد رو اسپرتش کت آرامش با و شد پياده حرف بي

  افتاد راه چرمش کيف برداشتن با و جيبش توي گذاشت

 : گفتم دوباره و کردم جمع رو لبم!  ميزني حرف داري آدم با انگار نه انگار

 ! باشه داشته اجتماعي خصيتش آدم اگر خوبه خيلي محترم نسبتا آقاي_

 ...  بود ترسناک واقعا نگاهش ، برگشت و وايستاد

 : سمتم گرفت رو کارتي و زد نيشخندي ، عقب رفتم قدم يه که جوري

  بکشم رو چِکش بيا کاريت قرار از بعد _

!  بود سافرم شايد... هتل توي ،رفت کيفم توي انداختم کنم نگاه اينکه بدون و گرفتم رو کارت

  وقتش سر رفتم مي نبسته فلنگُ تا بايد حتما

  بيشعور...  کردم عروسکش اينهمه که ماشينم حيف

  زدم زنگ داشتم که اي شماره به...  برداشتم رو دوديم عينک ، هتل تو رفتم سريع

  ؟ صمدي آقاي الو_

  بفرماييد بله_



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 داشتيم قرار امروز ، هستم زند_

  بيام من تا نداره اشکالي راگ وايستين ورودي در کنار ، بله_

  منتظرم کنم مي خواهش-

 المس از بعد...  داشت مهربوني چهره که بود مسن مرد يه ، اومد کردم مي فکر که اوني از زودتر

 : گفت عليک

  نيست مناسبي کار اين دخترم_

  ميام بر پسش از من نداره اشکالي ولي دونم مي _

  کنه همکاري افراشته آقاي نميدم قول من که بگم اينم ، بخواد چي خدا تا_

 ! گرفتم يکن فال به مامانم با رو خانوادگيش اسم بودن يکي ، داشت هم قشنگي فاميلي چه به به

 

 

 بگم چي ، نمک برخورد چجوري افراشته با که داد تذکر مسير تو کلي ، مديريت دفتر سمت رفتيم

 ! خواره آدم يارو انگار حاال ، نگم چي

 تو رفتم سرش پشت کاذب نفس به اعتماد عالمه يه با...  مردم مي استرس از داشتم ، زد در وقتي

! 

  بود پنجره سمت صندليش ، بشه کوفتش که الهي...  دفتري چه من خداي واي

 : گفت و کرد سالم صمدي

 ....  امروز که بود قرار باشه خاطرتون اگر افراشته جناب_

 : گفت و ندچرخو رو صندليش و بده ادامه نگذاشت

  دونم مي_

 ، نشه لندب جيغم صداي تا دهنم روي گذاشتم رو دستم ، ريخت قلبم بهش افتاد چشمم که همين

 !!! بدبختم انقدر چرا من خدايا
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 : گفت و کرد اخمي ديدنم با پسره

 ؟ رسوندي خودتُ سريع انقدر کنم فرار ترسيدي ؟ کني مي چيکار اينجا تو_

  رسيد دادم به صمدي ، مبش آب خجالت از بود نزديک

  ؟ شناسينش مي شما مگه آقا_

 ! تمداش خوف ازش همينجوريم ، کرد نگاهم خيره خيره و طرفم ،اومد شد بلند جاش از يهو پسره

 داشت انگار که جوري لب زير و کشيد قشنگش موهاي به دستي ، افتادم مي پس داشتم کنم فکر

 : گفت زد مي حرف خودش با

 ؟! يدمد کجا رو تو من_

 : گفتم تعجب با

 !  ديگه ماشين پارک موقع_

 : گفت فکر با و باال داد ابروشو تاي يه

 !  تري آشنا خيلي اما_

 ! نگفتم چيزي ، مخش بود قاطي انگار ميزد حرف جوري يه!  اهلل بسم

 : گفت و جاش سر نشست

 ؟ کني خودت جايگزينه قراره که همونيه اين_

  نيستيم اي کاره که ما وگرنه ميدم پيشنهاد فقط من البته ، اجازتون با_

  من سمت چرخيد نگاهش

 ؟ اسم! ...  خوبه_

 : گفتم و کردم صاف رو صدام

  زند کيانا_

 : گفت و برداشت رو نويسش روان ، کرد نگاهي پام تا سر به و داد تکون سري
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  بري توني مي _

 : گفتم و گرفتم نشونه خودم سمت رو انگشتم

 ؟! من_

  بودم يصمد با_

 : گفت گذشت مي صمدي رفتن از که لحظه چند از بعد ، شد راحت خيالم

  بشين_

  بگه چيزي يه تا شدم منتظر و نشستم

 ؟ سالته چند_

_03  

 ؟ تحصيالت_

  مديريت کارشناسي_

 : گفت و سمتم گرفت کاغذي

  کن پر رو فرم اين_

  ؟ االن_

 ! بله_

 : گفتم گرفتم که رو فرم

 ؟ بديد خودکارم يه ميشه ببخشيد_

 بردار ميز رو از_

 

 که مبشين خواستم برداشتم رو خودکار...  کرد مي دراز دستشُ يکم ميمرد انگار!  درآد جونت

  بود ناز خيلي ساله 3 0 بچه دختر يه عکس ، ميزش روي عکس قاب به افتاد چشمم
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 : تمگف بلند کنم مي ذوق ها بچه ديدن از که هميشه مثل کجام نبود حواسم اصال

  گرفته ژست نازم با چه ، عسيسم جيگله چقده بگردم الهي واي_

 ! زند خانوم_

 اين ونبد!  چيه به چي افتاد يادم تازه و وايستادم صاف افراشته جدي و خشک صداي شنيدن از

  نشستم و گفتم ببخشيدي کنم نگاهش که

 وشجل گذاشتم و کردم رپ رو فرم تند تند...  که نبود اولم بار!  بود زدن گند کارم هميشه

 ؟ چيه ماشينتون مدل ، خوب_

  سانتافه زنم مي صداش خودم من ، شکستين چراغشو شما که همونيه ، واال_

 ؟! سانتافه_

 يه ايه دندون چه ، شنوند مي رو صداش بغليم اتاق تا دو تا بودم مطمئن که خنده زير زد چنان

 ! ايـــــش داشت دستيم

 : گفتم پررويي با

  ؟ داشت خنده_

  بود صداش تو خنده ته هنوز

 ! سانتافــــه بگه پيش سال 14 مدل اونم پرايد به کسي بودم نديده حاال تا!  خيلي_

 ونمت نمي حاضر حال در ولي ، کرده مي کار ساعت مثل امروز صبح تا پيش سال 14 پرايد البته_

 ! کرد نصفش زد خدايي بنده يه چون باشه قبراق هنوزم که بدم اطمينان

 : گفت و کشيد صورتش به دستي

 ؟ چيه ها کارمند استخدام براي اول شرط اينجا دونيد مي_

 ! نه_

  اجتماعي شخصيت داشتن_

 !  داد پس حاال بودم زده بهش خودم که رو حرفي ، انداخت مي تيکه داشت
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 يسشونرئ روپي اصوال کارمندا اينکه ضمن!!  بودنه آدم اول شرط اين حال هر به ، نداره مشکلي_

 ! هستند

 : گفت و کرد تنگ رو هاش چشم

 !  نمياد خوشم دراز زبون کارمنداي از اصال مدير يه عنوان به من_

  نگفتم چيزي و زدم لبخندي

 ؟ خوبه فرمونت دست زند خانوم خوب _

  هستم مربي آموزشگاه توي حاضر حال در ، نيست بد_

 واريس رو ما کالس هاي مسافراي ميخواي سانتافه نهمي با...  مياد پيش سوال يه اما!  عالي چه_

  ؟ بدي

 ! دارم رو ماشين يه همين من_

 ميدم اهميت خيلي مهمانانم راحتي به اينجا من بگم بايد متاسفانه اما ، ام متوجه_

  بشه ناراحتيشون باعث که کنم نمي کاري اصال من کنيد باور_

  کنم قبول تونستم مي شايد نبود اين ماشينتون اگر حال هر به ، متاسفم_

 دوران به هتاز پسر يه به اونم نبود التماس ذاتم تو اما داشتم نياز کار اين به خيلي که درسته

  ايستادم و برداشتم رو کيفم!  رسيده

 : گفت و کرد نگاهي چشمي زير

 ؟ بريد مي تشريف_

 : گفتم و داد گردنم به قري!  کنه استخدامم تا بخواهم ازش و بيام کوتاه داره توقع بودم مطمئن

 ! دارم اينجا ديگه کار يه هنوز من_

 کاري؟ چه_

  کردم نگاهش پررويي با

 ! نگرفتم ماشينمُ خسارت_
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 : فتگ بود نزديک کردن مسخره به بيشتر که اي خنده با و بزرگش صندلي به داد تکيه

  کشم مي چکشُ  االن ، سانتافتون چراغ بله!  اوه_

 زده خشُم االن بود مسن مرد يه اين جاي به اگر شايد ، کردم نثارش بود بيراه و بد چي هر دلم تو

 ! کردم مي جا به جا رو هتل مهموناي داشتم و بودم

 .  حامل وجه در روز چک ، بفرماييد_

 : گفتم تعجب با ، بيرون زد هام چشم مبلغش ديدن از ، کردم نگاهش و گرفتم اکراه با

  افراشته آقاي کردين اشتباه کنم کرف!!  زياده خيلي اين ولي_

 : گفت و شد بلند

 ! پرايد نه کردم حساب رو سانتافه چراغ قيمت من_

 دو ايهکر حداقل تونست مي پول اين ، شدم وسوسه يکم راستش ، کنم چيکار دونستم نمي

 : گفت که بودم فکر تو هنوز...  کنه تامين رو ماهمون

 ؟ کني نقدش خواي مي االن ، دارم بانکي کار من_

  دونم نمي_

  نزديکه بانک بريم بيا_

 هتل هي رئيس با که باشه خوش دلم من روزم يه حاال ؟ بانک برم خودش با که اين از بهتر چي

 !  بيرون رفتم معروف

 رفتم ازش فاصله با و آرامش با من اما...  دويدي مي دنبالش بايد تقريبا که رفت مي راه تند انقدر

  کالس با هاي نومخا مثل ، بيرون

 : گفتم سريع ، زد سرم به فکر يه که بشه ماشينش سوار خواست مي

 ؟ افراشته آقاي_

  بله_
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  بريم من پرايد با ، بيرون نياريد پارک از رو ماشينتون_

 : گفتم مردده ديدم وقتي

  بدونيد قابل اگر البته_

  بريم باشه_

 فرمون يه اب و نشستم...  بزنم اينم مخ خودم شرو به خواستم مي ، بيارم در بال بود نزديک يعني

  بيرون آوردم رو ماشين

 . بود رفته جلويي ماشين خوبم شانس از البته

 رو کمربند و زدم رو عينکم هميشگيم عادت طبق.  گرفتم دلهره يکم ، بشينه جلو کردم نمي فکر

  کنه مي نگاه داره جا همه به کنجکاوي با که شدم متوجه...  بستم

 : گفتم و کردم تنظيم رو نهآي

 ؟ بنديد نمي رو کمربندتون-

 ؟! داره مگه_

  زدم لبخند خونسردي با ، بياره در منو حرص خواست مي

 من دپراي براي داشتن بشه اختراع درش دو نوع از اونم شما ماشين اينکه از قبل ، داره بله _

 ! گذاشتند مي کمربند

 ! جالب چه_

 مافتاد راه بلند تيکاف يه با ، بود حقش واقعا اما کنم اذيتش خواستم نمي...  پررو بچه

 

 ؟ برم طرف کدوم از بگيد ميشه_

  خيابون اولين سر دقيقا ، راست سمت اول چهاراه ، چپ ، مستقيم_

 : گفتم و کردم عوض رو دنده...  نمونه يادم که گفت تند قصد از

  اوکي_
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  کنم کم رو روش دباي که بود اين کردم مي فکر که چيزي تنها به

 ...  ترمز رو زدم بانک روي به رو دقيقه 5 عرض در ممکن سرعت بيشترين با همين بخاطر

  بفرماييد ، خيابون اولين سر دقيقا_

 ! راضي خود از...  افتاد راه و شد پياده ، کرده تعجب که بده نشون خواست نمي

 نقد ور چک و رفتم ، گرم وندمش خلوتي و بزرگ بانک چه ، شعبه معاون پيش رفت مستقيم

  کردم

  بودا خودم مال کاش ، شدم افسردگي دچار ها پول ديدن با

  بود روغن تو نونم بشم استخدام تونستم مي اگر هست دلبازيم و دست رئيس چه

 تا زدم باد خودمُ  و کندم يادداشتم دفترچه از کاغذ يه...  ماشين توي نشستم ، داشت کار هنوز

  نشم خفه

  نشست و اومد تا کشيد طول قيقهد چند

 ؟ کردي نقد_

  بله_

  طرفش گرفتم برداشتمُ  فرمون کنار از رو پول دسته

  بفرماييد_

 ؟ چيه اين_

  اشِ بقيه اينم برداشتم بايد که اي اندازه من_

 : گفت و داد تکون رو سرش

  برگردوني رو پول کل که کنم مي قبول شرطي به_

 : گفتم اخم با...  باشه گدا انقدر شد نمي باورم!  خسيس بدبخت

  تعميرگاه ببرمش خواهم مي!  حقمه اون ولي_

  بگير اينم پس_
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 فتُم پول يه تونستم مي االن تا داد نمي خرج به وسواس ما کردن بزرگ تو انقدر مامان کاش

  بشم صاحب

  بهش دادم و درآوردم رو پول باقي کيف توي از..  ضرر و جهنم

 جيبش توي گذاشت و گرفت راحت خيلي

  ميگم که آدرسي اين به برو_

  گيرما مي اشُ  کرايه_

 : گفت و خنديد

 ! بزن چونه بعدا برو فعال_

  نبود دور خيلي بره خواست مي که جايي

  دمز نمي حرف بد باهاش درصدم يک وگرنه کنه قبولم خواهد نمي که بودم مطمئن راستش

  وايستاديم ماشين نمايشگاه يه جلوي

  بشم پياده کرد اشاره بهم و بيرون اومد که نکشيد طول هم دقيقه 5 شايد ، يينپا رفت

  تو رفتم دنبالش و کردم قفل رو در

 ، بود مونده باز باال مدل هاي ماشين اونهمه ديدن از دهنم!!  واي

  بودند سفارشي اکثرا کنم فکر ، داشتند خوشگلي رنگاي چه

 ؟ چطوره_

 

  آلبالويي دار صندوق 046 يه ، کردم نگاه کرد اشاره که جايي به

 : گفتم ذوق با

  قشنگه خيلي_

 کوروش به بده رو سوييچش و بردار ات سانتافه تو از رو وسايلت _
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 دقيقا ، بود اونجا صاحب گمونم...  بود ورزشکار ساله 34 حدودا پسر يه گفت مي که کوروشي

 رو منظورش نشدم متوجه

 ؟ چرا ببخشيد_

  کنيم مي عوض ناي با رو پرايدت_

  کردم نگاهش تعجب با

 ؟ کنيد مي شوخي_

 ! اصال_

 : گفتم بکشم خجالت کدومشون هيچ از اينکه بدون

  کنم عوض رو ماشينم اينکه براي ندارم پولي هيچ من ولي_

  ؟ زد پول از حرفي کسي_

 ! زدم من ، بله_

  ميشه کسر حقوقت از هم اش بقيه ، ميدي پرداخت پيش عنوان به رو پرايدت خوب_

 : گفتم خوشحالي با

 ؟ کردين استخدام منو شما مگه_

 اومد خوشم فرمونت دست از ، بله بشه عوض ماشينت که صورتي در_

 مردد!  رمبگي اجازه کيميا و مامانم از بايد اول گفتم مي اگر بود ضايع خيلي ، راهي دو سر موندم

  بودم

 ..  بود گرفته چشممُ بدجور ماشينه

 ؟اصال بدم رو ماشين يه پول باهاش بتونم که چقدره بديد خواهيد مي من به شما که حقوقي مگه_

 ! کنيد اعتماد بهم زود انقدر که نميشه

 دادن وضيحت براي ندارم اضافه وقت اصال من ببين ، بيايي بر پسش از که هست انقدري حقوقت_

  بگير رو تصميمت سريع ،
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 راه اهامب اينهمه و کنه استخدام منو راحت انقدر هتل اون رئيس شد نمي باورم نبود خودم دست

 ؟! چي بود کارش تو کلکي اگر ، بياد

 : گفتم جاش به اما کنم قبول تونم نمي بگم خواستم مي

 ! مربيم من ؟ ميشه چي آموزشگاه پس_

 بياي ماشين روي متري دو تابلوي يه با بدم اجازه تونم نمي ولي ، زند خانوم خوام مي معذرت _

 ! بزني مسافر من هتل لويج

  گرفتم گاز لبمو!  نبود حواسم اصال خنگم چقدرم گفت مي راست

 .  کن تسويه هم آموزشگاه با_

 کيفم ويت ريختم داشتم ماشين تو که رو وسايلي کل ، کردم گوش حرفش به و دريا به زدم رو دلم

  کوروش به دادم رو سوييچ نيست خبري ديگه شدم مطمئن وقتي و

 ... بودم زده زل پرايدم به گيرند مي ازشون رو بچشون که دبختهاييب مثل

 : گفتم بغض با

  تعميرگاهه هنوز ضبطش_

  خنده زير زد افراشته

 ؟! داره ضبطم اين مگه_

 دادم رو جوابش و زمين کوبيدم پامو ، گرفت حرصم

  خوره مي فلشم تازه!  داره که معلومه_

 !  بگيره رو شا خنده جلوي نتونست کوروشم ايندفعه

 

 در يچ دونستم نمي اومدم مي که صبح!  بودم نشسته صفر ماشين يه پشت شد نمي باورم

  بوده يار باهام بخت ايندفعه انگار انتظارمه

  ؟ ميري يواش انقدر چرا_
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  کردم نگاه کيلومتر به تعجب با

 ! نيست آروم که تا 04 _

  رفتي نمي 104 از کمتر پيش ساعت نيم تا کنم فکر_

  نبود صفر ماشينم موقع اون-

  کني نمي کتمان مياد خوشم_

  ؟ رو چي_

 رو قرادادت تا دالور خانوم پيش ميري قبلش...  سرکار بياي توني مي صبح فردا از ، هيچي_

  کنه تنظيم

  شويد نمي پشيمون باشيد مطمئن افراشته آقاي ممنونم_

  اميدوارم_

  ؟ کنم چيکار دقيقا بايد من ببخشيد_

  نميشي سرويس راننده واقع در_

 ؟! چي پس_

 رممي هتل هاي راننده يا آژانس با ها وقت خيلي ، بزرگ شهر اين تو دارم کار کلي روز هر من_

  اونور ور اين

 من راننده ميشي تو ، ندارم ترافيک و رانندگي اعصاب اصال چون

 : گفتم تعجب با!  دربيارم شاخ بود نزديک

 ! شخصي راننده يه نه بشم هتل ندکارم بود قرار من ولي_

  فعال البته هتلم اون مدير من حال هر به ؟ کنه مي فرقي چه_

 ...  اما_

 الزم يگهد ضمن در باالتره حقوقت هم و تره کم کاريت ساعت هم چون هست نفعتم به اينجوري_

  بزني کله و سر بد يا خوب مسافري هر با نيست
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 : پرسيدم رک ، کنم بارو رو حرفش تونستم نمي

 تو حتي ؟ نداريد ازم شناختي هيچ که حالي در باشيد من زيان و سود فکر به بايد انقدر چرا شما_

 ! کردين عوض هم رو ماشينم روز يه

 ! حاال_

 جوري چه يعني باشه داشته امنيت که باشم جايي خواهد مي دلم من اما ميگم اينو که ببخشيد_

 ... بگم

  گرفته رو نظورمم فهميدم زد که نيشخندي با

 قراردادت و دفترم بياي 14 ساعت صبح فردا توني مي داني خود ، تضمينه امنيتت راحت خيالت_

  کني امضا رو

 !  کني معاوضه رو ماشينت و بياي هم شدي پشيمون اگر توني مي

 : گفت و کرد نگاهم بشه پياده اينکه از قبل.... زدم ترمز هتل در کنار

  بده بهم رو ات شماره_

  ؟ چرا_

  کاري مسائل دليل به_

  هشب دادم و نوشتم رو ام شماره و کندم کاغذي کيفم تو دفترچه از ، بود شده جدي اش قيافه

  ممنون_

  بيرون اومدم احترامش به منم ، شد پياده

 : گفت لبخند با

 ؟ ميگي چي ماشينت اين به راستي_

 : گفتم و کشيدم کاپوتش روي دستي عشق با

 ! گيالسه شبيه اين_

 ...  مسما با چه!  گيالس-
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 ! بازه نيشت مدام که بگيري خناق.  رفت و داد تکون دستي ، خنديد سرخوشي با

 نمي ور متري سه دهن اين که االن به نه خوردش شد نمي عسل من يه با که اول ديدار اون به نه

 باشه داشته جذبه بايد رئيس...  ببنده تونست

 زياد وزامر...  فرمون پشت نشستم و شدم چيز همه بيخيال ميشهه مثل که نکشيد ثانيه به

  بتازونم بودم نتونسته

 ! ديگه شد مي بندي آب ماشينم بايد بالخره تازشم

 ..... جانانه رالي يه سوي به پيش پس

 ، کنم کپار جايي هر قبلي ماشين مثل رو گيالسم اومد نمي دلم ، خونه رسيدم که بود 3 نزديک

 ! بود مانتا دستم فعال

  کرد يم تمييز رو موتورش داشت...  زد اي جرقه ذهنم حميد ديدن با...  کنم براش فکري يه بايد

  حميد داداش سالم_

  ؟ احوالت کيانا آبجي!  بــــه_

  ؟ حاله چه در رخشت ؟ گذره مي خوش ؟ خوبي تو مرسي_

  ده مي سواري ميون در يکي که فعال_

 ! شده کم اش يونجه شايد_

  شده ملس خوراکش ها تازگي اتفاقا_

  کرده زيادي اش يونجه همونه پس!  اِ_

 اومدي دير ؟ راستي بودي کجا ، نگي بگي_

  ؟ گرفتي آمار تو باز_

  واال داره ثوابم بگو داري سراغ اي ديگه کار_

  يافتم خودم واسه توپ کار يه که فعال_

 ؟ من جون_
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 ! تو مرگ_

 ؟ شدي رالي مربي نکنه_

 که يکم دشاي ، محشره کرده پا و دست برام کاري يه پري راستش..  ندارم شانسا اين از ، اباب نه_

  کار تو بردم هم رو تو افتادم جا

  معرفتي با جوره همه مياد خوشم ، ايشاال_

  ديگه اينيم ما_

 ؟ کارت هست چي نگفتي_

  ندهگ کله آدم يه شخصي راننده شدم ، ميگم داره چفت دهنت دونم مي چون_

 بردار دست برو_

 ! ميگم راست بخدا_

 ؟ چي يعني_

 ! اونجا رئيس شخصي راننده شدم سرويس راننده بشم که هتل رفتم_

 ؟ داره خياالتي طرف نکنه ببينم ؟ ميگي جدي_

 : گفتم سريع ، باشه درست حرفش ممکنه که بگم ترسيدم

  بيامرزمه خدا باباي سن هم ، بابا نه_

 غلطک رو افتادي حسابي پس ، کنه رحمتش خدا_

 کني؟ مي واسم کاري يه حميد ، حاال_

  هستم نوکرتم_

 مي ، کنم پارکش خيابون تو نمياد دلم ، بيام و برم باهاش که بهم داده ماشينو اين طرف ببين_

 روش بندازن خط ترسم

 !  صفره که اين ؟ خودت دست داده! ؟ ميگي راست من جون کيانا_

  راحته خيالم حداقل...  نميده گير بابات که ؟تو حياطتون تو ميذاري ؟ چيه دروغم اره_
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 ! کنما نمي قبول مسئوليت من بشه کم چيزيش اگر_

  دادم نمي دستت سوييچ که نداشتم اعتماد بهت اگر من!  ديوونه_

  تو ببرش خودت کنم مي باز درُ  ، باشه_

 مـــرسي حميد کنم مي جبران_

 ! بهتره نداشته فاميل تا صد از مرام با همسايه يه ها وقت بعضي

 بهم امانم نداشتم حوصله...  بود مرتب هميشه مثل خونه ، تو رفتم و انداختم کليد خوشحالي با

  لباسي جا روي گذاشتم رو هام لباس آدم مثل همين بخاطر بده گير

 ؟ نيستي ماماني_

 ، بلم روي شدم پخش و ردمک زياد رو کولر ، زدم صورتم و سر به آبي و کردم باز رو موهام گيره

  نميشه آدم خونه جايي هيچ آخيش

 تو شيک ماشين يه با فردا از جون خدا واي...  گشنمه که چقدرم!  امروز بود ماجرايي پر روز چه

 ! نميشه باورم ، کنم مي حال و ميرونم شهر باال هاي خيابون

  وابنخ کولر جلوي گرمه تنت وقتي گفتم دفعه صد ، کيانا ميشي مريض_

  بود سرش هنوز نمازش چادر

  خانوم شهره باشه قبول ، سالم_

  ؟ کردي دير امروز بودي کجا...  حق قبول ، سالم عليک_

 بزنم زنگ نتونستم ببخشيد داشتم کار_

 داري؟ کاريم چهارشنبه و شنبه جز به تو مگه ؟ کاري چه_

  کردم بوسش رفتم و شدم بلند

  کنم مي تعريف برات مفصل بعدش ، دمنکر غش تا بده نهارمُ اول حاال_

 حاضره غذا آشپزخونه تو بيا_

 ! کردم حمله سر با تقريبا و شکفت گلم از گل ماکاروني ديدن با
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  دادن توضيح کردم شروع شستم مي رو ها ظرف داشتم که همونجوري نهار از بعد

 منم مبزن سر مبر خواهند مي کارمند که هست جايي يه گفت زد زنگ بهم ديروز پري راستش_

  زدم حرف مديرش با رفتم امروز

  چيزها اين و بستن قراداد براي برم فردا شده قرار ، بود خوبي جاي

 : گفت کرد مي دستمال رو گاز داشت که همونجوري

 ؟ اداري کارمند ؟ کاري چه_

 ارتباطه در اداره با ولي!  نه که هم اداري اداري خوب_

  ؟ چي يعني_

  راننده ميشم يعني بيارم و ببرم رو ها کارمند قراره_

 هست ريجو هر کن نام ثبت ارشد برو ، مامان کني کار نخواستم جان کيانا ، مونده همينم! ؟ چي_

  بخون درستُ

 خودت اسهو کيميا مثل توام دونم مي عوضش کنم مي تدريس بيشتر نرم دندم کور چشمم خودم

 ! امانه در جونت و ميشي کسي

  سينک به دادم تکيه و بستم رو آب شير

  دربياري؟ رو کيميا و من شکم خرج که بدويي بايد ابد تا شما مگه ؟ حرفيه چه اين_

 ؟ باشم حالتون به کمک نبايد چرا تونم مي من وقتي

 تو که زنهب شور دلم شب تا صبح از خوام نمي من ، بکن ديگه جور يه خوب کني کمکم خواي مي_

  کني مي رانندگي يدار ها ديوونه مثل فرمون پشت

  ندارم خوردن حرص توان بخدا!  نه يا سالمي االن

 خودم دست اختيارم ديگه چون کنم رعايت مجبورم من تازه ، باشم مواظب که ميدم قول _

  نيست

 ؟ مياد تو گير خطرناکاش فقط که چجوريه!  کار اينهمه آخه_
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  عزيزه خودش سهوا جونش کسي هر...  نميرم بود بد اگر ، مامان نگير سخت_

 !  گم مي چي من فهمي نمي نشي مادر تا_

  ميشم مادرم ببره منو بياد يکي سر پس بزنه خدا کن دعا تو_

 ! تو با نيست آشنا اصال که خجالتم_

 هدف به زدي درست اينو_

 ؟ اونجا بري خواي مي داغونت پرايد همين با ببينم_

  کنم کار باهاش تا داده بهم يگهد ماشين يه مهربونه يکم مديره راستش ، نه خوب_

 ! دستت کف نذار عقلت ؟ گيره مي موش خدا رضاي واسه اي گربه کدوم زمونه دوره اين تو_

  نکن محدودم ميکنم خواهش...  شهره مامان بيني بد چقدر!  اَه_

 يم خوبي دختر که باشه راحت خيالت فهمم مي رو چيز همه ، شدم بزرگ خودت دست زير من

  جوره همه مونم

 مي من يگفت دروغي يا کردي خطايي کوچکترين بفهمم ، فايدست بي تو با کردن بحث و جر_

  والسالم!  کيانا تو و دونم

 : گفتم بلند ، بيرون رفت و کرد پرت رو دستمال

  مامانم عاشقتم_

 ! بينم مي دارم_

 

 گفته طبق.. . کنم شسورپرايز بعدا چيز همه از بشم مطمئن خواستم مي ، نگفتم چيزي کيميا به

  بودم دفترش توي 14 ساعت سر افراشته

 البته و بود سالش 54 حدودا يعني بود باال سن کردم مي فکر که چيزي خالف بر دالور خانوم

  بود برخورد خوش و مهربون خيليم
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 خاصي کار چه رانندگي مگه!  کردم تعجب خيلي بود شده قيد حقوق عنوان به که مبلغي ديدن از

  ؟ باشه داشته درآمد اينهمه که بود

 تا برسه تمدس به پولي يه عقربمون در قمر وضعيت اين تو که بود اين قسمت هم شايد دونم نمي

  بود شنيده رو صدام خدا حتما ، بدم سامون و سر چيز همه به

 . دالور دست دادم و کردم امضا رو برگه پاي بيني خوش کلي با بنابراين

  ببينت خواهد مي ، افراشته آقاي پيش برو عزيزم_

  حتما بله_

  تو رفتم و دمکر باز رو در بفرماييد گفت که صداش شنيدن با ، زدم در و کشيدم مانتوم به دستي

  بود شده اضافه نفسم به اعتماد هم کلي ، بود شده کمتر استرسم خيلي ديروز به نسبت

  کرد مي کار تابش لپ با داشت و بود نشسته بزرگش ميز پشت

  بخير روز سالم_

 : گفت و کرد نگاهم عينکش باالي از

 ؟ شدي پشيمون يا کردي امضا رو قرارداد ، سالم_

 که بينه يم چي اونجا بدونم که مردم مي فضولي از داشتم آخ ، بود تابش لپ مانيتور به چشمش

 ! ميزنه لبخند بار يه لحظه چند هر

 ؟ زياده يکم حقوقش کنيد نمي فکر...  ولي کردم امضا_

  خنديد و داد تکون رو سرش

  ؟ صادقي و قانع انقدر هميشه_

  انداختم باال اي شونه

  باشه حالل ميارم در که پولي دارم دوست خوب_

 ؟ چي يعني_

 ! حرومه بگيرم حقم از بيشتر اينکه يعني_
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 يه به و تادوايس نزديکم.  ترسيدم مي واقعا هيبتش از شد مي بلند وقتي ، طرفم اومد و شد بلند

  داد تکيه صندلي

 ؟ درسته داري معتقدي خانواده حتما ؟ حرومه حالل فکر به کي ديگه االن_

  تقريبا_

 ! نداري راحتيم کار همچين ضمن در حقته اون نخور غصه زياد ، خوبه_

 مي سر يه باشگاه ميرم 11...  اينجام 11 تا صبح 8 از ها جمعه و پنجشنبه از غير روز هر من ببين

 0 يا 3 ساعت تا شرکت ميرم بعدم مزن

 ؟ اوکي...  همينجا گردم مي بر اونوقت ،

 ؟! مگه داشت کار تا چند اين خدا يا

 کي؟ تا ولي اوکي_

 چي؟_

 ؟ هستين شغله 3 هميشه که اينه منظورم ببخشيد_

 ات و ورکش از خارج سفر يه بره شده مجبور حاضر حال در ، کنه مي مديريت بابام رو هتل اين نه_

 اينجام مسئول من بياد

  باشگاه و شرکت ميرم راحت خيال با من برگرده وقتي اما

 ! ازش داشتم سوال کلي وگرنه بپرسم چيزي شد نمي روم ديگه

  باشه خطر بي سفرشون ايشاال ، بله_

  باشي دالور خانوم پيش 11 ساعت تا توني مي خوب ، ممنون_

 ؟ روز هر_

 و کشيد صورتش به دستي ، بکنه فکري يه من بيکاري هاي عتسا براي بايد فهميد تازه انگار

 : گفت

  نداري کار اينجا خيلي مياد بابا ديگه روز چند آره خوب_
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  اجازه با پس ، اوهوم_

 شمچ که ايشاال!  زد زل اينجوري خانوم يه به نبايد دونه نمي هنوز احمق ، داد تکون رو سرش

 بزنه کعين هميشه باشه مجبور بشه تر ضعيف هاش

 

  شدم منتظرش و ماشين توي رفتم 11 ساعت

 ! فرمون شتپ بشينم تونستم نمي نبود اگر انگار بزنم رو دوديم عينک رانندگي موقع بود عادتم

 که بود معلوم قشنگ...  بود محشر فوق تيپش نظرم به ، اومد مي داشت که ديدمش آينه توي از

  داره باشگاه

 با ، ستب رو کمربندش و عقب گذاشت بود دستش که رو يمشک کيف ، جلو نشست ديروز مثل

 : گفت لبخند

 ! کنم رعايت مجبورم ميري تو که سرعتي اين با_

 : گفتم جدي خيلي ، بدم رو بهش خواستم نمي

 ؟ افراشته آقاي برم کجا_

 : گفت و سمتم گرفت رو کاغذي ، کرد تعجب بودنم جدي از

 باشي تر راحت تا نوشتم اتبر ، بريم بايد که هايي مسير اين بيا_

  ممنون_

  بود جا بد خيلي چون زدم مي دور يکم بايد ، خوندم رو باشگاه مسير دقت با

 راحتي هب تونستم مي و بودم نکرده روشن ضبط شکر رو خدا...  خورد زنگ گوشيش ، افتادم راه

 ! کنم گوش

 جشنبهپن بذار شلوغه سرم خيلي امروز....  ؟ چطوري عزيزم سالم ، الو_

 عروسکم برات شده تنگ دلم منم
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 اسمش منظر به که دختره يه با داشت تمام ساعت نيم!  گرفتم تهوع حالت هاش حرف شنيدن از

  زد مي حرف بود شقايق

 بردار تدس و بود کرده فوران عشقش دختره گويا ولي کرد خداحافظي بار ده بيچاره اين البته

  نبود

 ...  کشيد عميق نفس يه و کرد قطع بالخره

 ؟! ميري کوچه پس کوچه از چرا بهت دادم آدرس که من ؟ خوبي تو_

 فرمون شتپ چرا بچه دونم نمي من ، گرفتم حالش اليي يه با که بگيره راهمُ  خواست مي زانتيا يه

 ! ميشينه

 رو راهم ميک شدم مجبور رفت مستقيم نميشه طرحِ  توي دادين بهم که مسيري ولي ببخشيد_

  کنم دور

  نبود حواسم ، ميگي راست آها_

 ! ميگذاره حواسم واست جون شقي مگه گفتم دلم تو

 : گفت و شد پياده ، کشيدم رو دستي و زدم ترمز باشگاه ساختمون جلوي

  ميام زود کشه نمي طول خيلي_

  بسالمت_

 مثل هشد برقرار تماس شدم مطمئن که همين ، گرفتم رو کيميا شماره و برداشتم رو گوشيم

  کنم اذيتش خواستم يشههم

 : گفتم بلند و کردم وحشتناک رو صدام

  ميخورمـــــــــــت و کنم مي ات تيکه تيکه امشب ها ها ها_

  داد مي بامزه هاي جواب خودم مثل اينکه يا رفت مي ريسه خنده از کيميا اکثرا

 ! شد قطع گوشي و شلوغي صداي بعدشم شنيدم بلند جيغ يه دفعه اين اما

 ؟! وقت يه نميره ؟ ترسيد بود خواب بچه نکنه ، عالم خاک ، سرم وت زدم
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 تيراح نفس بود خودش صداي...  داد جواب که خورد بوق کلي ، زدم زنگ سريع افتاد شور دلم

  کشيدم

 ؟ بله_

 ؟ خوبي کيميا_

  کيانا کنم مي گيساتُ برسه بهت دستم قرآن به ، درد_

 گرخيدي؟ نجورياي شنيدي صدامو اوله دفعه مگه ؟ چرا-

  بيار در بازي آشام خون بعد نه يا خودمم شو مطمئن اول ، ديوونه_

  بودا موبايلت ، نگرفتم که رو خوابگاه تلفن!  وا_

  بده جواب گفتم ترانه به بود بند دستم کردم مي رونوشت داشتم بوديم کالس سر_

 تو دمشآور االنم!  مبه ريخت کالس کل که کشيد جيغي چنان شند رو صدات تا ترسو بدبخت

 ؟ گفتي چي بهش مگه بياد جا حالش يکم حياط

  خنده زير زدم

 مي و ميکنم ات تيکه تيکه گفتم هيچي ، گرفتم رو عملي دماغ اين حال بالخره!  ايـــول_

  خورمت

  کنم مي پياده و دماغت گفتم مي ميداره بر ترانه دونستم مي اگه

 : گفت و خنده زير زد هم کيميا

  کردي ناکار مردمُ دختر زدي کيان نگذره ازت خدا...  برم من مياد داره ، بولفضلا يا_

  اومد مي بر دستم از که بود کاري ، برم قربونت_

  فعال _

 باي ، دارم کارت بزن زنگ شدي بيکار_
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 هم جودانش بخير يادش ، خنديدم مي يکم بودم کالس تو کاش ، شد عوض ام روحيه يکم آخيش

 ! بودم شده راه به سر ديگه االن اما سوزوندم مي ها آتيش اين از بودم که

 رو هام چشم و آوردم بودم عاشقش که رو آهنگي ، پايين دادم رو بون سايه و زدم رو هندزفريم

  بستم

 

  سرم از هنوزم تو ياد نرفته

 بگذرم ساده تو از من تونم نمي

  ترم چشماي با آخرم تو گلم

  مباور نکردي منو از گذشتي

 باورم نکردي

  يکدمي که شد مي يکمي که شد مي

  اي لحظه که شد مي

  فکرمي به يکدمي و يکمي که بگي

  هات خنده با بيا نگات اون با بيا

 و بشکن سکوتُ

 ...باهات ميمونم دارمو دوستت منم بگو

 

 به وردخ وقتي...  کنم سکته بود نزديک ، کنه مي حرکت صورتم روي داره چيزي يه کردم حس

  هوا پريدم و زدم جيغ وجود تموم با دماغم

 کنارم هک کردم نگاه افراشته به تعجب با ، کرد پر رو ماشين خنده شليک که بودم گيج هنوز

  بود باز نيشش و بود نشسته

 : مگفت و کردم نگاهش اخم با ، کشيدم عميق نفس تا چند و قلبم روي گذاشتم رو دستم
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 ؟! هافراشت آقاي بود حرکتي چه اين_

 شدم ورمجب خوابي کردم فکر زدم صدات کلي..  بترسي انقدر کردم نمي فکر خواهم مي معذرت_

 بشي بيدار تا صورتت به بزنم رو کاغذي دستمال اين

 : گفتم و درآوردم رو گوشي مقنعه زير از

 !  نبودم خواب من_

  کردي مي گوش آهنگ داشتي پس...  آهان_

 .  ميده دستم کار ترس اين آخرشم!  بودم وترس هميشه ، بود بد حالم هنوزم

 ؟ ترسيدي واقعا_

 نيست مهم_

 :گفتم و کردم روشن رو ماشين

 ؟ بريم_

 آره_

 !  شد تموم کارش سريع چه کردم فکر

  رسيديم زود خيلي تقريبا ، نبود زياد باشگاه و شرکت بين فاصله

  بگيره خوابت رهنمي سر حوصلتم نيست بد بشي اشنا ها بچه با ، باال بيا توام_

 برم داوم نمي بدم!  گرفتم مي رو دهنم جلوي بدبختي با ها وقت بعضي ، شد پياده و خنديد

  بيرون رفتم و کردم آينه به کوچولو نگاه يه فضولي

 ستهب داشت در شديم اسانسور وارد ، باشه ساخت تازه خورد مي که بزرگ و شيک ساختمون يه

  تو اومد جوان دختر يه که شد مي

 !  خنده خوش البته و بود نمک با خيليم

 : گفت افراشته ديدن با

  جون سامان سالم_
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 ؟ ديديم رو شما ما عجب چه خانوم نورا سالم بـــه_

 خوب پسر شده سنگين ات سايه تو همينجام هميشه که من!  داريا رويي چه واي_

  شده زياد کارا يکم رفته بابا وقتي از_

 شيمي خسته خيلي حتما آخي_

 ؟ چيه چاره ولي ، نه کم_

  ردمک مي بازي سوييچيم جا با داشتم و بودم وايستاده گوشه يه که من به افتاد نگاهش

 ؟ کيه پرسيد سامانه اسمش بودم فهميده ديگه حاال که افراشته از اشاره با

 کرد دراز من سمت رو دستش سامان

  رالي راننده ، کياناست ايشون راستي آها_

 ؟! واقعا_

 خيلي همين خاطر به آسانسور سقف به خورد مي داشت نفسم به اعتماد حس بازم وشبختانهخ

 : گفتم ريلکس

  هستم افراشته آقاي راننده فعال اما باشم داشتم دوست_

 : گفت و باال داد رو ابروش

 !  جالب چه_

 : گفت من به رو ، بيرون رفت و بده نظر بيشتر نتونست آسانسور وايستادن با

  ها داره طرفدار ناجور که باش داشته رو ما خان سامان هواي جون اکيان_

  برسون سالم هم نيما به ، نسوزون آتيش نورا برو_

  بعد تا ، حتما_

 !  است تحفه خيليم خان سامان که نيست!  ايــــش

 !  حده چه در فرمونت دست نداره خبر_
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 : گفتم و باال دادم رو ام شونه

  ؟ چشه مگه_

  بريم...  گوشه تنيس چشم_

 

 انگار خوب اما کنند مي چيکار دقيقا که نياوردم در سر زياد گرچه ، بود خوبي و بزرگ شرکت

 چيزي همچين يه يا بود کامپيوتري قطعات فروش کارشون

  بودند اونجا کارمنداي پسر تا دو و خودم سال و سن هم دختر تا سه

 : گفت سامان که بشينم سالن توي خواستم مي

  کيانا بيا من بالدن_

 ؟ راحتين شما افراشته آقاي_

  کرد نگاهم پرسشگر و وايستاد

  خوبه کيانا همون!  زند بگيد مثال که نکنيد ناراحتي احساس نکرده خدايي وقت يه يعني ميگم_

 کردم غلطي عجب..  ما سمت چرخيد همه نگاه که جوري ، خنده زير زد بلند ام کنايه از پر لحن از

 ! 

 ...  بهتره اينجوري ، زنم مي صدا کوچک اسم به رو کارمندام ههم من_

 ماتم که دبو خوشگل انقدر دفترش...  مادر واي!  باشه بد چرا ، گي مي راست که تو گفتم دلم تو

 بود تر شيک هتلشونم از حتي اينجا ، برد

 رمس اام نشستم ، بود جذاب جورايي يه داشت اتاقش رنگ که ماليمي اي قهوه کرم ترکيب

  چرخيد مي داشت سقفي پنکه مثل همچنان

 ..  تو پريد فرم خوش اما الغر يکم و بلند قد پسر يه و شد باز شدت با در

 بود داختهان ها هنرمند مثل که بود چروکي شال کرد جلب رو ام توجه تيپش توي که چيزي اولين

  گردنش دور
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 ؟ باشگاه رفتي سامي_

  بودم ديدهن هنوز ، کردم سالم و شدم بلند

 داري مهمون نشدم متوجه شرمنده ، سالم اِ_

 : گفت سامان

  گفتم بهت ديروز که اي راننده زند کيانا ، رفيقم بهترين و خاله پسر ماني_

  خانوم کيانا خوشبختم!  اهان_

 همچنين ، ممنون_

 چطوري؟ باحال کورس يه با ماني_

 ؟ خبريه مگه؟ چطور_

  ديگه_

 : گفت سامان به و کرد نگاهي من به ماني

 ؟ بذاري مسابقه خانوم کيانا با که اينه منظورت ببينم_

 ! مليسا با نه پس_

  ؟ بگم چي واال_

 ! بياره کم کي هر نامرده_

 امانس آقا اين بود پررو زيادي ، کرد مي بندي شرط من رانندگي سر داشتن که نيومد خوشم

  اومد در صدام همين بخاطر

  افراشته آقاي نکنيد حساب من رو_

 ؟ چرا_

  نيستم مرد که من_

  مردونست فرمونت دست ولي_
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 نميذارم کورس نامردمُ  اما_

 : گفت حرص از پر لحن با ، جلو کشيد رو خودش و ميز روي گذاشت رو هاش دست

 کني؟ لج خواي مي_

  کنم بازي جونم با بايد که بود نشده ذکر قراردادم توي اما ، اصال نه_

 نکردي؟ بازي جونت با هتل دم من رسوندن از بعد ديروز مطمئني_

 اومده نبالمد واقعا ديروز نکنه ، ترسيدم بگيره رو مچم تا بود منتظر انگار که اش قيافه ديدن از

 ! کردم چيکار که ديده و بوده

 : گفت و صندلي به داد تکيه خنده با

  ؟ ماني کردي حال رو دستي يه_

 : گفتم خونسرد و شدم بلند

 ! داره رطش اما ميذارم مسابقه مياره کم کي بشه معلوم اينکه بخاطر بار اين ، يستن مشکلي_

  باال داد رو ابروش تاي يه

 شرطي؟ چه_

 نگاهم اشتند منتظر جفتشون!  گفتما چيزي يه بيخودي بيارم کجا از شرط حاال!  کردم غلطي چه

 ! آهــــان...  کردند مي

  باشه دستم روز 3 بايد درتون دو پرادوي بردم من اگر ، اينه شرطم_

 کنج رفت لبخندي حرفم شنيدن با ، بود گرفته گارد هستند حمله آماده لحظه هر که ها گربه مثل

 :گفت سريع خيلي و لبش

 ؟ چي بردم من اگر اما ، قبوله_

 ؟ بدم مسابقه ماني اقا با من نبود قرار مگه_

  بدي مسابقه خودم با خوام مي ، شد عوض نظرم_
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 بودن اي چاره ، نداره اعصاب بودم فهميده ديروزش کردن پارک از ، بيارم کم اينکه از دمترسي

  دادم مي وا نبايد

 باشه_

 ! اخراجي بردم من اگر_

  انصافيه بي اين چي؟_

 دهب نشون خوب رو خودش نتونه که اي راننده ضمن در باشه چيزي هر تونه مي ، ديگه شرطه_

 ! نيست راننده ديگه

 ! رئيسم دست رو بزنم ندارم دوست کارمند عنوان به من ولي_

  ميده دستت کار درازت زبون آخرش_

 کردن غلط به بار 34 بعدازظهر 3 بشه ساعت تا تقريبا.  نگفتم چيزي و زدم لبخندي تمسخر با

  افتادم

 مامان به تازه ! بياره کم ممکنه يا بياد پام به پا تونه مي جديد ماشين اين دونستم نمي حتي من

  بودم داده قول

 کنم قبول که شدم نمي وسوسه و بودم آدم ذره يه کاش اي ؟ چي شدم مي اخراج و باختم مي اگر

 نبود اين وضعم االن اونوقت... 

 

 

 ...  خاک به بخوابونه پشتمُ تا داشت ذوق زيادي سامان انگار ، شد 3 ساعت بالخره

 چيه ماني ماشين بدونم خواست مي دلم ، داشتم آرامش من داشت عجله اون چي هر

  کشيدم راحتي نفس بيرون اومد پارکينگ از که پرشيايي ديدن با

 : گفت و زد ترمز کنارم اومد سامان ، زدم رو عينکم و نشستم

 بگي کنين دبه بعدا تا آوردمش...  ماني ماشين نه هاست بچه از يکي ماشين اين که ذکره قابل_

  کردين نامردي
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  باشه_

 ؟ اي آماده_

 ! گذاشت کورس پليس اينهمه با نميشه که شهر توي!  نه_

  بيرون آورد پنجره از رو سرش ماني

  خلوت جاي يه ميريم بياييد ما دنبال_

  زدن حرف خودم با بلند بلند کردم شروع ، افتاديم راه و دادم تکون رو سرم

 پسر تا دو دنبال تضميني چه با اصال خره ، آوردي شانس ببري در سالم جون ، کيانا سرت تو خاک

 ! خلوت جاي بري افتادي راه

 ! شهره مامان بيچاره ؟ شده چي فهمه مي کي بميري کني چپ اگه حاال

 من از بعد داري رو کيميا خوبه باز...  ميزنه خنجر بهت پشت از دخترتم که غريبيت واسه بميرم

 ! باشه داشته هواتُ 

 اما بودمن بلد زياد رو اونجاها...  بود خلوت تقريبا که اي جاده به رسيديم تا رفتيم اي دقيقه 04

  بود رادست انگار

 : گفت و موهاش روي گذاشت رو عينکش...  وايستادم کنارش رفتم منم ، کنار زد

  برده شرطُ  رسيد زودتر کي هر پل سومين تا_

 اوکي_

  ببري نکن سعي قيمتي هر به باشه يادت فقط_

  ؟ چي يعني_

  بده چراغ فقط آوردي کم اگه يعني_

 ! راحت خيالتون کنم نمي بازي جونم با من_

  بريم بزن پس_
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 مسيآدا!  بزنه کله و سر دخترا با اينکه جز نداره دردي هيچ زندگيش تو بود معلوم قشنگ

  کردم زياد رو ضبط صداي و دهنم گذاشتم

  جاده تو رفتم فتيکا يه با هميشه مثل افتاد راه اون اينکه از بعد و گفتم اهلل بسم

  بود ذوق از شايد رفت مي مارپيچ چرا دونم نمي ، بود جلو اون اول پل تا

 حس و بتازونه قشنگ تا ميدم ميدون رقيب به اول که اينجوريه مدلم من نداشت خبر بيچاره

  کنه پيروزي

 ! دايره بيرون بندازم حريفُ و برم که بود من نوبت ديگه افتاد نفس از يکم که بعد

 و زد يم بوق مدام چون آوردم کم بود شده باورش کنم فکر...  نياوردم فشار ماشينم به ليخي

  بود خوشحال

  گاز روي گذاشتم شد مي که جايي تا رو پام ، سبقت الين تو کشيدم ديدم رو دومي پل که همين

  افتادم جلو بوق زدن با و کنارش رسوندم رو خودم که نکشيد طول خيلي

 مدام و ندادم راه بهش يعني نذاشتم که کنارم بياد خواست مي ، بود بهش واسمح آينه توي از

  ترکيد مي داشت کيلومتر خدا يا ، رفتم راست و چپ

 آروم!  ودب گوشم بزرگم تيکه ديگه اومد مي پيش برام مشکلي کوچکترين سرعت اين با اگر

  کردم کم رو سرعتم

  سوم پل به بخوره چشمم تا شدم نتظرم...  جلو زد و کرد استفاده فرصت از سامان

  سبقت تو رفتم بازم و کردم عوض رو دنده ديدمش که همين

 رو دخواهخو موجود اين حال خواستم مي فقط ميشه چي نبود مهم برام ديگه گرفتم رو گازش يهو

 !  بگيرم

 زدم يقشنگ لبخند...  کردم حال آي!!  بود ديدني اش چهره شدم مي رد کنارش از داشتم وقتي

  شد مي ديده دندانم و دهان کل گمونم که

  ترمز روي زدم اي حرفه فوق حرکت يه با جلوتر متر چند و جلوش پيچيدم

  رفتگ عقب دنده و وايستاد من از جلوتر...  فرمون به خوردم ناجور اما داشتم کمربند اينکه با
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 رورغ با..  پايين دادم ور شيشه فقط و زدم رو مرکزي قفل داشت برم ترس يهو ، پايين اومد

  ماشين جلوي وايستاد

 ! کنه لکنتر رو خودش بتونه حد اين در کردم نمي فکر ، زدن دست کرد شروع لحظه چند از بعد

 : گفت و شد دوال يکم سقف روي گذاشت رو دستش و پنجره سمت اومد

  اومدي بر پسش از خوب ميگم تبريک ، بود عالي!  اومد خوشم نه_

 نبود سخت زياد_

 ثانوي اطالع ات پرادو ، بگم بود رفته يادم ضمن در!  پِرت تو بزنم نيومد دلم زياد دوني مي البته_

 !  هستش مامي دست

 :گفتم و دادم تکون رو سرم ، خنده زير زدم

 ؟ افراشته آقاي دارين نسبتي پينوکيو با شما_

  ؟ چطور_

 پرادو نه دادم مسابقه سرعتم عشق بخاطر فقط من ضمن در.  همينطوري_

 ! کرد حساب روش نميشه زياد فهميدم کردين قبول سريع رو شرط وقتي وگرنه

 

 !! اي ديگه چيز نه پريد مي داشت عصبانيت از چشمش که بودم مطمئن

 

 کردم هتسوي و لطفي آقاي پيش رفتم اول روزاي همون ، گذشت مي سامان پيش کارم از هفته دو

  کردم تشکر جديد کار شدن داپي بابت کلي هم پري از البته و

 ديگه اول روز جز به و عاليه حقوقش واقعا فهميد وقتي اما ، بود مخالف مامان مثل اولش کيميا

  نگفت چيزي نبوده بازي ديوونه از خبري

  بود شده تنگ خيلي براش دلم تهران بياد روزي چند بود قرار
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 رو راشچ...  کنه کل کل من با که بود اين عاشق ، بود اومده دستم سامان هاي اخالق مدت اين تو

 ! دونم نمي ديگه

 مثل رااکث اونم خداييش گرچه...  کردم مي رفتار باهاش بيشتر نه و کارمند يه حد در فقط من

  کرد مي برخورد ها رئيس

  بودم گرفته ياد رو دختراش دوست از تا 6 اسم روز 10 همين تو تقريبا

  باشگاه نزديک هم گاهي شرکت توي گاهي ، ودمب ديده هم رو تاشون چند البته

 از و وسل خيلي البته و بودند خودش طبقه هم همشون!  شد نمي پيداشون هتل نزديک هرگز اما

 ! راضي خود

 ... چهره زيبايي براي عمل اتاق بودند رفته باري چند شايد

  دبو سامان بونز ورد چون شايد ، بودم متنفر ازش نديده من که بود يکي همشون بين اما

 خوشي لد بود مليسا اسمشم که دختره اين از اصال که بودم فهميده ماني با هاش صحبت توي از

  نبود سامان کن ول و بود شده کنه اون گويا ولي نداره

 : گفت خودم چشم جلوي ميزد حرف تلفني باهاش داشت وقتي بار يه که جوري

 ! کشم مي خودمو آخرش تو دست از مطمئنم ، مليسا کردي خستم_

 ! دختره چي هر اسم به زنند مي گند دخترها از بعضي واقعا

 

 کيميا رودو منتظر فقط...  نبود خودم دست ، جونم به بود افتاده مزاحم فکر يه که بود روزي چند

  بودم

 اين از بهتر يچ ، بود تعطيل شرکت که هم ها شنبه پنج ، تهران بياد که بود قرار صبح چهارشنبه

 ! 

 عرض در ناهار براي رفت سامان که وقتي بالخره تا زدم ديوار و در به انقدر شکرت توي روز اون

  کردم باز رو قفلش راحتي به و برداشتم ميز روي از رو گوشيش دقيقه چند

 !  بودم شده حفظ که بود کرده کارو اين چشمم جلوي انقدر يعني
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  نوشتم تند تند...  کردم پيدا رو مليسا اسم و ليستش اد توي رفتم لرزيد مي دستم

.  بيا طفق نپرس چيزي فردا تا اصال... عزيزم دارم باهات واجب کار باش شرکت 11 ساعت صبح ملي

 باي

 

 در اما ، جاش سر بذارم رو گوشي و کنم پاک رو اس ام اس تونستم عملي سرعت چه با نفهميدم

 ! گفتم آفرين خودم به آخر

...  کنه شگو حرفش به بسته گوش و چشم که هست سامان ديوونه رانقد مليسا که دونستم مي

  مياد و پرسه نمي چيزي که بود راحت خيالم بنابراين

  بودم هکرد رو فکرش اونم که ها کليد آوردن دست به يعني ، عمليات دوم مرحله بود مونده حاال

 : گفتم که مبودي هتل نزديک تقريبا افتاديم راه و ماشين توي نشستيم روز هر مثل

 ؟ افراشته آقاي_

  بله_

 ؟ بزنيد من گوشي به زنگ يه ميشه_

  ؟ چرا _

  باشم کرده گمش ترسم مي نيست جيبم تو آخه_

  باشه کيفت تو شايد خوب_

  باشه مونده جا شرکت تو شايدم ، کيفم تو نميذارم وقت هيچ_

  ميشه معلوم االن وايسا_

 : گفت لحظه چند زا بعد!  بود سايلنت روي کيفم تو گوشيم

  نمياد صداش اما خوره مي زنگ داره_

  گذاشتمش جا حتما_

 جمعِ  هميشه دخترا شما حواس بس از_
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  نيستم حفظ هم رو اش شماره ولي دارم مهم کار بزنم زنگ دوستم به بايد اتفاقا_

  رو موبايلت بردار دفتر برو واجبه اگر خوب_

 ! نيست اونجا کسي ديگه که االن_

 چرم يفک توي که رو کليدي دسته ، کردم نگاه کتش جيب توي رفت که دستش به يچشم زير

 : گفت و طرفم گرفت بود کوچک

  تعطيله شرکت روز دو چون کني قفل درُ درست که باشه حواست فقط ، کليدا اين بيا_

 .. حاال ، نيست نيازي_

 بگير _

 ؟ هتل بيارم ، مرسي_

  شرکت دارم کار چون بده بهم ياب ظهر فردا باشه دستت ، نميخواد نه_

  حتما ، ممنونم_

 ! فردا شود چه ، شدم مرگ ذوق و زدم بشکني رفت و کرد خداحافظي وقتي

 داد و ردمک شوت رو ام مقنعه ، آوردم در بال تقريبا کيميا هاي کفش ديدن از خونه رفتم که ظهر

  زدم

 مثل ؟ کنيمي چرا قل دو قل يه معرفت بي بگه نيست يکي آخه ، اومد هم ما قل اين بالخره به به_

  واال ديگه خواهرت به بچسب آدم

 دوريش از داشتم فهميدم تازه ، همديگه بغل پريديم...  کرد مي درست غذا داشت آشپزخونه تو

  شدم مي ديوونه

  خوشگلم بزرگه آبجي جونم کيانا_

  بازوش تو کوبيدم مشت با

  بزرگترما ازت دقيقه 5 همش!  هوي_

 مايي سرور صورت هر در ، چي هر حاال_
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 !  نوکرتم_

  خانومي_

 ؟ کدبانو شدي نرسيده راه از هنوز تو راستي!  نشو لوس بابا بسه_

 و چاق برسم بهتون هستم که امروز حداقل رسيد مي خسته مامانم و تو نداريم ناهار ديدم خوب_

  بشيد چله

  ؟ بشيم چاق روزه يه_

 بلــــه_

 : تمگف و اپن روي نشستم_

 ؟ تهراني کي تا_

  برم بايد صبح شنبه_

  اومدي نمي خوب! ؟ روز 0 همش_

 : گفت دلجويي با و ام شونه روي گذاشت رو دستش

 هر که نباشه تبلي پول بخاطر اگر بعدشم.  کنم تحمل تونستم نمي ديگه ، خيليه من براي روز 0_

  دوني مي بهتر که تو ، ميام هفته

  ومدما ترانه ماشين با امروزم

 ميايي باهاش جاده تو خطرناکه ، ناشيه اون آخه_

  نيست بدم خوب اما رسند نمي من کياناي ابجي پاي به همه درسته_

 باشه کوفت باشه مفت بگو ، عزيزم باش راحت جونم کيمي_

  فهم چيز آدم قربون آي_

 

 تايي دو ، رديمخو بود کرده درست کيميا که رو اي خوشمزه ناهار و اومد مامان اينکه از بعد

  کردم تعريف براش مو به مو رو چيز همه و اتاق تو نشستيم
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  باشه افتاده جديد اتفاق اينهمه هفته 0 توي که شد نمي باورش

 ؟ هست شکلي چه ميگي که پسره اين حاال_

  زيچي يه اصال هيکلي بلند قد ، مشکي ابرو و چشم...  مونه مي خارجي هاي مدل مثل!  توپ_

  خنده مي همش بدبختي اما تره جذاب کنه مي اخم که وقتايي من نظر به البته

 اخالقه خوش که خوبه_

 کنه کل کل من با خواهد مي فقط ، سرش تو بخوره اخالقش_

  درازي زبون تو بس از_

  همين ميدم جوابشُ بگه چيزي اگر فقط ، کن باورم ندارم کاريش!  ميزنيا حرف_

 جان همسان شناسم مي رو تو ذات من!  زمين بشين_

 ؟ فردا بگذرونيم خوش يکم اي پايه کيميا راستي ، اومدي خوب همسانو_

  نفرمون دو هاي گذروني خوش واسه زده لک دلم ، ناجور اوف_

  قدش بزن پس_

  سرته تو اي نقشه چه بگو اول_

  کنم کم سامان سر از رو مزاحم يه شر خواهم مي ، خيره هست چي هر_

 ؟ کالنتري تو مگه!  غلطا چه_

 دم و ميکشه عذاب داره ببينم تونم نمي دارم بهش کارمندي حس رئيسمه حال هر به عزيزم_

  نزنم

  کنه بخير رو تو حس اين عاقبت آخر خودش خدا_

 ؟ هستي حاال _

  هستم خنده و کنجکاوي محض استثناعا_

  اي پايه هميشه خودم مثل که قدش بزن ديگه پس_
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 ..... کنيم چيکار فردا قراره که کردم تعريف براش خنده با و دستم رو کوبيد

 

  کردم باز رو قفل و انداختم کليد لرز و ترس با

  کشيدم بلند نفس يه شرکت توي رفتيم که همين

 ؟ کيان خوبي_

  نزنيا گند من جون ، دارم استرس يکم فقط آره_

 نشي هيجاني باش مواظب خودت تو ؟! اولمه بار مگه_

  شمب آماده ميرم من_

  برو باشه_

 در رو ام عهمقن...  روم به رو کردم تنظيم بود آورده که رو دستي آينه و ميز روي گذاشتم رو کيفم

  آوردم

 وت ريختم طرف يه از بودم زده اتو ساعت دو که رو موهام جلوي...  باال بستم کش با رو موهام

  زدم خوشگل سر گيره يه ، صورتم

  سرم روي انداختم باز همينجوري رو يدمسف شال کامل آرايش يه از بعد

 !  شدما ناز چه واي...  بود بيرون بيشترش موهام

 ...  بود خوب تيپم ، نايلون توي گذاشتم و درآوردم رو مانتوم

  بودم هپوشيد سفيدم جذب کوتاه مانتو روي رو مشکيم مانتوي ببينم کسي اينکه ترس از

  بودم شده خوب تندم آرايش و سفيد تيپ با حاال

 چجوري خوردم مي غصه بايد وگرنه کوتاهه آستين مانتوهه شد خوب ، کردم دستم رو دستبندم

 .. قالبيش نوع از البته!  بودم نشون رو مارکم دستبند

 

 : گفت و کشيد سوتي ديدنم با کيميا... بيرون رفتم و کردم جمع رو وسايلم
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 ....  بري مي خواي مي جا هر دلو ، گذري ورا اين از مياي_

  آشپزخونه توي رفتم غره چشم يه با

 : گفت بلند صداي با

  بخدا دارم دوستت..  بخدا دارم دوستت ؟ کجا کجا خانوم آي ؟ کجا خانوم ميگم هي_

 : گفتم بيرون آوردم رو سرم و بينيم جلوي گذاشتم رو دستم

 !نباش اينجوري بابا!  يواش يواش خانوم هي ، يواش خانوم ميگم هي_

 !  11 به دقيقه 5...  ديوار روي ساعت سمت رفت جفتمون نگاه در صداي يدنشن با

 : گفت و سرش روي کوبيد کيميا

  اومد زود چه اين...  ابولفضل يا_

  رفتم من نزنيا گند ، بهتر...  شنوه مي پايين بيار صداتو_

 کنم مي سعيمو باشه_

 گفتن مي هک مليسايي پس...  کردم نگاه رو بيرون در کليد توي از نشستم و سامان اتاق توي رفتم

 ! اينه

 دهش تا کرده ديگه زهرمار و کوفت جور هزار و بوتاکس هم کرده عمل رو دماغش هم بودم مطمئن

 ... اين

  دادم رو کارشناسيم نظر من ولي صورتش نبود مشخص زياد البته

 !  بود هزد تيپي چه واو..  خبره چه ببينم بيرون بردم در الي از رو سرم آروم

 ، بود وايستاده ميز جلوي...  برازندگي و دارندگي ، کشيد مي فلک به سر پوتينش قيمت کنم فکر

  پرسيد مي چيزي يه داشت ابرو و چشم با کيميا

  کشيده ودمخ به خنگي تو اينم!  رفته يادش رو اسمش که شدم متوجه ؟ ميگي چي گفتم دست با

 رو زدن ليس اداي و زبونم جلوي آوردم قيفي بستني مدل رو دستم!  رو مليسا بگم چجوري حاال

 : گفت بلند يهو...  درآوردم
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 !  مليسا آهان_

 ؟ بوديد من با_

 ؟ امرتون ، ببخشيد نه واي_

  دارم قرار سامي با_

 ؟ سامي_

 ؟ کجاست رهنما خانوم راستي ، افراشته سامان_

  دارند مهمان فعال افراشته آقاي متاسفانه ضمن در ، سفر رفتن_

 ؟ کي!  مهمون_

 ...  راستش خوب_

 نتيجه به کردن کرباف ، خنديدن بلند کردم شروع...  بزنه گند کيميا بدم لفتش ديگه يکم ترسيدم

 !  گرفت خندم بيشتر کارم مزخرف

 : گفتم ببندم رو در اينکه از قبل ، بيرون رفتم و کردم باز رو در دقيقه چند از بعد

  حساسه خيلي پاپي باشه يادت..  7 ساعت راس قمعش نکني دير جونم سامي_

 : گفتم چشمک يه با و باال آوردم ها خارجي مدل رو دستم

  باباي_

  فرستادم بوس يه براش نهايت در و

 : فتگ حرص با ، افتادم کردن غلط به مليسا سرخ چهره ديدن با برگردوندم رو روم که همين

 ؟ شما_

 : گفتم ناز با!  زنم نمي مو کيميا با نفهميد که بود غليظ آرايشم انقدر

 ؟ بگم بايد_

 !  بله_
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  ؟ شما و!  شرکت رئيس نامزد هستم ملينا_

 : گفت سريع کيميا

  بزنند حرف شما با تونند نمي شلوغه سرشون ايشون گفتم که من جون مليسا_

 ! اينجا بيام گفت خودش سامان ؟ ميگي مزخرف چرا_

 : تمگف و کنار زدم رو موهام دست با

  فعال منتظرمه ماشين برم بايد من زند خانوم...  عزيزم ميکني اشتباه حتما_

 بگذره خوش امشب ايشاال جون ملينا باشه مبارک_

 خدانگهدار...  عزيزم مرسي_

  زدم ديد يواشکي و بيرون رفتم

 : گفت و چسبيدش کيميا که سامان اتاق سمت بره خواست مي مليسا

 پيش ريب بايد چرا نازي و لوندي اين به تو خانومي ولي شناسم نمي رو شما اصال من ببخشيد_

 داره نامزد حاال که وقتي افراشته اقاي

  بهتره نکني کوچيک ادمي همچين جلوي رو خودت ولي بگير نشنيده من از

 ؟! بود کجا نامزد اينجا بيام که داد پيام بهم خودش ؟ ميگي چي_

  ؟ رو پيامش ببينم ميشه_

 : گفت کيميا...  کردم مي تماشا يرونب از داشتم

  رو ملي فرستاده اون براي شايد!  مليسا تو ، مليناست نامزدش اسم خوب_

 : گفت و گريه زير زد دختره

 دش باورم ديروز اما نداره دوستم که بود گفته بهم...  بخشمش نمي!  فطرت پست عوضي_

  شده پشيمون

  باال برد رو صداش
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 منو خواستي مي فقط!  بيفته بهت چشمم وقت هيچ خوام نمي ، سامان هخور مي بهم ازت حالم_

 ! کنم باور و ببينم خودم هاي چشم با تا اينجا بکشوني

 ! من امثال نه بود ايکپيري دختره همين لياقتت تو..  من حيف

 صندلي روي نشستم و تو اومدم...  نديد ها پله باالي رو من که بيرون زد سرعت با انقدر

 : گفت و بست رو در کيميا

  بوده زده دور طرفو خودش بيچاره اين..  زدي گند باز که تو!  کيانا بميري_

  ميگه چي نبود معلوم اصال!  داشت نازيم پر صداي چه ، گذشت خوش عوضش جهنم...  انگار آره_

 رفتي مي وديب تو اگه حاال!  نه يا هست سامان اصال ببينه نرفت که بود پايين آيکيو انقدر!  واقعا_

  کردي مي بيچاره رو طرف

 ! بود خوشگل طبيعي خودش نيست ، ايکپيري ميگه من به تازه ، بگو همينو_

  زودتر بريم شو بلند زنه مي شور داره دلم ، رو چيزا اين کن ول_

 !  اشتيمگذ مايه چقدر بيخودي ، کنم عوض رو لباسهام ، ميام االن منم ماشين تو برو تو باشه_

  منتظرم ها يايب زود_

  کنم کپا رو آرايشم تا رفتم بعد قبله مثل چيز همه که شدم مطمئن اول ، پوشيدم رو مانتوم

 ! بود کيميا خورد زنگ گوشيم

 ؟ هان_

 کارمندتون هافراشت آقاي گفت بهش نگهبانه باال مياد داره پسره کنم فکر شديم بدبخت کيان_

  مياد داره باد مثل اينم باالست

 ! ميشم بيچاره که بياد اگر ؟ ميکني غلطي هچ تو پس_

 مي لوا الو داشت که کيميا صداي هنوز ، کردم حس شده فنا رو خودم در توي کليد چرخيدن با

 تو اومد سامان که اومد مي کرد
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 !  برم در بتونم که نبنده درُ  کاش خدايا..  بستم رو هام چشم!  شدم بدبخت

 از بعد ، دکر مي نگاه من به مستقيم و تعجب با داشت ، کردم باز رو هام چشم ترس با ، بست اما

 :  گفت تمسخر با لحظه چند

 !  خانوم کيانا به به_

 : گفت صورتم به خيره و کرد کج رو سرش

  ؟ کجا اينجا کجا شما _

 !  استقبال اومدم مي مياي داري دادي مي خبر بهم حداقل کاش

  ميدم توضيح من..  م_

  ؟ رو چي_

 ... ديوار به خوردم اينکه تا عقب رفتم مي من ، جلو اومد مي اون که قدمي هر

 خورد مي بهم حالم داشت صورتم روي نگاهش چرخش از

 مي ام هگري داشت...  جلو کشيدم رو شالم ، کردم پاک رو رژم و لبم روي کشيدم محکم رو دستم

 گرفت

 : تگف و جيبش توي شتگذا رو دستاش...  ايستاد ، بود بينمون فاصله سانت چند فقط

 ! شنوم مي بده توضيح خوب_

  يعني بود قرار...  که بود قرار من_

  کرد جمع رو هاش لب و باال داد رو ابروش

 بود ات نقشه کليدم دسته گرفتن!  من شرکت تو اونم ؟ داشتي قرار کسي با ، آهان_

 خواستم مي امبي االن دمش مجبور بيام نتونستم ديشب بود مونده جا گوشيم که گفتم! اصال نه_

 شما به بده تا نگهباني بدم هم رو ها کليد

  خورم مي مردن درد به گذره مي چي تو کوچيک مخ تو نفهمم اگر من ، نگو مزخرف_

 !  شبدي داشتي واجبم کار که خوبه ؟ زدي بهم رو قيافه و تيپ اين موبايلت برداشتن براي
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  شدم يم خفه داشتم واي... افتادم سرفه به و گلوم يتو پريد دهنم آب که بدم رو جوابش اومدم

  کردم تر بلند رو هام سرفه و زمين روي نشستم...  بده آب بهم کردم اشاره دست با

  آشپزخونه توي رفت و وخيمه اوضاع شد باورش بيچاره

 ... بيرون زدم باد سرعت با تقريبا و برداشتم رو وسايلم نايلون و پريدم جت مثل

  اومد نمي باال نفسم...  وايستادم باال هطبق رفتم

  گرفتم رو کيميا شماره

 دلواپسي از مردم ؟ کيانا شد چي_

 ؟ فهميدي ، برسم تا کن گيجش ببين ، پايين مياد االن شرکت در جلوي بيار رو ماشين کيميا_

 ! نره لو بيا زود فقط آره آره_

 جمع کش با محکم رو موهام و دراوردم رو مشال...  نبود کسي کردم پله راه به نگاهي ، کردم قطع

  کردم سرم رو ام مقنعه کردم

  گرفتم نفس يکم ، کردم آرايش بي رو صورتم دستمال با

  رفتم مي بايد بود نکرده تابلو کيميا تا ، ماشين سمت ميره داره که ديدم پنجره از

 به و بيرون فتمر ساختمون از!  ميشه چي کنيم بيني پيش اينکه بدون بوديم زده تيپ يه جفتمون

  اومدم کردم اشاره کيميا

 ...  وايسته جلوتر متر چند گفتم و گرفتم بست در يه زد مي حرف باهاش داشت سامان

 : گفتم و وايستادم سامان سر پشت ، کنه چيکار بايد فهميد کيميا

 ؟ افراشته آقاي_

 

 مي اناکي تا دو داشت واحد آن در ، خدا بنده...  من سمت برگشت تعجب از شده گرد هاي چشم با

 !  ديد
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  کليدها اينم بفرماييد برداشتم رو گوشيم من خوب _

  ؟ خوبين شما ؟ شده چيزي

 کيميا اما کنه نمي اشتباه که بشه مطمئن تا چرخوند رو سرش دوباره و کرد نگاهم لحظه چند

  شد راحت خيالم...  بود بسته فلنگُ

  ؟ ممکنه چطور_

 چي؟_

 ! بودي طرف اين االن تو..  تو_

  بودم جا همين نه!  من_

  ؟ کردي کارو اين چطور ؟ کورم من يعني_

  ريخته بهم اعصابتون کنم فکر ؟! کار کدوم_

 ؟! هان ؟ پايين اومدي و کردي عوض رو لباسهات سرعت اين به چجوري اصال_

 ! بود تنم مقنعه و مانتو همين من يادمه که جايي تا!  افراشته آقاي_

 : گفت حرص با ، بود کرده قاطي بدجور کنم کرف

  ؟ بودي زده تيپ که نبودي تو يعني_

 ! زديد توهم حتما_

 !  چي يعني_

 چه. . کشيد مي سوت داشت مخم ، ماشين توي نشستم عادي خيلي و باال انداختم اي شونه

 ! کردم غلطي

  بود فايده بي صد در صد که...  بچگانه و احمقانه بازي يه ، بود محض اشتباه کارم واقعا

  بيچاره بود بهت تو ،هنوزم کنارم نشست

  داد جواب ، شد بلند گوشيش زنگ صداي

  مليسا تويي...  ؟ بله_
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 زنگ راچ احمق اين ، بيرون زد مي حلقم از داشت قلبم واقعا!  بودم نکرده فکر ديگه اينجاش به

 !  بده لو منو خواهد مي نکنه...  زد

  ؟ بود شکلي چه دختره...  ؟ مطمئني ؟ چي... خوب! ؟ من_

 مي جورنا که هست وقتها بعضي ، پايين انداختم رو سرم ، کرد نگاهم و کرد تنگ رو هاش چشم

 !  بست بن به خوري

 ! نکن تهديد منو کن تمومش لطفا...  ؟ چي که...  نامزدمه اره _

...  بردار سرم زا دست بودم گفته بهت هم قبال.. نکن نمايي مظلوم بيخودي ندارم آمارتو نکن خيال

 . وقت هيچ...  نگير تماس باهام ديگه ، کردي خستم

 

 ! قيمتي چه به اما ، بودم کرده کمکش واقعا انگار

 :  گفت و داد تکون رو انگشتش ، من سمت برگشت و کرد قطع

 که تو لمث يهاي آدم از متنفرم ، خبريه حاال دادم رو بهت که نکن فکر ، کن باز رو گوشات خوب-

  کنند بازي من با خواهند مي اينجوري

 بود خودم از اشتباه..  نيست مهم برام ولي ، بلدي جادو و سحر شايد پيچونديم چجوري دونم نمي

  گرفتم رو دستت و کنم آدمت خواستم که

 هر و کتمشر تو خبر بي بياي ، بگي دروغ بهم که وقيحي انقدر دونستم نمي سوخت برات دلم

  پوالمو حتما فردا کني دره دو و دخترم دوست امروز ، بکني خواست دلت که غلطي

 سوييچ...  اخراجي االن همين از ، برو و کنم رو کتابت حساب بيا بعد هفته تو

 

 !  اخراج ، شد نمي باورم

 مي رو کار همين بود هم اي ديگه کس هر ،شايد دادم مي بهش رو حق واقعا موقعيت اون تو البته

  ! کرد

 : گفتم و دستش روي انداختم رو سوييچ
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 مليسا تنگذاش سرکار جز به کنيد باور اما بود بچگانه کارم دارم قبول ، افراشته اقاي متاسفم_

  همين.  نداشتم اي ديگه قصد هيچ

 ...  داشتم رو خورده شکست هاي آدم حس ، شدم پياده و برداشتم رو کيفم

 دادم ستد از جا يه داشتم که رو خوبي وجهه حتي و آبروم ، ماشينم ، کارم ، شدم بدبخت تقريبا

  کردم عمل فکر بي اينکه بخاطر فقط ،

 بغض فتادا کيميا به چشمم و رسيدم که همين اما ، خونه رفتم و گرفتم تاکسي چجوري نفهميدم

 ... افتادم هق هق به و شکست گلوم تو بزرگ

 دامم ولي ، نداشت من از کمي دست اونم حال بود گفته بهم سامان که هايي حرف شنيدن با

 ! نداشتم اميد صدم در يک حتي من اما ، ميشه درست گفت مي و داد مي دلداريم

 !  کشيد رخ به رو بودنم دست زير ، کرد توهين من به اون

  خورد مي بهم داشت چيز همه از حالم

 

..................................... 

 

 

 دلم طرفي از. . کنم چيکار دونستم نمي ، خوردن غصه بود شده کارم رفت کيميا که صبح شنبه تا

 کشي منت برم و بذارم غرورم روي پا خواست نمي

 من نکهاي ضمن ، کنم پوشي چشم خوبي اين به کار از راحتي اين به تونستم نمي هم طرفي از

 ! داشتم نياز پولش به واقعا

 ...  ارسرک نميرم و گيرم مي مرخصي که گفتم امانم به بهانه همين با ، نبود خوب اصال حالم

  دکتر ببرمت شو بلند نيستي خوب اگر جان کيانا_

  نشه ديرت برو شما مامان خوبم_
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 يمياک با هميشه مثل حتي ، نخوردي غذا حسابي و درست که روزه دو ، نمونده روت به رنگ آخه_

 ؟ مامانم شده چيزي...  نکردي بخند بگو

  شده تنگ بابا براي دلم يکم...  ميشم خوب يعني ، خوبم بخدا_

 !  نگو دروغم اما ، نگو بگي خواي نمي_

  ببخشيد_

  ميرم بعد ميگذارم سوپ برات...  بشي بهتر تا کن استراحت_

  مرسي_

 !  نبود شدني اما ، بزنم بهش رو دلم حرف تونستم مي کاش ، کرد بوسم و اومد

 امانس داشتم توقع شايد ، افتاد نمي دستم از گوشيم ، دمکر گرم بود جوري هر رو سرم ظهر تا

 ! کنه کارم به دعوت و بزنه زنگ

 انبار ينا و بشم منفجر بودم منتظر لحظه هر که جوري...  کرد عصبيم بيشتر نزدنش زنگ اما

 ! بترکونم جايي يه بالخره بود مونده مسکوت درونم که رو باروت

 کردم خالي حسابي رو خودم و اومد دستم بهانه انمام اومدن با و ظهر سر اتفاقا که

 

 ! مبود داغون تقريبا ، کردم مي فکر هام بدبختي به داشتم و بودم کشيده دراز مبل روي

 مياد النا و کنه مي عليک سالم ها همسايه از يکي با داره که اين هواي به مامان صداي شنيدن با

  خرابه حالم نکنه فکر باز که نشستم تو

 ...  رهخب چه ببينم شدم بلند صدا و سر شدن بلند با ، تو نيومد اما گذشت اي دقيقه چند

  بود مستوفي خانوم پسر جواد صداي

 يدند با...  من سمت برگشت تاشون سه هر نگاه ، کردم باز رو در و پوشيدم رو شالم و مانتو

 : گفتم تعجب با مامان شده سرخ صورت

  ؟ شده چي_
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  ميام االن منم وبر تو عزيزم هيچي_

 :  گفت پررويي با جواد

  تخليه يا نقد پول يا ، داريد وقت ماه همين سر تا افراشته خانوم که خالصه

 : گفتم و جلو رفتم

 ؟ خبره چه ماه سر تا_

  الزمم پول...  پيش پول رو بذاري ميليون 3 بايد ، سالمتي خبر_

 : گفتم و کمرم به زدم رو دستم

 هخون اين واسه اونم بگيري تحويل خواهي مي ميليون 3 يهو نچايي ؟ چه ما به داري الزم پول_

 ؟! خرابه

  گفتم مادرت به هم رو هام گفتني نميگذارم دهن به دهن جماعت زن با من_

  نموني ناکام که بشنو هم رو ها شنيدني وايسا پس_

  پيشت پول رو نميگذاريم هم تومن هزار 3 کني صبر هم ديگه سال تا سهله که برج آخر تا

 ! پيش خير..  سالمت به رو ما و بخير رو شما پس ، نميگذاري _

 ؟ مياد گيرت مستاجر بشيم بلند اينجا از ما کردي فکر بيچاره_

 ؟ است پاره پاره زليخا جيگر مثل سقفش که بشينه اينجا مياد بدبختي کدوم

  زنند مي له له اينجا واسه دارن!  من با اونش شو بلند تو_

 ! کنيم مي تخليه هفته همين تو ما چون برسونند خودشونو ندادند جون تا بگو سپ_

 ! ميگي چي داري بفهم کيانا_

 نمايي لوممظ و عقب بود وايستاده موش مثل که مستوفي خانوم به کردم رو روم مامان به توجه بي

  کرد مي

 رو وبيديشک که بس سرت ور ميشه هوار اينجا روز يه بالخره ، گفتم کي ببين!  بيني نمي خير_

  بدبختت مستاجراي سر
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 !  خرتشهآ خونه فکر به يکمم خونشه وديوار در فکر به که انقدر باشه سير دلش و چش اگر آدم

 ! والسالم...  ريم مي اينجا از هفته همين تو ما

 .. گلوم روي گذاشتم رو دستم ، بهم کوبيدم رو در خودمم و تو فرستادم رو مامان

  ؟ خوبي_

  دادم تکون رو سرم

  ؟ کجاست اسپريت ؟ کنم چيکار تو تند زبون دست از من ؟! کردي اينجوري چرا_

  خوبم ، خواد..  نمي_

  شده تموم نگفتم مگه ؟ خريدي اصال_

  رفت يادم_

  هکن کمکم خودش خدا ، بياد جا حالت بکش دراز يکم برو بيا ، گفتي مي خودم به خوب_

 کوچه شپخ رو اساسمون همسايه و در جلوي نکنيم خالي هفته سر اگر الحا بدترند شمر از اينها

  کنند مي خيابون

  نخور غصه کنم مي درستش_

  کنم گريه ترسيدم نفسم بخاطر...  بستم رو در و اتاقم توي رفتم

 !بخرم پرياس حتي که نداشتم پول هيچي نگفتم ، کيميا به دادم رو پولم همه نگفتم مامان به

 بود خوش ماهم آخر حقوق به دلم االن حداقل بود نکرده اخراجم سامان کاش ، بود بد حالم خيلي

... 

 ! بريزه بهم يهو بايد چيز همه چرا اصال

 و بودم شده نماما بيشتر بدبختي باعث فقط کردم نمي پيدا ديگه خونه يه هفته آخر تا اگر حاال

 ... بس

  درسته بکنم خواهم مي که کاري بودم مطمئن شدم بيدار خواب از که صبح
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 که ميديا کوچکترين به مجبوري فقط که ميشه ريخته بهم چيز همه انقدر ها وقت گاهي يعني

  بشه فرجي شايد بزني چنگ داري

 اون الح بهر ، کار سر برگردم دوباره تا ببخشم بخواهم سامان از و شرکت برم داشتم تصميم

 ...  بود کارم صاحب

 ! بود اچيز اين از تر مهم خيلي آبروش البته و مامان غرور اما شد يم شکسته غرورم که درسته

  برم بعد بشه خلوت شرکت تا کردم صبر انقدر

 حد هب جا همه الحمداهلل ، باشه کارمندها جلوي بزنه ام سينه به رد دست اگر اومد نمي خوشم

  شد مي پيدا فضول آدم کافي

 ....  سامان و بود ماني فقط چون رفتم 3 ساعت نزديک بنابراين

 اخالق اتقريب حاال که تفاوت اين با داشتم استرس بودم رفته استخدام براي که اول روز مثل

 ! منه با لجبازي عاشق که دونستم مي ، بود اومده دستم سامان

  بيام کوتاه بايد بيشتر و قبله از سختتر کارم بودم مطمئن همين بخاطر

  اومدم موقع به شکر رو خدا..  نبود کسي سالن ويت ، داخل رفتم و کشيدم عميقي نفس

  زدم در و اتاقش در پشت رفتم مستقيم

  تو بيا_

  کردم باز در و گفتم اهلل بسم لب زير

 .... مياره در بازي جديدا بنداز من سيستم به نگاه يه شدي بيکار ماني_

  بزنه حرف ماني هواي به اين از بيشتر نگذاشتم

  سالم_

 ...  کرد نگاهم و باال آورد رو سرش تعجب با

 زير هک بودم خورده حرص روزه دو يکي اين انقدر ، موند ثابت صورتم روي نگاهش اي لحظه چند

  بود شده گود هام چشم



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

  ببينه رو شدنم خورد عمق تا کرد مي بررسي خوشحالي با داشت حتما

 : گفت نيشخند با

  يايب فردا بهتره اومدي دير بگم بايد يآورد تشريف تسويه براي اگر!  زند خانوم به به_

  پايين انداختم رو سرم

  بزنم حرف باهاتون خواستم مي يعني ، اومدم اي ديگه چيز براي راستش _

  شنوم مي_

  کنم برخورد خونسردي با کردم سعي و جيبم توي گذاشتم رو لرزونم هاي دست

  کارم سر برگردم بديد اجازه اگر تا اومدم_

 ؟! ندم هاجاز اگر و_

  ميز هب شدم خيره...  بودم مجبورم من!  کنم رو براش رو هام چشم پشت نفرت تونستم مي کاش

 ...  نميشه تکرار ديگه ، خواهم مي عذر ازتون روز اون احمقانه کار بابت_

 ! ندارم اعتماد بهت ديگه من ولي متاسفم_

 ...  من افراشته آقاي کنم مي خواهش_

 : گفت که بود بهم پشتش ، پنجره سمت رفت شد بلند و بشه تموم حرفم نذاشت

 براي يايب کاري ساعت تو فردا بهتره ، ندارم اعتماد بهت که گفتم ، نکن سبک خودتُ  بيخود_

 سالمت به ، کتاب حساب

  کنم مي جبران کنيد باور_

  وختس نمي دلم ديگه رفتم مي اينجا از وقتي تا کردم مي رو سعيم بايد حداقل ، نگفت چيزي

 ! دارم نياز کار اين به من_

 !  کنم رفع رو شما هاي نياز نيستم مجبور من_

  باشه مرح بي انقدر کردم نمي فکر...  گرفت رو وجودم همه بدبختي حس ، آوردم کم واقعا ديگه
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 چجوري!  باشين سنگدل اينهمه نداشتم توقع ، خواستم معذرت ، کردم خواهش ازتون من_

  ؟ مياد دلتون

 ! ندارم اعصاب اصال امروز بيرون بري ريبهت_

 : گفتم داد با

 توني مي کردي فکر وايستادي ميز اونور و پولداري تو چون ولي..  ندارم اعصاب منم ، درک به_

 ؟! آره ؟ بيرون بندازي اينجا از راحتي به رو اعصاب بي من

 روي زنيب چنبره يدست دو گرفتي ياد فقط!  ندادن يادت اصال ، نيستي بلد چون بخشي نمي

  نشه کم هزاريش يه وقت يه تا اموالت

 ؟ بده دست بهت مرگ حس و بسته در به بخوري شده حاال تا چي؟ يعني نياز فهمي مي اصال تو

 پولي يچه بدون اونم کني تخليه رو خونت تا داري وقت هفته يه فقط هفته يه وقتي فهمي مي

  ؟ چي يعني

 و اتپ زير بذاري رو غرورت بخواي و کني فکر کشيده زحمت عمر يه که مادرت آبروي به شده

 اما...  اما برگردوني رو کارت تا بري

 

...  ودب سنگين زيادي برام سامان مثل کسي جلوي اونم شدن خورد ، بدم ادامه نتونستم ديگه

  گريه زير زدم و ترکيد بغضم

  نبود خودم دست اما داره خطر برام زياد گريه دونستم مي

 نمي اومد مين بند و بود ترکيده که بغضي يعني...  شد نمي ولي بکشم عميق نفس کردم سعي

  کنم تازه نفس گذاشت

 به زدم چنگ ، زمين روي افتادم زانو با ، شد مقطع کم کم هام نفس ، خريدم مي اسپري کاش

  گلوم

  افتاد دقيقه 0 عرض در اتفاقات اين همه شايد ، بود کرده گير نفسم بازم اما

 : گفت و سرم باالي اومد بود، شده ناگهانيم سکوت متوجه که سامان
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 !  تو امثال از اونم خورم نمي گول ديگه من ولي بود جالبي نمايش_

  تيرف در ترفند همين با هم دفعه اون شده تکراري مدلش اين کني عوض رو ات نقشه بهتره

 ...  کردم نگاهش جون بي و باال آوردم رو سرم

 : گفت و نشست سريع کرد تغيير اش چهره ورتمص ديدن با

 ؟ شدي کبود چرا ؟ کيانا شده چي_

  کردم مين غربت احساس انقدر وقت هيچ ، بودند پيشم کيميا يا مامان يا ها وقت اينجور هميشه

 دچار راضي خود از پسر يه به التماس بخاطر دختر يه ؟ ميشه چي بميرم اينجا اگر کردم فکر

 ! راحتي همين به ردمُ  و شد آسم حمله

  بکش عميق نفس...  کيانا_

  بود نگران اينهمه که بود شده بيشتر ام چهره تو مرگ عالئم حتما ، زد مي داد داشت ترس با

 !؟ آره ؟ داري آسم تو_

  کردم بسته و باز رو چشمم

 يدند اب...  زمين کف ريخت ندارم و دار همه ، کرد روش و پشت و برداشت پام کنار از رو کيفم

  شد خوشحال رنگ آبي اسپري

  داد تکونش و برداشت...  خاليه دونستم مي چون!  نه من اما

  ميشي خوب االن نترس نيست چيزي ، بيا_

 : گفت بلند و کرد پرتش شده تموم فهميد و داد فشارش وقتي

 ! لعنتي_

  بيارم طاقت نتونستم ديگه و شکستم منم انگار اسپري شکستن با

 ! شد چي که نفهميدم و رفت جا يه اميدم و نفسم واقعا

 

....................... 
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 به ور هام چشم...  شد مانعم چيزي يه اما بدم جواب خواستم مي ، کرد مي صدام داشت مدام يکي

  کردم باز آرومي

 گذشت هک يکم اما بود تار چيز همه اولش ، کردم بسته و باز رو هام پلک دوباره ، بود روشن خيلي

 شد واضح روم به رو تصوير

 مي که اه بيمارستان توي تابلوهاي اين مثل و بينيش روي بود گذاشته رو دستش!  بود سامان

 ! بود گرفته ژست هيس گفتن

 ... بوديم درمونگاه توي کنم فکر ، کردم نگاه اطرافم به هوشياري با

 ! تکراريي صحنه چه ، بودند کره وصل سرم دستمم به ، بود اکسيژن ماسک دهنم روي

 ... گذشته بخير هم ايندفعه و ام زنده انگار

  ؟ آزاري مردم انقدر هميشه تو_

 باز ريباتق نفسم ، برداشتم دهنم روي از رو ماسک... بودم زحمتش باعث کال ، داشت حق بيچاره

 : گفتم بهش ، بود شده

  ببخشيد_

 : گفت و صندلي روي نشست

 !  نشه تکرار ديگه خدا رو تو ولي..  اي زنده هنوز باقيه شکرش جاي بازم_

 ! مصنوعي تنفس عمليات با مخصوصا ، امروز نداشتم نجات امداد آمادگي اصال من کن باور

 : گفتم انزجار با

 ؟! چي يعني_

 ؟ دفترم تو بشي خفه بدم اجازه نداشتي توقع که تو_

  داشتم رو توقع همين اتفاقا_

  کردم شوخي اعااستثن بگم بايد!  توقع کم چه عجب_
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 شکر رو خدا_

  افتاده کار به باز زبونتم ، هيچ که برگشته نفسه شکر رو خدا واقعا نه_

 ؟ دستتون دم نيست تخته_

 راحت و شدي چي فهميدم نمي اصال نداشت آسم پدربزرگم اگر ، آوردي شانس واقعا ولي!  نخير_

  مردي مي

  بود بابابزرگم براي يعني ، داشتم اسپري بود يار باهات بخت خوب اما

 ؟ بود دهني يعني اَي_

 : گفت و خنده زير زد

  داد نجات جونتو عوضش ، بود که کن فکر تو حاال_

 ! گيرم مي ديگه مرض و درد تا هزار که اينجوري_

 يادگاري خودت به ميدمش ، بود نشده استفاده گرچه ، باشي وسواسي خوره نمي بهت_

  ميشه زحمتتون_

 هوش به که االن داشتي تو که داغوني وضع اون با کردم فکر بگو منو ، دختر وت داري رويي چه_

 کنند جمعت بيان خانوادت بزنم زنگ بايد اي قبله به رو همچنان بياي

 ! سختي روزاي مرد تو نگو

 سامان چرا ! کنم چيکار حاال...  کردم بغض دوباره ، افتادم هام بدبختي ياد حرفش اين شنيدن با

  شدنم استخدام از گفت نمي چيزي

  شد بش نصفه ، زندگيمون سر بريم خوبي اگه ببينت بياد دکتر بگم برم من خوب خيله_

 ... عالم خاک!  بود گذشته 7 از ، کردم نگاه اتاق ساعت به ترس با
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 : گفتم و نشستم سريع

 کرده دق االن تا مامانم حتما واي_

  ؟ يهو شدي جني چرا_

 ؟ کجاست گوشيم ، ام خونه 6 از قبل تا هميشه من_

  کنم جمع رو وسايلت نکردم وقت باشه شرکت بايد حتما يعني ، دونم نمي_

 هک کردم مي جان نوش آمپول کلي داد مي دست حمله بهم وقتي هميشه ، رفت مي گيج سرم

  کشيدم مي دوش به رو عوارضش بايد روز يک تا حداقل بعدش

 :گفتم و پيشونيم روي گذاشتم رو دستم

  ؟ نداره تلفن اينجا_

 ؟ خونه بزني زنگ خواي مي_

  بله_

  هست من گوشي بيا_

  زدم رو خونه شماره و گرفتم ، نبود اي چاره

 ! توپه زدنت اس ام اس نحوه هم حفظي رمزشو هم ، کنيا کار گوشيم با بلدي خوب ماشاال_

  گرفتم گاز رو لبم خجالت با ، انداخت اي تيکه چه

  ؟ الو_

  مانما سالم_

 ؟ تو کجايي نرسه بهت دستم مگه ؟ تويي کيانا_

  خونه ميام ديگه ساعت 1 تا ببخشيد_

  شدم لب به جون بزن حرف ؟ کيه شماره اين ؟ داري نمي بر گوشيتُ  چرا_

 نباش نگران خوبه حالم ، ميگم برات ميام_
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 ... نفست نکنه ، گرفته که صدات_

 ميام ارمد ، بگيرم رو همکارم موبايل شدم مجبور گذاشتم جا رو کيفم نيست چيزي!  مامـــان_

 خونه

 چهکو تو رفتم مي کردم مي سرم چادرمو شد نمي خبري ازت ديگه ساعت نيم تا اگر بخدا_

 ميرم مي تو دست از آخرش خيابون

 تو اومد مامان سال و سن هم دکتر خانوم يه و شد باز اتاق در

 : گفتم سريع بشنوه رو صداش اينکه ترس از

 خداحافظ ماماني ميام زود ، شد تموم دوستم شارژ_

  باش مواظب_

 :  گفت که سامان به دادم و کردم قطع زود

 ! نيست شارژي و اعتباري اين البته_

  رفت و زد حرف کلمه تا چهار ناز کلي با دکتره...  بشه کوفتت الهي که گفتم دلم تو

 اشيب داشته همراهت اسپري تا دو قلحدا بايد هميشه شما ، باش خودت مراقب بيشتر عزيزم_

  خانومي

 ...  کني رعايت روز چند تا رو غذاييت پرهيز کن سعي

 طرف اين از ها رواني مثل که بود سامان به بيشتر حواسم چون نيست يادم که ديگه چيزاي يه و

 ! شدم سرگيجه دچار که جوري طرف اون رفت مي اتاق

 روي از ختيس به و کشيدم صورتم و سر به دستي ، تارپرس يه توسط ام شده تموم سرم کندن با

  پايين اومدم تخت

  بود نيومده جا حالم زياد

 ؟ بياي راه توني مي_

 شرکت نزديک تقريبا ديدمش مي روز هر که بود درمانگاهي ، بيرون رفتيم و دادم تکون رو سرم

  بود
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 بهش دباي چجوري نيست ممعلو که خودم بيچاره و گرفتن ازش پول کلي حتما سامان بيچاره

 ... برگردونم

 االيب مدل ماشين يه سوار بار اولين براي تونم مي که شد باورم زد رو پرادوش دزدگير وقتي

 ! بشم شيک

  نبود مهم برام خيلي واقعا ديگه که داشتم بدبختي انقدر شايد البته

 : گفت و پايين داد رو پنجره زد بوق...  شد نمي روم من اما ، شد سوار خودش

  ؟ بشي سوار کنم التماس خواي نمي که تو_

  شدم مزاحمتون خيلي همينجوريم ، ميرم تاکسي با من_

  مياد گير تاکسي سخت اينجا ، باال بيا_

 ... آخه_

  ها شده دير_

  شدم سوار و کردم باز رو در ، ميذاشتمش منتظر اين از بيشتر بود زشت

 چه ماشين ويت ببينم نکردم فضولي اصال و کردم نگاه لوج به مستقيم ، نبودم بديد نديد که من

 ! خبره

  ؟ بندي نمي کمربندتو_

 : گفتم تعجب با

 ؟! داره مگه_

 ! زدند براش دادم بياره کم اين است ضايع ديدم منم ، داشت تو سانتافه فقط نه_

 مطمئن تهبال ، کرد مي درد هنوز سرم بخاطر دستم ، بستم سختي به رو کمربندم و زدم لبخندي

  خوردم هم رگي تو آمپول بودم

 ! بود خوب جونمم ماشاال

 غرب؟ ، شرق ، جنوب ، شمال ؟ طرف کدوم از خوب_
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 جنوب_

 يمآلودگ خواب شد باعث که بود خنک و راحت انقدر ماشينش ، دادم بهش تقريبي آدرس يه

  بستم رو چشمام و دادم تکيه رو سرم ، بشه بيشتر

 ! نيستم دبل خونتونو من نخوابي_

  بيدارم نه_

 ميشي؟ حمله دچار همينجوري هميشه ؟ داشتي آسم بچگي از راستي_

 نه ميشه يدشد ميکنه تحريک رو گلوم چيزي يا ام عصبي که وقتايي فقط اما ، داشتم بچگي از_

 هميشه

  داره فرق اوضاعش يکم گذشته ازش سني اون البته مدليه همين منم بابابزرگ ، خوبه پس آهان_

  بدم بهت آدرسشونو بگو خواستي دارم سراغ حاذق دکتر تا ندچ

  ممنون_

 ويزيت ور تو خانواده که دکترايي به برسه چه!  موندم فعال هم سرُم همين پول تو بگم نشد روم

  واال..  کنند مي

 دارم يجوراي يه ، کردي رد سرم از رو مليسا شر خوب اما بودم شاکي خيلي دستت از که درسته_

 ! کشم مي نفس

 دراز زبون که توام ، کنه مي عقلي بي گاهي آدميزاده ديگه خوب ولي نشده صاف دلم هنوزم البته

 خبره چه معلومه ديگه شيطون و

  ؟ کردي همشون سر برگشتنت بخاطر فقط يا بود راست امروزت حرفاي ببينم حاال

 ! نگفتم دروغ من_

 بدم رضق بهت ميتونم ميفته راه پول با رتکا اگر!  بديد تحويل رو خونتون بايد واقعا پس_

 پسر اب اونم کرد مي اذيتم داشت لجبازي اسم به هم ديگه چيز يه اما بود پول مشکلم واقع در

 ! مستوفي



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 مي يداپ رو ديگه جاي يه گردم مي ، شدم ديوونه دستشون از باشيم اونجا خوام نمي ديگه ، نه_

 کنم

 ؟ داده مهلت بهتون روز چند فقط نگفتي مگه_

 کنم مي سعيمو نيست اي چاره ولي ، چرا_

 : گفت و خاروند انگشت با رو اش چونه

 رهب کنه جمع روزها همين قراره پارس تهران طرفاي داره مجردي خونه يه دوستم راستش خوب_

  کرده ازدواج يعني زندگيش سر

 ؟ کنم صحبت باهاش خواي مي

 : گفتم جدي خيلي و هم توي رفت هام اخم

 ماش مزاحم کنم مي حل جوري يه رو مشکلم ، همين کارم سر برگردم ميخوام فقط من!  ونممن_

 نميشم

 ضرورت ورتص در توني مي ضمن در ، کنم رديفش تا بگو کني کاري نتونستي اگر ولي ، باشه_

  باشي اونجا هم روزي چند و هتل بياي

 ميشيم قائل تسهيالت کارمندامون براي ما بالخره

 !  کنم پنهون ناگهانيش مهربونيه از رو تعجبم تونستم نمي

 النا اونوقت ، نداشتين رو من با زدن حرف وقت حتي پيش ساعت چند همين افراشته آقاي_

 ميدين؟ بهم مناسب پيشنهاد اينهمه

 ابابزرگمب از نيستا من حرف اين ، نداره رو چيزا بعضي ارزش واقعا پوچه زيادي دنيا اين دوني مي_

  گرفتم ياد

 تو بريد رو بريدگي اولين!  نيست خودتون حرف مشخصه کامال_

 دادم انجام رو وظيفم رئيست عنوان به من حال هر به_

 ؟ سرکار برگردم يعني_

  بياي بعد کني پيدا خونه البته و بشه بهتر حالت کني استراحت روز چند توني مي_
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 کنم نمي پشيمونتون باشيد مطمئن ايندفعه ، ممنون واقعا_

 ؟ برم طرف کدوم از!  کنم باور تونم نمي ولي اسفممت_

 مرسي شم مي پياده همينجاها_

 رسيديم؟ مگه_

  نزديکه ولي نه_

 ؟ طرفه کدوم از بگو خوب کني مي تعارف چرا_

  زد دور نميشه باريکه هاش کوچه سخته رانندگي اينجا آخه_

 به عتمادا اين ؟ خوبه خيلي خودت فرمون دست کردي فکر جلو بزني من از گذاشتم بار يه حاال_

 ميکنه بيداد هميشه دخترا شما نفس

 

 ور جونم اون بالخره کنم تشکر چجور ازش دونستم نمي ، دادم بهش آدرس بحث و جر بدون

 ! بود داده نجات

 : گفتم بشم پياده اينکه از قبل

  دادين نجات رو جونم شما ، کنم تشکر چجوري دونم نمي_

  زد ندلبخ و داد تکون رو سرش

 نمي شبام که رو وسايلت!  ميلته خالف که بکني کاري يه مجبوري ها وقت بعضي کنم فکر_

 ؟ خواي

  نگذاشت عقلم ولي!  ها بشه بسته نيشش بده جوابي يه گفت مي شيطونه

  گيرم مي شرکت ميام فردا نه_

 اوکي_

 بره عقب هدند رو کوچه اينهمه بتونه نيست معلوم بيچاره...  رفت و کردم خداحافظي پايين اومدم

 !  نه يا
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  بوده دلواپس و منتظر زيادي مامان داد مي نشون اين ، شد باز جا در زدم رو زنگ که همين

 !! حاال بدم پس جواب بايد کي تا نيست معلوم برسه داد به خدا ، باال رفتم ها پله از بدبختي با

 

 

.......................................... 

 

 اينکه با و بود نيومده جا حالم هنوزم ها آمپول بخاطر ، باشه پيشم روز يه تا گرفت مرخصي مامان

 بودم نخورده تکون جام از و بودم خواب گيج هنوزم من بود پهن اتاق وسط آفتاب

  کرد صدام پاچگي دست با و سرم باال نشست مامان که بود چند ساعت دونم نمي

 ! کيانا ، ريمدا مهمون مادر شو بلند ، کيانا_

  مامان مياد خوابم_

 داريم مهمون ميگم ، بخواب بعدا خوب_

 ؟ کيه مهمون!  اَه_

 رسوندت اون خورده بهم حالت که ديروز آورده رو وسايلت گفت اومده پسره يه دونم نمي_

 ميام کنم ارکپ رو ماشين گفت برداشت نه گذاشت نه اونم باال بياد کردم تعارف منم بيمارستان

 : گفتم جيغ با و نشستم درجا

  ؟ سامان ؟! چي_

 کنم گم رو پام و دست شد باعث مامان کنجکاو نگاه

  گفتم که هتله صاحب همون ، رئيسمه فقط بخدا...  چيزه_

 ؟ ميکنه چيکار اينجا پس_

 ... ديروز آخه_
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 توي بود بد حالم چون ديشب...  هوا پريديم ترقه مثل ناخوداگاه هم ما شد بلند که در زنگ صداي

  بودم خوابيده مامان پيش سالن

 ! خدا يا ، اتاقم تو دويدم کنم فکر زمين روي شده پخش هاي رختخواب به اينکه بدون

  رمس انداختم شال يه و کردم تنم رو مانتوم سريع...  کنم جمعش چجوري داغونو ريخت اين

 مي فقط!  بود چي اومدنت تو ديگه سامان بميري اي ، شنيدم مامان با رو احوالش و حال صداي

  دربياره منو حرص و کنه فضولي خواست

  صورتم رو ماليدم چيزايي يه تند تند و عسلي ميز روي ريختم رو آرايشم لوازم کيف

  بيرون رفتم معطلي بدون کرد صدام مامان وقتي!  شدم بهتر يکم انگار باز

 ! کشم يم خجالت زندگيمون ديدن زا کرد مي فکر االن حتما چون سامان پوز تو بزنم خواستم مي

  زد مي ديد جاسوسا مثل رو جا همه داشت و بود نشسته مبل روي

 يشسليقگ خوش و وسواس با هميشه مامان اما نبود خوب وضعمون اينکه با کردم شکر رو خدا

 رسيد مي خونه وضع به کلي

 ...  ميز روي بود گذاشته رو کيفم

 سالم_

 شد مين پررو انقدر نبود آشپزخونه تو مامان اگر...  شد من زوم واردي روي تابلوي روي از نگاهش

 !  من به بزنه زل که

 ؟ بهتري سالم عليک_

  اومدين خوش ، خوبم ممنون_

  سامان لويج گذاشتم گرفتم دستش از رو شربت و شدم بلند مامان اومدن با ، روش به رو نشستم

  شدم مزاحمتون زند خانوم ببخشيد ، کردين لطف_

 آمدي خوش خيلي پسرم کنم مي خواهش_

 مرسي_
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  شرمنده ،واقعا شما گردن بوده افتاده زحمتش که گفت بهم کيانا_

 از اام ترسيدم يکم اولش شد بد حالشون خانوم کيانا که ديروز ،راستش کنم مي خواهش_

  کنم چيکار بودم بلد جورايي يه داره رو بيماري همين هم پدربزرگم که اونجايي

  مامان پيشوني روي اومد وچيکيک اخم

 شوند مي اذيت حتما باالست سنشون چون حال هر به ، بده شفاشون خدا ايشاال_

  تقريبا بله_

  زدن بهم کرد شروع و برداشت رو شربتش

  شده تشديد بيماريش اعصابش بخاطر که معتقدند دکترها البته_

  ؟ دارن مشکلي مگه_

 !  داره الينحل مشکل يه متاسفانه_

  خيره که انشاهلل_

  کنم عرض خدمتتون رو موضوعي خواستم مي راستش زند خانوم...  بگذريم _

  بفرماييد_

 چون اجاره براي بنگاه به بده رو اش خونه زودي به قراره که دارم دوستي ، گفتم خانومم کيانا به_

  کوچيکه يکم زندگيش براي اونجا و کرده ازدواج

  بيايد کنار باهم اجاره براي تا بذارم قراري باهاش فردا باشيد مايل اگر

  نموند دور هم سامان چشم از که رفت بهم اي غره چشم مامان

 يشيمم هم شما مزاحم حتما چشم برنيومد خودمون دست از کاري اگر ، لطفتون از ممنون خيلي_

  شد بلند و ميز روي گذاشت رو شده خالي ليوان سامان

  بکنم کمکي ميشم خوشحال حال بهر_

 داريد لطف شما_
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 با ونگرمت پذيرايي از مرسي و زند خانوم شدم خوشحال خيلي ديدنتون از...  کنم مي خواهش_

  اجازه

 يها کفش داشت که همونجوري سامان ، نيومد مامان اما رفتم در کنار تا اش بدرقه براي من

 : گفت پوشيد مي رو چرمش

  ؟ نه بودي خواب اومدم موقع بي انگار راستي_

 ! نبودم خواب نه_

 ؟ مطمئني_

 : گفتم ترديد با ، کنه اذيت خواد مي داد مي نشون شيطنتش از پر هاي چشم

 ؟! مگه چطور_

  همينطوري_

 : گفت خنده با و برگشت ها پله راه توي

  فعال...  ميادا بهت خيلي صورتي رنگ راستي_

 بود تهرف يادم که جيغم صورتي شلوار ديدن از و کردم نگاهي پام سرتا به تعجب با!  صورتي

 ! شدم اب خجالت از تقريبا کنم عوضش

 !.... بود رفته که شکر رو خدا ، باال آوردم رو سرم!  ابروريزي چه

  کيانا_

 سالن توي برگشتم و بستم درُ

  ؟ بله_

  بده توضيح_

  ؟ رو چي_

 چرا اصال ؟ بدونه هست جوانم پسر يه اتفاقا که تو رئيس رو ما زندگي مشکالت داره دليلي چه_

  ؟ هان ؟ خورده بهم حالت دفترش توي
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 قتهاو همين براي هم رو مصلحتي دروغ بالخره ، کنه مي خفم بگم رو راستش اگر دونستم مي

 ! ديگه گذاشتن

 و ايگانيب و پرونده براي خواستن مي آدرس اينها يعني ، بگم شدم مجبور راستش خوب...  چيزه_

  بدم دقيق آدرس تونم نمي الفع گفتم منم چيزا اين

  شده چي گفتم رودروايسي توي ديگه که بعدم

 ؟ شد بد حالت چرا خوب_

 فسمن که اينه ديگه حساسم رنگ بوي به منم خوب کردند مي رنگ رو دفترش داشتن آخه_

  گرفت

 : گفت و شد بلند مامان

 که من با يکم کيانا ، رمبمي برم بايد راست کي و ميگه دروغ داره کي خودم بچه نفهمم اگر من_

 !  باش راست رو و صاف مادرتم

 رفهح دروغگوي يه شدم جديدا من که آوره خجالت واقعا کردم فکر آشپزخونه توي رفت وقتي

 ! اي

 

......................................... 

 که پولي با نه ولي شد مي پيدا خوبي موارد البته ، موند نتيجه بي خونه کردن پيدا براي تالشمون

 ! داشتيم ما

 فقط مداشتي که مهلتي از...  ببينم رو مامان خوردن غصه و بذارم دست روي دست تونستم نمي

 بوديم نکرده کاري هيچ هنوز و بود مونده باقي روز چند

!  دماپري جواد اين به کردم غلطي چه آوردم مي کم داشتم ديگه بيرون اومدم بنگاه از اميد نا

 بود سامان ، خورد زنگ گوشيم

  سالم_

 خوبي؟ کيانا سالم_
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  ممنون_

 ؟ کجايي_

 خونه دنبال بودم اومده_

 ؟ کردي پيدا_

  فعال نه_

 ؟ دنبالم هتل بياي توني مي ببين_

 ؟! االن_

  دارم کار آره_

  نيست من دست ماشين آخه_

  شده شلوغ سرم يکم اومده بابا ، اينجاست بيا_

 ميام االن باشه_

  عالف ، منتظرم_

 خداحافظ_

 

  واال ، که ميري نمي برس کارات به بگير اژانس يه خوب!  آورده گير وقت اينم

 شکر رو داخ ولي بشم خفه ترسيدم مي بود شلوغ زيادي ، بودم نشده مترو سوار بود وقت خيلي

 ! رسيدم سالم و صحيح

 بودم شده لتنب و بود هساخت بهم موندن خونه تو روز چند اين انگار نداشتم رانندگي حوصله اصال

  داره جلسه باباش با سامان که گفت دالور خانوم ،

 با دح اين در يعني ، داريم جلسه ما ميگن بزنن حرف هم با خواهند مي که حديه در کالسشون

 ! فرهنگن

  بشه تموم کارشون تا شدم منتظر و نشستم ، گرفتم ازش بود دالور دست سوييچ
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 بزرگ بخندل يه با سامان و شد باز مديريت اتاق در بالخره که ودب گذشته ساعتي نيم کنم فکر

  بود خوشحال زيادي پدرش اومدن از انگار ، بيرون اومد

  کردم سالم و شدم بلند

 ؟ مرخصي روز چند از بعد ديديم رو شما ما عجب چه ، خانوم کيانا به به_

 ! زنه مي حرف و ميکنه نگاه اينجوري کشيدم خجالت دالور خانوم جلوي

 ، بيرون اومد ساله اي خورده و 54 حدودا مرد يه و شد باز اتاق در دوباره بگم چيزي اينکه از قبل

  نبود سختي کار باشه سامان باباي اينکه زدن حدس

 حال هي ديدنش از بشينه دلم به اول برخورد تو شد باعث مهربونش صورت و گندمي جو موهاي

 ! چرا دونم نمي داد دست بهم خوبي

  جان سامان_

  جونم_

  بذار باهاش قرار يه حتما بعد هفته براي و بزن زنگ فرزاد به_

  ميگيرم تماس امروز همين چشم-

 : گفت سريع سامان که بره خواست مي

 گفتم که هستن خانومي همون ايشون ، بابا_

 :  گفتم خوشرويي با ، سرم پشت گفته چي نبود معلوم!  بودم من منظورش

 بخير رسيدن افراشته آقاي سالم_

  ردمک تعجب!  نگفت چيزي اما کرد باز رو دهنش ، بهم شد خيره و سمتم برگشت لبخند با

 گفت لب زير و شد درشت هاش چشم بينند مي واقعي غير يا وحشتناک تصوير يه که کسايي مثل

: 

 !  ممکنه غيره...  اين...  اين_

 !  گفتم درست ديدي_
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 اولي بار ياد ، من طرف اومد سست و آروم هاي قدم با کنه وجهت سامان حرف به اينکه بدون

  بود زده زل بهم همينجوري پسرشم که افتادم

 که بينند مي چي بيچاره من صورت تو فهميدم مي کاش!  قاطيه سيمشون يه خانوادگي انگار اينها

 ! خداها بنده شوند مي مدلي اين

 نمي بود ندبل قدشم ماشاال ، پريده زيادي رنگش کردم حس ترسيدم لحظه يه ، وايستاد روم به رو

  بود سرش پشت که ببينم رو سامان تونستم

 نمي يهيچ کس هيچ که بود اين جالب گذشت ممتد نگاه يه و حرف بدون دقيقه چند دونم نمي

 : گفتم و شم مي کالفه نگاهش زير دارم ديدم اينکه تا گفت

  ؟ افراشته اقاي خوبه حالتون_

 چي دمنفهمي ، سمتم اومد و برداشت بلندي قدم غافل نا ، اومد در هپروت از انگار و خورد تکوني

 بغلش توي کشيد محکم منو اومدم خودم به تا شد

 ! شهره گفت ناله با و بغلش توي کشيد محکم منو اومدم خودم به تا شد چي نفهميدم

 زدم غيجي چنان ميشم هل دارم ديدم وقتي و چيه به چي بفهمم تا کشيد طول لحظه چند شايد

 !شد کر حتما کردم فکر که

 زمين وير افتادم برگشتن جنگ از که هايي آدم مثل ، کنار کشيد رو پدرش و اومد سريع سامان

  کشيدم عميق نفس هم سر پشت و

 !  بود حتمي شدنم خفه رسيد مي دادم به ديرتر دقيقه 1 اگه

 ؟ بابا کني مي چيکار_

 ! متشونس کشيدم رو جونم بي نگاه

  شهره ، است شهره اون_

  نکن قضاوت زود گفتم که من کني مي اشتباه_

 : گفت و روم به رو نشست سامان

 ؟ بهت بدم رو اسپريت خواي مي ؟ خوبي_
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 ... بودم ترسيده خيلي ، دادم تکون رو سرم

 هب چجوري مزخرف مردک ، صندلي روي بشينم تا کرد کمک و گرفت رو بازوم دالور خانوم

  بود داغون اعصابم!  بکنه کارو اين داد اجازه شخود

 ميشي بهتر بخور آب يکم عزيزم بيا_

 با آروم داشت که سامان به حرص با ، خوردم يکم و گرفتم دالور از لرزونم دستاي با رو آب ليوان

  کردم نگاه زد مي حرف باباش

 و اومد...  متمس برگشت ستاونها به نگاهم کرد حس وقتي افراشته ، بودند کالفه انگار جفتشون

  نشست روم به رو

  بود شده خشدار صداش ، کردم حلقه ليوان دور رو دستام و پايين انداختم رو سرم

 با رو وت شباهتت دليل به متاسفانه ، بشه اينطوري خواستم نمي ، دخترم ميخواهم عذر واقعا_

  گرفتم اشتباه شهره

  مکرد رو اشتباه همين اول بار منم ، بله_

 : گفتم لب زير ناخوداگاه و ذهنم توي خورد اي جرقه انگار شهره اسم دوباره شنيدن با

 ! مامانمه اسم.... شهره ولي_

 : گفت داد با افراشته

  ؟ گفتي چي تو ؟ چي_

  است شهره مادرم اسم خوب...  من_

 : گفت هيجان با و شد بلند

 ديز حدس درست تو شد منکر رو هتشبا اينهمه نميشه است شهره دختر اين ؟ سامان ديدي_

  نميشه باورم من خداي... 

 چيه وسامان افراشته خوشحالي دليل بفهمم تونستم نمي فهميدم نمي که انقدري بودم شده گيج

 : گفتم بهت با... 

 ؟ شناسيد مي منو مامان شما مگه_
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  بود ترسيده چشمم ، زدم جيغ و شدم بلند طرفم اومد که همين

 : گفت و کشيد رو شپدر دست سامان

 ! بابـــا_

  االن همين مادرت پيش ببر منو جان کيانا_

  ؟ چرا_

  فهمي مي خودت بريم_

 : گفت و کشيد موهاش روي دستي سامان

 ... و باشه غلط حدسمون ما شايدم ميشه معلوم اونجا خونتون بريم بيا حاال_

  موند کاره نيمه حرفش افراشته داد با

 ! باشه کار در اشتباهي نداره امکان ؟ بيني نمي ريکو مگه!  نگو مزخرف_

 از وقت چهي ؟ ميده معني چه اين اما ، بود يکي مامان با فاميليشون که درسته!  آوردم نمي در سر

  بود نخورده گوشمم به حتي مامان فاميل از اسمي حاال تا بچگي

 که وقتي پيش سال چندين ندبود پيرش مادر و پدر فقط که اش خانواده بودم شنيده بود يادم تا

  تبريز توي اونم مردند سانحه توي بوديم بچه خيلي ما

 چند مامان خوب ولي!  بوديم نديده هم رو قبرشون حتي نداشتيم مادري فاميل ما همين بخاطر

  کرد مي خيرات والدينش روح شادي براي بار يه وقت

 من نظر به که ، بس و بود اسمي تشابه يه طفق يا بودند فاميلش و کار و کس واقعا نبود معلوم حاال

  بود تر درست دومم حدس

 به ، هبش حل چيز همه مامان ديدن با تا بريم شدم راضي پسرش و افراشته فراوون هاي اصرار با

  بود ديده رو مامان و بود اومده خونمون بار يه سامان حال هر

  گرفتم رو لشموباي شماره کرد حرکت سامان و نشستيم ماشين توي وقتي

  داد جواب دير خيلي ، کالسه سر ساعت اين که دونستم مي
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  مامان سالم_

 کالسم سر بزن زنگ بعدا جان کيانا سالم_

  واجبه_

  بگو خوب_

  خونه رسند مي ديگه ساعت نيم تا ، داريم مهمون_

  ؟ هست کي ؟ مهمون_

  خيره چيزه...  يعني دونم نمي_

  دارم کالس 1 تا من ؟ بيان بعدا نميشه_

 ! بگير مرخصي ساعت دو حاال_

 ... آخه_

 ! واجبه بخدا_

 .  دادنت مهموني اين با رسم مي بعدا تو حساب به ولي باشه_

  منتظرتم ها بياي زود_

 خداحافظ! باشه_

  فعال_

 : گفت و عقب سمت برگشت بود من مکالمه به حواسش مدت تمام گويا که افراشته

 ؟ کارمنده مادرت_

  ودمب شده غيرتي شايد!  کنه جو و پرس مامان مورد در اينکه از اومد نمي خوشم چرا دونم نمي

  ادبياته دبيره ، بله_

 : گفت و داد تکون رو سرش
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 ديوان ها موقع اون يادمه ، رسيد آرزوش به آخرشم پس ، بود شاعري و شعر عاشق هميشه_

  رفت مي راه شب تا صبح از باغ دور و داشت مي بر رو حافظ

 ! باشه بر از و کنه حفظ رو غزلياتش کل خواست مي

 مورد در اقعاو داشت انگار ، ترسيدم مي بيشتر گفت مي اش شده گم خصوصيات از بيشتر چي هر

 ! زد مي حرف من مامان

 ستمدون نمي و داشتم دلشوره ، سرم به زد حدس و خيال و فکر جور هزار خونه برسيم وقتي تا

  بياد پيش خواد مي چي

 حلم ديدن از چقدر که داد مي نشون افراشته زده بهت و کنجکاو نگاه ، باال رفتيم ها پله زا

  نديده رو جاها جور اين اصال که انگار شده متعجب زندگيمون

 ! نميدونم داشت تازگي براش بود برگشته خارج از تازه چون شايدم

 مامان دايص در صداي شنيدن با اما ، تو رفتم نرسيده هنوز مامان اينکه خيال به و انداختم کليد

  شد بلند هم

 ؟ تويي کيانا_

 و تو اومد بلندش هاي قدم با بياره در رو هاش کفش اينکه بدون ، بدم جواب تا نکرد صبر افراشته

 : زد داد

 ؟ شـــهره_

 : گفت متعجب و بيرون اومد اتاق توي از داشتم دوستش هميشه که رنگيي چادر با مامان

 !؟ خبره چه اينجا_

 از غلط سشحد بفهمه داشتم توقع ، ببينم رو افراشته العمل عکس تا وايستادم سينه به دست

 ! بود تصورم خالف ديدم که چيزي اما بره کنه کج راهشو و اومده در آب

 نه تندگش مي ديگه آدم يه دنبال هم صورت توي انگار ، شدند خيره بهم حرف بدون دقيقه چند

 هست االن که چيزي
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 اشک...  کند دور رو بودند گذاشته رو چيز همه انگار ايد مي کش داره ها لحظه کردم مي سح

  کرد باز براش افراشته که رو آغوشي ، مامان هاي

 ....  ردک بغلش وجود تموم با انگار و شد حلقه مامان هاي شونه دور که اش مردونه دستهاي حتي و

  مبل اولين روي شستمن و آوردم کم که انقدر!  بود نکردني باور

 کردم تپيدا که نميشه باورم ؟! خودتي... تويي اين نميشه باورم ، شهره شدي شکسته چقدر_

 شکرت خدايا...  سال اينهمه از بعد اونم

 !  وبس بود گريه فقط مامان جواب

 ! چيه به يچ فهميدم نمي اينکه از بودم کالفه ديگه ولي ، سکوت تو اونم گذشت چقدر دونم نمي

 : گفتم و شد طاق طاقتم

 پدريش ارث مثل رو تو که کيه مرد اين بفهمم زني نمي حرف چرا ؟ خبره چه اينجا مامان_

 ! کنه نمي ول و چسبيده

 ...  سمتم برگشتن تاشون سه هر که بود باال انقدر صدام ولوم

  من برادر تنها..  داييته اين..  اين...  کيانا_

 : گفتم متعجب

 ؟! دايي!  چي_

 : گفت لبخند با و پدرش شونه روي گذاشت رو دستش سامان

 رو هرهش عمه تونستي بالخره و هدف به زديم درست!  کشه مي خونُ  خون ميگن که راسته پس_

  کني پيدا

 شتمگ بار هزار که تهراني همين تو اينجا اونم ، کنم پيدا خواهرمو سال 05 از بعد که بود خدا کار_

 شدم قبل زا تر اميد نا دفعه هر و

 : گفتم و مامان جلوي رفتم

 و دار همه مگه ؟ نداري رو کسي هيچ که نگفتي عمر يه تو مگه ؟ هان ؟ چيه مزخرفات اين_

  ؟ خودمون و مونديم ما و مردن هم اونها که نبود پير پدر مادر يه ندارت
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 مي تباهاش رمدا من يا گفتي دروغ تو ؟ شده پيداش االن که کيه دايي اين ؟ ميگن چي اينا پس

 !  بينم

  خيلي مفصله خيلي ، ميگم رو چيز همه ميدم توضيح برات من عزيزم باش آروم_

  نشدم ديوونه تا بده توضيح خوب_

 : گفت و کرد نگاه افراشته به ترديد با

 ....  که االن آخه_

  ؟ نگفتي دخترتم به چيزي ات گذشته از تو يعني_

  بگم که نتونستم_

 برادرتم منم ، بوده چي مادرش گذشته بدونه داره حق دخترته اون ، هشهر بگو بهش خوب_

 بهت گذشت چي جدايي و اتفاق همه اون از بعد بفهمم دارم دوست

 : گفت بهم لبخند با و کرد پاک رو هاش اشک مامان

  عزيزم کن درست شربت يه برو_

 فتمر اکراه با!  زد فحر حرفش رو نميشه دونستم مي ولي ، بخورن زهرمار بگم خواست مي دلم

  آشپزخونه توي

 و ميز وير گذاشتم رو ها ليوان ، کنم مي چيکار دارم نبود حواسم اصال که بود درگير فکرم انقدر

  ريختم آلبالو شربت توشون تند تند

 چنان شهن قاطي رنگش کردم مي دقت که هميشه عکس بر و برداشتم آب پارچ يه يخچال توي از

 ! شد فيکون کن کال که کردم سرازيرش

  النس توي رفتم و برداشتم رو سيني...  ها ليوان توي کردم شوت رو خوري شربت هاي قاشق

 : فتگ افراشته ، کنه شروع خودش مامان تا شدم منتظر و نشستم کردم تعارف اينکه از بعد

 کرد مي درست جون خانوم که هايي شربت مثل!  داره خوبي طعم چه_

 ثروت و مال که چقدرم هر گفت مي هميشه...  بود داده ياد بهم دشخو ، کنه رحمتش خدا_

  بدوني داري خونه و زندگي هنر بايد دختري بازم باشي داشته
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  برسونه کجاها به رو آدم و بچرخه چرخش چجوري نيست معلوم ، است زمونه

 هم اه موقع همون انگار خوب اما ، انداخت کجا منو روزگار گردونه ببينه تا نداد کفاف عمرش

 ! ميشه چي که زد مي حدس

 ...  شناخت مي خوب رو بودي دخترش دونه يه که تو شايدم_

  کرده هواشو دلم خيلي_

  ؟ ميشه تنگ براش دلت اصال ؟ چي رو آقاجون هواي_

 از هتون نمي دختري هيچ ، داره فرق خيلي شما با زنها ما احساسات ؟! باشه نشده که ميشه_

  بودم بابام مونس و انيس که من مثل دختري اونم بکنه دل پدرش

 ؟ جان شهره کردي پشت بهش اينجور و کسشي همه دونستي مي_

 !  رفته يادت اينکه مثل روند خودش از منو اون ؟ زني مي حرفُ اين چرا ديگه تو_

  وسط پريدم برهنه پا بازم ، شدم مي کالفه آوردم نمي در سر هاشون صحبت از وقتي

  ؟ بفهميم هم ما بوده خبر چه بگيد اول از ميشه_

 تو گهب خواست مي که رو چيزايي تا خواست مي فرصت مامان انگار ، شد سکوت اي دقيقه چند

  است کالفه که بود معلوم ، کنه مرتب ذهنش

 ...  صحبت به کرد شروع بالخره اما

  نيست کنمم ها تيراح اين به کردنش جمع بشه باز دلم سفره باشه قرار اگر چون ميگم خالصه _

 به رشعم اما نداشت سني ، مرد داشت که سختي مريضي خاطر به جونم خانوم که بود سالم 15

  نبود دنيا

 يه ويت که کسي تنها ، بود دانشگاه و درس درگير ها موقع اون بود بزرگتر من از سال 0 شهرام

  بودم من آقاجونِِ  کس همه شد بزرگ ي خونه

 تا هرا به رو و بود خوب چيز همه...  بود شبش و روز اميد شهره جون نومخا از بعد خودش قول به

  بخونم ادبيات داشتم دوست خيلي شدم قبول دانشگاه من اينکه



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 مي مبودن دانشجو از سال يک ، خوشحالي از بودم اسمونها توي شدم قبول رشته همين وقتي

  شدم اشنا محمدرضا با که گذشت

 ...  انداخت مي راه رو همه کار ، بود متين و برخورد خوش ، بود دانشگاه اداري کارمند

 فکرشو وقت هيچ که آشنايي ، آشناييمون جرقه شد همين و خودم مثل بود ادبيات و شعر عاشق

  بده تغيير رو زندگيم اينجوري کردم نمي

  بود بزرگتر من از سال 10 اون شد نمي باورم!  کرد خواستگاري شخصا ازم که نکشيد طول خيلي

  بود برازنده و داشت مهربوني چهره!  باشه مجرد که کردم نمي فکرم حتي

 سالم 04 من ، نبود مهم برام طبقاتيمون و سني فاصله ديگه که جوري ، نشست دلم به زود خيلي

 !  30 اون بود

 ...  بودم شده عاشقش چون دادم اجازه بهش منم و خواستگاري بياد رسما تا گرفت اجازه

 يه جوان يه مخصوصا نداره منو لياقت کسي هر که بود معتقد اولش همون از کرد مخالفت اقاجون

 ...  تنها و تک و قبا ال

 ! اي ديگه سهيچک با نه کنم ازدواج پسرعموم با خواست مي که بود اين اصليش دليل شايد البته

  عموم مثل بود تجارت کارش اون نداشتم نادر به اي عالقه هيچ من ولي

 همون شنظرات حتي و بود پدرش پول به متکي بود شده بزرگ رفاه و تجمل از پر زندگي يه تو

 ... کمتر نه بيشتر نه بود خانوادش هاي آل ايده

 و ودشخ خرج ، بود وايستاده خودش پاي روي محمدرضا اما ، کرد تکيه بهش بشه که نبود مردي

  آورد مي دست به زحمت با رو پيرش مادر

 ...  داد مي عشق و منطق بوي هاش حرف تمام

 ودمخ پاي روي بخوام که بود جالبم برام داشتم سال 04 رو دغدغه بي زندگي تجربه که اونجايي از

  بچشم اي ديگه جور يه رو خوشبختي طعم تا وايستم

 و محمدرضا نه من نه نميايم کوتاه سال 1 از بعد ديد وقتي آقاجون ، بودند ما ازدواج مخالف همه

  کرد حجت اتمام باهام هميم عاشق نهمچنا
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 ! کنم مي بيرونت خونم از من يا کني مي بيرون سرت از رو پسره اين فکر يا گفت

  عشقم و خانواده بين کشيد ديوار يه...  راحتي همين به

 نه هباش همدمم که نداشتم رو کسي ، دلم و عشق طرف اون و بود وجودم و ريشه ديوار طرف اين

 !  صميمي دوست نه و يخواهر نه مادري

 باعث نداشت دوست ، کنم فکر خوب خواست ازم شنيد رو آقاجون شرط وقتي محمدرضا

 بهش بزنم سرکوفت بعدا خواست نمي ، بشه جداييمون

 ولي ، کرد مي هم رو خودش بدون سخت روزاي اين بيني پيش حتي ، کرد روشن برام رو چيز همه

  داره دوست رو يکس احساسش همه با جوان دختر يه وقتي

 مامت وچون پذيرفتم رو چيز همه من ، کرد جدا هستيش از اونو و زد نهيب بهش نميشه ديگه

 !  ديدم مي ديوار طرف اون رو ام آينده روياهاي

  خودم از مکن راضي رو پدرم و برگردم شد حتمي خوشختيم اينکه از بعد تونم مي کردم مي فکر

 !  کردم مي اشتباه اما

 چشم گردنم انداخت رو جون خانوم گردنبند عقد روز لرزونش هاي دست با وقتي که دمهيا هنوزم

 ! بود بدتر هم گره کور تا صد از که بود اي گره پيشونيش روي و بود غم از پر هاش

 و ودب محمدرضا من خوشبختي!  کردند مي فکر ديگران که اونجوري نه اما ، شدم خوشبخت من

  ام ساده زندگي ، هام بچه

 ودب داشتن دوست و عشق از پر ما کوچيک خانواده تو اما بود عادي همه براي که هايي روزمرگي

 ... 

 من که خواستم مي دل ته از گذاشت تنها رو ما تصادف توي وقتي ، داداش داشتم دوستش خيلي

 شناختم مي که بود مردي بهترين اون ، بميرم جاش به

 سال ينهمها از بعد هنوزم...  بوديم هم عاشق لحظه آخرين تا ، نشد حرمتي بي ما بين يکبار حتي

 نشدم پشيمون هرگز و راضيم انتخابم از

 برام شتربي ، بوده اش گذشته و واقعيت زده مامان که هايي حرف اين همه کنم باور تونستم نمي

  بود قصه مثل
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 که وقتي گهبجن داشته زندگيش که هايي سختي همه با عمر يه که کسي کرد تصور شد نمي اصال

  نزنه دم بازم حال اين با و داشته طبقاتي اختالف اينهمه

 !  بکنه دور اش خانواده از رو دختري سال 05 شد باعث که بود قوي و عظيم انقدر عشق يعني

  شد جمع حواسم داييمه بودم مطمئن ديگه حاال که افراشته صداي با

 که ينگرفت وجدان عذاب حتي ؟ کني اهيعذرخو پدرت از و برگردي که نخواستي حتي يعني_

 شکستي؟ رو ات خانواده دل

 .. دخترش دونه يه اونم ؟ شکست منو دل آقاجون کني نمي فکر چرا! شهرام_

 مي دست ذهنم و دل هاي خواسته همه از و کردم مي ازدواج اردالن با زور به بايد حتما يعني

 ؟ نشکنه شما دل تا کشيدم

 ، مدنيو کوتاه اون اما خواستم و کردم خواهش کردم اصرار کردم ماسالت چقدر من ديدي که تو

  ديد نمي ما سطح هم رو محمدرضا که بود اين براي لجبازيش

 ...  داشتيم بخواد دلت تا ما و نداشت اون که پول مشت يه بخاطر فقط

 اون داشت طبقاتي و فرهنگي اختالف ، نداشت خوب کار ، نداشت اصيل خانواده شوهرت ولي_

  شهره بود بزرگتر تو از دهه يه حتي

 : گفت عصبي مامان

 زندگي مورد در کلمه يک حتي رسيديم بهم سالها از بعد که حاال خواد نمي دلم اصال اما ببخشيد_

  بشي ها بچه و من دلخوري باعث و بزني حرفي همسرم مخصوصا و

 : گفت و داد تکون رو سرش شهرام دايي

 سالها ناي تو اصال ، بگو رو چيزي يه فقط...  گذشته ها گذشته ، خوام مي معذرت!  عزيزم باشه_

  ؟ ببينيمون و ما پيش برگردي که خواست دلت

 مدرضامح مادر چون کاشان بريم شديم مجبور که بود ازدواجون اول سال ؟ نخوام که ميشد مگه_

  آره نمي دوام زياد بود معلوم سوخت براش دلم ، نداشت جالبي اوضاع



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 مونيمب سال چند وقت چند جاي به که شد قسمت اما مونديم همونجا وقتي چند خودم خواست به

 ! 

 ومن محمدرضا خود ، بوديم خبر بي شما از که بود سالي 3، 0تبريز برگشتيم که بودم حامله من

 بطلبم حالليت و ببينمش ، اقاجون پيش برم که خواست و خونه در دم آورد

 يه هک وقتي ، خونه اون و کوچه اون به داشتم اميدي يه حداقل تمرف نمي وقت هيچ کاش ولي

 کنم دق بود نزديک نداره آدرسي و رفتين شما گفت و کرد باز رو در آشنا نا دختر

 !  گشت مي بر من صداي و سر بي ازدواج به رفتنتون اصلي دليل که دونستم مي

 کرد ردمط داشتن دوست جرم به فقط پدرم ديدم وقتي داد دست بهم حسي چه بفهمي توني نمي

 ...  بريد دل ازم کال و

 و پرس شخوي و قوم از و برم اينکه از ترسيدم...  بس و بود انصافي بي من مورد در قضاوتش واقعا

 نگن چيزي که کرده سفارش هم اونها به ببينم و کنم جو

  رگشتمب..  نذارم باقي خودم براي اميدي هيچ ديگه نخواستم ، دونستم نمي بعيد

 کردم يم حس حداقل اينجوري ، تهران اومديم محمدرضا پيشنهاد به ها بچه اومدن دنيا به از بعد

  نزديکتونم

 عشق هي نتيجه و نرسيد دستم به آدرسي هيچ که بود درست انقدر آقاجون کار اما گشتم بازم

  دوري سال 05 شد واقعي

 

 به که لجباز و بود دنده يه هميشه اون ليو گرفت سخت زيادي پدر شايد تواه با حق جان شهره_

  مورد اين توي خودشي کپي تو نظرم

 تحمل ور دوريت تونستم نمي بودي خواهرم تو حال هر به برگردونم رو نظرش که کردم سعي من

 کنم

 و کردي رو انتخابت رسيده راه از تازه پسر يه و اون بين که اين بود شده تموم گران براش ولي

  کنار شتيگذا خانوادتُ 

  بريم بايد شو حاضر...  خانوم آبجي زياده گاليه و شکوه براي وقت حاال!  بگذريم
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 ؟! کجا_

 اينجا نه تواه اليق که جايي خونت_

 : گفت و وسط پريد رشته آش نخود مثل سامان بگيم چيزي مامان يا من اينکه از قبل

 جون عمه هديگ باشيم هم دور اونجا دبياي خوب بديد تحويل رو اينجا هفته اين تو قراره که شما_

! 

 ....  عزيزم ولي_

  بکشي رو سالها اين همه جور بايد تو!  شهره نيار نه_

  ؟ کنيد مي زندگي اقاجون با شما_

  ميشي متوجه خودت اومدي وقت هر ، مفصله راستش خوب_

 نيست شرط تنها من نظر کنيم فکر تا بده اجازه!  بگم چي دونم نمي_

 

 

 لندب نکرد اصرار ديگه شهرام دايي!  کرد حساب آدم منو مامان سامان جلوي حداقل مداو خوشم

 : گفت و شد

 و برم اينجا از ترسم مي بده بهم هم رو ات شماره ، بکن فکراتو زود کنم مي خواهش ولي باشه_

  کنم گمت بازم

 ؟ شدي بلند ودز انقدر چرا حاال...  نميام کوتاه من ايندفعه ، داداش باشه راحت خيالت_

 ايدب اينکه ضمن ، زياده هام کار برگشتم سفر از تازه ولي نميرم که باشه خودم دست اگر_

 بدم ترتيب هم رو تو برگشتن مقدمات

 

 ريخت يم اشک مدام اينکه با ، زد مي موج مامان چشماي توي که باشم شادي منکر تونستم نمي

 ...  شد نمي دور لبش از خنده اما
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  کنم برخورد چجوري بايد عجيبمون هاي مهمون رفتن از بعد دونستم نمي

 اين و آوردم نمي خودم روي به اينکه يا کردم مي سرزنشش بودم شده بزرگ دروغ با اينکه از

 ! کردم نمي خراب رو اومده دست به تازه خوشي

 گرفتم مي فکري هم اون از و گفتم مي کيميا به بود بهتر شايدم

 کردم يم نگاهشون سينه به دست و بودم وايستاده گوشه يه من کردند مي خداحافظي که وقتي

 جورياين که هستند کساني حاال کيميا و من از غير به اينکه از کردم مي حسودي جورايي يه

 ! نيستند کنش ول و دارند دوست مامانو

 : گفت منو نزديک اومد خودشونن هواي و حال توي تا دو اون ديد که سامان

  ؟ داريد حسي چه االن شما نومخا ببخشيد_

 : گفتم و باال دادم رو ابروم

 ؟ موردي چه در_

  عرش به ميرسي داري فرش از يهو که همين_

 کوبه مي و کنه مي چماق داره رو نداريمون همه کردم حس!  خورد بهم ازش حالم چرا دونم نمي

  جديد وقعيتم اين براي زنم مي بال بال دارم حاال کرد مي فکر شايدم ، سرم تو

 ؟ کجاست ميگين که عرشي اين ببخشيد_

  عمه دختر شده باز روت به که بهشتي راه همين_

 .. عمه دختر!  جديدي واژه چه

 باشه جهنم من براي شايدم!  هه_

  ؟ اونوقت چرا_

 ! پسردايي بدتره برزخم از باشند تو امثال موکلش که بهشتي_

  باشي رفتي ما اندانخ به نکنم فکر...  تندي زبون چه ، اوه_

  افتخاره مايه ، بهتر_
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  ديگه بريم جان سامان_

  زد صداتون ددي ببريد تشريف_

 : گفت و کرد تنگ رو هاش چشم

 ودتخ شد عوض موقعيتت وقتي ببينم دارم دوست خيلي چيه دوني مي...  برم مي تشريف_

  کني مي تغيير چقدر

 داغ زندگي رتنو تو وقته خيلي ما!  بگيرم يشکل يه دستي هر با که نيستم گري کوزه گل من_

  مونديم ثابت و شکل يه و شديم

  فعال ، عمه دختر کنيم تعريف ببينيمُ _

 سالمت به_

 کيميا رهشما خواستم مي باال آوردم رو گوشي و کشيدم دراز ، بستم درُ  محکم و اتاقم توي رفتم

  ودب کرده داغ مخم زيادي ، بگم بهش رو چيز همه و بگيرم رو

  نگفتم چيزي ولي نشستم احترامش به...  تو اومد مامان و شد باز در

  ؟ بزني زنگ کسي به خواستي مي_

 : گفتم لب زير و پنجره سمت چرخوندم رو نگاهم

  کيميا_

 ! مامانم با اونم بودم بالتکليف که بود بد ، کنارم نشست

  کن ردرگي اونو ذهن بعد بشه هضم خودت براي قضيه اين بذار اول_

 وسط بورهمج و ميشه گيج فقط کني تعريف براش وقتي شده خبر چه دونه نمي دوره ما از کيميا

  تهران بياد بکوبه امتحانا

  دستم کنار گذاشتم رو گوشي و انداختم باال اي شونه

  ؟ کيانا زني نمي حرف من با چرا_

  ؟ بگم چي_
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  گذره مي چي مغزت تو االن دونم مي مادرتم من ، داري دوست چي هر_

 ...  دوني نمي_

 ؟ چرا_

  دارم بدي حال چه االن فهمي نمي!  من جاي بذاري خودتُ توني نمي چون_

  ؟ بده حالت مگه_

  بود شده بلند يکم صدام همين بخاطر بودم عصبي

 . . شدم بزرگ دروغ با ، بودم خواب تو رو زندگيم سال 03 همه فهميدم تازه چون بده ، بده بله_

 تهنداش صداقت خودش کردم مي تعريف صداقتش از کردم مي افتخار بهش هميشه که مادري

 اشيمب صاف هميشه نگيم دروغ دادي ياد بهمون بچگي از ؟ چرا ديگه معلمي که تو ؟ مامان چرا

  بودي خم و پيچ از پر خودت ولي دست کف مثل

 عزيزم داشتم دليل بگم بهتون رو واقعيت نتونستم اگر من!  خمي و پيچ چه_

 وقت يچه که مطمئنم ديدم نمي افراشته و رفتم نمي لعنتي هتل اون تو من اگر ؟ دليلي چه_

  گرفتي قرار شده انجام عمل تو جورايي يه!  گفتي نمي چيزي

 النا تا تو همين ، بود درگير ذهنتون هميشه خوب گفتم مي بهتون رو چيز همه قبل از اگر_

  کني پيدا منو خانواده که کشتي مي رو خودت

  ؟ داشت عيبي چه_

  بگيرم تصميم خودم براي داشتم حق من!  خواستم نمي_

  شهره انمام رفته يادت اينکه مثل هستيم زندگي همين وسط هم کيميا و من ولي!  خودت براي_

  باش آروم شدي بهتر يکم تازه!  زني مي داد چرا_

 غرورم ماا بشکنمش خواست مي دلم ، بزرگ بغض يه بود کرده گير گلوم توي بدجور چيزي يه

  داد نمي اجازه

 ! کردند توهين من باباي به نيومده هنوز اونها_
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  نکرد توهين کسي_

 و پول بي گفت نمي ؟ نبوده فرهنگ با و دار خانواده نگفت ؟ گفت چيا که نشنيدي مگه ؟ نکرد_

 ؟! بوده باال سن

 : گفت و دستش توي گرفت رو دستم بود شده کالفه مامان

 که رو مياکي و بياد باشه خوب که چندم هر قيمتي هر به و جوري هر حاال يکي اگر!  باش منطقي_

  ؟ کني مي چيکار تو بکنه جدا تو از خواهرته تنها

 ، بوده دور خواهرش تنها از سال 05 اون خوب ؟ ببخشيش توني مي ؟ ميشه صاف باهاش دلت

  نديده رو من خوشبختي رو من زندگي شناخته نمي رو بابات

  گلم بشي ناراحت نبايد تو ، ميگه مونده دلش ته که رو چيزي

 ! مامان ولي... من_

 شونه روي گذاشت رو سرم و کرد بغلم ، بگيرم رو هام اشک جلوي نتونستم ديگه و ترکيد بغضم

  شدم مي تر آروم کرد مي نوازش رو موهام وقتي...  اش

 باالست ونا که خدايي نبودم نادم و پشيمون رو پدرت با زندگي ساعت يک حتي هرگز من کيانا_

  شدم داغون درون از مرد بابات که وقتي!  شاهده خودش

 دوست از هيچي و سال اينهمه بوديم هم عاشق ما...  بود ام هستي همه اون ، شدم کس بي

  دوني مي خودت که تو...  کشيديم که هايي سختي همه حتي نکرد کم داشتنمون

 ببينم رو ما خانواده و برگردم نتونم وقت هيچ ديگه من که نميشه دليل ها اين همه بدون اينو ولي

 ! 

 ( سوخت دلم...  کرد مي گريه داشت مامانم ديگه حاال)

 ، کردم مي دق...  داد مي دست بهم حسي چه مرده پدرم گفت مي شهرام اگر که فهميدم امروز_

  سخته پدري بي و شدن يتيم چقدر که دوني مي ؟ بفهمي توني مي که اينو

 الاص يا ببينيش توني مي دقيقه 5 گفتن مي بهت وقتي بود خالفکارم نکرده خدايي تو باباي اگر

  کردي مي چيکار تو ببيني رو خوابش



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 مسشل کني حسش لحظه چند فقط تا بدي رو چيزت همه بودي حاضر رفته که سالها اين از بعد

  بودم محروم ونمآقاج سايه از سال 05 منم...  کني

 تونستمن که بطلبم حالليت ازش و کنم بغلش خواد مي دلم...  دارم دوستش ، تنگه براش دلم

  بکنم راضيش

  نگم بهتون تا خواست محمدرضا بخدا!  کنم ولشون نکرده پيداشون هنوز که ازم نخواه

 يه که يدهست کسي مثل هميشه...  زندگيتون گذره مي ابهام توي هميشه بدونيد اگر گفت

  ميشه بد خودم مثل حالتون داره گمشده

 دوستش...  شد بزرگ خودم چشم جلوي رو زندگيش اول سال 0 سامان!  منن خانواده اونها کيانا

  دارم

 يزشچ همه..  شيطونش نگاه ، شدم جوري يه داره آسم پدربزرگش گفت و اينجا اومد که روز اون

  بود داشتني دوست برام

  نشسته دلم به مهرش کرده خوبي تو حق در که پسري ندارم پسر ونچ شايد کردم فکر

 باهتش روي از گفت مي داييت بروند خواستند مي وقتي!  باشه ام برادرزاده زدم نمي حدس ولي

  بوده کرده شک سامان بوده آلبومشون توي که من جواني هاي عکس با تو

 بيشتر وامت شبيه منم ديده وقتي...  بکشه کسر و ببينه منو اصل در تا اينجا بوده اومده روز اون

  گفته شهرام به سريع و کرده شک

 !  خبره چه بشوند مطمئن تا کرده خبر رو تو امروزم

 ... کرد نگاهم بارونيش هاي چشم با مستقيم و ام چونه زير گذاشت رو دستش

 داستخ حکمت همه اينها...  برسم ام خانواده به تونستم نمي وقت هيچ من نبودي تو اگر شايد_

  عزيزم

 چيزي همه. . نباش دلخور و ناراحت ازم ، کن اعتماد من به...  بشيم منکرش تونيم نمي که تو و من

  هستين کيميا و تو برام مونده باباتون از که

  ندارم بخدا کيانا ندارم طاقتشو من باشيد دار غصه وقت هيچ خوام نمي
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 : گفتم گوشش کنار ، کنه سبک رو خودش تا گذاشتم و کردم بغلش محکم

 و تمداش اعتماد بهت هميشه..  کردم ناراحتت که خوام مي معذرت ، مامانم دارم رو تو فقط منم_

  پشتتم بري که هم جا هر تا دارم

 !  ونهد مي چه کسي خنديدن مي ما به داشتند تقديرم و روزگار شايد!  خنديدم منم..  خنديد

 االن ستمدون مي..  بشه کاسته اوليمون هيجانات از يکم تا نزدم گزن کيميا به مامان خواست به

  برسونه خودشو تونه نمي و داره امتحان تا چند

 ... جديد خبر کلي با کردم مي سورپرايزش يهو و گفتم نمي چيزي فعال بود بهتر پس

 اونم برد وابمخ شب نصفه تقريبا که داشتم ذهني مشغله انقدر بخوابم خواستم مي وقتي شب اون

 ! بود شده زندگيم وارد تازه که چيزايي کابوس از پر..  خوابي چه

 خودمه يداي شيکي و بزرگي اون به هتل يه صاحب بودم فهميده اينکه از شدم مي خوشحال بايد

  بود عجيب برام واقعا...  پسرداييمه سامان اينکه يا ؟!

 ! خودم حتي داشتم شک چيز همه به ديگه که بود جوري حالم ، بودم زده توهم انگار

 

 ، بودم کرخت و اومد مي خوابم هنوزم ولي شدم بيدار خواب از که بود چند ساعت دونم نمي

  نشستم و کشيدم بلندي خميازه

 داشته رو موهام کردن شونه حوصله اينکه بدون!  بود گذشته هم 14 از ساعت خوابيدم چقدر

  بيرون رفتم و باال بستمشون کش يه با باشم

 داشت امانم...  اشپزخونه تو رفتم تعجب با صدا و سر شنيدن از که شستم مي رو صورتم داشتم

  ريخت مي چاي

 ؟ مامان اي خونه_

  بخير صبحت عزيزم سالم_

  مرسي سالم_
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  بخوريم صبحانه بشين بيا_

  ؟ نخورديد شما مگه-

 بشي بيدار تو کردم صبر نه_

  پرسيدم دوباره و چاي توي ريختم شکر ، ميز پشت نشستم

  ؟ مدرسه نرفتي چرا_

  زد زنگ داييت صبح آخه_

 : گفتم تعجب با و باال آوردم رو سرم

 ؟!دايي_

 ؟ کيانا رفته يادت زودي اين به_

 ... بودم نکرده عادت بهش هنوز که بود تازه انقدر شايدم ، بود رفته يادم واقعا

 اينجا ستني دستت تکليف هنوز يشيم بيدار خواب از که صبح و مسافرت ميري که وقتي مثل

 ! نيست روت به رو هميشگي تصوير چرا پس خودته خونه اگر

 : گفتم زدم مي بهم رو چاي داشتم که همونجوري

 ؟ داشت کاري ؟ گفت مي چي خوب_

  کنه دعوتمون خواست مي ، آره_

  نموند دور مامان چشم از زدم که نيشخندي

  بامزه چه!  شديم دعوت مهموني نشده فاميل هنوز_

  ببينمون و اونجا بريم شام تا خواسته ثريا گفت مي_

 ؟ کيه ديگه ثريا_

  هست هم عموم دختر البته ، زنداييت_

  مشتاقه انقدر اگر ديدنت نمياد خودش چرا خوب!  آهان_
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  کرده دعوتم مستقيم غير اقاجون شايد دونم نمي_

  ؟ بري خواي مي حاال_

 : گفت لبخند با و سمتم کرد رازد بود گرفته که رو اي لقمه

  بريم که خواهم مي!  بريم نه بري_

  شهره مامان نکن حساب من رو اصال_

  ببيننت هم اونها تا ببرمت دارم دوست دخترمي تو ؟ چرا_

  ببينم رو کسي خواهد نمي دلم من ولي_

 ؟ بود دروغ ديروزت حرفاي پس_

 ؟ حرف کدوم_

 مونس تردخ...  بفهم اينو دارم نياز تو حضور به من ، پشتمي بخوام جايي هر تا گفتي که همون-

  کيانا نذار تنهام مادرشه

 اونم ! خواست مي ازم رو ساده چيز يه داشت مهربونش هاي چشم با وقتي بگم تونستم مي چي

  ترسم مي اونجا بيام اينکه از بگم بهش تونستم نمي...  بار اولين براي

 هول از هک باشم دختري سامان چشم جلوي ندارم دوست!  اباتب نگيره تحويلمون که ترسم مي

  کنه پهن رو تورش و کنه پرواز خواهد مي زياد

 : گفتم و زدم لبخندي جاش به نگفتم رو کدوم هيچ

 باهاتم آخرش تا ميگم هنوزم_

  برم نازم دختر قربون الهي_

 دل هت از هاي خنده صداي ها مدت از بعد چون شايد...  چسبيد که من دل به بود خوبي صبحانه

 ! شنيدم مي رو مامان

 از...  شده رو چيز همه حاال که بوده کار تو حکمتي واقعا شايد ، شدم مي ناراحت بايد چرا اصال

 ! ساختيم دغدغه بي جديد زندگي يه و آورديم شانس هم ما شايد معلوم کجا
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 مي امانم که اونجوري ، بشه عصر تا گذاشتم جيگر رو دندون بود جوري هر فکرها اين با بالخره

  دنبالمون بياد 7 ساعت سامان بود قرار گفت

 ... شدم مي سبک يکم حداقل گفتم مي کيميا به کاش!  پسرداييم امروز بود کارم صاحب ديروز تا

  کشيدم مي چشم خط اينه جلوي داشتم بيکاري از ، بودم شده آماده تقريبا

 : گفت و وايستاد کنارم اومد مامان

 ؟ ميکني چيکار_

  بوديما رفته خودمون داشتيم ماشين اگر ميگم ، هيچي_

  نداريم آدرس خوب_

  نبود حواسم آره_

 ؟ کيانا_

  هوم_

  ؟ شدم پير خيلي من نظرت به_

 : وگفتم کردم نگاهش آينه توي از تعجب با

 ! جونم مامي حرفيه چه اين_

 : گفت و زد لبخندي

 دمش شکسته گفت مي شهرامم که ديدي...  بشناسنم وناقاج و ثريا ديگه کنم نمي فکر_

 ... اش شونه دور انداختم رو دستم و برگشتم

 اي زنش يعني ؟ بود نشده عوض خودش دايي يعني ؟ کمه سال 05 مگه آخه ، شم فدات الهي_

 ؟ نکردن تغيير بابات

  قلومي دو آبجي انگار ببين...  سالته 05 همش ، جونم شهره نداري سني که تو تازه

  پايين انداخت رو دستم و خنديد

 ! ميامکي کنم فکر که نده بهم نفس به اعتماد انقدر ديگه!  کردي زبوني شيرين تو باز_
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 باشه تو شبيه باشه خداش از زشته که کيميا!  وا_

 زنه نمي مو تو با که اون عزيزم_

  هست اينم خوب آره_

 : گفت مامان به بريم اينکه از بلق...  داد مي سامان اومدن از خبر در زنگ صداي

  ؟ خوبه تيپم_

 بريم بيا ماهي هميشه مثل_

 گيريما مي تحويل رو همديگه تايي دو گذره مي خوش چه_

 مستقيم يرغ خيلي البته ، انداختن تيکه به کرد شروع سامان نشستيم ماشين توي که همين

  بودم من مخاطبش فقط که طوري

 اعصابم ناجور من ولي کرد نمي توجهي خودشه هواي و حال توي بود معلوم قشنگ که مامان

 بگيرم رو پررو بچه اين حال جايي يه بود آرزوم فقط که جوري بود شده خراب

 زندگي و خونه به دراز زبون خودش قول به شخصيِ راننده پاي اينکه از بود گرفته حرصش انگار

  شده باز اش

 وردخ يا بکوبن رو تو خواهند مي و وايميستن وتر به رو هايي آدم يه که هست ها وقت بعضي

 ! دهند مي رو کشيدن باال و جنگيدن انگيزه بهت دارند واقع در که خبرند بي اما کنند

 اگر ، شدم ترم پررو بلکه نداد دست بهم بودن معذب حس تنها نه سامان جديد رفتار با

 ؟ برسم زندگي توي سهمم به نبايد من چرا باشه يکي پدربزرگمون

 مونده باز دهنم تقريبا تو رفتيم و شد باز جورشون و جمع قصر ، نه که خونه آهني بزرگ در وقتي

 ...  بود

 توي ماشين تا 3 ؟ کرده زندگي سختي و زجر با عمر يه و بوده خانواده اين دختر من مامان يعني

  باال مدل و شيک همه ، بود پارک حياط

 هاي چمن ، بود دنج جاي يه که آالچيقي و بود پخش طحيا تمام توي که داري مدل هاي چراغ

  بود کرده تزيين رو کنار و گوشه مختلف هاي گل با که رنگي خوش
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 ، وت رفتن جاي به داشتم دوست که جوري...  برام بودند ساخته رو قشنگ منظره يه همه و همه

  ببرم لذت و بشينم حياط وسط همينجا

 ! بودا خوشگلتر پارکم از نجااي بودم نرفته پارک بود وقت خيلي

 : تگف سامان پايين برم منم اينکه از قبل اما ، شد پياده مامان کرد پارک رو ماشين وقتي

 ؟ عمه دختر نه قشنگيه جاي خيلي_

 : گفتم عادي خيلي و کردم نگاه رو بيرون چشم با

  قشنگه واقعا آره_

 ؟ کني زندگي جايي همچين داشتي دوست_

 : گفتم و اختماند باال اي شونه

  شايد دونم نمي_

  که بشي منکرش نميشه خواهد مي دلت که معلومه خوب!  شايد_

 ؟ کني مي زندگي اينجا واقعا تو ميگم پسردايي_

 : گفت افتخار با و داد تکون رو سرش

  ؟ مگه چطور!  بلــه_

 : گفتم لبخند با و کردم باز رو در

 ! ردمک تعجب نديدي رو جاها اينجور حاال تا انگار شدي زده ذوق بيشتر من از انگار آخه هيچي_

 موهاش هب دستي بود ماشين تو هنوز کردم نگاهش چشمي زير ، بستم محکم رو در و شدم پياده

  درآورد رو سوييچ و کشيد

 : گفت و پهلوم به زد مامان

 ؟ کردي مي پچ پچ چي ساعت دو_

  کشيديم مي نشون و خط داشتيم ، هيچي_

  کردم ادبت بد کنند فکر خواهم نمي کيانا باش هميشه از تر خانوم کمي خدا رو تو_
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  بگيرم تونم نمي زبونمو جلوي فقط مودبم هميشه مثل من راحت خيالت_

 رفمونط اومد مي داشت ذوق با که همونجوري...  ساختمون سمت برگشتيم شهرام دايي صداي با

  کنه بغل رو مامان تا کرد باز رو دستاش

  شهره ياومد خوش_

 وايستاد کنارم سامان...  نديدند رو همديگه ساله چند بود معلوم قشنگ!  رمانتيکي ي صحنه چه

 : گفت آروم و

  ببينم رو تو واقعي ي چهره منتظرم فقط من_

  نذاشتم محلش...  نداشتم خبر من و بود شخصيتي چند گمونم!  بود ديوانه اينم

  من سمت کرد دراز رو دستش يکي اون و کرد حلقه مامان شونه دور رو دستش يه دايي

  دادم دست بهش و جلو رفتم تعلل با

  سالم_

  عزيزم سالم_

 آدم ايدش نميکنه فکر اصال ، کرد بغلم ديروز مثل يهويي اما بده دست خواد مي فقط کردم فکر

  اَه!  باشه معذب يا بشه چندشش

 دخترعموش دندي مشتاق که ثريايي اين پس که کردم مي فکر اين به رفتم مي باال ها پله از وقتي

  ؟ استقبال بياد قدم دو اومد مي زورش يعني ؟ نداد نشون رخ چرا بود

 بالدن دايي مکرر هاي تعارف با و زدم لبخندي!  بوده شوهرا خواهر اون از هاش جواني مامان حتما

  تو رفتيم مامان

 .. توپ و شيک هاي خونه ، بودم افتاده ها فيلم توي هاي صحنه ياد دقيقا

 ديد رو اج همه فرصت سر تا کردم کنترل رو چشمم بده گير بهم باز فضول سامان اينکه ترس از

 ! من روي کرده زوم االن دونستم مي بزنم

  اومديد خوش_
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 و تمبرگش!  کردن اجالل نزول جون ثريا فهميدم اومد سر پشت از که زنونه صداي شنيدن با

 کردم نگاهش

 

 مامان نس هم خورد مي ، داشت مهربوني و ناز ي قيافه خيلي بود ذهنم توي که ريتصو عکس بر

  بود چاق يکم ، باشه

 مي انعم زيادش وزن گويا اما برداره قدم تند کرد مي سعي!  است خنده خوش خيليم بود معلوم

 ! زياد خيلي نه داشت وزن اضافه کوچولو يه شايد البته شد

 که االح..  رفت مي اش صدقه قربون مدام مهربونش و ظريف صداي با و کرد بغل رو مامان عشق با

 چي يعني دوستي و دوري که رسيدم مي المثل ضرب اين به کردم مي فکر

 ؟ آخه شوند مي خوشحال هم ديدن از اينهمه خواهرشوهر و زنداداش دنيا کجاي وگرنه

 چشم...  دافتا بودم مامان سر شتپ که من به نگاهش و کند دل مامان از بالخره دقيقه چند از بعد

 : گفت و کرد درشت رو هاش

  ؟ شهي دخترته اين ، خداجون واي_

  خورد نمي سنش به اصال...  بود گرفته خندم زدنش حرف لحن از

  کيانا بله_

 : گفتم و کردم دراز رو دستم

  خوشبختم جون ثريا سالم_

 : تگف و کشيد رو لپم بعدشم ، کرد بوسم محکم و کرد بغلم

 قشنگ و طراوت پر همونجوري مامانتي هاي جواني شبيه چقدر ، کيانازي خوشبختم منم_

 ؟! چي يعني کيانازي ببخشيد ممنون_

 : داد جواب سامان زندايي جاي به

 ! بسازه جديد اسم بعضيا براي داره عادت مامان...  نازنازي کيانا يعني_
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 .. بامزه چه_

 لمد به کردم مي فکر که اوني از زودتر ثريا ، اومد خوشم بودم کرده پيدا که جديدي اسم از

 شوهرش و پسر عکس بر..  نشست

 جيبع ديد مي نزديک از رو مفصل پذيرايي اين و بود مي اونجا هم کيميا خواست مي دلم واقعا

  بود خالي جاش

 و مخ ممدا ما جلوي کرد مي کار اونجا خدمتکار عنوان به و بود باال سن زن يه که گوهر وقتي

  داشتم بدي حس کرد مي پذيرايي و شد مي راست

 فکر ظهلح يه!  واال..  کار واسه شده نمي پيدا تر قبراق اين از ديگه انگار ، سوخت مي براش دلم

 ... ! مستوفيه خانوم کاره اين اليق که کسي تنها کردم

 کرد مي پاک رو چيز همه دستمال با و سرش به بست مي روسري يه هميشه که شکلي همون بايد

 ...  گرفت خندم اش قيافه تصور از ، کرد مي کار گوهر جاي به اينجا

 بود آدم ديروز تا...  شد خشک لبخندم ، کنه مي نگاهم داره سامان ديدم که باال آوردم رو سرم

 حسود بدبخت داد شخصيت تغيير اينهمه يهويي چرا دونم نمي

 : گفت و کرد نگاهي بهم ثريا

  باش راحت کن عوض اتولباس عزيزم_

 : گفتم و کردم نگاهي مامان به...  آوردم مي مجلسي لباس بايد يعني!  وا

  راحتم ممنون_

  ؟ نيستي معذب مانتو با آخه_

 : داد جواب من جاي به مامان

  راحت خيالت ثريا نداره تعارف کيانا_

  گلم باشه_

 ...  ناراحتيم ما کرد مي فکر بود معلوم خوب بود زده خودش که تيپي با



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 تشخصي يه ذهنم تو ، ببينمش خواست مي دلم خيلي ، نشد آقاجون از خبري شام وقت تا

  بودم ساخته ازش ديکتاتور و مستبد

 ! نقو نق دست به عصا بداخالق پيرمرد يه

  يادهز وقت نکن عجله شهره بينيش مي حاال گفت مي دايي گرفت رو سراغش مامان که بار هر

 ختمششنا مي ، بود کرده نگران رو مامان قيافه تابلوشون پيچوندن نوعي به يا حرف همين و

 باشش نبخشيده باباش وقت يه که گرفته استرس بود معلوم

 نفر 5 براي کردم نمي فکر اصال!  کردم کف تقريبا غذا ميز سر رفتيم خانوم گوهر دعوت با وقتي

  کنند درست غذا نفر 54 اندازه آدم

 ...  انتظار از دور و بود بعيد پير زن يه از سليقگي با و ينتزي اينهمه واقعا

 ودب خوشمزه خيلي ، سوپ خوردن به کردم شروع اول بودم سوپ عاشق هميشه که اونجايي از

  خوردم مي دوباره شد مي روم اگر

 آدم ، بود خونه طرف اون که تلويزيونشونم...  زدند نمي حرف اصال غذا ميز سر که بود جالب

 ! رفت مي سر شحوصل

 : گفتم بود دستم کنار که مامان به آروم

 ؟ گويند نمي چيزي چرا اينها_

  مدلشه اينجا..  بخور غذاتو هيس_

  چيزا چه!  وا_

  ؟ عمه دختر خواي مي چيزي_

 رپ فراغتم اوقات يکم حداقل چون شدم خوشحال ايندفعه ، اومد در فضول اردک صداي بالخره

  شد مي

 : تمگف و کردم نگاهش

 ؟ بلدي شما نبود بلد اما پرسيدم مي مامانم از رو سوپ پخت دستور داشتم ، بله_

  باال داد رو ابروهاش



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 بپرس زنم مي صداش ميخواي گوهره دستپخت اين_

 : گفت ذوق با ثريا

  ؟ خوشگله بلدي آشپزي تو مگه_

  کوچولو يه اِي_

  بپزم نيستم بلد هيچي من...  عالي چه!  واي_

 : گفتم تعجب با

 ؟! ميشه مگه_

 ! عمه تردخ زدي نمي سفيد و سياه به دست ديگه داشتين خونه توي خدمتکار يه هم شما اگه_

 : گفتم بهش و زدم کجي لبخند...  چشمش تو بکنم رو مرغ چنگال تونستم مي کاش

 وپيس و آش هر مخصوص نخود که صورتي در...  داره نخود سوپش کنم مي فکر ، حرفيه اينم_

 !کرده اشتباه گوهر تنيس

 

  ارانگ نداره نخود نه که گفت شک با زندايي چون...  نفهميد رو منظورم کسي خودش جز به

 شازده ناي بود آشي هر نخود واقعا من نظر از ، نگفت چيزي ديگه و کرد جمع رو لبش سامان ولي

! 

 حد اين رد يعني ؟ ندگيز شد اينم آخه ، بپزه غذا نبود بلد هنوز سن اين با ثريا شد نمي باورم

  ؟ درسته هم آسايش و رفاه

 لندب شام صرف از يعد همه وقتي...  کردم مي دق وگرنه نيست اينجوري من مامان شکر رو خدا

 : گفتم پذيرايي سمت رفتند و شدند

  ؟ ميشه چي ها ظرف پس_

 : گفت زود گوهر

  بفرماييد شما دخترم کنم مي جمع هستم من_
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 : گفتم بدم اهميت سامان خندنيش به اينکه بدون

  کنم مي کمکتون منم_

 : گفت ثريا...  ها ظرف کردن جمع به کردم شروع و رفتم

 ... عزيزم ولي_

 : گفت و زد لبخندي مامان

  داره درست رو کردن کار خودم مثل کيانا ، نداره اشکالي_

 درگير صبح ات گوهر هگرن و بودم من شکر رو خدا ، پذيرايي توي رفتند و نگفت چيزي کسي ديگه

 !  بود جايي به جا

 ها ظرف ههم خودم زور به ولي گذاشت نمي ، آشپزخونه به برسه فقط کشيد مي طول ساعت نيم

  شستم رو

 برم پزخونهآش از برگشتم ، کابينت روي گذاشتم و کندم رو بندم پيش شد تموم اينکه از بعد

  کنه مي گاهمن داره و وايستاده در کنار سامان ديدم که بيرون

 نباشي خسته_

  ممنون_

  ؟ فعالي انقدر هميشه_

  نيست فعاليت که شستن ظرف_

 ؟ چيه پس_

  روتين کار يه_

 ؟ شوري مي زمينم مثال ؟ بلدي کارايي چه ديگه شستن ظرف و آشپزي جز به تو اونوقت ، آهان_

  ؟ کني پاک بلدي شيشه يا

 رو کارا ناي دارم که شدنمه بزرگ نوع بخاطر بگه خواست مي مستقيم غير البته و راحت خيلي

  کرد مي يکي ها مستخدم با منو و کنم مي
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 : گفتم و وايستادم نزديکش رفتم

 از قاشق يه خوردن حسرت بده خيلي ، ساخته گوهر نه ام ساخته خود من!  بلدم که بله_

  باشي نشسته فنجونم يه عمرت تو يا باشه دلت به مادرت دستپخت

 اينجا بيا ودب مردونگيت نشونه که کردي بزرگي کار روزي يه اگر هم شما ، نداره کردن رافتخا اينها

 !  بذار کالس

 ....  بيرون رفتم باشم جوابش منتظر اينکه بدون

 ودشخ چرا پس اومد مي بدش من از اگر خوب ، بود سامان برخورد بود شده سوال برام که چيزي

  بشيم فاميلش ما هک رسوند جايي به رو کار و کرد فضولي

 داد ولپ پيشنهاد بهم ، داد نجات رو جونم بار يه ، بود تر مهربون ها اتفاق اين از قبل تا نه ولي

  ديگه چيزاي خيلي و کرد عوض رو ماشينم ، خونه براي

 . شدم مي ديوونه وگرنه اوردم مي در سر قضيه اين از بايد

 

 : گفت دايي که خورديم مي چاي داشتيم

 ؟ داري بچه بازم کيانا جز به ، هام بچه گفتي ديروز ادمهي شهره_

  کيميا دارم ديگه دختر يه بله_

 مي تازه چون برد مي آبروم آشنايي اول جلسه همين تو قلوييم دو که فهميد مي سامان اگر

 پيچوندمش چجوري شرکت در دم فهميد

 ؟ کجاست ميگي که خانومي کيميا پس_

 : دادم بجوا سريع خودم و زدم لبخندي

 واقع در دانشجواه ، جان دايي خونه مي درس اصفهان توي_

  ؟ کوچکتره تو از پس!  عالي چه_

  بزرگترم يکم کيميا از من بله_
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 چي دمب لو خوام مي رو چي که دونست مي زدنم حرف طرز از بالخره ، کرد نگاه بهم شک با مامان

 : پرسيدم فکر بدون همين بخاطر کنم عوض رو بحث خواستم مي!  ندم لو رو

  ؟ ببينيمشون ما بيارن تشريف خواهند نمي آقاجون راستي_

 : گفت و خنديد سامان

 ؟ عمه دختر زني مي حرف آيندت عروس مورد در داري مگه_

 اومد مي ايچ سيني يه با آقاجون و شد مي باز در بايد االن انگار گفتم جوري يه ، گفت مي راست

 : گفت و کرد اخم دايي... 

  نيست اي چاره گويا ولي کنم عنوان رو موضوع اين امشب خواستم نمي_

  ؟ ببينه منو خواهد نمي ؟ شده طوريش آقاجون ؟ داداش موضوعي چه_

  کنه مين زندگي ما با آقاجون که هست وقتي چند حقيقتش...  ايه ديگه چيز قضيه ، عزيزم نه_

 : گفت و پريد رنگش مامان

 ؟ چي يعني_

  هبکن رو خودش کار داد ترجيح کرديم مخالفت چي هر ، ما نه بود خودش ستهخوا اين خوب _

 ببينمش برم بده رو آدرسش خوب ؟ نگفتي زودتر چرا ؟ کجاست االن_

 ستانبيمار رفت مي بار چند سالي تهران اومديم وقتي از ، داره آسم بيماري پدر که دوني مي_

  دبو مضر براش اينجا سالم نا هواي و آلودگي چون

 محل الجشمع پزشک دستور طبق گرفت تصميم بالخره...  بود شده بدتر اوضاعش اخير سال چند

  بده تغيير رو زندگيش

 تصميم اجونآق اما ، کنم زندگي جايي تهران جز تونستم نمي دارم مشغله کلي اينجا من متاسفانه

  نهک مي زندگي دماوند تو خودش ويالي توي حاضر حال در و باشه تنها گرفت

  ؟ کي با_

  زنش و گوهر پسر_
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 !  من مثل ، فکر توي بود رفته انگار ، نگفت چيزي مامان

 ريعم آخر اونوقت اش نوه و پسر دست بده رو زندگيش و ندار و دار همه مرد يه شد نمي باورم

 ! کنه زندگي تنهايي توي و اش خانواده از دور جايي بره

 ! بابابزرگم بيچاره ، داشت همزبون تا دو حداقل بود بهتر سالمندان خانه باز

  ببينيش تا برمت مي روز يه هفته همين توي_

 : گفتم و کردم نگاه دايي به

  ؟ دايي نزديد سر جون اقا به که وقته چند شما_

 : گفت سکوت يکم از بعد

  ميشه ماه دو گمونم_

  نيست دور زياد که دماوند ولي ؟! ماه دو_

 : گفت جانب به حق سامان

 ماه دو ريمدا مشغله خيلي که ما براي ضمن در ، نبوده ايران برگشته سفر از تازه بابا اما ، لهب_

  نيست زيادي وقت اصال

!  لوغهش سرتون حسابي و داريد رو خودتون به مربوط هاي مشغله شما که مشخصه البته خوب _

  بود پدرتون به منظورم من

 : گفت و شد خيز نيم مبل روي

  کني دخالت چيز همه تو نيومده نکن سعي پس دوني نمي ما زندگي از هيچي تو_

 ! چيز همه نه زنم مي حرف پدربزرگم مورد در دارم ، ندارم کاري شما زندگي به من_

  بيار در رو محبت با هاي نوه اداي بعد بگذره روز يه بذار_

 ... نيست سال يه و روز يه به ، آدمه خون و ذات تو محبت و مهر_

 0 و کنه زندگي تنها کنه مي تامينت داره که کسي دادي نمي اجازه بودي خوبي ي نوه اگر هم شما

  نگيري خبري ازش بارم يه ماه
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  نکنم چيکار و کنم چيکار که بدي درس من به فسقلي تو نيست الزم_

 ... کارت کجاي که کني قبول خواي نمي داري نفس به اعتماد زيادي شما چون البته_

  موند تموم نيمه حرفم زد مامان که دادي با

  نده ادامه ديگه بسه!  کيانا_

 ...  مامان ولي_

 ؟ کني مي درازي زبون بزرگترها جلوي کشي نمي خجالت ، بسه گفتم_

 کنم کرف بود شده داغ صورتم ، ها بچه مثل اونم بشم تحقير سامان جلوي خواست نمي دلم اصال

  باال بود زده خونم فشار

 گفتم رو واقعيت فقط نکردم يدراز زبون من_

 بعذا هميشه بابت اين از خودم من...  کنيم مي کوتاهي آقاجون حق در ما ، دايي تواه با حق_

  داره رو خودش درگيريه سامان عزيزم اما دارم وجدان

 وليتمسئ کلي که منم ، ميشه دلتنگش چون مسافرته حال در مدام فرنوش خاطر به هم ثريا

  سرم ريخته

 : گفتم مصمم خيلي و شدم بلند

 اقاجون دنبال دماوند ميرم من اجازتون با_

 

 : گفت و زد نيشخند سامان

  کني شيرين خودتُ  نيومده چجوري بلدي آفرين_

 بشم شيرين حاال بخوام که نيستم تلخ بعضيا مثل من_

  کيانا اينجا بياد که کنه نمي قبول آقاجون ولي_

 ؟ دايي چرا_

  دلگيره اينجا ميگه_
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  ؟ چي بياد که کنم راضيش من اگر_

 : گفت تعجب با زندايي

  عزيزم نکرده قبول عمو کرديم سعي خيلي ما اما_

  داره قلق خواد نمي کردن سعي_

 : گفت و ام شونه دور انداخت رو دستش کنارم اومد و شد بلند دايي

 نيک مي کار چي ببينم دنبالش برو ، کنيد مي بخوايد که کاري هر جوانها شما_

 : گفت مامان

  بيام خواهم مي منم ميريم هم با_

  مامان بهتره نياي تو ، نه_

 ؟! چرا_

 براش صالا که بشه هيجان دچار تو ديدن با جون آقا ممکنه بهتره نري اگر منم نظر به جان شهره_

  نيست خوب

 کنه مي پيدا رو ديدنت آمادگي حداقل سامان و کيانا رفتن با

 ييدا ميرم تنها من ولي_

 فردا همين اصال ، برو سامان با داشتي وقت که وقت هر!  نيستي بلد رو اونجا که تو دخترم_

  ؟ چطوره

 

 شد قرار!  ودمب مجبور انگار ولي بشينم ماشين يه تو سامان با اصال ديگه نداشتم دوست اينکه با

  بريم هم با و دنبالم بياد صبح

 : گفت يداي که کرديم مي خداحافظي داشتيم حياط توي

  ؟ بلدي رانندگي تو کيانا ببينم_

 : گفتم و زدم لبخندي
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  نيست بدک فرمونم دست اِي_

  کرد اشاره ها ماشين به دست با

  ؟ داري دوست رو ها ماشين اين از يکي کدوم_

  قشنگن همشون واال_

  بردار همونو کني رانندگي توني مي تر راحت کدومش با ببين _

 : گفتم تعجب با

 ؟! بردارم_

 يکي عالف ميريد داريد و بمونه اينجا آقاجون اومدن از قبل تا نکرده قبول که مامانت ، آره خوب_

  جون دايي کني آمد و رفت راحت تا بردار رو ها ماشين اين از

 ينا دست از امان ولي کردم مي قبول سريع که بود خودم به اگر...  کردم نگاه مامان به مردد

  پاييد مي منو داشت چشمي 0 که سامان

 نمي االب بود زده طبعم مناعت خوب ولي نبودم پررو کم منم کرد اصرار خيلي دايي که درسته

 : گفتم همين بخاطر بدم وا آشنايي اول شب راحتي اين به خواستم

  نداريم هم پارک جاي ما که بخصوص ، بهتره بعد براي بمونه ، جون دايي مرسي_

 ازمب بيچاره سامان که شد اينجوري و...  کردم خوبي کار هموندف بهم زد که لبخندي با مامان

 برسونه رو ما شد مجبور

 

 و دزدن مي حرف چيز همه مورد در هم با تايي دو مسير کل تو....  جلو مامان و نشستم عقب من

  کردم مي گوش فقط من

 پاريس هک فرنوش اسم به داره خودش از کوچکتر خواهر يه سامان که بود اين فهميدم که چيزي و

  هليا اسم به داره ساله 3 دختر يه و کرده ازدواج ساله 0 ، کنه مي زندگي

 ناز مخيلي و بودم ديده سامان ميز رو هتل توي اول روز رو عکسش که بود دختري همون احتماال

  بود
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 : گفت سامان پايين بريم اينکه از قبل رسيديم وقتي

  اينجام صبح 14 ساعت من_

  رممنتظ باشه_

 کشبرج تو زدم جوري همه...  بود من نفع به هيچ يک امشب کنم فکر!  رفت و کرد خداحافظي

 

............ 

 

  دنبالم داوم سامان که وقتي تا کرد وارد استرس بهم رفتارش با مامان شدم بيدار وقتي از صبح

  نرو ياينجور برو اينجوري...  نگو اونو بگو اينو گفت مي و بهم بود چسبيده مدام

 و تو وردآ پنجره از رو سرش بازم ماشين توي نشستم وقتي حتي!  شد خراب اعصابم کال يعني

 : گفت

 واستخ کيانا گفت چيزي اقاجون اگر ، تنده زبونش يکم دختره اين باشه حواست جان سامان_

  کن عوض بحثُ نذار تو بده جواب

  مواظبم هستم من باشه راحت خيالت شما ، عمه چشم_

 !  نباشي مواظب خوام مي يعني که کردم نازک سامان براي چشمي پشت

 اشينم ممتد سکوت از...  افتاديم راه ما و کند دل مامان دلواپسي و سفارش کلي از بعد بالخره

  گرفت مي خوابم داشت ، شدم کالفه

 ! بود شده کم سامان خور زنگ که بود جالب

 که دبو شده چي دونم نمي حاال بود زدن حرف الح در مدام بودم شخصيش راننده من که روزايي

  بود ساکت ماشين جو

 : گفتم اخم با و نشستم سينه به دست

  بديم گوش بذار آهنگ يه حداقل خوب_
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 : گفت و کرد نگاهي بهم ، بزنم حرف نداشت توقع انگار

 ؟ چرا_

 ! گيره مي خوابم داره_

  ندارم دادن گوش حوصله من_

 ؟! خواد مي حوصله کردنم گوش مگه_

  اوهوم_

 : گفتم و انداختم باال اي شونه

  دارم حوصلشم دارم دوست من ولي_

  بذار هندزفري خوب_

  نياوردم_

  کن گوش برگشتي وقتي_

 ! کنم گوش ميخوام االن_

 : گفت و کشيد موهاش توي دستي

 لوس لجباز_

 :  گفتم نشنوه که جوري قصد از لب زير

 ! اي عقده-

  ؟ گفتي چي_

  هيچي_

  ؟ دادي فحش_

  خواد مي آهنگ دلم من معذرت عرض با ببين...  ادبم بي من مگه!  وا_
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 بود رفتهپيش سيستمش زيادي يکم ، کردم روشنش و برداشتم دنده کنار از رو ضبطش کنترل

  شد بلند آهنگ صداي بالخره تا زدم دکمه بيخودي کلي

 ... زد دلبخن سامان ، کردم زيادش متونست مي تا کمه ولومش کردم فکر بود آروم خيلي اولش

 زدم جيغي ترس از که ماشين تو پيچيد آهنگ صداي چنان يهو که بودم لبخندش تفسير تو هنوز

  هوا کردم پرت رو کنترل و

 : گفتم داد با و گرفتم دست با رو گوشام

 ! کـــــــن کمش_

 نُم العمل عکش بود منتظر که چيه آهنگه دونست مي پس!  همون...  خنديد مي بلند داشت

 !  ببينه

 ...  کردم کمش دست با و شدم کنترل کردن پيدا بيخيال

 ؟ ميدي گوش چيه مزخرفات اين آخه_

  هيجانه از پر ، که قشنگه_

  باشي داشته حوصله و اعصاب بايد اينا دادن گوش واسه معلومه خوب_

 هست اينم ديگه آره_

 

 

 يداشپ االن کرده گلچين برام حميد دادم قشنگه يها آهنگ از پر توش دارم فلش خودم اصال_

  کنم مي

 : گفت که گشتم مي دنبالش کيف تو داشتم

  ؟ کيه حميد حاال!  فلشت اين با رو ما کشتي توام_

  همسايمون پسر_

  آهان_
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  کردم پيداش ، بيا_

  کردم باز يکم رو صداش و کردم وصل

 

 خواهشه پر من چشماي

 نوازشــــه يه تو نگاه

 ديــــوونه دل اين ايبر

 ميــــکشه پر برات دلم

 آرامشـــه واسم صدات

 بارونـــه نم مثل نگات

 

ـِـت  هـــوا بي تو بي گيره مي دلم دارم دوســـ

 صــــدا بي تو بي ميشکنه من قلب لحظه هر

 

 منـــه قلــب تــو قلــب خــــــونمه تو عشقت

 زنـــه مي تو واسه دل نفـــس هر تو جا هر

 

 دونه مي حرفامــو همه عزيزم تو غيـــر يک

 ميخـــونــه چشمـامُ  غم ميفهمه کي اشکامــو

 

 داده دلــم به تورو که بود خـــدا کار عشقت

 افتــــاده دلم به مهــــرت فهميده منو دنيــا
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ـِـت  هـــوا بي تو بي گيره مي دلم دارم دوســ

 صــدا بي تو بي ميشکنه من قلب لحظه هر

 

 منــه قلـــب تـو قلــب خـــــونمه تو عشقت

 زنــه مي تو واسه دل نفـــس هر تو جا هر

 

 

 ! بياد خوشت آرامش از انقدر خوره نمي بهت_

 ؟ چطور_

  هستي هيجاني بيشتر چون_

  آرومم خيليم ظاهرم عکس بر من اتفاقا ، باشه بايد هم آرامش وقتش به ولي آره خوب_

 

 ! بود آخرش يعني ، خنده از بترکه سامان شد باعث بعدي آهنگ که بود نشده تموم حرفم هنوز

 

 جيگيلي جيگيلي جيگيلي جيگيلي هي

 کن وا اخماتو

 جيگيلي جيگيلي جيگيلي جيگيلي هي

 کن ما به نيگاه يه

 ايوووووووووووووول
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 خنده اعثب حرکتم اين ، جيبم توي گذاشتم و درآوردم رو فلش سريع بندازه دستم اينکه ترس از

 ! گرفت خندم خودمم...  شد بيشترش

 ، کشيد نفس توش شد مي واقعا که بود هوا و آب خوش جاي يه...  رسيديم که نکشيد طول خيلي

 . نداشت هم کمي دست ولي نبود شمال اينکه با

 حدودا مرد يه و شد باز فاصله يکم با بود پارکينگي در کنار که کوچکي در زد سامان که بوقي با

  بيرون داوم ساله 04

 ماشين جلوي دويد ما ديدن با!  نداشت باشه گوهر که مامانش به شباهتي اصال

  ؟ مرتضي آقا چطوري_

 اقا اومديد خوش آقا اومديد خوش کرديد ما از يادي عجب چه...  عليکم سالم..  سامان اقا به به_

 کنم مي باز در االن بفرماييد ميشه خوشحال حتما بزرگ

 وقت يبعض آدم...  داشتني دوست و دنج ويالي يه!  بود تر قشنگ خودشونم خونه از حتي اينجا

  گيره يم مثبت موج کلي بيخودي و ميده دست بهش خوبي حس جايي يه گذاره مي رو پاش تا ها

  داد دست بهم خوبي حس ويال ديدن با...  بودم اينجوري که من يعني!  عکسه بر هم وقتها بعضي

 از بود ممعلو که اينجوري ، بود شده خوشحال خيلي ديدنمون از مرتضي ، شديم پياده ماشين از

  بود نيومده اينجا کسي که بود بيشتر هم ماه دو

 ! ام نديده اقاجون بيچاره

  ؟ مرتضي آقا کجاست اقاجون_

  کنم مي صداشون االن همين ، پشتي باغ تو رفتند کنم فکر_

  پيشش ميرم خودم خواد نمي_

 ؟ نيومدن خان شهرام ، دونيد يم خودتون جور هر_

  کنم يم خبرت خودم بزنم حرف باهاش برم من باش جاها همين تو کيانا...  تاييم دو ما فقط نه_

  برو باشه_
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  نشستم بود بيد درخت زير که فلزي سفيد هاي صندلي روي

 

 : گفت و اومد شربت و ميوه سيني يه با مرتضي دقيقه چند از بعد

 داخل؟ بريد نمي تشريف چرا...  بفرماييد ، اومديد خوش خيلي_

  قشنگه هواش خوبه همينجا ممنونم_

  ؟ هستيد سامان آقا دوسته شما ، نباشه جسارت_

  داشتمبر رو شربت وليوان زدم لبخندي!  نبودم فضول کم خودمم اصوال چون ، کردم مي درکش

  نزديکشونم اقوام از من نه_

 ....  رفت و گفت اي اجازه با و خاريد رو سرش شده گيج بود معلوم

 ، خبره چه ينمبب بکشم سرک يکم برم تا شدم بلند ، نبود خبري سامان از ولي گذشت ساعت نيم

  رفتم بود رفته که راهي همون از

 وشمزشخ نوع از البته ، داره ميوه درختاش کل بودم مطمئن ، بود ساختمون پشت بزرگ باغ يه

 . .. چيزا اين و آلو و گيالس مثل

  اومد مي سامان صداي فقط يعني ، شنيدم رو صحبتشون صداي رفتم جلو که يکم

 که تهآرزو گفتي مي هميشه خودت ؟ نداري حسي هيچ يعني ، اقاجون بگو چيزي يه خدا رو تو_

  ببيني رو شهره عمه ديگه بار يه

 و بود تادهوايس روش به رو سامان...  بود من به پشتش ، ببينمش خوب زاويه اين از تونستم نمي

  لجبازتره شنيدم که هم چيزايي از فهميدم ، زد مي حرف داشت کالفه

  شد تيز گوشام صداش شنيدن با!  باشه سامان کار دونستم مي بعيد

  برس زندگيت و کار به و برگرد...  بابا نکن سبک خودتُ  بيخود ، نه که گفتم_

  ببينه رو شما تا اومده اينجاست شهره عمه دختر آقاجون اما_

  ندارم کاري کسي با من مادرش پيش ببرش_
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 باشم امانس دستور منتظر اين از بيشتر نتونستم!  لجبازي و يکدندگي اينهمه از کردم تعجب

  نداشت اي جربزه همچين بود معلوم که اينجور

 : گفتم و جلوتر رفتم

  آقاجون دارم کار شما با من ولي_

 ! ترسم مي خودش مثل منم کرده فکر...  برو گفت ارهاش با و باال آورد رو سرش سامان

 سرش تپش...  ببينم رو بابابزرگم قيافه داشتم دوست خيلي ، جلوتر رفتم بهش توجه بي

 : گفتم دوباره و وايستادم

  ببينم خودم چشم با تا اومدم بودم شنيده زياد شما نوازيه مهمون از من _

 : گفت لرزيد مي که صدايي با لحظه چند از بعد

  نيست ميزبان به تکليفي سرزده مهمون براي_

 : گفتم و وايستادم جلوش رفتم

 ؟! باشه ميزبان ي نوه مهمون اون اگر حتي_

 !  باشه خشن تا کرد مي که اي سعي تمام عکس بر بود مهربون اش قيافه

 جاي هب بود شده خيره که روشني هاي چشم ، پشتش کم اي نقره موهاي سفيدش درهم ابروهاي

  بودند شده حلقه اش چوبي عصاي روي که پيرش دستاي...  معلومي نا

 کني سشلم اينکه بدون حتي پدربزرگ داشتن دونستم نمي ، بود داشتني دوست برام خيلي

 ! قشنگه انقدر

 ! اي نوه نه دارم دختري نه من_

 مين سال مهاينه از بعد حتي يعني ؟ شويد مي مادرم و من وجود منکر راحتي اين به يعني_

  ؟ بشنويد رو دلش درد ؟ ببينيد رو دخترتون بار يه فقط خواهيد

  ؟ باشه هاش بچه و خودش سر باال سايتون بديد اجازه

 : گفت خشم با و زمين روي کوبيد رو عصاش
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 ... شوهر اون سايه_

 : گفتم سريع بگه بابا سر پشت چيزي اينکه از قبل

  شما به داده رو عمرش که هست سالي چند من بايبا!  بيامرزه هم رو شما رفتگان خدا_

  نگفت چيزي اما ، شد بيشتر ابروهاش گره

 باال رو شنگاه دونستم مي ، بود گفته زياد لجبازيش از مامان!  کنه نگاهم حداقل خواست مي دلم

  بشم کار به دست خودم مجبورم نمياره

 با و مکرد کج رو سرم ، ستمنش هاش چشم مقابل مستقيم و زمين روي نشستم همين بخاطر

 : گفتم لبخند

 اقاجون سالم_

 بهم دش خيره عشق و تعجب و بهت از پر که بود مامان با صورتم شباهت ديدن از شايد دونم نمي

 ! 

 از هک داشتني دوست جلوي بکشي پرده توني نمي کني سعي که چقدرم هر ها وقت بعضي

  مقطعي و لفظيه که داشتني دوست نه ، باره مي چشمات

 ! کنه مي خيس رو هات چشم ساحل و ميزنه موج آدم قلب تو از و اصله که اوني

 : گفتم و شد خيس اون مثل منم هاي چشم

 بيداري و خواب تو بار هزار انگار...  دارم اما ، باشم داشته حسي هيچ ديدنتون با کردم نمي فکر_

  ديدمتون

  دارم دوستتون بازم ، مامانم مثل کنيد بيرونم اينجا از اگر حتي ، آشناييد برام

 

 بلند جاش از.  زبونم رو اومد يهويي همش..  نبود شده تعيين قبل از حرفام ، نگفتم دروغ بهش

  نشدم متوجه که گفت چيزي آروم شد

 : گفت و وايستاد روم به رو ، کردم پاک رو اشکام و شدم بلند منم طرفم اومد مي داشت

  اي رهشه شبيه خيلي...  خيلي تو_
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  خنديدم

  آقاجون دخترشم سالمتي نا_

 ستد براي که وقتي عکس بر ، سمتم کرد دراز و باال آورد لرزيد مي داشت حاال که رو دستش

  لرزونش و پير اما قوي دستاي توي گذاشتم رو دستم راحتي به بودم معذب دايي با دادن

 سامان که مينز بيفته بود يکنزد و شد شل دستش بگه چيزي اينکه از قبل کنه تحمل نتونست

 چسبيدش و کرد کمکش سريع

  ؟ اقاجون خوبي_

 : گفت سختي به و داد تکون رو سرش

  بابا اتاقم تو ببر منو_

 ، هبش بد حالش نکنه...  ناگهانيم اومدن با زدم بهم رو خوبش اوقات کردم حس ، شدم ناراحت

 ساختمون توي بردش و کرد کمکش سامان

 تماح! ؟ چي ببينه رو مامان خواست نمي اگر ، ميز روي گذاشتم رو سرم و نشستم همونجا من

  کرد مي دق مامانم

  ؟ رفت پيشم از زود انقدر چرا ؟ نزد حرف باهام چرا

  ؟ شد چت ديگه تو_

  کردم نگاه سامان به و باال آوردم رو سرم

  ؟ خوبه حالش_

  نيست بد يعني آره_

 ؟ شد اينجوري يهو چرا_

  باشه تنها يکمي بهتره هست که چي هر ولي افتاده قديما ياد شايد دونم نمي _

  ؟ نبخشه بازم رو مامان نکنه_
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 از رو دخترش ديگه باش مطمئن گذشته ازش سني که هم حاال ، داره بزرگي دل خيلي آقاجون_

  کنه نمي دور خودش

  گفت نمي اينو که رفتارش ولي_

 ليهک خودش گرفت رو دستت و جلو اومد که همينم ، شده شوکه خدا بنده اون ؟ رفتار کدوم_

 ؟ خواستي مي چي ديگه

 : گفتم و انداختم باال اي شونه

  تواه با حق شايدم ، دونم نمي_

  من به رسيد حق بارم يه!  عجب چه_

  داريا اي حوصله_

  شديم ساکت مرتضي اومدن با

 البته دارند رکا شما با گذشت که رناها و نماز باال بياريد تشريف گفتند آقاجونتون خان سامان_

  مهمونتون هم شما هم

 ! کردن بيرونم شد خوب...  پايانه به رو دوري غم اين و درسته سامان حرف که شدم مطمئن ديگه

 

 اليع گوهر مادرشوهرش مثل هما ،دستپخت بودم عاشقش هميشه من که بود سبزي قرمه ناهار

 ! کردم تاييدش که من بود

 سرشه تو چي هبگ و بياد آقاجون تا بشينم منتظر بزرگ سالن يه توي اينکه جاي به داشتم دوست

  بکشم رو زبونش زير و اتاقش تو برم خودم

 ...  ميزد خطري يکم نبود دستم اخالقش هنوز خوب ولي

  تادموايس احترامش به ، بيرون اومد آرامش با و شد باز اتاقش در که بود 3 ساعت نزديک بالخره

 : گفت و کرد بهم نگاهي ، نشستم منم سامان کنار نشست که وقتي

  ؟ دختر چيه اسمت_
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  کيانا_

  داد تکون رو سرش

 ؟ اينجا نيومد خودش شهره چرا_

  رهبهت بيام من اول گفت شهرام دايي ولي شما بوس دست بياد که بود خداش از مامان خوب_

  اينجا رسونه مي خودشُ باد و برق سرعت به بديد اجازه شما وقت هر شهره مامان ضمن در

  نيست الزم_

  بود شده جوري يه من مثل اونم...  کردم نگاه سامان به سريع ، ريخت قلبم

  تهران ميريم ما عصر ، اينجا بياد اون خواهد نمي_

 پيش رهب خودش که ؟ اين شد کردنش فکر و تنهايي ساعت چند نتيجه يعني!  شد نمي باورم

 ! بود تنگش لد اينهمه يعني ؟ دخترش

 : گفتم و بهم کوبيدم دستامو ذوق با

  عاليه واي_

 : گفت اقاجون به اشاره با سامان

 !  کيانـــا_

 و زنمب دايي خونه به زنگ يه من بديد اجازه اگه ، ديگه کردم ذوق شنيدم خوب خبر چيه مگه_

  ببرند سر گوسفند اونجا ميريم شام داريم که بگم

 : گفت و شد بلند جاش از

  خيلي...  زياد خيلي ، دارم حرف شهره با_

 اون دل وت که من ، نيست اينجا حواسش که بود معلوم شد رد کنارم از وقتي حتي بود فکر تو

  داشتم خبر مامانم دل از اما نبودم

 ... گرفتم رو اش شماره و کردم روشن رو گوشي سريع حياط توي رفتم همين بخاطر

  داد جواب خورد که بوقي اولين با
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 ؟ آخه کردي خاموش رو لعنتي اين چرا دستت از کردم دق کيانا_

  ديگه زدي مي زنگ بس از خوب!  اِ_

 روهاشهاب به اخم ها موقع اون مثل هنوزم ؟ خوبه حالش ؟ ديدي بابامو ، شد چي بگو خوب خيلي_

  ؟

  کردم بغض منم ، کرد مي گريه داشت

  شهرام دايي خونه برو ، ماماني_

 ؟ چرا_

 خودت و اونجا برو مياد نشده شب تا ولي ساعتي چه دونم نمي...  تهران بياد خواهد مي آقاجون_

  رو بابات ببين

  ؟ کيانا ميگي راست_

  خودم جون به آره_

  اونجا ميرم االن همين ، عزيزم باشي خبر خوش الهي_

  باشيا مواظب_

  مياد کي بدونم خواهم مي بذار روشن رو گوشيت خدا رو تو_

  ؟ نداري کاري فعال ، چشم_

 خداحافظ...  عزيزم نه_

 فعال_

 

 خواد يم چي نبود معلوم هنوز البته گذشت مي خير به داشت چي همه که بودم خوشحال خيلي

 ! بود خوب کلي خودش بود شده مامان ديدن به حاضر که همين ولي بشه

  ؟ عمه به زدي زنگ_

 : گفتم و سمتش برگشتم
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 باشه منتظر شما نهخو بره شد قرار آره_

  ما نه اقاجونه خونه اونجا_

  ؟ کنم راضي رو آقاجون تونستم بالخره ديدي راستي!  کنه مي فرقي چه حاال_

  تو نه اومده کوتاه دخترش بخاطر اون!  اي خجسته خيلي_

  ؟ کنه کاري هيچ نتونست گرفت کار به مخ ساعت نيم بود کي ببينم!  عجبا_

 !؟ چي يعني گرفت کار به مخ زدنه حرف طرز چه اين_

 : گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ؟ کني مي عوض چرا بحثُ _

  قشنگيه جاي خيلي بزنيم دور يه باغ تو بريم بيا کنه رو کاراش آقاجون تا راستي_

  هيچ 0 خان سامان ولي بريم_

  سوزه مي دلم_

 ؟ براي_

  تو مثل دخترايي_

  ؟ اونوقت چرا!  اِ_

 ! بياريم کم ممکنه من مثل راييپس کنيد مي فکر چون_

 ! آوردي کم تو مطمئنم من ولي دونم نمي رو ديگه دختراي واال_

  مزخرفه اطمينانت صد در_

 ؟ کجا حاال...  کن فکر اينجوري شما_

  بيا مياي اگه باغ ميرم دارم_

  مبودي طبيعت عاشق کال ما خالي کيميا و مامان جاي...  بود صفا با واقعا ، رفتم دنبالش

 : گفت و وايستاد درختا وسط سامان
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  ؟ بيني مي رو اونجا_

 : گفتم و کردم نگاهي کرد مي اشاره که جايي به

 ! نيستم که کور آره_

  خبره چه که ببيني اينجا از توني نمي ولي نيستي کور ديگه نه_

  ؟ خبره چه مگه_

  ؟ داري دوست گيالس و آلبالو و آلو_

  کردم درشت رو هام چشم ، آلبالو مخصوص دمبو ترش هاي ميوه عاشق هميشه

 ! دارم دوست که معلومه واي_

 خوشمزست هاي ميوه درخت پره باغ ته اما نيست خبري اينجاها خوب_

 ؟ باغ ته ببرن رو همه که بوده کاري چه _

  ؟ بخوريم آلبالو بريم اي پايه حاال...  دونم نمي تو مثل منم_

  ناجور_

 : گفت و باال آورد رو دستش که برم خواستم مي

  ؟ مياره کم کي ببينيم بديم مسابقه_

 ؟ مسابقه_

  بدويي بلدي خوبم حتما خوبه رانندگيت سرعت وقتي_

 نمي لمد هم طرفي از بيارم کم نفس بشم ضايع و برم ترسيدم مي ، کنم چيکار دونستم نمي

  کنار کشيدم سريع کنه فکر که نه بگم راحت خيلي خواست

 : گفتم هوا رو و کردم شوت رو لمعق معمول طبق

  بريم باشه_

 و شاخ هک بود اين بديش نبود کمي راه..  دويدن کرديم شروع گفت سامان که اي سه دو يک با

  فتر مستقيم و راحت خيال با تا گذاشت نمي و باريک راه وسط بود اومده يکم درختا برگ
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  کنم حلش کشيدن اليي با بودم بلد راحت خيلي بودم ماشين با اگر

 نفسم تا کردم نذر صلوات کلي بودم تر تند و تر ريز من خوب اما بود ورزشکار سامان درسته

  بشم بدبخت نگيره

 : گفت داد با يهو که چقدره فاصله ببينم تا برگشتم بودم ازش جلوتر هنوز

 ! باش مواظب کيانا_

 بياد ممچش جلوي درختي خهشا يا باشه پام جلوي چيزي اي چاله که ترسيدم ، بود زياد سرعتم

 پريب چيزي روي از ميخواي که وقتي مثل رو پام و صورتم سمت گرفتم رو دستام ناخوداگاه

  باال آوردم

 دمخور مخ با محکم زدم مي جيغ داشتم که همونطوري و خورد چرخ پام دادم دست از رو تعادلم

 زمين

 !  لقمح تو رفت مي مستقيم داشت خاک بوي ، بود زمين روي صورتم

 تازه مشنيد رو سامان بلند خنده صداي وقتي...  سوخت مي داشت دستم مچ ، باال آوردم رو سرم

  خبره چه فهميدم

  کردم مي خوش رو دلش راحتي اين به اگر عمرا

 : تگف خنده با و وايستاد سرم باالي...  نشستم سختي به و زمين روي گذاشتم رو دستم

 ...  عمه دختر 1 ، 0_

 ... باشه معمولي و خونسرد ام چهره کردم سعي ، وايستادم مشد بلند

 : فتمگ همونجوري و دادم تکون رو شلوارم و مانتو خاک دست با کشيدم عميق نفس تا چند آروم

  ؟ چي يعني شنيدي پلي فر_

  ؟ کنم مي بازي ناجوانمردانه من يعني ؟ چي يعني_

 : گفتم و کردم نگاهش

 ممکنه بعد ، زني جر ميشه بره پيش بخواد نامردي و دستي يه با هک هم بازي ، متاسفانه آره_

  بجنگه مردونه اينکه جاي به بگيره تاثير مقابلت طرف
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  باش نمم حالگيري منتظر جلو اومدي اينجوري که حاال!  بگيره حالتُ  بدجور جايي يه خودت مثل

 : گفتم و دادم نشنشو بود روش ضبدر مثل عالمت يه ، کردم اشاره رو به رو ديوار به

 نه دايي پسر ريبب توني مي پنالتي با فقط تو شما زندگي وسط بيام من اگر ، نشونش و خط اينم_

 ! اي ديگه جور هيچ

  موهاش توي کشيد دستي...  نداد جوابي ، نياوردم مبارک روي به اما بودم داغون اينکه با

 : گفتم و طرفش گرفتم رو گوشيم

  دارم کار گيرب برام رو اينجا شماره_

  زد نيشخند

 ؟ کني صدا بزرگترتُ  ميخواي ؟ چيه_

 بگير دارم کار بزرگترم با آره_

 بهش ميگم چي ببينه تا بود وايستاده سامان ، داد جواب هما...  بهم داد و گرفت رو شماره

 ؟ کني مي کاري يه جون هما_

  حتما ، بفرماييد_

 ؟ باغ ته بياره تا بدي چيزي ظرفي سبدي يه مرتضي آقا به ميشه_

 ؟ خانوم چي براي_

 ميشه خراب داره همش حيفه تهران ببرم بچينم خواهم مي هست آلبالو کلي اينجا_

 آمار وامخ مي راستکي کرد مي فکر حتما بيچاره ، درختا سمت رفت و خنديد سرخوشي با سامان

 ! بدم

 از زدند مي چشمک بهم وشگلخ انقدر وقتي اومد نمي دلم خوردم مي آلبالو داشتم تهران خود تا

 ! بگذرم خيرشون

  داره حالي چه که بود معلوم بود فکر توي شدت به آقاجون ، گذشت سکوت توي راه طول تمام

 بود پدرش و مامان ديدار همين کردم نمي فکر که چيزي تنها به اون عکس بر من
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 هر دادم يم اجازه بهش يدنبا...  سامان پر تو بزنم بايد چجوري که کشيدم مي نقشه داشتم فقط

  بندازه دستم خواست که وقت

 بلد هک چقدرم!  بکشم حجله دم رو گربه بودم مجبورم کنيم زندگي خونه يه توي بود قرار اگر

 .... بودم

 ؟ ادد شخصيت تغيير اينهمه يکدفعه چرا ، گذره مي چي ذهنش تو فهميدم مي حداقل کاش

 بودم سابق کياناي همون که من هن اما لنگيد مي کارم جاي يه من شايدم

 امانم بيچاره...  بود کرده تاکيد بار صد چون دادم اس ام اس مامان به بوديم دايي خونه نزديک

 ! االن داره حالي چه

 راچ دونم نمي بودم وايستاده کوچه وسط حتما بودم مامان جاي من اگر ، زد رو در زنگ سامان

  ترسيد مي آقاجونش از هنوز شايدم ؟ استقبال بود نيومده

 وندفعها مثل سامان کاش...  حياط توي رفت اخم کلي البته و اقتدار با آقاجون اول شد باز که در

  تو آورد مي رو ماشين

 گوشي دکر مي گريه داشت و بود وايستاده حياط وسط که مامان به افتاد آقاجون نگاه که همين

 ....  خورد زنگ لعنتيم

 مي يلمف ارزشمند بسيار ي صحنه اين از بايد بالخره فيلمبرداري توي مرفت زود و زدم تماس رد

  گرفتم

  کرد نگاهم و برگشت هم سامان ايندفعه خورد زنگ گوشي بازم اما

 شماره يرهميگ بازم کنم کاري هر دونستم مي!  اصال بود مگه اونم از تر محل بي خروس بود کيميا

 : گفتم سامان به حرص با رو ام

  بدم رو کنه اين جواب من بگير فيلم داخ رو تو_

 ! زده زنگ بهم کي حاال کرده فکر ، نگفتم چيزي و زد نيشخند
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  دادم جواب و تر طرف اون رفتم

 ؟ بله_

 ميشه؟ دلواپس آدم ميداري بر دير انقدر چرا ، سالم_

  کنم قطع خوام مي بگو کارتو بنده دستم_

 ؟ گهم خبره چه نيستي کار سر االن که تو!  وا_

  ديگه بگو ، بابا هيچي_

  تهران ميام دارم من ببين_

 موقعيت اين تو داشتم کم همينو ، خدا يا

 ؟ چي براي تهران_

 ؟ خونم نيام يعني ؟ تو چته کيانا_

 ؟ آخه موقع بي انقدر چرا ولي بيا چرا_

  زدنت حرف اين با نيومد خوشم ازت اصال گمشو_

 بغل وت داشت مامان ، کنند مي چيکار دارن طرف اون مببين برگشتم زد مي نق بهم داشت هنوز

 : گفتم نبود گوشي به حواسم...  کرد مي گريه آقاجون

 شانسم بد که بس العملشونو عکس ببينم نتونستم آخرشم بزنن گندت_

  ؟ مني با_

  بگو نه_

 ؟ نه يا مياي ؟ ديگه بگم چي_

 ؟ کجا-

  رمينالت ميرسم ديگه ساعت نيم تا ام خسته اومدم اتوبوس با دارم گناه دنبالم بيا گيجيا_

  پيشونيم روي زدم دست با
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 هدف وسط زدي دقيقا ريزيت برنامه اين با محشري واقعا کيميا يعني_

  ؟ هدف کدوم_

 ؟ نداري کاري ، هيچي_

 ؟ مياي_

 باي ميزنم زنگ بهت باش منتظر ؟ نيام تونم مي مگه-

 باباي قربونت_

 

 يباز ديدار اين از هيچي...  بود شده خورد اعصابم ، جيبم تو ردمک پرت رو گوشي و کردم قطع

  نفهميدم

 : گفتم و سامان پيش رفتم

 ؟ گرفتي فيلم_

  آره_

  بود جيبش توي که کردم نگاه دستاش به

  ديگه ببينم بده ؟ کو خوب_

 ببيني رو اش زنده بتوني تا بزنه زنگ بعدا بگي مزاحمه به خواستي مي_

  دنبالش برم بايد تهران مياد داره بود کيميا بود جاک مزاحم!  عجبا_

 ؟ واقعا_

  کنم چيکار دونم نمي حاال...  آره_

 ؟ تهران مياد که اوله دفعه مگه ؟ رو چي_

 يچارهب که افتاده اتفاق تا هزار و داريم جديد خانواده يه بفهمه قراره که اوله دفعه ولي نخير_

  خبره بي ازشون

 ! اينجا بيارمش يا خودمون خونه ببرمش دونم نمي تازه
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  ؟ داديد تحويل رو اونجا راستي ، ديگه اينجا بيارش_

 ؟ شنبست چند امروز!  واي_

  شنبه پنج_

  نبود يادم چرا کنيم تخليه جمعه تا بود قرار_

  اونجا ميريم صبح خوب_

  بگو مامانم به تو کيميا دنبال برم فعال من...  شده قاطي چيز همه_

  ؟ ريمي چي با_

 : تمگف طلبکارانه و کمرم به زدم رو دستم ، ندارم ماشين نبود حواسم اصال گفت مي راست

  هوا رو موندم بدبخت من حاال ، ندادي ام ديگه گرفتي ماشينمو ديگه تواه تقصير_

  ميداري بر فرصت سر ماشينتم بريم بيا_

 ميرم آژانس با خودم خواد نمي_

 ميريم کجا بگم مامان به من تا شو سوار برو _

 : گفتم و انداختم باال اي شونه ، که نداشت کردن تعارف ديگه

  بيا زود پس باشه_

 

 هديگ کسي و بوديم تا 3 خودمون ، قلوييم دو ما فهميد مي وقتي سامان حداقل بود بهتر اينجوري

  کردم کارايي چه قبال من شد نمي خبردار

 : گفتم که فرودگاه سمت رفت مي داشت

 ؟ يريم کجا_

  ديگه فرودگاه_

 پسردايي ترمينال برو ، نشديم کالس با انقدر هنوز ما_
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 چند ارک دست از هنوز گفتم بهش بيراه و بد کلي دلم تو...  کرد عوض رو مسير و خنده زير زد

  بود خون دلم پيشش ساعت

 !  آورد نمي خودشم روي به که بود پررو و وقيح چقدر

  گرفتم رو کيميا هشمار که بوديم ترمينال نزديک

 ؟ رسيدي الو_

  شدم تو عالف ساعته نيم ، راهم تو هنوز نه پس_

 نزن نق ميام دارم_

  گرمه بيرون نشستم سالن تو باشه_

  فعال اوکي_

 : گفت سامان

 ؟ شد چي_

  منتظره هيچي_

  رسيديم_

  ميارمش ميرم من کني پارک تو تا_

  ديگه بريم هم با وايسا_

  ميايم االن ما خواد نمي بابا نه_

  بودن گشتم چي هر ولي...  سالن توي رفتم و شدم پياده سريع ، بگه چيزي نموندم منتظر

 از..  هاَ بشه بند جا يه دقيقه دو تونست نمي کال ، داد نمي آنتن زدم مي زنگ بهش هم چي هر

  دختره اين دست

  شنيدم سر پشت از رو سامان صداي که گرفتم مي رو اش شماره داشتم

  ؟ موندي کجا پس کيانا-
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 بينه نمي يجهگ بيچاره...  گرفت خندم!  زنه مي حرف کيميا با داره ديدم که شده چي بگم برگشتم

  داره فرق من با لباسش

 : گفت بهش تعجب با کيميا

  سالم_

 : گفت و کرد کيميا دست توي کوچک ساک به نگاهي سامان

 ؟! نيستي کيانا مگه تو_

 : گفتم لوج رفتم و کردم پوفي

 ! کيمياست اين کيانام من نخير_

 : گفت و کرد بهمون نگاهي تعجبش از شده درشت هاي چشم با سامان

 !؟ قلوييد دو شما...  شما_

  زيراکسشم منم کپيمه اين پ نه پ_

 هميشه مثل بودم دلتنگش بازم ، کردم بغلش محکم و گرفتم رو کيميا دست

  جونم کيمي نديدمت ساله يه انگار شم فدات الهي_

 : گفت گوشم کنار آروم

  ؟ کنه مي چيکار اينجا پسره اين_

 : گفتم و کردم صاف دست با يکم رو روسريم و بيرون اومدم بغلش از

  ميگم بهت بريم بيا حاال_

 : گفت و زد بود بهت تو هنوز که سامان به تصنعي لبخند

  ببخشيد_

 داره نبود حواسش ولي بزنه حرف يواش تخواس مي مثال ، تر طرف اون بردم و کشيد رو دستم

 ! کشه مي داد
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 داري هست معلوم اصال ؟ کرده اخراجت شده دعوات باهاش نگفتي تو مگه ، بده منو جواب_

  ميکني؟ چيکار

 که دمبو نگران دل انقدر...  پيچوندي منو چيه به چي پرسيدم زدم زنگ بهت که هم بار سه دو

  تهران اومدم کوبيدم

 ! اومدي من بخاطر که کردم باور منم و گفتي تو ، ديکر بيخود_

  نمردم فضولي از تا بده رو توضيحت تو ، چي هر حاال_

  گم مي ماشين تو بريم بيا ، گفت اينجا نميشه مفصله بابا_

 ... نميام جا هيچ من نگي تا ؟ کجا_

  سامان پيش بردمش زور به و بده ادامه نذاشتم

  ؟ سامان بريم_

 : گفت و کرد نگاهم عجبت با کيميا

 ؟! کيانا زدنه حرف طرز چه اين!  سامان_

  ميگم برات رو همش راحت خيالت ، افتاده عجيب اتفاق سري يه تو نبود در ببين_

  ؟ کردي ازدواج نکنه_

 ...  بود مونده باز بود زده که حدسي عمق از دهنش!  بود دار خنده اش قيافه چقدر

 : گفتم خنده با

 کنهمي فکر قلوييم دو که اينه بديش ، ميره آبرومون سامان جلو نزن حرف ديگه خدا رو تو_

 ! جانبست دو مشکل

 !؟ بيفته راه ندونسته داد مي رضايت مگه ، کردمش ماشين سوار بدبختي با بالخره

 : گفت بيفته راه اينکه از قبل سامان

  ؟ خانوم کيميا داشتي دست روز اون ي نقشه تو هم شما پس_

 : گفت خجالت با بود نشسته عقب که کيميا
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 کنم کمکش خواستم خيريم به دست کال هم ما بود خير کيانا قصد ، افراشته آقاي شرمنده_

  زنه نمي هم پرسه اطرافش شر اصال خيره کال کيانا بله که اون_

  رسيدي نتيجه اين به بالخره خوشحالم خيلي_

 : گفت و رفت اي غره چشم

  ؟ شاپ کافي بريم_

 ؟ چرا شاپ افيک_

 !  شده چي کني مي تعريف بعدا نشينيم مي اونجا حداقل_

  برو باشه...  لحاظ اون از آهان_

 : گفت و شونم به زد دست با کيميا

 ...  دونه نمي که مامان!  کجا_

  نخور غصه عزيزم حله_

  يدنپرس چيزي ديگه و نشست سينه به دست اخم با نميشه نصيبش چيزي فعال فهميد

 ....  تقريبا بود آقاجون خونه نزديک که شاپ کافي يه بردمون نساما

 : فتگ و ميز روي گذاشت رو دستاش بود شده لبريز صبرش که کيميا نشستيم که همين

 ؟ شديد دوست هم با تا دو شما نکنه ، شنوم مي_

  ؟ حدس شد اينم!  خدا يا_

 ؟ چي پس_

 ببينه کرد يم نگاه ما به و بود نشسته ها تخس بچه مثل ولي بکنه کمکي يه سامان داشتم توقع

 ! کنيم مي چيکار

 ما اميلهف و فک واقعا!!  داد قهوه و کيک سفارش که بود اين داد انجام که هم مفيدي کار يه البته

 ؟ داريم

 : گفتم کيميا به تنهايي شيک خيلي و گرفتم حس
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 مشکل نهمو يعني شد بد لمحا بعد سرکار برگردونم تا سامان پيش رفتم من روز اون ميدوني_

  اينا و تنفسي

 مامان و آورد رامب صبح که بود مونده جا شرکت کيفم ، خونه رسوندم سامان بعد بيمارستان رفتيم

  ديد هم رو

  وبخ بگو...  کنه مي شک سامان هستيم مامان شبيه خيلي تو و من يعني ما که اونجايي از

 ؟ خوب_

 باباي و تله ميرم من بعد...  ميکنه شک اونم ، ميگه بهش يادم خارج از باباش وقتي ديگه هيچي_

  بينه مي منو سامان

 ! اينجا به رسيديم ديگه که بعدم

 !  گفتي چي نفهميدم اصال من ؟ کجا به_

 : گفتم سامان به خواهشي لحن با

 بگي؟ تو ميشه_

 : گفت کيميا به و برداشت رو اش قهوه فنجون

 ! پسرداييتم منم...  مني ي عمه دختر تو ، کالم ختم کالم يک_

 : گفت بلند کيميا

 ؟! چي_

 : گفت و زد لبخند سامان ، کردند نگاه ما ميز به تعجب با همه

 ! قلوييد دو معلومه قشنگ کيانا_

 : گفت حرص با کيميا

 ؟ مياريد در بازي مسخره چرا شدم لب به جون چيه به چي بگو آدم مثل کيان_

 هچ دونستم مي...  کنم تعريف اول از براش بفهمه که جوري دهشمر شمرده شدم مجبور ديگه

  بود شده غافلگير خودم مثل چون داره حالي
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 با کمي تا نگفتم چيزي اما ، شدم مي ديوونه داشتم ميز روي گذاشت رو سرش گريه با وقتي

  بياد کنار خودش

 لوممع دورم از حتي نشزد حرف طرز از...  بده جواب تا رفت و شد بلند خورد زنگ سامان گوشي

  کنه مي بش و خوش دختراش دوست از يکي با داره که بود

 ! کرد نمي درک رو موقعيت اصال کنم لهش بزنم خواست مي دلم

 : گفتم و کيميا ي شونه روي گذاشتم رو دستم

 ما ، داره نوادهخا و نيست تنها ديگه مامان که باشيم خوشحال بايد ما ، نکن گريه خوشگلم آبجي_

  داريم فاميل حاال هم

 رياث همين ، ميشي عاشقشون ببينيشون اگر هستند خوبي هاي آدم خيلي کن باور تازه

  نگو که داشتنيه دوست و بانمک انقده ميگم رو زنداييمون

 که انقدر ، ونبينت بشم غريبه اينهمه مامان و تو از دوريم با کردم نمي فکر ، کيانا نامردي خيلي_

  بمونم خبر بي عجيب اقاياتف اين همه از

 تازه ايخويش و قوم با تا گفتي مي زودتر خوب ، تهران بيام نداشتي دوست همين بخاطر حتما

 بذارم تنهاتون کردتون پيدا

 

  ؟ چي يعني!  رفت و برداشت رو کيفش شد بلند

  جلوش وايستادم شاپ کافي بيرون و رفتم دنبالش

 مو ور چيز همه و بزنم زنگ بهت خواستم مي اول شب همون من ؟ ميگي چيه پرتها و چرت اين_

  بودم شده غافلگير تو االن مثل خودمم چون کنم تعريف مو به

  دمب آمار بيام اونوقت بشه خير به ختم چيز همه تا بذارم دوري تو گفت!  نذاشت مامان ولي

 نمي حسابم آدم ها خنگ مثل ترم آخر تعطيالت تا اومدم نمي امروزم اگر حتما ، شد زحمتتون_

 کردين

  ميگم بهت سريع بشه چي هر که شناسي نمي منو مگه تو ببينم!  بخدا نه_
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  بينم مي دارم آره_

 ؟ بيرون اومدين چرا ها بچه شده چي_

 :گفتم بهش لج با ، بيرون اومديم ما که بود ديده تازه خان سامان

 برس هات خطي پشت به برو نکن ناراحت خودتُ شما_

 ! ارمذ نمي خط پشت رو کسي اصوال منم بزنه زنگ کسي نيست قرار فعال ، راحت خيالت_

  بزني حرف باهاشون داري عجله که بس_

 : گفت نشنوه کيميا که جوري و نزديک آورد رو سرش

 ! نيستن وحشي تو مثل که همه ، زبونن شيرين که بس_

 گفتم رصح با فقط و مگرفت رو خودم جلوي که دهنش تو بکوبم خواستم مي کردم مشت رو دستم

: 

 ياوردمن سرت باليي يه تا بگير فاصله منم از ، نزنه دلتُ زياديشون شيريني باش مواظب_

 ! نيست بعيد تو از_

 تو ، يکنهم رعايت رو مجاز فاصله که بود اين منظورش ، باال داد رو ابروهاش و وايستاد عقبتر رفت

 ! کيه وحشي ميگم بهت بعدا گفتم دلم

  کنه قبول رو چيز همه تا کرديم مجاب رو کيميا بالخره زدن گول و ترفند ورج هزار با

 مامان و من دست از دلخور هم و بود بهت توي هم هنوز که بودم مطمئن چند هر

 : گفت سامان به که دلخوره شدم مطمئن وقتي و

  کن پياده آژانس يه جلوي منو ميشه اگر_

 : گفتم بهش تعجب با

 ؟! چرا_

  خونه برم خوام مي_

  آقاجون خونه ميريم ، نکن لج انقدر خدا رو تو_
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 : گفت بغض با

  ترم راحت خونه ميرم ؟ چي بگم اونجا بيام من شناسي مي رو همه تو_

 : گفتم و باال بردم رو صدام...  اعصابم روي بود رفته ديگه

 وگرنه نيمک جمع ونووسايلم بريم فردا و امروز بايد کرده بيرونمون مستوفي خانوم ؟ خونه کدوم_

  کنه مي تخليه خودش

 چي اينجا مامان و من دوني نمي مشقت و درس سر راحت خيال با نشستي اصفهان رفتي

 گرفتي گارد من واسه اومدي که هم حاال ميکشيم

 !  هنوز شده چي نفهميديم خودمونم ما واال

 ... نزن داد من سر_

 : گفت بده خاتمه وادع به اينکه براي و کرد روشن رو ماشين سامان

 با يهيچکس هنوز هم ما خانواده توي که افتاده اتفاق سريع انقدر چير همه ، کياناست با حق_

 ! نشده خبر

 ازهت هم عمه...  تهران رسيدي موقع به شکر رو خدا نشده چيزي که هم حاال ، ديگه اومده پيش

 سال 05 بعد اونم ديده رو آقاجون امروز

 تا شما خونه بريم اول ميگم من ، باشيم خوشش حال مزاحم که شهبا درست کنم نمي فکر

  کنيم جمع رو وسايلتون

 ؟ کيانا چيه نظرت ، بهتره يکم اينجوري ، ما خونه ميريم راحت خيال با بعد

  بريم باشه_

 با رسيديم تيوق!  کنه رفتار بچگانه اينجوري نداشتم توقع ازش اما دادم مي حق کيميا به اينکه با

  زدم زنگ مامان به خونه نتلف

 گرفت شاز رو گوشي دايي که زد مي حرف باهام داشت!  کنيم چيکار که بپرسم ازش خواستم مي

 : گفت و
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 خوره ينم دردتون به که چيزايي باقي بردارين مهمه و هست ضروري که رو وسايلي جان کيانا_

  کنيد نمي پيدا نيازي بهش ديگه اينجا چون صاحبخونه براي بذاريد رو

 دايي؟ رو چي مثال_

 ديگه رو چيزا اين و گاز و فرش و مبل مثال_

 بهش؟ بدم همينجوري يعني!  آهان_

 اشتيدد هم کاري هر باشيم هم دور تا اينجا بيايد و بندازيد راه رو کارهاتون زودتر ، عزيزم آره_

  کنه کمکتون تا بگيد سامان به

  چشم باشه_

  گفتم کيميا و سامان به رو دايي هاي حرف و کردم خداحافظي

 : گفت و مبل روي نشست سامان

  مونم مي منتظر اينجا منم کنيد جمع رو شخصيتون وسايل بريد شما حله پس ديگه خوب_

 : گفتم و وايستادم افتادم چيزي يه ياده يهو که مامان اتاق تو برم خواستم مي

 ! کنيم جمع رو اينها تا نداريم کارتون که ما ولي_

  چيزي ساکي چمدوني توي بريز که خواد نمي ونکارت_

  داد رو جوابش من جاي به کيميا

 ؟ کيان نه باشيم داشته بشه جا توش هامون لباس اينکه از بيشتر نکنم فکر_

  خوايم مي کارتون آره_

  شديم خيره سامان به دوتايي

 ؟! بهم زديد زل اينجوري چرا کنم چيکار من خوب_

 : گفتم و زدم لبخندي

 بيار بگير تا چند کوچه سر سوپري از برو_

 نکن فکرشم اصال ؟! من_



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

  کني کمکون بايد تو گفت دايي نديدي مگه!  وا_

  نکردم کارا اين از حاال تا من_

  ديگه کني شروع جايي يه از بايد هميشه کن امتحان االن خوب_

 ؟ چيزي نايلوني توي بريزيد نميشه_

  باشه کارتون بايد حتما نه_

 ؟ کني مي لج يدار_

 ؟ کي با_

 ؟ من با-

 بري تو ات بکشي زحمت نيست الزمم ؟ کنم لج تو با بيکارم من مگه سامان اي ننه بچه چه واي_

  ميرم خودم شده صبح کوچه سر

 : گفت و وايستاد جلوم اومد که رفتم مي داشتم

  ميرم خودم ، ديگه داره هم رو ها بدبختي اين تو با شدن فاميل_

  خنده زير زدم ، بيرون رفت و تبرگش سريع

 ؟ خندي مي چرا_

 ! حاال کنه چيکار خواست مي انگار بود مستاصل اش قيافه چقدر نديدي مگه_

  عجيبه خيلي شده بزرگ نعمت و ناز توي حتما که اون مثل يکي براي خوب_

  واال... ديگه بشه آدم بايد ؟ چي که بالخره_

 قلم زا چيزي و کنيم جمع سرعت با داشتيم دوست که رو چيزايي ي همه کرديم سعي نفري دو

  شد تموم کارمون که بود 0 ساعت نزديکاي ديگه ، نندازيم

 !  بود سامان ماشين عقب صندوق ي اندازه وسايلمون ي همه

 : گفت و بست رو در سامان...  ماشين توي گذاشتيم و برديم هم کمک با

  بريم ديگه خوب_
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 بدم تحويلش رو کليد و کنم تسويه مستوفي خانوم با قبلش بايد ؟ بريم کجا_

 

 وقت چهي ديگه که شکر رو خدا...  شد بلند زدن نق با نحسش صداي بازم ، زدم رو اشون خونه در

  افتاد نمي بهش چشمم

  بيچاره امانس به زد زل فضولها مثل کنه سالم کيميا و من به اينکه جاي به کرد باز رو در که همين

 : گفتم و باال مگرفت رو کليد

  دمب تحويل رو کليدا بگيرم رو پيش پول اومدم...  کرديم که کنيم تخليه امروز بود قرار_

  ؟ کردين پيدا خونه مگه_

  کرديم پيدا بله_

  ؟ هست کجا_

  ها ديرمونه نداريم وقت ما...  نيستي بلد رو اونجاها شما_

  کنم صدا رو اقا جواد تا کن صبر! هول چقدرم وا_

 : گفتم و زدم شخنديني

 ! اقا بگي بهش و کني حسابش آدم تو اينکه مگه_

 دندي با در دم اومد هميشگيش داغون تيپ خالصه و شلواري زير و ريخته هم در موهاي با جواد

  موهاش سمت رفت دستش ناخوداگاه سامان

 : گفت و کرد سالم مودب خيلي

 ؟ باشن کي آقا_

 : گفتم و مکرد اخم!  بود مفتش و فضول هميشه

 ... براي اومدم قرارمون طبق ، وفا الوعده_

 پيش؟ پول رو بذاري خواي مي_

 برم و بگيرم رو پولم اومدم!  نه_
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  نکردين خالي رو خونه هنوز که شما_

 دهب خودت نداريم بهش نيازي ما که مونده پرت و خرت سري يه ، کرديم جور و جمع امروز چرا_

  سمساري

  صدا و سر بي چه_

 ! دلمونهم_

  بيارم پولتُ برم وايسا!  اهان_

 : گفت سامان به و برگشت يهو که تو رفت مي داشت

  تو بفرما_

 ممنون خيلي_

 شما قربون_

 سامان ونهبد که مرد مي داشت کرد عالفمون ساعت نيم بگيره تحويل رو خونه و بياره رو پول تا

  نبرديم رو وسايل همه چرا و کجاست جديدمون خونه کيه

 دست از يگهد کشيدم راحت نفس يه بستيم رو خونه در وقتي!  بفهمه هيچي نذاشتم لجش از ليو

 ! شديم راحت همشون

 و بودم خوشحال دل ته از من ولي زد نمي حرف زياد چون داره حسي چه کيميا دونستم نمي

  داشتم هيجان

 مي دل بودم اومده کنار سختي به باهاشون عمر يه که چيزايي ي همه از داشتم اينکه بخاطر

 ! باشه رويام هميشه تونست مي که گذاشتم مي جديدي زندگي توي رو پام و کندم

 ! کنم يداپ هم تازه خانواده و خونه يه بتونم تازه شغل يه کردن پيدا با کردم نمي فکر وقت هيچ

 

...  بود دهش بودم ديده رو اينجا من که اولي شب مثل دقيقا کيميا آقاجون خونه توي رفتيم وقتي

 : گفت گوشم زير و داشت نگهم باال بريم ورودي هاي پله از اينکه از قبل

  جوريم يه من_
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  ؟ چجوري_

  اومدم نمي کاش شده يهويي خيلي چيز همه کنم مي غربت احساس انگار دونم نمي_

 ؟ کردي قرار بر ارتباط سامان با زود چه ديدي...  ميشي خوب تو بياي_

  دارم رودروايسي مامانم با حتي ديگه االن من ، ميکنه فرق اون_

 ؟! چرا_

  ايه خانواده همچين به متعلق دونستم نمي حاال تا چون_

 !  مامانمونه اون ديوونه_

  کردم قاطي بخدا_

 ؟ باال نمياين چرا پس_

 بود وايستاده ما منتظر باال که کردم نگاه سامان به

  ميکشه خجالت بچه_

 : گفت داد با يهو و داد تکون رو سرش

  مامـــان_

  بازوم به کوبيد محکم کيميا

 ؟ کنم چيکار من حاال تره قاطي توام از که اين_

 که تيگرف خاصي اخالقاي يه اصال ، داري رَوي تک خيلي جديدا ولي قلويي دو من با تو ببين_

 ! مزخرفه همچين

  وايستاده نهآي جلوي کيانازي انگار...  کن نگاه رو تا دو اين ، من خداي واي_

 که اين منض ، ريخت ترسش و شد باز کيميا يخ تقريبا ما از گرمش استقبال و زندايي اومدن با

  بشه زده ذوق بيشتر زندايي تا بود شده باعث بودنمون قلو دو موضوع

 ودب اقاجون برخورد بود مهم برام که چيزي ، داشتني دوست و بود مهربون همچنان که هم دايي

  نديدمش نسال توي اما
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 : گفتم نشستيم که همين

 ؟ هستند کجا اقاجون و مامان پس_

 ايج منم ، آه و اشک شده کارشون رسيدن بهم که وقتي از کنند مي دل درد دارن نشستن_

  داشتم حالو همين بودم شهره

 : گفت و بلعيدش چجوري دونم نمي و دهنش توي گذاشت شيريني يه سامان

 ؟ خوردين شام شما ميميرم گرسنگي از دارم من_

 شد بلند سريع زندايي

 مامي اشب داشته صبر يکم نخورديم شام هنوز هم ما بچينه رو ميز گوهر گم مي االن ، دلم عزيز_

 ! است ساله 6 بچه انگار کرد مي برخورد باهاش جلف چقدر گرفت خندم

 

 صبح هب نسبت قاجونآ ، بيرون اومدند و کندن دل اتاق از اقاجون و مامان که بود شب آخر ديگه

  بود شده تر مهربون خيلي

 بود دهش باعث مامان با زدن حرف شايد دونم نمي!  گرفت تحويل رو کيميا هم و من هم که جوري

 اومد خوشم برخوردش از من بود که چي هر اما ، بشه کم دلخوريش که

 جوري ليو شد راحت خيالش داديم تحويل رو خونه رفتيم هم با و اومده کيميا فهميد مامان وقتي

  بمونه اينجا بخواد که نيست معلوم هنوز گفت بهم نفهمه کسي که

 رساست گمونم!  زندايي با حداقل بشه صميمي انقدر يهو سال اينهمه از بعد تونه نمي چون

  بياره پيش مشکلي زنداداشش با بودنش نزديک وقت يه که داشت بيخودي

 خونه توي که تنهايي از مدام خودش قول به چون دبو زده ذوق هم خيلي زندايي من نظر از

  کنه نام ثبت مختلف هاي کالس بوده مجبور و کرده مي فرار بوده دچارش

 ! کشهب نفس راحتتر يکم بشه کم وزنش از گرم يک حداقل که بره کجا نبود بلدم خدا بنده

 همه اين منداشت باور گاران...  ترس مثل بود دلم ته چيزي يه اما بود خوب خيلي شب اون اينکه با

  بود رسونده اينجا به رو ما حاال که رو اتفاقي



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 مدت وتاهک روياي يه فقط که کنم وحشت بشم بيدار صبح و بخوابم شب اگر که ترسيدم مي

  بوده کرده درگيرم

 بخوابيم ات رفتيم دوم طبقه بزرگ هاي اتاق از يکي توي کيميا منو زندايي راهنمايي با که وقتي

  بيشتر نه ديد مي رو اتاق توي تخت فقط چشمم که بودم داغون و خسته درانق

 : گفت کيميا کشيديم دراز که همين

 ؟ داري احساسي چه تو_

  صورتم روي کشيدم رو پتو و بستم رو هام چشم

  ام خسته بود طوالني و ماجرا پر خيلي امروز مياد خوابم فقط فعال_

  ديگست چيز يه دارم ناال که احساسي ولي ، ام خسته منم_

 ؟ چيه_

  باشم ناراحت يا عجيب و ناگهاني تغيير اينهمه از باشم خوشحال بايد دونم نمي_

 ؟ ناراحت چرا حاال_

 االن بود بهتر شايد ، باشيم اينجا ما نياد خوششون شايد ، اينها زندگي وسط اومديم يهو خوب_

  باشيم خودمون ي خونه تو

 : گفتم طرفش ردمب رو صورتم و شدم خيز نيم

 که داره ور ديگه کسي مامان مگه ، دهند مي انجام رو وظيفشون دارن فعال ميگي تو که اينهايي_

  ؟ بکنه کمکش

 وفيمست خانوم که بود خبر با هم ماجراها اين از قبل سامان راحت خيالت ؟ خونه کدوم بعدشم

  بود خونه دنبال برامون خودش اصال کرده جوابمون

 ؟ واقعا_

 و فکر رانقد پس...  بشيم خونشون پهن امشب ما تا شد باعث هم فضولياش همين با ، بابا آره_

  نيست مامان کن ول ديگه ديدم من که آقاجوني اين باش مطمئن نکن خيال

 .. . دوريه سال اينهمه جبران حداقل وظيفشه و کرده هاش نوه و دختر براي بکنه هم کاري هر
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 ... مامانم خهآ ولي هست اينم خوب آره_

 : گفتم ناله با و جام سر کردم پرت رو خودم

 اصال عني؟ي بودي اتوبوس تو ساعت چند مطمئني ببينم ، بخواب بگير کيميا خدا رو تو واي_

 نيستي؟ هالک

 ! بودم خواب راه طول تموم پنهون چه تو از ولي چرا،_

 بخوابي نک سعي بخير شب!  وتکليفم بدونم بيچاره منه تا سرت به زده بيخوابي بگو اول از_

  عزيزم

  بخير شب...  نميشي حسابي و درست خواهر من براي آخرش توام_

 امه چشم چجوري که نفهميدم اصال ولي کنم فکر جديدم روياهاي به داشتم دوست خيلي

 ...  برد خوابم و شد سنگين

 

 ابخو گيج هنوزم ، داد مي تکونم و کرد مي صدام داشت مدام که بود مزاحمي کدوم دونم نمي

  بودم

  کيانا...  موندم تنها من شو بلند بابا شده ظهر خوابي مي چقدر ، کيانا_

 پرت رو داد مي حرکتم داشت ساعت پاندول مثل که کيميا دست و کردم باز زور به رو چشمم يه

  طرف اون کردم

 : گفتم و کشيدم بلندي ي خميازه

  ؟ من جون به افتادي صبحي اول بيکاري_

  ها ميشه 11 داره ساعت بود کجا صبح اول_

 مياد خوابم من بيرون برو پاشو چي هر حاال_

 : گفت حرص با و کشيد روم از رو پتو

 کنم؟ چيکار من اينجايي که توام نيست مامان...  شو بيدار خدا رو تو_
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 ؟ مامان کجاست_

 اقاجونه پيش گفت گوهر ، دونم نمي_

  آوردن رد شورشُ  تاهم دو اين بابا اي_

 که اينا زنم مي حرف باهاش ماه 1 ي اندازه نديدم رو مامان هفته يه ميام اصفهان از که من واال_

 ! نکن عوض بحثُ  پاشو حاال ، دارن حق ديگه

 بريم بشم آماده تا شدم بلند ، بره هم روي چشمام نميذاره ديگه دونستم مي ، بود فايده بي نخير

  پايين

 پوشيدم و کردم پيدا آبرومند لباس دست يه بود اتاق گوشه که لمونوساي توي از بدبختي با

  بود زده تيپ کلي کيميا...

 ! اولي روز باشم ها مونده عقب شکل من بود ضايع خيلي

 شد شنرو قشنگشون و شيک ي خونه جمال به چشممون پايين بريم خواستيم مي وقتي تازه

  نداشت موزه از کمي دست که دومش ي طبقه البته

 رو چيز همه و نداشتن حوصله انگار ولي کنند استفاده فضاش از بيشتر تونستند مي نظرم به

 ! گوهر دست به بودن سپرده

 ....  دکورشون نبود جالب خيلي ولي بود شيک چيز همه که اين با

 با خيلي من ردک مي فکر کيميا ، بود گشنم خيلي شخصه به چون اشپزخونه توي رفتيم مستقيم

 ! بهم بود چسبيده دارم آشنايي اينجاها

 پرسيدم ازش و گفتيم بخير صبح بهش...  نبود کسي ولي بود چيده رو ميز گوهر

  ؟ هستند کجا بقيه پس_

 پايين مياد االن ديگه هم خانوم ثريا ، هتل رفتند شهرام آقا_

 چي؟ سامان_

  ميگيره دوش يا کنه مي ورزش داره يا حتما ، مادر مياد اونم_

  خوردن به کرد شروع هم کيميا ، شکستمش و پزه آب مرغ تخم سر تو زدم قاشق با
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 نداييز کرده پف هاي چشم از...  شد پيدا کلشون و سر هم سامان و ثريا که نکشيد طول خيلي

  بوده خواب االن تا بود معلوم

 توي از حتما بود تنش که ورزشي لباس به توجه با هم سامان!  تنبله که زد حدس شد مي راحت

 ! بود اومده حياط

 کوچک يخيل ي لقمه يه ناز با زندايي....  بشناسمون تونه نمي که فهميدم اش خيره هاي نگاه از

  سامان به داد و کرد درست

  عزيزم بيا_

 مرسي_

 ؟ گلم پسر چيه ات برنامه امروز راستي ، جونت نوش_

 جايي بريم قراره ها بچه با ؟ مگه چطور_

  کن کنسل رو قرارت_

 ؟! چرا_

  بيرون بريد هم با ، عزيزم ميره سر حوصلشون حتما اينجا هات عمه دختر خوب_

 : گفت و کرد ما به نگاهي سامان

 ؟ ميره سر حوصلتون اينجا شما_

 : گفتيم هم با اما هماهنگي بدون هميشه مثل

 ! خيلي_

 : گفت و شد بلند کشيد سر رو شيرش ليوان سامان ، خنديدن جفتشون

 تايي 0 اما من مهمون توپ جاي يه ناهار امروز ميشيم محسوب ميزبان فعال چون باشه_

 پرسيدم

 تايي؟ 0 چرا_

  ماني با تا سه ما_
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 االهاح حاال داريم کار کلي هستيم خونه که هم ما ، گذره مي خوش ببريد هم رو ماني عزيزم آره_

 پرسيد يواشکي کيميا

 ؟ کيه ماني _

 شديم ومق و خويش که االن ولي پسرخالشه بود گفته بهم مانسا نبوديم فاميل که موقع اون _

 ! مامان عموي نوه ميشه گمونم

 

  ديگه ثريا ي خواهرزاده يعني آهان_

  گمونم آره_

 :گفت و زد لبخندي زندايي

  ظهره نزديک ديگه که بشويد حاضر بريد دخترا خوب_

 زندايي؟ نميايد شما_

  ببينم تدارک مونيمه براي االن از ميخواهم من عزيزم نه_

 : گفتم تعجب با

 داريد؟ مهمون امشب مگه_

 بايد اه فاميل بالخره ، بديم خونه اين به شما اومدن بخاطر قراره که بود مهموني منظورم نه_

 ايزيسورپر چه..  شوند مي خوشحال همه مطمئنم!  شده پيدا شهره و افتاده اتفاقي چه بدونند

 ... بشه

  بگيد مياد بر ما دست از کمکي اگر...  شماست با حق بله_

 رهقشنگت دنياشون چون بپرسم چيز همه توي رو ها جوان نظر دارم دوست هميشه من ، حتما_

 اوکي؟ بدين بهم خوشگل ي ايده کلي بتونيد تا بگيريد روحيه يکم امروز حاال

 : گفتيم هم با بازم

 ! اوکي_
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 ! بود جوانان خراب کال اومد مي خوشم فکرش طرز از خيلي

 يدمپوش و برداشتم نداشت اتو به نيازي و بود هم چروک مدل که رو دوختم خوش کرم مانتوي

 : گفتم بهش که بپوشه مشکي مانتو خواست مي کيميا

 امروز باشه يکي کال تيپمون بذار بپوش رو مانتو همين توام_

 ؟ چرا وا_

  گذره مي خوش آخه_

 !  آزار مردم_

 رو مانسا داشتم دوست ، هم از تشخيصمون بود سخت خيلي يمبود زده که جوري يک تيپ با

 کنم اذيت

  زدند رو اتاق در که بودم شالم درگير آينه جلوي هنوز

 رت جذاب هميشه از چون کردم تعجب ديدنش از! سامانه دونستم مي ، کردم باز و رفتم خودم

  بود شده

 ! اومد مي بهش خيلي بنظرم و بود کرده عوض رو موهاش مدل که مخصوصا

  ؟ بريم_

  دادم تکون رو سرم

  ؟ اومده ماني مگه_

  بيخودي نياره ماشين که دنبالش ميريم ما نه_

 حاضريم ما باشه ، اهان-

 :گفت و کرد دقت صورتم به يکم

  ؟ ديگه کيانايي_

 باال اي شونه ، شد پشيمون سوالش از انگار سامان...  وايستاد کنارم اومد کيميا لحظه همون

 ! رفت حرف بدون و ختاندا
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 ؟ کيان يهو ميشه جني چرا اين_

 بريم بردار کيفتُ  بدونم کجا از من_

  يادب تا شديم منتظر و رسيديم زود خيلي بود نزديک تقريبا ماني ي خونه که اونجايي از

 : گفتم و جلو کشيدم رو خودم يکم ، بوديم نشسته عقب ما

 ؟ شده چي داره خبر ماني راستي_

  ؟ شدنمونه ميلفا منظورت_

  اوهوم-

  فهمه مي ديگه االن البته ، هنوز نه_

 : گفتم تمسخر با و دادم تکيه

 مي خبر اب رو همه هوا رو بوديم کرده کشف رو بزرگي اين به اتفاق دخترا ما اگر!  نباشيد خسته_

  کرديم

  گفتن زني گفتن مردي ، ديگه باشه ما بين بايد فرقي يه حال هر به_

 ؟ ارهد ربطي چه_

  نمک فکر بود سرحال خيلي ، نشست و کرد باز رو ماشين در ماني چون بده جواب که نشد

 از پر گاهن يه و برگشت دوباره بهت با...  کرد سالم و عقب سمت کرد رو روش ، داد دست سامان به

 : گفت و کرد تعجب

 ؟ شدم بيني دو دچار من_

  خنده زير زد سامان

 ؟ نداري بيشتر دماغ يدونه که تو_

 ! داريم کيانا تا دو چرا ولي آره که اون_

 : گفت و کرد سالم لبخند با کيميا

 ؟ قلوييم دو که نيست معلوم..  کيميا هستم کيانا خواهر من_
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  قلوييد دو معلومه کنم مي دقت که االن چرا!  باحال چه_

 ؟ ما ديدن از کنند مي تعجب انقدر همه چرا پس خوب_

 ام دونه هي کنيد فکر و باشيد همکار من با وقت چند هم شما اگر اما ، دونم ينم رو بقيه من واال_

 ؟ سامان نه ديگه مياريد در شاخ خوب شدم تا دو که ببينيد يهو بعدا

 ... چيزي همچين يه_

 ؟ سامان گذاشتي کاري قرار جمعه روز شده چي حاال ، خوشبختم حال هر به_

 : گفت و کرد روشن رو ماشين سامان

 داريم فاميلي کامال همي دور يه هم امروز تعطيله فعال رکا_

 کنند مي چيکار تا دو اين پس فاميليه اگر نپرسيد چون کشيد خجالت ما حضور از احتماال ماني

 !وسط اين

 : پرسيدم ازش

 ؟ هستين جون ثريا خواهر پسر شما ماني آقا ببخشيد_

 ؟ شناسيد مي منو ي خاله شما مگه_

 حدودي تا بله_

 دقيقا هستند من ي خاله خانوم ثريا!  البهج_

 : گفت زد مي پيامک گوشي با زمان هم و کرد مي رانندگي که همونجوري سامان

  ؟ بريم کجا بديد نظر يه_

 من البته...  دهب نظري يه کسي هر و بياد پيش سليقه اختالف کلي تا شد باعث سوالش يه همين و

  نبود مهم برام

  نبودم بلد باشه پولدارا بچه حد در که رو يجاي زياد واقع در چون

 رد رو همه سامان و ماني که کرد معرفي رو جا چند ذوق با بود دوستاش تاثير تحت که کيميا ولي

 ! بلدند بهتر پاتوق کلي بود معلوم قشنگ چون کردند
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 : گفت که شد موافقت سامان نظر با هم آخرش

 ؟ هان يمزن مي دور نيومد خوشتون اگر کردم فشکش تازه من که صفا با خيلي جاي يه ميريم_

  ردمک ذوق و اومد خوشم بردمون که جايي ديدن از خيلي کردم مي فکر که چيزي اون عکس بر و

 فلک هب سر رنگ خوش سبز درختاي از بود پر و کردي مي طي بايد که خمي و پيچ از پر ي جاده

 ...  انداخت مي شمال هاي جاده ياد رو آدم کشيده

  کندم مي رو ها درخت برگ دست با و پايين بودم داده رو نجرهپ

 : گفت گوشم زير و بهم زد کيميا

 ؟ بيرون رفتي کمر تا حرکت شد اينم ، کيان باش خانوم يکم_

 ! هستن کي اينها انگار حاال ، بابا برو_

  شنوند مي هيس_

 ؟ ترسم مي ازشون من مگه_

 : گفت فضولي با معمول طبق سامان

 ترسي؟ مي چي از کيانا دش چي_

 : گفتم و رفتم کيميا به اي غره چشم

  هيچي از_

  ترسه مي چيزي يه از دختري هر بالخره ميشه مگه_

 : گفت فکر بدون کيميا

  ترسه مي بسته فضاهاي و تنهايي و تاريکي از خيلي کيانا!  موافقم آره_

 ذاتش تمدونس مي چون دمترسون چيزي هر از بيشتر نشست سامان لب کنج سريع که لبخندي

 ! منه با گذاشتن سر به سر فکر به همش و بده

 به که اييه مشت با دادم قرار عنايت مورد رو کيميا کلي داشت ادامه برسيم وقتي تا ترس بحث

 ! گذاشت مي سامان اختيار در من از دلبازانه و دست که هايي آمار بخاطر کوبيدم مي پاش
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  نبود بدهکار گوشش و دشبو گرفته جو شکر رو خدا ولي

 ! که بکشم رو خواهرم تونستم نمي حال بهر بشم بيخيال کردم سعي

 همچين راچ که بود عجيب برام البته...  پسنديديم رو محيطش هممون شديم رستوران وارد وقتي

 هديگ بود مدلشون حتما خوب اما بشه ختم رستوران يه به فقط بايد درازي و طول ي جاده

 کرد نمي باور اولش کرديم تعريف ماني براي رو اخير جريانات ي همه تايي سه غذا شسفار از بعد

 کرد مي مسخره مدام و

 اليفامي ما و درسته حرفامون که شد مطمئن کم کم داديم مي بهش که هايي نشوني با ولي

 شويم مي محسوب جديدشون

 بود تر برخورد خوش خيلي سامان از حداقل ، بود قشنگ و خوب العملش عکس

 ... بياره در سر ماجرا از بيشتر که داره دوست و شده خوشحال که بود معلوم کامال

 اون از ما هم ، طرفه دو البته گذرونديم اطالعاتي ي تخليه به تقريبا بوديم اونجا که رو ساعتي دو

 ... ما از اونها هم کرديم مي سوال ها خانواده حتي چيز همه مورد در ها

 يم يا داد نمي جواب يا که خورد مي زنگ سره يه محل بي خروس مثل امانس گوشي وسط اين

 پيچوند

 ! روزه چند اين حتما بود کرده کنسل ما بخاطر رو اش عاشقانه هاي ميعاد از کلي خدا بنده

 با ما متس برگشت و وايستاد يهو سامان بشيم ماشين سوار تا بيرون اومديم رستوران از وقتي

 : گفت بعد ردک نگاهمون کنجکاوي

 ؟ کيانا_

 خنديد انيم...  نگفت چيزي من مثل کنه سکوت خوبه خيلي مواقع اينجور دونست مي که کيميا

 ؟ کياناست کدومتون بزنيم حدس بايد ما االن يعني_

 : گفت و کيميا به شد خيره بود کرده کشف چيزي يه انگار که سامان

 ! کدومه کي بفهمي ات باشي باهوش يکم کافيه فقط خواد نمي زدن حدس_
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 حالش ات بکنه اشتباه خواست مي دلم فقط...  خوردم مي حرص داشتم ، رفت کيميا نزديک يکم

 بگيرم رو

 ميزنه حدس اشتباه داره فعال که خوبه...  نوشته پيشونيمون رو انگار!  خودخواه

 : گفت و بهم کوبيد رو دستاش ماني

 بتونه بزنيد حرفي يا کنيد راهنمايي شما اينکه بدون نساما که بنديم مي شرط آقا....  نگو وايسا_

 بشناستون

 : کيميا

 ؟ اونوقت بنديد مي شرط چي سر_

 : گفتم سريع همين بخاطر بگم خواستم مي رو مونده گلوم سر که چيزي

 بده انجام ميگيم که رو کاري فردا و بده گوش ما حرف به بايد باخت اگر_

 : پرسيد انيم جاش به اما باال داد رو ابروش

 ؟ کاري چه خوب_

 : دادم رو جوابش خونسرد خيلي

 خواد مي جربزه يکم فقط نيست سختي کار_

 قبوله باشه:  گفت و گرفت باال رو سرش نفس به اعتماد با سامان

 : گفتم نهمي بخاطر کيانام زدم حرف بيشتر که من دونه مي حاال که فهميدم کردنش نگاه طرز از

 ! رفتيم لو حاضر حال در کنم فکر کنيم جايي جابه يکم ما تا برگرديد شما پس خوب_

 : گفت اروم و پيشم اومد کيميا...  ما سمت کردند رو پشتشون حرف بدون

 بپرسي ازش اينو رفت يادت ؟ چي برد اگر خانوم زرنگ_

 همين نکن صحبت شد چي هر فقط تو...  حاال_

 جاي رس کنيم گم رد اينکه براي کنه خيال ممکنه کردم تصور چون کرديم عوض هم با رو جامون

 باشيم مونده خودمون
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 : گفت بهشون کيميا

 برگرديد_

 و نم بين اول همون سامان بود گردش حال در همش نگاهش که ماني عکس بر بود جالب خيلي

 شد خيره من به کيميا

 نوشت چيزي يه انگار و باال آورد رو گوشيش...  نگفت چيزي اما

 دايص اون چون نکردم حرکتي...  ام شناخته که فهميدم شد بلند خودم اس ام اس صداي وقتي

 نشنيد رو زنگ

 ! داده تشخيص منو که بگه خواست مي کارش اين با

 گرفت نشونه رو کيميا انگشت با باوريم نا کمال در ولي

 ... کيانايي تو_

 من سمت دويد خوشحالي با و زد جيغ کيميا

 ! کيميام نم خوردي کلک خان سامان نخير_

 درآوردم رو گوشيم بازيشون مسخره به توجه بدون

 : بود نوشته

 مي تيگذاش مبهم شرط برام چون اما بشناسم رو تو راحتي به تونم مي هميشه من باشه يادت_

 وروجک گذره مي سرت تو چي بدونم تا بازم

 اينکه از قبل بگيرم رو خودم جلوي نتونستم...  بودم کرده تعجب خيلي ؟ بود کنجکاو انقدر يعني

 بشيم ماشين سوار

 : گفتم و کنارش رفتم

 ؟ فهميدي چجوري_

 ؟ بگم_
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 مرفت قدم يه ناخوداگاه ، صورتم سمت آورد رو دستش و زد نيشخندي...  دادم تکون رو سرم

 عقب

 : گفت و داد نشون دور از رو ام گونه انشگت با

 تفادهاس ازش ميشه خوب...  مونده جا ااينج کوچک خراش يه ؟ يادته رو باغ توي ديروزت سقوط_

 کرد

 ... شد سوار و خنديد اشتياق با ديد منو خشم از پر ي چهره وقتي

 : گفتم دلم تو و ماشينش الستيک به کوبيدم پا با

 ! ... فردا نکنم کم رو تو روي اگر نامردم_

 

 

 

 : فتگ لبخند با تگذش مي ها خم و پيچ از داشت که همونجوري و کرد بهم نگاهي آينه توي از

 ؟ بود چي شرطت بگي خواي نمي عمه دختر خوب_

...  لبم ور اورد خنده رسيد ذهنم به که چيزي اولين اوردم مي کم نبايد ولي بودم نکرده فکرشو

 !؟ اين از بهتر چي

 ميگم چي ببينن بودن منتظر تاييشون سه هر تقريبا

 : گفتم کامل نفس به اعتماد با و دادم تکيه

 !!! بکنه رو گوهر کاراي فردا سامان....  اينه نم شرط_

 :گفتم داد با...  دراومد هممون جيغ که ترمز روز زد چنان

 کرديم سکته ؟ فرمون پشت شيني مي چرا بروني نيستي بلد ديوونه_

 : گفت حرص با و برگشت

 ؟ زند خانوم شرطت بود اين هه... رسه نمي شما به فرمونم دست ببخشيد_
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 ؟ بود بدي زچب مگه آره_

 بد نه مزخرفه_

 ؟ چرا_

 ... يه حتي عمرم تو من_

 : گفتم سريع و بده ادامه نگذاشتم

 کردي عرض بار صد حاال تا اينو!  نشستي هم فنجون يه حتي دونم مي بله_

 \؟! کنم کار گوهر جاي برم ميگي چرا پس_

 پيش چي اينده دونه مين که کسي بگيري ياد رو واجبي چيزاي اين بايد ديگه آدميزاده بالخره_

 مياد

 بکني هم کارا اين از بخاطرش شدي مجبور که گرفتي زني يه شايد

 اشهب خودمون طبقه از که کنم مي انتخاب رو دختري کنم ازدواج بخوام اگر من باش مطمئن_

 بزنم زآمي تحقير کاراي به دست بخاطرش بشم مجبور که نميرم نسبي و اصل بي هر دنبال

 :دادم جواب نفرت با خودش مثل خورد بهم حالم نشزد حرف لحن از

 عمليه دماغ دختراي همون لياقتتون تو امثال و تو چون بهتره باشه خودتون طبقه از حتما آره_

 بيان چشم به شايد تا ميگذارن کار بادکنک يه لپشون هر رو که

 شما برخالف نندز نمي حرف وقيح انقدر دار نسب و اصل ادماي باشه يادت افراشته جناب ضمنا

 ! دارن نزاکت خيلي هم

 اين و دمبو کرده داغ من ولي کنم سکوت که بودش کشيده کيميا بس از بود شده سرخ دستم

 ... نبود مهم برام چيزا

 بشينم ساکت تونستم نمي بود شده توهين بهم مستقيم غير وقتي يعني

 : گفت ماشين تو حاکم جو شدن عوض براي ماني

 سامان دوما!  باالست سر تف بزنيد حرفي هر شديد فاميل االن ديگه شما زشته کنيد بس که اوال_

 وايستاديم ملت راه وسط بيفت راه
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 ؟ نه يا کني مي قبول اخرش شد چي نفهميديم ما بالخره سوما

 : گفتم ماني به رو و کردم استفاده فرصت از

 ؟ مامانشه دسته رادوپ گفت و قولش زير زد هم اوندفعه کورس سر رفته يادت مگه نخير_

 ! قوله بد ناجور شما پسرخاله اين

 توقع.. . آرامشش با رانندگي والبته بود سامان منتظره غير سکوت بود عجيب برام که چيزي

 ! بياد کوتاه من هاي حرف مقابل در راحت انقدر نداشتم

 اومد انمام ديدن به کنجکاوي روي از ماني...  نزد چيزا اين و شرط از حرفي کسي ديگه

 ديدن مباز گفت مي بهش مدام که جوري اومد خوشش ماني متانت و اخالق از خيلي مامان البته و

 ! بيا خالت

 : گفت دايي که بوديم شام ميز سر شب

 رو ودشونخ به مخصوص اتاق بايد دخترا...  بکني باال هاي اتاق براي فکري يه بهتره جان ثريا_

 باشند داشته

 هست کليمش يه فقط بده نظر دکور براي بياد فردا شد قرار کردم هماهنگ ريسو با امروز اتفاقا_

 ؟ مشکلي چه_

 

 خاليه که هست اتاق يه فقط دوم طبقه آخه_

 چشمم هک برداشتم رو نوشابه ليوان...  کردند مي ما هالک خودشونو داشتند ها بيچاره!  بامزه چه

 سامان شرور ي قيافه به افتاد

 : گفت مامانش به

 ؟ بدم پيشنهاد يه_

 عزيزم بگو_
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 جورياين...  ها عمه دختر براي کنيد آماده مونده هم استفاده بي که رو سوم طبقه بهتره خوب_

 دارند هم بيشتري آزادي

 : گفت خوشحالي با دايي

 موافقم خوبه خيلي_

 : گفت بهم ترديد با ثريا

 ؟ ندارين مشکلي شما جون کيانازي_

 ؟ زندايي چي با_

 بريد ماش نداره اشکالي ، نداره اتاق اونجا کسي يعني نميشه اي استفاده هيچ بقهط اون خوب_

 نيست خواهرت که وقتايي بترسي شايد ولي داريد تري وسيع جاي البته ؟ اونجا

 حس راگ ؟ گفتم مي چي ، بگيره انتقام تا کرد استفاده من ترس از سامان بود مشخص کامال

 شدم مي بدبخت و دستش بود افتاده ضعفم نقطه ديگه که گفتم مي رو واقعيم

 : دادم جواب لبخند با و کشيدم عميقي نفس

 موافقم که من...  باشيم هم تر راحت کنم فکر_

 ! بشه دهسابي بهم يکم سامان هاي دندون تا شدم مي باعث قيمتي هر به وقتي بود جذاب خيلي

 : گفت گوشم در کيميا

 ؟ ميذاري چيز همه روي پا داري که بندازي کل باهاش خواهي مي حد اين تا يعني_

...  شينمن فرمون پشت ديگه حتي روش کردن کم بخاطر حاضرم من...  نشناختي اينو هنوز تو_

 ! وضعيه چه کن فکر تو ديگه

...................... 

 حرف ردنک ثابت و من کردن ضايع بخاطر حاضره هم سامان که دونستم نمي هنوز شب اون البته

 بزنه کاري هر به دست خودش ي نهمردو

 اخش هم روم به رو ي صحنه ديدن از آشپزخونه توي رفتم و شدم بيدار خواب از صبح وقتي و

 بره پيش که ميتونه کجاها تا ما لجاجت عمق فهميدم تازه اينکه هم درآوردم
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 ... نبود گوهر از خبري و کرد مي درست صبحانه داشت سامان

 لبخند با. .. کرد حس رو نگاهم سنگيني ، کنه درست نيمرو خواست مي و بود وايستاده گاز کنار

 سمتم برگشت

 عمه دختر سالم_

 ؟ ميکني چيکار...  بخير صبح سالم_

 کردم دم هم چاي..  بشه گرم گذاشتم شير ، کنم مي درست نيمرو دارم اوم_

 اکتيو چه آفرين_

 ديگه اينيم ما ديگه_

 ؟ نميخواي کمک_

 ! عمرا ؟ تو از_

 نشستم و انداختم باال اي شونه

 ؟ کجاست گوهر راستي ، راحتي جور هر_

 انداخت نگاهي چشمي زير

 

 ؟ کنه استراحت رو امروز که نگذاشتي شرط شما مگه_

 

 : گفتم و کردم گرد رو هام چشم

 

 بعيده تو از ؟ کردي قبول يعني_

 

 داد وابج خونسردي با و سمتم شد دوال يکم ميز روي گذاشت رو دستاش اومد
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 نشي زده جو زيادي تو اميدوارم فقط ، کنم مي کاري هر قولم زير نزنم اينکه براي_

 

 ؟ بشم زده جو بايد چرا_

 

 نيستي مستثنا توام ، کمه خيلي خيلي شون جنبه درصد دخترا اصوال_

 

 نداري شامه کال ديگه که تو.  ضعيفه خيلي خيلي بوياييشون درصد هم پسرا اصوال_

 

 چطور؟_

 

 گرفت ته نيمروت آخه_

 

 ايچ هم و رفته سر شير هم خورديم سوخته نيمروي هم چون بود دلچسبي ي صبحانه خيلي

 ... جوشيده

 

 ! کار سر رفت مي داغون ي قيافه اون با داشت وقتي بود کنده کوه انگار سامان بيچاره

 

 اما کرد کار و تادوايس گوهر بجاي صبح فقط و کنه عمل قولش به کامل روز يه نتونست که درسته

 نبود بد شروع براي همونم خوب
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 من بودن اگر واقعا که بود داييم پسر با زدن کله و سر اونم داشت مزيت يه خونه اون توي بودن

 ! رفت مي سر حوصلم يکي

 

. 

 

. 

 

. 

 

 دهآما مامان و کيميا و من اتاق مدت اين تو و گذشت مي جديد خونه توي سکونت از روز چند

 بود شده

 

 جاي يخيل نظرم به چون کردم نمي آرامش و راحتي احساس توش اصال راحتي و شيکي ي همه با

 بود پرتي

 

 کيميا هک مخصوصا بود انگيز وهم يکم من براي خونه اهالي از دور و بود سوم ي طبقه اينکه يعني

 ! تشدا استفاده قابل اتاق يه فقط که طبقه يه و موندم مي من و گشت مي بر هفته آخر تا

 

 بود صمشخ کامال...  باشه سامان همون که بانيش و باعث به گفتن بيراه و بد بود شده کارم

 ! رسيده هدفش به که خوشحاله

 

 !بود راه تو قاعدتا هم خانوادگي مهموني و بود نزديک پنجشنبه
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 ممراس که بود مهم خيلي براش انگار بود اون و اين به سفارش مشغول شب تا صبح از زندايي

 بشه برگذار آبرومندانه و خوب

 

 و بزنه دلبخن الکي نمياد خوشش چون باشه تهران نداره دوست گفت مي و زد مي نق مدام کيميا

 بشه ظاهر فاميل ظاهر به غريبه جمع يه جلوي

 

 شد مي امانج کار اين بايد بالخره ؟ داشت عيبي چه خوب ولي نداشتم ازش کمي دست منم گرچه

 ديگه

 

 کرد نمي توجهي چيزا اين و خريد و مهموني به ديگه که بود خوشحال رانقد مامان

 

 حرص که کاري رفت مي دايي و سامان ي صدقه قربون و چرخيد مي پروانه مثل باباش دور فقط

 ! کرده فراموش رو هاش بچه کردم مي فکر چون مياورد در منو

 

 صالا دلم ته اما دادم مي حق شبه...  بود کشيده دست کارشم از حتي ولي بود بعيد مامان از

 نبودم راضي

 اومد و شد آماده ساعت دو از بعد زندايي...  تايي 0 ، خريد بريم بود قرار بعدازظهر چهارشنبه

 پايين

 مه مامان!  نداشتم فر و قر اينهمه و شدم مي حاضر زود اصوال چون خوردم مي ميوه داشتم من

 بودند منتظر و بودند نشسته کيميا با که

 زد مي نفس نفس هنوز چون بشه خوشگل تا کرده تالش زيادي جون ثريا بود معلوم

 بفرسته ماشين تا فرهنگ آقاي به بزن زنگ گوهر_
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 : گفتم و دادم قورت رو پرتقال

 ؟ کنيد نمي رانندگي شما مگه_

 عزيزم نيستم بلد که من_

 بلدم من خوب_

 ام زنونه يدخر عاشق من که بريم ؟ هستيد چي معطل پس!  عالي چه_

 : گفت تمسخر با ها پله باالي از سامان

 هک هم اتوماتيک دنده ضمن در باشه حواست داره وحشت باال سرعت از من مامي دايي دختر_

 ؟ انشاال بلدي

 : گفتم و کردم پاک رو دهنم بود سالن کنار که قدي آينه جلوي

 بلدم کارمو من نخور غصه شما_

 ! بلدي کارتو چقدر ميشه معلوم برگردي ريدخ از وقتي مخصوصا بله که اون_

 اما ، فتگ نمي چيزي که فهميد نمي رو منظورش کسي شايد بود من کردن آتيشي هدفش کال

 خوام يم دونه مي خدا و خريد برم قراره که بديدم نديد يه من اينکه يعني حرفش فهميدم خودم

 ! کنم چيکار و بخرم چي

 باال همون هنوزم سامان ، برداشتم زندايي راهنمايي با رو ها ماشين از يکي سوييچ شانسکي

 بود جواب منتظر و بود وايستاده

 : گفتم و نگذاشتم راهش به چشم اين از بيشتر

 !هديگ بعضياي چشم البته و بشه کور بازار چشم تا کنم مي رو سعيم همه باش مطمئن_

 تذکر بهم زنداداشش چشم از ردو مامان...  افتادم راه و درآوردم براش ضميمه در هم شکلکي

 داد اخالقي

 ! خنديد ريز فقط بود شده عادي براش ما دعواي و جنگ ديگه که هم کيميا

 يه ترينوي پشت رفتيم مي تا ، بود سخت خيلي ثريا مثل کالس هاي خانوم يه با کردن خريد

 : گفت مي يهو بديم نظر اينکه از قبل مغازه
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 ادختر بريم!  داغوني هاي جنس چه_

 که گذاشت مي چيزايي رو دست بود باال نفسش به اعتماد چقدرم...  واقعا بود حالگيري آخر يعني

 ! خودش به برسه چه خورد نمي منم به سايزش

 به ريعس که گرفت رو ناز خيلي ي دخترونه لباس يه چشمم مداوم تالش ساعت دو از بعد بالخره

 دادم نشونش بقيه

 : گفت مامان ليو پسنديد و کرد ذوق هم کيميا

 ؟ مختلطه مهموني جان ثريا_

 ؟ عزيزم کرد جدا هم از رو خانوادگي جمع ميشه مگه خوب_

 بخريد اينو بدم اجازه تونم نمي متاسفانه ها بچه_

 بود کج دوزاريش زندايي ولي ميگه اينو چرا دونستيم مي کيميا و من

 که شيکه خيلي ؟ داره ايرادي مگه ؟ شهره چرا_

 کنند استفاده مهموني اين توي ازش تونند نمي من دختراي ليو شيکه بله_

 ؟ چرا آخه وا_

 ايم مردونه زنونه ما جون زندايي_

 ؟! واقعـــا_

 

 !! باشه گير پا و دست که حدي اون در نه اما داشت ادامه همچنان تعجبش

 

 هاي مونيمه براي حداقل تا کنيم پرو کرديم پسند که رو لباسي همين کرد راضي رو ما اصرار با

 بپوشيم نداشت محدوديت که ديگه
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 خودم تخواس مي دلم يعني!  بود مونده باز دهنم کردم تنم پرو اتاق تو وقتي بود خدام از که من

 بگيرم شماره خودم از

 

 و اومد شخوش اونم مياد من به ديد وقتي و نشد کار به دست پررو و بود تنبل هميشه که کيميا

 داد اوکي

 

 يتمونشخص با رنگش تناسب مامان قول به...  اي فيروزه اون و برداشتم ارغواني نگر من البته

 ! بود جور

 

 ذوق عالمه يه نمم و بود قشنگ خيلي اينکه با کنم استفاده ازش شب فردا تونستم نمي متاسفانه

 ! بود لختي هم خيلي خوب ولي داشتم

 

 که کرد خابانت پوشيده و بلند تقريبا پيراهن يه خودش براي داشت که خوبي ي سليقه با مامان

 اومد مي پوستش به هم مشکيش رنگ

 

 که داشت نخورده دست مجلسي لباس دست چند اخيرش سفر از خودش ي گفته طبق زندايي

 بود مناسب مهموني براي

 

 حسابي و تدرس چيز يه بالخره نبود قرار انگار که بوديم خواهرا ما فقط بود معلوم که اينجور ولي

 کنيم اپيد

 

 اومد در صدام ديگه زدن دور و گشتن ساعت 0 از بعد
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 بخدا نشم آفتابي فردا اصال راضيم شدم خسته من مامان_

 

 عزيزم ببينن رو شماها که ميان دارن آدم اينهمه ؟ ميشه مگه!  جونم کيانازي حرفيه چه_

 

 ؟ وشيمبپ رو ها لباس همين هم ما که بگيرند مهموني دوم ي طبقه بروند ها خانوم نميشه حاال_

 ها افتاده مد از مختلط مدل ديگه هست تنوعم

 

 ميشيم فاميل مسخره اونوقت نداره امکان اصال!  نگو واي_

 

 : گفت و زد باد رو صورتش دست با مامان

 

 مونيم نمي لباس بي باش مطمئن باشيم شانس خوش اگه ميريم هم ديگه پاساژ يه_

 

 ! ريز ريز زدم نق چقدر بماند حاال...  بعدي پاساژ رفتيم و زدند گولم بود جوري هر

 

 ها ويترين توي بود رفته چشمي 0 ناپذير خستگي من عکس بر کيميا

 

 بوتيک يه جلوي مانکن به افتاد چشمم که رفتم مي داشتم اخم با دنبالشون

 

 يکم کتش هک بود اين خوبيش و داشت قشنگي طرح که بود شيک خيلي دخترونه شلوار و کت يه

 بود بلند
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 يدنشپوش با بودم مطمئن چون اومد خوشم ازش خيلي که من بود چي هر!  بود مدلش البته که

 ميشم خوشتيپ حسابي

 

 شديم مي تر فرم خوش و تر کشيده شلوار و کت با که بود جوري کيميا و من استيل

 

 : گفتم و کشيدم رو مامان دست

 

 کردم پيداش کنم فکر_

 

 : گفت سريع چون بود اشتباه حدسم اما ذوقمون تو نهبز بازم زندايي ترسيدم

 

 پشتش پاپيون مخصوصا نازه چه واي_

 

 ! داره هم بامزه کوچيک پاپيون يه کمرش پشت ميگه راست فهميدم دقت يکم با

 بود ينهم هميشه...  برداريم شکل يه دومون هر شديم مجبور بودن رنگ تک علت به متاسفانه

 ! شديم مي شکل يه حتما حتما باشيم وتمتفا خواستيم مي که جايي

 

 شال و فشک خريد از بعد.  بود قشنگ خيلي داشت که فانتزي دوخت با و بود تيره يشمي رنگش

 برگشتيم چيز همه بودن کامل از اطمينان و

 

 نبود همم برام اصال تقريبا يعني!  خوردم نمي رو قيمت ي غصه خريد توي که بود باري اولين
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 واال...  چشيديم هم رو بيخيالي طعم و نمرديم

 

 

 

  بود کارا اين عاشق گمونم!  زندايي جز بوديم داغون هممون خونه رسيديم وقتي

 

  سالن ويت نشستيم هم ما کنه عوض رو لباسش تا رفت سريع بود شده کالفه گرما از که مامان

 

  کردند اجالل نزول خان سامان که خورديم مي بود آورده گوهر که رو خنکي شربت داشتيم

 

  شديد راه هالک که بينم مي نباشيد خسته ها خانوم به به_

 

  ميره خستگيمون که خريديم تاپ چيزاي کلي عوضش ، خوشگلم باشي سالمت_

 

  سالمتي به اِ_

 

 رو لباسي و برداشت رو پاش کنار نايلون يهو زندايي ، دهنم توي گذاشتم بود ليوان ته که رو يخي

 : گفت و باال آورد رو اولي لباس اون بلکه رو شلواره و کت نه البته بوديم خريده که

 

  برداشته رو ديگش رنگ يه هم کيانازي کيمياست براي اين ، قشنگه چه ببين_
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 !  شدم سرخ خجالت از صورتم به افتاد سامان بهت از پر نگاه وقتي

 

 : گفت لب زير

 

  باشه مبارک_

 

 فردا مراسم رايب حاال داشتيم پوشش کال هفته يه اين توي اينکه به توجه با ما کرد نمي فکر شايد

  بپوشيم و بخريم لباسي همچين شب

 

 !  بکشم رو موهاش دونه دونه خواست مي دلم و نيومد خوشم اصال ثريا کار از بود چي هر

 

 فوق زندايي اين با کرد شد مي چيکار خوب ولي!.....  البته نداشت من از کمي دست هم کيميا

  ؟! واقعا مدرن

 

. 

 

. 

 

. 

 

 هفته هي از بعد رفتنش از ، اصفهان سمت به داشت هواپيما بليط ازظهر بعد جمعه براي کيميا

  نداشتيم هم با خوبي اين به خاطرات وقت هيچ که مخصوصا بودم دار غصه خيلي
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 نخوره غيبت ديگه تا باشه کالس سر شنبه بود مجبور ، کرد شد نمي کاري اما

 

  بودند ومدها گوهر به کمک براي نميشناختم که نفر چند ، بود شده شلوغ حسابي خونه صبح از

 

 و بده نشون همه به رو دخترش خواست مي سال اينهمه از بعد انگار ، بود خوشحال خيلي آقاجون

 ! خودم پيش اومد رنگ بوم مثل آخرشم ببينيد بگه

 

 ندهرسو هم مامان صورت به حتي رو سترسا که اي نديده هاي فاميل با برخورد از ترسيدم مي

 ! بودند

 

 يگهد باشيم حجاب بي نبود قرار چون تا سه ما قاعدتا ولي داشت آرايشگاه وقت زندايي ظهر

  نداشتيم هم چيزا اين و مو کردن درست به نيازي

 

  نپايي رفتيم کيميا با ناهار براي و خوابيدم ظهر هاي نزديک تا راحت خيال با بنابراين

 

 : گفت متعجب ديدنمون با سامان ، بودند ميز سر مامان و آقاجون و سامان

 

  ؟ آرايشگاه نرفتيد مامان با شما مگه_

 

  داريم وقت ديگه آرايشگاه يه ما نه_
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  باشيد موفق!  آهان_

 

 ... خوردم رو غذام بهش توجه بي و زدم مضحکي لبخند

 

 ينهمها رو حياط کردم نمي فکر اصال!  مشد ميخ تعجب از وايستادم اتاقم پنجره پشت وقتي

 باشند کرده قشنگ

 

 پشت واقعا ... کنه برگذار رو جشن حياط توي خواست مي زندايي بود مناسب هوا اينکه به توجه با

 نداره حرف کارش

 

 : گفتم و برگشتم خودش با بود درگير هنوز کيميا

 

 ؟ شده خورد پول شبيه قيافت انقدر چرا_

 

 باشم خونسرد تو مثل يکم تونستم مي کاش_

 

 نيستي؟ يعني_

 

 يستين من مثل صدم در يک تو کن باور ، همديگه عين و قلوييم دو ما که مفته حرف همش!  نه_

 

 اومدم يادن به زود که من موندي معيوب رسيده دير تو به اکسيژن کنم فکر ميگي راست آره_

 سالمم
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 رو وت و من خواهند مي که هايي آدم از ميشه پر اينجا ديگه ساعت چند تا فهمي نمي!  بانمک_

 ؟ ميکني بررسي رو اينجا ويو داري راحت انقدر اونوقت ؟ ببينند

 

 قشنگتريم همشون از باش مطمئن ، من خواهر نداريم که شاخ ببينن بيان خوب_

 

 نفست به اعتماد قربون_

 

 ؟ چيه مشکلت تو حاال_

 

 کنم آرايش جوريچ رو صورتم کنم چيکار رو موهام دونم نمي_

 

 بيرون ميذاريم رو جلوش هم يخورده حاال باال بنديمش مي شال زير ميره که موهامون_

 

 بشناست نتونه جونم ثريا که سازمت مي جوري يه نخور غم داري منو تا که آرايشم

 

 نشده دير تا شو کار به دست زودتر ، ميگي راست که تو_

 

 کنيم حال بذارم دشا توپ آهنگ يه جديدم سيستم با وايسا_

 

 ؟ کامپيوتر تو واسه خريده تاپ لپ من براي سامان چرا راستي_
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 " گفتم حرص با و ها موزيک توي رفتم...  کرد تازه رو دلم داغ

 

 بياره در منو لج خواهد مي ، خرابه ذاتش اصوال چون_

 

 باشه اهشرهم تاپش لپ بايد دانشجوه کيميا گفت پرسيد رو سوال همين ازش دايي وقتي ولي_

 باالتره مدلشم بهتره براش سيستم است خونه تو که کيانا اما

 

 زياده سرمم از اين خونه تو بمونم بايد سوادم بي من که بود اين منظورش ، جان باهوش د نه د_

 

 داريا برداشتي چه توام ، بابا برو_

 

 امانس مورد در يچ هر که رسي مي من هاي حرف تموم به آخرش ، گفتم بهت کي من ببين حاال_

 درسته ميگم خان

 

 پس؟ شد چي آهنگ خوب خيله_

 

 امشب مخصوص شاد موزيک اينم بفرماييد_

 

 کردم تدرس رو کيميا من اول ، شد تموم آرايشمون بازي مسخره و کردن اذيت کلي از بعد بالخره

 کرد آرايش رو من و زد الگو کيميا بعدش بودم واردتر يکم چون

 



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 پسندي؟ مي چطوره_

 

 خوشگليم ذاتا ما که گفتم نگير سخت عزيزم آره_

 

 ؟ ديدي بزنيم مامان به سر يه نرفتيم کيان راستي_

 

 کنيم مي چيکار ببينه زد مي سر ما به اومد مي اون حداقل بود بهتر اما ديديم آره_

 

 جمع توي برگرده دوباره خواهد مي ماجرا اونهمه و سال اينهمه از بعد داره استرس خيلي_

 واال نباشه چيز همه به حواسش داره حق وادگيخان

 

 ميشه خوب ببينم کنم سرت رو شالت بيا ، اوهوم_

 

 تو سادگي نهايت در ، آينه تو قيافمون ديدن از اومد خوشم واقعا شديم حاضر دومون هر وقتي

 بوديم شده برو دل

 

 .... زد مي لبخند مدام کيميا که جوري

 

 پنجره پشت فضولي رفتم

 

 ببين رو ماني و سامان بيا کيميا_
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 ؟ هستن مگه_

 

 عزيزم کالسن هاي چقدرم اومدند نفري چند بابا آره_

 

 کرده خوشتيپ چه سامان ، ميگي راست واي_

 

 کشيد دست گردنش روي ضايع شال از بالخره همينطور هم ماني_

 

 که مياد بهش اتفاقا_

 : گفتم و کردم نگاهش چپکي

 

 پسند بد نشو نااي مثل زود انقدر خدا رو تو_

 

 خودتي!  وا_

 

 کنه پيدا خاطرخواه کلي امشب سامان گمونم_

 

 مردم بچه خوره مي چشم نکن نگاهش زياد حاال!  واقعا_

 

 : گفتم ادا با و انداختم رو پرده
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...  نزنه ذاييک لبخند انقدر تا بياد سرش باليي يه بهش بخوره مستقيم چشمم کاش ، جهنم ايش_

 ! واال

 

 مفهميد تازه...  خوردم غصه اش ساده و پريده رنگ ي چهره ديدن از دنبالمون اومد انمام وقتي

 باشه مراسم اين تو سخته براش چقدر

 

 شديد ناز چقدر ؟ دخترا بريم_

 

 ها سرده خيلي دستت ؟ مامان خوبي_

 

 خوبم ، نيست چيزي_

 

 ميريزه داره چشمات از اضطراب شناسم مي رو تو من جونم شهره_

 

 کنيد مي فکر شما که نيست اوني دليلش اما آره_

 

 ؟ چيه پس_

 

 به رهت خالي هميشه از جاش انگار..  بود کنارم جمع اين تو هم باباتون امشب خواست مي دلم_

 داشتم نياز حمايتش

 

 : گفتم و اش شونه دور انداختم رو دستم بگيره ام گريه بود نزديک اينکه با
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 ؟ کنارت چين فرشته تا دو ينا پس شم فدات نيستي تنها االنم_

 

 مادر بگير تحويل رو خودت يکم_

 

 دايي توسط و حياط توي رفتيم که نبود شلوغ خيلي هنوز...  پايين رفتيم هم با و خنده زير زديم

 شديم معرفي تک تک آقاجون و

 

 هواي هب فقط انگار کردند مي برخورد خشک جورايي يه همشون بودند اونجا که دختري تا چند

 ! تازشون اقوام ديدن نه بودند اومده همونيم

 

 با مرد و زن هک جايي بياد راحت انقدر که نبود هضم قابل برام ولي بود شده خوشگل خيلي زندايي

 تعجب اب اکثرا که بود همين بخاطر شايد داشت فرق ما شدن بزرگ فرهنگ حال هر به هستند هم

 کردند مي نگاه لباسهامون به

 

 و بودم کرده عادت بود داده بهم کوچيکم خانواده که تربيتي و اصالتم به من...  نبود مهم واقعا برام

 بودم راحت

 

 بشينم ميرم که گفتم کيميا و مامان به وايستادم جا يه بس از بودم شده خسته

 

 رو امانس داشتم دور از نبود من به حواسش کسي بود بند سرشون همه و بود شده شلوغ تقريبا

 بودند کرده اش احاطه چجوري مدل همه دختراي که زدم مي ديد
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 اومد مي تر محجوب يکم نظرم به فقط!  نداشت اون از کمي دست هم ماني

 

 ! رفت مي رژه دخترا جمع تو همش و بزنه سر يه ما به نيومد حتي که احمقه سامان چقدر

 

 : گفت يکي ميز روي گذاشتم که رو پرتقال آب ليوان

 

 جان نوش_

 

 خيره نوع زا که چشمهايي و آراسته کامال ظاهر با ساله سي شايد پسر يه ، برگشتم داص سمت به

 کرد مي نگاهم لبخند با داشت وقيحه چقدر بود مشخص شدنشون

 

 : گفتم و برگردوندم رو روم دوباره عادي خيلي

 

 ممنون_

 

 ؟ بشينم هست اجازه_

 

 بود سامان دنبال چشمم هنوز!  بود آداب مبادي چقدرم

 

 نه_
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 ؟ بله_

 

 کردم نگاه متعجبش صورت به

 

 نيست من دست ها صندلي اجازه که اينه منظورم_

 

 اجازه با پس...  شماست با حق البته خوب!  اوه_

 

 تماح کرد مي کتلتم ديد مي منو مامان حاال!  نشست مي تر طرف اون صندلي يه اگه مرد مي

 

 ؟ هستين ها بچه از يکي کدوم دوست بودمتون نديده حاال تا_

 کدوم هيچ_

 ؟ هستين مهماني اين توي چطور پس_

 ؟ شناسيد مي سمت حفظ با رو مهمونها ي همه شما مگه_

 : گفت و داد تکون سري آرامش با اما شد سرخ تندم لحن از يکم کردم حس

 داره ثابتي هاي پايه هميشه که خودمونيه جمع يه اين!  البته_

 ايم هپاي هم ما بعد به اين از...  آهان_

 ؟ کني نمي معرفي رو خودت_

 بفرماييد شما_

 تاجر ساله 31 افراشته رامتين_

 زدم لبخند فقط سختي به اما گرفت خندم



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 ! جالب چه_

 ؟ جالبه چي_

 انداخت چيزي يه ياد منو ، ميگم رو بيوگرافيتون_

 خوب؟_

...  حنهص اين با تادماف بودم خونده که هايي رمان ياد واقعا ، شد نمي روم اما درد بگم خواستم مي

 ! وندميش هم عاشق زدن حرف کلوم دو با و مياره گير خلوت گوشه يه رو دختره ميره پسره که

 ؟ داريد نسبتي چه افراشته آقاي با شما_

 هستند بنده پدر عموي ايشون_

 ! بود کي باباش حاال بود باباش عموي آقاجون يعني...  شد سخت چه واي

 پدرتون عموي ي نوه مهست کيانا منم خوشبختم_

 : گفت يهو و کرد نگاهم کرده گره ابروهاي با لحظه چند

 ؟ هستين شهره دختر شما!  واو_

 ؟ شناسيد مي مامانمو مگه شما_

 شنيدم زياد رو اسمشون_

 ! بودند بچگي همبازي کردم فکر اي شهره دختر گفت جوري يه واال

 خوشبختم خيلي...  هستي شما اومديم ديدنشون براي که واردي تازه پس_

 ! توبه توبه استغفراله ، سمتم کرد دراز رو دستش

 افراشته آقاي خوشبختم دوباره منم_

 : گفت و شد بلند ، شده ضايع نياورد خودش روي به اما کرد اخم

 زيبا خانوم زنم مي سر بهتون هم باز...  کنيد سپري ما بين رو خوبي شب اميدوارم_

 کنيد مي لطف مرسي_
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 تحويلش هک همين...  سامان از بدتر بود يکي اينم ، مغرور ي پسره نباشه تنش به سر تمخواس مي

 چاک به زد نگرفتم

 !! بوده رامتين پيش دلش بود معلوم قشنگ کرد مي نگاهم داشت نفرت با دختره يه

 ... بود رفته سر ام حوصله کيميا پيش برم تا شدم بلند

 ؟ نکيا بود نشسته پيشت بود کي پسره اون_

 افراشته رامتين_

 ؟ همين خوب_

 مکني مي عنوان جمع تو امشب بخواد خدا اگه کرديم آينده مورد در هم هايي صحبت يه نه_

 مسخره_

 بگيرم حالشونو من يکم اينها ماني پيش بريم بيا_

 نميام که من شلوغه اونجا چقدر بيني نمي ؟ داري آزار مگه_

 ميرم خودم_

 اومدم وايسا!  پوف_

 مينه بخاطر ميام بر همه پس از هم نفره يه حالگيري برم که اينم عاشق من دونست يم خودش

 اومد حرف بي

 : گفت و زد لبخندي ديدنمون با ماني

 دادند حضور افتخار بالخره امشب هاي ستاره به به_

........................ 

 موند ابتث من روي هبالخر و چرخيد رومون يکم متعجبش نگاه... سمتمون برگشت سريع سامان

 بخاطر شتعجب بودم مطمئن!  کيانام من که بده تشخيص تونست مي االن اگر بود محشر خيلي

 ديده ديشب که بپوشيم رو اوني قراره حتما کرد مي فکر که لباسمونه

 ؟ جون سامي کني نمي معرفي_
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 به ودنشب ويزونآ گرفتي مي فاکتور زدنش حرف از اگه البته بود صميمي دختره چه!  جون سامي

 ! بودنشون صميمي فوق يعني سامان

 بنده جديد البته و عزيز هاي عمه دختر کيميا و کيانا ، حتما_

 اومد ترادخ از ديگه يکي اما کردند ساده احوالپرسي يه لب زير و دادند تکون سري تاشون دو هر

 : گفت ذوق با و جلو

 بشه کوفتت که الهي سامان شده نصيبت نازي هاي عمه دختر چه واي_

 خانوم سونيا باشن خودتم فاميل کنم فکر_

 ماني و نساما ي خاله دختر هستم مشتاق سونيا من کنم معرفي رو خودم رفت يادم!  بله که اون_

 خوشبختيم_

 دارينا هم هماهنگي هم با چه الهي_

 از بزنيم پگ بيشتر و بشينيم ميز سر تا داد پيشنهاد اومده خوشش ما از بود معلوم که سونيا

 بود خدام

 ستنش دلم به مهرش و داد نشون رو خودش خوب خيلي همه خالف بر اول برخورد توي نظرم به

 انداخت مي هم پري ياد منو جورايي يه.... 

 و فتندگ ببخشيدي شناختمشون نمي درست هنوز که دخترا تا دو اون ماني و سامان نشستن با

 رفتند

 : گفت خنده با سونيا

 کرديم دکشون که نده آمار گالره بياريم شانس ها چهب اوه اوه_

 ! شانس بد هم ما_

 : گفتم

 داقلح بشيم آشنا هم ما بودند کي بگو تو نکردند معرفي رو خودشون که اونها جون سوني_

 سوني نگي بهم ديگه شم فدات_
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 ؟ چرا_

 ؟ بيفتي بستني ياد کيمي بگم تو به منم خوبه!  افتم مي گوشيم ياد چون_

 کن صداش خواستي هرجور ست کيميا اين کيانام من چون نيست خوب نه_

 اينجا بندازيم راه هويت تشخيص بايد دفعه هر داريم بساط حاال ، داد اي_

 ميشه راحت شناختمون بشيم مچ که يکم_

 چشمش که بلنده مو دختر اون بدم رو سوالت جواب بذار راستي...  باقيه شکرش جاي پس خوب_

 خانومه هعم ي نوه سبزه

 است گالره اسمش

 عمه ي نوه اونم فرانکه اسمش پيشونيشه رو اخم مدام و بلونده و کوتاه موهاش که هم يکي اون

 خانومه

 ؟ هست امشب ميگي که خانومي عمه ببينم ، اوکي_

 ؟ بوسش دست نرفتي مگه بابا آره_

 ! بوس دست_

 تروي محض به ميشه ديده مومع و محافل توي کمتر و بزرگتره همه از چون رسمه ديگه آره_

 رو دستش و ميکشن پر سمتش به سريع کوچکترا ها مهموني جور اين قبيل از خاصي مراسم توي

 بوسن مي

 : گفتم و کردم هم در رو ابروهام ، شد چندشم

 داشت خواهيم نه و داشتيم نه رسومات اين از که ما ، چيزا چه_

 

 : پرسيد تعجب با ماني

 

 ؟ چي يعني_
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 حتما کنيم ماچ رو دستش که کاريه چه ديگه روبوسي ميريم آدميزاد ثلم خوب_

 

 خبره چه بگه بهت آقاجونت تا نکن ماچ داري جرئت هه هه_

 

 ديدي؟ کجاشو حاال دارم زياد جرئتا اين از من_

 

 ماني بازوي به زد سامان

 

 ! فروشه مي داره فخري چه تاجر افراشته جناب ها بچه رو اونجا_

 

 : گفت خنده با سونيا....  بود رامتين منظورش کردم نگاه کرد اشاره که سمتي به

 

 رو کسي اب صحبتي هم افتخار که فعال ، نکرده پيدا مبارک ميل مطابق رو کسي هنوز گمونم_

 نداشته

 

 فراشتها يه يکي اين خودم جون به کرديم سالم بهم هميشه مثل معمولي فقط ديدمش که منم

 حرفا اين و گردن لحاظ از البته واقعيه

 

 ! چي يعني نداده افتخار ميگن که ايني ببينم شدم کنجکاو

 

 ؟ کيه آقا اون مگه جون سوني_
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 بد و تکبرم بسيار بسيار عزيزم هستند المللي بين تاجر ايشون!  استغفراله...  و جون سوني_

 پسند

 

 که کردهن پيدا رو کسي نوزه اما آشنا و فاميل دختراي بين از اونم داره ازدواج قصد که ساله چند

 باشه پسندش مورد

 

 گير شمچ نظرش از اينکه مگر نميشه صحبت هم کسي با آقايون با جز به ها مهموني توي اصوال

 ! ارزشمند و باشه

 

 شخو مذاقش به ديدنش و نداشت رامتين از خوشي دل انگار که سامان ، خنده زير زد کيميا

 : گفت بود نيومده

 

 ؟ يمياک داشت خنده چي_

 

 ببخشيد هيچي_

 

 بخندام بگو اين عاشق من جون کيمي بخنديم هم ما بگو نه_

 

 نيستا دار خنده جون سونيا آخه_

 

 اومد ما لب بر تبسمي شايد بده خيرت خدا بگو تو حاال_
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 ؟ رامتينه اسمش کرديد تعريف ازش که آقايي اين_

 

 کندن پوست به کردم شروع و برداشتم خيار يه تفاوت بي

 

 ؟ گيري آمار رفتي ببينم ؟ دوني مي کجا از تو کلک آره اوا_

 

 اومد خودش!  بابا نه_

 

 ؟ اومد کجا_

 

 .... زدند حرف باهم کلي و پيشش رفت اونم بود نشسته کيانا خوب_

 

 کرد مي نگاه مشکوک سامان!  دهنم تو موند خياره ، شدند من ميخ يهو همه

 

 ؟ بهم زديد زل اينجوري کشتم آدم مگه ؟ چيه_

 

 : پرسيد نيشخند با سامان

 

 ؟ ميگه راست_
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 ! آره_

 

 ؟ بهت گفت چي_

 

 : گفتم و ريختم نمک خيارم روي ، بيارم در رو حرصش داد مي حالي چه

 

 همونيم آخر تا حتما گفت بعدشم کرد معرفي رو خودش ، کرد خوشبختي اظهار خيلي هيچي_

 همين پيشم مياد دوباره

 

 هدف به زدي باشم نکرده اشتباه به به ؟! همين_

 

 ؟ سونيا مني با_

 

 يه از دريغ اما شده رامتين عاشق ساله 1 االن مرسده...  کني تعجب داري حق خوب اما بله_

 ... مدت کوتاه مکالمه

 

 ؟ کيه مرسده_

 

 ميدم نشونت ديدمش همينجاهاست_

 

 مچينه زد حرف که من با واال ؟ ميدين بها بهش اينهمه که ايه تحفه چه رامتين اين مگه حاال_

 نبودا خاص و تاپ
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 خنديد و زد بشکني سامان

 

 اينکه ربخاط فقط ميگيرن تحويلش دارن بيخودي اينها...  باهوشي جان عمه دختر مياد خوشم_

 چه هک شناسمش مي خوب من وگرنه بده محلي بي و بده نشون بزرگ رو خودش يکم کرده سعي

 خبيثيه موجود

 

 ؟ خان سامان ميکني حسودي بهش رانقد پرا پس ؟ واقعا_

 

 هم توي رفت هاش اخم

 

 ؟ ميکنم حسودي بهش گفته کي_

 

 ؟ ها بچه نه ، بابا تابلواه_

 

 مي انسام خشم از چون دهنش روي گذاشت رو دستش ماني ولي ، خنده زير زدند کيميا و سونيا

 ترسيد

 

 از يشترب سامان تا شد باعث ، خنده براي و بود مضاح بقيه نظر از فقط شايد که جمله يه همين

 بشه لج باهام قبل

 



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 ستد يکي يکي داشتم دليل هر به حاال يا دليل بي يا دليل با اما چرا دونستم نمي خودمم

 ضعفهاش نقطه روي ميگذاشتم

 

 صبانيتع برق وقتي اومد مي خوشم چون بود باهاش کردن کل کل بود مهم برام که چيزي تنها و

 ديدم مي هاش چشم توي رو نفرت و

 

 جمع توي حتي نزد حرف باهام هم کلمه يک ديگه سامان که شد تموم حالي در شب اون مهموني

 کيميا و من پيش اومد مستقيم جمع توي خداحافظي براي رامتين تصورم عکس بر و

 

 داحافظيخ دومون هر با کدومه کيانا بده تشخيص تونست نمي اما قلوييم دو دونست مي چون و

 کرد تر حرصي قبل از رو سامان بعدي ديدار به يدواريام با و کرد

 

 ! سامان با امشبم برخورد از بعد حداقل...  خواستم مي من که بود هموني اين و

 

..... 

 

 تخت اون از بکن دل تنبلي چقدر تو دختر اينجام ديگه ساعته چند همش کيانا_

 

 : گفتم التماس با بود بسته هنوز هام چشم

 

 يکم فقط ميام بخوابم ديگه يکم دازظهربع تا کو حاال_
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 پايين ميرم من بخواب بگير درک به ؟ تري خوابالو من از هميشه تو کردي دقت_

 

 کردم باز رو هام چشم اومد در شدن بسته صداي وقتي

 

 اونوقت رو همديگه ببينيم کي دوباره نبود معلوم و اصفهان رفت مي بعدازظهر داشت حق خوب

 بودم بيدهخوا ظهر لنگ تا من

 

 بود يجور هر بالخره...  برد خوابم صبح نزديک و بود مهموني اتفاقاي درگير ذهنم ديشب چون

 کيميا اتاق رفتم شدن آماده و دوش گرفتن از بعد و شدم بلند

 

 کرد مي جمع ساک داشت

 

 ؟ نميخواي کمک نباشي خسته_

 

 کنه مي کفايت باشي اينجا که همين خوام نمي کمک نه ، ديديم رو شما ما عجب چه_

 

 : گفتم کردم مي نگاهش که همونجوري و تختش روي نشستم

 

 بري؟ خواي مي هواپيما با ترسي نمي_

 

 قرار که مخوشحال بيشتر بخواي راستشو ولي ؟ باشم نداشته استرس ميشه مگه اوله ي دفعه_

 کنم گز رو راه اينهمه اتوبوس با نيست
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 ميگي راست آره_

 

 پکري؟ انگار چته_

 

 يشمم پکر معلومه خوب نداره حسابي و درست حواس روزا اين کال که مامان ، ميري داري که تو_

 گيره مي دلم و

 

 داري بيشتري سرگرمي که االن تازه ؟ کردي مي چيکار قبال مگه_

 

 سرگرمي؟ کدوم_

 

 باهاشي لجبازي و کردن کل کل پي شب تا صبح از ، ميگم رو سامان_

 

 تترمراح من نباشه که اون_

 

 کردم باور منم و گفتي تو آره_

 

 نکن باور نيست مهم_

 راختتره خيالم اينجوري بهت ميدم رو کليدش ميکنم قفل رو اتاقم کيانا راستي_

 ؟ داري جواهرات اتاقت تو مگه!  وا_
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 حساسم وسايلم روي که ميدوني ولي بابا نه_

 گرفت خندم

 بود فسقلي کمد يه تو زندگيمونم همه بوديم ريمت 6 اتاق توي تو و من که ديروز تا جونم کيميا_

 ؟ شدي االن نبودي حساس موقع اون ، کليد نه و داشت قفل نه اونم که

 ؟ فتادا...  شديم مستقل کال که مهمه االن نکش رخ به رو گذشته انقدر ، باش داشته جنبه_

 رخ به ور ذشتهگ گفت که اين از منظورش نفهميدم واقعا چون ، نگفتم چيزي ولي کردم تعجب

 ؟! بود چي مهمه االن نکش

 بود دهش تنگ براش دلم بودم نشده جدا ازش هنوز ، فرودگاه رفتيم هم با کيميا و سامان و من

 جديد ي خاطره کلي با بوديم هم با خيلي ايندفعه چون شايد

 حرکت بي دومون هر دقيقه چند کردم بغلش وقتي ، بود شده سخت خيلي کندن دل بود چي هر

 : گفت و آورد بازوهام به فشاري کيميا اينکه تا مونديم

 نخور غصه ميزنم زنگ زود به زود_

 لندب ي دسته و کرديم خدافظي که نکشيد طول خيلي ، بيرون اومدم بغلش از حرف بدون

 رفت و کشيد زمين روي رو چمدونش

 خورد زنگ سامان گوشي که بيرون اومديم مي فرودگاه سالن از داشتيم

 گذاشته جا چيزي نکنه استکيمي_

 تا اما دهخن زير زد بلند سامان که گفت چي دونم نمي!  بود نزده زنگ من به چرا ، شدم مشکوک

 کرد صحبت آروم و تر طرف اون رفت کنم مي نگاهش دارم من ديد

 ... خبره چه ببينم شدم منتظر

 ؟ کيانا بريم_

 کجا؟_

 ديگه خونه خوب!  اصفهان_

 ؟ بود خوب حالش ؟ داشت چيکار کيميا_
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 بگه بود رفته يادش که داشت سفارش يه بابا آره_

 ؟ خوب_

 بودي فضول قبلنم_

 ! هستم هنوزم آره_

 دارم کار کلي که بريم بيا...  من خوشبحال_

 رو کمربندم و شدم ماشين سوار ، نگفتم چيزي ديگه کنم کنجکاوي اين از بيشتر نداشتم دوست

 بستم

 ؟ فرمون پشت شيني نمي_

 نيست حسش نه_

 سوزوندي مي آتيش خوب که ديشب نده بد خدا!  اوهو_

 ديشب عکس بر داده خوبي حال امروز که تو به خدا_

 چطور؟_

 ؟ شدي شارژ يهو شده چي حاال بودي زهرمار برج مثل آخه_

 : گفت شيطنت با و باال داد رو ابروهاش

 ديگه ديگه_

 روعش و بيرون آوردم رو جديدم گوشي ، کرد مي اذيت داشت همين بخاطر فضولم دونست مي

 کردن بازي به کردم

  کنه مي عمل بهتر شکن دندون جواب تا هزار از محلي بي وقتها بعضي

 

 

 مي تا و پيوترکام پشت نشستم ، اتاقم توي مستقيم رفتم و کردم کمک گوهر به يکم شام از بعد

 کردم استفاده نت از تونستم
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 بودم سرحال باتقري بودم خوابيده ظهر تا چون

 

 ...  شد خاموش ها چراغ شب هر مثل که بود 10 ساعت نزديکاي کنم فکر

 شد بلند گوشيم اس ام اس صداي که کردم مي دانلود جديد آهنگ تا چند داشتم

 

 بود سامان

 

 !!! تنهايي باال اون امشب نترسي ميگم ، نباشه خالي کيميا جاي

 

 

 جونم به افتاد ترس لحظه همون ، تنهام امشب که نبود يادم اصال ، ها بيشعوره چقدر

 

 که نهک سفارش بهش خواسته مي مثال ، بوده زده زنگ سامان به چرا احمق کيمياي فهميدم تازه

 باشند مواظبم ترسم مي تنهايي از من

 

 دارم که فاميلي و فک اين با کن نصف منو بزن خدايا

 

 ... زد اس دوباره
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 چيزي يشبح روحي جني بالخره ، نمون تنها پيشش برو پاشو باشه بيدار هنوز عمه کنم فکر

 ! بودا گفتن ما از تو بياد اتاقت پنجره از ممکنه

 

 ور يعني ، طرف يه بود گذاشته آخرش که اي خنده شکلک اين طرف يه مزخرفاتش ي همه

 بود اعصاب

 

 نوشتم براش

 

 

 وحشتناک شبح تا صد از که کنم مي زندگي هيوال يه با دارم هفتست يه!  پسردايي نترسون منو

 تره

 

 داد جواب سريع!  بود حقش ولي رفتم تند زيادي کنم فکر

 

 

 متعالي عالي ،شب بشه بيدار هيوال نکني جيک جيک زيادي شب نصف بپا

 

 ... پررو ي پسره ، کامپيوتر پشت نشستم دوباره و تخت روي کردم پرت رو گوشي

 

 هم عتسا به ، کنم گرم نت روي چرخيدن با رو سرم و ندم راه دلم به ترس بيخودي کردم سعي

 کردم نمي نگاه
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 چيزي هي کردم حس که خوندم مي ادبي مطالب وبالگ روي داشتم ، اومد نمي خوابم اصال بدبختي

 خوره مي تکون پنجره سمت داره

 کشيدم حترا نفس يه داد مي حرکتش داشت کولر باد که اتاق ي پرده ديدن با و برگشتم سريع

 

 هندزفري ، بود بهتر خوابيدم مي اگر شايد کشيدم دراز جام سر رفتم و کردم خاموش رو کامپيوتر

 آوردم داشتم دوست که رو هايي آهنگ و گوشم توي گذاشتم

 

 رو اتاقم تقريبا باغ توي هاي چراغ نور چون بودم نزده خواب چراغ بودم اينجا که شبي چند

 کرد مي روشن

 

 کولر ماا رفته ها برق کردم فکر ، کردم بازشون يهو شدن تاريک حس با که بود بسته هام چشم

 بود روشن

 

 وقت اين حاال. .. نيست تا دو يکي که من بدبختي شده؟ چي بعني ، پنجره پشت رفتم شدم بلند

 ؟ آوردم مي گير کجا از خواب چراغ شب

 

 سرم تو کوبيدم ، شد خاموش هم کولر يکدفعه که بزنم رو اتاق برق خواستم مي

 

 صفحه کرد مي دلگرمم يکم که نوري تنها...  بريزم سرم تو خاکي چه حاال ؟ رفت برق يعني خدا يا

 بود گوشيم روشن

 

 دبو شده اضافه بهش هم تاريکي حاال طرف يه تنهايي از ترس کنم چيکار دونستم نمي
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 ايدش کردم مي نگاه رو اتاق جاي همه داشتم زده وحشت هاي چشم با و بودم نشسته تخت رو

 بودم چيزي شبحي شدن ظاهر منتظر

 

...  نبود شا ويبره به حواسم اصال ، زمين روي انداختمش و کشيدم جيغي لرزيد دستم توي گوشي

 کردم سکته

 

 بيکاريه کدوم شبي نصفه يعني برداشتمش و شدم دوال

 

 بود داده پيام ، باشه سامان زدم مي حدس بايد

 

 ! رفت برق ، داري شانسي چه_

 

 کني؟ اذيت منو تا زدي رو کنتور تو يا رفت_

 

 بيخيال ؟ نمز مي کنتور باغ ته ميرم تو بخاطر اونوقت ، شارژ به بزنم رو گوشيم ندارم حوصله من_

 

 سيستم ايپ اين از بيشتر نيست برق که حيف ، باشي موفق ريزيات برنامه تو اميدوارم بهرحال_

 بخير شب بخوابم ميرم باشم

 

 برسه جوابش تا کشيد طول هدقيق چند
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 رهدخت شب يه ، فهمه نمي کسي کرد مي فکر گفت مي دروغ زياد که بود دختره يه روز يه_

 ترس از رهبيچا آخرشم نکرد باور رو حرفش کسي ديگه اما ترس از ميکنه دق داره گفت راستکي

 . مرد و کرد دق

 

 ميکنه مقايسه ودروغگ چوپان با منو.. بميري خودت ، آدميه عجب!  اِاِاِ 

 

 حاال هک کرد کم جوري رو روش بود تر پررو اونم از که دختره يه بود پررو خيلي بود پسره يه_

 بده خبر کني کمکش تونستي اگر ، گرده مي رو يکم دنبال روز هر پسره

 

 يادم رست بود گرم سرم حداقل ، بود هيچي از بهتر ولي نويسم مي پرت و چرت دارم دونستم مي

 رفت مي

 

 يداپ دختري همچين و نزدي توهم اگر البته بده بهم رو دختره آدرس کن ولش رو پسره ، آخي_

 داره ارزش بخدا بابا ، ميشه

 

 ! من يا درازتره زبون سامان بفهمم تونستم نمي خودمم وقتها بعضي ، گرفت خندم

 

 بودم وابخ جگي اما بود گوشي به چشمم گرفت خوابم که کردم مي فکر جوابش به داشتم هنوز

 

 به اينکه بدون...  پريدم خواب از بود پتوم رو که گوشي لرزش با که بود گذشته چقدر دونم نمي

 گفتم و کردم صاف يکم رو صدام زدم رو دکمه کنم نگاه شماره حتي يا ساعت

 

 الو_
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 : گفت و خنديد آلودم خواب صداي شنيدن با ، بود سامان کنم فکر

 

 بخير شب_

 

 !!! خوابيدم دوباره و رواني گفتم ولي نه يا بود شده قطع نفهميدم

 

 ....... 

 زدم مين حرفي اگر ، بيام در ديشبش بازي مسخره خجالت از تا نديدم رو سامان صبح متاسفانه

 نازل فيدس پارچه يه با و کنه استفاده سو ضعفم نقطه از بعد هاي شب يا امشب داشت قصد حتما

 اتاقم وسط ايندفعه بشه

 

 ! بود سامان کار يا بود رفته برق واقعا که دونستم نمي هنوزم هالبت

 

 با تهگف و زده زنگ بهش گفت زندايي!  نيومد خونه اصال شب اون من خوب شانس از حال هر به

 کنه عوض هوايي و آب يه تا شمال ميره دوستاش از تا چند

 

 ناخوشي لد مسافرت بروند مجردي دوستاشون با گرفتند مي تصميم يهو که پسرا اين از هميشه

 يم لهش زدم مي حتما بکنه خواست مي کارا اين از و شدم مي دار بچه روز يه اگر من داشتم

 کردم

 

 ! واال..  گذروني خوش بره خانواده بي آدم داره معني چه اصال
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 شآساي نظر از چه حجاب نظر از چه داشت من براي زيادي راحتي سامان نبود استثناعا گرچه

 

 خوابيدم پيشش و مامان اتاق تو رفتم راحت خيال با هم بش اون

 

 

…….. 

 

 ترف مي سر بدجور اش حوصله آدم نبود سامان وقتي واقعا که فهميدم روز دو از بعد البته

 

 هخون تو بشينم بيکار هميشه که تونستم نمي کردم مي خودم حال به فکري يه بايد

 

 تنهايي نه اما کنم عوض هوايي و آب يه بيرون برم داشتم دوست بود گرفته دلم

 

 مي يدارب خواب از زودتر يکم ها صبح جون ثريا جديدا ، بودند نشسته سالن توي زندايي و مامان

 بود ما حضور بخاطر شايد شد

 

 : گفتم و مبل رو نشستم رفتم

 

 ؟ نشستيد اينجا اينهمه نشديد خسته شما_

 

 : گفت لبخند با کشيد مي ناخن سوهان داشت که زندايي
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 سالن توي اومديم تازه که ما عزيزم_

 

 رفته سر ام حوصله بزنيم دور يکم بيرون بريم که اينه منظورم_

 

 ؟ شده مانعت کسي مگه دخترم برو خوب_

 

 ام خانواده بي من مگه ، برم شما با دارم دوست جون مامان_

 

 دهب پيشنهاد بياد ارب يه نشده عمرش تو سامي اين ، داري ماهي دختر خيلي بخدا شهره واي_

 بيرون بريم خانوادگي

 

 خودخواهه که بس از_

 

 ؟ نزن حرف اينجوري نگفتم کيانا!  اِ_

 

 ميگه راست خوب_

 

 ديگه بريم بشويد بلند ميگم راست شد معلوم که حاال_

 

 ؟ کيانازي کجا_
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 شويد نمي پشيمون کنيد اعتماد من به خوب جاي يه_

 

 تنها و بياند تا خواستم گوهرم و آقاجون از ، کردند اعالم رو موافقتشون و زدند لبخند دوتايي

 نکردند قبول اما خونه تو نمونند

 

 و دود و ترافيک اعصاب خودش قول به هم آقاجون بود کاراش درگير هميشه مثل که گوهر

 نداشت رو آلودگي

 

 گفتمن بهشون اام رفتم... افتاديم راه و ماشين توي نشستيم تايي 3 بعد ساعت نيم که شد اين

 کجا

 

 يچ هر زندايي اما کنم مي حس رو آرامش کجا گيره مي دلم وقتي دونه مي مامان بودم مطمئن

 : گفت و کنهن فضولي نتونستن آخرشم شد مي تر متعج رفتيم مي شهر پايين سمت به بيشتر

 

 ؟ تفريح ببريمون خواي مي مطمئني_

 

 رسيم مي ديگه کنيد تحمل يکم بله_

 

 بيرون مديماو و کردم پارک پارکينگ توي رو ماشين... کرد نگاه بيرون به و باال انداخت ي ا شونه
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 که بود صمشخ رفتاراش از کامال ، ببينم رو العملش عکس داشتم دوست بود ثريا به مدام چشمم

 کرده سکوت من دل بخاطر اما نداره دوست اومديم که رو جايي

 

 کرد نگاه اطرافش به و دايستا لحظه يه بازار توي رفتيم وقتي

 

 آشناست چقدر_

 

 ؟ اومديم کجا نفهميدين واقعا_

 

 ! نه_

 

 ميشويد متوجه ديگه االن خوب_

 

 کيانا تو از امان_

 

 : گفت يکدفعه که کردم مي شک هوشش به داشتم

 

 عبدالعظيمه شاه که اينجا من خداي واي_

 

 خنديد مامان
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 ! نباشي خسته_

 

 و دور خاطرات چه آخي...  کرده تغيير خيلي ؟ نشدم رد طرفا اين زا حتي که ساله چند ميدوني_

 دارم اينجا بازار از قشنگي

 

 نمازه وقت ها ميشه شلوغ االن ديگه بياييد تر تند يکم_

 

 ؟ حرم توي بري ميخواي مگه_

 

 ؟ زيارت نرفت ميشه _

 

 نميام من_

 

 ؟ چرا_

 

 برگرديد تا زنم مي قدم ها اينجا من بريد شما_

 

 نميريم که شما ونبد_

 

 بياد نداره دوست شايد نکن اصرار کيانا_
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 : گفتم و گرفتم رو دستش

 

 ؟ زندايي ببيني رو تو بياي خواي نمي واقعا يعني_

 

 مبادا بزنه حرفي هوسش از نميشه روش اما کنه مي رو چيزي هوس که آدمي مثل بود مردد

 کنند اش مسخره ديگران

 

 دلش که دونستم مي ، بردم خودم با و کشيدم رو دستش مامان رزي زير هاي اشاره به توجه بي

 اومده اينجا تا که حاال شده هوايي

 

 کردم سرم و بيرون آوردم رو چادرم ، کردم باز رو کيفم زيپ که بوديم ورودي در نزديک

 

 تو شدي ناز چقدر الهي_

 

 لکتمم ي کاره يه النا صورت اون در ، گرفت مي تحويل منو زندايي مثل يکم ام خانواده کاش

 بخدا بودم

 

 مرسي_

 

 دهند نمي راهم کنم فکر ندارم چادر که من_

 

 گيريم مي ازشون داره چادر خودش اينجا چرا_
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 نمياد خوشم اينا از_

 

 ؟ کنيم چيکار پس_

 

 : گفت و کرد اشاره ها مغازه از يکي به دست با مامان

 

 ميخريم_

 

 شهره مامان آفرين_

 

 ؟ بپوشم چادر من يعني ؟! واقعا_

 

 ثريا بشوي بامزه خيلي کنم فکر_

 

 : گفت لبخند با و باال داد سامان مثل دقيقا رو ابروش

 

 !بخريم... شماها به سپارم مي رو خودم امروز باشه_

 

 هم ما زا مرده اما بود تنگ يکم شده دوخته چادراي چون نبود جالب انقدرام خريدمون متاسفانه

 رو ما و خودش خيال و کرد پيدا زندايي سايز يکي بالخره تا گشت درانق بود تر قوي اش اراده

 !! کرد راحت
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 بيشتر ودتخ انگار کني مي شاد کوتاه گردش يا بازي اسباب يه با که رو بچه يه دل ها وقت بعضي

 داري زدگي ذوق احساس اون از

 

 به الس چندين از عدب بهداشتي سرويس توي مامان با وقتي ، داشتم رو حال همين منم روز اون

 بگيره وضو چجوري که داديم ياد زندايي

 

 شمشچ ته که اشکي با و رفت مي راه حرم حياط توي اومد مي بهش خيليم که چادري با وقتي

 رو به رو به بود شده خيره زد مي موج

 

 زل ردندک مي نجوا خودشون خداي با لب زير سادگي اوج تو که ديگه هاي زن به صحن توي وقتي

 غفلت اينهمه از خورد مي حسرت خودش پيش شايد و بود دهز

 

 ! بود غريب حالش ، اينجا آوردمش که شدم خوشحال واقعا

 

 بودم عاشقش که افتادم عليزاده محمد شعر اين ياد

 

 ام قصه اين مات تو مثل منم

 

 دعوتي امشبو من مثل توام
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 ثانيه و ساعت همين تو درست

 

 رحمتي زيباترين سزاوار

 

 غريب و عجيب حال و حس اين تو

 

 شونته رو که خواي مي بال تا دو

 

 رسي مي بري مسيري هر از تو

 

 خونته بگذري دري هر از تو

 

 نيست دور معجزه ها سفره اين از

 

 منه دست تو دنيا دست ببين

 

 بشه اجابت تا کنم مي دعا

 

 روشنه دلم چون کنم مي دعا

 

 زدم دريا به بارون عشق از من



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 

 دعوتيم آسمون به و بارون به

 

 شده شکوهي با مهمونيه چه

 

 ... صحبتيم هم که هايي لحظه اين تو

 

 

 اين به ضوليف با داشتم ديگه نامه زيارت هم بودم خونده نماز هم ، بوديم نشسته که بود ساعتي 0

 کردم مي نگاه اون و

 

 وقت ره تا کرديم صبر...  بدم نشون ساعت بهش مدام اومد نمي دلم منم ، کند نمي دل زندايي

 بريم خواست خودش

 

 : گفتم بهشون برگشتن موقع...  خبره چه بياد يادش تا شد باعث گرسنگي بالخره و

 

 ازتون بگيرم عکس يه من تا وايستين اينجا دقيقه يه_

 

 بدم نشون شهرام به چادر با رو ثريا عکس خوام مي بگير آره_

 

 نشده حتوجي انگار که گرفت مي قيافه جوري!  بودم شده زندايي هاي ژست ي شيفته من يعني

 وايستاده کجا بود
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 بازار ويت کلي من پيشنهاد به بعدم خورديم رو ناهارمون و رستوران يه رفتيم مستقيم حرم از

 چرخيديم

 

 گفت و گرفت رو دستم بشه پياده اينکه از قبل زندايي ، خونه رسيديم که بود غروب نزديک ديگه

: 

 

 خوش تا مبود سفر توي مدام و چرخيدم رو دنيا نصف که هاست سال نشه باورت دشاي جان کيانا_

 بگذرونم

 

 شد ندنيمو ذهنم توي که بود امروز فقط ميگم جرات به اما ، اونها با حتي يا سامان و داييت بدون

 

 و آقاجون و مامانم با که هام بچگي ياد ، نبودم يادش اصال که فرستادي سراغم رو آشنايي حس يه

 افتادم معبدالعظي شاه رفتيم مي تهران سر اون از و شديم مي مشکيمون بنز سوار ديگه هاي بچه

 

 سرم ارتزي رفتيم مي وقت هر ، بودم عاشقش که بود دوخته کوچيک سفيد چادر يه برام مامانم

 کرد مي

 

 مکن پيداش و بگردم بايد گرفتيم ها موقع همون که داريم جمعيم دسته عکس يه کنم فکر

 

 از پر بسازي برام رو خوبي اين به روز يه کردم نمي تصور اصال ، عزيزم ممنونم ازت که خالصه

 داشتني دوست هاي سنت يادآوريه از پر و خاطره
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 نداشته برخ کسي و بوده پوسيده دلش بيچاره!  بگم چي بودم مونده ديگه که کرد تشکر انقدر

 

 چسبيد مي بهم تربيش اونجوري برديم مي آقاجونم و گوهر کاش

 

 ودب سامان خورد زنگ گوشيم که کردم مي عوض لباس داشتم و اتاقم توي بودم رفته تازه

 

 الو... ؟ بله_

 

 تندم خيلي موزيک يه...  بود شلوغ انگار اومد مي مبهمي صداهاي يه فقط ، داد نمي جواب کسي

 شد مي پخش داشت

 

 که نمک قطع خواستم گرفته رو من مارهش خورده چيزي اي دکمه به دستش اشتباهي زدم حدس

 : گفت دخترونه نازک صداي يه

 

 جون سامي افتخار به_

 

 کردم قطع و بدم گوش نخواستم ديگه اما چرا دونم نمي ، اومد دست صداي بعدم

 

 مي داشت حتما اما گذرونه مي خوش داره شمال رفته دوستاش با که بينم مي!  جون سامي

 ! واال..  گرفتند تحويلش و زدند دست خارشافت به اينجوري که رقصيد

 

 آينه ويجل رفتم و اتاق ي گوشه کردم پرت رو روسريم...  گرفت خندم رقصيدن موقع تصورش از
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 : گفتم خودم به و کردم ريز هام چشم

 

 !!! نياري در سر سامان رفتن شمال ماجراي از اگر نيستي کيانا _

 

 

 

... 

 اومده مانسا گفت گوهر که کردم مي حل جدول داشتم و ودمب نشسته تلويزيون جلوي مبل روي

 

 يمروي چه ، شد پيدا اش کله و سر دوباره که نامحرم نبودن گذشت مي خوش بهم داشت تازه

 باشه شده آسايش سلب موجب اشون خونه تو ما وجود ممکنه کردم نمي فکر درصد يک داشتم

 ! بود خودمون نفع به که ديدم مي رو عکسش بر فقط

 

 وبارهد ديدن بودمش نديده که بود روزي چهار ، جام سر برگشتم دوباره و کردم سرم رو روسريم

 ! نبود بد اش

 چه ببينم نجرهپ پشت رفتم تعجب با ، نشد ازش خبري اما کشيد طول ربع يک از بيشتر کنم فکر

 گشتم دنبالش چشم با و باال زدم رو پرده ي گوشه ، خبره

 

 نميذاره ميشوند پيدا دخترايي عجب ، زد مي حرف گوشي با داشت و بود داده تکيه ماشينش به

 اش خونه به برسه پاش طرف
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 بودم هزد زل همين بخاطر کنم خوني لب داشتم دوست ولي بود زياد فاصله ، بود هم تو هام اخم

 بهش

 

 شد گرد امه چشم ، خنديد و شد خيره بهم مستقيم يهو!  کرد ولي کنه غافلگيرم کردم نمي فکر

 شدم هول و

 

 همون روي تمنشس دوباره باد سرعت با و انداختم رو پرده که بود اين بکنم تونستم که کاري تنها

 برداشتم رو مجله و مبل

 

 زنم يم ديد دارم فهميد کجا از تيزه چقدر!  بودم انتظارش چشم کنه مي فکر االن ، رفت آبروم

 

 جز هب زدم نشنيدن به رو خودم اما اومد ورودي در صداي ، ملي تيم حد در بود شده خورد اعصابم

 نبود خونه کسي گوهر و من

 

 حاال وبهخ رفت اش صدقه قربون کلي بود شده تنگ سامان براي دلش گويا استقبال اومد گوهر

 ! نباشيد خسته گفت مي بهش اينهمه بوده رفته تفريحي سفر

 ميارم خنک شربت برات االن عزيزم بشين_

 

 تشنمه خيلي اتفاقا کنهن درد دستت_

 

 اومدم االن بميرم الهي_
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 مثل عموليم خيلي ، وايستاد روم به رو و اومد صاف وقتي نکنم سالم بهش بود ضايع خيلي ديگه

 کردم نگاهش هميشه

 

 سالم_

 

 سالم عليک_

 

 تر طرف اون مبل تا دو نشست!  بودا دستم اين شد خوب ، جدول توي بردم رو سرم دوباره

 

 ؟ نيست نهخو کسي_

 

 بيرون رفتند نه_

 

 ؟ نرفتي چرا تو_

 

 نداشتم حوصله_

 

 پرسيد زود باشه کرده کشف مهم چيز يه انگار

 

 ؟ چرا_
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 ؟ بگم بايد_

 

 نيست بد بگي_

 

 ! شناسمشون نمي که فامياليي ي خونه برم نمياد خوشم چون_

 

 رفت و ميز روي شتگذا آورد رو بود تمشک شربت پارچ يه و ليوان تا دو توش که سيني گوهر

 

 يزمبر ، نميشه پيدا چيزي همچين جايي هيچ گوهرم ي خوشمزه هاي شربت عاشق من به به_

 ؟ برات

 

 يکم_

 

 به داد يکهت ، کشيد سر رو خودش ليوان نفس يه!  يکم گفتم خوبه ، دستم داد و کرد پر رو ليوان

 بست رو هاش چشم و مبل

 

 خوابيدم مي و ديدم مي رو مامان کاش ام خسته خيلي_

 

 کردم يم نابود دست با رو خودکار سر داشتم ، بگيرم زبونمُ  جلوي نتونستم...  ننه بچه!  ايش
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 ؟ ميکنه خسته آدم تفريحي اونم مسافرت مگه ؟ چرا خسته_

 

 نشست صاف و کرد باز رو هاش چشم

 

 آره خوب_

 

 ؟ چيه ديگه سفرهاي با فرقش پس_

 

 واقعا هديگ ميشيم جمع هم دور ها بچه با وقتي مخصوصا ارهمي خستگي زيادم خوشيه بالخره_

 آدم ميشه نابود روز چند از بعد

 

 جالب چه_

 

 ؟ پيچوني مي حرفتُ  چرا_

 

 حرف؟ کدوم_

 

 نميگي اما بگي ميخواي که رو هميني_

 

 : گفتم و دريا به زدم رو دلم ، نه يا مستقيم بپرسم خودش از دونستم نمي
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 ؟ ها بچه با اونم بودي شمال واقعا_

 

 ؟ بودنش ها بچه با يا مهمه جنوبش و شمال_

 

 پرسم مي همينجوري ، نيست مهم کدوم هيچ_

 

 نيستي فضول که توام!  آهان_

 

 اعصابم رو بره خواست مي دوباره

 

 ؟ زني مي حرف ادب بي اينجوري دخترا ي همه با_

 

 زنم مي حرف خودش مدل کسي هر با!  اصال نه_

 

 ! کشته کار و مدار سياست چه_

 

 کنجکاوي از ميميري داري معلومه قشنگ ؟ ناراحتي چيزي از ميگم_

 

 نداره ربطي تو به_
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 ؟ خوري مي حرص انقدر چرا حاال_

 

 نداره ربطي تو به بازم_

 

 کيي تو چرا زبون و سر خوش و کالس با و شيک دختر اينهمه تو چرا دونم نمي من!  بابا اي_

 ما ي عمه دختر شدي

 

 : گفتم حرص با و مشد بلند

 

 ميخوام که باشه گفتن جون سامي جون سامي به کالسي با و شيکي اگه ضمن در ، زياده سرتم از_

 بمونم کالس بي سال صد

 

 : گفت که برم يرگشتم کوفت گفتم دلم تو ، خنده زير زد

 

 ! رواني گفتم تو به تلفن پشت من البد_

 

 نشنيده و بود شده قطع شب اون کردم مي فکر واي اي

 

 ؟ ندارم خبر خودم جون سامي گفته من به کي بعدشم_

 

 بپرس همسفرات از_
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 ؟ کني موزمر انقدر رو کوچيک سفر يه داري سعي چرا دوستام با اونم بودم شمال واقعا من ببين_

 

 چيزا اين براي بذارم وقت بشينم نشدم بيکار انقدر هنوز بابا برو_

 

 ؟ ميزني کنايه انقدر چرا پس_

 

 : گفتم داره برنده برگ به که کسي مثل و کمرم به زدم رو تمدس

 

 اقياتف منم ، گرفت رو من ي شماره اشتباهي بود دخترت دوست دست گوشيت وقتي چون_

 رو قشنگش صداي شنيدم

 

 جون سامي هستي کنم گرم مجلس چه

 

 : گفت و کرد فکر يکم کرد ريز رو هاش چشم

 

 جون سامي ميگن بهم اکثرا ؟ ميگي رو دخترم دوست کدوم_

 

 ... بود وقيح چقدر خدا واي

 که واقعا_

 

 شروع و برداشتم رو تلويزيون کنترل و نشستم دوباره...  بياره در رو من لج اومد مي خوشش

 کردن عوض کانال کردم
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 ؟ بپرسم سوال يه جدي حاال_

 

 ! شنوم نمي صداتُ مثال ، نگفتم چيزي

 

 ؟ نداري پسر دوست خودت تو کيانا_

 

 دارم چرا_

 

 ؟ چيه اسمش_

 

 چه تو به_

 

 دخترم ادبي بي چه ببين_

 

 مودبي که تو خوشبحال_

 

 پرسيدما جدي_

 

 بيکاري وقت و کار سر زمستون و تابستون روز و شب وقت بي و وقت که نيستيم بعضيا مثل ما_

 کنيم عوض دوست مدام
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 شکر رو خدا خوره نمي بازيا جالفت اين به خونيمون گروه کال

 

 کنم نمي باور_

 

 راحتي جور هر نيست مهم_

 

 سپ ، داري نگي بگي اي که هم قيافه ، نداري کم چيزي زبون از ماشاال که تو!  ميشه مگه_

 ؟ نداده پيشنهاد بهت حاال تا کسي که چجوريه

 

 ميومد در جيغم داشت ديگه

 

 کنم مين ابشونحس آدم بدن پيشنهادم!  بهتره تو مزخرف دختراي دوست از خيليم ام قيافه_

 فضول

 

 ها گذاشته اثر اعصابت روي نشستن خونه تو ميگم ، راهو اينهمه ميره کي اوهو_

 

 قراره عضياب چشم کوريه به ضمن در ، ناشايسته دوستاي با کردن دور دور از بهتر بودن خونه تو_

 سرکار برم

 

 ؟! واقعا_
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 کنم جمعش چجوري دونستم نمي ، گفتما دروغي چه

 

 بله_

 

 بيارت رشف از باشه من مثل رئيست نمياري شانس که هميشه ؟ بشي راننده ميخواي بازم نهنک_

 عرش رو

 

 :باال بردم رو صدام ، وايستادم سرش باال و کردم پرت رو کنترل آوردم جوش

 

 بود ناي از بهتر بودم راننده هم ديگه سال صد اگر باش مطمئن ، آوره خجالت زدنت حرف واقعا_

 ميزني پرسه توش توام که عرشي رو ارمبذ رو پام که

 

 ! نخودت مثل همه ميکني فکرم بيني نمي خودت جز رو هيچي که گستاخي و خودخواه انقدر

 

 اسمون ات زمين ديدي حاال تا که اي ديگه دختراي با يکي من افراشته سامان آقاي خوندي کور اما

 برميام فتمزخر اخالقاي ي همه و تو پس از که باش مطمئن و دارم فرق

 

 : گفت که برم برگشتم

 

 خوندي کور تو رو يکي اين_

 

 ! بينيم مي حاال_
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 دوست اقعاو ، بگيرم دل به ازش بدي حس يه تا شد باعث اومد پيش بينمون که کوچيکي جنجال

 بود که جوري هر حاال طاق به بکوبم رو سرش داشتم

 

 ! بگيره رو حالش بتونه واقعا جديدم تصميم کردم نمي فکرشم اصال و

 

 

..... 

..... 

 

 بده پيشنهاد بهت ميتونه بهتري کاراي اون مطمئنم عزيزم کني صحبت آقاجون با بهتره_

 

 ؟ داره اشکالي چه شرکت يا هتل توي کار مگه دايي ولي_

 

 تو ليتحصي ي رشته با هم هتل توي کار ، بزني حرف خودش با بايد سامانه دست که شرکت_

 فهمي مي بعدا رو چراش بپرس رو نظرش و کن مشورت آقاجون با لاو ميگم بازم اما هست

 

 بگيد شما چي هر چشم باشه_

 

 مامان وبمخ شانس از که آقاجون پيش رفتم شام از بعد جانانه کاريه پاس يه طي که شد اينجوري

 بود اونجا هم
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 : گفت و کرد فکر يکم مناسبم و خوب شغل يه دنبال که گفتم بهش وقتي

 

 کني چيکار بايد بگم برات تا بيا صبح ، کرد کاري وبخ شهرام_

 

 ! چشم_

 

 اختياند مي رو همشون به بايد ، بخدا کردند مي استخدام تر سخت هم دولتي هاي اداره از اينها

 واال...  انگار

 

 ا

 

 چشـــم_

 

 : گفت پيشش رفتم وقتي صبح و

 

 که سته کاري يه بخواي رو راستش ، افتادم چيزي ياد گردي مي کار دنبال گفتي که ديشب_

 ؟ نه يا هستي عملش مرد خيره

 

 گرفت خندم

 

 ؟! باال بزنم آستين کسي براي بايد يعني_
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 داد تکون رو سرش و خنديد هم آقاجون

 

 خدا پدر براي خيراته جور يه کار اين نيست ازدواج که خيري هر ، دخترم نه!  تو دست از امان_

 بيامرزم

 

 : داد ادامه ؟! بپزم احلو بگه خواست مي نکنه

 

 از بود رارق که رو سهمي تا کني صحبت باهاش و بزرگم برادر پيش بري که خوام مي ازت راستش_

 کنه پرداخت بالخره بشه خير امور صرف راهش در پدرم ي ارثيه

 

 !؟ من_

 

 بله_

 

 ؟ شهرام دايي يا نميگيد سامان به چرا_

 

 بي و رفت پيش سال چند بار يه داييتم مغروره ليخي چون نداره ها جربزه اين از کال سامان_

 گرفتيم دل به کدورت هم از نديدمش وقته خيلي هم من... برگشت جواب

 

 اگر حتي نهک صحبت باهاش و بهادر پيش بره بايد که هستي کسي تنها تو حاال بنظرم حال هر به

 نداره اشکالي نشدي موفقم
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 باشه داشته رو زحمتت ارزش که ميدم بهت چيزي باش مطمئن موفقيت صورت در اما

 

 ! بدم جوابي چه موندم

 

 حتما تازه مکن چيکار بايد دقيقا دونم نمي حتي ، نديدم رو شما بزرگتر برادر اين اصال من ولي_

 کمم سن اين با مخصوصا کنه نمي توجهي حرفم به و شناسه نمي رو من بهادرم عمو

 

 افته مي بيخودي ببينه رو هام بچه و من سال صد گرا ، شناسم مي خوب اونو اخالق من اتفاقا_

 باشه داشته اي نتيجه يه شايد تو ديدن با اما لجبازي ي دنده روي

 

 ؟ بپرسم چيزي يه ميشه_

 

 بابا بپرس_

 

 ؟ بدم انجام رو کار اين خواهيد مي که داريد اعتماد من به شما_

 

 زرنگي دختر فهميدم ، مادرت ديدن به کني راضي رو من تونستي و اومدي اونروز وقتي راستش_

 کني مي راضي هم رو بهادر بخواي اگر و هست هات رگ توي من خون دونم مي هم حاال هستي

 

 رو قاجونآ حرف نميشد روم طرفي از اما!  نبود اي ساده ي مسئله بنظر چون کنم فکر داشتم نياز

 ردک مي نگاهم داشت و بود ايستاده منتظر که مخصوصا بندازم زمين
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 : گفتم ترديد با

 

 .... بديد توضيح برام يکم ميشه اگر فقط ، کنم مي بتونم کاري هر_

 

 سال...  ودهب کوچيکه برادر ثريا زندايي پدر فرخ عمو و آقاجونه بزرگ برادر بهادر که فهميدم تازه

 بين که اشهب مطمئن مرگش از بعد تا کنه مي ارث تقسيم بوده زنده هنوز وقتي پدرشون پيش ها

 نميشه ايجاد درگيري دخترش تک و پسر تا 3

 

 از تري وجهت قابل و تر اضافه سهم بخشيدن و کوچيکتر پسرهاي به اموال يکسان بخشيدن با اما

 و دهکر اجحاف ديگه هاي بچه حق در که فهمه مي بعدها بودن ارشد حکم به فقط بهادر به ارث

 ميشه پشيمون

 

 ميکنه غدري رو حمايتش که کسي تنها و ميشه گير زمين عمرش اخر هاي سال که وقتي مخصوصا

 ! بس و بوده بهادر

 

 و تهداش تبريز در که رو هايي زمين سوم يک حداقل تا کنه مي وصيت آقاجون به موقع همون و

 آرامش گمر از بعد روحش تا بکنه خير امور خرج و بگيره پس رضايت با بوده داده ارشد پسر به

 باشه داشته

 

 و ودب کردنش عملي حسرت در آقاجون هنوز سال ساليان از بعد که وصيتي آخرين يشهم اين و

 دست خودش سهم از وجه هيچ به شده نمي راضي چون کرده مي مخالفت همچنان خان بهادر

 بکشه
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 که وقتي بوده پدرش و خودش سرنوشت ي دوباره تکرار ميده انجام بهادر عمو که اشتباهي و

 و کنه نگهداري خودش پدر از نميشه راضي حتي اون و بخشه مي شپسر تک به رو اموالش

 کنه يم زندگي سالمندان ي خانه توي خورده شکست و تنها پيري سنين در که ميشه اينجوري

 

 و مهر از که داره دومش زن از هم دختر يه بهادر عمو اين گفت مي آقاجون که اونجوري البته

 ! دونستم نمي هنوز بوده چي دليلش حاال نبرده يا بهره بايد که آنچنان پدرش ي عاطفه

 

 ، نعطافا قابل غير و خشن ظاهر به عموي اين از نداشتم شناختي هيچ چون برام بود سخت خيلي

 بودم نشسته آشپزخونه توي

 

 ! امانم مثل کرد مي پاک سبزي داشت ماهرانه که بود گوهر دستاي به نگاهم و کردم مي فکر

 

 ام چونه زير زدم رو دستم و کشيدم عميقي نفس

 

 ؟ ميکشي آه دل ته از اينجوري که مادر شده چي_

 

 بسته در به خورم مي کنم مي فکر چي هر ولي کنم شروع رو کاري يه خواهم مي هيچي_

 

 عزيزم يرهنم پيش چيزي که کردن ناله و آه و نشستن اينجا از بردار قدم و بگو اهلل بسم خوب_

 

 ؟ شناسي مي رو دربها عمو شما خانوم گوهر_
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 کرد نگاهم عينکش باالي از

 

 ميزنيا حرفا ؟ نشناسم ميشه مگه_

 

 ؟ آدميه چجور_

 

 بهتره نکنم غيبت واال دونم نمي_

 

 خاطرب بهادر عمو همين به ميشه مربوط که خواسته ازم چيزي يه آقاجون راستش!  چرا غيبت_

 بگيرم اطالعات يکم خواهم مي همين

 

 بهادر اين ، آقا براي ميمونه سرشکستگي فقط اينبارم ميگم که من...  رو هشت تا فهميدم ، هان_

 گرفت ککم دست که موقع همون بود دلسوز و بود بيامرزش خدا باباي براي خلفي پسر اگر خان

 سال اينهمه بعد حاال نه داد مي رو جوابش سمتش

 

 جان گوهر کنه مي عوض رو ها آدم ي همه زمان گذشت_

 

 بود خودش مثل اردالنم پسرش ترسيدم مي هاش اخم از هميشه که من واال ، دونه يم بهتر خدا_

 يکدنده و لجباز

 

 اما!  تونفرنگس رفت و کرد جمع شد بلند زنش ي بهانه به کرد هاپولي رو باباش هاي پول وقتي

 بخدا کيي اين جمال ي گوشه به گلي بازم... برگشت کرد تموم رو درسش اينکه از بعد پسرش
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 ؟ کيه پسرش_

 

 رامتين آقا_

 

 بهادره عمو ي نوه رامتين! ؟ ميگي راست اِ_

 

 پسري ي نوه تنها دخترم آره_

 

 ايول_

 

 ؟ بودي من با_

 

 گفتين مي خوب...  نه نه_

 

 که ارندد و داشتند دعوا زمين تيکه چند سر برادر تا سه دو اين يادمه من وقتي از ديگه هيچي_

 باشه امون در دنيا اون باباش تا بيچاره بدبخت مردم به بده رو اينها بايد بهادر که چي

 

 ؟ نشده فروخته هنوز تبريزه؟ تو ها زمين اين_

 

 نشده معامله يعني جاشه سر هنوز خدا کار ، تبريزه_
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 اينطور که_

 

 وبچ آدم مادر تازه نداره خبر کسي آينده از و هست حکمتي يه خدا کار هر توي بالخره بله_

 خوره مي رو کاراش ي همه

 

 اصال... دازان دجله در و ميکن نيکي تو ميگه شاعر...  ميگيري دست همون از بدي که دستيم هر از

 دخترم اينجوريه...  همينه هست تا و بوده همين بوده تا

 

 ! بيخودي اونم کرد رديف چيزا اين و المثل ضرب چقدر مسلسل مثل يهو!  جدا يا

 

 .. ميزد حرف من با داشت انگار نه انگار... غذاش ي قابلمه سراغ رفت گذاشت سريعم

 

 بود رامتين معما اين حل کليد شايد ، قاپيدم هوا روي زدُ سرم به که فکري

 

 با هک چند هر بيارم گير چجوري بايد رو اش شماره دونستم نمي ، ارزيد مي کردنش امتحان به

 بهش هم چنداني اميد بودند داده اخالقش مورد در مهموني توي ها بچه که توضيحاتي به توجه

 نبود اي ديگه ي چاره اما نداشتم

 

 خود از قيممست و برم شدم مجبور نشد نصيبم چيزي که قديمي تلفن دفترچه توي گشتن با

 بگيرم رو شرکتش شماره آقاجون
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 ... کنند مي فعاليت راستايي چه در دقيقا دونستم نمي هنوز که تجاري شرکت يه

 

 با تونستم تيبدبخ با ولي نداشتم اعصاب که منم!  بود گويا تلفن ، شدم منتظر و گرفتم رو شماره

 بزنم حرف بود چيکاره دونم نمي که مسئول يه

 

 ؟ افرا شرکت نباشيد خسته_

 

 بفرماييد_

 

 ؟ کنم صحبت افراشته آقاي با تونم مي_

 

 ؟ شما_

 

 هستم آشناهاشون از_

 

 تماستون از مرسي ، خانوم پره وقتشون ايشون شرمنده_

 

 برخوردتون از ممنون...  فرهنگ بي!  شد پخش اشغال بوق که بود دستم گوشي هنوز

 

 رو کرامف صبح فردا تا کردم صبر ، زدم مي حرف باهاش حضوري رفتم مي بايد نميشه اينجوري

 حوصله بي و عجول همينجوري نه برم پيشش عاقالنه و بکنم

 



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

..... 

 

 

 و رحالس صبح ، بود گذاشتن انرژي وقت ديگه حاال مدت اين ويت طوالني استراحت يه از بعد

 شدم بيدار خواب از شاد

 

 حاضر زمي روي چيز همه ، بخورم صبحانه تا رفتم و شدم اماده وسواس کلي از بعد و گرفتم دوش

 بود نشده بيدار کسي هنوز اما بود

 

 ... دبو وقت داشتم زياد که چيزي چون گرفتم تحويل رو خودم حسابي منم

 

 برگشتم سامان صداي با که بشم ماشين سوار خواستم مي حياط توي

 

 شدي خيز سحر_

 

 رو معينک و شدم سوار بهش تفاوت بي بودم عصباني دستش از هنوزم ، کرد مي ورزش داشت

 زدم

 

 رو شيشه ، پنجره به زد اومد ، کنه شروع رو صبحش من با کل کل بدون نداشت قصد انگار

 کردم نگاهش عينک پشت از و پايين کشيدم

 

 ! شيکي ژست چه_
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 ؟ فرمايش_

 

 ؟ نه سابقست بي تيپ اين با اونم رفتن بيرون روز وقت اين_

 

 ؟ بدم توضيح بايد_

 

 کني حلش تستي ميتوني نه_

 

 : گفتم و چرخوندم رو سوييچ ، کردم اخم لبخندش به

 

 مزه بي_

 

 تو برعکس_

 

 گفتم بهش عصبي و جدي خيلي ، شد تر عميق اخمم

 

 ؟ فهميدي ميگي خواد مي دلت چي هر و ميذاري من سر به سر باشه آخرت ي دفعه_

 

 نشون هاشون چشم رو آدمها ي جذبه ميگن ؟ برداري رو عينکت کردن تهديد موقع نيست بهتر_

 ميده
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 شدم خيره بهش و برداشتم رو عينکم کفريم واقعا بشه مطمئن اينکه براي

 

 : گفت لحظه چند از بعد

 

 !! نگيره رو کسي هات چشم ي اشعه بذار رو عينکت فهميدم ديگه خوب_

 

 منظور؟_

 

 ذارن کالس بيخودي نيستا اصل که ميزنه داد دور از ضمن در ، نريزه بهم ژست ميگم هيچي_

 

 ايدختر اداي خوام مي انگار بده جلوه جوري منو که بود اين دنبال مدام چرا دونم نمي خدا واي

 بيارم در رو شهري باال

 

 رد روش از ماشين با و بيرون کردم پرتش لجش از اما داشتم دوست رو عينکم خيلي اينکه با

 شدم

 

 : گفت بلند و خنديد که ديدمش آينه تو

 

 نبود اصل گفتم ديدي ايول_

 

 زدم داد و بيرون بردم پنجره از رو سرم
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 .. تو مال بودمش خريده جاده سر از نه_

 

 ... برداره رو عينک احتماال تا شد خم که ديدم ، رفتم و دادم تکون دست

 

....  بود ممچش روي گرفتن سبقت و رانندگي موقع هميشه... بوديم خريده پارسال کيميا با اينو

 ! شد حيف

 

 زدم ترمز و رسيدم باالم سرعت معمول طبق و خوبم بسيار فرمون دست با که نکشيد طول خيلي

 توپيه حد چه در رامتين وضع که زد حدس دش مي شرکت ساختمون به نگاه يه با ،

 

 همه اينکه جالب بگيري طلب ازشون خواستي مي انگار بودند عبوس و کرده اخم کارکنانش اکثر

 داشتند اونيفورم

 

 ساله 08 07 حدود جوان خانوم يه منشيش دفترش توي مستقيم رفتم بدبختي کلي با بهرحال

 داشت فرم لباس اونم بود

 

 بود ايدهف بي رئيسش پيش برم تا کردم اصرار چي هر.  کنند مي عمل منضبط ميداد نشون اين

 

 دارم واجبي کار باهاشون که گفتم محترم خانوم_

 

 گرفتين مي قبلي وقت ايشون با مالقات براي بايد حتما شما عزيزم_
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 کرديد قطع شما ولي گرفتم تماس من_

 

 بوده موقع بد حتما_

 

 ؟ کنم چيکار حاال!  وا_

 

 شويد مي موفق حتما بگيريد تماس دوباره ببريد تشريف عزيزم يچيه_

 

 ! بود جمهور رئيس انگار

 

 بشم معطل اينهمه باشند مايل خودشونم کنم نمي فکر هستم اقوامشون از من_

 

 : گفت دوباره و کرد پام تا سر به نگاهي

 

 نمياد بر من دست از کاري متاسفم_

 

 اما باشه هموند يادش رو من اصال رامتين نداشتم اطمينان کهاين با ميزش روي گذاشتم رو دستام

 : گفتم کردن کم رو براي

 

 ؟ اينجام من بگيد بهشون ميشه_
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 زد زنگ و برداشت رو گوشي اخم با بالخره چون بود کرده شک فاميلشم گفتم وقتي کنم فکر

 

 ؟ اسمتون_

 

 زند کيانا_

 

 ببينند رو شما هستند مايل زند اسم به خانومي افراشته آقاي_

 

 : گفت لبخند با و پايين گرفت رو گوشي

 

 ! شناسند نمي متاسفانه_

 

 شديم فاميل جديدا بفرماييد_

 

 کرد اهمنگ و کرد قطع حرف بي که گفت چي بهش رامتين دونم نمي...  گفت رو ام جمله حرص با

 

 ! هستند منتظرتون داخل ببريد تشريف_

 

 عزيزم مرسي_
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 شدم وارد نزد در از بعد...  کرده نصيبم بيراه و بد دلش تو کلي من مثل ونما بودم مطمئن البته

 روي وقار با و رسمي خيلي خودش و بود شيک و بزرگ زدم مي حدس که همونجوري دفترش

 وايستاد احترامم به من ورود محض به که بود نشسته بود مديريت ميز پشت که صندلي آخرين

 

 بخير روزتون سالم_

 

 کنم مي خواهش بفرماييد آمديد خوش خيلي بخير هم شما روز سالم_

 

 واال بود خوب خودمون سامان چقدر نداشتم رو زدنش حرف ادبي اين ي حوصله اصال

 

 و يکک سفارش ، بود راحت زياديم اتفاقا و بود اونجا که هايي مبل روي نشستم راهنماييش با

 داد قهوه

 

 : گفت دوبارهِِ  گويي خوشامد يه از بعد و

 

 بينمتون مي دوباره خوشحالم_

 

 مرسي_

 

 ؟ شد ما نصيب افتخار اين که شد چي_

 

 مزد لبخند!  نميده صحبتي هم افتخار و نميذاره محل کسي به گفت سونيا افتاد يادم
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 شدم وقتتون مزاحم سرزده و اطالع بدون اگه ببخشيد منُ  ، کنم مي خواهش_

 

 خوشحالم بسيار دنتوندي از باشيد مطمئن ، خانوم حرفيه چه اين_

 

 داريد لطف_

 

 جديد ي خانواده و جديد شرايط با خانوم کيانا گذره مي خوش خوب_

 

 نيست بد شکر رو خدا_

 

 ؟ بزنيد سر اقوام ي همه به قراره نکنه ، عاليه_

 

 ؟ چطور_

 

 کنم مي عرض رو شرکت در حضورتون_

 

 نيست اينجوري نه!  آهان_

 

 ؟... پس_
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 ! بدم توضيح که اينه منظورش فهميدم

 

 شدم مزاحمتون کوچيک کار يه انجام براي راستش_

 

 مياد؟ بر من از کمکي_

 

 کنيد کمکم که ميخوام ازتون واقع در ، ميکنم فکر_

 

 ؟ ميشه کاري پروژه به مربوط ، ميل کمال با_

 

 کنيم حل رو خانوادگي قديمي موضوع يه شما با خوام مي ولي نه_

 

 ؟ بديد توضيح بيشتر ميشه_

 

 ... افراشته آقاي ببينيد_

 

 رامتين_

 

 کنم حل رو تبريز هاي زمين ي قضيه تا خواسته من از آقاجونم ببينيد بله_

 

 شدم متوجه تازه!  من خداي_
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 : داد ادامه نيشخند با و زد تکيه صندليش به

 

 نکشيدند دست خواستشون از هم هنوز جان عمو پس_

 

 وظيفه بهش کردن عمل معلومه خوب که پدرشونه توصي اين!  نداره اي خواسته آقاجون_

 ميشه محسوب

 

 شهب تکرار که اصراريه چه اومده پيش درگيري حتي و شده بحث موردش در بار چند وقتي اما_

 

 : گفتم اخم با همين بخاطر فايدست بي صحبت اين ي ادامه بودم مطمئن

 

 اونجاست بهادر عمو که خوام مي رو سالمنداني ي خانه آدرس_

 

 بخوره دردتون به کنم نمي فکر_

 

 کنيد لطف رو آدرس شما کنم چيکار ميدونم من_

 

 ميزنه رو اول حرف نفستون به اعتماد که هستيد هايي آدم دسته اون از پس_

 

 جايي ات کردم قبول رو مسئوليت اين من کنم رها نيمه و نصفه رو کاري ندارم عادت ولي شايد_

 کنم مي رو سعيم بتونم که هم
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 ؟ نه بگيرم پس شما از رو کمکم درخواست بايد گمونم البته

 

 

 

 کرد مي بازي نويسش روان با داشت بود مردد

 

 از يدخواه مي چجوري شما ببينم مشتاقم حاال از اما نکردم دخالتي هيچ ماجرا اين تو حاال تا_

 کنيد حساب من روي کنم مي بتونم کاري هر بنابراين بيايد بر پسش

 

 ام شونه روي انداختم رو کيفم و شدم بلند

 

 ؟ ميدين بهم رو آدرس ممنونم،_

 

 حتما_

 

 : پرسيدم گرفتم که رو کاغذ

 

 ؟ نديديد رو پدربزرگتون وقته چند شما_

 

 ! رفته در دستم از حسابش وقته خيلي متاسفانه_
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 اين يبرا لمد نديده هنوز!  کنم پنهان بود مشخص کامال شايد چشمام تو که رو تاسفي نتونستم

 سوخت جديد عموي

 

 : گفت که بيرون بيام خواستم و کردم تشکر ازش

 

 بشم خبر با کار روند از دارم عالقه ؟ باشم داشته رو شمارتون ميشه_

 

 سمتم گرفت رو کارتي ، دادم بهش و نوشتم رو ام شماره نزد بدي حرف

 

 ميشم خوشحال بگيريد تماس بوديد مايل وقتي هر همراهمه شماره اين _

 

 اجازه با ، مرسي_

 

 برسونيد سالم جان عمو به خدانگهدار_

 

 خاحافظ چشم_

 

 ندمخ منشي فضول ي قيافه ديدن از چقدر ، چرخوندم رو سرم و کردم پوفي بستم رو در وقتي

 بيرون اومدم و کردم خداحافظي باهاش...  گرفت

 

 شد مي شروع کارم داشت تازه
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................. 

 

 

 به وکلمت ولي نداشتم اون از کمي دست خودمم ، کنم چيکار خوام مي نداشت خبر آقاجونم حتي

 بود خدا

 

 يه بختيبد با...  افتادم راه سالمندان خانه قصد به و کردم عوض رو هام لباس که بود ظهر نزديک

 ! تمام و بودم زده گند کال يعني خوردم مي شکست اگر که بودم کشيده جديد نقشه

 

 . ماشين توي گذاشتم و گرفتم سرخ گل کلي روشيگلف يه از راه سر

 

 جاي ، شدم پياده و برداشتم رو گلها ، رسيدم زود همين بخاطر نداشت فاصله خونمون با زياد

 بود تمييزي و خوب

 

 رفتم ، ودب ذهنم توي و بودم ديده ها فيلم تو که چيزايي عکس بر نبود شلوغ زياد حياطش توي

 وترکامپي پشت اومد مي هم مهربون بنظر که خودم سال و سن هم پرستار يه اطالعات قسمت

 بود نشسته

 

 خانوم سالم_

 

 عزيزم سالم_
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 نباشيد خسته_

 

 بفرماييد ، مرسي_

 

 نداره اشکالي اگر بگيرم رو وقتتون لحظه چند خواستم مي_

 

 کنم مي خواهش_

 

 ؟ هستند اينجا افراشته بهادر آقاي_

 

 ؟ هستي اقوامشون از ماش شناسند مي همه رو ايشون بله_

 

 بدونند ايشون ندارم دوست ولي درسته_

 

 ؟ چي يعني_

 

 مهست برادرزادشون من واقع در مفصله اش قضيه نديديم رو همديگه حاال تا ما ببينيد_

 

 ادرشونبر طرف از که ببرن بو اگر اما هست هم خير که مهم کار يه براي کنم راضيشون تا اومدم

 مطمئنم اينو يگيرهنم تحويلم اصال اومدم
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 ... بعد و بشي آشنا باهاش کم کم ميخواي نکنم اشتباه اگر يعني!  آهان_

 

 ! دقيقا_

 

 باشه داشته چيزي مشکلي موردي نکنه ؟ خانومي هست چي ميگي که خيري کار حاال_

 

 دچن اسناشن يه عنوان به خواهم مي فقط کردم هماهنگ هم رامتين اشون نوه با اتفاقا ، بابا نه_

 مالقاتش بيام وقتي

 

 اصال که سيهک تنها تقريبا ثروت و مال و کبکبه و دبدبه اينهمه با شما عموي اين ، عزيزم باشه_

 سوزه مي دلم تنهاييش براي واقعا گاهي نداره کننده مالقات

 

 ختس خدا که باشن مطمئن نيست روزگار رسم اين بگو بهشون تماسي در اش خانواده با اگر

 رهميگي انتقام

 

 ؟ دونمب رو شما اسم ميتونم راستي ميکنم تنهاييش براي فکريم يه حتما شماست با حق_

 

 کمالي بنفشه ، کمالي_

 

 کردم دراز رو دستم

 

 خوشبختم زندم کيانا منم_
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 همچنين_

 

 به نرژيا کلي با و زدم مي در اتاق به اتاق!  کنم پيدا مناسب دست هم يه تونستم شکر رو خدا

 و ودندب مي هاشون بچه پيش نرم و گرم هاي خونه تو االن بايد شايد که يرمرداييپ و ها پيرزن

 مي مثبت ي نتيجه زحمت عمر يه از و کردند مي استراحت خوشي با رو عمرشون آخر روزاي

 شاخه ودب کشونده اينجا ماجرا تا هزار و قصه يه با رو کدوم هر بد يا خوب تقدير دست اما گرفتند

 دادم مي رو سرخ گل هاي

 

 که ديدم مي رو چروکشون و چين از پر مهربون هاي چهره وقتي بود غصه و حسرت از پر دلم ته

 گرفتند مي تحويلم و گفتن مي خوشامد بهم بازم داشتند که دردايي ي همه با

 

 کردم مي اذيت و خنديدم مي مدام دلشون بودن خوش براي اما

 

 بود تخت ات دو حداقل اتاق هر تو!  شکليه چه دونم نمي افتاد يادم تازه عمو اتاق به رسيدم وقتي

 کنه بخير خدا... 

 

 شستهن ها تخت از يکي روي پيرمرد يه فقط اما بود تخت تا دو بودم زده حدس درست ، تو رفتم

 خوند مي روزنامه داشت و بود

 

 ! نه يا خودشه بفهمم و کنم پيدا چيزي شباهتي يه تا ببينم زودتر رو اش چهره داشتم دوست

 

 ؟ خوايند نمي سرزده مهمون سالم_
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 ونآقاج مثل هاش چشم!  بود خودش...  کرد نگاهم و پايين آورد آروم رو روزنامه بلندم صداي از

 بهادره که بودم مطمئن بود

 

 بست رو روزنامه و زد اي پريده رنگ لبخند تعجبم نهايت در اما کنه اخم که بودم منتظر

 

 کنه مي خوشحالت که چيزيه تنها سرزده مهمون ، تنها و يباش اتاق يه کنج وقتي_

 

 ! بابا نبود اخالق بد گفتن مي که انقدرام کرد آروم رو دلم خوبش برخورد هم اش جمله هم

 

 سمتش بردم رو گل

 

 شماست براي اين بفرماييد_

 

 ؟ چيزيه مناسبتي_

 

 ميگم مناسبتشم بگيريد و بديد افتخار شما_

 

 رو شمشچ وقتي و بود همونجوري لحظه چند کشيد بوش بسته چشم با ، گرفت رو گل و خنديد

 ميزنه پسش داره و اومده پلکش پشت تا کوچولو بغض يه کردم حس کرد باز

 

 : گفتم کردم مي جمع رو اتاقش ي پرده که همونجوري و بهم کوبيدم رو دستام
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 کنم يداپ رو ام گمشده ي هخانواد اگر شد قرار که بودم کرده نذري پيش وقت خيلي من راستش_

 بشه ادا نذرم فرصت اولين تو

 

 کردنش ادا واسه اومدم قولش و مرده که اونجايي از خوب

 

 دخترم نيستي مرد که تو_

 

 ! تره مردونه مردا برابر هزار قولشون ها زن بعضي_

 

 درسته_

 

 ؟ نداريد اتاقي هم شما_

 

 شد فوت متاسفانه پيش ي هفته ولي داشتم _

 

 ؟ بود پير خيلي کنه رحمتش خدا ، يوا اي_

 

 داشت درد و غم سال صد ي اندازه ولي بود سالش 60 فقط نه_

 

 سال 003 ي اندازه ولي سالمه 03 خودم من ، کرد ميشه چه نبوده اين از بيشتر عمرش خوب_

 بخدا دارم غم و درد و تجربه
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 برات زوده ها حرف اين جووني تو نکنه خدا_

 

 ريکنا تخت روي نشستم

 

 ؟ نيستم که مزاحم_

 

 اصال_

 

 دل ردد يکم ميشه دنجه خوبه اينجا ولي شدم رد و دادم گل فقط بود شلوغ ها بغلي اتاق آخه_

 کرد

 

 کرد نگاه پنجره به و زد تلخي لبخند

 

 کردم گوش فقط وقته خيلي که چيزي!  دل درد_

 

 نياوردم درد رو سرتون شد خوب پس بابا اي_

 

 خودم ي نوه و ها بچه مثل توام بگو ميکنه سبکت اگر_

 

 .... آقاي نداره فايده که غمگين شما بشم سبک من_
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 بهادرم_

 

 ديگه بود خودش پس!  شد راحت خيالم

 

 نداشتم عمو حاال تا وقت هيچ من آخه ؟ عمو بگم بهتون ميشه بهادر آقا_

 

 کن صدام راحتي جور هر...  بوده تر جوون من از خيلي داشتي اگرم البته_

 

 ؟ داريد هم نوه و بچه شما بهادر عمو_

 

 دارم که معلومه_

 

 ؟ اينجاييد چرا ببخشيدا پس_

 

 بود هداشت نگه باال غرور با همچنان که گردني و صورتش حالت از ، شد کدر نگاهش رنگ بازم

 قائله خاصي ارزش و شخصيت خودش براي هنوزم که فهميد ميشد

 

 :گفت معمولي و عادي خيلي

 

 باشم اينجا که خواستم خودم چون_
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 اينجا نياوردن احترامي بي و زور به رو شما ديگه سالمند هزاران مثل حداقل!  خوب چه_

 

 تا ذرهبگ چيز همه از بايد کنه مي فکر راهه اول و نداره سني که وقتي تا آدميزاد!  دخترم جهل_

 ... دنيويه فقط و فقط که هاش خواسته اوج به برسه

 

 بچه تا خودش آرزوهاي حتي بگذره چيز همه از بايد کنه مي فکر گذاره مي نس به پا يکم وقتي

 برسونه هاشون خواسته به رو هاش

 

 و طول ي کوچه به ميگرده بر تازه گور لب رفت پاش يه و گذشت ازش سني ما مثل که وقتي و

 بيداد داد اي بينه مي و کنه مي نگاه عمرش دراز

 

 کنه گيري تدس ، گذاشته پا زير که رو کسايي و بگذره کوچه ينا از تا نمونده باقي فرصتي ديگه

 بطلبه حالليت تکشون تک از و

 

 خودشه طفق و ندازند نمي بهش نگاه يه هم جونش از تر عزيز هاي بچه حتي بينه مي که اونوقته

 کرده گير انگيز غم بست بن اين تو که

 

 رس تازه ها جوون شما و مونديم ستهب بن اين تو ما حاال ، ما زندگي حال وصف ميشه اين هي

 بينيد مي رو هوا فقط داريد وايستاديد کوچه

 

 ! کنيد روتون به رو به نگاهي يه که رسه نمي عقلتونم به حتي
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 داريد حالي چه االن کنه تصور تونه مي واقعا آدم زنيد مي حرف قشنگ چقدر شما_

 

 درد پاي شونمتب و بگيرم رو وقتت اين از بيشتر خواد نمي دلم اصال که شو بلند دخترم شو بلند_

 خودم دل

 

 باهام شما که ميشم خوشحال خيليم بهادر عمو خوشبختم خيلي خيلي ، کياناست من اسم_

 ! ديگه بوده همين نذرم تازه بگيد زندگيتون هاي تجربه از و بزنيد حرف

 

 داري قشنگي اسم_

 

 ؟ دوباره بشم مزاحمتون نداره اشکالي اينجاها ميام روز چند تا ولي برم بايد ديگه من ، ممنونم_

 

 عزيزم مراحمي خواست دلت اگر_

 

 : گفتم و در سمت رفتم برداشتم رو کيفم و شدم بلند

 

 کنم نمي فکر...  همند مثل ها آدم ي همه نکنيد فکر بهش زياد بهادر عمو راستي_

 باشند بوده کوچه آخر اون فکر به اول از هيچکدومشون

 

 و ورندخ نمي افسوس شما مثل همشون عوضش ولي گذارند مي کج رو پاشون زيادي همين بخاطر

 ! افتند نمي جبران فکر به
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 به زهنو چشممون که ميشه ديده وقتي ولي داره وجود دري يه بستي بن هر ته بخواد خدا اگر

 نباشه سرمون پشت دراي

 

 داحافظخ فعال ديدنتون ميام هم فردا زدم حرف زيادي که برم ديگه من

 

 !.... فکر توي بودش برده آخرم هاي حرف ، بيرون اومدم و دادم تکون دستي

 

 مي ختم همينجا به هم ما عاقبت شايد ، هام نسل هم از خيلي و خودم براي شدم متاسف خيلي

 ..... بوديم سنگدل زيادي هامون بعضي واقعا شد

 

...... 

 

 کردم کارچي پرسيد ازم بار يه فقط آقاجون تمد اين تو گذشت مي آسايشگاه به رفتنم از روز 0

 بگم بهش رو نتيجه خودم تا کنه صبر خواستم ازش رودروايسي بي منم و حاال تا

 

 ي همه برعکس ، شدم بهادر عمو هاي حرف شنيدن گوش روزه چند که نداشت خبر حتي

 کرد مي عمل بودم شنيده موردش در که چيزهايي

 

 راي خود و تودار خيلي نه و بود مغرور زيادي نه ، اکيوحشتن ابهت نه و داشت اخمي نه

 

 واستخ مي که اوني ي همه به خودش هاي گفته طبق که بود خورده شکست پيرمرد يه نظر به

 ته رضايتينا فقط کرد مي حکايت رضايت با تجربه و خاطره عمر يه از بايد که حاال اما بود رسيده

 ! زد مي موج دلش
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 همه به برهب پي و کنه خلوت خودش با بيشتر تا بود شده باعث اخير سال چند اين تنهايي شايد

 کرده که درشتي و ريز اشتباهات ي

 

 وراينج شدم مي حساس خيلي که من براي اين و ديدمش مي ريختن فرو آماده بود که چي هر

 بود دردناک زيادي مواقع

 

 اون ، داخ امان به کنم رهاش وريهمينج گرفتم ازش رو ها زمين اينکه از بعد صرفا تونستم نمي

 ! داشتم دوستش آقاجون مثل حتي که بود فاميل يه حاال

 

 الس اينهمه از بعد حاال و بودند کرده طردش چجوري مادريم ي خانواده که بودم گفته براش

 لو چيزي من نه و پرسيد مشخصاتي و اسم اون نه اما گفتم رو چيز همه تقريبا کرديم پيداشون

 دادم

 

 ! گفت نمي چيزي ولي فکر توي رفت مي هيگا

 

 رفتن رونبي موقع حتي و خونه توي بيگاهش و گاه هاي نگاه از اينو بود شده مشکوک بهم سامان

 نبود مهم برام اما ديدم مي برگشتن يا

 

 مديدنش چشم تا شد مي باعث همين و کردش عزيز دختراي دوست به بود چسبيده همچنان

 باشم نداشته
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 رو يمياک اگر...  بس و بود کيميا چيه به چي و کنم مي چيکار دارم دونست مي که کسي تنها

 بودم بدبخت نداشتم

 

 چيز همه امروزم دونستم نمي آسايشگاه رفتم و کردم کاله و شال دوباره ، شد 5 روز حال هر به

 بودم اميدوار هنوز ولي نه يا ميره پيش خوب

 

 بود نشسته پنجره کنار صندلي روي ، تاقشا توي رفتم گل شاخه يه با معمول طبق

 

 بهادر عمو سالم_

 

 اومدي خوش جان کيانا سالم_

 

 ؟ گذشته خوش امروز ؟ خوبين_

 

 ودمب اتاقم توي همش نداشتم زدنم قدم ي حوصله حتي اما گرفته دلم چرا دونم نمي زياد نه_

 

 هوا خوادب دلتون تا بشه ضعو تون روحيه تا حياط توي ميريم دوتايي االن ، بده خيلي که اين_

 کرد تحملش ميشه خوب اما هستا گرم البته خوبه

 

 هاي تنيمک روي مجنون بيد درخت يه زير و حياط توي رفتيم ، افتاد راه عصاش با و شد بلند

 نشستيم رنگ سبز سنگي
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 بود اونها به نگاهش رفتند مي راه و زدند مي حرف هم با داشتند پيرمرد تا چند

 

 نديدمش وقته خيلي ميگم رو اردالن ، شده تنگ پسرم براي دلم_

 

 ؟ زنيد نمي بهش زنگي يه چرا خوب_

 

 که يدپرس مي بار يه روز چند هر حتما چي يعني پدر فهميد مي اگر ، بپرسه منو حال بايد اون_

 ام زنده يا مردم

 

 دريا به زدم رو دلم ولي نه يا بپرسم دونستم نمي

 

 ور و شدند مي جمع هم دور هفته هر و بودند مادر و پدر عاشق ها بچه که ها موقع اون گذشت_

 ! خانوادتيم ما که کرد گوشزد ها بچه به بايد ديگه االن زدند نمي حرف خانواده بزرگ حرف

 

 شده عوض زمونه االن اما عمو کرديد پسري پدراتون حق در شما

 

 عصاش روي گذاشت رو سرش

 

 اين تقدير دست حاال رفتم نمي خودم خوشي پي و کردم نمي ظلم پدرم حق در من اگر شايد_

 آورد نمي سرم رو بالها

 

 نبود عذاب در وجدانم و روح انقدر حاال کردم مي عمل حرفش آخرين به اگر شايد
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 .... پسراي اون از شما که مطمئنم من ؟ بوده خواسته چي مگه_

 

 رو رفمح نگذاشت خورد مي نتکو داشت که هاش شونه ديدن و ناگهانيش ي گريه صداي شنيدن

 کرد مي گريه داشت که شد نمي باورم ، بدم ادامه

 

 براتون ميارم آب ميرم االن کنم ناراحتتون خواستم نمي ببخشيد خدا رو تو_

 

 در خشا داشتم ، کرد نگاهم گريونش هاي چشم با و گرفت رو دستم مچ شدم بلند که همين

 مياوردم

 

 امضا دلم و نجو با تا بياد بگو بهش ، زندگيمو همه باختم من وبگ ، مريضاد دست بگو بهش برو_

 رو ها برگه اون زير کنم

 

 ؟! بگم کي به ؟ زنيد مي حرف چي از_

 

 دورش و تهخوشبخ انقدر دونستم نمي...  ايندفعه فرستاد رو کسي خوب ، داداشم به آقاجونت به_

 شلوغه

 بفهمم تا يادب بگو جان عمو ببينه رو خوردش نزمي برادر تا بياد بار آخرين براي حداقل بگو بهش

 هنوز دارم رو کسايي يه بزرگ دنياي اين توي منم

 

 ستهخ باشم مغرور و کنم اخم هميشه اينکه از ، ام خسته نرسيدن و دويدن عمر يه از ، ام خسته

 بودم که نيستم اوني ديگه من ، ام
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 مادرم و پدر از کردم دارايي کردن جمع صرف رو زندگيم تمام ، پوسيدم درون از که وقته خيلي

 گذشتم برادرام و خواهر از گذشتم

 

 دادم دست از جووني سوداي و قيدي بي بخاطر بود عشقم که رو اولم زن

 

 هام بچه حتي کردند رهام همه...  گذاشت تنهام و کنه تحملم نتونست که دومم زن

 

 کن نگاه من هب نه ؟ مفلوکه بيخانمانه و ميميره خيابون کنار و معتاده که کسي فقط کردي فکر

 دونستم رو هام داشته و خودم قدر نه و چيه خدا فهميدم نه که منم مفلوک

 

 مي ور ها زمين ي همه دل و جون با گذاشت مي پيش پا بهرام خود ديگه يکبار فقط اگر شايد

 رو سومش يک فقط نه بهش دادم

 

 رپد از که بود اي ارثيه هم غرور خوب اما ، زنمب ها اون به دست االن تا نکردم جرات حتي من

 .موند برامون خدابيامرزمون

 

 ي همه براي سوخت دلم ، اشک از بود شده خيس صورتم اون مثل منم ، بده ادامه نتونست ديگه

 هاش پشيموني

 

 گرفتم دستم توي تر محکم رو دستش و نشستم
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 ستا زنده و کشه مي نفس که وقت هر تا آدم ؟ جون عمو کنيد مي اذيت رو خودتون انقدر چرا_

 داره رو خطاهاش کردن جبران وقت

 

 و يانب تا هستند اشاره يه منتظر که داريد بزرگ ي خانواده يه شما ، تنها ميگيد چرا بعدشم

 باشن کنارتون

 

 شناآ همه دادي مي که مشخصاتي ، هستي کي فهميدم گفتي مادرت ي قصه از که موقع همون_

 داشت تو االن به شباهت چقدر که يادمه رو مادرت ساکت هميشه ي چهره مهنوز...  بود

 

 ونمد مي گرچه...  بودم نکرده باز کسي براي رو دلم ي سفره وقت هيچ ، ميکشه رو خون خون

 اينجايي که ديگست چيز بخاطر توام

 

 بودم کي من ميره يادت حتي شد بخشيده به که ها زمين

 

 ! نازک دل و بود توقع کم ها بچه مثل چقدر خدايا...  ردوندبرگ رو روش و کشيد رو دستش

 

 که ودب هميني فقط قصدمم گذاشتم پيش پا دودلي با اول روز اون چرا ، نيست اينطوري بخدا_

 کرده فرق اوضاع حاال اما گفتين شما

 

 که ديگتون هاي سال و سن هم مثل راحت تونم نمي داشتنيه دوست که دارم شما به حسي من

 برم و کنم ولتون نجاناي
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 زندگي از خوشي روزاي بتونه بابام اينکه حسرت هميشه نبوده سرم باالي پدر ي سايه خيلي من

 مونه مي دلم به ببينه رو

 

 لبخند اب و کنم تکيه بهش تا ندارم بابايي کردنم عروسي موقع چرا که دارم اينو داغ هميشه

 بگم رو بله اون زضايت

 

 زود اينهمه اونم بده دست از رو پدرش رو زندگيش حامي بزرگترين که ختهس خيلي دختر يه براي

 حتي ونآقاج يا دايي شايد اينکه فکر از کشم مي عذاب ها وقت خيلي ولي نشه باورتون شايد ،

 باشند داشته خيالي کج پدرم مورد در فکرشون تو

 

 رايدخت مثل رسيدم نجااي به تا زندگي توي خوردم زخم اينهمه که من داريد توقع شما حاال

 باشم خودم آرامش فکر به فقط ديگه سرخوش

 

 حتي يا ، نمک بغلش و ببينم نزديک از رو بابام ديگه بار يه فقط تا بدم رو زندگيم ي همه حاضرم

 بخنده و کنه صدام فقط

 

 و برند مي دل مادرشون و پدر از نادوني و غفلت توي ديگه هاي بچه که ببينم تونم نمي

 ! چي يعني پدري بي فهمند نمي اونها ، اينجا شونميذارن

 

 ندارم غم و درد ازتون کمتر خيليم اما نباشه شما از بيشتر شايد که گفتم بهتون اولم روز

 

 هستم تهش تا باشيد مطمئن ، نکنيد باز حساب اينجوري من روي پس
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 يعميق نفس کرده باور رو هام حرف کردم حس وقتي ، داشت آشنايي رنگ نگاهش ايندفعه

 . شد راحت خيالم و کشيدم

 

 

..... 

 توقع شايدم برم سراغش بازم که نداشت باور چون بود سخت خيلي عمو با روزم اون خداحافظي

 بگذارم تنهاش زود انقدر نداشت

 

 رامتين پيش يعني افرا شرکت رفتم مستقيم و کردم خداحافظي ازش بود جوري هر اما

 

 کارتي ، اشهب اينجا هنوز اداري ساعت از بعد نبودم مطمئن کردم گاهن ساعتم به تازه رسيدم وقتي

 گرفتم رو اش شماره و کردم پيدا بود داده که رو

 

 داد جواب تا شدم منتظر خيلي

 

 ؟ بله_

 

 رامتين آقا سالم_

 

 بفرماييد سالم_

 

 هستم کيانا_
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 ؟ خوبين نبود حواسم اصال خوام مي معذرت اوه_

 

 ؟ شرکتين شما ، مرسي_

 

 ؟ مگه چطور خير_

 

 فرمون رو کوبيدم دست با

 

 فرصت سر باشه هيچي_

 

 ؟ هاست زمين با رابطه در_

 

 بله_

 

 ؟ ميگم که آدرسي اين به بياييد تونيد مي_

 

 ؟ کجا_

 

 ميشه تموم ديگه ساعت نيم تا من کاري قرار ، شرکت اطراف هتل يه_
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 ميام باشه_

 

 کنيد يادداشت پس_

 

 خودکار هي بودم نتونسته عمرم ي همه من ، کردم حفظش گفتم دروغ يول نويسم مي گفتم بهش

 ! بودم شلخته که بس باشم داشته کيفم توي کاغذ و

 

 انقدر عنيي کردم پيداش اول نگاه با داشتم قرار باهاش هتل البي توي ، بود نزديک شکر رو خدا

 داد صشتشخي راحتي به نفر 144 توي شد مي بنظرم که بود رسمي و کشيده اتو

 

 لبخند و دش خيز نيم ديدنم با ، بودم خسته خيلي روش به رو مبل روي نشستم و رفتم مستقيم

 زد

 

 بخير عصرت عزيز کياناي سالم_

 

 نباشيد خسته سالم_

 

 حضورتون برسم نتونستم من اگر خوام مي معذرت ، متشکرم_

 

 نداره فرقي کنم مي خواهش_

 

 نفرماييد_
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 مي فارشس عصرونه داشت ديگه چون نشد وقت اما نگو مزخرف انقدر توام باشه بگم خواستم مي

 داد

 

 پدربزرگ پيش رفتيد ؟ بکنيد کاري تونستيد روزه چند اين کنيد تعريف خوب_

 

 ! فقط گرفتم استخاره نشستم کرده فکر عقبه غافله از چقدر اين ، زدم نيشخند

 

 افتاده اتفاقاتي يه تقريبا_

 

 ؟ بد يا خوب_

 

 داره بستگي دونم نمي هنوز_

 

 ؟ چي به_

 

 چيز همه به_

 

 نخورده رناها امروز گشنمه چقدر فهميدم تازه ميز روي گذاشتند رو شکالتي کيک و قهوه وقتي

 دهنم گذاشتم بزرگ تيکه يه چنگال با و برداشتم رو کيک بشقاب تعارف بي!  بودم
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 يکک وگرنه بودم پررو که حيف. .. بهم شد خيره حوصله با ، هم روي انداخت رو پاش و داد تکيه

 ! گلوم توي پريد مي حتما

 

 بخورم چيزي نکردم وقت ، برام بود اي کننده خسته روز خيلي امروز ببخشيد_

 

 جان نوش_

 

 نشستم صاف ديگه و خوردم قهوه کوچولو يه

 

  ميام آسايشگاه از االن من راستش_

 

 

 ؟ ببينتون شد حاضر خوب ؟ واقعا_

 

 ديديم مي رو همديگه ما که بود باري پنجمين امروز البته راحتي اين به نه_

 

 ؟! چي_

 

 بر ، يقبل ي نقشه با البته بهادر عمو پيش رفتم گرفتم آدرس ازتون که روزي همون فرداي_

 شديم صميمي و کرد برخورد راحت خيلي کرديم مي فکر شما و من که اوني عکس

 

 ميکنه برقرار ابطهر سخت خيلي پدربزرگ ؟ ميشه مگه نميشه باورم_
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 ! باشه نگذشته ديدارتون آخرين از سال 3 که بگيد اينو اطمينان با تونيد مي وقتي شما-

 

 نهاييت که نکرديد فکر بارم يه حتي ؟ ميديد نظر راحت انقدر تنها پيرمرد يه مورد در چجوري

 ؟ انعطاف قابل و ميکنه شکننده هم رو ها آدم ترين سخت

 

 داره اهميت خيلي بهادر عمو براي اما نيست مهم من براي اشم رفتار حال هر به

 

 چي؟ يعني_

 

 ! الک بود مزخرف اخالقشون بود سامان مثل اينم نساخته مذاقش به تندم لحن بود مشخص

 

 ؟ عمتون ي خونه ببريد رو من ميشه_

 

 بود واضح کامال تعجبش

 

 !؟ پريدخت عمه_

 

 داريد رو عمه يه همين دونم مي که جايي تا ولي پريوش يا پريدخته دونم نمي_

 

 ناتني البته درسته_
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 ؟ سالشونه چند ، کنم صحبت باهاش حتما بايد_

 

 دونم نمي دقيق بيشتر شايدم سال 04 باالي تقريبا_

 

 ؟ دارند هم بچه_

 

 دانشجوه هم يکي و کرده ازدواج يکيشون که ، تا دو_

 

 ؟ اونجا بريد مي منو ، خوبه_

 

 ؟ کي_

 

 بهتر ترزود چه هر_

 

 ؟ خوبه جمعه_

 

 اين دله خجسته چه اوه!  ديره خيلي فهميدم ذهني ي محاسبه يه با

 

 امروز همين ديره خيلي نه_
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 عجولي خيلي شما من خداي_

 

 از رت مهم کاريتون قرارهاي يا نداريد وقت شما اگر بود حوصله پر زيادي نبايد ها وقت گاهي_

 ديدب بهم نشوني يه فقط کافيه خانوادتونه

 

 : گفت فکر کمي از بعد و داد تکون رو سرش

 

 ندارم مشکلي من ، نکنم کوتاهي بياد بر دستم از کمکي دادم قول شما به_

 

 شدم بلند

 

 بريم پس_

 

 ؟ بديم اطالع قبل از نيست الزم_

 

 دارم کارشون ساعت 1 همش که بمونيم شام خوايم نمي_

 

 اوکي_

 

 جوشيم زود ي خانواده چه بهادر عمو بيچاره!  خورد تکون و داد رضايت بالخره شکر رو خدا

 داشت
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 ساکن تهران مرکز توي چون بود نشده دخترش نصيب زيادي چيز بهادر عمو کالن ارث از گمونم

 داشت واحد يه شيک مجتمع توي البته و بود

 

 ! باشه داشته آقاجون مثل خونه يه حداقل دخترشم ميشد عمو مالي وضع با

 

 تدونس نمي که جوري کرد تعجب خيلي ديد رو رامتين واقع در يعني رو ما پريدخت وقتي

 بگه خوشامد چجوري

 

 بچه بود ارد خنده رامتين معذب ي قيافه چقدر ، کرد بوسش و بغلش توي کشيد رو رامتين ذوق با

 ! شد دار خدشه اتوش خط

 

 دقيقه چند ، يمشستن داشت زيبايي و سليقه با دکور که پذيراييش سالن توي رفتيم تعارفش با

 اومد شربت ليوان تا دو با بعد

 

 باشه يادش رو اينجا حتي مدت اينهمه از بعد رامتين نميشه باورم اصال ، اومدين خوش خيلي_

 

 نيستم حافظه کم انقدرام اما شده کوتاهي پري عمه داري اختياري_

 

 ميشي تر برازنده و تر تيپ خوش روز هر تخته به بزنم چقدرم ماشاال_

 

 : گفت و کرد بهم نگاهي خندونش هاي چشم با
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 ميمونه ماه مثل ماشاال هزار نامزدتم_

 

 خيلي کنم اهنگ رامتين به اينکه بدون ، موند ثابت دهنم سمت رفت مي ليوان با داشت که دستم

 : گفتم جدي

 

 ايشونم عموي دختر فقط من ولي داريد لطف شما_

 

 ؟ عزيزم خبرم بي خودم و داشتم دجدي برادر يه من حاال تا کي از!  وا_

 

 شهره دختر هستم خان بهرام ي نوه من نبود اين منظورم_

 

 از اي صهخال شدم مجبور ديگه که جوري!  طرفم اومد خانوم پريدخت بيشمار سواالت سيل تازه و

 برداره سرم از دست تا بدم بهش رو ماوقع شرح

 

 مهربون و بود خونگرم چون نشست مي دل به مهرشون اول همون از که بود هايي آدم اين از

 

 داشتيم زهنو ، اش خونه به رفتنمون علت و اصلي ي قصه به رسيدم تا کردم گويي خالصه انقدر

 تو اومدند جوون دختر يه و مرد يه و شد باز ورودي در که ميزدم حرف بهادر عمو مورد در

 

 ! سالن وسط وايستادند تعجب با جديد هاي مهمون و پريدخت گريون ي چهره ديدن با
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 کامال رفتارش و زدن حرف طرز از ، بود مومني و خوب و برازنده مرد خيلي بهادر عمو داماد

 بود مشخص

 

 زا...  داشت نامزد مامانش ي گفته به اما نبود سالشم 04 شايد ، معصوم و بود بامزه دخترشونم

 شدم خوشحال جورشون و جمع ي خانواده ديدن

 

 اما ادهس و باشه خودمون رنگ هم يکم که بشه پيدا يکي بزرگ فاميل اين وت کردم نمي فکر

 بود شده مدلي همين دقيقا همسرش خانوادگي شرايط و فرهنگ بخاطر پريدخت

 

 ومدها بخاطرش که رو حرفي من تا شد باعث همين و بود گرم و صميمي خونشون توي جو کال

 : بزنم بودم

 

 پرسم مي ور حالش پرستارا يا مسئوال از و ميزنم زنگ بار يه قتو چند هر من جون کيانا کن باور_

 تمنخواس منم که شد اين کرد نمي قبول بزنم حرف بابا خود با کردم مي اصرار چي هر اوايل

 بزنم بهم رو خلوتش

 

 پدرمه بالخره هستم حالش جوياي دورادور اما

 

 ؟ نميريد مالقاتش چرا خوب_

 

 اينجوري شايد گفتيم هم ما خوب نداد محل بهمون اون اما ها هبچ با هم تنها خودم هم رفتم_

 تره راحت
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 ؟ داريد خبر ازش ؟ چي جديدا_

 

 سالمندان خانه زدم زنگ بود پيش هفته 3 گمونم_

 

 نمي محل ونبهت اون شايد ، بزنيد سر بهش نرفتين دوبار سالي شده اگر حتي چرا دخترشي شما_

 ؟ چي خودتون ولي گذاشت

 

 همين هک پدرتون گذشته سال چند که االن شايد کنيد نمي فکر ؟ نميشه تنگ وندلت يعني

 ؟ باشه داشته نياز بهتون واقعا هاست نزديکي

 

 : داد جواب بهاره دخترش خودش جاي به پايين انداخت رو سرش

 

 مانما نه دارم اي ديگه بزرگ بابا نه بهادر بابا جز به چون ميشه تنگ براش دلم هميشه من اتفاقا_

 نياد خوشش ترسيدم خوب اما پيشش برم تنهايي تا خواستم بارم چند ، بزرگي

 

...  تنيس خوب خيلي حالش ، ميام بهادر عمو پيش از امروز من اما گذشته ها گذشته حال هر به_

 ميگم رو روحيش حال

 

 دنش رها با حاال و کرده بدي همه حق در کنه مي فکر ميکنه کسي بي و تنهايي احساس زياد

 ميده پس تاوان داره آسايشگاه يه کنج

 

 باشه هم خطاکارترين اگه حتي نيست حقش اين
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 قتيو دونم مي خوب اينو ولي چيه به چي و بوده خبر چه دونم نمي فاميل اين تو اومدم تازه من

 سرزنش از شهنمي ديگه کسيش بي و دلتنگي اوج تو اونم بشه کم سرش از مو تار يه نکرده خدايي

 ببريد پيش کاري خودتون کردن

 

 من دگفتن مي موردش در همه که چيزي عکس بر ، سراغش بريد انتظاره چشم و هست وقتي تا

 وجودش تو نديدم تفاخري و غرور هيچ

 

 شناس نروا من ، بکنه بهتر رو حالش ميتونه خانوادگي جمع توي حضور فقط ، داغونه خيلي اون

 نمونه گفته نا اي مسئله تا خواستم خوب ولي نيستم

 

 : گفت بود صابر آقا اسمش که پريدخت شوهر

 

 منزل ناي تو خان بهادر حضور با حتي ام خانواده نه و من نه که باشيد مطمئن ، متين شما حرف_

 ميشيم خوشحالم تازه هيچ نداريم که مخالفتي حقير

 

 منت ي ديده به ما بدن افتخار خودشون اگر ، نشدنيه وصف خونه توي مادر و پدر وجود برکت

 کنيم مي پذيرايي ازشون

 

 .... دارند ما گردن به حقي بالخره

 هگري تو رو اخالقش ميشناخت خوب شايد و بود شده خوشحال شوهرش حرف از که پريدخت

 :گفت و زد لبخندي
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 و دختر يه ثلم پيشش بشينم و بريزم چاي فنجون يه بابام براي بار يه که موندم اين حسرت تو_

 نيمبز گپ پدر

 

 .... خيلي براش تنگه خيلي دلم

 

 هشب اگر مطمئنم من ، ببينينش ميتونيد کنيد اراده وقتي هر نداره خوردن غصه که اين_

 هنميزن سينتون به رد دست ايندفعه باشه شما با و پيشتون بياد تا بديد پيشنهاد

 

 ... که برم کي دونم نمي فقط ، ميرم که معلومه_

 

 ؟ چطوره ميريم هم با باشيد داشته دوست اگر ، فردا همين_

 

 بريم هم با صبح 14 ساعت شد قرار و کردن قبول بعدش ولي بودند مردد يکم اولش اينکه با

 آسايشگاه

 

 ميرم ودمخ گفتم رامتين به ، بيرون اومديم و کرديم خداحافظي که ميشد تاريک داشت هوا ديگه

 برسونم تا کرد اصرار اما

 

 کنم باور رو چيزا اين تونم ينم و متعجبم هنوزم من_

 

 ؟ رو چي_
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 رثشاال سهم بخشيدن با پدربزرگ موافقت ، افتاده روز 5 اين توي گفتين شما که اتفااتي ي همه_

 شما با کردنش دل درد ،

 

 ديگه عجيب چيز هزار و

 

 که رمدا قبول ميکنه عوض رو ها آدم شرايط ، نيست باور قابل غير ولي باشه عجيب شايدم_

 سته ادمي هر وجود تو نخورده دست و جديد هاي اليه يه بالخره اما نباشه محسوس شايد خيلي

 بشه پيدا روزي يه بالخره ممکنه که

 

 ميزنيد حرف مشاورا مثل شما_

 

 گفتمن چيزي و انداختم باال اي شونه بودم زده مخ کال امروز بزنم حرف نداشتم حوصله ديگه

 

 : گفت کوچه توي پيچيد وقتي

 

 ؟ بيام فردا منم نظرتون به_

 

 نباشه دب شايد خلوته سرتون شما و است جمعه که اين به توجه با البته ، داريد دوست جور هر_

 بکنيد خانوادگي مثبت کار يه

 

 :گفت و خنديد
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 ميام حتما پس_

 

 امروز افتاديد زحمت به خيلي مرسي_

 

 بريد پيش ژيانر با همچنان اميدوارم شماست دوش رو سختيها بار که فعال_

 

 تو بفرماييد ، ممنون_

 

 برسونيد سالم جان عمو به متشکرم_

 

 خداحافظ ، حتما_

 

 خدانگهدار_

 

 ميکنه سرمو مامان!  بود 8 کردم نگاه ساعتم به ، بستم رو در و شدم پياده

 

 رو هام باسل اتاق تو رفتم و کردم طي تا دو يکي رو ها پله نبود پذيرايي توي کسي شکر رو خدا

 کردم ضعو

 

 ميشد ضايع خيلي ديگه ولي ميزد چشمک بهم داشت خواب تخت بخوابم فقط خواست مي دلم

 شام رفتم نمي اگر
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 کمکش رفتم ، ميچيد رو ميز داشت گوهر شب هر معمول طبق ، پايين رفتم بود 0 نزديک

 

 ... داشتم دوست ، بود ساالد و سوپ و مرغ با پلو زرشک شام

 

 

 : گفت و روم به رو اومد بهم تاداف مامان چشم که همين

 

 ؟ کيانا موقع اين تا بودي کجا_

 

 جونم شهره مامان سالم_

 

 بده منو جواب ، سالم عليک_

 

 يکم کشيد طول بيرون داشتم کار_

 

 ؟ کاري چه_

 

 سامان مکرد مي حس ميز سر نشستيم و نگفتيم چيزي ديگه زندايي و دايي و سامان اومدن با

 يکنهم نگاه داره بد خيلي

 

 نياورد خودشم روي به اصال اما کردم غافلگير رو نگاهش بار چند
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 : گفت اقاجون که بودم کرده تموم رو سوپم تازه

 

 بيفتيم راه زودتر تا بخوابيد کمتر صبح فردا ها بچه_

 

 :گفت و برداشت رو دوغ پارچ سامان

 

 ؟ مگه ميريم جايي_

 

 بشه عوض هوامون و آب يکم نيمميمو شبم تا دماوند ويالي ميريم ، بابا آره_

 

 نگهماه اقاجون با قبال کاش!  بود شده داغون اعصابم من ولي کردند قبول خوشحالي با همه

 نيستم فردا بودم گفته و بودم کرده

 

 نداييز که ميدادم حرکت بشقاب تو همينجوري رو ها زرشک قاشق با داشتم ؟ کنم چيکار حاال

 : گفت

 

 ؟ عزيزم بريم ديگه جاي داري دوست تو نکنه ؟ شده چيزي جونم کيانازي_

 

 نبود اي چاره ديگه!  فضول سامان جمله از کردند مي نگاه من به داشتند همه باال آوردم رو سرم

 : گفتم و ميز روي گذاشتم رو قاشق ، گفتم مي بايد
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 بيام تونم نمي فردا من باشه نداشته اشکالي اگر راستش_

 

 : گفت اخم با بود رسيدنم دير نگران هنوز که مامان

 

 ؟ چرا_

 

 دارم قرار يعني ، جايي برم بايد دارم کاري يه_

 

 ؟؟! قرار_

 

 سمت کردم رو روم نکردم توجهي بهش ، کرد جلب رو همه توجه سامان تمسخر از پر صداي

 :مامان

 

 ؟ خوبه ويال ميام خودم بشه تموم کارم زود اگر_

 

 چيزا اين ي پايه خودت قول به هميشه که تو ؟ براش نيميک کنسل رو تفريح که کاريه چه اين_

 بودي

 

 .... اما هستم االنم خوب_

 

 کرد دخالت سامان بازم
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 وسطه چيزا اين و عهد به وفاي و آبرو پاي بالخره تره واجب ها قرار از بعضي اما_

 

 جوييدم مي رو لبم داشتم حرص از ، بکنم سوپ ي کاسه تو رو سرش ميخواست دلم

 

 بهش کنم عمل مجبورم دادم قول قبال که همينم بخاطر!  قادقي_

 

 کشيديم مي شونه و شاخ داشتيم!  نشسته آدم تا دو خودمون جز به ميز دور نبود حواسمون انگار

 

 ؟ شدي عوض شدي آشنا جديد هاي آدم با وقتي از يا بودي قول خوش انقدر هميشه_

 

 !! نشي عوضي ميپري جديد هاي آدم با وقتي که اينه مهم نيست مهم شدن عوض_

 

 ؟ منظور_

 

 زن همب حال کاراي ي کننده اصالح يکم خان سامان کني دخالت من کاراي توي اينکه از قبل_

 باش خودت

 

 ؟ هست حواست دختر تو پسرم من_

 

 اينو کنم درک ميتونستم هم شما مهم تذکر از قبل نداره ربطي تو به_
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 و مال اطربخ فقط اونم نميگذاشتي قرار ناکسي و کس هر با داشتي شعور و ميکردي درک اگه_

 ! اموال

 

 ميز روي کوبيدم و شدم بلند

 

 با روز ره که نيستم تو مثل من نکن فرض آشغال خودت مثل رو همه مياد در دهنت از چي بفهم_

 ديگه نفر صد با فردا و باشم دختر تا هزار

 

 انگيزي نفرت که کن درست رو خودت برو تو

 

 ! کافيه کيانا_

 

 کنه آرومم نتونست مامان داد

 

 خاطرب دقيقا دورتن که اونايي افتادي فيل دماغ از و تمومي چي همه خودت نکن فکر ضمن در_

 شخصيتت و شعور نه هستن که اموالته و مال همين

 

 شو خفه کيانـا_

 

 رهپس يه جز نيست هيچي شما خان سامان اين ميدادم جواب جفنگياتش به دارم چون ؟ چرا_

 ..... دختر
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 !!! شدم خاموش يهو انفجار حال در اتشفشان مثل گوشم توي خوابوند مامان که محکمي سيلي با

 

 نمي...  بودن مهم برام اون جز به هيچي واقعا ديگه ، عصبانيتش از پر ي قيافه به بودم شده خيره

 هوي رسيده راه از تازه دلخوري اين بابت بهش زدم مي زل همونجوري ديگه يکم اگه دونستم

 نه يا ترکيد مي بغضم

 

 .... دستشويي سمت رفتم سرعت با خاصي العمل عکس هيچ بدون

 

 و ردمک باز رو سرد آب شير که بود اين بشه کم درونم حرارت از يکم تا کردم که کاري اولين و

 زيرش بردم رو صورتم

 

 کردنن گريه فشار از بود هشد قرمز هام چشم کردم مي نگاه آينه به داشتم ، رفت بند نفسم

 

 همين به اش خانواده جلوي مامان اينکه بود توجيح قابل غير برام ، بشم تحقير خواستم نمي اما

 کرد خوردم راحتي

 

 توقع زشا اصال بود چي هر اما بودم رفته تند خيلي من شايدم ، بود مهم خيلي براش سامان شايد

 نداشتم

 

 و يمکرد در دو رو باباش ماشين پري با که پيش سال 5 بود شده بلند روم دستش که باري آخرين

 زديم دور شب تا رفتيم

 

 .... سرشون رو بودن گذاشته رو جا همه لطفي آقاي هم مامان هم که برگشتيم دير انقدر و
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 ديگه مونهب يادم تا صورتم به زد يکي آروم خيلي همينجوري خونه رفتيم وقتي هم موقع اون تازه

 منکن سري خود

 

 ذارهنمي و قلبم روي گذاشتند کيلويي 044 ي وزنه يه کردم مي حس ، داشت فرق قضيه امشب اما

 بکشم نفس

 

 بيرون رفتم و کردم سرم دوباره و کردم باز رو روسريم کردم خشک حوله با رو صورتم

 

 برسونم هدفش به و کنم خوشحال نبودنم با رو سامان خواستم نمي

 

 بود ينپاي سرشون و بودند نشسته ميز سر هنوز همه ولي گذشت مي نبودنم از دقيقه 5 شايد

 ناراحته که بود مشخص سامان حتي

 

 رو نگاهش کنم معني تا نکردم صبر ، کرد نگاه بهم مامان

 

 : گفتم و ريختم خودم براي ساالد معمولي خيلي و نشستم قبليم جاي رفتم

 

 بديد من به رو وقتتون روز يه آينده روز چند تو باشه نداشته اشکالي اگه آقاجون_

 

 کردم مين برخورد عادي و ميز سر رفتم نمي من اگر کنند مي نگاهم چجوري بقيه نبود مهم برام

 رو مامان هم بودم کرده ضايع رو خودم هم
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 خدا ي هميشه دونم مي و عاشقشم که رو کسي خواستم نمي شرايطي هيچ تحت اصال و

 کنم ناراحت خودم از دلواپسمه

 

 باال رفتم و شدم بلند شد خورده سکوت تو تقريبا ديگه که شامي از عدب

 

 زد صدام پايين از سامان که بودم سوم طبقه هاي پله روي

 

 کيانا؟_

 

 دونستم مي که چيزي تنها ، بستم رو در و اتاقم توي رفتم مستقيم بايستم يا برگردم اينکه بدون

 مياد خوابم خيلي که بود اين

 

 ..... ردب خوابم کردم مي فکر که اوني از زودتر خيلي و خوابيدم و گذاشتم اعتس سر رو گوشيم

 

.............. 

 ذاشتگ رو صورتش بيدارم که شد متوجه وقتي کرد مي نازم داشت مامان کردم باز رو هام چشم

 : گفت و کرد بوسم و صورتم روي

 

 ... يکدفعه که شد چي دونم نمي بخدا ، کيانا ببخش منو_

 

 بده ادامه اشتمنذ



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 

 گشنمه چقد که واي ، سالم_

 

 نمي و تشکس مي دستم کاش نذاشتم هم روي پلک صبح تا ديشب نکن عوض حرفو بيخودي_

 گلت صورت تو زدم

 

 گردنش دور انداختم رو دستام

 

 سرت فدا ، خوشگلم شهره مامان نکنه خدا_

 

 ؟ داشت درد خيلي_

 

 نخورديم کتک شما از کم که ما بعدشم نبوده که ديو دست بابا نه_

 

 ته راستش...  خنديد خودشم ، خنده زير زدم کرد کارم همين چون و ميره غره چشم دونستم مي

 بودم ناراحت هنوز دلم

 

 ؟ کنم تخم و اخم براش بازم و کنه لوسم اينهمه و پيشم بياد مامان ميشد مگه ولي

 

 رتمماد من که انگار نه انگار و ديبو بيرون مدام چون بود خورد اعصابم خيلي روزه چند اين_

 خبره چه و ميري کجا نميگفتي هم کلمه يه حتي
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 النا ولي ميدادي خبر و ميزدي زنگ کني دير خواستي مي اگه ساعت 1 اينجا بيايم اينکه از قبل

 نيست حواست اصال

 

 دلم الاص من کنه تغيير نبايد که رفتارمون و اخالق ولي شده عوض خونمون و زندگيمون درسته

 باشي سرخود که خواد نمي

 

 ماا داشت خير کار خدايي بنده يه بابا ؟ آخه شدم سرخود کي من!  جون شهره داريا اي جذبه_

 ي نامه راهيه اي حسنه يه گفتم خوب من به سپردش کنه ريستش و راست تونست نمي خودش

 ؟ بده کنم اعمالم

 

 تتحسنا زيادي باش مواظب اون از بعد ؟ نداشتم خبر من و شده خير من دختر حاال تا کي از_

 ندارم اعصاب اصال من نشه سنگين

 

 گرفتم رو دستش بره که شد بلند

 

 يزيچ يه آقاجون...  شده عوض رفتارم و اخالق نه رفتم بدي جاي نه ، مامان باشه راحت خيالت_

 همين اونم دنبال که خواسته ازم

 

 ؟ مثال چي_

 

 بگه خودش رسيد نتيجه به اگه بديد اجازه_

 

 ؟ نگفتي زودتر چرا اينو خوب_
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 نپرسيدي چون_

 

 ؟ فهميدي بگي بياي وظيفته خودت بکشم زبونتو زير نبايد که هميشه_

 

 ! نه يا بوده زورگويي ژن فاميالتون تو ببينم کنم بررسي يه باشه يادم_

 

 ؟ نمياي واقعا امروز حاال ، نشو لوس_

 

 اممي حتما بشه تموم کارم زود اگه چرا_

 

 شممي عصبي يا ميگم چيزي ها وقت بعضي اگر دارم و داشتم اعتماد دخترام به هميشه من_

 که فرمونم پشت باش خودت مواظب ، ترسم مي زمونه و جامعه از شايد نيست خودم دست

 کن احتياط ميشيني

 

 چشــــــــم_

 

 بال بي چشمت_

 

 صبحانه تندداش...  پايين رفتم و يدمپوش لباس ، نميبره خوابم بودم مطمئن چون نخوابيدم ديگه

 پيششون رفتم منم خوردند مي
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 اصال نداشتم هاشو بازي خوشمزه ي حوصله صبحي اول نبود که شد بهتر ، نبود سامان

 

 

 

 

 آرامش کاراشون تو ماشاال که بس بيفتند راه ام ديگه ساعت 1 تا اينها مامان نبودم مطمئن

 ! بود شده بيدار تازه زندايي بشم دهآما تا باال ميرفتم وقتي ، داشتند

 

 تايي ندچ روش که رنگي کم آبي شال و پررنگ آبي جين شلوار و کردم تنم رو مشکيم مانتوي

 پوشيدم داشت کوچيک اي نقره ستاره

 

 ! آينه جلوي اومد خوشم خودم از کل در يعني شده خوب ام قيافه کردم مي حس

 

 روشن رو نماشي خواستم مي کردم خداحافظي بقيه و امانم با ، پايين رفتم و برداشتم رو گوشيم

 زد زنگ رامتين که کنم

 

 !زده زنگ که بود نشده دير داشتم وقت ساعت نيم هنوز

 

 ؟ بله_

 

 بخير صبح سالم_
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 بخير شمام صبح سالم_

 

 ؟ جان کيانا خوبي_

 

 ! شد صميمي زودم چه

 

 ؟ افتاده اتفاقي ، مرسي_

 

 ؟ يفتاديدن راه هنوز که شما فقط نه_

 

 ام خونه نه_

 

 ؟ دنبالت بيام من نداره اشکالي_

 

 ميام خودم هست ماشين_

 

 نکنه اصرار بودم اميدوار ، کردم تعجب پيشنهادش از راستش

 

 بشه نصيبم افتخار اين تا بده اجازه يکيه که مسير خوب اما ، ميدونم_
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 توي دستاش رفت مي راه اشتد که سامان به افتاد آينه توي از نگاهم ، بگم چي دونستم نمي

 بود انداخته پايين رو سرش و بود جيبش

 

 ! شازده خاطر به اونم شدم بدني تنبيه ديشب من خوبه ؟ بود شده چش ديگه اين

 

 ؟ شد قطع الو_

 

 نشد قطع نه_

 

 کنم قبول که بود بهتر بود کرده خواهش وقتي شايد بيرون دادم رو نفسم

 

 هستم منتظرتون _

 

 عزيزم اونجام ديگه ي دقيقه 14 تا من متشکرم_

 

 فعال_

 

 .... گفتنش عزيزم از خورد بهم حالم!  ميشن مچ باهات زود که پسرايي اين از مياد بدم انقدر

 

 زا مستقيم که بود اين بديش!  بودم راه توي دقيقه 5 حداقل ، باغ در سمت رفتم و شدم پياده

 ميشدم رد سامان چشم جلوي
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 کرد مين خوب فکر موردم در و بود لج باهام کال چون نبود مهم برام انقدر فکرش و نظرش چند هر

 ! بد قضاوت نوع از اونم بگيرم قرار ديگران قضاوت مورد بيخودي نداشتم دوست اما

 

 نبود بد ميشد آدم يکم ، بذارم محل بهش حتي اينکه بدون گذشتم کنارش از

 

 ؟ قرار سر ميري_

 

 راه به دادم ادامه همينجوري واينستادم ، برداشته سرم از دست ميشدم خوشحال داشتم تازه

 رفتن

 

 نکن اعتماد ميده نشون که ايني به خيلي نيست صادقي و صاف آدم رامتين_

 ... ودمب شنيده ازش هم قبال اينو!  چي يعني پرسيدم مي حتما وگرنه بودم قهر باهاش که حيف

 

 راغب يليخ ديگه زد سامان که حرفي با ، رامتين ماشين به افتاد چشمم کردم باز که رو حياط در

 باشم داشته برخورد باهاش نبودم

 

 افکار ردمک سعي ، نشست خودش بعد بشينم تا کرد باز رو در ، کرد سالم گرم خيلي و شد پياده

 بيرون بريزم ذهنم از رو خراب

 

 .... ديگه چيزاي ي همه بيخيال بود چيزا اين و زمين و عمو هدفم من اصال
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 تا زدي حرف انقدر افتخاراتش خالصه و بودنش سرشناس و بودنش اي حرفه و شغلش از رامتين

 آسايشگاه به رسيديم

 

 نتظرم شيريني و گل با ، شدم خوشحال دخترشون و شوهر و پريدخت ديدن با!  بودا رياکارم چه

 بودند وايستاده ما

 

 هر ات بود کرده عادت انگار!  راه به مچش و بود سرحال شکر رو خدا عمو اتاق توي رفتم من اول

 پيشش بره يکي روز

 

 بهش ، خواستم مي که اونجايي به کشوندم رو بحث اينکه تا زدم حرف باهاش اي دقيقه چند يه

 ميکنه چيکار باشه داشته مالقاتي اگر گفتم

 

 : گفت و خنديد

 

 ميشم خوشحال که معلومه ؟ عزيزم کردم چيکار تو با مگه_

 

 تو ومدندا بقيه و کردم باز رو در ، گفت رو اين پيشش بياد من جز کسي نميزد حدس چون شايد

 

 و پريدخت به بود شده خيره ، بود ديدني خيلي ديد رو هاش نوه و بچه که وقتي متعجبش ي قياه

 : گفت بهاره که شد کشدار و طوالني نگاه اين انقدر

 

 ! بريم ما جلو بري خواي نمي مامان_
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 زدممي حدس که اوني از بيشتر خيلي بهادر عمو ، بود شده نمدار همه هاي چشم نرامتي جز به

 بود خوشحال

 

 برخورد زنش پدر با احترام و فروتني نهايت در صابر آقا ، چرخيد مي دورش پروانه مثل پريدخت

 ميکرد

 

 شنگق هاي لحظه ، کرد مي زبوني شيرين آوردش دست به تازه پدربزرگ براي مدام که هم بهاره

 مونهن تنها ديگه اينجا و بره باهاشون تا دادند پيشنهاد عمو به وقتي مخصوصا بود خوبي و

 

 همينطور اونم زدم لبخند ، دوخت من به رو قدرشناسش نگاه بگه چيزي اينکه از قبل

 

 ! کنم شاد رو يکي دل تونستم که کردم شکر رو خدا

 

 باهاش رصاب آقا وقتي اما ميشه زحمت عثبا وجودش کرد مي حس چون شايد کرد قبول ترديد با

 کرد قبول ميشوند خوشحال رفتنش از که کرد مطمئنش و زد حرف

 

 ! راحتي همين به ، دنبالش بيان فردا شد قرار

 

 کوچيک قدم يه تا کنيم نمي سعي حتي ميديم ادامه زندگيمون به خبري بي توي ما ها وقت خيلي

 ميزنيم مخالف ساز فقط و برداريم
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 ي انهخ اين کنج عمرش آخر تا بهادر عمو گفت نمي من به رو ها زمين ي قضيه اقاجون اگر دشاي

 خوش روي خودش حتي نه بود کرده پدرش حق در خيري کار نه اونوقت موند مي سالمندان

 ميديد رو زندگي

 

 رو نهار ات کردند اصرار خيلي خونه برم بايد گفتم و کردم عذرخواهي گرم سرشون ديدم وقتي

 بود بهتر دماوند رفتم مي زودتر چي هر اما باشم پيششون

 

 : گفت بود افتاده راه سرم پشت که رامتين ، بيرون اومدم و کردم خداحافظي

 ؟ باشيم هم با رو نهار کنم خواهش ميشه_

 

 ! نداشت جنبه اصال بودما داده رو بهش يکم

 

 ديگه فرصت يه باشه ببخشيد_

 

 ؟ ميکني ناراحتي احساس من با مصاحبت از نکنه چرا_

 

 که ينها پيششون برم مستقيم اينجا از بعد منم شد قرار دماوند رفتند همه راستش!  اصال نه_

 دارم عجله

 

 مونده خيلي شب تا نميگيرم رو وقتت خيلي_

 

 ... ولي_
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 : گفت و بهم شد خيره نافذش هاي چشم با

 

 ! ميکنم خواهش_

 

 بدم جواب ات نکرد صبر...  بودم شده پشيمون چي مثل ، ادبي گفتم بهش ديروز که کردم غلطي چه

 افتاد راه و

 

 کنار رفتم برم اون ماشين سمت اينکه جاي به!  برم دنبالش ذليل دختراي مثل داشت توقع حتما

 بگيرم تاکسي تا خيابون

 

 : گفت و زد ترمز روم به رو

 

 بودنمون اميلف حساب به بذار دوستانست ناهار يه فقط اين کن باور عزيزم_

 

 ببخشيد شده ديرم واقعا امروز اما نميذارم هم اي ديگه حساب به باشيد مطمئن_

 

 : گفت پررويي با اما اومده کوتاه کردم فکر ، داد تکون رو سرش

 

 ميشم ناراحت واقعا چون نکن رد فردا براي رو دعوتم پس باشه_

 

 ! بود ضايع يليخ اما جهنم به بگم و بزنم بهش دلمو حرف تونستم مي کاش
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 رسونمتب تا شو سوار حاال ، کنم هماهنگ تا ميگيرم تماس حتما امشب ، رضايت يعني سکوت_

 

 کنم قبول خواستم نمي اينو ديگه بود مخم رو همينجوريم

 

 بفرماييد شما ميرم خودم ممنون دارم کار جايي_

 

 خوره نمي بهت اصال کيانا هستي تعارفي چقدر_

 

 ولي ردمک مي کل کل باهاش هم سر پشت بود سامان اگر نگفتم چيزي و تمانداخ باال اي شونه

 ! داشت فرق رامتين با رفتارم چرا دونم نمي

 

 سرم از دست و داد رضايت بالخره و برم تاکسي با خوام مي که کردم قانعش بود جوري هر

 .... برداشت

 

 حرف اقاجون اب مناسب فرصت يه تو بايد ، افتادم راه و برداشتم راحتي لباس دست يه خونه رفتم

 بهادر عمو مالقات بره تا گفتم مي بهش و زدم مي

 

 دلم بودم تهنذاش مسابقه و بودم نرفته آنچناني سرعت بود وقت خيلي!  امروز از بهتر هم وقتي چه

 بود پوسيده
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 قراره که مکرد مي بيني پيش اگر البته.... داد مزه بهم خيلي دماوند تا رانندگي ، مدت يه از بعد

 ! شايد...  دادم مي ترجيح رو بودن رامتين با همون و ويال نميذاشتم هم رو پام اصال شايد بشه چي

 

 رو اومد هخند اومدم که اولي بار مثل دارم خوبي حس يه اينجا به نسبته چرا دونستم نمي هنوزم

 لبم

 

 اما باال دلم و شيک ماشين هي ديدن از که باال برم خواستم مي و کردم پارک حياط توي رو ماشين

 کردم تعجب حياط توي آشنا نا

 

 ؟! بود اينجا هم اي ديگه کس خودمون جز به يعني

 

 که خترد يه ي خنده صداي شنيدن با که بدم خاتمه زودتر کنجکاويم به تا ها پله سمت رفتم

 وايستادم جام سر بود قشنگ و بلند هم خيلي اتفاقا

 

 ابطهر يه بودم مطمئن کردم کج رو راهم ها فضول مثل....  بود نزديک ، اومد مي باغ توي از صدا

 هست ماشينه اين با دختره اين بين اي

 

 ! باهوشم من که چقدرم

 

 دختر يه بود باغ راه اول همون که سفيدي فلزي تاب روي کشيدم سرک ها درخت پشت از

 بود مشخص رخش نيم فقط که بود نشسته
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 حياط توي ردهخو شکسته بدبخت هاي آدم مثل صبح که ساماني که بود اين جالب ي نکته البته و

 ! داد مي هول رو تاب داشت باز نيش با حاال زد مي پرسه

 

 !؟ داد مي راه هم اش خصوصي حريم به دختراشو دوست يعني ، بود پررو خيلي ديگه اين نه

 

 زد لبخند و وايستاد صاف من به افتاد چشمش سامان که همين...  جلوتر يکم رفتم سينه به دست

 

 رسيدي زود چه!  خانوم کيانا به به_

 

 : گفتم طعنه به

 

 شد تموم زود قرار شکر رو خدا آره_

 

 سالم_

 

 و بود بانمک ، ديدم رو اش قيافه حسابي و درست کرد سالم بهم و شد بلند دختره وقتي تازه

 بزرگتره من از سانت 8 حداقل بودم مطمئن قدش...  سبزه

 

 سالم_

 

 جون کيانا خوشبختم هستم رها من_
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 مرسي_

 

 داد حرکتش پاش با و تاب روي نشست سامان

 

 نادره دايي دختر_

 

 !؟ داري هم دايي تو مگه_

 

 دارم که بله_

 

 داري دايي و خاله چقدر ماشاال_

 

 نمکه درياي چشمش کيانا اين بريزه اسفند يه هما بگو برو رها_

 

 : گفت و خنده زير دز شاديه دختر بود معلوم که رها

 

 ؟ کيانا ميگه راست نکنه ؟ کردي امتحان مگه_

 

 ! شيفتگيخود جز به البته کنم چشمش تا نکردم کشف سامان وجود تو چيزي حاال تا که من واال_

 

 داريد ارادت گريه و موش کارتون به شما معلومه قشنگ خدا يا_
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 کنند مي سير کيشونکود دوران روياهاي و عوالم تو هنوز بعضيا متاسفانه_

 

 ندادم رو جوابش همين بخاطر کنم دعوا باهاش دختره اين جلوي خواست نمي دلم

 

 ؟ جون کيانا بازي تاب نمياي_

 

 بده ادامه تو ندارم حوصلشو نه_

 

 عزيزم باشه_

 

 رو کجا و کي ولي شنيدم جا يه قبال رو نادر اسم بودم مطمئن من ، دادم ادامه راهم به و برگشتم

 ! نبود يادم اصال

 

 مروزا انگار کال ، بود بلند هاشون خنده و زدن حرف صداي و بودند نشسته پذيرايي توي همه

 ... بودن سرحال زيادي

 

 بود ادرن همون که جمع اشناي نا مهمون تنها ، کردم وجود اظهار تقريبا کردم که بلندي سالم با

 ! دنبو اما باشه هم زنش ميکردم فکر ، ايستاد و شد بلند

 

 نشستم مامان پيش رفتم ، کرد احوالپرسي و حال لبخند با بعد کرد نگاهم لحظه چند
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 بچه هي شد نمي باورم اما ديدم حياط توي رو دخترش االن اينکه با ، اومد مي خوبي مرد نظر به

 بود مونده خوب چون شايد باشه داشته سني اين

 

 و اييد با مدام چون داشت خوبي ي روحيه ونمگم... بود خوب هم تيپش ، بود ساله 04 مرداي مثل

 کردند مي بخند و بگو آقاجون

 

 بيارم رو سرم شد باعث نگاه يه سنگيني که خورد مي ميوه داشتم ، بودم اسمش درگير هنوز من

 ! بود کنارم که کرد مي نگاه مامان به داشت ، باال

 

 و سرعموپ...  کيه نادر آورد يادم کرد تغيير مسيرش سريع که اي ثانيه چند شايد نگاه همين و

 !! مامان خواستگار

 

 

 

 ازدواج روي نهک اصرار و کنه مخالفت بابا خواستگاري با آقاجون تا بود شده باعث که هموني يعني

 ! نادر پسرعموش با دخترش

 

 .... شدم بلند و بشقاب توي گذاشتم رو بود دستم که سيبي

 

 بود ستهنش تاب روي تنها رها...  حياط توي رفتم ، ستکجا زنش که بفهمم زودتر خواست مي دلم

 نبود سامان از خبري ، کرد مي فکر داشت و

 

 پيشش نشستم و رفتم
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 ؟ کو سامان_

 

 بده جواب رفت خورد زنگ گوشيش_

 

 بزنه حرف خلوت جاهاي تو هميشه مجبوره اصوال ، آهان_

 

 : کرد نگاهم و خنديد

 

 ؟ لجي باهاش_

 

 ! ندارم ديدنشو چشم فقط نه_

 

 هست اميد جاي بازم پس خوب_

 

 داريا خوشتيپي باباي راستي_

 

 ندارم رو چيزا اين و اسفند ي حوصله اصال من ؟ نزدي که چشمش ، آره_

 

 چشمم نميکنه عمل کارساز انقدرام ، عزيزم نه_
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 نشي ناراحت کردم شوخي_

 

 ؟ نيومده کجاست مامانت راستي ، زياده جنبم من_

 

 باال انداخت تفاوت بي رو اش شونه و کشيد نفسي ، ماسيد لبش روي خنده

 

 مرده اون نه_

 

 ؟! واقعا_

 

 اوهوم_

 

 کنه رحمتشون خدا ، متاسفم_

 

 ميدونم بعيد اما مرسي_

 

 ؟ رو چي_

 

 ؟ سالته چند کيانا راستي ، هيچي_
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 معج وت نادر حضور از اصال و داشتم دلشوره چرا دونم نمي ، بود مامان پيش سالن توي ذهنم

 نبودم خوشحال خودمونيمون

 

_03 

 

 باشي بزرگتر من از خوره نمي بهت اصال واي_

 

 ؟ سالته چند تو مگه_

 

_10 

 

 باشيم سن هم کردم مي فکر_

 

 10 توي ميرم تازه ديگه ماه 1 من نه_

 

 بسالمتي_

 

 اومد سامان_

 

 باال ميرم من_
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 دستم روي گذاشت رو دستش

 

 رفته رس حوصلم من نرو خدا رو تو نه_

 

 ونما سوخت براش دلم شده فوت مامانش فهميدم و ديدم رو اش چهره توي غم که وقتي راستش

 ... سن اين با

 

 جام سر دوباره نشستم

 

 نميرم باشه_

 

 مرسي_

 

 وايستاد ما کنار اومد و جيبش توي گذاشت رو گوشي سامان

 

 باشهن روشون شما سن هم رايدخت اما باشه سرسره و تاب جايي يه که نديدم حاال تا من واقعا_

 

 

 

 : گفتم کنايه با
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 ميکني نگاه دقت با جا همه به بس از ماشاال_

 

 ! کورم مگه_

 

 بده هول رو ما يکم بيا سامان ، ها بچه بيخيال_

 

 نميام بر نفرتون دو پس از من شرمندتونم_

 

 ؟ ميخوره دردي چه به زدي که باشگاهي اين پس_

 

 ميسازن عضله اونجا_

 

 نيستا بد کني استفاده عضالت اين از جايي يه خوب_

 

 ميشه نابود که حد اين در ديگه_

 

 نخواستيم بابا برو_

 

 من چون ينپاي بياين لطفا ترسين مي ارتفاع از اگه ميدم اخطار فقط ، رها کردي توهين ديگه نه_

 کنم مي عمل سرعتي
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 ترسيم نمي ما تخت خيالت بده هول تو ، ايول_

 

 اين ودمب شده بازيچه بيچاره من بودن بيکار هم تا دو اين ، ترسم مي من بگم نشد روم!  خدا يا

 وسط

 

 ..... پايين بودم اومده اول همون نبود سامان بخاطر اگه ، تاب کنار زنجير به گرفتم محکم رو دستم

 

 رو اطربخ قاحم سامان ، باالست قابليتش بود معلوم بود محکم و جور و جمع اما بود نفره دو تابش

 داد مي هول محکم تونست مي تا کني کم

 

 داشت رها ، خوندم الکرسي آيه کلي لب زير و بستم رو چشمام ، باال رفت مي داشت قلبم ضربان

 کردم يم حس پايين اومد مي و باال رفت مي تاب که بار هر من ولي کشيد مي جيغ خوشحالي با

 آوردم کم نفس

 

 داشتم فقط ، بود بد خيلي حالم اينکه با نگفتم هيچي و کردم تحمل حماقت روي از چرا دونم نمي

 نبودند بردار دست اينها اما داره نگه يکي رو لعنتي اين که کردم مي دعا

 

 باال يمرفت مي که وقتي ، شدم وحشتزده روم روبه ي صحنه ديدن از و کردم باز رو چشمم بالخره

 ! شد مي ديده باغ ته تا

 

 رها انقدر ، چرخيد مي داشت سرم ، زدم جيغ و کنم غلبه ترسم با اين از بيشتر نتونستم ديگه

 ... نشد شنيده من صداي اصال که کرد مي جيغ جيغ
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 وا اغونمد قيافه ديدن با اما سمتم برگشت خنده با ، رها بازوي به زدم چنگ بود آزاد که دستم با

 : رفت

 

 ؟ خوبي_

 

 داره نگهش...  بگو_

 

 : زد داد يعسر چون ترسيد کنم فکر

 

 نده هول سامان_

 

 آوردي کم بالخره هه هه_

 

 سامان بسه_

 

 عمــرا_

 

 تابو دار نگه بده حالش کيانا_

 

 ترسوها اي_
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 رها ي هشون روي افتاد ناخوداگاه سرم... وايستاد حرکت از کم کم تاب و کشيد منو طرف زنجير

 

 پريد رنگت چرا ؟ يهو شد چت جونم کيانا ، کيانا واي_

 

 ؟ کنيد مي بازي فيلم شد چي_

 

 بگير قند آب هما از برو ؟ کوري_

 

 : گفت ودب صداش ته که ترسي با بودم ديده تازه انگار که سامان ، گلوم روي گذاشتم رو دستم

 

 کنم صدا رو عمه برم ؟ شده بد حالت نگفتي چرا ديوونه ، کيانا_

 

 ديگه بيار قند آب برو نپرس سوال ازش_

 

 ستشد ، ماليد مي رو ام شونه رها که وقتي حتي کرد مي بد رو حالم هم ابت کوچيک هاي تکون

 زمين روي نشستم سختي به و زدم پس رو

 

 برگشت قند اب با سامان که نکشيد طول خيلي...  بود همونجا که درختي به دادم تکيه

 

 نشونديش؟ زمين رو چرا ، بده بهش اينو بيا_
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 بخدا نشست خودش_

 

 ؟ داره عواقبي چه هات بازي بچه اين بيني مي_

 

 ؟ ميشه اينجوري دونستم مي من مگه ميگي مزخرف چرا_

 

 نگرفت نفسش آورديم شانس_

 

 ؟ چرا نفسش_

 

 بکشه دراز باال ببريمش کن کمک ، بابا هيچي_

 

 يدهترس خيلي سوخت براشون دلم...  بود آورده جا حالمو يکم قنده آب ، کردم باز رو هام چشم

 رها مخصوصا بودند

 

 ؟ شدي بهتر جونم کيانا شم فدات واي_

 

 بود افتاده فشارم يکم ، خوبم_

 

 ؟ دکتر بريم خواي مي بميرم_
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 خوبم راحت خيالت نه_

 

 رو بقيه وشخ روز خواست نمي دلم ، باال رفتيم شدم خوب ديگه وقتي و نشستيم حياط توي يکم

 کنم خراب

 

 

 

 

 

 

 افتاده جوونيش دوران ياد دونستم مي ديگه حاال که خان نادر اين با بود ريخته بهم که خودم روز

 فهميد راحتي به ميشد انداخت مي مامان به که بيگاهي و گاه هاي نگاه از اينو ،

 

 مامان يحت شايد و نداشت تحملي قابل غير رفتار اصال و رسيد مي نظر به محترمي مرد چند هر

 بود نشده چيزي متوجه هم

 

 دهز توهم فقط که بودم اميدوار و گذره مي سرش توي چي که ميدمفه خوب متاسفانه من اما

 ! باشم

 

 اش چگانهب رفتار خالف بر ، نبود کردم مي فکر که اونجوري اصال بود داشتني دوست خيلي رها

 ! بود حالم نگران همچنان و بود چسبيده من به مدام چون بود دلسوز خيلي
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 قيضن و ضد اينهمه جديدا چرا دونستم نمي ، زد مي شاد زيادي يکم هميشه عکس بر هم سامان

 کرد مي برخورد

 

 .... خدا بنده بود شخصيتي دو شايدم ، شاد و خوشحال هم گاهي بود خشن و تند گاهي

 

 دح در سامان با برخوردش که بود مشخص...  بودم خوشحال رها کردن پيدا از ، بود خوبي روز

 بيشتر نه بود فاميليشون نسبت همون

 

 پيشم اومد هم رها که خوردم مي چاي داشتم و بودم نشسته آشپزخونه توي من عصر

 

 خورنا مي عصرونه دارن ؟ حياط تو نميري چرا_

 

 بهتره تو هواي ، گرمه خيلي_

 

 محشره بخوريم بيارم پخته هما که کيکي اين از يکم بذار ، نميرم منم پس باشه_

 

 داره هم خوبي بوي چه_

 

 نميگيرم ياد آشپزي و مميمير آخر من ، آره_

 

 ؟ نيستي بلد مگه_
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 چيزام اين و پختن کيک عاشق ولي ، بابا نه_

 

 افتي مي راه کني درست بار چند ، که نداره کاري_

 

 ؟ بلدي خودت مگه کلک_

 

 اي حرفه حد در_

 

 نميادا بهت اصال!  دروغ_

 

 نيستم رياکاري آدم کال آخه آره_

 

 بدي زشآمو منم به بايد نداره راه ديگه_

 

 ؟ رايگان_

 

 هست دردسرم بي خرم مي آشپزي کتاب ميرم اصال!  خسيس_

 

 داري يباالي توانايي حتما سفره توي بذاري بياري در چيزي کتابها اون تو از تونستي اگه_

 

 ؟ باالست تواناييش کي_
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 : گفت بهش و برگردوند رو سرش رها ، شد پيدا سامان اين ي کله و سر باز

 

 کيانا _

 

 اي زمينه چه در ، به هب_

 

 آشپزي_

 

 ؟ گفته کي!  اوه_

 

 خودش_

 

 خودشون از مخصوصا کنند مي زياد بيخودي تعريف دخترا اصوال ، نکن باور_

 

 حاال تا بودم اکيان جاي اگه من ، ملت اعصاب رو بري که ميگردي اين دنبال بيکاريا توام ، بابا برو_

 کردم مي سره يه کارتو بار صد

 

 ؟ وکيلشي تو مگه حاال!  گاد ماي_

 

 ؟ مشکليه ، عزيزم آره_
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 مي دامم نشستم ساکت و آروم جا يه من ببينه تونست نمي!  داشت مرض اصال پسره اين خدايا

 بياره در رو جيغم خواست

 

 خوردم مي رو چاي و کيک داشتم توجه بي ، االن مثل کنم محلي بي بهش بايد بودم فهميده تازه

 ؟ نخوندم هيچي و دارم زبان امتحان فردا من ميشه نباورتو ها بچه واي_

 

 ؟ فقط کردي مرور بار 3 که اينه منظورت_

 

 نيست بد کنيد کمکم يکم بيارم کتابمو برم!  همون آره_

 

 زد اس ام اس گويا و بيرون آورد رو گوشيش...  شديم تنها سامان و من ، رفت

 

 کردم عوض رو ام شماره کيانا راستي_

 

 هميشگيش هاي مزاحم سمت رفت ذهنم ، زدم نيشخند

 

 بزنم رو ام شماره بده رو گوشيت_

 

 سينک سمت رفتم و ميز روي گذاشتم رو گوشي ، بشورم رو فنجونم تا شدم بلند
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 از تا ود يکي و پري و کيميا جز...  شد بلند پيامکم صداي که بود دستش توي گوشي هنوز

 دادم امهاد کارم به راحت خيال با همين براي مباش نگران که نداشتم رو کسي قديمي دوستاي

 

 وايستادم زده تعجب سامان خشم از پر صورت ديدن با که برگشتم و بستم رو آب شير

 

 رو خودم اتقريب...  شده شکلي اين يهو که ديده چي دونستم نمي ، پنجره کنار رفت و شد بلند

 برداشتم رو موبايل و ميز روي کردم پرت

 

 ! بود فرستاده پيام رامتين ، شد نمي باورم ، بود باز اسم ام اس

 

 تو اگر ، هستم منتظرت شرکت در جلوي 1 ساعت راس قرارمون طبق فردا ، عزيزم کياناي) 

 ( خانوم شاهزاده دنبالت ميام شخصا بخواي

 

 سامان الحا ، دهنم جلوي بودم گذاشته روي دستم!  بود فرستاده که بود چي جفنگيات اين واي

 کرد مي فکري چه من وردم در

 

 ميذاره قرار باهات هم سر پشت ، خانوم شاهزاده بوده خوب پيشرفتت هه_

 

 بشه پر بد افکار از ذهنش خواست نمي دلم واقعا

 

 ... تو!  قرار کدوم_
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 بود شده قرمز هاش چشم ، سمتم شد دوال ميز طرف اون از و برگشت

 

 عوضيه آشغال يه رامتين بفهم اما ، يگفت بار صد اينو نداره ربطي هيچ من به آره_

 

 ! بگيرم رو مچش خواستم مي انگار ، کردم تنگ رو هام چشم

 

 کني مي حسودي بهش تو چون ؟ چرا_

 

 رايب که فطرته پست آدم يه اون!  متنفرم ازش ؟ کنم حسودي لعنتي اون به بايد چرا من_

 مي کس همه و چيز همه يرو از پدرش و خودش نشدني تموم هاي خواسته و پول به رسيدن

 مياد اطرافيانش سر باليي چه حتي باشه مهم براش اينکه بدون گذره

 

 نداشته خانوم شاهزاده تا 14 از کمتر شايد هم حاال تا ، سنگه از قلبش نداره احساس ذره يه حتي

 باش مطمئن اينو

 

 زدي رودستش که تو ؟ چي خودت هه_

 

 

...  ينميکن يکي باهاش منو هرگز اي حرفه و مداره ستسيا چقدر رامتين بفهمي اگه تو!  من_

 ديگه بدي رو هشب يکم اگه که بدون اينو فقط بدم توضيح برات ازاين بيشتر تونم نمي که متاسفم

  بزني حرف ديگه دختراي با تفاوتت از اطمينان با توني نمي
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 پات لويج رامتين که دابيمر توي اگر ، بفهم اينو ميکنه پهن دام پدربزرگت و تو براي داره اون

 بد با ، کيانا ننک تر دراز گليمت از پاتو ، بده نجاتت بتونه که نيست دستي هيچ بري فرو ميذاره

 ...  شدي طرف کسي

 

 ندارم کاري اون با اصال من ؟ ميگي پرت و چرت چرا گليم کدوم_

 

 بدي اهر راحت نقدرا کردم نمي فکر ؟ مالقاتش ميري روز هر داري که هفتست يک همين بخاطر_

 کسي به

 

 اگه ؟ نه نيستن لجن خودت مثل همه که بفهمونم بهت نتونستم ديشب ، سامان شو خفه-

 بار يه ماهي نباشي مجبور که باش خودت کردن درست فکر به اول کني خراب رو کسي ميخواي

  کني عوض کارت سيم

 

 ازش هيچي تو که دارم دليل بوده بارم يه همين اتفاقا که کارم براي من ، نزن مفت حرف_

  نميدوني

 

 وت و توجهه مورد رامتين اينکه از کني مي دق داري بود معلوم مهموني توي شب همون!  هه_

 جوش داري اينجوري که فاميلي دختراي دنبال شدن تکراري دورت دختراي نکنه ببينم ، نيستي

  کنه جمعشون رامتين که ميزني

 

 ، البا برد رو دستش ها ديوونه مثل و شد سرخ يهو آخرم ي ملهج شنيدن با اما چرا دونم نمي

 عقب کشيدم و شدم ساکت يهو ترسيدم
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 کرد شتم محکم که دستي و گردنش متورم رگ از يعني کنه مي کنترل رو خودش داره بود معلوم

 ! بود معلوم پايين آورد و

 

 : گفت ونبير اومد مي اش شده کليد هاي دندون بين از که صدايي با و ميز روي کوبيد رو مشتش

 

 .... امروز همين از اگه نامردم_

 

 گفت ودب کرده تعجب عصبيمون هاي قيافه ديدن از که رها ، موند کاره نصفه حرفش رها اومدن با

: 

 

 ؟! شده دعوا اينجا خبره چه_

 

 هم روي ور هاش لب بگه چيزي اينکه بدون ، بهم بود خيره هنوز که سامان سمت برگشت نگاهم

 ....  رفت و داد فشار

 

 عصبانيت توش ديگه که کرد بهم اي ديگه کوتاه نگاه ، برگشت و وايستاد آشپزخونه در نزديک

 کشيد رخم به رو دلخوري دنيا يه ثانيه دو يکي همون با انگار ، نبود

 

 ! رفت و

 

....... 
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 بچه از يکي يزنداي ي گفته به اما بره ويال از کال که باشه شده خورد اعصابش انقدر کردم نمي فکر

  بره ناغافل يهو بود شده مجبور و بوده زده زنگ بهش ها

 

 زد دسح خودش کنجکاوي با رها البته ، بوده چي رفتنش علت که دونستيم مي رها و من فقط

  نزدم حرفي من وگرنه

 

 امتينر اطربخ همش که امروز دعواي از اينم ، شام سر ديشب درگيري از اون ، بودم ناراحت خيلي

  بودم کفري همه از بيشتر اون دست از ، بود لعنتي

 

 به يککوچ اسم به حتي من که وقتي اونم!  باهام بشه راحت انقدر که داد اجازه خودش به چجوري

  زدم مي صداش سختي

 

 نمي بودم نگرانش ، کشيدم راحتي نفس سامان ي شده پارک ماشين ديدن با خونه رسيديم وقتي

 ! چرا دونم

 

 : گفت زندايي به مامان

 

  زد مي شور دلم چرا دونم نمي خونه رسيده سامانم شکر رو خدا_

 

 فتگ ، مسافرت رفته کرده جمع رو وسايلش خونه اومده گفت زد زنگ ام بچه ، جون شهره نه_

  نباشه روزي چند ممکنه کاريه سفر

 

  نبرده رو ماشينش همينم بخاطر
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  باشه نگهدارش خدا هست جا هر که ايشاال خوب_

 

  ؟ بره و ارهبذ که بود ريخته بهم انقدر يعني!  رفتم وا ميشه خالي بادش يهو که بادکنکي مثل

 

 ......  خونه تو رفتم و انداختم ماشينش به غمگيني نگاه دوباره

 

 ......... 

 

 که اولي زرو از ، گفتم براش رو چيز همه پياز تا سير از و آقاجون اتاق توي رفتم خواب از قبل شب

 عمو يشپ بردم رو اش خانواده و پريدخت که روزي اخرين تا آسايشگاه بعدم و رامتين پيش رفتم

  بهادر

 

 بودم عصبي سامان با ظهرم دعواي از هنوز ،البته بود کرده تعجب واقعا شنيد رو هام حرف وقتي

  ردهک کوتاهي رشبراد حق در گفتم بهش و کردم برخورد تند يخورده اقاجون با همين بخاطر

 

 هم موع و خونشون بره مي فردا رو عمو پريدخت که گفتم بهش ، ساعت 0 شايد زديم حرف خيلي

  ها زمين بخشيدن با کرده موافقت

 

 !  مياد پيش چي آينده در نبود معلوم ، بذارن کنار رو ها کدورت و بره ديدنش به تا خواستم ازش
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 شدم لندب بالخره وقتي...  دارم قبول رو حرفام که داد مي نشون سرش دادن تکون با فقط آقاجون

 : زد صدام و ايستاد خودم اتاق برم تا گفتم بخير شب و

 

  جان کيانا_

 

  سمتش برگشتم

 

  ؟ بله_

 

  کرد بغلم محکم و طرفم اومد محکمش چندان نه اما بلند هاي قدم با

 

 ازت ، عزيزم کني درست رو چيز همه که نبودم مطمئن اينهمه اما ، ميتوني تو دونستم مي_

  ممنونم

 

  دادي من به حداقل بزرگي درس اما نداري سني که اين با

 

  خدا خواست و بوده قسمت همش ، آقاجون نکردم کاري که من_

 

 هستم حرفم سر هنوز من ، بابا شدي خير باني توام بالخره_

 

 !؟ حرفي چه_
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 .... بشي موفق اگر گفتم_

 

 چيز يچه براي نه کردم قبول باشم کرده ارزش با و خوب کار يه اينکه خاطرب فقط من!  آقاجون_

  اي ديگه

 

  کردم مي فکر که اونييه از باالتر زندگي از درکت که خوشحالم_

 

  ديگه شمام ي نوه بالخره_

 

 عزيزم نرفته من به که زبونت_

 

  ميرسه کجا به ديد و گشت بايد حاال ژنتيکيه اينم خوب_

 

  تو ستد از امان_

 

  ؟ بخوابم برم هست اجازه حاال_

 

  بخير شبت دخترم برو_

 

  بخير هم شما شب_
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 ببينه رو ينرامت بره فردا داشت حوصله کي ، افتادم خودم بدبختي ياد دوباره بستم که رو اتاق در

 ... شدن سوژه اينهمه از بعد اونم! 

 

 

 

........ 

....... 

 

 آروم دگيزن داره که چيه رامتين اين حساب حرف ببينم برم تا شدم آماده دودلي کلي با بالخره

 ميريزه بهم منو

 

 بحث و جر بخاطر يا دوستاشه با واقعا دونستم نمي ، بود سامان پيش مدام فکرم حاال تا ديشب از

 ... رفته گذاشته و شده عصبي ديروزمون

 

 کنه فکر هک برسم تايم نآ زيادي نداشتم دوست ، شرکت در دم رسيدم که بود گذشته 1 از ساعت

 خبره چه حاال

 

 پايين دادم رو پنجره...  شد پياده و زد لبخندي ديدنم با ، بود منتظر ماشينش توي

 

 بخير ظهرت سالم_

 

 ممنون سالم_
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 ؟ نميشي پياده_

 

 ؟ بريم پياده قراره_

 

 ميريم من ماشين با_

 

 ديد وقتي کنم تحمل رو اش همحتاطان رانندگي خواست نمي دلم ، فرمون روي زدم انگشت با

 : گفت خودش نميگم چيزي

 

 ؟ هست که اجازه.  ببينم رو کيانا فرمون دست من که اين از بهتر چي البته_

 

 ميکنم خواهش_

 

 ! بست رو کمربندش اول همون ، شد سوار و زد رو ماشينش دزدگير

 

 شلوار و کت هي حتي مدونست مي بعيد ، داشت رسمي تيپ و بود پوشيده شلوار و کت معمول طبق

 باشه داشته تکراري

 

 کردم پارک شيک و بزرگ رستوران يه رويي به رو بالخره راهنماييش با

 

 بود عالي_
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 : گفتم و برداشتم رو سوييچ

 

 ؟ چي_

 

 داري خاصي ي عالقه مطمئنم ، رانندگيت_

 

 حدودي تا بله ، مرسي_

 

 در باهاش زري يه که سامان عکس بر ؟ کنم رقرا بر ارتباط باهاش زياد تونستم نمي چرا دونم نمي

 ! بدم رو رامتين معمولي سواالي جواب خواست نمي دلم حتي ، بودم جدال و جنگ حال

 

 خيلي نور مخصوصا دکورش از اصال ، بود شلوغ نيمه تقريبا و بزرگ رستوران يه رفتيم که جايي

 شد يم باز اش روحيه بيشتر رفت مي چلوکبابي آدم نيومد خوشم کمش

 

 مي مهه چون داره آمد و رفت اينجا خيلي بود مشخص ، نشستيم ايشون توسط ميز انتخاب با

 شناختنش

 

 راحته و دنج دارم دوست خيلي رو اينجا هواي و حال و فضا_

 

 ! داشت مزخرفي ي سليقه چه
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 نيست بد_

 

 رو طشمحي خيلي ميشوند دعوت که همکاراني و دوستان معموال ؟ نيومده خوشت يعني جالبه_

 پسندند مي

 

 داره اي سليقه يه کسي هر خوب_

 

 ! باشي پسند سخت بايد تو پس_

 

 خيلي نه_

 

 برداشت رو منو و گفت ببخشيدي گارسون اومدن با

 

 ؟ کيانا خوري مي چي_

 

 : گفتم فکر بدون ، بودم معذب جفتشون ي خيره نگاه زير

 

 خوبه هم جوجه ، نميکنه فرقي_

 

 ... نيومد خوشم اصال!  خنديد رامتين اما زد لبخند گارسون
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 نمک انتخاب من تا بده اجازه نيست خبري هم جوجه و کباب از داره خاصي غذاهاي اينجا عزيزم_

 مياد خوشت مطمئنم

 

 ، خونه رمب زودتر خواست مي دلم کردم نگاه رو اطراف و نشستم سينه به دست ، خودشيفته چه

 اومد نمي خوشم خاص غذاهاي از معموال چون رسوندم مي ااونج ناهار به رو خودم بايد گمونم

 

 ات ميز روي چرخوندم رو چشمم چي هر ، آوردند رو غذا تا زد معمولي و پراکنده هاي حرف يکم

 بود فايده بي ببينم آشنايي چيز اي نوشابه ماستي ساالدي يه حداقل

 

 رستد چي از دونستم ينم حتي که شدم مي غريب و عجيب غذاي همين تسليم بايد احتماال

 شده

 

 ؟ نداري اعتماد من به يا نيومده خوشت اش قيافه از_

 

 ندارم ميل زياد راستش هيچکدوم_

 

 نداره ضرر کن امتحان حاال_

 

 حتما_
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 غذام اب داشتم هنوز اما برداشتم رو چنگالم و قاشق ، کردم نثارش بود بيراه و بد چي هر دلم تو

 کردم مي بازي

 

 ؟ گفتي جان عمو به رو عمه ي خونه به پدربزرگ برگشتن ي قضيه راستي_

 

 ديدنشون بروند روز يه قراره ، ديشب بله_

 

 رسوندي سرانجام به رو سختي کار ، آوردم ايمان بهت واقعا من_

 

 نبود سخت خيليم_

 

 اطمينان ، زتا کردم کشف جديدا که هايي قابليت با که کيانا دارم برات خوب خيلي پيشنهاد يه_

 خوره مي دردت به ارمد

 

 ؟ پيشنهادي چه_

 

 شراکت نوع يه_

 

 ؟! شراکت_

 

 بله_
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 ؟ کي با_

 

 ما شرکت با واقع در ، مفصله توضيحش_

 

 اي سرمايه نه دارم کارا اين توي اي سابقه نه من ولي_

 

 زد کجي لبخند و باال داد رو ابروش

 

 جان عمو از رت قوي اسپانسري هيچ که بگم بايد سرمايه مورد در اما ، عزيزم کني مي پيدا سابقه_

 کني پيدا توني نمي

 

 داشت(  مبفه اينو ميکنه پهن دام پدربزرگت و تو براي داره اون) ذهنم توي پيچيد سامان صداي

 ! شد مي جالب

 

 بيام بر پسش از بتونم کنم نمي فکر_

 

 ميتوني که نکن شک_

 

 نشم وارد ندارم رشته سر که کاري توي بهتره_

 

 : گفت تفاوت بي خيلي و برداشت رو ليوانش
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 نمي...  واهت با تصميم ، باشه عمرت تجاري پيشنهادات بهترين از يکي ميتونه اين حال هر به_

 ؟ خوري

 

 ينکها اميد به خوردم رو اول قاشق بود چي چاره ، نزدم لب غذام به بود حواسش!  بدي شانس چه

 بياد خوشم

 

 براي که يچيز بود فلفل و ادويه از پر ، گرفت ام سرفه ديداش رسيد گلوم به طعمش که همين اما

 ! ميشد محسوب سم من

 

 ؟ خوبي شد چي_

 

 سرفه اما. .. سرکشيدم نفس يه و برداشتم بود دست دم خوبم شانس از که رو آبي ليوان سريع

 داشت ادامه همچنان هام

 

 ؟ شد چت نخوردي چيزي که تو_

 

 : گفتم هام سرفه بين

 

 دارم...  حساسيت....  ادويه به_

 

 ديگه رستوران يه ميريم ، دونستم نمي واقعا متاسفم_
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 باال آوردم رو دستم

 

 ندارم ميل که بودم گفته...  ممنون نه_

 

 ... آخه اما_

 

 کمي و کشيد خوردن از دست خودشم ديگه ، برداره سرم از دست تا کردم قانعش بود جوري هر

 بيرون اومديم شديم بلند بعد

 

 

 

 اين از جورايي يه نبود خودم دست اما بزنم بهم اينجوري رو ناهارش ي برنامه خواستم نمي اقعاو

  شدم خوشحالم ناگهاني اتفاق

 

 : گفت بشه پياده خواست مي و شرکت در جلوي رسيديم وقتي

 

  ببينيم رو همديگه ديگه روز يه بهتره ، بزنم رو اصليم حرف نتونستم که امروز_

 

  کردم تعجب

 

 .. و تجارت بحث همون منظورتون ؟ حرفي چه_
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 عنوان هديگ خصوصي مالقات يه تو مايلم که هست مهم مطلب يه اما ، نبود مهم خيلي که اون نه_

  کنم

 

 نباشه زمال شايد بفرماييد االن همين هست اي نکته يا صحبتي اگر اما رامتين آقا ببخشيد_

 ! بذاريم قرار دوباره

 

  نيست سبيمنا شرايط االن اما_

 

  کنم قبول رو دعوتتون دوباره نميتونم من بهرحال ؟ خواد مي شرايط زدنم حرف مگه_

 

 هچ بودن تو جاي به االن ديدي مهموني توي شب اون که دخترايي از کدوم هر اگر ميدوني_

  ؟ عزيزم ميکردن برخوردي

 

  زدم نيشخند ناخوداگاه

 

  کنند مي عمل متفاوت خيلي ها آدم دونم نمي_

 

 خبري بي چيزا سري يه از شدي خانواده اين وارد تازه چون شايد_

 

  ؟ مثال_

 

 شناسي نمي کامل بايد که اونجوري رو همه هنوز قطعا خوب_
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  بياد دست به راحتي همين به که نيست چيزي شناخت ، معلومه که اين_

 

  شناختم رو تو راحت خيلي من اما_

 

 ؟! واقعا_

 

 ستقلم...  حساسه و رنج زود العاده فوق و مهربونه نهايت بي که انرژي پر و شاد دختر يه ، بله_

  ميگيره خطري پر تصميمات و ميکنه عمل

 

  ؟ هان ، باشي هم ريسک اهل ميکنم فکر

 

 صحبتي هم بار چند از بعد بتونه آدمي هر شايد!  نيست عمقي خيلي اينها ولي درسته حدي تا_

  برسه نتايج اين به

 

  ؟ نداره نشوني هيچ عمقش از دريا سطح_

 

 ...  پايين کني پرت سنگ يه بسنجي رو عمق اينکه براي مجبوري گاهي!  نه_

 

  ؟ خوب_

 

 ! گفتم کلي هيچي_
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 خيلي شايد هک داري هايي ويژگي ، اومده خوشم اکتيوت شخصيت از ، ميگم کلي منم کيانا ببين_

  دارم دوست رو بودنت خاص اين من و باشند نداشته ديگه دختراي از

 

 ! خوشبخته که ميشي دختري تنها بذاري توش رو پات اگر ، خاصه منم دنياي

 

 

 کشيدم يقيعم نفس ، بود بشر اين پررويي نهايت کردم مي فکر که چيزي تنها به لحظه اون واقعا

  کردم بيرون معطوف جلو ي شيشه از رو نگاهم و

 

 ! نشدم منظورتون متوجه_

 

  ميزنم حرف حساسما از دارم ، روشنه_

 

 شدارک سکوت از بعد...  بزنه بخواد حرفايي همچين زدم نمي حدسم اصال گرچه!  بود مغرور چقدر

 : گفت من

 

  باشي من اب که بخوام ازت تا شده باعث حاال و گرفت شکل مهموني توي تو ديدن با که احساسي_

 

 ؟! باشم شما با_

 

  اي ديگه چيز نه!  ازدواجه منظورم_
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 عرق تامدس کف بودم گرفته استرس چسبيدم رو روسريم گوشه دست با ، بودم شده هول عاواق

  بود کرده

 

 ... برم بايد من ، شده ديرم_

 

  ؟ ميکني فکر پيشنهادم روي_

 

 !  کردم مي بدرفتاري باهاش بايد چرا بود کرده خواستگاري ، بود نزده بدي حرف

 

  ميکنم فکر_

 

  باشي داشته خوبي روز ، عزيزم متشکرم_

 

  خداحافظ_

 

  افتادم راه شديد تيکاف يه با همين بخاطر منه با نگاهش هنوز بودم مطمئن شد، پياده

 

 ..... 

 

 شب رداف و گذشت مي رامتين ي غافلگيرانه پيشنهاد از روز دو ، بود نشده خبري هنوز سامان از

 ! پريدخت ي خونه بوديم دعوت هممون
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 سرش و ودب امتحاناش نزديک کيميا ، کنم دل درد باهاش تا نبود کسي ، بود شده قاطي چيز همه

  داد مي جواب ميون در يکي هامم تلفن حتي بود شلوغ

 

 ازم نرامتي و پريدخت ي خونه بذارم پا شب فردا ترسيدم مي آوردم مي کم داشتم واقعا ديگه

 ....  گفت مي سامان که همونيه يا خوبيه آدم واقعا دونستم نمي ، بخواد جواب

 

 زنگ گوشيم هک چرخيدم مي اينترنت رو داشتم حوصلگي بي روي از و کامپيوتر پاي بودم نشسته

 ! بود رها ، خورد

 

 شرايط اون توي شدم خوشحال اسمشم ديدن از حتي

 

  رها سالم_

 

 ؟ ميگذره خوش ؟ خوبي جونم کيانا سالم_

 

  ميگذره نيست بد مرسي_

 

  نيستيا سرحال_

 

  رفته سر حوصلم يکم راستش آره_
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 ؟ مگه نيومده هنوز سامان_

 

  ؟ چطور_

 

  نميموني بيکار ديگه که باشه اون وقتي آخه_

 

  ندارم خبري ازش حاال تا جمعه همون از نيستش_

 

  ميشم خوشحال منم اينجا بيا پاشو ميخواي_

 

  نادر به بيفته چشمم خواست نمي دلم اما کنم قبول خواستم مي اولش

 

  ياب تو نه_

 

  ؟ من_

 

  ديگه آره_

 

 ؟ دعوت بي_

 

  ميکنم دعوتت دارم االن من خوب_
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  اونجام ديگه ساعت 1 تا من کرد دعوت تکي ما از يکي بالخره نمريدمو عاشقتم واي_

 

  داري ايم عجليه چه ماشاال_

 

 ، باشم تهگف بندازي تيکه چي هر نميخوره بر بهم نيستم نارنجي نازک اصال من چيه ميدوني_

  کنم مي انتخاب مانتو دارم االنم همين

 

  مياد بدم ننر و لوس دختراي از منم چون بهتر_

 

  تفاهم مرسي_

 

 منتظرم من بکن رو انتخابت برو ديگه خوب_

 

 باي اومدم که ببين تدارک_

 

  فعال_

 

 ! بده نجات زورکي تنهايي ي پيله اين از رو ما شد پيدا يکي بالخره آخيش
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 نم اتاق توي ، کرديم شيطوني و خنديديم و گفتيم کلي شد عوض هوام و حال رها اومدن با

 ديديم مي رو قديميمون عکس آلبوم داشتيم و بوديم نشسته

 

 هيجانه آخر اين باشي داشته خودت عين خواهر يه کردم نمي فکر اصال_

 

 بهتره بزني حرف کمتر ازش االن البته آره_

 

 ؟ چرا_

 

 شده تنگ براش خيلي دلم چون_

 

 ؟ بودي دپرس همين بخاطر_

 

 نگي بگي_

 

 ؟ نداشتي اعصاب چرا بده توضيح کامل ديگه نه_

 

 همينطوري بابا هيچي_

 

 ؟ سامان با دعوات به برميگرده_
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 هميشگيمونه کار اونکه نه_

 

 ؟ چي پس_

 

 نه يا بگم رو راستش بهش داشتم شک ، رازداره حد چه تا دونستم نمي

 

 نيستا لق دهنم من_

 

 کردم شک بهت فهميدي کجا از بابا يا_

 

 معلومه چشات از_

 

 کنم چيکار ونم نمي راهي دو سر موندم من که افتاده اتفاقاتي يه راستش_

 

 کردم نگاهش چشمي زير منم ، کرد نگاهم منتظر و بست رو آلبوم

 

 ؟ شناسي مي رو رامتين_

 

 نشناسش که هست کسيم مگه!  اووووه_
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 ؟ آدميه چجور_

 

 ؟ شدي عاشقش نکنه!  خدا يا_

 

 پرسم مي دارم همينجوري نکن چرند فکراي لطفا_

 

 نشه رو دستش تا نميشه مچ کسي با زياد ، ايه پيچيده آدم کال خوب_

 

 ؟ نشه رو دستش چي يعني_

 

...  شد موندگار و ايران اومد پاريس از يهو که وقتي از مخصوصا مشکوکه کال پسره اين ببين_

 امزدن و بود گرفته کارش و خوند همونجا رو درسش که سال چند از عدب چون بود عجيب خيلي

 ساکن مه مامانش و بابا حتي که حالي در ايران برگشت و چيز همه به زد پا پشت ناغافل داشت

 بودند پاريس

 

 ؟؟! داشت نامزد_

 

 اتفاقا ، دبو گذاشته ازدواج قرار و قول وقتي چند فرانسوي دختره يه با يادمه که جايي تا ، آره_

 سره امتينر از بود معلوم ولي بود لوند و خوشگل خيلي بود داده نشونمون رو دختره عکس سامان

! 

 

 ؟ خوب_
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 رو کيي فاميل اونم ايروني دختراي بين از خواهد مي و شده پشيمون گفت بعدش ديگه هيچي_

 هشد حساس خيلي خورده شکست بار يه چون شايد مجرده همچنان ولي کنه انتخاب

 

 ؟ کرد ترک رو نامزدش چرا_

 

 بوده ريدخت چندمين اين گفت بار يه يادمه ، داره اطالعات رامتين از خيلي سامان اما دونم نمي_

 ي وادهخان به رو خودش و چربيده زورش يکي اين که بوده اين فرقش فقط بوده رامتين با که

 کرده معرفي رامتين

 

 ؟! دختر چندمين_

 

 که هم ما بهمون داد مي آمار اون بود رامتين دوست اونجا سامان صميمي دوستاي از يکي ، آره_

 ! فضول

 

 که اييدختر به همين بخاطر نيست همسريش ي شايسته دختري هر معتقده رامتين گفت مي

 به نهک مي حس چون ميکنه ردشون هست باهاشون که مدت يه ميده پيشنهاد داره عالقه يکم

 هر بشه کالن ثروت يه اصلي وارث رامتين قراره که وقتي خصوصام خورن نمي زندگي عمر يه درد

 ! بذارن خصوصيش حريم و دنيا توي رو پاش نداره حق کسي

 

 پام ، دز منم به که حرفي همون ، درسته اطالعاتشون که شدم مطمئن آخرش ي جمله شنيدن با

 ! بذارم دنياش توي رو
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 .... شد رو هم رها براي دستم حتي که جوري ، بودم شده قبل از تر گيج

 

 ؟ هم تو به بگي خواي مي نکنه!  کيانا_

 

 ... دادم تکون رو سرم

 

 ؟ نيست سامان خراب ذهن ي زاده گفتي که چيزايي اين مطمئني رها_

 

 ! اصال_

 

 : گفتم لب زير

 

 ؟! بده پيشنهاد منم به داد اجازه خودش به جراتي چه با پس_

 

 ؟ کيانا ميگي راست ، واي_

 

 ؟! گفتم چي شنيدي همگ_

 

 ... که خواسته ازت جدي ، ديگه آره_
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 دادم تکون رو دستم و شدم بلند

 

 همين داد کاري درخواست يه_

 

 رو حاال ات کسي واسه رو دستش چموشه خيلي پسره اين ، ريختي بهم معلومه قشنگ نگو دروغ_

 نکرده

 

 نشن جذبش که هست فاميل دختراي به حواسش هميشه سامان

 

 ؟ باشه دخترا نگران دل سامان بايد چرا_

 

 نمياد خوشش خوب_

 

 نيست فرقي هيچ سامان و رامتين بين من بنظر!  مسخرست_

 

 ؟ چرا_

 

 کار سر ميذارن رو دخترا جوري يه کدوم هر چون_

 

 همه هب بزنه پا پشت يهو و کنه اميدوارشون بعد نميده ازدواج قول دخترا به وقت هيچ سامان_

 چيز
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 و يمباز مي دل راحت چجوري ما دوني مي دختري خودت که تو ، بده ازدواج قول بايد حتما مگه_

 کنيم مي زندگي عمر يه احساسمون با

 

 بودن دوستش ديروز که رو دخترايي دل يعني کنه مي عوض روز هر رو دوستاش که همين

 شکسته

 

 بيچاره سامي دوسته نفر چند با مگه عزيزم ولي دارم قبول_

 

 ! خبري يب که نگو_

 

 شمارن انگشت ميدونم من که جايي تا_

 

 ... دوني نمي خيليم پس_

 

 نکن جلهع کيانا مونده خيلي هنوز بشناسي رو همه و بيفتي جا خانواده توي تو تا کنم فکر_

 

 تمرف فرو فکر به واقعا اما کردم عوض رو بحث و هم توي رفت هام اخم ، نيومد خوشم حرفش از

 . بود رسيده گوشم به تازه که اولي دست خبر اينهمه با اونم

 

 ..... دگفتن نمي بد سرش پشت همه بود متشخص واقعا و محترم ادم يه رامتين اگر حال هر به
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 رجيحت پريدخت مهموني به رو موندن خونه توي که داشت تاثير روم انقدر رها و سامان هاي حرف

 ! دادم

 

 رمب خواست مي دلم گرچه ، نرم تا کردم بهونه رو ددر سر ، بود فايده بي آقاجون و مامان اصرار

 ! نداشتم رو رامتين ريخت ي حوصله اصال اما حاليه و وضع چه در بهادر عمو ببينم

 

 به اينکه دونب و شدم بلند مبل روي از تلفن زنگ صداي با که بود گذشته رفتنشون از ساعتي دو

 دادم جواب کنم نگاه شماره

 

 ؟ بله_

 

 نکفت چيزي کسي

 

 بفرماييد ؟ الو_

 

 نشسته نوزه اما جام سر برگشتم و گذاشتم رو گوشي...  گرفته اشتباه حتما ، نگفت چيزي بازم

 خورد زنگ دوباره

 

 شناختم نمي اما بود موبايل ، کردم نگاه شماره به ايندفعه

 

 ؟ بله_
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 ؟ هست مامان_

 

 المخوشح يکم هيچ نشدم هک ناراحت خبري بي روز چند از بعد صداش شنيدن از!  بود سامان

 شدم

 

 سالم!  سامان تويي_

 

 ؟ نيست_

 

 ؟ کي_

 

 مامان_

 

 مهموني رفتند نه_

 

 ميزنم زنگ گوشيش به باشه_

 

 .... ستمنش که بود دستم تو گوشي هنوز ؟ زد حرف بد انقدر چرا اين...  شد نمي باورم!  کرد قطع

 

 ونستد مي کاش ، باهام بود نکرده برخورد اينجوري شرايطم بدترين تو حاال تا ، گرفت دلم

 ... مهموني نرفتم اون بخاطر و کردم باور رامتين مورد در رو حرفاش
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 ! وردخ مي دردم به شايد برداشتم بود زده زنگ باهاش که رو اي شماره و کشيدم عميقي نفس

 

. 

 

 از لافغ ميره يادش منو ديگه و ميشه حل چيز همه رامتين چشم جلوي نرم اگر کردم مي فکر

 ... بدتره هم کنه از که افتادم کسي گير اينکه

 

 بود اشبش و شاد آقاجون ي چهره ، پيششون پايين رفتم برگشتند اينها مامان شب آخر وقتي

 

 ؟ مامان گذشت خوش_

 

 نبرديمت چرا گفتند مي مدام عمو و پريدخت ، بود خالي خيلي تو جاي_

 

 ميزنم سر بهشون ميرم روز يه حاال_

 

 دخترم ميري ديگه عنوان يه با اينبار الانشا_

 

 : گفتم و زدم لبخند

 

 ؟ بدهند جايزه بهم قراره نکنه ؟ آقاجون عنواني چه با_
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 : گفت آقاجون به رو و ايستاد باال رفت مي داشت که مامان

 

 ميگم بهش بعدا خودم بديد اجازه بابا_

 

 نومبش رو جوابش من تا بگو حاال همين شهره کنه مي فرقي چه_

 

 کرد گل فضوليم ؟ خبره چه اينجا بگه من به يکي اوا_

 

 بزنه حرف تا داد نمي امان کسي به که بود خوشحال زيادي آقاجون انگار

 

 مداداش خان طريق از البته کرد خواستگاري من از رو تو بهادرت عمو ي نوه ، رامتين امشب_

 

 

 

 اين به هک باشه احمق انقدر رامتين شد مين باورم!  بيارم در شاخ بود نزديک شنيدم که چيزي از

 .... شکلي اين اونم بکشه پيش رو خواستگاري بحث زودي

 

 ينهمها با ، بشه فرنگيا خوار جيره و بمونه غربت توي نشده حاضر که انقدر ، خوبيه پسر_

 چي مهه امروزي دختراي شما نظر از ، کنه خدمت وطنش به تا ايران برگشته اعتبار و تحصيالت

 حاظل همه از بشي خانواده اين عروس اگر ، بابا ديديش باري چند مدت اين تو که توام ، تمومه

 ؟ بدم عموت به جوابي چه حاال...  تاميني
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 هشب بود معلوم و بود نشسته مبل روي و بود هم توي هاش اخم بود اومده وقتي از که زندايي

 : گفت يهو نگذشته خوش

 

 موقعيت ايدش بکنه رو فکراش بذاريد ؟ بگه بله سريع کيانازي يدندار توقع که شما جون عمو_

 بياد سراغش هم بهتري هاي

 

 : گفت تحکم با و زمين کوبيد رو عصاش آقاجون

 

 خواد نمي کردن فکر ديگه ؟ ثريا اين از بهتر موقعيتي چه_

 

 وايستادم آقاجون صداي با که اتاقم توي برم تا شدم بلند

 

 ؟ داري نظري چه ينگفت ، کيانا کن صبر_

 

 قاجونآ اما ، بودم کرده کنترل رو خودم بدجور همين بخاطر کنم درازي زبون زياد خواستم نمي

 بود داده شخصيت تغيير يهو انگار

 

 ندارم نظري من_

 

 بگيري اشتباه تصميم بچگي روي از که خواد نمي دلم_
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...  بهم وبيدمک داشتم که قدرتي رينبيشت با رو در و اتاقم توي باال رفتم بزنم حرفي اينکه بدون

 بود خطي خط جور بد اعصابم

 

 رامفک تا خواست ازم خودش اونروز چرا پس کنه اقدام خانواده طريق از خواست مي رامتين اگر

 ! کنم خبرش و بکنم رو

 

 مجبور يجوراي يه بهادر عمو و آقاجون تاييد با بلکه تا معذورات توي بذاره منو خواست مي نکنه

 کنم موافقت خواستگاريش با مبش

 

 گوشي ، زنيب پا پشت عقلت به مجبوري وقتها بعضي اما باشه احمقانه کارم شايد که دونستم مي

 داد جواب که نکشيد طول خيلي گرفتم رو اش شماره برداشتم رو

 

 ؟ بله_

 

 سالم_

 

 ؟ افتاده اتفاقي عزيزم خوبي!  تويي کيانا آه_

 

 ! منيست خوب که افتاده اتفاقي_

 

 ؟ شده چي ؟ چرا_
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 بدونيد بايد بهتر که شما_

 

 ؟ شد وبدل رد پدربزرگم و جان عمو بين امشب که هستش هايي حرف منظورت نکنه_

 

 اليح در نداشتم توقع شما از اما بوده خبر چه و شده چي ندارم خبر و نبودم مهموني توي من_

 جواب من از جانبه دو تا بذاريد ميون در هم ام خانواده با ناغافل بوديد زده حرف خودم با که

 ! بخواهند

 

 دربزرگمپ براي قلبيم ي عالقه از فقط من...  کنه معذب رو تو کسي نيست قرار ، نگير سخت_

 ارک و کرده مطرح جان عمو با بوده چي نميدونم که اي ديگه حساب روي اونم خوب که گفتم

 اينجا به رسيده

 

 دوست صالا اينکه بخاطر فقط اونم مجبورم انگار اما کنم رخوردب باهاتون رک انقدر خواستم نمي_

 بشه کشدار مسئله اين ندارم

 

 ! نميشم متوجه_

 

 کنيد تمومش جا همين رو بحث اين لطفا اينکه يعني_

 

 ندارم خبر ازش من که هست منفي نکته نکنه ؟ کيانا چرا_

 

 بوديد هنگفت چيزي من براي قبليتون نامزد از حتي شما رامتين آقا_
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 خورد همب تفاهم با که بود مدت کوتاه ي رابطه يه ، نبود مهم خيلي خوب...  خوب!  قبلم نامزد_

 

 ؟ بوده رچقد کوتاه مدت اين حاال ، کنه فرق موضوع ديگران براي اما نباشه مهم شما براي شايد_

 

 سال 1 شايد_

 

 ؟! سال 1_

 

 آينده به ونهبت که نيومد وجود به ما بين خاصي ي عالقه هيچ سال يک اين طي متاسفانه ،اما بله _

 کنه اميدوارمون

 

 ؟ بود کي طرف از جدايي پيشنهاد _

 

 من_

 

 ؟ چرا_

 

 کنم حقيقي رو روياهام باهاش تونم نمي کردم مي حس چون_

 

 ؟ چيه شما روياي_
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 همراهم رکا توي ، کنه تاييدم اطمينان با و نکنه مخالفت باهام ، بفهمه منو که بشه پيدا يکي_

 شرايطي هر توي کردن زندگي براي و خودم مثل باشه ناپذير خستگي ، باشه پذير ريسک ، باشه

 باشه آماده

 

 کشوره؟ از خارج زندگي منظورتون ؟ چي يعني_

 

 نايسي ايکشوره توي زندگي آرزوي ايراني دختر يه حتما اينکه ضمن ، باشه تونه مي اينم خوب_

 هدار رو لندن يا فرانسه مثل

 

 مخالفت بدون اينکه از منظورتون راستي!  ندارن بيني پيش قابل آرزوهاي دخترا ي همه_

 ؟ بود چي کنه تاييدتون

 

 اصوال ستمه عاقلي و متفکر آدم من ، بشه مخالفت باهاش گيرم مي تصميمي وقتي نمياد خوشم_

 زنهب ضربه غرورم به و کنه توهين شعورم به نبايد همسرم بنابراين نميکنم خطا

 

 ي شيفته ودخ پسر يه رامتين من نظر از!  کنم تاييد رو نظرياتش از يکي حتي تونستم نمي واقعا

 مي اريگذ سرمايه احساساتش روي حتي مداري سياست با که کسي.. بود مستقل زيادي مغرور

 ! کرد

 

 ؟ داره حقي چه شريک يه عنوان به همسرتون پس_

 

 رو مسعي ي همه من ، بشه ساپورت نظر هر از حتي و بکنه آزادانه بخواد کاري هر ميتونه اون_

 بشه خوشبخت کامل رفاه توي تا ميکنم
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 بهش تراماح و عقايدش و ها خواسته به توجه دختر يه براي شايد ، نيست رفاه فقط خوشبختي_

 باشه داشته ارزش تجمالت از بيشتر

 

 و سرمايه ، خارجي سفرهاي ، ماشين ، خونه داشتن جز هم اي ديگه ي خواسته دخترا مگه_

 دارند هم ديگه چيزاي

 

 دونستم مين و بودم بسته رو هام چشم ؟! بود بين کوته انقدر وقتي بگم بهش تونستم مي چي

 اون براي يا باشم متاسف خودم براي

 

 ميگيد ماش که چيزايي با اصال که دارم معيارايي من اما بکنم ناراحتتون خوام نمي رامتين آقا_

 نداره همخوني

 

 بزنيم حرف بيشتر ميتونيم_

 

 جزئيات هب برسه چه داره فرق هم با زندگي مورد در ما کلي ديد حتي ، باشه نيازي کنم نمي فکر_

! 

 

 ديگههم مکمل اختالفاتشون با ها آدم بهرحال ، باشه داشته وجود تفاهم خيلي نبايد حتما_

 ميشوند

 

 هم با يمتون نمي اصال ما...  باشند مخالف ي جبهه تا دو تو که حد اين در نه اما ، درسته حرفتون_

 بيايم کنار



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 

 ... من ولي_

 

 با مئنممط که هستند اي ديگه دختراي حتما بزرگتون فاميل توي ، نديد ادامه ميکنم خواهش_

 دارن همخوني شدت به شما معيارهاي

 

 کيانا کردم انتخاب رو تو دخترا اين همه بين از من_

 

 نميشه وضع جوابم من!  حتما بره تهش تا نبايد اما کنه اشتباه انتخابش توي ممکنه کسي هر_

 ميخوام معذرت

 

 ؟ آخرته حرف_

 

 بله_

 

 کيانا ميکنم خوشبختت من اما_

 

 کنم خوشبخت رو شما نتونم من شايد_

 

 کرد بيني پيش نميشه_

 

 کنيم حثب خوديبي نداره لزومي ، نيستيد من مناسب هم شما و نيستم شما مناسب من بهرحال_
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 باشي گير سخت انقدر کردم نمي فکر_

 

 انديشم دور يکم فقط نيستم سختگير_

 

 ميدوارما ، بدم دست از رو چيزايي يه نيستم حاضر هم داشتن دوست قيمت به حتي من ، باشه_

 ... بگيري تماس من با و بدي عقيده تغيير

 

 قتيو مخصوصا نيست خوب هم ههميش غرور ضمن در ، ناپذيره تغيير وقتها بعضي عقيده_

 کسي ات ميکنم صحبت اقاجون با منم بزنيد حرف بهادرم عمو با...  باشه ميون در داشتن دوست

 نشه وارد اي لطمه شما غرور به و نبره بويي

 

 باشي موفق اميدوارم... اوکي_

 

 خدانگهدار ، ممنونم_

 

 خداحافظ_

 

!  ودندب کرده تزريق بهم رو آرامش انگار ، تخت روي کردم پرت رو خودم و کشيدم راحتي نفس

 ضعف قطهن...  برد نمي هم من از اسمي ديگه حتي داشت که تکبري بخاطر پسره اين بودم مطمئن

 . داشت خوبي
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 و شدست روي ريختم رو پاکي آب کنه صحبت رامتين مورد در تا اومد مامان وقتي صبح فردا

 دادم منفي جواب بهش مستقيما گفتم

 

 ، رو امتينر هاي ايده و ها حرف البته و شنيد رو داليلم وقتي اما کرد برخورد تند باهام ميک اولش

 رفت و نگفت چيزي ديگه

 

 ينانماطم بهم بود نگرانم و ترسيد مي هام سري خود از که حدي همون در شناختم مي رو اخالقش

 ! نگذاشتم کج جوري هيچ رو پام حاال تا که دونست مي چون داشت

 

 !!! شدم چيز همه خيال بي راحت خيال با و مامان به سپردم رو آقاجون کردن قانع

 

 

 

 

 صداي ، دادم مي تکون خنکش و زالل اب توي رو پاهام ذوق با داشتم و بودم نشسته رودخونه لب

 ببرم رو مدست خواستم مي...  لبم به بود آورده لبخند رو به رو هاي صحنه قشنگي و ها پرنده آواز

 خورد گوشم به صدايي يه هک آب توي

 

 شده گيج...  افتادم راه و شدم بلند...  کرد مي فرياد و داد داشت ، خواست مي کمک يکي انگار

 برگ و شاخ از پر ، بود درخت از پر جا همه برم کجا دونستم نمي بودم

 

 گفت رو اسمم يکي! ؟ من يا ميشد تر نزديک صدا
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 کيانا ، کن کمکم کيانا_

 

 يتو پاهاش..  بود شده درشت ديدم مي که چيزي وحشت از هام چشم!  بود مانسا ، برگشتم

 ، سمتم ردک دراز رو دستش...  ته رفت مي داشت ، بود شده کثيف دستش...  بود کرده گير باتالق

 بود گرفته نفسم ، خواست مي کمک نگاهش با

 

 کشيدم مي پس ترس از اما جلو بردم مي رو دستم ، کردم مي سرفه

 

 خـــــدا رو تو....  بيرون بکش لجنزار اين از منو کيانا...  نرو ، نکن ولم ياناک_

 

 حالم.. . ترسيدم مي ، کردم مي گريه منم...  کرد مي گريه داشت ، سرم توي پيچيد دادش صداي

 بود بد

 

 مي کمک ، رفت مي فرو داشت....  تونستم نمي ، تونستم نمي من ؟ گرفتم مي رو دستش چجوري

 نداشتم نفس ، ستخوا

 

 با هک گرفتم رو دستش...  شد خيره هام چشم به ، همينطور اونم کردم دراز رو دستم ، جلو رفتم

 کردم باز رو هام چشم و شد محو چيز همه نزديک خيلي صداي يه حس

 

 ور دستم!  کردم مي سرفه هنوزم زد مي تند قلبم...  بودم شده عرق خيس ، پريدم خواب از

 کردم نگاه بهش و صورتم جلوي آوردم

 

 ! بود گرم هنوز انگار
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 آالرمش ، خورد مي زنگ داشت موبايلم...  کشيدم سر و برداشتم بود تخت کنار که رو آبي ليوان

 بود

 

 درهم و داغون ي قيافه يادآوري از ؟ ديدم که بود مزخرفي خواب چه اين ، بود تاريک هنوز هوا

 شد الهمچ قلبم انگار شد جوري يه دلم سامان

 

 و کردم پاک رو هام اشک...  من از!  خواست مي کمک اون ، بودمش نديده شکلي اين وقت هيچ

 کنار کردم پرت رو پتو

 

...  ردمک قطعش نخورده زنگ هنوز اما ، گرفتم بودم برداشته تلفن روي از روز اون که رو اي شماره

 ؟ گفتم مي چي داد مي جواب اگر

 

 ؟ هباش بيدار االن که خوند مي نماز سامان مگه اصال!  بود صبح زنما وقت که موقع اين اونم

 

 ، تشوييدس توي رفتم و شدم بلند...  بيرون دادم رو نفسم و عسلي ميز روي گذاشتم رو موبايل

 کرد بهتر رو حالم اما لرزوندم بيشتر صورتم به پاشيدم که خنکي آب

 

 نداشتم رو ديدنش چشم که درسته...  وندمخ الکرسي آيه يه سالمتيش نيت به و گرفتم رو وضوم

 !! ارانگ کنم تحمل هم خواب توي حتي رو چشمهاش توي غم تونستم نمي بود پسرداييم اما

...  زد مي شور دلم چون شايد ، هم توي بره هام اخم و بشم دمغ روز کل شد باعث ديدم که خوابي

 ماريآ هيچ هم زندايي حتي ندفعهاي نداشتم ازش خبري هيچ و گذشت مي سامان رفتن از روز 6

 داد نمي
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 واقعا بودم کرده بد فکر انقدر ديگه بود غروب نزيک...  تماسه در سامان با دونستم مي فقط

 هيچ بدون ههميش مثل تونست مي که کسي تنها پيش آشپزخونه توي رفتم ، بودم شده افسرده

 بده گوش حرفام به رديابي هيچ و سوال

 

 : گفتم و پيشش نشستم ، کرد مي پاک برنج داشت

 

 ؟ نميخواي کمک جونم گوهر_

 

 ها دونه اين به بندازي چشم و اينجا بشيني من مثل داري حوصله مگه تو مادر نه_

 

 که نداره کاري_

 

 عزيزم ميکنم دقت من اما شايد ميکني پاک ميون در يکي که تو براي بله_

 

 ؟ ميده معني چه ببينه برنج خواب کسي اگه ميگم!  آهان_

 

 نديدم خواب فقط برنجو کردم زندگي عمر يه من!  وا_

 

 که نميشه خوابو ديگه خوابه کنم چيکار ميگن نشنيدي ، ديد يکي وقت يه ديگه آدميزاده حاال_

 ... رفت جايي هر ميشه خواب تو...  نديد
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 شاالاي خيره...  برکته جا همه و هميشه برنج ميدونم من که جايي تا ، نخون ترانه حاال خوبه_

 

 جلو کشيدم رو خودم و ميز روي گذاشتم رو دستام

 

 ؟ چي نشسته رودخونه کنار ببينه خواب يکي اگه حاال_

 

 کرد نگاهم عينکش زير از و خنديد نخودي

 

 بدر سيزده ميره سالمتي به_

 

 ؟! داشت ربطي چه_

 

 نجبر رودخونه کنار بدر سيزده ميري حتما بودي که هم رودخونه ديدي که برنج ننه خوب_

 ديگه ميخوري

 

 ... بود شده مکن با خيلي اش قيافه خداييش!  خنده زير نزنم و بگذرم اش بامزه تعبير از نتونستم

 

 ! بعد سال عيد تا کو ولي ميريم ايشاال_

 

 گذشت کي و بود چي به چي فهمي نمي اصال عيده شده بذاري هم روي چشم تا ، بابا اي_
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 نگرانشم دل ديدم دوستام از يکي براي بد خواب يه ديشب جون هرگو...  ميگي راست آره_

 

 بدر سيزده رفته شوهرش با کرده شوهر ديدي خواب نکنه_

 

 خنديدم بازم

 

 من هم قطف..  خواد مي کمک و کرده گير باتالق يه تو ديدم خواب...  نبود بد حدم اون در!  بابا نه_

 بودم اونجا

 

 

 داد تکون رو شدست و کرد جا به جا رو عينکش

 

 کني تعبير نبايد که رو ها خواب اين ، خيره مادر خيره_

 

 ميزنه شور دلم آخه ؟ بده يعني_

 

 که داره رفتاريگ و گير شايد..  نگرفتن ازت که تلفنو ، بزن زنگ بهش بعدم بنداز صدقه يه خوب_

 کني کمکش بتوني تو

 

 !؟ بزنم زنگ واقعا يعني_

 

 ؟ دخوا مي استخاره اينم!  وا_
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 نگيره تحويلم ترسم مي نزدم حرف باهاش وقته خيلي آخه_

 

 بعد و شوپا پس خواسته کمک تو از دوستت اگه پيغامه يه حتما خواب اين...  بدتر ديگه خوب _

 دخترم پاشو...  کنه خبرت خودش نميشه روش شايد بگير ازش خبري مدت اينهمه

 

 کردم بوسش و شدم بلند....  بود همين کار بهترين شايد!  گفت مي راست

 

 کردي راهنماييم خوب هميشه مثل جونم گوهر مرسي_

 

 هبش جمع زودتر که کن پاک رو ها برنج اين بقيه بيا حاال ، که نکردم کاري بشم فدات_

 

 کمکتون ميام بعدش بزنم دختره اين به زنگي يه اول برم ميگم چيزه_

 

 ... بدم بهت که گفتي االن_

 

 دارن تشريف پررو زيادي نکن اعتماد اصال زمون دوره اين هاي بچه به خانوم گوهر_

 

 ! ها بچه شما دست از امون_

 

 بايلممو سراغ باال رفتم منم....  داد ادامه کارش به و گفت استغفرالهي...  خنديديم جفتمون
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 تو وردخ اول ي لحظه همون اما ، گرفتم رو اش شماره بالخره استرس و دلي دو کلي با و نشستم

 ! خاموشه که گفت و گوشي تو پيچيد زنه صداي وقتي ذوقم

 

 اسي ما اس با ويال توي مزخرفم شانس از ، بود خاموش اونم اما گرفتم رو خودش قبلي ي شماره

 اهر هيچ حاضر حال در و بود مونده کاره نصفه سامان کردن سيو شماره بود داده رامتين که

 نداشتم باهاش تماسي

 

 بود مکنم غير اما برم کش گوشيش توي از يواشکي و زندايي اتاق برم که مسر به زد لحظه يه

 ! بود دستش موبايلش هميشه چون

 

 رو اول تدس خبراي بهم تونست مي اون از بهتر کي ، افتادم ماني ياد که بودم شده اميد نا ديگه

 ؟ بده

 

 

 يه دباي ؟ خبر چه امانس از بگم و بزنم زنگ بهش همينجوري نميشد روم ؟ اي بهانه چه به اما

 کردم مي جور چيزي

 

 خدا به بسپارم رو چيز همه و بزنم زنگ گرفتم تصميم بالخره تا کردم و کردم فکر انقدر

 

 ؟ بله_

 

 سالم_
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 شدي خرج به دست عجب چه ؟ چطوري تويي کيانا سالم_

 

 کنم قطع زود ميخوام نيستم ولخرج انقدرام اتفاقا_

 

 ميکنه طلوع مشرق از وزهن آفتاب ميگم!  همـــون_

 

 ؟ خبرا چه...  بله اونکه_

 

 خوب و آرومه چيز همه نيست خبري_

 

 ؟ خوبن خانواده ، بسالمتي_

 

 باشن خوب بايد اما ازشون ندارم خبري چندان_

 

 ؟ نيستي تهران مگه ؟ چطور_

 

 هست روزي چند سفر اومدم کاري يه براي راستش نه_

 

 شماست با سامانم پس! آهان_
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 ؟ انسام_

 

 مسافرت رفته که هست روزي چند اونم آخه آره_

 

 : گفت عادي خيلي بعد و شد سکوت اي لحظه چند

 

 رفته خودش دوستاي با شايد ، نيست من با نه_

 

 هخاموش خودش گوشي چون بهت بزنم زنگ گفتم باشه تو پيش شايد کردم فکر باشه_

 

 ؟ داري واجبي کار حاال ، کرده عوض رو خطش انگار آره_

 

 مپرس مي اومد ديگه که داشتم باهاش کوچولو کار يه شرکت مورد در نبود مهم خيليم نه_

 

 بپرس من از خوب_

 

 ! سامانه تخصص_

 

 داري کارش ميگم بهش گرفت تماس اگه باشه...  حساس چه ، اوه_

 

 ؟ نداري رو جديدش ي شماره راستي ، ممنون_



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 

 گويا خاموشه که بهم بود داده شماره يه_

 

 بگذره خوش سفر ، ماني اقا نميشم مزاحمت ديگه خوب يلهخ_

 

 خدانگهدار کيانا مرسي_

 

 خداحافظ_

 

 جواب ثمک لحظه چند از بعد نه يا باهاشه سامان گفتم بهش وقتي چرا!  زد مي لنگ کار جاي يه

 باشند نداشته خبري هم از تا دو اين نميشه باورم ؟ داد

 

 بهتر حالم اما بود حدس همش اينکه با...  بود خوب هم انسام حتما بود خوب ماني وقتي مطمئنا

 . شد قبل از

 

... 

 بدي حس ها وقت بعضي و دليل بي ميشيم افسرده ها وقت بعضي ، دليل بي شاديم ها وقت بعضي

  ظاهر به نداره خاصي دليل اونم که ميزنه موج دلمون ته

 

 مه ذهنمون به حتي که بکنه رو ام هاي حالت براي رو داليلي کم کم ممکنه زمان گذشت اما

 ! نميرسه
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 يه هنوز اام کردم نمي فکرم بهش ديگه تقريبا و بود گذشته خوابم ديدن از روز چند اينکه با

  نباشم سرحال و شاد خيلي قبل مثل تا بود شده باعث چيزي

 

 سرنوشت به و کردم مي نگاه کنار و گوشه رنگارنگ هاي گل به ، رفتم مي راه حياط توي

  کردم مي فکر عجيبمون

 

 هک اينجا بيايم يهويي روزي يه شهر پايين ي خرابه خونه اون از که زد مي حدس حتي کي

 ! بزرگتره سرکوچمونم پارک از حياطش

 

 رامب هنوز که هايي تازگي ي همه با کردم مي زندگي خونه اين توي داشتم که حاال بود جالب

  ندگيمز وسط بود افتاده رکودي يه انگار نبودم شاد و زده ذوق خيلي قبل مثل ديگه اما داشت

 

 مي رکتح و جنبش دلم.  بود بيکاري از شايد...  مياد کجا از و چيه دونستم نمي خودمم که چيزي

 ...  قبل مثل خواست

 

  کيانا_

 

  کرد مي صدام داشت ها پله روي از مامان

 

  جانم_

 

  داره کار باهات کيميا عزيزم بيا_
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  گرفتم ازش رو لفنت و دويدم

 

 ؟ نزد زنگ گوشيم به چرا_

 

  بپرس خودش از_

 

  چشم_

 

  پايين برگشتم دوباره من و باال رفت اون

 

 ؟ مطوري چطور کيمي سالم_

 

 ؟ خوبم من چطوري تو..  وفا بي قل سالم عليک_

 

  من نه است ترانه هم وفا بي ، خوبم منم_

 

 ؟ داري چيکار بيچاره ترانه اين به_

 

 ! عملي دماغ ندارم ديدنشو چشم هنوزم چرا ونمنميد_
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 نميشي عوض وقت هيج تو کيانا نکنه خفت خدا_

 

 ؟ کردي ما از يادي خبرا چه...  همچنين_

 

 ؟ کني مي گاليه بازم دارم امتحان دوني مي_

 

 بپرسي حالمو بزني زنگ دقيقه دو ميتوني که ناهار و شام موقع وسط اين ديگه_

 

  گلم خواهر ميزنگم چشم کردم اشتباه من...  تسليم آقا_

 

 برات داشتم وگرنه گفتي چشم و اومدي کوتاه زود آوردي شانس_

 

 ؟ خوبي مطمئني کيانا ، برم قربونت_

 

 !  آره_

 

  ميزنيا حرف جوري يه آخه_

 

 ؟ جوري چه_

 

  نيست خوب حالت کردم حس بزنم زنگ بهت سرم به زد يهو راستش...  نميدونم_
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  غنيمته وقتها جور اين بودنمون قلو دو شکر رو خدا_

 

  ديگه نشو لوس_

 

  خوبم کيميا جون به_

 

 ؟ نداري خاصي خبر ، شکر خدارو خوب_

 

  هيچي!  نه_

 

  بودم نگفته براش رو کردنش رد و رامتين خواستگاري هنوز...  گفتم دروغ

 

 کيان دارم نکردني باور و توپ خبر يه من عوضش_

 

 

 ؟! نميشه باورم کرد شوهر ترانه ؟ هشد چي ؟ خدا رو تو_

 

 هوشنگه دنبال هنوز که اون...  بابا نه_

 

 ذليل بدبخت_
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 داره دوستش خوب!  ادب بي ا_

 

 خواستش مي اگه چي که شده پسره آويزونه ساله دو برده داشتنو دوست آبروي سرش تو بخوره_

 خواستگاري رفت مي بار صد که

 

 ! چه ما به بابا کن ول_

 

 ؟ بود چي توپت خبر الحا خوب_

 

 ؟ بود اينجا کي ظهر از بعد ديروز بگم اگه نميشه باورت_

 

 ؟ بود کي_

 

 ! ماني و سامان_

 

 !؟ چي_

 

 زدند سر منم به اصفهان بودند اومده ماني و سامان ميگم ؟ شنوي نمي_

 

 ؟ کيميا پيش بود رفته چرا اصال ، بزنه زنگ بهم بود قرار ، نداره خبري ازش بود گفته که ماني
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 ؟ الو هستي_

 

 بگو آره_

 

 .. گوشيم به زد زنگ ديگه هيچي_

 

 ؟ کي_

 

 ، آوردم انهبه ترسيدم اولش بزنيم دور يه بريم بيا اصفهان اومديم داشتيم کار گفت...  سامان_

 گذشت خوش خيلي خالي جات بردم هم رو ترانه ، بيرون رفتيم و کردم قبول بالخره ولي

 

 ... داشتم ديب حس يه چرا نميدونم

 

 ؟ خوب_

 

 ؟ خوبه حالش سامان راستي ، کرديم هم رو تو ياد اتفاقا ديگه هيچي_

 

 نديدمش که هست روزي چند من ؟ مگه چطور_

 

 مي که بعدم...  ميشد خوب يهو باز من به زد مي زل ها گيج اين مثل يهو آخه دونم نمي_

 ميشي ناراحت چون نگم چيزي تو به گفتند بروند خواستند
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 ؟ چي يعني_

 

 اي کدفعهي چون اصفهان بيان قراره نگفتند بهت اونها اما بودي من دلتنگ تو انگار گفت ماني_

 نزدند من به سري يه بده اومدند اينجا تا ديدند بعدم ، شده

 

 ؟ تهران اومدند حاال...  گفتي که نميگم باشه ، اهان_

 

 اونم حرفا اين از و رسيده قطعات گفت دز زنگ ماني به يکي ، داشتند عجله خيليم چون گمونم_

 ميرسيم فردا تا گفت

 

 ديدن تندرف مي بايد چرا اصال... عادي اونم بدم ادامه کردن صحبت به خيلي تونستم نمي ديگه

 ! گفت دروغ من به ماني چرا ؟ کيميا

 

 ونا که نساما!  داشتند مشکل من با فقط وسط اين يعني ؟ نفهمم چيزي من خواستند چي براي

 سفارش مه زندايي به حتما...  گرفت رو زندايي سراغ فقط و نکرد هم احوالپرسي باهام حتي شب

 نده رو آمارش بود کرده

 

 هم ابيخو بودم مطمئن.  کردم مي قاطي داشتم...  بود فراري خونه از من حضور بخاطر فقط انگار

 نبود احوال و اوضاع اين به ربط بي بودم ديده که

 

 اين ي مهه شايد ، بده نجاتم خبري بي اين از حداقل که حرکتي يه بکنم کاري يه داشتم دوست

 ! بس و کردند مي سرکوبش داشتند که بود فضولي از ناشي بد هاي حالت
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 در حتي...  نهک نابودت تونه مي که چيزاييه از شدن خبردار از بهتره خيلي خبري بي گاهي البته و

 ! دقيقه چند عرض

 

 

 

 گلوم از مه هيچي البته که شام از بعد ، نميرسم اي نتيجه هيچ به ديدم وقتي وردمخ حرص خيلي

 مي حس ، بخوابم تا رفتم خوردم اي لقمه چند مامان با رودروايستي تو فقط و رفت نمي پايين

  شده کشدار امروز کردم

 

 پايين به و شتمبرگ...  اش بسته هميشه در و سامان اتاق به افتاد چشمم که باال رفتم مي داشتم

 ! بود نشده خواب وقت که هنوز ، کردم نگاه

 

...  هباش نکرده قفل درُ  نبودم مطمئن ، اتاقش سمت رفتم کنجکاوم اما مطمئن نا هاي قدم با

 ! شد باز راحتي به در تعجبم کمال در چرخوندم که رو دستگيره

 

 اتاقش حاال ات... نيست اعتماد بي ما هب خيليم!  سامان به آفرين ، باال دادم رو ابروم و زدم لبخندي

  بودم نديده رو

 

 يه ادد مي آدم به خوبي حال بود پخش وسايلش ي همه تو که آبي رنگ ، داشت قشنگي دکور

 داشت آرامش جورايي
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 تا چند...  بود رقطو هاي کتاب از پر کتابخونه يه کنارش و بود اي شيشه که تکي کمد نزديک رفتم

  بود توش ها کاپ اين از تا دو يکي و مدال

 

 لعنتي ، کردم اتاق دورتادور به اجمالي نگاه يه و چرخيدم.  داشت ربطي يه باشگاهش به گمونم

 ! بود بزرگ چقدرم

 

 اشقع چون کردم بازش سريع ، بود آلبوم..  برداشتمش ، بود کتاب مثل چيزي يه تختش رو

 ! سامانه خود بودم مطمئن بود تپل و ناز خيلي ي بچه پسر يه هاي عکس ، بودم فضولي

 

 رسهب سر کسي ترسيدم مي...  فهميد راحتي به شد مي زد مي موج اش چهره تو که شرارتي از

  جلو رفتم مي و زدم مي ورق تند تند همين بخاطر

 

 اينو اچر نميدونم من حاال ، سالگي سيزده دوازده تا بچگي از بود خودش تکي هاي عکس همش

 ! تختش رو گذاشته

 

 يه نبالد انگار ميزدم قدم هدف بي همينجوري ، بود که همونجايي گذاشتمش و بستم رو آلبوم

 ...  شد نمي هم پيدا که بودم خاص چيز

 

 همشم وسايل کسي هر اصوال ، تخت زير بردم رو دستم و زمين روي نشستم ، زد جرقه ذهنم يهو

 !؟ کرد مي قايم کجا رو

 

 نزديک...  ونبير کشيدمش و زدم اي پيروزمندانه لبخند کيف مثل چيزي يه به خورد دستم وقتي

 !  بود تاپ لپ کيف بيارم در شاخ بود
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 بياد يندوزو تا شدم منتظر ، کردم روشنش زود و کردم باز رو زيپش ؟ باشه نبرده اينو ميشه مگه

  باال

 

 من لبتها که شتدا ها الگو اين از هميشه که گوشيش ، باشه نداشته چيزا اين و رمز داشتم شک

 ! کنم بازشون چجوري بودم بلد

 

 با عنيي...  شد بسته نيشم اصلي ي صفحه اومدن باال با اما خنديدم ، نخواست رمز شکر رو خدا

 ! شدم شوکه بيشتر ديدم که چيزي

 

 ؟ ودب گراندي بک چه اين ، من خداي....  تعجب از نزنم جيغ تا دهنم جلوي گذاشتم رو دستم

 .... سامان يعني

 

 گاهشن و کردم بازش دوباره ثانيه چند از بعد اما بستم رو تاپ لپ در که شدم هول انقدر يهو

  کردم

 

  سامان اپت لپ مانيتور روي...  بزرگي اين به!  من عکس...  بود خودم عکس...  بود نشده اشتباه نه

 

 بوديم رفتهگ دانشگاه حياط تو پيش سال دو کيميا با رو عکس اين يادمه...  آورده کجا از اينو اصال

.. 

 

 کنار مبود زده رو رز گل شاخه يه و زمين روي بودم نشسته بود حياط توي که رزي هاي گل کنار

 بود رفته عقب معمول حد از بيشتر يکم هم ام مقنعه گوشم
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 ؟ کرد مي چيکار اينجا اما...  بود قشنگ عکسم ، بودم خنديده

 

 کردهن فکر بهش درصدم صدم يک حاال تا حتي که جاهايي به کشيد پر ذهنم نبود خودم دست

 .... منو سامان نکنه...  بودم

 

...  تربيش هميم دشمن که ما ؟ ميشه مگه!  کشيدم مي خجالت خودم پيش زدنشم حدس از حتي

 و اي نوشته هن و بود عکسي نه يعني ، نکردم پيدا هيچي ديگه اما هاش برنامه و ها فايل توي رفتم

 اي ديگه چيز هيچ نه

 

 رو شعر اين وردپدش توي اما!  بس و بود همين بود سيستمش توي که دختري عکس تنها شايد

 بود کرده سيو

 

 نبود غم احساس هات خنده لحن تو

 

 نبود خودم دست شدم عاشقت من

 

 نيست چراغي اما روشنه خونه اين

 

 .... نيست اتفاقي اين شده عوض دنيام
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 يا مباش خوشحال دونستم نمي ؟ داشت ربطي من عکس به شعره اين اصال ؟ داشت معني چه

 .. شاکي يا باشم متعجب...  ناراحت

 

 ! بود سرنخي ، ردي يه بازم کاش ؟ داره بهم حسي کنم باور يعني

 

 به افتاد چشمم که برم و کنم خاموشش خواستم مي ، شدم اميد نا نکردم پيدا چيزي ديگه وقتي

 عکس توي خودم دست

 

 شدم خيره ، اشتمد فاصله مانيتور با سانت چند فقط تقريبا جلوتر رفتم!  نبود من انگشتر که اين

 ... شد بلند آهم و صورتم به

 

 !!! من نه بود کيميا عکس اين...  اين! ...  واي...  نبود روشن هام چشم انقدر که من

 

 از تهخواس نا اشک قطره يه ، شد جوري يه دلم...  شکست وجودم تو انگار چيزي يه ، ريختم فرو

 پايين افتاد چشمم

 

 همينجا از ردهک مي نگاه سامانم به ، کرد مي نگاه بهم قشنگش لبخند با داشت که بود کيميا اين

 !! دي سي ال اين پشت

 

 

 عين بهش زده مي زل همين بخاطر ، کرده ديدار تجديد و اصفهان رفته سامان همين بخاطر

 يمياک و بودم من که اي خونه از همين بخاطر ، بفهمم من خواسته نمي همين بخاطر ، ها ديوونه

 .... رفته و گذاشته نبوده
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 بودم رگيرد که بود گذشته چقدر دونم نمي...  گرفت مي ام سرفه داشت ، بود شده سنگين نفسم

 با ، کردم خاموشش و کامپيوترش ي دکمه روي گذاشتم حسي بي با رو انگشتم...  خودم با

 جاش سر برگردوندمش و کيفش توي ذاشتمگ بدبختي

 

 ... بريد مي رو امونم داشت سرفه بازم ، شدم بلند و تخت ي لبه به گرفتم رو دستم

 

 دستگيره.. . رفتم و کردم پاک آستين با صورتم به بودند کرده پيدا راه اجازه بي که رو هايي اشک

 چرخوندم رو

 

 سيدمتر اما بوده کيميا عکس اون بوده راست چيز همه که بشم مطمئن دوباره خواست مي دلم

 ...... بيرون رفتم و کردم باز رو در...  بشم داغون بيشتر

 

 صورتي دسفي هاي کاشي به بودم شده خيره گيج و گنگ هاي آدم مثل و بودم وايستاده دوش زير

 ... حمام

 

 !! يهگر زير نزنم بودم مجبور انگار...  سوخت مي داشت هام چشم که بودم کرده مقاومت انقدر

 

 رو نشديد چشم که من ؟ داره دوست رو کيميا سامان فهميدم اينکه از شدم مي ناراحت بايد چرا

 بود خواهرم که کيميا...  نداشتم

 

 ؟ کردم مي دخالت بايد چرا وسط اين من اصال
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 ي فهاقي...  شد دعوامون ماشين پارک سر وقتي هتل جلوي ، افتادم باهاش برخوردم اولين ياد

 اش جدي

 

 دگيرانن ي مسابقه من که روز اون...  کرد عوض رو ماشينم وقتي خوشحالش و مهربون ي قيافه

 کرد مي نگاهم خشم با و بردم رو

 

 کشيد يم نشون و خط برام و کرد مي نگاه بهم کينه با ، پسرداييمه فهميدم که افتادم روزي ياد

 

 ... بيمارستان بردم و دش بد حالم وقتي افتادم نگرانش ي قيافه ياد

 

 ؟ راچ ولي...  بس و بود سامان بود پر توش که چيزي تنها...  بود شده قاطي ذهنم تو چيز همه

 

 نبود اين بحث ، نه اما...  بشه کسي عاشق يا بگيره زن شده که هم لجم از خواستم نمي چون شايد

 ؟ ديدم بد وابخ ؟ نگرانشم روزه چند چرا...  برام بود مفهوم نا چيزي يه.. 

 

 اصفهان فتهر شدم خبر با وقتي شد حسوديم من!  بودم دلتنگشم يکم اما کنم اعتراف نميشد روم

 امپيوترشک توي آشنا غريب و عجيب شعر اون با رو کيميا عکس وقتي شدم خورد...  کيميا ديدن

 ديدم

 

 کنترل ور خودم ونستمنت ديگه....  بوده خواهرم دنبال چشمش و نديده منو فهميدم وقتي شدم له

 کنم
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 کسي نجااي که بود راحت خيالم ، گريه زير زدم و ترکيد بود زده چنگ گلوم ته که بزرگي بغض

 شنوه نمي رو هقم هق صداي

 

 رو آب شير چشمم اشک شدن خشک با همزمان...  شدم آروم ، شدم سبک تا کشيد طول خيلي

 ! دمش مي خفه موندم مي اينجا ديگه هدقيق دو اگه بود گرفته بخار فضا خيلي ، بستم هم

 

 بود گرمم ، بيرون اومدم کنم خشک رو خيسم موهاي حتي اينکه بدون و پوشيدم لباس سستي با

 

 بودم نکرده عادت اينجا لعنتي شامپوهاي به هنوزم ، سوخت مي چشمم

 

 ! ته بره اش حدقه پشت از بود نزديک که ماليدم رو چشمم انقدر

 

 خودم..  بشم خنک خواستم مي...  کشيدم دراز خنکش باد جلوي مستقيم و مکرد روشن رو کولر

 ! بشه خنک دلم ، نه که

 

...  ومدا مي خوابم ، بودم شده تهي بود خالي فکرم...  سرد اتاق و بودم گرم من ، بود خوب خيلي

 . خواب دست به سپردم رو خودم و بستم رو هام چشم

 

 

....... 

....... 
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 يه رمس توي انگار ، بود شده خشک هام استخون تمام ، شدم بيدار که بود شتهگذ 14 از ساعت

 کرد مي دنگ دنگ و خورد مي تکون چيزي

 

 رهبالخ...  ميده دستم کار و ميکنه چرک گلوم خوردمُ  سرما ديشبم شاهکار با بودم مطمئن

 . بکنه عقلي بي يه لحظه هر ممکنه ديگه آدميزاده

 

 يه فهميد ما قيافه ديدن از گوهر اول ي لحظه همون بخورم صبحانه تا يينپا رفتم ، بود ام گرسنه

 از دترب حالم وقت يه تا بخورم داد مقوي چيزاي کلي و گرم شير بهم زور به...  اومده سرم باليي

 المح تا حلقم تو انداختم هم خوردگي سرما قرص و مسکن خودم تجويز به البته ، نشه اين

 ! بشه مناسب

 

 . شده چي داد نمي گير ديگه اون حداقل بيرون بود رفته اقاجون با مامان شکر رو خدا

 

 مي سعي فقط گرچه ، نکنم فکر شد مي مربوط بهش که چيزي هر و سامان به اصال کردم مي سعي

 ! کردم

 

 گوهر هک سوپي از کاسه يه ، کنم کاري تونستم نمي که بود خراب ذهنيم اوضاع انقدر خوب ولي

 . بيرون برم زودتر تا خوردم بود پخته برام

 

 رسيد سر مامان که کردم مي روشن رو ماشين داشتم حياط توي

 

 ؟ کيانا کجا_
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 سالم_

 

 ؟ ظهر وقت اين ميري کجا ، سالم عليک_

 

 ميگردم بر زود_

 

 نداري؟ رو و رنگ چرا ؟ خوبه حالت تو_

 

 بابا پيش برم خوام مي ، جونم مامان خوبم_

 

 صورتش روي پاشيدن غم گرد بابا اسم باشنيدن انگار

 

 ؟ شدي نما خواب مگه_

 

 تنگه براش دلم نه_

 

 ميام منم وايسا پس_

 

 ؟ چرا شما_

 

 دلخوره دستم از حتما ديدنش نرفتم اينجا اومديم وقتي از شده تنگ دلم منم خوب_
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 يکم رمب تنها خواهم مي من بعدشم ، شمايي نميشه دلخور که کسي تنها از بابا راحت خيالت_

 ميريم باهم هفته آخر...  کنم خلوت باهاش

 

 .... شده هوايي بود معلوم گرچه کرد قبول و داد تکون رو سرش گفتم که اينو

 

 يارنم هجوم همه نداره اعصاب آدم که روز يه عکسه بر انگار ، زد زنگ رها که بودم افتاده راه تازه

 . کنند باهاش احوالپرسي تا طرفش

 

 کنار زدم رو ماشن و کردم پوفي

 

 بله_

 

 ؟ شما احوال خانوم کيانا سالم_

 

 مرسي خوبم سالم _

 

 شم فدات خوبم منم_

 

 شکر رو خدا_

 

 ؟ پيشت بيام اي خونه ميگم!  داري رويي عجب_
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 مي جمع رو ها آشغال ، مکانيزه هاي سطل کنار داشت که مرده يه به افتاد چشمم آينه توي از

 بهم ريخت اعصابم...  کرد

 

 براش شد ريش دلم که بود پاره و داغون هاش لباس درانق

 

 ؟ الو_

 

 ؟ هان_

 

 ؟ نه نيستي خونه_

 

 بيرون اومدم نه_

 

 ميام منم بده آدرس ، ايول_

 

 ؟! کجا_

 

 ديگه رفتي تو جا هر_

 

 بياي که نيست جالبي جاي_
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 بپيچونيا خواي مي_

 

 قبرستون ميرم دارم_

 

 بود خوش سر کال...  خنده زير زد

 

 قبور اهل واسه خوني فاتحه برام بود زده لک دلم آخ_

 

 بشي هوار بدبختها اين سر رو مونده فقط!  اي خجسته که بس_

 

 ؟ دنبالم مياي ميذاري مرام تو يا قبرستون بيام خودم ميگم حاال...  بگو همينو_

 

 شد نمي 18 زير ليسانسم معدل مطمئنم داشتم زبون تو نصف اگه من_

 

 خوبه ارشدت براي کن همنشيني يکم خوب_

 

 دنبالت ميام شو حاضر_

 

 منتظرم_
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 فعال_

 

 باي_

 

...  بود خم زيادي کمرش ، بود وايستاده همونجا هنوز مرده!  باشه پايه حد اين در کردم نمي فکر

 .. شدم پياده و زدم ترمز کنارش..  گرفتم عقب دنده و صندلي روي گذاشتم رو دستم

 

 آقا_

 

...  ودب ساله اي خورده و سي شايد مرد يه!  نبود اما باشه مسن کردم مي کرف ، باال آورد رو سرش

 سمتش کردم دراز رو دستم حرف بدون

 

 گرفت دستم از رو پول ترديد با بالخره و کرد نگاهي تيپم و ماشينم به مشکوک

 

 و فرمون شتپ نشستم ، کرد ناراحتم بيشتر کنه خوشحالم اينکه جاي به زد هاش چشم که برقي

 رفتم و دادم گاز ناباورش و نمدار نگاه سنگيني زير

 

 راغس فردا تا که بود خوش دلم من حداقل اما چرخوند مي رو روزش چند فقط پول اون با شايد

 ! بود ترم بدبخت من از...  رفت نمي ها آشغال

 

 !بشه ماشين مهمون سکوت لحظه يک داد نمي اجازه حتي ، کرد بهتر رو حالم رها بودن
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 ؟ کيانا اونجا ميري داري که زهرا بهشت هست خبر چه االح_

 

 شده تنگ براش دلم ، بابام خاک سر ميرم_

 

 بيامرزتش خدا ، اهان_

 

 مرسي_

 

 ؟ خوردي سرما ميگم_

 

 ؟ چطور_

 

 گرفته يکم صدات_

 

 خوردم سرما حتما خوابيدم کولر باد جلوي ديشب آره_

 

 ؟ من مامان خاک سر بريم نه يا تو باباي خاک سر بريم اول ، جونت نوش ها ها_

 

 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 ؟ زدنه حرف مدل چه اين_
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 ؟ بگم چجوري پس خوب!  وا_

 

 ؟ بخريم گل ، هيچي_

 

 ! ببريم گالبم_

 

 رفتيم ولا...  گالب شيشه تا دو و گرفتيم رز گل دسته تا دو ساله هشت هفت ي بچه پسر يه از

 بابا خاک سر

 

 

 بود شده تنگ بودنش براي دلم ، گرفت گريم سنگش روي عکس به افتاد شممچ که همين

 

 زدم مي حرف باهاش لب زير

 

 از دبع ؟ خوشحاله چقدر مامان فهميدي ؟ شد رو و زير زندگيمون يهو چجوري ديدي جون بابا_

 باباشه پيش حاال اما داشت غم هميشه خنديد مي کم تو رفتن

 

...  برام هنميش تو مثل هيچکس ؟ چي من اما ، داره هم بابا يه حاال يول تپه مي تو براي دلش هنوزم

 ونيميد ؟ خاليه جات چقدر ميدوني ؟ کني پدري برام و باشي فقط دارم دوست چقدر ميدوني

 دوني مي ؟ ميشه رو و پشت داره منم زندگي ميدوني داره؟ کم چيزي يه هميشه تو بدون وجودم

 ميشم؟ داغون دارم
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 سمتش برگشتم و کردم پاک رو هام اشک شونم به خورد که رها دست

 

 ! ميدونم ميدونم بگو بهش مياد ندا داره هي ، آوردي درد باباتو سر_

 

 نبود کارساز خيلي رفتم بهش که اي غره چشم

 

 بريم تا بريز رو گالب اين بيا...  اومد در صداش بغليم قبر اين...  ديگه ميگم راست خوب ؟ هان_

 ها ميشه شاکي مامانم

 

 ، روش مگذاشت رو ها گل و شستم گالب با رو سنگ!  داشتيم غم جفتمون ، خنديدم منم خنديد

 افتادم راه رها دنبال و کردم خداحافظي

 

 همه وير از ، کرد مي عمل فرزتر اما بود تر درشت من از اينکه با ، کرد مي رفتار ها بچه اين مثل

 ! رفت مي راه جهشي کال پريد مي چيز

 

 ! بوده جوان خيلي...  شد بلند آهم خوندم مامانشو وفات و تولد تاريخ وقتي

 

 :گفت کرد مي باز رو گالب در که همونجوري ، نکرد دل درد يواشکي من مثل اون

 

 جد دمب توضيح ندارم حوصله جديده فاميل کياناست اين ؟ ميگذره خوش ؟ چطوري مامان سالم_

 کن کشف خودت ديگه.. کيه آبادش و
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 يزنهم مشکوک يکمم پنهون چه تو از...  تو پيش آورد منو شد خير باني امروز ، خوبيه دختر

 رو خبرا مميکش زبونش زير از ميشناسي که منو ولي کنه رو خواهد نمي اومده سرش باليي گمونم

... 

 

 دهخن مي بيخودي همش ، شده مشکوک اونم جديدا ؟ چه من به!  نيومده چرا بابا نکن گاليه

 ميزنه تيپ شده هربونم

 

 ؟! چي يا شده عمه عاشق نميدونم...  ثريا عمه ميگه هم مدام

 

 از!  ردک مي نگاهش داشت و بود نشسته روش به رو واقعا انگار زد مي حرف مامانش با جوري يه

 بود يگهد غصه يه اينم ، افتادم ويال تو باباش برخورد ياد...  نيومد خوشم خيلي آخرش هاي حرف

 

 ناکيا_

 

 ؟ جانم_

 

 ؟ نداري که عجله_

 

 نه_

 

 بريم بعد بشينيمو اينجا يکم پس_
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 باشه_

 

 کنم خفه رو فضوليم نتونستم ، کرد مي پر پر رو ها گل داشت

 

 ؟ نه بوده جوان خيلي مامانت رها_

 

 نداشته سني آره_

 

 ؟ کرده تصادف ؟ شده فوت زود انقدر چرا_

 

 ! نه_

 

 ؟ چي پس_

 

 بالدن چرخيد مي اونجا بلند هاي درخت روي که رو کالغي چشم با و باال انداخت رو هاش شونه

 کرد

 

 ! کرده خودکشي_

 ؟ چرا ؟ چي_
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 مفصله اش قضيه_

 

 بگو برام کنه نمي ناراحتت اگه_

 

 با و دهمي رد جواب بهش که بوده کسي عاشق ازدواج از قبل بابام دونم مي من که جايي تا واال_

 شده فسردها پسرشون بينند مي وقتي هم بابا ي خانواده ، ميکنه جازدوا داشته دوستش که کسي

 ي ونهخ ميکنند راهيشون و دستش توي ميذارند رو صميميشون دوستاي از يکي دختر دست

 بخت

 

 با تا کرده مي سعي خيلي بابا ، نبوده داشتن دوست اسم به حسي هيچ اونها بين اينکه از غافل

 يليخ زندگي يه عشق به فقط مامان گويا اما بسازه داره وستد که رو زندگي و کنه مدارا زنش

 بوده داده تن وصلت اين به خارجي کشورهاي توي اونم مرفه

 

 مجبور شهبک دست هاش خواسته از نيست راضي عنوان هيچ به همسرش که بينه مي بابام وقتي

 ... لندن زندگي ي ادامه براي بره و کنه جمع تا ميشه

 

 و خونه و بچه اال بوده چيز همه به حواسش که جوري ميشه بدتر مامان بد هاي اخالق اونجا

 و ينهب مي خارجي مرد يه با رو مامان خيابون توي بار يه پدرم که بودم يکساله من...  شوهرش

 خيانت هشب بوده اش بچه مادر که زني ، چشمش از دور که فهمه مي خالصه ميکنه تعقيبش بعدم

 شده خودش از تر سال و سن کم پسر يه عاشق و کرده

 

 هر ، بياره رپس اون از اسمي حتي ديگه يکبار اگر که ميکنه تهديدش آبروش از ترس بخاطر بابا

 ديده خودش چشم از ديده چي

 



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 وير ميگذاره پا که انقدر کنه مي زايل رو عقلش بوده رسيده بهش مامان که پوچي احساس اما

 ميکنه انتخاب رو هخارجي پسر اون و ، من و مشترکش زندگي

 

 بياد درد به شا بچه خاطر به مامان دل اينکه اميد به نمياد بر دستش از کاري ديگه بينه مي که بابا

 ايران ميگرده بر ،

 

 به رو ثروتش از بخشي مامان زدن گول با پسره ميدن خبر که بوده نگذشته هفته يک هنوز اما

 و کنهمي خورد رو مامان انقدر نبوده عشقي که ناي به اعتراف ، ميره و ميکنه رهاش مياره دست

 ! ميکشه رو خودش و بابا پيش برگرده نميکنه جرات که پشيمون

 

 نقدرا حاال کرد مي فکر من ي آينده به بخوره رو قرص اونهمه خواست مي که موقعي اگه شايد

 انقدر...  وشفرن و سامان پيش گذروندم ثريا عمه همين ي خونه رو عمرم بيشتر ، نبودم بدبخت

 به شپي سال چند ،تا هستند دومم ي خانواده کنم مي حس هميشه که دارم و داشتم دوستشون

 ... کرد ميشه چه ديگه ماست سرنوشت اينم!  سامي داداش گفتم مي سامان

 

 خاطر هب اينجوري زن يه که شد نمي باورم!  بود ناتموم من بهت اما ، بود شده تموم رها هاي حرف

 چند زندگي هک برسه جايي به و بوده چنگش تو که خوشبختي به بزنه پا پشت يطانيش توهمات

 ! خودش حتي بکنه نابود رو نفر

 

 عشق زا منظورش دونستم نمي ، نميزنه دم و داره سينه توي بزرگي داغ چه رها فهميدم مي تازه

 ؟ نه يا بود من مامان همون باباش اول

 

 ؟ کني مي فکر چي به_
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 ! رها گذاشت رو تو اسم چرا کردم مي فکر داشتم ، کنه رحمت رو تمامان خدا_

 

 اون نه گذاشته بابام_

 

 ؟ چطور_

 

 هيچ هميگ ميبينه منو بيمارستان تو که اولش همون نبوده راضي من اومدن دنيا به از مامانم_

 ودمب ول ولشما همون از...  رها ميذاره رو اسمم نادرم بابا ، ميکنه رهام و کنه نمي حقم در مادري

 ؟ خدا رو تو بيني مي

 

 ميزد حرف بامزه هم غم اوج تو حتي ، خنديدم

 

 ؟ ول بگم بهت من بعد به اين از ميشه_

 

 کردم پيدا فرهيختگي اين به دوست که خوشحالم من واقعا!  نباشيد خسته_

 

 همينطور منم_

 

 ها حاليه چه در هوا و آب فهمي نمي اصال تو گرما از مردم بريم پاشو_

 

 کردم قاطي دارم تب خودم االن آخه_
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 مشخصه کامال_

 

 گفت مي اره ، شديم سبک يکم هردوتامون که بود اين داشت زهرا بهشت به رفتنمون که حسني

 . مادرش ديدار نيومده که بوده وقت خيلي

 اونجا بريم دوستانمونه پاتوق که دارم سراغ خوب خيلي فود فست يه _

 

 خوردم سوپ سيرم من_

 

 ؟ ميشه محسوب غذا هم گوهر آبکي هاي سوپ مگه!  وا_

 

 بود خوشمزه خيليم اتفاقا_

 

 وليعصر برو گشنمه من ، نخور چيزي سيري تو حاال خوب_

 

 ي کننده خفه فضاي از بيشتر يکم اومد نمي بدم خودمم!  نکنم گوش حرفاش به تونستم نمي

 کنم پرت رو حواسم و باشم دور خونه

 

 کردم مي نگاه خودم سال و سن هم دختراي به داشتم بوديم نشسته و بوديم داده پيتزا سفارش

 خنديدند مي و ميگفتند و بودند نشسته ها ميز دور نفري چند که

 

 ! پوچم تو از کردم مي حس حاال ولي نداشتم اينها از کمي دست ديروز تا منم گرچه
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 ؟ دمغي خيلي امروز کيانا چته_

 

 خوردم سرما که گفتم هيچي_

 

 داره پف چشمات کردي گريه ديشب که تابلواه_

 

 ... شده تنگ بابام براي دلم_

 

 : گفت اخم با و باال آورد رو دستش

 

 خدا رو تو نکن فرض خر منو ديگه ولي نگو بگي خواي نمي خوب خيله_

 

 ؟ زدنه حرف طرز چه اين_

 

 که النا همين فهمم نمي بگي ميخواي اونوقت شناسم روان پا يه خودم من ، ديگه ميگم راست_

 ؟ اونه و اين لبخند پي مدام چشمت نشستي من روي به رو

 

 بهش تمدونس نمي...  نبود خوش زياد حالم ، فلزي صندلي به دادم تکيه و کشيدم عميقي نفس

 ! نه يا بگم

 

 ؟ بهت داده گير هنوز رامتين نکنه_
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 کشيد پس پا شنيد رد بجوا که باري يه همون با که بود مغرور انقدر اون!  بابا نه_

 

 بفرماييد رسيد پيتزامونم به به ، داره اي پيچيده و عجيب شخصيت کال آره_

 

 دهنم ذاشتمگ رو يکي و زميني سيب روي ريختم قرمز سس يکم ميلي بي با ، نداشتم اشتها اصال

 بود گرسنه خيلي رها من عکس بر.. 

 

 اينجا افتادم ها چهب با روز 5 اي هفته اصال من..  خوشمزست چه ، هوم_

 

 خوبيه جاي_

 

 ؟ خبر چه سامان از ميگم راستي ، محشره_

 

 :گفتم تفاوت بي و انداختم باال اي شونه!  گلوم تو موند هم زميني سيب ذره يه همون

 

 ندارم خبري_

 

 ؟ برنگشته هنوز يعني!  وا_

 

 نه_
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 ؟ حاال هست کجا_

 

 دونم نمي اينم_

 

 کرد اکپ رو لبش دور کاغذي دستمال با

 

 بي نقدراما ديگه ، باشه خبر بي زندگيش خونه و شرکت از مدت اينهمه نداره سابقه ، مشکوکه_

 نيست مسئوليت

 

 کرده رو کار همين که فعال_

 

 هست يعني بعيده ازش ميگم وقتي ميشناسمش من_

 

 ؟ چه من به اصال ؟ کنم چيکار من حاال_

 

 بگم يزيچ بهت عمرا ولي ميارم در آمارشو خودم هيچي_

 

 راحتترم باشم تر دور چي هر سامان از بهتر_

 

 ! خودت جون_
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 کردم نگاهش تعجب با

 

 ؟ رها خوبي_

 

 ميگيره بهونه داره دلت کنم فکر بدي خيلي تو ولي آره من_

 

 

 

 ؟ چي ي بهونه_

 

 ! سامان_

 

 خنديدم و دادم تکون رو سرم

 

 نداره تمومي تو مزخرفات_

 

 کن انکار_

 

 ؟ رو چي_
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 چشم امانس به که فهميدم ديدمت ويال تو که اول روز همون من ، ريخته بهم حالت کال بيني مي_

 داري

 

 زد مي پيشونيم روي داشت نبض مثل چيزي يه کردم مي حس ، کرد مي عصبيم داشت

 

 برام نيار در حرف بيخودي پس نميره جوب توي آبم وقت هيچ سامان با من باشه يادت_

 

 زمعزي ميشه شروع ها کل کل همين از آتشين هاي عشق و پايدار يها دوستي نصف اتفاقا_

 

 خوشه دلت بابا برو_

 

 شديم يرهخ ، گرفت رو دستم محکم رها که بشم بلند تا شدم نيمخيز ، عقب کشيدم رو صندلي

 بهم

 

 از دمشاي ، بهم ريختت اينجوري که فهميدي چي دونم نمي!  نه نگو داري دوست رو سامان تو_

 ميکني قراري بي ريدا دوريش

 

 رفته گذاشته تو بخاطر سامان که دونم مي خوب اينو ولي

 

 ... صندلي روي نشستم دوباره
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 وجود به ونبينم وقت هيچ که چيزي تنها!  بفهم اينو ميمونيم پنير و کارد مثل من و سامان ، رها_

 بريم تا بخور غذاتو ، نداه ادامه ديگه پس عاشقيه و عشق همين نمياد

 

 بخوريم رو غذامون...  ميگي راست تو اشهب_

 

 هول رو بود جلوم که پالستيکي سيني دست با ، نگفت چيزي ديگه و برداشت رو پيتزا از تيکه يه

 ميز روي گذاشتم رو سرم و دادم

 

 سامان به حسم بودم نتونسته هنوز...  بود خنک خيلي ميز ي شيشه ، من داغ پيشوني عکس بر

 اورب برام که ميزد حرف چيزي از داشت نرسيده راه از رها اونوقت کنم تفسير خودم براي رو

 ! نبود کردني

 

 فايده يب باشم هم عاشقش اگر حتي دونستم مي من ، بزنم گول تونستم نمي که خودمو ديگه

 بود کيميا بنده سامان دل چون است

 

 .... بذارم اهرمخو دل روي پا خواستم نمي احساسم و خودم شدن له قيمت به حتي!  خواهرم

 

 ؟ خونه ببريم مشما تو بريزيم ميخواي!  پول حيف_

 

 نداشتم خنديدن ي حوصله

 

 نيا داري تب خوردي سرما بيني مي وقتي من خواهر خوب ، اينجا نشدي هالک تا بريم پاشو_

 بيرون
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 بيرون اومديم و شدم بلند

 

 بکشي رو ما نزني ؟ کني رانندگي ميتوني حاال ميگم_

 

 نترس مخوب نه_

 

 شکر رو خدا_

 

 به سر ادزي نبايد بود فهميده انگار نگفت چيزي ديگه موقع اون تا ، خونشون در دم رسوندمش

 بذاره سرم

 

 مامانم با کلي بردي منو که مخصوصا ، بود خوبي روز گذشت خوش خيلي جونم کيانا مرسي_

 زدم حرف

 

 عزيزم ميکنم خواهش_

 

 تو آورد پنجره از رو سرش اما بست رو در و شد پياده

 

 ؟ اي پايه تو آمارگيري برم خواهم مي فردا من_

 

 ؟ چي يعني_
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 کجاست سامان ببينم برم خواهم مي_

 

 ؟ بفهمي خواي مي چجوري_

 

 کنم چيکار بلدم من باش نداشته کاري بيا تو_

 

 فقط دادم تکون رو سرم

 

 اوکي؟ .. دارم کار ظهر زا بعد من نکنيا دير باش اينجا ميزنم اس بهت که ساعتي سر ببين_

 

 ! اوکي_

 

 خداحافظ فعال برسون سالم_

 

 خداحافظ_

 

 ... رفتم و زدم بوقي

 

..... 
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 هاي رفهس و درد گلو اين دونستم مي اينکه با ، نکردم قبول دکتر برم کرد اصرار مامان چي هر

 ! کنم درماني خود دادم ترجيح بازم اما ميده دستم کار ريز ريز

 

 من حلق تو ريخت مي بود مزه بد ي جوشونده چي هر و بود کرده استفاده فرصت از که گوهرم

 اشتمد درد گلو چون آوردم مي کم نفس ولي بود خوب عمومي حال بود شده کمتر تبم ، بيچاره

 

 ... خونشون دم رسيدم ساعت سر رها با قرارم طبق صبح

 

 شرکت بريم_

 

 ؟ چرا اونجا-

 

 رفته مي سامان که بوده ييجا بيشترين خونه از بعد چون_

 

 ... آخه ولي_

 

 ديگه برو_

 

 ذشتهگ عمر يه شرکت بودم اومده که باري آخرين از انگار ، افتادم راه و کردم روشن حرف بدون

 ! بود شده تنگ دلم ، بود
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 داشتم تنگي نفس حس تو برم ترسيدم مي کردم مکث آسانسور در جلوي

 

 ديگه تو بيا معطلي چرا_

 

 ميام هپل با من_

 

 حالت اين با اونم!  اي ديوونه مگه-

 

 ترم راحت پله با خوبم_

 

 چراغ به مچشم استرس با...  کنم کاري نتونم تا زد رو دکمه هم سريع تو بردم و کشيد رو دستم

 بيرون اومدم و کشيدم راحتي نفس وايستاد بالخره وقتي...  بود ها طبقه

 

 از رها عليک و سالم از بعد ، شناختنم مي ونجاا همه اما بودم شرکت توي کمي مدت درسته

 پرسيد بود نگار کوچيکش اسم که منشي

 

 ؟ نيست ماني جون نگار_

 

 ميان ديرتر يکم تا دو اين جديدا نيومده هنوز عزيزم نه_

 

 !؟ ميان_
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 روش گذاشتي رو دستت شم فدات ميدي رو کارت اون ، بله_

 

 بفرماييد ، ببخشيد_

 

 گلم مرسي_

 

 گفتيد مي خوب_

 

 ميان ديگه ساعت 1 تا ميگم ديگه هيچي_

 

 موند دور منشي چشم از رها و من گنگ نگاه

 

 ؟ مياد سامانم مگه_

 

 ؟ بياد نبايد يعني اينجاست مدير افراشته اقاي جون رها!  وا_

 

 مسافرت رفته کردم مي فکر آخه...  ولي چرا خوب_

 

 ... روز 3 فقط البته بود رفته آره_
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 همگ ؟ شرکت اومده مي روز هر سامان يعني! ؟ چي يعني ، روم ريختن سرد آب لسط يه انگار

 ! ميشه

 

 

 

 نمک غافلگيرشون خواهم مي ، اينجا بوديم اومده ما نگو بهشون لطفا پس خوب خيله...  آهان_

 

 راحت خيالت عزيزم حتما باشه_

 

 اجازه با نباشيد هم خسته ، مرسي_

 

 ونبرس سالم خانواده به ، بسالمت_

 

 بخير روزتون چشم_

 

 موقعي سبرعک آسانسور توي رفتم اول خودم باشه حواسم اينکه بدون ديگه ، کرديم خداحافظي

 اومديم مي که

 

 ماشين توي نشستيم وقتي تا نزديم حرفي کدوممون هيچ که بوديم شده گيج انقدر

 

 شناسمش مي گفتم که من!  مسافرت نه بوده تهران آقا ؟ کيانا ديدي_
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 ؟ اومده نمي خونه چرا ؟ مدت اين رفته مي کجا پس ؟! ميشه همگ_

 

 سيمر مي هم سواال اين جواب به!  باش نداشته غم داري منو تا اما...  تو مثل منم واال نميدونم_

 

 ؟ بکنيم بايد چيکار حاال_

 

 نباشه ديد تو که کن پارک جايي يه رو ماشين فقط ، بياد تا باشيم منتظر بايد_

 

 سامان و شد باز که در ، ايستاد خيابون طرف اون ماني ماشين بالخره تا شديم نتظرم ساعت 1

 رفت باالتر تبم انگار بيرون اومد

 

 تيپ يه يشههم خالف بر و بود کرده اخم ، شده الغرتر يکم که فهميدم اما بود زياد فاصله اينکه با

 ! بود زده ساده و معمولي کامال

 

 سامان ومز که انقدر!  داشت تازگي برام رفتنشم راه حتي انگار ، بردارم چشم ازش تونستم نمي

 نديدم رو ماني هم لحظه يه بودم

 

 ! خان سامي ي قيافه و ريخت حتي عجيبه چيز همه_

 

 ؟ بشه تموم کارش تا بمونيم منتظر!  آره_

 

 ميره کجا دونم مي ديگه حاال ؟ بکشيم کشيک بعدازظهر تا خليم مگه_
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 ؟ کجا_

 

 ما ي ونهخ بريم_

 

 ؟ چرا_

 

 ! نکردي تغيير ميگي بعد ؟ سوالي عالمت شبيه کال کردي دقت_

 

 يه ، چينمب هم کنار رو وقته چند اين اتفاقات تونستم نمي اصال بودم گيج هنوز گفت مي راست

 ! برام بود مبهم هنوزم بزرگ چيز

 

 زديم زنگ...  نبود نجااو خودمون جز به هيچکس البته خورديم خونشون رو نهار رها پيشنهاد به

 آوردند غذا برامون

 

 ... تعقيب براي رفتيم هم ما بيرون زد مي شرکت از معموال سامان که ساعتي سر

 

 چند بوديم دنبالش ساعت 0 حداقل ، کرد حرکت و نشست ماشينش پشت سامان اما نبود ماني

 نشد دستگيرمون چيزي که داشت کار جا

 

 بود آشنا که جايي سمت فتر غروب نزديک بالخره اينکه تا
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 ؟ شما ي خونه ميره داره رها_

 

 بابا نه!  هه_

 

 توشه خونتون که اصليه خيابون همين دقيقا ببين چرا_

 

 ! آقاست مجرديه خونه اينجا ولي ، بله_

 

 !؟ چي_

 

 ، جااون ميره داره ماست ي خونه از تر طرف اون کوچه تا دو فقط که داره مجردي خونه يه سامان_

 مونده انتهر تو همينجا سفر هواي به..  رو همه بوده کرده اسکول ببخشيدا مدت اين ي همه ييعن

 رسيده مي زندگيشم و کار ي همه به وگرنه نيومده خونه فقط و

 

 ؟! داشته دليلي چه آخه_

 

 گاماس گاماس ، فهميم مي اينم_

 

 ؟ هست مجتمع همين تو_

 

 ابامب يعني دارم کليدشو من ؟ فضولي اش خونه ايمبي فردا خواي مي ، 3 واحد هشتم طبقه اره_

 هميزن سري يه مياد بابا نميشه پيداش طرفا اين زياد مدت يه سامان که ها وقت گاهي داره
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 ؟ کنيم پيدا تونيم مي چي اش خونه تو ما ولي _

 

 ... ترسي مي تو اگه ، ديگه ميشه پيدا کوفتي يه سرنخي يه بالخره_

 

 ! رها نميترسم چيزي از من-

 

 ؟ اوکي فضولي ميايم ما بيرون زد خونه از که فردا پس_

 

 ميون رد مهم بحث اين تو اونم فضولي پاي اينکه به برسه چه بودم هيجان عاشق همينجوريم

 باشه

 

 ! کردم مي چيکار نبود پيشم اش معرکه پيشنهادات اين با رها شرايط اين تو اگه واقعا

 

 وقت يچه بياره آدم سر ميتونه بالهايي چه فضولي ها وقت بعضي دونستم مي اگر شايد البته

 ! کردم نمي قبول رو رها پيشنهاد

 

..... 

 

 وديمب نشسته در جلوي ماشين توي رها و من ، بود رفته ماني با سامان که ميشد ساعتي نيم

 

 نکنيا فضولي تابلو زياد باشه حواست فقط کليد اين کيانا بيا_
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 ؟ باال نمياي تو مگه ؟ چي يعني_

 

 ميگردم بر و ميرم بگيرم رو ادبياتش ي جزوه بايد دارم قرار سپيده دوستم با من نه_

 

 نيستي خودت که نگفتي اول از چرا اصال ؟ بکنم تونم مي چيکار تنهايي من_

 

 برم مي ، البته اجازت با رو ماشينت من...  عزيزم افته نمي اتفاقي هيچ برو بيا ؟ داره فرقي چه_

 دنبالت ميام شد تموم که کارم

 

 ؟ کي دقيقا يعني_

 

 نميکشه طول خيلي_

 

 ... من برسه سر کسي اگر اما_

 

 ! ديگه برو د ، بخدا نمياد هيشکي_

 

 نه يا کردم يم درستي کار اينکه از نبودم مطمئن ، دادم بهش رو سوييچ و گرفتم رو کليد ترديد با

 ! بدم پاسخي يه تونستم مي مذهني ابهامات به شايد ارزيد مي ريسکش به خوب اما

 

 تازه...  رفتگ ام سرفه بودم رفته راه تند يکم ، ساختمون توي رفتم بشم پشيمون اينکه از قبل

 دکتر نرفتم کردم غلطي چه فهميدم مي داشتم
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 رفت ترهدخ يه وقتي شدم خوشحال...  بخوابم تونستم نمي و کردم مي خس خس صبح تا ديشب

 تو رفتم منم سريع آسانسور توي

 

 ! داشتم استرس همينجوري که وقتي اونم بود بهتر تنهايي از

 

 رزيدل مي دستم بود بسته ديگه درهاي ي همه...  نبود خبري ، ايستادم 3 واحد جلوي 8 ي طبقه

 کردم بازش و قفل توي انداختم رو کليد وقتي

 

!  سامان طرع از بود پر هخون فضاي انگار ، داد دست بهم خوبي حس يه تو گذاشتم رو پام که همين

 ! بود شده انگيز خاطره حاال اما بود رفته ذهنم از وقته چند اين که بويي

 

 

 تنها پسر هي هست وقتي چند بود معلوم کامال که شيک خيلي البته و کوچک چندان نه خونه يه

 و يزم روي يا مبل روي يا بود افتاده چيزي يه کردي مي نگاه که طرف هر چون کرده ساپورت رو

 . زمين

 

 راحت پولدار هاي آدم چقدر....  بود پات زير تهران انگاري!  داشت ويويي عجب پنجره کنار رفتم

 کنند مي زندگي

 

 آهنگ خرينآ برداشتم رو کنترلش و رفتم ، بود روشن چراغش که پخشي دستگاه به افتاد چشمم

 ميده گوش چي سامان ببينم تا کردم پلي رو
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 دلم بود خورده ترک ترک کوير مثل خاکش بود شده خشک بود کنار ونا که بزرگي گلدون

 شد بلند آهنگ صداي....  سوخت

 

 کابينت تا دو ييک!  بود نشسته فنجونم يه حتي تنبل ، وضعيه چه ديگه اين ، آشپزخونه تو رفتم

 ...  نبود اما بيارم گير تمييز ليوان يه تا کردم باز رو

 

 

 

 ـــمهــ از کنيم دوري بيـــا

 

 کـــــم کـــم بشيم تنها بيـــا

 

 

 کوچک نتفل ي قابلمه يه تو بالخره ، نبود بد يکي اين ولي اومد نمي خوشم ها زن صداي از زياد

  سالن توي برگشتم و کردم آب يکم بود تر دست دم چيز همه از که

 

 

 

 شو بدتـــــر تو من با بيــــا

 

 شو رد تـــــو من از بيــــا
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  ــوشــــ رد

 

 

 

 شکشوييخ از تازه گويا که لباس دست چند ، گرفتم نظر زير خوب رو جا همه گلدون به برسم تا

  بود آويزون ها اتاق از يکي در دستگيره روي بود گرفته

 

 

 

 هايي وقت يه گاهي ببين

 

 احساس از ميره سـَـر دلم

 

 بيدارم نه ميخوابم نه

 

 پيداست من چشماي اين از

 

 ! افتادم هام خوابي بي و شب چند اين تو ودمخ روز و حال ياد

 

 گرماته محتاج تنم
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 بستم تو به دل زيادي

 

 نيست حد اين در دردي هيچ

 

 خستم زندگي اين از من

 

 گلدون پاي ريختم رو آب و شدم دوال...  بود آهنگ اينم آخه!  گرفت مي گريم داشت

 

 ؟! خبره چه اينجا_

 

 آب وشت هنوز ، زمين روي شد پرت و افتاد دستم از لمهقاب ، برگشتم و کشيدم جيغي ترس از

 بود اونجا که فانتزي فرش روي ريخت مي داشت... داشت

 

 ؟! بودمش نديده بود وقت چند!  بود سامان...  شد نمي باورم ، باال آوردم آروم زمين از رو چشمم

 همب شديم يرهخ حرف بدون ، بود شده تنگ براش دلم چقدر ، بود رفته در دستم از حسابش

 

 

 حــــد از بيش ميشه تنگ دلم

 

 حــــد از بيش ميشه تنگ دلم
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 من اهنگ...  بود رفته گود چشمش زير ، بود شده قبل از بلندتر درهمش موهاي ، داشت ريش ته

 .... بود زده زل چشمام به مستقيم اون اما چرخيد مي صورتش روي

 

 

 حـــد از بيش ميشه تنگ دلم

 

 حـــد از بيش ميشه تنگ دلم

 

 

 ... کم اش فاصله و بود تند عطرش بوي بس از لعنتي ، گرفت ام سرفه

 

 نکنم سرفه بلند زياد کردم سعي و دهنم جلوي گذاشتم رو دستم

 

 : گفت و موهاش توي کشيد دستي ، بيرون اومد بهت از انگار يهو

 

 !ميکني؟ چيکار اينجا تو_

 

 نمي هزد خجالت انقدر شد مي رو دستم دزدي حين گها ؟ داشتيم گيري مچ اينم از بدتر ديگه

 :گفتم لب زير و دادم تکون محسوس نا رو سرم...  شدم

 

 سالم_
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 ... زد لبخند

 

 ... تو ، سالم_

 

 : پرسيد و کرد نگاهم مشکوک

 

 ؟! کيانا...  يا کميايي_

 

 و فکر ونبد ليخي کنم فکر کارم عواقب به لحظه اون تو تونستم نمي ؟ خواد مي چي خدا از کور

 : گفتم خواسته خدا از

 

 کيميا_

 

 تا شستن و بيرون داد راحت خيال با رو نفسش برداشتند دوشش روي از رو سنگين بار يه انگار

 برداره رو قابلمه

 

 ؟ کجا اينجا کجا تو ؟ برگشتي اصفهان از کي!  کيانايي کردم فکر ، اومدي خوش_

 

 شده نهونپ اشک سد يه پلکم پشت ، وايستاده روش يجلو کيميا اينکه از بود کرده ذوقيم چه

 ! ... بيفته راه سيل ترسيدم مي بود
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 مي سرفه کتو و تک هنوزم ، کرد مي تر سخت رو کشيدنم نفس آورد مي فشار گلوم به که بغضي

 کردم

 

 ... اومدم ديشب_

 

 ؟ کني مي سرفه انقدر چرا_

 

 خوردم سرما_

 

 پرسيد دوباره و شد بلند

 

 ؟ اصال اومدي چجوري ؟ خبر بي...  اينجا نگفتي_

 

 :گفتم و انداختم باال رو ام شونه

 

 خواست ازم رها_

 

 کرد اشاره گلدون به

 

 ؟ بدي آب اينها به که_
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 توي رفت ؟! بود شده تر آروم سامان واقعا يا کردم مي فکر من...  دادم تکون رو سرم دوباره

 زد داد و آشپزخونه

 

 کردي پيدا نشستن براي جايي اگه البته...  بشين و کن خاموش رو آهنگ اون_

 

...  کرد يم بيرونم دعوا و داد با حتما کيانام گفتم مي اگر ، کردم بغض بيشتر من ولي خنديد

 نشستم مبل نزديکترين ي گوشيه

 

 اما ودب بهش گوشم زد مي حرف سامان! ...  انگار رفتم مي فرو داشتم ، بود راحت زيادي مبلش

 ... گشت مي هدف بي وزمهن چشمم

 

 برداشتمش و شدم خم يکم...  بود رو به رو شلوغ ميز روي يادداشت دفترچه يه

 

 ، بود هخورد خط هاش بعضي روي...  نياز ، سوگل ، مليسا ، شقايق...  بود توش دختر تا چند اسم

 شد تر نزديک صداش

 

 انتومم جيب توي گذاشتم رو هشد مچاله کاغذ ، جاش سر کردم پرت رو دفترچه و کندم رو کاغذ

 

 بوي و اگرم يه توش از داشت که قرمز فانتزي ليوان يه ، صورتم جلوي اومد سر پشت از دستش

 شد مي بلند مطبوع

 

 بوديم نزديک خيلي!  نبود دور هميشه مثل اما..  بهم خورد نگاهمون بازم ، کردم کج يکم رو سرم

... 
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 کردم تشکر و گرفتم رو ليوان ، لرزيد مي دستام

 

 رويي به رو مبل ي دسته روي نشست و اومد

 

 شکالته و شير ، خوبه گلوت براي_

 

 تا وردمخ کوچيک جرعه يه!  کنه پذيرايي که بود بعيد سامان از ، کردم حلقه ليوان دور رو دستم

 نداشت سنگيني اينهمه نگاهش کاش..  بدم فرو رو بغضم

 

 ؟ تهرانم دونستي نمي_

 

 خودم به کردم سعي!  شدم ها ديوونه مثل که بود تابلو ، کردم مي نگاهش مدام ماست مثل نبايد

 .. بودم مجبور يعني باشم مسلط

 

 من از ستشدو پيش رفت مي داشت کيانا با..  با خودشم ، نيومده اينجا وقته خيلي گفت رها!  نه_

 دنبالم بياد تا بدم آب ها گلدون به يکم خواست

 

 بفهمه سيک ندارم دوست ديدي اينجا منو که بمونه خودمون بين کيميا...  رها اين معرفته با چه_

 نيستم سفر

 

 ؟ چرا_
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 ميشه يخ بخور_

 

 ... شد بلند

 

 ؟ زدن سر براي نيست وقت بي ؟ نداري امتحان مگه راستي ، بگم بهت شايد بعدا_

 

 بود شده نگت براشون دلم ببينم رو کيانا و مامان بيام گفتم بود خالي وقتم روزه چند اين!  نه_

 

. .. شد بلند اسش ام اس صداي!  هم سر پشت بافتم مي دروغ راحت چه گرفتم گاز رو لبم

 رو عميق دلبخن يه که خوند چي دونم نمي ، بيرون آورد جيبش از رو گوشيش و گفت ببخشيدي

 ! کرد هاش لب مهمون

 

 : گفت بهم خنده با

 

 ؟ بوديم پيشت تازه که ما يومدين ماني و من با چرا!  خانوم کيميا خوب_

 

 بيام که نبودم مطمئن موقع اون_

 

 ؟ بدي آب ها گل به همچنان خواي مي يا برسونمت جايي يه تا مياي شرکت ميرم دارم!  آهان_

 

 ميز روي گذاشتم بودم خورده ازش کم يه فقط که رو ليواني و شدم بلند
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 لوت کوير مثل بده ها بسته زبون اين به آب ليوان يه کردي وقت فقط...  مرسي ميرم خودم_

 ! شدن

 

 ! دادي آب به گل دسته فقط توام البته ، چشـــم_

 

 کردم نگاه بود شده نمدار اش گوشه يه که فرشي به خجالت با

 

 کنه مي سکته آدم تو مياي ناغافل خودته تقصيره_

 

 باال داد رو ابروش

 

 گويم مي يااهلل حتما ودمخ ي خونه تو بيام خواستم ديگه ي دفعه از حاال_

 

 ! کني مي خوبي کار_

 

 چرا دونم نمي ، دادم مي فشار دستم توي رو کيفم بند ، وايستادم بيرون و رفتم خودش از زودتر

 کيانام نشده تابلو تا بشم جدا ازش زودتر بايد کردم مي حس

 

 پريده رنگم چقدر ، مرو به رو بزرگ ي آينه به افتاد چشمم...  تو رفتيم زد رو آسانسور ي دکمه

 ! بود
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 ؟ خوبه کيانا راستي_

 

 0... کردم نگاه داد مي نشون رو ها طبقه عدد که چراغي به هميشه مثل بازم

 

 نيست بد خوبه_

 

 ؟ کار سر نرفته هنوز_

 

 کنه نمي خاصي کار فعال دارم خبر که جايي تا نه_

 

 ! بود عمرش کار رينبهت شايد که داد انجام خاص کار يه وقته چند اين اتفاقا_

 

 ونتک يه اسانسور يهو که چي يعني بپرسم خواستم مي...  ؟ زد مي حرف چي از کردم تعجب

 کرديم گير کردم فکر لرزيد تنم تمام اما نشد هم لحظه يه شايد ، خورد

 

 ، اي ينهآ ديوار به بود داده تکيه که سامان...  گلوم روي گذاشتم رو دستم و گفتم بلندي واي

 : گفت و وايستاد صاف

 

 که نيفتاد اتفاقي نترس ؟ شد چي_
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 رفتن ونبير ي اندازه به تونست نمي هيچي...  شد باز در همزمان و کشيدم عميق نفس يه زور به

 بکنه خوشحالم تنگ اتاق اون از

 

 ؟ داري آسم هم تو مگه_

 

 ! زدم گندي چه فهميدم تازه واي

 

 ؟ چطور گرفتم نفس تنگي کمي کرده چرک گلوم االن فقط...  نه ؟ من_

 

 همينجوري هيچي _

 

 خواستم مي رفت يادم اصال که بودم بودنش تنگ دل انقدر!  بشه قانع زود انقدر شد نمي باورم

 يا دمب جواب دونستم نمي...  زد زنگ رها ماشين توي نشستم که همين....  بشم جدا ازش زودتر

 نه

 

 ؟ نميدي جواب چرا_

 

 ؟ بگم چي بهش ، رهاست آخه_

 

 جايي ميري داري شده تموم کارت بگو_

 

 ؟ نميريم خونه مگه_
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 ؟ نداري که عجله_

 

 ! دارم آزاد وقت هم خيلي که بود معلوم

 

 ... نه_

 

 بپيچونش پس خوب_

 

 ! بود پيچونده رو ما راحتي همين به خودشم

 

 ؟ بله_

 

 ؟ کيانا نميدي جواب چرا_

 

 ديدم االن بود سايلنت رو ببخشيد_

 

 ؟ بياري گير چيزي تونستي ببينم دنبالت ميام ديگه ساعت نيم ات من_

 

 از يکي پيش برم خواهم مي بيرون اومدم و دادم آب ها گل به االن همين ، بياي خواد نمي نه_

 دوستام
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 ! بيرون اومدي زودي اين به ؟ ميگي پرت و چرت چرا...  چپه گل!  وا_

 

 برسون سالم هم کيانا به ، ديگه آره_

 

 ؟ خانمي خرزو تو نکنه ؟ باال رفت تبت باز!  خدا يا_

 

 کردم قبول مجبوري بخوريم نهار هم با بيرون بريم گفت زد زنگ دوستم...  بابا نه_

 

 ؟ خونه اومده سامان نکنه ببينم_

 

 ! نباشيد خسته بله_

 

 ؟ ديد هم رو تو...  افتضاحي چه واي_

 

 داديا گير رسونم مي سالم رها ديگه باشه_

 

 کمک؟ بيام کردي گير اونجا هاگ_

 

 بيرونم ميرم دارم تو جون به نه_
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 بده اس ام اس يه اصال ، ميزنه شور دلم نذاري معطلم زنگتم منتظر من خوب خيله_

 

 حتما عزيزم باشه_

 

 ! باد خودم بر لعنت که کردم خودم_

 

 خداحافظ فعال ، جون از دور_

 

 خداحافظ_

 

 

 کردم قطعش بالخره و کردم پوفي

 

 ؟ شدي آشنا رها با چجوري تو_

 

 خوبيه دختر ، ديدمش کيانا پيش خونه بود اومده_

 

 سامان داداش ميگه من به ، آره_

 

 ؟ باباش نه بود خودش نه شب اون آشنايي مهموني توي چرا راستي_
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 ... بود برده خودش با هم رو رها کيش بود رفته کاري براي دايي ، نبودند تهران_

 

 ؟ ميريم داريم کجا...  نظر اون از!  آهان_

 

 معده ضعف که خوردم مرغ تخم و پيتزا و کنسرو انقدر هم وقته چند اين نخوردم صبحانه من_

 نهار خوب جاي يه ميريم گرفتم

 

 !... شد مي حسوديم کيميا به داشت واقعا ديگه

 

 ؟ گرفتي نمي غذا رستوران از چرا خوب_

 

 وريخ نمي چي خوري مي چي نيست مهم برات ديگه قاطي اعصابت و مشغوله فکرت وقتي_

 

 ؟ پسردايي بوده کرده مشغول چي رو فکرت_

 

 ... بماند حاال_

 

 مي حفوظم کيانا غرور...  بپرسم دارم دوست سوالي هر تونستم مي!  کيانا نه بودم کيميا االن من

 موند

 

 ؟ باال بزنه استين برات زندايي سالمتي به قراره و شدي عاشق نکنه ميگم_
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 نمي رجخ به دلبازي و دست انقدر شايد کنه داغون منو تونه مي چقدر لبخندش دونست مي اگه

 ! اش خنده براي داد

 

 کرد بهم کوتاه نگاه يه و کرد عوض رو دنده

 

 ... نيست خبري فعال_

 

 ؟ چطور_

 

 فقط تکميله درصد پنجاه آخه_

 

 ؟ نداده بهت جواب هنوز دختره يعني _

 

 ! نهدو نمي اصال اون_

 

 ام يهر به هوا خواستم مي...  پايين کشيدم ته تا رو شيشه و دکمه روي گذاشتم رو انگشتم

 برسونم

 

 کنم روشن رو کولر بذار ؟ گرمته_

 

 ؟ اسيمششن مي ما ؟ هست کي خوشبخت دختر اين حاال...  بهتره نخورم مستقيم باد...  خوبه نه_
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 ! بودم شده االن...  نبودم قبال ، بودم تبدبخ چقدر...  بود مونده خيره دهنش به چشمم

 

 آشناست اما فهمي مي موقعش به_

 

 من از هک درک به ، باشم بيخيال رو امروز يه خواست مي دلم ، برم پيش بيشتر نداشتم دوست

 بود نديده منو که جهنم به...  اومد مي بدش

 

 ، ودمب دشمنش ديروز تا که پسريه همون اين...  بعد به اين از کردم نمي حسابش آدم منم خوب

 ؟ بود شده عوض چي مگه

 

 وسط اومد کجا از وحشتناک و جديد حس اين ؟ بشه زده تلنگر احساسم به بود شده باعث چي

 ... کني سازي ظاهر و باشي خراب تو از بده چقدر! ؟ من بيخيالي دنياي

 

 اما باشه تخود مال واستخ مي دلت که نقشي اونم...  کني بازي نقش بشي مجبور که اينه بدتر و

 ! داري که کسيه عزيزترين بازيگرش

 

 

 خونه سفره رسيديم که بود 10ساعت تازه

 

 نيست هيچکسي اومديم زودم چه ببين_

 

 بازه خوبه باز ، آره_
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 باغش تو بريم بيا ، بابا بازه هميشه اينجا_

 

 نشستيم بود گل از پر که اي باغچه نزديک تخت روي و رفتم دنبالش

 

 ! باحال هچ_

 

 ؟ چي_

 

 يا بيارن در ور کفش جفت يه تا تنبلي و کنند مي ناز کلي جاها اينجور مياي دخترا با جديدا آخه_

 نميارند درشم نشه خراب هاشون پوتين که شينند مي جوري يه آخرشم!  نه

 

 نازيند ناز اونها خوب_

 

 ؟ نيستي تو_

 

 نيومدم بار لوس من_

 

 خوبه خيلي اين_

 

 ! مموافق آره_
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 ؟ خوري مي چي_

 

 ؟ دارند چي_

 

 ! چي همه_

 

 تو ريدا دوست انگار...  ميشه خارج آدم دست از گذاشتن کالس و کتاب و هاحساب وقت بعضي

 ميشه چي فردا اينکه به فکر بدون...  باشي خوش لحظه

 

 ! ديزي..  ام پايه خيليم و نيستم لوسي دختر اصال من که اونجايي از_

 

 : گفت تعجب با و کرد درشت رو هاش چشم

 

 ؟ بدم سفارش ديزي يعني ؟ خدا رو تو_

 

 دارم دوست خيلي که من!  آره_

 

 محشري تو بابا_

 

 که رو يزيد!  کردم مي جا دلش تو رو کيميا قبل از بيشتر داشتم خواسته نا...  ديگه بودم خنگ

 گرسنمه واقعا فهميدم آوردند
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 کردم مين فکرشم تجسس رفتم مي که صبح....  بود نرفته پايين گلوم از خوش آب روز چند اين

 بخورم ناهار سامان خود با ظهر

 

 بکوبم برات من بده_

 

 بلدم خودم خواد نمي_

 

 رو پياز مياورديم در هميشه پري با که بازي مسخره مثل وگرنه شد نمي روم ديگه واقعا که حيف

 ! کردم مي نصف مشت با

 

 وقت يچه عقل بي پري اين اما ، روش کوبيدم مي مشت با بعد بريدمش مي چاقو با هميشه گرچه

 ! فهميد نمي

 

 زا سامان...  آوردم در هم رو تهش که انقدر...  چسبيد بهم خيلي خيلي ، بود اي خوشمزه ناهار

 ميزد خوب هاي حرف ، بود مهربونتر هميشه

 

 وسط اکيان پاي ، بودمن اونجا من چون شايد...  داد مي حرص منو نه کرد مي لجبازي نه قبل مثل

 ! نبود

 

 من.. . بسپارم ذهنم تو بوديم هم با شايد که رو باري آخرين هاي لحظه تک تک کردم مي سعي

 ؟ کردم مي چيکار خودم با داشتم
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 سخيرت يهو رو وجودت ي همه و احساست دور ميپيچه پيچيک مثل عشق که گفتند مي راست

 زندگيم ي همه حاال شد زندگيم وارد کل کل با ولشما از که کسي کرد مي فکرشو کي...  ميکنه

 مي يمشتقد نياورده دست به هنوز بايد شايد...  داشتنش از نبودم مطمئن که اي زندگي ، بشه

 ! کردم

 

 

 اصال هک بود عجيب ، نخورد زنگ يکبارم حتي سامان گوشي بار اولين براي هميشه خالف بر

 ! نبود موبايلش به حواسش

 

 تا مبرگشت سامان آخ صداي با يهو رفتم مي راه جلوتر من بيرون اومديم خونه هسفر از وقتي

 بود زانوش روي دستش و بود وايستاده آب جوي لب ، شده چي ببينم

 

 ؟ شد چي_

 

 خورد پيچ پام_

 

 ؟! االن_

 

 داد دستم کار آخرش لعنتي کفش اين آره_

 

 ؟ تنگه مگه_
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 پيچيد بدم چه آخ ، نه_

 

 ؟ بگيرند چيزي عکسي يه دکتر بريم ميخواي!  تکجاس حواست خوب_

 

 ! گرفته عضالتش ، ندارم استخون ضعف انقدرام ديگه_

 

 .... تا بشين يکم حاال!  وا_

 

 بهتره اونجا ماشين تو بريم بيا_

 

 بريم_

 

 دبو انکار قابل غير بودنش مغرور....  داره درد آورد نمي خودش روي به اصال اما ، زد مي لنگ

 

 :گفت و باال آورد رو سوييچ که بشم سوار خواستم ماشين کنار رسيديم

 

 بشين تو فرمون پشت بشينم تونم نمي که من_

 

 ؟! من-

 

 ؟ شدم مصدوم بيني نمي...  رستوران صاحب نه پس_
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 نمک مخالفت اينکه بدون ، باشي هم نگرون دل وقتي مخصوصا ، نداره مرز و حد که عقلي بي

 ديمش سوار و گرفتم رو سوييچ

 

 ؟ سامان برم کجا_

 

 خونه برو_

 

 .. يا خودت خونه_

 

 خودم خونه_

 

 اوکي_

 

 چيزا اين و کار مورد در داشتند بود ماني ، کيه ببينم کردم تيز رو گوشم ، خورد زنگ گوشيش

 زدند مي حرف

 

 ذاشتمگ رو پام ، بمونم قرمز چراغ پشت کلي آفتاب تو نداشتم اعصاب ، شد زرد راهنمايي چراغ

 کردم ردش سرعت با لحظه آخرين در معمول طبق و گاز يرو

 

 گيرم مي پولشو خودت از باشند نوشته رو جريمه اگه_
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 ؟ کردي قطع کي!  ا_

 

 نداشتما خالف حاال تا من ، نرو طفره_

 

 راحت خيالت بود نشده قرمز هنوز نويسند نمي جريمه_

 

 : گفتم هوا بي که کنه روشن رو ضبط خواست مي

 

 بهم ميريزه اعصابمون مياد وحشتناک هاي آهنگ يهو اوندفعه مثل ، باشه موشخا بذار_

 

 : پرسيد تعجب با و شد متوقف دستش

 

 !؟ دفعه کدوم_

 

 من نبود دميا اصال اما ويال رفتيم مي که بود روزي اون منظورم...  سرم تو خاک ، گرفتم گاز رو لبم

 ! کيانا نه کيميام

 

 ؟ نيست يادت بيرون ناهار رفتيم ها چهب با که روز همون...  چيزه_

 

 کنه نمي ياري ام حافظه خيلي نه...  آهان_
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 رسيديم بفرماييد ، نداره اشکالي_

 

 ...! بود خداحافظي وقت ، دادم بهش رو سوييچ

 

 ديمدي رو همديگه ما بفهمن نيست قرار چون برسون سالم کسي به بگم تونم نمي خوب_

 

 ؟ معذبي ما حضور بخاطر نکنه ؟ سامان خونه نميگردي بر چرا_

 

 صوصهمخ دليلم که گفتم...  داريد هم شما دارم کردن زندگي سهم اونجا من که همونقدر!  اصال_

 بگم تونم نمي اما نشو ناراحت خودمه

 

 ؟ بهتره پات ، راحتي جور هر باشه_

 

 بود خوبي روز ، بودي که ممنون...  خوبه_

 

 شدم هخير ديگه جاي يه به سريع بعد و چشمش به نداختما رو زدم حسرت نگاه لحظه يه فقط

 

 ؟ نداري کاري...  گذشت خوش منم به_

 

 بري؟ نمي رو ماشين_
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 ميرم پياده نيست راهي نه_

 

 باش خودت مواظب ، باشه_

 

 خداحافظ...  همينطور توام_

 

 خداحافظ...  بسالمت_

 

 نگاهم تداش هنوزم و بود داده هتکي ماشينش به...  بهش کردم رو پشتم و کشيدم عميقي نفس

 مي داخ..  ميشد چي بعد به اين از...  رفتم مي و کردم مي شوت رو ريزه سنگ يه پا با!  کرد مي

 ! دونست

 

...... 

 

 باشم دهز دستي يه سامان به شد نمي باورش ، بياره در شاخ بود نزديک شنيد رو ماجرا وقتي رها

 ! کيانام که باشم نکرده رو و

 

 دادم نشونش بودم کنده يادداشتش دفترچه از که رو کاغذي

 

 ؟ چرا دوني مي کيانا عجيبه خيلي ديگه اين_

 

 ؟ چرا_
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 يبعض اسم رو چرا حاال!  بوده ها همين با فقط مطمئنم يعني...  دختراشه دوست اسم اينها_

 ؟ نداره خاصي معني تو نظر به اين ؟ زده خط هاشون

 

 بقيه ليو...  کردم کم سامان سر از رو شرش خودم يعني شناختم يم و مليسا البته!  دونم نمي_

 ؟ رها بگي خواي مي چي تو حاال ، نه رو

 

 از اطرافشن که رو دخترايي داره اون...  زنه مي توجه جالب حرکت يه داره سامان بگم خوام مي_

 ! يکي يکي کنه مي پاک ذهنش

 

 ؟ بشه چي که_

 

 کرده انتخاب زندگيش براي رو جديد ژنور يه چون ؟ چرا ، بشه خلوت سرش_

 

 ، کنم رو خواستم نمي!  بود عاشقي جديدش ورژن چون...  بود درست حدسش ، زدم نيشخند

 : گفتم تفاوت بي خيلي

 

 باشه موفق که ايشاال_

 

 ؟ نيست مهم تو براي يعني ، مسخره_
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 رفت آبروم فقط شدم پشيمون کنکاش خونش رفتيم که صبحم همون ؟ فضولم مگه_

 

 فقط کردي خراب رو بدبخت کيمياي که خوبه!  خودت جون_

 

 عجله نقدرا توام ، کنه نمي پيگيري ديگه نيست حساس خيلي سامان...  که نداريم کيميا و من_

 يگذارهم ميون در همه با گرفته تنهايي تو که رو مهمي تصميمات و مياد بالخره باش نداشته

 

 يه...  گلهخوش خانوم مونه نمي ابر پشت هميشه ماه ولي!  کشمب رو تو زبون زير تونم نمي کال_

 ! گفتم کي ببين حاال ميشه رو دستت بدجور روزي يه جايي

 

 ئنمطم و ؟ باشه غرق اش بچگانه هنوز تصورات تو داره ايرادي چه کردم فکر...  خنديدم بهش

 هاي زيبا از انگار...  شهنمي رو کسي هيچ براي دلمه تو که رازي جايي هيچ و روزي هيچ که بودم

 ! بودم غافل روزگار

 

.............. 

 

 برات يداشتن دوست که چيزايي و گذشته زندگي به بزني بک فلش يه مجبوري ها وقت گاهي

 بوده

 

...  بود دمجدي وضعيت و سامان با آشناييم باب که هتلي توي برم نداشتم دوست اما بود مسخره

 باشم دور اونجا از بودم مجبور رسما برم تونستم نمي که هم شرکت
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 دفعهاين و ميخوام کار بگم آقاجون به باز ترسيدم مي حتي نبودم بلد هم اي ديگه خاص کار

 ! بده بهم چيزي وکالتي

 

 رفتم.  ندگيران همون يعني ، ام عالقه سراغ برم گرفتم تصميم و کردم متمرکز رو فکرم بنابراين

 اييجور يه بودم مديونش رو حاالم موقعيت شايد که کسي...  پري باباي لطفي آقاي پيش

 

 کمش روي از ايندفعه کرد مي فکر چون کنه قبولم خواست نمي ، کرد تعجب خيلي ديدنم از

 نيستم موندني و اومدم سيري

 

...  کنه قتمواف شدنم مربي با و بياد کوتاه شد مجبور تا ريختم زبون براش انقدر معمول طبق اما

 جز به که هموني..  بيخيال و بود شيطون که هموني ، قبلي کياناي به برگردم استمخو مي شايد

 نبود سرش تو هيچي رانندگي عشق و مامانش به کمک براي درآوردن پول

 

 ي يقهسل بالخره!  شد نمي اين ماشيني هيچ ، درآوردم پارکينگش از رو گيالسم و هتل رفتم

 ... بود سامان

 

 روزاي ونا تو که کسي تنها و بودند دانشگاه و درس سرگرم کيميا هم رها هم بود ها امتحان فصل

 ! بود پري بود خبر با دلم رازهاي از و خورد مي رو غمم ؛ بود پشتم هميشه مثل سخت

 

 ، وندم پيشم و خونمون اومد هم شب يه...  زدم مي سر بهش اکثرا آموزشگاه رفتم مي که روزهايي

 کرد کرف اولش زندايي که جوري ، بود مونده باز دهنش تقريبا دايي و اقاجون توپ وضع ديدن از

 .. هخوبي و بامزه دختر چقدر فهميد تازه کرد صحبت باهاش وقتي اما ميزنه شيرين دوستم
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 هميشه القابش توي چرا دونم نمي!  داد بهش رو پريناز لقب و نشست دلش به مهرش قولش به و

 .... بود ناز يه

 

 نون کار يه رايب که بود گفته زندايي به ميشه ضايع داره مدتش طوالني غيبت بود ديده که سامان

 ديگه که بود اينجوري...  مونه مي اونجا رو وقتي چند و دبي رفته دوستاش از يکي با دار آب و

 ... نيست ازش خبري حاالها حاال شد راحت خيالم

 

 نمي تيح ، بود شده زياد زورش عقلم اما بودم نيومده کنار دلم با ، گذشت مي هم سر پشت روزها

 بدم راه افکارم به رو سامان زياد تنهاييم تو گذاشت

 

... 

 

 

 

 پيشمون ماه 3 حداقل تا تهران برگشت و داد هم رو امتحانش آخرين کيميا که بود تابستان اول

 بودم شادي غرق دنبالش رفتم که روزي ، باشه

 

 بغل تو قهدقي چند ديديم رو همديگه وقتي...  همينطور نماو ، بود شده تنگ براش دلم زياد خيلي

 کنديم دل سختي به آخرشم و بوديم هم

 

 ؟ گرفتي رژيم!  کيانا_

 

 ؟ بودم چاق مگه ، نه_
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 انامتح تو انگار ، بنداز خودت و خودم به نگاه يه...  شدي الغر خيلي حاال ولي نبودي چاق_

 بودي خانواده از دور و داشتي

 

 کرد آبم بودم دور تو از که همون-

 

 سرجاش برگرده خوشگلت هاي لپ تا ميرسم بهت حسابي اومدم که حاال بشم فدات الهي_

 

 ! فرودگاه نرسونده خودشو مامان تا بريم بيا خواهرم نکن ريزي برنامه نرسيده هنوز_

 

 اينکه هن بودم مي راضي و خوشحال بايد منم داشت دوستش که بود کسي اگر ، بود خواهرم کيميا

 بشم مادري نا براش و بشم دشمنش

 

 مياد يشپ چي بالخره ببينم تا بزنم گول رو خودم داشتم سعي تفکرات و تلقينات همين با

 

 ... ندمک دل اخيرم تنهايي ي پيله از که بود اين اونم داشت مزيت يه من براي تابستان اومدن

 

 ختالفا سالي چند رها که درسته ، نديمگذرو مي خوش و بيرون رفتيم مي پري و رها و کيميا با

 باهاش بودن موافق هم همه البته و...  بود اون حرف حرف جا همه خداييش اما داشت ما با سني

 

 پش پا که داشتم اينو نگراني هميشه!  بود باباش بحث کرد مي نگرانم رها مورد در که چيزي تنها

 بذاره
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 مقدمه يب خيلي زندايي خورديم مي ميوه و وديمب نشسته پذيرايي توي شام از بعد که شب يه

 :گفت

 

 ؟ کني نمي تنهاي احساس شوهرت فوت از بعد شهره_

 

 قهحل رو خيارش که همونطوري خونسرد خيلي مامان اما کرديم تعجب سوالش از کيميا و من

 :گفت کرد مي حلقه

 

 ديگه نيستم تنها دارم گل دختر تا دو من_

 

 ؟ چي اونوقت زندگيشون سر روند مي جون کيميا و کيانازي خرهبال اما ، عزيزم دونم مي_

 

 دهستي که شهرامم و تو سرمه باالي هميشه اش سايه ايشاال آقاجون ، بزرگه خدا اونوقتم_

 

 ايه ديگه چيز من منظور جان شهي ولي_

 

 ؟ چي_

 

 ! کني ازدواج اينکه_
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 به رو نادرش داداش سنگ داره که بود تابلو ديگه...  زندايي دهن به موند خيره چشممون همه

 بده جواب مامان تا کشيد طول دقيقه چند.  زنه مي سينه

 

 ؟ کرد ازدواج مامان از بعد آقاجون_

 

 ! کني مقايسه عمو با رو خودت نبايد که تو_

 

 ستدو دل ته از رو يکي فقط و ميشه عاشق بار يه فقط عمرش و زندگي توي آدمي هر ، ثريا_

 رو ههمديگ انقدر و بودم عاشقش انقدر کردم زندگي محمدرضا با که هايي سال يتو منم...  داره

 کنم مي حس رو بودنش هنوزم که داشتيم دوست

 

 گرا هم دخترام...  بسه برام يادش فقط هم عمرم آخر تا!  وقت هيچ نميره دلم از محبتش و مهر

 واهشخ...  بمونم تنها که هندد نمي اجازه و نميره يادشون رو مامانشون مطمئنم بکنند ازدواج

 نزن حرفي ديگه مورد اين در ميکنم

 

 ي چهره انقدر ، برداشت سرم از دست نادر کابوس راحتي همين به...  بيرون دادم صدا با رو نفسم

 و رستادف بابا براي خدابيامرزي فقط بگه اي ديگه چيز نکرد جرات زندايي که بود جدي مامان

 ... پايين انداخت رو سرش
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 : گفت گوشم در و پهلوم به زد دست با کيميا

 

 ؟ شده پيدا خواستگار مامان براي يعني_

 

 .. خواستگاري بياد کسي کرده غلط!  هيس_

 

 ؟ بوده کي ميدوني تو حاال_

 

 ؟ مهمه مگه_

 

 ؟ کنم دق فضولي از ميخواي!  وا_

 

 برجکش تو خورد که بود کي هر بيخيال دونم نمي تو مثل منم_

 

 کردند زندگي عشق با چجوري بابا و مامان که ندارند خبر هنوزم ينهاا_

 

 مهم فاهر ديگه کني انتخاب عشق با وقتي اما ، ميشه انتخابي عشقتم حتي داري رفاه وقتي_

 ! نيست

 

 ... حکيمانه چه اوه_
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 من هستم آدمي همچين_

 

 ؟ چي يعني که بده توضيح حاال_

 

 ! بخور سيب بيا_

 

 خيلي باباش که گفت مي رها يادمه چون بودم ناراحت خان نادر براي جورايي يه لمد ته اينکه با

 از وبندهک جواب يه منتظر که بشم اين منکر تونستم نمي خوب اما ، چيزا اين و شاده و شده عوض

 ...بس و بودم مامان

 

 حتي و هبکن جايگزين بود بخشيده ما تک تک به بابا که رو محبتي تونست نمي ابد تا کس هيچ

 ! کنه تساحب ذهنمون تو رو بابا محکم جايگاه درصد يک

 

.... 

 

 بود ها فيسي فيس اين از و بود شده 18 وارد تازه ، بود سيما اسمش که دختره يه به داشتم

 بود اعصابم روي ناجور ، دادم مي آموزش

 

 کني نگاه جلو به نبايد که فقط ، کن تمرکز عزيزم_

 

 که بچرخونم سرمو سقفي پنکه مثل نميشه ؟ دزن خانوم کنم چيکار پس_
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 زنند مي بهت پشت از وگرنه باشه هم ها آينه به حواست بايد_

 

 ميشه سبز ماشين جلوي چيزي يه يهو آينه به ميندازم چشم تا ، سخته نميشه_

 

 ! بشي راننده تو عمرا گفتم دلم تو و کردم پوفي

 

 بيرون مياد پارک از هدار يکي ، کمک خدا رو تو زند خانوم واي واي_

 

 مخالفيم الين تو ما ؟ داره چيکار ما به ، بياد خوب_

 

 بهش کوبم مي ميشم هول االن-

 

 برو خودتو راه و دار نگه ثابت رو فرمون_

 

 ؟ چي اينور بپيچه ناغافل اگه_

 

 برو راهتو فقط تو...  هست حواسش است راننده اون!  نيستند تعليم حال در که همه_

 

 لهفاص بيرون اومد مي پارک از که ماشينه همون به متر چند هنوز ، نداشتم بهش ياميد هيچ

 خورد زنگ من گوشي که داشتيم
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 ! بودم بسته کمربند آوردم شانس....  ترمز رو کوبيد پا جفت يهو و ترسيد

 

 ؟ کردي خاموش دنده رو چي براي ؟ کاريه چه اين_

 

 تونم ينم گفتم که من...  ترسيدم بخدا ، ببخشيد_

 

 خورد يم زنگ هنوز گوشيم ، کنم برخورد تند باهاش تونستم نمي اما...  بود شده خورد اعصابم

 : گفتم و کردم باز رو کمربند ، بود کيميا

 

 عروسک يباش داشته جرات بايد بشيني فرمون پشت بخواي اگر ، کن معلوم رو خودت تکليف_

 عزيزم که نيست بازي

 

 دادم بجوا رو گوشي و شدم پياده

 

 سالم_

 

 ؟ هميشه ميداري بر دير انقدر چرا سالم_

 

 ؟ کارمه ساعت االن دوني نمي_

 

 بدم آمار بهت سريع گفتم داشتم ذوق آخه ، نبود حواسم اصال_
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 ؟ مگه شده چي_

 

 مســافرت بريم خواهيم مي هفته آخر_

 

 ؟ کجا ؟ ما_

 

 شمال...  آره_

 

 ؟ گرفتيد تصميم االن شد چي بود نزده سفر از حرفي کسي که صبح تا_

 

 عوض هواشون و آب يکم شمال رفتند مي تابستون اول يعني موقع اين سال هر گفت زندايي_

 دايي هب زد زنگ ديگه هيچي...  بود خداش از ، الرج که اونم بريم امسالم خوب گفتم منم...  بشه

 گذروني خوش بريم تا بشه کار بيخيال رو جمعه و پنجشنبه گفت شهرام

 

 ؟ روز دو فقط يعني_

 

 مونيم مي روزي چند ما تهران گرده برمي دايي ، نه_

 

 بزنم حرف لطفي با بايد...  گفتي شد خوب ، آهان_

 

 فعال نداري کاري ، ديگه کن جورش_
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 خداحافظ برسون سالم نه_

 

 باي فدات_

 

 اغوند عاوضا اين تو...  شمال مخصوصا بوديم نرفته سفر که بود وقت خيلي ، شدم خوشحال

 ؟! بهتر اين از چي روحي

 

 ! رانندگي و تعليم سر برگشتم دوباره سيما استرس از پر ي قيافه ديدن با

 

..... 

 

 کرده معج وسيله و لباس همه انقدر ، بستم سختي به رو عقب صندوق در و گذاشتم رو رها ساک

 ! بنه و بار هاينهم حمل از گرفتم مي افسردگي شخصه به مونديم مي ماه يک از کمتر اگر که بودند

 

 شينما توي هم مامان و رها و کيميا و من ، نشستند دايي ماشين توي زندايي و آقاجون و گوهر

 ... خودمون

 

 من هم مدنشاو البته که بگذرونه ما با رو تعطيالتش روزاي اولين تا بود گرفته اجازه پدرش از رها

 . رو کيميا هم کرد مي خوشحال رو
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 جاده توي ردهنک خدايي تا کرديم رانندگي احتياط با شهره مامان دستور به بنا و نهتفريحا خيلي

 و بزرگ ويالي رسيديم که بود غروب نزديک ديگه و خورديم راه توي هم رو ناهار ، نيفته اتفاقي

 . شهرام دايي زيباي

 

 جاي به رها و کيميا با اول ي لحظه همون از که بود قشنگ و رويايي چيز همه و جا همه انقدر

 بزنيم دخترونه دور يه داديم ترجيح کردن استراحت و ويال تو رفتن

 

 زنده رامب دوباره خاطراتش...  بود هنوز بابا ، دريا لب اومديم که بود کي بار آخرين اومد نمي يادم

 شد

 

 به تونه مي سفر اين بودم مطمئن.  داشت خوبي حس آفتاب غروب نزديک اونم بودن ساحل توي

 کنه عوض رو ام روحيه کل

 

 االب ها ستون از که سبزي هاي پيچک ، بود طرف همه ويال توي که هايي درخت و ها گل ديدن

 کرد مي رو و زير رو آدم هواي و حال اصال شمال نمدار هواي ، بود رفته

 

 يجور ، خوردمون به داد مي رو خودش ابداعي هاي کباب مدام بود اونجا شهرام دايي که روزي دو

 کرديم تست جديد البته و غريب و عجيب کباب مدل چند که

 

 شديدا يزنداي هم دايي هم ، شناخت رو يکي سفر تو بايد که گويند مي راست چقدر فهميدم تازه

 بودند نواز مهمون و مهربون
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 روي از بخندل آقاجون ، بگذره خوش بهمون بيشتر تا کنند چيکار که بودند اين فکر تو لحظه هر

 شد نمي ورد لبش

 

 وقتي درست که کردم مي شکر رو خدا دل ته از کردم مي نگاه خودمونيمون جمع به وقتي

 اينهمه و بودند ما با خون هم که داد قرار راهمون سر رو کساني ، بست بن به خورديم مي داشتيم

 ... مهربون

 

 گذريمن حق از ماا بود خالي جاش ، برسه کارهاش به تا تهران برگشت شهرام دايي شد که شنبه

 گذشت مي خوش هنوزم

 

 رايب عجيبي اتفاقات چه قراره دونستم نمي هنوز چون گذشت خوش که بود اول روز 5 فقط البته

 ... بيفته من

 

 توي تا لساح تايي سه رفتيم محشر و بود ابري هوا اتفاقا که ناهار از بعد روز يه که يادمه دقيقا

 کردند مي بازي نفره دو واليبال داشتند رها و کيميا ، نمونيم خونه

 

 بازيشون تمخواس نمي...  شد بلند کيميا گوشي صداي که کردم مي نگاهشون و بودم نشسته منم

 مداد جواب خودم بود ناشناس ي شماره...  داد و جيغ و هيجان اينهمه با مخصوصا بزنم بهم رو

 

 ؟ بله_

 

 کيميا سالم الو-
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 ! بود سامان

 

 دريا سمت برگردوندم رو روم...  زد مي توپ داشت هنوز ، کردم نگاه کيميا به استرس با

 

 ؟ سامان تويي ، سالم_

 

 ؟ خبرا چه ؟ خوبي آره_

 

 سالمتي نيست خبري مرسي_

 

 شکر رو خدا_

 

 ؟ شد خوب پات ؟ خوبي تو_

 

 ... خنديد

 

 ؟ خندي مي چرا_

 

 ؟ کيه صداي و سر ميگم ، همينطوري هيچي_

 

 ... نبود حواسم اصال
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 سرشون رو گذاشتند رو اينجا کنند مي بازي واليبال مثال دارند کيميا و رها_

 

 ؟! کي با رها_

 

 کيانا با ، گفتم اشتباه آخ_

 

 ... نه يا فهميد رو بزرگي اين به سوتي دونستم نمي

 

 ؟ هستين کجا حاال!  آهان_

 

 ؟ نداده آمار بهت زندايي يعني ، شمال_

 

 کنه نمي ساپورتمون قبل مثل کنه مي ريکا کم ما مامان جديدا ، نه_

 

 ميشوند عوض ها آدم بالخره ، ديگه است زمونه_

 

 برات دارم زحمتي يه ميگم...  بله اونکه_

 

 ؟ چي_
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 که االح...  بهتر خوب اما باشيد تهران کردم مي فکر ، ويال رفتيد شما دونستم نمي که من_

 گذره مي خوش بيشتر اونجاييد

 

 ؟ چي يعني_

 

 البته کنهب درست خوشمزه شام يه تا کن کار گوهر مخ رو ميشه اگر اما نگو چيزي ثريا مامان به_

 قبل هاي شب از بيشتر يکمم

 

 ؟ چطور_

 

 برات خوب سورپرايز يه با شمال ميام دارم_

 

 ... ينا از بدتر والبته بهتر چي ديگه!  بود سورپرايز من براي شمال اومد مي داشت که همين

 

 خبره چه بفهميم هم ما بزن حرف درست خوب_

 

 چون نهبدو چيزي کسي خوام نمي...  هست خبري يه که باش جريان در فقط تو ، نشد ديگه نه_

 خدمتيم در شام هست جوري هر اما بشه زود و دير ممکنه

 

 دستم و صورت به خورد بارون قطره تا چند ، زدم لبخند ناخوداگاه ديدنش دوباره تصور از

 

 يدبيار تشريف_
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 شدي قبل از تر مهربون_

 

 ! بودم مهربون هميشه من_

 

 : گفت کنايه با

 

 ! من براي نه_

 

 بزنه حرف کنايه و طعنه با هم کيميا با بودم نديده حاال تا ، کردم تعجب

 

 ؟ ديدي ازم اخالقي بد قبال مگه ؟ سامان خوبي_

 

 باي ينمتب مي شب نره ادتي سفارشم ، برسون سالم بقيه به ، برم بايد من بگذريم!  نه کم_

 

 خداحافظ_

 

 

 رو بارون نم خوب بوي...  شديد نه اما اومد مي بارون داشت ، بود دريا هاي موج به چشمم

 هام ريه تو فرستادم
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 زد داد کيميا ؟ بوده چي منظورش بفهمم تونستم نمي کردم مي فکر حرفاش به چي هر

 

 ؟ نزدي ما افتخار به سوتم يه که زني مي فک کي با داري ساعته دو کيانا_

 

 ويدمد و زدم جانانه سوت يه...  نبود خودم دست که بودم خوشحال انقدر سامان اومدن از راستش

 ! بزنم حرف شام براي گوهر با تا ويال سمت

 

 ... کوتاهه انقدر خوشيم عمر دونستم نمي

 

 سينمايي يلمف داشتند سالن توي کيميا و رها ، پايين رفتم و زدم تيپ کلي ، بيرون اومدم حمام از

 صداي نشنيد با که بخورم خنک شربت يه تا آشپزخونه سمت رفتم بود ام تشنه..  ديدند مي

 ! وايستادم گوش يعني ، وايستادم در پشت زندايي

 

 نشو حساس عزيزم نميدونم_

 

 جون ثريا نميشه آخه_

 

 ؟ چرا_

 

 ؟! هستند کي دونيم نمي حتي...  خواستگاري بيان خواهند مي يهو آمادگي بدون _

 

 نگم که داده قسمم آخه_
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 ؟ من به حتي_

 

 بکشه روش و سر به دستي يه تا بگو بهش شو بلند توام خواهيم نمي رو گلت دختراي بد که ما_

 رسند مي سر ديگه االن

 

 نه يا هستند آشنا بگو فقط_

 

 مخم تو رفت زندايي ريز ي خنده صداي

 

 عنوان به ممن ميشناسي خوب هم رو پسرشون...  فاميلند و آشنا بزني حدس که ايني از بيشتر_

 ميکنم تاييدش فاميلش ترين نزديک

 

 ... شهره کنه مي خوشبخت رو کيميا باش مطمئن

 

 ؟ چي عنيي ، اتاقم تو برگشتم بخورم چيزي برم اينکه بدون!  شد ترم خشک بود خشک گلوم

 ... زندايي مشکوک هاي حرف

 

 معلوم هک خواستگاري حاال و داشت کيميا براي واقع در که سورپرايزي.. . سامان عجيب سفارش

 شده پيداش کجا از نبود
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 مي شتناکوح ي نتيجه اين به بيشتر کردم مي فکر بيشتر چي هر....  فاميل و آشنا اينهمه اونم

 ! سامانه...  زندايي به نزديک خيلي و آشنا خواستگار اين که رسيدم

 

 آخري روز خندونش ي چهره...  ريخت مي هم سر پشت هام اشک ، شدم دخور تصورشم از حتي

 شد نمي دور چشمم جلوي از ديدمش که

 

 و کشيدم رازد ، بود مونده خيلي شب تا...  نه يا بيام کنار فاجعه اين با تونم مي که دونستم نمي

 گوشم توي گذاشتم رو هندزفريم معمول طبق

 

 .... بستم رو چشمام و اشتمگذ داشتم که رو آهنگي ترين غمگين

 

 

 

 

 کني نمي صدام تو چون ميره يادم داره اسمم

 

 کني نمي اعتنـــا تو شدم عاشقــت که حاال

 

 

 منو ميگيري نشنيده ولي ميشم تـــر دلتنگ

 

 پرسنو مي فقط من از رو تو حال همه هنوز
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 غمت از ميشم ديوونه نيستي من با اينکه با

 

 گرفتمــت اشتباه که بشنوم خوام نمي اصال

 

 

 نبود کم همونـــم اما بود کوتـــاه تو داشتن

 

 نبود تو غير به هيچکس همه از بودم گذشته

 

 

 دلخوري هاي کوچه از بشي رد اتفاقي کاش

 

 نري پيشم از که ميخوام چقدر که نيارم روم به

 

 

 شـــدم آروم تــــو صداي شنيدن بـــا بار هر

 

 ... شدم محکوم همه پيش رفتنت ي واسه حتي
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 اشتهگذ گرو رو دلش سامان ، کردم مي فراموشش بايد...  بود شده گم آهنگ توي هقم هق صداي

 داشتم که کسي عزيزترين..  خواهرم..  کيميا پيش..  بود

 

 که ساييک عزيزترين با تو سرنوشت وقتي سخته چقدر....  داشت واقعيت اما بود باور قابل غير

  ... بخوره گره داريي

 

 نگذره سخت اونها به تا بگذري خودت از بشي مجبور که اينه تر سخت و

 

 ! باشم کرده گريه مداوم ساعت 0 شد نمي باورم ساعت به افتاد که چشمم

 ؟ بريزم اشک زارم حال به و بگيرم بغل غم زانوي اتاق اين کنج تونستم مي کي تا

 

 ! هميشه براي کردم مي سرکوبشو...  احساسم با..  سرنوشت با نه..  جنگيدم مي بايد

 

.... 

 

 کوکمش کيميا ، پايين رفتم و کردم پاک صورتم از رو اشک رد آرايشي لوازم و کرم کمک با

 : پرسيد و کرد نگاهم

 

 خودتيا تو ؟ چته امروز معلومه_

 

 بهترم االن کرد مي اذيت نفسم يکم خوبم_
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 :گفت زد مي گاز سيب و داد مي تکون رو پاهاش بود نشسته مبل ي دسته روي که رها

 

 ! آب روي بريزم رو تو ي پته من تا بشه کي_

 

 از دبع سامان ديدن از...  پنجره پشت رفتيم زد مي صدامو بيرون از داشت که گوهر صداي با

 کرد مي سير ها آسمون رو و بود خوشحال وقت اينهمه

 

 و شدند خوشحال هم کيميا و رها حتي!  ديدمش نمي دادم مي ترجيح که بود بار اولين براي

 .. حياط تو رفتند

 

 به تاداف چشمش وقتي... کنم شکار رو کيميا و سامان عاشق نگاه پنجره پشت از خواستم مي

 خنديد اونم...  پهنش لبخند و کيميا

 

 کنه نمي من نبود و بود از سوالي حتي بودم مطمئن...  کرد مي خفم داشت بغضم

 

 .. . ديد منو و باال آورد رو سرش که برم و بندازم رو پرده تمخواس مي بيرون دادم رو نفسم

 کرد وغافلگيرم بود برگشته سفر از که دفعه همون مثل

 

 نجرهپ از فقط نه ، شدم دور و....  رو سرش اونم دادم تکون براش رو دستم...  نشدم هول ايندفعه

 ! هام خواسته و خودم از... 
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 بشه نکخ جگرم هم تا خوردم يخ آلبالوي شربت ليوان يه!  بود تشنم هنوزم ، آشپزخونه رفتم

 بشه طرف بر تشنگيم هم

 

 پشت اشتندد بود شده تنگ براش همه دل طوالني غيبت يه از بعد ، بودند نشسته پذيرايي توي

 کردند مي سوال ازش هم سر

 

 ، ميره مآبرو گهب کيميا به چيزي خونش رفتم که روز اون مورد در سامان اگر که افتاد يادم تازه

 ... نداشت خبر هيچي از کيميا بيچاره چون

 

 ....  شد بلند آيفون صداي همزمان پذيرايي تو رفتم و کردم جزم رو عزمم

 کنه ازب رو در تا رفت و شد بلند سريع چون کنم سالم و بزنم حرف سامان با تا نشد فرصت

 

 

 : پرسيد رها

 

 ؟ کيه_

 

 اينها خاله_

 

 : گفت مامان به زندايي

 

 ! ديگه شو بلند شهره_
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 همچنان ودنب دلم تو دل....  اتاقمون تو رفتيم دنبالش تعجب اوج در کيميا و من مامان ي اشاره با

 بودم گيج

 

 کنيد عوض رو هاتون لباس زود ها بچه_

 

 ؟ چرا_

 

 ؟ اومده مهمون بيني نمي مگه_

 

 ! داره حجاب هامون لباس که ما...  بياد خوب_

 

 ... راستش...  نجا کيميا_

 

 ! تداش خبر بود چشمم پشت که غمي عمق از ندونسته مامان انگار...  کرد نگاه من به معذب

 

 بياد خواستگار کيميا براي قراره امشب گفت ثريا اما خبرم بي منم ها بچه_

 

 يدکش خفيفي جيغ کيميا چون نشد متوجه کسي گرچه!  نزنم رو نيشخندم نتونستم

 

 ؟! خواستگار...  اينجا ؟! مامان ميگي چي_
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 نميدونم منم خبره چه بفهميم تا بيرون بياي بشويد حاضر...  آره خوب_

 

 ! بود کيميا عروس ، بود خوب هام لباس من...  رفت مامان

 

 ؟ من خواستگاري بياد خواد مي کي کيانا_

 

 بفهميم بريم شو آماده زودتر دلم عزيز نکن عجله_

 

 اش شونه روي گذاشتم رو تمدس....  بود بهت تو هنوزم

 

 ؟ معطلي چرا پس_

 

 ؟ کنم چيکار_

 

 ! ها اومده خواستگار برات_

 

 ! خبر بي ؟ اينجوري آخه_

 

 مدلشه يه اينم_
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 ... که نيستي ناراحت تو_

 

 ! بودم داغون من...  کردم بغلش

 

 ؟ پسنديدي مگه حاال بعدشم ، عشقمي تو...  ديوونه نه_

 

 ، داشت فرق لباسمون.  بيرون رفتيم دقيقه چند از بعد و شديم حاضر...  خنديدم منم ، خنديد

 بگيرنم اشتباه کيميا با ديگه نداشتم دوست

 

 سامان هب افتاد چشمم ؟! داشتند چيکار اينجا ديگه اينها...  ماني و همسرش با بود سامان ي خاله

 بود خوشحال خيلي انگار ،

 

 کردند مي بازتر رو خواستگاري موضوع و زدند مي حرف بيشتر چي هر!  بود زده تيپي چه ماني

 شدم مي تر مشکوک من

 

 کنه اريخواستگ ماني براي رو کيميا خواد مي که گفت وراست رک سامان ي خاله بالخره اينکه تا

 آوردم مي در شاخ داشتم! 

 

 ماني دبو داده اجازه چجوري...  ؟ چي يعني!  بود خوشحال هنوزم...  سامان سمت برگشتم بهت با

 ؟ بذاره پيش پا
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 سوال زا داشتم اينکه با!  خوند مي پذيرايي سالن طرف اون از فکرمو داشت انگار...  خنديد بهم

 تا جام رس نشستم و کردم صبوري اما ميشدم منفجر بست مي نقش ذهنم تو يکي يکي که هايي

 ميشه چي ببينم

 

 خوش و برازنده پسر ماني...  ميان بهم درچق ؟ بودم نکرده فکر بهش حاال تا چرا!  ماني و کيميا

 ! سامان دست رو زد مي حتي ها وقت گاهي ، بود اخالقي

 

 اگر حتي!  دمکشي مي نفس راحت خيال با داشتم وقت چند از بعد که بشم اين منکر تونستم نمي

 .. بود نتيجه بي چيز همه

 

 ور فکرامون تا خواست فرصت مامان اما ، کرد اعالم رو خودش رضايت جمع توي همونجا آقاجون

 رفتم و مشد بلند شد خودموني هاي صحبت و شد خارج رسمي حالت از جمع ديگه وقتي ، بکنيم

  آشپزخونه

 

 

 

 

 : گفت ديدنم با بود ريخته چاي سيني يه که گوهر

 

 ! مادر من نه تويي عروس سالمتي نا بچرخون ببر رو سيني اين بيا ؟ بالخره اومدي_

 

 ديدمخن سرخوشي با
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 کيمياست نوبته فعال اما ميشم عروس منم ايشاال_

 

 ببرم خودم تا کنار برو پس...  کردم قاطي رو شما من باز ، سرم به خاک_

 

 ! داشت خوبي ي مزه چه...  دهنم گذاشتم و برداشتم قندون روي از خشک توت يه

 

 ؟ نه بود خوبي سورپرايز_

 

 دماوند يويال توي روز اون مثل...  بود وايستاده يزم طرف اون...  برگشتم سريع صداش شنيدن از

 شد دعوامون وقتي

 

 عصبي نه بود خندون حاال که بود اين فرقش

 

 ؟ مني با_

 

 ! آره_

 

 راه اون به زدم رو خودم

 

 ؟ سورپرايز کدوم_
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 کيميا از ماني خواستگاري_

 

 ! من نه خواهرم براي بيشتر اما بود کننده غافلگير!  آهان_

 

 : گفت و برداشت رو ها قابلمه در يکي يکي ، گاز سمت رفت...  باال داد رو ابروش تاي يه

 

 انگار کردي سفارش گوهر به خيلي نکنه درد دستت ميگم_

 

 ؟ چي براي_

 

 کرد نگاهم است حوصله بي که کسي مثل

 

 ... شام براي_

 

 ؟ چه من به_

 

 خودش؟ نه دادي جواب تو رو کيميا گوشي که ميکني تکذيب راحت انقدر يعني_

 

 مي رو دمخو نبايد..  فهميده رو دادم گوشي پشت که سوتي حتما...  بود زرنگتر منم از اين!  واي

 باختم
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 برداشتم من کرد مي بازي داشت اون ، کنم مي تاييد استثناعا_

 

 باش صادق هميشه آفرين_

 

 ؟! کيانام من که مطمئني کجا از تو حاال_

 

 ؟ شناسمتن که گاگولم مگه...  هه_

 

 گيرتمون مي اشتباه گوهر چطور_

 

 کنه نمي دقت اون_

 

 ... کنم طرف بر رو کنجکاويم خواست مي دلم چرا دونم نمي

 

 ؟ چي به_

 

 اما نيست تابلو اصال درسته..  نداره کيميا که داري خاصي اخالقاي تو!  راحته خيلي شناختتون_

 بودم رابطه در تو با بيشتر چون ميفهمم خوب من

 

 ؟ مثال_

 



 

      www.negahdl.comاه دانلودمحل دانلودرمانسایت نگ 

 دانلودنگاه  نودهشتيا کاربر patrishiya|  پنير و کارد 

 

 ديگست دنياي يه تو هاي چشم!  نگاهت_

 

 پرسيدم جدي!  مسخره_

 

 و تر مغرور...  تره محکم تو صداي!  داري شرارت نه تو اما ، داره خجالت اش چهره ته کيميا_

 ميزني حرف تر مطمئن

 

 ...! و...  بيشتره نفست به اعتماد!  لجبازتري...  کني نمي تاييد سريع رو چيزي هيچ

 

 نصفه ور صحبتش اما بودم ادامه منتظر...  باشه درآورده شخصيتم از نکته انقدر شد نمي باورم

 کرد رها کاره

 

 ؟ چي و_

 

 ! بگم رو يکي اين ترسم مي تره ضعيف اعصابتم تو کن ولش_

 

 ندارم کاريت راحت خيالت بگو بابا نه_

 

 کنه اذيت هدخوا مي بود معلوم ، زد مي برق هاش چشم...  بهم شد خيره شيطنت با

 

 ! ميزني صورتي رژ که تويي فقط...  اينکه ديگه و_
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 حتما ... بلند اونم خنده زير زد...  دهنم جلوي گذاشتم رو دستم و باال رفت خودآگاه نا ابروهام

 ! بود انداخته دستم

 

 با و رفشط کردم پرت و برداشتم ميزد چشمک ميز روي که رو قاشقي دارم نگه رو خودم نتونستم

 : گفتم رصح

 

 هيـــز_

 

 : گفت خنده با

 

 خوب دادي گير خودت نميگم گفتم که من_

 

 : گفت زود که بيرون برم برگشتم ، نکنم ضايعش تا کردم کنترل خودمو خيلي

 

 ؟ خوبه نميزني تو ميزنه رژ کيميا اصال ؟ کني مي قهر چرا حاال خوب_

 

 زمين کوبيدم رو پام

 

 ! سامـــان_

 

 .. وايستاد صاف ، خورد رو اش خنده
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 ؟ بله_

 

 ميمونم ساکت که بدم قول تونم نمي...  نکن ها شوخي اين از من با_

 

 باشه دونم مي_

 

 چقدر!  ودمب نکرده دقت چيزا اين به حاال تا....  بيرون زدم واقعا ايندفعه.  گفتم پررويي لب زير

 بود دقيق

 

 تربيش کردم مي فکر چي هر...  ودمب مغرورتر و پرروتر ذره يه کيميا از من ، گفت مي راست

 ... گيره نمي اشتباه هم با رو ما واقعا سامان که شدم مي مطمئن

 

 ... کردم مي پيدا رو جوابشون بايد که بود ذهنم تو سوااليي هنوزم اما

 

 يواشکي يبار سه دو بود نشسته کنارم که رها...  نبود ام گرسنه انقدر وقت هيچ ، بود خوبي شام

 دکر مسخرم

 

 يشههم از ماني و کيميا!  خبره چه که دونست مي خوب گويا اما بودم نداده لو چيزي اينکه با

 فقط کردم گريه درياچه يه ي اندازه که بود پيش ساعت چند همين...  بودند شده تر خجالتي

 ! داره دوست رو کيميا سامان زدم مي حدس اينکه بخاطر
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 تلفن شتپ سامان بفهمم نتونستم اند گيج که هايي دمآ مثل چجوري ، بودم شده احمق چقدر من

 منو تگف!  چطوره پات گفتم وقتي...  ؟! خنديد..  خنديد که موقع همون از...  کيانام که فهميد

 خوردم آب ، گلوم تو پريد غذا...  صورتي رژ ؟ ميشناسه هميشه

 

 من خداي واي.. ؟ شناخت منو خونشم رفتم که روز اون پس

 

 مين هنوزم که بودند ها خيلي...  باشه باهوش کردم نمي فکر حد اين در ديگه!  رفت آبروم

 ... پري حتي هم از رو ما بدهند تشخيص تونستند

 

 ! نه يا بوده شناخته روز اون منو که فهميدم مي بود جوري هر بايد

 

 در کلي يايت سه اتاقمون توي رفتيم که شب آخر...  بودم شريک کيميا شادي توي واقعا شب اون

 :گفت کنايه به رها خواب موقع خنديديم و گفتيم ، داديم نظر ماني مورد

 

 ؟ ميخونه خروس کبکت امشب خبره چه کيانا_

 

 اومده خواستگار خودت واسه انگار...  من خواهر مشکوکي ، ها ميگه راست_

 

 : گفتم کيميا به رو و رفتم رها به اي غره چشم

 

 ؟ شدي نمي خوشحال بودي من جاي تو يعني. .. که نداريم تو و من عزيزم_
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 ؟ کردي مي ذوق بازم چي خواستگاريش اومد مي ديگه يکي ماني جاي به اگه!  خودت جون_

 

 ؟ ميکني دخالتم تازه ميدي گوش خواهر تا دو هاي حرف به داري چرا تو اصال...  رهــا_

 

 بده جواب مردي شما ، عشقم خواد مي دلم_

 

 مخواب مي و نامردم_

 

 اب چيز همه از که بگه بهم خواست مي فقط ، نداد ادامه ديگه رها ، خنده زير زدند دوتاشون هر

 با دلم راز از دبو نتونسته هنوز بود نزديک بهم اينهمه که کيميا چون بود زرنگيش از اينم!  خبره

 ... بشه خبر

 

...... 

 

 

 

 گوهر...  يرونب بودند رفته زود صبح انيم باباي و مامان و آقاجون ، بوديم نشسته صبحانه ميز سر

 : پرسيد و اومد استرس از پر

 

 ؟ بپزم چي نهار خانوم ثريا_

 

 داري دوست چي هر_
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 ميگم ها مهمون بخاطر!  خورم مي لقمه يه که من_

 

 : گفت يهو سامان...  بود بانمک گوهر اين چقدر ، گرفت خندم

 

 ! ديزي_

 

 زد مي ديد منو داشت چشمي زير...  کردم نگاهش تعجب با

 

 ! نداري دوست ديزي که تو مامان جون سامان_

 

 ... خوشمزست دارم دوست ديگه االن_

 

 ... که زشته ؟ بذاريم ديزي اينها ات خاله جلوي ميگي يعني ؟ واقعا_

 

 خنديد...  کنه اذيت منو سامان مثل خواست مي اونم انگار!  بود مشکوک هم ماني

 

 بيارن غذا هبزن زنگ نداشت دوست کي هر..  ديزيه عاشق بابا اتفاقا باشه زشت چي براي خاله نه_

 من حساب به

 

 . خوردم رو شيرينم چاي ي ادامه بيارم خودم روي به رو چيزي اينکه بدون
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 : گفت سامان ، شدند بلند سامان و ماني

 

 ؟ مياي تو رها ؟ نمياد کسي بزنيم دوري يه بازار ميريم داريم ما ها بچه_

 

 ميارم هم کيانا و کيميا تازه خونه تو پوسيد دلم!  ميام که معلومه_

 

 بکشه جالتخ يکم بايد و خواستگاري اومده ديشب همين انگار نه انگار..  بود پررو ماني اين چقدر

 ! قبل مثل بود کرده جا ما جمع تو رو خودش راحت خيلي... 

 

 اين با يادز اگر کيميا بود معتقد چون مبري ماني با خواهيم مي که گرفت سخت يکم مامان اولش

 که الزمه دکر قانعش زندايي خوب اما ميگيره تصميم احساسات روي از باشه چشم تو چشم پسره

 بشوند آشنا بيشتر هم با

 

 ساحل تو برم ابري و عالي هواي اين تو خواست مي دلم...  نرم باهاشون که کردم قانع رو رها منم

 ! بکشم نفس يکم و

 ... نداشتم رو اش کرده دم هواي و شلوغ بازار ي حوصله

 

 بيرون برم تا شدم آماده رفتند همه شدم مطمئن وقتي

 

 کاله و کردم پام رو آبيم هاي صندل ، پوشيدم رو رنگم کم ابي جين شلوار با مشکي مانتوي

 سرم گذاشتم رو حصيري
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 جا محال تا ها ماسه روي نشستم. .. ميزدم نفس نفس!  بود عالي هوا....  دوييدم ساحل خود تا و

 بياد

 

 ! نداره دم و شاخ که ديوونگي..  ببينم رو ابرها خواست مي دلم...  نبود اطراف اون هيچکس

 

 تهبس رو چشمام ، داشتم دوست رو پام به خورد مي که اب خنکي...  ها ماسه روي کشيدم دراز

 اومد يم خوابم شديدا بوديم خوابيده دير خيلي ديشب...  کردم مي گوش هم دريا صداي به بودم

 نبود اطراف اون کسي ،

 

 . مدار برش نداشتم حوصله...  گرفت خندم ، صورتم روي افتاد شالم ي گوشه... اومد مي باد

 

 نظاره ور سامان راحت خيال با حاال دلتنگي مدت اينهمه از بعد حداقل بودم رفته ها بچه با کاش

 کار سر ميگذاشت منو ذره ذره داشت ... ولي موجوديه چه!  کردم مي

 

 وهماتمت چقدر سرم به خاک ، کردم باز رو چشمم ي گوشه...  کرد بلند باد رو شالم کردم احساس

 ببينم هم اينجا رو سامان تونم مي که گرفته قدرت

 

 ... کرد باز دوباره رو چشمم خواسته نا اومد مي که عطري بوي...  بستم رو چشمم دوباره

 

 منم ؟ زد مي لبخند و کرد مي نگاهم داشت نزديک ي فاصله اين از که بود من توهم ناي يعني

 انگار بودم خلسه تو...  زدم لبخند
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 ! جيغ با اونم...  هوا بپرم متر سه شد باعث که گفت وحشتناکي پخ سامان يهو

 

 مسخرم تداش و بود نشسته!  عقب کشيدم رو خودم و نشستم چجوري نفهميدم...  افتاد قلبم

 زدم داد بلند...  خنديد مي کرد مي

 

 ! کردم سکته ؟ خندي مي چي به ديوونه_

 

 نبودي ترسو انقدر که تو_

 

 ؟ نترسم داشتي توقع قيافه اين با کردي بيدارم خواب از من سر باال اومدي غول مثل_

 

 داري؟ سراغ ربهت اين از قيافه دوما..  کنند مي عبور ملت نيست خوابيدن جاي اينجا که اوال_

 

 ! داره نفسيم به اعتماد چه بابا برو_

 

 تر عقب سامان ، بود شده قبل از بيشتر ها موج و زد مي باد... دريا سمت به برگردوندم رو صورتم

 بود نشسته من از

 

 ! نميکني بعدشو فکر و گاز رو ميذاري پاتو که داري تو نفسو به اعتماد_
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 منظور؟_

 

 کردن جريمم_

 

 چي؟ يعني_

 

 کردن ما جريمه ديدم گرفتم خالفي رفتم ديروز نکردي گوش بود شده قرمز چراغ گفتم بهت_

 بهت بدم آوردم قبضشو

 

 فايده که ردنک انکار ديگه!  شناخته منو گفت مي داشت راحتي همين به...  باال رفت قلبم ضربان

 شدم مي آب خجالت از داشتم فقط...  نداشت

 

 ... سرم فداي_

 

 الفخ از داري راحت انقدر خودت اونوقت نکردم خالفي هيچ کال شدم آشنا تو با يوقت از من_

 ميزني؟ حرف

 

 ؟ داشتي مجاز غير سبقت ؟ کردي مي چيکار قبال مگه_

 

 گذروني خوش ، جووني...  شيطنت!  ديگست هاي خالف منظورم_

 

 ترسيدي؟ ازم که بودم پليس من نکنه_
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 بهم زدي تلنگر...  نترسيدم_

 

 نکنه درد دستم پس ؟ عاواق_

 

 بده بهت خدا اجرشو که ايشاال آره هه_

 

 اشتند دوست اما...  بود شده متحول جدي بچه نه ، کرد مي دعا داشت گوهر مثل ، گرفت خندم

 بزنه حرف موردش در

 

 ؟ ديگه داري دوست ديزي تو کيانا راستي_

 

 حرف باهاش رو در رو دادم جيحتر...  سمتش برگشتم و کردم پوفي!  کنه اذيت خواست مي بازم

 بزنم

 

 دارم دوست خيلي آره_

 

 باشه داشته دوست فقط کيميا شايد گفتم ، خوبه_

 

 ؟ ات خونه توي اومدم من که فهميدي کجا از_

 

 ! ديگه بود صورتي_
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 ميرما بده جواب درست_

 

 اسهو تجرا با ميدي گوش عالقمو مورد آهنگ من ي خونه تو مياي ؟ زرنگي خيلي کردي فکر_

 در اون نمک باور من داري توقع کيميايي ميگي سريع اونوقت ميکني فضولي ميزني چرخ خودت

 ؟ فضوله تو حد

 

 اينکه اب حتي ، کردم شک که شد معصوميت از پر چشمات انقدر لحظه يه نگذريم حق از البته

 ! کردي مي سرفه

 

 صلف تو حاضر حال در داد وابج اونم ميگذره خوش اصفهان پرسيدم و کيميا به زدم اس ام اس

 .. بودي کيانا پس بودي جلوم تو...  نه امتحانا

 

 پشت ميشيني...  تري خودموني کيميا از چقدر که دوني نمي هنوزم ، ترسيدي که آسانسورم از

 نداره کسي رو تو فرمون دست که نمياري خودتم روي به بعد ميري گاز تخته و فرمون

 

 آي ميک شدم مطمئن روز اون ولي ببخشيدا ؟ نشناسمت که خنگم حد اين در من واقعا يعني

 پايينه کيوت

 

 بدم جواب تفاوت بي کردم سعي و باال انداختم رو ام شونه

 

 اشتمند دوست..  دوستش پيش بره ميخواست بدم آب ها گل به بيام تا خواست ازم رها واقعا_

 همين بکني موردم در اي ديگه فکر تو اومدي يهو وقتي
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 کردم باور منم و گفتي وت_

 

 : گفتم و شدم بلند

 

 نکردي باور که جهنم_

 

 خودش اب داره که آدمي مثل است کالفه کردم حس ، گرفت رو مانتوم پايين رفتم که قدم چند

 بزنه رو حرفش تا ميره کلنجار

 

  ؟ کني فرار فقط گرفتي ياد چرا_

 

 ! تو از ؟ چي از_

 

 ... خودت از_

 

  زدم نيشخند

 

  کاري سفر ي بهونه به اونم!  کردم فرار و پيچوندم رو همه که بودم من هنکن_

 

 ... بود خورده گره ابروهاش ، داد تکون رو سرش
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 رامتين مثل کيي با که گفتي بهم ويال تو وقتي ، کنم فرار تا شدي باعث تو اما...  نميشم منکرش_

  شدم داغون ندارم فرقي هيچ

 

 در تو اونوقت...  زدم حرف نفرت با و بودم متنفر رامتين کثيف و مزخرف شخصيت از عمر ي همه

 کنه نصيحتت و بياد يکي نيست الزم حتما دوني مي..  کنارش گذاشتيم راحتي به ثانيه يک عرض

  کنه تعقيبت کنه تهديدت ، کني حفظش تا دستت بده اخالق کتاب ،

 

 شمچ به بهش وقت چند تا حتي که افته مي ساده اتفاق يه هات روزمرگي اوج تو ها وقت گاهي

  داده قرار اثيرت تحت رو تو آشنا نا چيز يه که فهمي مي تازه مدت يه از بعد اما کني نمي نگاه اتفاق

 

 يحت...  منشش برخوردش رفتارش ، داره فرق اطرافيانت با که اومده يکي...  کرده متحولت

 که دورنگيه هاي آدم ي همه از تر رنگ يک و دنيا ي همه از تر ساده!  توقعاتش و ها خواسته

  کنارتن

 

...  فهميشب بشناسيش ، بري دنبالش..  بدوني ازش بيشتر داري دوست ، ميشي مشتاق کم کم

  بکني خودت زندگي وارد داره که رو آرامشي

 

 فرق ندبود چشمم جلوي هميشه که دخترايي با شدم متوجه اولش همون از ديدم رو تو وقتي منم

 تا شتيگذ آيندت و خودت از..  کني کمک خواهرت و مادر به تا ميکني کار ديدم وقتي. .. داشتي

 سرکار برگردي که بخواي بازم داشتي که غروري ي همه با تا دفتر اومدي...  دانشگاه بره خواهرت

  تکي که فهميدم کني خورد صاحبخونتون بخاطر رو مادرت شخصيت نشدي حاضر... 
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 مي رو کسايي عمر ي همه... بودي جديد من براي اما تواند مثل که باشند ديگه هاي خيلي شايد

 خراب اخنشونن الک تا نزدند سفيد و سياه به دست حتي ، شدند بزرگ نعمت و ناز تو که شناختم

  نشه

 

 دداشتن که پوچي احساس بخاطر ها وقت خيلي...  رفتند اونور و اينور شخصي ي راننده با

 به مشونچش بازم اما بودند تامين هميشه اينکه با..  کردند خورد پسر تا صد جلوي رو غرورشون

 ! بيشتر نه چهرشون و فيزيک و قيافه به بود مقابلشون طرف دارايي

 

 خودت توام بازي مي رنگ که بودم مطمئن...  عقب کشيدم شدي ام عمه دختر که فهميدم وقتي

 ! ما خاندان دختراي ي همه مثل ميشي و کني مي گم رو

 

 وقعيتتم وقتي دارم دوست گفتم ؟ دادي جواب چي تو و گفتم چي بهت خونتون تو اونروز يادته

 گري وزهک گل من گفتي وقتي بود قشنگ جوابت...  ميشي عوض چقدر خودت ببينم شد عوض

 و شکل يه و شديم داغ زندگي تنور تو وقته خيلي ما!  بگيرم شکلي يه دستي هر با که نيستم

 مموندي ثابت

 

 ....  کردي عوض منو خواسته نا اما نشدي عوض تو داشت حقيقت ، بود راست

 

 يب هم خونه توي بار يه حتي ، موندي ثابت اولش همون از ، داشتي حجاب جشن توي شب اون

  نهميمو حرفشم رو...  شرايطي هر تحت داره نگه رو ارزشش و اعتقاد که کسي ، نبودي حجاب

 

 وت مانتوم ي گوشه هنوزم...  بود نشسته اون و بودم وايستاده من. . بهم شديم خيره دوباره

 عکس ديد تيوق اما ببينه هاش صحبت شنيدن از بعد رو واکنشم تا بود منتظر انگار!  بود دستش

 :  داد ادامه نميدم نشون العملي
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 عمه از ور داليلت ، زدي رامتين ي سينه به رد دست شنيدم مامان از که بود وقتي تعجبم اوج_

 ضاوتق بد موردت در اس ام اس اون خوندن با ويال تو ميکنم اعتراف...  گفت بهم و بود شنيده

 ايدب که جايي به رسيديم دومون هر...  بود چي اونروزمون دعواي حکمت ميفهمم تازه اما ، کردم

 ؟ نه مگه..  رسيديم مي

 

 !  گرفت مي اعتراف ازم داشت.. . بيارم طاقت اين از بيشتر نگاهش سنگيني زير تونستم نمي

 

  زدن قدم کردم شروع...  انداخت رو دستش ، کشيدم رو مانتوم

 

 اومد مي راه سرم پشت داشت

 

 ، بکشم خط رو اون و اين بودنه جون سامي دور ديگه که خوردم قسم شد دعوامون که اونروز_

 فکر که شهبا يکي..  تا ده نه باشه فکرم تو که باشه يکي داشتم دوست..  خواست مي آرامش دلم

 بس و باشم خودم ذکرش و

 

...  تمگف براش چيزو همه نداريم پنهون هم از هيچي ما ، ماني پيش رفتم که بود داغون اعصابم

 ، نشم وت چشم تو چشم مدت يه که داد پيشنهاد ، بشم عوض گرفتم تصميم که شد خوشحال

 دمخو خونه رفتم...  بهتره نباشم خونه اون تو گفت

 

 لد ازشون و کردم رنگ کم حداقل رو سياهش نقاط اما نه که رو ام گذشته ي همه يکي يکي

 پيش خواسته نا خودت که اي جاده توي گذاشتم پا مردونه من!  بود شدني اما بود سخت ، کندم

 و بودم توش که باتالقي اين از وقت هيچ زندگيم تو اومدي نمي تو اگر شايد..  کيانا گذاشتي روم

 نميرفتم بيرون نداشتم خبر خودمم
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 جاتشن من..  بود کرده گير باتالق تو ، خواست کمک ازم!  افتادم ديدم شب اون که خوابي ياد

 . دادم

 

 ليخي دختري هيچ با ، نداشتم دوست رها و فرنوش خواهرم جز به رو دختري هيچ عمرم تموم_

 ديگه واهدخ نمي دلم.  بودم ازيگوشب يکم فقط من...  نشکوندم رو هيچکسي دل و نشدم صميمي

 مين توام زنم مي حرف خودم مورد در اطمينان با حاال کردم پيدا خودمو من باشم فراري خونه از

 باشي مخالفم ديگه توني

 

 يم بهش همونجا داشتم چاره اگه!... بود شده قبل از تر مرد واقعا ، داشت تحکم صداش چقدر

 تو و دمش عاشقت ، دارم بهت حسي چه که فهميدم تازه و شدم دلتنگ منم رفتنت با که گفتم

 در نماو!  بشکنم ها راحتي همين به شد نمي رو دخترانه غرور خوب اما..  کردي عوض رنگ نگاهم

 ... سامان مقابل

 

 ؟ بگي چيزي خواي نمي_

 

 ! گرمه هوا ، چرا_

 

 ؟ خوب_

 

 چسبه مي خنک شربت يه ديگه هيچي_

 

 ؟ بعدش_
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 ميشه خوردن ديزي نوبت احتماال بعدش_

 

 ! کيانـــا_

 

 ... اعصابش رو بودم رفته فرم نا ، برگشتم زد که دادي با

 

 ؟ چته_

 

 ... هام چشم به زد زل

 

 شدي عاشق توام که بگو_

 

 ! سامان نگو مزخرف_

 

 بگو...  بپيچوني منو توني نمي_

 

 ديده که چيزايي با صوصامخ نبودم مطمئن ازش هنوز اما کنم باور رو هاش حرف خواست مي دلم

 بود هرفت چرا ؟ بود تابش لب تو کيميا عکس چرا پس داشت دوست منو اگه ، بودم شنيده و

 بپرسم چيزي تا مرددم که شد متوجه انگار ؟! کيميا ديدن اصفهان

 

 ؟ بگي خواي مي چي_
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 ؟ کني مي عوض رنگ بار صد خودت چرا باش صادق ميگي که تو_

 

 ؟ من_

 

 ؟ اينه از غير ، داشتي دوست رو کيميا تو_

 

..  رسيدمت..  شد عوض نگاهش رنگ يهو لحظه چند از بعد!  بزنم دستي يه بهش خواستم مي مثال

 پايين انداخت رو سرش ناراحتي با و موهاش توي کرد رو دستش

 

 بکنه خوشبختش ميتونه بهتر و بيشتر ماني ، نزنيم حرف گذشته مورد در بهتره_

 

 ! شد نمي باورم.. . مردم مي داشتم

 

 ! سامان ؟ داشتي دوستش_

 

 کنار کشيدم خودمو عاشقه ماني که فهميدم وقتي...  داره اي فايده چه زدن حرف_

 

 زدم داد و نمک کنترل رو عصبانيتم نتونستم اما!  نکشم جيغ تا دهنم جلوي گذاشتم رو دستام
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...  اريد دوستم زدم تلنگر بهت من گفتي مي!  شدي عوض که گفتي مي داشتي االن همين _

 متس اومدي حتما ؟ هان ؟ کردي ولش ماني بخاطر و بودي کيميا عاشق بگي ميشه روت چجوري

 ! که واقعا... شبيهشم چون ، خواهرشم چون من

 

 وير عکسشو که وقتي همون وگرنه احمقم من!ببينمت خوام نمي وقت هيچ ديگه سامان برو

... ديدنش هاناصف رفتي گفت کيميا وقتي يا ، فهميدم مي زوچي همه بايد ديدم تابت لپ ي صفحه

 وقيح و باشي پست انقدر کردم نمي فکر اما

 

 : گفت شک با

 

 ! رو کيميا نه تاب لپ گراند بک گذاشتم رو تو عکس من ولي_

 

 زدم جيغ بازم

 

 بود کيميا نبود من عکس اون_

 

 پيشونيش روي کوبيد دست با

 

 شده تباهاش ،حتما خودتي کردم مي فکر...  سخته خيلي ديگه تونعکس شناختن بخدا!  واي اي_

 .. من ميدوني کجا از تو اصال!  ببينم کن صبر... 

 

 با ، وسايلش وقت سر رفتم که فهميد حاال ، ميدادم لو خودمو داشتم همينجوري...  اوه اوه

 خنديد سرخوشي
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 يغج جيغ اين از...  شد رو هم اسهو دستمون جوره همه..  خط ته رسيديم ديگه بيني مي ها ها_

 الکي سپ ، بفهمم همينو خواستم مي فقط که منم داري دوستم معلومه قشنگ که توام کردناي

 ... نذار کالس

 

 ؟ اصفهان بودي رفته چي براي!  خودت جون آره_

 

 گردنش پشت گذاشت رو دستش و کرد پوفي

 

 ماني وديمب همونجاها بود شده تنگ برات دلم خوب!  نيستيا کن ول نکشي زبون زير کال تا تو_

 نداره فرقي تو با گفت کيميا ديدن بريم داد پيشنهاد خل

 

 داري دوستش گفتي االن...  ميگي دروغ_

 

 ميگم راست بخدا_

 

 بود شده راحت من بابت از خيالش انگار...  شد شيطون بازم

 

 ! تابلو خانوم ديدم که ببينم رو تو العمل عکس خواستم مي اصال_

 

 لژ اب و طرفش رفتم ارادي غير خيلي...  کنم خفش خواست مي دلم ، بود اومده جوش به خونم

 پاش ساق به کوبيدم محکم صندلم
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 کردي شوخي من با کردي غلط_

 

 سمتم دوييد و گفت بلند آخ يه چون اومد دردش خيلي کنم فکر

 

 شد داغون پام وحشي_

 

 زانو ات ، ديدم مي رو نزديکش ي سايه ، دوييدن کردم شروع منم...  کردم ناقصش حتما!  خدا يا

 زد داد سامان که آب تو بودم رفته

 

 وايسا جلوتر نرو کيانا_

 

 روعش و شده خالي پام زير کردم حس ، جونم به افتاد ترس يهو!  دريام توي نبود حواسم اصال

 زدن جيغ کردم

 

 کشيد ور مانتوم آستين بهم رسيد.. . رفتم نمي آب توي وقت هيچ ترسيدم مي دريا از بچگي از

 سامانم ، کشيدم راحت نفس و زمين افتادم خشکي به رسيدم که همين عقب برگشتم باهاش

 نشست

 

 بشم خفه..  بود نزديک...  واي_

 

 ! بشي خفه بود نزديک همين بخاطر بودي دريا تو گردن تا نيست آره_
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 بود نشسته هنوز سامان...  ويال برم تا شدم بلند لحظه چند از بعد

 

 ؟ کجا_

 

 ويال_

 

 ؟ شد چي من جواب_

 

 که رو يزيچ نميدم لو ها راحتي اين به فهميد بيچاره...  افتادم راه و دادم تکون دستي حوصله بي

 نداد گير ديگه همين بخاطر دلمه تو

 

 ... سامان از دور جايي يه بردم مي داشت عقلم اما بود دريا لب هنوز دلم

 

... 

... 

 

 گوشيم به زد زنگ کيميا که بيرون بودم اومده حموم از تازه

 

 کني؟ مي چيکار کيانا_
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 بيايد؟ خواهيد نمي گذره مي خوش ، اتاقم تو هيچي_

 

 ؟ خبره چه امشب دونستي مي اصال تو_

 

 ! نه_

 

 آقاجونه تولده_

 

 ؟ دوني مي کجا از تو ؟ واقعا_

 

 ... ميگه رها_

 

 بابا الکيه تاريخش زدن چيزي يه همينجوري نبوده االن ثلم احوال ثبت که ها موقع اون آخه_

 

 گرفت رو گوشي رها...  خنده زير زد

 

 زحمت بابابزرگت برا خواي نمي تو حاال کرده ثبت رو امروز تاريخ که شناسنامست مهم عزيزم_

 جداست بحث يه بکشي

 

 نداريم آمادگي اصال گفتي مي زودتر کاش ولي...  هستم مخلصشم من_
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 دوبله باهات ميکنم حساب بعدا نخور غصه خريم مي کادو براش تو طرف از ما_

 

 ؟ مثال خري مي چي_

 

 بده نظري يه خودت واال دونم نمي_

 

 ؟ چطوره عصا...  اوم_

 

 از زمين ذارشمي کردي فکر قيميته چقدر دوني مي دستشه االن که عصايي اون!  نيستيا باغ تو _

 ؟ گيره مي دستش خريمي تو که مفتهايي چوبي عصا اين

 

 ميشه کالس با خيلي بخر براش پيپ يه خوب..  دونستم نمي_

 

 ! کنه معتاد رو ما عموي خان خواد مي نيومده هنوز...  داره مشکل بن و بيخ از اين!  خدا يا_

 

 خوبه چي بگو خودت اصال..  بابا برو_

 

 چيزاست اين و مطالعه عاشق جان عمو مطلعم من که جايي تا واال_

 

 بگير شعر کتاب يه پس فرهيخته چه..  به به_
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 خوبه نفيس آثار!  خسيس_

 

 ! من هم بشي مشتري تو هم بگير شاهنامه خواي مي _

 

 هستم همينو هدف به زدي آفرين_

 

 ؟ جدي_

 

 ديگه چيز يه فقط!  آره_

 

 چي؟_

 

 کنه درست کيک بگو گوهر به_

 

 بيفته زحمت به گوهر چرا قنادي اينهمه تري خسيس که تو_

 

 ... نميزنه لب است خامه از پر روش که کيکي به عمو خان گلم،_

 

 ها باشه مياکي و ماني اين به حواست راستي ، برسيد خريدتون به شما ميکنم کاريش يه باشه_

 

 سامان و تو ايشاال!  حسود آي_
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 ميبري منو آبروي بيخودي تو آخرش...  رها_

 

 شدين دلداده من ي پسرعمه و تو که دونه نمي حکيم فردوسي فقط کن باور_

 

 نداري؟ کاري ، بشه تفهيم بگو بهش تو پس_

 

 باشه خوشمزه کيکش_

 

 ! خداحافظ_

 

 باي باي_

 

 

 

 ، لبم روي اومد مي متري دو لبخند ، منو فقط اونم داره دوستم سامان اينکه به کردن فکر از حتي

 ...  بود ردهک که فاحشي تغييرات و صبحش اعترافات شنيدن با مخصوصا

 

 ! يدمرس مي ام گرفته بال و پر تازه روياهاي به منم خواست مي خدا اگه ها زودي همين به شايد

 

 کنم درست ودب خوشمزه خيليم و بودم بلد خودم که رو کيکي انرژي تمام با تا آشپزخونه تو رفتم

 ! کرديم مي شکر رو خدا بايد اومد مي بر شام پس از تنها دست اگه گوهر... 
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  ندمخو مي شعر خودم براي لب زير آوردم مي در ها کابينت توي از رو شکر و آرد که همونجوري

 

 

  نداشتم هيچکسي به دارم تو به که احساسي

 

 گذاشتم شدن عاشق دلو حال اين اسم من

 

 

 

 

  خوند رو شعر ي بقيه ديگه يکي ، بستم رو کابينت در

 

 

 

  گرفتاره داره دوستت آره ميگه داره دلم باره اولين اين

 

 پاره تيکه قلب يه با داره دوستت بيچاره به آره بگو
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 ، پهن دلبخن يه و قرمز رز گل شاخه يه با بود وايستاده روم به رو...  داشت هم قشنگي صداي چه

 ! نزنم لبخند منم نتونستم

 

 ؟ نه چيدي حياط تو از_

 

  تواه براي ، آره_

 

 کردي ولخرجي چه_

 

  ميده بهار بوي_

 

 !  عجب_

 

  ؟ نميگيريش_

 

 ددا مي بهار بوي جدا ، کردم بو و گرفتم ازش رو گل مرسي يه با!  رمانتيکي ي صحنه چه

  بود ميز رو که آبي ليوان توي گذاشتمش...

 

 ؟ ميپزي ناهار_

 

  کنم درست کيک خواهم مي!  نه_
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 ؟ بلدي مگه_

 

  خوشمزش نوع از ، بله_

 

 صندلي روي نشست

 

 باشي هنرمند حد اين در کردم نمي فکر ، کدبانو چه...  به به_

 

  ديگه باشه بلد بايد چيزايي يه دختري هر بالخره هنر گذاشت نميشه که رو اسمش_

 

 ؟ داري خوب هاي اخالق خيلي تو دونستي مي_

 

 .. کردم مي پيمانه رو آرد داشتم

 

 ؟ مثال_

 

 ...  متواضعي خيلي اينکه يکي_

 

 ؟ ديگه_
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 ، صبوري ، داري آرامش شيطونت ظاهر خالف بر ، دلسوزي ، مهربوني ، خوبه ونتفرم دست_

  مستقلي

 

 ميشم زده خجالت نده ادامه ديگه خوب_

 

 قشنگه خجالتتم_

 

 ... کردم عوض رو بحث

 

 ؟ اقاجونه تولده امشب دونستي مي راستي_

 

  دونم مي آره_

 

 ؟ بخري کادو ها بچه با نرفتي چرا پس_

 

  دمخري قبال من_

 

 !  اکتيو چه_

 

 ...  بيرون آوردم رو مرغ تخم ظرف يخچال توي از
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 ؟ خواهي نمي کمک_

 

  ؟ بزني چيزي به دست نميشه توهين شخصيتت به_

 

 : گفت عادي خيلي..  انداختم مي تيکه بهش داشتم

 

  کردم تمييز تنه يه پيش روز چند هم رو ام خونه ، خودمم اصالح حال در اتفاقا نه_

 

 کردي تغيير حسابي پس!  نآفري_

 

 نداري باور شما بله_

 

  بکنم ديگه کار يه من تا کن جدا هم از رو هاش سفيده و زرده ، بيا_

 

 ! سخته خيلي که اين_

 

 ؟ داري کردن کار جنم که مطمئني_

 

 رو انيلو تونستم زدن گشت کلي از بعد بالخره...  جلوش کشيد رو ها کاسه و رفت اي غره چشم

 کنم پيدا
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 ؟ کيانا_

 

 هوم_

 

 دادنه جواب طرز چه اين_

 

 بله خوب _

 

 جانم بگو_

 

 خنديد...  کردم نگاهش کجکي

 

 ؟ بپرسم سوال يه_

 

 بپرس_

 

 ؟ ميشي زنم_

 

 ، يدمکش خجالت!  بود جدي واقعا...  صورتش به شدم خيره باور نا و باال آوردم رو سرم تعجب با

 النا همين خواست مي انگار هام چشم به بود زده زل پررويي با...  فکره بي چقدر..  شدم سرخ

 ردمک باز هدف بي رو يخچال در و برگشتم سريع...  بيارم طاقت نتونستم...  بگيره جواب
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 گرفتم سنگر يخچال تو واقع در

 

 ؟ خواي مي چي يخچال اون تو االن مثال ؟ کردي فرار باز چرا_

 

 : فتمگ لرزيد مي که صدايي با و گرفتم گاز رو لبم

 

 .. خواستم مي...  خواستم مي!  نکرد فرار کسي_

 

 کسي لمث و برداشتمش....  شکرت خدايا ، ميزد چشمک داشت...  کاکائويي خامه به افتاد چشمم

 باال آوردمش رسيده طال مدال به که

 

 ميکنه خوشمزه رو کيک ، بردارم اينو خواستم مي_

 

 ... خنده زير زد

 

 ؟ خندي مي چي به_

 

 شدي خجالتي واقعا هاينک_
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...  ما اوليه مواد سراغ رفتم و کردم باز رو پنجره ، شده سنگين آشپزخونه هواي کردم مي حس

 مي خواستگاري داشت روم در رو سامان که حاال ولي بودم روزي همچين منتظر که بود وقت چند

 ! کنم فرار خواست مي دلم کرد

 

 رتپ حواسم انقدر...  بزنه رو حرفش پرده بي و رک انقدر زدم نمي حدس وقت هيچ چون شايد

 کنم مي چيکار دارم فهميدم نمي اصال که بود

 

 ها مرغ تخم از اينم بفرماييد_

 

 زد مي همش سامان و زرده روي ريختم مي رو آرد!  بود شده صبور سامان که بود عجيب

 

 ها خوابه مي پفش بزن هم آروم ؟ حليمه ديگه مگه_

 

 وديب من ي رفته باد بر غرور فکر به هستي شيرينيت کردن پف کرف به که انقدر کاش_

 

 ؟ رفت باد به مگه_

 

 حاضر حال در!  بله_

 

 ؟ چه من به_

 

 شد نمي هم متوجه اصال آقاجون بود کم اش خامه...  مواد توي ريختم رو کاکائويي خامه
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 اشقيع توي چون نگمج مي غرورم با دارم االنم ، کيانا جنگيدم خودم با خيلي تو بخاطر من_

 بده ور جوابم و باش من مثل يکم توام پس...  نداره حدش از بيش حداقل ، نداره معنا بودن مغرور

 ! کنم مي خواستگاري ازت دارم ، نيستي که بچه... 

 

 : گفتم هميشه مثل فکر بي خيلي

 

 دارم زياد شروط و شرط من_

 

 قبوله باشه چي هر_

 

 :گفتم بلند نوچ يه و کشيدم دستش زير از رو ظرف

 

 پرادوي هک اوندفعه ي مسابقه ي قصه ميشه...  کنه قبول شرط هوا رو نشنيده نبايد مرد!  نشد_

 ! کردي دره دو درتُ دو

 

 ... خنديد

 

 بود کني کم رو فقط بحث...  نبود حساس حاال مثل شرايط ، داشت فرق اوندفعه_

 

 ؟ باشه سخت شرطم اگه_
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 قبوله بازم_

 

 توش ريختم رو مايه...  کردم ربچ رو قالب

 

 رو انديگر دست وقتش به ، بشناسي رو خدا ، باشي وفادار ، باشي داشته صداقت مهمه برام_

 ! باشي مرد...  تهش تا و نزني قرارهات و قول زير ، نزني زمين قيمتي هيچ به رو کسي و بگيري

 

 پيچوند ته تا را اش درجه و بست رو فر در خوشحالي با سامان ، فر توي گذاشتم رو کيک

 

 مردونه و مرد..  هستم تهش تا_

 

 : گفتم و کردم تنظيم رو درجه ، گرفت خندم

 

 ! ميسوزيم نرسيده ته به که اينجوري_

 

 ... خنديد اونم

 

 ؟ کيانا_

 

 آورد ور سرش ، بود رو به رو فر ي شيشه به چشمم...  بود نزده صدام احساس با انقدر وقت هيچ

 کرد نگاه شيشه هب اونم کنارم
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 دارم دوستت_

 

 بود معلوم فر ي گرفته بخار تصوير توي که لبخندي با فقط رو جوابش وقتي صورتم بود مهر از پر

 ! دادم

 

 و ورياينج حاال بوديم پنير و کارد مثل اول روز از که تا دو ما سرنوشت کرد مي رو فکرش کي

 ممکن لشک ترين ساده به سامان آشپزي مشغول و آشپزخونه توي ؟ بخوره رقم عاشقانه انقدر

 زد رو دلش حرف و کرد خواستگاري ازم

 

 ! عمرمون کيک ترين طعم خوش و ترين خوشمزه شد کيک اون و

 

 و طعم کيک اين که داشتيم خبر سامان و من فقط کردند مي تعريف طعمش و عطر از همه وقتي

 شتو ما عشق قراراداد که روزي شد نآقاجو تولد تاريخ و....  اي ديگه چيز نه ميده عشق عطر

 ! دلمون و ذهن توي...  احوال ثبت توي نه..  شد ثبت

 

 و کنه تکمک که نيست دستي هيچ و خط ته رسيدي کني مي حس که جايي درست ها وقت گاهي

 و نهک مي ريست و راست رو هات کار جوري خدا ، باشه ات پشتوانه که نداري گاهي تکيه هيچ

 گنجه نمي هم باورت تو حتي که زندگيت توي ستهفر مي رو کسايي

 

 ي ادهس پيشنهاد يه و اتفاق يه با زديم نمي حدس حتي هرگز که ما خم و پيچ از پر زندگي مثل

 ي چهره کهبل...  نبود مهم خيلي خانوادگي مکنت و مال ، بوديم توش حاال که جايي به برسه کاري

 بودنمون هم دور و داشتيم حاال که جوري و جمع ي خانواده ، آقاجون و کيميا و مامان شاد

 . بودم خدا شکرگذار امروزم هاي نعمت ي همه خاطر به من و بود باالتر چيز همه از ارزشش
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 شمچ که بودم من جاش به کنه فوت رو ها شمع خواست مي رها اجبار به آقاجون وقتي شب اون

 دل ته از..  رو ام خانواده هم و رو خودم خوشبختي هم...  کردم آرزو و بستم رو هام

 

 به...  ودب راه در شايد که خوشبختي نويد اولين شد سامان لبخند طرح کردم باز چشم وقتي و

 ! ها زودي همين

 

.................. 
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