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 !!باشم گذاشته که ميذارم کوتاه ي خالصه یه

 

 در شده، نصيبش که چيزیه از بيشتر زندگي از حقش کنه مي تصور که هست معمولي پسر یه مورد در داستان »

 نداشته جبران براي راوي که کنه مي مطرح رو راهي داستان این …تره عقب بقيه از قدم یه و کرده زندگي سایه

 ممکنه و نميشن ناپدید هيچوقت اش گذشته اشتباهات و انسان زندگي ي شيوه که البته و ميره سراغش هاش

 .«بشن گریبانگير نباید که جایي

 

 

 اول فصل

 

1 

 .گذاشتم پشتم هاي قفسه توي و برداشتم بودم، زده زانو جلوش که کارتني از هم رو پودر کرم ي بسته آخرین

 این .بودم زده نشنيدن به رو خودم هم من. سرم باالي دقيقاً. کرد مي سخنراني و بود ایستاده پيشخون باالي هنوز

 ي؟سالمت به مُردي شد؟ چي: پرسيد و کرد کج بود، اِل شکل به که پيشخوني ي دیگه ضلع از رو سرش فرشاد بار

 یگهد وگرنه. دید نمي رو ام خنده فاطمه و بودم پنهان دیواره پشت خوشيختانه. بودم گذاشته منتظرشون فرم بد

 !بگير نفسي یه باال، بيا: خورد گوشم به دوباره فاطمه نازک صداي. برد نمي حساب ازم

 داداش؟ کنم خبر آمبوالنس: فرشاد

 شنيدي؟ اصالً. کنم مي صحبت دارم ساعته دو: فاطمه

 ...خونه برگرده خداشه از خودش خانوم فاطمه: فرشاد

 مي خودش دیروز: داد ادامه فرشاد. بشه باز هيکلم کشيدن باال براي جا که دادم هل عقب به دست با رو کارتن

 .نباشه ادبي بي... «خوردم شکري چه» گفت

 .کنم مي خواهش: فاطمه
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 .بيرون زنه مي سر اون از لنگش ميندازه، جا که وسط این: کرد اضافه. نداشت شدن الل قصد فرشاد اینکه مثل

 ...انگار

 !فرشاد: گفتم بلند

 زیر دو هر. لرزید صدا با و کرد گير ام شونه به پيشخون فلزي ي لبه شدن بلند موقع که کردم راست رو قدم و

 رو شالش و کرد جمع رو اش خنده. کردم نگاه فاطمه به عصبانيت با و ماليدم رو ضرب جاي روي. زدند خنده

! بود دفرشا هم هنوز ولي اومد نمي حساب به غریبه دیگه و بود رفيق من با بچگي از فرشاد اینکه با. کشيد جلوتر

 !من خواهر شنيدم: گفتم اخم با

 .شدیم مطمئن هات گوش از اهلل الحمد: فرشاد

 ميگي؟ چي خب،: فاطمه

 ميگم؟ چي رو چي -

 .برگردي کنم راضيت دیگه دفعه این دادم قول. نميرم خالي دست من -

 شدم؟ مهم یهو چرا حاال -

 آبجيت واسه حاال تا کي از! جان عادل: گفت ناراحتي لحن با. ماسيد دهنم تو حرف که کرد نگاه دلخوري با جوري

 نبودي؟ مهم

 .ياوردهن پياز چيپس سيد ببين برو: گفتم. بود طرف این حواسش فرشاد. برگردوندم رو روم و کردم فوت رو نفسم

 !گرفتي رو من طرف چقدر دیدم: گفتم و کردم نگاه فاطمه طرف به. زد بيرون مغازه از و کرد کج وري یه رو دهنش

 .نمياد خوشم سميرا از زیاد من -

 بياد؟ خوشت تو بود قرار مگه -

 !جداست چيز یه بشه تو زن اینکه ولي... باشه خوبيه، دختر... باشه دخترخالمه،: گفت و گرفت اش خنده

 !!نداره عيبي بشه داداشت یکي اون زن اگه ولي: گفتم و زدم پوزخند

 نامزدي ي دوره که ماهي سه. بودیم کشيده وسط رو ماه سه این ي کهنه بحث باز. زدیم زل هم هاي چشم به

: گفتم و دادم تکون سر. نتيجه بدون هميشگي، هاي حرف همون بار هر. بود کرده دور خونه از رو من و بود برادرم

 من؟ رو کني قفل که افتاده یادت امروز چرا خوابم، مي مغازه این تو ماهه سه من

 چي رو بقيه جواب نباشي؟ مياد دلت. برادرته عروسي دیگه ي هفته ناسالمتي. ميدي دق رو همه داري ماهه سه -

 .بيچاره نداشت خبر اصالً که علي ميدي؟
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 !ریدي که داشتي خبر عالي جناب فقط آره -

 وسط علي واسه رو سميرا حرف که کردم التماس مامان به دخترم، دونه یه جون به: گفت و شد دلخور صورتش باز

 .کرد مي اصرار علي. نکشه

. بره در دستم از ذاشتم نمي بود راه به رو هم من زندگي موقعيت اگر. کنه اصرار داشت حق. افتادم سميرا یاد

 کاري همه اواخر این. کردم نگاه پيشخون روي هام دست به. بود شده دیر حاال ولي کردم مي کاري یه زودتر خودم

 ارک نه. بود کساد کاسبي ولي... عمده جنس فروش و خرید تا مسافرکشي از. بگيره رو دستم پول که بودم کرده

 لياقتت تو اما بخوره علي درد به شاید سميرا: کردم بلند رو سرم فاطمه صداي با... نه خونه، نه حسابي، و درست

 .هاست حرف این از بيشتر

 تو همه کني؟ بهانه رو مغازه خواي مي چقدر: داد ادامه. کنه کم من باخت تلخي از خواست مي مثالً. زدم پوزخند

 !خبریه یه فهميدن خونه

 !بفهمن بذار -

 .خوره مي رو تو جوش و حرص هم جوریش همين مامان شدي؟ دیوونه -

 زنده؟ یا است مرده پرسه مي اصالً چي؟ آقاجون -

 .نکن قاطي رو چي همه -

 ...مياد مشتري االن خونه، برو -

 .بياي باید هم تو داره، مهمون شام مامان! بپيچوني رو من نيست قرار دیگه دفعه این -

 .فاطمه کن بس: گفتم و شدم خم بينمون ي شيشه روي

 نه؟ نميشي، آدم نخوري کتک تا: گفت و گرفت نيشگون بازوم از ناغافل

 !بيارن در حرف براتون نميذارم. ميام رو عروسي نترسيد،: گفتم و خندیدم هاش چشم حالت از ولي گرفت درد

 بودي؟ سميرا عاشق بگي خواي مي مثالً: گفت سکوت ثانيه چند از بعد و کرد ریز رو هاش چشم

 داره؟ ایرادي -

 !نذاشتي محل این کل تو نخورده دست دختر یه که تو آخه: گفت برگرد برو بي و زد کمرش به رو دستش

 راشب سميرا از بشم مجبور اینکه از قبل. زدیم نمي حرف رودربایستي بي انقدر هيچوقت. کردم نگاهش گيجي با

 ور سميرا حرف علي وقتي. بود کرده ازدواج که شد مي سالي ده که خصوص به. نداشتيم رو ها حرف این روي بگم،
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. نگرفت جدي رو من فاطمه اما نشه بزرگ قضيه و بگيره رو جلوش که کردم مي کاري یه باید کشيد وسط

 .بودند تفریحي ها اون: گفتم و دادم تکون سر لبخند با. بود نگرفته جدي رو من عمرم تمام تو هيچکس

 !شخصيتي بي خيلي -

 خو؟ بگم چي داشتي انتظار -

 اینطوري خدا به. بخواد رو تو خودش که دختري دنبال بري باید تو داداشي... داري فرق علي با من واسه تو -

 ...کنند مي جذب رو تو که دخترهایي. ميشي خوشبخت

 !نيستند آدم ولي... ببخشيد: داد ادامه بعد و کرد مکث

 پا لنگه یه فرشاد ات؟ خونه ميري حاال. ميگي راست تو باشه: گفتم و خاروندم رو ام چونه شست انگشت با

 .منتظره

 ...یکي اگه. زنم مي حرف جدي دارم من: گفت و کرد نگاهي فرشاد به ها شيشه پشت از

 دیپلمم؟ فوق این با زندگيم؟ و کار این با -

 ...نداره زیاد توقع. ميسازه چيزت همه با طرفت، بياد خودش که دختري -

 نکن لج شکست، کمرم: گفت و نشست روم به رو هاي صندلي از یکي روي. شد دور فاطمه و رفت باال ابروهام

 !دیگه

 .کنه مي نشون رو من کي ببينم وایسم که مونده همين: گفتم جدي خيلي

 .خواستگاریم بيان هم دیگه روز دو: گفتم. آورد پایين رو صداش من، اخم دیدن با و خندید بلند

 !آروم: گفتم بلند اینبار و خندید دوباره

 !مهموني ببر رو مهندست داداش هم امشب. ات خونه برو شو بلند: دادم ادامه. موند حرکت بي

 چته؟: گفت ناراحتي با و شد بلند

- ... 

 !!نزده داد سرم حاال تا هم شوهرم -

 !بزنه داد سرت کنه مي غلط شوهرت -

 یه: گفتم. بودم شده پشيمون. انداخت شونه روي و برداشت پيشخون ي شيشه از رو کيفش. بود ناراحت هنوز

 .بردار خودت واسه چيزي
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 .ندارم الزم -

 .بردار نشو لوس -

 دونست مي. چيز همه و عطر و شال و عروسک تا گرفته آرایش لوازم انواع از. کردم اشاره اطراف هاي جنس به و

 رو ها ترین ارزون از یکي و کرد نگاه شيشه روي رژهاي قيمت برچسب به. بذاره زمين رو من حرف تونه نمي

 رنگ همون و گرفتم رو رژ. بودم شده خسته اون و این دلسوزي از بود؟ شده داغون اوضاعم انقدر واقعاً. برداشت

 صداش. بود دلخور هنوز رفتن بيرون موقع. نگرفتم پس من ولي نداره الزم گفت. دادم بهش ها ترین گرون از رو

 خوبه؟. ميام شب: گفتم. ایستاد. زدم

 .داداش مرسي: گفت و داد تکون رو رژ. داد تحویلم بزرگي لبخند

 

 دست گوشيم. بودم کرده ذخيره fa-z با رو فاطمه ي شماره. پيچيد تاریک و ساکت ي کوچه تو گوشي زنگ صداي

 .بابا درم دم: دادم جواب. خورد زنگ دوباره. کردم ریجکت. چرخيد مي ها خيلي

 

 .منتظریم. باشه: گفت. انداختم در توي رو کليد و

 

 بود سالش شش تقریباً. اومد سمتم به و دوید پشتش از پگاه. بود ایستاده خونه جلوي بالکن روي. کردم باز رو در

 عروسکي و کردم بلندش پر مثل. بودمش ندیده که شد مي اي هفته دو. بود شده پریشون هوا تو بلندش موهاي و

 چي عادل ببين: گفت فاطمه به رو و چسبوند خودش به رو عروسک. دادم بهش رو بودم آورده براش مغازه از که

 !داده

 !!دایي: گفت فاطمه. رفتم باال ها پله از و گرفتم گاز رو لپش

 شدي؟ اضافه هم تو کمه، رامبد مياري؟ براش چيزي یه دفعه هر چرا: کرد اضافه من به رو و

 !داري؟ چکار بچه به: گفتم. خورد بازوش به آروم من قد حساب با که انداخت فاطمه سمت به لگدي اخم با پگاه

 داري؟ چکار بچه به. ميگه راست: پگاه

 .«دایي مرسي» بگو کردي؟ تشکر: فاطمه

 !عادل مرسي: پگاه

 .کنم مي خواهش: گفتم و گذاشتمش زمين روي
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 که شد مي باز کوچيکي راهروي داخل درش که پيچيد اول ي طبقه سمت به مستقيم و دوید خونه ورودي طرف به

 خبره؟ چه: گفتم و کردم نگاه ها کفش به. بود راهرو همين کنار دوم ي طبقه هاي پله. بود موکت از پوشيده

 .رامبد ي خانواده و خودمونيم فقط -

 یه پس. اوه اوه: گفتم. بود خاموش برقشون شدم، مي رد درشون جلوي از کوچه سر وقتي. زدم مي حدس باید

 .راهه تو دعوا

 .نداده گير پدرشوهرم به آقاچون وقته خيلي. دیگه نه: گفت و خندید

 ميگي؟ جوک! ندادن؟ گير و آقاجون -

 .بگيرم دوش ميرم: گفتم همزمان. کردم کج دوم ي طبقه هاي پله طرف به من و رفتيم ورودي سمت به هم با

 .دارم کارت. بيا زود -

 !چکار؟: گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 بهش بودم نتونسته ظاهراً. بخوره مخ دوباره قراره و ميشه مربوط امروزش هاي حرف به دونستم مي ولي نزد حرفي

 .بود کرده مرتب و تميز رو من هاي اتاق معمول طبق مامان. بکشه بيرون من شخصي زندگي از رو پاش بفهمونم

 ي خونه از که هميشه. زدم مي سر حموم یا وسيله بردن براي گاهي اما خوابيدم نمي اینجا که شد مي ماه سه

 مال کناري اتاق. ریخت مي هم به رو اعصابم دیگه اومدن خونه تو. کرد استفاده شد نمي باشگاه حموم و ها رفيق

 از مشکل. بودم شده خسته هم خودم دیگه که هرچند. خواست نمي مزاحم حتماً داشت نامزد که حاال و بود علي

 از جزئي دیگه. بندازه تيکه بهم سال، 23 از بعد زندگيم و کار وضعيت این با داشت حق هم آقاجون. بود خودم

 ازهمغ یه فقط من. داشت چيز همه و بود تر بزرگ من از سال یه فقط. بخورم رو علي سرکوفت که بود شده زندگيم

 به رو من باید سميرا چرا. کردم مي زندگي پدري ي خونه دوم ي طبقه هنوز. داشتم قسطي 302 یه و اي اجاره ي

 !بود؟ خورده خر مغز مگه داد؟ مي ترجيح علي

 ي حوصله. گذشت پوشيدن لباس و سرسري سشوار به هم دقيقه ده. زدم بيرون و گرفتم اي دقيقه پنج دوش یه

 دو رو اه پله. زدم مي خليل آرایشگاه به سر یه باید. بود شده بلند. کشيدم دست موهام بين. نداشتم رفتن پایين

 چجوري. دیدم مي رو سميرا ماه سه از بعد باید االن. کردم کمتر رو سرعتم آخر هاي پله روي و پریدم یکي تا

 ؟نداشت. داشت فرق بقيه با سميرا اما بودم استاد دخترها گرفتن نادیده و خيالي بي توي من کردم؟ مي رفتار

 !بودم؟ ایستاده اینجا ترسوها مثل چرا. اومد مي زدن حرف صداي داخل از. کردم مکث باز در جلوي
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 با. اومد مي بيرون داشت مامان. نداشت دید پذیرایي از که رفتم آشپزخونه سمت به راست یه و شدم خونه وارد

 ظاهر جلوم!! تصادفي کامالً طور به چرخيدم مي طرف هر ماه سه این. برداشت تند هاي قدم و کرد ذوق من دیدن

 .دونست مي هم رو من باشگاه زمانبندي حتي مامان. بود خودمون خيابون تو ام مغازه که خصوص به. شد مي

 

 فقط مغازه و زیاد کار که شدند متوجه همه دونستم مي. بشه راحت خيالش تا کنه ماچم که شدم خم و کردم سالم

 .موند مغازه اون تو انقدر شد هالک ام بچه: گفت و نياورد روم به مامان ولي نيومدنه خونه براي من هاي بهانه

 مهادا و کشيد دست ام شونه روي. زدم لبخند. باشه نداشته شک ها بهانه این به کسي که بود همه نفع به انگار

 .هست هميشه که کار. مادر بسه: داد

 .چشم -

 .بکش کار خودت از کم! نيست باز مغازه که شب -

 .بيام ارزه نمي ميشه، دیروقت بندم مي تا. چشم -

 !!خيابوني سر خوبه حاال -

 فراري رو کسي آقاجونت تا بریم بيا: گفت و کشيد پذیرایي طرف به رو بازوم مامان و اومد آقاجون بلند صداي

 .نداده

 دو آقاجون خریدنشون موقع. بودند نشسته پذیرایي اي قهوه هاي کاناپه روي همه. رفتم همراهش و زدم پوزخند

 االن. نشست مي روشون خودش همه از بيشتر حاال ولي نزنيم هم به رو خونه سنتي شکل که انداخت راه دعوا بار

 انمام به شب یعني. بود شده برنده اون یعني گرفتم مي خودم به غمگين حالت اگر. بود زده زل من به دقيقاً هم

 سالم همه با و زدم بزرگي لبخند. دادم مي اي اجازه همچين نباید من اما. «نيست بشو درست پسر این» گفت مي

 طرف به ولي نبود خوبي عادت. فشرد رو دستم دستش دو هر با محکم هميشه مثل فرامرز آقا. کردم احوالپرسي و

 يعل کنار سميرا. بده تکون سر برام تونست فقط. رفت مي باال رامبد کول و سر از داشت پگاه. داد مي دلگرمي

 .نشستم رامبد و فاطمه بين هم بعد. دادم دست و کردم سالم علي به فقط من ولي بود نشسته

 علي با عوض در. شدم خونه وارد من که نياورد مبارک روي به آقاجون. برگشت قبل روال به دوباره ها گفتگو

 آموزشگاه؟ از خبر چه: گفتم رامبد به رو حرفش وسط. نداشت اهميتي هم من براي. شد صحبت مشغول

 تا چند خوام مي تابستون واسه هيچي،: داد جواب رامبد. برگردوند رو روش بود، شده قطع صحبتش که آقاجون

 .کنم اضافه جدید ي رشته

 شد؟ تموم بازسازي مگه -
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 .وقته خيلي -

 .اباب ببين رو هاش چشم: گفت خنده با. داد تکون صورتش تو رو عروسک و شد بلند رامبد پاهاي روي زانو دو پگاه

 .قشنگه خيلي. بابایي آره: گفت سرسري و کشيد عقب رو صورتش رامبد

 .شد تموم! بودي کاسبي درگير شما که موقع همون: داد ادامه من به رو رامبد و نشست دوباره پگاه

 رو طرف این و بودند شده ساکت همه. دادم تکون سر و خندیدم. بزنه اي طعنه یه هم رامبد که بود مونده فقط

 ولمشغ همه دوباره. شد بيشتر ام خنده! بدم؟ توضيح بودند منتظر. چرخوندم جمع بين رو نگاهم. کردند مي نگاه

 .شدند خودشون گفتگوي

 خوبي؟: گفت کنارم از فاطمه

 باشم؟ بد قراره: گفتم تعجب با

 !!خندي مي زیاد امشب آخه -

 !هست؟ پشتش حرفي یه کنم کاري هر من: گفتم و رفتم کش رامبد دستي پيش از خيار یه. گرفت ام خنده باز

 .خونه مي خروس کبکت که شدي خبردار زودتر خودت شاید گفتم آخه -

 !!بشم؟ خبردار چي از: گفتم و داشتم نگه دهنم به نرسيده رو خيار

 .بکنم پوست داداشم واسه بده: گفت و برداشت خودش ظرف از رو چاقو

 ظهري؟ امروز هاي حرف گير هنوز تو: گفتم و دادم بهش رو خيار

 .دیگه خب: گفت و شد کندن پوست مشغول

 !خانوم بودها من خيار: اومد حرف به و شد خم فاطمه سمت به رامبد

 .تو به ميدم رو نصفش: داد جواب و زد لبخندي فاطمه

 بلندش. اومد من سمت به و برداشت عسلي از دوباره رو عروسکش. انداخت پاهاش روي رو رامبد گوشي پگاه

 گاهي. مختلف اتفاقات از مختلف هاي حرف. شد مي پخش ویز ویز مثل جمع صداي. بشينه پاهام روي که کردم

 يول نداشت خبر علي. بودم نکرده نگاه سميرا سمت به هنوز. رسيد مي گوش به بقيه از بلندتر آقاجون صداي

 راشب اهميتي هيچ که بود معلوم. فهموندم بهش که بودم مطمئن اما بودم نگفته مستقيم. دونست مي که سميرا

 .زد نفهمي به رو خودش فقط بده، توضيحي بهم نکرد سعي حتي. نداشته

 .لعاد بده گوشي: گفت و کرد پيراهنم جلوي جيب توي دست. شد آویزون گردنم به و کشيد باال رو خودش پگاه
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 اهنگ و کشيدم جلو رو پيراهنم ي رفته کنار ي یقه شد؟ مي جا اندامي پيراهن جيب تو بزرگي اون به گوشي آخه

 حاال تا هم رو عروسي هاي کارت. بود داداشم ي کرده عقد. کرد مي نگاه من به که انداختم سميرا به کوتاهي

 غرغر با .بکشه بيرون رو گوشي تونست نمي و بود کرده تنگم جين شلوار جيب توي دست پگاه. بودند کرده پخش

 .بده گوشي: گفت و پرید پایين باال

 رو ام ابهت این از بيشتر که گرفتمش محکم...! رو زندگيمون و زار و کنه باز رو شلوارم ي دکمه بود مونده کم زلزله

 کنم ي نصفه دو فاطمه. دادم دستش به و کشيدم بيرون رو گوشي و شدم خيز نيم. نبره سوال زیر سميرا جلوي

 چي؟ من: گفت راميد. پگاه رو یکي برداشتم، من رو یکي. گرفت طرفمون به رو خيار ي زده

 دوباره که دادم بقيه هاي حرف به رو حواسم. برداشت دیگه خيار یه و کرد درشت براش رو هاش چشم فاطمه

 پایين رو صداش بود مجبور گاهي از هر که زد مي حرف اي مسئله ي درباره داشت مامان. نکنم نگاه سميرا سمت

 دوباره آقاجون صداي. رفت حياط سمت به عروسک و گوشي با و پرید پاهام روي از پگاه. نشنوند مردها تا بياره

 .عواقبشه هم همين جماعت زن دست بيفته که کار: شد بقيه بلندتر

 به. بود شده عصبي شدند، مي دهن به دهن آقاجون با که باري هر مثل فرامرز آقا صورت. کردم تيز رو هام گوش

 !مردند جماعت اون صد در 00 خوبه حاال: گفت و کرد اشاره روش تلوزیون

 و شد مي پخش اي هسته ي نتيجه بي مذاکرات از یکي ي درباره اي برنامه. کردم نگاه تلوزیون ي صفحه به

 هب رو لبخند با و انداخت باال برام رو ابروهاش از یکي که کردم نگاه رامبد به. بود «اشتون» صورت روي دوربين

 .که نداره مرد و زن: گفت همه

 !بگو خانومت پدر به: فرامرز آقا

 دوونه؟ مي سر رو مملکت یه بينيد نمي مگه: آقاجون

 .برسند توافق به باید. جان پدر نيست اون تقصير: رامبد

 ...برسند خب: آقاجون

 .بودند اهلل آیت فتواي منتظر: فرامز آقا

 رامبد. اومد مي هاش کردن نصيحت به. کردم تصور آخوندي لباس با رو پدرم. کرد اشاره آقاجون به چونه با و

 !بابا: کرد اعتراض

 اون... بابا اميرعلي،: گفت و گرفت نشنيده هم رو حرف این نبود، ميلش باب که چيزهایي تمام مثل آقاجون

 .کن خاموش رو تلوزیون

 دليل نفهميد کسي آخر: پرسيد مامان از تلوزیون کردن خاموش با همزمان و برداشت رو کنترل زودتر فاطمه

 بود؟ چي واقعيش
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 با مامان. بودیم افتاده بحث وسط و بود آقاجون هاي حرف به حواسمون. زنه مي حرف چي ي درباره دونستم نمي

 !ندونه؟ که کيه ولي نميگن که خودشون: داد جواب خودش مخصوص زنکي خاله لحن

 مگه؟ شده چي: پرسيدم گيجي با

 ور ریختم ماست باز: گفتم شوخ صداي با و کشيدم دست ایم سرمه پيراهن به. کردند نگاه من سمت به همه باز

 لباسم؟

 هزنون زیادي بحث احتماالً. کرد نگاه مامان به زیرچشمي خنده با رامبد مادر. شد تر مالیم جو و خندیدند نفر چند

 ینکها مثل... پریشب نبودي، تو. ميگيم رو صالح آقا هاي مستأجر دعواي: گفت مامان. پرسيدم مي نباید من و بوده

 ...زنه... زنه

 صداي ولي نده ادامه مامان که کرد اي سرفه تک آقاجون. نبود من ي عالقه مورد هاي بحث اون از اوکي، اوکي،

 م؟بزني تهمت چرا. نيستيم مردم دل تو که ما... عمو زن نيست درست اینجوري: گفت و گرفت اش نادیده اي زنونه

 بودمش، دیده بار هر. شده بحث وارد که کردم تعجب. بزنيم زل طرفش به همه که بود رامبد خواهر نوبت بار این

 گویيگفت همچين تو حاال. بود اینویزیبل جا همه کال. نشست مي ساکت گوشه یه صامت فيلم هاي هنرپيشه مثل

 فرامرز آقا و آقاجون بودن برادر فکر. زد صدا «عمو زن» رو من مامان که بود این نکته دارترین خنده!! بود؟ افتاده

: داد رو جوابش سميرا کنه؟ توهين من هماي مامان به که داشت حقي چه حال هر به. بود جوکي خودش براي هم

 ...باشه هم شدنش برمال نگران باید کنه مي ناشایستي کار که خانومي

 نگاه راسمي به و بود انداخته باال تيز خيلي رو ابروش که چرخيدم فاطمه سمت و زدم لبخند «ناشایست کار» لفظ از

 کار» نه بود «تهمت» حرف جون سميرا: گفت که نکشيد طول زیاد. بده رو جوابش که االنه دونستم مي. کرد مي

 !«ناشایست

 .جون رکسان ميگه ها همسایه قول از هما مامان البته: داد ادامه خواهرشوهرش به رو و

 !تخته به یکي ميخ، به یکي: گفتم بشنوه فاطمه فقط که جوري

 ...فاطي دونم مي: داد کش رو بحث دوباره و نرفت رو از دختره. زد لبخند

 ریبف و دروغ از. نيست شکني پيمان فقط خيانت... جون فاطمه: کرد تصحيح سریع آقاجون مصلحتي ي سرفه با

 .داد نسبت کسي هر به نميشه. همراهشه تر خطرناک کارهاي تا گرفته

 !نداره ربطي شما و من به باشه، واقعيت هم اگر: کرد اضافه سميرا به رو

 .البته نوعي شماي و من: گفت تري مالیم لحن با جمع به نگاهي با و
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 زمهزم اي جمله علي. بود نشسته کنارش که کرد علي ي روونه اخمي از پر نگاه برخورده بهش بود واضح که سميرا

 واسه ولي کرد مي برزخ رو آقاجون حرکتم این بودم، علي جاي به من اگر. انداخت اش شونه دور رو دستش و کرد

 ازشون رو نگاهم اومدم، خودم به زد مي صدا رو اسمم آروم که فاطمه صداي با. نداشت اشکالي عزیزش اميرعلي

 مي من هاي ميوه جون از چي: گفت و کشيد عقب رو ظرفش. انداختم رامبد دستي پيش روي مستقيم و گرفتم

 خواي؟

 .زدم اي ضربه پشتش به خنده با

 

 

 کس هر. شد مي حسودیم زندگيشون به گاهي. بودند نکرده قطع رو دختره حرف فرامرز آقا چه رامبد، خود چه

. بود شده خم من صندلي سمت به که اومد آقاجون صداي لحظه همون. بکنه داره دوست کاري هر داشت اجازه

 چيه؟ تو نظر! اميرعادل: گفت خواست؟ مي جونم از چي

 !بابا بگو هات تجربه از... گفتن مي خيانت ي درباره: داد ادامه. کردم نگاهش گيج

 هم من و بود آقاجون ي هميشه کار کارها این ولي بدونه سميرا به من حس مورد در ممکنه که کردم فکر لحظه یه

 هاي گاهن به رو و زدم لبخند. کنه راهم به سر تونه مي ها کنایه و نيش این با کرد مي فکر. نداشتم پاکي ي گذشته

 .ندارم قبول رو ایشون هاي حرف من: گفتم منتظر

 !!دارين قبول رو هيچي کالً تو: گفت دوباره آقاجون. بگيرم رو خودم شدن ضایع جلوي تا بود راه بهترین خيالي بي

 دریا به رو دلش آقاجون جلوي که اوني هميشه. نده ادامه دیگه که کردند صدا رو آقاجون زمان هم فاطمه و مامان

 سال بيست و قومي و خویش سال ده این توي هم باري چند حتي. بودم من خوند، نمي رو خطش و زد مي

 من که اینه منظورتون اگه: گفتم و شد تر بزرگ من لبخند. بودم شده ترور خانواده همين جلوي همسایگي

 ...داشتم دختر دوست تا چند همزمان

 مي نگاه ما به بر و بر هم فرامرز آقا. زد صندليم ي پایه به اي ضربه فاطمه و گرفت صورتش جلوي رو دستش رامبد

 دروغ ههم به و باشي نفر یه با تا باشي، همه با و بگي دروغ نفر یه به بهتره من نظر به: کردم تموم رو ام جمله. کرد

 .بگي

 نمي حرف من که دونست مي هم خودش. نکنم بلند رو سرم آقاجون جلوي که نبودم برّه علي مثل که من خب،

 مي حرصش آوردن در خاطر به من هم رو کارها اون نصف بود، متنفر کردم مي من که کاري هر از عمر یه. خورم

 سکوت دختره صداي دوباره... زند آقا حاج پسر. بود بازي دختر به محل توي شهرتم هام گل دسته از یکي. کردم

 چيه؟ واسه دوم حالت دروغ: شکست رو جمع
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 با بگي همه به مجبوري: دادم جواب! کرد؟ مي تعيين نرخ آقاجون و من دادن نشون دندون و چنگ وسط!! جدي؟

 .خوشبختي نفر یه اون

 اريد دوست تو که اي برنامه اون االن پگاه: گفت بلند و رسيد آقاجون ي شده سرخ و عصباني صورت داد به رامبد

 .بيا بدو... ميشه پخش

 علي سمت به رو روش مکث ثانيه دو از بعد سميرا. چرخوندم رو سرم. کرد مي نگاهم غمگين هنوز مامان

 دونستم مي اما بود شده تموم ظاهراً. فرستادم بيرون رو نفسم هم من و کرد روشن رو تلوزیون فاطمه. برگردوند

 .داره ادامه هاش لرزه پس

. تمرف و کردم ول نصفه رامبد با رو آموزشگاه اقتصادي بحث. زد صدام آشپزخونه داخل از فاطمه بعد دقيقه بيست

 کمک بهش داشت هم دختره اون و بود ریختن ماست مشغول ها کابينت جلوي. کنه نصيحتم خواست مي حتماً

 شده؟ چي: گفتم. کرد مي

 .بده کابينت باالي از رو مامان هاي دیس: فاطمه

 !که بود چارپایه پشت اون: من

 .برم روش ترسم مي من: فاطمه

 .ترسم نمي من: گفت خواهرشوهرش

 تسم به! کنند استفاده ازم چارپایه جاي نبود قرار دیگه ولي بود بلند قدم و داشتم درشتي هيکل که درسته

 !شدي؟ جوري یه امروز چرا: گفتم داشتم برمي یکي یکي رو ها دیس حاليکه در و رفتم ها کابينت

 گيري؟ مي عادل از رو ها ظرف رکسانا: گفت دختره به رو

 خواي؟ نمي چيزي دیگه: گفتم فاطمه به و گذاشتم کابينت روي رو ها دیس من اما اومد من طرف به دختره

 داري؟ اي عجله چه حاال -

 رو ها کاسه! کنه؟ تکرار رو مغازه تو هاي نصيحت ها غریبه جلوي خواست مي. کردم نگاهش تعجب با و خندیدم

 .ميره طفره هي داداش آقا این کنم، معرفيش داره دوستش که یکي به خوام مي: گفت رامبد خواهر به رو و کرد ول

 ...بيني مي... ميره در داره هم االن: داد ادامه که رفتم آشپزخونه در طرف به و دادم تکون سر تاسف با

 کي هر جلوي رو حرفي هر بشه روم که بودم گشته وارنگ و رنگ دخترهاي با انقدر. برگشتم رو رفته راه خنده با

 که دختري. داشتم آمادگي وقت هر کنم، انتخاب خودم خوام مي من: گفتم. نبود عددي که دختره این. بزنم

 !!خوره نمي من درد به که دنبالم بياد خودش

 !؟خانوم کنم مي اشتباه: گفتم داد مي گوش دقت با و بود ها ظرف روي کشيدن دستمال مشغول که دختره به رو و
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 ...آشنا باهاش هنوز که تو کني؟ مي قضاوت زود چرا: گفت دوباره فاطمه. نکرد بلند رو سرش اصالً. نداد جوابي

 !بخت ي خونه بفرسته رو فاميل هاي ترشيده که بسته کمر ما خواهر این... فاطمه بسه -

 گفتن با و انداخت ها دیس کنار رو دستمال دختره عوض در. نخندیدند کدوم هيچ ولي بود شوخ لحنم

 رهدخت همون این: گفتم عاقبت. زد نمي حرفي که زدم زل فاطمه به. رفت بيرون آشپزخونه از سریع ،!«ببخشيد»

 نه؟. بود

- ... 

 باشم؟ اینجا شب کردي کليد امروز عمداً -

- ... 

 !دمبو داده رو ترتيبش االن تا که خواستمش مي من اگر محله، این تو ساله بيست دختره این... من خواهر ببين -

 !!!عادل -

 .نگير ها لقمه این از من واسه دیگه -

 !رهبگي رو تو امثال چشم که نيست دختري رکسانا که معلومه: گفت و گرفت رو مچم که برم در طرف به خواستم

 ...فاطمه ببين: گفتم. نداشتم دوست اصالً رو نگاهش این. کرد ول رو مچم

 .دارم کار بيرون، برو: گفت و چرخيد ها کابينت سمت به

 و داره ام نگه که ببينم مسير توي رو آقاجون که بود این داشتم الزم خردي اعصاب این از بعد که چيزي آخرین

 بود؟ بند آخوري کدوم سرت ماه سه این تو: بپرسه

 !!بود شده تنگ براتون دلم هم من. مرسي -

 دره؟ به چشمش مریضم مادر نميگي تللي؟ یللي دنبال بودي رفته -

 !!کردید مي چک رو من بار 10 روزي هم تون همه بغله، همين مغازه... نبودم که قندهار سفر -

 .مسئوليتي بي کنند جونت به جون: گفت بعد. موند ساکت اما بزنه حرفي که لرزید هاش لب

 کنارشون خواستم مي نه دیگه ها اتفاق این با. رفتم دوم ي طبقه سمت به و زدم پوزخند ربطش بي هاي حرف از

 .تونستم مي نه بخورم، شام
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 يم رو این: گفت و کرد بلند رو دستي صنایع هاي کيف از یکي استخاره، و کردن پا اون و پا این کلي از بعد زن

 .برم

 بپيچم؟ کاغذ کدوم تو: گفتم و گرفتم دستش از رو کيف

 .ایه سرمه اون: گفت و کرد نگاه چپم سمت کاغذهاي به

 و گل لبخند با زن. زدم مي سرعت رکورد داشتم دیگه. ثانيه 11 از کمتر. پيچيدم رو کيف و کشيدم بيرون رو کاغذ

 .نداره قابلي: گفتم. داد رو پول گشادي

 .کنم مي خواهش -

 چيه؟: گفتم. کرد مي نگاهم باز نيش با فرشاد رفت بيرون وقتي. برگردوندم رو پول ي بقيه

 !کمتره؟ فروش نيستي وقتي کردي دقت -

 هست؟ حرفي... دیگه جذابه حاجيت: گفتم و خندیدم

 چي؟ اش بقيه... خب: گفت و خندید

 !!نداره بقيه که جذابيت -

 !بنال -

 .بخورم گهي چه دونم نمي شدم، خل و گيج دیگه هيچي... گفتم مي... آهان -

 نميره؟ گوشت تو چرا. کن روشن رو خودت تکليف ميگم ماهه چهار -

 .وسطه ام خانواده پاي االن. کردم تونستم مي کاري هر -

 نميگيري؟ پاچه بپرسم چيزي یه -

 .داره بستگي -

 ...رو سميرا حرف علي وقتي از مطمئني -

 !خانوم سميرا -

 !نيومد؟ خوشت ازش یهو کشيد، وسط رو حرفش... همون -

 پاشم؟... ور؟ اون بيام پاشم بفهموني؟ خواي مي چي -

 نيستي؟ دختر اون دنبال آقاجانت سر تالفي واسه مطمئني: گفت و خندید
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 !!!داره؟ ربطي چه -

 ...خواستگاري، رفت کرد، موافقت علي ي خواسته با آخه -

. بودیم رفيق هم با دبيرستان اول از. اومد مي در جور عقل با هاش حرف. مينداخت فکر به رو من هميشه فرشاد

 از رو سميرا من نه،. انداختم باال شونه. بود من براي خوبي مشاور عوض در و بود کرده تحمل رو من هاي بازي خل

. ودمب مون آینده فکر به هميشه. نشه تکراري برام دیگه دخترهاي مثل که رفتم نمي طرفش. داشتم دوست بچگي

 دیگه زن تا دو. داد مي ترجيح من به رو علي آقاجون که بود معلوم. کردم دیر که فهميدم اومد جلو علي وقتي

 دوست رو طرف واقعاً اگر: کشيد پيش رو حرف دوباره فرشاد. رفتند و گرفتند قيمت تا چند... شدند مغازه وارد

 !کن کاري یه داري

 !!عقدیشه زن! بزنم؟ هم به رو داداشم عروسي چکار؟ -

- ... 

 که ور کامپيوتر ليسانس فوق چرا!! کنه قبول رو من اگر تازه... کنند مي لعنتم خانواده و فاميل ي همه چي؟ بعد -

 من؟ به بچسبه و کنه رد داره، چي همه و کنه مي کار «گستر داده» تو

 .نيست پول که چي همه -

 !ميگيم ها پول بي ما رو این -

 الس داري کرده فکر طرف پروندي، چيزي یه مستقيم غير رفتي... گفتي مي بهش رو حرفت راست و رک باید -

 .نميشه دوال دوال که سواري شتر! زني مي

- ... 

 .نشده دیر هم هنوز -

 !!داداشم؟ ي خورده دست سراغ برم... عقدیشه زن: کردم تاکيد و زدم پوزخند

 ود نيست، کافي ها عاشقي و عشق اینجور... نداري دوستش ميگم دیدي: گفت بعد. داد تکون سر و خندید بلند

 .ميره یادت دیگه ماه

 ي شيشه از و دادم لم صندلي روي. نزد حرفي دیگه نيستم؟ جدي کردند مي فکر همه چرا. کردم نگاهش اخم با

 هم فکر آخرم هاي حرف به حتي سميرا اینکه و بود عروسي مراسم دیگه روز سه. شدم خيره بيرون به ویترین

 نبالد بود بهتر شاید کنم؟ فراموشش که بود ممکن. بودم نخش تو که بود وقت خيلي. کرد مي اذیتم بود، نکرده

 بچه وقتي که کوچيک بيني همون مشکي، درشت هاي چشم همون با. باشه اون شبيه خيلي که بگردم دختري

 !کرد؟ مي چکار اینجا این... کشيدمش مي محکم بودیم
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 رمسي. خيابون سمت پيچيدند کوچه از شناختم، نمي رو کدوم هيچ که دیگه دختر تا دو همراه. شد بيشتر اخمم

 صداي! کردم مي عوض رو راهم که بودم جاش من اگر آشپزخونه، توي شب اون اتفاق با ولي بود هميشگيش

 زدي؟ زل چي به: اومد فرشاد

 .من بغل تو بندازه خواست مي خواهرم که دختره همون. هيچي -

 !شده؟ قرمز هات لپ چرا حاال: گفت و خندید آروم

 نزدیک داشتند!! بابا اي. کرد جمع رو اش خنده. نيستم خزبازي و شوخي مود تو فهميد که کردم نگاهش جوري

. بستم رو رسيد سر. شدند رد در جلوي از. زدم زل هاش عکس به و کردم باز رو دستم جلوي رسيد سر. شدند مي

 !رنگه خوش چه شاله اون: گفت شون یکي لحظه همون

 .تو با ها این: گفتم فرشاد به و بستم رو هام چشم حرص با

 روي به رو درست دخترها. «داري؟ الزم کي تا» گفتم و برداشتم رو بيسيم گوشي. شدند مي مغازه وارد داشتند

 ور فرشاد سر ي اشاره با! دستمه گوشي که انگار نه انگار. بود نيومده داخل رامبد خواهر ولي بودند ایستاده من

 بفرمایيد؟: گفت فرشاد. «کنم مي رو ام سعي باشه،... درسته» گفتم گوشي تو و دادم نشونشون

 موندي؟ کجا رکسانا: گفت شون یکي و رفتند سمتش به دخترها

 .کنم مي صحبت موبایل با دارم: داد جواب بيرون از صدایي

 رو ها شال تاي و زد مي لبخند فرشاد. «آقا؟ نيست دیگه امر» گفتم گوشي تو و داخل نمياد که شد راحت خيالم

 !برسون سالم: گفت من به رو. کرد مي باز

 رد ها دختر از یکي. گذاشتم جاش سر رو گوشي و کردم خدافظي بعد. «رسونه مي سالم هم فرشاد» گفتم خنده با

 .رکسان دیگه بيا: گفت سرش روي شال کردن امتحان حال

 پيشخون سمت به مستقيم من به کردن نگاه بدون و شد مغازه وارد دختره. کرد تنظيم براش رو آینه فرشاد

 .دارم عجله من... بگير خوبه،: گفت دوستش به. کرد گوله فرشاد

 .ميام دیگه دقيقه ده فرشاد: گفتم و رفتم در سمت به... سوخته سياه ي دختره!! ميذاشت؟ کالس من واسه حاال

 مي روزي سه دو. باشه داشته دید کوچه نبش هاي شيشه از دقيقاً که شدم زدن قدم مشغول جوري و رفتم بيرون

 کشي، منت جاي به سري این خواستم مي. بود کرده هم ریجکت بار یه حتي بود، نزده زنگ بهم فاطمه که شد

 جلوي و کردم نگاه ماشينم ي شيشه تو. گرفتم رو اش شماره و آوردم بيرون رو موبایلم. بگيرم رو پيش دست

 بله؟: داد جواب. دادم باال رو موهام

 داره؟ چکار من ي مغازه تو روز هر دختره این: گفتم و کردم ول رو موها
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 خواهيته؟ معذرت عوض: گفت سکوت ثانيه چند از بعد

 .من نه بود، غلط تو کار -

. شا مغازه نرو ظرفيته، بي من داداش ميگم بهش باشه،: گفت فاطمه و اومدند بيرون مغازه از نایلون یه با دخترها

 !خوبه؟

 ده من! عادل نداري عقل خدا به: گفت فاطمه بعد و شد سکوت دوباره. نزدم حرفي. داشت حق ولي شدم عصباني

 ...خوشگل، دار، خونه اخالق، خوش کرده، تحصيل... کردم زندگي باهاشون ساله

 !!خوشگل؟ -

 !خوندي کور بگيري، رو کسي هر دست ميذارم من کني مي فکر اگه تو ولي ندارم علي به کاري -

 .روش هم تو هست، همه دست که ما اختيار... بفرما -

 .داشتمش نظر در تو واسه من هم بفهمونه بهم خودش اینکه از قبل. کنم نمي شوخي -

 راه گهدی نفر دو از فاصله با کمي. کردم نگاه بودند رفته که مسيري به و گرفت ام خنده ولي بخندم خواستم نمي

 گفته؟ بهت چي: گفتم خنده با. رفت مي

 .هيچي: گفت و خندید

 نداري؟ کاري. برم دیگه من: گفتم. شد مغازه وارد مشتري تا چند

 .شده حساس ميره داره علي باشه، آقاجون به حواست... نه -

 .نداره مشکلي نباشم چشمش جلو من -

 .خدافظ برس، کارت به -

 خدافظ. چاکرم -

 .نبود کسي. کردم نگاه خيابون انتهاي به دوباره و کردم قطع

 سپرده فرشاد به رو مغازه امروز. چرخيدم مي خودم دور سرگردون دیشب از من و بود شلخته حد از بيش خونه

 و مامان صداي و سر فقط. برم پایين ها پله از نداشتم جرآت. عروسي سالن بياد و ببنده شب بود قرار. بودم

 که بود اومده سراغم ساعت چند این توي بار دو یکي. هست هم فاطمه دونستم مي ولي شد مي شنيده آقاجون

 شانس که بود روزي آخرین امروز. کردم مي کاري یه باید. شدم بلند صندلي روي از. راهه به رو اوضاع بشه مطمئن

 ي همه پيش روز دو. بودم شده خيره علي خالي اتاق به که بود ساعت دو. داشتم رو مراسم این زدن هم به
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 فرشاد. خواستم مي رو سميرا من ولي بود من مال کامل طبقه این حاال. بود برده خودش ي خونه به رو وسایلش

 !نبودم مطمئن هيچي از من ولي بکنم رو تالشم باید بود گفته

. بود تر ریخته هم به هم پيش ساعت چند از پایين ي طبقه. رفتم پایين ها پله از و برداشتم اتاق در از چشم

 شد مي عصبي وقتي. داد مي فشار هم روي رو هاش دست و بود نشسته کاناپه روي راحتي لباس با آقاجون

 سرکه و سير مثل دلم چرا دونم نمي: گفت و اومد طرفم به مامان. نشد من اومدن متوجه اصالً. کرد مي اینطوري

 !جوشه مي

 !گفتي مي رو همين هم فاطمه عروسي: گفتم و رفت امشب جشن سمت به فکرم

 .داره فرق بار این. نه -

 ندارند؟ الزم چيزي اینا خاله: گفتم زور به ولي چرخيد نمي زبونم

 ...آرایشگاه ببره رو سميرا که اونجاست اميرعلي. زدیم زنگ دفعه بيست صبح از... نه -

 کو؟ فاطمه: گفتم. نداشتم رو هاشون برنامه شنيدن ي حوصله

 نبود، فاطمه خندید مي داشت جلوم که کسي ولي زدم صداش همزمان و کردم باز رو در. کرد اشاره اتاق به

 .بيا لحظه یه فاطمه... یااهلل: گفتم و انداختم پایين رو سرم! کرد؟ مي چکار اینجا این!! نداشت هم روسري

 نيست؟ تنها نگفتي چرا: پرسيدم مامان از آهسته. کردم پشت و بستم نيمه تا رو در

 !چي؟: گفت و اومد بيرون فکر از

 .هيچي: گفتم. پسرش عروسي بره بود قرار شب ناسالمتي. بود ها حرف این از تر گيج

 چارچوب توي رو فاطمه و چرخيدم. کشيد خودش با بود، دستگيره روي که هم رو من دست و شد باز کامل در

 سایشآ دقيقه یه: گفتم آروم. بپوشونه رو شبش لباس باز ي یقه که بود انداخته هاش شونه دور مشکي شال. دیدم

 !نداریم؟

 و باشه ساکت که کشيد نشون و خط برام ابروش و چشم با. نبود دید توي دختره که زدم اشاره اتاق داخل به و

 داشتي؟ کاري: گفت

 کجاست؟ سميرا آرایشگاه... دارم علي دست چيزي یه. آره -

 ...بعد خوره، مي ناهار خونه، مياد بذاردش علي: گفت تعجب با

 !بده آدرس ميشه، دیر: پریدم حرفش وسط

 .خونه رسه مي االن... گذاشته که حاال تا: گفت. بود 10:00. کرد نگاه ساعت به
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 !بده آدرس: گفتم و آوردم پایين رو صدام

 !!بگير علي از: گفت و کرد ریز رو هاش چشم

 !خبرتونه؟ چه: گفت آقاجون. بود بدتر فحش از که بست روم تو رو در محکم بعد

 عروس؟ آرایشگاه همون نميره فاطمه مگه: گفتم و رفتم ميزد قدم پذیرایي انتهاي که مامان سمت به توجه بي

 .باالیي خيابون خانوم، عاطفه پيش ميره. نه -

 مياد رامبد االن: داد ادامه مامان. بودند اونجا کارآموز دخترهام دوست از تا دو کجاست، دونستم مي. بله

 .دنبالشون

 نرفت؟ سميرا با چرا -

 .ونک... اوه... بود دور ناتاشا -

 .مرسي: گفتم و زدم لبخند

 مرسي؟ چي -

 .بيرون ميرم سر یه دارم -

 .کن مرتب هم رو موهات خليل، برو -

 ه؟پالس اینجا چرا خسروي دختر: پرسيدم دوباره و افتادم اتاق داخل یاد... باشه کار در رفتني اگر. دادم تکون سر

 !!مياد فاطمه با هميشه: گفت تعجب با مامان

 موقع و انداختم باال شونه! بياد هستم، من وقتي هم هنوز که کشيد نمي خجالت! دیدمش نمي من چرا پس جدي؟

 .بریم هم با بيا زود: زد داد آقاجون در از رفتن بيرون

 .کنم دیر شاید ببرید، ماشين -

 رو بر و دور. بود ایستاده ها پله پایين دختره برگشتم، جين و تيشرت با وقتي و رفتم باال لباس کردن عوض واسه

 زا اخم با و کردم لعنت رو شيطون ولي کنم خالي این سر رو دردم اومد نمي بدم. نبود فاطمه از خبري. کردم نگاه

 برید خوایيد مي چرا دونم مي: گفت شد؟ نمي سرش خجالت دختر این. اومد حياط به دنبالم. شدم رد جلوش

 .عروس آرایشگاه

 تا هم ماش کنه، نمي قبول برادرتون زن: داد ادامه که بگم چيزي خواستم و برگشتم. بود کرده عصبانيم واقعاً دیگه

 .گفتيد بهش که ميشيد پشيمون عمر آخر
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!! کنم چکار قراره من دونست مي حقي چه به اصالً. کرد مي صادر حکم که دونست مي چي زندگيم و من از این

 گيزند ي درباره نداره حق دیگه بگيد فاطمه به: گفتم. بود رامبد خواهر نباشه چي هر. بمونم خونسرد کردم سعي

 !بزنه حرف دیگران با من شخصي

 .بگه نبود الزم. نگفته من به چيزي فاطي -

 !شدید متوجه خودتون فضولي با پس: گفتم و شد بيشتر عصبانيتم

 .گفتم صالحتون به من: اومد حرف به ثانيه دو از بعد. موند ساکت ولي بزنه حرفي که کرد باز رو هاش لب

 هن من که... ميگذره شما مغز تو چي هر: کردم اضافه. نشه شر بعداً که کندم مي رو خودمون ي قضيه قال بود بهتر

 !کنيد تمومش باید جا همين... بدونم خوام مي نه دونم، مي

 خيره من به هنوز اما بندازم بهش هم دیگه ي تيکه تا چهار من تا کنه اعتراضي یه یا بشه منکر کل به بودم منتظر

 هم من بازوي به که قدي این با. داشت مي بر من از رو اميدش باید ولي بود بد خيلي لحنم. زد نمي حرفي و بود

 نمي من درد به فهميد، شد نمي رو غمش و شادي بين فرق زیاد حسي بي از که معمولي صورت این و رسيد نمي

 فاطمه. رفت حياط در سمت و انداخت پایين رو سرش حرفي هيچ بدون. اومد کوچه از ماشين بوق صداي. خورد

 .فعالً. رامبده: گفت من به و اومد بيرون ساختمون از عجله با هم

 

 علي حق در. نه یا بزنم حرف سميرا با باید که کردم مي فکر این به کرد مي کار موهام روي خليل که مدتي تمام

 دست تونستم نمي که من ولي بود کم احتمالش. زد مي چي همه زیر و موند مي من با سميرا اگر تازه. بود نامردي

 ونهش به محکمي ي ضربه با کي؟ تا. بود نرفته یادم از و بودم کرده صبر ماه سه. نکنم کاري هيچ و بذارم دست روي

 ي لهجه با خندید، مي آینه توي از که مهدي به رو و داشت ام نگه خليل که ها سراميک روي بيفتم بود نزدیک ام،

 .نکن خراب رو من کار ور، اون برو: گفت ترکي

 .کنه مي اي هسته آزمایش داره خليل وایسا دور: گفتم خنده با

 !نخور وول: زد تشر و کرد نگاهم چپ چپ آینه توي خليل

 عادت اخالقش به دیگه. جا همين گشت مي بر اصالح موقع هم بود رفته محل این از کي هر ولي بود اخالق بد

 یکي روي مهدي. آورد مي در برامون خواستيم مي ازش که مدلي هر داشت، رو پدرمون سن اینکه با. بودیم کرده

 .است دیگه یکي داماد باش، زود خليل: گفت. بود خلوت خيلي روز وقت این. نشست ها صندلي از

 !ها صف ته ميندازمت بکني شلوغ -

 !مهدي؟ االن داري چيکار تو: گفتم. کرد نگاه خالي هاي صندلي به و
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 .دعوتم عروسي شب -

 ...مادر کدوم -

 !بگير دهن به زبون: خليل

 !کرده؟ دعوت رو تو کي -

 ...جاکـِ یه -

 .اهلل اال اله ال: خليل

 .بود داداشش عروسي که خدایي بنده یه -

 دوباره مهدي. بود عادتمون بچگي از. بذارم خليل سر به سر کم یه اومد مي خوشم. لرزید مي خنده از هام شونه

 .نزني دست رو ابروهاش: گفت

 ...شمایي ميده رخ کنه، مي نخ ابرو که اوني: من

 نداري؟ خانواده خودت مگه آقا: گفت زنونه لحن با و کرد نازک رو صداش مهدي

 به ما اما. نرسه هم به صدامون که کرد روشن رو سشوار و انداخت ميز روي رو تيغ خليل. خندیدیم مي دو هر

 .بودم اومده بيرون خيال و فکر از اي دقيقه چند حداقل... دادیم ادامه کارمون

 ممستقي و نشستم فرمون پشت. نداشتم هم شدن حاضر ي حوصله. خونه برم خواستم نمي شد، تموم کارم وقتي

 مي پيدا جو و پرس بار دو با و شناختند مي همه که بود جایي. بود برده رو اسمش مامان که آرایشگاهي به رفتم

 ي رهشما روي و آوردم بيرون رو گوشيم. نبود روشن خودم با تکليفم و بودم زده زل تجاریش بزرگ تابلوي به. شد

 .شد خاموش گوشي ي صفحه. کردم مي رو تالشم باید. زدم مي رو حرفم باید حداقل. کردم مکث سميرا

 خاطر به دختره ولي... ميشم پشيمون بود گفته هم دختره کرد، مي رد گفتم، مي بهش. کردم unlock دوباره

 این با چي؟ بعد کرد، مي هم قبول اگر. گرفتم ضرب فرمون روي. شد خاموش دوباره صفحه. گفت مي خودش

 الهخ حتي و خانواده ي همه اینطوري تازه. شد مي پشيمون ماه چند از بعد. کنم خوشبختش تونستم نمي وضعيتم

 داشت؟ رو ارزشش. کردم مي دشمن خودم با رو

 حرف سميرا با خوام مي: گفتم و گرفتم فاکتور رو احوالپرسي و سالم معمول طبق و گرفتم رو فرشاد ي شماره

 .بزنم

 !زدي؟ زنگ من به چرا پس: گفت کوتاهي سکوت از بعد

- ... 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

23 

 

 .کنم منصرفت من خواي مي -

 بهاره؟... بود؟ کي... آخري به بزن زنگ: گفت خودش. نزدم حرفي. نبود سوالي اش جمله

 .پيچوندم ماهه 0 که رو اون -

 ...بود هم خوشگل... ندادي علي و خودت دست کار تا ببينش برو -

 رونيگذ خوش واسه فقط یکي به من که هم بار یه. شد کشيده آرایشگاه تابلوي سمت به دوباره نگاهم. کردم قطع

 حتماً هم سميرا پس بودم تابلو انقدر اگر بود؟ فهميده کجا از دختره اون. بفهمه خواست نمي کسي کردم، نمي فکر

 روشن رو ماشين!! کردم مي غلطي چه اینجا من بود، نياورده روش به به اون... بود نياورده روش به و دونست مي

 دوباره باید. نبردم حياط تو رو ماشين. رسيدم در دم که بود ظهر از بعد یک ساعت. اومدم در پارک از و کردم

 .داد نمي اهميتي کس هيچ. نيستم مجلس تو من که فهميد نمي کس هيچ. رفتم مي و بستم مي رو ساکم

 تخت رو و رفتم خودم ي طبقه به راست یه. داشت وحشتناکي آرامش. ساکت خيلي ولي بود شلخته هنوز خونه

 به رو علي هم اون حتي. نزد حرف علي با چرا نکرد؟ پشيمون رو مامان چرا بودم، گفته فاطمه به که من. شدم ولو

. مگذاشت هام لب بين نخ یه و آوردم بيرون رو سيگار ي مچاله ي بسته تخت، کنار کشوهاي از. بود داده ترجيح من

 ترک تو. نکردم روشن... ولي... باال نياره رو آقاجون و نره پایين بوش که بستم رو پنجره و در و شدم بلند بعد

 .بودم ماهه هشت

 که دونستم مي هم خودم. کردم پارک عروسي سالن پارکينگ توي رو ماشين آدم ي بچه مثل بعد ساعت چند

 هوا و بودیم تير آخرهاي! شد نمي حل چيزي که بستن ساک با بود، پریده دستم از سميرا. بکنم کاري نيست قرار

 ظلومم خيلي. بود ریخته کج و اطراف از بلندتر جلوم موهاي. انداختم باال ي آینه به نگاهي. بود نشده تاریک هنوز

!! ومدا مي بهداشتم دیپلم فوق به عجيب که داشتم پرفسوري ریش ته. باال فرستادمشون دوباره. داد مي نشونم

 شلش. بودم زده نداشت، دوست آقاجون چون ولي کرد مي ام خفه داشت. کشيدم دست طالیي کراوات روي

 اسپورت لجش از که بود حقش. بود داده سفارش فاطمه رو ایم قهوه پيراهن و شلوار و کت... تر شل... کردم

 !!رسيدي؟ االن خان عادل: اومد مادرم دایي صداي لحظه همون و شدم پياده. بپوشم

 .بدم انجام رفتم بود، اومده پيش کار. نه: گفتم مصنوعي ي خنده با. بودم اومده دیرتر هم عادي هاي مهمون از

 ماشين با همزمان. رفتند مي ما از جلوتر ها خانوم. زدیم قدم رو طوالني نسبتاً مسير هم با و کردیم روبوسي

 دمرسي بهش وقتي. کرد مي صحبت موبایل با رامبد. باشم در جلوي که کردم بيشتر رو سرعتم. رسيدیم عروس

 !باهاش؟ بزني حرف خواي مي... اومد االن همين: گفت مي داشت

 خاموشه؟ گوشيت چرا حاال؟ تا بودي کجا: گفت گوشم زیر و کرد خدافظي بعد

 بود؟ فاطمه. بودم کرده گير ترافيک تو -
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 .کرده داغ گوشيم گرفت رو سراغت بس از. آره -

 به و بودند شده پياده عروس ماشين از. گفتيم خوشامد و دادیم دست شدند مي رد که نفر چند با. زدم لبخند

 ردک نگاهم. بود شلوغ خيلي سالن در دم. کنه بش و خوش باهاشون و بره خواست مي رامبد. رفتند مي زنونه طرف

 !دیگه بيا: گفت و

 .ميام االن -

 مي داشت علي و بود شده تموم چيز همه. شدم خيره سميرا سفيد شنل به و موندم جا همون من. رفت

 !تو؟ بودي کجا: خورد گوشم به همهمه بين از فرشاد صداي. شدم جدا جمعيت از و رفتم عقب عقب.خندید

 .خونه: گفتم. بود ایستاده کنارم. کردم بلند رو سرم

 دادن؟ صفا مشغول: گفت و کرد سفت رو کراواتم

 .اومدن همه دیگه بشين، تو بيا: گفت باز. نيومد ام خنده من اما

 .ميام... برو تو -

 هم ساعت نيم جمع سر مجلس کل از. موندم من اما. رفتند همه. رفت هم فرشاد. کردم شل دوباره رو کراواتم

 تا صد هاي تعارف و دیدم ام شوهرخاله کنار رو آقاجون راضي و خوشحال صورت که قدر همين. نبودم سالن داخل

 . بود بهتر جا همه از بيرون همين. کردم بدل و رد ملت با غاز یه

 :گفت اخم با بار این و اومد بيرون بار چهارمين براي رامبد. بود کامل امشب ماه ولي نداشت ستاره تهران آسمون

 شده؟ چي

 چي؟ -

 زده؟ دزد رو ات مغازه -

 !نه -

 کردي؟ تصادف -

 !نه -

 وایسادي؟ اینجا ها بدبخت مثل چرا -

 !تو؟ نمياي چرا! دنبالت اومدم بار چهل: گفت دوباره. زدم پوزخند

- ... 
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 نميگيد؟ من به فاطمه و تو که شده چي -

 .دارم عصبي درد معده دیشب از من هيچي، -

 .نهک مي جبران رو کارت این شد تو نوبت بگم بهت گفت. کجایي پرسه مي هي علي! باال بنداز قرص تا دو خب -

 !کرده جبران هم حاالش همين بگو بهش -

 اته؟ معده فقط مطمئني -

 بهت وگرنه کنه، سورپرایزت خواد مي فاطمه که حيف: گفت و گذاشت ام شونه روي رو دستش. خندید. خندیدم

 .پختم برات آشي چه گفتم مي

 آشي؟ چه: گفتم و کردم ریز رو هام چشم

 با و کرد سفت رو کراواتم گره رامبد. نزدم حرفي. بودم افتاده گيري عجب. داشت خبر خواهرش جریان از شاید

 .ميشه هم تو نوبت: گفت پدرانه لحن

 خواهرته؟: گفتم و کردم کج رو سرم. بود نشده هم سالش چهل خوبه حاال

 !!!!بله؟ -

 نيست؟ تو خواهر اون -

 .آره... آهان: گفت و چرخيد سرش پشت به

 رو اش شده فر موهاي نصف شالش. بود باز هم هاش دکمه و بود پوشيده مجلسيش پيراهن روي کوتاه مانتوي یه

 مي داشت دختره. نبود خيالش عين هميشه مثل هم رامبد. کرد مي صحبت موبایل با داشت. پوشوند نمي هم

 ...تاریکه: گفتم. رفت

 .تو ميرم دیگه من: گفت و کرد نگاه من به خشک چوب مثل ولي بخونه رو اش ته تا که

 سمت به! بودیم سپرده اي زميني سيب چه دست رو خواهرمون ببين. رفت رامبد و شد گم تاریکي توي دختره

 يلعنت کراوات. نبودم زميني سيب که من. خلوت هم بود، تاریک هم. شدم پشيمون در جلو ولي رفتم سالن ورودي

 صبر: گفتم و رسيدم بهش بعد ثانيه 30. کردم بيشتر رو سرعتم. رفتم ها ماشين پارکينگ طرف به و کردم شل رو

 !کن

 پایين؟ انداختي رو سرت کجا: گفتم دوباره. داشت اخم برگشت سمتم وقتي. پرید ترس از

 شر ما مجلس آخر خواستم مي فقط. بودم نيومده شنيدن و گفتن گل واسه هم من. نزد حرفي و داد ادامه راهش به

 !!افتادید؟ راه من دنبال چرا: گفت و ایستاد تر جلو متر ده. نشه درست
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 !!لباس این با نيست؟ حاليت خلوت راه و شب شما -

 بيابونه؟ اینجا مگه -

 !بدتره بيابون از: گفتم و موند ثابت پيراهنش جلوي باز چاک روي هام چشم. انداختم پاش تا سر به نگاهي

 کمي و دمآور در رو کتم رسيدیم ماشينشون به وقتي. افتاد راه دوباره و کرد نگاه ساعتش و اطراف به بالتکليفي با

 توي چيزي دنبال و بود نشسته راننده کنار صندلي روي. بره که نشد سوار من تصور خالف بر. زدم قدم تر دور

 .برید شما... کشه مي طول: گفت و آورد بيرون باز ي شيشه از رو سرش. گشت مي داشبورد

 !نيستم شما عالف من باشيد، زود: گفتم و شدم تر نزدیک ماشين در به

 !اسکورت؟ واسه بيارید تشریف خواستم من: گفت و رفت باال کوتاهش و کلفت ابروهاي

 نمي بيرون زنونه از مجلس وسط خواستيد، نمي اگر: گفتم و شدم خم شيشه روي. گذاشتم سقف روي رو ساعدم

 .زدید

 !!چي؟ -

 !کردید بهانه... دونم مي چه که چيزي اونِ...  دنبال اومدید نمي بعد -

 !!منظورتونه؟ مادرم هاي قرص: گفت و کرد بلند رو نایلوني

 تر ایينپ نگاهش بعد. موندیم خيره هم به لحظه چند... بودم شده ضایع قسمتي تا کمي. نداشتم گفتن براي حرفي

 زا جلوتر و کرد قفل شد، پياده حرفي هيچ بدون. کردم سفت رو صاحاب بي کراوات و رفتم عقب. تر پایين اومد،

 شما. ميرم خودم: شنيدم رو صداش ولي برنگشت سمتم! ام دنده یه چقدر من دونست مي احتماالً. افتاد راه من

 .بفرمایيد

 !فرمایم مي دارم هم من -

 !خوندنه یاسين خر گوش تو مثل شما با بحث -

 !!!شدم کارتون مزاحم چيه؟: گفتم بشنوه که جوري کنه؟ انتخاب که نبود این از بدتر المثل ضرب

 !کارمون؟: گفت و چرخيد. ایستادم بخورم، بهش اینکه از قبل. شد متوقف جا در

 .کرد تر تند رو هاش قدم فقط و نزد حرفي. انداختم باال همزمان رو ابروم و شونه خيالي بي با

 بدرقه واسه بود قرار فاطمه اصرار به و کردیم مي خدافظي ها مهمون از داشتيم کردم مي فکر که چيزي از تر زود

 ترحمش و خوردن تاسف تحمل. بودم کرده قبول خوبه، حالم بدم نشون بهش اینکه براي. بریم عروس ماشين ي

 داده تدس بس از. بوده گذرا زندگيم دخترهاي ي بقيه مثل سميرا به احساسم کنه فکر اینکه تا بود تر سخت برام
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 حرف به رو گوشم نياد فاطمه باز که بودم شده پنهان هام عمو پسر کنار! بود برداشته تاب هام انگشت بودم،

 مي خوشحالي همينقدر هم بودم علي جاي من اگر. کرد مي گردش برعکس و مامان به آقاجون از نگاهم. بگيره

 !!بود نزده حرف همه با اخالق خوش و خوشرو انقدر هيچوقت آقاجون ولي آره مامان کردند؟

 تو جشني جور هيچ نبود قرار آقاجون خواست به. بودند مونده ها خودي فقط. شد مي پراکنده داشت جمعيت

 خاطر به هم باز ولي بود اومده پيشونيش روي تا کامل شالش. بود من سمت چشمش فاطمه. بشه برگذار خونه

 طرفش به. زد صدا رو اسمم و نياورد طاقت عاقبت. نمياد خوشم دونست مي. طرف این اومد نمي دورم مردهاي

 کو؟ ماشينت ميفته، راه علي االن: گفت هيجان با. رفتم

 .تر نزدیک آوردمش -

 .کنيد ته و سر برید دنبالشون، ميایيد اگه ها بچه: گفتم هام پسرعمو به رو بعد

 و داوم نزدیکم مامان. رفتيم خانواده سمت فاطمه با. اومدند پایين سالن هاي پله از و دادند تکون دست نفري چند

 .تو دومادي ایشاال: گفت آروم و کرد ماچم. شدم خم. کشيد باال رو خودش

 .بيان تونند نمي. کردند عذرخواهي مامان بابا: گفت و اومد طرفمون به رامبد. زدم خنده زیر

 با فاطمه. بود رسيده خودش به خيلي و داشت تن به طوسي قدیمي طرح شلوار و کت. داد تکون سر آقاجون

 .علي پيش بریم. رفت فيلمبردار: گفت بيشتر هيجان

 

: پرسيد سریع. رفتم بود شده پياده که علي سراغ. داد هل رو من هم مامان و رفتند عروس ماشين طرف به همه

 امروز؟ نيستي چرا

 .بودم بر و دور همين -

 شده؟ حرفت آقاجون با -

 ...نه -

 لفظ نای از علي و من که هرچند. بودم نگفته هم تبریک حتي. نچرخيد زبونم ولي «بشيد خوشبخت» بگم خواستم

 ي پنجره از که شدم خم کمي و گذاشتم شلوارم جيب توي رو هام دست. داد دست هم بقيه با! نداشتيم ها قلم

 ماشين طرف این که من متوجه و زد مي حرف مادرش با بازش ي پنجره از سميرا. کنم نگاه رو ماشين داخل راننده

 !خان عادل تو عروسي ایشاال: گفت و خندید فاصله همون از خاله. نبود بودم،

 .گفتي بار سه امشب خاله: گفتم و خندیدم

 .نشه بازي نشه، سه تا -
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 یعني؟ بگيرم زن تا سه -

 کراواتت چرا: گفت لبخند با. بود شده خوب خيلي. شد خيره هام چشم به بود، چرخيده که سميرا و خندید خاله

 بستي؟ اینجوري رو

 .خوبه -

 .کنم درست برات جلو بيا -

 .خواد نمي -

 دم بودم رفته کردنش پشيمون واسه امروز که کرد نمي خطور فکرش به هم صد در یه. بود خيره بهم هنوز

 خوبي؟: گفت. آرایشگاه

 .آره -

 ...من -

- ... 

 و آوردم در رو کت. بود گرم. رفتم دورتر و زدم پوزخند. پوشوند رو پنجره تمام. انداخت جلوم رو خودش فاطمه

 خما. کرد مي نگاه طرف این به و بود ایستاده پگاه کنار که افتاد دختره به چشمم. انداختم هام شونه از یکي روي

. دش نمي رد دختره کنار از امشب ولي گرفت، مي نادیده رو آشناها شلوغي تو که بود هایي بچه اون از پگاه. کردم

 جا به جا فيلمبردار خواست به رو ماشين علي. شد جمع هم دور خانواده دوباره. گرفت فاصله ماشين از فاطمه

 .بگيره ام گریه ترسم مي: گفت بعد. آورد جلو و گرفت رو خواهرشوهرش دست فاطمه. کرد

 نمي: گفتم. داشت نگه هاش چشم جلوي رو روسریش ي گوشه و زد گریه زیر بود تلنگر منتظر انگار که مامان

 داري؟ نگه رو زبونت توني

 اون. کردند مي نگاه کرد مي حرکت که عروس ماشين به دو هر. کرد پاک رو هاش اشک دستمال با هم فاطمه

 قهرش خدا! کنيد بس: گفت آقاجون. کرد مي خرد رو اعصابم ها زن ي گریه. زد مي هق هق داشت خاله راه طرف

 .گيره مي

 .مامان ميگه راست آقاجون: گفت کردو بغل رو مامان. کرد جور و جمع رو خودش فاطمه شد دور که ماشين

 .کنيم مي شب رو هامون گریه حاال: داد ادامه فاطمه. کرد فين فين مامان

 .بفرما آقاجون آورد، رو ماشين رامبد. شيم سوار بریم: گفت!! بود کرده بهترش مثالً. کردم نگاهش چپ چپ

 اب. بودند اومده رامبد ماشين با حتماً. نشينه فرمون پشت که بود کرده بهانه رو گردنش آرتروز دوباره آقاجون

 و عروس ي چکاره مگه! بشينه؟ خواست مي کجا. نبود رامبد خواهر براي جا فاطمه دار پف هاي لباس و پگاه وجود
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 زمين روي که دختره ي شونه به فاطمه. گرفتم رو هام سوال جواب بعد دقيقه یه! اومد؟ مي حتماً باید که بود داماد

 .بيار ماشين برو عادل. برند هم با ها جوون: گفت و گذاشت دست بود، گرم پگاه با سرش و بود نشسته

 مني؟ با: گفت فاطمه به گيجي با و چرخوند من سمت به رو سرش رامبد خواهر. کرد نگاه من به مستقيم و

. شد خریداري نگاهش و نشست صورتش روي لبخند. دختره پاي تا سر به بعد انداخت، فاطمه به نگاهي مامان

 حاال. بستند مي ریشم به رو دختره ميذاشتم دست روي دست اگر. شد مي فاطمه ي توطئه وارد داشت انگار

 .است غریبه! منه با فرشاد: گفتم و اومدم خودم به. کرد مي نگاه ما به هم آقاجون

 .رفت که فرشاد: مامان

 .ميان من با مامانينا پس... اِ: من

 !نيست راحت تو ماشين هاي صندلي: آقاجون

 .رسم مي بهشون... نيفتاده راه هنوز بابا: گفت و شد بلند دختره. نبود خوب سر بر خاک منِ  چيز هيچ کالً. آره

 رپس ماشين... ميگذره خوش بابا، نه: گفت و کشيد رو دستش دوباره فاطمه. کرد جمع با اي سرسري خداحافظي و

 بري؟ ميذارم مگه. خاليه عموم

 احسان با نذارم که کنه تحریک رو من خواست مي. نشنيد رو دخترهِ  «نيست الزم» و رفت احسان ماشين طرف به

 با خوام مي کو؟ رکسان: گفت و چرخيد فاطمه. زد صدا رو فاطمه مامان و کرد کج پارکينگ طرف به دختره. بره

 .کنم آشناش احسان

 .کنه مي باد دستت رو نجنبي زود. کني مي خوبي کار: گفتم. گرفت نظر زیر رو من حرص با

 تو من که درسته بفرستدش؟ احسان با خواست مي جدي جدي نکنه. رفت دختره دنبال و شد ناراحت صورتش

 مامان به. نبودم سواستفاده اهل و شد مي سرم مرام جو یه حداقل ولي بودم زده احسان به سور یه دختربازي

 .بده وسط این ماشين، تو بشينيد: گفتم

 خواهر: مطلب اصل سر رفت مستقيم رسيدم بهش وقتي. دویدم فاطمه دنبال من و رفتند رامبد ماشين طرف به

 .کني مي خراب رو ما ي رابطه داري! فهمي؟ مي شوهرمه،

 !کنم نمي تن من... دوزي مي و بري مي خودت تو -

 خواي نمي. تو ماشين تو کنم سوارش خوام مي نداشت خبر که اون کردي، تحقيرش اش همه هفته این تو -

 !تو نه من نه دیگه نکني خواهي معذرت ازش اگه خدا به! جهنم به بگيریش

 .رامبد پيش برو تو: گفتم بلند و فرستادم بيرون حرص با رو نفسم

 ميري؟ داري کجا -
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 !دیگه برو: گفتم و برگشتم

 داد. دش مي نزدیک پارکينگ به داشت. گرفت قرار دیدم تو دختره دویدم، و کردم بيشتر رو سرعتم. نيومد دنبالم

: تمگف نفس نفس با و بستم رو راهش جلوي باالخره. کرد تر تند و شد ام متوجه. دویدم تر سریع زد، شد نمي که

 .برگرد

 .زدم زنگ بهش... منتظره بابام -

 .نمياي بگو بزن زنگ: گفتم و گرفتم رو جلوش باز. بشه رد خواست

 مسخره شما نيست الزم. هست مسخره کافي ي اندازه به ها مراسم اینجور: گفت تر بلند و شد عصباني بار این

 .کني ترش

 .بخوره هم به مون ميونه شما لجبازي خاطر به خوام نمي شده، دلخور ازم خواهرم -

 !من؟ لجبازي: گفت و زد پوزخند

 .بریم بيفت راه -

 .ببينم کنار برو -

 ؟ Ok. ماشين تو کنم مي پرتت برم مي بشم مجبور اگه! تموم مياي، و ميشي من ماشين تو امشب تو -

 اصلهف ازش. اومدند مي ما سمت به داشتند نفر چند. کرد نگاه فقط ثانيه چند. بودم شده وحشتناک خيلي احتماالً

 در. افتاد راه من دنبال بره مثل بحثي هيچ بدون بعد. نمونه منتظر گفت پدرش به و آورد بيرون رو موبایلش. گرفتم

 ستننش موقع. فيلمبردارها ماشين دنبالش و شد رد عروس ماشين. بشينه که داشتم نگه و کردم باز براش رو جلو

 .بگيره وجدان عذاب خوام نمي اومدم، فاطي خاطر به فقط: گفت

 !!!خب آره: گفتم و بستم رو در

 

 گمشون گفتم مي و خونه رفتم مي راست یه نبود دختره اگر. دادم تکون دست براشون و شد رد رامبد ماشين

. نشستم فرمون پشت و دادم باال رو هام آستين. انداختم عقب هاي صندلي روي رو کتم. شد نمي حاال اما کردم

 .نترس آوردیم، در بازي چل و خل اگه: گفتم افتادم، راه که همين

- ... 

 .دارم هم یک پایه من -

- ... 
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 وارد .نگيرم جيبي تو پول آقاجون از تا کردم مي مکانيکي گاراژ یه تو که بود زماني یادگاري هام گواهينامه انواع

 شونه زیر و صورت روي موهاش معمول طبق. کرد مي بازي تبلتش با داشت. کردم نگاهش. شدیم اصلي خيابون

 !غيرت خوش رامبد خواهر از هم این. بود ریخته هاش

. شد مي شنيده بوق تا دو یکي هم گاهي و بود بلند ها پخش صداي فقط. کردند مي رانندگي عادي همه هنوز

 روني؟ مي دخترها مثل چرا: گفت. دادم پایين رو شيشه. اومد من کنار احسان ماشين. نبود خلوت ها خيابون

 .لحاظ اون از! آهان: گفت و خندید بلند کنارم، دختره دیدن با و کرد کج رو گردنش

 !ميدون: گفتم و نباشه ور این چشمش که کشيدم جلوتر رو ماشين

 کردن رد منتظر هم علي دونستم مي. شد مي خلوت مسير بعدش. بود نمونده زیاد ميدون تا. زد کوتاهي بوق

 يم خودشون بعد بریم، باهاشون اتوبان زیرگذرهاي از یکي تا بود قرار. نبود بد رانندگيش هم اون وگرنه. ميدونه

 رفمح بودم نکرده سعي حتي من. بردش مي داشت علي. افتادم سميرا یاد دوباره. گشتيم مي بر ما و شمال رفتند

 ...شاید. داد مي رد جواب علي به کرد، مي صبر خاطرم به خواستم مي اگر شاید. بگم بهش کنده پوست رو

 و بودند زده جلو من از همه. کشوند حال به رو من و شد رد کنارم از هم سر پشت بوق تا چند با احسان ماشين

 حسابي هاشون بوق و بود شده تر بلند هم قبل از بر و دور هاي ماشين پخش صداي. داد مي ویراژ همه از اول علي

 .اسپيکره رو: دادم جواب. بود فاطمه. خورد زنگ گوشيم. بود اعصابم رو

 !عادل؟ موندي کجا ها؟ بچه خوبيد -

 مي رو سميرا من دونست مي که فاطمه. اومد مي فاطمه و مامان ي خنده و شاد آهنگ یه صداي خط پشت از

 !اینجام هم من انگار نه انگار و بود تبلتش تو سرش هنوز هم دختره! بود؟ چي واسه خوشحالي همه این... خواستم

 خواست مي رو چي. نکرد بلند رو سرش ولي خورد تکوني دختره. شد کنده جا از ماشين و گذاشتم گاز روي رو پام

 از رنف چند هاي ماشين بين از. دادم گاز بيشتر! صف ته رفت مي باید خب،! نميده؟ اهميت من به مثالً؟ کنه ثابت

 .خودم داداش... آفرین: گفت فاطمه و کشيدم الیي فاميل

 بوق روي رو دستم. گرفتم رو احسان و کردم بيشتر رو سرعتم. بود چسبيده در ي دستگيره به محکم دختره

 به تکوني یه شد مي و بود خلوت خوشبختانه. کردم اجرا براشون هم دیگه نمایشي حرکت تا چند و کوبوندم

 رو ماشين. جلوم پيچيد و نيومد کوتاه احسان! گردنم بود افتاده هم جلو الستيک جفت یه گرچه... داد ماشين

 .نياد پشيموني باشيد مواظب: گفت فاطمه و زد بوق برام رامبد. کردم کنترل

. علي و بودم من فقط حاال. بود شده شاخ خيلي امشب. کردم رد رو احسان. گرفتم سرعت باز و «نترس» گفتم

 گل تا چند سميرا. نداشتم کردن پارک قصد من ولي شدند متوقف زدن چراغ و بوق با همه. زیرگذر همون نزدیک

 عادل؟ ميري کجا: گفت گوشي تو فاطمه. انداخت بيرون پنجره از خدافظي ي نشونه به
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 !دنبالش برو رامبد: گفت فاطمه و شدم موازي علي ماشين با

 يراسم سرش پشت و بود علي خندون صورت به چشمم. کرد بلند رو سرش و گذاشت کنار رو تبلت باالخره دختره

 به و برگشت هم علي. بود شده پخش آرایشش از کوچولو یه. بود خيس هاش چشم انگار و بود زده زل من به که

 هجاد به من بعد. نکشيد طول بيشتر ثانيه چند ها این تمام. بود من روي سميرا هاي چشم ولي کرد نگاه سميرا

 فيکا فقط. سرعت الین گاردریل سمت... کردن پارک قصد به نه اما کشيدم ها کناره سمت رو ماشين و کردم نگاه

 نگقش پایان اینطوري... سرعت این با و بره بين از داشتم حاشيه با که کمي ي فاصله تا بچرخونم رو فرمون بود

 نه؟ داشت، تري

 واضح صداي بعد پگاه، جيغ فاطمه، و مامان التماس. بود همه صداي از مخلوطي اومد مي گوشي از که صدایي

 !کن کاري یه رکسان! رکسان: زد مي داد که رامبد

 عکس هيچ و بود نشسته آروم رامبد ي خواسته برخالف که بود هم دیگه نفر یه ماشين این توي. اومدم خودم به

 از و کردم پارک گوشه یه. آوردم پایين رو سرعت کم کم و چرخوندم راست به رو فرمون. داد نمي نشون العملي

 !عادل؟ کردي چيکار: گفت فاطمه. داشت نگه من پشت که شدم خيره رامبد ماشين به آینه

 چهي. موندیم خيره لحظه چند. برگشتم دختره طرف به و کردم قطع رو تماس. بود شده ساکت ماشينشون پخش

 ردم،ک باز که همين. کوبيد در به شدت با کسي که بگم چيزي خواستم. بگيره رو من جلوي که بود نکرده کاري

 سرتون شوخي بابا: گفتم خنده با و زدم راه اون به رو خودم. داشت حق. کشيد بيرون و گرفت رو ام یقه رامبد

 !نميشه؟

 بلند هک اومد پشتش از فاطمه صداي. کرد مي نگاه عصباني خيلي. نداشتم توقع اصالً که خوابوند گوشم زیر محکم

 !رامبد کن ولش: گفت

 شوخي... نداره عيبي: گفتم خونسرد و خندیدم باز. بيفته راه دعوا خواستم نمي. دادم فشار هم روي رو هام پلک

 .بود خرکي من

 ور خودت جوري یه. من ماشين تو بشين برو: گفت و کرد نگاه سرم پشت به. بود ناراحت هنوز. کرد ول رو ام یقه

 .بده جا

 هبقي و فاطمه و مامان به. رفت برادرش ماشين سمت به من، به نگاهي و حرف هيچ بدون دختره. برگشتم عقب به

 .شد تموم! بشينيد برید: گفتم بودند شده پياده که

. بود شوخي. دیگه شد تموم چيه؟: زدم داد شد، مي پياده داشت و بود کرده پارک من از جلوتر که علي سمت به

 ...بابا اي
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 تري مالیم صداي با بود، اومده بيرون حاال که سميرا به رو و گرفت ام خنده خورد نمي تکون کس هيچ اینکه از

 .باشيد مراقب... بگذره خوش برید،: گفتم

 ونهاش ماشين سوار و دادند من تحویل غریبي عجيب نگاه هم بقيه. نمونه باقي حرفي دیگه که شدم ماشين سوار

 ولي شد دور عروس ماشين. انداختند راه رو ماشينشون بود، نکرده دخالت اصالً که ام خاله شوهر و رامبد. شدند

 نتم یه. بودم زده گند حسابي امشب. بستم رو هام پلک. دادم تکيه و خوابوندم کمي رو صندلي. نيفتادم راه من

. شهبک حرف که کرد مي کچلم و زد مي زنگ وقتي علي به توضيح یه. بودم بدهکار مامان و فاطمه به اساسي کشي

 .نبود مهم... که هم دختره. بود کرده حساب تسویه رامبد حداقل

 داد اج همون از. کردم نگاه عقب به گيجي با و شدم پرت جلو به کمي خورد ماشين پشت به که محکمي ي ضربه با

 خوري؟ مي گهي چه: زدم

 !!مردیکه ببينم شو پياده: زدم داد دوباره و شدم پياده سریع

 به سپرش. BMW فرمون پشت... بود دختر راننده. شد نمي انگار ولي بودم درمون و درست دعواي یه ي آماده

 حتي کردم نگاه ماشين دو هر به. شد نمي باورم. پارک براي جا همه این. خلوت اتوبان وسط. بود خورده من سپر

! خشيدبب... واي اي: گفت باز نيش با و شد پياده دختر. بود عمرم تصادف ترین احمقانه. بگم باید چي دونستم نمي

 !!شده چم امشب دونم نمي

 و خمار هاي چشم از. زد مي حرف دار کش اینطوري که بود کشيده چيزي یه. دونستم مي خوب من. زدم پوزخند

 .بگم چي دونم نمي... اصالً: گفت خنده با و نيفته که گرفت ماشين باز در به رو دستش. بود معلوم عميقش

 مي... من: گفت دختر. نبود هم صد در پنج اي مسخره تصادف همچين احتمال. بودم شده گيج هم من خود

 ...دستم از افتاد... کنم پيدا رو گوشيم خواستم

 و گرفت من سمت به. آورد بيرون تراول تا چند کيفش از بعد. کرد بررسي رو من کمي. داد نشون رو ماشينش

 .بردار رو خسارتت: گفت

 توي شنگاه. باباجونش پيش بفرستمش و بگيرم رو هاش پول کل تونستم مي. بود فضا تو کالً. زدم کجي لبخند

 !بامزه: گفت و زد کراواتم زیر بعد. چرخيد من صورت

 يفشک توي رو ها پول کنم، نمي بلند رو دستم دید وقتي. رفتم تر عقب. بده گير کراواتم به این بود مونده فقط

 .کردم نگاه ها ماشين به. گرفت طرفم به ویزیت کارت یه با و آورد بيرون چرم جلد از رو اش بيمه کارت. چپوند

 بود زیاد ولي گرفتم نمي خسارت بود، نشده غر و نبود زیاد هاش زدگي اگر. کشيدم دست ماشينم هاي زخم روي

 خودش عذرخواهي بدون. کردم چکشون. گرفتم ازش رو ها کارت و رفتم دختر سمت به. داشت بيمه هم طرف و

 اقاتف یه همين فقط امشب. کردم نگاه ها کارت به. گرفت عقب دنده اتوبان به توجه بي و انداخت فرمون پشت رو
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 لب زیر. رفت مي راست و چپ و لغزید مي هاش الستيک. شد رد جلوم از BMW! رسوند خدا که داشت کم رو

 .شدم خودم ماشين سوار و دادم فحشي

 و پوشيدم رو هام لباس سرعت بيشترین با خيس همونطور. پيچيدم حوله خودم دور و اومدم بيرون دوش زیر از

 رهب فرشاد که رسوندم مي مغازه به رو خودم تر سریع باید. چپوندم ساک توي رو ورزشم ي گرفته عرق هاي لباس

 هر هک بود این به خوبيش مغازه کردن اجاره نفري دو. رفتيم مي مرخصي نوبتي هميشه. برسه شخصيش کارهاي به

 .کرد شد نمي کاریش که بود نصف درآمد هم بدیش. رسيدیم مي هم کارهامون ي بقيه به دو

 و انداختم ام شونه روي رو ساک بند. زدم بيرون ساختمون از و دادم دست ها بچه از تا دو با باشگاه راهروي توي

 خرید خاطر به بود شده مجبور که داشت مزدا قبالً. دیدم در جلوي رو رامبد زانتياي که بگيرم سرعت خواستم

 نمي. رفتم ماشينش سمت به. بود گرفته قرض پدرش از هم کلي. بفروشه شریکش از آموزشگاه دوم ي نيمه

 .بشه باالنس صورتم که بزنه هم رو سيلي دومين بود اومده شاید. داره چکار باهام دونستم

 بود قصرم هروقت که کوله و کج لبخند یه با. بود فرمون پشت فاطمه ولي ببينمش شيشه از که بردم پایين رو سرم

 فکر کشي منت جدید هاي متد به داشتم که بود روز دو. بود شده قدم پيش اون بار این پس. اومد مي صورتش رو

 خواي؟ مي چي: گفتم اخم با و گرفتم رو خودم ولي کردم مي

 !کوچيکه داداش به به -

 !منم تره بزرگ سال سه که اوني -

 ...تري کوچيک که علي از -

 داشتي؟ نگه مردونه باشگاه جلوي چرا -

 .ميگم راه تو. بشين -

 چند: گفت و افتاد راه. نشستم. شدند مي رد داشتند مردها اقسام و انواع ولي براش کنم ناز کم یه خواستم مي

 !خبریه؟ بودي، کرده تعطيل رو رفتن باشگاه بود وقت

 .رسم مي خودم به دارم... شدم ایکبيریت خواهرشوهر عاشق. آره -

 .بگيرم رو خودم قراره افتاد یادم که بزنم بهش رو انگشتم خواستم. افتاد چال هميشه مثل هاش لپ که خندید

 برادرم از اومد کي هر بعد به این از. کنم دخالت تو کار تو دیگه کنم مي غلط من... حاال خب خيله: گفت دوباره

 !کنه نمي خرد هم تره من حرف واسه برادرم بگو، خودش به ميگم زد، حرفي

 !پررو ي دختره گفته؟ بهت چي مگه: گفتم خنده با

 داره؟ برات اهميتي چه پررو هاي ایکبيري حرف -
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 مهمه؟ گفت کي: گفتم و برگردوندم شيشه سمت رو روم

 بياد؟ رامبد بگم خواي؟ مي کتک -

 االح... کنه اعتراف شد مجبور دیدم، چيزي یه اتفاقي. نگفت بهم خودش که رکسانا: گفت فاطمه و خندیدیم دو هر

 .کن ولش... کني فکر اینکه نه

 سکوت از بعد. باباش گور. پرسيدم چيزي من نه زد حرفي اون نه اما بده ادامه که زدم زل بهش شد مشغول فکرم

 .ميذاره تاثير ات روحيه تو باشگاه، مياي دوباره که خوبه: کرد عوض رو حرف کوتاهي

 جمع پول داشتم سرم خير چون اومدم مي کمتر! چنده؟ کيلو روحيه! تو ميگي چي: گفتم و کردم جمع رو صورتم

 چيکار؟ خوام مي دیگه االن. ام آینده واسه کردم مي

 تآخر و اول عشق سميرا انگار که نزن حرف جوري یه: گفت و برگشت خيابون سمت به بعد. کرد نگاهم تعجب با

 !!بوده

 داره؟ تو واسه فرقي چه -

 .بوده بين در اي عالقه اصالً که دارم شک من -

 !!فاطمه -

- ... 

 !دار نگه -

 .بده گوش -

 !دار نگه -

 دل آدم... جاست هزار تو دل: گفت دوباره. ميشناسه رو من خودم، از بهتر کرد مي فکر رسيد مي من به کس هر

 .نيستي بستن

 .ميشم پياده: گفتم و زدم پوزخند

 .تلخه حقيقت -

 .نممو مي همينطوري هم بعد به این از ام، اینطوري کني مي فکر اگر. ميگي راست... آره: گفتم و بردم باال رو صدام

 .بودم نيومده دعوا واسه: گفت و گرفت رو ساعدم. بشم پياده خواستم. کرد پارک مغازه جلوي
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 برام اي چاره هيچ وقتي مينداخت، خودم هاي چشم یاد رو من مظلومش مشکي هاي چشم. چرخيدم سمتش به

 .کرده بازسازي رو آموزشگاه رامبد که دوني مي: گفت. شدم مي گم سردر و موند نمي

- ... 

 .بشه تشکيل جدیدش هاي کالس ماه این سر قراره -

- ... 

 .کردند هم نام ثبت -

 خب؟ -

 .کردم رد رو تو اسم گيتار آموزش واسه -

: تگف و گرفت رو جلوم که بزنم حرفي خواستم بعد. کنم هضم رو حرفش تا کردم نگاهش سکوت توي دقيقه یک

 .سازتي عاشق چقدر دونم مي... نگو هيچي

 !بشکندش آقاجون اینکه از قبل -

 .نميگه آقاجون به کسي -

 بود؟ این سورپرایزتون -

 .نشد روش شبش اون کار با بگه، بهت خواست مي خودش رامبد. آره -

 شد؟ پشيمون یا نشد روش -

 کني؟ مي برداشت بد رو چيز همه چرا! داداش عادل، -

 .ميندازه راه شنگه الم بفهمه آقاجون: گفتم و برگردوندم خيابون سمت رو سرم

 رو من زور به. بود هام چشم جلوي گفت، مي من شدن مطرب از و زد مي داد حياط وسط وقتي اش قيافه هنوز

 که بود خدام از. بودم برده رو گيتارم هم خوابگاه توي حتي ولي بشم دکتر مثالً که بخونم تجربي فرستاد

 رو مچم باالخره هم بعد سال چند. بشيم راحت هاش دادن گير و خونه شر از سازم و خودم تا برم شهرستان

 رو مغازه... خوبه هم حقوقش... زوج روزهاي: اومد فاطمه صداي. شد راحت خيالش و شکست رو ساز. گرفت

 ...فرشاد به ميسپري

 دم هميشه هم مهدي. نداشت شدن فرد و زوج با مشکلي فرشاد. کرد رو سرپيچي هاي سال اون هواي دوباره دلم

: گفت فاطمه. ام بچه من بودند کرده فکر. انداخت خنده به رو من که شدم چيزي متوجه ناگهان اما. بود دست

 چيه؟
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- ... 

 !خندي؟ مي چرا -

 !کني نمي دخالت دیگه گفتي پيش ربع یه همين -

 چيه؟ منظورت -

 کنه؟ نمي کار جا همون رامبد خواهر مگه -

 داره؟ تو به ربطي چه. کوچيکه هاي بچه با اون کار -

 !!دیگه؟ نداره ربطي -

 !بيرون بنداز رو خواهرت من داداش خاطر به بگم رامبد به تونم نمي که من -

 .بگي نيست الزم -

 درامب به: گفتم و انداختم ام شونه روي رو ساک بند. زد صدا رو اسمم بار چند. شدم پياده و کردم باز رو ماشين در

 .باشه دیگه مربي یه فکر به بگو

 .کن صبر! عادل -

 .بري توني مي... هستم من: گفتم بود، من رسيدن منتظر که فرشاد به رو و شدم مغازه وارد من اما

 مي نگاه من به و بود ایستاده تخت باالي مامان. کردم نگاه اطراف به گيج و پریدم خواب از کسي هاي تکون با

 سریع. دارم شلوارک یه فقط افتاد یادم و ماليدم رو هام چشم. بود صبح هشت. چرخيدم ساعت سمت به. کرد

 !مامان؟ کني مي چيکار باال: گفتم و کردم صاف رو صدام. انداختم خودم روي رو مالفه

 بري؟ خواي نمي هم کار سر... نميذاري محل که ما به -

 که موندم مي مشتري بي ي مغازه تو الکي وقت آخر تا و بيرون زدم مي سحر ي کله علي، عروسي شب از

 من :گفتم. نباشه وسط اي خصوصي چيز که کردم نگاه بر و دور به! نشه تازه دلشون داغ و نيفته بهم چشمشون

 .نذارم محل هما مامان به کنم مي غلط

 برم خوام مي رفته؟ تو ماشين پشت ندیدي مگه. دارم کار دیگه جاي یه: دادم ادامه. نخندید ولي شد باز اخمش

 .کنم درستش

 رفته؟ تو چرا -

 .بهم زد پشت از یکي -
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 عروسيه شب نقل هم این! عادل؟ نيست رانندگيت به حواست چرا! واي اي: گفت و زد اي ضربه دستش پشت به

 دادي؟ سکته رو ما که

 .شرمنده: گفتم. بود نرفته یادشون هنوز

 پس؟ شي بزرگ خواي مي کي. کشي نمي دست نکني، مرگ دق رو من تا -

 پایين، برو: گفتم و نشستم تخت روي. من گردن مينداخت هم رو ها مغول ي حمله االن. شد شروع دوباره. داد اي

 .ميام االن

 .صبحونه بریم پاشو آدموُ؟ حرف گيري نمي جدي چرا -

 !چشم کنم، عوض لباس... برم قربونت: گفتم. بود ایستاده من سر باالي همينطور

 کارت روي که اي شماره با دیروز... رفت در سمت خنده با و افتاد یادش تازه. دادم تکون رو هام شونه دور ي مالفه

 ونفرم پشت که دختري همون بود قرار. بودم ریخته برنامه امروز واسه و بودم گرفته تماس بود ماشين نمایشگاه

 يوقت. بزنم رو دختره مخ که رسيدم حسابي خودم به. بود تهران شمال مال نمایشگاه آدرس. بياد هم بود نشسته

 دختره دادم؟ مي عذاب رو خودم من چرا نداشتند، من از رو تعهدي جور هيچ توقع فاطمه و سميرا حتي کس هيچ

 چهار! بياره بهانه و کنه دریغ ازم چيزي دونستم مي بعيد بودم دیده ازش شب اون که وضعي با. بود هم خوشگل

 !!دیگه بود بس خودي بيِ  ریاضت و زهد ماه

 ايخو مي: گفت و انداخت جدیدم تنگ شلوار و سفيد هفت یقه تيشرت به نگاهي. بود منتظرم سفره کنار مامان

 !تعميرگاه؟ بري

 .اهوم: گفتم و شدم خوردن مشغول

 !نشي روغني -

 علي؟ از خبر چه: پرسيدم باالخره... بود شناخته رو من دیگه هم مامان. دادم تکون سر و گرفت ام خنده

 .زدیم حرف دیشب... خوبند -

 گردند؟ برمي کي -

 .نداره مرخصي بيشتر هفته یه. دونم نمي -

. دمش وارد ماشين بزرگ نمایشگاه در از ترافيک، کلي از بعد دیگه، ساعت یک. نشد بدل و رد بينمون حرفي دیگه

 به حسرت با. نداشت مليون 300 زیر چيزي. کرد مي خيره رو چشم و زد مي برق نور زیر هاش ماشين از تا چند

 م؟جان: گفت و گذاشت رو گوشي. بشه تموم بود نشسته ميز پشت که مسئولي تلفن تا کردم مي نگاه اطراف

 .دارم کار کمالوند آقاي... با -
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 شما؟ -

 .هستم زند. کردم هماهنگ قبالً -

 .رسند مي ها موقع همين. باشيد داشته تشریف شما بله، بله: گفت و انداخت جلوش رسيد سر به نگاهي مرد

 وارد در از خاکستري موهاي و شلوار و کت با مردي بعد ربع یک. نشستم مشکي چرم هاي صندلي از یکي روي

 گفت مرد به چيزي من، دیدن با. کرد مي حرکت راننده دختر همون سرش پشت. آورد در رو دودیش عينک و شد

 دختر. دادم دست مرد با و شدم بلند جام از. داشتند لبخند دو هر شدند نزدیک من به وقتي. گرفت هم جوابي و

 ويت. بودند من خوراک نداشتند، افاده و ناز که دخترهایي این. گرفتم رو دستش لبخند با. آورد جلو رو دستش هم

 بود من دست تون بيمه کارت چون نيست، داري قابل چيز البته: گفتم. داد مي نشون هم تر خوشگل نور این

 .اومدم

 اب وقتتون خوام نمي... است بنده دختر مقصر حرفيه؟ چه این: گفت و نشست ميز طرف اون صندلي روي کمالوند

 .کنم تقدیم تا ميشه چقدر تعميرش مخارج بفرمایيد بره، هدر غيره و بيمه

 ...واال... نداره قابلي -

 !بفرمایيد حدودي -

 هم ومخان. بدیم نشون کارشناس به بدید اجازه: گفتم. بودم اومده دختره دنبال. برم و بگيرم رو پول خواستم نمي

 .بياد من با تونه مي

 .حدودي زنه مي چقدر آقا خسارت ببين احمد: گفت و کرد نگاه ميز پشت مرد به. کردم اشاره دخترش به

 .در جلوي. مدادي 302: گفتم اکراه با مرد به رو

 .نيست اي عجله: گفت بهش برانگيزي شک لحن با کمالوند و شد بلند مرد

 رفتارشون. کرد مي برانداز رو من ظاهر داشت واضح خيلي کمالوند و کردند نگاه من به دو هر شد دور وقتي

 اومده؟ پيش مشکلي: گفتم... بودند کرده دک رو مَرده که بود واضح. بود شده عجيب

 .گردم برمي االن... نه: گفت کمالوند

 من: گفت که برگشتم دختر سمت به گيجي با. رفت داخل و کرد باز رو دري. گرفت فاصله دخترش به نگاهي با و

 .البته بود اسمم هم بيمه کارت روي. هستم شيدا

 .اميرعادل: گفتم و دادم تکون سر

 نيست؟ جالب... موتور ماشين، داشته، عالقه کار این به جووني از... باباست کار محل اینجا -
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 .بينم نمي موتور اینجا من. حتماً: دادم جواب و «داللي» گفتم دلم توي

 بلدید؟ هم سواري موتور شما. جداست داستانش اون -

 .بلدم که معلومه: گفتم و خاروندم رو ام چونه. چرخوندم چشم اطراف به و خوردم جا ربطش بي سوال از

. شدم پشيمون بودم اومده براش که هدفي از رسماً. انگار بود خل دختره. نشست صورتش توي آرامش از موجي

 . بود بهتر رفتم مي زودتر چي هر

 .نيستم بلد سواري موتور ولي خوبه رانندگيم من: گفت و زد لبخند شيدا

 !تعریفيه حسابي که رانندگيتون بله،: گفتم و زدم پوزخند. بشند سوار موتور هم دخترها بود مونده کم حاال

 !راضي خود از چه -

 راضي خود از چرا: گفتم ميشه، وارد کي یارو ببينم که کردم مي نگاه نمایشگاه در به حاليکه در من و خندید

 .دارم هم گواهي جور همه... رونم مي اي حرفه من نباشم؟

 .بود العاده فوق شب اون رانندگيتون. بله: گفت و داد تکون سر

 !!بودم کرده پارک من: گفتم و برداشتم در از چشم تعجب با

 ...هنوز... که قبلش: گفت مِن مِن با و شد هول کمي

 درسته؟. نبود کار در تصادفي: گفتم بود؟ خبر چه اینجا. رفت هم توي هام اخم

- ... 

 اینجا؟ بکشوني رو من خواستي مي -

- ... 

 !کنيد صبر... آقا: گفت دختر که شدم بلند جام از سریع. بود کرده بازي خوب شب اون رو نقشش

 نگراني جاي: گفت و گذاشت دست ام شونه روي. اومد من سمت به کمالوند و شد باز بود دورتر کمي که اتاقي در

 .نيست

 چيه؟ قضيه. مطلب اصل سر برید: گفتم عصباني

 .زنم مي رو حرفم رک! جان پسر بشين: گفت و کرد اشاره صندلي به

 اینکه براي... دیده فرمون پشت رو تو دخترم: اومد حرف به کمالوند. نشستم دوباره و رفتم عقب عقب اکراه با

 .ماشينت به زده بشيم، آشنا باهات

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

41 

 

 !بگيره؟ شماره فقط شد نمي: گفتم. بود انداخته باال رو ابروش که برگشتم شيدا سمت به

 .بود سخت اتوبان وسط توضيحش. نيست این مسئله: گفت و خندید شيدا

 .مسابقه جور یه... موتور کورس براي چينم مي برنامه گاهي من: داد ادامه کمالوند

 .نيست جدیدي چيز که این -

 !همين گيره، چشم فرمونت دست که هم شما. خصوصيه من کار. دولته نظر زیر ها اون... خب -

- ... 

 !جاده به بزنه که نترس دل یه دنبال شجاعتم، دنبال من روني؟ مي ماشين خوبي به هم رو موتور گفتي -

 که کشوندید اینجا تا رو من: گفتم! نشسته من موتور ترک االن همين انگار که زد مي حرف تاب و آب با جوري

 کنم؟ شرکت مسابقه تو بيام

 بشه؟ چي که کار؟ شد هم این: گفتم و زدم پوزخند. دادند تکون سر دو هر

 .دیگه پيریه... گيره مي دلم ميرم ایران از وقتي ميره، سر ام حوصله ایران ميام وقتي من. تفریح -

 داشتم فرصتي اگر چشم،: گفتم و دادم تکون هوا توي رو هام دست. بزنه پيري از حرف که خورد نمي ظاهرش به

 ...مسابقه... چي هر حاال... این تو کنم، مي شرکت

 رو متزح دیگه ما. اجازه با: گفتم و شدم بلند بود، پریده که دختره بود، ماسيده که خسارت. کشيدم عميقي نفس

 .کنيم مي کم

 .بيارن چاي بگم کن صبر: گفت و شد بلند همراهم کمالوند

 .دارم عجله... مخلصم -

 فکر خواي نمي مطمئني: گفت و زد قدم بود، شده جدا ها ماشين از زنجير و پایه با که باریکي راه توي من همراه

 کني؟

 .نيست الزم. بله -

 !مياد؟ بدت پول از نکنه -

 داره؟ هم جایزه مگه! پول؟: گفتم و کردم نگاهش

 .داره بشي سوار من براي اگه -

 .کنم مي راضيت: داد ادامه سکوت ثانيه چند از بعد. ایستاد هم اون. شدم متوقف جام سر
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 خصوصي؟ کورس: گفتم پوزخند با. چيه ها حرف این از منظورش بفهمم که نبود کردن فکر بيشتر به نيازي

 !تفریح؟! جایزه؟

 .باطن و ظاهر: گفت و داد نشون رو دستش کف. زد لبخند

 که هم یحتفرِ  تفریح: گفت و شد تر بزرگ لبخندش. نده رد انقدر و طرفه بچه با نکنه فکر که انداختم باال رو ابروم

 !نه

 رسه؟ مي راننده به ها بندي شرط صد در چند: گفتم و زدم پوزخند باز

 .کنم مي راضيت... که گفتم -

 و بردم جلو رو دستم. کنم تراشي دشمن خودم براي الکي خواستم نمي. طرفم هایي آدم چجور با نبود معلوم

 .گيرم مي تماس کردم پيدا مالي مشکل اگر دارم، رو اینجا کارت: گفتم

 .منتظرم من حال هر به -

 .ماشينت خسارت هم این: گفت و گذاشت مشتم توي تراول تا چند بعد و داد دست

 .ممنون: گفتم و دادم تکون سر. روم به رو مرد صورت به بعد. انداختم ها تراول به نگاهي بالتکليف

 ،بودم نکرده آقاجون آبروي ریختن براي که کاري تنها. زدم بيرون نمایشگاه از و دادم تکون دست دخترش براي

 نمي من درد به هایي پول همچين. اومد مي دنبالم دردسر انگار. بود گرفته ام خنده خودم دست از واقعاً. بود قمار

 .داشت هم جوني خطر. خورد

 رو بوردداش. انداختم بود، افتاده دنده کنار که کمالوند کارت به نگاهي. تعميرگاه ببرمش که نشستم فرمون پشت

 مردم... ها ماشين سمت. چرخيد نمایشگاه جلوي هاي شيشه سمت نگاهم. کردم پرت داخلش رو کارت و کردم باز

 نفس. نبود هم بد همچين دیگه وقت نيمه کار یه! بودم مونده زندگيم خرج تو من و آوردند مي در هایي پول چه

 بله؟: داد جواب بوق اولين با. گرفتم رو فاطمه ي شماره و کشيدم عميقي

 .سالم -

 کني؟ خواهرشوهرم بار دیگه ي کنایه و نيش تا چند زدي زنگ -

 اه قبلي همون زدم زنگ نه،: گفتم جدي و برداشتم رو دستم بعد. خندیدم و گرفتم دست کف با رو گوشي جلوي

 .کنم یادآوري رو

 نکرده؟ استخدام مربي هنوز رامبد: گفتم و کردم روشن رو ماشين. نزد حرفي ولي خندید

 .کردي قبول گفتم بهش من -
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 چي؟ زدم نمي زنگ اگه -

 .زدم مي زنگ من -

- ... 

 .شده هوایي هات انگشت روز اون از دونم مي -

 ؟!گفته کي: گفتم و انداختم راه رو ماشين

 .منتظرته رامبد. آموزشگاه برو شنبه -

- ... 

 .بده بهم رو خبرش -

 .فعالً فرمونم، پشت... باشه -

 .پایين پيچيدم راه چهار از من و کردیم خداحافظي

 

 

 و کرد بلند دستش توي هاي برگه از رو سرش آموزش بخش مسئول. شدم وارد و زدم اتاق باز در به ضربه چند

 بفرمایيد؟: گفت

 از هم این. باشه داشته دید شد، مي باز توش اتاق در که راهرویي هاي پله به که بود گذاشته جوري رو ميزش

 توي احتماالً اسمم... اومدم گيتار آموزش واسه: گفتم. داد رو جوابم کردم، سالم و رفتم جلوتر! ها زن فضولي

 .هست ليست

 جيب توي رو هام دست هم من. شد من کردن انداز بر مشغول و زد چونه زیر رو دستش. داد تکيه صندليش به

 ي گوشه ي پوشه از. زد لبخند. بود چشم توي خيلي ولي اومد مي بهش تيره رژ. کردم نگاهش و گذاشتم شلوارم

 !گذشته؟ سالتون و سن از کنيد نمي فکر. دارند سني شرط ما هاي هنرجو: گفت و آورد بيرون کاغذي ميزش

 .اومدم تدریس واسه من -

 .پس استادید... آهان -

 .کنه قبول خدا اگه: گفتم و کردم کج رو سرم
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 هواس حتماً. داد تکون سر و انداخت من سر پشت به نگاهي. گذاشتم جلوش رو مربيگریم مدرک. زد لبخند دوباره

 ي پوشه از و برگردوند رو دستش توي کاغذ. بودند بامزه فضول هاي زن. شد مي رد راهرو از داشت که بدبختي یه

 ؟...آقاي: گفت. کشيد بيرون دیگه یکي دوم

 .زند -

 .متاسفانه نيست ليست این توي «زندیه» -

 .زندیه نه زند -

 .نيست. دیگه «زندیه» ميگم هم من -

 .هست مشخصاتم تو هم شماره: گفتم و کردم نگاه شيطونش هاي چشم به

 خواستم؟ شماره من: گفت و شد تر بزرگ لبخندش

 .نداره ضرري باشه -

 ؟«زندیه» فرمودید... بله -

 !اميرعادل -

 .هست ليست تو. بله -

 گوش به اتاق توي هایي قدم صداي. زد کوچيکي ي اشاره ابرو با و چرخيد سرم پشت سمت به دوباره نگاهش

 کني؟ مي لطف رو جدیدم ليست. سالم: گفت. شد ظاهر کنارم رامبد خواهر بعد و خورد

 عدب. داد دستش به و آورد در کشو از رو اي پوشه. پرسيد رو حالش بود، ميز پشت که جووني زن. نکرد سالم من به

 ...جزءِ گيتار زندیه، آقاي: گفت من به رو

 .تارا ننداز دستش -

 .که ندارم کاري -

 !نيست بد ات سليقه: گفت و زد صداش سریع زن. رفت رامبد خواهر و زدند لبخند هم به

 زن. بود دوستش ي قيافه مات که برگشتم دختره سمت به مشترک؟ کار محل تو بود چي ها بازي مسخره این

 !دیگه پيش ي هفته هاي کریستال: داد ادامه

 .نداشت قابلي: گفت و کرد جور و جمع رو خودش دختره
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 نز کنند؟ براندازم خریداري و بندازند تيکه یه که بيفته هایي آدم به چشمم روز هر بود قرار. رفت بيرون سریع

 .باال ي طبقه. خودشون اتاق بفرمایيد. ميدند تحویل خسروي آقاي خود رو شما ليست. هستم حسيني من: گفت

 !تشکر: گفتم رفته باال ابروي با

 .مونه مي من پيش ها این! نه: گفت و گرفت ازم هوا توي که برداشتم رو مشخصاتم و مدارک ي پوشه

 !ميشه الزم هاش شماره: گفت خنده با دوباره. رفتم در طرف به و دادم تکون سر

 خریدن؟ کریستال واسه: گفتم و کردم نگاهش

 !کنه قبول خدا اگه: گفت و زد چونه زیر رو دستش

 !بعد تا -

 وت ولي کردم بدکاري علي عروسي شب من که درست این. نه یا داخل برم که افتادم شک به رامبد اتاق در جلوي

 پشت! ؟«سالم» گفتم مي داخل رفتم مي حاال. بدم رو جوابش بودم نتونسته حتي. بقيه جلوي. بود زده گوشم

 تو؟ نمياي چرا: اومد رامبد صداي و شد باز اتاق در راه وسط. برگشتم آسانسور سمت و دادم ماساژ رو گردنم

 !دیگه تو بيا. باال فرستادتت گفت حسيني: گفت دوباره. کردم اي سرفه تک و دادم جلو رو ام سينه

 باال شونه! نياریم خودمون روي به بود قرار بعد به این از یعني. بود کرده فراموش کالً رو شبش اون کار انگار

 .بریم: گفتم و انداختم

 

 

 ي گوشه بزرگ مستطيلي ميز همون. وسایل و صندلي و ميز همون. بود قبل مثل چيز همه. شدیم اتاق وارد هم با

 داخل: گفتم و نشستم بود، رامبد ميز به چسبيده که مهمان هاي کاناپه از یکي روي. دورش هاي صندلي و اتاق

 .بودم ندیده بازسازي از بعد رو ساختمون

 شده؟ خوب: گفت و نشست ميزش پشت

 اومد؟ در چقدر... آره -

 .کردم شریکش فروختم، رو بابا هاي زمين از تا دو. خيلي -

 داره؟ رو ارزشش -

 .شدند پر خوب هم هنري هاي کالس. سوده اش همه کنکورها کالس. داره ارزش -
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 به شروع رامبد. بود هنرجو تا 11 کالً. کردم بازش. گذاشت جلوم و آورد در ميزش پایين کمد از رو من ي پوشه بعد

 بليغت. ميشه بيشتر تعداد کم کم... خوبه هم خيلي اول ترم واسه که کردند نام ثبت نفر 11 فعالً: کرد دادن توضيح

 .کنيم مي

 .خانومه به دادم رو مدارکم: گفتم. بودند نوجوون اکثراً. انداختم ها سن و ها اسم به اي سرسري نگاه

 خودشون با. بکشه طول چقدر هر سه -دو تا صبح هشت از مياي زوج روزهاي... داره کاغذبازي سري یه. آره -

 رو خوام نمي ولي. شده انجام اوليه هاي هماهنگي البته. بيان تونند مي هایي ساعت چه ببين کن هماهنگ

 .بگيري سخت و سفت ها زمانبندي

 دیگه؟ جلسه یه اي هفته -

 و سر که گذاشتم برات رو چهارم ي طبقه هاي کالس از یکي. کدوم هر واسه دقيقه 10 -01 اي هفته. آره -

 .نکنه اذیت رو ها کنکوري صداتون

 .خب خيله -

 .کنيم مي طي بعد رو حقوقش... کن شروع رو کارت فعالً -

 .گيرم مي پيش پيش رو حقوقم من: گفتم خنده با

 .رسيم مي تفاهم به کن، امضا حاال -

 من و خندیدیم دو هر. نوشت نمي خودکار. زدم امضا. کردم نگاه سرسري دور یه و گرفتم ازش رو قرارداد ي برگه

 !ميذاري کاله من سر داري دونه مي هم خودکار... خواد نمي خدا... ببين: گفتم

 !نياوردي رو جدیدت کار شيریني که اینه واسه اش همه. نه -

 خوان؟ مي باج هم هاتون خودکار -

 !نبودي خشک ناخن که تو -

 .زدي شکم. ام تو وزن اضافه فکر به من -

 .بنویس این با بيا -

 !ها نرفته یادم هنوز: گفتم خنده با و زدم امضا. شدم بلند جام از. انداخت سمتم به دیگه خودکار یه

 چي؟ -

 .دوني مي خودت -
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 .بدونم اگه تو جون -

 .حسابم به بنویس... بماند -

 ي هطبق به مستقيم. خندید مي رفتم مي بيرون اتاق از وقتي. بود نمونده دیگه کار. برگردوندم بهش رو خودکار

 دست یک البي به در تا چند. داد مي نویي بوي بازسازي خاطر به و بود ها طبقه ي بقيه از تر خلوت. رفتم چهارم

 جفت 30 حدود که کردم باز رو دومي. بود خالي کامالً. کشيدم رو در اولين ي دستگيره. شد مي باز خاکستري،

 .بود اخمو و روشن اي قهوه یکيش و چرخيد طرفم به چشم

 .شد اشتباه همه، شبيه ها در خوام، مي عذر: گفتم و شکستم رو سکوت خودم. زد نمي حرفي کسي

 !!اشتباه؟: گفت و زد دور رو اتاق وسط بلند ميز رامبد خواهر

 !!!اومدم عمداً پس، نه: گفتم و زدم پوزخند

 هبچ به داشت و بود پوشيده سفيد پيشبند دختره. بودند زده زل من به هنوز ميز دور هاي بچه. اومد من طرف به

. رفت باال خود به خود ابروم. اومد مي جلو داشت هنوز ولي بود رسيده در به. داد مي یاد بازي گل ها کوچولو

: گفتم بشنویم خودمون فقط که جوري و کردم باز رو هام دست. کردم ول رو دستگيره. اومد مي داشت همينجور

 !بفرما

 بيرون جدي خيلي. پریدم عقب سریع که داد تکون لباسم جلوي رو گليش هاي دست و شد درشت هاش چشم

 ب؟خ: گفتم. بود تابلو روي طرح یه. داد نشون رو در کنار کوچيک تابلوي دستش، دو هر ي اشاره انگشت با و اومد

 .هاست بچه مال اینجا یعني این: گفت ميده یاد ها سواد بي به داره انگار که جوري

 ...ندیدمش -

 .بگيرید طبي یه این، جاي به پس -

 عادت. بود پيدا شلوارم جيب از اش شيشه یه و بود خورده آب برام دالر 000 که بود آفتابيم عينک روي نگاهش

 جمله ي بقيه خواستم که همين و رفت داخل! بود چيز همه به حواسش. شد نمي اینجا اما بذارمش یقه روي داشتم

 باز رو در الي. داشتم کم برم و دور رو دیوونه همين. بست روم تو رو در پا پشت با بگم، رو بود ذهنم تو که اي

 !باشم کرده رو کار این عمدي که هاست بازي جواد این از تر شلوغ سرم من: گفتم و کردم

 ليخي قدش. کرد مي نگاهم سينه به دست و مشمایي روپوش با پگاه. آوردم پایين رو نگاهم. نبود در پشت کسي

 !فندقي هستي که هم تو: گفتم. نبود زانوم از تر بلند

 .نمياد مرد اینجا: گفت و داد گردنش به قري
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 بعدي در سمت. گرفتم مي رو حالش اومد مي سراغم اگه خونه تو. بود شده پررویي عجب. بست محکم رو در و

 از،س ي پایه قفسه، ميز، یه. بود خودش. کردم بازش بعد. نباشه اي نشونه هيچ که کردم چک رو برش و دور و رفتم

 هام قدم صداي. داشت سفيد سراميک کف و بود خورده رنگ تازه دیوارها. نت ي پایه سه و مخصوص هاي صندلي

 ي گوشه ي شکسته گيتار رسيد، ذهنم به که چيزي اولين و رفتم ساز سمت به. پيچيد مي خالي فضاي داخل

 يخيل باهاش. نيفته بهش کسي چشم که بودم داشته نگه سياه ي کيسه توي رو هاش تکه حتي. بود زیرزمين

 سيم تا شش هر روي ترتيب به رو هام ناخن. بگيره رو جاش اون از بعد تونست نمي سازي هيچ و داشتم خاطره

 پنجه. بودم نرفته گيتار سراغ هم تنهایي و خلوت توي حتي که بود وقت خيلي. پيچيد اتاق توي صداش و کشيدم

 .برگردونم رو ام شده کور ذوق بتونم که بودم اميدوار. کردم بسته و باز بار چند رو هام

 !اش؟ همه: گفت و انداخت دستم توي کتاب به نگاهي نوجوون دختر

 .کردیم کار تئوري هم با که اي صفحه ده همين فعالً -

 کنيم؟ مي عملي کي پس -

 بود؟ چي اسمت: گفتم کردم، مي کنترل رو خودم داشتم حاليکه در و گرفت ام خنده حرفش از

 .ونوس -

 ولي. کنيم مي شروع دیگه ي هفته از. گيرم مي مناسب ساز تو، جمله از نفر چند براي ميرم عصر! خانوم ونوس -

 !نيستي بلد هم گرفتن دست درست هنوز تو... بزني آهنگ بتوني اول ي هفته همون که نيست اینطوري

 مالیمم لحن ظاهراً. بودم داده تذکر موردش در بار بيست ساعت یه این تو که کردم اشاره نشستنش طرز به و

 .گيره مي اینجوري دیدم کيو هر من آخه: گفت بعد و کرد باد رو لپش. شد کارساز

 !بزنم تونم مي هم باشم کشيده دراز تخت رو اگه من خود. براشون نداره فرقي شدن، اي حرفه حتماً ها اون -

 .ببينند رو دسته و ها سيم بتونند باید ها کار تازه: دادم ادامه تر جدي. زد کوچيکي لبخند

 پرسيد مي دیگه ي جلسه: گفت بود دلبري مخصوص دخترها ي همه تو که مالیمي صداي با و انداخت باال شونه

 ازم؟

 رو؟ چي -

 رو؟ کتاب این -

 انگشت هاي تمرین. خوني مي رو ها صفحه این. خودته گرفتن یاد واسه... کوچولو خانوم نه: گفتم و خندیدم

 ازتس بزن سر هفته وسط آها... دیگه... کني حفظ کن سعي رو ها نت ترتيب با گفتم که هایي اسم. نشه فراموش

 .ببر رو
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 .باشه -

 .کنيم تموم رو جلسه نداري سوالي اگه -

. ودب تنها دست هم فرشاد. خریدم مي کالسيک گيتار تا چند سریع باید من و بود گذشته وقت از هم دقيقه پنج

 !نيستم کوچولو خانوم من: گفت کرد مي جمع رو وسایلش حاليکه در دختر

 بزرگ خانوم: گفتم و زدم لبخند. شونم مدرسه کنار ي پسرونه دبيرستان مال من انگار که کرد نگاهم جوري و

 خوبه؟

 مرتب رو ها صندلي هم من و رفت بيرون کوتاه خدافظي یه با. انداخت رو اش کوله و کرد درشت رو هاش چشم

 ي جلسه امروز. زدم بيرون و برداشتم صندلي پشت از رو بپوشم کار محيط تو داشت اصرار رامبد که کتي. کردم

 همون. رفتم آسانسور سمت به. داشت تري استعداد با هاي بچه شنبه سري. بود هنرجوها دوم سري براي اول

 خاطر به که زد مي توهم دوباره حتماً. شد آسانسور وارد که دادم تشخيص رو رامبد خواهر طوسي مانتوي لحظه

 نگه دست من دیدن با که بزنه رو اي دکمه خواست و چرخيد اتاقک توي. رسوندم آسانسور به رو خودم اون

. ارزید نمي این شدن خياالتي به اما بود شده دیرم. چرخيدم ها پله سمت به و زدم دور من ولي برسم که داشت

 رکسانا؟ بود؟ چي اسمش

 رو سرعتم آموزش، مسئول باز هميشه در خاطر به دوم ي طبقه تو و دویدم سرعت بيشترین با رو ها پله تمام

 اطرخ به احتماالً. بود نزده زنگ بهم هنوز. کردم بلند رو دستم و زدم لبخند بهش. داد تکون سر برام. آوردم پایين

 زیادي. نبود هم مالي همچين. بودمشون دیده هم با کردن پچ پچ حال در گاهي. اومدند مي دوست نظر به. رکسانا

 ليو بودم گرفته تعميرگاه از رو ماشين. بود خلوت پایين. دویدم هم رو ها پله ي بقيه. اومد نمي خوشم. بود تپل

 ارشسف که جمهوري رفتم مستقيم و گرفتم تاکسي. بود شده خرجش کلي. بدم تکونش حياط از بود نيومده دلم

 رفت پيش سال دو خودش. بود کرده معرفي بهم رو اینجا استادم اولين. بگيرم ها بچه از یکي فروشگاه از رو هام

 .بود خيرخواهي آدم. کردیم مي یاد ازش شدیم مي جمع فروشگاه این تو وقت هر ما ولي کانادا

 نفهميدم که بود شده گرم مون چونه فروشگاه تو انقدر. داشت نگه مغازه جلوي آژانس ي راننده بعد ساعت دو

 يادهپ. گرفت نشنيده رو بزنه بودم خواسته راننده از که بوقي صداي و بود شلوغ فرشاد سر. گذشت چجوري زمان

 نمي. کردند مي دخالت بقيه کار تو همه و بود آمد و رفت پر هميشه ما محل. انداختم نگاهي اطراف به و شدم

 ااینج رو بار فعالً. نداشتم هم رو آموزشگاه به برگشتن ي حوصله. ببينه من دست رو سازها این کسي خواستم

 به نگاهي با. اومد همراهشون فرشاد و اومدند بيرون ها مشتري. ميذاشتم ماشينم تو شب آخر و کردم مي خالي

 آوردي؟ رو محموله: گفت آژانس ماشين و من

 !کنه مي شوخي: گفتم. کرد نگاه چپ چپ بهمون راننده و خندیدم
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 وبر: گفتم. زد خنده زیر ناگهان فرشاد و انداختيم اطراف به نامحسوسي نگاه فرشاد و من. کرد باز رو صندوق در

 !نخواستم داخل،

 ...انگار آخه: گفت خنده با

 .کردي بدترش... داخل برو -

 صندوق از یکي یکي رو مقوایي هاي کارتن. رفت داخل و آورد باال بودن کاره هيچ ي نشونه به رو هاش دست

 روي از. نيان در آب از آقاجون آشناي وقت یه که نکنم نگاه ها عابر به کردم سعي. بردم مغازه به و آوردم بيرون

 ور راننده پول و گذاشتم هم رو آخري وقتي. داشتند عجيبي شکل فقط. نبود پيدا چيزي که مقوایي هاي کارتن

 ربا آژانس با که نداشتم عادت. بودند اومده بيرون هاشون مغازه از خليل تا گرفته سوپري سيد از. کردم حساب

 سر با و گرفت ام خنده. کرد مي تحریک رو همه کنجکاوي صدایي، و سر بي و جدید کار هر محل این تو و بيارم

 .باشم کرده قایم رو ها کارتون محل هاي فضول آوردن هجوم از قبل که شدم مغازه وارد دادن تکون

 ينماش. خونه برگشتم کله یه و زدم باشگاه به سر یه. نموندم مغازه توي زیاد. بود شده کنده هم امروز شر باالخره

 دیگه سميرا. زدم رو در زنگ و برگردوندم جيبم توي رو کليدم دسته. بود پارک خونه در جلوي رامبد و علي

 رفتار باهاش ها داداش زن مثل باید کنه، عوض لباس خواست مي شاید. باشم راحت باهاش که نبود ام دخترخاله

 !خبره؟ چه: گفتم و شدم خونه وارد. خورد گوشم به پگاه جيغ جيغ حياط همون از و شد باز در. کردم مي

 !بخند تر آروم: دادم ادامه فاطمه به رو و

 !داده هایي سوتي چه علي ببين بيا: گفت و گرفت دستم از رو کتم

 !عسل؟ ماه هاي سوتي: گفتم علي به رو

 صاف و کشيدم باال رو خودم و افتاد بود روم به رو درست که سميرا به چشمم. افتادم کناریش ي کاناپه روي

 کرد، مي فراهم براش خوبي زندگي و رسيد مي دهنش به دستش که بود شده دار آینده مهندس یه زن. نشستم

 !داداش زن سالم: گفتم

 حاليکه در و شد بلند. داد رو سالمم جواب آروم بعد. موند ساکت ثانيه چند که گفتم غليظ انقدر رو «داداش زن»

 .باش راحت: گفت رفت، مي آشپزخونه سمت به

 نمي خودم حال به فکري و دادم مي ادامه همينطور اگر. کرد مي نگاه رو من که چرخيد علي سمت به چشمم

 سميرا و خودم از لحظه یه تو. موند نمي برام هيچي دیگه موقع اون. برد مي بو که کشيد نمي طول زیاد کردم،

 بي و برداشتم رو کنترل. کنه پرت رو حواسم که کردم مي جایگزین رو نفر یه بود نشده دیر تا باید. شدم متنفر

 کجاست؟ آقاجون: گفتم خيال

 .باال -
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 ومب پشت از رفته: گفت سر پشت از علي صداي. دویدم خودم ي طبقه سمت به و کردم پرت کاناپه روي رو کنترل

 .نترس... بياره آبغوره

 چته؟ پسر: گفت و کشيد رو بازوم علي. کردم باز محکم رو اتاقم در. اومد دنبالم هم علي و دویدم رو ها پله تمام

 .کن ولم: زدم داد

 با. اومد مي پایين بوم پشت سمت هاي پله از که دیدم دستش توي آبغوره ي شيشه با رو آقاجون و چرخيدم

 و دز پشتم به اي ضربه علي. رفت پایين «اهلل اال اله ال» با و داد تکون سري بعد. کرد نگاه علي و من به تعجب

 .بریم شد؟ راحت خيالت: گفت

 همه از بيشتر این زد؟ مي ذوق تو انقدر بود تر بزرگ من از که سالي یه این چرا. داشت اخم و بود دلخور صورتش

 این تمام آقاجون که روزهایي هنوز. رفتم پایين اخم با و برداره رو دستش که کشيدم رو ام شونه. کرد مي اذیتم

 از. ودب نرفته یادم جونم، به بيفته و کنه پيدا من از چيزي یه که کرد مي رو و زیر رو بوم پشت و زمين زیر و طبقه

 و نشست بود، برگشته پذیرایي به که سميرا صندلي کنار علي. CD و فيلم نوار تا گرفته خالي بطري و سيگار ته

 از فاطمه صداي. داشتم رو علي جواب سوال ي حوصله نه ببينم، سميرا زیاد خواستم مي نه. نرفتم سمت اون من

 کو؟ رامبد: گفتم و ایستادم چارچوبش توي. اومد مي آشپزخونه

 .بخره دوغ رفته -

 بخرم؟ نگفتي چرا اومدم، مي داشتم که من -

 زهاندا دیگه: شد بلند خود به خود صدام. کرد بلند تبلتش از رو سرش هم پگاه. کردند نگاه هم به فاطمه و مامان

 !!ميارم در خریدن دوغ ي

 .خواد نمي چيزي آقاجون ببين مامان: گفت و داد هل در سمت به رو مامان بازوي فاطمه

 فقط که غذاخوري ميز از صندلي یه فاطمه. همه دادن عذاب بود شده کارم. رفت بيرون خردي اعصاب با مامان

 .داداش بشين: گفت و کشيد بيرون بود، نمایشي

 کني؟ مي اینجوري چرا: گفت آروم و نشست پگاه کنار خودش. نشستم و کشيدم عميقي نفس

- ... 

 کني؟ مي دور خودت از رو همه چرا. کنه نمي فکر کني، مي خيال تو که طوري کس هيچ -

- ... 

 خوبند؟ هات شاگرد: کرد عوض رو بحث مدتي از بعد. شد ساکت. زنم نمي حرفي دید وقتي
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 هی جاي امشب: گفتم و دادم قلش پگاه سمت بعد. برداشتم سبزي ظرف از تربچه یه و دادم هام لب به حرکتي یه

 نيست؟ خالي نفر

 !کي؟ جاي: گفت فاطمه و داد قل من سمت رو تربچه پگاه

 !خواهرشوهرت جاي: گفتم و دادم قل رو تربچه. خندیدم صورتش توي تعجب به

 ميگه؟ رو ام عمه: گفت پگاه و داشت نگه راه وسط رو تربچه فاطمه

 !بينمش مي جا همه جدیداً آخه: دادم ادامه. کرد مي نگاه گيج هنوز فاطمه و شد بيشتر ام خنده

 .بهش شدي حساس -

 شدم؟ حساس من جدي؟ -

- ... 

 !نيست کنم مي خيال من که طوري هم جریان این حتماً پس -

 مگه؟ شده چي -

 !من کالس بغل درست... است طبقه یه تو هامون کالس -

 .مياد پيش. کوچيکه ساختمون یه اونجا -

 ...بازي گل کالس بازسازي، از قبل. زدم حرف اونجا هاي مربي از دیگه یکي با -

 !!سفال: پگاه

. مينداخت اش عمه یاد رو من داد، مي گوش دقت با و بود زده زل من به که اینجوري روشنش، اي قهوه هاي چشم

 .بود تر پایين طبقه یه!! سفال کالس... همون: گفتم لبخند با

 .نيست سفال که فقط: پگاه

 !کردي هم جو و پرس... اِ: گفت و زد خنده زیر فاطمه

 !!!!کنم مي محلي تحقيق دارم آره -

 .ساخته مخصوص رو باال هاي کالس حتماً. ندارم خبر رامبد کارهاي از من -

 !نداشتي خبر اصالً که تو... اهوم: گفتم و کردم ریز رو هام چشم

 هم به رو!! عشق هاي کبوتر خوان مي همه مگه بده حاال: گفت رفت، مي یخچال سمت حاليکه در و شد بلند

 !برسونند؟
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 ي لطمه کنه، سقوط 0 ي طبقه از ها کبوتر از یکي ترسم مي ولي... نيست بد: گفتم. کرد نگاه من به زیرچشمي و

 !ببينه روحي

 .جماعت دختر مخصوصاً... نيستي کسي رنجوندن اهل تو. عادل ميشناسم رو تو من -

 ميگي؟ رو ام عمه: گفت دوباره پگاه

 .نه یا اومده بابات ببين بيرون، برو پاشو: داد تذکر پگاه به رو و کرد اخم فاطمه

 !ها هاست خبرچين اون از این: گفتم. رفت و پرید پایين صندلي از. برچيد لب پگاه

 !باشي هات حرف مراقب باید تو... نيست که من طرف از: گفت خنده با

 و رانبا یه فقط ساختمون کل. نباشه مشکلي که زدم دید رو آموزشگاه اطراف و کردم پارک فرمون یه با رو ماشين

 از رامبد خواهر. بود شلوغ بر و دور. کردم قفل و شدم پياده. بود رامبد ماشين مال هم اون که داشت پارکينگ یه

 نم. بود انداخته اش شونه روي خيالي بي با رو بزرگ کيف یه هميشه مثل. اومد مي سمت این به خيابون انتهاي

 .نبود قرمز اگر کنم استفاده ازش ساک جاي به تونستم مي

 وارد شيشه سرتاسر درهاي از و زدم پوزخند. شد اي مغازه وارد و برگردوند رو روش. افتاد من به نگاهش

 :گفت خوشرویي با و اومد جلوتر. دادم تکون سر دونستم نمي رو اسمش هنوز که سرایداري براي. شدم آموزشگاه

 .هستي جدید مربي شما فرمودند خسروي آقاي. سالم

 .آخرم طبقه. بله: گفتم. دادم دست پيرمرد با و برگشتم عقب به قدم چند

 .بابا باشي موفق -

 .آقا حاج تشکر -

 .شماست شاگرد هم من ي نوه: گفت و آورد پایين رو صداش بعد

 جدي؟ -

 ...ولي. آره -

 حاجي؟ چي ولي -

 .منه ي نوه که بگير نشنيده شما: داد جواب و اومد تر نزدیک

 رو خودشون همه نباشي، دیگران افتخار ي مایه وقتي. سوخت دلم و کردم نگاه صورتش ي زده خجالت حالت به

 !بخواد دلش هم خيلي: گفتم و زدم لبخند. کشند مي کنار

 .هست ماشينتون به حواسم: گفت تشکر با و خندید
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 .حاجي نکنه درد دستت: گفتم و کردم خم کمي رو سرم

 و دش ساختمون وارد عجله با دختره. شدم سوار وقتي. اومد پایين باالخره. موندم منتظر و رفتم آسانسور طرف به

 وقتي که گذاشتم ها دکمه کنار رو دستم و انداختم باال رو ابروم. اومد آسانسور سمت بعد. داد سالم سرایدار به

 ...ي دختره! چرخيد ها پله سمت و کرد نازک چشم پشت برام ولي بذارمش جا و بزنم رو دکمه شد، نزدیک

 پارکينگ تو که شب اون. زدم زل طرحدار هاي شيشه توي اخمم از پر صورت به و کوبيدم 0 ي طبقه ي دکمه روي

 نرسيده هنوز شدم، خودمون ي طبقه وارد وقتي. اومد مي خوشم بيشتر بود، شده کن گوش حرف عروسي سالن

 کليد در توي. بود منتظر هم من هنرجوي. بودند نشسته انتظار هاي صندلي روي شاگردهاش از تا چند و بود

 .شو بلند: گفتم نوجوون پسر به و انداختم

. نشست درست و آورد بيرون رو سازش بشم، آماده و بذارم کنار رو اسپورتم کت و کيف من تا و شد وارد همراهم

 کني؟ مي کار وقته چند: گفتم و نشستم روش به رو

 .ماه 2: گفت و داشت اش نگه تر سفت. کردم اشاره ساز به

 کردي؟ عوض رو آموزشگاهت چرا -

 .شدند فوت... قبليمون استاد... آقا: گفت دستپاچگي با و داد قورت رو دهنش آب

 .باشم خودم مراقب من پس: گفتم خنده با. بودم کرده برخورد جدي زیادي انگار. خوردم جا کمي

 مجبور حداقل. گرفته یاد خوب ماه 2 نسبت به که شدم متوجه کردیم شروع وقتي. نشست تر راحت و زد لبخند

 ها ساعت ي بقيه از زودتر زدم، مي کله و سر باهاش که اي دقيقه 01! کنم شروع باهاش ها انگشت اسم از نبودم

 و کردم قطع رو( داره هم مترونوم گاهي که ساز انواع کردن کوک براي کوچيکي دستگاه: توضيح) تيونر. گذشت

 نيستي؟ تر راحت پا ضرب با: گفتم

 تمرین( کنه مي بلينگ بلينگ که ها نت بين زماني ي فاصله تنظيم براي اي وسيله: توضيح) مترونوم با ما آقا -

 .کردیم مي

 درسته؟. بزني آهنگ یه تا کني ولو بساط و بند کلي توني نمي که ابد تا ولي تره اصولي این -

 .آقا بله -

 .کن کار رو تا دو این: گفتم و زدم ضربه کاغذها روي. کشيدم خط ترانه تا دو اسم دور

 .آقا چشم -

 راه از اگر. هست ساز اینجا... نشه فراموش هم آهنگ این تمرین: کردم اضافه و دادم نشون هم معمولي ملودي یه

 .نياري توني مي مياي، دور
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 .کنم کار همين با خوام مي. نه -

 هی ببندي دل چي هر به که فهميدم کم کم بعد. بود بسته ساز یه همون به جونم که افتادم خودم هاي وقت اون یاد

 ليست روي از. رفت در سمت و برداشت رو وسایلش پسر. دادم تکون سر. کنند مي خردش چشمت جلو روزي

 اول؟ ي جلسه بود چطور! زانيار: گفتم و کردم پيدا رو اسمش

 نداري؟ که رو مرگم آرزوي: دادم ادامه. کرد نگاهم پرسشي

 ويت کن سرد از آب ليوان یه و رفتم بيرون. داشتم فرصت ربع یه بعدي نفر تا. زد بيرون و کرد خدافظي خنده با

 بعد. ریخت لباسم و صورت روي آب نصف و چسبيد پاهام به چيزي یه بردم، هام لب جلوي که همين. ریختم راهرو

 و دمکشي سر رو آب ي بقيه. کنم بداخالقي نيومد دلم. کردم نگاه بهش. پيچيد گوشم تو پگاه ي خنده ریز صداي

 افتاد؟ یادت رو من شده چي: گفتم و کردم بغلش بعد. انداختم سطل تو رو مصرف بار یه ليوان

 .یادتم که من: گفت و چسبيد گردنم به محکم

 ها؟ بازي اسباب یا من یاد: گفتم و گرفتم گاز رو لپش

 بودي؟ کجا: گفتم. آورد در ادا صورتش با فقط و نداد جواب

 .بخورم آب بودم اومده: گفت و انداخت بغلي کالس به تيزي نگاه

 !ها نگي کسي به... بابایيم پيش رفتم: داد ادامه آروم و برد گوشم کنار رو سرش

 و سر دفعه این. داد تکيه چارچوب به دختره و شد باز ها بچه کالس در. دادم تکون سر و خندیدم بلند بلند

 نيست؟ گلي هات دست چرا: پرسيدم پگاه به رو. بود تميز وضعش

 .داریم نقاشي امروز -

 بسازي؟ آب بودي رفته! پگاه بيا: اومد اش عمه صداي

 !نيستم بلد که من: داد جواب پگاه

 .بزنه حرف درست من ي زاده خواهر با بگو، جونت عمه به: گفتم و زدم پوزخند

 !پایين بياره رو صداش بگو، جونت دایي به: اومد دختره عصباني صداي

 فندقي؟ کنه مي اذیتت نيستيم ما وقتي -

 !!کنم مي آویزونت مو از بگو، بهش. آره -
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 از هاشون حرف ویز ویز صداي و بود زده بيرون اطرافش از ها بچه هاي کله. کرد مي هم حاضرجوابي من واسه حاال

 رو. زنيم مي حرف چي مورد در داریم ما فهميد نمي اصالً و بود مات و گيج پگاه صورت. اومد مي باز نيمه در پشت

 !کمند گيسو مثل. تره قشنگ خودش موهاي... کنه نمي آویزون!! نه: گفت من به

 ايصد. کردم کنترل رو خودم. بشه رو پر دختره خواستم نمي ولي بود گرفته ام خنده بحث، به ربطش بي حرف از

 .سياهه... نيست که طالیي: شد بلند هم در کنار هاي کله از یکي

 !!کنيد تعریف ازش شما بود مونده فقط: گفتم. بگيرم نتونستم دیگه رو لبخندم جلوي

 آوازه !رسيده ما گوش به هم شما تعریف: گفت و نداد تکون رو دستش. بگيره بغلم از رو پگاه که رفتم در سمت به

 !واقع در اش

 .هست پرت و چرت هاي حرف همه سر پشت -

 !هست شما سر پشت که اي اندازه نه -

 مي من ي آوازه از حرف بود، جالب. حقيقته ميگه که چيزهایي دونستم مي چون برخورد بهم واقعاً دیگه بار این

 !!!نيستم من فرستاده واسطه که اوني: کردم یادآوري آهسته صداي با. زد

 با و اومد خودش به!!!« فرستاده؟ چي چي»  گفت که پگاه صداي با. موندیم خيره هم به سکوت تو ثانيه چند

 !پگاه اینجا بيا: گفت. داد تکون سر برام تاسف با پگاه، ي شده دقيق و کنجکاو صورت به نگاهي

 تو ناراحتي. کشيد عقب سریع رو خودش. کرد لمس رو بازوش دستم بدبختانه و گذاشتم بغلش توي رو بچه

 بار: گفتم و کشيدم هم تو رو هام ابرو!! ام خيابوني مزاحم من انگار که کرد مي نگاه جوري و زد مي موج صورتش

 !کني مي بدو یکه من با که باشه آخرت

 هر با ميگن، که ام هموني من. بود خودش تقصير. دادم فشار حرص با رو هام پلک و رفتم خودم کالس سمت

 پشتم رو ها حدیث و حرف همين مگه. کنه مي بلند زن و زنه مي الس بينه، مي خيابون کوچه تو که دختري

 !زد؟ مي حرف من با چرا دیگه بود؟ نشنيده

 ي ههمسای. کنه کمکش انتخاب تو که بود غيبي امداد منتظر انگار. کرد ها عروسک به نگاهي دوباره اقبالي خانم

 م؟بردار رو کدوم خان عادل: گفت. بودم نشکسته شون خونه بالکن از که هایي شيشه چه و بود دیوارمون به دیوار

 .که نداره فرقي. خوبه تاش دو هر -

 .ببرم رو تا دو کن حساب تر ارزون. گيره ایراد و عيب من ي نوه آخه -

 .خودتونه ي مغازه! خواست؟ پول شما از کي! بابا اي -

 .عروسيت ایشاال. پسرم ممنون: گفت و خندید
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 کلي با. گذاشتم مشما داخل رو ها عروسک و دادم تکون سر. داره کارم که داد عالمت و شد مغازه وارد مهدي

 معرکه پس کالهت که کني کاسبي بخواي اینجوري: گفت فوراً مهدي. رفت بيرون و داد رو یکيشون پول اصرار

 !است

 .بود آشنا -

 !هست؟ هم آشنا غير مگه محل این تو -

 اینجا؟ خوري مي گهي چه تو. ولش -

 ...نداري بدي منظور دونم مي -

 خبر؟ چه. شدم احساساتي دیدنت از. آره: گفتم خنده با

 کو؟ فرشاد. عالفي... بيکاري... بابا هيچي -

 !نباشم خونه تو که ميام هم من. کرد بيدارش نميشه ها جمعه... حاال مياد -

 پر دهپرن اینجا جمعه صبح. داد تکيه پراید یه به روم به رو اون و نشستم مغازه ي پله روي من. رفتيم بيرون هم با

 چي؟ آخرش... خوُ: گفتم. بود شده باز هم مهدي نطق و زد نمي

 جهبا از که بود کرده دعا حقش در کلي هم ما بزرگ مادر این. بود بسته رو فلنگ و بود کرده کارت به کارت مرده -

 .گرفته پول براش

 فهميدید؟ کجا از -

 سر بود رسونده خدا. بود خوبي مرد خيلي ميگه. کنه نمي باور هم هنوز بزرگم مادر. حساب از بود شده کم پول -

 .راهم

 سري ود ندیده بزرگت مادر. کنيد پيگيري بانک از تونيد مي باشه کرده کارت به کارت اگه: گفتم من و خندیدیم

 کشيده؟ پول

 !عينکش اون با دیده هم رو سبزش شال تازه. بوده مرده آسموني سيماي درگير طفلک داداش، نه -

 .سالم گرفتيد؟ معرکه باز شده خبر چه: گفت گوشمون کنار از حامد. پيچيد صدا بدجور و زدیم خنده زیر دو هر

 نيستي؟ وقته چند: گفت. بود اومده راحتي دمپایي و ورزشي شلوار با. نشست من کنار و دادیم دست

 .مشغوليم -

 راهي؟ به رو -
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 .چاکرم -

: تگف و زد حامد دمپایي به اي ضربه پا با مهدي. بزنم حرفي فرشاد از غير کسي به آموزشگاه ي درباره نبود قرار

 بيرون؟ کرده پرتت زنت یا شده مد تازه

 !زنند نمي تيپ که صبح سر سيگار واسه: گفت و آورد بيرون جيبش از رو سيگار ي بسته حامد

 و بودم رفته در زیرش از هميشه ماه چند این تو. گرفت من سمت. برداشت مهدي. زد تعارف و کشيد بيرون نخ یه

 هم دور اومد نمي پيش که بودم کرده شلوغ رو خودم سر انقدر. نباشه بازي لوس که بودم تراشيده اي بهانه یه

 و خودم نثار فحشي! بود مار زهر انگار که کردم مي رفتار جوري یه. کردند مي نگاه منتظر دو هر. بشيم جمع

 .انداخت ها گذشته یاد رو من تلخيش. گرفتم حامد فندک دم. برداشتم یکي و کردم ام نتيجه بي پرهيزگاري

 خنده از که گفتيم پرت و چرت انقدر و شدند اضافه هم سينا و رامين بعد دقيقه چند. داشتم اش نگه لبم ي گوشه

 .مينداخت خنده به رو همه رفت مي ریسه وقتي و بود تپل سينا که مخصوصاً. گرفتم درد دل

. بود کرده رو قدیم هوس بدجوري. راه وسط انداختم رو پاهام و دادم تکيه مغازه در به. کردم روشن دیگه نخ یه

 گيمزند. دیگه بودم همين من خب زیاده؟ پشتم حرف بود نگفته دختره مگه. بکنم خواست مي دلم کاري هر اینکه

 .اینجاست اصلش حاال: گفت و کشيد بيرون رو گوشي جيبم از حامد. بود همين

 !دادا دارم نمي نگه اس: گفتم و بيرون فرستادم رو دود خيالي بي با

 اس که آورد بيرون رو گوشيش سریع مهدي. خندیدم ریششون به من. داد فحش حامد و خورد پام به رامين لگد

 !بگير رو اون: زدم داد. کنه پاک رو ها اس ام

 رفته باال تيشرت زور به و بود شده ولو خنده از مهدي خود. آوردند در دستش از رو گوشي و ریختند سرش ها بچه

 .«مرخصي بره فعالً» نوشته mo1: خوند رو پيامش آخرین رامين. کشيد مي پایين رو اش

. بود هومنامف: گفتم. بودم من دیکشنریشون. نه یا ميده خاصي معني من واسه ببينند که کردند نگاه من به ها بچه

 !بخون رو قبلي

 «منه مال دردسرش ریزند، نمي چيزي دانشگاهتون غذاي تو: »خوند رامين

 .کردید برداشت اشتباه: گفت و کشيد رو گوشي مهدي. رفت ریسه الکي دوباره سينا و زدیم خنده زیر همه

 افتادم سرفه به. افتاد آقاجون به چشمم چرخوندم سر که همين بيرون، دادم خنده با رو دود و زدم رو پک آخرین

 از یکي همراه. طرفي این نه زد، مي قدم محل باالي پارک رفت مي ها صبح داشت؟ چکار اینجا. رفت یادم خنده و

 .گفت دوستش به چيزي و انداخت پایين رو سرش بعد. کرد مي نگاهم غضب از پر هاي چشم با و بود هاش دوست

 !دیگه بسه: گفتم و زدم مهدي به پا کف با. رفتند خيابون سمت اون به
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 ما سمت رو روش دیگه آقاجون. جوب توي کردم پرت رو سيگار ته. خوابيد صدامون و سر و بست رو نيشش

 تفاقا این از خيلي هم قبالً. بره راه و کنه گره پشتش آویزون تسبيح با رو هاش دست که داشت عادت. برنگردوند

 دور از که افتاد فرشاد به چشمم. شدند پراکنده ها بچه و کردم رد رو سال 20 من وقتي از نه ولي بود افتاده ها

 کوتاهيِ  «سالم» با و انداخت جمع به نگاهي فرشاد. تکوندم رو شلوارم و شدم بلند جام از. اومد مي سالنه سالنه

 !جان حامد ببخشيد: گفت و ایستاد در جلوي. اومد در سمت

 ومخان به: گفت فرشاد و شد بلند حامد. گرفتم رو ام خنده جلوي. کنه بلند رو حامد خواست مي ولي بود باز راهش

 !برسون سالم ها بچه

 به بزنم چيزي یه برم: گفت و داد دست جمع با بعد. انداخت من به نگاهي حامد. خونه کرد مي دکش داشت رسماً

 .بدن

: گفت سریع. شدم مغازه وارد فرشاد دنبال. کردند خدافظي کم کم هم بقيه و شد دور هاش دمپایي با شلپ شلپ

 !کنيد؟ مي پاتوق مغازه دم حاال تا کي از

 .نشد هم ساعت یه! چيه؟ پاتوق -

 !!پيچيده که هم سيگار بوي -

 .رفتم پيشخون پشت و زدم راه اون به رو خودم. ترکم تو دونست مي. کرد من به نگاهي چشمي زیر

 هواس که کرد تخم و اخم انقدر آقاجون. شدم آموزشگاه وارد و انداختم زباله سطل توي رو کاکائو شير خالي قوطي

 دنبال: پرسيد. کردم سالم آموزش مسئول به و رفتم آسانسور داخل هام جيب گشتن حال در. نموندم صبحونه

 !!استاد؟ هستيد چي

 راگ. بودیم زده تيک بار یه. بيفتم کسي دنبال نداشتم عادت من. بود شده رو پر. نکردم نگاهش ولي خندیدم

 و کردم پيدا کتم جيب اعماق از آدامس یه باالخره. زد مي زنگ ها حرف این از زودتر باید خواست مي خودش

 !نداره تعارف است، دونه یه: گفتم

 .دارم ممنون،: گفت قبل از سردتري لحن با. انداختم لپم ي گوشه و

 و بود نرسيده هنوز هنرجوم. بود کور و سوت خيلي خودمون راهروي. زدم رو 0 من و شد پياده دوم ي طبقه

 خنده صداي این با اما. بود برخورده بهم خيلي روزش اون کار. اومد مي رامبد خواهر کالس از خوندن شعر صداي

 بستن موقع و کردم باز رو کالسم در. کنم مي فکر چي من که نداشت اون براي اهميتي هيچ انگار آوازشون و ها

 .کوبيدم محکم
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. بود کن گوش حرف خيلي. کرد بهتر رو حالم باهاش زدن کله و سر و شد کالس وارد اولم هنرجوي بعد دقيقه دو

 شعر صداي که کردیم مي تمرین ها گام روي داشتيم و بود کار تازه. بود داده انجام هم رو هاش تمرین ي همه

 .اول زا ببخشيد: گفت سریع. ریخت هم به گام ترتيب و رفت اشتباه تار روي دختر ناخن. شد بلند ها بچه خوندن

 .کن دقت نداره، عيبي -

 دست رو آموزشگاه ساز. بود مونده معطل ناخنش. شد بلند ها بچه صداي باز سوم دور تو و کرد شروع دوباره

 .بزن من با! دادي مي تشخيص بهتر رو ها نت که اولت ي جلسه: گفتم و گرفتم

 .بلدم بيشتر تئوري... خوندم رو کتابش آخه -

 .کني عادت ها صدا به که کن گوش اول -

 مي دقت ها سيم روي باید فقط. نداشت آموزش براي چيزي و بودند ساده ها گام گام. زدم هم سر پشت بار چند

 !بزن من با حاال: گفتم. داد مي انجام متوالي هاي تمرین و کرد

 يخيل هنوز. داشت انگشت تمرین و بود کرده کار تئوري فقط هفته یک. آوردم پایين رو سرعتم من و کرد شروع

 ...االن. ببخشيد: گفت. رفت دست از تمرکزش و شد زیاد ها بچه صداي باز. باشه راحت سازش با که بود زود

 .دوباره. نباش نگران. طبيعيه: گفتم لبخند با

 رو خودم سرعت با و کردم ول ميز روي رو ساز! رفتم در کوره از من و باال رفت صدا دوباره که بکنه شروع خواست

 طفل به که خرابي حال با بياد، پيش بحثي اگر دونستم مي. کردم مکث کالسشون در نزدیک. رسوندم راهرو به

 تيشرت روي که کتي. برگشتم کالسم به و کشيدم عميقي نفس. ميشه ناجور خيلي داشتم، صبح از آقاجون

 به ريب توني مي: گفتم. کرد مي نگاه نگراني با دختر. کردم پرت جالباسي روي و آوردم در رو بودم پوشيده مشکي

 کنند؟ تعطيل بگي بغلي کالس مربي

 کنند؟ تعطيل بگم: گفت و شد بلند رویي کم با

 .کنيم تمرین ما نميذاره صداتون و سر بگو. آره -

 هام چشم. دادم تکيه ام، شده قفل هاي دست کف به رو سرم پشت و نشستم. رفت بيرون و کرد کج رو گردنش

 ويت کمر به دست دختره. پروند جا از رو من و شد باز شدت با در که نکشيد دقيقه سه به. شد بسته خود به خود

 امرتون؟: گفتم اخم با. کشيد مي سرک سرش پشت از اضطراب با هم من هنرجوي و بود ایستاده چارچوب

 تا: گفت عصباني اما آهسته صداي با بست، رو در که همين. نداد شدن وارد ي اجازه هنرجوم به و شد کالس وارد

 !بدید؟ ادامه قراره کي

 !رو؟ چي: گفتم تعجب با
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 !رو ها بازي مسخره همين -

 !بازي؟ مسخره: گفتم رفتم، مي سمتش به حاليکه در و شدم بلند جام از

 !!!خانوم... ریخته هم به رو من هنرجوي تمرکز شما صداي است دقيقه 00: گفتم بلندتر و شد بيشتر عصبانيتم

 !!!آقا... نيار بهانه خود بي. کردیم مي اجرا نمایش و سرود دیگه هاي کالس کنار هم قبالً ما -

 .موسيقي کالس کنار نه: گفتم و برداشتم دیگه قدم یه

 این از بيشتر که رفتم دورتر. کرد مي نگاه بر و بر ها ماشيني جوجه مثل. کشيد عقب رو خودش و خورد جا

 وزر به کنه منتقل رو من کنم مي خواهش تارا از: اومد حرف به باالخره. کشيدم دست پيشونيم روي. نترسونمش

 .فرد هاي

. رفت بيرون کالس از. داد مي نشون دلخور و بود اومده در هميشگي حسي بي اون از صورتش. کردم نگاهش

 نکنند، فریاد و داد ما تمرین وسط بودم گفته. ریخت مي هم به رو من اعصاب شد، مي دلخور وقتي هم فاطمه

 به. دبو ایستاده آسانسور جلوي وسایلش با. رفتم دنبالش بعد لحظه چند داشت؟ ناز و قهر بود؟ زیادي چيز. همين

 .ميام االن باش، کالس تو: گفتم هنرجوم

 

 دویدم آسانسور سمت. رفت و کرد کج گردن دوباره جوون دختر. رفت داخل رامبد خواهر و شد باز آسانسور در

 گيج هاي چشم جلوي. شد باز دوباره. گذاشتم راهش سر رو پام سریع. شد مي بسته داشت کشویيش در که

 !کنه؟ مي بازي مسخره کي حاال: گفتم و رفتم داخل دختره

 .بهتره همه براي اینطوري: گفت و زد رو دوم ي طبقه ي دکمه دوباره

 !زنش برادر نه رامبده، خواهر با باشه هم تقدمي حق اگر: گفتم. افتاد راه آسانسور

 ...شماست گيري بهانه مسئله... نيست تقدم حق مسئله: گفت نارضایتي با و زد پوزخندي

 !بهانه؟ کدوم: گفتم. کرد مي عصبانيم داشت دوباره

 دکمه!!«. بره بيرون داشت جرأت» واقع در. بره بيرون تونست نمي و بودم ایستاده در جلوي. شد باز آسانسور در

 بده؟ جواب: گفتم و زدم رو چهار ي طبقه ي

 .داره صوتي عایق ها بچه کالس -

 !دیواریم به دیوار ما -

 .نمياد بلند اونقدر صدا -
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 ميگم؟ دروغ دارم من یعني -

- ... 

 !!زدنتون دید... واسه کنم جور دليلي یه خواستم مي البد -

 صحبت اینطوري من با ندارید حق شما: زد داد هوا بي. بود من روي اش خيره نگاه. شد باز و ایستاد آسانسور

 !کنيد

 من و کوبيد دو ي طبقه ي دکمه روي دوباره. بودند زده زل آسانسور داخل به و بودند پخش راهرو توي ها بچه

 !شماست دست هم من کردن صحبت حق دونستم نمي: گفتم

. بود شده سرخ هم کمي هاش چشم و کرد مي نگاه پيش دقيقه چند دلخور حالت همون با. کرد حرکت آسانسور

 طرف یه به رو سرش و بست رو هاش پلک! بابا اي. بيفته گریه به بود نزدیک و بودم شده خيره بهش بدجوري

. داد قلقلک رو من دل ته و انداخت پایين رو نگاهش. شدیم چشم تو چشم بغل ي آینه توي دوباره که برگردوند

 خيلي... کردم بررسي رو اندامش و صورت حالت. بودم کرده تموم دخترم دوست آخرین با که شد مي ماهي چند

 هاي جمله. خورد مي که گذروندن وقت درد به. کنه عوض رو روزهاش خواستم نمي سادگي همين به. نبود بد هم

 .ندارم شما هاي برنامه به کاري من: کردم انتخاب شده حساب رو بعدیم

 يکس وقتي نيست الزم ولي: دادم ادامه! نياره باال رو دختره ي چونه که کردم مشت رو دستم. نکرد بلند رو سرش

 !!کني فرار ازش داري دوست رو

 دنز حرف: شکست رو سکوتش. بود خلوت طبقه این خوشبختانه. شد باز آسانسور در. موند خيره بهم باز دهن با

 !بود عمرم کار ترین احمقانه فاطي با

 !احمقانه؟: گفتم و نشست صورتم روي اخم

 بيشتر تاکيد با. بود شده سکوت دوباره. بریزه هم به رو آدم که بزنه رو حرفي چه موقع به دونست مي خوب

 !احمقانه؟: پرسيدم

 شمچ به باز ماشينيه جوجه و گرفت گاز رو پایينش لب ي گوشه بود؟ احمقانه داره، دوست رو من بود گفته اینکه

 .بود احمقانه هم من نظر از اتفاقاً: گفتم. کردم نمي جبران اگر نبودم عادل و بود برخورده بهم. برگشت هاش

 ادامه. دخترها ي بقيه مثل بود معمولي دختر یه. نبود فاطمه که اون. نداشت برام اهميتي بار این و شد دلخور

 .باشه من با رویي به رو از کردنتون فرار دليل نباید که این ولي: دادم

- ... 

 !کنيد عوض برنامه برید که -
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 .باشه داشته هم کردن فرار ارزش که نبود چيزي... نه: گفت عصباني

. چرخيدم اي دیگه سمت به. برگردوند رو روش و زد رو چهار ي طبقه ي دکمه. دادم فشار هم روي رو هام دندون

 !بشم رد خوام مي: گفت و بازوم به کوبيد محکم بزرگش کيف با شد، باز آسانسور که همين. کردیم سکوت باال تا

 عوض رو اش برنامه که بودم کرده کاري حداقل. بشه رد که کشيدم عقب در جلوي از تعجب با! دیوونه ي دختره

 کالسش سمت رو ها بچه و رفت کنه نگاه رو سرش پشت اینکه بدون. نداشت اهميتي برام که هرچند... نکنه

 .ميذاشتم جبراني دقيقه چند هنرجوم براي باید احتماالً. رفتم خودم کالس طرف به. کرد هدایت

 

 دو هر و بودند صبحونه خوردن مشغول مامان و آقاجون. کشيدم سرک آشپزخونه توي و شدم اول ي طبقه وارد

 مامان صداي که رفتم در سمت و گذشتم خوردن صبحونه خير از گذشته روز دو مثل. رسيدند مي نظر به دپرس

 !عادل: شد بلند

 .ميرم دارم: گفتم جا همون از

 گشنه؟ شکم با: گفت جدي و اومد در جلوي

 .راه تو گيرم مي چيزي یه -

 !ميدي دق رو من یکي تو. ببينم بيا: گفت و کشيد رو بازوم

 پچ نگاه با. نشوند خودش کنار بود، پهن خوري ناهار ميز پایين که اي سفره سر رو من. رفتم دنبالش لبخند با

. بود شده خالي دیگه که کشيد سرش جلوي موهاي نازک تارهاي به دستي آقاجون. کرد ول رو دستم آقاجون چپ

 .ميده دق رو همه: گفت اخم با

 رو مغازه و بودم آموزشگاه توي که هایي ساعت. چيه دردشون دونستم مي. گذاشتم دهنم توي نون تيکه یه

. ندميش رد مغازه جلوي از بار چند روزي که بود گفته فرشاد. ميرم کجا دونستند نمي. چرخوند مي نفري یه فرشاد

 از رو مربا و کره مامان. کرد نمي نگاه صورتم تو آقاجون. کرد نگاه آقاجون به و داد دستم رو چاي استکان مامان

 !بگيري جون بخور: گفت و کشيد من سمت آقاجون جلوي

 بعد دقيقه چند و شدم خوردن مشغول! طرفه قليون ني با کرد مي فکر دید، نمي هيکل این با رو من کسي اگه

 !آقاجون... سالم: اومد حياط توي از علي صداي

 .اميرعلي: کرد زمزمه و آشپزخونه ورودي به زد زل. بشه شکفته آقاجون گل از گل تا بود کافي صدا همين

 !بابا اینجا بيا: داد ادامه تر بلند

 .گرفتم بربري. نخورید: اومد تر نزدیک از علي صداي
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 صبح؟ اول کنه مي چکار اینجا شده؟ چي: گفتم مامان به رو

 .خدا امون به نکرده ول که رو ما... زنه مي سر هميشه: داد جواب آقاجون

 ميرس شلوار و کت همون با و شد وارد خنده با علي! اش جمله ته بچسبونه «ها بعضي مثل» یه که بود مونده فقط

 عادت ولي. ریخت چاي براش فوري مامان. داد دست ما با و گذاشت سفره وسط ها نون. نشست آقاجون کنار

 و زدم زد، مي حرف آقاجون با که علي پاي به. کنه ماچ هم رو علي چلونه، مي رو من که هایي وقت مثل نداشت

 ندادي؟ تحویل رو ها کليد هنوز: گفتم

 کني؟ مي چکارها تو: گفت و خندید هم خودش. زدم خنده زیر. کرد نگاهم تعجب با

 !گرمه خيلي سرت شنيدم: داد ادامه و کرد بدل و رد آقاجون با نگاهي بعد

 !بدجور: گفتم و بود من جواب منتظر که کردم نگاه آقاجون به حرص با

 که داشتم کم رو همين. کنه مي آبروریزي محل تو کرده شروع دوباره: گفت برداشت، نه و گذاشت نه آقاجون

 .بزنه طعنه بهم هم «احمدخاني»

 !احمدخاني؟: علي

 ...بخریم نون تا دو رفتيم دیدمش، پارک تو جمعه -

 مي تعریف علي براي رو پيازش تا سير هم دیگه دقيقه چند. بود نرفته یادش جریان اون هنوز. نگفت رو اش بقيه

 !خدافظ: گفتم مامان به فقط و کشيدم سر رو استکان. کرد

 !که نخوردي چيزي: گفت التماس با مامان

 نميري؟ مغازه که کردي شروع رو اي الواتي چه دوباره! کجا؟: زد داد که شد گم آقاجون صداي تو هاش جمله اما

 ايه پله روي کنارم و اومد بيرون علي کفش پوشيدن موقع. زدم بيرون و برداشتم رو کتم و کيف. ندادم اهميتي

 چيه؟: گفتم. نشست بالکن

 ميگه؟ چي آقاجون -

 !بپرس خودش از -

 .شدم نگران بگو؟ -

 .نگرفت رو جلوش داداشش چرا نميگن منه، سر پشت بزنند هم حرفي اگه! نباش نگران -

 .نيستند جوون دیگه آقاجون و مامان! عادل -
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- ... 

 ...اینکه نه باشي، داشته رو هواشون باید اي خونه این تو که تو -

 چيکار؟ خوان مي رو من. بسه داري رو همه هواي تو -

 مگه: تگف. کشيد پایين و گرفت رو ام شونه که بشم بلند خواستم. نزد حرفي علي. کردم تعجب بلندم صداي از و

 بودي؟ نکرده ترک رو سيگار

 .نبينه کسي که کشيدم مي وقتي... نه: گفتم دروغ

 مغازه؟ نميري اگه ميري کجا: گفت دوباره. رفتم در سمت و شدم بلند

 !الواتي: گفتم و چرخيدم

 

 چهارم ي طبقه وارد آسانسور از حوصلگي بي با و چپوندم کيفم زیپ توي رو دهان اسپري بعد ساعت نيم

 کرده فراموش رو ميذاشت آشپزخونه جلوي تلفن ميز روي هميشه مامان که غذایي ظرف حتي. شدم آموزشگاه

 اهناخودآگ. کردند نگاه سمتم به پایين ي طبقه کنکور هاي مدرس از یکي و رامبد خواهر من، اومدن بيرون با. بودم

 ي ینهآ توي. بود نپوشيده اسپورت من مثل. بود معمولي خيلي. کردم بررسي پا تا سر از رو بيچاره مرد و ایستادم

. مداد تکون سر دو هر براي پوزخند با. رفت باال نفسم به اعتماد و کردم نگاه خودم به بود باز هنوز که آسانسور

 ماا بره یارو که کردم شل عمداً و رفتم کالسم در طرف به. برگردوند رو روش دختره ولي کرد سالم و زد لبخند مرد

 دیگه: گفت و رفت رو از باالخره افتاد، زمين! اتفاقي کامالً که کليدم! بود من رفتن داخل منتظر هم اون ظاهراً

 .نميشم مزاحمتون

 .کنم مي خواهش: گفت و زد لبخند دختره

 !هست آسانسور: گفتم. رفت ها پله سمت مرد

 .پایينم همين: داد جواب

 .تو بریم: گفت و گرفت رو انتظار هاي صندلي روي هاي بچه از تا دو دست دختره

 وارد من، به غریب عجيب و اخمو هاي نگاه با بودند ما پيش روز دو دعواي شاهد که پگاه همسن هاي دختربچه

: گفتم بشه وارد هم دختره اینکه از قبل. بودم کرده تا بد خيلي روز اون. بزنم لبخند شد باعث که شدند کالسشون

 !کرده افت ات سليقه

: تگف و زد پوزخند دختره. بودند بریده ازم همه کافي ي اندازه به. کنيم صلح که بکشم پيش حرف خواستم مي

 !!ندارم خاصي نظر شد، رد کنارم از کي هر به من
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 !شما برعکس: داد ادامه اخم با. گرفت ام خنده حرفش از

 رو من هنوز ولي بياره در رو من حرص مثالً خواست مي عجيبي تالش با. اخمش اون و شد بيشتر ام خنده من

 .هاشون بعضي به فقط... درسته: گفتم. اومد مي خوشم هميشگيمون هاي بحث این از داشت تازه. بود نشناخته

 .دارید خاصي نظر: کردم اضافه خنده با

 پيش روز دو: گفتم و کنم پایدارتر رو صلح خواستم. گرفت رو اش خنده جلوي زور به و شد درشت هاش چشم

 .نداشتم بدي منظور

 .کنيم تمرین همکف سالن تو رو نمایش و سرود شده قرار... نداره عيبي: انداخت رو شمشيرش و داد تکون سر

 .خوبه -

 دمچرخي کالسم در سمت فوراً. نداشتم شر ي حوصله. باشم کرده هوایيش ترسيدم که کرد نگاه جوري و زد لبخند

 !اجازه با: گفتم و

 .داخل بيا: گفتم بود، شده پياده آسانسور از تازه که هنرجوم به و کردم باز رو قفل

 وارد .کرد نگاه اش عمه به بعد و من به که دادم تشخيص پشتش از رو پگاه کنجکاو ي کله. نزد حرفي رامبد خواهر

 .شدم کالس

 

 

 

 

12 

 در و زد دور رو وانت راننده. بود منتظرمون در جلوي فرشاد. شدیم پياده و کرد پارک مغازه در جلوي دقيقاً راننده

 اومدي؟ چرا: گفتم فرشاد به رو. کرد باز رو پشت

 .بدي سامون و سر رو ها جنس تونستي نمي تنها دست -

 چي؟ شرکت -

 .نداشتم کاري -
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 م،بودی کرده فرد و زوج که حاال. کردیم بلند و گرفتيم رو بزرگ هاي کارتن از یکي سر. اومد طرفم به کمک واسه

 ول مغازه وسط رو کارتن. کامپيوتري لوازم فروش و پخش شرکت. بود حسابدار عموش شرکت تو رو هفته نصف

 هاي شيشه پشت از آقاجون که افتاد خيابون سمت اون به چشمم. شدیم ها جنس ي بقيه بردن مشغول و کردیم

 .بزنه چوب سياه زاغ اومده آقاجونم: گفتم. کرد مي نگاه ما به سوپرمارکت

 !نده عذاب رو بدبخت این انقدر... روزشه هر کار: داد جواب فرشاد

: فتمگ کردم، مي بلند هام شونه روي رو توليدي بزرگ مشماهاي حاليکه در. برگشتم و گذاشتم بقيه روي رو کارتن

 !خوشگذروني دنبال ميرم تو به ميسپرم رو مغازه کنه مي فکر

 .فهمه مي زود یا دیر: گفت. اومد دنبالم و برداشت اي دیگه مشماي

 .دونم مي: گفتم نفس نفس با

 .کن جور اي بهونه یه زودتر: گفت. کردیم بلند هم با رو مشما آخرین

 تهبازنشس وقتي از. بود ور این به چشمش هنوز و اومده بيرون ماست ي دبه با حاال که کردم نگاه آقاجون به دوباره

 نباید. شدیم کردن جور و جمع مشغول و گذاشتيم زمين رو مشما. داشت دادن گير واسه بيشتري وقت بود شده

. کردم مي باز رو ها جنس من. کرد مي گم در سر رو همه شلوغي این و اومدند مي ها مشتري چون دادیم مي لفت

 .بودم کرده باز ها مشتري براي ها کارتن وسط از راهي یه. چسبوند مي قيمت ليبل و کرد مي ليست فرشاد

 پایين رو سرش فرشاد. بود گرفته رو پگاه دست. برگردوند در سمت به رو من فاطمه، سالم صداي بعد ربع یه

. رسيدم وقت سر چه: گفت خنده با فاطمه. کرد مشغول ها جنس با رو خودش بعد. کرد احوالپرسي و انداخت

 آوردي؟ جدید جنس

 ورها؟ این از -

 .بزنم سر مامان به بودم اومده -

 يم چرا مارمولک این: گفتم. خندید مي و زد مي ليس بستني داشت. نشوندم پيشخون روي و کردم بغل رو پگاه

 !خنده؟

 کردي؟ خاک و گرد باز شنيدم... همينجوري: گفت لبخند با فاطمه

 !ماست دبه با دیدي؟ بيرون رو ميرغضب -

 !!چي؟ مير: گفت پگاه

 .خونه فرستادمش. آره: داد جواب و خندید فاطمه

 ناراحته؟ دستم از مامان -
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 .بيننت نمي اصالً ميگه -

 .ندارم جنگ ي حوصله. باشن خواب که خونه ميرم شب آخر -

 !!جدي؟ -

 جدي؟ چي: گفتم. زد مي گاز رو بستنيش چوب هم پگاه. کرد مي نگاه مشکوک

 دیگه؟ همه با... نداري جنگ ي حوصله گفتي -

 !بوده همون منظورش هم اول از احتماالً. شده باخبر آموزشگاه جریان از حتماً که فهميدم

 بعد و زمين روي اول رو نگاهش که شدم کج پگاه سمت. گذاشتم شيشه روي رو آرنجم و دادم تکيه پيشخون به

 گوش که ها مارمولک از بعضي: گفتم. بود اش عمه شدن مظلوم شبيه شدنش مظلوم. چرخوند مي دیوار و در روي

 .نداره دوست رو ها خبرچين خدا که باشه یادشون تيزه، خيلي هم هاشون

 .نترسون رو ام بچه: گفت خنده با فاطمه

 !جهنم ميندازدشون: دادم ادامه جدي خيلي

 .سوزند نمي که ها مارمولک: گفت و آورد در دهنش از رو بستنيش چوب پگاه

 حاال؟ تا کي از -

 .سرده خونشون ها خزنده گفته رکسان عمه -

 اون و بودم خاليِ  عادل من. بود شده شناس زیست حاال چه. رفت باال ابروهام تعجب از من و زد خنده زیر فرشاد

 .بشه دکتر خواد مي ام بچه: گفت و کرد بوس رو لپش فاطمه! رکسان عمه

 !!مقصره؟ من دختر کردي، آشتي هم خودت انداختي، راه دعوا خودت: کرد اضافه من به رو

 .دونه مي هم کامل جزئيات با که بود مشخص اما. نده کش رو حرف فاطمه که کردم اشاره فرشاد به ابرو و چشم با

 نيست؟ تو طرف از گفتي که تو: گفتم

 !است جانبه چند: گفت و نشست صورتش روي لبخند. دادم نشون رو پگاه و

 .بردار خواي مي چي هر: گفتم و کردم باز رو پام جلوي کارتن

 !عادل؟ ندارم ور هيچي من: گفت فوري پگاه

 کن ول رو عادل: گفت. برد ها بازي اسباب سمت و کرد بغل رو پگاه. اومد جلو فرشاد و خندیدیم تامون سه هر

 .بدم بهت خوب چيز یه خودم بيا... دایي
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 خواد؟ نمي زن فرشاد: گفت و آورد پایين رو صداش فاطمه

 فرشاد؟ جون به افتادي شدي اميد نا من از: گفتم اخم با و کردم بلند ها وسيله از رو سرم

 چيه؟ مشکلت خواي؟ نمي رو رکسانا که تو -

 از یکي روي فاطمه. آوردم بيرون رو آرایش لوازم و انداختم پایين رو سرم! بگم چي دونستم نمي اما شدم عصباني

 خواي؟ مي: گفت. باشه تر نزدیک من هاي گوش به که نشست بزرگ هاي کارتون

 .نه -

 !کردي؟ هول چرا پس -

 هول: گفتم عصبي اما آهسته خيلي صداي با. چرخيد طرف این فرشاد چشم که کردم پرت کارتن توي رو قوطي

 !ميگي؟ وري دري چرا! کردم؟

 اشتباه حتماً ولي کرده، تعریف برات چي پگاه دونم نمي: دادم ادامه تري مالیم لحن با. انداخت باال رو ابروش

 !است بچه... کرده برداشت

 قال هاینک براي. بود شده قطع فرشاد با پچش پچ صداي. بود تيز بدجوري. کرد نگاه من به اسمش شنيدن با پگاه

 هاگ حاال: گفتم. بزنم حرف موردش در فاطمه با شد نمي روم هيچوقت که کشيدم پيش رو چيزي بکنم، رو قضيه

 ...تونم مي باشه رفاقت ي پایه طرف

 .مامان شد دیرمون. پگاه بيا: گفت پگاه به و شد بلند عصبي حالت با فاطمه

 ي قيهب کردن باز مشغول. رفتند بيرون خدافظي بي. رفت فاطمه سمت دستش توي بازي اسباب ي بسته با پگاه

 فرشاد باالخره. انداختيم راه هم رو مشتري تا سه. مونده دلش روي چيزي فرشاد که بود معلوم. شدم ها جنس

 دامادتونه؟ خواهر حرف هنوز: اومد حرف به و کرد جمع اي گوشه رو ها خالي کارتن

 .آره -

 .خوبيه دختر -

 .خواهري جاي: گفت و گرخيد که کردم نگاهش سریع

 ميشناسي؟ کجا از رو اون تو -

 !!محليم همين تو هم ما! ها شرمنده -

 نمي که دختري هر واسه جدیدته؟ تریپ: گفت و اومد جلوتر. نزدم حرفي و شدم ویترین توي چيدن مشغول

 !مياري؟ جوش! خواي
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 ...دوماً! نميارم جوش که اوالً -

- ... 

 .خيال بي -

 اب که داشت معني چه. گرفتم رو زبونم جلوي موقع به ولي ندارم دوست کوتاه قد ي سبزه من بگم خواستم مي

 !بزنم؟ حرف اون ي قيافه از فرشاد

 

 

 

10 

 تا چند. زد خشکم تعجب از و شدم همکف البي وارد خستگي با. بودم کرده تموم رو هام کالس و بود وقت آخر

. بود پيچيده محوطه تو صدا و بودند شده جمع البي وسط آموزشگاه شاگردهاي از زیادي ي وعده مربي و کارمند

 رخب چه آقا کریم: گفتم و شدم نزدیک بود، دستش توي تي و بود ایستاده اي گوشه که ساختمون سرایدار به

 شده؟

 .بخوابه منتظرند همه. شده طوفان بيرون: داد جواب. دادم تکون سر نفر چند براي همزمان و

 شهشي جلوي که نفر چند بين از. بود شده شروع تازه احتماالً. بودم نفهميده کالس سر که بود پرت حواسم انقدر

 پخش طرفي هر به خاک و گرد. بود کرده تيره رو هوا و وزید مي وحشتناکي باد. کشيدم سرک بودند بسته رو ها

 !وضعيه عجب: گفتم هيجان با. شد مي

 .نداشته سابقه واال آره -

 .بودم آورده ماشين کاش -

 .نيست چيزي... ميشه تموم زود -

 هنوز چرا: پرسيدم و دادم تکون سوال عالمت به رو دستم بود، آموزشگاه تو هنوز که صبحم اول هنرجوي براي

 !اینجایي؟

 یگهد کالس یه اینجا: گفت داشت فاصله ما با کمي که زانيار. بود رفتنم موقع دیگه و بود شده تموم هم ناهار وقت

 .آقا ميرم هم

 .اهوم -
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 .نداره کالس: گفت کنارم از آقا کریم

 !چي؟ -

 .بياره برام فرسته مي غذا مادرش هایي وقت یه -

 زانياره؟ ات نوه: گفتم. بود انداخته پایين رو سرش

 مربي؟ آقاي گيره مي یاد خوب... بله -

 .آقا کریم داري استعدادي با ي نوه. آره -

 .نيارید روتون به ميشه، اگه -

 .چشم: گفتم و دادم تکون سر ناراحتي با

 .بال بي چشمتون -

 همراهم رو ورزشيم ساک حتي. برسم باشگاهم به و برم زودتر نيست، شدید زیاد طوفانش اگر که رفتم جلوتر

 فهميدم افتاد، در نزدیک جيغوي جيغ هاي بچه به چشمم تا و کردم باز راه نفر، چند از عذرخواهي با. بودم آورده

 ! ببينم رو کي قراره که

 .اومد من مامان: گفت دخترها از یکي

 تهبس نيمه هاي چشم با بود، داشته نگه محکم رو روسریش و لباس حاليکه در و شد پياده فرمون پشت از مادرش

 سرسري بش و خوش کلي با و کرد بغل رو اش بچه در الي از زن. کرد باز رو در سریع رامبد خواهر. دوید در سمت

 یه مثل و آوردم در رو کتم. ایستادم ها شيشه پشت دقيقاً و رفتم جلوتر. دوید ماشين سمت دختره از تشکر و

 باد که ببند رو در سریع شما بيرون، ميرم من خانوم: گفتم. کردم آویزون ساعدم روي گرما، تو مزاحم موجود

 .تو نپيچه

 !منيد؟ با: گفت و کرد نگاهم

 :گفتم بود، بچه از پر که اطرافمون. نبود آبدارخونه تو هم ناهار کردن گرم موقع حتي. بودمش ندیده زیاد امروز

 ام؟ کي با پس

 !«خانوم» گفتيد آخه -

 آقایي؟ شما مگه -

! شوهرخواهرتون رامبد،. رامبدم خواهر باشه، یادتون اگه... «خسروي رکسانا... »هستم «خسروي» من -

 ميشناسيد؟ رو خواهرتون
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 !خواهر؟ کدوم! خواهرم؟: گفتم و کشيدم دست ام چونه روي

 .نداشتم خبر دادید، اطالع شد خوب!... آهان: گفتم و دادم تکون سر لبخند با. کرد ریز رو هاش چشم

 .نداشت قابلي -

 هم سفيد مالیم ي سایه حتي. اومد مي بهش خيلي سفيد شال. خندید مي! من واسه بود آورده در دم حاال چه

 بدید؟ انجام رو گفتم که کاري اون ميشه حاال: گفتم. داد مي نشون تر حالت خوش رو هاش چشم که بود کشيده

 !نه -

 يال شدیده، خيلي بادش آخه: گفت اي بچگونه ي خنده با. دید رو صورتم وقتي. بودم منتظرش که نبود جوابي

 .ميره خاک موهاتون

 توجهي ما به کسي و بود زیاد صدا و سر. انداختم اطرافمون به نگاهي. خوردم جا بيشتر جوابش یکي این از

 خودش. خندید مي نمک با. نداشت اي نتيجه ولي بشه جدي شاید که کردم نگاهش رفته باال ابروي با. نداشت

 !دیگه ساختن ها موقع این واسه رو حموم: گفتم... بود کرده شروع

 .مامانم. مامانم: گفت ها بچه از دیگه یکي. برگردوند جمعيت سمت رو نگاهش مسير و کرد جمع رو لبخندش

 ناجور خيلي هوا هم اما برم خواستم مي. اومد بردنش براي پدرش و داد تکون دست براش ماشين داخل از مادرش

 رامبد با کنيد صبر شما: گفتم بست، رو در مرد که همين. بود افتاده سرم توي دختره کردن اذیت هوس هم بود،

 .برید

 من. کنه موردم در بدي فکر خواست نمي دلم. اومد نمي خوشم شد مي که اینطوري. نکرد نگاهم اصالً. نداد جوابي

 دیگه؟ اتاقشه تو رامبد: گفتم و کردم جا به جا رو کتم. رفتم جلوتر قدم یه بودم؟. نبودم بد که

 به عادت. بود شده رو اون به رو این از ثانيه چند ظرف. داد تکون سر مثبت ي نشونه به فقط و رفت تر عقب

 .کردم مي جور کردن کات براي بهونه یه افتادند، مي زدن غر و کردن ناز به هام دختر دوست تا. نداشتم نازکشي

 چي: گفتم و شدم خم صورتش تو کمي. کنه باور شنيده، موردم در که رو هایي حرف یکي این خواستم نمي ولي

 یهو؟ شد

 یه روي من از فاصله با خيلي. کرد حرکت و انداخت بر و دور به نگاهي بعد. کشيد عقب رو صورتش اخم و تعجب با

 دنبالش و شدم عصباني!! آخه؟ بود رفتاري چه این. کردم بدي کار نه زدم، اي آنچناني حرف نه. نشست صندلي

. ودب اميرعادل من. نشستم کناریش صندلي روي بعد و کشيدم سر. ریختم کنارش سردکن از آب ليوان یه. رفتم

 !بندازه راه تخم و اخم من واسه نداشت حق دختري هيچ

 این به هم بودم دیده دختره با که کنکوري مدرس همون. کردند مي نگاهمون نفر چند. رفتند هم شاگردها از تا دو

 بهش و دید رو طرف نگاه. کرد بلند رو سرش رامبد خواهر. من نه بود دختره به حواسش ولي بود خيره طرف
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 اهمنگ. گشتم مي بهونه دنبال و کنم باز رو صحبت سر خواستم مي! داشت؟ من واسه فقط رو نجابتش. زد لبخند

... اِ: گفتم. بود زن اش راننده. کرد پارک شيک در دو هيونداي یه خيابون طرف اون. چرخوندم در سمت به رو

 !دنبالم اومده دوستم

 بود؟ نزده زنگ چرا: کردم زمزمه خودم با و آوردم بيرون رو موبایلم

 نبيرو به کوتاهي نگاه که بود دختره صورت به خيابون جاي به حواسم ولي بودم کرده کج ها شيشه سمت مثالً

 !شکر رو خدا: گفت و برگشت من طرف به اخم با بعد. کرد مکث لحظه چند. انداخت

 برسونيم؟ هم رو شما خوایيد مي: گفتم. اومد حرف به حداقل

 .نميشم مزاحمتون -

 !نميره خاک هم موهاتون الي -

 دمز لبخند. بود شده هم تر بانمک کرد، مي کنترل رو هاش لب برداشتن قوس داشت زور به که حاال. نگفت چيزي

 .کنيد پيدا رو باشه مناسبتون که کسي هم شما اميدوارم... کردم پيداش باالخره که من: گفتم و

 .باشه مبارک: گفت در، بيرون زن و من کردن برانداز و سکوت ثانيه چند از بعد. کرد نگاهم تعجب با

 رو خودم جلوي ولي بود گرفته ام خنده. کنه ظاهرسازي تونست نمي اصالً و بود شده زده غم هم صداش حتي

 .نداشتم منظوري ها، نخوره بر شما به... بودم رنگي چشم دنبال هميشه من آخه: گفتم و گرفتم

 !منتظرند بفرمایيد،: گفت حرص با

 طوفاني قبل مثل دیگه ولي وزید مي هنوز باد. ببينم رو صورتش نتونم که کرد نگاه خيابون سمت سينه به دست و

 سریع و دوید هيونداي سمت آموزشگاه جلوي کافينت داخل از مردي موقع همون. کرد نمي خاک و گرد و نبود

. خندیدم مي آروم صداي با. رفت و انداخت راه رو ماشين شد، نمي دیده خوب فاصله این از که زني. شد سوار

 دنبال: گفتم و کردم مظلوم رو خودم. کرد نگاهم ترسناک ي شده باریک هاي چشم با و برگشت طرفم به دختره

 .شد چي دونم نمي... بودها اومده من

 .گيرند مي اشتباه رو طرف دیگه، اند امروزي دخترهاي: دادم ادامه. داد تکون سر فقط

 کرف بهم جدي خيلي که شدم مطمئن دیگه. برگشت صورتش به آرامش و نشست لبش ي گوشه کوچيکي لبخند

 خواهر! گرفت نمي نادیده هم رو دنبالم بياد کار محل در جلوي یکي که احتمالي همچين حتي! کنه مي و کرده

 پوست و رک نشده، دیر تا که بود این رسمش. ببينه اي لطمه من طرف از فاميلي بين خواستم نمي. بود رامبد

 مه باز عوض در. بگم نتونستم! نشد باز دهنم اما کنه بيرون سرش از کامل رو من فکر که خواستم مي ازش کنده

 .شنيدم و گفتم پرت و چرت سري یه و نشستم جا همون
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 باال رو هالتر هم باز و بودم کرده رد رو( پاورليفترها واسه اي وسيله سينه پرس: توضيح) پرس تکرار هاي ست

 مروز؟ا چته: گفت بعد. گرفت رو نور جلوي و ایستاد سرم باالي گردن دور ي حوله با ها بچه از یکي. بردم مي پایين

 ميزوني؟

 سالن سقف به و کشيدم دست خيسم موهاي بين کش دراز همونطور. گذاشتم جاش سر رو هالتر و کردم اي ناله

 .نيست چيزي... خوبم: گفتم عميقي نفس با و دادم تکون سر. بشينم کرد کمک. زدم زل

 از. رفت و داد فشار رو ام شونه! بودم آورده در رو خودم پدر نکنم، اضافي خيال و فکر اینکه براي سالن، تو امروز

 رفت؟ مي دیگه دخترهاي سمت فکرم چرا بود، کرده ازدواج سميرا که بود نشده ماه یه. بودم عصباني خودم دست

 برسم؟ خودم زندگي به و بکشم خط رو دورشون نبود قرار مگه

 دامادمون خواهر با زدن الس ساعت نيم از چيزي این اما بودم زده بيرون آموزشگاه از بود، خوابيده باد که همين

 .نبود این رامبد حق خواستمش، نمي ام آینده براي که من. کرد نمي کم

 هم پرس پيراهن حتي. کردم خشک رو صورتم باهاش و کشيدم باال رو نمدارم رکابي. شدم بلند ميز روي از

. دمب قورت جا یه رو ساندویچ تا سه و بيفتم جا یه خواستم مي فقط. بود نمونده برام نایي دیگه. بودم نپوشيده

 ارک حتماً. بود گرفته تماس بار چند علي کردم، چک رو گوشيم. بگيرم دوش که کشيدم بيرون ساک از رو ام حوله

 تو؟ کجایي. سالم: گفت و برداشت اول بوق با. گرفتم رو اش شماره و رفتم راهرو توي. داشت مهمي

 داشتي؟ کار. باشگاهم. سالم -

 !بپام رو تو که کرده استخدام رو من آقاجون بگم، خواستم مي... نه -

 نتيجه؟ خب؟: گفتم! نبود دار خنده هم همچين من نظر به اما خندید مي خودش

 .رامبد آموزشگاه تو رفتي که دیدمت -

 خب؟ -

 !تبریک... گفت رو چيز همه فاطمه -

 .مرسي -

 بدم؟ گزارش ژنرال به چي من حاال -

 ؟نميشه مربوط من به عادل کارهاي گفتي، مي بهش اول همون نبود بهتر: گفتم جدي من اما بود شوخ هنوز لحنش

 !کارهاته؟ پيگير آقاجون چرا دوني نمي واقعاً: گفت جدي بعد. کرد سکوت ثانيه چند
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 !مزاحمه نيست، پيگير -

 اون هب زدي رو خودت چرا... نگرانتند همه... نگرانته چون: گفت عصباني خيلي که پيچيد گوشم توي سميرا صداي

 راه؟

 !سميرا بده رو گوشي: گفت طرف اون از علي

 .کن صبر: گفت علي به سميرا. نزدم حرفي من

 نمي جدي رو چيز هيچ گيري؟ نمي جدي رو زندگي چرا... نيستي بچه دیگه عادل: شدم من مخاطبش دوباره بعد

 .خواي مي چي دوني نمي اصالً. گيري

 !نگرفت جدي رو هام حرف که خواستم مي رو نفر یه -

 !بگيره جدي که نبود جدي هات حرف حتماً: گفت حرص با

 .علي بيا: داد ادامه علي به رو و

 .نداشت منظوري سميرا... نشو ناراحت: اومد علي صداي

 .نباشيد من نگران انقدر دیگه کنيد لطف. نيست مهم: گفتم. چيه منظورش که دونستم مي خوب من اما

 بگم؟ چي آقاجون به -

 .کنم مي هماهنگ هم رامبد با بعداً. ميده درس فيزیک اونجا بگو -

 .باش خودت مراقب. باشه -

 !گذشتم مراقبت سن از -

 .خدافظ: گفت عصباني

 لحن ولي بود برادرم که علي. رفتم ها دوش سمت و کردم پرت ساک توي رو گوشي. کرد قطع و نموند من منتظر

 آدم نم کنه خيال که باشه بوده احمق باید!! نگيره؟ یا بگيره جدي رو من که کيه کرد مي فکر. برخورد بهم سميرا

 !دیگه یکي نشد اون. سوزم مي دارم االن و ام اي افسانه هاي عشق

 ردهنک تغييري هيچ االن تا قبل ي هفته از که بودم هنرجوم تالش تماشاي مشغول و بودم داده تکيه صندلي به

 ببينم؟ بگو ترتيب به رو ها نت بار یه... کافيه: گفتم. بود

 .سي ال، سل، فا، مي، ر، دو،: گفت و کرد ول رو ها سيم

 .برعکس -
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 ...سل، ال، سي، -

 فا -

 ... مي، فا، -

 .هات دست به برسه چه نداري، تمرکز هم فکرت تو هنوز! خانوم ونوس -

 راستت دست هاي تمرین: دادم ادامه. بود کرده آرایش بيشتر قبل هاي هفته از. نزد حرفي و انداخت باال رو ابروش

 .کنند مي کار رو ها گام دارند ها استارتي ي بقيه... نميدي انجام درست هم رو

 !کردم گفتيد کاري هر که من -

 !نکردي کوتاه هم رو هات ناخن حتي جدي؟ -

 !ها تابستونه! تر؟ کوتاه این از... بابا اي -

 .نيست گفتم من که اونطوري: گفتم. گرفت جلوم رو هاش دست

 در رو ها سيم صداي توني نمي اینطوري: کردم اضافه. دادم تکون هاش چشم جلوي و گرفتم رو چپش دست

 !بگيري آکورد توني نمي!! بياري

 تربيش که افتاد یادم بعد. کردم ول رو دستش سریع. زد مي لبخند و بود من دست به حواسش. داد نمي گوش اصالً

 !!نکن گليشون من گل هم دیگه: گفتم. بودم زده زل هاش ناخن به رو جلسه این وقت

 داره؟ ربط ها سيم صداي به هم این: گفت و خندید

: گفتم بعد. نوشتم رو جدیدش هاي تمرین و برداشتم ميز روي از رو نتش دفتر. کردم اخم جاش به و ندادم جوابي

 .کن نگاه. نوشتم برات که اي ساده گام این ي عالوه به کني، مي تکرار رو قبليت هاي تمرین تمام هفته این

 .فهميدم: گفت. کردم اجرا بار دو و گذاشتم پام روي رو ساز بعد. کردم مرور باهاش و گرفتم سمتش رو دفتر

 ؟ Ok. بشيم پاپ وارد حتي تونيم نمي ندي انجام خوب اگه... نشه فراموش. بار 30 روزي -

 .چشم -

 .کن جمع رو وسایلت -

 بهتره؟ کدوم! کالسيک یا خوام مي پاپ دونم نمي هنوز من: گفت و شد کردن جور و جمع مشغول

 .ها ساده از یکي. رومباست ریتم این. کن گوش: گفتم و برداشتم دوباره رو گيتار
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 نظر به. طرفه چي با بدونه که کردم اجرا هم رو دیگه ریتم تا چند. زد برق هاش چشم که کردم اجرا براش رو ریتم

 .کن گوش.  I met you ي قطعه هم این: گفتم و کنم قطع که کوبيدم ها سيم روي. بود اومده خوشش

 از دري شدن کوبيده صداي ها آهنگ از یکي وسط. شدم هم کالسيک ي دیگه هاي آهنگ وارد بعد. کردم اجرا

 داص. برگشتم در سمت تعجب با و شد متوقف هام انگشت. بود صدا و سر بي معموالً راهرو. اومد کالسمون بيرون

 ازب ها پنجره از یکي. کردم باز رو در و گذاشتم پایه سه روي رو ساز. اومد نمي معمولي نظر به که بود بلند انقدر

 بستم رو در و انداختم باال شونه. نبود راهرو توي کسي چرخوندم، چشم اطراف به. وزید مي داخل تندي باد و بود

 !ببخشيد: گفت اخمم دیدن با. بود ایستاده سرم پشت درست. خوردم ونوس به که

- ... 

 بود؟ چي -

 گرفتي؟ رو تصميمت تو... باد -

 .کنم مي رو فکرهام حاال: گفت دادم، پيشنهاد بهش من انگار که جوري و کرد نگاه ساز به

 و بود ظهر نزدیک. کرد خدافظي و برداشت رو وسایلش. رفتم غذام هاي ظرف سمت و کردم نگاه ساعت به

 هم بغلي کالس هاي بچه. شد مي ها مدرس و شاگردها از پر پایين روز موقع این. بود آورده فشار بهم گرسنگي

 رفته پایين ساعت این تو بار دو یکي. شد مي سرو براشون غذا ساختمون همين داخل کودک مهد مثل که بودند

 همکارهاي چه اگر! نبود اي مردونه کار هم همچين کردن گرم غذا که مخصوصاً. بودم افتاده کردن غلط به و بودم

 ظرف در!... گردنش بندازیم رو کارهامون که نداشتيم اینجا از هم دختر دوست یه. کردند مي رو کار همين هم مرد

 نباید که داد دستور بهم شکمم کردم، فکر لحظه چند. خورد کردن گرم بدون شد نمي و بود خورش. کردم باز رو

 ندورا یاد رو من بار هر. رفتم بيرون ها ظرف با و انداختم هام شونه روي رو کتم. بعد ساعت خلوتي واسه کنم صبر

 .پيش وقت خيلي خيلي... مينداخت دانشجویيم

 

 جواب و «واي» گفتم بلند. بود فرشاد. آوردمش بيرون کتم جيب از زور به و خورد زنگ گوشيم آسانسور توي

 .پایين ميام االن... نبود یادم اصالً: دادم

 اي؟ طبقه کدوم. باال ميام من -

 موندي؟ منتظر خيلي. همکف رسيدم االن -

 .کن قطع دیدمت،... رسيدم تازه. نه -

 تا هاي آستين و هام شونه روي ولِ  کت به ابرو با. دادیم دست و اومد ستم به. بردم باال رو دستم براش دور از

 مياي؟ وضوخونه از: گفت و کرد اشاره ام خورده
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 .داداش جون نماز ميرم دارم هم االن. آره: گفتم خنده با

 .گردم مي بر ساعته یه رو سوئيچ بده: گفت و خندید. کردم بلند رو ها ظرف و

 مهدي؟ به سپردي رو مغازه... نيست اي عجله -

 .فرهاد به سپردم نه -

 دیگه. بود خریده وامدار آپارتمان یه و بود داده رو پولش تمام. دادم بهش و آوردم در شلوارم جيب از رو سوئيج

 .بزن لقمه یه بریم بيا: گفتم. نداشت ماشين واسه پولي

 !خانومت... خوردم -

 وت. اومد مي طرف این که دیدم رو رامبد خواهر و برگشتم. بود آبدارخونه سمت چشمش که کردم نگاهش گيجي با

 اصالً زدم، مي هم لبخند حتي احوالپرسي موقع نباید. محل تو نه اینجا، نه. بودمش ندیده زیاد گذشته روز چند

 .بودم گرفته گرم زیادي باهاش روز اون. کنه اشتباهي برداشت طوفاني روز اون توي رفتارم از خواست نمي دلم

 داشت هم فرشاد که حاال مخصوصاً. داشتم رو بيشتر حرکت یه انتظار!! همين؟. داد تکون سر فقط و رسيد بهمون

 راحت خيالت... نيست خبري هيچ که دیدي: گفتم فرشاد به رو. شد ها بچه کوچيک غذاخوري وارد. کرد مي نگاه

 شد؟

 !همه؟ تو هات اخم چرا پس: گفت و اومد دنبالم. کنم گرم رو ظرفم که رفتم آبدارخونه سمت

 !بود؟ کجا اخم: گفتم و زدم رو اش دکمه. انداختم ماکروفر توي رو ظرف

 ؟...تو افتاده کک: پرسيدم. زنه مي لبخند داره دیدم

 تریپ من واسه حاال. رفت ها ليوان سمت راست یه و شد رد کنارم از دختره. گذاشتم ناتموم رو حرفم اش سرفه با

 فهخ جيغ. رفتم عقب موقع به و دادم تکون فرشاد براي رو ابروم. برگشت در سمت آب ليوان یه با! بود؟ برداشته

 !شرمنده آخ، آخ: گفتم سریع. زمين روي ریخت آبش ولي گرفت هوا روي رو ليوان. کشيد اي

 !!!بودید؟ اینجا. ندیدمتون اصالً: کردم اضافه گرفت؟ مي نادیده رو من مثالً

 !دونم مي... بله: گفت. کرد مي نگاه اخم با دختره و خندید مي آروم فرشاد

 اومده من دیدن واسه یا بودند خالي راهرو هاي کن آبسرد یا. رفت آبدارخونه انتهاي یخچال سمت حرص با دوباره

 يکوتاه سالم. شدند وارد دیگه نفر چند. بردارم پشتش از رو نگاهم که زد کفشم به اب ضربه فرشاد! اینجا بود

 خبر؟ چه خسروي خانوم: پرسيدم. کردیم

 .سالمتي: گفت و بست رو یخچال در. کرد نگاهم تعجب با

 !ندیدم رو پگاه امروز -
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 .نيومده امروز: گفت. بود شده نزدیک بهمون

 چرا؟ -

 !ها ماکروفره بوق این: داد جواب و ایستاد

 .خرید رفتند فاطي با: گفت دختره. کرد بازش و برداشت ها کابينت از رو اش تکيه فرشاد

 سمدر از یکي و زد خنده زیر فرشاد که بود تابلو حرکتش انقدر. کرد خالي پيراهنم روي رو ليوان و افتاد راه بعد

 آخ، آخ: کرد تکرار رو من هاي حرف دختره. زد مي حرف باهاش قبالً که مردي همون. شد خيره بهمون ها

 وایسادید؟ راه سر چرا!... شرمنده

 .تابستونه نداره، عيبي: گفتم لبخند با. افتاد مي راه داشت تازه ظاهراً. اومد خوشم کارش از

 .کنم مي پر براتون من: گفتم و کشيدم دستش از رو ليوان

 ندارید؟ ميل شما: زدم طعنه داشت نظر زیر رو ما که مردي به راه توي و رفتم یخچال سمت

 تا بود نشده متوجه این چرا! بود؟ دختره این دور جا همه چرا مردک این. رفت بيرون قند تا دو با و اومد خودش به

. يدمشن نمي و بود پایين صداشون. زنه مي حرف فرشاد با داره دیدم و کردم نگاهش نبود؟ باغ تو انقدر یعني حاال؟

 :گفتم بلند و برگشتم سریع وسط؟ این بود چي دیگه این. ریخت هم به رو من اعصاب و اومد لبش روي لبخند

 !بفرمایيد

 و کشيد سرک آبدارخونه داخل هنرجوم. کرد تشکر. دادم دختره دست رو ليوان. کردند نگاه من سمت دو هر

 !لحظه یه استاد: گفت

 بگو؟!!... نرفتي؟ هنوز: بگم و کنم جمع رو ام شده پرت حواس تا کشيد طول ثانيه چند

 .خصوصيه -

 مي فکر رفتم، مي بيرون اگر این صداي لحن با. کرد نگاهم چپ چپ رامبد خواهر و خاروند رو گوشش فرشاد

 بگو؟ جا همين. نيست مشکلي: گفتم!! خبره چه کردند

 .دارم دوست بيشتر رو پاپ من استاد: گفت مِن مِن با و انداخت من اطراف به نگاهي

 .نره یادت بار 30 روزي... بده انجام کامل رو هات تمرین پس... خوبه -

 چيز: گفتم. داد تکون سر «باشه» ي نشونه به. چرخيد خيسم پيراهن روي هاش چشم و کرد نگاه جمع به دوباره

 هست؟ هم اي دیگه

 !کنم نمي پاک رو هام ناخن: گفت مالحظه بي یهو
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 !!بله؟: گفتم اخم با

 !نشه؟ پرت حواسم من که ببندید کالس تو رو تون یقه بگم هم من خوبه -

 !ببخشيد: گفت بلند رامبد خواهر. زد خشکم

 ايت یه که بودم خيره ونوس به باز دهن با فقط. بگم چي دونستم نمي حتي. رفت بيرون من به اي غره چشم با و

 وسل حرکت با و کرد محکم اش شونه روي رو گيتارش کيف. کرد مي نگاه جانب به حق و باال بود انداخته رو ابروش

 زیر فرشاد و خورد ام شونه به اي ضربه! خونه رسيد نمي زنده که نبودم استادش اگر. شد دور در از اش، چونه

 !کني؟ نمي رحم هم دبيرستاني بچه به: گفت گوشم

 !تره خوشگل دامادتون خواهر: داد ادامه. برخورد بهم اما بود شوخ لحنش

 !!دیگه؟ خواهري جاي: گفتم و داشتم اش نگه. بشه رد کنارم از خواست

 !!دیگه؟ چيه کارها این خوایيش، نمي که تو: گفت. بره تونه مي حاال یعني که زدم اشاره بيرون به سر با بعد

 !هست که فاميل: گفتم و چسبوندمش دیوار به هوا بي. نشست اش یقه روي اراده بي هام دست

 !منم بگيره یقه باید که اوني... بابامه رفيق پدرش: گفت جدي خيلي. داد فشار عقب به و گرفت رو مچم دو هر

 هدیوون: گفت و کرد مرتب رو لباسش دلخوري با. شده مرگم چه دونستم نمي هم خودم. کردم ولش و کشيدم عقب

 شدي؟

 .دونم نمي: گفتم و بستم رو ام وامونده ي یقه ي دکمه

 خاطر به حال به تا. کردم مي تر خراب و خراب رو چيز همه داشتم مدام. رفت و گذاشت غذام ظرف کنار رو سوئيچ

 !بود نشده باز فرشاد به روم معمولي دختر یه

 !زانيار: گفتم. خجالتي و آروم خيلي. خوند نمي خوب رو ترانه اما داد مي انجام درست رو ریتم

 قطع رو آهنگ. کردم صداش دوباره و دادم تکون دست جلوش. گرفت ام خنده. بود دیگه عالم یه تو. نشد متوجه

 آقا؟ بله: گفت و کرد

 بود؟ بد خيلي: کرد اضافه و زد لبخند ام، خنده از

 .بهتره کالسيک نيست، باز صدات که تو واسه کنم مي فکر ولي نبود بد -

 .دونم نمي -

 .کنم مي شروع برات هم رو اون هاي تمرین همزمان -
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 !آقا ممنون -

 .بذاري وقت بيشتر باید داري؟ تمرین وقت -

 .بيکارم تابستون تو دارم وقت. چشم -

 .خوبه -

 دستمال با. بذارم وقت براش بيشتر داشتم دوست و بود جلوتر هام هنرجو ي همه از. بود شده خوشحال خيلي

 شد؟ تموم: گفت و کرد پاک رو پيشونيش

 کشيدم براش هم رو جدید ریتم یه طرح. زدم عالمت اش پوشه کاغذهاي توي رو ملودي تا چند و دادم تکون سر

 روي باید فقط. نداشتيم آموزش براي چيزي عمالً دیگه ولي بود مونده وقتش از اي دقيقه چند. دادم دستش و

 زانو روي رو هام آرنج و شدم خم صندلي روي. شد ها پوشه و دفتر کردن جمع مشغول. کردم مي نظارت کارهاش

 .کردم شروع که بودم دبيرستان آخر سال من: گفتم. زدم

 .دومم من: گفت و کرد نگاهم

 محلي؟ همين مال -

 .بله -

 خوني؟ مي باکري شهيد تو حتماً پس -

 !آقا بله -

 .خوندم مي جا همون هم من -

 !جدي؟: گفت خنده با

 یادش هم هنوز. نامي قنبري آقاي یه داشت، پير سرایدار یه مون مدرسه یادمه: دادم ادامه و کردم اي سرفه تک

 .بود محترمي مرد خيلي کنم، مي

 یوارد از وقتي بار دو قنبري آقاي وگرنه نکشه خجالت بزرگش پدر کار از که بفهمونم بهش خواستم مي سرم خير

 و بست ور کيف زیپ. زد مي تير با رو اکيپم و من ي سایه و بود کشيده پایين رو من کتک با بودم رفته باال مدرسه

 نه؟ زده، حرف باهاتون بزرگم بابا: گفت

 داره؟ ایرادي: گفتم و کشيدم دست ام چونه ریش ته روي. بودم کرده بدترش ظاهراً

 !کن صبر: گفتم و شدم بلند همراهش. رفت در سمت گرفته ي چهره با و کرد بلند رو کيفش سریع. نداد جواب

 .دارم کارت
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 .بگيد خوایيد مي چي دونم مي -

 نفس. رفت مي ور اش کوله بند با و بود انداخته پایين رو سرش. ایستادم کنارش سينه به دست. کرد باز رو در

 .شدم پشيمون... کنم تعریف برات قصه یه خواستم مي آره: گفتم و کشيدم عميقي

- ... 

 .چيزي یه فقط -

- ... 

 دونستي؟ مي. پرسه مي پيشرفتت از بينه مي رو من بار هر آقا کریم -

- ... 

 !!!کرد خرد حياط وسط رو سازم اولين من پدر -

 تهبازنشس فرهنگي مثالً من پدر سرایداره، تو بزرگ بابا: دادم ادامه. شد خيره بهم تعجب با و کرد بلند رو سرش

 !داد مي درس هنوز موقع اون! است

 دهش قبل از تر ناراحت صورتش. داد مي فشار دستش توي رو کوله بند. چرخوند اتاق توي پریشوني با رو نگاهش

 .نره یادت تمرین: گفتم و کردم اشاره بيرون به. بودم زده رو حرفم. بود

 .خدافظ. آقا چشم -

 .خدافظ -

 نگاه و نشستن جا یه به عادت. چرخوندم هوا تو رو بازوم و دادم نرمش کمرم به بار چند. بست رو در و رفت بيرون

 زا بلندي جيغ صداي. شدم زدن قدم مشغول اتاق توي. برسه بعدیم هنرجوي تا بود مونده خيلي. نداشتم کردن

. اشهب داشته بررسي به احتياج که نبود نامعلومي چيز. شدم پشيمون اما رفتم در سمت. داشت ام نگه جا در بيرون

 راهرو توي صبح. زدم زل ساعت به و نشستم جام سر. اومد مي کردنش آروم براي هم رامبد خواهر بلند صداي

 براش باید کنه، مسموم رو فکرش هنرجوم رفتار خواستم نمي. بود زده ندیدن به رو خودش ولي بودمش دیده

 ادکلن کيفم توي هاي پرت و خرت بين. کردم مرتب رو موهام جلوي. کشيدم دست صورتم روي. دادم مي توضيح

 هم به از قبل هفته یه پارسال، بود، فرنوش ي هدیه. کردم اسپري لباسم و گردن به بار چند و آوردم بيرون رو

 یادز خوشبختانه. بشه رفتنم بيرون ي بهونه که موندم بعدي جيغ منتظر. کردم نمي استفاده ازش زیاد. زدنمون

 .نکشيد طول

 رو تخس ي پسربچه کرد مي سعي و بود نشسته زانوهاش روي دختره. نخوردم تکون جام از ولي کردم باز رو در

 يم در شکلک یکي این براي و بود ایستاده کالسشون باز در الي اي دیگه کوچيک پسر سرش پشت. کنه آروم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

83 

 

 رمجبو کني، شلوغ همينطور اگه: گفت پسربچه به و برگردوند سریع ولي چرخيد من سمت نگاهش دختره. آورد

 !بزنم زنگ مامانت به ميشم

 .خوام مي رو مامانم من: گفت بلند صداي و لجبازي با پسر

 !اینجا بياي نداري حق ميشي، اخراج دیگه وقت اون -

 .بيام خوام نمي -

 ادبه؟ بي هاي بچه کار زدن داد نگفتم کالس تو مگه... کن صحبت آروم عزیزم -

 .کن ولم -

 در ادا هنوز که دوميه پسر سر بپره و بره در دستش از خواست مي. انداخت چنگ صورتش روي دست دو هر با و

 رو خودم بلند هاي قدم با. بزنه بچه به آسيبي خواد نمي ولي شده عصباني رامبد خواهر که دیدم مي. آورد مي

 اومده؟ پيش مشکلي: گفتم و رسوندم بهشون

 بوده؟ بلند صدامون باز: گفت عصبانيت با. داشت نگه رو بچه هاي دست

- ... 

 !!شون همه به رسم نمي اند، بچه تا 30 که بينيد مي -

-... 

 !کودک مهد نه آموزشيه کالس اینجا -

 ميگيد؟ من به چرا: گفتم و کردم اخم!! کرد مي خالي من سر رو شاگردش از ناراحتيش

 !ببخشيد: گفت و شد پشيمون

 

 يپرروی پسر عجب. شد بلند دختره آخ صداي. گرفت گاز رو دستش مچ و کرد استفاده مربيش شدن غافل از بچه

 مي پا و دست تونست مي که جایي تا. کردم بلند بازوهاش از رو پسربچه و دادم فشار هم روي رو هام دندون! بود

 بي! زنم مي پوندي 230 هاي وزنه من: گفتم گوشش زیر. کرد نمي زاري گریه شده که هم غرورش روي از ولي زد

 !نزن زور خود

 کوچولو پسر. زد کوچيکي لبخند. تکوند مي رو جينش شلوار زانوهاي داشت که بود دختره صورت روي نگاهم

 !طرفي من با کني، اذیت رو معلمت خانوم دیگه بار یه اگه: ترسوندمش. انداختن راه قال و قيل به کرد شروع

 !سياهچال تو بندازمت ميشم مجبور: دادم ادامه. کرد مي تقال هنوز
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 باز و انداختم باال شونه. رفت اساسي ي غره چشم یه درشتش هاي چشم با رامبد خواهر و شد ساکت جا در پسر

 کني؟ اذیت رو خوبي این به خانوم مياد دلت: گفتم بود شده گوش سراپا که پسربچه به

 !بگيرش بيا... بابا اه: گفتم. زد گریه زیر تعجب کمال در که دادم تکونش تکون هوا توي بار چند و

 ...نداره عيبي! اینجا بيا -

 !داشتم بيشتري مقاومت انتظار: گفتم دادم مي دختره بغل رو بچه حاليکه در

 !!تره کوچيک شما از سال 32 که ببخشيد: گفت کنایه با

. داشت هم رو من سن دقيق آمار چه. گرفت ام خنده. بود چسبيده گردنش به که شد بچه کردن آروم مشغول و

 .30 ميشه مهر: گفتم

 .کردم حسابش: گفت رفته باال ابروي با و زد لبخند

 .شد جالب! اینطور که: گفتم خنده با

 !باشه شده قطع صدا کنم فکر -

 !نيد؟ک مي بغلش اینجوري کنه، اذیتتون کي هر وقت اون: گفتم و نياوردم روم به. کرد اشاره کالسم در به سر با و

 رو هبچ کنم؟ کنترل رو زبونم دقيقه دو تونستم نمي من چرا. چرخيد کالسش در سمت و شد محو لبخندش سریع

 صندلي از یکي روي رو بچه. رفتم جلوتر. شدند کالس وارد هم با. گرفت رو پسر تا دو هر دست و گذاشت زمين

 انگشت با رو من بعد. زد حرف باهاش جمله چند. بودند زده زل بهش دیگه هاي بچه. گذاشت بقيه از جدا هاي

 ببنده روم تو رو در خواست و شد دور بچه از. داد تکون سر و کرد نگاهم آویزون ي لوچه و لب با پسر. داد نشونش

 ...لحظه چند ميشه: گفتم که

 .بيام من تا ها مقوا سر برگردید ها بچه: گفت و انداخت ها بچه به نگاهي. زدم اشاره بيرون به و

 !بفرمایيد: گفت. بست رو در و اومد بيرون

 ...هنرجوم اون حرف ي درباره -

 .بشنوم چيزي خوام نمي -

 و فکر هر زنند، مي حرفي هر. اند همينطوري نوجوون دخترهاي: گفتم و بستم دوباره خودم. بره که کرد باز رو در و

 !اند دیگه دنياي یه تو اصالً کنند، مي خيالي

 .دارید تجربه خيلي هم ها نوجوون ي زمينه تو ظاهراً: آورد پایين رو صداش و زد پوزخند

 .نيست جور ها دختربچه با ام سليقه نه،: آوردم پایين خودش مثل رو صدام و کردم اخم
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 مي حرف محترمانه داشتم من. نداشت ها بچه از کمي دست رفتار این با که دادم نشون دست با رو پاش تا سر و

 هم برادرت زن... جوره درشت بلندهاي قد با. آره: گفت و برخورد بهش بيشتر. کرد مي احترامي بي اون ولي زدم

 !!بهتر چه که باشند

 هبتون که اي جمله هيچ اما بزنم حرفي خواستم بعد. موندم خيره بهش اول! بود؟ حرفي چه این. رفتم وا همينطوري

. ردک مي فکر چي موردم در که درک به. رفتم کالسم سمت و دادم تکون سر تاسف با فقط. نکردم پيدا بشکندش

 دست دو هر با. شدم کالس وارد. دادم مي توضيح براش رو چيزي نباید هم اولش از. نداشت برام ارزشي هيچ دیگه

 حس این چرا. بودم دلخور شدن، عصباني جاي به. شنيدم چي بره یادم که. بشم آروم که دادم ماساژ رو گردنم

 نبدتری. بود برخورده بهم بود زده که حاال بزنه، رو ها حرف این اون نداشتم انتظار بود؟ افتاده جونم به اشتباهي

 ممنوعه ي منطقه انگار... یکي این اما. بودم خندیده بهشون فقط من و بودند زده بهم دخترها از خيلي رو ها حرف

!... داره دوستم که نفري آخرین مونده، برام که باشه نفري آخرین این که ترسيدم مي... ترسيدم مي. بود شده

 وگمش: گفتم و کردم کنترل زور به رو صدام تن. بود دختره. برگشتم گيجي با و شنيدم رو در شدن باز صداي

 !بيرون

 ...تمگف چيزي یه بودم عصباني: گفت و کشيد عقب رو خودش. رفتم سمتش. کرد نگاهم ناراحتي با و بست رو در

 هيچ ماش با دیگه من: گفتم و دادم تکون صورتش جلوي رو انگشتم. کنم کاري تونستم نمي و بود داده تکيه در به

 !بيرون... ندارم کاري

 !کن گوش -

 !بيرون: گفتم و کوبيدم در به سرش باالي از رو دستم کف

 کوبنده چيز یه بودم اميدوار! بود؟ کرده ناراحتم انقدر هاش حرف چرا! کرد؟ مي فکر من ي درباره ناجور انقدر چرا

: گفت ولي بشه، قبل مثل دوباره چيز همه و بتوپم بهش هم من تا بياره در هوا و حال این از رو من که بگه

 .بود من تقصير... ببخشيد

 تراح. کردم بيشتر رو وفاصله بستم رو هام پلک. کرد مي نگاه مظلوم و بود شده جمع خودش تو من دست پایين

 .افتادم خودم یاد ها، نوجوون گفتي... من: گفت و ایستاد

 نمي: داد ادامه گفت؟ مي چي! دیگه نبود نوجوون. بود گرفته هم رو ليسانسش. زنه مي حرف چي از دونستم نمي

 ...کنند مي کار چه... اند چجوري دخترها ي بقيه دونم

- ... 

 .گذشته نفر یه به کردن فکر با فقط من نوجووني تموم -
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 انقدر دنبای. «کي؟ به» بپرسم نبود الزم کردنش نگاه شکل این با. شد قطع بعد پایين، خيلي اومد، پایين صداش

 فتمر جلو اراده بي! پيغمبر؟ پسر ام؟ کي من کرد مي فکر. موقعيتي همچين توي نه. زد مي رو حرفش کنده پوست

 و داد فشار هم روي رو هاش لب. کنه توجيه رو بعدیم حرکت که بودم اي نشونه دنبال. شدم دقيق صورتش توي و

 ماا نشست من دست روي دستش. داشتم نگه و گرفتم رو دستگيره اون از زودتر. چرخيد دستگيره سمت سریع

 .مگفت مي نباید: گفت. بود انداخته پایين رو سرش! رفت؟ مي در چرا بود زده رو حرفش حاال. کرد بلندش سریع

 گفتي؟ چرا پس -

 بري؟ خواي مي: گفتم و فرستادم بيرون رو نفسم. موند حرکت بي و خورد جا خودش به صدام نزدیکي از

 .برو: تمگف و کشيدم پایين رو دستگيره. داد تکون سر مثبت عالمت به فقط. بود کننده اغوا هم خودم نظر به لحنم

 ردمک نگاه بيرون به بعد. کشيدم عميقي نفس. بست رو در و رفت بيرون نگاهي و حرف هيچ بدون. شدم دور در از

 !تو بيا: گفتم بود نشسته انتظار صندلي روي که هنرجوم به و

 .پسره هم یکي این که کردم شکر رو خدا و

 براي مامان صداي. کردم مي نگاه خيره لوستر به. بخوره بهم کولر باد که بودم کشيده دراز ته و سر تخت، روي

 .شو بلند! عادل: شد بلند پایين از بار چندمين

 رو خودم. برد مي وقت گرفتن دوش از بيشتر شستن صورت من واسه. شدم بلند حوصلگي بي با بعد و زدم غلت

. اومد مي صورتم به بيشتر اینطوري. نداشتم هم اصالح حال. اومدم بيرون بعد دقيقه چند و انداختم دوش زیر

 تداش مامان. گشتم نمي هم رکابي با حتي مامان جلوي. دویدم آشپزخونه تا ها پله از و پوشيدم شلوار و تيشرت

 چي؟ من: گفتم. بود کرده جمع رو سفره و شست مي ظرف

 !ناهاره وقت االن -

 !خورند؟ مي ناهار نيم و ده حاال تا کي از -

 !است جمعه خوبه حاال: کردم اضافه و دادم تکيه ها کابينت به کنارش

 نگاهم مامان. کنه باز رو مغازه که بود فرشاد نوبت جمعه این بودیم، کرده فرد و زوج رو کاریمون روزهاي که حاال

. نزنيم حرف که کردم مي گور و گم رو خودم که بود وقت خيلي. بود داشته نگه مشغول رو سرش و کرد نمي

 دیدم خواب! خانوم هما: گفتم. شد مي ختم دعوا به آخرش هم هميشه. نداشتم غرغر و نصيحت ي حوصله

 !مکه فرستادمت

 با و کرد نگاهم فوري. شد مي رو اون به رو این از شنيد، مي رو اسمش تا هم باز اما بودند رفته آقاجون با بار یه

 !نداره تعبير ظهر دم خواب: گفت لبخندم دیدن
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 خبطي چه من باز... حاال دیگه خب: گفتم و انداختم اش شونه دور رو دستم که بره خواست و بست رو آب شير

 !!کردم؟

 .هست قوري تو هم چایي... گرفتم لقمه برات: گفت. کردم بررسي رو داخلش و رفتم یخچال سمت. زد لبخند

 بيرون. بود مربا و کره. زدم گاز رو یکي. داد دستم رو ها لقمه نایلون جانوني روي از و کرد خشک رو هاش دست

 .زدم جارو تازه... بردار سيني: گفت. رفتم

 .ریزم نمي -

 بعداً خودم. ميگم راست: گفتم بود، زده زل بهم که دقيقه دو از بعد. نشست ها کاناپه روي کنارم و اومد دنبالم

 .خرم مي حج فيش برات

 .ميشه حساب حج تا سه کنم، رشته سر رو یکي تو: گفت ناراحتي با

 .نکنه درد شما دست -

 ميدي؟ درس رامبد پيش داري که ميگه راست علي -

 .آره -

 ...نکنه -

 چي؟ نکنه -

 .گذشته شيطنتم سن از دیگه! من مادر نترس: گفتم و دادم قورت رو لقمه. نزد حرفي

 !گذشته سنت از که معلومه: گفت بيشتر ناراحتي با و زد گوشش پشت رو اش شده پخش پشت کم موهاي

 ...کردم غلط: گفتم سریع. کنه بغض که االنه دونستم مي. شناختم مي رو هاش حالت این

- ... 

 .شو حاضر برو پاشو نيستي؟ دعوت پسرت پاگشاد مگه -

 !!پاگشا: گفت و رفت سرش از

 .همون -

 .ميریم اومد، آقاجونت. شو حاضر هم تو. آره -

 رو جا یه این. بشم حاضر که شدم بلند جام از و گفتم «اهوم» من ولي بيارم نه داشت انتظار. کرد نگاهم دقت با

 براي. کوچه سر کردم راهيشون خسروي آقاي ي خونه سمت بعد ساعت یک و اومد زودتر آقاجون. رفتم مي حتماً
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 جلوي علي و رامبد ماشين. رفتم دیرتر دقيقه ده خودم نيفتم، راه کنارشون رو کوچه طول ها اوسکل مثل اینکه

 ورود در فاطمه. تميز و تر و شده بازسازي اما قدیمي. بود جنوبي اشون خونه. بودند اومده همه و بود پارک درشون

 !برس خودت به بيشتر کم یه: گفت ندیده، رو من حسابي و درست هنوز و کرد باز برام رو

 !ام هميشه مثل من: گفتم و آوردم در رو هام کفش

 گوشش به ات آوازه... بياري بدست رو پدرشوهرم دل کن سعي: گفت آهسته بریم، جمع طرف به اینکه از قبل

 !رسيده

 .شدم معروف انقدر دونستم نمي: گفتم و خندیدم

 .ها نميده رو دخترش: گفت و کرد درشت رو هاش چشم

 !خواست؟ رو دخترش کي حاال -

 ميگيد؟ هم گوش در چي: اومد مامان صداي

 فاطمه حرف یاد خسروي آقاي با دادن دست موقع. کردم احوالپرسي همه با. رفتيم سمتشون خنده با دو هر

 نشستم علي کنار. هستم هم خل هام، شهرت ي همه بر عالوه کنه فکر طرف و بزنم خنده زیر بود نزدیک. افتادم

 دیدهن بود، اومده کالسم تو که چهارشنبه از رو رامبد خواهر. نيفته بود، نشسته طرفش اون که سميرا به چشمم تا

 به چطور. اومد نمي ناهار واسه و بود رفته جایي اصالً شاید. نبود پذیرایي تو. چرخوندم چشم جمع بين. بودم

 تهرف باال ابروي با بود نشسته ها خانوم کنار که فاطمه!! باشه خونه از بيرون جمعه ناهار دادند مي اجازه دخترشون

 گردي؟ مي کي دنبال: رسيد اسش ام اس بعد ثانيه 00 و داد نتکو سر برام

 دلخوري؟ هنوز: گفت گوشم زیر علي. چرخوندم مردها سمت رو نگاهم و کردم اخم

 چي؟: گفتم و زدم راه اون به رو خودم

 .تلفن پشت هاي حرف خاطر به: گفت و ببينه رو من که کشيد جلو رو خودش سميرا

 معني اما داشتم بهش حسي من دونه نمي کردم مي فکر روز اون تا. بود برخورده بهم حرفش. ندادم رو جوابش

 حرف این: گفتم علي به رو فقط! شده برادرم زن و دونسته مي. نداده اهميتي و دونسته مي که بود این هاش حرف

 !چيه ها

 که دمش سيب کندن پوست مشغول. نده کش رو بحث تا برداشتم بود آورده برام رامبد مادر که بشقابي از سيب یه

 دست آتو که نکردم بلند رو سرم. زد مي حرف پگاه با داشت. خورد گوشم به آشپزخونه طرف از دختره صداي

: فتگ. دادم بهش سيب قاچ یه و نشوندمش زانوم روي. کنم بغلش که چسبيد پام به و اومد سمتم پگاه. ندم فاطمه

 .عادل بگيره رو صورتي لباس اون برام قراره مامانم
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 بپوشم؟ هم من ميدي. حالت به خوش... اِ -

 .نميشه که تو قد ي اندازه -

 کردم نگاه دختره سمت فاطمه هاي چشم خيال بي و زدم سيب به گاز یه. خندیدم من و کرد ناز رو موهاش علي

 لندب رو سرش و خندید بعد. زد مي حرف مادرش با داشت. بود نشسته بقيه از دورتر گوشه یه معمول طبق حاال که

 مگوش به رامبد صداي. نيومد خوشم. داد رو جوابم سرد. دادم تکون سر براش لبخند با افتاد، من به چشمش. کرد

 !!فيزیک؟ از خبر چه عادل: خورد

 . شد باز نيشش و

 .باهوشند اغلب ها بچه... دیگه کنکوره کالس: گفتم. کرد تيز رو هاش گوش و برید رو علي با حرفش آقاجون

 .ميدیم گوش هم ما مياد در که صداش: گفت خنده با پگاه

 خواي؟ مي سيب باز: گفتم فوري

 زحمت که وقته چند: گفت پدرهامون به رو رامبد. نزنه حرفي دیگه و بشه مشغول دهنش که دادم دیگه قاچ یه و

 .کشه مي خان عادل رو آموزشگاه فيزیک کالس

 .بهتر این از چي. به به: گفت فرامز آقا و داد تکون سر آقاجون

 .گيره نمي ازم زیادي وقت. بله: گفتم مودبانه و لبخند با و افتادم فاطمه در دم حرف یاد باز

 ...پدر از نشان ندارد کو پسر -

 .شد شروع: کرد زمزمه علي

. زده رو حرف این فرامرز آقا چرا دونستم مي. بود خنده غرق هاش چشم. گرفت دهنش جلوي رو دستش رامبد

: گفت و کرد اخم آقاجون. داشت فرق آسمون تا زمين منظورش ولي بود آقاجون بودن فرهنگي به اش اشاره

 !داشت شهرت منطقه تو من تدریس... دارید اختيار

 !!بودید فرموده بار چند قبالً: گفت فرامرز آقا! خورد نمي درد به من تدریس یعني این

 !ها؟ فروش آهن بازار از خبر چه -

 هستم؟ آقاجونم خجالت باعث من دونيد نمي مگه خسروي آقاي: گفتم حرفشون وسط

: گفت سریع فاطمه. کرد نگاهم چپ چپ آقاجون. داد کوچيکي فشار بود مبل ي دسته روي که رو ساعدم علي

 بندازیم؟ سفره بالکن تو نيست بهتر... راستي

 .اومده در باغچه هاي گل. خوبيه فکر: گفت و کرد اي سرفه رامبد
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 باال، ي طبقه برم بذارم که نبود هم خودمون ي خونه. کرد مي نگاه مشکيش بلند دامن به. بود ناراحت مامان

 .نياوردي چایي خان عادل واسه: گفت دخترش به رو رامبد مادر. بشينم بودم مجبور

 .ميارم همه واسه: داد جواب شد، مي بلند حاليکه در رامبد خواهر

 تابلو چقدر شدم متوجه یهو. خوره نمي دیگه گفت زد، دست کي هر استکان به و برداشت رو عسلي روي سيني

 سميرا صورت به نگاهم داشت مي بر رو علي و سميرا استکان وقتي. کنم مي دنبال رو هاش حرکت ي همه دارم

 علي که کرد زمزمه چيزي آروم بعد بود، من روي چشمش. زد مي حرف و بود چرخيده علي طرف که شد کج

 ور سميرا نگاه و حرف هر باید بعد به این از یعني. کرد نگاهم خاصي جور لبخند با و برگردوند من سمت رو سرش

 !کنه مي فکر چي دختره این و من مورد در که نبود هم چيزم به و نبودم آدمي همچين من... نه! کردم؟ مي تفسير

 .خورم نمي هم من نکشيد، زحمت: گفتم شد مي رد که رامبد خواهر به رو و کردم مهربون رو لحنم

 .نيست زحمتي -

 .دمه تازه... چرا؟: رامبد مادر

 .بشينيد بفرمایيد... شده صرف -

 و رد هم به کوتاهي نگاه فاطمه و مامان اما نبود من به حواسش آقاجون. کردم اشاره خودم نزدیک صندلي به و

 آشپزخونه سمت ها خانوم و شدند کار درمورد زدن حرف مشغول رامبد و علي. رفت حال هر به دختره. کردند بدل

 !نکني اذیت رو دایي پگاه: کرد گوشزد فاطمه. رفتند

 خبرها؟ چه: گفتم. افتاد خنده به. دادم قلقلک رو پگاه دل. موندم تنها عمالً من و گفت «نچ» پگاه

 .هيچي: گفت و کرد جمع رو خودش

 کنيد؟ مي بازي گل هم هنوز -

 !سفال -

 ...حاال خب خيله -

 .تازه بزنم دست ميذاره هم خودش کارگاه تو عمه... بعله -

 بگيرم؟ چي کنم، عوض رو گوشيم خوام مي: گفت من به رامبد

 خواي؟ مي عاملي سيستم چه: علي

 قيمتي؟ چه تو: من
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 شوهرش خواهر و فاطمه. بود نازک هم هاشون پرده و بود شده جدا پذیرایي از شيشه با که افتاد بالکن به چشمم

 حرف رامبد مادر با داشت هم سميرا. کردند مي درست ساالد داشتند شيشه پشت سفيد ظریف هاي صندلي روي

 .کنه نمي فرقي: گفت رامبد. زد مي

 .ام راضي گوشيم از که من... خوبه خيلي ها فوني ویندوز قيمت: من

 .خوام مي هم من: پگاه

 .زد صدات! بابایي مامانت پيش برو: رامبد

 دیگه چيز یه اندروید: گفت علي. کرد ور اون و ور این رو منوهاش و گرفت رو گوشيم رامبد. رفت و پرید پگاه

 .است

. شدم مي ضایع دختره جلوي که اومد مي پيش چيزي یه بار هر. نشست اش عمه کنار ها شيشه پشت پگاه

 دید به حواسش که چرخيد سمتش به ها شيشه از چشمم. گذاشت دستي پيش روي صدا با رو چاقوش آقاجون

 جان؟ اميرعلي خوبه متأهلي زندگي: گفت علي به رو فرامز آقا. انداختم پایين رو سرم. بود من زدن

 !!ارزه نمي مخارجش به ولي خوبه: گفت خجالت با علي و برگردوند من به رو گوشي رامبد. خندید و

 .شده اضافه هم دیگه یکي که کشيم مي چي ما ببين پس: گفت رامبد و خندیدند همه

 رو که من. شد مي رنگ به رنگ وسط، اومد مي زن و دختر اسم تا هم ها موقع همون. شد سرخ علي بار این

 عارفت چرا... بهتون بده رو ویال کليد گفتم رامبد به: گفت دوباره فرامرز آقا. بيرون ببرمش هام رفيق با نداشتم

 پسرم؟ کردي

 .بود خودمون ویالي. نکنه درد شما دست: گفت سریع آقاجون

 !!نمياد در جور عسل ماه با دریا، از دور کلنگي ي خونه ولي... البته که اون -

 !ها غریبه مال تا بهتره باشه آدم خود مال چي هر -

 مي بحثشون صداي هنوز. رفتيم بيرون همراهش خداخواسته از هم ما. بریم در زودتر که زد اشاره ما به رامبد

 بود؟ خطرناک باز؟ شد چي: گفت سریع فاطمه بالکن توي. اومد

 .هميشه مثل... بابا نه: داد جواب رامبد

 .فندقي ندارم حوصله من: گفتم. گرفت طرفم به رو بدمينتون هاي راکت از یکي و دوید من سمت پگاه

 .کنه نمي بازي من با هيشکي... دیگه بيا: گفت بلند

 دایي؟ نکردي پيدا من از تر کوچولو -
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 و يدکوب ها موزائيک روي رو پاهاش پگاه. داشت نظر زیر رو پگاه لبخند با که کردم نگاه سميرا سمت به ناخودآگاه

 .عادل دیگه بيا: گفت ناله با

 !ها کولم رو کنم مي سوارت عوضش -

 .کنم مي بازي باهات شه تموم ساالد نکن، اذیت پگاه: اومد رامبد خواهر صداي

 ن،ک بازي بچه با برو: گفت علي به سميرا. سميرا به بعد انداخت من به نگاهي. بود شده روح بي دوباره صورتش

 .داره گناه

 .ميشه تمرین هم ات آینده واسه: گفت و زد علي ي شونه روي رامبد

 .هوووم... خوبه عادل. نه: گفت و شد آویزون من دست به پگاه. خندیدند همه

 !عادل دیگه برو: سميرا

 چون... دست یه: گفتم و گرفتم پگاه از رو راکت اخم با. زد مي صدام خالي عادل. مهمه برام نظرش کرد مي فکر

 !بنده خانومت عمه دست

 جدن باعث بودنش جنوبي و بود ما مال از تر بزرگ حياطشون. رفتيم پایين رو ها پله و کردم بغلش دست یه با

 بر و دختره به سميرا از چشمم بازي طول تمام!! بود نکرده پيدا تر خز این از بازي که هم پگاه. شد مي شدنش

 نمي چيزي زد نمي زل بهم اگر کسي که انقدر. بودم پوستي زیر هاي توجه استاد من البته. چرخيد مي عکس

. رهدخت سمت انداختم رو توپ و کردم گيري نشونه پگاه، با کردن بدل و رد الکي ي ضربه سري یه از بعد. فهميد

 خانوم؟ عمه ساالد تو افتاد: گفتم و رفتم سمتش خنده با. خورد جا کمي

 !شما توپ زیر رفت ما هاي ظرف که ببخشيد: گفت لبخند با و رفت باال ابروش

 .مياد پيش... کنم مي خواهش -

 انخ بفرمایيد: گفت و کرد پرت سمتم بالکن هاي نرده باالي از. آورد بيرون کاهو ي اضافه هاي برگ بين از رو توپ

 !دایي

 !ها کنيد نمي بازي بد هم شما: گفتم و گرفتم هوا تو زحمت به رو توپ

 .ام کوچيکه من... عليه دایي خان البته: دادم ادامه من و خندید

 سميرا به رو. بود ما به هاشون چشم و بودند مونده حرکت بي پگاه حتي همه. چرخيدم جمع سمت. خندید دوباره

 و شد خسته باالخره تا زد جر و داد دقم کلي پگاه. دادم ادامه رو بازي عادي خيلي. رفتم پگاه سراغ و کردم اخم

 شدي؟ خسته: گفت و برداشت رو راکت علي. رفت تبلتش سمت. کرد ول رو راکت

 .بيا... ببازي تا نميدي طول زیاد تو -
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 ...ميشه معلوم االن: گفت و زد سرویس

 کنيه؟ کم رو: پرید حرفمون وسط و نشست بالکن زیر هاي پله روي رامبد

 !کنم؟ کمش من که داره رو آخه این: گفتم و دادم رو سرویس جواب

 بده دست از رو توپ زودتر کي هر که بود این درآوردیمون من قانون. دادیم ادامه زدن ضربه به و خندید علي

 ودب زنونه هم خوندنشون کري آخه. کردند مي تشویقمون خنده با سميرا و فاطمه و زدیم مي ضربه ما. است بازنده

 داري آبرو: گفت فاطمه و گرفت دستش از رو راکت رامبد. باخت علي که نرسيد ضربه دهمين به. داد نمي حال و

 .بشه قهرمان قراره بابات بيا پگاه... رامبد کن

 !ببازه قراره پيداست نيمرخش از که این!... این؟: گفتم و خندیدم

 که کرد ول رو توپ و داد نجات سقوط از رو خودش باالخره ولي کرد مقاومت علي از بيشتر رامبد. زدم سرویس

 .بود خراب من راکت: گفت خنده با بعد. زمين رو بيفته

 بابایي؟ نه مگه: کرد اضافه پگاه به رو

 .اهوم: گفت سریع پگاه

 وت... باده حزب که پگاه: گفتم. کرد مي نگاهمون داشت و بود ایستاده علي کنار هنوز سميرا. کرد بغلش رامبد

 !هميم کنار خوبه حاال نمياد، من پيش... مونه مي اش عمه کالس تو اش همه هم آموزشگاه

 کاري خوب: گفت و بوسيد رو پگاه رامبد. داد رو جوابم همونطوري هم اون که دادم دختره تحویل بزرگي لبخند

 !دخترم کنه مي

 !من واسه نشو قایم... فاطمه پایين بيا -

 !بشم؟ قایم من: گفت و برداشت رو راکت

 !شده پيدام تازه: داد ادامه و انداخت خطرناک هاي نگاه اون از. اومد پایين

 دز گردنم به محکم رو توپ ضربه، اولين همون. کردیم بازي و زدم چپ علي به رو خودم. زد اشاره بالکن سمت به و

 گذاشت کنار رو راکت. بود افتاده زمين روي توپ. خورد مي صورتم به دادم نمي خالي جا اگر. کرد نگاهم اخم با و

 خودش. نشنيدم رو رامبد هاي شوخي و شدم عصباني حسابي دستش از. رفت ،«باختي» گفت مي حاليکه در و

 هم قبالً من: اومد سميرا صداي! خندم؟ مي باهاش که بود برخورده بهش حاال داد، مي هل دختره سمت رو من

 ...کن صبر... بردمت

 دختره به رو و گرفتم نشنيده رو حرفش کنم، اي قهوه رو سميرا هم و بيارم در رو فاطمه حرص هم اینکه براي

 !ها منتظرم من... نشد؟ تموم ها ساالد اون! خانوم رکسانا: گفتم
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 اختصاصي دست یه... ناهار از بعد بذارید: گفت خوشحالي با و داد تکون برام رو چاقو. دادم تکون براش رو راکت و

 .کنيم مي بازي

 مي سميرا چزوندن به ولي. خبریه کنه فکر دختره و باشم کرده روي زیاده که ترسيدم. خوردم جا رفتارش از

 .بگيد شما چي هر! چشم: گفتم خنده با. ارزید

: فتمگ بود، راه سر که رامبد به. رفتم خونه سمت جمع کنجکاو هاي نگاه به توجه بي و دادم تکيه دیوار به رو راکت

 !هام دست

 .سالنه انتهاي دستشویي: گفت عاقبت. خواهرش به بعد زد، زل صورتم به شَک با لحظه چند

 پذیرایي کنار راهروي توي. بشم اشون خونه وارد و پایين بندازم رو سرم خواستم نمي ولي کجاست دونستم مي

 بهم فاطمه دستشویي در به نرسيده. اومد مي خونه خرید و ها قيمت سر فرامرز آقا و آقاجون گفتگوي صداي

 دادي؟ دست از رو عقلت: گفت شد، مي منفجر عصبانيت و ناراحتي از داشت که صورتي با و رسيد

 تحریک رو داداشت زن حسادت خواي مي: داد ادامه. کنه بيشترش که نزدم حرفي و شدم داغونش حال نگران

 ...عادل کشي؟ نمي خجالت کني؟

 !ميگي؟ چرند چرا! باش آروم: گفتم. گذاشت گلوش روي رو دستش

 ور حرصش گذاشتم. گرفتم گاز رو لبم زدن داد جاي به! نبودم که آجر داشت، درد. گرفت نيشگون محکم رو بازوم

 کني؟ مي استفاده سو هم بيچاره دختر اون از داري آره؟! ميگم؟ چرند: گفت. بشه تر آروم تا کنه خالي

 !!نه -

 !باش آدم... عادل -

 شد؟ تموم: گفتم و کردم فوت حرص با رو نفسم

 !کنند رو زندگيشون بذار بردار، سميرا سر از دست -

 چيه؟ از تو نگراني... کرده انتخاب رو علي خودش اون -

 !!!نداره رو تو روي و بر و زبون که بدبخت علي -

 .ندارم سميرا به کاري من: شدم منکر کل به

 .نداري لياقت تو کنه، عوض رو کارتون روزهاي ميگم رامبد به: گفت دوباره. برگشتم در طرف به و

 !بکن رو اینکار داري جرأت: گفتم و چرخيدم عصبانيت با. رفت پيش داشت خيلي دیگه

 .زنم مي حرف باهاش امشب همين -
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 .گردم مي بخواد دلم کي هر با من! کني مي خود بي -

 کسي... کردم مي تور رو دختره اي هفته یه خواستم، مي اگر من. رفت در طرف مستقيم و چرخيد. داد تکون سر

 ؟!کنه دخالت من کاري ي برنامه تو که بود کي فاطمه. بگيره رو جلوم تونست نمي هم

 

 لمد. بود من روي مدام فاطمه چشم و نشست اش عمه و من بين پگاه ناهار ميز سر. نکردند پهن بالکن تو رو سفره

 .کرد تشکر. کردم تعارف دختره به بعد. گذاشتم پگاه براي تيکه یه. برداشتم رو مرغ ظرف و زدم دریا به رو

 !نکنيد رد رو من دست: گفتم و خندیدم

 !خودمه پخت دست که این: گفت خنده با

... نداره حرف من هاي جوجه دونه مي هما مامان: گفتم. کشيد مي پر خوشحالي از داشت مامان فاطمه، عکس بر

 .منيد مهمون بعد سري

. زدم گاز رو ساالد کاهوهاي پررویي با و کردم نگاه فاطمه به. کرد تایيد رو حرفم مامان و برداشت مرغ تيکه یه

 افتاد؟ توش من توپ که همونه این: گفتم دختره به آروم

 ...که نيفتاد ظرف تو: گفت و خندید آروم

 .لحاظ اون از. خوندم بهداشت من آخه -

 .دونم مي... بله -

 .دارم مجوز بهداشت وزارت از من. نترسيد: گفت و داد نشون رو دستش بعد

 چيه؟ مزَوِج: پگاه

 !خوره نمي ها بچه درد به: من

 نبود حواسم: گفت و نوشابه من براي ریخت، دوغ پگاه براي دختره غذا آخر. آوردم پایين رو ام خنده صداي

 .سياه یا زرد بپرسم

 .ممنون. خورم مي رو همين من -

 !زدم مي حدس: گفت لبخند با دختره و خوردم جرعه یه

. کردند مي چک رو ما سميرا گاهي و مامان و فاطمه ولي بود خودشون گهگاه هاي حرف و غذا به حواسشون بقيه

 چيز هيچ به سميرا نداد اجازه رامبد مادر. کردند تموم رو غذاشون همه. بودم شده معنا تمام به عوضي یه خالصه
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 و دبو مونده تنها ميز یه با که دختره به رو. رفت آشپزخونه سمت فاطمه. شد پراکنده ميز دور از جمع. بزنه دست

 کنم؟ کمک: گفتم خنده با ميداشت، بر رو ها بشقاب داشت

 ...نيست الزم: گفت. داشت اخم تعجب کمال در که کرد بلند رو سرش بعد. شد طوالني مکثش

 !شدیم خارج داداشتون زن رادار از دیگه: داد ادامه. کردم نگاهش گيج و خوردم جا

 به جا مشغول. بود شده خراب چيز همه دیگه بار یه. کوبم مي رو سميرا کارهام با دارم که دونست مي مدت تمام

 نياوردي؟ خودت روي به چرا: پرسيدم و رفتم جلوتر. بود ميز روي هاي ظرف کردن جا

 !مردها پيش برو: گفت کنه نگاهم اینکه بدون. بود شده هم همدست تازه

 !برو: گفت فقط و کشيد رو ظرف. کنه نگاهم که داشتم نگه رو دستش توي ظرف

. دش مي بيشتر من بودن اونجا از تعجبش اومد، مي جلو که همينطور. اومد بيرون آشپزخونه از فاطمه رفتنم موقع

 .برگشتم پذیرایي به و کشيدم نشون و خط براش ابرو و چشم با

 

 

 

12 

 زیر از که بود اومده سراغم بار چند مامان. بودم خوابيده زود دیشب که بس از شدم، بيدار حالي سر با صبح امروز

 ها برق 0 ساعت. بود برگشته اميد نا بار هر اما. بگم چيزي رامبد خواهر با رفتارم ي درباره من و بکشه حرف زبونم

 اجتماعات سالن در. بود هميشه از تر شلوغ ها شنبه آموزشگاه. نياد دیگه که کشيدم دراز و کردم خاموش رو

 نای از ها بچه کالس بود خواسته رامبد از فاطمه شاید. شدم متوقف جام سر. بودند داخلش ها بچه و بود باز همکف

 افتاد مي اهر داشت که آسانسور سمت. نکردم پيداش ولي بپرسم که گشتم پگاه دنبال. بشه تشکيل اینجا بعد به

 .برگردوندم رو روم هم من و شدم دلخور. نشد پياده ولي برگردوند رو روش دیدنم با رکسانا. رفتم داخل و دویدم

 .بودم نکرده سالم حتي. زد رو دو ي طبقه ي دکمه

 ساعت چند. بود اون نوبت بار این بودم، خواهي معذرت و کشي منت مشغول مدام من اي خرده و ماه یک این توي

 طبقه. داشت اهميت براش شد مي سميرا به مربوط که اي تيکه فقط و بود ندیده رو من اخالقي خوش و مهربوني

 سفارشتون مهدوي، آقاي سالم: گفت و رفت کنکور کالس معلم همون سمت راست یک و شد پياده دوم ي

 .حاضره

 ...زود چقدر جداً؟ -
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 راهرو داشت؟ ربطي چه من به. زدم رو 0 ي دکمه و شدم پشيمون اما دربيارم رو توش و ته و برم بيرون خواستم

 و کردم بود هنرجوم که نوجووني دختر به رو. خالي هاي صندلي با. بود باز ته تا ها بچه کالس در و کور و سوت

 دادي؟ انجام که رو ها تمرین: گفتم

 .بله -

 !بيا -

 هستي؟ چي منتظر: گفتم بعد و شدم منتظر کمي. نشستيم جامون سر و شدیم وارد هم با

 کنم؟ چيکار: گفت خجالت با

 !بجنب! کنم کوک بيار در رو ساز -

 به امروز حتماً... درسته. انداخت رکسانا با دعوام روز یاد رو من که شد آوردن در مشغول و کرد کج رو گردنش

 نگاه دختر به. شد خوشحال دلم ته. نکنه اذیت رو ما صداشون و سر که بودند رفته پایين نمایش و سرود خاطر

 خواستم مي کاري هر چون بود بقيه از تر راحت آموزشش. شدم هاش تمرین ي نتيجه بررسي مشغول و کردم

 و مظلوم خيلي یکي این و اومد نمي خوشم رو پر هاي دختربچه از. پرسيد نمي نامربوط هاي سوال و داد مي انجام

 .خوبه پيشرفتت: گفتم ساعت نيم از بعد. بود آروم

 راستي؟: گفت خوشحالي با

 کالسيک؟ یا بذاریم پاپ روي بيشتر رو تمرکزمون بعد به این از خواي مي. آره -

 حفظي؟ رو اي ترانه چه: گفتم. شد کردن فکر مشغول انداخت باال شونه

 ها؟ قدیمي اون از -

 .چي هر -

 .کنه مي پاک اشکاتو کي -

 .چجوریه صدات ببينم بخون تو زنم، مي من -

 راستي؟: گفت و نشست راست ذوق با

 ور ریتم و کردم شروع کوتاه ملودي یه با. برداشتم رو آموزشگاه ساز. دادم تکون سر و گرفت ام خنده حرکاتش از

 .دیگه کن شروع: گفتم و کردم قطع رو آهنگ. کرد مي نگاه فقط. رفتم

 کنم؟ گوش من بزني شما ميشه -

 !بخون فعالً... ميشنوي زیاد رو من ساز صداي بعد به این از حاال: گفتم و خندیدم
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 رو اول بيت دو. کرد خوندن به شروع تبسم با زدم، اشاره که جایي دختر و کردم شروع ملودي اول از دوباره

 ودب معلوم خوشحاليش از و بود باز صداش. شد تر راحت انداختم پایين رو سرم من که بعد ولي خوند مي خجالتي

 وسط. بودم شده جذبش هم من اوایل اون... بود ها بچه خوراک خوندن ترانه اصالً. کنه مي حال بيشتر این با که

 پایه سه روي رو ساز!! در پشت از دقيقاً. کرد پرت ترانه متن از رو حواسش در پشت از موبایلي زنگ صداي آهنگ

 .خوني مي خوب: گفتم رفتم، مي در سمت حاليکه در و گذاشتم

 رو ساز تا که بودم زده توهم جدیداً. بود خالي. رفتم ها بچه کالس طرف به. نبود راهرو توي کسي. کردم باز رو در

 ردمبرگ خواستم. کرد مي تر قوي رو شکم که بود افتاده هایي اتفاق هم بار دو یکي. مراقبمه یکي گيرم مي دست

 !سالم: گفت سر پشت از کسي که

 جدي و کردم اي سرفه نشه، ترسم متوجه اینکه براي. بود دومم ساعت هنرجوي. برگشتم و خوردم هول کمي

 کني؟ مي چکار اینجا: گفتم

 .ببينم رو ها بچه کاردستي اینجا اومدم... رسيدم زود کم یه -

 زا رو اسمش. کرد مي نگاه منتظر دختر خودم، کالس تو. رفتم بيرون ها بچه کالس از و دادم تکون سر لبخند با

 رو السيکک هاي تمرین بعد. بيفته راه دستت تا کنيم مي شروع پاپ با خانوم، بهاره: گفتم و کردم پيدا ليست توي

 .ميدم هم

 هر رفتن با. گذشت مي زود ها ساعت که بود این شغل این خوبي. گرفتيم سر از رو ها تمرین و نشستم دوباره

 و آبدارخونه اطراف رو رکسانا هم ناهار وقت. بود خالي همچنان که زدم مي راهرو به هم سري شاگردها، از کدوم

 دیر و موندم منتظر آخرم ساعت از بعد عوض در... بود ضایع خيلي کشيدن سرک سالن به. ندیدم ها راهرو تو

 بيال تو باالخره. رفت مي رامبد با و کرد مي صبر گاهي خونه، ميره من از دیرتر معموالً دونستم مي. رفتم پایين

 !دیگه؟ خواست مي چي مردک این! بود؟ وضعي چه این. زد مي حرف مهدوي همون با که دیدمش همکف

 

 لبخند بمونم، کنارشون اونجا اینکه براي من اما. اکراه با البته. داد تکون سر برام من، شدن نزدیک با مهدوي

 و کنم کنترل نتونستم رو تلخم لحن اما کردم حفظ رو ظاهرم. داد دست. بردم جلو رو دستم و دادم تحویلش

 دارید؟ کالس اینجا روز هر شما: گفتم

 مکرد بلند رو صدام! بود رفتنش تماشاي مشغول مهدوي. رفت اجتماعات سالن سمت و گفت اي «اجازه با» رکسانا

 خبر؟ چه: گفتم و

... پراکنده طور به سال ي بقيه ولي ميام روز هر ها تابستون. آها... بله؟: گفت و برگردوند رو چشمش سریع

 .هست هم دبيرستان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

99 

 

 .باشيد موفق. عالي چه -

 دیگه؟ مشغوليد دیگه جاي هم شما -

 .بله -

 !کرده آماده رو سفارشتون خسروي خانوم اینکه مثل: دادم ادامه و نزدم مغازه از حرفي

 .بله: گفت فقط و کرد نگاهم مشکوک

 کارشون: داد ادامه که کردم نگاهش منتظر انقدر. بشه دستگيرم چيزي یه و بزنه حرفي موردش در بودم اميدوار

 !زنند نمي گالري فروش براي چرا موندم... خوبه خيلي

 .کنه نمي خرج پول هنر واسه کسي ایران تو: پروندم چيزي یه. خونده هنري ي رشته یه دونستم مي

... دادند خوبي پول. دادم سفارش برادرم شرکت البي واسه رو مجسمه این من... نيست بد هم اونقدر اوضاع -

 .برسند شرکت ظاهر به مجبورند دارند، خارجي مهمون

 ...بشيم جهاني مجبوریم هم ما باالخره. درسته -

 .بله -

 .نباشم مزاحم بردید؟ مي تشریف داشتيد -

 .کنم مي خواهش: گفت و انداخت سالن ورودي به نگاهي

 پاي تا سر روي اخموش نگاه. طرف این اومد مي داشت رکسانا. کردم نگاه سمت همون به. زد لبخند ناگهاني بعد

 از و بردم شلوارم جيب توي رو هام دست ميرم؟؟؟ کنم، بيرون رو چيزخل این اینکه از قبل کرد مي فکر. بود من

 از یکي دست: گفت مهدوي به رو و رسيد ما به. بود آویزون راستم دست ي حلقه از کتم. نخوردم تکون جام سر

 دارید؟ رو هاتون مرطوب دستمال اون هنوز. بریده ها بچه

 .ونخدمتت ميدم االن. بله بله: گفت کرد، مي کيفش جيب توي دست حاليکه در و پرید جا از سوپرمن مثل مهدوي

 !!جانم: گفتم معمول از بلندتر صداي با من و آورد بيرون رو بسته

 !مرطوب؟ دستمال: کردم اضافه. کردند نگاه من به دو هر

 بودید؟ نشنيده حاال تا: گفت رفته باال ابروي با مهدوي

 داري؟ هم آفتاب ضد و آینه حتماً! جناب انقراضي حال در ي نمونه یه شما -

 بله؟ -
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 !هست؟ مرطوب دستمال مردي کدوم کيف تو آخه! کردي خراب مرده چي هر به نسبت رو من ذهنيت -

 مي شوخي دارم کنه فکر که زدم مهدوي ي شونه روي و خندیدم بعد. کردم نگاه رکسانا هاي چشم به مستقيم و

 .خيال بي: گفتم. کنم

 ممنون هم باز: گفت بود، کرده تند پا سالن سمت که رکسانا و کردند خدافظي هم با. رفتم کن سرد آب سمت و

 !!ها دستمال بابت

 ترس اب و بود نشسته گوشه یه که رفت پسر یه سمت سریع. شدم سالن وارد دنبالش. انداخت من به خشني نگاه و

 و کردند مي نگاه چپ چپ من به هنوز ولي بودند رفته سري یه و بود کم ها بچه تعداد. کرد مي نگاه ساعدش به

 سرش باالي هم پگاه و بود شده زخم کردن تميز مشغول رکسانا. بودند نکرده فراموش رو مربيشون و من دعواي

 خب؟ بزنم حرف باهاش کن صدام اومد مامانت: گفت پسر به. کرد مي فضولي

 .خب -

 نمایشي؟ تو هم تو: گفت. کردم بغلش. کرد جيغ جيغ خنده با که کردم بلند پا و دست لنگه یه با رو پگاه

 .نميده راه رو من خانومتون... نه -

 !پس؟ اومدي چرا -

 .کنه خواهي معذرت ازم نفر یه که اومدم -

 !!نکردم هيچي که من -

 .نبودم تو با هم من -

. شد مشغول دوباره و کرد نگاهم کوتاه رکسانا. چرخيد اش عمه سمت هاش چشم و کرد غنچه رو هاش لب پگاه

 يم غره چشم برام داشت. کردم نگاهش. شد متوقف دستش. ببينم رو زخم که بردم پایين رو سرم. رفتم جلوتر

 تمالدس... فشاري دستگاه سرمي، گازي،!... ندارم بتادین جيبم ته ببينم بذار: گفتم و نياوردم خودم روي به. رفت

 !مرطوبي

 .شد تموم: گفت کرد مي نگاه ناراحت که پسربچه به و چسبوند زخم روي رو چسب بعد. خندید لبش ي گوشه

 نبود؟ چيزي دیدي

 زني؟ مي چسب هم من به: گفت فوري پگاه

 .سالمه دستت که تو -

 .نيست کار در هم چسبي. نداره دوست رو ما خانوم عمه... خير نه: گفتم من و برد رو کثيف هاي دستمال
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 رو آقا کریم بعد. انداخت ها زباله توي رو ها دستمال. داشت کوچيکي لبخند دوباره که بود صورتش روي نگاهم

 تداش آبدارخونه توي. رفتم دنبالش و گذاشتم زمين رو پگاه. رفت بيرون خودش و باشه ها بچه مراقب که زد صدا

 !!بهداشتي چه: گفتم. شست مي ظرفشویي مایع با رو هاش دست

 نيستند؟ منتظرتون منزل -

 .دارم کار تا هزار... بعد مغازه، بعد باشگاه، برم خوام مي تازه... نه -

 !نشده دیرتون تا برید پس -

 شد؟ چي تون خواهي معذرت -

 !کاره محيط اینجا: گفت آروم ورود، در به نگاهي با و بست رو شير

 بينم؟ مي رو شما هم اي دیگه جاي من مگه -

 خاطر هب ببين: گفتم. گرفتم جلوش رو بازوم و دادم باال کمي رو تيشرت آستين. نبود خبري. انداختم در به نگاهي

 .خوردم کتک فاطمه دست از تو

 کبودي روي نگاهش. کردم مظلوم رو خودم. کرد مي تر بانمک رو صورتش که شد درشت من حرکت از هاش چشم

 !بخندي هم باید: گفتم سينه به دست و دادم پایين رو آستين. زد لبخند و افتاد بازوم

 !!شه خوب کنم، بوس کنم؟ چکار پس -

 .نيست هم فکري بد: گفتم و خندیدم. کرد مي رو کم کم داشت... بابا نه

 هب. کنند عوض رو روزهامون بگه رامبد به خواد مي: کردم اضافه بود، نشده دلخور دوباره تا. انداخت باال رو ابروش

 .دیروز خاطر

 نداد نشون شامل که آوردم در مظلومانه شکلک یه. شد خيره من به بعد. کرد نگاه اطراف به. کرد فکر لحظه چند

 .بزنم حرف باهاش شاید: گفت و داد تکون سر. شد مي ها ابرو انداختن باال و ها دندون

 شد؟ چي خواهيت معذرت: گفتم و زدم لبخند

 !من؟: گفت و کرد اخم دوباره

 بود؟ این دیروزم اخالقي خوش همه اون جواب -

 به کيف با جاش به. شد خيال بي و گرفت اش خنده ناگهاني اما بگه چيزي که کرد باز رو هاش لب جدي خيلي

 !کنار: گفت و کوبيد پهلوم

 .بودیم کرده صلح حداقل. نشدم رفتنش مانع
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 ميرید؟ مستقيم: گفتم. زد زل خيابون ته به و رفت عقب قدم یه. زدم ترمز زن پاي جلوي

 خوایيد؟ نمي تاکسي مگه: گفتم دوباره. کرد بررسي رو ماشينم و من تعجب با

 !ميدون تا: گفت مِن مِن با

 .بفرمایيد -

 روزهاي تو بود قرار. نخوره تورم به آشنا که بودم شده دور خيلي محلمون از. کردم قطع رو پخش صداي. شد سوار

 سال چند این تو. ببرم مسافر خط تا چند شدم، مي تعطيل زود هم آموزشگاه از و بود فرشاد دست مغازه که زوج

 و لباس و خودم خرج بودم آورده در چي هر. انداخت راه زندگي و خونه یه بشه که بودم نکرده جمع قدري اون

 هنگ جا همين: گفت زن. بود گذاشته دستم رو خرج کلي ماشين رو سيستم همين. بود شده مارکدارم پرت و خرت

 .ممنون. دارید

 رو پول! زندگي؟ شد هم این. شد تازه دلم داغ و کردم اسکناس به نگاهي. شد پياده و داد رو کرایه کنار، کشيدم

 خالي دست با. کردم مي جمع پولي یه و زدم مي رو زورم باید حال هر به. بود بهتر هيچي از. گذاشتم دستم کنار

 کم. دمب لفتش تونستم نمي این از بيشتر... باشه کي طرف کرد نمي هم فرقي. مردم دختر سراغ رفت شد نمي که

 دنداشتن اعتماد بهم دیگه ام ساله چند رفيق و خواهر حتي وقتي. ذاشتند مي صفحه سرم پشت داشتند همه کم

 نگاهم ها بچه چشم به همه بدم اجازه تونستم نمي این از بيشتر!! گرفتند نمي جدي رو رفتارهام از کدوم هيچ و

 .کنند

 به رو هوا دیگه. اومد گيرم دربستي یه. کردم سوار گذري مسافر دیگه دور چند. زدم ترمز الغري مرد پاي جلوي

 دهنکر عملي رو تهدیدش. نداشتم ازش خبري هيچ که بود روز سه. رفتم فاطمه ي خونه سمت که رفت مي تاریکي

 و گرفتم شون کوچه سر از کنون آشتي شيریني بسته یه. بود یکي هنوز شوهرش خواهر و من روزهاي و بود

 .نداشت رو اومدنم انتظار زدم، زنگ وقتي. کردم پارک آپارتمانشون جلوي

 یونتلوز جلوي فاطمه. گذاشتم اپن کابينت روي رو شيریني ي جعبه. بود صدا و سر بي خيلي که شدم خونه وارد

 !سالم عليک: گفتم و نشستم کنارش. اومدم من که آورد نمي خودش روي به و بود نشسته

- ... 

 کجاست؟ پگاه -

- ... 
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 !فاطمه؟: گفتم. گرفت مي نادیده رو من هنوز که موندم خيره بهش لحظه چند. نيومد جوابي زدم، صدا رو رامبد

 رو خودم سهم من. شدم بلند و برخورد بهم بعد. کردم نگاهش سکوت توي هم باز. کرد عوض رو کانال توجه بي

 کن صبر: گفت و اومد دنبالم نکرده، باز رو در هنوز. رفتم در سمت. نبود مهم دیگه اش بقيه و بودم داده انجام

 !ببينم

 .دارم کار: گفتم و گرفتم رو دستگيره

 اومدي؟ چرا پس: گفت و رسيد بهم

 .کردم اشتباه -

 .ميان هم پگاه و رامبد االن... بيا: گفت. بود هم تو هاش اخم هنوز. کشيدم داخل طرف به رو دستم

 هم به صداي. رفت آشپزخونه به خودش و نشوند ها مبل از یکي روي رو من. برگشتم و زدم کوچيکي لبخند

 کاري که من چي؟ که کني مي قهر فرت و فرت هي کجایي؟ معلومه هيچ: گفتم. خورد گوشم به ها ظرف خوردن

 !نکردم

 دقيقه چند. بود برده سر رو ام حوصله تلوزیون چرند سریال تو دختره و مادره رفتن صدقه قربون... نداد جواب

 !عادل: گفت و نشست کنارم. برگشت من هاي شيریني و شربت با بعد

 هوم؟ -

 .نرفته پایين گلوم از غذا لقمه یه حاال تا جمعه از -

 !بخشيدمت نداره عيبي کردي؟ کبود رو من چون -

 .بود حقت که اون -

 .رو شستت ضرب دادم نشون هم دختره به -

 .من گردن ميندازند همه بشه، چي هر االن: گفت. داد انجام ناله و خنده بين حرکتي یه فاطمه و خندیدم خودم

 !خب ميشناسنت -

 نميشي؟ اهلي چرا تو: گفت و کرد فوت رو نفسش. گرفت نادیده رو ام خنده

 دارم کله یه االن تا آخرم کالس از که من... خب؟! بزن حال ضد هي هم تو: گفتم و خوردم شربتم از جرعه یه

 .کنم مي ریزي برنامه دارم سرم خير. برم مي مسافر

 چي؟ واسه: گفت فوري
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- ... 

 کي؟ واسه -

 .سميرا -

 رو ميفته کنه، مي سکته االن دیدم. کوبيد پاش روي و اومد در بهت از سکوت، ثانيه چند از بعد. کرد نگاهم گيج

 .خدا به اي دیوونه: گفتم و زدم خنده زیر دستم،

 !بزن حرف جدي عادل؟ ميگي داري چي -

 باشم؟ خودم فکر به نيومده من به. خودم واسه -

 .گلم داداش آفرین: گفت و خورد بشقابش توي شيریني از تيکه یه. شد تر آروم

 گل؟ شدم حاال -

 اپ علي واسه دونست مي اگه. نزدم مامان به حرفي سميرا و تو ي درباره که بود من تقصير: گفت مالیمي لحن با

 .کني اینطوري خواي مي دونستم مي چه... نميذاشت پيش

 .نگفتي کردي کاري خوب: گفتم خنده با و دادم لم کاناپه به. کرد نگاه من به آویزون صورت با

 !اي افاده ي دختره: دادم ادامه. کرد نگاهم تعجب با

 !نيست اي افاده باشه چي هر دیگه!!! ميگي؟ رو سميرا -

 .چي هر حاال -

 پدرشوهرم؟ ي خونه تو بود چي کارهات اون پس -

 زد؟ حرف باهات رکسانا: کردم عوض رو حرف و بشه بحث خيال بي که انداختم باال شونه

 !رکسانا؟: گفت مشکوک بعد. پایين بفرسته رو شيریني که خورد شربت از جرعه یه

 .شوهرت خواهر -

 بودي؟ کرده کوکش تو: گفت و نشست لبش رو لبخندي

 .شنيدم هاش صحبت تو همينجوري. نه -

 .اتفاقي هم خيلي -

 .دقيقاً -
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 کنيد؟ مي صحبت ميشينيد حاال تا کي از -

 کنيم؟ صحبت وایسيم کنيم؟ چيکار -

 . کرد مي نگاه شک با هنوز. خندیدم

 رآما کسي از بودم نتونسته هم من. بود کرده تعطيل رو دومش سري کالس و بود رفته ظهر از قبل امروز رکسانا

 !رفت زود امروز: پرسيدم دوباره. بگيرم

- ... 

 داشت؟ کار کجا -

 .بود هاش دوست با: گفت و کرد بررسي رو من ي قيافه بعد. داد تکيه کاناپه به و خندید

 دونه؟ مي پگاه... دوستي؟ چجور! دوست؟ -

 پرسي؟ مي انقدر چرا -

 .پلکه مي دورش زیاد آموزشگاه هاي معلم از یکي آخه. همينطوري -

 !آموزشگاه؟ معلم: گفت زد، مي موج صورتش توي که دقتي با و شد خم جلو به

 .آره -

 مامان؟ با نداري کاري: گفتم. بود نشده دستگيرم که هم چيزي بودم، خسته. دادم مالش گردنم به

 شام؟ سر کجا -

 شام؟ تا کو حاال -

 .زیاده غذام. ما پيش موني مي ميگم مامان به -

 نباشم؟ مزاحم: گفتم و دادم لم کاناپه رو

 .مراحمي -

 !شدم هم مراحم بودم، که گل -

 ميزهاي و عسلي روي و افتاد یادم چيزي یه یهو. اومد قابلمه در برداشتن صداي. رفت آشپزخونه سمت و خندید

 گرم سرش که موندم منتظر و شدم بلند. بود گذاشته اپن ي گوشه. چرخوندم چشم گوشيش دنبال اطراف

 الزم چيزي: پرسيد. شدم خم و گذاشتم اپن اف دي ام روي رو هام آرنج. بردارم رو گوشي بتونم تا بشه کارهاش

 داري؟
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 .نه -

 بياد؟ رامبد تا کني استراحت بيارم بالش -

 .بردارم خودم کجاست؟ -

 .ميارم االن -

 دفتر راست یک. برداشتم رو گوشيش سریع. رفت خوابشون اتاق طرف به لبخند با و گذاشت کنار رو ها ظرف

 اتاق از داشت. کنم حفظ تا خوندم بار چند. آوردم رو رکسانا موبایل ها، شماره بين از و کردم چک رو تلفنش

 رو گوشيم. داد دستم رو بالش رسيد که من به. گذاشتم جاش سر رو گوشي و بستم رو ها منو. اومد مي بيرون

 رازد گوشه یه پذیرایي، همون تو راحت خيال و لبخند با بعد. کنم ذخيره رو اش شماره نرفته یادم تا که برداشتم

 .کشيدم

 ونهم با. برد خوابم کي نفهميدم که بودم خسته انقدر. بود زده زانو صورتم جلوي پگاه کردم، باز که رو هام چشم

 فندقي؟ اومدي: گفتم. بيرون هاي لباس

 !ایــــش: گفت چندش با و کشيد ریشم ته روي عکس بر بار چند رو دستش کف

. زدم کنار بود، انداخته روم فاطمه حتماً که رو اي مالفه. گذاشتم پيشونيم روي رو ساعدم و زدم غلت پشت به

 کو؟ مامانت: پرسيدم. بود گذشته ساعت یه حدود

 .اتاقه تو -

 وگيس دوني نمي: گفتم و داشتم نگه انگشتم تا دو بين رو دماغش. نشست ام سينه روي و اومد پا و دست چهار

 رفت؟ کجا صبح کمند

 تسم رو گردنم. تر نزدیک از بعد،. شد شنيده اتاق از فاطمه صحبت صداي. کرد نگاهم فقط و نشد منظورم متوجه

 :گفت ذوق با پگاه. زدند مي حرف هم با و شد مي نزدیک فاطمه همراه که افتاد رکسانا به چشمم و چرخوندم اتاق

 .کردم بيدارش

 !نکن اذیت رو دایي: گفت فاطمه و خندیدند دو هر

 بلند رو پگاه. داد لبخند با رو جوابم هميشه برعکس. کردم سالم و اومد هام لب به لبخند. بود من روي رکسانا نگاه

 این نم... ببخشيد: گفتم بالش به اشاره با کردم، مي مرتب تنم تو رو لباسم حاليکه در. نشستم جام سر و کردم

 ...وسط

 !باشيد راحت: گفت و کرد بلند رو دستش کف

 اینجاست؟ کي از: گفتم آهسته اومد مي طرفم که فاطمه به و ماليدم رو هام چشم. شد آشپزخونه وارد
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 .بياد گفتم بود، شده تنگ دلم. ميشه ساعتي نيم -

 !بود شده تنگ دلت... اهوم -

 هدکم: گفت آروم. نشد بد من واسه بود، که چي هر نيتش. شد معلوم هاش گونه روي چال باز و زد شيطوني لبخند

 !ببند رو ات

 !حاال خب: گفتم و کردم نگاه بازم ي یقه به

 رنهوگ اینجایيد هم شما نگفت فاطي: گفت بلند جا همون از رکسانا. رفت آشپزخونه طرف و گرفت رو پگاه دست

 .اومدم نمي

 !!نکنه درد شما دست: گفتم بلند

 .نبود این منظورم نه،: گفت و داد تکيه اپن به رکسانا. شنيدم رو فاطمه ي خنده صداي

 .کنم نمي فکر که من: گفتم شدم، مي بلند حاليکه در

 .شدم نمي مزاحم بگم خواستم مي: رکسانا

 !زدید رو حرفتون دیگه نه: من

 !!عادل: فاطمه

 گفتم؟ چيزي خواب تو: گفتم و زدم خنده زیر

 زنيد؟ مي حرف مگه: پرسيد رکسانا. کرد مي نگاه من به هم فاطمه حاال

 !!زنم مي صدا رو کسي اسم ها تازگي... آره -

- ... 

 نه؟! است ضایع خيلي -

 کار: گفتم فاطمه به رو و زدم راه اون به رو خودم. کرد نگاه رفت، مي غره چشم برام که فاطمه صورت به و خندید

 !دیگه دله

 

 !عادل: فاطمه

 اخراجم؟ االن... بود اخطار دومين این: من
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 صداي. بپاشم آب صورتم روي که رفتم دستشویي سمت. داد تکون سر لبخند با هم فاطمه. خندید مي رکسانا

 با و کردم خاموش رو حموم برق صورتم، کردن خشک از بعد. کجاست رامبد بود معلوم و اومد مي حموم دوش

 برص چهارشنبه تا نبود الزم دیگه فاطمه از تشکر با. اومد مي آشپزخونه از صحبتشون صداي. اومدم بيرون خنده

 يرمگ مي دست رو گيتار من تا اینکه گفت، مي بهم حسي یه. کنم امتحان رو رکسانا موبایل زنگ صداي که کنم

 .نيست تصادفي افته، مي کالسم در پشت اتفاقي

 فضا تو کالسم، در پشت موبایل زنگ همون خواست مي دلم. گرفتم رو اش شماره و کردم سایلنت رو گوشيم

 ويت رو خاموش موبایل و کردم قطع بره، مبل رو کيفش سمت اینکه از قبل. شنيدم رو اي دیگه صداي اما بپيچه

 مبل از یکي روي حالي بي با. باشه اون خواست مي دلم ها بچه مثل... باشه خودش خواست مي دلم. چپوندم جيبم

 .زدم چونه زیر رو دستم و دادم لم ها

 نصفشون کردیم بدل و رد هم با که هایي جمله ولي ببينم رو همدیگه که بود کرده دعوت هم با رو ما مثالً فاطمه

 اهنگ حتي شدم مجبور. بودیم رامبد و فاطمه بين ذره زیر مدت تمام! آموزشگاه دیگه نصف و بود واليبال مورد در

 نرفت موقع چون داشت، رو ارزشش ولي رفت پایين پشتم از شام. نشه بلند ازش حرفي که کنم کنترل هم رو هام

 .رسوندمش مي باید من

 «نادري؟ شهيد» تو بپيچيد نيست قرار: گفت سکوت توي رانندگي دقيقه 10 از بعد

. ودب شده غمگين و کرخت خيلي بودم، کرده کمش حد ترین پایين تا که شکوهي شهرام صداي با ماشين فضاي

 همه این وسط بود، آورده در من ماشين آلبوم از سر چجوري و بود پيش قرن چند مال دي سي این دونستم نمي

 مي: دادم تکون رو زبونم زحمت به. نده فراري ماشينم از رو دختره که بذارم آهنگي خواستم مي فقط... متال

 برسي؟ زودتر خواي

 .نگفتم چيزي که من -

 جواب هيچوقت دونستم مي. داره ضعف نقطه من هاي خواسته رو دونستم مي. بودمش شناخته دیگه مدت این تو

 رفتي؟ گذاشتي کجا صبح: پرسيدم. «چه؟ تو به» نميده

 .بدم تحویل مهدوي برادر به رو مجسمه رفتم -

 بود؟ هم خودش -

 .آره -

 .رفت و کرد معرفي رو ما فقط: گفت خودش. نکردم نگاهش دیگه و انداختم باال رو ابروم

- ... 

 .بود شده دیر کالسش -
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 !نيست مهم -

 اي؟ مجسمه چجور: گفتم. رفت لک تو و برگردوند شيشه سمت رو سرش دیدم

 مي تکون مدام رو هاش دست حاليکه در و چرخيد طرفم به صندلي روي. بپرسم تا بود منتظر انگار. کرد نگاهم

 انتخاب طبيعي غير رو هاش رنگ. گرفته الهام درخت ي تنه از داره، محيطي زیست طرح: کرد تعریف ذوق با داد،

 ...ارهد کانسترکشن دي جور یه. بياد مدرن نيمه شرکت یه به که چيزي. کنه منتقل رو جالب فانتزي یه که کردم

 کردي؟ درست کجا... جالب چه: گفتم فقط و خاروندم رو گلوم! نداشتم خاصي نظر من و کرد مي نگاهم دقيق

 حياط؟ تو دیدي که رو هاش پله. ساخته برام بوم پشت رو اتاق یه بابا... خودم کارگاه تو -

 .دیدم آره: گفتم ولي اومد نمي یادم اصالً

 .ترسيدم مي پایين از ولي شد مي هم زیرزمين -

 .داره سوسک: گفت و کرد بچگونه رو صداش. خندیدم

 دیده ازش بار چند. شد مي بامزه خيلي آورد مي در رو ها بچه اصول و ادا که ها وقت بعضي. شد بيشتر ام خنده

 اما بودند همينطوري هم دخترهام دوست از تا سه دو. گشت برمي جدیش حالت به شد مي من متوجه تا ولي بودم

 مي دلم. اومد مي خوشم ازش واقعاً. نبود مصنوعي یکي این کارهاي. کرد مي لوس رو رفتارشون بودنش مصنوعي

 .نداشتم اي سررشته زیاد موضوع این توي من که هرچند. بدیم ادامه رو گفتگو خواست

 يخيل دستم. نداشتم رو جرأتش ولي خودمون سمت بکشونم رو بحث و بگيرم ساده رو چيز همه که اومد نمي بدم

 حرفش اینکه براي اما بدم زندگيم به تکوني یه خواستم مي و بودم شده خسته برم و دور دخترهاي از. بود خالي

 هاي دوستي من که درست این! نه یا خوام مي رو دختره این نبودم مطمئن هم هنوز تازه. بود زود خيلي بزنم رو

 کسي به جدي اینکه!! نداره الزم زمان که دوستي. نبود اینطوري کدوم هيچ به نگاهم ولي داشتم هم اي هفته دو

 .رفت مي هم زود بود، اومده زود انقدر که عجيب هاي حس این ي همه شاید... خواست مي زمان کنم فکر

 !خان عادل -

 بله؟: چرخيد سمتش به جلو ي شيشه از نگاهم و اومدم خودم به صداش با

 شنيدید؟ -

 رو؟ چي -

 .هيچي -

 و کردم پارک درشون جلوي. بودم حفظ رو مسيرها این دیگه! گذشت زود چه. بود خودمون ي کوچه تو ماشين

 گفتي؟ مي داشتي چي: گفتم
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 ...چيزها خيلي -

 بگو؟ -

 .دادم نشونتون رو کارگاهم روز یه شاید گفتم -

 .خوب چه: گفتم لبخند با

 ...راستي: گفتم و داشتم نگه رو دستش سریع. کرد باز رو در

 بله؟ -

 !بده خبر هم من به ميري، جایي -

 خيره هامون دست به و داد تکون سر لبخند با!! پرید؟ دهنم از که بود حرفي چه دیگه این. زد زل بهم ثانيه چند

. کردم باز رو هام انگشت. دادم مي لفت داشتم ضایع خيلي... کشيد نمي رو دستش حتي. کنم ولش خودم تا شد

 !نکنيد رانندگي وضع این با... خونه برید: گفت باز ي شيشه از و شد خم. شد پياده

 وضعي؟ چه -

 .خوابيد االن همين -

 .لعنت. اومد نمي در ازش پولي خستگي همه این و بودم خسته نبودم، خواب. کردم نگاه آینه توي. رفت و خندید

 مدیریت طرف از که خوندم مي رو دیوار روي تایپي ي اطالعيه و بودم انداخته هام شونه از یکي روي رو کت

 مشغول که آقا کریم به. بشه تشکيل رامبد اتاق تو پایيزي هاي ترم مورد در جلسه یه بود قرار. بود آموزشگاه

 آقا؟ کریم چسبوندید تازه: گفتم بود، در جلوي هاي ریز خرده و ها مشما کردن جمع

 .زدم ها طبقه ي همه تو پيش ساعت یه پسرم، نه -

. بودم دیده رو اطالعيه تازه من و بشه شروع بود قرار دیگه ي دقيقه چند. شدم آسانسور وارد و دادم تکون سر

 و پوشيدم درست رو کتم رامبد اتاق در جلوي. کنم شروع رو ساعتش تا موند مي منتظر کم یه باید هنرجوم

 وارد و زدم در به ضربه چند! بود من مرگ هم تيشرت روي حتي رسمي هاي لباس جور این. آوردم در رو آدامسم

 نم دیدن با. کنفرانس ميز هاي صندلي از یکي روي رکسانا و بود نشسته خودش بزرگ صندلي روي رامبد. شدم

 شده؟ چي: گفتم و کردم نگاه خاکستریم شلوار و پيراهن به. زدند خنده زیر دو هر

 !که نبود تا دو شما به منظورم ولي جلسه، گفتم: گفت خنده با رامبد

 .گرفتيم جدیت ما فقط که فعالً: اومد حرف به هم رکسانا

 .اینجاست از بيشتر خونه تو دیسيپلينم ظاهراً: رامبد
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 فاصله صندلي تا چند. بود تابلو خيلي رامبد جلوي ولي بکشم بيرون رو رکسانا روي یه رو صندلي خواستم

 و اومد کم صندلي. شدند جمع آموزش مسئول و ها مربي و ها مدرس کم کم که نگذشت زیاد. نشستم و انداختم

 زیاد: کرد شروع رو صحبتش نشست وقتي و داد هل مستطيلي ميز سمت رو صندليش رامبد. بودند ایستاده اکثراً

 مشکالت و کردیم رساني اطالع دیر پارسال. پایيزه ترم هاي کالس ي درباره صحبتم. گيرم نمي رو جمع وقت

 ...امسال. داشت برامون زیادي

 توي و گرفتم رو ام خنده جلوي زور به. کردند نگاه چپ چپ من به همه و کرد قطع رو حرفش موبایلم زنگ صداي

 ردهک بيرونم موبایل زنگ خاطر به کالس وسط که افتادم استادهایي یاد. گشتم موبایل دنبال لعنتيم هاي جيب

 !شرمنده... خوام مي عذر: گفتم بلند و کردم پيداش باالخره. بودند

 لبخند که رکسانا صورت به من و داد ادامه رو حرفش رامبد. موند ثابت شماره روي چشمم و کردم قطعش سریع

 زیر از و کردم سایلنت. شدم رامبد هاي حرف خيال بي. بود شيطنت غرق هاش چشم. کردم نگاه داشت، بزرگي

 شما؟: دادم sms اش شماره به ميز

 شما؟: داد جواب

 !بودید گرفته تماس شما االن -

 !بود افتاده من گوشي رو پيش روز سه هم شما ي شماره -

 ودمب گرفته اشتباه حتماً: نوشتم. بود ميز زیر راستش دست ولي کرد مي نگاه رامبد به هاش چشم. کردم نگاهش

 ): خانوم رکسانا

 .واضحه کامالً. بله -

 نداشتم ور رامبد به دادن گوش حال. گذشت دقيقه پنج. برگشتيم رامبد سمت به بعد و کردیم نگاه هم به لبخند با

 اومد؟ خوشت آهنگش از: نوشتم دوباره صبحي، سر

 مهمه؟ نظرم -

 .آره باشه، خودم کار آهنگ وقتي -

 چي؟ نباشه وقتي -

 .نيست مهم نه -

 يم حال خيلي. کردم مي عادت کردنش اذیت به داشتم کم کم. بود خورده جا جوابم از که کردم نگاه صورتش به و

 .نيومد خوشم نه،: نوشت. دادم تکون بار دو رو ابروم. کرد نگاه من به. داد

 شکستن؟ دل به داري عادت! بابا اي -
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 !دارید؟ هم دل شما -

 !خانوم رکسانا برخورد بهم واقعاً دیگه -

 .کافيه رکسان همون -

 چطور؟ «عزیزم» -

 ميز روي رو دستش دو هر و نداد رو جوابم. کرد جمع رو صورتش روي لبخند زور به. بود راضي که ظاهرش

 جيبم توي رو گوشي هم من. نبود من تقصير. داد مي پا داشت خودش ولي بودم رفته تند کم یه. گذاشت

. بود ما هب حواسش آميزي طعنه نگاه و کج لبخند با و بود نشسته رکسانا کنار که افتاد تارا به نگاهم و برگردوندم

 مي رو بود پرسيده سوال که کسي جواب داشت که کردم نگاه رامبد سمت و دادم تکون سر براش عادي خيلي

 .بفرمایيد... گيرم نمي رو وقتتون این از بيشتر: گفت جمع به رو بعد. داد

 انداخت شونه روي رو بزرگش کيف هم رکسان. بودم نفهميده بحث از چيز هيچ. رفتند در سمت و شدند بلند همه

 گذشت؟ خوش: گفت آروم رامبد. رفت طلب فرصت مهدوي و تارا همراه و

 چي؟ -

 .بازي اس ام اس -

 .بودم گوش سراپا! داداش جون نه -

 انگشت؟ یا گوش -

: گفتم خنده با و گرفتم رو خودم جلوي سریع جرمه، شریک هم خودش خواهر بگم که رفت مي در زبونم از داشت

 !ميده توضيح برام خونه مياد دامادمون! داره؟ فرقي چه حاال

 !اینجوریه؟ آره؟ -

 !برسون سالم دامادتون به: گفت رفتنم بيرون موقع و خندید

 شلوغ آسانسور صف. دویدم ها پله توي و آوردم در رو کت بالفاصله. شدم راهرو وارد خنده با و دادم تکون دست

 .گفت خودش خدا به: گفت مي داشت که اومد ها پله وسط از پگاه صداي. بود شده عالف ام بيچاره هنرجوي و بود

 !بدیه کار... بگي من به بياي ميشه چي هر نباید ولي دونم، مي: داد جواب رکسان. گرفتند قرار دیدم توي

 !ها نميگي بهش چيزي دیگه! پگاه خانومه عمه با حق: انداختم حرفشون بين رو خودم و افتادم راه دوباره

 !ميگي خودم به مياي: کردم اضافه و زدم ام سينه به دست کف با

 نيست؟ شما منتظر کسي احياناً: گفت رکسان و آورد در شکلک برام پگاه
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 .بره هدر هام کالس بين استراحت وقت خواستم نمي. کردم یکي تا دو رو ها پله خنده با و افتادم هنرجوم یاد

 یه وت و بودم نشسته فيتنس اتاق توي که حاال ولي گذشت مي ذهنم از زندگيم کار و رکسان فکر گاهي روز تمام

 دبلن و کردم ول رو ها دسته. بود شده مشغول فکرم بيشتر هميشه از دادم، مي تکون رو هام دست تکراري حرکت

. زدم کنار رو پيشونيم به چسبيده موهاي. شدم خيره خودم به و چرخيدم ها آینه سمت نفسگيري حال در. شدم

 دهش وسواسي ظاهرم روي هام سالگي بيست ي اندازه به. کردم انداز بر رو هيکلم و کشيدم باال سينه تا رو رکابي

 هاي دوره توي ماه چند. زد مي هم به رو هام رفيق ي همه حال داشت کم کم هام، ایستادن آینه جلوي این و بودم

 ي قضيه اگر. بودم اومده فرم رو هم نيم و ماه یه همين تو اما اومدم نمي پيوسته و بود افتاده وقفه باشگاهم

 از کدوم هيچ رو نياد دلش بخواد، هم اگر دیگه که کردم مي بيشتر هم رو کراتين مصرف شد، مي جدي رکسان

 .کشيدم سر رو آب بطري... بياره نه شرایطم

 حتي خورد، مي بهم بستي در ها شب. بيرون بزنم زودتر که رفتم ساک سراغ. بود گرفته ام خنده خودم فکر از

 تکليف تونستم مي پول با. بود نفعم به آوردم مي در بيشتر چي هر و دادند مي خوبي پول. شهر خارج هاي جاده

 .کنم روشن زودتر رو خودم

 گيري؟ مي پس نيومد، خوشش اگه: گفت و گذاشت پيشخون روي رو پول زن

 .نداره هم قابلي البته... گيرم نمي پس بشه، روز یه از بيشتر -

 .ممنون. کنم مي خواهش: گفت و برداشت رو مشما

 .برم دیگه من: گفت ها، روسري و شال سمت ي آینه به نگاهي با فرشاد و رفت در سمت

 کني؟ استراحت توني نمي منه نوبت که هم روز یه. اومدي خود بي -

 .خرید بردم مي رو مادره باید خونه موندم مي -

 !خانومت: گفت و کرد مکث در جلوي. کردیم خدافظي و خندیدیم دو هر

 ميره، ارهد کجا: گفتم لب زیر. ببينمش ویترین ي شيشه از که برداشتم خيز پيشخون روي و شدم بلند صندلي از

 !روز؟ وقت این

 بيان؟ بيرون خونه از ندارند حق مردم -

 .نداره کالس که امروز -

 دونستم نمي موقع اون. دادم نمي اهميتي بهش کاش اي که کرد سنگيني دلم رو ناجوري چيز یه لحظه همون از

 در و اومد عقب عقب فرشاد. نبود نفعم به هم زیاد که تغييري. بشه زندگيم توي بزرگي تغيير یه باعث قراره

 .اینجا مياد داره: گفت گشت، مي بر پيشخونش پشت حاليکه
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 به. گيرهب دست و ببينه ازم حرکتي یه که مونده دونستم مي. ببينه رو واکنشم که کرد نگاه من به تفریح با بعد

 مستند یه داشت که گذاشتم 0 کانال روي رو مغازه کوچيک تلوزیون. نشستم صندلي روي و نياوردم خودم روي

 سالم: گفت بلند و اومد طرف این راست یه. شد مغازه وارد رکسان. داد مي نشون

 !بفرمایيد: گفتم و برنداشتم تلوزیون از چشم

 .سالم! شمایي؟: گفتم و کردم تعجب مثالً دیدنش با. چرخوندم رو سرم. کرد مصلحتي ي سرفه یه

 !شده؟ چيزي: دادم ادامه رکسان به رو بعد و انداختم کوتاهي نگاه زد، مي لبخند که فرشاد به

 اینجا؟ بيام من که بشه چيزي باید مگه -

 .رسيدیم مي خدمت ما گفتين مي داشتين، الزم چيزي... خودتونه ي مغازه نه،: گفتم خنده با

 خوبيد؟ شما: گفت بود، زده زل ما به که فرشاد به رو و زد لبخند

 .خوبه: من

 .ممنون خيلي: فرشاد

 .رفت مي داشت شما پاي پيش اتفاقاً: من

 .ميرم شه تموم. افتاد یادم االن کوچيکي کار یه: گفت. زدم اشاره در به سر با و کردم نگاه فرشاد به

 نگت مغازه واسه دلتون حتماً پس: گفتم رکسان به و شدم بلند جام از. شدم خيالش بي. کرد باز برام رو نيشش و

 .بود شده

 !جورایي یه... آره: گفت لبخند با

 نباشم؟ مزاحم: گفت کنه کنترل تونست نمي که اي خنده با فرشاد. رفت باال خود به خود ابروم

 ...اوووم... اومدم... نه نه،: داد جواب سریع رکسان

 .بخرم ادکلن: داد ادامه. افتاد سرم پشت هاي قفسه به چشمش و کرد فکر ثانيه چند

 ...اهوم -

 .بله -

 چجوریه؟ اتون سليقه -

 .خوبه ام سليقه -

 پسندید؟ مي عطري جور چه... دونم مي که رو اون: گفتم. خندیدیم دوباره. بزنه تيک بود اومده! صحيح
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 .کنم مي امتحان رو تا چند... کنه نمي فرقي -

 ينپای تستر تا چند اومد، مي اش تازه دکور به و بود مغازه کالس واسه بيشتر که هام، ادکلن ترین گرون ردیف از

 .بيار رو مچت: گفتم و آوردم

 .خوام مي for men نه، -

- For men ؟!! 

 .است هدیه. بله: گفت آميزي کنایه لحن با و انداخت باال رو ابروش

 وده،ب من نخ تو وقته خيلي بود گفته. کنه جبران رو من هاي محلي کم بود اومده شاید. بود جدي. شدم خيره بهش

 روز چند رفتار با! بودم کرده تقدیمش دستي دو خودم! داشت رو هاش عقده کردن خالي فرصت که هم حاال

 که چرندیاتي این و دیره دیگه نيستم، مهم براش من داره، رو دیگه یکي بفهمونه خواست مي شاید... اخيرم

. بيارند در رو حرصم که بودند کرده کاري همچين بودم باهاشون که هایي دختر نصف. بودند بلد خوب دخترها

 هک نبود بينمون اي جدي چيز بود؟ این بعدیش قدم یعني... بودند آورده هم رو جدیدشون عشق بار دو یکي حتي

 ترتس تا چند. رفتم مردونه هاي ادکلن سمت فرشاد، هشيار صورت به نگاهي با و شد تلخ اوقاتم. باشه قرص دلم

 ...مچتون رو ميشه: گفت. گذاشتم جلوش حرفي هيچ بدون و آوردم دیگه

 !!آوردي مي رو خودش باید. نميشه نه: پریدم حرفش وسط اخم با

. مبرگشت صندليم روي. کرد مي نگاهم بالتکليفي با. شد باریک خط مثل هاش لب و افتاد چين هاش ابرو بين

 .بگيد خواستيد رو کدوم هر: گفتم و کردم زیاد رو تلوزیون صداي

 .کن صدام داشتي کار. بيرونم من داداش: گفت و رفت در سمت فرشاد

 هميشه: گفت اخم با. کردم نگاهش. شد خم پيشخون روي رکسان رفت، بيرون که همين. دادم تکون سر براش

 ميندازي؟ راه مشتري اینطوري

 .مربوطه خودم به دیگه اینش -

 .بياد در ازش زندگي خرج باشه قرار اگه... مربوطه هم من به -

 زندگي؟ کدوم -

 بگو؟ من به تو -

- ... 

 !بگو رک باش، مرد هم تو بگم، رو حرفم رک که هستم زن انقدر من -
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 و ترسيد کمي دید، رو تندم هاي نفس و شده درشت هاي چشم وقتي!! گفت مي مردونگي از!! زد مي داد من سر

 !کن روشنم کردم، برداشت بد من اگه: گفت تر آروم

 روي به رو و دادم تکيه شيشه به رو هام آرنج. شدم بلند دوباره و کشيدم عميقي نفس. بستم رو هام پلک

 !!!خواي مي مردونه جنس که کن روشن تو: گفتم صورتش

 .باشه تونه مي کسي هر مال این -

 !دیالق؟ مهدوي اون مثالً -

 .کرد تست مچم روي رو شيشه اولين و کشيد خودش سمت رو مچم تعجب کمال در. نشست صورتش روي لبخند

 نبضم روي انگشتش لمس به حواسم و چرخيد مي صورتش روي من هاي چشم ولي بود من دست روي نگاهش

 مطمئن دیگه داشتم، شک حاال تا اگر... خودش مثل دستش، مثل. الیت و خنک. زد دماغم زیر ادکلن بوي. بود

 .مياد خوشت ببين: گفت و کشيد بو رو مچم. خوامش مي که بودم شده

 ول به اي عالقه هم خودش ظاهراً... اومد مي بيرون دستش از کشيدم مي عقب رو مچم اگر. نکردم امتحان من اما

 هموند نخورده دست و بگذره دختري با آشنایيم از وقت همه این بود نيومده پيش حاال تا. نداشت من دست کردن

 چشم، خط مدل این. نميشه مانعم هم ببوسمش جا همين بخوام اگر دونستم مي که بود زده زل بهم جوري. باشه

 چه کوچولو امتحان یه... هاش لب... اومد مي هاش لب به هم روشن رژ. داد مي نشون تر درشت رو هاش چشم

 کشيد عقب رو صورتش. کرد ول رو دستم ناگهاني خيلي. بودیم زده حرف زندگيمون از االن همين داشت؟ ایرادي

 .کشيدم باال سمت رو موهام بعد و گذاشتم پيشونيم روي رو هام دست کف. چرخيد مغازه ي دیگه سمت نگاهش و

 .نيستيم کاسب اینکه مثل: گفتم و کردم جمع رو پيشخون روي هاي شيشه

 تگف فقط!! بره و بریزه هم به رو من بياد که بود کرده جور بهانه یه. بود گيج هنوز که کردم نگاه صورتش به و

 .رفت و «ببخشيد»

 

 اصد رو فرشاد که رفتم در جلوي. انداختم ها کيف روي رو کنترل و کردم اش خفه. بود اعصابم رو تلوزیون صداي

 مي زن باید که باالخره! نداشت هم اگر و اما و خواستم مي رو دختره. نميره نکشه حرف ازم تا دونستم مي. بزنم

 رو من خودش نداشتند، مشکلي هيچ باهاش ام خانواده مطمئناً. بود زده رو دلم مجردي حول و حال دیگه. گرفتم

 بگم فاطمه به اول بودم مونده!!! دیگه بود بس. اومد مي هم خوشم تازه اومد، نمي بدم ازش که هم من خواست، مي

 ،بود شده پياده ماشين از تازه که جووني پسر روي هام چشم... تونستم مي و داشتم رو خونه رهن پول. مامان به یا

 کنده جا از ربا آهن مثل. بشنوم رو اش جمله که بودند نزدیک انقدر هنوز و بود انداخته تيکه رکسان به. موند

 کن ولش: خورد گوشم به بود، داشته نگه راه وسط رو بازوم که فرشاد صداي. رفتم طرفشون به اراده بي و شدم

 !عادل
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 گفت؟ چي نشنيدي مگه: زدم داد

 !نکن درست شر... شنيدم -

 !ببينه چشم به رو شر تا مونده هنوز: گفتم و کردم تر بلند رو صدام

 هم بودند اطراف که نفري چند. بود برگشته طرفم به بلندم صداي از که بودم کرده زوم پسر صورت روي رو نگاهم

 !کنار برو تو: گفتم. شد تر واضح رکسان صورت ناراحتي و ترس و رفتم جلوتر. کردند مي نگاهمون

 !باشين؟ کي شما: گفت راضي خود از لحن با و چرخيد سمتم به پسر

 جيغ رکسان. کوبيد دیوار سمت رو هيکلش و شد اش یقه چفت دستم دو هر. دادم عملي رو جوابش هم من

 !شناختي؟: بردم باال رو صدام. داشت ام نگه پشت از فرشاد و کشيد کوتاهي

 !عقب بکش عوضي؟ مردمي ي چکاره تو: گفت نفس نفس و تقال با و گرفت محکم رو مچم دو هر

. کوبيد ام سينه به. کردم نثارش اون از بدتر و نموندم ساکت هم من. کرد عصبانيم بيشتر که دیگه فحش تا چند و

 تندتونس ها عابر از تا دو و فرشاد باالخره. بودیم انداخته راه قال و قيل حسابي. کردم بيشتر رو گردنش روي فشار

 اگر. خوابيد صورتش تو مشتم که زد مي گيج و بود پيراهنش ي افتاده ي دکمه روي پسره دست. کنند جدامون

. رفتم جلو دوباره. کنه آروم رو پسر که افتاد بينمون فرشاد. اومدند طرفمون عابرها باز. موند مي دلم رو زدم نمي

 !عادل دیگه برو: گفت هاش دندون الي از و داد فشار ام سينه روي رو هاش دست کف. چرخيد فرشاد

 !!زني؟ مي مفت حرف مردم زن به غریبه، محل تو!... برو شو سوار: داد ادامه پسر به رو

 و محل ي کسبه از که هایي آدم بين و اطراف به بعد. انداخت بود، ایستاده هنوز که رکسان و من به نگاهي پسر

 پراکنده عده یه. رفت ماشينش سمت عصبي حالت با و داد فحشي لب زیر. چرخوند چشم بودند، من هاي رفيق

 به رو. بودم عصباني هنوز. بود عادي اطراف این ناموسي دعواهاي جور این و فاميليم دونستند مي همه. شدند

 وایسا؟ کنار برو نگفتم مگه: گفتم رکسان

 کجا؟ :گفتم دوباره که بره خواست و نداد بهم جوابي. انداخت بودند، مونده که نفري چند و فرشاد به نگاهي رکسان

 .دارم کارت داخل بيا

 زا جلوتر و نزد حرفي ولي. بود شده سفيد زیاد فشار از کيفش بند روي هاش انگشت. دادم نشون رو مغازه سر با

 اخلد ما با فرشاد. رفتند و گرفتند فاصله پچ پچ و هم به نگاه با هم بقيه. شدم مغازه وارد دنبالش. افتاد راه من

 !بودي نکرده کاري شلوغ دیگه شد مي سالي یه خبرته؟ چه: گفت مغازه در بستن حال در و اومد

 افتي مي راه وضع این با وقتي: زدم داد و شدم فرشاد حضور خيال بي. بود رکسان به حواسم ي همه. ندادم جواب

 .دیگه ميشه همين خيابون، کوچه تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

118 

 

 وضعي؟ چه با: گفت و کرد نگاهم گيج

 .کردي خفه آرایش با رو خودت که همين وضعي؟ چه -

 کوتاهش خيلي مانتوي دیدن با و چرخيد پاش تا سر روي چشمم. نگفت چيزي و انداخت فرشاد به معذبي نگاه

 تونيک؟ یا مانتوئه این: گفتم و کردم اشاره بهش. شد تازه دلم داغ انگار

 ور انگشتم. شده طرف چي با که فهميد مي باید ولي. داد مي فشار هم به رو هاش لب و بود شده غافلگير رفتارم از

 .نيست اومدن خيابون وضع این: گفتم و دادم تکون جلوش

 ارشادي؟ گشت تو: زد داد

 ...هر نه... بگه باید بابام رو ها حرف این: داد ادامه. اومد نمي زدن داد اینطوري آرومش هميشه ظاهر به. خوردم جا

 چي؟ هر -

- ... 

 !!چي؟ هر -

 !نزن داد من سر -

 .بزنم داد خواد مي دلم -

 هپوشيد بدي لباس من که نميشه دليل حساسه، ها زمينه این تو چشمت شما چون: گفت دلخوري با و زد پوزخند

 .باشم

 !هرزه؟ ي مودبانه! االن؟ بود چي این: گفتم و زدم پوزخند

- ... 

 هرزند؟ من هاي چشم -

 !عادل آروم: شکست رو سکوتش باالخره فرشاد

 پرنسس؟ من دنبال فرستادي چرا نيست حساس چشمت که تو: دادم ادامه توجه بي من ولي

 .نفرستادم کسي دنبال من: گفت. داد مي فشار محکم هاش انگشت بين رو کيفش بند دوباره و بود کرده اخم

 !وایميستي؟ روم تو حاال کرد، نمي هم نگاهت کسي من قبل! جدي؟ -

 نيست، مهم براش اصالً وضعش و سر ي درباره من نظر داد مي نشون که رفتارش و ها حرف و بودم عصباني

 تاسف و باز دهن با. کردم نگاه فرشاد سمت و شدم پشيمون زدم که حرفي از لحظه همون. بود کرده ترم عصباني
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 این بودم گفته نداشت؟ دوست رو من مگه. بود زده زل فقط که برگشت رکسان سمت نگاهم. داد مي تکون سر

 ...منظورم: گفتم آهسته بود؟ کرده عصبانيم چرا. «چشم» گفت مي باید نگرده جوري

 .فهميدم خوب رو منظورت: گفت و کرد قطع رو حرفم

 به که حرف به نميدي گوش چرا: گفتم و کردم سد رو راهش سر. رفت در سمت. زد مي بيرون هاش چشم از آتيش

 نکشه؟ اینجا

 .خورم نمي شما درد به... ام معمولي خيلي من شماست، با حق: گفت عصبي لبخند با

 که زنه مي هایي حرف یه عصبانيت تو عادل! داداش زن: گفت و اومد جلوتر. کردم نگاه فرشاد به التماس با

 ...بوده همينجوري بچگي از... نداره ازش منظوري

 !لطفاً کنار برید پس! دارم منظور زنم مي که حرفي از من ولي: گفت و شد عصباني بدتر رکسان

 روميآ لحن با و برگشت من طرف. داشت نگه راه بين ولي کرد باز رو در. رفتم کنار. بودم کرده خراب خيلي بار این

 .دونند نمي رو قدرش بياد، دست به راحت که چيزي هر چيه؟ دونيد مي: گفت

- ... 

 مي رو عسل ماه بهترین و عروسي جشن ترین گرون من! نيا من سراغ نداري، خوب شغل و ماشين و خونه تا -

 !!!چي همه شيربها، طال،. خوام

- ... 

 .اومدم کنار دلم با ساله ده من... نيست مهم هم نيومدي اگه -

 روي رو پاکي آب. نداشتم زدن براي حرفي هم رفتنش از بعد حتي. رفت بيرون و چرخيد. نموند من جواب منتظر

 یخ ور سنگ خواستم نمي این از بيشتر دیگه. بذارم جلو پا نداشت امکان دیگه شرایط این با. بود ریخته دستم

 !زدي گند: گفت سرزنش با که کردم نگاه فرشاد به. بشم

 .دونم مي -

 نه؟ خواستي، مي رو یکي این... دادي نمي مير گير هات دوست به -

 .آره -

 !سرت بر خاک -

 ي همه و زدم غلت تخت روي صبح 0 تا دیشب. بود آموزشگاه در به چشمم و بودم گرفته ضرب فرمون روي

 مي ناجور جاهاي به رو خودم داشتم و بود افتاده کار تخيلم ي قوه حتي. کردم مرور رو وقت چند این اتفاقات
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 نم درد به اصالً دختره که رسيدم نتيجه این به نهایت در! نکرد کمکي که گرفتم هم سرد آب دوش یه. کشوندم

 داده هم ازدواج ي وعده خودش به طرف اینکه به پوزخند یه با بعد. زدم رو قيدش زودتر که بهتر چه خوره، نمي

 .صبح 2 تا خوابيدم تخت بوده،

 کالس سر. نبود مهم هم اون که اومد مي صداش گاهي فقط. آبدارخونه نه ها، راهرو توي نه ندیدمش، روز کل

 باس هاي سيم که مقصرم من کرد مي فکر. پرید هاش انگشت درد از غرغرش با که زدم اساسي چرت یه ونوس

 .ميارند درد و سفتند خيلي گيتار

 مغازه و باشگاه به برم اینکه جاي به و بودم نشسته فرمون پشت ها احمق مثل االن ها، حرف این ي همه وجود با

 نبيرو ونوس رکسان جاي به. چطوره روزش و حال و مياد بيرون کي ببينم تا!! آموزشگاه در به بودم زده زل برسم،

 و باال به و اومد مي دنبالش هم جوون پسر یه. نبود تنها بار این البته! زد مي پرسه آموزشگاه تو هم هنوز. اومد

 سيم داشتن دردِ  سر االن که زدم مي حدس. داد پسره نشون رو انگشتش تا چهار. خندید مي هاش پریدن پایين

 .رفتند خيابون ي دیگه سمت به. کنه تيليت رو پسره مخ خواد مي ها،

 خطم بفهمونه خواست مي... دیگه آره دِ. بود پوشيده هم رو دیروز لعنتي مانتوي همون. اومد بيرون خانوم باالخره

 خواستم. زد مي قدم رو پياده تو و بود تنها. داد مي گير مردها پوشيدن کت به فقط رامبد ظاهراً. خونه نمي رو

 رهدخت! جهنم به. گرفتم رو خودم جلوي ولي بياد، پایين شيطون خر از تا بزنم حرف کلوم دو باهاش و بشم پياده

 ...دختر بود زیاد که چيزي!! ایکبيري ي

 که کرد تند پا. داشتم نگه دست شد، مي خارج آموزشگاه از که مهدوي دیدن با. برم که کردم روشن رو ماشين

 يچ نمایش آخر ببينم که گذاشتم دهنم جلوي رو مشتم و دادم تکيه باز ي پنجره به رو چپم دست. برسه بهش

 مونفر به و دادم فحشي حرص با. داشت گشاد و گل لبخند یه برگشت سمتش رکسان وقتي و رسيد بهش. ميشه

 ماشين که نبود حواسم. دزدیم رو سرم و کشيدم پایين رو خودم سریع. شد بلند بوقش صداي. کوبيدم مشت

 باال ترسيدم مي ولي بود تنگ خيلي. انداختم موقعيت این تو رو خودم که گرفت ام خنده لحظه یه. روشنه

 .شد بيشتر ام خنده. برگردم

 چه. کردم نگاه آینه به و نشستم درست. نبود رو پياده تو کسي رفتم، باال و افتاد درد به کمرم دقيقه دو از بعد

 دهکر عادت بهش کوچولو یه. خواستم مي رو دختره. بگم دروغ تونستم نمي که خودم به لعنت،. بود شده اوضاعي

! ؟کنه بازي واليبال من با بود قرار مگه اصالً. کرد مي جبران و بود بانمک هاش لب. نداشت عيبي هم قدش... بودم

! عمراً! کنه؟ کشي منت خواست مي کي اما. خندیدم فکرهام از!! دادن انجام واسه داشتيم تر باحال کارهاي

 باید من... بود اون با حق یعني شدم مي قدم پيش من اگر. داره دوست رو من که بود کرده اعتراف اون ناسالمتي

 رو حرفم و کنه جوابي حاضر من جلوي که داشت معني چه. دادم مي گير لباسش به کشيد مي عشقم وقت هر

 جرأت ولي. آوردم مي در پول خواست، مي پول. کردم مي اجرا رو شرطش هم من بود، گذاشته شرط بذاره؟ زمين

 !بياره حرفم رو حرف بعدش داشت
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 داشبورد از رو اومد نمي یادم هم اسمش که مردي اون کارت. کردم خاموش رو ماشين و کشيدم عميقي نفس

 بله؟: داد جواب. گرفتم رو کارت روي موبایل شماره. آوردم بيرون

 سالم -

 بفرمایيد؟. سالم -

 .بودید دیده فرمون پشت اتوبان تو... که هموني... هستم زند من -

 .دخترم... نه من -

 .بله -

 .کردیم پيدا رو نفر یه فعالً -

 .شدم مزاحم شرمنده، پس: گفتم. کرد مي ناز الزمم، پول بود فهميده که حاال. زدم پوزخند

 .ميشه چي ببينم کن صبر حاال -

 کردید؟ پيدا نگفتيد مگه -

 .مهمه بهترین من واسه -

- ... 

 .هست موتور اونجا... تنها... ميدم که آدرسي به بيا شب -

 آدرسي؟ چه -

 !ميدید تاوان آبادت و جد و خانواده و خودت بزنه، سرت به کشيدن رو و زیر فکر -

 طوالني سکوتم وقتي. بشم تهدید جدي جدي که باشه ناجور انقدر اوضاع کردم نمي فکر. خوردم جا حرفش از

 مه خوبي پول. دارم رو هوات کنم قبولت اگه... نمياد پيش مشکلي داري نگه رو زبونت جلوي! نترس: گفت شد،

 .توشه

 بيام؟ کجا -

 مهدي موتور که بود این کردم مي باید که کاري تنها. شهر ي حومه. بود تهران جنوب سمت جایي. داد رو آدرس

 .فروختمش مغازه خاطر به که داشتم قرمز هونداي یه خودم قبالً. کنم تمرین ساعت چند و بگيرم قرض رو

 به حاال و بودم شده رد حومه هاي آلونک بين از. زدم ترمز بزرگي ي دروازه جلوي که بود گذشته شب 0 از ساعت

 و بود نخورده چشمم به هم آدم یه حتي گذشته کيلومتر چند تو. بودم رسيده کشاورزي هاي زمين و ها مزرعه
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 نمایشگاه آدرس. بزنم جا و بشم پشيمون که بودم نيومده راه همه این من ولي داد مي نشون خطري اوضاع

 .بود شده طرف آدمي بد با! زندگيش سر شدم مي خراب ميذاشت کج رو پاش اگر و داشتم هم رو کمالوند

 ندکمالو آقاي خوام مي: گفتم و دادم پایين رو شيشه. اومد ماشين سمت. کرد باز رو در نفر یه که زدم بوق بار چند

 .ببينم رو

 هستي؟ کي: گفت و داد تکون سر

 .زند -

 !تو بيا -

 محوطه وارد. بود اعصاب رو بدجور کهنه در لوالهاي قزقز صداي. کرد بازش کامل و برگشت در طرف به دوباره

 يعوس ي شده آسفالت ي محوطه یه هم، کنار کوتاه ساختمون تا چند. بود متروکه گاراژ یه شبيه بيشتر که شدم

 خاردار سيم روش که بود شده کشيده بلندي دیوار دورش تا دور... رسيد مي خاکي هاي زمين به امتدادش که

 گرفتن بهونه از قبل شاید. نبودم زدن جا آدم من ولي گشت برمي لحظه همون بود اي دیگه کس هر. داشت

 زما قلمبه پول که حاال اما کنم آماده براش خوبي زندگي زدن، در اون و در این و مسافرکشي با تونستم مي رکسان

 هبهون دیگه ببينم تا کردم مي فراهم براش خواد، مي رو ها بهترین بود گفته. بود نمونده برام راهي خواست، مي

 .قيمتي چه به نبود مهم و شم صاحب رو کار این شده جور هر که بودم اومده! چيه اش

 

 

 

 دوم فصل

 

 

 

 يشب حتي. بود بعيد من از که گرفت رو وجودم ي همه وحشتناکي استرس و کشيدند باال رو جلو آهني ي کرکره

 از زودتر اگر که بود کرده مشغول رو ذهنم این همه از بيشتر. داشتم آرامش خيلي بودم اومده آزمایش براي که

 .موند مي نتيجه بي ریسکش ي همه و گرفت نمي رو دستم پولي هيچ شد، نمي تموم دورم 7 بقيه

 شب 0 که بود زده زنگ صبحش فقط بود، نشده دستگيرم چيزي سواریم موتور آزمایش موقع کمالوند ي قيافه از

 وقف سنگين موتور یه سوار. داشت اي کرکره در که اتاقک یه تو. بودم اینجا که هم حاال. ميدم مسابقه براش دیگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

123 

 

 باهاش ساعت چند فقط! بود شده برآورده سالگيم 12 آرزوهاي از یکي واقع در. بودم دست خوش و شيک العاده

 هم دیگه نفر 2 من از غير. دادم حرکت اتاقک خروجي سمت رو موتور. ترسوند مي رو من این و بودم کرده تمرین

 حد ات که بود همين هم کمالوند اصلي شرایط از یکي. نشناسه رو من کسي شد مي باعث کاله خوشبختانه و بودند

 .بمونم ناشناس هاش رقيب براي باید ممکن

 و خصوصي پارتي و بود نور غرق ساختمون. شدم متوقف پشتش و روندم بودند کرده تعيين که شروعي خط سمت

 نمي باورم شدم گاراژ وارد وقتي. فهميد شد مي ها ماشين تعداد از رو این. بود شده برگزار داخلش هم کوچيکي

 حتي. داره تفریح ي جنبه ميفته اینجا اتفاقي هر که بود واضح. باشه کرده تغيير انقدر آزمایش شب اون از که شد

 .بوده خبر چه ساختمون داخل دونستم نمي و بود شده تموم شون مهموني ما اومدن با انگار. ما ي مسابقه

 رو تمرکزم داشت اطرافم موتورهاي صداي با ترکيبش که شد مي شنيده داخل از موزیک صداي و سر همچنان اما

 زا رو این از غير چيزي هر. گرفتم مي بود، داده رو قولش کمالوند که پولي و بردم مي باید امشب من. زد مي هم به

 ايه صندلي روي. کردم نگاه بود، نشسته دیگه هاي زن و مردها کنار که کمالوند صورت به و انداختم بيرون مغزم

 کيهت صندليش به و بود ایستاده پشتش دخترش. رسيد مي نظر به محکم و سخت شده آسفالت زمين این از دور

 که نداشتم نظري هيچ. کردند مي نگاه منتظر همه. بودند ایستاده اطرافشون تماشا براي هم ها خيلي. بود داده

 هاي آدم به. بستند شرط من روي نفر چند دونستم نمي حتي. حده چه تا هاشون نرخ و گذشته چي جمع اون بين

 ینال به و کشيدم عميقي نفس. بود شده پنهان ایمني کاله پشت من مثل هاشون چهره که کردم نگاه موتور سوار

 .بشم خارج الینم از بود ممکن لحظه هر و نبودم اي حرفه من. شدم خيره خودم

 هام گوش توي صداش زنگ. کوبيد صفحه روي محکم فوالدي چکش با مردي و رسيد سر همه انتظار باالخره

 زا موتورهاشون وحشتناک صداي با بقيه ولي بود غریبه من براي ها اتفاق این. شد آشفته ذهنم دوباره و پيچيد

 خوب موتورش خور گاز ولي بودم افتاده عقب. انداختم راه رو موتور و اومدم خودم به سریع. کردند حرکت کنارم

 .شد کنده جا از موتور که آوردم فشار انقدر. بود

 کردم مي فکر که چيزي از زودتر زمان. کردم تمرکز دور 7 روي فقط و فرستادم بيرون فکرم از رو ها آدم و ها صدا

 .بودم عقب نفر یه از هنوز و بود شده تموم ششم دور اما کردم جبران رو شروعم اشتباه. گذشت مي

 حرکت زمين اطراف و بودند شده بلند جا از همه. کرد دقت صداها روي گوشم و چرخيد ها صندلي سمت چشمم

 ارب یه. کردم مي ثابت براشون رو خودم باید. زد مي داد کس هر و بود قبل از بيشتر خيلي صداها و سر. کردند مي

 و برسه آخر متر چند که موندم منتظر. کردم جمع جلویي موتور با ام فاصله روي رو حواسم... هميشه براي

. ادد مي فحش بهم داشت که خورد گوشم به کمالوند داد صداي. بگيرمش بتونم من تا باشه نداشته جون موتورش

 دمپيچي... باالتر... باالتر. بردم باال رو سرعتم و دادم فشار هم روي رو هام دندون. بریزه هم به اعصابم خواستم نمي

 لحظه آخرین و دادم گاز باز چپ، به کشيد رو موتور. باشه نداشته زدن جلو براي راهي که جلویي موتور جلوي

 ها فاصله. شدند رد هم موتوها بقيه من دنبال و رفت باال مرد دست توي پرچم. رسوندم پایان خط به رو خودم
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. باشه شده تموم جریان شد نمي باورم... بودم آورده شانس واقعا. بودم آورده شانس من بار این و بود کم خيلي

 گهن چپم پاي به تکيه با و چرخوندم رو موتور. زدم دور خط ته و کردم کم رو سرعت. بود برگشته نفسم به اعتماد

 .بندازند عکس ازم نفر چند بود مونده فقط. نمایشي کامالً حرکت یه. داشتم

 هاشون صندلي سمت بلند ي خنده با و زد دست سرش باالي بار چند. بود شده رو اون به رو این از کمالوند حال

 که کردم مي کج سمتش رو موتور سر جا همين نبود، پول خاطر به اگر. بود داده ناجوري هاي فحش. برگشت

 ور من سر گذاشتن کاله قدرت هم حاال همين. بدم دستش بهونه خواستم نمي که حيف ولي بشه سرویس دهنش

 همون طرف به. شد هم درگير یکيشون حتي و رفتند خودشون هاي سوار موتور سمت رفقاش ي بقيه. داشت

 .چاک به بزنم و بگيرم رو پولم کنم، پارک رو موتور که روندم قبلي اتاقک

 رفشا انقدر شد نمي باورم. برگشت دوباره آرامش و آزادي حس و برداشتم سرم از رو کاله. بود تاریک اتاقک داخل

. کردم پارک و بردم مخصوصش چوبي ي تخته سمت رو موتور. کشيدم عميق نفس بار چند. باشم کرده تحمل رو

. شد روشن سرم باالي المپ اومدم، پایين تخته از که همين... کردم مي حال بدجور چرخيد مي جکش روي وقتي

 توي رو هاش دست. زدم زل بودم گرفته تحویل ازش رو موتور که جووني پسر به و برگشتم ها کرکره سمت به

 شناختي؟: گفتم. کرد مي نگاه فقط و بود کرده فرو سویشرتش هاي جيب

 بودي؟ شده شير من جلو دوشنبه فقط! ریدي که امشب: گفت و داد بيرون رو نفسش

 هب که دیدي... بود اولم بار: گفتم. من به بودند داده رو شغلش و بودم بهتر ازش ها آزمایش تو که بود هموني ظاهراً

 .بردم حال هر

 !زور به -

 .بودم بهتر یکي تو از باالخره -

 .آوردي شانس فقط. عمراً -

... آقا پيش بيا بعد برس، خودت به کم یه داخل برو: گفت من به رو در جلوي و شد ظاهر پشتش از اي دیگه مرد

 .داره کارت

 !!بقيه؟ جلوي: پرسيد ازش پسر

 .گيریم مي تماس داشتيم الزمت اگه. کرد تشکر هم تو از. آره -

 گيج از بعد کردم نمي فکر. بودند کرده دکش مودبانه خيلي. کرد نگاه من به نفرت با بعد و مرد به تعجب با پسر

 !بجنب: گفت من به دوباره مرد. بگه بهم رو همين خواست مي شاید. دارند ام نگه اول هاي دور تو شدنم

 .برم بدید رو پولم. ندارم! آقاتون با کاري من: گفتم من و رفت حرص با پسر
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 .خودشه دست پولت -

 سر عکس بر. رفتم ساختمون طرف به من و بست رو کرکره مرد. شدم خارج اتاقک از. نداشت اي فایده زدن حرف

 فضاهاشون معموالً ولي بودم زده سر جاها خيلي من. بود جور و جمع و خصوصي خيلي مهموني زیادشون، صداي و

 زچي همه ولي نباشه، کار تو پيک و رقص اینکه نه. کرد مي فرق اینجا. داشت جورواجور هاي آدم و بود پلوغ شلوغ

. داشت شيکي هاي پرده سالن حتي و بود شده چيده خونه شبيه ها وسيله. بود تميز و تر و شده ریزي برنامه

 اما نميشه پيداشون جاها جور این من آشناهاي دونستم مي. نکنم توجه جلب که شدم رد جمعيت کنار از جوري

 .نداشتم رو بقيه به نگاهشون طرز و پولدارها ي حوصله

 برق تميزي و سفيدي از کف هاي سراميک و بود نور غرق ساختمون کل مثل که شدم آقایون بزرگ سرویس وارد

 هفت فقط. نبودم ریخته هم به. کردم نگاه خودم به بود، کامل دیوار یه ي اندازه که بزرگي ي آینه جلوي. زد مي

 موهام. چسبيد مي تابستون تو و بود سرد. گرفتم آب شير زیر عادت طبق رو سرم. بود موتور با چرخيدن دور

 توي. کشيدم باال سمت و بردم فرو موهام داخل رو هام پنجه. کردم بلند رو سرم. شد مي خشک زود و بود کوتاه

 از که نبود چيزي عروسکيش صورت. بشناسمش تا کنم دقت نبود الزم. ایستاده دختري باز،ِ  در الي دیدم آینه

 شما؟ یا اومدم اشتباه من: گفتم. بره آدم یاد

 ي حوله و اومد جلو خونسردي با. آوردم مي در رو تيشرتم. بودم خونه اگر و چکيد مي صورتم و سر از آب

 .بشه الزمت شاید گفتم: داد جواب. گرفت طرفم به رو کوچيکي

 !بياره؟ نبود اي دیگه کس: گفتم و زدم لبخند آینه توي. انداختم سرم روي رو حوله

 !باش زود -

 نداره؟ مشکلي تيشرتم: گفتم موهام کردن مرتب حال در و برداشتم رو حوله دقيقه دو از بعد

 !نيست من باباي سوار موتور لباس به کسي چشم: گفت اخم با و کرد باز برام رو در

 .کردم اخم هم من. بود نيومده دادن رو جماعت این به. کنه مي صحبت شخصيش مستخدم با انگار که گفت جوري

 رفته عده یه. افتادم راه اون از تر جلو. کشيد عقب چندش با رو خودش که کردم پرت سمتش رو خيس ي حوله

 کردند مي سعي اینکه وجود با. بود داغون و پکر واقعاً هاشون قيافه بودند، مونده باقي که کمي تعداد و بودند

 و نشستم. زد اشاره کنارش صندلي به که رفتم کمالوند سمت. بود تشخيص قابل هم هنوز اما کنند ظاهرسازي

 .برم زودتر باید من: گفتم آروم

 بعدش که شب آخر ميندازیم رو کورس. مونيم نمي زیاد هم ما... دونم مي: گفت آروم من مثل و آورد جلو رو سرش

 .برن خوان مي همه
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 ارفش بهشون خستگي بيني نمي مگه: گفت کوچيک جمع ي بقيه به اشاره با و کرد بلند رو صداش خنده با و

 !آورده؟

 یکي. دبو باختشون خستگي از منظورش که البته. خندید هم بود نشسته من کنار که دخترش و زد خنده زیر بلند

 !دستت کف اومد چيزي یه ماه 0 از بعد بخونه، خروس کبکت داري حق: گفت کمالوند سال و سن هم مردهاي از

 !بود پيش ماه همين بود؟ کجا ماه 0: گفت و خندید کمالوند

 !!شب نماز زور به ميگي؟ رو دفعه یه اون: داد جواب تمسخر با دیگه یکي

 دختر. ندم گوش که کردم سعي و زدم چونه زیر رو دستم. نداشتم رو مسابقه سر کل کل و کري حال. زد پوزخند و

 مرد هب رو یکي و برداشت تا دو کمالوند. کردم رد من. برداشت کمالوند دختر. کرد تعارف گيالس بهمون خوشگلي

 که برد دور رو من پدر... یکتا جناب چيه مشکل دونيم مي مون همه: گفت خنده با و گرفت مرد. داد کنارش جوون

 .بزرگه خدا... ميگن؟ چي نترسيد، اما... ميره بين از همه شانس دیگه بيفته

!... من تدوس کرده ثابت تجربه: گفت مي کرد، مي تایيد سر با حاليکه در و زد مي لبخند که کرد نگاه کمالوند به و

 !تجربه

 هم رو شما پدر برد دور تا جلو بندازیم رو بعد سري چطوره: گفت و شد بلند بود، زده صداش «یکتا» که مردي

 ...ببينيم

 .نيست فکري بد: گفت کمالوند. داد دست نفر چند با بعد

: گفت بشنوم من فقط که جوري دخترش. خندید مي روش تو علني باهاش، کردن خداحافظي و دادن دست موقع

 !کردند باز شامپاین تو برد واسه برنداشتي؟ چرا

 !کنم رانندگي تهران تا باید من -

 .بگير. داد مي گير وگرنه نشد حواسش بابام -

 .همين باال، بگيرش فقط: داد ادامه و گرفت من طرف به رو خودش مال

 وقعم اون بودند؟ خري کدوم دیگه ها این کردم؟ مي چيکار وسط این من. دادم بيرون رو نفسم کالفگي با و گرفتم

 این: گفتم. نبود خبري اصول و ادا این از کردیم، مي تر لبي یه و شدیم مي جمع ها بچه و سينا و مهدي با که ها

 !تفریح؟ شد هم

 !زندگيه... نيست تفریح اسمش دیگه بذاري پاش رو عمرت ي همه وقتي: گفت و زد پوزخند

 با و کرد بلند رو گيالسش پدرش. کرد پر اي دیگه ليوان. سالن کوچيک بار سمت رفت و شد بلند جاش از بعد

 !«.برد دور» افتخار به... to: گفت. انداخت جمع به نگاهي لبخند
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 رو گيالسم و زدم نيشخند! کنم؟ مي تضمين رو بردش دور من کرد مي فکر واقعاً. زد من ي شونه به اي ضربه و

 من روي به رو دخترش. کشيد سر جا یک و زد اي ضربه من مال به. کردند رو کار همين هم بقيه. کردم بلند

 صندلي پشتي به. انداخت باال رو ابروش گذاشتم ميز روي رو خودم مال من وقتي و خورد اي جرعه. بود ایستاده

 عادي هم برادرش و پدر براي ظاهراً و بود پوشيده کوتاه سفيد پيراهن. کردم برانداز رو پاش تا سر و دادم تکيه

 .بود چشم خط و قرمز رژ یه فقط آرایشش که بود این از تعجبم. بود

 ودند،ب آورده براش که سامسونتي کيف سراغ کمالوند باالخره. رفتند و کردند خدافظي. شد پراکنده کم کم جمع

 نم مخاطبش اما بود شده، باز کيف داخل به کمالوند نگاه. بودیم مونده تا چهار خودمون فقط قبلي جمع از. رفت

 .دارم ات نگه که کنم مي ریسک دارم: بودم

- ... 

 .بودي بازنده آخر دور تا -

 !کنه؟ مي شاهکار بار اولين کي. بود بارم اولين -

 .ببري رو باخته بازي تونستي که اومد خوشم این از فقط: گفت کوتاهي سکوت از بعد و کرد نگاهم

 .بيشتره هيجانش: داد ادامه و انداخت پایين رو سرش دوباره

 .داره الزم هيجان هم بيزنس: گفت پوزخند با بود داده لم کاناپه روي که پسرش

 شيدا؟ نه: کرد اضافه و زد خواهرش به چشمکي و

 کمالوند، جلوي کيف به نگاهي با و شد بلند برادرش. پيچيد راهرو طرف به و برگردوند رو روش اخم با شيدا

 ستمد پولي یه حداقل ولي بود زیاد دردسرش. اومد طرفم به پول ي دسته با و بست رو کيف کمالوند. رفت دنبالش

 سواري از بيشتر من براي: گفت و برنداشت روش از رو دستش. گذاشت ميز روي جلوم رو پول. گرفت مي رو

 .مهمه وفاداري خوب،

- ... 

 .خوام مي رو وفادارترین من! دنبالت افتند مي همه باشي، بهترین اگر -

- ... 

 !!!کنم قایمشون که نيست نخاله مشت یه برم و دور بفهمند که جمع جلوي آوردمت امشب -

 ...پيست اون تو ميري من واسه آخرش تا کردم، پيدات خودم: داد ادامه. دادم تکون سر

- ... 
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 !بشي موتور سوار هيچوقت نتوني دیگه کنم مي کاري باهات دیگه، کس طرف بري -

 پول. شدم شمردن مشغول و برداشتم. داد هولش من طرف به و برداشت ها پول روي از رو دستش. دادم تکون سر

 حتفری به ربطي هيچ کارشون شد، مي انقدر من سهم اگر. رامبد براي وقت نيمه کار سال دو از بيشتر. بود خوبي

 .نيست کار در پولي ببري نتوني اگه: اومدم بيرون خيال و فکر از کمالوند صداي با! نداشت

 .دونم مي: گفتم و گذاشتم جيبم توي رو پول

 .تهس هم دیگه ي هفته احتماالً... لج سر بيفته یکتا مثل یکي اینکه مگر. داریم الزمت بار یه هفته سه دو هر -

 .بري توني مي... کنيم مي خبرت: گفت خستگي با و داد مالش رو چشمش هاي گوشه هاش، انگشت با بعد

 عقب از صداش. رفتم پيست ي محوطه به رو سرتاسري درهاي سمت و شدم بلند جام از. کرد اشاره در به دست با

 !نگير دل به. ميدم فحش ميشم، که عصبي من: اومد

 دونستم مي. بودم کرده پارک گاراژ ي گوشه رو ماشين. کردم بلند خدافظي ي نشونه به رو دستم و زدم پوزخند

 نشون رو ماشينم بود ممکن اما رفت مي بيرون که بودم نفر آخرین. برونم جمع حواس با باید رو راه طول تمام

 هرز زحمتم خواستم، نمي حال هر به اما بود خرد پول ها، پول این که هاشون گنده کله براي البته. باشند کرده

 .بره

 شده؟ چي: گفتم. خاروندم رو ام چونه زیر. کرد نگاه ساعت به و شد آویزون دوباره هنرجوم ي لوچه و لب

 .عقبم همه از کنم مي فکر من ببخشيد، -

 ...ظرفيتت طبق. نميذارم بقيه و تو بين فرقي من چيه؟ منظورت: پرسيدم تعجب با

 .نميشه کنم، مي تمرین چي هر. ميگم رو خودم نه،: داد جواب ناله با

 .کردي شروع من با که نشده ماه دو هنوز -

 .نمياد در شما مال صداي مثل من هاي آهنگ صداي... بودم کرده کار قبل از که هم ماه دو -

 !بياد در نباید که معلومه زنم، مي که ميشه سال 11 حدود من -

 اووم -

 .باشي تر راحت( مضراب یا زخمه همون: توضيح) پيک با شاید -

 .بهتره همينطوري. نه -

 !ببين... سيم رو بزن محکم! نباش شل... صداها به بده گوش دقت با: گفتم و گرفتم دست رو آموزشگاه گيتار
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 و شدم متوقف اولش ي قطعه از بعد. کردم شروع رو زد مي داشت که آهنگي من و شد دقيق جوون دختر ي چهره

 !دار نگه محکم رو ها سيم! بزن تو حاال: گفتم

 تيکه همين روي بار چند. ضعيفه هم زمانبندي و ها نت کردن عوض تو که دونستيم مي دو هر ولي کرد شروع

 بار هی بعد. بده تشخيص بهتر رو کنه صبر باید که جاهایي و بشه تقویت هاش گوش که کردیم تکرار رو کارمون

 داشت کم کم. کرد متوقفم در پشت از چيزي ریختن فرو صداي پایاني ي قطعه تو و کردم اجرا رو آهنگ کامل

 گربه حتماً: گفت. رفتم در طرف به و دادم هنرجوم دست رو گيتار سریع. دارم مرموز طرفدار یه که رفت مي یادم

 !!گربه واي... راهرو تو اومده

 و دادم ماساژ رو گردنم کنم؟ اشتباه بار هر داشت امکان مگه. بود خالي راهرو هميشه مثل. کردم باز شدت با رو در

 ول رو در. بود افتاده زمين روي کاغذ یه و رنگي خودکار تا سه. کرد جلب رو ام توجه چيزي که برگردم خواستم

 چشم ي گوشه از حرکتي. کرد مي جدا رو راهرو طرف اون که اي دیواره رفتگي فرو سمت. رفتم جلوتر و کردم

 نگاه کمر به دست و بود انداخته باال رو ابروش یه. شد باز نيشم رکسان دیدن با. چرخيدم سمتش به سریع و دیدم

 !دونستم مي: گفتم. بود دفتر و قطور کتاب تا چند دومش دست تو. کرد مي

 رو؟ چي: گفت خونسردي با

 درسته؟... بودي کرده عوض رو گوشيت زنگ: گفتم!! «رو؟ چي» پرسيد مي و بود شده قایم اینجا

 مانعش و برداشتم قدم یه. بره خودش کالس در سمت به و بشه رد کنارم از خواست. کشيد هم تو رو ابروهاش

 !نشدم منظورتون متوجه: گفت. شدم

 !جدي؟: گفتم خنده با

 که انداخت پایين حرص با و کرد جدا هام چشم از رو نگاهش. شدم مانع باز. بشه رد که کرد کج رو راهش دوباره

 .نيست همراهت که هم کيفت: گفتم و شد بيشتر ام خنده. بود آرتيستيم باز ي یقه به رو

 رد. دز کنارم و کوبيد بازوم به اي ضربه. اومد مي خوشم کالفگيش از. موند مردد بازوم جلوي و کرد بلند رو دستش

 که چرخيدم سمتش به. نياوردم خودم روي به رو روز اون دعواي. بود شده تنگ براش مدت این تو دلم... شد

 استاد؟ بود چي: اومد در الي از هنرجوم صداي. بزنيم حرف بيشتر

 !کردم پيدا رو کوچولو گربه: دادم جواب بردارم، رکسان از چشم اینکه بدون

 و هکن باز کامل رو در خواست هنرجوم. کالسم در به بعد. کرد نگاهم تعجب با و برگشت کالسش در جلوي رکسان

 .ميام االن: گفتم که بياد بيرون

 .دارم تموم نا کار یه: گفتم آهسته همزمان. رفتم رکسان سمت و بستم روش تو رو در و

 .همين مياد، خوشم گيتار صداي از: گفت اخم با
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 !همين؟: گفتم و رفتم جلوتر

 ...گفتم... شدم مي رد داشتم خالفه؟ مگه -

 !!؟؟...گفتي -

: مگفت و کردم اشاره بود، زده ضربه بهش که بازویي به سر با. رفت عقب عقب و انداخت اطراف به نگاهي ترس با

 .خوام مي رو اش دیه

 نبي دیوار به و رفت تر عقب. کرد مي رو توجه جلب بيشترین هميشه صورتش توي که موند هاش لب روي نگاهم

 لحا که گرفت گاز رو پایينش لب ي گوشه! نداشتم؟ کاریش که من! بود؟ ترسيده چرا. چسبيد هامون کالس در

 سمت ببرم؟ رو سرش خواستم مي مگه. بشه تر آروم که گرفتم رو بازوش و رفتم جلوتر. کرد تر خراب رو من

 کالسش در به محکم بعد کرد، ول زمين روي رو دستش یکي اون هاي کتاب و کرد نامردي که کشيدمش خودم

 لبخند غرق رکسان صورت. زد زل بهمون چشم جفت چند و شد باز فوراً کالس در. کشيدم عقب سریع... کوبيد

 وسایل هستيد؟ چي معطل: گفتم ها بچه به رو و دادم تکون سر لبخند با. کرد مي نگاه خيره من به و بود شده

 !کنيد جمع رو خانومتون

 !کنيدها اذیتش نبينم: دادم ادامه بيشتر قاطعيت با. رفتند ها کتاب سراغ دخترها از تا دو

 .بعد ي دفعه: گفتم صدا بي در، جلوي و رفتم خودم کالس طرف به. زد خنده زیر رکسان

 بغلي کالس هاي بچه از یکي... نترس: گفتم هنرجوم به. شدم کالسم وارد من و کرد درشت برام رو هاش چشم

 .نبود

. برگشتيم تمرین سر و شد راحت هنرجوم خيال. نداشت ها بچه از کمي دست هم رکسان که کردم فکر خودم با

 به. ندیدمش وقت آخر چرخوندم، چشم جا همه و دادم لفت کلي اینکه با و شد تموم هميشه از زودتر کاریمون روز

 هک شدم مي منحرف مسيرم از کلي. کشيدم مي سرک مون کوچه به گاهي و مسافرکشي بودم رفته باشگاه جاي

 خودم به بودم زده گند ها، بازي ضایع این با دیگه. ببينمش حوالي اون شاید کنم، چک و بزنم ترمز کوچه سر بيام

... ببينه خسروي ي خونه کشيدن کشيک موقع رو من کسي که بود این خواستم مي که چيزي آخرین! آبروم و

 .آشناها مخصوصاً

 دوباره و افتادم راه. نبود خبري که هم رکسان از. بياد بيرون خواست مي عقبي ماشين و بودم کرده پارک دوبله

 گرفتم مي تحویل فرشاد از رو مغازه باید هم شب. نخوره پستم به آشنا که روندم محله از دور هاي خيابون سمت

 خنده با من و اومد در پيرمرد صداي. زدم قُر افرمس تا دو و زدم ترمز خطي هاي تاکسي جلوي. برسه کارش به تا

 !تر سریع: گفتم ها خانوم به
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 يمبش منتظر باید هم ساعت دو گيرند، مي کرایه کم خيلي که نيست: شد باز یکيشون دل درد سر و نشستند

 .شه پر تاکسي

 .بله -

 ...کن رو کار این... بده خرد... نبند محکم رو در بده تذکر هم هي -

 .نداره اعصاب کسي شده، سخت اوضاع. دیگه بله -

 !قبلي به رحمت صد ميگيم شد تموم که سالش چهار کنه، بهترش که اومد یکي این مثالً... خدا به واال -

 .نميگم مطمئناً که من: دادم جواب خنده با

 ميشه؟ چقدر. ميشم پياده راه چهار سر: گفت اول خانوم و خندید هم دوم خانوم

 .دونم نمي رو نرخ کنم، مي سوار گذري من -

 توي پول پنجره از. شد پياده عجله با داشتم، نگه رو ماشين وقتي. نزد حرفي دیگه راه چهار تا و کشيد آهي

 ميرید؟ مستقيم: گفت و کرد باز رو ماشين در کسي بيفتم راه اینکه از قبل. کرد تشکر و داد رو مشتش

 .ميریم بخوایيد جا هر شما: گفتم و خندیدم صورتش دیدن با

 خط. کردم مي عوض شماره هي دخترهام دوست پيچوندن خاطر به که بس. بودم خبر بي ازش بود وقت خيلي

 !عادل؟ کني مي چيکار اینجا... به به: گفت خنده با و نشست جلو محمد. نداشتند همه هم رو اصليم

 ...سوم ببخشيد نه... دوم شغل: گفتم و دادم حرکت رو ماشين

 پري؟ مي شاخ اون شاخ این دوباره یا داري مغازه هنوز تو: گفت و خندید. چهارم بگم نشد روم دیگه

 موندي؟ شهرداري تو چي؟ تو. داداش هست هم مغازه -

 کجا؟ برم کنم ول. بخوابه و بخور... بابا آره -

 .داري حق -

: گفتم و گرفت ام خنده. افتاد محمد دست مشماي به چشمم و کردم پياده خواست مي که جایي هم رو دوم خانوم

 !دیگه؟ چيه ها این

 .هست هم خشک شير تازه... بيبي ماي -

 !مبارکه... که داري ول اي -

 ...کنم عوض مجبورم خودم خونه، برسم دیر! جان عادل بده گاز... مرسي -
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 چي؟ تو: کرد اضافه و خندیدیم دو هر

 !چي؟ من -

 بچه؟ -

 .نه -

 زن؟ -

 .نه -

 !سعادتت به خوش! که آزادي دولت هفت از -

 .روزها همين... فکرشم تو: گفتم و افتادم رکسان شروط و شرط یاد. خندید

 .کردي هم دیر: گفت و زد اي ضربه ام شونه به

 !دار نگه زحمت بي: گفت و زد اشاره اي کوچه به. خندیدم

 بچه خيلي اینکه نه. آوردم در جيبم از رو گوشي شد دور وقتي. نگرفتم کرایه کرد اصرار چي هر و شد پياده

. کردم مکث اش شماره روي. بود کرده رو هواش هم دلم. بود داده قلقلکم بدجوري ها پوشک اون اما باشم دوست

 و ذارمب جلو پا بتونم تا نشستم مي موتور پشت باید سري چند حداقل. نبود جور پولم هنوز گفتم؟ مي باید چي

 نکرده فراهم رو بود گفته چي هر وقتي تا. بود قوز باال قوز که هم خودش هاي حرف. بندازه سنگ نتونه هم کسي

 رو يگوش و کشيدم عميقي نفس! گرفت مي بهونه دوباره اگر اون و دونستم مي من بعد. شدم نمي قدم پيش بودم

 .برگردوندم جاش سر

 نيومدند، امروز پگاه و رامبد چون دونستم مي. آوردم در پارک از رو ماشين اومد، بيرون آموزشگاه از که همين

 ترمز. کرد نگاه رو طرف این باالخره. کردم مي حرکت هاش قدم با موازي. بود رو پياده تو. خونه گرده مي بر تنها

 .برسونمت ميري، خونه: گفتم بلند و زدم

 .دارم خرید مرسي،: گفت و داد تکون سر

 .برمت مي خب -

 .نيست الزم نه،: گفت خنده با

 نياریم خودمون روي به خواستيم مي دو هر شاید یا. شد مي فراموش داشت کم کم مغازه توي دعواي خوشبختانه

 غير هاي اشاره از نه حتي من، رفتار از نه زدیم، مي حرفي رکسان هاي شرط از نه. افتاده اتفاقي اصالً که

 .بستم رو راه! باال بيا: گفتم. شد رد داد با و زد بوق سرم پشت از ماشين یه. ازدواج به مستقيممون
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 و افتادم راه. نشست و شد خيابون وارد. دادم هل و کردم باز رو جلو در. انداخت ها ماشين و خيابون به نگاهي

 .هست که ماشين کني؟ مي تعارف چرا: گفتم

 .ندارم تعارف -

 خرید؟ بري خواي مي کجا -

 .خونه ميرم نه، -

 .يبپيچ داخل خواد نمي... خوبه کوچه سر همين: گفت مون کوچه به نرسيده. کردم بيشتر رو سرعت و زدم لبخند

 ردک نازک چشم پشت دید، رو من لبخند وقتي و کرد نگاهم تعجب با. کردم رد رو کوچه و گرفتم رو گازش من ولي

 .زدم مي حدس باید: گفت و

 بذاري؟ تفریح واسه هم وقتي یه خوام مي فکرتم؟ به بده: گفتم خنده با

 .خوبه هم خيلي نه -

 ميریم؟ کجا: گفت. کرد مي نگاه رو بيرون اما خندید مي داشت

 .هام رفيق از یکي ي خونه -

 100 هم من... کني گریه رامبد به بزني زنگ بعد بخوري، کتک قراره: دادم ادامه و گرفت ام خنده صورتش حالت از

 .کنم آزادت تا خوام مي پول مليون

 !مليونه؟ 100 من ارزش وقت اون... اینه؟ حلت راه... اِ -

 .ميشم راضي هم مليون 10 به... نه -

 .برات کردم رزرو ميز یه: گفتم و پيچيدم اي دیگه خيابون تو. خندیدیم

 کجا؟ -

 .نيست دور -

 ه،بش پياده و کنه مرتب رو خودش رکسان اینکه از قبل و کردم پارک دانشگاهم هاي رفيق از یکي ي کافه جلوي

 االيب تابلوي و دیوار و در به نگاهي. شد پياده و گرفت رو دستم لبخند با. بردم جلو رو دستم. کردم باز براش رو در

 .پوشيدم مي بهتر لباس یه گفتي مي حداقل: گفت و انداخت ورودي

 .خوبي: گفتم و کردم انداز بر رو آبيش مانتوي و جين

 بریم؟. دوستمه مال اینجا: دادم توضيح. کردم قفل و انداختم عقب هاي صندلي روي رو کتم
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 ميزهاش باال. کردم راهنمایيش دوم ي طبقه هاي پله سمت به و گذاشتم اش شونه دور رو دستم. داد تکون سر

 براش لبخند با. بود بلوار هاي درخت به رو سري سرتا هاي شيشه کنار ميزمون. بود نفره دو قرارهاي مخصوص

 وش،ر به رو جاي به و دادم زاویه تغيير کمي رو دوم صندلي بعد. بشينه تا موندم منتظر و کشيدم بيرون صندلي

 انگار ولي کردم مي فکر بهش جدي که کسي با مخصوصاً. داشت بهتري هواي و حال اینطوري. نشستم کنارش

 کردم؟ کاري من: گفتم. بود رفته هم تو اش قيافه

 چي؟: گفت و گرفت ها درخت از رو هاش چشم

 ...انگار... شده؟ چيزي -

 .نيست چيزي نه، -

 سر گرفت، مي سفارش که پسري. بود تر تشریفاتي باال ولي دادیم مي سفارش باید خودمون پایين ي طبقه تو

 بالًق» گفت لبخند و کنایه با و کردیم احوالپرسي. شناخت مي رو من. کرد تعارف سيني تو رو منو و اومد ميزمون

 يخوب اسپرسوهاي و ها کاپوچينو اینجا. شد بيشتر رکسان هاي اخم. دادم تکون سر خنده با!«. اومدي مي بيشتر

 که مکرد فکر خودم با ،«کنه نمي فرقي» گفت و نکرد باز رو منو حتي رکسان وقتي. کاپوچينوخواستم یه. داشت

! !داره دوست چي دونستم نمي حتي که سقف یه زیر برم دختري با خواستم مي... باشه داشته دوست چي ممکنه

 !ایشون براي گالسه آناناس... یه: گفتم. داد مي سفارش شيرین هميشه. افتادم دخترم دوست آخرین یاد

 کردم چيکار: پرسيدم آهسته و گذاشتم صندليش باالي چوبي هاي برش روي رو دستم پسر، شدن دور از بعد

 !خانومي؟

 تيحرک یه و کنم آرومش بخوام که نبودیم راحت هم با اونقدر هم هنوز. افتاد مي گریه به داشت دیگه. شد بدتر باز

 خودت کنم، فراموش رو شنيدم چي هر خوام مي من: گفت و شد مسلط خودش به. کردم نگاهش منتظر فقط. بزنم

 .نميذاري

 چيه؟ منظورت: گفتم و کردم اخم

 !داري تجربه خيلي که ظاهراً: گفت کنایه با

- ... 

 نشوندي؟ صندلي همين روي رو نفر چند -

 کردم سعي. بود شده تموم گرون برام حرفش. دادم تکيه صندليم به و کردم بلند رو دستم. افتاد هام شونه

 !باشي حسود انقدر کردم نمي فکر: گفتم. کنم حفظ رو آرامشم

 !!حسود؟: گفت و شد عصباني
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 .همينه هميشه من برخورد... دیگه کنه مي زندگي جوري یه کس هر -

 !بودند اینجا االن که خواستم مي رو ها اون اگر: دادم ادامه. گذاشت چونه زیر رو دستش و زد پوزخند

 .توئه با حق -

- ... 

 .رفتم مي قبليم پسرهاي دوست با که جایي کنم مي دعوت رو تو من دیگه، ي دفعه پس -

 با الحا تا من. بود جدي که ظاهرش ولي. نه یا گفته رو حقيقت ببينم که کردم دقت صورتش توي و نشستم صاف

 دست دختر دنبال ازدواج واسه من. ميذاشتند قرار خودشون محل از دور معموالً دخترها اما بودمش ندیده پسري

 !کن تکرار دیگه بار یه: گفتم عصباني. رفتم نمي خورده

 گفتي؟ چي: گفتم دوباره. بود شده مظلوم باز و چرخيد مي صورتم توي نگاهش. شدم خم صندليش سمت

 .نشنيدم

 !!نداره؟ ایرادي خودت واسه چطور -

 !ها نيستم منورالفکرها اون از من ولي... دیدي هایي آدم چجور هنرتون ي دانشکده تو دونم نمي -

- ... 

 .ميگي بهم االن همين کردي کاري هر -

 رو دختري اومد نمي دلم هم جوونيم همون از. آوردند رو سفارشمون. برگردوند رو روش تاسف با و برخورد بهش

 هک هم حاال. سوخت مي براشون دلم که بودم داشته نگه این واسه رو دخترهام دوست از تا دو یکي اصالً. برنجونم

: گفتم آروم. کرد نمي نگاهم هنوز. رفت پسره و کردیم تشکر. خانوم عمه این به کردن فکر بود شده روزم و شب

 ...بود قرارمون اولين سرمون خير

- ... 

 هوم؟ -

- ... 

. دمآور مي در دلش از باید. نکشيد پس هم رو دستش ولي نکرد نگاهم باز. گرفتم بود، ميز روي که رو چپش دست

 !قهر نه آوردمت، زدن حرف واسه: گفتم. شد نمي که اینطوري

 .زدي خودت که رو ها حرف -

 .بشيم آشنا هم با بيشتر خوام مي -
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- ... 

 .دونيم نمي هم از هيچي -

- ... 

 .نيست کافي ازدواج واسه کنيم مي کار جا یه اینکه -

 هاي لب تو اینکه حتي: کردم اضافه لبخند با. کرد مي بازي جلوش ليوان توي ني با و بود قهر هنوز هاش چشم

 !!نميشه دليل هم داري خوشگلي

 بودنش اخمو حداقل. بود خيره بهم. افتادم خنده به که کرد نگاهم غره چشم با جوري یه و آورد باال سرش فوري

 چرا شما: گفت و کرد اخم دوباره. خوردم فنجونم از اي جرعه خيال، بي. بودم داده تغيير بودن متعجب به رو

 !نميشه؟ سرت خجالت

 !خجالتي؟ چه! متجددهان ي خانواده که ها خسروي -

 دارم؟ ازدواج قصد من گفته کي حاال -

 !!جانم؟ -

 ...گفتم فقط من کرده، برداشت بد جون فاطي شاید -

 .داري دوستم: پریدم حرفش وسط

 !نه: گفت بلند

 .دقيقاً نه: داد ادامه و آورد تر پایين رو صداش اطراف به نگاهي با بعد

 ...ایم چکاره ببينم کن سازي شفاف بميره، تن این: گفتم و زدم صورتم به ضربه تا دو خنده با

 همون هنوز شرایطم باشم، داشته هم رو قصدش: گفت نخنده کرد مي سعي حاليکه در و انداخت باال رو ابروش

 .گفتم تون مغازه تو که هاست

 خب؟ -

 !نکندي گنج اي هفته یه که هم شما -

 چيه؟ ات بهونه دیگه بشه، ok شرایط کن فرض -

 !هيچي -

 !رو هات اخم اون کن باز پس -
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 .دیگه بخور: گفتم... نکرده باور رو حرفم هم ذره یه که بود تابلو اما. شد باز صورتش و زد لبخند

 .هست هم رامبد و بابا کردن راضي تازه: گفت دوباره و خورد کمي

 بهتر؟ من از کي -

 حال یه دید مي که رو من اصالً. بود اومده در کار اول یخي اون از. شد خوردن مشغول باز و داد تکون سر خنده با

 دیمکر هم بار تيکه اي دقيقه بيست حدود! بودم نفهميده سال همه این چرا که بود این از تعجبم. شد مي اي دیگه

 یهو. دادم تکون سر و کردم نگاهش دادن گوش جاي به من و زد حرف دانشگاهش و کار از هم رکسان. خندیدیم و

 تونم نمي هم من. بزنه زنگ بشه، نگران که هاست االن مامانم بریم؟ زودتر ميشه: گفت و شد خيره ساعتش به

 .بگم دروغ

 .اشي آینده داماد با بگو... بگو رو راستش -

 نيست؟ اي دیگه فرمایش -

 .نزدیم حرف هنوز که ما: گفتم ناله با

 !مون؟ عالقه مورد ي نویسنده و گل و رنگ حرفي؟ چه -

 داره؟ عيبي چه: گفتم ولي. باشه کنارم بيشتر که بود بهانه ها پرت و چرت این که البته

 .دونم مي شما ي درباره رو چيز همه من! بپرسم؟ چي ولي نداره عيبي -

 !دیگه؟ ها آوازه و ها تعریف همون اساس بر -

 .بشناسم که داشتم وقت سال ده. نه -

 !نداشتم وقت که من -

 .خواستي نمي داشتي، وقت: گفت و شد بلند

 !بشين... خوام مي که حاال -

 خبرها این از بعد هاي سري: گفتم شدم، مي بلند حاليکه در و رفتم رو از باالخره. کرد نگاه فقط. نداد جوابي

 .ميشيم پا بخوام من وقت هر!!!... نيست

 .بزنه زنگ مامانم ترسم مي: گفت آروم

 .خب خيله -
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 باز براش رو ماشين در خواستم. زدیم بيرون و کردم حساب رو ميز راه سر. نموندیم حساب صورت آوردن منتظر

 کنار؟ نميري: گفت تعجب با. کردم نگاهش لبخند با. ایستادم جلوش و شدم پشيمون بعد کنم،

 .نه -

 وقت؟ اون چي یعني -

 !!!بردم هم رو دلت مثالً گيري؟ مي سخت من به چرا -

 !نکردم کاري که من: گفت. نباشيم چشم تو چشم که کرد نگاه بر و دور به

 .نذاشتي خودت!... نشد تموم کارمون ميگي، راست -

 !مياري؟ زبون به فوري رو حرفي هر چرا: گفت و کرد نگاهم سریع

 .کني مي عادت کم کم -

 .نداره عيبي بزني تو! بزن: گفتم خنده با دادن، جاخالي جاي به من و کرد زدن ي آماده رو کيفش

 .کنند مي نگاه رو ما دارن همه! بشين برو: گفت و کرد درشت رو هاش چشم

 .کنند نگاه بذار: گفتم و زدم دور رو ماشين

 اینکه از انداختم، راه رو ماشين که همين. نبود مهم برام هيچوقت ملت نظر. اومد مي خوشم هاش خوردن حرص از

 کردم فکر اول. کرد قطع رو رکسان حرف و داد اس ام اس فاطمه راه وسط. شد گرفته حالم کنم اش پياده قراره

 رکساناست؟ تولد فردا دونستي مي: بود نوشته ولي کنه موعظه خواد مي و قرار سر بردمش که فهميده

 داره؟ من به دخلي چه: نوشتم

 !باش خيابون مواظب: گفت رکسان

 این. بگي تبریک بخواي شاید گفتم: اومد اس ام اس دوباره. برداشتم گوشي ي صفحه از چشم و گفتم «اهوم»

 .طرفش ميري زیاد که روزها

 .کنم مي کاریش یه حاال: نوشتم و خندیدم

 .بيا زودتر... آقاجونم ي خونه من -

 .بود دخترم دوست: گفتم کرد مي نگاه کنجکاوي با که رکسان به و برگردوندم جيبم توي رو گوشي

 .نداره هم تعجبي -

 !دیگه نکنه درد شما دست -
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 !رسوندي مي سالم: گفت و خندید

 .نباشم حسود نميگيد مگه: داد ادامه. خندیدم

 ميشه؟ تموم کنند مي فکر شوهرشون؟ هاي بري و دور به ميدند گير انقدر دخترها چرا جدي -

 نميشه؟ تموم -

 فرقمون پس باشيم، خودمون نيازهاي ارضاي فکر به فقط باشه قرار اگر: شکست رو سکوت خودش. کردم نگاهش

 چيه؟ جونورها با

 دارند؟ ایرادي چه جونورها مگه -

 کي هر حاال... بابا کردم شوخي: گفتم و کردم رد رو قرمز چراغ. نزد حرفي دیگه و برخورد بهش ولي خندیدم

 جونور؟ ميشه داشت دختر دوست

 چند با همزمان وقتي... ميشه پایدار ي رابطه شامل که است غریزه کنترل خودآگاهي، و هوش هاي نمود از یکي -

 ...یعني گردي مي نفر

 زرنگم؟ خيلي: پریدم حرفش وسط

 !!!زرنگي خيلي کني مي فکر یعني: گفت و کرد نازک چشم پشت

 .نبودم نفر دو با همزمان هيچوقت من: گفتم و خندیدم

- ... 

 ...نميشه حساب که بار دو یکي حاال -

- ... 

 کنار که کيفش از رو حواسش. شد پياده مون کوچه سر بعد دقيقه چند. خورد مي حرص اون و خندیدم مي من

 کنه؟ مي چکار اینجا رامبد: گفتم و کردم پرت بود دنده

 .دونم نمي: کرد زمزمه و کرد نگاه بود، پارک اشون خونه جلوي که رامبد ماشين سمت به

 آینه از. کردم رد رو ماشين تا چند و دادم فشار رو گاز پدال. بستم رو درش و شدم خم. کردم خدافظي سریع

 .کشيدم دست کيف روي و خندیدم. کنه مي نگاه من رفتن به و ایستاده بالتکليفي با دیدم
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 رونبي پودري سایه تستر از رو انگشتش باالخره. بود ام چونه زیر دستم و بودم زده زل مهدي به که بود دقيقه دو

 کنند؟ مي چيکار ها این با: گفت و داد تکون جلوم. آورد

 :گفتم خنده با. برد هاش پلک طرف به رو انگشتش بود، چرخونده خودش سمت رو آینه که مهدي و خندید سينا

 .نيست بازي اسباب

 !!تيغه مي من از روز هر انقدر که خورند مي درد چه به ها این ببينم بذار آخه... نه: مهدي

 .داره ارزش وکيلي خدا: سينا

 !ث...دیو شي کور: مهدي

 .گفتم کلي! بدبخت که نگفتم رو تو زید: سينا

 سمت بودند، پلکيده مغازه تو ساعت دو فضولي واسه که نفر دو این و داد رو اسم ام اس جواب رکسان باالخره

 براي که بودم نوشته اسم ام اس تو. زدم پس رو هاشون دست خنده با و رسيدم زودتر خودم. کردند پرواز گوشي

 .ميام دارم: بود داده جواب حاال. مغازه بياد گذاشته، جا ماشينم تو دیروز که کيفي بردن

 !سالمت به دیگه خب: گفتم و گذاشتم جيبم تو رو گوشي

 !!پيچوني مي رو ما داري هي حاال تا ظهر از چته؟: مهدي

 .بود حواسم من... تو آوردي عقبت هاي صندلي از هم جعبه یه: سينا

 !جام تربت نه خوندي، مي تهران باید هوشت این با تو سينا: من

 !نرفت گوششون تو بهشون، گفتم هم من: سينا

 !وایسيم؟ در جلو یا ميگي خودت: مهدي

 مه در جلو... تو نميان هام مشتري کنيد مي پاتوق رو مغازه! بينم بيرون برید: گفتم و دادم نشون رو در دست با

 !نبينمتون

. کردم جور و جمع رو اطراف سریع من و رفتند بيرون. ماليد شلوارش به رو انگشتش مهدي و داد فحشي سينا

 رو 30 معش و نشستم. بشه خالي مغازه که بودم منتظر. بود پيشخون زیر بودم آورده بيرون جعبه از که قلبي کيک

 براش و برسند سر هام مشتري بود ممکن. بدیم لفتش زیاد خواستم نمي و رسيد مي ها موقع همين. کردم روشن

 .شد مي بد

 و افتاد اقبالي خانوم به چشمم بگم، رو اسمش خواستم که همين. شدم بلند سریع و شنيدم رو هایي قدم صداي

 محل کل به و کرد مي رحم اگر تازه. بود مامانم دست کف که کشيد نمي دقيقه 30 به ميدید، چي هر!! پرید رنگم

 !خان؟ عادل دیدي عزرائيل نکرده خدایي مگه: گفت خنده با! داد نمي خبر
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 بفرمایيد؟ حرفيه؟ چه این: گفتم و زدم لبخند

 داشته تشریف: گفتم بهش جدي لحن با. کرد احوالپرسي و سالم اقبالي خانوم با و شد مغازه وارد هم رکسان

 .ميام االن باشيد،

 دمیا اسمش خریدم، کننده نرم کرم یه فرشاد آقا از پيش هفته دو: گفت که کردم نگاه اقبالي خانوم به منتظر

 .بود صورتي رنگش ولي نيست

 .چيه دونم مي. بله -

 .زحمت بي خواستم مي دیگه دونه یه -

 .چشم -

 چيزي :گفت اقبالي خانوم. زدم خنده زیر. کيک تو بره پام بود نزدیک که برم بهداشتي هاي وسيله سمت خواستم

 شده؟

 .ميارم االن نه، نه -

 دیگه؟ ها این از: گفتم و دادم نشونش بسته یه

 !بهيه گل که اون. نه -

 این؟: دادم نشون دیگه یکي! داره؟ فرق صورتي با هم صورتي دیگه؟ چيه بهي گل. کردم نگاه رو بسته

 .خودشه. بله -

 بشم؟ مزاحم بعداً من خوایيد مي: گفت رکسان برگشت، موقع

 .جاست همين کيف... نه -

. فتمگر طرفش به و کردم بلند ميز زیر از رو رکسان کيف بعد. دادم تحویل و گذاشتم نایلون داخل رو کرم بسته

 و رد اقبالي خانوم با رو هميشگي هاي تعارف تا داشتم نگه رو کيف ي دسته بره، خواد مي کردم حس. گرفت ازم

 رکسان بعد و من به مشکوکي نگاه با اقبالي خانوم. گرفتم رو پول و داشتم نگه تر محکم. کشيد رو کيف. کنيم بدل

 .رفت بيرون شد، مي کشيده طرف دو هر از که کيفي بعد و

 کردي؟ اینطوري چرا: گفت و انداخت اش شونه روي. کردم ول رو کيف

 ببيننت؟ من با کشي مي خجالت -

 .ندارند خبر چيزي از که ها این. همين... زشته همسایه و در جلوي -
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 !چي که آخرش -

 ندلبخ فقط و گرفتم رو خودم جلوي ولي بگيرم گاز پگاه مثل رو لپش خواستم مي که کرد نگاهم مرموزانه جوري

 کني؟ چکش که داشتي نگه عمداً رو کيفم: گفت. زدم

- ... 

 .کني کنترلم اش همه ندارم دوست من -

 مي که کنترلت: گفتم. بشه سطح هم هامون صورت که شدم خم و گذاشتم پيشخون ي شيشه روي رو هام آرنج

 .نداشتم نگه اون خاطر به ولي... کنم

 ببيني؟ رو من خواستي مي: گفت لبخند با

 .نه هم اون -

 شده؟ سنگين چرا: گفت و داد تکون رو کيف. بود شده آب حتماً که افتادم هایي شمع یاد من و انداخت باال ابرو

 .توشه من کادوي -

 .گذاشتمش پيشخون روي خيابون، بودن خلوت به نگاهي با و رفتم کيک سراغ. کرد نگاهم گيجي با

 

 بود شده خاموش که هایي شمع و آوردم در فندک. شد مي تر بزرگ لحظه هر لبخندش و خندید مي هاش چشم

 کنه؟ مي چکار جيبت تو این: گفت. کردم روشن دوباره رو

 .ندادي دستم کار تا کن فوت: گفتم و گرفتم نشنيده

 .افتاد خنده به و کرد پخش رو دودش. کرد فوت رو سوخته نيمه هاي شمع معطلي بي. کردم چک رو بيرون دوباره

 ...ببرمت بردم مي رو بقيه که جاهایي نمياد خوشت دیدم! چيه؟: گفتم

- ... 

 .آوردم نمي رو کسي اینجا -

: گفت بچگونه و گرفته صداي با ثانيه چند از بعد. ناراحت یا خوشحاله که نبود معلوم صورتش حالت از

 .ميــــــسي

 .خواهش -

 .گرفتي مي رو ها این نباید نداشتم، توقعي که من -
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 .خواست دلم -

 ...نباید -

 .داشتم دوست -

 .نميذاشتم پرسيدي، مي من از قبلش اگر: گفت و افتاد کيک روي کوچيک هاي قلب به نگاهش

 .گيرم نمي اجازه تو از من: گفتم و آوردم باال رو اش چونه انگشت با

 کسي تا... بخوریم ببر: گفتم و گرفتم سمتش به. کردم بازش صدا با و آوردم بيرون جيب از رو ضامندارم بعد

 .نيومده

- ... 

 !بگير!... من واسه نکن قهر حاال -

 !!جيبته؟ تو چرا دیگه این: گفت اخم با

 .کنم ناکار رو طرف شد، دعوا سرت دوباره اگه اینکه واسه: گفتم. شد کيک بریدن مشغول و گرفت بعد

 ارب یه چنگال یه. کرد تشکر هم اون و گفتم تبریک من فقط. نگفت چيزي دیگه. داد تکون سر و زد خنده زیر

 رمدی: گفت و زد لبخند. گرفتم رو مچش که بره زودتر خواست و خورد کوچيک ي تيکه یه فقط. دادم بهش مصرف

 .کنم مي باز خونه تو رو کادوت شده

 کردن باز رسيد، مي فکرم به که چيزي آخرین کنه، فرار خواست مي وقتي هاش چشم حالت این با لحظه اون تو

 یه ارزش ریزي برنامه همه این: گفتم و آوردم پایين رو صدام ميذاشتيم، کنار رو تعارف باید که باالخره!!! بود کادو

 !نداشت؟ رو بوس

 !!دادیا کيک تيکه یه اش همه: گفت بعد اما خورد جا

 کنم؟ مي عملي رو شروطت و شرط همه اون دارم که است ساده کني مي فکر... بود چي همه منظورم -

 که ودب ساده کني مي فکر: گفت بعد و انداخت بر و دور به نگاهي. نزد اما بزنه حرفي خواست و شد بيشتر تعجبش

 گرفتم؟ رو خودم جلوي سال همه این

- ... 

 !دیدي نمي رو من حتي وقتي -

- ... 
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 !مشکيت و آبي بيسبال هاي کاله اون با -

 مجبور که حاال: گفتم و کشيدم رو دستش... کُشم دختر هاي کاله. بود یادش رو من هاي موقع اون تيپ. خندیدم

 .نيستي

 .نذارم اش زنده تا بگو کرده؟ مجبورت کي: گفتم صورتش جلوي. نگرفت فاصله شدم، خم

 عين تقریباً دیگه. زد زل بهم شده گرد هاي چشم با و کرد باریک ها بچه مثل رو هاش لب فقط. نگفت چيزي

 امه انگشت بين رو بينيش نوک و گرفت ام خنده. بره در زیرش از که بود کرده پيدا راهي یه باز! بود شده نوزادها

. رفت در سمت لبخند با و کشيد بيرون رو دستش. رفتم عقب! بکَنم چيزي یه زوري اومد نمي خوشم. دادم فشار

 !اومد؟ نمي راه من دل با چرا. کردم اي ناله و افتاد بود، مونده دستم رو که کيکي روي نگاهم

 

 

 

1 

 از بعد. کرد نگاه چشمي زیر مينداخت راه رو مشتري کار داشت که فرشاد و رفت ویبره بار چندمين براي گوشيم

 نميدي؟ جواب که است حامله بگه زده زنگ کي باز: گفت رفتنشون بيرون

 که خاص مورد چند جز به. رفتم نمي پيش حد اون تا هيچوقت من که دونست مي هم خودش. خندیدم تعجب از

 ندز آقا حاج چشم: گفت دید رو ام خنده وقتي. نداشتند ها فروش تن از کمي دست و بودند بریده رو گوشم خيلي

 !روشن

 .سميراست! نخور گه -

 مي چيکار هست حواست عادل: گفت و شد محو کامل پيشش دقيقه چند طبعي شوخ. شد خيره بهم باز دهن با

 کني؟

 !زنه؟ مي سرتون به فکرها بدترین وسط، مياد من پاي چرا -

 !چرا دوني مي خودت -

 .کنه اصرار خودش خواد مي حتماً حاال... نرفتم داد، خبر مادرم که قبل ي دفعه. شام واسه کنه دعوتم خواد مي -

 نميدي؟ رو جوابش چرا پس -

 .برم رسم نمي اصالً امشب آخه -
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 !بري؟ داري رو کجا شب جمعه -

 .جایي یه -

 .بله: دادم جواب نپرسه بيشتر فرشاد اینکه براي بار این. خورد زنگ دوباره گوشي

 .شدم نگران نميدي؟ جواب ساعته دو چرا -

 .ندارم مشکلي من... باش علي نگران -

 ميده؟ دق رو مادرش و پدر داره که بشم ام پسرخاله نگران ندارم حق یعني شد؟ چي االن -

!! ایه؟ صيغه چه دیگه دق این. افتم مي خستگي از خونه رسم مي... شده کم وقتم. بارم و کار مشغول فقط من -

 شده؟ مد تازه

 بگيریم؟ فاطمه از باید رو خبرت بذار، ها بيچاره اون واسه هم وقتي یه -

 .زیاده هام کار -

 !کن کمشون -

 !!معطلم ول خالي جيب با دادند یادم ها بعضي... نشدِ  د -

 .جيب نه بود، خاليت مخ من مشکل -

 !بود؟ داداشم زن منظورم گفته کي حاال: گفتم و زدم پوزخند

- ... 

 کنم؟ زندگيم وارد رو اي دیگه کس ندارم حق من -

- ... 

 !بگيرم؟ اجازه داداشم زن از اول باید یا -

 اس ام اس که گذاشتم کنار رو گوشي خردي اعصاب با. بودم گفته غليظ خيلي رو «داداش زن» هم باز. کرد قطع

 من برادر علي برادر. کنم دور برادرش از رو علي خوام نمي من. نيومدي کردم، دعوت که قبل بار: بود سميرا. اومد

 .هست هم

 .گفتم پرت و چرت ببخشيد،: گفتم مقدمه بي و زدم زنگ خودم. سوخت دلم

- ... 

 .که ميشناسي... دیگه خرم من -
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 .نداره عيبي -

 .اومدم مي وگرنه دارم مهم کار یه امشب -

 !بده خبر خودت از بزن، زنگ خاله به حداقل پس. باشه -

 نداري؟ کاري. خب خيله -

 ...راستي... خدافظ نه، -

- ... 

 .باشه مبارک -

 .خدافظ... مرسي: گفتم بعد و کردم مکث

 

 

 !مهمي؟ کار چه: پرسيد فوري فرشاد. کردم قطع

 .هيچي -

 !بگو من به مالف خالف تو افتادي اگه -

 کني؟ مي داري چکار!! داد اي: گفت و زد پيشخون ي شيشه به اي ضربه. کنم نمي انکار دید وقتي

 .نيست جورهام اون -

 !!!گرفتي؟ جدي رو خسروي دختر روز اون هاي حرف پول؟ خاطر به -

 .بود جدي -

 !تعطيلي مخ از تو بابا: گفت تاسف و تعجب با

 يره،م یادش هم اسمش کارش تو بري بار یه... اي اینکاره که تو بگير، براش کادو تا دو: داد ادامه. انداختم باال شونه

 .هاش حرف به برسه چه

- ... 

 !سرت خير... خيره که هم قصدت -

 .خوام نمي هم خودم... بشه خر که نيست مدلي اون. نه: گفتم من و زدیم خنده زیر دو هر
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 ما اس بهش دیر شب من و افتاد اتفاقي اگر که دادم آدرس و کردم تعریف براش کمالوند ي درباره رو چيز همه بعد

 اشج همين تا. بشه پيگيرم که شد مي خبردار باید نفر یه باالخره. نشد هم بد. اومده سرم بالیي بدونه دادم، اس

 .ازش داري کار محل آدرس حداقل: گفت. بود داده تکون سر فقط مدت تمام. بودم کرده ریسک زیادي هم

 .باشه خودش نمایشگاه اگه -

 .خطریه -

 !نيستند که یاکوزا بابا، قماره... پولند دنبال فقط ولي دونم مي -

 !داره؟ رو ارزشش دختر این مطمئني: گفت و انداخت باال ابرو

 .اومده خوشم ازش: گفتم بعد و کردم فکر ثانيه چند

 !!همين؟ -

 !بگيرند زن تا بشن عاشق نباید که همه -

 !نباشي عاشقش دارم شک که من -

 مياد؟ سایزم به اصالً! عشق؟ و من: گفتم و زدم خنده زیر

 کن ول نکنه لمبو آب دست یه رو من تا ببينم، رو مادرم اول... برم دیگه: دادم ادامه و کردم جمع رو وسایلم بعد

 .ميدم اس شب آخر... نيست

 .بموني زیاد خواد نمي ها، بيرون بزني زودتر... برو -

 عاًواق دیگه: گفتم و بيرون کردم پرت پيشخون پشت از رو خودم سریع من و تو اومد اي چونه هاي مشتري از یکي

 .برم

 .برسونم گاراژ به رو خودم و بردارم ماشين که افتادم راه خونه طرف به من و خندید فرشاد

. بود اومده دستم راهکار و بودم شده تر راحت هاش آدم و گاراژ محيط با سري این اما. داشتم بدي حال اول سري

 و اومدم وجد به هم من که شد زده هيجان چنان جمعيت کردم، پرواز پایان خط رو قبليم نفر از فاصله با وقتي

 هنگ جمعيت نزدیک رو موتور و آوردم پایين رو سرعت بعد. کردم اجرا براشون موتور با تميز و تر حرکت تا چند

. مباش برده رو معروف جام یه که انگار. دوید طرفم به شوق با کمالوند. بود شده تر شلوغ قبل از بار این. داشتم

 رشد! چجوریه؟ این: گفت و رفت ور کاله با بعد. کرد بغلم محکم و رسيد بهم. کردند مي خلقي کج هم با ها بازنده

 .کنم ماچت خوام مي... بيار

 .نيست الزم: گفتم خنده با
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 .پسر کردي ثابت برام رو خودت امشب! کاشتي گل -

 .بود ناقابل... چاکرم -

 .باشيم هم دور بيا شب سر از دیگه ي هفته از -

 .ميشه چي ببينم... حاال: گفتم مِن مِن با

 .ببيننت همه خوام مي. جمع تو بيا بجنب -

 مي. ودنب ولي گشتم بود داده گير بهم پيش ي هفته که پسري دنبال. شد دور و زد پشتم به محکمي ي ضربه بعد

 سمت رو موتور. نکنه باز جلوم رو دهنش دیگه و بودم گرفته رو موتورها ي همه چجوري که ببينه خواستم

 یه که حاال و بود شده آروم موسيقي. بودند منتظر ساختمون داخل. رفتم ها مهمون بين قبل مثل و روندم اتاقکش

 اومده زوج زوج همه اما اومد مي حساب به اي مردونه تفریح چه اگر. بود معمولي دورهمي یه مثل بودند، رفته عده

 و نشستم کمالوند نزدیک. کرد مي تر جالب رو قضيه این که شد مي پيدا توشون هم جوون هاي زن حتي و بودند

 هاشون خوندن کري و ها بحث. انداختم بشقاب یه داخل بودم کرده خشک رو صورتم باهاش که رو دستمالي

 من ي درباره داشتند. بود هم باحال نظرم از واقع در. کرد نمي اذیتم قبل سري مثل اما بود شده شروع دوباره

 نمي ناتویي هاي آدم نظرم به هفته این اما. کردم مي غربت احساس پيش ي هفته. شد باز نيشم... زدند مي حرف

 جدا دنيا از ساعتي چند که بودند اومده دخترهاشون دوست با بچه، و زن چشم از دور احتماالً که عده یه. اومدند

 شناسي؟ مي رو کمالوند وقته چند: گفت کنارم از صدایي. بود همراهشون زنشون هم عده یه. باشند

 مگه؟ چطور: گفتم. بود خپلي و مسن مرد. برگشتم طرفش به

 ...حسابيه خوش آدم: گفت خيالي بي با و داد لم صندلي روي

 .ميشه پيدا هم تر حساب خوش اون از ولي: داد ادامه و انداخت باال ابرو

 .بله: گفتم و زدم لبخند. خودشه منظورش که نبود شکي

 چيه؟ بارت و کار: پرسيد تري آروم صداي با و شد خم جلو طرف به

 .دارم مغازه -

 .هستم شيباني: گفت و آورد جلو رو دستش

 .زند: گفتم و دادم دست

 !بده خبر بود، گير کارت. دارم زیاد آشنا گمرک تو من -

 .نيستم کننده وارد. کوچيکه من ي مغازه ولي... مرسي: گفتم خنده با
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 اب رو اي دیگه مرد. کردم نگاهش. زد بشکني سمتم کمالوند که بزنه حرفي خواست. زد لبخند و داد تکون سر

 ...ميگه چي فدایي ببين: گفت من به خندید مي حاليکه در و داد نشون شست انگشت

 ديخوابون پيچ سر رو موتور وقتي ميگه: داد ادامه کمالوند. کردم نگاه بود زده زل من به اخم با که فدایي سمت به

 !!بيرون زدي الینت از

 نيست؟ هاش فيلم مگه: گفتم خنده با المپيکه؟ اینجا بود کرده فکر! بود اي مسخره ي بهانه چه دیگه این

 .نيست دقيق ها قدر اون که فيلم: اومد حرف به فدایي

 هباالخر. افتادیم مي خنده به داشتيم هم بقيه و من اش خنده از که طوري. رفت ریسه و کوبيد پاش روي کمالوند

 .هام انداختن گریه به این عاشق: گفت و کرد سرفه تا چند

 !من؟!... گریه؟: فدایي

 ریخته، هم به تمرکزش هم اون داده، فحش موتورسوارش به زاهدي آدم گفت، مي فدایي همين بار یه: کمالوند

 !!باخته

 !یادمه هم من: گفت خنده با ها خانوم از یکي

 رفتگ مي ها خدمت پيش از یکي از رو کتش حاليکه در فدایي. خندیدند دادند، مي گوش گفتگو به که نفري چند

 ...بکشم رو باختم چک نفر اولين که دارم رو دلش انقدر من: گفت بپوشه که

 بيرون جيبش از دالر یه ميشه زور به بازه مي وقتي نکن، مستونش جيک جيک به نگاه: کرد اضافه من به رو

 .کشيد

 .ندارم عادت باخت به من خب: داد جواب کمالوند

 !نيست که خانومت ميري؟ کجا حاال: گفت و شد تر جدي بعد. آورد باال پيروزي ي نشونه به رو مشتش و

 .ام خسته... بيارمش فرودگاه برم باید صبح -

 بادیگاردش یا راننده انگار که مردي به اي اشاره. فشرد محکم هم رو من دست. داد دست اطراف نفر چند با بعد

 تمام. بشند رفتن ي آماده که شدند بلند همراهش دیگه نفر دو و شيباني. کنه باز براش رو در تا کرد بود،

 ليپو. دادند دست از پول همه این که انگار نه انگار بعد. بود مجلس آخر ساعت نيم فقط باخت براي ناراحتيشون

 این .کشيدم عميقي نفس!! رفتند مي و کردند مي بش و خوش هم با. کنه عوض رو ها خيلي زندگي تونست مي که

 به رو. نشست شيباني جاي و شد سالن وارد شيدا. نبود هم بد. درآمد هم تفریح، هم. بود زندگي جور یه هم

 .کردم مي نگاه باال ي پنجره از داشتم... تبریک: گفت پدرش

 موتور؟ با کرد چيکار دیدي: گفت و داد تکون سر لبخند با کمالوند
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 !نره یادت من پورسانت: گفت من به داد، مي تکون رو گالسش توي هاي زیتون حاليکه در و زد لبخند هم شيدا

 مياره؟ شانسي خوش باال ي پنجره مگه: گفتم شوخي به من و خندید کمالوند

 نيست؟ یادت کردم، پيدات اتوبان تو که بودم من -

 بودم؟ شده گم مگه: گفتم پوزخند با

 !نداشت ها گمشده از کمي دست حالت -

 نگاه با و کرد بلند دستش توي گالس از رو سرش. بود دیده گاردریل سمت کشيدن موقع رو من. کردم سکوت

 .کنم مي اشتباه من شاید یا: گفت عجيبي

 لهمعام اهل خانوادگي پس... خب خيله: گفتم پدرش نمایشگاه به اشاره با و گرفتم نشنيده رو آخر هاي جمله کالً

 .دادنيد جوش

 سيک به زود هم انقدرها ولي ریسکه اهل بابا کرده؟ سفت رو پات جا کي کني مي فکر: گفت کوچيکي لبخند با

 .کنه نمي اعتماد

 پورسانت؟ خاطر به -

 .نيست مهم دليلش: داد جواب و خندید

 !نيست مهم هم من واسه: گفتم و خندیدم هم من

 رو نگاهش مسير. شد خشک صورتش روي خنده ثانيه دو از بعد ولي چرخوند رو سرش و شد بيشتر اش خنده

 و جمع رو خودم. کرد مي نگاه ما به و بود داده تکيه ها ستون از یکي به اخم با که رسيدم مسعود به و کردم دنبال

 .بخندم دیگه دخترهاي با من نداشت دوست حتماً. رفت رکسان سمت فکرم. نشستم درست جام سر و کردم جور

 رو سرم. گفتم نمي بهش اینجا مورد در هيچوقت من که البته. پوشيدن لباس شکل این با دختري مخصوصاً

 عمداً و خوند مي کري خيلي پيش ي هفته. نبود یکتا از خبري. دادم بقيه هاي حرف به رو حواسم و برگردوندم

 .گرفت ام خنده. تهران بود برگشته راست یه باخت از بعد احتماالً. بود چيده رو هفته این ي برنامه

 ادی رو من که کيف همون داخل از کمالوند موندیم، خودمون و رفتند یکي یکي ها مهمون پيش ي هفته مثل وقتي

 ببازم اگر: گفتم. گذاشت جلوم و آورد بيرون رو سهمم مينداخت، گانگستري هاي فيلم تو پول کردن بدل و رد

 چي؟

 ...بازي نمي -

 ببازم؟ اگر -

 .نمياد گيرت پول -
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 چي؟ ميره بين از که پولي همه اون -

 !!کني؟ مي نصيحت داري -

 .نه: گفتم. کرد مي نگاه آميز اخطار و بود رفته باال ابروهاش

 هستي؟ چي نگران تو منه، پول... ميشم دمق روزي سه دو یه: گفت و کرد گرم کيف با رو سرش دوباره

 ...بشم شریک ضررش تو حاضرم -

 این .داشتم الزم پول بشه کنده قضيه قال و کنم عقد رو رکسان زودتر اینکه براي. زدند زل من به نفرشون سه هر

 .باشم شریک پنجاه پنجاه هم سودش تو اگه: دادم ادامه. نبود جوابگو ذره ذره هاي پول

 يم کجا از شد؟ جا به جا پول چقدر شب یه همين دوني مي! بچه: گفت پوزخند با و نگرفت جدي رو حرفم کمالوند

 !نيست بازي بچه... ميشه بدل و رد سفته بدي؟ رو ضررش خواي

 !بازم نمي گفتيد خودتون -

 !!قماربازي که الحق: گفت شد مي بلند حاليکه در و داد تکون سر خنده با

 هم شيدا. رفتم در سمت کوتاهي خدافظي با و شدم بلند. بود نگرفته جدي رو حرفم هيچکس. رفت خطا تيرم

 هک اومد نمي شلوارش و کت به ولي بود خودم قد هم تقریباً. ایستاد جلوم مسعود در به نرسيده. رفت پدرش همراه

 هست؟ حرفي: گفتم. باشه قلدري اهل

 !بگير فاصله خواهرم از... کالم یه -

 !من نه بگو، خودت خواهر به -

 !!ميگم تون دو هر به -

 هر هب. رفتم بيرون و نياوردم خودم روي به من که زد اي تنه کنارم، از شدن رد موقع. دادم تکون سر اعتنایي بي با

 .داشت حق. بود برادرش حال

 !استاد؟: گفت و کرد فرو سازش کيف جيب توي رو نتش دفتر و کتاب بهاره

 بودي؟ من با: گفتم و کردم نگاهش

 هفته؟ این بود خوب پيشرفتم پرسيدم: گفت و داد تکون سر گيجي با

 .گيري مي بهتري ي نتيجه بذاري، وقت بيشتر چي هر. بود خوب آره: دادم جواب. بود برگشته جاش سر حواسم
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 ربيم هنوز: گفتم کرد باز که همين. رفت در سمت و گفت نباشيد خسته. انداخت شونه روي و بست رو کيف زیپ

 راهروئه؟ تو بغلي کالس

 .بله: گفت خجالتي لبخند یه با و برگشت

 .باش مراقب. بري توني مي... اهوم -

 مهدوي با داشت رکسان بودم، رفته بيرون خوردن آب براي که پيش دقيقه ده. رفت بيرون و گفت «چشم»

 کم مک!! بيرونه هنوز بود گفته بهاره که هم حاال. شنيدم نمي چيزي که بود پایين انقدر صداشون. کرد مي صحبت

. کردند نگاه من سمت به دو هر. بده صدا که کردم باز رو در شدت با و شدم بلند جام از. شدم مي سگ داشتم

 روزام پگاه! خسروي خانوم: گفتم بلند. بياد بعدیم هنرجوي تا بود فرصت ربع یک. بودند صحبت مشغول هنوز

 دیگه؟ هست

 .بله: گفت خونسرد خيلي ولي. بياد دستش کار حساب که کردم اخم جوري و

 ...شلوغه کالس کنند، مي درست کالژ دارند ها بچه: گفت دوباره. رفتم کالسش طرف به و کوبيدم محکم رو در

 و چسب و کاغذها تيکه با جوري و بودند نشسته هاشون صندلي روي ها بچه. رفتم داخل حرفش به توجه بي

 شد ام وجهمت. گرفتم گاز رو لپش و رفتم پگاه صندلي پشت. شکافند مي اتم دارند انگار که بودند سرگرم آتاشغال

 خندیدم. پيچيد کالس توي همهمه و کشيدند کار از دست من دیدن با هم ها بچه ي بقيه. برگشت صندلي روي و

 کجاست؟ ساعته دو ات عمه نميگي: گفتم گوشش زیر. کردم بغل بود، شده گردنم آویزون که رو پگاه و

 .مهدویه عمو پيش -

 !!مهدوي؟ عمو: کردم تکرار تعجب با و ایستادم ثابت

 .بابایيم دوست... اهوم -

 حاال؟ تا کي از! هست هم بابایيت دوست که -

 داص رو ات عمه برو: گفتم و رفتم در سمت. داد تکون ندونستن عالمت به رو هاش لب و کرد نگاهم گيجي با پگاه

 .کن

 چرا؟ -

 .دیگه ببينه رو کارهاتون بياد -

 عدب دقيقه دو. کردم نگاه بيرون به پنجره از و نشستم رکسان صندلي روي. رفت بيرون سریع. گذاشتمش زمين

 .داره کار ميگه عمه: گفت و برگشت

 !کنيد صدا رو مربيتون خانوم برید ها بچه: گفتم رفتند مي کلنجار هم با که ها بچه به رو
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 از ندبل بلند من و رفتند در سمت ها بچه. شد پلوغ شلوغ ناگهان کالس و پریدند جاشون از اسفند مثل نفر چند

 به غره چشم یه با و شد کالس وارد ها بچه با رکسان باالخره. خندیدم بودم انداخته راه که! خودجوشي حرکت

 شما با من: گفت که بودم رسيده در جلوي. شدم بلند جام از. شد ها بچه نشوندن و اوضاع کردن آروم مشغول من،

 .دارم صحبتي یه

 ها؟ بچه جلوي: گفتم لبخند با

 !باشيد منتظر بيرون: گفت اخم با. زدم چشمک و

 ومدا بيرون کالس از که نکشيد طول زیاد. چرخيدم در سمت به و گذاشتم پيشونيم روي احترام با رو هام انگشت

 !ها پره توپت: گفتم خنده با و آوردم باال تسليم ي نشونه به رو هام دست. گرفت سرعت طرفم به راست یه و

 نه؟. نداري اعتماد: گفت و نخندید

 اعتماد من به: داد ادامه. بزنه رو هاش حرف تا کردم کج رو گردنم و بردم شلوارم هاي جيب توي رو هام دست

 .ذوقش تو بزنم حرف وسط تونم نمي که من... صحبتمون نشد هم ربع یه اش همه. نداري

 !خيال بي حاال: گفتم و دادم تکون سر

 !ميدي گير چي همه به چقدر؟ دیگه. ميام کوتاه چي هر سر دارم من: گفت عصباني اما آورد پایين رو صداش

 !!!اومدي کوتاه که هم چقدر! واقعا؟: گفتم پوزخند با

 کنم مي فکر دارم کم کم: گفت! بود کرده فراموششون پاک انگار ولي کنم یادآوري بهش رو هاش شرط خواستم

 .بود اشتباه اول از. اشتباهه ها این ي همه

 !ميشنوم تازه هاي حرف چي؟ یعني اشتباه! بریم هم با شو پياده -

 گفت؟ مي بهت چي داشت مردیکه مگه: گفتم تهدید با و رفتم جلوتر. کشيد عميقي نفس فقط. نداد جواب

 .بدي گير که کردي پيدا دیگه چيز یه باز... بيني مي -

 !بکني؟ غلطي هر بذارم وایسم گوشه یه پس -

 !کن صحبت درست من با -

 .نيارم روم به که نيستم بابات من: گفتم. بودم ها حرف این از تر عصباني من ولي

 .کني مي تر پشيمون رو من داري روز هر: گفت و زد پوزخند

 باالت، بلند ليست اون خاطر به دارم من که حاال شدي؟ پشيمون حاال حاال؟ عزیزم: گفتم و زدم پوزخند هم من

 زنم؟ مي کاري هر به دست
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 دارم من که حاال: کردم اضافه تر عصباني. خورد مي ليز داشت موتور آخر دور پيچ تو که افتادم اي لحظه اون یاد

 !!ميذارم؟ مایه جون از

 مایه جونت از که چيه منظورت: پرسيد ازقبل تر آروم بعد. داد مالش رو اش شقيقه دست با و بست رو هاش پلک

 ميذاري؟

 .ميارم در دارم خواستي؟ نمي پول مگه -

 چيه؟ ها حرف این!! چجوري؟ تو؟ ميگي داري چي: گفت بعد و کرد نگاهم سکوت تو

 ؟Ok. چشم ميگي بخوام من چي هر هم تو کنم، مي خواستي کاري هر من... نيست مهم اونش -

 روي از رو دستش ثانيه چند از بعد. بگم چي دونستم نمي. شدم گيج من و بود مقدمه بي خيلي. افتاد گریه به یهو

 سرش اینجوري کردي، مي تالش هم سميرا واسه اگه: گفت گرفته صداي و خيش هاي چشم با و برداشت صورتش

 ميذاشتي؟ منت

 خبرشون مامان نرفتم، من کرده دعوت بار دو! وسط؟ کشي مي رو سميرا پاي چرا: گفتم. بود ریخته هم به اعصابم

 !!دیگه؟ چيه براي گریه. مونم مي مغازه تو من کنه مي

 .ببينيش نمياره طاقت دلت حتماً: زد طعنه و کرد پاک رو هاش چشم زیر کاغذي دستمال با

 !نگو مزخرف -

 .است نشونه ها این ي همه... نه: گفت. داد تکون سر انکار با و کرد بغض دوباره

 !ها نکني گریه -

 .بود اشتباه اولش از اش همه... خوریم نمي هم درد به ما بيني؟ نمي -

 .بودم خودم فکري جهان تو من: داد ادامه ناله با

 ماه چند تا ؟!کوفتيه چه دیگه فکري جهان: گفتم!! هم سر پشت گفت مي چي. دادم فشار هم روي رو هام دندون

 !همين. کنم مي روشن رو تکليفت ميام بستم، رو بارم که دیگه

 !شد تموم مهلتت! نه: گفت همزمان و رفت کالسش سمت به

 !!چي؟: گفتم گيجي با

 بود؟ چي ي درباره مهدوي هاي حرف کني مي فکر: گفت. شد روشن آسانسور چراغ

 حرف تونستم نمي حتي. کرد سالم و اومد بيرون آسانسور از من هنرجوي و شد کالسش وارد. زد خشکم جام سر

 .افتادم راه هنرجوم دنبال روح مثل و کردم اشاره کالسم در به دست با. بزنم
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 همه اون به نگاهم و شدم چلوندنش مشغول. گذاشتم گيري مرکبات آب روي و برداشتم دیگه ليموي نصف یه

 !!افتادیم روزي چه به کن نگاه: گفتم. افتاد سفره روي ي شده قاچ ليموي

 .نداره قوت دیگه من دست: گفت رفت، مي ور بودم آورده براش مغازه از که اي روسري با هنوز که مامان

 .بشم همام مامان دست قربون -

 .نکنه خدا: گفت و نشست کنارم لبخند با مامان

 واسه هنوز: پرسيدم. کرد نگاهم چپ چپ اومد، نمي خوشش که آقاجون ولي بود من هاي خودشيریني این عاشق

 !نيست؟ زود ليمو آب

 .شهریوره... دیگه نه -

 اومده راست یه و بودم شده خيال بي رو مسافرکشي. کمکش خونه بيام که بود زده زنگ بهم آموزشگاه از بعد

 چيزي حال هر به... باشه نزده بهش هم، با رکسان و من دیدن از حرفي اقبالي خانوم دونستم مي بعيد. خونه بودم

 مامان از که نبود دلم تو دل. کردم نگاه خوند مي روزنامه ها کاناپه روي که آقاجون به چشمي زیر. داد نمي بروز

 نشسته اونجا بودم، شده خونه وارد وقتي از هم آقاجون که مخصوصاً. شد نمي روم اما بپرسم چيزي رکسان درباره

 يحت! شده تنگ برام دلش کردم مي فکر شناختمش نمي اگر و من رو بود شده ميخ اصالً. بود ما به حواسش و بود

 روز دو که خورد مي درد به فاطمه ها وقت جور این. پایيد مي رو من و بود کرده کنسل هم رو عصرش روي پياده

 .دکتر بودم رفته دیروز: گفت مامان. کنم پيداش تونستم نمي بود

 !چي؟ِ  دکتر چرا؟: گفتم و کردم ول رو ليمو

 .شده شروع دوباره دردم معده... گوارش دکتر -

 ببرمت؟ نگفتي من به چرا -

 .بشم مزاحمت نخواستم -

 کرد؟ پيدا ميشه رو عالي جناب: داد جواب طرف اون از آقاجون

 .اومدم مي سر با من گفتي، مي تو: گفتم. شد خوندن مشغول مثالً دوباره بعد

 !کنم اسيرت بخوام که نبود چيزي: گفت و خندید دوباره مامان

 آخرش هاي حرف. بودیم سرسنگين دو هر که بود روز سه. رفت رکسان سمت فکرم و برداشتم ليمو یه دوباره

 انقدر دونستم مي چه اما. بدم کردن فکر فرصت یه دومون هر به خواستم مي و بود شده تموم گرون برام خيلي

 بتونم که بودند نيومده هم ها بچه. بود نيومده هم آموزشگاه حتي امروز. نميشه ازش خبري و کشه مي طول
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 بهونه رو فاطمه و انداختم آقاجون به نگاهي دوباره. داد نمي جواب که هم فاطمه. بکشم حرفي پگاه از حداقل

 !نميده؟ جواب زنم مي زنگ چرا!! نيست خبري فاطمه از: کردم

 !زدم حرف باهاش ظهر همين من!! نميده؟ جواب: گفت تعجب با مامان

 .شلوغه سرش حتماً: داد ادامه و کرد فوت رو نفسش بعد

 مگه؟ چطور -

 .بياد خواستگار خواهرشوهرش واسه قراره امشب آخه -

 !!خواستگار: گفتم و کردم بلند ليموها از رو سرم. بود یخ آب پارچ یه مثل اش جمله

 !نميده رو جوابم فاطمه چرا بگو پس: گفتم دوباره. بود زده زل ما به که انداخت آقاجون به نگاهي مامان

 و زد بوق بار چند. گرفتم رو رکسان ي شماره کثيف هاي دست همون با. شدم بلند جام از و کردم ول رو ليموها

 و کشيدم عميقي نفس حرص با. کرد خاموش... دوباره... دوباره... دوباره. کرد ریجکت. گرفتم دوباره. شد قطع بعد

 کو؟ تلفن: گفتم عصباني

 اصالً موقعيت اون تو. شد بدل و رد بينشون عجيبي نگاه. داد نشون رو آشپزخونه دست با. بود کرده هول مامان

 مي. کردم پيدا ميز روي رو سيم بي گوشي و رفتم آشپزخونه سمت. کنند مي فکر چي موردم در نبود مهم برام

 سالم: داد جواب بوق تا دو از بعد. گرفتم رو اش خونه ي شماره. نميده جواب رو خودم ي شماره فاطمه دونستم

 .مامان

 !سالم عليک -

 کني؟ مي چکار خونه: گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند

 !!دونم مي رو دليلش خودم... کن صبر نه،... نميدي؟ جواب چرا -

 شنيدي؟ کي از! بگم چي دونم نمي هم خودم: گفت و شد ناراحت نازکش صداي

 .مامان -

 .نداره خبر هيچي از اون! ها نگي چيزي بهش -

- ... 

 ...بدم رو جوابت چي موندم. داداش بود من تقصير اش همه عادل -

 کنم؟ کاري یه که نگفتي بهم زودتر چرا -
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 !خواستي نمي رو دختر این اصالً که تو خدا، رو تو داداش! کني؟ چيکار: گفت ترس با

 !بشه نزدیکش نداره حق کسي هم نخوام اگه: گفتم و آوردم پایين رو صدام

 !خدا رو تو داداش. من آبروي... ميره رامبد جلوي خودت آبروي... نکني کاري وقت یه -

 جدیه؟ قضيه: پرسيدم بيشتري آرامش با. بستم رو هام پلک و دادم ماساژ رو گردنم چپم دست با

 .موافقند همه... دونم نمي -

 تماًح دونم مي چه. بودم کرده برداشت اشتباه من حتماً! ببخشيد: گفت فاطمه. دادم فشار ام پنجه بين رو گوشي

 .کردم حس اینطوري من... من خواد، مي رو تو که بود نگفته واضح هيچوقت رکسان. فهميدم بد

 !بود گفته واضح من به... نکردي اشتباه: گفتم آهسته اما عصبي

 رو شگوشي بگو بهش فاطمه: گفتم آميز تهدید لحن با. گذشته چي ما بين دونست نمي اصالً. شدیم ساکت دو هر

 .کنه روشن

 !عادل -

 !در دم بياد بگو شون، خونه ميرم دارم... بهتر کار یه نه -

 ...خودم من عادل، نرو -

 رو خودش هم آقاجون. نزد حرفي. کرد مي نگاهم دقت با داشت مامان. نشنيدم رو اش جمله ي بقيه و کردم قطع

 نبيرو لباس اي دقيقه پنج و گرفتم آب شير زیر رو هام دست. ميشم سگ ها موقع این دونستند مي. نداد دخالت

 .پوشيدم

 زودي؟ این به ميري کجا: گفت و دوید حياط توي مامان در جلوي

 برگشتم شب. مغازه ميرم: گفتم. دوخت چشم آقاجون به نگراني با مامان. کرد مي نگاه پنجره پشت از آقاجون

 .گيرم مي آب برات رو ها ليمو

 !تو برو. ميام زود... داره کارم فرشاد: گفتم دوباره. شد آویزون هاش لب

 ...آخه: گفت التماس با

 !مامان تو برو -

 تو رو من دست نداشت حق دختري هيچ. کردم تند کوچه انتهاي سمت به رو هام قدم و زدم بيرون حياط از

 زنگ خودش که بود مونده درشون به متر چند هنوز. موند مي حرفش پاي باید بود، زده حرف. بذاره گردو پوست

 !بيرون بيا. درتونم جلوي: دادم جواب سریع. زد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

158 

 

 !خونه برگرد -

 !ها زنم مي داد!... بيرون بيا -

 !کردي؟ جونش نصفه که گفتي فاطي به چي -

 !بيرون بيا ميگم -

 .شم آماده برم باید... بگو همينجوري رو حرفت -

 .شي آماده... آره!... شي؟ آماده: گفتم عصبي ي خنده با

 رسته؟د مهدویه: گفتم و آوردم پایين رو صدام. نشستم رویيشون به رو خونه ي پله لب و کشيدم عميقي نفس بعد

 !بره کني مي ردش امشب هست که خري هر

 .کنم فکر روش جدي خوام مي اتفاقاً: داد جواب عصباني

 (المذهب ي عاميانه تلفظ: توضيح) ؟!المصب گاراژه دلت: گفتم تر بلند و کنم کنترل رو صدام نتونستم باز

 داره؟ فرقي چه تو واسه -

 !!نداره؟؟ فرقي -

 ...ميشي دوست دیگه یکي با ميري دیگه روز دو -

 !نقدتره به دست یارو این پس... آها -

 نميدم قول فقط!... بشي خوشبخت باشه نه؟ خواي، نمي رو من: شکستم رو سکوت بيشتر حرص با. نداد جواب

 .نياد پيش مشکلي امشب

 و دور به نگاهي با. داد صدا و خورد لق لق که کردم درشون نثار لگدي ها اي مدرسه بچه مثل و کردم قطع خودم

 رو صدام. نياوردم خودم روي به ولي بودند ایستاده در الي آقاجون و مامان که دیدم. افتادم راه مغازه طرف به بر

. مبش خراب فرشاد سر تونستم نمي و کردند مي خرید داشتند خانوم تا سه شدم مغازه وارد وقتي. شنيد نمي که

 خونه؟ بري خواستي نمي مگه: پرسيد رفتند بيرون که همين

 .رفتم -

 دادم، فشار و گرفتم هام دست بين که رو سرم. دادم تکيه ها زانو به رو هام آرنج و شدم خم. نشستم صندلي روي

 شده؟ چي: اومد دوباره فرشاد صداي

- ... 
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 کردي؟ چيکار باز چته؟ ببينم بنال -

 !زني؟ مي زر چي تو: گفتم و کردم بلند رو سرم

 !کنه مي شوهر داره نده... ج ي دختره: گفتم عصباني و دادم نشون رو بيرون دست با

 !خفه: گفت بلند

 ...شد حاال بگيریش، خواستي مي که دیروز تا: گفت و برگشت من طرف. بستش و رفت در سمت

 .بشه! آماده رفته خانوم خواستگاریشه، امشب: گفتم و انداختم باال شونه. نداد ادامه رو حرفش

 ميدن؟ رو دخترشون اومد کي هر مگه خب؟ -

- ... 

 من؟ به پریدي همين واسه -

 !کردم گفت، کاري هر که من: گفتم و کردم نگاهش پشيمون

 .کنه مي چکار داره ندونه که نيست دختري. نگراني خود بي ميشناسم، بچگي از رو دختر این من -

 .کنه مي چکار داره دونست مي رکسان. ترسيدم مي همين از هم من. نگفتم چيزي و زدم پوزخند

 کشو ته رو خاموش گوشي آخر و کردم ریجکت رو فاطمه بار چند. گذشت عذاب و دلشوره توي بعدي ساعت چند

 چپ فرشاد خوردم، مي تکون جام از که بار هر. بودند رسيده ها مهمون حتماً و بود شده تاریک هوا دیگه. انداختم

. اومد مي طرف این که دیدم رو مهدي دور از. کنه پرت رو حواسم که داد مي بهم کاري یه و کرد مي نگاهم چپ

 کجا؟: زد داد فرشاد دویدم، بيرون پيشخون پشت از و کردم بهانه رو همون

 .دارم کار مهدي با -

 شلوغ مون کوچه تو: گفتم. اومد مي ما ي کوچه سمت از داشت. اومدم در مهدي جلوي و رفتم بيرون مغازه از

 بود؟ پلوغ

 .داداش منه از سالم -

 .روحت تو -

 خبره؟ چه مگه نه، -

 .هيچي -
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 دست من و افتاد مي لج سر رکسان اگر. آورد مي فشار بهم داشت خبري بي دیگه. زدیم قدم مغازه سمت هم با

 پشت باید اصالً... بره در دستم از بذارم که نبود سميرا دیگه این. شد مي خراب چيز همه ميذاشتم دست روي

 فرت و فرت که من. بود نشنيده من از عشقي ي جمله یه حاال تا. کنم قلدري بدتر اینکه نه کردم مي نرمش تلفن

 الل یکي این جلوي نداشت، فرقي برام نبودشون و بود هم همچين که کردم مي دخترهایي دوست خرج احساس

 مغازه در جلوي. بود گذشته کار از کار دیگه حال هر به... نخونه رو حرفم و بشه پررو ترسيدم مي!!... بودم شده

 هوم؟: گفت تعجب با. کشيدمش کنار و گرفتم رو مهدي بازوي

 هی خواستگاري خوام مي: گفتم آهسته صداي با. بودیم کرده هم با رو اي بازي دیوونه هر. نداشتم تعارف مهدي با

 .بزنم هم به رو نفر

 

 يم پچ پچ تا دو شما باز شده چي: گفت و ایستاد چارچوب توي فرشاد. زد خنده زیر بعد و کرد نگاهم گيجي با اول

 کنيد؟

 .هيچي: مهدي

 .بيرون کنم پرت رو پسره برم خوام مي: من

 .ام بچه جان به شده عاشق: گفت فرشاد به رو و شد گردنم آویزون. خندید دوباره مهدي و موند باز فرشاد دهن

 !بزني هم به رو طرف خوشبختي بري که نيست اینجوري عشق: فرشاد

 !من واسه نده درس ادبيات! خب! خب: من

 !مهدي بيا: گفتم همزمان و دویدم کوچه سمت

: گفت مهدي. بود پارک اي نقره پژوي یه درشون جلوي. داد پایين رو کرکره غرغر با فرشاد و اومد دنبالم مهدي

 در؟ دم بکشمشون بزنم، زنگ خواي مي

 .اساسي کاري یه... نداره فایده -

 سرش؟ بریزیم اومد، که طرف. بياریم در رو این صداي: گفت و کرد اشاره ماشين به

 .ميشناسه رو من -

 .کنم مي ناکارش. نميشناسه که رو من -

 !نکن گوش رو این حرف! عادل تو به لعنت: گفت و رسيد بهمون نفس نفس با فرشاد... گفت نمي بد

 !!دیگه؟ یکي با بره خوام، مي که دختري هر ببينم وایسم چي؟ پس: گفتم پایين صداي با اما عصباني
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 !ميده؟ مثبت جواب بشه باز کالنتري به پات اگه -

 همين و کنه لج رکسان بود ممکن. نداشتم اعصاب. نده گير انقدر که دادم تکون هوا تو کالفگي با رو هام دست

 .همير یادش گرفتن زن ببينه، گلوش زیر تيزي کنم، مي خفتش فقط خب: گفت دوباره مهدي! بده جواب امشب

 !نيست بدفکري: من

 .نباشه هم تابلو که کن قطع رو محل برق. تير باالي برو ميدیم، کشيک: گفت بعد و کرد غرغر سرم فرشاد

 !فوتباله شب نکبت؟ زني مي زر چي چي: گفت فوري مهدي

 .باشه مونده برات دوستي اگه... ببين دوستات از یکي ي خونه برو: فرشاد

 .ندارم کسي از ترسي که من... بوده عمدي بفهمن بذار. کنم مي قطع رو خودشون برق نه،: من

 هک اینجا بودم، رفته باال پادگان دیوار از من. کردم دیوار آویزون رو خودم سریع و انداختم نگاهي بر و دور به بعد

 و فرشاد. بود تر نرم هم ها گربه از حرکتم. کردم حرکت دیوار روي آروم و کشيدم باال رو خودم. بود عسل برام

 هب گفتگو صداي داخل از. انداختم پارکينگشون توي آروم رو خودم. پایيدند مي رو کوچه ها ماشين پشت مهدي

. آوردم در رو چاقوم و رفتم برق کنتور سمت. بود خالي جنوبي، ساختمون کوچيک کن کفش. رسيد مي گوشم

 صداي. شدم پنهان ها سایه توي سریع و کردم هول کرد، حرکت نور توي که دیدم در ي شيشه پشت رو اي هاله

 !نشدم متوجه من مطمئني؟: گفت در پشت از رامبد آروم

 .بود گربه حتما... پسرم بيا: گفت دورتر از پدرش صداي کنه باز رو در اینکه از قبل

 خودشون که کردم مي قطع رو برق جوري یه باید. کردم حرکت دوباره و دادم بيرون رو نفسم. برگشت در جلوي از

 هم عموق اون تا. باشه آبرومندانه که دیگه روز یه مينداختند رو مجلس بود، نيومده که قحطي. کنند وصل نتونند

 .کردم مي کاري یه

 روف تاریکي توي خونه تمام که کشيدم رو فيوز سریع بعد. آوردم در صدا بي و انداختم کنتور ي گوشه رو چاقو

. دویدم در سمت به سرعت بيشترین با من و شد شروع پچ پچ صداي بعد بودند، شده شوکه همه لحظه یه. رفت

 در صداشون خنده از من، هاي حرکت دیدن با که ها بچه همراه و انداختم بيرون رو خودم. بود شده بيشتر صداها

 خيابون توي عادي خيلي و آوردیم پایين رو سرعت کوچه سر. دویدیم کوچه انتهاي سمت به سریع اومد، نمي

 ندیدنت؟: پرسيد فرشاد. بود شده سرخ خنده از مهدي. پيچيدیم

 .نه: من

 !بود تر باحال بدم طرف به صفایي یه ميذاشتي اگه ولي... وقت همه این بعد داد حال: مهدي

 .بسه کنه کم رو شرش... رو تپه گه کن ول: من
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 ندیدن؟ مطمئني: فرشاد

 !بابا آره: من

 !جون؟ عمو نداشت ترس دیدي: دادم ادامه خنده با بعد. کردم سرفه و کشيدم عميق نفس تا چند

 !نبود ترس بحث: فرشاد

 .مثالً بگيرم کشک بودم اومده من: گفت و افتاد جلو مهدي

 با فرشاد. شدیم مغازه وارد و دادیم باال رو کرکره فرشاد و من. رفت سوپرمارکت سمت. دادم تکون دست براش

 !افتادم راه شماها دنبال که بگو رو من: گفت سرزنش

 بشه؟ آب شکمت بدویي ترسي مي: گفتم کردم مي روشن رو گوشيم حاليکه در و خندیدم

 به اما «بودي؟ کجا پيش دقيقه پنج» بپرسه و بزنه زنگ نفر یه لحظه هر که بودم منتظر. داد تکون سر تاسف با

 بله؟: دادم جواب. افتاد گوشي رو ناشناس ي شماره یه جاش

 زند؟ آقاي -

 شما؟ -

 .دوست یه -

 .کمالوند هاي بازي کلوپ از: داد ادامه. بودم شده گيج ولي شد راحت خيالم و نبود مهدوي مال صدا

 اون به رو خودم اما خواد مي چي قبلي مثل دونستم مي و بود زده زنگ اشون دیگه یکي دوباره. رفت باال ابروهام

 !نميشم متوجه!! کلوپ؟: زدم راه

 .شدي متوجه خوب اتفاقاً: گفت خنده با

 !فرمایش؟ -

 ميده؟ بهت دور هر واسه چقدر کمالوند -

- ... 

 .پيست تو برو من واسه. ميدم برابر دو من -

 ...رو من ممکنه ببينيد، -

 نه؟ یا آره... نداره توضيح -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

163 

 

 جواب. مبود افتاده جا گروهش تو فعالً. شد مي شر برام بعداً کمالوند ولي. کنم قبول و بگيرم برابر دو تونستم مي

 .نه: دادم

 سود رپ پيشنهادهاي بزني، جيب به توني مي تا باید موقع اون تا بسياره، دست باالي دست: گفت تفاوتي بي با

 .نيست هميشگي

- ... 

 همونه؟ جوابت هنوز -

 .همونه -

 .بعد تا. خودته ميل -

 فهميده؟ چيزي کسي: گفت فرشاد و کرد قطع

 گفتي؟ چي -

 زدي؟ مي حرف رمزي چرا ميگم -

 .بود غریبه. نيست چيزي -

 چيز همه شمع با ولي کردي رو خودت کار: بود نوشته. کردم بازش سریع. بود رکسان طرف از. اومد اس ام اس برام

 !تره رمانتيک

 دیگه نداشت جرات صورتم دیدن با هم فرشاد و کردم خاموشش دوباره. بدم جواب که بود این از تر داغون اعصابم

 .بپرسه چيزي

 

. اشتمگذ پشتم رو بالش و دادم کاناپه ي دسته به رو ام تکيه. کشيدم باال رو خودم و برداشتم سرم زیر از رو بالش

 شد مي تر خالي و خالي مدام که گاراژي ي محوطه به کنارم ي پنجره از بس از. چسبوندم پشتيش به رو پيشونيم

 سرم. شد روشن اتاق المپ. کنم دراز رو ام دیده ضرب پاي کردم سعي. بود شده خسته هام چشم بودم، زده زل

 بارهدو و برگردوندم رو سرم. بود ایستاده چارچوب توي کت بدون و ریخته هم به پيراهن با کمالوند. کردم بلند رو

 و بشه شر خواستم نمي. بود کرده ام خانواده و من بار اومد مي در دهنش از چي هر مردیکه. کردم نگاه پنجره به

 !دیوار به کوبيدم مي رو سرش موقع همون وگرنه تهران برگردم نتونم

... وربخ: گفت نگرفتم وقتي. گرفت طرفم به رو دستش توي هاي ليوان از یکي و اومد سمتم. زد مي قدم اتاق توي

 .کنه مي بهتر رو حالت

 !ربخو... کني رانندگي توني نمي که امشب: گفت آرومي صداي با و اومد بيرون پدرش پشت در تاریکي از شيدا
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. ندارم مشکلي بدم نشون که نشستم درست ولي داشت درد. بدم تکون رو پام که کردم سعي باز و کردم اخم

 شدست و فرستاد پایين اخم با. کشيد سر جا یه رو خودش ليوان و انداخت کاناپه روي کنارم رو هيکلش کمالوند

 .دارم الزمش!! نيار فشار پات به: گفت و زد ام شونه به اي ضربه. گذاشت گلوش روي رو

 بحث دوني مي: گفت و کشيد پنجه اش ریخته هم به موهاي بين. بندازه رو دستش که کشيدم عقب رو خودم

 !کردم مي سکته که دادم نمي فحش اگر بود؟ پول چقدر

 .دیگه شد تموم... بابا نداره عيبي: شيدا

 نگشت مشغول ها وسيله بين. گذاشت پاش روي رو اوليه هاي کمک ي جعبه و نشست کاناپه ي دسته روي کنارم

 .کنيم مي زخمت حال به فکري یه االن: گفت و شد

 الًکام هم ها وسيله بررسي موقع صورتش سردرگمي از. باشه زده سفيد و سياه به دست حاال تا که اومد نمي بهش

 ولش: گفت. دوختم در به و گرفتم آویزونش پاهاي ساق و دامن کوتاهي از رو نگاهم مسعود صداي با. بود معلوم

 ...دارم مسئوليت! سمينار برم باید فردا من! شد دیرمون... کنيد

 !بياري ماشين خودت خواستي مي: شيدا

 !چيه؟ دیگه جعبه اون: مسعود

 .عميقه زخمش: شيدا

. بود اش شده جمع صورت روي نگاهم. کرد بررسيش و گذاشت شلوار هاي پارگي روي پام زخم باالي رو دستش

 .کنه مي کاریش یه خودش، به بده: گفت جدي و اومد سمتش مسعود که برداره رو بتادین و قيچي خواست

 .درمونگاه ببرمش شم مجبور شاید: گفت و زد زل من به شيدا

 !طرفه چي با دونست مي کرد قبول رو کار وقتي این: گفت داد، نمي محل بهش کسي اینکه از عصباني مسعود

 با کمالوند. نزنم حرفي که گرفتم رو خودم جلوي زحمت به و کردم مشت رو دستم. بودم من «این» از منظورش و

 !ندارم حوصله: زد تشر مسعود به رو شيدا، به نگاهي

 خوري؟ نمي: گفت و گرفت سمتم رو دوم ليوان

 .برم خوام مي -

 من ليوانِ  ته که اي جرعه. نشستم دوباره. کشيد پایين و گذاشت ام شونه روي رو دستش. بشم بلند کردم سعي

 .بود مرگيت یه شب سر از اصالً: گفت ميز، روي ليوان دادن هل از بعد و کشيد سر هم رو بود

 داري؟ مشکلي مگه: شيدا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

165 

 

 نه فهمي؟ مي باشه، آزاد چي همه از فکرت باید من، موتور رو ميري وقتي!... بگو خودم به الزمي پول: کمالوند

 !من پاي سرتا به بریني اینجوري اینکه

 از هم کاله و رفت در دستم از موتور کنترل وقتي. برگردوند رو سرش و داد فحشي لب زیر. کردم نگاهش نفرت با

 روي از رو شيدا دست و شدم بلند زور به. زد مي حرف پول از من جلوي حاال. بميرم بود نزدیک افتاد، سرم

 .نيست خوب حالت! بشين بيا: گفت بلند شيدا. رفتم در طرف لنگون لنگ. زدم پس ساعدم

 چه؟ تو به... دونه مي خودش: مسعود

 و برگشتم. گرفت رو بازوم تاریک، نيمه راهروي هاي پله جلوي و اومد دنبالم کسي. ندادم کدوم هيچ به اهميتي

 يارمب طاقت نتونستم دیگه. چپوند پيراهنم جلوي جيب توي و آورد در جيبش از تراول اي دسته. دیدم رو کمالوند

 !نکرده الزم: زدم داد و

: فتگ بعد. کرد فوت رو نفسش و نيفته که گذاشت ها نرده دور رو دستش. گرفتم طرفش به و آوردم بيرون رو پول

 !مينه. باشي داده باد به رو ام دوره این شانس که اینه از ترسم... باخته بار یه از بيشتر برام تو ارزش! پسر ببين

 !شانس؟: گفتم پوزخند با

 .خونه ببرنت ميگم فردا صبح، تا بخواب بگير، رو پولت -

 وفاداري اینجور... بود خودم آدم زد، زنگ بهت دیروز که اوني... نکن لج: داد ادامه و کرد مچاله مشتم توي رو پول

 .طرفم کي با که حاليمه. داره ارزش برام ها

 تنده، اخالقم. کنند مي حساب روم مردم! کمالوند ميگن من به: داد ادامه. نکردم باز رو اخمم ولي شدم نرم کم یه

 نداشتم؟ رو هوات کِي ولي... درست

 ي ادثهح البته. نيست خبري پول از نشم برنده تا بود گفته قبالً. برگردوندم جيبم توي رو پول و دادم تکون سر

 زا سرعت کنترل آن یه. بود خبریم بي و رکسان درگير مدت تمام ذهنم فقط. نداشت من روندن به ربطي امشب

 .بمونم شب تونم نمي: گفتم... رفت در دستم

 از ترزود خواستم مي فقط. بود تاریک نيمه و خالي سالن و بودند رفته همه. رفتم پایين یکي یکي رو ها پله آروم

 رتبم اوضاعت تا نميشي سوار هفته چند تا: گفت هيجان با ها پله باالي همون از در، به نرسيده. برم بيرون اینجا

 !کنيم مي سرویس رو اشون همه دهن بعد. شه

 با يول کنم مي جون کي خاطر به دارم دونستم نمي! پول تا است بقيه جلوي آوردن کم از ناراحتيش که بود معلوم

 به اوضاع که بودم فهميده دیگه بود، فرستاده خواستگاریش شب که اي sms با. رفتم بيرون و کردم تایيد سر

 که بودم چرخيده ها خيابون تو هم رو امروز تمام. بودم نداده رو کسي تلفن جواب کامل روز دو. گرده نمي بر اولش
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 سر رو من مدت همه این آشغال ي دختره... بودند کرده حساب من رو بيام، مسابقه واسه بودم مجبور. نباشم خونه

 !شده؟ تموم دنيا انگار که بود داغون انقدر حالم چرا! بودم؟ داده اجازه بهش چرا. بود گذاشته کار

 به متونست مي که احتياطي بيشترین با و کردم روشن. نشستم فرمون پشت و کردم راست و خم رو زانوم بار چند

 ساعت یه. دادم ادامه رانندگي به و زدم خيالي بي به رو خودم اما داشتم درد. رفتم بيرون گاراژ از بدم، خرج

 نور. شدم مي خارج فرعي ي جاده این خلوتي از تر سریع باید. بود کرده بهتر رو حالم کاناپه اون روي استراحت

 .کنم کنترل رو ماشين تونستم مي سختي به چون. نياد جاده وسط جونوري که بودم زده هم رو باال

. دادم تشخيص رو ماشين و کردم دقت بيشتر. دیدم رو حرکتي جلو ي آینه توي که بودم نشده دور گاراژ از زیاد

. کرد مي کم من ماشين با رو اش فاصله مدام و بود کرده خاموش رو هاش چراغ که بود روشن رنگ با سمند یه

 از که اي اندازه به جاده. کردم بيشتر رو سرعت. کشيد تير پام که آوردم فشار گاز پدال روي و داشت برم ترس

 ...نداره منظوري همچين که گفت مي بهم ام تجربه ولي بود وسيع کنه عبور کنارم

 تر سریع هم اون. دادم آینه به رو حواسم و بردم باال رو سرعت باز. بياد در جلوم نتونه که جاده وسط کشيدم

. شد شل پدال روي پام و نياورد طاقت قوزکم هاي استخون عاقبت. کرد مي درد همچنان من پاي و اومد مي دنبالم

 ور سوئيچ که بردم دست تا. شد خاموش ماشين. کرد پرت جلو به رو من کمي و کوبيد سپرم به پشت از سمند

 تا. تمنداش رو سریعي العمل عکس هيچ ناي بود، خورده سرم به که اي ضربه با. کوبيد دوباره بندازم، راه و بپيچونم

 .دویدند مي و بودند شده پياده ماشين از نفر دو جنبيدم خودم به

 مردها از یکي. شد باز جلو در که افتادم راه و کردم روشن رو ماشين. داشتم آبادي یه به رسيدن تا اي طوالني راه

 همون. شناختم رو صورتش من و اومد کمکش به هم دوم مرد. کردم تقال. کشيد بيرون ماشين از و گرفت رو ام یقه

. پروندم مشت و لگد دوشون هر سمت و زدم پس رو هاش دست. بودند داده من به رو کارش که بود سواري موتور

 .نداشت اي فایده ولي برسه دادم به باشه، اطراف کسي اگر که کردم بلند رو صدام

 از و شد خم زانوم. کشيد پام زیر یکيشون. اومدم نمي بر نفر دو پس از و بود خراب هم همينجوري روزم و حال

 این کس هيچ دونستم مي. بود کرده پيدا ارتعاش سکوت توي فریادهامون و داد صداي. افتادم جاده وسط پشت

 که يهای ضربه ولي گرفتم رو اومد صورتم سمت که لگدي! بشنوه رو ناموسي بي هاي فحش این که نيست بر و دور

 ودب ندیده ضرب سرم و پا اگر. کشيدم تقال از دست. بيفتم جون نيمه شد باعث و برید رو امونم خورد، شکمم به

... هي: گفت نفس نفس با. شد خم صورتم تو و نشست ام سينه روي پسر... حاال ولي بایستم جلوشون تونستم مي

 ...ندادي گوش... کن گم رو گورت گفتم بهت

 ...بودم زخمي آوردید شانس -

 زندگيم و مرگ بود، کرده ثابت که رفت رکسان سمت فکرم. انداختم چنگ هاش دست به. کشيد باال رو ام یقه

 مثل. پدر بي بود امشب زدن غلت همين لياقتت: گفت حرص با... فاطمه و مامان سمت بعد. نيست مهم براش

 !بيرون کنند مي پرتت آشغال
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 !سراغم بيا دیگه روز یه مردي: گفتم سرفه با و کردم بيشتر رو هام دست فشار

 نگه ماشينم جلوي. شد مي نزدیک داشت ماشين یه. چرخيد طرف همون به نگاهش و افتاد صورتش توي نور

 !عادل: زد زنگ گوشم توي فرشاد صداي. دوید طرف این به و شد پياده ازش سرعت با کسي. داشت

 کف هاي شن به سرم پشت. شد بلند ام سينه روي از و داد هل عقب به محکم رو ام یقه. داد فحشي لبي زیر پسر

 پسر. رفت دنبالش بيراه و بد با هم فرشاد و دوید خودش ماشين سمت سریع پسر. کردم اي ناله و خورد جاده

 فرشاد. گرفت عقب دنده بود، نشسته فرمون پشت اون از زودتر که دوستش و انداخت ماشين داخل رو خودش

 خواست؟ مي پول بود؟ کي این: گفت و نشست سرم باالي. دوید من طرف به و کرد ولشون

 .بود حساب تسویه... نه -

 شي؟ بلند توني مي... چي؟ سر -

 .آره -

 .اورژانس بزنم زنگ بذار -

 !نکن بزرگش. خوبم -

 این از بدتر دعواهاي. کنم جریان این وارد رو کسي خواستم نمي ولي داشتم درد پاهام و شکم توي هنوز البته

 مه سينه درد و کردم سرفه تا چند. بشينم که کرد کمکم. هام حرف این از تر جون سگ دونستم مي و بودم کرده

 دستمال تا چند. نشستم من و کرد باز رو عقب در. برد ماشين طرف به آروم آروم و گرفت رو بغلم زیر. شد اضافه

 زحمت به. داشتم نگه رو ها دستمال. گذاشت ام گونه و لب ي گوشه و کشيد بيرون شکل توپي جعبه از کاغذي

 آوردي؟ رو کي ماشين: گفتم و کشيدم دراز

 .عموم پسر -

 .فرمون پشت ميشينم ميشم، راه به رو بکشم دراز ساعت نيم -

 .ميام پشتتون از من -

 !پشتمون؟ -

 ودتخ ماشين: گفتم. نشست فرمون پشت فرشاد و شد باز جلو در بعد ثانيه چند. نشنيد رو سوالم و بست رو در

 چي؟

 !نياوردم ماشين که من: داد جواب رکسان نازک صداي. بود زنونه صدا ولي
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 ساعت دو همين! خوشحال یا عصباني یا باشم دلخور. کنم رفتار باهاش چجوري باید دونستم نمي زیاد تعجب از

 دامخ از انگار هم من و بود نشسته ماشينم فرمون پشت حاال داد، مي کشتن به رو من داشت فکرش که بود پيش

 چيه؟ قصدت: اومد حرف به خودش دقيقه پنج از بعد. افتاد راه. نزدم حرفي!!!... بود

- ... 

 نه؟. کني اذیت رو من خواي مي فقط -

 ؟تو یا من: گفتم. بود گرفته هم رو پيش دست چه. شد مي کشيده اعصابم روي سوهان مثل و داشت بغض صداش

 بود؟ این گفتي مي که کاري کني؟ مي چکار بيابون این تو -

 !!کنم؟ پيدات جاده وسط وضع این با باید من: گفت گریه با و شکست بغضش. ندادم جواب

 !خبر؟ چه عزیزت مهدوي از: گفتم و دادم فشار هم روي رو هام پلک

 !کني مي دیوونه هم من داري. خدا به اي دیوونه: گفت و شد بيشتر اش گریه

- ... 

 گفتم؟ مي چي داداشم به. بود گرفته واسطه رو رامبد -

- ... 

 .خودت به بجنبي خواستم مي -

- ... 

 .کردم رد رو ها مهدوي از بهتر من -

 ِ... توُي خاطر به: کرد اضافه و انداخت عقب به کوتاهي نگاه

 !خرِ  من: گفتم خودم. نکرد پيدا مناسبي صفت

 که کي هر با کردم؟ حقت در اي بدي چه من مگه کني؟ ناراحت رو من خواي مي فقط چرا: داد ادامه رو حرفش

 کني؟ مي اینجوري داره دوستت

- ... 

 ميشي؟ راحت بميرم من -

 هل کافي ي اندازه به من! کن بس: گفتم. کرد مي داغون رو اعصابم اش ناله صداي فقط ميگه چي دادم نمي گوش

 !نکن بيشترش دیگه تو ام،
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 زخي نيم سختي به. کرد ام دیوونه هاش اشک کردن پاک و کردن فين فين صداي تمام ي دقيقه ده. شدیم ساکت

 پول با نگفتي خودت مگه بودم؟ اومده چي واسه دوني مي. توئه خاطر به خدا به... توئه خاطر به: گفتم و شدم

 برگردم؟

 .کردم غلط من: گفت گرفته صداي با

 بود؟ این ها حرف اون از من منظور کني مي فکر واقعاً: گفت و چرخيد عقب به کامل. داشت نگه و کشيد کنار

 !نکن گریه -

 کني؟ هایي آدم همچين درگير رو خودت -

 !ها شيشه این به کوبم مي رو سرم! نکن گریه: زدم داد عصباني

 فشضعي صداي. کرد پاک رو هاش چشم دست با و کشيد عميقي نفس. کوبيدم کنارم ي شيشه به محکم رو دستم

 ...شده سرم تو خاکي چه ببينم! بکش دراز: شنيدم رو

 :شکستم رو سکوت بعد دقيقه دو. انداخت راه رو ماشين. شدم خيره ماشين سقف به و برگشتم جام سر دوباره

 شنيدي؟ رو هامون فحش

 کردیم؟ پيداتون چجوري کردي فکر پس -

 !ها نيستم بددهن هميشه من: گفتم. گرفت درد ام سينه باز که خندیدم آروم

 .کني مي کاري کتک وقتي فقط -

 !ضعيفه!... نخوري کتک باش مراقب پس -

 خوب بکشم دراز خونه تو نيست، جا اینجا... خوبم من: گفتم. کرد فين فين دوباره. نزد حرفي اما خندید آروم

 .ميشم

 بودند؟ کي ها این -

 ...من قبل -

 وت. دونم مي رو جریان من: گفت خودش. کردم قطع رو ام جمله باشه، گفته بهش ممکنه چقدر فرشاد دونستم نمي

 بودي؟ گرفته رو جاشون

 .آره -
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 پياده صدا و سر بي و کرد پارک رو ماشين. زدم خواب به رو خودم من و کردیم سکوت دو هر خونه تا راه ي بقيه

 و ادد تکون سر فرشاد. بود پارک من مال پشت ماشينش که کرد مي صحبت فرشاد با داشت. نشستم جام سر. شد

 راهي؟ به رو: گفت و کرد باز رو من سمت در. اومد طرف این به

 .بابا آره -

 .بيمارستان ببرمت بذار -

 .ني الزم. خوبم -

 !کني مي رو خودت کار کنم، هم پاره رو خودم... دونم مي -

 با و کرد باز برام رو در رکسان. رفت و شد سوار. برگشت ماشينش سمت و داد دست. دادم تکون سر لبخند با

 کجاست؟ کليدت: گفت بود پچ پچ حد در که صدایي

 هاي خورده کتک مثل خواستم نمي. کرد باز رو خونه در صدا بي و احتياط با. آوردم بيرون جيبم از رو کليد

 رانينگ با. اومد دنبالم و کرد قفل رو ماشين. رفتم در دم تا خودم و کنه کمکم نذاشتم. کنم تکيه بهش بدبخت

 رو بازوم بيفتم، بود نزدیک. بست آروم رو در. بود خاموش شون خونه هاي برق انداخت، کوچه انتهاي به نگاهي

. يمرفت باال تاریک هاي پله از کنيم، ایجاد تونستيم مي که صدایي کمترین با. داد هول خونه سمت و داشت نگه

 دوم ي طبقه به رو خودم بدبختي با. خوابيدند مي زود و داشتند عادت من هاي اومدن دیر به آقاجون و مامان

 نکرده روشن رو المپ کاش. شد خيره هام چشم به دلخوري با و نشست کنارم. کشيدم دراز تخت روي و رسوندم

 !!ردهنک الزم: گفت آهسته بزنم، حرفي که کردم باز رو هام لب. بود بدتر من حال از. دیدمش نمي قيافه این با و بود

 !رکسانا -

 !!نگو هيچي! هيس -

 !ببينم بخواب کجا؟: گفت. نشستم جام سر و خندیدم کوتاه

 .حموم برم کن کمک -

 درد شلوارم کنم، عوض لباس خوام مي!... منظورمه حموم در تا: گفتم و گرفت ام خنده باز. زد زل بهم تعجب با

 .مياره

 عوض جا همين: گفت و شد بلند جاش از. آورد مي فشار ام دیده ضرب پاي به و بودم پوشيده مشکي تنگ کتون

 .بيرون ميرم من کن،

 .برو بعد بنداز کشو تو از چيزي یه -

 !بردار خودت: گفت و بست سریع کرد، باز رو اول کشوي در
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 هب رفتم سرویس سمت زور به. بود کرده باز رو اشتباهي کشوي. رفت بيرون و کرد نگاهم چپ چپ. شد باز نيشم

 بار دو یکي. بود افتاده صورتم تو زخم تا چند جاي. کرد باز راه سينک توي خون رد. پاشيدم آب صورتم

 رل از دستمال تا چند. ببينه که نبود امروز. بودم داده سکته رو علي و بودم اومده خونه شب نصفه همينجوري

 تا هد از بعد هم تيکه شيش شکم حتي. شدم زمين پخش شکم درد از کمدم کشوهاي کنار. رفتم بيرون و کشيدم

 در زحمت به رو شلوار. بود گرميشون دست تازه این وگرنه بود رسيده زود فرشاد که آوردم شانس. ميده وا لقد

 داخل به رکسان. کردم عوض گشادتر یه هم رو تيشرت. رفت تنم راحت شلوارکم. انداختم اي گوشه و آوردم

 بيام؟: پرسيد آروم و کشيد سرک

 !بيا -

 .دادي دست از رو نمایش: گفتم خنده با. بود خوابم واسه فقط که کرد نگاه ام چارخونه شلوارک به و شد اتاق وارد

 چي؟ باشي کرده داخلي ریزي خون اگه: گفت ناراحتي با و نشست جلوم. نخندید

 .شد مي معلوم حاال تا... نيست چيزي -

 .برم نمياد دلم -

 بري؟ گفت کي: گفتم نيشخند با

 کي نفهمم و بشم ولو تخت روي خواستم مي فقط. شدم بلند. گرفت رو بازوم زیر و کرد درشت رو هاش چشم

 و ارچپ یه بيرون: گفت و آورد بيرون قرص کيفش از. دادم تکيه تخت تاج به و نشستم ها مالفه روي. بره مي خوابم

 .بود ليوان

 .ميذاره شب هر مادرم: گفتم من و رفت اتاق در سمت

. دکر نمي کم من دردهاي از چيزي قرص این ولي کشيدم سر رو ليوان و انداختم باال قرص یه. برگشت یخ پارچ با

: گفت و کرد اشاره دري به. بيارم خودم روي به رکسان جلوي خواستم نمي اما... مچاله بدنم و بود داغون حالم

 اینه؟ دستشویي

 !بکش دراز تو: گفت و نشست نزدیکم. برگشت خيسم ي حوله با و رفت داخل. دادم تکون سر

 از که اخمي با. کشيد لبم ي گوشه و گونه روي رو حوله و کرد مرتب برام رو سرم زیر بالش. دادم ليز رو خودم

 !نخور وول: گفت و داشت نگه رو ام چونه کشيدم، عقب رو سرم کمي بود سوزش

 مياد؟ خون دوباره! شستم االن -

 ...مونه مي جاشون فردا ولي کمه... آره -

 .کردي چکار خودت با ببين: کرد زمزمه و داد ادامه کارش به. بود پکر خيلي صورتش
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 ...پفـ اون یا من -

. نداره کردن شوخي ي حوصله دونستم مي. بود شده خيره هام چشم به. شد متوقف دستش. خوردم رو ام جمله

: بپره فکرم از که کشيدم پيش حرف. باال بياد همراهم دادم مي اجازه نباید... شلوارک با اتاقم، توي شب، نصفه

 کردي؟ هماهنگ فرشاد با چجوري

 افتادي، دردسر تو اگه دادم قسمش... ميذاري مایه جون از گفتي که روز اون بودم، شده مشکوک کارهات به -

 .کنه خبرم

 !بودي؟ داده شماره کرد؟ خبر چطوري -

 ات پياده شيطون خر از تونم مي من کرد مي فکر. کردي دیر گفت زد زنگ: گفت و انداخت باال ابرو اخمم واسه

 .شدم جيم بوم پشت کارگاه ي بهانه به نيست، حواسش بابا دیدم هم من... کنم

 !!کنند مي کارها چه زمونه دوره این دخترهاي... اوه اوه -

 و زخم به چشمش و برگردوند رو سرش. خندید ام پيرزنونه لحن از. داشتم نگه دستم توي رو دستش و خندیدم

 خنده. نداشتم هم رو کردنش تميز حال. بود شده ایجاد موتور تصادف از که افتاد پام زانوي و ساق هاي کبودي

 !شدند نمي من حریف که نفر دو وگرنه افتادم موتور رو از: گفتم. کرد نگاهم نگراني با و خشکيد هاش لب روي

 .منه تقصير ها این ي همه -

 !ها نکني گریه... نيست چيزي -

 !نرو دیگه خدا رو تو: گفت التماس با. شد جمع هاش چشم توي اشک و لرزید هاش لب بدتر ولي

- ... 

 خب؟ -

 .بياد سرت بالیي خوام نمي من: گفت دوباره. دادم تکيه دستم به و شدم خيز نيم

 سرش. کرد جمع بغلم تو رو خودش. نگرفت رو جلوم. کردم بغلش و نشستم. بيارم طاقت نتونستم اما خواستم نمي

 نميري؟ دیگه: گفت. بود کرده زوم پام زخم روي هنوز نگاهش. چسبوندم ام سينه به رو

 .نميرم نه، -

 !بده قول -

 .ميدم قول -

 خواستگاریم؟ مياي کي: گفت و کرد بلند رو سرش
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 مي گفته کي حاال: گفتم لبخند با. بود جدي واقعاً هاش چشم اما کنه مي شوخي کردم فکر اول. گرفت ام خنده

 !خواستگاري؟ بيام خوام

 !بابا کردم غلط: گفتم سریع که بود زده بهت انقدر و کرد نگاهم ساکت لحظه چند

 درد که انقدر. شد ميخکوب هاش لب روي بدجوري نگاهم. نذاشتم که کشيد عقب رو خودش و انداخت باال ابرو

 پرت هامون، خانواده و خودمون موقعيت حتي چيز، همه از حواسم گرفتم رو بوسه اولين وقتي و رفت یادم هام

 تمام. چسبيد کمرم به و رفت فرو موهام بين هاش انگشت. کشيدم پایين عقب از رو صورتيش شال. بود شده

 به راحت انقدر حال به تا. بود نيومده طرفم حسي همچين با دختري هيچ حال به تا. کردم باور رو فاطمه هاي حرف

 .بگم «نه» بهش تونستم نمي اصالً. بودم نداده قول کسي

 مکرد بدي کار االن دونستم نمي. نشست و شد جدا ازم سریع ولي آوردمش پایين خودم با و کشيدم دراز اراده بي

 به دوباره آخر دست شد، خيره هاش ناخن به بعد چرخيد، اتاق توي هاش چشم. کرد مي نگاه ناجور خيلي اما! نه یا

 !گرفتيم رو تصميممون که ما: گفتم. کرد نگاه من

 ...خونه برم باید من: گفت بعد و گرفت هاش دندون بين رو پایينش لب

 .دونم مي -

 ي؟خوب مطمئني: گفت و برگشت. رفت در سمت و برداشت زمين روي از رو کيفش. کرد مرتب رو شالش و شد بلند

 .آره -

 برم؟ -

 !نه -

- ... 

 !نه که منه به اگه پرسيدي، خودت -

- ... 

 .ندارم مشکلي من... برو خب خيله -

 .کنه کنسل رو هات کالس تارا بزن زنگ. آموزشگاه نيا صبح -

 .ميشم بهتر صبح تا -

 .مکن خاصي کار خواستم نمي من... ببين: گفتم. پيچوند دستش توي رو شالش ي گوشه و شد گرفته صورتش
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 و زدم رو تخت باالي برق کليد. رفت بيرون و داد تکون سر کوچيکي، لبخند با. گرفت ام خنده خودم حرف از

 يسع و بستم رو هام پلک! بخوابه؟ من کنار امشب داشتم؟ انتظاري چه. کردم ولو تخت روي ميلي بي با رو خودم

 .ندم اهميتي شد، مي مرور مدام فکرم توي که پيش دقيقه چند هاي صحنه به کردم

 غير چيزي خواستم نمي. کرد نگاه من به دوباره زد، مي هم حاليکه در و انداخت چایش توي دیگه قند یه آقاجون

 چایم ،روز هر برعکس. بشينم سفره سر تونستم نمي و داشت مشکل هنوز کمرم و پا ساق اما برسه نظر به طبيعي

 شکوکم صورت با باالخره آقاجون. بودم نشسته سفره کنار ميز پشت دیگه خوراکي سري یه با و بودم برداشته رو

 نميشيني؟ زمين چرا: پرسيد

 .برم زود خوام مي کمه، وقتم -

 شده؟ چي چشمت زیر -

 .هيچي -

 رسيد؟ دعوا به کشيدنت شونه و شاخ باز -

- ... 

 کردي؟ درمونگاه ي روونه رو نوایي بي کدوم باز -

 ودب کوفته بدنم هم هنوز. بذارم دهن به دهن کسي با تونستم نمي و بود خورده جر کمي لبم ي گوشه. نزدم حرفي

 هميشه، دماغي گنده عادت به آقاجون. بودم گرفته دوش زور به صبح و بود برده خوابم زود دیشب. داشت درد و

 ازش مامان پيش لحظه چند که آشپزخونه در به کوتاهي نگاه با و گذاشت نعلبکي روي صدا و سر پر رو استکانش

 انداختي؟ راه دعوا مردم دختر سر: گفت بود، رفته بيرون

 !نه -

 خسروي؟ دختر -

 !دیدمتون دیشب: گفت جدي خيلي. چرخيد سمتش هام چشم و موند هوا رو بودم کرده درست که اي لقمه

 دردت به دختره این کردم مي فکر: گفت و داد تکون سر تأسف با. دادم قورت رو دهنم آب. افتاد دستم از لقمه

 .کنه مي جمعت... خوره مي

- ... 

 !!محل الت ي خونه ميره شب نصف دخترش که باالتر بندازه رو کالهش خسروي... کردم مي اشتباه -
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 هآورد باال دیگه گند یه. بگم باید چي دونستم نمي اصالً. نيومد بيرون ازش اي کلمه هيچ اما کردم باز رو دهنم

 داشتي، عجله: گفت و زد پوزخندي. ریخت مي هم به چيز همه رسيد، مي رکسان برادر و پدر گوش به اگر و بودم

 !!نشه دیرت

 رت جدي قضيه بندازم راه قال و قيل اگر که رسيدم نتيجه این به بعد دادم، فشار اي لحظه و بستم رو هام پلک

 به مشدید ميل با داشتم. رفت نمي پایين گلوم از لعنتي. چپوندم دهنم تو رو لقمه و نياوردم خودم روي به. ميشه

 دستش باز. کردم مي مبارزه آقاجون، سمت دستم توي استکان کردن پرت و سفره سر هاي ظرف تموم شکستن

 که نداشت زندگي و خواب شب نصف! بياره در رو پدرم خواد مي که دونستم مي حاال همين از و بودم داده گزک

 صورت به خواستم نمي. دادم پایين اخم با رو لقمه و خوردم چاي از اي جرعه زور به! پایيد؟ مي رو من آمد و رفت

 متوجه هام چشم از که دادم نمي بهش رو شانس این... نه. ببينم اش چهره تو رو پيروزي حس و کنم نگاه آقاجون

 .بشه دردم

 اردو مامان. باشه ام صبحونه به حواسم تمام تا دادم تکيه ميز به رو آرنجم و گذاشتم پيشونيم روي رو دستم کف

 ازش. بود گفته بهش حاال تا آقاجون حتماً. نکردم نگاه هم اون به. نشست آقاجون کنار جاش سر و شد آشپزخونه

 ساکتيد؟ چرا شده؟ چي: خورد گوشم به مامان صداي. کشيدم مي خجالت

 !خواد مي زن پسرت: داد جواب آقاجون

 .وقتشه دیگه: داد ادامه من به توجه بدون. کردم نگاهش سریع

 .زنم مي باال آستين امروز همين از خودم. وقتشه که معلومه: گفت و شد خوشحالي غرق مامان صورت

 ...مامان: گفتم و کردم اي سرفه تک

 !ها نياري بهونه باز -

 ...من -

 .تر خانوم یکي از یکي برات، دیدم دختر تا هزار -

 !داري؟ سر زیر رو کسي خودت نکنه: گفت. کردم نگاهش خواهش و بالتکليفي با

 تو در این از رو پاشون ندارند حق! روشنه تکليفشون که اميرعادل دور دخترهاي: پرید حرفمون وسط آقاجون

 !باشم گفته!! بذارند

 مي هميشه. انداختنه چرخ الي چوب آقاجون قصد که شدم مطمئن دیگه. نگفت چيزي اما شد ناراحت مامان

 با و کردم ول رو صبحونه. داشت کافي ي بهانه هم حاال کنه، مخالفت کنم مي معرفي من که دختري با خواست

 .مامان خدافظ: گفتم و رفتم در سمت. نزنم لنگ جلوشون که شدم بلند جام از احتياط
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 !نزن صدمه رو خودت انقدر! باش مراقب -

 بده؟ شوهر رو دخترش خواد نمي خسروي ببين: گفت مامان به آقاجون و دادم تکون سر

 رو لمالعم عکس که کرد نگاه من به مامان! بگه؟ رو این که شرتم کف بود کشيده رو دلم. شدم خيره بهش گيجي با

 .کردم رو جوش و پرس خيلي اتفاقاً: گفت آقاجون به بعد. ببينه

 !زیاده هم این سر از ولي چرخه نمي دهن تو اسمش -

 .بياد شيرین بزي دهن به باید علف -

 شخواستگاری سر من که نمایشي اون با. داد تکون سر پوزخند با آقاجون و کردند نگاه بدبخت بزي به دو هر بعد

 بعداً: مگفت. باشه تفاوت بي صدام لحن که کردم سعي و انداختم باال شونه! داشت؟ پرسيدن دیگه بودم، انداخته راه

 .دارم عجله زنيم، مي حرف

! ديش مي کبود داشتي که پيش دقيقه پنج: شنيدم رو آقاجون آميز طعنه صداي که بودم نرفته بيرون در از هنوز

 !!نداري؟ وقت حاال

 موندن خونه تو طاقت دیگه دیشب از بعد. رفتم در سمت مستقيم فقط. بدم جواب نتونستم و گرفت ام خنده

 . رسوندم آموزشگاه به رو خودم تاکسي با ولي نداشت رانندگي جون هام استخون. نداشتم

 گردو دمم با من و بود حوصله بي و پکر صورتش. شد سالن وارد در از تازه مهدوي شدم، آسانسور سوار وقتي

 !شنيدم ناجوري چيز یه: گفتم مقدمه بي. داد تکون سر و شد وارد. داشتم نگه براش رو آسانسور. ميشکستم

 آره؟... ها برق مجلس وسط اینکه مثل... پریشب

 هر به. نيست مهم: گفت و کشيد عميقي نفس. دونستند مي همه واقع در. رامبدم زن برادر من که دونست مي

 .نداشت نتيجه توي فرقي حال

 عجيبي اخم با شدن پياده موقع. کردم نگاه جلوم ي آینه توي لبخندم به من و زد رو خودش ي طبقه ي دکمه

 !بود اي بچگونه خيلي کار: گفت و کرد نگاهم

 !نداره بزرگ و بچه دیگه که حادثه: گفتم لبخند با

 !بله -

 ه،خالي ها بچه کالس دیدم و شدم خودمون ي طبقه وارد وقتي. بود فحش شبيه بيشتر گفت که اي «بله» و رفت

 کوفته بدن این با البته. شد مي تشکيل همکف توي کالس و داشتند نمایش دوباره. خورد ذوقم توي حسابي

 هنرجوم شدن عوض بار هر با و شد رد هم سر پشت تدریسم هاي ساعت. بود ممکن چيز بهترین سکوت و آرامش
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. سالم: نوشتم. بدم اس ام اس که گرفتم تصميم باالخره. نداشتم رفتن پایين جون اما زدم مي راهرو به سري یه

 کجایي؟

 کجایي؟ تو. دیدم تازه: بود نوشته. بده جواب تا کشيد طول دقيقه پنج

 .کالسم سر -

 !!نگرفتي؟ مرخصي مگه: گفت فوري و زد زنگ

 .نه -

 !اینجا؟ اومدي شدي بلند کردي، مي استراحت باید چرا؟ -

 .ببينمت خواستم مي -

- ... 

 کجایي؟ -

 .بدم آموزش تحویل رو سالن کليد ميرم دارم -

 .ميام دارم: گفتم و رفتم آسانسور سمت

 دوم ي طبقه راهروي. شدم وارد و پوشيدم کت. اومد باال زود خوشبختانه. زدم رو آسانسور ي دکمه و کردم قطع

 با و اومد باال ها پله از. موندم منتظر آموزش در کنار. شد مي خالي جا همه ناهار ساعت. بود خلوت هميشه مثل

 .نيست چيزیم: گفتم. کرد بررسي رو پام تا سر نگراني

 روي هام چشم. دادم مي اش ادامه حتماً داد مي پا اگر. نشست صورتم روي لبخند و افتادم تخت روي ي بوسه یاد

 .بود شده عادي چشمم به دیگه هم قدش. اومد مي خوشم من ولي بود شده قبل از تر تپل ذره یه. چرخيد هيکلش

 نگاه رفته باال ابروي و اخم با حاال که شدم خيره ایش قهوه هاي چشم به دوباره. داد مي نشونش هم تر بامزه اصالً

 !چيه؟: گفت. کرد مي

 .بيرون بریم ناهار -

 !!بري؟ راه توني مي -

 .آره -

 .کنم هماهنگ کن صبر پس -

. دز زل بهم گيجي با. کشيدم دستش از رو سالن کليد به آویزون زنجير شد، نزدیک که همين و اومد در سمت به

 .بزنه حرف ات خانواده با قراره مادرم: گفتم و زدم نيشخند
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 .نيستم مطمئن هنوز که من: دادم ادامه تر آروم و کشيدم عقب رو دستم. بگيره رو کليد خواست

 .مياد یکي االن!... بده: گفت عصباني و چرخوند چشم راهرو توي

 داري؟ دوست رو من گفتي هم بار یه اصالً: گفتم و داشتم نگه باال رو دستم

 !گفتي؟ بار چند تو -

 باشم؟ نکرده که مونده کاري دیگه من -

 زد؟ جار باید رو چيز همه مگه... رو اون بده: گفت و کرد درشت رو هاش چشم

 .نميدم داري، دوستم نگي تا... نيست حاليم چيزها این من -

 !!نيستم ساله 10 دختر که من -

 بگو؟ -

 .باشي فهميده حاال تا باید خودت -

 کاري دیگه دادي خبر بهشون: گفت. گرفتمش محکم و افتادم خنده به. کشيد رو کليد زنجير و انداخت دست

 نداري؟ باهاشون

 !دخترهام؟ دوست به -

 !بودند کرده استخدامت که هایي همون به -

 دیگه؟ بگو... زنم مي زنگ عصر! نترس -

 بعد و پيچيد ها سراميک روي کليد صداي. کردیم ول رو کليد هولمون از دو هر و شد باز گوشمون کنار دقيقاً در

 !!تارا: گفت رکسان

 يشه،م تموم داره ناهار وقت!... دیگه بگو بهش: گفت رکسان به خنده با تارا. گرفتم فاصله و کردم اي سرفه تک من

 !برم خوام مي

 !منتظرم پایين: گفتم خنده با من و رفت غره چشم براش رکسان

 ي شماره و نشستم همکف راهروي هاي صندلي روي. بودیم کرده سه نشده، هيچي هنوز. رفتم آسانسور سمت به

 اي؟ زنده: گفت خنده با که پيچيد گوشم توي صداش. گرفتم رو فرشاد

 .شما ي اجازه با -

 .نزدم زنگ خوابي، حتماً گفتم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

179 

 

 .بيرونم -

 بودند؟ کي نفهميدي هنوز -

 .دونم مي -

 .ببرم مسافر جاده اون رفتم گفتي مي! ندادي؟ خبر مليس پليس به چرا: پرسيد تعجب با

 .کنم مي یکي رو باباشون ننه ببينمشون، که دیگه ي دفعه خودم... ميشه شر کن، ول -

 .بره شو خيال بي اصالً... بدتره که اونطوري -

 من؟ نامزد به بودي زده زنگ چرا -

 !!کي؟ -

 .کي دوني مي -

 !!!نامزد... اون -

 ازش؟ گرفتي شماره چرا. آره -

 گوش رو من حرف... ميدي خودت دست کار داري دیدم هم من. بگم بهش شد چيزي گفت... داد خودش علي به -

 !بياي عقل سر ببيني رو خودش شاید گفتم نميدي،

 !گوشيت از کن پاکش -

 .حاال خب -

 !مثالً رفيقتم من... دهنت تو! نکن رو من خبرچيني هم دیگه -

 کني؟ مي پچ پچ چرا -

 .آموزشگاهم تو -

 !وسط؟ ننداختم خودم کردم بدکاري باشي؟ تنها خانومت با گذاشتم دیشب کردم کاري بد -

 ،بزنم زنگ کمالوند به نرفته یادم تا خواستم. کرد قطع زود و اومد مشتري. ندادم ادامه رو بحث و خندیدیم دو هر

 اسهو گذاشتم و شد پيدا رکسان ي کله و سر اما بگردند دیگه سوار موتور یه دنبال و نباشند منتظرم دیگه بگم

 سریع خيلي چيز همه. بزنم حرف گوشي با هم رو بودیم هم با که کوتاهي هاي فرصت همين خواستم نمي. بعد

 دیگه فنص و بودم گرفته دلم با رو نصفش که تصميمي. نباشه عاقالنه تصميمم که ترسيدم مي و بود رفته پيش

 !کمرم زیر با رو اش
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 هب عاقبت. فهميدم نمي رو فرقشون من و کرد مي نگاه منتظر فروشنده. انداختم اطرافم هاي گل انواع به نگاهي

 بگيرم؟ گلي چه: زدم sms رکسان خود

 .نکش زحمت. نيست الزم چيزي: رسيد جواب که دادم مي گوش فروشنده هاي توضيح به داشتم

 پرسي؟ مي من از چرا: گفت اش خنده از پر صداي و زدم زنگ. بود شده نجيب من واسه حاال

 !اوگاندا؟ جمهور رئيس بپرسم؟ کي از پس -

 .بگير سفيد رز: گفت و خندید دوباره

 تا؟ چند -

 .دیگه کنه پر که تا چند هر -

 باشه؟ رنگي چه دورش هاي آتاشغال این -

 !!خواستگاریته مثالً! باش داشته ذوق کم یه -

 پرسم؟ مي عشقم از دارم بده -

 .باشه سبز -

 رو ها رسوم و رسم این ي حوصله... محضر بردم مي گرفتم، مي رو دستت که بود من به اگه: گفتم و خندیدم

 .ندارم

 .خدا به هم من -

 ،مامان. پيچيدم مون کوچه تو رامبد با همزمان بعد ساعت نيم. زد مي لبخند فروشنده کردم، قطع رو تماس وقتي

 راچ: گفتم جمع به نگاهي با. باشه هم سميرا که اومد نمي خوشم. بودند حياط توي فاطمه و سميرا علي، آقاجون،

 کردید؟ لشکرکشي

 نبودي من هاي برنامه از کدوم هيچ تو که تو: داد جواب علي. انداخت باال رو ابروش و شد منظورم متوجه سميرا

 !نيستم بخار بي تو مثل من ولي

 !اخهش تا چار گرفتي؟ ختم گل دسته سبد، جاي به چيه؟ این: گفت آروم و گرفت دستم از رو شيریني و گل فاطمه

 !!پرسيدم خودش از -

 زدي؟ زنگ بهش بگم آقاجون به: گفت شيطنت با
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 کنيد؟ مي پچ پچ چي: گفت بلند مامان. دیده هم با شب نصفه رو ما آقاجون نداشت خبر. خندیدم

 .هيچي: گفت و رفت سمتشون فاطمه

 بيام؟ شما با یا خونه برم کنم؟ چيکار من: گفت و کرد حياط داخل رو سرش رامبد

 .هستي نخودي تو: علي

 !تون خونه برو تو زیاده، تعدادمون ما: فاطمه

 کنيم؟ جنگ قراره مگه: رامبد

 .بشينند من ماشين تو مامان و فاطمه: گفتم نباشه، باهام آقاجون اینکه براي من و خندیدند همه

 !راه قدم دو... خواد نمي ماشين: گفت اخم با آقاجون

 !ها افتم نمي راه کوچه تو گل و شلوار کت با من: گفتم بلند من و کرد تایيد هم فاطمه

 .بود هم تر شلوغ کوچه که ما زمان تازه! کشيدم چي من ببين: گفت و زد خنده زیر رامبد

 !پشيموني؟ نکنه: داد جواب و کرد نازک چشم پشت فاطمه

 .کنم مي غلط من: رامبد

 !ذليل زن: علي

 .گفت رامبد که همون هم من: گفت سریع علي و کرد اي سرفه تک سميرا

 .شد دیر! ببينم بریم بيایين: من

 .بيفتيد راه بعد خونه، برسم من کنيد صبر: رامبد

 پوشيده مجلسي و رسمي هاي لباس هم بقيه. دادم فاطمه به و آوردم در رو مشکيم کت. رفت بيرون حياط از

 توي رو بود خاص هاي مراسم مال که عقيقي تسبيح و بود برداشته رو فلزیش سر عصاي حتي آقاجون. بودند

 !نيفتيد راه من دنبال... ميرم تر جلو من: گفتم. داد مي تکون دستش

 م،برس خونه وقتي دونستم مي. بودم رسيده خودم به برم خرید واسه اینکه از قبل. زدم بيرون من و خندید مامان

 ام خنده. رفت و داد تکون دست «بيا» ي نشونه به برام. رفت مي داخل درشون از داشت رامبد! نميدند مجال بهم

 ابرع نفر سه دو جز به خوشبختانه و موندم بقيه منتظر درشون جلوي. دویدم خنده با رو کوچه طول تمام و گرفت

 .ندیدم رو کسي
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 توي گل دسته به سميرا. کردم مرتب رو کراوات و پوشيدم روشنم طوسي پيراهن روي رو کتم. رسيدند همه

 !گيرند مي قرمز رز خواستگاري واسه نگرفتي؟ قرمز چرا: گفت و کرد اشاره دستش

 .داره دوست سفيد خودش -

 !!گرفتيد فاکتور رو آشنایي هاي جلسه همين خاطر به پس. ok: گفت دار کنایه لحن با و داد تکون سر

 هست؟ مشکلي! شما ي اجازه با: گفتم تر آروم صداي با من و زد زنگ علي

 گرفت چشمش نزدیک رو چادر بعد. کرد اساسي ماچ یه و کشيد تر پایين رو من مامان شدن وارد موقع. نزد حرفي

 .منتظرند مردم... بریم: زد تشر بهش آقاجون. کنه مي گریه نبينم من که

 پگاه لپ. کردم احوالپرسي و شدم خونه وارد همه از آخر. بود اش هميشه کار. کرد دورم مامان از و داد هل رو من

 ؟!بودي اینجا پس: گفتم و کشيدم رو

 .خانومم عروس طرف از من... اهوم: گفت کمر به دست

 ندلبخ با. کردم سالم و دادم دستش به رو گل دسته. داد تکون رو ابروش که انداختم نگاهي رکسان به و خندیدم

 !ندیدمت وقته خيلي خبر؟ چه: گفت و نشوند آقاجون کنار رو من رامبد. داد تکون سر

 !پيش دقيقه 1 از: گفتم و کردم نگاه مچيم ساعت به

 آقا کنجکاو نگاه از که کرد زوم من روي هاشون چشم. شد قطع ناگهاني طور به جمع هاي زمزمه و خندیدیم

. شدم موفق چقدر دونستم نمي و برسم نظر به خجالتي دامادها شبيه که کردم تالش. شدم معذب شدیداً فرامرز

 ارکسان براي بار دو هفته این تو: گفت خنده با. شد برداشته من از جمع توجه و کرد باز رو صحبت سر فرامرز آقا

 ...اومده خواستگار

 .همينه باشه، خونه تو که بخت دم دختر: اومد حرف به مامان

 هم دقيقه ده! بميرم عقد از بعد بود قرار انگار. شد خيره من به و رفت لک توي صورتش دوباره اما. زد لبخندي بعد

 همچنان هم من. بپرسه ازم چيزي که کرد نمي حساب آدم رو من کسي و کرد پيدا ادامه شون معمولي گفتگوي

 .مطلب اصل سر بریم بدید اجازه: گفت و کرد اي سرفه تک آقاجون باالخره. بودم برداشته مظلوميت تریپ

 اگر... رسيدیم خدمت جوون تا دو این رسوندن براي دونيد مي که همينطور: داد ادامه آقاجون و کرد تایيد جمع

 .کنيد قبول غالمي به رو ما اميرعادل

 و کار از. خوند من ي نداشته محسنات ي درباره طوالني ي خطبه یه مامان و گفت ي «دارید اختيار» فرامرز آقا

 با و داد تکون سر فرامرز آقا ها حرف این ي همه آخر. جداست دستگاه یه که خونه دوم ي طبقه تا گرفته من شغل

 .اند شده شناخته محل تو ایشون... بله: گفت داشت کنایه حدي تا که لحني
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 بود، عمدي که فرامرز آقا هاي حرف این ترسيدم مي. گرفت رو اش خنده جلوي و داد فشار رو هاش لب فاطمه

 روي. مکرد نگاه علي به التماس با. بکشه پيش رو رکسانا دیدن شب نصفه که بشه باعث و کنه حرصي رو آقاجون

 .باشه بيشتر هامون خوبي که اینه مهم دارند، بدي و خوبي همه: گفت و نشست صاف صندليش

. شد نمي که حيف ولي!« ریدي» گفتم مي که تونستم مي اگر! «شریعتي علي دکتر» بگه جمله ته بود مونده کم

 به باقي... ها جوون هم شناسند، مي رو همدیگه خانواده تا دو هم: گفت خنده با و داد تکون سر علي براي فاطمه

 .خداست خواست

 .باشه چي قسمت تا: گفت خنده با هم رکسان مادر

 هاي ليوان با رکسان بعد دقيقه سه. رفت آشپزخونه سمت و پرید جا از سریع که گفت چيزي پگاه گوش زیر بعد

 اما بخندونمش و بزنم حرکتي یه چاي برداشتن سر خواستم. کرد تعارف من به همه از آخر اومد، چایي خوشگل

. برگشت عادي روال به ها صحبت و نشست مادرش کنار. کردم قناعت «شد زحمت» یه به و هستيم کجا افتاد یادم

 همکار که مدتي تو ما که بود فهمونده بهشون مستقيم غير هم فاطمه. پخته کامل رو اش خانواده که بود گفته

 ،بگيره تصميمي هر بود گفته و بود رکسان طرف هم رامبد. قطعيه چيز همه بينمون و شدیم آشنا هم با بودیم

 اگر. ودمب نتيجه منتظر فقط حاال. است فرماليته خواستگاري ي جلسه این که دونستند مي همه. کنه نمي مخالفتي

 .بذاریم پيش پا که دادند نمي اجازه اصالً بودند مخالف اگر چون بود شده، تموم چيز همه افتاد، نمي بدي اتفاق

 آبي روسري همون. رفت مي ور حریرش روسري ي گوشه با که انداختم رکسانا به نگاهي و کردم فوت رو نفسم

 مي زن داشتم جدي جدي. بودم داده بهش تولد کادوي عنوان به عطر و آرایش لوازم ست یه با که خاکستري

 مهه... کنم مي عادت بهش دارم قبل از بيشتر دارم، دوستش قبل از بيشتر که کردم مي احساس لحظه هر. گرفتم

. رسيدند توافق به راحت خيلي هم عقد و عروسي تاریخ و مهریه سر حتي و رفت مي پيش خوب داشت چيز

 خواست به. کرد مي رد سيبيلي زیر هم رو پگاه هاي پاش و ریخت و زد مي لبخند همه به زیاد ذوق از فاطمه

 .بزنيم دست افتخارشون به حاال: گفت فرامرز آقا بعد فرستادند، بلند صلوات یه همه آقاجون

 يول بشم خوشحال انقدر رفتن خواستگاري از روز یه کردم نمي فکر. شد بلند شيریني چرخوندن براي رکسان

 طول زیاد البته. کنه خراب رو شبم اتفاقي یه ترسيدم مي اي، کليشه هاي بازي مسخره این تمام وجود با حاال

 رکسان دست توي ظرف از رو شيریني فرامرز آقا!!! پيوست واقعيت به ترسم و کرد ام پاچه تو خدا که نکشيد

 ...پنيره و نون هنرمندها خوراک ایران تو: گفت من به رو و برداشت

 !کرد؟ ميشه چه ولي: داد ادامه رکسان به چشمکي با

 نآقاجو ولي نياریم خودمون روي به کردیم سعي و انداختيم نگاه هم به رامبد و من. زد شيریني به گازي و خندید

 !هنر؟!... چي؟: گفت و چرخيد من سمت به. بود ها حرف این از تر تيز

 .ميگن رو رکسانا ي رشته: گفتم و دادم تکون سر
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 ...گفت تو به! نه -

 نه؟ کني، مي کارهایي یه داري دوباره: گفت و برگردوند بشقاب به رو دستش توي شيریني اخم با

 وت عمدي و پریده دهنش از که بود معلوم صورتش حالت از بار این که کردم نگاه فرامرز آقا به. شدند ساکت همه

 .داشتم رو شاهدوماد با شوخي قصد... زند؟ جناب کاري چه: گفت سریع. نبوده کارش

 ام، هکرد بلند هاي ناخن فرم به نگاهي با. کرد باز رو مشتم و کشيد رو راستم دست حرفش به توجه بي آقاجون اما

 بفهمم؟ باید اینجا من: گفت تاسف با و داد تکون سر

 دست به دست همه: داد ادامه مامان به رو و کرد پرت رو دستم. بود پيک از نکردن استفاده هاي مصيبت از هم این

 کنيد؟ الپوشوني که دادید هم

- ... 

 !سرم؟ تو بزنه رو مطربم پسر فردا از هم آقا این -

- ... 

 االن؟ همين مثل -

 دونست نمي کسي که بود افتاده اتفاق ناگهاني انقدر چيز همه. کرد اشاره بود پریده رنگش که فرامرز آقا به و

 مات، صورت با رکسان. شد شروع مالي ماست براي تالششون و اومدند خودشون به مامان و فاطمه. کنه چکار

 و شد بلند آقاجون. زدند مي حرف هم با گيج سميرا و علي. کرد نمي حرکتي و بود ایستاده دست به شيریني

 مي کاري هر خودتون... نداشته ارزش پاپاسي یه من ي خواسته که حاال تا: گفت رفت، مي در طرف به درحاليکه

 !بکنيد خوایيد

 این!... مرد بشين بيا: گفت و کشيد رو بازوش رکسان، پدر و مادر از خواهي معذرت با و دوید سمتش به مامان

 .نداره تازگي که ها بحث

 .دارم الزم هم رو باال ي طبقه! نکنيد حساب من رو: گفت من به رو حرص با آقاجون

 !نگو هيچي! عادل نده جواب: گفت آروم و داد فشار رو ام شونه بود، شده بلند جاش از که علي

 .رفتند دنبالش هم فاطمه و مامان و رفت بيرون آقاجون

 باز. شدم خيره رکسان ناراحت صورت به و دادم فشار هم روي رو هام دندون. کردند نگاه هم به بالتکليف بقيه

 شها دست توي رو شيریني ظرف حرکت بي و بود برگشته صورتش به ترسوند مي رو من که روح بي حالت همون

 نمي ماا رفتم طرفش به و شدم بلند جام از. نداشتم رو یکي این اعصاب و بيفته گریه به ترسيدم مي. داد مي فشار
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... نيست چيزي! مامان بشين: گفت و کشيد بيرون هاش انگشت بين از زور به رو ظرف مادرش. کنم چکار دونستم

 !بشين

 مثل! جوریه همين کارهات ي همه!... رو بيچاره دختر کن نگاه: گفت من به سرزنش با و اومد سمتمون به سميرا

 ...بود روشن من واسه روز

 دست موهام بين. داشت نگه هاش چشم جلوي رو هاش دست و کنه کنترل رو خودش نتونست دیگه رکسان

 ...ميشناسي که رو من آقاجون: کنم آرومش خواستم و کشيدم

 !نباش ناراحت شما. همينه اخالقش: سميرا

 و کشيدم خودم سمت رو رکسان بازوي جمع خيال بي! بره کنه رد رو سميرا این نبود یکي. شد بيشتر اش گریه

 يم درستش خودم خانومي؟ شد چي: گفتم گوشش زیر و شدم خم. داشت نگه سفت رو کتم ي گوشه. کردم بغلش

 !نترس کنم،

: گفت و شد پذیرایي وارد فاطمه. بودند زده زل ما به باز دهن با همه و اومد نمي زبونم جلوي اي دیگه حرف

 ...جلو نتونستم! بابا ببخشيد

 دست بود، شده سياه کمي حاال که هاش چشم زیر به و شد جدا من از رکسان. خورد رو اش جمله ما دیدن با

 سمت و ترسيد افتاد پدرش به چشمش وقتي. کرد نگاه بقيه به و گرفت گاز رو پایينش لب خجالت با بعد. کشيد

 همراه و کرد من ي روونه آميزي کنایه نگاه سميرا. برم دنبالش خواست مي دلم. زد مي گيج. رفت ها اتاق از یکي

 آقا. رامبد مخصوصاً. کردند مي نگاه من به اخم با همه. رفت بيرون بود، جمع از خواهي معذرت مشغول که علي

 پارکينگ، کوچيک ي محوطه توي و بست رو خونه در. کرد راهنمایيم بيرون سمت به و گرفت رو ساعدم فرامرز

 .کردم بزرگ قو پر الي رو دخترم من: گفت بيرون در تا خونه در بين

- ... 

 .کجاست دلش معلومه. گذشته من کردن مخالفت از دیگه ظاهراً -

 !بشه پياده شيطون خر از بگو! کن راضي رو بابات برو: داد ادامه. نگفتم چيزي و انداختم پایين رو سرم

 .دوباره ميارمش... چشم -

 .بشم پشيمون نذار!... برس هم زندگيت و شغل وضع به -

- ... 

 ...هم این از بعد بشنوم اگر کردي، که کردي حاال تا کاري هر -

 !!چشم: گفتم کالفگي با
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 راتج خودش به کي هر نبود خالي دستم اگر. کنه قبولم مجبوره و کنه نمي تایيد رو من که بود گفته محترمانه

 که رفتم و نداشتم رو خونه ي حوصله. زدم بيرون و کردم عذرخواهي ازشون. بزنه حرف باهام اینطوري داد نمي

 اطمهف باید. کرد کاري شد نمي افتاد، مي لج سر اگر ولي بود خالي تو ها وقت بيشتر آقاجون هاي تهدید. بزنم قدم

 و شهب بسته رکسان باباي دهن خواستم مي فقط خواستگاري، بریم دوباره کنه راضيش تا جونش به مينداختم رو

 مي علي و فاطمه. کردم مي رو کار همين. آره. آوردم در رو لعنتي کت و کشيدم عميقي نفس. نندازه سنگ

 .تونستند

 رو سرش. کافه ميز روي خالي هاي بشقاب و ليوان به اون و بودم زده زل رکسان صورت به من که بود دقيقه سه

 نشده؟ خبري هنوز: گفت و کرد بلند

 !نه: گفتم و دادم تکون رو دستم توي گوشي

 خواب اتاق برق هم بار هر. رفتم مي خونه خواب براي فقط من و بود گذشته خواستگاري ماجراي از روز چند

 مي پيش رو رکسان و من جریان مختلف هاي نوبت تو علي و فاطمه و مامان مدت این تو. بود روشن آقاجون

 خودم و شدم مي نااميد داشتم دیگه. بود نکرده اثر که حاال تا ولي کنند متقاعدش که کردند مي سعي و کشيدند

 بگم برم خودم که خواد مي دونستم مي. کرد نمي پافشاري انقدر هيچوقت... جلو برم تنها که کردم مي آماده رو

 .بود خونده کور بار این اما. بگيره قول ازم دوباره خواد مي دونستم مي. زنم نمي ساز به دست دیگه و کردم غلط

 گاران. بودیم نتيجه منتظر هم رکسان و من. بزنند حرف آقاجون با که خونه بودند رفته فاطمه و علي دوباره امروز

 نبود قرار مگه: شکست رو سکوت دوباره رکسان! کنه رو من شفاعت هميشه که بودند آفریده رو بيچاره علي

 بزنه؟ زنگ فاطي

 .نيست بردار دست نکنه، تموم رو کرده شروع که کاري تا فاطمه!... نباش نگران -

 .کنه مسخره رو تو زدن گيتار اینکه نه بود، شوخي بابام منظور -

 ...گفتي بار صد. عزیزم دونم مي -

 .کرد برداشت بد تو باباي -

 !!!کنند مي برداشت رو دارند باور خودشون چي هر ها آدم بعضي -

 چي؟ نکنه قبول اگه: گفت و شد ناراحت صورتش

 .کنم مي کاري هر بشم مجبور اگه... خوشگلم نترس: گفتم مالیمي لحن با و گرفتم رو بود ميز روي که چپش دست

 اهپگ به و برداشتم رو دستم. زد اشاره بود، کيک خوردن مشغول کنارمون که پگاه به ابرو و چشم با و زد لبخند

 ائویيکاک که رو پگاه لب ي گوشه و برداشت دستمال یه رکسان. چرخوند مي چشم ما بين تيز خيلي که کردم نگاه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

187 

 

: فتگ سریع رکسان و خورد زنگ گوشيم! بفرستند بپا همراهمون که بود افتاده یادشون تازه. کرد پاک بود، شده

 فاطيه؟

 .دیگه بده جواب باش زود: گفت دوباره. بود افتاده کمالوند ي شماره

 .نيست فاطمه -

: گفتم و کردم وصل رو تماس رو پياده توي. بدم جواب بيرون که شدم بلند جام از من و داد تکيه پشتي به

 بفرمایيد؟

 !بزنم زنگ خودم گفتم نيست، ازت خبري دیدم -

 .شده تموم گاراژ اون با کارم دیگه بودم گفته که من -

 چرا؟ -

 .نداره رو ارزشش -

 !ردو؟گ پوست تو ميذاري رو دستم حاال. ببينم رو بقيه کار نرفتم کردم، گذاري سرمایه روت من! پسر نکن اذیت -

 .نيست که شخصي خصومت. شدم پشيمون فقط... نه -

 .کرده خفتت قبليم ي راننده که رسيده خبرش: گفت. بشه دردسر برام و کنه لج باهام خواستم نمي

 .نبود تنها -

 .نميذارمش جواب بي من... بيا تو -

 .کمالوند آقاي شرمنده -

 !!باشي ترس...  انقدر کردم نمي فکر! کرده؟ آب رو ات زهره زود انقدر: گفت تلخي با

 .اجازه با. برم باید من: گفتم و کردم فوت حرص با رو نفسم

 بود؟ کي: پرسيد کنجکاو نگاه با رکسان. برگشتم داخل و کردم قطع

 .هام دوست از یکي -

 !عادل بگو راست -

 شدي؟ راضي... نه گفتم بهش دوباره. دادم مي مسابقه اش واسه که هموني -

 .بازي بریم حاال. خوردم: گفت پگاه. زد لبخند
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 نيست؟ اي دیگه فرمایش -

 .نيست نه -

 .برم نمي دیگه جا هيچ! ها ميریم خونه نزدیک پارک همين فقط: گفتم من و خندید رکسان

 ادب و بود عصر. خورد نمي تکون وسطمون از هم پگاه و بودیم نشسته پارک نيمکت رو سه هر بعد، دقيقه بيست

 نيست؟ سردت: گفتم رکسان به رو. وزید مي خنکي

 ...ميره سردي به رو وقتي. شهریورم آخر هواي عاشق... نه: گفت لبخند با

 توي موهاش خوردن تکون به حواسم تمام. کرد مرتبشون دست با. بود کرده پخش صورتش روي رو موهاش باد

 .برام الهامه از پر. دارم دوست بيشتر رو سرما کالً: گفت دوباره. بود هوا

 .ببينم رو کارگاهت دارم دوست -

 !بگي هم نظرت باید... رو همه. ميدم نشونت روز یه: گفت ذوق با

 .بخوره دردت به من نظر نکنم فکر ولي... باشه: گفتم و دادم تکون سر خنده با

 !بگيره بارون نکنه: دادم ادامه و داشت ابر تيکه تا چند که کردم نگاه آسمون به دوباره

 !!سال؟ وقت این -

 .دیگه ماست شانس -

 .نمياد باروني پایيز تا نه، -

- ... 

 .باشي من یاد به هستي جا هر شد، شروع که باروني اولين بده قول -

: تمگف فقط کنه، راضيش که بدم جواب چي دونستم نمي من. کرد مي نگاه احساس با و بود نشسته کج من، به رو

 !هميم با احتماالً

 ...نکنه: گفت و شد آویزون هاش لب

 چي؟ نکنه -

 .کنم مي فکر روزهایي همچين به وقته خيلي من!... بشه خراب چي همه -

 !!بابات حتي. نميشم خيالت بي بشري بني هيچ حرف به من... نترس -
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 و بود من گوشي تو سرش که رو پگاه گردن. بمونم بيکار خشک چوب مثل نداشتم طاقت که کرد مي نگاه جوري

 کني؟ بازي ها بچه با بري خواي نمي تو: گفتم و دادم قلقلک کرد، مي بازي

 تنهایي؟ -

 رفته؟ سر ات حوصله نگفتي مگه... دیگه آره -

 چرا؟: پرسيد رکسان. گفت «نچ» و داد تکون سر منفي ي نشونه به

 .باشم مراقب اومدم من: گفت و داد گردنش به قري پگاه

 گفته؟ بهت کي: گفتم من و زدیم خنده زیر دو هر

 .رامبدم بابا -

 يم بازي داري وقتي خب: گفتم. باشه افتاده غيرت سر هم رامبد که نبود بعيد خواستگاري تو من حرکت اون با

 !باش هم مراقب کني،

 .خورم نمي گول من: گفت. نشست سينه به دست و داد پس بهم رو گوشي

 زیر جوب کنار از گربه یه. خندید و کرد درشت رو هاش چشم هم رکسان. نشه رو پر که خندیدم مي صدا بي

 .تميزه چه ببين خواي؟ نمي هم ها گربه اون از: گفتم شد، مي رد ها درخت

 هب دوباره ولي گربه سمت بپره که االنه کردم حس و موند خيره باز دهن با ثانيه چند اول. کرد نگاه طرف اون به

 .بود فاطمه بار این. خورد زنگ گوشيم که بود گربه دنبال هنوز چشمش. انداخت باال شونه و داد پشت صندلي

 !فاطمه سالم: دادم جواب سریع

 .سالم -

 نتونستي؟ شد؟ چي: گفتم. خورد گره رکسان مضطرب هاي چشم به نگاهم. بود ناراحت صداش

 .زدیم حرف باهاش تمام ساعت دو: گفت ضعيفي صداي با فاطمه. گذاشت لبش جلوي رو هاش دست رکسان

 به هنوز نگاهم. بذاره چرخمون الي چوب و نکنه قبولم آقاجون رضایت بي رکسان باباي ترسيدم مي. موندم ساکت

 رکسان. رفت گربه دنبال و شد بلند نيمکت از پگاه. بود شده جمع توش اشک حاال که بود رکسان هاي چشم

 ميگه؟ چي: پرسيد آروم و گرفت رو جاش

 کردي؟ قطع... الو: گفت گوشم تو فاطمه

 چيه؟ حسابش حرف -

 ...بده بيفته ها زبون سر ميگه... هيچي -
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 !خب؟ -

 !کنيد عقد زودتر ميگه -

 !چي؟: گفتم گيجي با

 !ها داره دیدن ات قيافه: گفت و زد خنده زیر

 مي گردني پس: گفتم و خندیدم هم من. شد شنيده طرف اون از هم علي و مامان ي خنده و حرف صداي بعد

 خواي؟

 گفتم؟ دیدي. شد حل: گفتم و کردم خدافظي سریع. خندید هم رکسان من ي خنده از

 چي؟ همه شد تموم جدي جدي: گفت. گرفت دستمال با رو هاش اشک و شد بيشتر اش خنده

 به. گذاشتم صورتش روي رو هام انگشت پشت. بود شده برداشته دوشم روي از سنگين بار یه. دادم تکون سر

 پيشونيش و بردم جلو رو صورتم ولي. بودم نشده خز انقدر هنوز. نبود گرفتن لب جاي پارک وسط. چرخيد طرفم

 رفمونط به پگاه. انداخت پایين رو سرش ها خجالتي این مثل و رفت عقب لبخند با. بود شده غافلگير. بوسيدم رو

 .دیدم... دیدم: گفت فوري و دوید

 !!بچه هيــس: گفتم و کشيدم رو دستش من

 اي :گفت خنده با و کشيد جلو رو شالش رکسان!! دیده چي بچه این ببينند که بودند شده خيره ما به نفر چند

 .رفت آبرومون... واي

 گاهپ و افتادیم راه ماشين سمت به. نگيره رو سرعتمون جلوي که کردم بغل رو پگاه من و شدیم بلند نيمکت از

 .ميگم رامبدم بابا به: گفت دوباره

 بيرون دیگه بگي اگه: گفتم. ميده رامبد تحویل چي دونه مي خدا و ميذاره روش هم تا شيش االن دونستم مي

 !نمياریمت

 یادته؟ دیدیم، هم با که صورتيه خرس اون: کرد اضافه هم رکسان. رفت فکر تو

 .اهوم: پگاه

 چي؟ بخرم برات اگه: رکسان

 این ي همه دیگه وقت چند. کشيدم راحتي نفس. خندیدیم دوباره رکسان و من و داد تکون سر تردید با پگاه

 .شد مي خاطره ماجراها
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 نبيرو جيبم از رو خوردن زنگ حال در گوشي که گذاشتم نزدیکم صندلي روي رو دستم توي شيریني هاي جعبه

. بود افتاده کمالوند ي شماره. دیدم رو صفحه. نبود بردار دست طرف انگار اما بودم نکرده توجه بار دو. بيارم

 مي و زدم مي حرف یا کردم مي رد باید یا هفته این توي قبليش هاي تماس مثل... زدم مي حدس که همونطور

 .کردم رد نبود، زدن حرف فرصت بار این. بشه من خيال بي که گفتم

 که ودب باري اولين این. بود ایستاده خونه آبدار جلوي آقا، کریم کنار که افتاد زانيار به چشمم و آوردم باال رو سرم

. مرفت طرفشون به و کردم باز رو ها جعبه از یکي. بودند خنده و صحبت گرم که خصوص به. دیدمشون مي هم کنار

 !بفرمایيد: گفتم و گرفتم جلوشون رو جعبه. کردند قطع رو حرفشون من دیدن با

 !بشيد خوشبخت... ایشاال سالمتي به: گفت و برداشت یکي آقا کریم

 !چيه؟ مناسبتش نگفتم هنوز که من: گفتم تعجب با

 .بودیم فهميده ما آقا: گفت و داد قورت زانيار. کرد نگاه بود، زده شيرینيش به گازي که زانيار به لبخند با آقا کریم

 !بابا اي! جدي؟ -

 اینجایي؟ صبح از: گفتم. داد تکون سر خنده با

 .آقا برم بابا حاج با موندم... داشتم کار ها بچه با -

 .کردي کاري خوب: گفتم و زدم لبخند

 با. رفتم ها پله طرف به و گذاشتم آبدارخونه تو همکارها واسه رو ها جعبه از یکي. زدم اش شونه به اي ضربه

 . کرد پخش شيریني شد نمي که آسانسور

 کمبار: گفت حسيني نکرده، سالم هنوز. رفتم داخل و زدم آموزش باز در به اي ضربه. برداشتند راه توي نفر چند

 !باشه

 زدید؟ حرف رکسان با: گفتم و انداختم باال ابرو

 !نيست رکسان گفتن به احتياجي... نه -

 !چطور؟ -

 ندونه؟ که کيه -
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 .بودید چشم تو خيلي اخير ي هفته دو این مخصوصاً: گفت و برداشت شيریني یه. گرفت ام خنده

 !بينيه ذره بقيه چشم بودیم، هميشه مثل ما: گفتم. چرخوند کمي رو صندليش و خندید بعد

 داشت رامبد. رفتم سوم ي طبقه سمت و کردم تعارف راهرو وسط آشناهاي به. رفتم بيرون «اجازه با» با و خندیدم

 !باالخره: گفت. گذاشتم ميزش روي رو اول ي جعبه. کرد باز برام رو در. شد مي اتاقش وارد

 .باالخره... آره: گفتم لبخند با

 محضري عقد باالخره آقاجون، از نازکشي و رکسان ي خانواده از دلجویي و آمد و رفت هفته دو از بعد دیروز

 رو ماجرا امروز از. بزنه هم به رو جلسه چيزي یه که لرزید مي تنم بگه بله رکسان که آخري ي لحظه تا و کردیم

 ستيد دستي و بود زنم رسماً دیگه. بودند شده خبر با قبل از همه که هرچند. بودیم کرده علني آشنا و فاميل بين

: گفت رفته باال ابروي با و نشست ميزش پشت رامبد... بودم انداخته زندگي خونه و مسئوليت چاه تو رو خودم

 ...بگم بهت دیروز نشد وقت

. زنه مي طعنه شام، تا رفتنمون در و محضر دم رکسان کردن سوار به داره که نياوردم خودم روي به. کرد مکث

 .نگفتيم بهش تر نازک گل از سال 30 این تو ما! باش خواهرم مراقب: داد ادامه

 !نباش نگران: گفتم و دادم تکون سر

 !بگيري سخت بهش نيست قرار زده، نمي سفيد و سياه به دست مادرم، قول به ما ي خونه تو -

 .دونم مي -

 !کنار بذاري باید رو کارها خيلي! نيستي مجرد دیگه االن باشه حواست اینکه خالصه -

 !!!دونم مي -

 .کنم مي فراهم براش رو زندگي خونه بهترین من: گفتم. شد شيریني خوردن مشغول

. رمب که برداشتم رو دوم ي جعبه و برخورد بهم. ميگم چرند دارم مطمئنه انگار که زد لبخند و داد تکون سر جوري

 هست؟ اجازه: گفت من دیدن با و آورد داخل رو سرش مهدوي بعد خورد، در به اي ضربه

 شده؟ چيزي! بفرما: گفت و کرد داخل به اشاره دست با رامبد

 !بردارم شيریني اومدم نه،: داد جواب کنایه با

 رسيد؟ داغ خبرهاي: گفتم. گرفت قيافه برام برداره، شيریني اینکه بدون و اومد سمتم به

 .شده بيات که هست اي هفته سه دو -

 !شما نوبت ایشاال: گفتم پوزخند با
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 !ميدم شام... نميدم شيریني من -

 .چشم روي به هم شام -

 و کردم باز رو جعبه در. رفتم بيرون اتاق از و گفتم «فعالً. »کشيدند مي رخ به رو چندرغازشون ما واسه همه حاال

 ايبر هم مامان عده یه. بود کرده تعطيل رو کالسش رکسان شدم، خودمون ي طبقه وارد وقتي. برداشتند نفر چند

 رو جعبه تموم ها بچه. کردم تعارف همه به. اومد طرفم به و خندید من دیدن با. بودند اومده هاشون بچه بردن

 یدبا دوباره حاال... اومدي الکي رو پله همه این: گفت خنده با رکسان. نرسيد چيزي خودمون به و کردند دستمالي

 .پایين بریم

 بریم؟ کجا شده، خلوت اینجا دقيقه یه چرا؟: گفتم نيشخند با

 !!کاریم محل تو سرمون خير: گفت و شد بيشتر رکسان ي خنده. شدند مي پراکنده کم کم ها بچه

 !خيال بي -

 .ميخوام شيریني بازم من: گفت پگاه. رفتم کالسشون سمت

 پس؟ شد چي شيریني همه اون: رکسان

 .هست جعبه یه بابات اتاق تو... پایين برو: من

 و ها نقاشي و رنگي دیوار و در به و نشستم رکسان ميز پشت. دوید راهرو هاي پله طرف به و کرد ول رو کيفش

. ستب رو در و برگشت خالي کالس به شد، تموم والدین از یکي و ها بچه با صحبتش وقتي. کردم نگاه ها کاردستي

 تعارف: گفتم. کرد دراز ميز طول روي رو پاهاش و داد تکيه کنارش دیوار به. پرید من جلوي ميز روي لبخند با

 راحتي؟! نکن

 ناراحتي؟ تو مگه -

 .آره -

 شده؟ چي: گفت و شد جدي صورتش

 .کرد بارم تيکه تا چند. دیدم رو مهدوي االن -

 !حاال شده چي گفتم ميره، یادشون دیگه روز دو -

 !بماند که هم تو خان داداش -

 .خودمونه صالح به ميگه چي هر اون -
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 هم چيزي با ببرم، دربستي خط چند روزي اگه: گفتم همزمان. رفتم ها پنجره از یکي سمت و شدم بلند جام از

 .ميشه جور حسابي و درست ي خونه یه رهن پول دارم، االن

 باالتون؟ ي طبقه بریم نيست قرار مگه -

 .بهتره نریم: گفتم و کردم نگاهش

 چرا؟ -

 باباش؟ ي خونه بره مي رو زنش کي -

 داشت؟ چي پيش سال ده رامبد مگه. زندگيمونه اول هنوز... ها خيلي -

 .گرفت آبرومند مراسم یه. داشت نقلي ي خونه یه حداقل -

 رو هام فانتزي بشينم یا برقصم؟ من دیدي حاال تا. نمياد خوشم ها رسوم و رسم این از اصالً من بگم؟ بار چند -

 !ها پرت و چرت این از و لباس متري شيش ي دنباله و طبقه ده کيک دونم مي چه کنم؟ تعریف جایي

 رو رقصيدنت بخواد دلم من شاید حاال... کن ول رو هات فانتزي: گفتم رفتم مي طرفش به حاليکه در و خندیدم

 !ببينم

 !خواد نمي دلت باش مطمئن: گفت و زد خنده زیر

 و شد جدي صورتش. شدم خيره خندیدنش به و کردم گره سينه روي رو هام دست. دادم تکيه ميز به کنارش

 چيه؟ باز: گفت

 .بگيرم رو گفتي که چيزهایي ي همه برات داشتم دوست -

 !!خوام؟ نمي من که چيزهایي -

 انداخت گردنم دور رو هاش دست. اومد نزدیکم و خورد ليز ميز روي. کردم نگاه کالس در به و برگردوندم رو روم

 چي؟ بود اومده پولدار بچه یه من جاي اگر: گفتم. نشوند صورتم روي لبخندي که

 از کردم مي زیاد کيلو دو ماهي... بودند انداخته مشق و درس از رو من که نبودند پولدارها بچه: گفت گوشم کنار

 !!پفک و چيپس خرید رفتم مي مغازه، و کوچه تو دیدنت هواي به بس

 اصالً؟ دیدي مي رو من نمياد؟ یادم من چرا: گفتم خنده با

 !!دیگه دخترهاي با... آره -

 با :گفت آروم. شد فراموشم کل به گردنم پوست روي اش گونه فشار با چيز همه و گرفتم نادیده رو حرفش نيش

 .بيشتره خوب هاي آدم براي ها سختي. کنيم مي راه روبه رو زندگيمون هم
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 .نسوزه دلمون تا ساختند بد هاي آدم رو چيزها این -

 هک گرفتم رو خودم جلوي اما بچسبم بهش و برگردم خواست مي دلم. شد جدا ازم گردنم روي اي بوسه با و خندید

 ودنب دختري هر دیگه این. ميارم کم جلوش کنه فکر کار اول همين خواستم نمي. نشه عوض ایستادنم حالت حتي

 نگز گوشيم خوشبختانه. دادم مي وا االن از نباید! ببره حساب ازم عمر یه بود قرار ببرم، رو حالش فقط بخوام که

 رکسان که کنم رد رو تماس خواستم. بود افتاده کمالوند اسم هم باز. کرد جدا ناجورم فکرهاي از رو من و خورد

 .دارم دوست رو گوشيت زنگ چقدر: گفت

 جدي؟: گفتم و دادم تکون رو گوشي

 .قشنگيه خيلي آهنگ... اهوم -

 نم شاید. شد مرور ام حافظه توي هفته دو این تو همه هاي کنایه و نيش و رفتار. کردم نگاه شماره به و زدم لبخند

. داشت حدي یه هم دختري هر تحمل. خواستم نمي رکسان واسه رو چيزها این ولي! نه شاید بودم، شده حساس

 .ميام االن: گفتم

 سر آخر ي لحظه تا که پدرش مخصوصاً رکسان ي خانواده جلوي خواستم نمي. رفتم بيرون کالس از گوشي با

 من اب قراره کردند مي فکر کنم، خوشبختش تونم نمي کردند مي فکر. بيارم کم کرد مي نگاه من به شک با عقد،

 توُي :پيچيد گوشم توي کمالوند عصبي صداي و دادم جواب بشه قطع اینکه از قبل... باشه داشته سختي زندگي

 !نميدي؟ رو من جواب القبا یه

 باشند؟ داشته واجب امر مردم شاید نميگي: گفت خودش. نزدم حرفي. بود اومده باال دادنش فحش رگ دوباره

 باشند؟ افتاده آتيش تو شاید

 !!نمياد بر ازم کاري که من -

 .مياد بر -

 وضعمون خواستم مي. زندگيمون خاطر به بود، خودش خاطر به ها مصيبت این ي همه اما بودم داده قول رکسان به

 کمالوند خود اما کنه حساب من رو هفته این بگم خواستم. نشه کوچيک ناکس و کس هر جلوي که کنم درست رو

 ...ته تا ميرم نکنه جدیدي حرکت یه یکي تا ميفتم که باخت دور تو من! پسر ببين: گفت و شد قدم پيش

 ...من... خب: گفتم. بود شده وسواسي زیادي

 !کن تموم رو هام باخت سري اون مثل... برگرد -

- ... 

 بدي؟ زندگيت به تکوني یه خواي نمي -
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 !نخوام؟ چرا -

 باخت؟ و برد تو کنيم شراکت گفتي یادته... آفرین -

 اام کرد مي رو و زیر رو زندگيم سودش بود؟ کجا پولم. بودم گفته چيزي یه خري کله با. آوردم خاطر به رو حرفم

 ور اون هم قمار از. نبود الکي شد مي امضا باید که هایي سفته و چک اون. نشوند مي سياه خاک به رو من باختش

 .یادمه: داد جواب عقلم از زودتر ماليم اوضاع کردن عوض ي وسوسه. بود تر

 افتاد؟. منتظرم گاراژ تو شب فردا پس -

 .بينمتون مي فردا: گفتم سکوت از بعد. نياد گيرم فرصتي همچين عمر آخر تا دیگه بود ممکن. کردم مکث

 بازش لبخند با. باشه باید کي صبح وقت این دونستم مي. شد بلند sms صداي زدم، قفل رو ماشين در که همين

 صبحونه؟ بریم کني مي تعطيل کي: بود نوشته. کردم

. شگاهنمای نيام و بيارم طاقت نتونستم کردم، سعي چقدر هر. پيچوندم رو آموزشگاه کالس وسط بود نفهميده هنوز

 اما ودمب گرفته پس رو چک و بودم داده دستي رو بودم کشيده کمالوند براي که چکي مبلغ گاراژ، تو دیشب برد با

 از رو دیشب تمام که بود زیاد انقدر من مثل یکي براي پول اون. بودند نداده بگيرم بود قرار که رو برابري چند پول

 واقعيت شد نمي باورم هم هنوز که بود افتاده اتفاق هوا بي و سریع انقدر. بودم مونده بيدار خيال و فکر و شوک

 وت و کشيدم دیشب، خوابي بي از اي خميازه. نبودم بند جام سر اصالً!! اي؟ گنده شانس همچين و من. باشه داشته

 جانم؟: داد جواب. گرفتم تماس رکسان با نمایشگاه ورودي سمت به راهم

 کار یه. اومدم بيرون آموزشگاه از من عزیزم: گفتم خنده با. داشتم دوست شد مي مهربون وقتي رو نازکش صداي

 .داشتم فوري

 !کاري؟ چه -

 .بگذره بخير کن دعا فعالً... ميدم توضيح برات بعداً -

 نميگي؟ من به شده چيزي... عادل شدم نگران -

 .نيست مهمي ي مسئله... خوشگلم نه: دادم جواب و ایستادم اي شيشه در جلوي

 .خوشحالي انقدر چرا حاال -

 بگي؟ من به توني نمي که چيه: فضولي لحن و خندید هم خودش. خندیدم

 .بينمت مي دیگه ساعت یه. برم قربونت هيچي -

 !نذار خبر بي رو من -
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 .فعالً! چشم -

 با. داشت ام نگه عقب دست با و اومد بيرون فوري کمالوند بشم، رد در از خواستم و کردم قطع رو تماس وقتي

 !داخل نيا اینطوري: گفت. کردم نگاهش تعجب

 !!بله؟ -

 !بيا بعد هات، جيب تو بذار رو هات دست اول -

 !!نميشم متوجه -

 .داره اعتقاد اي مسخره چيزهاي یه به بابام: گفت و اومد در سرش پشت از خنده با مسعود

 این که بار هر کردم، دقت من: گفت. گذاشت هام جيب توي رو هام دست زور به و رفت غره چشم بهش کمالوند

 ...اوجه رو من شانس روز اون ميشي، وارد دري یه از شکلي

 نمایشگاه وارد بود گفته که همونطور دادم، مي تکون سر خنده با که حاليکه در. بود شده حساس من رو حسابي

 خوبه؟: گفتم و شدم

 !!انداختيد؟ دست رو من یا دارید قبول رو چيزها این واقعاً: گفتم. داد نشون رو دالليشون اصلي ميز کمالوند

 ...مياد وسط که قمار و پول پاي بابام: مسعود

 !مسابقه: کمالوند

 !خوره مي هم موزي آدامس پيست کنار تازه. ميشه تر خرافاتي هم ها پيرزن از!... مسابقه و پول... آره: مسعود

 .ميذارند تاثير هم رو همه کارها... نيست خرافات: کمالوند

 !!!بوده کم آدامسه طعم حتماً چي؟ بازي مي وقتي پس: مسعود

 دش نمي روم. نشستيم مقابلش هاي صندلي روي پسرش و من. نشست ميز پشت و گفت چيزي لب زیر کمالوند

 بودم داده خرج به ها سفته امضاي ي واسه که شجاعتي همه اون و من شراکت از بعد. بکشم وسط رو پول ي قضيه

 باز نيش با خودش کمالوند و شد بدل و رد بينمون آبکي احوالپرسي سري یه. بودند شده تر خودموني باهام

 اومدي؟ سحر ي کله چيه: کشيد پيش رو موضوع

 اومدم؟ زود -

 بخورم؟ رو پولت کنم؟ سرت به دست بخوام ترسيدي -

- ... 
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 !قولش و مرده -

 وزهن که چکي اون و سواري موتور با دیشب همين که قولي. کشيد پر بودم داده رکسان به که قولي سمت فکرم

 ميرق کمالوند مثل یکي براي چک مبلغ. شد جمع ناراحتي از صورتم. بودم گذاشته پا زیر لرزوند، مي رو تنم هم

 دادم؟ مي رو همه جواب باید چطور شد؟ مي چي باختيم مي اگر. بود خيلي پایين حقوق این با من براي اما نبود

 برده که حاال ولي... بود شده پر ذره ذره که حسابي! بشه وصول چک که کردم مي خالي رو حسابم بيشتر باید

 .بعد کنيم، کتاب حساب بشه، نقد دیشب هاي چک باید: داد ادامه کمالوند... نبود مهم حاال نه؟. بودم

 ميشه؟ نقد کي -

 .بينه مي رو ها حساب داره احمد... خوابوندم هم رو ها چک. بود داده نقد که فدایي -

 .نمياد پيش مشکلي معموالً: گفت دوباره. دادم تکون سر

 !درسته: گفتم. بياره چاي برام خواست مي بار یه که بود کسي همون. کردم نگاه بود کرده اشاره که مردي به

 .کنند مي واریز رو پول خودشون... اند تضميني فقط ها چک این از بعضي -

 صرفه؟ مي براتون بدید، من به صد در پنجاه که اینطوري -

 .بهتره باخت از... فعالً: گفت و انداخت باال شونه

 !بردن عاشق هيجانشه، عاشق بابا: کرد اضافه سرم پشت از صدایي

 رو کار همين هم اون. دادم تکون سر شد مي نزدیک داشت که شيدا براي و برگشتم عقب به کمي صندلي روي

 که بود پوشيده گلدار حریر مانتوي. گذاشت ميز روي رو چرمش کيف. نشست پدرش جلوي صندلي روي. کرد

 که شدي الزم پول هم باز: گفت مسعود. شد خيره من به و انداخت پا روي پا. بود آویزون طرف هر از اش پارچه

 دادي؟ افتخار

 !!دزدیده رو بابام قاپ که داره چي این ببينم اومدم: داد جواب و زد بهش بياري در حرص لبخند شيدا

 !مياي زود صبح ها، پول ترس از دونستم مي: داد ادامه من به رو شيدا. انداختم باال ابرو من و خندید کمالوند

 !نيست زود هم همچين: من

 .ميشند بيدار 10 تازه خانوم: مسعود

... خب خيله: گفت ما به رو بعد و کرد تایيد سر با کمالوند. گفت لب زیر چيزي بود، اومده کمالوند طرف به که احمد

 .شد پر حساب

 !جدي؟: گفتم هيجان با
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 !نيفتادي پس تا بگير رو پولت احمد، به بده حساب شماره: گفت و خاروند خنده با رو پيشونيش

 ولي: داد ادامه کمالوند. نوشتم رو اعتباریم هاي کارت از یکي ي شماره بود، گرفته طرفم به احمد که کاغذي روي

 .ببره بویي شراکت این از نباید جمع اون از کسي

 ليپو همه این که کنم ظاهرسازي حتي تونستم نمي من. رفت بيرون و برداشت رو کتش احمد. کردم تایيد سر با

 به هيچي ها بعضي آنچناني هاي ثروت مقابل در که هرچند. نداره اهميتي برام بشه واریز حسابم به قراره که

 در. کنم آبروداري تونستم نمي که اشتمد ذوق انقدر. بود خوب خيلي من زندگي شروع واسه اما اومد مي حساب

 لهو: گفت مسعود!! بود شيرین خواب یه فقط ها این ي همه شاید. باشه داشته حقيقت اصالً که داشتم شک واقع

 !کردي؟

 !نه: من

 داري؟... خواد مي ظرفيت شدن پولدار شبه یه: مسعود

 !جان مسعود خواد مي ظرفيت هم پولداري بابا اتفاقاً: شيدا

 .داري تو خوشبختانه که: مسعود

 .نداري تو بدبختانه که: شيدا

 !ها بچه: کمالوند

 مي وسط رو رکسان با کردنم عقد حرف فرصت اولين تو باید. دادم رو لبخندش جواب. زد لبخند من به شيدا

 با هم آخر و داشتم مشکل چيزها همين سر دخترهام دوست از تا چند با. نداره برش دخترونه خياالت که کشيدم

 .بودم زده هم به بدبختي

 بازي بورس اهل: گفت من به رو و گذاشت رو تلفن گوشي کمالوند که بود گذشته زدن حرف به اي دقيقه بيست یه

 هستي؟

 !چي؟ -

 چيه؟ دوني مي... بورس -

 در سر فروشش و خرید از: دادم جواب. اومدم کوه پشت از من بود کرده فکر. خندید هم مسعود و زدم خنده زیر

 .نميارم

 !!چيه دونم مي البته: کردم اضافه خنده با بعد

 هات يقرف با ببري که دستت نميدم رو پول این من. بياري در سر که نفعته به: گفت پدرش و خندید دوباره مسعود

 !افتاد؟!! کني امضا محل بي چک برام دوباره دیگه هاي هفته جوب، تو بریزیش
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- ... 

 !نکني ها غلط این از دیگه که هلفدوني مينداختمت باختي مي دیشب اگر -

 بهت: گفت تري مالیم لحن با خودش. نزدم حرفي و کردم اخم!! مياورد در بازي پدرخوانده من واسه حاال شد؟ چي

 خوبه؟. کنه سود که بفروشي کي و بخري چي ميگم

 !!!بذارید؟ مایه همه این غریبه یه واسه باید چرا -

 کهاین براي احتماالً. بودند کرده سکوت هم بقيه. کرد تعجب بود، شده خارج دهنم از نطقش اون از بعد که حرفي از

 من: گفت و شکست رو سکوت باالخره. داشت سپاسگزاري کلي انتظار کنه، مي لطف داره گشنه گدا یه حق در

 تشکرته؟ عوض... باال کشيدم رو ها خيلي

 داره؟ شما حال به نفعي چه... ميگم من... نه -

 .کنم جور خودم براي هم زیادي هاي دوست باید دارم، زیادي هاي دشمن من -

 ...زمونه این تو آخه: گفتم و دادم تکون سر

 کردم؟ شروع کجا از من خود کني مي فکر -

- ... 

 رسه؟ نمي کسي به خيرش کنه مي قمار که کسي -

- ... 

 !کن چک -

 چي؟: گفتم حواسپرتي با

 .رو حسابت -

 خواب دارم کردم مي حس هنوز. بود شده واریز دقيقاً بود داده قول که مبلغي. کردم چک رو حساب بانک تلفن با

 .کردم نمي هم رو اي قلمبه پول همچين فکر... ممنون: گفتم کمالوند به رو. بينم مي

 .دیگه کارشناس یه دنبال برو خودت یا خودش به بسپر یا ميگه، بهت ها سهام ي درباره مسعود. دونم مي -

 .کنم مي پيشنهاد رو دومي من: گفت سریع شيدا
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 گهن هم کنار رو دو هر که مشترکي ي نقطه تنها که بود واضح کامالً. زد مي نيشخند که زد زل مسعود به تنفر با و

 تو من از بهتر: گفت و چرخيد من سمت مسعود. کردند مي تحمل رو همدیگه پدرشون خاطر به. کمالونده داشته،

 ...ها دانشگاه بهترین از مدرکم خاطر به فقط نه. کني پيدا توني نمي تهران

 من البته! خودداني... ها باالدستي با روابطم خاطر به: داد ادامه من به رو بعد. انداخت شيدا به اي فروشانه فخر نگاه

 !!دارم برمي رو خودم پورسانت

 و فتندگر مي پس ازم ترفند با رو بودند داده بهم که پولي داشتند. نداشتم اعتماد براي دليلي هيچ که بود مسلم

 بزرگ ریسک تا چند با پول این ي همه اما. مياد پول سر به چي بفهمم که دونستم نمي چيزي بورس از که هم من

 ردهک کذایي چک اون امضاي با که قماري از. کنه برابرش چند بود ممکن هم دیگه ریسک یه. بود رسيده دستم به

 چيه؟ به چي ببينم بدي توضيح برام فرصت سر ميشه... دونم نمي: گفتم!! نبود تر خطرناک که بودم

 .باشه: گفت و داد تکون هوا تو دستي خيالي بي با مسعود

 !کنه مي گيجت فقط نميشه، سرش هيچي این: گفت پوزخند با شيدا

!! بگير تحویل مزون از رو هات لباس برو پاشو تو: گفت جدي و شد خم جلو به مسعود اما خندید آروم کمالوند

 !کني؟ مي غلطي چه اینجا

 !کني نمي غلطي تو بشم مطمئن اومدم -

 و نمایشگاه کف سنگ روي اي شيشه قندون شکستن صداي بين ،«شد؟ شروع باز» گفت مي که کمالوند صداي

 به تعجب با. بود کرده پرت شيدا طرف به و بود برداشته کنارش عسلي از مسعود که قندوني. شد گم شيدا، جيغ

 !بابا ببين: گفت پدرش به رو که کردم نگاه شيدا هاي چشم توي نفرت

 !!مسعود: زد داد و کرد نگاه مسعود به اخم با کمالوند

 ايه شيشه پشت. رفت نمایشگاه انتهاي سمت و شد بلند بعد. کشيد عميقي نفس و بست رو هاش پلک مسعود

 به رو. بود بيشتر من از سنش احتماالً. زد زل خيابون به و کرد قفل پشتش رو هاش دست ایستاد، بلوار طرف

 عصبيه؟ انقدر هميشه: گفتم کمالوند

 !دیوونه نه، عصبي: شيدا

 ...شده حساس تو روي: گفت من به آروم کمالوند

 !چطور؟: پرسيد گيجي با شيدا

 جواب که بود زده زل کمالوند به دقيق. داره اهميت براش واقعاً بشنوه پدرش دهن از قراره که جوابي کردم حس و

 .هست چيزي شما بين کنه مي حس: داد
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 !!چي؟!!... اوه: شيدا

 هب: گفت صداش توي طنز و رفته باال ابروي با کمالوند اما بگم ازدواجم ي درباره رو چيز همه لحظه همون خواستم

 !شيدا نبودي اینجوري قبالً تو... رسيد هم من فکر

 همچين اگر. زدند مي ها حرف این از راحت چقدر. موند باز دهنم من و کرد جمع هم توي رو هاش دست شيدا

! آورد مي در روزگارش از دمار هم آقاجون هيچ، کردم مي سالخيش که من اومد، مي پيش فاطمه واسه چيزي

 !يبش؟ج تو تپونم مي پول دارم اینجا، آوردمش چرا کردي خيال: داد ادامه کمالوند

 !!!بابا: گفت اخطار با شيدا. زد نيشخند من صورت تو و

 رو ام حلقه آروم. کنم محروم چيلي و چرب ي لقمه این از رو رکسان و خودم خواستم نمي. گرفتم رو زبونم جلوي

 دمدی و نمردم باالخره: گفت دوباره کمالوند. زدم لبخند فقط. گذاشتم شلوارم جيب توي و آوردم بيرون دستم از

 .کنم خرابش خوام نمي... اومد خوشت یکي از بوقي و نود از بعد تو

 !بگو بهشون چيزي یه: گفت من به رو شيدا

 .بود جالب... بگم؟ چي: گفتم. کرد نگاه چندش با پام تا سر به و

 گفته؟ بهت مسعود خود: پرسيد کمالوند از دوباره بعد و کرد درشت رو هاش چشم

 .ها مایه همين تو چيزي یه... اِي -

 گفتي؟ بهش چي شما -

 دختر؟ سواليه بيست -

 .دونيد مي خودتون... ندارم ها موون جوون به کاري من: داد ادامه چرخيد مي جلوش مانيتور سمت به حاليکه در

 به لمد تو. داد تحویلم شيطوني لبخند و چرخوند طرفم به رو سرش بعد. کرد مي نگاه مسعود به سکوت توي شيدا

 .کردم حفظ رو ظاهرم اما دادم فحش خودم

 

 

 

 

10 
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 سگک دقت با و بود شده خم که شدم خيره رکسان آوردن در کفش به و دادم هل اي گوشه به پا با رو هام کفش

 بعد و زد اي خفه جيغ اول. کردم جداش زمين از و گرفتم هام دست ي حلقه تو رو کمرش. کرد مي باز رو صندلش

 !!فاطي: گفت خنده با

 .نداره ما به کاري -

 در سمت به. بایستم درست و کنم ولش شد باعث اي سرفه صداي. بود نکرده باز رو واحدشون در هنوز فاطمه

 وت کسي بدم اجازه نبود قرار. کرد مي نگاه خنده با من به و بود گرفته رو در ي دستگيره که بود رامبد. چرخيدم

 !کنار؟ نميري: گفتم جدي خيلي. کنه فضولي زنم و من شخصي زندگي

 !بفرمایيد: گفت و کرد باز کامل رو در

 گله اومدنمون دیر از فاطمه. رسيدند ما از زودتر همه که بود معلوم در جلوي هاي کفش از. شدیم آپارتمان وارد

 گریه زیر هم کنار رکسان و من دیدن خوشحالي از ممکنه کردم حس. بود شده مهربون خيلي مامان نگاه ولي کرد

 هب کاري و کرد مي نگاه اخبار آقاجون خوشبختانه... بودند کرده اميد قطع من گرفتن زن از همه دونستم مي. بزنه

 .نداشت کسي کار

 آروم و زد اي ضربه پام روي علي. بودند آشپزخونه توي ها خانوم و بودم داده لم تلوزیون جلوي بعد دقيقه چند

 !ساکتي؟ رسيدي وقتي از چرا: گفت

 مذاق به من هاي حرف... که بيني مي کنم، درست دردسر خوام نمي: گفتم آروم و کردم آقاجون به ابرو با اي اشاره

 .نمياد خوش ها بعضي

 !!ها؟ بعضي گردن ميندازي خرابه حالت: گفت و خندید آروم

 خراب؟ چرا: گفتم تعجب با. کرد اشاره آقاجون به و

 !کني قناعت نفر یه به نداري عادت آورده، فشار بهت متاهلي شاید گفتم... هيچي: گفت و انداخت باال شونه

 حاليکه در و انداختم آشپزخونه به نگاهي. گرفت ام خنده هم من. خورد تکون هاش شونه و خندید ریز ریز بعد

 .کنم فکر... خوبه چي همه. نه: گفتم بود رکسان روي چشمم

 کني؟ فکر: گفت بيشتر ي خنده با

- ... 

 !بابا نه -

- ... 

 ؟!«کنم فکر» ميگي تازه!!! دنبالشي شب تا صبح از ميگه مامان -
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 و بورس با سرم هفته اول از دونست نمي. رکسانم با مدت تمام کرد مي فکر مامان. نگفتم چيزي و زدم نيشخندي

 گاز و برداشتم علي بشقاب از خيار پوست تيکه یه... گذشت مي رکسان با آزادم هاي وقت البته. گرمه نمایشگاه

 خبرها؟ چه! کن تعریف خب،: گفت من به رو و شد جا به جا کاناپه روي رامبد. زدم

 .نيست خاصي خبر. هستيم هم ما -

 هستي؟ ها کجا -

 آقاجون تا نيستند رکسان مادر و پدر که کردم شکر رو خدا. دوخت رامبد به و کرد جدا تلوزیون از چشم آقاجون

 چطور؟: گفتم خونسردي با. بندازند راه بحثي یه دوباره فرامرز آقا و

 !!پيچوني مي اش همه که کردند شکایت هنرجوهات اکثر آخه -

 گفته؟ کي -

 شده؟ خبر چه!... کني مي جا به جا رو ها ساعت!... ميري زود!... مياي دیر -

 .بود شلوغ خيلي سرم هفته این! شرمنده -

 .ميدن رو کامل ي دقيقه 00 پول ها بچه این... فقط... نداره عيبي: گفت و داد تکون سر

 .دونم مي -

 !بخور رو شربتت -

- ... 

 سوم؟ شغل سراغ رفتي شده، زیاد زندگي خرج نکنه -

 ...کارهام... کم یه: گفتم مِن مِن با. بودند من جواب منتظر هم علي و آقاجون ظاهراً ولي زدم پوزخند

 چند این! داداش ببخشيد: گفت. بود ایستاده آشپزخونه ورودي جلوي. گذاشت ناتموم رو ام جمله رکسان صداي

 .بودیم هم با زیاد ما روزه

 بوده؟ تو با: پرسيد رامبد. کرد نگاه من به بپوشونه داشت سعي که لبخندي با علي

 .جورایي یه... آره: گفت دروغ رکسان من،ِ  تعجب کمال در

 بد،رام دیگه بسه: گفت تخم و اخم با رامبد به رو و گذاشت رکسان ي شونه روي دست فاطمه. کرد نگاه من به بعد

 !!کردن عقد تازه مثالً داري؟ ها بچه به چيکار
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 رکسان روي هنوز هام چشم من. شد دور و گرفت دهنش جلوي رو دستش. زد خنده زیر من صورت به نگاهي با

 !بدید خبر حداقل: گفت اخم با رامبد. بود

 تو و بود برداشته من سر از دست کردنمون عقد با ظاهراً. ننداخت اي تيکه هم آقاجون. نداد ادامه رو بحث کسي

 ...انقدر که شما: گفت تلوزیون به اي نيمه و نصفه نگاه با علي. کرد نمي دخالت کارم

 کني؟ مي دست دست چرا پس: داد ادامه لبخند با

 چي؟ واسه -

 !نداره مشکلي که خانومت پدر... عروسي -

 .زوده هنوز: دادم جواب من و کرد زوم ما روي دوباره رامبد

 مادر؟ چرا: اومد آشپزخونه از مامان صداي

 اي بهانه خواستم و موند ثابت رکسان روي چشمم. بود من به ها توجه ي همه و بودند ایستاده اپن جلوي ها خانوم

 هاگ: گفت و کرد پيشدستي رامبد اما بزنم، حرفي آوردن در پول واسه تالشم ي درباره نباشم مجبور که بيارم

 .کنيم مي کمکت بگو نداري،

 !!داداش: رکسان

 !پسر هاست وقت این واسه بشي مشغول نباید جایي هر ميگم وقتي: اومد حرف به من به رو هم آقاجون

 .نداشتم بدي منظور: رامبد

... نه: گفت دوباره رامبد. شدم خيره پام زیر فرش هاي گل به. بدم رو جوابش خواست نمي دلم. بود برخورده بهم

 ...اگه گفتم

 !کن ولش... رامبد دونيم مي: فاطمه

 .کنم مي حلش خودم ولي هست مشکل حقيقتش: شکستم رو سکوت و کردم بلند رو سرم

 !باش خودت ي خانواده نگران شما: کردم اضافه طعنه با رامبد به رو و

 !وت زن بعد منه، خواهر اول رکسانا. کنم مي رو کار همين دارم: گفت و برداشت صندلي پشتي از رو اش تکيه رامبد

. شد مي جوري یه کردم مي شوخي رکسان با من که باري هر. زد رو بود مونده دلش رو مدت این که حرفي باالخره

 دیگه، نه: دادم جواب جدي لحن با! نداشت ربطي من به بود زنش. نداشتم فاطمه و اون به کاري من که حالي در

 !تو خواهر دادم اجازه من اگر بعد منه، زن اول رکسان!! نشد

 ...هميـ نکن کاري یه -
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 !مثالً؟ کني مي چيکار -

 ...!!وگرنه دارم مي نگه رو زند آقاي احترام دارم -

 بسه: بدم رو جوابش نذاشت رکسان بلند صداي. کرد مي نگاهش چپ چپ من از بدتر که داد نشون رو آقاجون

 !دیگه

 .هاست حرف این از تر باز دستت دونم مي که من مشکلي؟ چه: گفت سکوت، ثانيه چند از بعد علي و داد لم رامبد

 .نيست کافي هنوز ولي دارم،: من

 .باشه تجمالت اهل زیاد خانوم رکسانا نکنم فکر! بگير تر سبک رو جشنت خب: سميرا

 .طفلک نيست: فاطمه

 .نگرفت سخت من به هم سميرا! برداشت؟ خرج چقدر هم سر ما مجلس مگه: علي

 !معموليه جشن یه از بيشتر خيلي لياقتش!!!... نيست کسي هر که رکسان: من

 !!ميگي؟ اینجوري چرا... عادل اوا: گفت آروم مامان و کرد اخم علي

 طالعا محض: گفتم بشنوند همه که جوري. رفت دنبالش هم فاطمه و گرفت فاصله اپن از رفته باال ابروي با سميرا

 !باشيد ندیده رو اش لنگه که بگيرم اي عروسي یه خوام مي... همه

 گذاریم سرمایه از. زنم مي بلوف دارم کرد مي فکر. برگردوند رو سرش ناباورانه پوزخند با که زدم زل رامبد به و

 مهه که ممنون: گفت. بود زده زل من به دقيقاً بار این و شد صحبت مشغول دوباره رکسان. نداشت خبر بورس توي

 !!دونند مي خودم از بهتر رو من هاي خواسته

 گير پا و دست مراسم این بدون من!... همه اطالع محض: داد ادامه من هاي کلمه و لحن با. نگفت چيزي کسي

 !ترم خوشحال

 ممنون هم خيلي: کرد اضافه تر آروم. هستم من فقط منظورش که دونستند مي و کردند مي نگاه من به همه

 !!!بمونه خصوصي زندگيم، خصوصي مسائل ميشم،

 زده آمپول که رسوندم پگاه اتاق به رو خودم. شدم راحت وحشتناک جو اون از و خورد زنگ موبایلم خوشبختانه

 جواب که موندم و کردم سایلنت. بود شيدا مال. کردم نگاه رو شماره. بود خوابيده رنگش سفيد تخت روي و بود

 بله؟: دادم جواب باالخره! نه یا بدم

 .سالم -

 خوبي؟. سالم -
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 در. هکي خط پشت بفهمه کسي خواستم نمي. اومد مي گفتگو پچ پچ صداي. انداختم پذیرایي به نگاهي در الي از

 اي قهوه هاي نرده به. شدم واردش و کردم باز رو بالکن در کردم مي رو هميشگي هاي احوالپرسي آروم حاليکه

 داشتي؟ کاري: گفتم و دادم تکيه جلوم

 بزنم؟ زنگ که باشم داشته کاري باید حتماً -

. کنم ظاهرسازي زیاد تونستم نمي و بودم افتضاحي ي هنرپيشه که مخصوصاً. بریم پيش سریع خيلي خواستم نمي

 .آره... خب: گفت خودش. بره کردم مي دکش فوري اومد نمي خوشم دختري از وقتي

 چي؟ آره -

 !دارم مژده برات واقع در... داشتم کارت -

 !!مژده؟ -

 .زد مي حرف بابا با سهامت ي درباره داشت مسعود که شنيدم. آره -

 گفت؟ مي چي -

 .کنه مي رشد داره -

 جدي؟ -

 .بزني بهش دست نباید شنبه تا گفت ولي -

 .نداشتم رو قصدش هم من -

 .کني مي پا و دست سرمایه یه کم کم داري -

 !هيچي از: گفتم و خندیدم هم من. خندید

 .دیگه همينه قمار -

- ... 

 .اطرافش هاي آدم رو حتي. کنه مي ریسک زندگيش چيز همه رو بابا -

 .منم کرده ریسک که اوني: گفتم فقط. بود من به اش اشاره

. است پرده پشت کي دونستم مي. دیدم رو بالکن در پشت ي پرده خوردن تکون چشم ي گوشه از. خندید بلند

 .دادي خبر که ممنون: دادم ادامه

 .باش مسعود خود تماس منتظر. نداشت قابلي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

218 

 

 .باشه -

 .شنبه تا -

 .بينمت مي -

 شرش از تازه... »«بودم باهاش صبح از.«... »عزیزم ممنون حال هر به» دادم ادامه زدن حرف به من و کرد قطع

 خيلي. داشتم اش نگه و گرفتم راه وسط رو رکسان ساعد. کردم باز رو در سریع من و افتاد پرده.«... شدم خالص

 .کرد نمي نگاهم حتي. داشتم رو قصدش من که بود چيزي از تر ناراحت

 

 خترهامد دوست با دارم وقتي: گفتم و باشم جدي کردم سعي بعد. برگرده سمتم که کشيدم رو دستش باز نيش با

 !وایسي فالگوش نداري حق زنم مي حرف

 صورتش... بود بس قدر همين بودم، کرده اذیتش خيلي. زدم خنده زیر. داد نمي جواب و بود کرده اخم ها بچه مثل

 .در پشت دیدمت!... خيال بي: گفتم و گرفتم هام دست بين رو

 .فهميدم: گفت و انداخت باال ابرو

 فرنگي؟ توت چيه دیگه تخمت و اخم پس -

- ... 

 هوم؟ -

 ميندازي؟ تيکه همه به چرا -

 ميده؟ گير من به چقدر جدیداً رامبد بيني نمي -

 !ببينه تو کنار رو من که نيست راحت هنوز... برادرمه -

 غيرتي؟ داداش شده حاال تا کي از -

 .ميشه قبلي آدم همون دوباره بدیم، فرصت ماه یه... نيست -

- ... 

 به خاطرم به دونم مي من. نه یا کنه اعتماد دونه نمي... دله دو کم یه هنوز هم بابام. دارند شک بهت همه عزیزم -

 !کردي خر... دونم مي چه... رو من کنند مي فکر. دونند نمي که ها اون زدي، آتيش و آب
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: گفتم و بردم جلو رو صورتم خنده با. رفت شالش زیر هام انگشت و دادم حرکت هاش گونه روي رو هام دست

 !حاال خب خيله

 !خوام؟ مي عروسي گفتم کي من... ضمن در: گفت و کشيد عقب

 نگفتي؟ -

 ...بود الکي اش همه گفتم من که شرایطمه منظورت اگه -

 .گيرم مي برات رو مجلس بهترین!... کن صبر: گفتم خنده با صورتش جلوي

 ميگم؟ چي ميدي گوش اصالً: گفت و زد جوني بي لبخند

 الح توي هاي بحث از بعد انگار! کردم هم رو کار همين. ببوسمش خواستم مي فقط و شنيدم نمي چيزي که البته

 داشت دیگه. داد مي بهم بهتري حال و حس و بود خودم از تر مشتاق رفتم مي طرفش بار هر. چسبيد مي بيشتر

 خورد مي هم به دادند مي نشون ميل بي رو خودشون یا خواستند مي باج چيزي هر واسه یا که دخترهایي از حالم

 !!فرنگي؟ توت: پرسيد و برد عقب رو صورتش یهو. نبود کس هيچ شبيه رکسان خوشبختانه و

 بعد. مانداخت بود بسته هاش پلک هنوز که پگاه به نگاهي. ميندازه فرنگي توت یاد رو من هاش لب که نگفتم بهش

 يتو زندگيم... اما کنم قبول رو واقعيت خواستم نمي قبالً. چرخيد مي صورتم توي هاش چشم و رکسان صورت به

 دوباره. داشت مي نگه پا سر هنوز رو من که بود چيزي تنها دختر این و بود شده کشيده گند به اخير سال چند

 و کشيد باال رو خودش. بشه قدم هم که کردم بلندش. کردم حلقه دورش رو هام بازوم توانم آخرین با و بوسيدمش

 دلخوري؟ ازم: گفتم آروم هاش لب جلوي. گرفت محکم رو هام شونه

 !کنم فکر بذار -

 !نه: داد جواب و کرد کج رو سرش. خندیدم. آورد در کردن فکر اداي

. دنبو بقيه مثل که رکسان ولي نشه، پرت حواسش که ندم نشون مشتاق زیاد رو خودم بود قرار مثالً افتاد یادم

 هک نبود مهم برام دیگه و خواستمش مي بردم، جلو رو صورتم لبخند با دوباره. بود نگرفته آتو چيزي از هيچوقت

 !نه یا بياد کنار قضيه این با تونه مي اي دیگه کس هر یا رامبد

 

 

 

 

11 
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 لبخند با. کنم تصدیقش که کرد نگاه من به خاصي ژست با آپاگادو از بعد و کرد پرتاب سيم سمت رو هاش انگشت

 .بود تميز و تر خيلي! خانوم بهاره بود خوب: گفتم و دادم تکون سر

 استاد؟ جدي: گفت هيجان با

 بودي؟ گذاشته وقت خيلي هفته این آره، -

 .آهنگ این رو مخصوصاً. بله -

 .خوبه... بود معلوم هم ساعت اول هاي تمرین از -

 این از بعد رکسان. بودم داده لفت عمداً ولي گذشته وقتش از هم اي دقيقه چند دونستم مي. کرد نگاه ساعتش به

 ینا: گفتم و دادم رو پایاني هاي تمرین باالخره. دادم مي توضيح براش رو چيزها خيلي باید و بود منتظرم کالس

 قاطي مدرسه هاي درس با بعد ترم... بذار زمان توني مي تا! کن تمرین زیاد رو ها آهنگ. بده ادامه رو ها تکنيک

 ...رسي نمي ميشه،

 .حتماً. چشم -

 !دستته توي ساز مهم باشه، کي مربي کنه نمي فرقي -

 ...گهم... ببخشيد: گفت سکوت ثانيه چند از بعد. کرد نگاهم تعجب با و شد متوقف کيفش ي دکمه روي دستش

 .اومدم کالس سر من که روزیه آخرین امروز -

 ...یعني -

 .بدم ادامه اینجا تونم نمي دیگه -

 کردم؟ بدي کار من آخه؟ چرا: گفت و رفت هم تو صورتش

 ...نه... نه -

 !بودم کرده عادت تازه من -

. بشه چي بعدش قرار کنند مي جمع اینجوري رو هاشون لب دخترها وقتي دونستم مي. دادم تکون سر ناراحتي با

 شما ؟ميشنوم زیاد بعد به این از رو زدنتون گيتار نگفتين مگه: گفت ضعيف صداي با و گرفت رو خودش جلوي اما

 !!ميرید؟ دارید که

 !نباش نگران مياد، من از بهتر مربي یه... موندم مي نبودم مجبور اگر -

 رهب بيرون اینکه از قبل. نکرد خدافظي. شد وسایلش کردن جمع مشغول سکوت توي و انداخت باال شونه فقط

 .بودي خوبي شاگرد: گفتم
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 يرونب کالس از رو خودش سریع بعد. داد تحویلم نداشت گریه از کمي دست که اي نيمه و نصفه لبخند و برگشت

 خوب نبودم بلد هم من و داخل مياد االن همين دونستم مي که افتادم رکسان یاد بست رو در که همين. انداخت

 هست؟ اجازه! دادي طولش چقدر: گفت در الي و شد وارد نزده در انتظارم طبق. نکنه بدي برداشت که بدم توضيح

 !تو بيا -

 بود؟ کرده بغ چرا بودي؟ کرده دعواش: گفت و کرد اشاره بيرون به. اومد تر جلو

 .بود آخرش ي جلسه: گفتم رفتم، مي پنجره طرف به حاليکه در و شدم بلند

 :گفت کنارم از بعد و پيچيد اتاق توي هاش قدم صداي. داشتم هم رو سکوت همين انتظار. بودم انداخته رو تيرم

 !!آخر؟ ي جلسه

 !داره صدا و سر خيلي هات پاشنه -

 !نيست من هاي کفش سر بحث االن: گفت و داد تکيه پنجره به روم به رو

 !کني عوضشون باید که حال هر به: گفتم و زدم لبخند

 .نداره وجود بایدي -

 !!آوردي در دُم: گفتم صورتش جلوي و شدم خم کمي. انداختم باال رو ابروم

 آخر؟ ي جلسه گفتي -

 .داد مي نشون مظلوم خيلي آبي طرحدار شال این با که کرد کج رو گردنش. دادم تکون سر مثبت ي نشونه به

 رامبد؟ هاي حرف اون خاطر به: کرد اضافه

 تقریباً -

 چيه؟ منظورت -

 پولم دبای بود گفته. هاست سهام فروش وقت بود گفته بهم. بزنم مسعود صبح تماس ي درباره حرفي خواستم نمي

 برابر سه پولم گذشته ي هفته تو. نذاره سرم کاله وقت یه که کردم مي چک مدام هم خودم... بيرون بکشم رو

 توي رو پولم که بود داده پيشنهاد کمالوند... ولي. کشيدم براش هایي نقشه چه که دونست مي خدا و بود شده

 هدیگ کس هر به اگر من، براي ساده البته... سادگي همين به. بودم کرده قبول هم من و کنم سرمایه نمایشگاهش

 تا. اشتمد اعتماد کمالوند به عجيبي طرز به. گفتم مي کسي به نباید پس. کردم حماقت کرد مي فکر گفتم مي اي

 .بود اومده در آب از درست بود، گفته که چيزي هر حال به
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 مي... کمالوند دست بسپرم رو ام سرمایه و عقل که کرد مي تحریکم بيشتر هم مهموني شب تو رامبد هاي حرف

 هاش شتانگ رکسان. بود شده طوالني زیادي سکوتم! ببينم رو بقيه العمل عکس و کنم برابر چند رو پولم خواستم

 ساکتي؟ چرا: گفت و برد فرو هام انگشت بين رو

 .بمونم اینجا تونم نمي دیگه. برد رو آبروم شب اون رامبد -

 .کنم مي درکت من باشه، -

 .ندادي توضيحي من به هنوز: پرسيد دوباره. زدم اي دیگه لبخند

 رو؟ چي -

 مني؟ با بگي رامبد به شدي مجبور که رفتي مي کجا وقت چند این -

 ...خب -

 که خصوص به. کنم مخفي ازش رو چيزي خواست نمي دلم. زدم قدم اتاق توي و کشيدم بيرون رو هام انگشت

 عادل؟ رفتي مي کجا: گفت تر بلند. کرد مي نگاه نگران خيلي

 .بودم هام دوست از سري یه با -

 کجا؟ -

 .ماشين نمایشگاه -

 جواب بپرسه، نبود الزم. شد نزدیک من به کرد مي ریز رو هاش چشم حاليکه در. برداشت پنجره از رو اش تکيه

 .مرده همون نمایشگاه آره،: دادم

 !نري؟ دیگه ندادي قول من به مگه... مگه -

 مي فکر تو که جوري اون: گفتم و گرفتم رو بازوش. رفت در سمت سریع و محکم هاي قدم با و کرد کج رو راهش

 .نيست کني

 جوریه؟ چه پس: گفت پوزخند با و برگشت سریع

 حاليکه در و نخورد تکون اما کشيد بيرون زور به رو دستش. نداشتم توضيحي هيچ من و بود جوري همون دقيقاً

 !عادل بودم خواسته ازت چيز یه فقط: گفت لرزید مي اش خيره اي قهوه هاي مردمک

- ... 

 چرا؟... نميدي اهميتي خوام مي واقعاً که چيزي اون به ولي بگيري، آنچناني جشن یه برام خواي مي زور به -
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 ...من! عشقم -

 چرا؟ -

 .همين کنم، کار اونجا داده پيشنهاد فقط -

- ... 

 .کردم قبول... گفت رو چيزها اون رامبد دیدم هم من -

 .گرفتي مي جدي نباید تو. نداشت بدي منظور رامبد -

 سر رامبد و من مدت یه. بياد پيش اختالف ممکنه شدند، قاطي خيلي هامون خانواده. بهتره همه واسه اینطوري -

 .بهتره نباشيم هم راه

- ... 

 .بذارم جریان در رو تو خواستم قبلش که دیدي -

 ...من نظر انگار! کردن قبول از بعد. گذاشتي جریان در زود هم چقدر -

 معني چه. کنه مي خالي رو دل تو بدجوري بودم شنيده که بود من هاي اخم خاطر به احتماالً. نداد ادامه رو حرفش

 خواي مي: گفتم جدي خيلي و بردم باال رو صدام!! بيارم دليل بدم، انجام خواستم مي که کاري هر واسه هي داشت

 نه؟ یا بگذرونيم رو زندگيمون

 .نمياد در زیادي چيز هم مغازه از بمونم، تونم نمي اینجا: دادم ادامه. شد خيره زمين به و کرد اخم

 کاري هر: گفتم تر آروم و آوردم باال اشاره انگشت با رو اش چونه. زد نمي هم حرفي و کرد نمي نگاه من به هنوز

 !فرنگي توت توئه خاطر به کنم مي

 شدي؟ موتور سوار دوباره: گفت ضعيفي صداي با. کرد راحت رو خيالم که زد کوچيکي لبخند

 قطف نه،: گفتم کوچولو دروغ یه. اوردم مي ها پول واسه اي بهانه یه باید اما بشم موتور سوار نداره دوست بود گفته

 .نفر یه روي بستم شرط... 

 !!!کردي؟ قمار: گفت اي ناباورانه حالت با

 ور هاش دست. نبود بردار دست انگار ولي کنم فرار بود زده زل بهم که هایي چشم از تا انداختم نگاه دیوار و در به

 باختي؟! بگم؟ چي تو به من آخه: گفت برگردوند، خودش سمت و کرد صورتم قاب

 .گرفته رو دستم پول کلي نه، -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

214 

 

- ... 

 تابستون؟ ي چله سرده چرا هات دست -

 نمایشگاهش تو رو پولم... شد تموم دیگه: گفتم. شدند گم هام پنجه بين که گرفتم هام دست توي رو هاش دست

 پول. خطر بي... قانوني کار. ميارم در سر هم فروش و خرید از هستم، پولم سر باال خودم. همين. کنم مي سرمایه

 .هست توش هم خوبي

 .ميذاره کاله سرت -

 .نيست آدمي همچين -

 داشتي؟ برخورد باهاش حاال تا بار چند اش همه مگه مطمئني؟ کجا از -

 ارز دو به ميده، کمال و تمام رو پولش بازه، مي وقتي که آدمي. بود گذاشته حاال تا بذاره کاله سرم بود قرار اگر -

 !نداره چشمي من

 شده؟ ابروت و چشم عاشق پس -

 !داري تخصص زمينه این تو تُو... دونم نمي -

 .امروز دارم کار کلي حله؟ پس: گفتم سریع من و زد لبخند دوباره

 .هنوز نه -

 

 !ديب توضيح عالمه یه باید هنوز: گفت و ایستاد سرم باالي سينه به دست. شدم کتم و کيف کردن جمع مشغول

 !عشقم چشم... چشم -

 .نميشم خر گفتن عشقم عشقم با من -

 !عشقم دونم مي: گفتم خنده با

 ميري؟ کجا -

 .بگم رامبد به -

 !ها نزني حرف بد داداشم با -

 نندازي؟ دردسر تو رو خودت ميدي قول: گفت دوباره که کنم باز رو در خواستم و دادم تکون سر

 .ميدم قول: گفتم و ایستادم جلوش. برگشتم رو رفته راه. بود نگران صداش هنوز
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 !هات دادن قول این با هم تو: گفت و شد جدا خنده با. گرفتم بوس پر هاي دست همون با بعد

. شد بلند صندليش روي از که بودم نکرده باز رو رامبد اتاق در کامل هنوز بعد دقيقه ده. گرفت ام خنده هم من

 امروز کردم فکر... تو بيا: گفت و کرد دراز رو دستش بزنم حرفي اینکه از قبل. اومد من طرف به و زد دور رو ميز

 ...از بعد نمياي،

 ...حقيقتش: گفتم و دادم دست. بودیم کرده بحث که بود شبي منظورش که کرد ام متوجه ابروش و سر حرکت با

 .بودم رکسانا نگران... زدم حرف بد خيلي دونم، مي دونم، مي -

 !باشي خواهرت نگران نيست الزم: گفتم و کردم رد دست با ولي بشينم که کرد اشاره صندلي به

- ... 

 .مونه نمي اینطوري من اوضاع... ميگم جدي -

 !ببين: گفت باشه گرفته مچ انگار که جوري. گرفت طرفم به رو دستش دو هر ي اشاره انگشت

- ... 

 تراضياع من اگه ابوالفضل به نيست، مشکلي که زندگيت و کار به بچسبي اگه. کنه مي نگرانم هات حرف همين -

 جاي بذار رو خودت... زنه مي غيبت هات کالس سر و زني مي حرف نفس به اعتماد با اینجوري وقتي ولي... کنم

 !من

 .کردم پيدا که جدیدیه کار خاطر به زد مي غيبم اگه -

 !جدید؟ کار -

 .جریانه در هم رکسان -

 کاري؟ چه -

 .آشناهام از یکي ماشين نمایشگاه تو -

 !داللي؟ -

 .مياد در خوبي پول -

 هک گرفتم ژست جوري و کشيدم دست ام چونه ریش روي. رفت فکر تو و موند خيره صورتم به کامل ي دقيقه یه

 موافقه؟ رکسان: گفت و داد تکون سر. ام جدي بفهمه

 .آره -
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 .ندارم حرفي هم من پس -

 در ازش خوبي پول هم. کنم مي شروع نمایشگاه تو رو کارم هم بعد. برسم مغازه شراکت کارهاي به ميرم دارم -

 اسم هن دارم، تعطيلي نه... دیگه کارهاي دنبال برم مغازه از مغازه، برم بيام در اینجا از کي تا. ثابته کار یه هم مياد،

 !که دوني مي... رسمي و

 هستند؟ هایي آدم جور چه. ميگي چي دونم مي -

 .نيستند بدي هاي آدم -

 باشم؟ جدید استاد فکر به پس: گفت بعد و کرد مکث

 .آره: دادم جواب من و خورد اتاق در به ضربه چند

 شدم؟ صحبتتون مزاحم: گفت من دیدن با و شد اتاق وارد آموزش مسئول رامبد ي اجازه با

 .رفتم مي داشتم نه،: گفتم لبخند با

 !االن؟: گفت و کرد نگاه ساعت به

 .حسيني خانوم آخره خدافظي این بله،: گفتم و رفتم در سمت به

 !جدي؟ -

 .بله -

 !نره یادتون رو ما: گفت کجي لبخند با حسيني. دادم تکون سر دو هر براي بعد و شدم رد کنارش از

 .دارید اختيار -

 به رامبد حاال همين که دونستم مي زدم، مي قدم مغازه به منتهي خيابون تو وقتي. زدم بيرون و کردم خدافظي

 بيرون کالفه رو نفسم. دادم مي توضيحي یه کدوم هر به باید. فهمند مي خانواده ي همه بعد و ميده خبر فاطمه

 ونآقاج احتماالً! بود خودم دست آستينم و یقه اختيار بعد به این از حداقل. کردم باز رو ام یقه ي دکمه و فرستادم

 فمخال هم اولش از. کنم کار زنم برادر واسه و بگيرم دستم ساز نيست قرار دیگه که شد مي خوشحال تصميمم از

. زد مي چونه مشتري با داشت فرشاد شدم، مغازه وارد وقتي. خندیدم... باشيم ها خسروي دین زیر ما که بود

. ودب تمساح شکار ي درباره که کرد مي پخش مستندي داشت تلوزیون. نشستم صندليم روي و رفتم دخل پشت

 ارچک اینجا: پرسيد فرشاد رفت، بيرون جنس با زن وقتي. هاست برنامه جور این عاشق فرشاد که بود رفته یادم

 !کردند؟ اخراجت کني؟ مي

 .کالس سر نميرم دیگه: دادم جواب. خندید
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 دامادتون؟ حرف همون خاطر به: گفت جدي و خورد جا

 .آره -

 !!!گرفتي سخت چقدر -

- ... 

 راضيه؟ چي؟ داداش زن -

 .زدم حرف باهاش. آره -

 .دیگه ردیفه پس -

 !فرشاد -

 هوم؟ -

 .کنم سرمایه رو پولم تمام نمایشگاهش تو برم گفت زد زنگ کمالوند صبح -

 گفتي؟ بهش چي -

 .کردم قبول -

 .دوني مي صالح خودت چي هر: گفت آروم و نشست پنکه جلوي بعد. کرد نگاهم چپ چپ اول

 پولم سر باال هم خودم. دارم هم رو زبونش واردم، ماشين فروش و خرید تو که من... نداره که ضرر ميگم من -

 .هستم

 بگردوني؟ رو مغازه خودت توني مي: پرسيدم. بود رفته فکر توي کامل. داد تکون سر

 .کنم جدا رو ات سرمایه ندارم االن... من ولي... آره: داد جواب مِن مِن با

 خواست؟ پول تو از کي: گفتم اخم با

 چي؟ که باالخره -

 .ميدي داشتي وقت هر -

 .بشه سکه بارم و کار شاید: گفتم زمزمه با و کردم نگاه بيرون به شيشه از

- ... 

 !ببرند بيخ از رو گوشم هم شاید -
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- ... 

 .ارزه مي هام بري و دور پوززني به -

. ردمک نگاه فرشاد به دوباره. بدم زندگيم به اساسي تکون یه که بود وقتش. بودم شده خسته مغازه این از دیگه

 .بود فکر تو هنوز

 

 سوم فصل

 

 

1 

 مچم در جلوي مامان اما برم بيرون آروم که آوردم پایين رو ها پله روي هام قدم صداي خونه، اصلي در به نرسيده

 امند با رو هاش دست حاليکه در و انداخت پام تا سر بعد و لبخندم به مشکوکي نگاه. زدم لبخند سریع. گرفت رو

 !نرو گشنه شکم با ولي... نگو بگي، چيزي ما به خواي نمي: گفت کرد، مي خشک

 .خورم مي چيزي یه راه تو -

 !!دنبالت؟ بيفتم لقمه با باید چرا حاال خوردي، مي لپي دو رو پاچه کله یه که تو -

 !ميندازه جدایي بينمون داره االن از بيني مي... عروسته تقصير -

 نيست؟ دوشنبه مگه امروز: پرسيد. رفتم دنبالش نداشتم، عجله. رفت پذیرایي ورودي سمت به و خندید

 چطور؟ -

 !شدي؟ شلخته امروز چرا. رسيدي مي خودت به خيلي که زوج روزهاي -

 !خوبيه این به تيپم: گفتم و خندیدم

 هيچ بودم رفته ور موهام و خودم با آینه جلوي که ربعي یه این و بود پوشي شيک شلوار و کت فقط مامان نظر از

 تمخواس مي. نداشتم رفتن آرایشگاه قصد فعالً و بود شده معمول از تر بلند موهام البته. نداشت ظاهرم تو فرقي

 تمدونس مي. شدیم آشپزخونه وارد هم با و کرد نگاه سوالي دوباره. بده ظاهرم تو تغييري یه و بشه بلندتر بذارم

 .بود بدتر آقاجون هاي نگاه. نگرفته رو اصلي جواب هنوز

 انمام. شد هم دارتر معني نگاهشون نندازه، زانو کتانم شلوار که گذاشتم باز رو پاهام و نشستم سفره سر وقتي

 هوم؟: گفتم و شدم نون کردن تيکه مشغول. گذاشت جلوم رو املت بشقاب و شير ليوان
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 هوم؟: مامان

 !هوووم؟: آقاجون

 .رامبد آموزشگاه نميرم دیگه: من

 .دونيم مي: مامان

 !نيوز فاطمه خبرگزاري ول اي: من

 !!گرفتي؟ دوش ادکلن با فرشاد دل واسه االن: آقاجون

 ...دیگه کار یه سر ميرم دارم... نه: من

 نگفتم؟! هما؟ نگفتم: آقاجون

 مي شاخه اون به شاخه این از انقدر چرا جان عادل: گفت مامان. بود نرسونده فاطمه به کامل رو اخبار رامبد پس

 .مردمه دختر رو اسمت پري؟

 .نمياد پيش مشکلي. داره خبر رکسان: من

! بکن همه مشورت بي خواست دلت کاري هر هي: گفت حرص با و انداخت سفره ي گوشه رو جاپنيري در آقاجون

 !بندازي نون لقمه یه همين از رو خودت توني مي ببين! ببري رو آبرومون توني مي ببين

 يا مغازه تو عمر یه زنم؟ برادر دین زیر برم کنم؟ چکار: گفتم آرومي لحن با. بيفته راه بحث و جر خواستم نمي

 نداره؟ درمون و درست فروش که بکنم جون

 بشي؟ قارون شبه یه قراره مگه: آقاجون

 .آره: من

 !ميده آب باغچه ها صبح اقبالي خانوم... هيس: مامان

 !نباشيد نگران شما. منه آبروي بره، هم آبرویي اگه: من

 ساخت، نداري و معلمي حقوق با عمر یه مامان: کردم اضافه بودم، شده حرصي. برگردوند رو روش اخم با آقاجون

 کنند؟ زندگي اینطوري هم هات نوه و عروس خواي مي حاال شد؟ چي

 مي ارک ها تابستون تو نوجووني از. بکشم خجالت که بودم نگفته دروغ. کردیم مي نگاه هم به سکوت توي سه هر

 چيزش همه از علي. آوردم مي در ماشين هاي تعميرگاه تو مکانيکي از هم رو هام تفریح کوچکترین خرج و کردم

 بعد زدم، مي دو سگ ها خيابون تو اش همه بود یادم وقتي از من ولي هاش درس سر خونه تو بود مونده و بود زده

 و شد بلند جاش از آقاجون! بود نرفته یادم رو ها سال اون هنوز!! نيستم من و راهه به سر علي چرا گفتند مي حاال
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 :گفتم آروم. نزد حرفي و برد گوشش پشت رو صورتش جلوي موهاي. رسيد مي ناراحت نظر به مامان. رفت بيرون

 هما؟ مامان

 !بخور رو ات صبحونه: گفت ولي نکرد بلند رو سرش

 !نميشه آب و نون آدم واسه آبرو بگو، بهش: گفتم آخر. رفت پایين گلوم از زور به اما خوردم

- ... 

 .کنم مي کار دارم کنم، نمي که خالف هست، زندگيم به حواسم هم من -

- ... 

 !نباش چيزي نگران -

 يم آپارتمان یه و گرفت مي رو دستم بيشتري پول زودتر کاش اي. رفتم بيرون خونه از سریع من و داد تکون سر

 .کردم مي تحملش داشتم فقط و بود اومده بدم خونه این از دیگه. برم اینجا از که خریدم

 کردم پارک اي شيشه بزرگ در نزدیک رو ماشين وقتي اما. برسم دیر نمایشگاه توي کارم اول روز خواستم نمي

 نای کردن قبول براي حاال که کردم نمي فکر انقدر هم دانشگاه هاي امتحان ترین سختِ  سر. اومد سراغم دلشوره

 و بزنم دور حاال همين تونستم مي. شدم خيره خيابون هاي ماشين آمد و رفت به. بود شده مشغول ذهنم شغل

 حتماً. زد مي شور هم رکسان براي دلم... آوردم بيرون داشبورد از رو آدامس و دهان اسپري جاش به ولي برگردم

 شبردم مي شب. بود نگران تلفن پشت صداش لحن دیشب... بگه من به خواست نمي و بود شده بحثش رامبد با

 .خورد مي هم به هم دادن توضيح از حالم دیگه. دادم مي توضيح براش بيشتر و رستوران

 

 نم با همزمان شيدا. نشست صورتم روي لبخند خيابون به نگاهي با. شدم پياده و کردم مرتب آینه توي رو موهام

 خودش ولي برد رو ماشين اش راننده. من 302 پشت به بود کوبونده که BMW همون. بود شده پياده ماشين از

 احوالپرسي موقع. رفتم طرفش به و کردم قفل رو ماشين. برسم بهش که شد منتظر و داد تکون دست برام

 تا گرفته دیوارها و کف هاي سنگ از که شدیم نمایشگاه بزرگ سالن وارد هم همراه. رسيد مي نظر به خوشحال

 .بود شيک و لوکس چيز همه شده، کاري کنده هاي ستون

 النس انتهاي هاي کاناپه از یکي روي شيدا و کردیم سالم بود، نشسته غربي ي زاویه توي ميزي پشت که احمد به

: فتگ لبخند با و شد خيره بودم ایستاده جلوش سينه به دست که من به بعد. انداخت ميز روي رو کيفش و نشست

 .مياد بهت طوسي

 !دونم مي -
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 نميشيني؟ چرا: گفت و کرد اشاره اي کاناپه به. شد تر بزرگ لبخندش

 نمياد؟ کمالوند آقاي... خوبه جوري همين -

 .اتاقشه تو حتماً بابا -

 داخله؟ کسي آقا احمد: گفت احمد به رو و داد نشون رو نزدیکي همون تو اتاقي در

 .خانوم بله: داد جواب و آورد در رو عينکش احمد

 وقته؟ خيلي -

 .تقریباً ميشه ساعتي نيم -

 چيه؟: گفت من به رو و آورد در تایيد ي نشونه به صدایي شيدا

 !نمياد بهت نارنجي... این... هيچي -

 پرسيد؟ رو شما نظر کي: گفت و کرد کوچيکي اخم

 نيست؟ مهم من نظر که اینه منظورت -

 !دقيقاً -

 .مونه مي یادم -

 !آجریه... نيست نارنجي این حال هر به: گفت و داد تکون هاش انگشت بين رو اش جلوبسته مانتوي ي یقه

 !نيست مهم من نظر حال هر به -

 بهت رو بر و دور این بذار اصالً: گفت اومد مي طرفم به حاليکه در و شد بلند جاش از ناگهاني خيلي بعد. زد لبخند

 .بشه تموم بابا ي جلسه تا بدم نشون

 داره و شده وارد مسعود که دیدم چشم ي گوشه از. کشيد احمد ميز طرف به رسماً و انداخت بازوم دور رو دستش

 ایستاده ميزش جلوي. کرد جلب کرد، مي نگاهمون کجي لبخند با که احمد به رو ام توجه شيدا. مياد طرف این به

... ایشونه با اینجا اجرایي کارهاي آقاست، احمد ایشون: گفت و گرفت احمد طرف به رو آزادش دست شيدا. بودیم

 .کنه استراحت کم یه بابا که اینجاست بابا جاي به بعد به این از. شدید آشنا اميرعادل با قبالً! آقا احمد

 .بابایي فکر به چقدر که هم تو: گفت سر پشت از مسعود صداي و دادیم دست ما

 !!فکرشي به خيلي که تویي اون! نه: شيدا
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 اینجور انگار. انداخت باال اي شونه و داد تکون سر خنده با خبره؟ چه اینجا که پرسيدم احمد از ابرو و چشم با

 براي و انداختم عقب به نگاهي. کشيد سالن ي دیگه طرف به رو من دوباره شيدا. بود شده عادي براش ها بحث

 و کت بودمش، دیده که باري هر مثل. داشت اخم اما کرد بلند سالم ي نشونه به رو دستش. دادم تکون سر مسعود

 گهن تابلوفرشي جلوي شيدا. اي سرمه دست یک دفعه این. داشت چرم مهندسي کيف و بود پوشيده رسمي شلوار

 .خالصه ابریشم. باباست ي عالقه مورد تابلوي این: گفت زد، مي غيرطبيعي که ذوقي با و داشت ام

 .اهوم -

 نيست؟ قشنگ -

 !خيلي: گفتم ولي کرد نمي فرقي من براي

 ميدي؟ نظر که فهمي مي رو ابریشم و پشم فرق اصالً: مسعود

 .مسعود باشه خودت کار به سرت: شيدا

 .بود بافتش و طرح منظورم: من

 .اینجا آورد ولي بود بابا کار دفتر دیوار به مدت یه: شيدا

 اتاقش؟ همين دیوار: من

 .براش تفریحه جور یه فقط که نمایشگاه این. اصليش کار دفتر... نه، نه، -

 !بازنشستگي تفریح: گفت بلند مسعود و دادم تکون سر من

 رصف که ماشين تا چند بين از. کشيد خودش دنبال هم رو من دست و افتاد راه دوباره شيدا! هم گروني تفریح چه

 و واردی هاي کاري آینه و ها شيشه تمام روي سالن آفتابي نور. گذشتيم زدند، مي برق تميزي از و بودند کيلومتر

 پشت جوونيم هاي سال تمام که فهميدم مي حاال. نبود کوچيک ي مغازه یه با مقایسه قابل. تابيد مي ها ستون

 کني؟ عوض ماشين خواي نمي: گفت لبخند با و ایستاد اي نقره GS لکسوس یه جلوي. رفته هدر ام مغازه دخل

 !!این؟ -

 چشه؟ -

 !ارزونه زیادي -

 !بود این قيمت از بيشتر ریختند حسابت به که پولي اون -

 فعالً. بگيرم روز یه شاید: گفتم و انداختم باال شونه. بودند باخبر من هاي دارایي از همه ظاهراً. زدم پوزخند

 .تره واجب دیگه چيزهاي
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 قمار؟ مثل -

 .کرد بش و خوش و داد دست مسعود با. اومد بيرون رسمي غير لباس با ميانسالي مرد و شد باز کمالوند اتاق در

 برامون کوتاهي خداحافظي با بود، شده جدا ميله، و زنجير با ها ماشين بين از که عبوري راه توي زدن قدم موقع

 حسابي دیگه. کرد حلقه بازوم دور رو دستش دوباره شيدا. کردم حرکت اتاق سمت به. رفت و داد تکون دست

 مجبور اما! بندازه رو دستش که کنم اش چونه ي حواله اساسي مشت یه اومد نمي بدم و رفت مي رژه اعصابم روي

 رفتار از واضح کامالً و نداشت کاري پنهان قدرت من ي اندازه به مسعود هرچند. بدم نشون راضي رو ظاهرم بودم

 .نداشت هم تعجبي. بود ناراضي خواهرش

 !نذار وسط رو داري چي هر: گفت آروم شيدا که بودیم نرسيده اتاق در به هنوز

 چرا؟ -

 .داد دست از رو چيزش همه که دیدم رو بابا بد روزهاي من -

 کِي؟ -

 !وگاس کازینوهاي تو پيش وقت خيلي -

 شد؟ پا سر دوباره چطور -

 .گذاشت ارث به مادرم که پولي با -

- ... 

 .کن حساب درصدي... نذار داري چي هر... فقط -

 .کنم مي چکار دارم دونم مي -

 .بره سرت از قمار هوس بذار... ماشين بخر، ملک. بمونه دستت تو نقد پول نذار! دوني نمي نه، -

 کار این مدام و بشم وسوسه ممکنه کرد مي خيال! بود کرده فکر من مورد در چي. زدم زل هاش چشم به تعجب با

 .هست زندگيم به حواسم من: گفتم! بدم؟ ادامه رو

 .ميگن رو همين اولش همه: گفت آروم و داد تکون سر فقط

 هی بزنه، حرف اینطوري که داشت حق. دادم تکون سر بود، شده دقيق ما پچ پچ روي که مسعود صورت به نگاهي با

 و بودم چشيده سهام و مسابقه سر رو طعمش بار دو! بزنه رو کسي دل که نبود چيزي پول شدن برابر چند شبه

 اب در جلوي. کرد بازش بعد و زد در به ضربه چند شيدا. رفتم مي راه ابرها رو حسابم، تو هاي پول خاطر به هم هنوز

 !نميده راه توش رو کسي که بابا اتاق هم این: گفت من به خنده
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 !ها بعضي مثل... نداره مشکلي باشه نپوشيده گلي بوت اگه: گفت و چرخيد صندليش روي کمالوند

 .نبود من تقصير. بودم رفته در گشت دست از روز اون... خير نه -

 !عزیز چه من به! کشيدي پيش رو بحثش خودت -

 .هاست موقع این واسه! نرو بيرون ماشين بي ميگم وقتي: کرد اضافه کمالوند و خندید شيدا

 هست؟ اجازه: گفتم شوخي به و دادم نشون رو کفشم کف

 شيدا. نشستم ها صندلي از یکي روي و شدم اتاق وارد. کرد اشاره داخل به دست با بار چند و خندید کمالوند

 ياینجای چرا تو: پرسيد کمالوند. داد تکيه من هاي شونه به صندلي چوب جاي به و ایستاد صندلي پشت درست

 عزیزم؟

 !!نيست سوال جاي البته: داد ادامه من به داري معني نگاه با بعد

. رفتم مي جلو انقدر نباید. شد هم بيشتر سرم، باالي از شيدا هاي خنده صداي با و اومد سراغم دلهره دوباره

 به حاليکه در مسعود و شد باز در. نگفتم چيزي و زدم لبخند فقط. شد مي ناراحت هم فکرش از حتي رکسان

 !بيرون بيا. دارم کارت شيدا: گفت بود داده تکيه چارچوب

 مسئول من گرفت، مي رو خواهرش جلوي باید داشت مشکلي اگر. اومد نمي خوشم اصالً خودم به نگاهش طرز از

 تبس رو در وقتي. رفت بيرون کمالوند، و من سکوت توي هاش پاشنه بلند تق تق صداي با شيدا! نبودم بقيه

 دادید؟ کار پيشنهاد من به چرا: گفتم و کشيدم عميقي نفس. برگشت کمالوند سمت حواسم

 .کني مي کار باهاش اینجا حداقل. رفت مي باد به موند مي خودت دست پول اون -

 ببينيد؟ دور خودتون از رو پولتون تونيد نمي پس: گفتم پوزخند با

 تو قبل از تر پول بي یا بودي زندان تو یا حاال تا کنم پات کله خواستم مي اگر: گفت جدي و شد ام کنایه متوجه

 !بودي شده قایم ات خونه

 و راژگا همين سنگينش خالف و نبود اینکاره یا. بود نزده آنچناني جاني آسيب از حرف هم شرایط ترین جدي توي

 هم هنوز: داد ادامه. کنه رو جلوم رو دستش چيزي گفتن با خواست نمي و داشت تشریف زرنگ خيلي یا بود قمار

 .نيست دیر

 بود؟ تهدید این -

 !آره کني، جوابم سوال دادم، بال و پر بهت که بار هر اگر -

 !باش خوب دخترم با: کرد اضافه. دادم تکون سر لبخند با
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 .کنه برداشت بد رفتارم از ترسم مي -

 ات بکن رو قالش زودتر کنه، دارش غصه که بگي بهش چيزي قراره اگه... دونيد مي تا دو خودتون دیگه رو اونش -

 !نشده دیر

 آهنگ. خورد زنگ گوشيم که بدم توضيحي خواستم و انداختم باال ابرو. بود کرده اخم و داشت خشکي لحن

 بله؟: دادم جواب و کردم عذرخواهي. بودم گذاشته رکسان ي شماره براي که مخصوصي

 .خير به صبح... جان عادل سالم -

 .خير به شمام صبح -

 اونجاست؟ کسي.... مممم -

 .بله -

 بگيرم؟ تماس بعداً کنم، قطع -

 !نه -

 ...لحظه هی: گفتم اتاق از رفتن بيرون موقع. داد تکون سر تایيد با کمالوند. کردم اشاره بيرون به و شدم بلند جام از

 کجایي؟ شده؟ چي -

 .نمایشگاه ميرم گفتم که دیشب: گفتم آروم و بود شيدا و مسعود به پشتم. بستم رو در

 چطوره؟ اول روز -

 ...ببينم تا چرخم مي بر و دور دارم فعالً... نيست بد -

 گفت؟ چي بابا: اومد نزدیکم از شيدا صداي

 و بگيرم نادیده خواستم. شد مي بيشتر لحظه هر هم رکسان سکوت و دادم فشار هم روي محکم رو هام پلک

 !توام با امير: گفت دوباره شيدا ولي کنم حرکت سالن در سمت

 مي و کرد مي نگاه مسعود هاي اخم به حرص با داشت!! بودم شده «امير» من حاال تا کي از. چرخيدم طرفش به

 متوجه... اِ: گفت آهسته و کرد نگاه سمتم به. مسعوده نشوندن جا سر براي فقط زدن حرف لحن این که دونستم

 .نشدم موبایلت

 تو مطمئني: اومد حرف به باالخره رکسان! بود افتاده نباید، که اتفاقي اما رفت و زد قدم اون و دادم تکون سر

 ماشيني؟ نمایشگاه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

226 

 

 چي؟ یعني -

 !شنيدم زن صداي -

 .خریداره. آره -

 آوردي؟ پایين رو صدات تو چرا پس -

 !کِي؟! من؟ -

 زد؟ صدا رو اسمت چرا -

 !هست؟ خانم همکار هم نمایشگاه تو مگه... نبود من با -

 !!همکار؟ گفت کي -

 !!کني؟ چک رو من زدي زنگ: گفتم عصباني

 .نه -

- ... 

 .باشن نياورده سرت بالیي ببينم زدم زنگ -

 .برم باید... زنيم مي حرف بعداً -

 اتفاقي همچين بدم اجازه نبود قرار نه دادم؟ مي پس جواب زنم به باید روز هر حاال. کردم قطع خدافظي بدون

 .کردند مي نگاه من به دقيق شيدا هم و مسعود هم چرخيدم وقتي! بيفته

 !نشين بيکار! بخور: گفت و داد هل من سمت رو تخمه ظرف فرامرز آقا

 .مرسي: گفتم و برداشتم مشت یه

 .اومدن جلو خوب ها بچه ماشاال: گفت و کرد اشاره تلوزیون به

 LED رگبز ي صفحه. کرد مي نگاه واليبال بازي به و بود نشسته نفره یه مبل رو. کردم خالي بشقابم تو رو ها تخمه

 :کردم تایيد رو حرفش ولي! بازي تا بود دیواري کاغذ به بيشتر من حواس. شد مي دیده واضح سالن طرف اون از

 .بله

 اب. کنم بيشتر رو ام جمله تاب و آب شدم مجبور که کرد اشاره پدرش به جوري ابرو با و زد بهم لبخندي رکسان

 !واليبالم عاشق که هم من: گفتم خنده

 کني؟ مي هم بازي: گفت من به رو و برداشت تلوزیون از رو چشمش
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 !زیاد -

 !پيداست قدت از! احسنت: گفت. بود کرده کيف

 مچش و بستم رو نيشم. زد پام به اي ضربه بود، نشسته نفره سه مبل روي من کنار که رکسان. شد بيشتر ام خنده

: تگف ثانيه چند از بعد موند، ساکت سرویس زدن موقع و برگشت بازي به دوباره فرامز آقا. داشتم نگه محکم رو

 .ماشاال... تور رو پرند مي پلنگ مثل

 رو خدا ولي بود، شده مد ها روز این که کنه شروع رو مازندراني پلنگ به مربوط هاي خطبه از یکي بودم منتظر

 .کنيد پذیرایي خودتون از! خان عادل: گفت و داد نشون رو ميوه هاي ظرف رکسان مادر. نداد ادامه شکر

 .ممنون -

 !کن پوست ميوه براش رکسانا -

 !بنده دستم آخه: گفت همزمان و بکشه بيرون رو دستش کرد سعي رکسان

 با مادرش. نمياورد خودش روي به رکسان که ظاهراً ولي بودم کشيده خجالت هم کمي یه. کردم ول رو دستش من

 .بزنم سر غذا به ميرم: گفت و شد بلند لبخند

 تيم. ببينه رو بازي حساس ي صحنه که کشيد جلو مبل روي رو خودش فرامرز آقا. رفت آشپزخونه سمت بعد

 بالوالي. کردیم نگاه فرامرز آقا خوشحالي و زدن دست به حوصلگي بي با رکسان و من و گرفت امتياز هم باز ایران

 رکسان مادر صداي! نداشت هيجان هم دبيرستانمون پشت بست بن توي کوچيک گل یه ي اندازه! ورزش؟ شد هم

 !فرامرز: اومد آشپزخونه توي از

 !دارم کارت بيا فرامرز: اومد تر نزدیک از صدا. نياورد خودش روي به کسي

 خانوم؟ بله: گفت کرد، مي کم رو تلوزیون صداي حاليکه در فرامرز آقا

 !دیگه بيا -

 و مکرد نگاه رکسان طرف به تعجب با. رفت آشپزخونه سمت لب زیر غرغر با و گذاشت کنار رو کنترل فرامرز آقا

 !ميگن؟ چي ها این: گفتم

 راحت ما خوان مي ها بيچاره: گفت بریده بریده. گرفت ام خنده اش خنده از. زد خنده زیر و کوبيد پام روي محکم

 .باشيم

 چي؟ بازي: گفتم و کردم اشاره تلوزیون به انگشت با

 ور تلفن پشت لفظيمون بحث چرا. رفت باال خود به خود ابروهام. کرد نگاهم شيطنت با و زد چونه زیر رو دستش

 پيش حرفي من بود منتظر شاید کردم؟ قطع رو تلفن روش تو من آورد نمي خودش روي به چرا کرد؟ نمي یادآوري
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 فادهاست یه حداقل... افتاد واليبال از که بابات: گفتم آروم و دادم حرکت دستش پوست روي رو هام انگشت. بکشم

 .بکنيم اي

 !استفاده سو -

 تاپش بند کنار از هام انگشت. زد مي صدام هاش چشم و بود نشسته اش تيره پوست تو بدجوري روشن رژ این

 نمي خوب خيلي هنوز. داشت الزم اشاره یه فقط و بود صورتم روي به رو صورتش. لغزید اش شونه روي

 هم تر ساده حتي رکسان ي درباره. نخورند تکون کنارم از که کنم رفتار چطور ها زن با دونستم مي اما شناختمش

 رو بازي خوام مي... بعد واسه باشه: گفتم و کشيدم عقب رو صورتم. کردم بلند اش شونه روي از رو دستم. بود

 .ببينم

 شد؟ چي: گفت و نشست صورتش روي گيجي از کوچيکي اخم

 !هيچي: گفتم و کردم نگاه تلوزیون سمت

 زدم؟ بدي حرف من: پرسيد دوباره و اومد جلوتر

 .نه -

 ؟...که کردم کاري: گفت تر جدي و کرد خم صورتم جلوي دقيقاً رو سرش گرفت، رو دستم

! گذاشتن خماري تو استراتژي باباي گور. گرفتم مي وجدان عذاب داشتم کم کم. بود شده خيز نيم زانوهام سمت

 از قبل. شد بلند گوشيم اس ام اس صداي لحظه همون اما کشيدم خودم سمت و گذاشتم کمرش روي رو دستم

 اما «تبليغه» گفتم تفاوتي بي با. کرد بلندش رکسان دست بردارم کليدهام، کنار ميز، روي از رو گوشي اینکه

 شول: گفتم و آوردم بيرون هاش انگشت الي از رو گوشي کنه، بازش خواست حرفم به توجه بي. بود کم احتمالش

 !کن

 گردنم پشت هاش دست نيفته، اینکه براي و گذاشت هام پا روي رو هاش زانو که کشيدمش خودم سمت بيشتر

 !اینجا بيا: گفتم گردنش پوست جلوي آروم. رفت

 .باشه واجب کار شاید -

 ارکن و بردم فرو گردنش توي رو صورتم اومد، باال کمرش پوست روي هام انگشت و انداختم کاناپه روي رو گوشي

 !بعد تا کنه صبر: گفتم گوشش

 !!ماشين تبليغ: گفت بعد ثانيه چند عوض در. نرسيد اش خنده صداي ولي خندیدم آروم
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. کرد مي نگاه من گوشي ي صفحه به و بود انداخته باال رو ابروش. زدم زل صورتش به و کشيدم عقب رو سرم

 رکسان کنجکاو صداي.« رفت فروش دادم نشونت که ماشيني» خوندم رو اس ام اس و گرفتم دستش از رو گوشي

 کني؟ مي سيو اینجوري رو ها اسم ي همه کيه؟ sh: خورد گوشم به

 .شایان... همکارم: گفتم بهش نگاه بدون و انداختم باال شونه

 که کرد نمي درک فهميد، مي رو حقيقت اگر. نبود سخت برام انقدر هيچوقت ولي گفتم مي دروغ ها خيلي به قبالً

 وارد جوري یه که اي دیگه آدم هر نه اونه، شده مهم برام واقعاً که کسي تنها... خودشه ها این ي همه دليل تنها

 کني؟ عوض رو ماشينت خواي مي: پرسيد دوباره. ميشه زندگيم

 .شاید دونم، نمي... نه -

.. .زده زل بهم دنيا ي همه کردم مي حس کردند، کثيف رو اتاقشون که هایي بچه مثل و بود تلوزیون سمت نگاهم

 روي از. فرستادم لعنت خودم و شيدا به دلم تو و خورد زنگ دستم توي گوشيم... بود زده زل بهم هم رکسان

 .بود افتاده اي دیگه ي شماره کردم، نگاه رو موبایل ي صفحه وقتي. نشست درست کنارم و شد بلند پاهام

 

 !شایانه؟ آقا: گفت طعنه با رکسان که بدم جواب خواستم

 !شاگردهامه از یکي: گفتم اخم با و چرخوندم طرفش به رو سرم

 بود؟ حساس ات یقه هاي دکمه به که هموني -

 !آقا کریم ي نوه نه، -

- ... 

 بدم؟ جواب هست اجازه -

 !جان زانيار سالم: دادم جواب بلند عمداً. گرفت فاصله ازم کمي و برگردوند رو روش

 .نباشيد خسته. آقا سالم -

 .ممنون -

 شدم؟ مزاحم. ببخشيد -

 داشتي؟ کاري... اصالً. نه -

 .کنسله فعالً ها کالس که خونه، بودند گرفته تماس آموزشگاه طرف از -
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 .مياد جدید استاد بعد هاي هفته از... درسته -

 چرا؟ -

- ... 

 رفتيد؟ که گرفتند نمي یاد خوب ها بچه... یعني -

 .بودند خوب همه ها بچه. دیگه شغل یه سر رفتم مي باید. نه: گفتم و نشست صورتم روي لبخند

 ...کم یه شد نمي... من -

- ... 

 ...آخه -

 به احتياج .گرفتي یاد رو اصولش دیگه تو: گفتم بعد و کردم فکر کمي. مرده بود گفته که افتادم قبليش استاد یاد

 .کني تمرین توني مي هم خودت. نداري اي هفته هاي کالس

 .آقا بله -

 کني؟ کار خصوصي من پيش بياي وقت چند هر خواي مي: دادم ادامه و شنيدم صداش توي رو نااميدي

 .بودم شده مزاحمتون همين واسه... بله: گفت و اومد ذوق سر

. بده ادامه سرعتت هاي تمرین به موقع اون تا. کنم مي خبرت داشتم فرصت وقت هر خودم. نيست مزاحمتي -

 خب؟

 .مرسي... آقا چشم -

 .باشي موفق -

 .آقا مرسي -

 .خدافظ. برسون سالم هم بزرگت بابا به -

 .خدافظ. حتماً -

 خيره رکسان به و دادم تکيه هام زانو به رو هام آرنج. گذاشتم ميز روي رو گوشي و شدم خم جلو به صندلي روي

 زن این مثل نمياد خوشم هم من: گفت کوچيکي لبخند با و چرخوند رو صورتش. کنه نگاهم و بره رو از تا شدم

 .کنم دخالت هي غرغرو هاي

 .دونم مي -
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 !شدي مشکوک ها تازگي خودت -

 .دونم مي -

 انداختم، سالن ورودي به نگاهي. شد تر بزرگ لبخندش. موندم خيره بهش باز و نشستم درست. گرفت ام خنده

 .کشيدم جلوتر و انداختم کمرش پشت رو دستم. شدم کج سمتش و زدم کاناپه ي لبه به رو بازوم. نبود خبري

 !جات سر برگرد: گفتم آهسته صداي با و گذاشتم اش چونه زیر رو انگشتم. چرخيد مي صورتم روي هاش چشم

 رو درست. دادم حرکت کمرش دور رو هام دست... جلوتر اومد، جلو و داد تکون سر لبخند با. زدم اشاره پاهام به

 !ببيني واليبال خواي مي نبود حواسم! آخ: گفت هام لب جلوي و شد متوقف صورتم روي به

 دلت: گفتم و کردم کج رو سرم. ایستاد جلوم و کرد جدا کمرش از رو هام دست بياري، در حرص نيشخند با بعد

 !مياد؟

 اهر شکل. بود اندامش به نگاهم. رفت آشپزخونه سمت. بود شده بلند روزها این که ریخت هم به رو موهام لبخند با

 خودم بودم، مطمئن ولي داره دوست جوري چه اون بودم نپرسيده هنوز که بود پلوغ شلوغ سرم انقدر... رفتنش

. داد تکون دست فقط و برنگشت. زدم صداش بسوزه برام دلش که جوري و خندیدم. کنم صبر عروسي تا تونم نمي

 !ببينيد هم با بياد، بابا ميگم: گفت خنده با

 .دادم تکيه کاناپه به و کردم اي ناله

 زني تا دو پشت رو بازوهاش از کدوم هر. کردم سالم تعجب با و چرخيدم اومد، مي سر پشت از که مسعود صداي با

 بوده عادي تقریباً یعني که نداد نشون خاصي العمل عکس. انداختم احمد به نگاهي. بود انداخته بودند، کنارش که

 چرخوند، مي چشم ماشين اطراف به حاليکه در مسعود کردم، مي بررسي معامله براي رو ماشيني داشتم. براش

 کجان؟ بقيه: گفت

 !!بقيه؟: گفتم و دادم احمد به رو دستم توي رسيد سر

 .بابا و شيدا -

 اینجا؟ بيان قراره روز هر مگه -

 ماشين سمت و کرد ول ناگهاني رو ها زن! هست هم خودش به منظورم بدونه که ایستادم سينه به دست جوري و

 چيه؟ این... بيان بود قرار: گفت و کرد نگاه در به بعد. اومد

 زد، مي ذوق تو رو اندامشون بدجوري که کوتاهي مانتوهاي با ها زن. ندادم جواب. کشيد دست پژو کاپوت روي

 بعد .کردم تقدیمش مخصوص لبخند یه که کرد مي برانداز رو من داشت هم یکيشون. بودند ایستاده بالتکليف

 ميان؟ کِي: گفتم و رفتم خودم ميز سمت
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 .باشند رسيده کردم مي فکر!! صبح گفتند که صبحونه سر -

 .اومدند -

 مسعود به رو ها زن دیدن با کمالوند. بودند خنده و گفتگو مشغول کمالوند و شيدا. کردم اشاره سالن ورودي به

 !!هم؟ اینجا: گفت کوچيکي اخم با و کرد

 الخي بي بيفتم خنده به اینکه از قبل. کنم تصور موقعيت این تو کمالوند جاي رو آقاجون کردم سعي!! همين؟

 .بود دردناک هم تصورش حتي. شدم

 

 پدرم؟ یا ترم جذاب من: گفت لبخند با و گرفت رو ها زن بازوي دوباره مسعود

 و رنگ شلوارهاي و کت این با! جذابه؟ کرد مي فکر. شد گم کمالوند و ها زن ي خنده بين که زدم پوزخند

 نم از کم یه قدش. رسيد نمي من موهاي حالتي خوش و تيرگي پاي به ولي بود من از تر پرپشت موهاش وارنگش؟

 خنده زیر هام فکر از! بودم خوب خيلي من رفته هم روي. نداشت که هم ورزشکاري هيکل و ریخت. بود تر کوتاه

 رسه؟ مي دیرتر صدا ور اون: گفت شيدا و زدم

 چي؟ -

 !بخندي افتاد یادت تازه آخه -

 .افتادم چيزي یه... یاد... نه -

 !باشه شدن معرفي به احتياجي نکنم فکر البته. خواهرشم هم من: گفت ها زن به رو و داد تکون سر

 .نيست مهم: داد جواب مسعود. کرد نگاه مسعود به مستقيم و

 .بياد النترا واسه مشتري یه قراره امروز: گفت و گذاشت ميزم روي رو چرمش کيف. اومد من طرف به کمالوند

 ماشين براي پولم بخرم، هم آپارتمان بود قرار اگر. دارم برش خودم خواستم مي. کردم نگاه مشکي النتراي سمت

 .اهوم: گفتم و دادم تکون سر. بود عالي خيلي هم همين... رسيد نمي این از بيشتر به

 .باشم هم خودم گفتم آشناهامه، از یکي پسر -

- ... 

 اومده؟ خوشت خودت چيه؟ -

 .کردم چک رو پژو: کردم عوض رو بحث و کردم کج تفاوتي بي با هام لب
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- ok بود؟ 

 .شده رنگ جلوش در -

 مطمئني؟ -

 .آره -

 يبررس ثانيه چند از بعد. کرد نگاه بدنه موازي و بست رو هاش چشم از یکي. نشست پشتش رفت، ماشين سمت

 نه؟. بازنشستگيمه وقت دیگه: گفت. داد تکون سر و خندید

 چندميش؟: گفت و کرد لوس رو صداش شيدا! بگيرم رو جاش بود قرار مثالً که کرد نگاه من به

 داره االن همين: داد ادامه معمولي صداي با من به رو. افتاد ابروهام بين اخم و نيومد خوشم اش مسخره حالت از

 .نداره استراحت هم روز یه!! ها کنه مي ریزي برنامه بعدیش شغل واسه

 .منه سرگرمي اینجا... کردم شوخي دل عزیز نه: کمالوند

 بودي؟ دالل قبالً: مسعود

 چي؟ دالل: دادم جواب. بوده کي مخاطبش که کنيم هضم تا کردند سکوت همه

 ...خيابون گوشه روزنامه، تو ماشين دالل -

 ...جوب وسط: گفتم اش جمله بين که بود تهاجمي انقدر لحنش

 .ميگم مياري در سر ماشين از چون: گفت و زد پوزخند

 .کردم مي کار ها تعميرگاه تو بودم که نوجوون -

 !!بودي؟ کار هاي بچه این از: گفت بلند و زد خنده زیر سریع

! هاش قالتاق اون از... آره: زدم داد. بودم کرده تحمل زیادي هم جا همين تا. زد زل شيدا به رفته باال ابروي با

 داري؟ مشکلي

 !خان امير نگير جدي: گفت خنده با. کرد مي نگاه شيدا به هنوز

 اي دیگه کارهاي گرم سرش سال و سن اون تو مسعود! نگيرش جدي آره: گفت حرص با و زد لبخند من به شيدا

 !!بود

 !بودم جدي که من البته: گفتم بلند. برگشت مسعود سمت به و

 !باز نکنيد شروع: کمالوند
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 هاي ماشين بين و بود آورده خودش با که هایي زن به بود، کرده اخم حسابي شيدا ي غره چشم از که مسعود

 بغلش جيب از کوچيکي ي برگه مسعود و رفتند خروجي سمت دو هر. زد اشاره سر با زدند، مي پرسه قيمت گرون

 که بگه چيزي خواست کمالوند. داد دستش به رو کاغذ و برداشت سنگين رو پدرش تا قدم چند. آورد بيرون

 !پسر ممنون: گفت بلند و داد تکون هوا توي رو کاغذ کمالوند. رفت در طرف به راست یک و نداد مهلت مسعود

 يبمج توي گوشي. نبود اعتماد قابل برام دیگه جریانات این از بعد سپردم، مي مسعود دست رو پولم نباید دیگه

 و شيدا که خصوص به. کنم ناراحتش پيش ي دفعه مثل دوباره خواستم نمي... رکسان مخصوص زنگ. خورد زنگ

 نگز بهش خودم بهتر فرصت توي. گذاشتم ميز روي و کردم سایلنتش. کردند مي صحبت بلند داشتند کمالوند

 بگم پس: گفت و گذاشت جلوم رو سررسيد احمد. کنم مشغول رو خودم کردم سعي و نشستم جام سر. زدم مي

 بياد؟ گرفتن بيعانه واسه

 جناب؟ کنم معامله رو ماشين: گفتم کمالوند به رو

 !خودت با ها اون. ندارم کاري تومن 100 زیر هاي ماشين با من... خودته ميل: گفت و اومد ما سمت شيدا همراه

 مشتري هم آشناهام بين ندارم، توشون اي سررشته من آخه: داد ادامه و خندید. رفت باال خود به خود ابروم

 !ندارند

 کنم؟ فروششون و خرید خودم ي سرمایه با یعني -

 مگس داریم کم کم... نداره آنچناني ماشين پول کس همه دیگه شده، ضعيف ملت اقتصاد. آوردمت همين واسه -

 !بود مشتري پر اینجا! خورد مي جوش معامله روز هر قبالً. پرونيم مي

 .گرفتم: گفتم و دادم تکون سر

 !کنار ميذاري هم رو نمایشگاه پورسانت -

 زبا خيریه کردي فکر چيه؟» گفت مي خنده با حاليکه در و برداشت رو کيفش کمالوند. کردم کوتاهي ي خنده

 طرف کن هماهنگ: گفتم احمد به رو و نياوردم خودم روي به. رفت ویبره دوباره گوشي. شد اتاقش وارد «کردم؟

 .بياد زودتر

 چي؟ جلو در -

 .ميزونه موتورش. دارم مي بر قيمت به -

 به رفت، مي ویبره دوباره که رو گوشيم انگشتش با و نشست ميزم ي لبه شيدا. رفت خودش ميز سمت احمد

 بتونه کسي که بودم نکرده سيو اسمي با رو رکسان من ولي بود کرده زوم صفحه روي هاش چشم. داد هل طرفم

 دلش از و گرفتم مي چيزي یه براش شب. کنم ریجکت شيدا کنجکاو هاي چشم جلوي شدم مجبور. بده تشخيص

 داشتي؟ کاري من با: گفتم شيدا به رو و برگردوندم جيبم توي رو گوشي. آوردم مي در
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 .زیبایي سالن رفتم مي داشتم -

 شده؟ مهم حاال تا کي از بپرسي؟ رو من نظر اومدي: گفتم و دادم لم صندلي روي

 !!نه: گفت بلند و خندید

 .برسونمش که نياره ماشين گفتم بابا به بود، طرفي این مسيرم: داد ادامه و شد بيشتر اش خنده

 !اینطور که -

- ... 

 !بزنم حدس بشينم قراره االن کردم فکر گفتي، که اي «نه» اون با -

 !مطلب اصل سر ميرم راست یه! ندارم چيني مقدمه و حدس ي حوصله من... خب -

 !هستي؟ مطلبي اصل انقدر چي همه تو وقت اون: گفتم و آوردم پایين رو صدام

 خشک صورتم روي لبخند سالن انتهاي دیدن با چرخوندم، رو سرم که همين و زدم لبخند هم من. خندید دوباره

 اعصاب قدمش هر با و اومد مي ما سمت به بود شده جدا ها ماشين از طالیي زنجير با که مسيري توي رکسان! شد

 .کرد مي تحریک رو من

 تعجب که کردم نگاه شيدا صورت به! کرده برداشتي چه ازش و دیده رو ما آخر گفتگوي از چقدر دونستم نمي

 وسط. افتادم راه رکسان طرف به و شدم بلند جام از اخم با. بودم نگفته خودم داشتن زن از هيچي من. بود کرده

: گفتم آهسته صداي با. باشه عصباني داشتم انتظار. خوردم جا خونسردش ي چهره دیدن با و رسيدم بهش راه

 کني؟ مي چکار اینجا

- ... 

 من؟ کار محل اومدي کي ي اجازه با -

 بياد؟ مردونه کار محل تو زنت ميشي ناراحت چيه؟ -

 رو ودشخ واقعاً. زد اشاره ایستاده، فاصله با شيدا دونستم مي که سرم پشت به ابرو با و گفت تاکيد با رو «مردونه»

 !!اومدند بيرون هم دیگه خانوم تا دو االن دیدم اتفاقاً: کرد اضافه. شدم تر عصباني! کرد؟ مي مقایسه شيدا با

 اینجایي؟ کِي از: گفتم و کردم فوت رو نفسم

- ... 

 !!کشيدي؟ مي رو من کشيک -
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 بزنم؟ سر بهت بيام کردي نمي فکر دادي، رو اینجا آدرس وقتي -

 ...برو فعالً. کنيم مي صحبت تون خونه ميام: گفتم و آوردم تر پایين رو صدام. گذاشتم اش شونه روي رو دستم

 تکون حاليکه در و داشت نگه صورتم جلوي. برداشت اش شونه روي از و گرفت رو دستم. گردونم برش خواستم و

 !کجاست؟ ات حلقه: گفت داد، مي تکون

 دپوزخن! بزنيم؟ داد بریم باید کجا ها زن این دست از! کردیم مي رو احمقانه بحث این داشتيم جداً شد، نمي باورم

 کني؟ مي حسودي حلقه یه سر داري: گفتم و زدم

 !کنم مي تالش خوام مي که چيزي واسه دارم: گفت آروم من مثل

 کردم اهنگ شيدا به و برگشتم! کنه؟ تالش من واسه آرایش کلي و تنگ شلوار و صورتي مانتوي با که بود الزم واقعاً

 خودش به کاري مخفي زحمت حتي که احمد به بعد داد، مي نشون ميز روي خودکارهاي سرگرم رو خودش که

 برو: گفتم و چرخيدم رکسان سمت حرص با! رکسان به بود شده خيره نه،... ما به بود شده خيره و بود نداده

 !!!خونه

 !قربان چشم: گفت دلخوري با. بود غيرمنتظره براش صدام لحن

 در به نرسيده و دویدم دنبالش سریع. کي دست از دونستم نمي و بودم عصباني. کرد تند پا خروجي سمت و

 !نميشه که اینجا... زنيم مي حرف تون خونه ميام بعداً: گفتم بود، شده باز که اتوماتيک

 !!داري تر مهم کارهاي اینجا آره -

 خب؟. زنيم مي حرف شب: گفتم دوباره. زد زل بهم و ایستاد. بستم رو راهش و چرخيدم جلوش

 .نيست الزم -

 باشه؟! اینجا نمياي هم دیگه: گفتم اخطار با و کردم فوت رو نفسم

- ... 

 باشه؟ -

 !زدم؟ رو دلت زود انقدر -

- ... 

 کني؟ مي رد رو من تماس و خندي مي دیگه یکي با -

 هک ندادم جواب: گفتم آروم و کردم نگاه بهش! گفت؟ مي چي. دادم تکون سر تاسف با و بستم رو هام پلک کوتاه

 .نکني برداشت بد دفعه اون مثل
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 هتاب که گرفتم رو لبخندم جلوي اما افتادم قدیم یاد. کوبيد پهلوم به بزرگش کيف با و شد درشت هاش چشم

 توي. دویدم دنبالش و نيومد دلم که بود نشده دور زیاد اما. کنه حرکت که رفتم کنار. بشه حفظ پيشم دقيقه چند

 .خونه بري گيرم مي آژانس برات االن: گفتم و کردم حرکت کنارش رو پياده

- ... 

 .کردم مي چک رو ماشين یه داشتم -

- ... 

 .بزنه سر باباش به مياد گاهي دختره این -

- ... 

 !نمياد هم بار یه اي هفته -

 .نيست مهم -

 .چرخيد سمتم اخم با که کشيدم عقب محکم و داشتم نگه رو بازوش سریع. داد ادامه راهش به ایستادم، جام سر

 چي؟ یعني نيست مهم: پرسيدم

 !ببين رو معنيش لغت فرهنگ از برو -

 حرف... ميام شب... خونه ميري... گيرم مي آژانس: گفتم شمرده شمرده صورتش جلوي و کشيدم بيشتر رو بازوش

 !تموم... زنيم مي

 ...ببينم رو کسي خوام نمي هم شب... بلدم رو راه خودم: گفت من مثل و آورد جلوتر رو صورتش

 !نشده تموم هم چيزي: داد ادامه و کوبيد ام سينه به تهدید با رو اش اشاره انگشت

 کردم مي اعتراف باید خب. کشيدیم مي نفس عصبي و تند و بودیم زده زل هم به شده درشت هاي چشم با دو هر

 چشم دوباره بعد و رفت هاش لب روي نگاهم! شد مي تر جذاب خيلي کشيد مي پنجه وقتي کوچولوم گربه که

 نگاه بر و دور به و کشيد عقب رو خودش بعد و انداخت باال ابرو زدم، لبخند... بود من هاي لب به نگاهش... هاش

 راست یک و کرد مرتب رو کيفش. کردم ول رو بازوش و رفتم عقب. بودند کرده زوم ما روي ها خيلي. انداخت

 نفس .بگيرم معرکه خيابون وسط خواستم نمي. افتاد راه نداشت فاصله اینجا با زیاد که مترویي ایستگاه سمت

 .برگشتم نمایشگاه به و کشيدم عميقي

 که مموند منتظر. اومد طرف این به من دیدن با. بود نشسته سالن انتهاي هاي کاناپه روي که افتاد شيدا به چشمم

 داري دونم مي: گفت اي متفکرانه حالت با من نزدیک. ميره داره که بود معلوم و بود برداشته رو کيفش. برسه بهم

 .کني مي چيکار
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 !نميدي تلفن جواب من جلوي: داد ادامه. کردم نگاهش دقت با

- ... 

 ...از حرفي هيچ حاال تا -

 .نزدي ازش: کرد کامل رو اش جمله و زد اشاره بيرون به

- ... 

 !!چيه هدفشون نميندازند، حلقه که مردهایي دونم مي من -

 بابت هم معذرتخواهي یه بگم، ازدواجم ي درباره رو چيز همه که کردم حاضر رو خودم و دادم قورت رو دهنم آب

 ینا از بعد خواستم نمي. گشتم خوب توجيه یه دنبال ذهنم توي. کنم تموم رو جریان و بدم انجام دوپهلوم رفتار

 کردم حس کرد، نگاه دستش فرم خوش هاي ناخن به. بشند اعتماد بي بهم و بشه خراب چيز همه مصيبت، همه

 .بود نپرسيده من خصوصي زندگي از کسي: گفتم گرده، مي مناسب فحش دنبال

 ...فهميدم رو جریان نداره، عيبي: گفت بود، شده تعجبم باعث که لبخندي با و کرد بلند رو سرش

- ... 

 نه؟. باهاشي زور به -

 !دونم نمي هم خودم: گفتم مظلومي لبخند با و شد راحت خيالم

 کني؟ مي تحمل ات خانواده خاطر به -

 .جورایي یه -

 .زنيم مي حرف فرصت سر. دارم وقت ناهار از قبل من خب، خيله -

 !فعالً... باشه: گفتم ميز سمت گشتم مي بر حاليکه در و دادم تکون سر

 !شده تر پيچيده چي همه االن... االن! گفتي مي من به زودتر باید ولي: گفت. چرخيدم و شنيدم رو صداش دوباره

 نم مورد در که بودم شده مطمئن دیگه. دادم تکون سر ولي شده پيچيده چي و چيه منظورش دونستم نمي دقيقاً

. نبود مهم چيزي دیگه بستم، مي رو بارم و شد مي تموم که کارم. نبود مهم حال هر به. داره سرش تو هایي فکر

 . کرد پيدا دختر یه با زدن هم به براي اي بهانه یه ميشه هميشه

 کسي ممکنه لحظه هر دونستم مي. نداشتم رو اتاقک از رفتن بيرون حال و بودم نشسته زمين روي موتور کنار

 .کشيدم دست بازوم روي. بود کوتاه آستين ایم سرمه تيشرت و بود شده سرد هم شهر بيرون هواي. بياد سراغم

 اینجایي؟ هنوز: گفت که بود کمالوند هاي آدم از یکي صداي. افتاد پاهام جلوي اي سایه باالخره
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 .اومدم: گفتم و شدم بلند جام از کالفگي با

 دوم بار براي بود قرار. افتادم راه گاراژ کنار اصلي ساختمون سمت تکوندم مي رو خاکيم هاي لباس حاليکه در بعد

. ودب کرده مضطربم کنم، امضا ها شرطبندي از بعد امشب بود قرار که چکي دوباره و بشم ميدون وارد خودم پول با

 ندکمالو. برگردم سابق پولي بي به دوباره تونستم نمي و بودم کرده حساب روش ولي داشتم رو پولش بار این

 بلق سري مثل. رفتم طرفش به. کرد تموم رو کناري مرد با گفتگوش و داد تکون دست برام ساختمون در نزدیک

 .کنه معرفيم اطرافش هاي آدم به و بپلکم برش و دور اومد نمي بدش هم کمالوند خود. بودم رسيده مهموني وسط

. مينداخت شک به رو من این و باشه کرده رفتار خودموني انقدر قبليش سوارهاي موتور با رسيد نمي نظر به

 .بود شيدا خاطر به اش همه احتماالً

 رو من کنه، هدایتم اصلي سالن داخل اینکه جاي به اما شدیم وارد هم با و زد لبخند. دادیم دست و رسيدم بهش

 براي هنوز ولي رسه، مي اتاق کدوم به راهرو این آخر دونستم مي. بزنيم قدم نور غرق راهروي توي تا کشيد کنار

 این توي که جوري و شد متمایل سمتم به کمي. شد مي معلوم امشب نرخ تکليف اول باید. بود زود کردن امضا

 همراهته؟ چک دسته: گفت بشه شنيده مالیم اما بلند موزیک

 شده؟ مشخص امشب نرخ -

 !نه هنوز: گفت. زدم پوزخند کردم مي تکرار رو اصطالحاتشون اینکه به بعد

 ...پس -

 .داشتم کارت -

- ... 

 ...جان پسر ببين -

 !تره سخت کارت امشب: داد ادامه بست وقتي و شدیم وارد کرد، باز رو اتاق در

 شده؟ عوض هاشون راننده چرا؟ -

 .ببرم باال رو شرط خوام مي من. دونم نمي -

 همين .نبود سر بقيه از هم خيلي کارم. بشم برنده هميشه که بودم نبسته عهد که من. کردم نگاه بهش باز دهن با

 دست روي دست بازند، مي پول همه این که هایي آدم بود مشخص و بودم برده بدبختي با رو قبل ي دفعه

 ور چشمشون پيشت هفته دو ي مسابقه: گفت دوباره نميگم، چيزي دید وقتي. بشم برنده من مدام که نميذارند

 .فهميدم رو دهنشون ي مزه زدم، حرف ها خيلي با... ميذارند پول کم عده یه... کشيدند کنار عده یه... ترسونده

 !خب؟ -
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 .بذارند پول کن کاري یه برو: گفت و کرد اشاره اتاق بيرون به

 !من؟ -

 .کنه مي مشکوکشون فقط بزنم حرفي هر من -

- ... 

 بياد؟ گيرت پولي خواي نمي نکنه -

 تنها. بودم کرده حساب ماشين و خونه پول کسري و کم شدن جور براي سري این برد روي واقع در. خواستم مي

 ور هام تلفن جواب نداشتم، خبري هيچ ازش که بود روز دو. رسيد مي ذهنم به رکسان با آشتي براي که بود راهي

 خودمون بين موضوع خواستم مي. بشم ضایع اش خانواده جلوي و اشون خونه برم خواستم نمي هم من و داد نمي

 کنم مي کار نمایشگاه اون تو دارم ماشين و خونه خاطر به فهميد مي باید. رفتم مي سراغش پر دست با باید. بمونه

 :گفتم لب زیر و دادم تکون سر... اون خاطر به زندگيمون، خاطر به. بود رسيده فکرش به که اي دیگه چيز هر نه

 ...مثالً... کرد کاري یه بشه شاید

 مني؟ با: گفت و اومد تر نزدیک

 .بتونم شاید. باشه: گفتم بلندتر

 !پسر گل شریکيم 10-10 نره یادت. خوبه -

 در دبو گفته که افتادم شيدا هاي حرف یاد. اومد نمي خوشم حرکتش این از هيچوقت که کوبيد پشتم به محکم و

. مبش سري این خيال بي و بکشم کنار پول همين با شد مي. بودم دیده بدي خواب دیشب. بيارم پایين رو صدش

 باز سرش از شراکت این تو رو من که بود خداش از بودم مطمئن بذاره، رو پول کل خودش بگم کمالوند به بود کافي

 باید. بود آقاجون حقوق سال همه این ي اندازه اي سرمایه صحبت. نبود مليون چند صحبت... چطور؟... ولي! کنه

 شریک خواي نمي نکنه: گفت و شد خيره صورتم به کمالوند. بود زود زدن جا براي هنوز آوردم، مي در بيشتر

 باشي؟

 .کنم مي امضا شرطبندي از بعد رو چک... نه: گفتم و کردم رد رو حرفش سر حرکت با

 هک کشيدم عميقي نفس و بستم رو هام پلک. مرخصي بفرستم شب آخر تا رو عقلم کردم سعي و زدم بيرون بعد

 انسش کنند تصور. بشم ظاهر خوب امشب تونم نمي کنند، تصور دیگران که کردم مي کاري باید. بشم آروم کمي

 سراغم موتور کنار که افتاد مردي روي چشمم و کردم باز رو هام پلک... باال ببرند رو نرخ تا. بيشتره خودشون

 يره،ت پایيزي پليور این توي. اومد جلوتر اطراف به نگاهي و گيجي با. بياد سمتم به که زدم اشاره بهش. بود اومده

 !شکمم تو بزن گفتم، وقت هر: گفتم آروم رسيد که نزدیک. بود شده سينما هاي زن کتک شبيه

 !چي؟: گفت و شد گرد اش تيره هاي چشم
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 .شم نفله خوام نمي... آروم -

 ...یعني... آها: گفت و افتاد اش سکه ظاهراً

 !حاال -

 رمس. داد مي جلوه تر واقعي رو دعوا و داشت تحقير ي جنبه بيشتر که زد پيشونيم به دست کف با اي ضربه اول

 ينامرد هم من. کوبيد شکمم توي باشه هم طبيعي که قدرتي کمترین با و برد عقب رو مشتش شد، خم عقب به

 و هبيفت که زدم ضربه دیوار روي تابلوي به ساعد با عمداً افتادن موقع. شدم ولو زمين روي «آخ» صداي با و نکردم

 خم روم که مردي و زمين روي من دیدن با کمالوند و شد باز اتاق در. کنه توجه جلب شيشه شکستن صداي با

 !کن ولش!... خبره؟ چه: گفت سریع بزنه، اي دیگه ي ضربه تا بود شده

 سالن از که نفر چند به رو عصبي حالت با و داد هلش راهرو ي دیگه سمت به. کرد بلندش و گرفت رو مرد دست

 !باشه خودتون کار به سرتون: زد داد بودند شده خيره ما به اصلي

 فتگر سمتم رو دستش کمالوند. کردم کنترل رو خودم ولي بود گرفته ام خنده پليوري مرد جانب به حق حالت از

 !ببينم پاشو: گفت و

 !بود گرون تابلوش: کرد اضافه ضعيفي صداي با و

 سپ رو دستش محکم. کردند مي نگاه کنجکاوي با ما طرف به ها خيلي هنوز. گرفته رو جریان و تيزه دونستم مي

 .شدم بلند خودم و زدم

 

 بویي کسي که کنم مي پنهان چشمشون از رو دردم دارم مثالً که کردم حرکت جوري سالن سمت به رو راهرو طول

 عيس و نشستم کاناپه روي اي گوشه نفر چند هاي نگاه به توجه بي سالن توي. کرد شد نمي اي دیگه کار. نبره

 و نشست کنارم بودم زده گپ باهاش قبل هاي هفته تو بار چند که پيرمردهایي از یکي. نزنم زل کسي به کردم

 !!راهيه به سر ي بچه که عباس شد؟ چي: گفت

 به هنميفت خود سر که خودش: گفتم اي دنده یه لحن با و انداختم باال شونه. بود زنه کتک همون عباس از منظورش

 ...بقيه جون

 رد بازي پخمه نه کردم، مي زیاد رو پيازداغش نه باید. کنند باور زود که نبودم طرف ها احمق با. رفت باال ابروش

 .کنم حلش چجوري دونم مي خودم نيست، چيزي: دادم ادامه. آوردم مي

 راهه؟ به رو اوضاع... دونم مي: گفت و داد تکون سر لبخند با

 .ممنون. بله -
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 کنم؟ حساب تو رو -

 يم شرط فقط و نداشتند سوار موتور سالن این هاي آدم بيشتر. مخالفم یا ببنده شرط من روي بدونه خواست مي

 !بشم شریک نذاشت هفته این: گفتم آروم و زدم پوزخند. داشتيم رو مسابقه هاي اسب نقش ما. بستند

 بودي؟ شریکش... مگه: پرسيد تعجب با

 نمي که من ولي... نشه دار خدشه اعتبارش مثالً که نزنم کسي به حرفي مورد این در بود خواسته ازم کمالوند

. کنم جلب رو طرف اعتماد که گفتم مي چيزي یه باید. کنم برآورده رو هاش خواسته ي همه همزمان تونستم

 به لقب مثل ميندازند دور شراکت از رو کسي وقتي که بود مسلم. شد هشيار خيلي نگاهش. زدم کوچيکي لبخند

 !تالفيه اهل بدجور کمالوند: گفت آروم! برد براي زنه نمي آتيش و آب

 .ميشناسه رو من -

 هاش رگ که جوري. داشتم نگه رو راستم دست مچ محکم چپ، دست با. نزد حرفي دیگه و برگردوند رو روش

 یزر رو هاش چشم توکلي. کنم مي بودن خوب به تظاهر دارم بدم نشون که کردم بزرگتر رو لبخندم. شد برجسته

 !کن استراحت: گفت و کرد

 مه حاال همين دونستم مي. شد بلند بعد و کرد حرکت راستم دست و صورت توي بار چند نگاهش. دادم تکون سر

 عدب ثانيه چند. منه به اشون توجه نفره، دو رقص و موسيقي با شدن سرگرم جاي به و کنند مي پچ پچ ها خيلي

 هاي لباس این حکایت که بود سوال جاي برام هنوز. چرخيد من طرف به اومد مي پایين دوم ي طبقه از که شيدا

 هپوشيد کوتاه اي حلقه پيراهن یه هم بار این. بودم ندیده تنش پوشيده لباس دست یه هيچوقت چيه؟ ناجورش

 .گفت بابا شد؟ چيزیت: پرسيد آروم رسيد، من به وقتي. بود

 ما هاي حرکت هم. بود صدا و سر پر و شلوغ سالن اینکه وجود با. کردم رد رو حرفش سر با و نشستم درست

 .خوبم: گفتم و شد جدي صورتم. پيشبيني قابل اطرافيان هاي العمل عکس هم و بود شده ریزي برنامه

 .شي آروم بخور: گفت و گرفت طرفم به رو بود دستش توي که ليواني

 پر بطري یه ها قفسه از و رفتم بار سمت. شدم بلند و زدم عقب رو ليوان. نبود بيشتر جرعه یه ي اندازه به اش ته

 رینآخ. کردم باز سالن بيرون ي محوطه طرف به رو راهم جمعيت بين از شيدا، به عصباني نگاه با و برداشتم ودکا

 تالفاخ کارفرماش با و دیده ضرب دستش که بود مست ي راننده یه بشه، کمالوند برد باعث تونست مي که چيزي

 قيهب از زودتر نتونم و بدم بزرگتري باخت که ترسيدم مي حال عين در اما ببرند باال رو نرخ که بودم اميدوار. داره

 .بود ریسک اش همه. کنم رد خط از رو موتور

 این تو که کردم نگاه آسمون به. گذاشتم کنارم رو بطري و نشستم دوم ي طبقه خارجي هاي پله روي اي گوشه

 خش خش صداي گذشت، دقيقه چند. ندم خودم دست کار فرمون، پشت خيال و فکر با و بشم آروم خنک هواي
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. بده جواب کنم مي فکر: گفت سکوت ثانيه چند از بعد. ایستاد جلوم هاش، شونه روي بافت مانتوي با شيدا و اومد

 ...گرده مي جایگزین ي راننده دنبال داره مثالً بابا

 ...اهوم -

 زني؟ مي حرص پول واسه انقدر چرا -

 .شم جدا ام خانواده از خوام مي. گردم مي خونه دنبال -

 وایسي؟ جلوشون بتوني که -

 .آره -

 !!خوبيه ي بهانه این حداقل. خب خيله -

- ... 

 نشد؟ که چيزیت -

 .نه: گفتم و کردم نگاهش

 زور به و خورد اي جرعه کرد، باز رو چوبيش در. برداشت من کنار از رو بطري و داد تکيه پله طرف اون هاي نرده به

 اینجا: گفتم. شد مي پخش بيرون تاریکي توي نور اش پنجره هر از که انداختم ساختمون به نگاهي. فرستاد پایين

 کيه؟ مال

 .گيره مي رو صدش در... هاست آشنا از یکي مال -

 !مياد؟ هم خودش -

 ميشن باخبر کم کم ها محلي اینکه هم تنوع، واسه هم. کنند مي عوض رو جا بار یه ماه چند هر. نيست ایران نه، -

 .بشه درست دردسر ممکنه و

 .اهوم -

 .دوستاشه و بابا تفریح تنها کار این -

 نه؟ دربياد، پول هم تفریح از داره ایرادي چه: گفتم و زدم پوزخند

 

 

 داره؟ ایرادي چه آره -
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- ... 

 .کني جدا رو ات خونه حتماً نيست الزم! بياي در خانواده روي تو توني مي هميشه بخواي خودت اگه امير ببين -

 .دونم مي -

 .کنه تحميل رو خودش نداره دوست دختري هيچ کن باور. بگي دختره خود به توني مي حتي -

 مي تحریکش مدام هام بازي عوضي این با داشتم هم من. گرفت ام خنده. زد مي حرف رکسان مورد در داشت

 و نمک خوشبختش تونم نمي گفتم مي بهش دیگه، برد تا دو یکي از بعد. بکشه طول زیاد نبود قرار البته. کردم

 حلمرا به ها آشنایي ي همه که نداشت وجود تعهدي هيچ! کردن باز سر از براي راه بهترین منه، از بيشتر لياقتش

 خندي؟ مي چي به: گفت و گذاشت پله ي گوشه رو بطري نه؟ بکشه، بعدي

 .هيچي -

 کنزدی. دادم دست از رو تعادلم. داشتم اش نگه و گرفتم زیرش رو دستم سریع که بيفته خواست و زد لق بطري

 حکمم. داشت نگه رو ام شونه بلند، ي خنده با شيدا که بياد سرم بالیي یه جدي جدي و بيفتم زمين کله با بود

 !بودها نزدیک: گفتم بریده بریده. بگيرم رو ام خنده جلوي نتونستم و چسبيدم رو ها نرده

 !!خوري؟ مي گيج امشب چرا -

 نخوره؟ گيج چرا -

 و دادم تکون براش رو دستم. بود ایستاده ها پله از دورتر کمي. برگشتم مسعود صداي سمت و نشستم درست

 اینجایي؟: گفتم

 واسه یگهد نظرت به: گفت و کشيد پایين بود، رفته باال شدنم خم با که رو تيشرتم پشت عادي خيلي و اومد جلوتر

 !!نشده؟ سرد تيشرت

 !ام گرمایي من: گفتم و زدم پوزخند ؟!زد مي نق من هيکلي خوش مورد در داشت واقعاً کردم، دقت صورتش تو

 .زنه مي گول مهر هواي: گفت و گذاشت ام شونه روي رو دستش

 !باش نداشته بهش کاري: شيدا

 هستي؟ چي نگران: مسعود

 هاشار شيدا به سر و ابرو حرکت با. برداشت ام شونه روي از رو دستش تا دادم فشار انقدر و گرفتم رو دستش مچ

 .رفت و پيچيد خودش به بيشتر رو تنش توي بافت شيدا. داخل بره که زد
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 بيشتر لحظه هر ها فحش و فریاد و صدا و سر و بودم جلو سوارها موتور بقيه از پنجم دور تو من بعد، ساعت نيم

 مي نشون هميشه از تر خطرناک مشکي پيراهن و شلوار و کت با امروز و بود کمالوند اصلي رقيب که یکتا. شد مي

 به رو تمرکزم چيزي که دوختم جلو به مستقيم رو نگاهم دوباره. پيست وسط بندازه رو خودش بود نزدیک داد،

 .نریزه هم

 برنامه ات بود کرده مخالفت کمالوند فقط و ببرند قبل سري از باالتر رو نرخ که خواستند همه مسعود ي گفته طبق

 واريس براي نتونستند که بودند کرده وانمود جوري. بود کرده قبول زور به مثالً هم بعد. نشه تابلو چيدیم که اي

 بود تهگف دربایستي رو بي. بسته شرط من باخت روي که شنيدم توکلي خود از حتي. کنند پيدا رو کسي من جاي

 رقم بود قرار امشب. خرکيه هاش شرطبندي و نميره کم به دستش دونستم مي. بودم زده پوزخند فقط من و

 .زدم نمي گند من اگر البته. بده باخت رو درشتي

 جيغ صداي. زد جلو ها موتور از یکي و جنبيدم دیر ولي بگيره اوج که انداختم موتور راست روي رو وزنم پيچ سر

 نزدیک رقابت که بود این حقيقت. شد رد هم بعدي موتور و دادم دست از رو اوضاع کنترل شد بلند که نفر چند

 نداشتم جرأت. نيست الکي دیشب بد خواب دونستم مي. باشه قرص آدم دل ته وقت هيچ ذاشت نمي سوارکارها

 بود قرار... نه اما. رفت مي باد به بودم آورده در که چيزي نصف تقریباً. کنم توجهي پيست اطراف هاي اتفاق به

 دنده باز. بود نشده دیر هم هنوز. بشم تر آروم که کنم تنظيم رو هام نفس کردم سعي. بخرم خونه رکسان واسه

 جلو رو خودم که بود آخر پيچ به اميدم ي همه. بود خطرناک این از بيشتر دیگه ولي مداد گاز و کردم عوض

 حضم دیوونگي بودن مسابقه تو و گذاشتن وسط پول همزمان. بایسته پيچ به نرسيده قلبم ترسيدم مي. بندازم

 .بود

 هشب احتياجي شناختند مي رو من همه که حاال. بردم ایمني کاله زیر رو دستم. بود شده سخت برام کشيدن نفس

 ارهدوب هم حرکت همين. بکشم نفس راحت بتونم که کردم پرت زمين بيرون و آوردم در حرکت یه با رو کاله. نبود

 هر. بردم مي باید. کردم آماده آخر پيچ براي رو خودم. بودند اومده هيجان به همه ظاهراً. برد باال رو ها صدا و سر

 داشت بودمش بوسيده که باري آخرین و داشت بستگي بهش رکسان و خودم زندگي. بردم مي باید شده طور

 .شد مي فراموشم

 و هبخور ليز موتور ،(اصطالح) بشکنه فرمون بود ممکن. کردم متمایل راست سمت رو وزنم و کردم حبس رو نفسم

 موتور که بردم باال رو سرعت بشم بلند کامل اینکه از قبل ها، ریسک این ي همه با اما بره در دستم از کالژ کنترل

 خط به و کردم بلند رو موتور توان آخرین با. بود شده بلند هم کمالوند دادن فحش صداي. بذارم جا رو دیگه هاي

 !رفتم نمي بيرون گاراژ این از پول بدون امشب من. شدم خيره خودم الین سفيد

 کپل و داشتم نگه دوش زیر رو کفيم صورت سریع. کردم نمي اشتباه. خورد ضربه حموم در به بار چندمين براي

 !مامان؟: گفتم و بستم رو دوش. بود پيدا مات ي شيشه پشت از کسي ي سایه. کردم باز رو هام

 !دیگه بيرون بيا -
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 چي: گفتم! دوش زیر نه ولي. بود داده مير گير بهم جاها خيلي حاال تا. شدم خيره محوش ي سایه به تعجب با

 شده؟

 !حموم بردند رو عروس ميگه ندونه یکي... کني مي معطل چقدر -

 ندارند؟ دل بدبخت هاي داماد مگه حاال: گفتم و زدم خنده زیر

 !من بده چيزي اي، حوله یه: دادم ادامه و بردم بيرون رو دستم. کردم باز رو در الي. شد ساکت یهو

 !دهب بزرگتر چيز یه: گفتم و برگردوندم. دیدم رو سرم ي حوله و آوردم داخل. خورد دستم به چيزي بعد ثانيه چند

 .دارم کارت بيرون بيا!... شدید آدم من واسه حاال کردم، مي پوشک من رو تون همه! خوبه خوبه -

 دماوم بيرون لبخند با و انداختم هام شونه روي. بود ساده سفيد ي مالفه یه بار این. خورد دستم به چيزي دوباره

 بودي؟ کجا دیشب: پرسيد اخم با بالفاصله چون نکشيد، طول خيلي لبخندم ولي

 

 ...مـَ: اومدم حرف به. داد مي نشونش جدي خيلي بادمجوني پيراهن

 !زد سر شب آخر تا آقات که مغازه نگو -

 ...خـو -

 !نگرفتي ازشون خبري وقته خيلي دونم مي که ها بچه ي خونه نگو -

 هست؟ اجازه -

 بگو؟ -

 .بودم رکسان پيش -

 چند که خوند مي خروس کبکم انقدر دیشب برد از بعد. شد هميشه از تر درشت هاش چشم و رفت باال ابروهاش

 وضع، اون با نتونستم. شد وقت دیر خيلي هم بعد. خندیدیم و خوندیم کري کمالوند با شب نصف تا و زدم پيک تا

 براي تا که حموم رفتم مامان شدن بيدار از قبل خونه، رسيدم زود خيلي صبح. موندم جا همون و بيام خونه

 مي اي دیگه ي بهانه هر. من به بود زده زل هم حاال!! نداد مهلت که کنم جور اي بهانه یه دوش زیر نيومده، پرسجو

! ؟چيه: گفتم و انداختم باال شونه. کنه طي خيالي بي تا بافتم مي دروغ و دادم مي توضيح ساعت دو باید آوردم

 !زنمه

 !نمياد خوشش هم فرامرز آقا... ندیدي؟ رو اميرعلي مگه! ها نداریم ها رسوم و رسم این از ما! چي؟ یعني زنمه -
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 موهاي روي رو مالفه. نداشت چيزها این به کاري رکسان پدر وگرنه آقاجونه به بيشتر منظورش دونستم مي

 هاي لباس به بعد پام، تا سر به. کرد مي نگاهم مشکوک همچنان مامان. نشستم تخت روي و کشيدم خيسم

 سرش توي فکر از... بودم اومده خونه یواشکي خيلي هم من... حموم به بعد اتاق، ي گوشه شده پرت چروک

 نز تا صد با. شدم موهام نم گرفتن مشغول و بردم فرو مالفه توي رو صورتم نفهمه اینکه براي و کشيدم خجالت

 واسه. کرد نمي زوم کارهام رو اینجوري هيچوقت! کشيدم مي خجالت مامان جلوي آخرش خوابيدم، مي که هم

 مي ماذیت بيشتر سکوتش. کنه نگاه بهم دیگه جور خواستم نمي و بودم گناه بي ي پسربچه همون هميشه من اون

 ...همين. موندم بود، شده دیر هستي؟ چي نگران: گفتم و آوردم بيرون رو سرم. کرد

 زنگ... ها نکني بزرگ رو موضوع مامان: کردم اضافه خودم. برداشت رو اش خيره نگاه خوشبختانه و داد تکون سر

 !رکسان مادر به نزني

 !دارم؟ چکار... نه: گفت بداخالقي با. نبودم اونجا ميشه معلوم بکشه پيش حرفي اگر دونستم مي

 !نگو هم آقاجون به. اهوم -

 .داره کار تو با اومده نفر یه... خب خيله -

 من؟ با -

 .نيومد تو کردم، تعارف... دره جلوي آره، -

 ميگي؟ االن چرا پس -

 بيرون و پوشيدم سفيد و سياه اندامي پيراهن و جين یه سریع. بستم رو در. رفت بيرون اعتنایي بي با و نزد حرفي

 که هم آقاجون. بودیم نزده حرفي هيچ باال انگار که زدم راه اون به رو خودم مامان جلوي از شدن رد موقع. زدم

 ...ندیده رو من انگار که برگردوند رو روش بودیم، کرده که آخري بحث از بعد معمول، طبق

 !تو بيا: گفتم و کردم اشاره خونه به. دادم دست باهاش. بود ایستاده احمد در جلوي چنار کنار

 .بيارم رو این فرستاد رو من کمالوند آقا... ممنون -

 .شماست مال: گفت و داشت نگه روم به رو. آورد بيرون سوئيچ یه با و برد جيبش توي دست

 «زنه مي کپک داري نگه زیاد رو پولت» بگم گفتن: داد ادامه. دادم تکون دستم توي و گرفتم رو سوئيچ

 بود؟ چي منظورش: پرسيدم. خندید بعد

 ...بزني نام به بري اومد، خوشت باهاش، بگيري فرموني یه گفتن: گفت و کرد اشاره دورتر متر چند به دست با

 النتراي یه. بود کرده اشاره بهش که بود ماشيني به حواسم تمام. دادم نمي گوش من اما داد مي توضيح داشت

. ودب کرده راحت رو کارم. مناسبم ماشين و خونه دنبال گفتم بهش دیشب. زد مي برق نویي و تميزي از که مشکي
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 هک ماشين ظاهر. بود فرستاده رو همون عين یکي حاال و بود گرفته رو چشمم فروختيم که النترایي دونست مي

 !برسونمت بشين: گفتم باز نيش با و کردم نگاه احمد سمت. کرد مي دیوونه

 .ميرم خودم. ممنون -

 .نکني معارف تعارف -

 .دارم کار نه: گفت و داد دست

 اطراف هاي خونه هاي پنجره و در به نگاهي و بستم رو خونه در. زد قدم کوچه انتهاي طرف به و کرد خداحافظي

 يم همه باالخره اما باشه اینجا چشمش کسي دونستم مي بعيد و بود شنبه صبح یازده نزدیک ساعت. انداختم

 به دستي ماشين ي شيشه توي و زدم گشادي و گل لبخند. شد مي جور هاشون گپ جدید ي سوژه و دیدنش

 دادم؟ مي نشونش کي به همه از اول باید. کشيدم ام چونه ریش ته و موها

 با و کندم دل باالخره. شدم هاش آپشن و سيستم کل کردن دستکاري مشغول و نشستم فرمون پشت ذوق با

 هم بعد. کشيد نمي طول هم دقيقه 1 مسيرش و بود اصلي خيابون تو که مغازه سمت به دقيقاً. افتادم راه احتياط

 ...بود رکسان نوبت

 وقتي آشناها از نفر چند اما بود نشده من ماشين متوجه و بود مغازه توي فرشاد داشتم رو انتظارش که همونطور

 از ات سه دو بعد ثانيه چند و شدم پياده ماشين از! شدم بوگاتي سوار من انگار که کردند نگاه جوري شدند، مي رد

 که کردم رفتار جدي خيلي و گرفتم رو ام خنده جلوي. آوردند بيرون ها مغازه از رو سرشون هم محل هاي کاسب

 همون با و ایستاد جوب کنار آرایشگریش روپوش تکوندن ي بهانه به هم خليل حتي. بياد همه دست کار حساب

 دارها؟ مایه ي راننده شدي!... عجب چه: پرسيد رو اومده همه ذهن تو دونستم مي که سوالي هميشگي، اخم

 !داداش نه: گفتم کردم مي قفل رو ماشين حاليکه در و زدم پوزخند

 بيرون؟ آوردي رو نمایشگاه ماشين: اومد تر نزدیک از سينا صداي

 بود وقتي چند. بود گفته بهشون جدیدم کار ي درباره فرشاد احتماالً. کشيد دست ماشين سقف روي خنده با بعد

 ابليق بگيري، سواري خواستي... خریدمش تازه: گفتم نفس به اعتماد با. بگذرونم وقت ها بچه با رسيدم نمي که

 !نداره

 دونستم مي. ببينم هاشون صورت توي رو العملشون عکس که چرخوندم اطراف رو هام چشم حرف این گفتن با

 در رو ماشيني همچين پول هفته چند ظرف و زود انقدر که بشم کسي خودم واسه من کردند نمي فکر هيچوقت

.. .گرفته بارم و کار: گفتم و زدم ماشين در به اي ضربه. کرد مي نگاهم مشکوک سينا و بودند ساکت همه. بيارم

 .کردم ول رو اینجا همين واسه
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 و ودب نشسته من صندلي روي فرشاد. افتادم راه مغازه در طرف به. نگفتم چيزي دیگه و دادم نشون رو مغازه سر با

 رزی من دیدن با. چرخيد سریع و شد هول که گرفتم رو گردنش پس هوا بي. بود ها قفسه کردن تميز به حواسش

 !!کردي؟ فقرا فقير از یادي شده؟ خبر چه: گفت و زد خنده

 !بابا خفه -

 نه؟ یا است سکه کارت: دادم ادامه و کردم حرکت ها قفسه جلوي. دادیم دست

 !!اومدن مي تو دیدن واسه ها مشتري نصف واال: گفت و برگردوند رو صندليش

 .شه کم دنياشون اون عذاب... ببينند رو تو هم کم یه: گفتم و خندیدم

 .ميگذره... نيست بد: گفت. داد تکون سر و خندید

 .خوبه -

 چي؟ تو -

 .نمایشگاه براي ميره صدیش در یه کنم، مي ماشين فروش و خرید -

 ...و هست که هم جانبي کارهاي -

 يه؟چ: گفت و افتاد ابروهاش بين دقت روي از کوچيکي اخم. زدم اشاره بيرون به فقط. نزدم حرفي و خندیدم بلند

 داره؟ رو ارزشش ببين -

 هر که کردم دقت صورتش حالت به. کرد نگاه بيرون به مغازه، ویترین پشت هاي پرت و خرت الي از و شد بلند

 !!مياد؟ در انقدر: گفت و کرد نگاه من سمت بعد. شد مي بيشتر تعجبش لحظه

 .کنم ام خونه ي سرمایه بفروشم، ها روز همين خوام مي. خریدم سهام رو پول اصل حاال -

 .بياد در مسعود کنترل از پولم زودتر خواستم مي واقع در

 ميدي؟ چي رو ات خانواده جواب -

 داره؟ ربطي چه مردم به گرفته، کارم -

 بود؟ چي دیگه این: گفتم و رفتم جلو اخم با. نيومد خوشم اصالً که زد پوزخند

 چي؟ -

 !شدي ریختي این -

 !خوره نمي محله این کالس به ها ماشين اینجور: گفت پوزخند با باز و برگردوند رو صورتش
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 .نيستم موندگار اینجا هم من -

 !!اومدي خوش -

 .مني رفيق مثالً! نباش تابلو انقدر حداقل: گفتم و گردم کوتاهي ي خنده. شد ها قفسه کردن تميز مشغول دوباره و

- ... 

 .تو اال داشتم انتظار همه از -

 !!!کنيم؟ حسادت که -

 .بزنم سر بودم اومده فقط. شده دیرم: گفتم اخم با. داد تکون طرف دو هر به رو سرش فقط فرشاد ندادم، جواب من

 نگاه طرز به توجه بي. بودند من به کردن نگاه و زدن حرف مشغول ماشين از دورتر نفر چند. زدم بيرون مغازه از

 فرشاد از زود انقدر بود اومده پيش فرصتش که وقت همه این از بعد خواستم نمي. نشستم فرمون پشت همه هاي

 و بود شده تر خوشحال من از گرفتم وقتي رو 302 همون. بود زده ذوقم تو حسابي رفتارش ولي کنم خدافظي

 بماعصا. کنم مشورت باهاش رکسان با کردن آشتي واسه خواستم مي تازه... االن اما برید شيریني براي رو گوشم

 منت از. کردم مي ماجرا این حال به فکري یه باید امروز باالخره. پيچيدم گلفروشي طرف به. بود ریخته هم به

 مدل رسماً. داد کشش شد نمي این از بيشتر ولي. رفتم مي طفره مدام روز سه دو این توي و اومد نمي خوشم کشي

 .بود شده تنگ براش

 !بدید سفيد رز سبد یه: گفتم معطلي بي. شدم مغازه وارد و کردم پارک گلفروشي جلوي

 تموم رو سفيد رز: گفت و زد کوچيکي لبخند اومد، نمي گوالخ ظاهر به و بود پوشيده رنگ کرم کامل که مرد

 .هست قرمز و صورتي! کردیم

 نيست؟ نظرتون مد اي دیگه گل: کرد اضافه خودش. برم دیگه گلفروشي یه دنبال که نداشتم فرصت

 دخترهام دوست براي که گاهي نداشتند، هم با فرقي. کنم بررسي رو مغازه توي هاي گل که چرخيدم خودم دور

 !بذار دونه یه اشون همه از: گفتم عاقبت. بده خواست خودش چي هر گفتم مي فروشنده به خواستم، مي گل

 هک رو گل سبد رکسان و بودم ایستاده آموزشگاه تو ها، بچه کالس در جلوي که کردم درک وقتي رو فاجعه عمق و

 من عشق: گفتم و دادم تحویلش چشمک یه و کش دختر لبخند یه. زد کنار بودم، داشته نگه صورتم جلوي

 چطوره؟

 نداختا باال ابرو. بود شده بامزه خيلي سفيد مانتوي و رنگ چند شال این با و بود ها گل روي من، از بيشتر نگاهش

 جونوریه؟ چه دیگه این: پرسيد و

 .نداشت سفيد رز -
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 !!سبد؟ تو بذاره رو گلفروشي کل گفتي بعد -

 !که خوشگله -

. ودمب ها حرف این از تر تيز من ولي نبينم رو صورتش روي لبخند من که برگشت کالس داخل و برگردوند رو روش

 مي و بود شده سنگين سر خيلي. گرفت دستم از رو گل حرف بدون و اومد بعد ثانيه چند. برگرده تا موندم منتظر

 !مياد خوششون ها، بچه واسه برم مي: گفت همزمان و رفت داخل. نمياد در دلش از چيزي گل سبد یه با دونستم

 کجا؟... عزیزم -

 چهب تعداد. داشت شباهت مدرسه به بيشتر و بود شده عوض کالس دکور. کشيدم سرک داخل به. گرفت نشنيده

 دست. بودمش ندیده بود وقت چند که خورد پگاه به چشمم. بودند نشسته آروم و بود تابستون از کمتر هم ها

 مکث از بعد و گذاشت کالس ي گوشه ميز روي رو سبد رکسان. آورد در شکلک و فرستاد بوس برام. دادم تکون

 با دبای که گرفت مي تصميم داشت انگار. موند خيره من به و چرخوند رو سرش. گرفت پنجره از رو نگاهش کوتاهي

 رامب خيلي نظرش که کردم حس دل ته از لحظه اون. برسم نظر به تر مظلوم که کردم کج رو گردنم. کنه چکار من

 که اومد مي پيش خيلي ماه چند این توي. موند مي ناراحت من دست از نباید کسم، ترین نزدیک زنم،. مهمه

 تو بالًق که نبود چيزي این. طرفش گشتم برمي هميشه ولي کنه سير اي دیگه جاي فکرم و نباشه پيشش حواسم

 .پيشش برگردم بخوام که باشم داشته رو کسي اینکه. باشه افتاده اتفاق زندگيم

 

 خب؟: پرسيد آروم خيلي بعد. بست سرش پشت رو در بار این و اومد بيرون کالس از دوباره

 داري؟ شک من به چرا -

- ... 

 !!کار محل تا مياي دنبالم -

- ... 

 توئه؟ خاطر به کارهام ي همه دوني نمي مگه -

- ... 

 عاشقتم؟ من دوني نمي مگه -

 !بياره زبون به راحت کي هر که نيست اي کلمه عشق! عاشق؟: گفت و زد پوزخند

 خوبه؟ «دارم دوسِت» -
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 .رفته کي به پگاه ميگم هي: گفتم خنده با. کرد نگاهم آویزون هاي لب با و انداخت باال شونه

 !بهتره «عاشقتم» همون نه: کردم اضافه و شد بيشتر ام خنده اش قيافه دیدن از. کرد اخم

- ... 

 آشتي؟ -

 کنم؟ آشتي زشت، گل سبد یه با -

 واسم؟ کني مي لوس رو خودت حاال. دیدنت واسه اومدم پياده طبقه 0 خرابه، آسانسور -

 !ميرند مریخ تا دیگه مردهاي! طبقه؟ 0 اش همه -

 .دیگه ميره باال انتظارت بيني، مي رو Thor این ميشيني هي -

 کني؟ مي آشتي کنم رنگ رو موهام برم ما؟ جون از خوان مي چي ها هاليوودي این: دادم ادامه. زد خنده زیر

 !حاال خب خيله -

 بهم؟ بدي بوس جدیدمون ماشين تو خواي نمي -

 جدید؟ ماشين: پرسيد و شد کنجکاو

 .بخرم ميز چيز ندادم، باد به رو ها پول تا خوام مي آره -

 ماشيني؟ چه -

 .پارکه پایين. مشکي هيونداي یه -

 !بيا. کنم نمي شوخي: گفتم. بود زده زل بهم تعجب با

 مين دبستانيه، پيش من کالس دیگه االن: گفت. کردم نگاهش. نکرد حرکت ولي کشيدم ها پله سمت رو دستش

 .کنم ول تونم

 .کشه مي طول دقيقه 1 فقط -

 .نکنند يشيطون که بدم خبر مبصرشون به بذار پس: گفت و انداخت کالس در به بعد و من به نگاهي بالتکليفي با

 لي،تحصي سال توي مهدوي خوشبختانه و بود گرفته دبستاني پيش مجوز رامبد. برگشت زود خيلي و رفت داخل

 ههميش مثل آموزش دفتر در. برگردیم زود که دویدیم سریع رو ها پله. نداشت کار و سر اینجا و بود دبير ها صبح

 و دکر بلند براش رو دستش رکسان بار این. بودم داده تکون سر حسيني خانوم براي رفتن موقع. بود باز کامل

 تارا؟ جانم: پرسيد رکسان و ایستادیم جامون سر. زد صداش حسيني
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 دیدي؟ رو ها گل: داد جواب و خندید

 بود؟ ضایع انقدر یعني: گفتم و دادم حرکت بينشون رو نگاهم. نگفت چيزي و خندید هم رکسان

 و کشيد ها پله پایين طرف به رو بازوم رکسان. پوشوند رو دهنش جلوي دست با و زد خنده زیر بلند حسيني

 .تارا گردیم برمي االن: گفت

: گفتم آروم همکف البي وسط. بود معمول از تر شلوغ راهروها آسانسور خرابي خاطر به. دادیم ادامه راهمون به

 .بزنيم دور یه بریم بگيري مرخصي تونستي مي کاش

 .نيمه و دوازده تا کالسم -

 همينه؟ فقط مشکل -

 .نميام جایي عالي جناب با من! خير نه: گفت و رفت غره چشم لبخندم به

 وقت؟ اون کني مي چکار داري االن -

 !گردما مي بر: گفت تهدیدآميز و ایستاد جاش سر

 !عشقم؟ مياد دلت -

 شدنبال. رفت ساختمون خروج در سمت من، به توجه بي و کشيد بيرون رو دستش. گرفتم دستم توي رو دستش

 !حاال داشتيد تشریف خسروي خانوم: گفت سر پشت از صدایي که افتادم راه

 سریع رکسان. شدیم خيره کرد، مي نگاهمون جدي تریپ و مشکي شلوار و کت با که رامبد به و چرخيدیم دو هر

 .باال گردم مي بر االن رئيس، کوچيکه کار یه: گفت

 کيه؟ دست کالس -

 !پگاه: گفت و کرد مِن مِن کمي رکسان

 !گرگ؟ دست سپردي رو بره اوه، اوه: گفت و شد عوض یهو رامبد جدي و رسمي حالت

 شما؟: گفت که دادم دست رامبد با من و خندیدیم آروم سه هر

 !جانم؟ -

 !نره یادمون ات قيافه بفرست، عکس بار یه وقت چند هر... دامادموني تو! آها -

 !دیدیم رو همدیگه پيش هفته دو همين! بابا خب -

 !دیدمت پيش دقيقه چند من... داداش نه -
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 ستتد هم فضایي گل سبد یه: گفت بریده بریده و خندید ریز. بفهمم رو منظورش تا کردم دقت صورتش حالت به

 .بود

 و زدم رامبد ي شونه به اي ضربه!! بودند دیده رو ما همه امروز حاال. بست رو هاش پلک و کشيد آهي رکسان

 !کردي رو خودت کار... حاجي اوکي: گفتم

 ...دیگه زني برادر: دادم ادامه همزمان و کشيدم بيرون طرف به رو رکسان دست

 ادزی دور از و بود دیگه هاي ماشين پشت که کردیم حرکت ماشين سمت به. خندید مي هنوز رفتيم بيرون وقتي

 عشقم بودم اومده قهر روز سه از بعد من. نذاشت موبایلش زنگ که بدم نشونش رکسان به خواستم. نداشت دید

 !بدي جواب کشمت مي: گفتم و کردم اخم! شدند مي مزاحم همه چرا ببينم، رو

 .اتونه خونه ي شماره آخه: گفت. خوند مي رو شماره داشت

 چي ي درباره مامان زدم مي حدس. داشت نگه گوشش کنار و زد رو دکمه که بقاپم دستش از رو گوشي خواستم

 ثانيه چند از بعد و کردند ساده احوالپرسي. باشه اشتباه حدسم کردم مي دعا فقط و بپرسه سوال خواد مي

 .شنيدم نمي صحبتشون از چيزي دیگه. خوندم رو اش ته تا من و گرفت فاصله من از قدم چند رکسان سکوت،

 ثيبح اینجا خواست نمي دلم و بودیم ایستاده در جلوي دقيقاً. کرد نگاهم سکوت تو و برگشت بعد دقيقه چند

 گفت؟ چي: گفتم زنه نمي حرفي دیدم وقتي. کردم نگاه اطراف به بار چند. بياد پيش

 خوابي؟ مي ما ي خونه ها شب حاال تا کي از -

 ...ببين -

 وقته؟ چند -

 !ها نکن بازخواست من از -

 ریزيآبرو ها فاميل جلوي که... کنم مراقبت ميگه مستقيم غير مادرت... گذاشتي موقعيتي چه تو رو من کن نگاه -

 .نشه

 گرفته؟ رو من جلوي که مردمه حرف کني مي فکر!! اي آبروریزي چه: گفتم و شد جمع اخم از صورتم ناخودآگاه

 .هایي حرف این از تر خيال بي تو! نه -

 !بگيره رو جلوم تونه نمي هيچي بخوام اگر -

 بزني؟ رو ها حرف این ميشه روت واقعاً تو -

 !نزنم؟ چرا -
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 .نامزدیم که نشده هم ماه یه هنوز -

 .هستيم چيزهایي چه گير ما شده، 3010 سال -

 ...هنوز ما. وقتش سر چيزي هر -

 !کنم مي تعيين من رو وقتش -

 !!عادل -

 تو همه رفتيم مي جا هر ما چرا. برگشتند طرفمون به رو پياده توي نفر دو و بود معمول حد از بلندتر صداش

 بودي؟ کجا دیشب!... کن تموم رو ها پرت و چرت این: داد ادامه توجه بي رکسان کشيدند؟ مي سرک کارمون

 گفتي؟ مادرم به چي -

- ... 

 کنه؟ پيچ سوال رو من بزنه زنگ قراره االن -

 دونستم مي. چرخوند مي هاش انگشت بين رو دستش توي کاغذي دستمال. برگردوند خيابون طرف به رو سرش

 بودي؟ کجا: گفت مالیمي لحن با و کرد نگاهم دوباره. نگفته مامان به چيزي

 .شدم موتور سوار -

 ميگي؟ که ماشيني این خاطر به: گفت آروم بعد. زد زل صورتم به ناباوري با فقط ثانيه چند

 .ماشين اون از بيشتر خيلي خاطر به -

 شب؟ تموم -

- ... 

 بودي؟ اونجا شب تموم -

: مگفت و کنم بخش اطمينان رو لحنم کردم سعي. کردم رد هاش انگشت بين از رو هام انگشت و گرفتم رو دستش

 .بود شب یه همين. بمونم شدم مجبور... شد دیر کردیم ریس و راست رو کارها تا

 نم تا زد مي حرفي یه باید. کنيم قهر دوباره نکرده آشتي هنوز خواست نمي دلم. کرد مي نگاهم سکوت تو هنوز

 رمب باید. شد دیر: گفت و کرد اشاره ساختمون به سر با. بود شده احساس بي قدیم مثل صورتش اما بدم، توضيح

 .کالس سر

 .که ندیدي رو ماشين: گفتم و داشتم نگه تر محکم. بره خواست و کشيد رو دستش
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 .ندارم وقت االن -

 .دیگه بيا. گيره نمي وقت زیاد: گفتم. رفت ساختمون در سمت به و کشيد تر محکم رو دستش

- ... 

 !دقيقه یه فقط... گرفتمش تو خاطر به -

 !من خاطر به: گفت لب زیر من به نگاه بدون

 ادافت یادم موندم خيره در به که اي ثانيه چند از بعد. بود رفته داخل چون نشنيدم رو بعدش ي جمله. زد پوزخند

 !کردم مي درستش بعداً. برگشتم ماشين سمت و دادم تکون سر. نکردیم هم خداحافظي که

 

 

 داد تکون سر مرد. بود نشسته کنارش که چرخيد شوهرش سمت نگاهش بعد و کرد مرور رو روش به رو کاغذ زن

 گاهن داخل بياد فروش از بعد بود قرار و بود شده پارک در جلوي که سفيدرنگي مگان به. کشيد جلوتر رو کاغذ و

 مي اگه: گفتم لبخند با. نيست راضي دلشِ  ته زن رسيد مي نظر به و بودم برداشته قيمت زیر رو ماشين. کردم

 .اومدم راه خيلي من. دارند نمي بر این از بيشتر باشيد مطمئن ولي... بدید نشون هم دیگه جاي چند خوایيد

 ...ذره یه نبينيم رو خریدار خودمون اینکه آخه... اووم... ام متوجه: گفت و کرد شوهرش به نگاهي زن

 عجله شما چون. کنند مي معامله همينطوري جا همه خانم، است ساده ي نامه مبایعه یه این: گفتم و خندیدم

 جناب؟ نه مگه. بفروشم فرصت سر تا برداشتم رو ماشين خودم دارید،

 .خانم به گفتم رو ها این ي همه قبالً: گفت و داد تکون سر مرد

 زودتر و گرفتم تحویل رو کاغذ. زد امضا و برداشت رو خودکار باالخره زن. نداشتند دادن آگهي براي وقت احتماالً

 رو چشمتون سالن این تو چيزي: گفتم نهایت در و شد تموم کارهاش. نشند پشيمون که کردم ردیف رو پوشه

 نه؟. دیگه بگيرید رو بهترش خوایيد مي نگرفته؟

 .ميشيم مزاحمتون بعداً انشاال: گفت و زد زنش به لبخندي مرد

 جلو رو ها ماشين: گفت و ایستاد کنارم احمد شدند، دور که همين. رفتم در دم تا همراهشون و دادم دست باهاش

 بمونه؟ بيرون همون فعالً یا کنم؟ عقب

 .تو بياریش خواد نمي... ميره فروش زود تميزه، خيلي -

 بياد؟ خواد مي همين دیدن واسه اميرجهادي آقاي -
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 .باشه حواست... مياد غروب آره -

 .مونه مي برات تومن شش حداقل -

 بارون... شانس بخشکه اَه: گفت آروم. کردم دنبال رو نگاهش رد. شد دقيق صورتش زدم، لبخند اش خنده از

 .گرفت

 .بگيره گل خوام نمي! تو بيارش شد تند اگه. نمه نم نداره، عيبي: گفتم و برگشتم کارم ميز سمت

... بارون. زدم زل نمایشگاه اطراف هاي شيشه به و چرخيدم. زد خشکم ميز به نرسيده من و گفت اي «باشه» احمد

 به حواست احمد: وگفتم شد باز دهنم اختيار بي. اومد مي بارون داشت و بود مهر آخر. اومد مي بارون نم نم داشت

 .گردم برمي زود دارم کاري یه من. باشه اینجا

 .هستم من... برو -

 .بزن زنگ شد خبري -

 .باشه -

. رسيدم مي آموزشگاه به رکسان شدن تعطيل از قبل روندم مي تند اگر. کردم نگاه ميز باالي دیواري ساعت به

 یکنزد رو ماشين که نکشيد طول زیاد ظهر، ترافيک وجود با. دویدم ماشين طرف به و برداشتم کشو از رو سوئيچ

 کالس شروع و صبح هاي بچه تعطيلي خاطر به. بياد بيرون رکسان که موندم منتظر و کردم پارک آموزشگاه در

 منتظر ماشين توي. رفتند مي ورودي طرف به چتر با هم نفري چند و بود شلوغ ساختمون جلوي ظهر، از بعد هاي

 .اومد بيرون باالخره ولي رفته و کرده تعطيل زودتر که کردم خيال کشيد، طول زیاد وقتي. موندم

 هاممو و صورت به دستي. بودم نخریده هم شيریني یا گل حتي که بودم کرده عجله انقدر. نشستم سيخ جام سر

 ام افهقي تو تغييري یه اومد نمي بدم. بست رو دمش شد مي دیگه وقت چند تا و بود شده تر بلند حاال که کشيدم

 بعد سته،بای خيابون کنار گرفتن تاکسي براي که شدم منتظر و چرخوندم رو سوئيچ. بياد جدیدم زندگي به که بدم

 بود بعجي برام انقدر این و نتونستم زیاد استرس از اما. بزنم لبخند کردم سعي و دادم حرکت سمتش به رو ماشين

 هدوبار. کرد حرکت جلو به قدم چند و کرد اخم. بدم پایين رو شيشه کردم فراموش زدم، بوق پاش جلوي وقتي که

 !رکسانا منم: گفتم پایين کشيدم رو شيشه بار این و زدم بوق

 رفتند اول قرار سر که هایي پسربچه مثل. شد برابر دو اخمش من دیدن با. کشيد سرک داخل به و شد خم کمي

 واقعاً... داشتم دوستش. بودم شده الل من و بودیم هم به خيره هنوز. گرفت اوج قلبم ضربان و شد داغ صورتم

 .برداشت قدم چند و رفت عقب دوباره. داشتم دوستش

 کمي رو ماشين. بودم بسته رو راهش جلوي من و اومد مي در پارک از داشت کسي. اومد سر پشت از بوق صداي

 !بشين رکسانا: گفتم بلند و دادم حرکت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

258 

 

 !کارت پي برو -

 !تویي کارم -

 .ندارم باهات کاري من ولي -

 !خواهش. بستم رو راه -

- ... 

 ...خوري مي سرما ميشي، خيس! بشين: گفتم و ببينه پنجره از که کردم خم رو سرم

 پشت به رو اش چونه و گذاشت پنجره ي لبه به رو آرنجش. افتادم راه. شد سوار اکراه با بعد و انداخت بهم نگاهي

 آرایش اصالً که بود پرت پکرش صورت به رانندگي جاي به من حواس. بود بيرون به نگاهش. داد تکيه دستش

 قهري؟ هنوز: گفتم آروم. نداشت

- ... 

 زنده؟ یا مردم نميگي نگيرم، رو سراغت من -

- ... 

 .اسي زنگي، یه -

- ... 

 اومد؟ خوشت ماشين از -

- ... 

 کنم؟ تو نام به خواي مي -

 تتونس مي آسيبي چه مگه کوچولو هاي دست اون با اما. بکوبه مشت شکمم تو خواد مي انگار که کرد نگاه جوري

 !کنه مي هم نگاه: گفتم خنده با! بزنه؟ من به

 !نزن دست من به: گفت و کشيد عقب سریع که گرفتم دستم توي رو مشتش

 !!زنه مي هم حرف... اِ: گفتم تعجب با و کردم درشت رو هام چشم

 نم: گفت کردم، رد رو رفت مي هامون خونه سمت که خيابوني وقتي. زدم رو کن پاک برف بود، شده بيشتر بارون

 .خونه برم خوام مي... ندارم زدن دور ي حوصله

 .دیگه خونه برمت مي دارم هم من -
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 .خودمون ي خونه: گفتم خنده با. کرد نگاهم چپ چپ باز

 هم خونه: پرسيد. برسيم زودتر که گرفتم رو گازش. بود فرموني خوش ماشين. دادم خيابون به رو حواسم و

 !!خریدي؟؟

 .عزیزم بله -

 !تر آروم -

 .عزیزم چشم -

 رو؟ پول همه این آوردي کجا از!ً مثال بگي؟ چي ها خانواده به خواي مي -

 .عزیزم کنيم مي درستش -

 . موند ساکت مقصد به رسيدن تا. زد زل خيابون به اخم با و!« عزیزم! عزیزم» زد نق لب زیر

 ما انآپارتم که رفتيم ساختمون سوم ي طبقه به آسانسور با و بردم مجتمع دوم ي طبقه پارکينگ داخل رو ماشين

 هب پولم دیگه ماشين، خرید با. اومد نمي حساب به شهر آنچناني هاي محله جزء ولي نبود بدي جاي. بود اونجا هم

 يرگ چشم خواستم مي که خصوص به. موند مي دستم کردم کار واسه باید هم چيزي یه. رسيد نمي این از بيشتر

 .اومد نمي چشم به این جلوي علي ي خونه. باشه

 شده که هم شوخي واسه. اومد نمي و کرد مي ناز وگرنه اینجاست دیدن کنجکاو خيلي رکسان که دونستم مي

 تک با و شد کالفه باالخره. کردم مي معطل داشتم کدومه دونستم مي اینکه با کردم، امتحان رو کليد تا چند

 !بابا خب: گفتم. زد زل بهم اي سرفه

 دید؟مي افتخار: گفتم و ایستادم در و اون بين سریع که بشه خونه وارد خواست. انداختم رو اصلي کليد خنده با و

 يچوب در و شدم آپارتمان وارد هم من. رفت داخل و زد کنارم کيفش با چون موند نصفه که کردم کوچيکي تعظيم

 و کردم حرکت دنبالش. بود گرفته ریتم مرمر طرح هاي سراميک روي هاش کفش هاي پاشنه. بستم رو اي قهوه

 ودب قرار که رو اي خونه داشتم. بود تر شيرین کردم، مي فکر که چيزي اون از. گرفتم نظر زیر رو هاش واکنش تمام

 هاي اتاق از چشم اینکه بدون. رفت ها اتاق بين کوچيک راهروي سمت. دادم مي نشونش کنيم زندگي هم با توش

 خوابه؟ سه چرا: گفت برداره نور پر و بزرگ

 .مون بقيه مال تا دو... ما مال یکي -

 گل طرح هاي دیواري کاغذ روي و ایستاد ها اتاق ي همه توي. برگردوند رو روش و زد کوچيکي لبخند. خندیدم

 .داشت براق سياه هاي رگه و بود سفيد که کرد چک رو بهداشتي سرویس بعد. کشيد دست زرشکي
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 سقف باالش که داشت بلندي مستطيلي ميز وسطش اپن، و آرک جاي به که رفتم آشپزخونه طرف به دنبالش

 هم ها کابينت اف دي ام. داشت مدرني طراحي. بشه چيده صندلي دورش بود قرار و بود شده کار چوب و کاذب

 !تشریفاتي؟ انقدر چرا: گفت و کرد باز رو اي شيشه نيمه دکورهاي از یکي در. بود وسط ميز همرنگ

 داره؟ عيبي -

 !!نباشه مردم کردن تحریک منظورت اگه... نه -

 چي؟ یعني -

 کني؟ ثابت خواي مي رو چي... بزرگي این به آپارتمان: گفت و چرخيد سمتم به باالخره

 چيه؟ ها اون: گفت و کرد اشاره پذیرایي طرف اون به. شد رد کنارم از و داد تکون سر تاسف با. ندادم جواب

 .ها اتاق از یکي تو ميذارم باشگاه، برم ندارم وقت... بدنسازي هاي دستگاه -

. دش تراس وارد و کرد باز رو در. بود شده تندتر بارون. کرد نگاه بيرون به شيشه پشت از و رفت تراس در سمت به

 يب همه این دليل که صورتش به زدم زل. دادم تکيه ها نرده به کنارش و رفتم بيرون هم من. ایستاد ها نرده جلوي

 خيلي هم شاید... بود اطراف ساختمون تا چند و محوطه سبز فضاي به. نبود من به نگاهش ولي بفهمم رو ذوقي

 داري؟ وقت کي خونه، دکور واسه ميارم رو نفر یه بعداً: گفتم و گذاشتم دست اش شونه روي. دورتر

 دکور؟ -

 .نيست حاليم چيزها این خودم که من. مبلمان -

 .گيره مي باشه الزم چي هر بابا: گفت و انداخت چين پيشونيش روي

 !!بياري بيشتر جهاز که نگرفتم بزرگ ي خونه من: گفتم و کردم اخم

 .هست هم رامبد. کنيم مي کاریش یه -

 مردم؟ خودم مگه!! بگيره؟ اثاث من ي خونه واسه برادرت -

 !هست هم من ي خونه اینجا -

- ... 

 نيست؟ -

 بگم؟؟ چي خواي مي ازم. هست که معلومه -

 .کشيدم خودم سمت و گرفتم رو بازوش. بود کرده جمع رو لبش رکسان و بود رفته باال خود به خود صدام
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 !ناراحت؟ رو برادرم یا کني خوشحال رو من خواي مي چيه؟ براي ها این -

 من؟ به زني مي نق اش همه چرا -

 زدم؟ نق کي من -

 !تو حتي دارند؟ نگه عقب رو من خوان مي همه کنم مي احساس من چرا -

- ... 

 همچين اولش ي خونه واسه کسي شما و ما فاميل کل تو نکنم فکر. خوب ي خونه یه. خریدم خوب ماشين یه -

 نيستي؟ خوشحال چرا... باشه خریده چيزي

 ...چون -

 چي؟ چون -

 ههم ميگه بهم چيزي یه: داد ادامه چرخيد مي اطراف به نگاهش که ثانيه چند از بعد و انداخت باال شونه گيجي با

 لپو که چيز همه... آروم زندگي یه نکنيم؟ شروع دردسر بي بقيه مثل هم ما چرا. بگيره من از رو تو قراره ها این ي

 .نيست

 .کجاست هنوز فکرت دونم مي -

- ... 

 .نبودم کسي با شب اون من -

 .دونم مي -

 !نبودم کسي با ميگم: گفتم تر جدي دوباره. گفت مي اي دیگه چيز هاش چشم ولي

 !زدم؟. نزدم حرفي که من: داد جواب دلخوري با

 !چشه فهميدم نمي من که زد نمي حرف اگر زد؟ نمي حرفي چرا. بود بدتر تفاوتيش بي همين

 .شدي حساس خودي بي! همين. کارمه صاحب دختر دیدي، نمایشگاه تو که زني اون -

 ها بعضي و اند برنده هميشه ها بعضي. نشدم حساس: گفت. داد تکيه ها نرده به من مثل و چرخيد حالي بي با

... ميذاره دلش رو پا اي دیگه چيز هر و مصلحت و اعتقاد خاطر به اش همه کنه، نمي خطا پا از دست یکي. بازنده

 قانون! بوده یکي اون آرزوي عمر یه که رسه مي چيزهایي به آخرش و کنه مي خواست دلش غلطي هر دیگه یکي

 !قيمتي چه به کنه نمي فرقي. همينه زندگي
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 !نور؟ دریاي الماس یا زني مي حرف من به راجع داري -

 !نکن خرابش: گفت فقط. نبود داري خنده چيز اون نظر از انگار اما زدم خنده زیر خودم

 چرا دوني مي: گفتم و ایستادم تر نزدیک بهش. برگردوندم جاش سر و گرفتم رو جلوش. رفت در طرف به و

 اینجا؟ آوردمت

- ... 

 !باشم تو یاد به بارون اولين گفتي خودت -

 هاش دست. شد محو صورتش ي مقتدرانه حالت اون و دوید نگاهش توي گرما دوباره. کرد نگاهم خيره ثانيه چند

 يرو. بردم پایين رو سرم و گرفتم هام دست بين رو صورتش. رفتم تر نزدیک لبخند با. کرد حلقه کمرم دور رو

 !بيا: فتگ درشت ي شده گرد هاي چشم با و کشيد عقب سریع بيفته اتفاقي اینکه از قبل ولي شد بلند هاش پنجه

 کجا؟: گفتم غرغر با. کشيد خونه داخل طرف به رو دستم

 ...دیگه بيا: گفت ذوق با و کشيد تر محکم

 شتنگ مشغول. نشستم ميز روي. برداشت ميز روي از رو کيفش و کرد ول رو دستم آشپزخونه وسط. رفتم دنبالش

 و آورد بيرون کوچيکي ي بسته. کرد مي بازي گردنش پشت که من هاي انگشت به اعتنا بي... شد کيف داخل

 !مبارک تولدت: گفت همزمان

 میاد: گفتم. کرد مي نگاه مهربون حاال که هاش چشم به بعد. شدم خيره بسته به و موند حرکت بي هام انگشت

 !!!نبود

 !نبود یادم اصالً: کردم تاکيد دوباره و گرفتم رو بسته. زد لبخند

 .مرسي: گفتم خنده با. بود کمر و کيف ست یه. کردم اي سرمه ي ساده کادوي کردن باز به شروع

 دادي؟ نمي کردیم نمي آشتي اگه ندادي؟ اول همون چرا: دادم ادامه. کردم چکش و آوردم بيرون جعبه از

 کردیم؟ آشتي گفته کي: گفت و انداخت باال رو ابروش اما زد مي لبخند

 جداً؟: گفتم آروم. گذاشتم کنار رو بسته

 روي دستم ي آهسته حرکت و هام چشم روي نگاهش و بود کامل سکوت بينمون. کردم دراز طرفش به رو دستم

 سکوت بلندش ي خنده و خورد تکوني هيجان و ترس از که پيچيد بازوش دور هام انگشت. چرخيد مي ساعدش،

 !!زني؟ مي حال ضد چرا: گفتم و خندیدم. شکست رو

 !دیدي مي رو ات قيافه باید آخه -
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 سمتش رو دستم کف. داد مي قلقلکم بدجوري داشت اش خنده و خندید مي هنوز. گرفت فاصله ميز از کمي

 !ببينم اینجا بيا: گفتم و گرفتم

 یه با. کشيدمش محکم. گذاشت دستم توي رو دستش. شد تر جدي صورتش و انداخت دستم به گيجي نگاه

 زمين روي رو شالش دیگه دست با. کشيدم عقب و کردم حلقه کمرش دور رو دستم. بود بغلم توي حرکت

 !چي؟ که: گفت. کرد بدتر رو من حال که خندید آروم. بود چسبيده ام سينه به هاش شونه. انداختم

 گوشش زیر و دادم حرکت کمرش روي رو دستم. زد دماغم زیر خفيفش عطر. بردم فرو گردنش توي رو صورتم

 بگو؟ تو: گفتم

 زانوهام. اومد مي خوشم هم من که بود هاش عادت از یکي. انداخت گردنم دور رو هاش دست و چرخيد طرفم به

 هانهب رو چيزي نتونه بار این که گرفتم رو هاش شونه جوري و بردم جلو رو صورتم. بياد تر جلو که کردم تر باز رو

 چي؟ حاال: گفتم هاش لب جلوي شد جدا وقتي. کرد تر عميق رو بوسه خودش برعکس ولي. بشه جدا و کنه

 قهري؟ هنوز: گفتم دوباره. خندید

 !کنم فکر باید: داد جواب آروم

 !کنيم امتحان این رو هم بار یه نيست بد: گفتم ميز به اشاره با و خندیدم

 بگم؟ چيزي یه: گفت خندید مي حاليکه در و زد ام سينه به آرنج با

 عشقم؟ بگو -

 !بندازي خطر به رو زندگيت بشيني، موتور پشت پول خاطر به خوام نمي من -

 .عزیزم دونم مي -

 قبول؟... کنم مي کاریش یه: گفتم و رفتم جلوتر. کرد نگاهم رفته باال ابروي با و رفت عقب کمي

 یکي یکي رو هاش دکمه داشت هام انگشت چون کرد مي اشتباه کرده، عوض رو بحث اینطوري کرد مي فکر اگه

 قبول؟: گفتم دوباره. کرد مي باز

 اومد، پایين هام شونه روي هاش انگشت. بوسيدمش دوباره و بردم جلو رو صورتم. داد تکون سر لبخند با

 خوري؟ نمي سرما این با: گفتم. بود رفته نازکش تاپ زیر دستم ناخودآگاه

 !سردشه؟ کي: گفت و خندید آروم

 موقع بي خيلي. دادم حرکت گردنش روي رو هام لب. کرد مي هوایيم بدجور. داشتم دوست رو خندیدنش اینجور

 یه و نبود ها تيپ اون از رکسان اما. مينداخت راه صدا و سر زیاد که افتادم دخترهام دوست از یکي یاد ولي بود

 جا همين تا. کرد مي عادت باید که باالخره. موند ثابت کمرم روي دستش بدنش، لمس با. زد مي پاستوریزه هم نمه
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 رو جرأتش هنوز فقط خواد، مي هم خودش دونستم مي که خصوص به. بودم گرفته رو خودم جلوي زیادي هم

 .نداره

 مي رو ام سعي داشتم لحظه اولين از. دادم حرکت کمرم روي و کردم قفل هاش دست از یکي روي رو هام انگشت

 و شد حالتم متوجه کشيدم، جلوتر هم رو اون و خوردم ليز ميز روي که همين اما... برم پيش آروم خيلي که کردم

 هب و گرفتم فاصله کمي. کردم مي حس رو نگرانيش و لرزش حتي. رفت بين از ثانيه چند ظرف اشتياقش تمام

 شد؟ چي باز: گفتم اي سرفه تک با و چسبوندم گردنش به رو صورتم. نزد حرفي. شدم خيره هاش چشم

- ... 

 هوم؟ -

 ترسي؟ مي: گفتم و گرفتم کوچولو گاز یه

 مِن با و انداخت دیوار به رو نگاهش. بودم شده خاموش و بود شده منتقل هم من به حالش. کردم نگاهش دوباره

 ...نيست چيزي نه... نه: گفت مِن

 از. فرستادم بيرون حوصلگي بي با رو نفسم کردم، مي ول رو کمرش درحاليکه و کشيدم هاش لب روي رو انگشتم

 !بود شده اوضاعي عجب. کشيدم دست موهام بين و خندیدم. کرد نگاه مظلوم و چرخيد دوباره. شد دور ميز

 

 و ميزبان ي درباره من هاي سوال جواب مودبانه خيلي بود، کرده باز برام رو حياط در که مردي. بود آرومي شب

 هاي همي دور مثل خوشبختانه. رفت و کرد راهنمایيم خونه داخل به بعد. داد رو شدند دعوت که افرادي تعداد

 جا ينهم از برقصند، بریک سالن وسط شنگول جوونک سري یه بود قرار اگر. بود کالسيک و خلوت مسابقه از قبل

 .گشتم مي بر

 قهمساب ثابت پاي که بود یکتا آقاي مال مهموني. شناختم مي قبل از رو ها شده دعوت اکثر غریبه تعدادي جز به

 طوس رو بودنش دوزنه جریان عصبانيت وسط کمالوند بار یه حتي. داشت کل کمالوند با و اومد مي حساب به هم ها

 دعوت هم رو من کمالوند، هواي به امروز و بودند قدیمي دوست حال هر به اما بود افتاده راه جنجال و بود کشيده

 .بود کرده

 که کمالوند براي. اومدند مي طرفم خودشون و بودم شده جور ها خيلي با کم کم. دادم دست آشناها از نفر چند با

 از یکي روي هم مسعود. کردم بلند رو دستم بود، ایستاده پوش پارکت سالن خاموش ي شومينه کنار دورتر،

 اختمونس به نسبت اینجاِ  تر خودموني محيط. بود گفتگو گرم و بود نشسته شومينه کنار لهستاني هاي صندلي

 .بپوشند لباس تر راحت خيلي ها خانم که بود شده باعث گاراژ
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 براي. رفتم کمالوند سمت راست یک من و گرفت ازم رو بلندم چرم پالتوي اي دیگه پوش شلوار و کت مودب مرد

 که ودمب نکرده سالم هنوز. بود شلوار و کت جاي به لباسم کردن تر رسمي قصدم ولي بود زود کمي پوشيدن پالتو

 ها پالتو این از هم ما بده آدرس: گفت من به رو و کرد قطع رو صحبتش هم حرف کوتاهي عذرخواهي با مسعود

 !باشي خوشتيپ فقط شما که نميشه! بخریم

 .نميده جواب شما واسه!... نکن حروم رو پولت: گفتم و زدم پوزخندي

 .شدم این که گذروندم ها ورزشگاه تو رو عمرم نصف من: دادم ادامه من و خندید آروم کمالوند

 !بودم ها دانشگاه تو موقع اون من احتماالً -

 !سعادتت به خوش -

 متالون اکسي مدت یه داودنژاد جناب اتفاقاً: گفت زد مي لبخند کناریش مرد به درحاليکه و داد لم صندلي روي

 !!کرد مي وارد( عضله حجم افزایش براي بدنسازي داروي: توضيح)

 ذشتهگ ي هفته طول تمام. کردم نگاه زد ام شونه به اي دوستانه ي ضربه که کمالوند به و گرفتم نشنيده رو حرفش

 زده حرف بود، کرده انتخاب برام که ماشيني ي درباره تلفني فقط. پيش ي جمعه از درست. بودمش ندیده رو

 باالخره تا. گذشت آشناها از نفر چند و خودمون با نمایشگاه بار و کار مورد در زدن حرف به ربع یک حدود. بودیم

 بين از. انداخت راه احوالپرسي شوق و شور هميشه مثل اومدنش با. شد وارد در از بودم منتظرش که کسي

 منتظر. گرفتند رو کتش و کيف خدمه. کرد باز ترش نزدیک هاي رفيق سمت به رو راهش در نزدیکِ  جمعيت

 .بزنم حرف باهاش که شدم فرصتي

 روي پيش ي جمعه. شد کمالوند با گفتگو مشغول و اومد ما طرف خودش موسيقي، و پذیرایي ساعت نيم از بعد

 ودب گرفته رو خودش جلوي خيلي ولي هيکلش به بود شده ریده حسابي بردم از بعد و بود بسته شرط من باخت

 تمخواس مي اگر حال هر به. کشيدم عميقي نفس... بودم کرده بازي هم فيلم جلوش من که خصوص به. نده بروز که

 .زدم مي حرف بایدباهاش کنم، راحت خودم از رو رکسانا خيال

 نم به نگاهي باالخره توکلي و شد تموم زاده نجف آقاي چالوس باغ باغبون مورد در گفتگو دقيقه، چند از بعد

 !شد حسنه دوباره روابطتون... به به: گفت طعنه با و انداخت

 .بودند اومده سوسه براش بقيه... دیگه ميشه حل ها اختالف: داد جواب کمالوند خود. گرفتم رو ام خنده جلوي

 سري دو با که رفت سالن جلوي سرتاسري تراس طرف به. گرفت فاصله جمع از کم کم و داد تکون سري توکلي

 فندک کسي: گفتم آروم. داشت قشنگي نماي ساختمون بيرون از و شد مي وصل جلوش استخر و حياط به پله

 همراهشه؟

 !فعالً... گردم برمي االن: گفتم و زدم اشاره تراس به. آورد بيرون دوپونت فندک یه کمالوند
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 سمت. ذاشتمگ لبم ي گوشه و کشيدم بيرون بودم، انداخته جيبم ته گذاشتن کالس براي بيشتر که کمل نخ یه بعد

 سنگ هاي نرده کنار... بود خالي اما. داشت خنکي و عالي خيلي هواي سال از ماه این توي که کردم حرکت تراس

 عقب از صدایي لحظه همون. آوردم بيرون رو فندک کردم، مي چک رو حياط حالي در و ایستادم رو به رو سفيد

 داري؟ چکار من با: گفت

 ميشنوم؟ بگو؟... کني مي پا اون پا این هي رسيدم، وقتي از: داد ادامه لبخند با که چرخيدم توکلي طرف به

 اصل سر ميرم: گفتم و زدم پکي. کرد روشن رو سيگارم خودش و اومد تر جلو. گرفت ام خنده زیادش تيزي از

 .کنه مي شک کسي بدم لفت. مطلب

 بگو؟ -

 .شریکيم کمالوند و من -

 .گفتي قبالً -

 ارکارسو یه یکتا ميگن. زیاده احتمالش نخوام هم خودم اگر. ببازم باید بعد ي هفته: گفتم و آوردم پایين رو صدام

 .کرده پيدا جدید

 خب؟ -

 .نيستم پولدار بچه که من. بشه سوخت پولم خوام نمي من -

 خب؟ -

 مي پولت به تو بازم، مي من... من سهم نصفش کن، برابر سه ببندي شرط من ضد خواي مي هفته این چقدر هر -

 !داري شهرت قلمبه هاي رقم به که شما. نميدم دست از چيزي هم خودم. رسي

 زدم يا دیگه پک سریع و خندیدم. بود مونده دستم تو الکي که زد اشاره سيگار به و نشست لبش ي گوشه لبخند

 بره؟ مي کي باشم مطمئن کجا از: گفت. نشه مشکوک پچمون پچ به ها شيشه پشت از کسي احياناً که

 .بذار پول اون رو. جلو بيفته یکتا ي راننده که بقيه به پيچم مي پيست تو من -

 يهبق از پيست تو کشيدي، مي آه درد از جلوم پيش ي هفته نيست؟ دیگه بازي یه هم این باشم مطمئن کجا از -

 ام؟ کي من کردي فکر! زدي جلو

 !ام جدي دفعه این -

 .زد پوزخند

 !شماست و من بين فقط قضيه -
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 .کرد درشت برام رو هاش چشم

 .پيست تو نرم دیگه که کنم بهونه رو سري این باخت خوام مي. کنم تموم که جونم به زنه مي نق خانومم -

 ام؟ اي کينه خيلي من دوني مي... چي؟ بگم کمالوند به رو هات حرف این اگر -

 مالي ماست که موند مي راه یه فقط. بود تموم کارم زد، مي حرفي کمالوند به اگر. چرخوندم حياط سمت رو روم

 توکلي هب دوباره. کرد نمي باور کمالوند زیاد احتمال به که بود پيش ي هفته مثل برنامه یه قصدم بگم مثالً... کنم

 کنيم؟ نمي رو کار همين مون همه مگه. کنم قبولش باید که ریسکيه هم این حال هر به: گفتم و شدم خيره

 !ریسک

 

 !من نه بود کمالوند سر زیر پيش ي هفته جریان: دادم ادامه. زد کوچيکي لبخند

 از رارهق. متاسفم بگم باید بذارند، پول کي رو که کنم توصيه هام نزدیک به من پيش ي هفته مثل خواي مي اگر -

 .کنم سکوت بعد به این

 .همينه دقيقاً هم من قصد -

 که کردم نگاه سيگار دود پشت از ها المپ نور به و موندم جا همون. رفت و داد تکون سر و کرد فوت رو نفسش

 و لق دهن آدم نظر به بودم، شده آشنا باهاش که مدتي این تو. شد مي منعکس اطراف تاریک فضاي تو هاله مثل

 رايب بود قرار که پولي حداقل تا کنه، فکر پيشنهادم رو و باشه کرده باور رو حرفم بودم اميدوار. اومد نمي ناتویي

 کامل لپو خودش که بگم کمالوند به سري این تونستم نمي. بشه جبران اینطوري ببازم، و بذارم وسط بندي شرط

 .بيارند سرم بالیي داد مي و کرد مي شک! ببازم بعد و بذاره رو

 مثل چيز همه. برگشتم داخل و کردم خاموش بود پيچيده ها حفاظ به که انگوري درخت روي اي گوشه رو سيگار

 بعد و کردم حرکت مختلف هاي آدم بين اي دقيقه چند. بودند کرده گرم چيزي به رو سرشون همه و بود قبل

 دبع و کامل سکوت اول. شد قطع برق که بذارم دهنم توي رو انگور ي دونه اولين خواستم. رفتم ها ميوه ميز سراغ

 جام از دونستم نمي. بود شده اي مسخره اوضاع. کرد عوض رو مهموني فضاي مردم کردن جواب و سوال صداي

 !!هي: گفتم گيجي با. داد هلم سر پشت دیوار به و کرد برخورد بهم کسي ناگهان ولي نه یا کنم حرکت

 باال پيراهنم روي هاش دست از یکي. نداشت خوردن تکون قصد انگار و بود ام سينه روي هنوز زن هاي دست

 افتاده اتفاق ناگهاني انقدر... هاش لب بعد و کرد لمس رو لبم هاش انگشت از یکي... گذشت گردن روي از... اومد

 که افتادم اي بالماسکه هاي پارتي یاد. نبود آشنا عطرش. بدم نشون العملي عکس چه باید دونستم نمي که بود

 هب کمي اگر. بود چسبيده من به بدنش تمام حاال و شد تر نزدیک زن. بودم دیده زیاد آمریکایي هاي فيلم توي
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 بفهمم هاینک تا بود پوستش زیر گرماي به حواسم تمام االن ولي بشناسمش تونستم مي ماه نور با بودیم، ها پنجره

 !گرفتم رو چشمش من که بدبختيه کدوم زن

 دادم، حرکت هاش شونه روي تا و انداختم پشتش رو هام دست اراده بي من و گرفت کوچيکي گاز رو پایينم لب

 فاصله کمي و نکرد مقاومتي. دادم هلش عقب به کيه، دونستم مي... هاش چشم هاش، گونه صورتش، روي بعد

 رتأخي با بعد و حياط اول بعد ثانيه چند. شدم خيره بود رفته فرو تاریکي توي که روم به رو صورت به. گرفت

 من هاي چشم ولي شد شنيده جمعيت ي همهمه و یکتا عذرخواهي صداي. شد روشن ساختمون داخل کوتاهي

 خصوص به. بدم نشون العملي عکس چه باید دونستم نمي همچنان و بود مونده خيره شيدا صورت روي همچنان

 قد اسمير مثل هم شيدا. بود شده خواستني خيلي همرنگش مالیم خيلي آرایش و بنفش کوتاه پيراهن این با که

 اب ولي اومد مي خوشم ها باربي اینجور از هميشه. بود تر کوتاه من از سانت چند فقط ها پاشنه این با و بود بلند

 تونستم نمي اما... اخالقش نه ظاهرش، نه نبود، خواستم مي من که چيزي شبيه اصال که بودم کرده ازدواج کسي

 !وقت؟ اون بود چي این: پرسيدم و کشيدم عميقي نفس اومدم، خودم به!! بردارم سرش از دست

 !اومد بدت خيلي که نيست -

 .کرد رد نميشه که رو خيراتي -

 .خورد آب برام تومن یه خيراتي همين -

 رو سرش احترام با مرد. داد تکون سر براش و کرد نگاه کرد مي حرکت باسيني که خدمه مردهاي از یکي به بعد

 داشت؟ رو ارزشش حاال: گفتم و گذاشتم دهنم توي انگور دونه یه. انداخت پایين

 سمت رفت فکرم... جریان این از بعد. شدم پشيمون زدم که حرفي از بالفاصله. زد لبخند فقط و نداد جواب

 بين از کمالوند و مسعود که دیدم سرش پشت از. شدم تر آروم بفهمه هيچوقت نيست، قرار که فکر این با. رکسان

 زودتر مسعود. کنند مي باز راه ما طرف به اومدند، مي پا رقص حرکت تا چند فالمنکو موسيقي با که نفر چند

 ميگذره؟ خوش: گفت گوشش زیر و کرد کج شيدا سمت رو سرش. رسيد

 پوشيدي؟ چيه این: پرسيد کرد، مي اشاره پاش تا سر به حاليکه در و برد عقب رو سرش مسعود. کرد اخم شيدا

 نفر 0 سرش خير: گفت پوزخند با و رسيد بهمون کمالوند. زد مي حرف اینجوري من جلوي که بود باري اولين این

 !ناقصه کارش همه مردیکه کرده، دعوت رو

. دش قطع مجلس وسط که برقي خاطر به. ميذاره صفحه یکتا سر پشت داره وسط این بفهمم تا کشيد طول کمي

 رنگيه؟ چه این: گفت و گرفت رو خودش حرف دم دوباره مسعود

 چيه؟ باز: گفت طعنه با کمالوند

 .بيرون مياد دورش پيچه مي پارچه متر یه: مسعود
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 ام؟ بچه من مگه!... بگو بهش چيزي یه بابا: شيدا

 ...نباشم خونه روز یه: مسعود

 !!مسعود: کمالوند

 .پسرم ميان کنار هم با خودشون ها بچه: داد ادامه کمالوند و شد ساکت مسعود

 به رو. زدم لبخند زور به و دادم قورت رو دهنم آب. کرد خالي رو دلم توي که انداخت من و شيدا به نگاهي بعد

 اب که افتاد شيدا به چشمم! ما ریش به ببندند رو دختر این که! بود؟ شدن غيرتي وقت االن کردم، اخم مسعود

 هم پيش دقيقه چند از حتي قبل، روزهاي از تر روشن موهاي این با رخش نيم. کرد مي نگاه مسعود به تفریح

 خریده تازه که زنيتي مچي ساعت به!! بود؟ زده سرم به چطور فکرها این... لعنت... رسيد مي نظر به تر خوشگل

 !شد دیر واي،: گفتم فوري و کردم نگاه بودم

 چي؟: کمالوند

 .بيارم فرودگاه از رو کسي باید: گفتم و انداختم کار رو ذهنم سریع

 االن؟: شيدا

 .بينمتون مي شنبه... بمونم اینجا شام نبود قرار... اممم. آره: من

 ماشين که نکشيد طول زیاد اما تراشيدم بهانه و کردم خدافظي و دادم دست همه با سریع انقدر چطوري نفهميدم

 بخش اون و! نه هم داشتم، وجدان عذاب هم. گذاشتم فرمون روي رو سرم و کردم پارک مون خونه در جلوي رو

 نداشت دم و شاخ که خيانت. کردم فکر رکسان و شيدا و خودم به راه طول تمام. کرد مي ناراحتم بيشتر اش «نه»

 که رکسان اینکه همه از تر مهم. همين بود، کوچيک اشتباه یه. بدم ادامه کار این به خواستم نمي که من ولي

 .شد نمي باخبر جریان از هيچوقت

 

 

. شد مي شنيده خونه داخل از مامان و سميرا ي خنده و علي صحبت صداي. رفتم داخل و شدم پياده ماشين از

 همراهم رکسان چرا که پرسيدند مي حتماً. موقعيت این تو نه... االن نه. نداشتم حوصله من و داشتيم مهمون

 و کردم سالم. اومد در جلوي بود، شده ورودم متوجه که مامان اما باال ي طبقه برم مستقيم خواستم مي. نيست

 داریم؟ مهمون: پرسيدم

 .سميرا و علي... نه که مهمون -
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 علي سمت به. بود وسط هنوز سفره هاي ظرف نصف و بودند خورده شام تازه. شدم خونه پذیرایي وارد همراهش

 به کوتاهي نگاه تعجب با. کرد نگاهم و نياورد جلو رو دستش ولي دادم دست و رفتم بود نشسته آقاجون کنار که

 .باشه شنيده مزخرفي چيز سميرا و من ي درباره که ترسيدم. انداختم بود اومده بيرون آشپزخونه از که سميرا

 چيه؟: پرسيدم

 .هيچي: داد جواب آروم اما دلخوري با

 !من؟ با قهره چرا این: گفتم مامان به رو

 !باشيم قهر که هست چيزي یه حتماً چرا؟ بگو خودت: گفت علي خود

- ... 

 !دیگه قهریم البد... زني نمي که زنگ نيمچه یه کني، نمي حساب آدم داخل که رو ما -

 ...ميگه چي گفتم!... گمشو: گفتم و کوبيدم اش شونه به ساعدم روي آویزون پالتوي با

 ها زرو همين. کرد مي براندازم اکراه با داشت که دادم دست آقاجون با. نشست لبش ي گوشه کوله و کج لبخند یه

 ستش هاي انگشت با حاليکه در علي. خریدم که اي خونه و ماشين جون به بيفته و کنه بهونه رو چيزي یه که بود

 ميدي؟ کي رو ماشين شيریني: گفت کرد، مي بررسي رو پالتو چرم جنس اشاره و

 .جا یه خونه، شيریني با ميذارم -

 !بگيري؟ هم خونه خواي مي -

 .گرفتم -

 .بکشم برات بيا گازه، رو غذا! عادل: شکست رو سکوت مامان. کردند نگاه من به سکوت توي همه

 االيب هاي دکمه و نشستم ميز پشت. رفتم آشپزخونه سمت به مامان دنبال. نگفتند هم تبریک حتي کدوم هيچ

 که مامان. شدم خوردن مشغول. گذاشت جلوم رو سبزي قرمه ظرف و برنج بشقاب مامان. کردم باز رو پيراهنم

 خوبه؟ رکسانا: گفت کرد، مي نگاه و بود ایستاده سرم باالي هنوز

 خبر؟ چه: پرسيد دوباره مامان. افتادم شيدا ي بوسه یاد. موند هوا رو قاشقم رکسان اسم شنيدن با

 .زدم حرف باهاش هم عصر... دیدمش صبح. خوبه هم رکسانا... نيست خاصي خبر: گفتم و شدم مسلط خودم به

 کنيم؟ دعوتشون شام کي -

 .بياد تونه مي کي رکسان ببينم. روزها همين... کنه نمي فرقي -

 .بگه عادل وقت هر گفت پرسيدم، -
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 ميگيري؟ من از رو خبرش چرا دیگه! راست به تلفنتون شما -

 کجاست؟ متریه؟ چند ات خونه: گفت آروم. بوسيد رو پيشونيم ي گوشه و شد خم. خندید مامان

 .بریم مي هم رو فاطمه. ببيني برمت مي... نيست بد جاشم خوابه، سه متریه، 130 آپارتمان یه: گفتم آروم هم من

 دونه؟ مي رکسانا. باشه مبارک -

 .دیده آره،: دادم جواب. کرد سنگيني دلم رو چيزي یه و افتادم خودم و شيدا یاد دوباره

 اومد؟ خوشش -

 و زدم لبخند آشپزخونه ميز یادآوري با. شد بهتر حالم و رفت بودمش برده خونه دیدن واسه که روزي سمت فکرم

 .اومد خوشش. آره: گفتم

 رفتهگ کاسبيت و کار داداش: گفت. خوردم دیگه قاشق یه. کرد نگاهم سينه به دست و ایستاد در چارچوب تو علي

 !ها

 !کن بند هم رو ما دست: داد ادامه. دادم تکون سر لبخند با

 اب مامان و انداخت نگاهي مامان به. بود شده خيره من به مشکوک که کردم نگاه صورتش به و کردم بلند رو سرم

: فتگ و کشيد موهام بين دستي. نشست و کشيد بيرون من کنار از صندلي یه و اومد جلو. رفت بيرون نارضایتي

 زني؟ نمي رو موهات

 شکيم شلوار تو که رنگش آبي معمولي پيراهن به نگاهي با. چرخيدم سمتش کامل و گذاشتم بشقاب تو رو قاشق

 !زدي رو هات ریش تو وقت هر: گفتم بود، زده ایش پارچه

 نمي راه کارم نباشه... معاشه امرار واسه این: گفت و کشيد دست مرتبش و کوتاه ریش روي. کرد کوتاهي ي خنده

 .افته

 .بشم استخدام خواستم نمي هيچوقت همين خاطر به... دقيقاً -

 يب و کرد باز رو هاش چشم. شناختم مي رو حالتش این. ماليد رو هاش پلک عصبي حالت با و کشيد عميقي نفس

 !عادل؟ مياري کجا از رو ها پول این: گفت شد، چيني مقدمه خيال

 .کنم مي کار -

 !!کار؟ کدوم: گفت در جلوي از آقاجون صداي

 هفته چند سر کار کدوم از: داد ادامه کرده، جلب رو همه توجه دید وقتي. برگردوندیم سمتش به رو سرمون دو هر

 !مياد؟ در پول همه این
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 !ایم؟ بچه ما کردي فکر: علي

 بدم؟ خبر شما به اول باید کنم مي شروع رو کاري هر مگه! هفته چند نه کردم، شروع رو کار این وقته خيلي: من

 کاري؟ چه: آقاجون

 .چيزها این و ماشين فروش و خرید: من

 قيمت؟ رو کشي مي چقدر مگه: علي

 .ماشين و خونه دنبال گشتم دستم، اومد درشت پول یهو. شد برابر سه خریدم، سهام پيش وقت چند: من

 شد؟ تموم تفتيش: کردم اضافه. کردند نگاهم ساکت همه

 

 !چي؟ یعني برابر سه سود الکيه؟ خریدن سهام مگه: آقاجون

 کردي؟ مي ضرر اگه: علي

 .داد مشاوره بهم آشناهام از یکي: من

 .بده سکته رو من که بسته کمر این. نده گوش این هاي دروغ به اميرعلي: آقاجون

 !آقاجون باش آروم: سميرا

 نيبک جون سال چند باید... بود؟ کجا کار... مياد؟ در پول مملکت این تو مگه: گفت و برد باالتر رو صداش آقاجون

 ...الکيه؟ مگه... خرید آلونک یه قوله قرضه و وام تا هزار با بشه تا

 جونش؟ به افتادید همه چرا خریده خونه یه ام بچه. فهميدند ها همسایه ي همه! آروم: مامان

 !نکن دخالت تو: آقاجون

 :گفتم و رفتم در سمت. بيفته بود نزدیک و خورد ليز که دادم هل جلو به محکم رو صندلي و شدم بلند جام از

 .خودم ي خونه برم خوام مي هم االن. مربوطه خودم به من زندگي

 !بخور رو غذات بشين شب؟ وقت این کجا: گفت آروم مامان که شدم رد آقاجون و مامان بين از

 .کنه مي غلطي هر که کردي لوسش اینطوري تو همين: آقاجون

 داري؟ چکار من هماي مامان به: زدم داد بدتر، هم حاال و بود خرد شب سر از اعصابم

 !داره؟ ربطي چه بچه الف تو به: گفت و دوید آقاجون صورت توي خون
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 !بزني حرف اینطوري من مادر با نداري حق: من

 چيه؟ ها حرف این! کن بس عادل: سميرا

 .زنم مي حرف زنم با بخواد دلم طور هر من: آقاجون

 !کن جمع رو وسایلت برو... مياد من با هم مامان: گفتم و کشيدم خودم سمت رو بازوش. زد گریه زیر مامان

 من به رو و کشيد خودش سمت رو مامان ي دیگه بازوي آقاجون. گرفت باال مامان ي گریه و آقاجون صداي و سر

 !کني مي جا بي خيلي تو: گفت

 .بينيم مي حاال: گفتم پررویي با

 رو کمرش سميرا. دوید جلو نفس نفس و سرخ صورت با. کنه کنترل رو خودش نتونست هميشه عکس بر علي

 !من واسه خوره مي داره گهي چه ببينم کن ولم! کن ولم: زد داد علي. داشت نگه محکم

 و علي از رو من و کرد پاک رو هاش اشک مامان. شد مي تحریک بيشتر اعصابم بودم انداخته راه که بلبشویي از

 یه دونستم مي. نبينم رو کدوم هيچ که کردم دیوار به رو روم و نشستم ها کاناپه از یکي روي. کرد دور آقاجون

 لويج خيلي هم جا همين تا آقاجون. بشه اینطوري خواستم نمي و بيفته راه کاري کتک تا بود کافي دیگه ي کلمه

 چه این! جان عادل: گفت و نشست کاناپه جلوي مامان. کشيد مي خجالت سميرا از شاید. بود گرفته رو خودش

 .باشي افتاده خالف کار تو ترسه مي. نگفت چيزي که آقاجونت کاریه؟

 .خودشه آبروي فکر به. نيست من فکر به اون -

 .توئه حرف تاش 0 اش، جمله تا 10 هر از. خوره مي رو تو جوش و حرص چقدر که دوني نمي. نگو جوري این! نه -

 يم پچ پچ آقاجون و علي با داشت هم سميرا. بزنم صورتم و سر به آبي که رفتم دستشویي سمت و زدم پوزخند

 .بود دنبالم دستشویي در دم تا آقاجون آلود غضب نگاه. کرد

 کشيدم مي خجالت کمي بود، شده تر آروم اوضاع که حاال. اومدم بيرون خيس ي یقه و صورت با بعد دقيقه چند

 بهتري؟: گفت و اومد جلو که سميرا از خصوص به. بپرم آقاجون به بود نزدیک که

 ي دقيقهِ  نگاه یه اشون همه به بردارم، رو پالتوم تا رفتم مي آشپزخونه طرف به حاليکه در و انداختم باال شونه

 ام بچه با هيچوقت بشم، پدر روزي یه اگه: گفتم سميرا به رو بعد و کردم مکث آقاجون روي. دادم تحویل آخري

 !!کنم نمي رفتار اینطوري

 جور اي بهونه یه باالخره. کنم جمع رو هام پرت و خرت که رفتم دوم ي طبقه به راست یک و برداشتم رو پالتوم

 و اه لباس جز به نداشتم خاصي چيز. نکشيد طول زیاد وسایلم کردن جمع. برم نکبت ي خونه این از که بود شده
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CD محلش. شد اتاق وارد سميرا دیدم چشم ي گوشه از که بستم مي رو سياهم ساک زیپ داشتم. تاپ لپ و ها 

 .نده حرص رو ها بيچاره این انقدر: گفت و نشست قالي روي کنارم خودش. ندادم

 .بخورند رو حرصش که مونه نمي چيزي دیگه برم وقتي -

 !دیگه نگو اینجوري: گفت آروم کرد، بلند زیپ روي از و گذاشت دستم روي رو دستش

 صدام و کردم نگاهش پوزخند با. کشيدم رو دستم و رفتم غره چشم براش بعد. زدم زل هامون دست به گيجي با

 !خانوم؟ چيه: آوردم پایين رو

 چيه؟ چي -

 !خورده؟ مشامت به پول بوي -

 رد رو پاس و آسِ  من که نبود پول همين خاطر به مگه خوردي؟ جا چرا: دادم ادامه. موند خيره بهم باز دهن با

 علي؟ دنبال رفتي کردي،

- ... 

 !!خرند مي ندیده رو بهشت -

 کينه من از انقدر چرا: گفت و آورد پایين رو صداش من مثل. اومده بيرون آب زیر از انگار که کشيد نفس جوري

 !!!کنم رد بخوام من که نکردي خواستگاري هيچوقت تو داري؟

 !!دارم زن شرمنده... کنم نمي هم حاال: گفتم و زدم پوزخند دوباره

 تو خوام نمي... شي پياده شيطون خر از بزنم، حرف باهات اومدم من ميگي؟ چيه چرندیات این: گفت دلخوري با

 !مني ي پسرخاله سرت خير نشدیم؟ بزرگ هم با ما مگه. ببيني صدمه

 !شوهرتم برادر دیگه االن -

 هر. نيستي هيچي من واسه دیگه... نه: گفت بود زده زل هام چشم به و شد مي بلند حاليکه در و داد تکون سر

 !بکن خواي مي غلطي

 خواستم. کردم خالي سرش رو همه از ناراحتيم و آوردم در بازي خل دوباره دونستم مي. رفت خروجي طرف به

 نمي. شد مي حفظ مون فاصله طوري همين که بهتر چه. گرفتم رو خودم جلوي ولي بيارم در دلش از و بشم بلند

 .شد مي آروم دوباره خونه این من رفتن با. بشه اضافه مشکالتم به هم دیگه نفر یه خواستم

 دیگه يول ميشه پشيمون جدیدم زندگي دیدن با سميرا که کنم فکر اینطوري اومد نمي بدم پيش ي دقيقه چند تا

 .بستم رو ساک و زدم پوزخند خودم هاي فکر به... نداره برگشتي راه
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 ور خودم و کردم قایم مانيتور پشت بيشتر رو سرم کرد، مي سالم احمد به داشت وقتي شيدا، صداي شنيدن با

 بس برام اعصاب جنگ قدر همين. بزنه هم به رو فکریم آرامش و بياد دوباره نداشتم حوصله. دادم نشون کار غرق

 رايب که شد مي ساعتي دو کمالوند. رفت پدرش اتاق سراغ مستقيم و نيومد من سمت اصالً تصورم عکس بر. بود

 وارد که دیدم رو شيدا مانيتور باالي از. کرد مي صحبت تلفن با مدام و بود اومده ها فروش و خرید به سرکشي

 دقيقه دو و برق قطع که حاال. بود نکرده هم نگاه رو من ميز طرف حتي. رفت باال خود به خود ابروهام. شد اتاق

 هچ: گفتم لب زیر بگيره؟؟ برام خودش که بود افتاده یادش بود، برداشته خرج براش تومن یه من به چسبيدن

 !!بهتر

 بله؟: گفت و چرخيد سمتم احمد

 چي؟ -

 !گفتي چيزي کردم فکر -

 .بنداز راهش خودت اومد، فروشنده اگر. ندارم مالقات قرار کسي با. ميرم زودتر کم یه امروز من. آره...یعني... نه -

 .داداش هستم من... برو: گفت و داد تکون سر

 .کنم مي جبران. ممنون -

 وزر سه دو. شدم خارج نمایشگاه از بياد بيرون شيدا اینکه از قبل و برداشتم صندلي پشت از رو اسپورتم کت

 شده اترتنه خونه، از رفتن با که خصوص به. سرم به بزنه دیدنش با ترسيدم مي و بود کرده درگير رو فکرم گذشته

 نروش تکليفمون زودتر خواست مي دلم. بگذرونه من با رو وقتش تونست مي کمتر هم رکسان اینطوري و بودم

 !ميارند دووم چطور دارند طوالني نامزدي که هایي زوج دونستم نمي. بشه

 بارهدر و بود گرفته تماس رکسان پيش ساعت نيم. افتادم راه فرامرز آقا ي خونه سمت به و نشستم فرمون پشت

 مکرد کج اصليمون خيابون پایين به رو راهم عمداً... ببينمش خواست مي دلم. بود زده حرف خرید از برگشتن ي

 آشناهام و دوست که اومد مي خوشم. خودمه ماشين بدونند تا ببينند فرمون پشت رو من هم باز هام محلي هم که

 گاهمن جوري و زدند مي حرف پشتم اغلب که هایي همون... ببينم رو العملشون عکس رسيدم، جایي به که ببينند

 ايپ رو نشستنم دخل پشت هم گاهي. رو پولم کيف اختيار نه دارم، رو شلوارم زیپ اختيار نه انگار که کردند مي

 .ميذاشتند عرضگيم بي

 مگردن... زدم لبخند. بودند زده زل من به دقيق هم آقاجون هاي دوست از نفر دو. کردم سالم بوق با نفر دو یکي با

 اام. بپرسم رو حالش و بدم تکون فرشاد براي دستي یه ميشم، رد خودمون ي مغازه جلوي از وقتي که کردم خم رو

 .گرفتم سرعت و دادم بيرون حرص با رو نفسم. شد مغازه وارد و زد ندیدن به رو خودش فرشاد
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 زنگ. نبود خبري هيچ. انداختم خودمون ي خونه به نگاهي جا همون از و کردم پارک فرامرز آقا ي خونه در جلوي

 داخلي در کنارِ  پارکينگ تو فرامرز آقا ماشين. شدم وارد. شد باز بپرسه، چيزي کسي اینکه بدون. زدم رو در

 بعد و رکسان صداي اول. شدم خونه وارد «اهلل یا» گفتن با و زدم در اي شيشه قسمت به اي ضربه. بود پارک

 داشت؟ رو ليمویيش: گفت که اومد بيرون ها اتاق از یکي از خودش

 !مامانه کردم فکر تویي؟: گفت من دیدن با

. بودمش ندیده لباسي همچين با حال به تا. بود پوشيده خونه شلوار و تيشرت. زدم لبخند مرتبش نا موهاي به

 يم مقاومت بيارم، در رو هاش لباس و دیوار به بچسبونمش اینکه به ميلم جلوي داشتم بدجوري بود، شده بامزه

 تنهایي؟: گفتم. شد هاش شونه روي شده پخش موهاي کردن مرتب مشغول و کرد باز رو موهاش کش. کردم

 !تو بيا. اتاقشه تو بابا نه، -

 برسم؟ خودم به کم یه من مياي، نگفتي چرا: داد ادامه خنده با

 .ميام االن بشين،: گفت دوباره و کشيد دست هاش لباس روي خجالت با بعد

 .خوبه همينجوري... خواد نمي نه -

 هجعب گرفتن براي که همينطور و اومد خودش به. دادم نشون بودم، گرفته براش راه توي که رو شکالتي ي جعبه

 ...مرسي منه؟ مال: گفت شد، مي نزدیک

 غلشب خواستم و داشتم نگه رو بازوش شدن جدا از قبل. ببوسه رو ام گونه تا کشيد باال رو خودش. گرفت رو جعبه

 !عجب چه: گفت و شد سالن وارد موقع همون پدرش ولي کنم

 به رو بشينيم تا کرد مي اشاره ها مبل به حاليکه در. کردیم احوالپرسي و دادیم دست هم با! محل بي خروس

 !ببين شام تدارک دخترم: گفت رکسان

 .نميشم مزاحم... نه: گفتم فوري

 !نشه پيداشون دیگه و کنند عقد رو دخترت باشند، خرج کم تو مثل ها داماد ي همه خوبه حرفيه؟ چه این -

 کالمش توي ي طعنه متوجه رکسان هم و من هم ولي!! بخندونه رو ما مثالً بود قرار شوخش لحن و خندید خودش

 ردک اي سرفه تک فرامرز آقا. کردم دنبال رو آشپزخونه سمت رفتنش داشت دید که جایي تا. رفت رکسان. شدیم

 کني؟ کمکش نميري: گفت و برداشت رو تلوزیون کنترل لبخند با کردم، نگاه بهش وقتي و

 صندلي از یکي روي رو کت. رفتم آشپزخونه طرف به آوردم، مي در رو کتم حاليکه در و گرفتم رو ام خنده جلوي

 خواي؟ مي کمک: گفتم. بود ورودي به پشتش. گذاشتم هاشون

 بلدي؟ آشپزي -
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 نه -

 چي؟ شستن ظرف -

 نه -

 چطور؟ کردن قهر -

- ... 

 رت نزدیک نمایشگاه به که خونه اون بردي رو وسایلت همينجوري گفتي، که تو: گفت آروم و چرخيد من سمت به

 !باشي؟

 .دیگه آره -

 کردي؟ قهر خونه از گفت فاطي چرا پس -

 ...ي فاطمه -

 .گفت من به یواشکي! ها بگي بهش نري -

 در تمخواس نمي اصال. کرد نگاهم فقط ثانيه چند. نشستم ها صندلي از یکي روي و کردم فوت رو نفسم حالي بي با

 رو هام شونه پشت از. گذاشت کنار کرد، مي کار باهاش که رو وسایلي. بزنم حرفي آقاجون و خودم دعواي مورد

 واسه: گفت و شد قبلي بحث خيال بي. انداخت خنده به رو دومون هر که گرفت لپم از گنده ماچ یه و کرد بغل

 اومدي؟ من دیدن

 گفته؟ کي... خير نه -

 دیدن هم تو: گفتم گوشش کنار. بشينه زانوهام روي که کشيدم پایين رو هاش دست و چرخوندمش خودم سمت

 آخه؟ داري

 !ببينم واليبال بابات با اومدم: کردم اضافه. انداخت باال رو ابروش

 رو خندیدنش. خندید. گرفتم گاز رو بينيش نوک و کردم حلقه دورش رو هام دست. زد پام به لگدي لبخند با

 .بيفته لبش از خنده هيچوقت نذارم که دادم قول خودم به جا همون. داشتم دوست خيلي

 اه گرفته برق مثل باز که بود نگذشته دقيقه دو. گذاشتم موهاش روي رو ام چونه. گذاشت ام سينه روي رو سرش

 !عادل: گفت و پرید جا از

 گيري؟ نمي آروم دقيقه یه -

 .کردم درست چيزي یه برات -
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 چي؟ من؟ واسه -

 .کارت ميز رو بذاري کوچولو، ي مجسمه یه -

 جدي؟ -

 .ميارم االن: گفت همزمان. دوید بيرون ذوق با و داد تکون سر

 باال اي نرده و فلزي هاي پله از بعد. شد حياط وارد جنوبي در از اول. رفتم دنبالش. بودم شده کنجکاو من ولي

 در الي از برم، دنبالش خواستم که همين. رفت داخل و کرد باز رو خونه بوم ي گوشه کوچيک کارگاه در. رفت

 .ميام االن. باش منتظر... نه: گفت

 .دیگه بيام هم من! چرا؟؟ -

 .ميام االن... نه نه، -

 ظهلح چند! حد این تا دونستم نمي ولي حساسه کارگاهش به که بودند گفته پگاه و فاطمه هم قبالً. بست رو در

 وقتي از. زد نمي پر پرنده حياطمون توي ولي بود معلوم ما ي خونه هم زاویه این از. زدم قدم بوم هاي نرده کنار

 مي دیده کامل خونه دوم ي طبقه. بود شده تنگ مامان براي دلم و نداشتم خونه از چنداني خبر بودم کرده قهر

 رو مجسمه و ایستاد ها نرده نزدیک کنارم. بود هاش دست توي پيچ روزنامه چيز یه برگشت، رکسان وقتي. شد

 .گيره مي دلم من نميشه، روشن اتاقت برق ها شب وقتي: گفت ما ي خونه به نگاهي با. گذاشت اي گوشه

 !عشقم خودمون ي خونه بيا هم تو خب: گفتم! کرد مي فکر چيزهایي چه به. کردم نگاهش تعجب با

 هب شد، طوالنيم سکوت متوجه وقتي. بودم جدي کامالً من ولي گرفت شوخي به رو حرفم و کرد کوتاهي ي خنده

 شده؟ چي: گفت و چرخيد طرفم

 !هيچي -

 شده؟ چي. کردي قهر که هم خونه از... اومدي زده سر همينجوري -

 خيره هاي چشم. چرخوند خودش طرف به رو صورتم دست با و ایستاد تر نزدیک. نزدم حرفي و برگردوندم رو روم

 مي: گفت خودش. کردم کج رو نگاهم... اما کردم مي نباید که مينداخت کارهایي یاد رو من. کرد مي ناراحتم اش

 !بفهمم من خواي نمي که شده چيزي یه دونم

 .نشده چيزي: گفتم فوري

 دورش هام دست ناخودآگاه!! چي؟ فهميد مي اگر. بزنه سرش به ناجور هاي فکر خواست نمي دلم. داد تکون سر

 !عشقم بود شده تنگ دلم فقط: گفتم صورتش جلوي. کشيدمش خودم طرف به و شد حلقه
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 دست. منه تقصير بشر هاي مصيبت ي همه انگار که جوري. نزنه زل بهم اینجوري دیگه که بوسيدم رو چشمش

. نپرسه چيزي این از بيشتر و بره یادش اخير هاي اتفاق ي همه کالً که بوسيدمش انقدر. انداخت دورم رو هاش

 .بره خودم یاد از که خواستم مي هم شاید

: فتگ لبخند با و انداخت باال رو ابروش ها نرده وسط. رفتيم پایين هم با و برداشتم رو مجسمه. شدیم جدا باالخره

 !!!بدهکاري من به توضيح یه هنوز

 اون دعواي از چيزي مادرش و پدر خوشبختانه. بود برگشته هم مادرش. شدیم خونه وارد هم با و خندیدم بلند

 ارهپ تيکه تعارف به. گذشت خنده و شوخي و معمولي گفتگوهاي به شب طول تمام. دونستند نمي ما ي خونه شب

 از حرفي دیگه. پلکيد مي من بر و دور هم رکسان... ماشينم و خونه پول سر جواب و سوال و شام سر کردن

 بزن سر ما به بيشتر: گفت رکسان مادر شام، ميز از ها ظرف کردن جمع موقع. بود نکشيده وسط من رفتارهاي

 !خان عادل

 ميام داشتن وقت همه که روز یه اتفاقاً! چشم: گفتم و خندیدم هم من. داد دخترش تحویل بزرگ لبخند یه بعد

 .خانوادگي رستوران یه بریم دنبالتون،

 فرامرز؟ نه... خوبيه فکر -

 !بگو کردي هماهنگ خانواده با این؟ از بهتر چي: فرامرز آقا

 قاآ. دادم تکون سر لبخند با ولي! بودم زده بيرون خونه از پيش وقت چند همين نبود، خودم ي خانواده به منظورم

 ...!!که هم رکسانا. نامزدیه دوران مثالً. بهتره برید تا دو خودتون چند هر: گفت دوباره فرامرز

 ها ظرف بردن کار. کشيد مي نشون و خط پدرش براي درشت هاي چشم با که انداخت رکسان به نگاهي شوخي به

 هی باالخره. اومدند مي پذیرایي به ما کنار نشستن براي داشتند مادرش و رکسان و بود شده تموم آشپزخونه به

 .زندگيمون سر بریم زودتر چي هر خدامه از که من: گفتم. بود داده دست فرصتي

... نباشيد جهيزیه نگران: گفت داد مي تکون سر حاليکه در و شد محو لبخندش. زدم زل فرامرز آقا صورت به و

 .کنم جورش زودتر کنم مي سعي

 .نيست احتياجي اصالً... نه -

. بود دهنده هشدار دلگرمي، جاي به فشارش اما گذاشت، ام شونه روي رو دستش کنارم از شدن رد موقع رکسان

 ينچ پيشونيش روي که بود انداخته باال رو ابروهاش از یکي هم فرامرز آقا. رسيد مي نظر به ناراحت. کردم نگاهش

 !!نباشيد نگران که گفتم: گفت تاکيد با. مينداخت

 ...اگر. ميشه ok هفته همين تو. زدم حرف خونه اثاث براي نفر چند با من حقيقتش -

 بدم؟ جهيزیه تونم نمي ام دونه یه یکي دختر به من بگي خواي مي -
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 ...نگــ من -

 ...اهلل استغفر... توي دیروز همين تا که تو وقت اون -

 تازگي. ندادم ادامه رو بحث دیگه هم من. کنند ماستمالي رو قضيه مثالً که اومدند حرف به فوري مادرش و رکسان

 دونستم مي و کرد مي نگاه چپ چپ من به داشت هنوز فرامرز آقا. کرد مي خراب رو گوشه یه زدم مي حرفي هر

 خواستم نمي ولي پریدم مي اش یقه براي که بودم سابق آدم همون اگر. بندازه تيکه تا چند دوباره نمياد بدش

 جام از و کشيدم عميقي نفس. نکنم ناراحتش بودم داده قول پيش ساعت چند همين. بشه من پاسوز هم رکسان

 .جان مادر ممنون... کنم مي زحمت رفع دیگه من: گفتم و رفتم در سمت کتم برداشتن با. شدم بلند

 !شبه سر تازه: گفت. کنه پنهان رو نگرانيش که زد زورکي لبخند یه رکسان مادر

 جيبم توي. داد بهم مجسمه پارکينگ تو و اومد در دم تا همراهم رکسان. کردم خدافظي و دادم تکون سر

 زدي؟ بود حرفي چه این عادل: گفت. کردم تشکر و گذاشتمش

 مگه؟ گفتم چي -

 !کنه جور پول کشه مي طول کم یه... گذاشته آموزشگاه تو رو اش سرمایه بابا دوني مي که تو -

 .نيست الزم گفتم که هم من -

 ...انگار! زني مي حرف چجوري ببين خودت -

 زندگيمون؟ دنبال بریم زودتر خوام مي بده -

 .راهش از ولي... نه -

 !!ام خونه بياي خوام مي من: رفت باال خود به خود صدام

 !هيس: گفت و داشت نگه بينيش جلوي رو انگشتش

 ...ميگذره سخت بهم داره: گفتم تر آروم و کردم نگاهش بعد. دادم فشار هم روي رو هام پلک

 تو؟ از دور ميگذره خوش من به مگه: گفت ولي بشه منظورم متوجه بودم اميدوار

 !رکسان -

 جانم؟ -

 !خوره نمي من درد به دیدنت ساعت دو یکي این -
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 هاي آوردن در بازي از ترسم بفهمه و آب رو بریزم رو خودم ي پته اینکه از قبل. کرد مي نگاهم جدي سکوت توي

 ماحترا من باباي به باید حال هر به: شنيدم رو صداش که بودم نکرده باز هنوز. رفتم کوچه در طرف به شيداست،

 !بذاري

 .رفتم بيرون و برنگردوندم رو روم. دادم فشار هم روي رو هام دندون

 رد زنگ صداي. خبره چه بياد یادم تا کردم نگاه دیوار و در به ثانيه چند تا و پریدم خواب از طوالني زنگ صداي با

 ولي بياد تمرین براي بودم گفته زانيار به دیشب. داد مي نشون رو صبح 2:20 که کردم نگاه ساعت به غرغر با. بود

 به پام راه توي. رفتم آیفن سمت به و ماليدم رو هام چشم. برسونه رو خودش 10 ساعت از قبل تا کردم نمي فکر

 رو مامان صورت. زدم رو دکمه و کردم تند پا. اومد در صدا به زنگ دوباره. کرد گير اثاثيه هاي کارتون از یکي

 سمت و کردم باز رو واحد در. داره چکار باهام صبح وقت این دونستم نمي. بودم داده آدرس خودم. بود صفحه

 .بشورم رو صورتم باال برسه تا که رفتم دستشویي

 .بست رو در فاطمه. بودند پذیرایي توي پگاه و فاطمه و مامان اومدم بيرون حوله با وقتي و زدم مسواک سرسري

 فقط که بود روز سه دو. اومدند من دادن گوشمالي براي شد معلوم که کردیم خشکي خيلي احوالپرسي و سالم

 ها خانواده از حرفي هيچ. شد مي خالصه ساده هاي خبرگيري به گفتگوهامون و بودم زده حرف رکسان با تلفني

 پيچ سلفون هاي کاناپه به. بدونه رکسان و من بين ماجراهاي از چيزي کسي که رسيد نمي نظر به و زدیم نمي

 .ميام االن بشينيد،: گفتم و کردم اشاره پذیرایي ي گوشه

. بشينم رکابي با جلوشون اومد نمي خوشم. کردم تن و آوردم بيرون تيشرت یه ساک توي از و شدم اتاق وارد

. دز مي قدم سالن توي فاطمه. بود کرده آویزون کاناپه ي دسته به رو چادرش مامان. برگشتم پذیرایي به دوباره

 روي بودند آورده که اي شيریني ي جعبه. ام خرخره لولو من انگار که کرد مي نگاهم معذبي جور یه هم پگاه

 !ببينم اینجا بيا بدو!... پگاه: گفتم و زدم هم به رو هام دست کف. بود من نزدیک کارتون

 جو اینکه براي. شد آویزون گردنم به. کردم بغلش. دوید من سمت و انداخت مادرش به اي عذرخواهانه نگاه پگاه

 خوره؟ مي ها کدوم از خانوم پگاه: گفتم و شدم شيریني ي جعبه کردن باز مشغول آزادم دست با کنم، عوض رو

 .ها صورتي اون -

 مامان... !بخوریم شيریني خودمون بيا: گفتم بعد. برداشتم خودم هم یکي و دادم دستش صورتي ژل با شيریني یه

 .نيستند ما فکر به که هامون

 نماما که بس از: گفت و اومد ما سمت. نشست لبخند فاطمه لب گوشه و گرفت شيریني از گاز یه خنده با پگاه

 !کنيد مي اذیت رو هاتون

 هما؟ مامان نه مگه... کنم مي غلط من -
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 زندگيه؟ این! منِ  برادر آخه: گفت فاطمه. برگردوند رو سرش مامان

 چشه؟ -

 کني؟ مي دلگير خودت از رو همه هي چرا -

 .پيچند مي من پاي و پر به بقيه کنم، مي رو خودم کار دارم که من -

 خریدي؟ اسباب چيه؟ ها وسيله این -

 !نميشه که خالي زمين رو... کنم مي زندگي اینجا دارم مثالً -

 ودمب گذاشته رو بقيه آشپزخونه، هاي ریز خرده با. بودم داده سفارش کمد و تخت و فرش تا چند و کاناپه سري یه

 اميدوار بود، قشنگ کاناپه طالیي چوب و زرشکي هاي پارچه که خودم نظر به. باشه هم رکسان که فرصت سر

 عروسي بشه، حاضر جهيزیه کردي مي صبر: گفت اطراف به نگاهي با دوباره فاطمه. بياد خوشش هم رکسان بودم

 .بزنه حرفي کرد نمي جرأت هم کسي دیگه. مردم ي همه مثل بگيري،

 !خونه از کردند بيرون که رو ما واال -

 !!کردیم؟ بيرون رو تو ما... سرم بر خاک اِوا: گفت فوري مامان

 ...کنيد مي جيم سين هي کنيد، مي دخالت هي وقتي: من

 تنها؟ و تک کني مي چيکار خوري؟ مي چي. نميشه که وضع این با: فاطمه

 .کنند مي مخالفت همه. بگيریم عروسي زودتر ميگم که من! دونم مي چه: گفتم و گذاشتم زمين رو پگاه

 !!داري؟ عجله انقدر که گذشته ماه چند مگه. مردم به بده فرصت کم یه: مامان

 زده؟ حرفي کسي مگه: من

 .گفت مي چيزهایي یه مادرشوهرم: گفت که کرد فاطمه به نگاهي مامان

 مي سري یه دید مي که دري هر به و شد خونه تو زدن گشت مشغول فاطمه. نشستم اي گوشه و دادم تکون سر

 نميشه هک تلفن پشت. کار سر باشي نرفته که اومدیم زود... قشنگه: گفت لبخند با و برگشت طرف این دوباره. زد

 .زد حرف حسابي درست

 کردیم؟ معطلت بري؟ خواب نمي: مامان

 رو تکاری تایم که اینه ها شغل این خوبي. هستند بقيه بياد کسي هم اگر... نداره مشتري نمایشگاه صبح. نه: من

 !نداري هم سر باال آقا کني، مي تعيين خودت
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 خونه؟ برگردي خواي نمي عادل: پرسيد و کشيد عميقي نفس مامان

 چي؟ که آخرش... رفتم مي شما ي خونه از باید که باالخره: من

 ي خونه بياي اجاره نميدي رو اینجا سال یه چرا. رکسانا هم ميشن، تنها آقاجون و مامان هم اینجوري: فاطمه

 .کنه عادت کم کم تا باشه نزدیک مادرش ي خونه به هم رکسانا آقاجون؟

 من که کنيد مي کاري هر: گفتم دلخوري با. بياد در فاطمه دهن از ها حرف این شد نمي باورم واقعاً. زدم پوزخند

 نه؟. نایستم خودم پاي رو

 .خدا به ميگم خودتون خاطر به: فاطمه

 نداد؟ ها مير گير این از کسي رفت علي وقتي چطور: من

 .کنه مي فرق علي: مامان

 !ها نکني گریه: گفتم اخم با. بود ناراحت خيلي صداش

 .کنه خراب رو تا دو شما ي رابطه ها حاشيه این نذار دادي؟ خبر رکسانا از: پرسيد فاطمه. خورد رو بغضش

 !شده زیاد شروطش و شرط روزها این. دارم خبر: من

 و نشست نفره دو ي کاناپه روي کنارم فاطمه. کردند نگاه هم به دو هر. شدم خودم صداي آميز طعنه لحن متوجه

 داداش؟ خب! نکش وسط رو ها بحث این هفته دو یکي عادل: گفت

 چرا؟: من

 بيفته؟ راه دعوا خواي مي. «چرا؟» ميگه باز: مامان

 قانونيه؟ غير بدیه؟ حرف خودم، ي خونه بيارم رو زنم خوام مي اینکه: من

 يول. نذارند دمم رو پا اگه نميگم چيزي من... خب خيله: گفتم و دادم لم. کردم فوت رو نفسم. کردند سکوت دو هر

 !نباشه هم اي دیگه حرف خونه، همين تو بيارم رو عروسم خوام مي من

 

 .باشه نداشته ها جریان این به ربطي که چيزي هر. زدیم حرف دیگه هاي اتفاق ي درباره. نداد کش رو بحث کسي

 از ردورت کمي که پارکي و رفتم بالکن به پگاه با. کرد برانداز رو خونه جاي همه و شد پياده شيطون خر از هم مامان

 همون ببریمش هم با اومد، اش عمه و من دیدن به وقت هر که گرفت قول ازم. دادم نشونش رو بود ما ساختمون

 .زنند مي زنگ عادل: گفت و کشيد سرک بيرون به فاطمه. پارک

 .شاگردمه: گفتم ندیده و برگشتيم داخل به
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 !کني؟ مي تور رو من شوهر هاي مشتري: گفت لبخند با فاطمه

 !باشم باید هم خوراکت و خورد نگرون دل حاال: گفت و شد چادرش پوشيدن مشغول مامان. کردم باز رو در

 .نيومدي خودت! بيا من با که گفتم: من

 .بگذره بد شکمم به نميذارم من: دادم ادامه خنده با من و کرد نگاهم چپ چپ مامان

 .بدونه رو زنش قدر بعداً بکشه، سختي کم یه بذار: فاطمه

 !بذارند مردم اگه... دونم مي هم االنش: من

 کامالً ...بله: گفت آهسته و کرد اشاره بود، معلوم اینجا از که اتاق توي ي نفره دو تخت از اي گوشه به ابرو با فاطمه

 !کنم مي باور

 براي مامان همراه و کرد مرتب رو پگاه هاي لباس فاطمه. کردم باز رو ورود در و نياوردم خودم روي به رو شوخيش

 .بيارند ناهار زنم مي زنگ بمونيد ایه؟ عجله چه حاال: گفتم. شد آماده رفتن بيرون

 .زنم مي سر بهت ميام بعداً... نداره ناهار آقاجونت -

 !!کرد صادر اجازه اگه: گفتم پوزخند با و کردم اخم

 وت کردنم پرت و هام شربازي سر زدنم کتک از بعد آقاجون که افتادم هایي شمالي پرتقال ي همه یاد دلم تو ولي

 نمي رو ها پرتقال و کردم مي ناز هميشه من. نشست گلوم ته بغض. آورد مي برام کشي منت واسه زمين، زیر

 .باشم کرده خالي سرشون رو حرصم که اومدم نمي بيرون هم رفت مي و ميذاشت باز رو در وقتي حتي. خوردم

 حممزا! ببخشيد آقا: گفت کمرویي با زانيار. رفتند و کردند خداحافظي پگاه و فاطمه و مامان زانيار، شدن وارد با

 شدم؟

 بودي؟ تعطيل امروز! باش راحت... نه: گفتم و بستم رو در

 .نرفتم من اردو، بردند مي رو ها بچه! آقا بله -

 چرا؟ -

 یادز هم من. بود تنش دبيرستان فرم شلوار و پيراهن!! بازي؟ معلق و قاضي جلوي. نزد حرفي و کرد کج رو گردنش

 صداي شنيدن عاشق اوایل اون. مينداخت خودم یاد رو من گرفتن، یاد واسه اشتياقش. بودم پيچونده رو مدرسه

 !بشين: گفتم لبخند با. بود ایستاده هنوز. بودم ها سيم

 هی خودم. نياره رو سازش بودم گفته دیشب. گذاشت زمين رو اش کوله و نشست. دادم نشون رو ها کاناپه از یکي

 !کن صبر: گفتم. بده گير صداش اومدن در به که نبود آقاجون دیگه و بودم خریده سفارشي گيتار
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 وکک خودت: گفتم و دادم دستش به. دیدم صورتش توي رو تحسين لبخند آوردم، بيرون کيف از رو و گيتار وقتي

 !کن

 .نيست همراهم تيونر -

 !کني؟ مي کوک تيونر با هنوز -

- ... 

 !!باشي کرده عادت ها نت به االن تا باید. کني امتحان هات گوش با خوام مي -

 .تره مطمئن اونجوري کنم فکر ولي آقا کنيم مي تمرین خيلي ما... بله -

 .بهتره اینجوري -

 تر فرز قبل از هم هاش انگشت. نداشت صداها تشخيص با مشکلي زدم، مي حدس که همونطور. داد تکون سر

 چطوره؟ بزرگ پدر: پرسيدم. بود شده

 .رسونه مي سالم خوبه، -

 اینجایي؟ داره خبر مگه -

 !!کنم چغلي نيست قرار من: گفتم خنده با. ایستاد حرکت از هاش انگشت و خورد جا

 .مدرسه نرفتم داره، خبر بزرگم بابا فقط: شکست رو سکوتش

 !ها داري اي پایه بزرگ بابا -

 !باشه داشته رو ارزشش که کن تمرین جوري پس... خب خيله: دادم ادامه. خندید

 .داد تکون سر خنده با

 

 

 

10 

 بعد و غذایي ي ماده سري یه کردن خارج مورد در داشت بودمش، دیده جمع این توي بار سومين براي که مردي

 کنه مي رو کار این خودش اینکه مورد در چيزي هيچ. زد مي حرف جدید بندي بسته و مارک با کردنشون وارد

 به اونجا که ایراني هاي جنس. کرد مي تعریف خيلي زیارتي کشورهاي تو خصوص به سودش از ولي گفت نمي
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 که دونستيم مي دادند، مي گوش که اي دیگه هاي آدم هم و من هم! گشت برمي و شد مي خریده سوغاتي عنوان

 ضوابط سري یه اگر!! نيست کردن تعریف خاطره فقط هاش حرف این و است سرمایه جلب اینجا، اومدن از هدفش

 مهه زندگي از جزئي که ریسکي. داشت زیان و سود ریسک فقط نبود، اي قانوني غير کار گرفت، مي نظر در هم رو

 استرس هميشه برعکس امشب. کرده انتخاب رو درستي جاي که دونست مي مرد. بود گاراژ امشب هاي مهمون ي

 ظرفيت خودش از هم کمالوند که بودم اميدوار. دونستم مي رو اش نتيجه هم االن همين چون. نداشتم رو مسابقه

 .بده نشون

 با. شده تموم هاش حرف که زدم مي حدس. داد دست مودبانه. کردم دراز رو دستم و شدم تر نزدیک مرد به

 و بودم پوشيده بافتني پليور من. کردیم حرکت سالن تر خلوت ي گوشه طرف به و شدیم دور جمع، از عذرخواهي

 دونستم مي. نداشتم اعتمادي مسعود به گذاري سرمایه مورد در دیگه. اومدیم نمي هم ظاهر به. شلوار و کت اون

 لکک و دوز و بدبختي با چي هر و بگيره رو انتقامش موذیانه حرکت یه با که دادم مي اجازه نباید. مياد بدش من از

 هسرمای اونقدري هم نمایشگاه واسه. حساب تو بخوابه ميارم در چي هر خواستم نمي اما. بده باد به ميارم، دست به

 موردش در باید. بود تر مطمئن قبل هاي هفته از مرد این لحن امشب... بود ساده فروش و خرید کار. نداشتم الزم

 .هستم زند من: گفتم دوستانه صداي با. کردم مي پرسجو

 .گيالني... خوشوقتم -

 .دیدمتون زدن گپ موقع بار چند -

 است؟ کننده قانع هام حرف جداً؟ -

 ...داره کردن فکر ارزش حقيقتش -

 دارم دوست: دادم ادامه زدن حرف به و چرخوندم رو هام چشم. اومد پایين ها پله از شيدا که دیدم سرش پشت از

 .کنيم صحبت موردش در بيشتر

 رو کارش اصلي ي نکته تا چند داشت که بود گيالني صداي از تر واضح هام گوش براي شيدا ي خنده صداي

 چشم ي گوشه از که نکشيد طول زیاد. نکردم نگاه طرف اون به و دادم گيالني به رو حواسم. کرد مي یادآوري

 .مياد من سمت به داره دیدم

 

 و آورد جلو رو دستش. ایستاد من کنار دقيقاً اما بره، و بکشه رو راهش که دادم زاویه تغيير و کردم حرکت کمي

 !امير سالم: گفت

 شدست معمولي غير فشار مقابل در کردم سعي. دادم دست ریلکس خيلي و چرخيدم. گرفت نادیده شد نمي دیگه

. شد دور کوچيکي لبخند با و کرد ول رو دستم دیر. شدم موفق حد چه تا دونستم نمي ولي ندم نشون واکنشي
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. مگرفت رفتنش راه خاص حالت از رو نگاهم. بود قبليش هاي لباس از تر رسمي غير که بود پوشيده مشکي امروز

 .کنم صحبت باهاش فرصت سر تا گرفتم رو اش شماره. زدم پوزخند. بود خيره نقطه همون به هم گيالني

 رو بره سقفش و بذاریم وسط چقدر امشب اینکه. زدم مي حرف کمالوند با پول ي درباره باید که بود ها موقع همين

 شرط کي شدن برنده رو قراره که شدم مي مطمئن باید. کردم مي مشورت توکلي با باید اون از قبل اما. عددي چه

 حتاطم خيلي... هيچي... ردشون نه خصوصيمون، هاي حرف تایيد نه. بود نگرفته تماسي من با هفته طول تو. ببنده

 رد،ک مي مشکوک رو همه ببازم بعد و بپلکم توکلي بر و دور زیاد اینکه. بياد سراغم خودش تا نشستم اي گوشه

 نم به که داشت حق. بزنيم حرفي جزئيات ي درباره خواست نمي شاید. نداشت رو من با زدن حرف قصد انگار ولي

 رد رو یکتا ي راننده توي و ته فرستادم: گفت معطلي بي و اومد سراغم کمالوند توکلي، جاي به. نکنه اعتماد

 .بيارند

 .شده رو همه براي شگردهام دیگه: گفتم و دادم تکون سر

 چيه؟ منظورت -

 !!!بياریم در هاشون جيب از درشت هاي رقم ما تا نميشينند بيکار همينطوري که مردم -

 ترسيدي؟ -

 !نه -

... مياره شانس برام زنم مي امضا این با وقت هر: گفت و آورد بيرون خودکاري. کرد شلوارش جيب توي دست

 !بگيرش

 !!نيستم خرافاتي من -

 !ببينم بگير -

 نيدک سعي: گفتم! خودکار نگرفتن گردن مينداخت رو باختم پسفردا وگرنه گرفتم دستش از رو خودکار حرص با

 .نبرند باال رو نرخ

 .رو بقيه کنه مي تحریک داره یکتا -

- ... 

 .اميدواره خيلي هفته این هم اون جلو، بيفته بهارلو موتور بود نزدیک که هم پيش سري -

 ارث انگار کنند مي نگاه جوري یه امشب همه... لعنتي: داد ادامه کرد، مي نگاه اطراف به حاليکه در و داد تکون سر

 ...بشه چي قراره دوني نمي هيچکس... جدید ي راننده تا دو. ميخوان رو باباشون

 ...نتونــ من ممکنه... شده نزدیک ها رقابت: گفتم آرامش با سکوت ثانيه چند از بعد
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 !پسر نشنوم دیگه: گفت و داشت نگه بينيش جلوي رو انگشتش

 ي همه رقصي؟ نمي هيچوقت تو چرا: گفت من به رو و گرفت شد مي رد کنارش از داشت که رو شيدا بازوي بعد

 !نيست پول واسه که مراسم این

 !نميذاره استرسش کنم فکر: گفت و خندید شيدا. داد هل من طرف به شيدا شوخي به بعد

 .نيستم بلد چيزها این از من... نه: من

 اش همه گفت مي االن. بکنيم وا رو هامون سنگ تا ميذاشت تنها رو ما خيالش به. شد دور و خندید هم کمالوند

 نم شيدا صداي. داریم هم با اساسي بحث و جر یه مسابقه از بعد که بود روشن برام روز مثل ولي نيست پول واسه

 چيه؟ براي هات رفتار این: آورد بيرون فکرهام از رو

 !ندارم خاصي رفتار من -

 جداً؟ -

 داریم؟ شوخي هم با ما مگه -

 نزدي؟ زنگ من به پيش ي هفته چرا: گفت و زد لبخند

 بزنم؟ زنگ بودي منتظر واقعاً -

 .ميشناسم رو مردها من: گفت آروم خيلي صداي با و نشست مبل روي من به چسبيده بعد. کرد نگاهم خيره اول

- ... 

 !منه پيش فکرت بوسه اون از بعد دونم مي -

 رمب باید من: گفتم و شدم بلند بده ادامه اینکه از قبل. کردم کوتاهي ي خنده و انداختم باال رو هام ابرو از یکي

 .ریزه مي هم به رو تمرکزم صدا و سر این بشم، آماده

 ریزم؟ مي هم به رو تمرکزت من که اینه منظورت: گفت همزمان و شد بلند

 اینه؟ قصدت مگه: گفتم و دادم تکون سر. خندید مي داشت

 !شاید -

 چي؟ رقص پس: گفت و گرفت رو ساعدم. برداشتم قدمي

 برش اول جاي سر و زدم دور پاشنه روي. گذاشت ام شونه روي رو دستش. ایستاد روم به رو و چرخيد شوخي به

 !رقص اینم... بيا: گفتم لبخند با. گردوندم
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 خروج از قبل. کردم حرکت سالن در طرف به و کردم فوت رو نفسم. نشست مبل روي و شد جدا من از خنده با

 دونب. برگشت صحبتش هم طرف به بعد کرد، نگاهم مستقيم و جدي خيلي هم اون. موند ثابت توکلي روي نگاهم

 حرف خاطر به نه. بود اعصابم روي کامالً که هم شيدا. اومد نمي بر دستم از اي دیگه کار. اي اشاره کوچکترین

 همه حاال تا نبود وسط رکسان پاي اگر. کرد مي فعال رو حسگرهام ي همه بدجوري که حضورش خاطر به هاش،

 .بودم شده قدم پيش جوره

 از سرزنشي جور هر براي رو خودم برگردوندم، اتاقک به رو موتور وقتي. گذشت شده طور هر ولي بود سختي شب

 بردن دونستم مي. بودم زده عظما گند و بود نشده هم دوم حتي موتورم سري این. بودم کرده آماده کمالوند طرف

. پيچيد محوطه سکوت توي دور ي فاصله از غرولندش صداي باالخره. شده تموم گرون خيلي کمالوند براي یکتا

. بود هشد سرخ صورتش عصبانيت از شد کوچيک اتاقک وارد وقتي. بره باال تحملم که کشيدم عميق نفس تا چند

 اي کتهس کمالوند اگر. کرد اشاره قلبش و داد سکوت عالمت دست با. کردم نگاه بود ایستاده پشتش که مسعود به

 زدي؟ بود گهي چه این: پرسيد. خودش خصوص به بود، آبروریزي همه براي کرد مي چيزي

 .کردم رو ام سعي -

 ...اون جلوي... امشب نه هم اون... ببازم که بودم نيومده من -

 .رفت هم خودم پول. نيست من تقصير -

 .سرت فداي. نداره عيبي بابا: گفت و داد ماساژ رو پدرش هاي شونه. رسوند ما به رو خودش شيدا

 !!دیدي؟؟ رو تيکه گه اون ي قيافه -

 زرگب دعواي یه شدیم مي درگير امشب اگر. نداشتم رو جرأتش من ولي زد لبخند یکتا از پدرش تعبير به مسعود

 .کنم بيمارستان راهي رو نفر یه بود ممکن و افتاد مي راه

 ...بده رو تاوانش بعد تا باشه، خوش برد این به دلش فعالً بذار بابا: شيدا

 ي دهرانن یه دنبال بهتره: گفتم آروم. برداشت کوتاه قدم چند و برگردوند اتاقک بيرون سمت به رو روش کمالوند

 .کشم نمي دیگه زدم، بودم بلد اي حقه هر من. باشيد دیگه

 

 نای قيمت به حتي. نشستم نمي شده، که قيمتي هر به هم من. بشينم موتور پشت دیگه خواست نمي رکسان

 .کنيم مي پيدا جدید آدم یه... اميره با حق: گفت من از دفاع براي شيدا. مصلحتي باخت

 !نکن دخالت تو: مسعود

 !!دونستي مي زرنگ رو خودت مثالً! بشه تموم مصرفت تاریخ زود انقدر کردم نمي فکر: کمالوند
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 ...اگه: من

 !شو دور چشمم جلوي از: گفت و داد تکون هوا توي محکم رو دستش کمالوند

. رفتم بودم، کرده آویزون که اي پشمي کت سراغ و خورد بر بهم. زد مي پس رو من دستش با داشت واقعاً انگار

 !بيا!... شيدا: گفت و کرد حرکت دنبالش هم مسعود. رفت و کشيد رو راهش کمالوند

 نه؟ اي، خسته: گفت و گرفت رو هام دست از یکي. اومد من طرف به عوض در. نخورد تکون شيدا ولي

 کسي. بود داغون حالم و بود نداده خبري هم هنوز توکلي... جسمي و روحي بودم، خسته که البته. ندادم جوابي

. انداخت موتور روي و گرفت ام دیگه دست از رو کتم. بزنم حرف باهاش که نداشت خبري کارهام این از هم

 مي چشم تو چشم قدش خاطر به اینکه از. برداشت قدم یه. کشيد خودش سمت به رو دستم و شد تر نزدیک

 بودم مطمئن! بود باز دل و دست بدنش دادن نشون براي هم ماه آبان هواي این توي حتي. اومد مي خوشم شدیم،

 قفل گردنم پشت هاش دست ساعد و گذاشت هام شونه روي رو بازوهاش. نداره وزن اضافه هم کيلو یک حتي که

 .کردم مکث ببرم، جلو رو صورتم اینکه از قبل اما بردم فرو روشنش ي شده رنگ موهاي بين رو هام انگشت. شد

 دختر؟ اون... حلقه؟ اون خاطر به چرا؟: کرد زمزمه

 .بگيرم فاصله کردم سعي. شد عوض کالً حالم. افتاد طرفم دو حرکت بي و شد شل هام دست رکسان یادآوري با

 امموه و ها چشم روي. کردیم مي نگاه هم به گيج و نداشتيم گفتن براي حرفي هيچکدوم. رفت عقب و نشد مانعم

. بود خورده زنگ بار چند تلفنم. رفتم کتم سراغ خودم بعد و شنيدم رو هاش قدم شدن دور صداي. کشيدم دست

 .توکلي رکسان، خونه،

 :داد جواب. گرفتم رو توکلي ي شماره ماشين توي. کرد مي بهتر رو حالم زدن قدم. کردم حرکت ماشينم طرف به

 بله؟

 .سالم -

 !!ميگم تبریک رو باختت -

 !بگم تبریک شما به باید من -

- ... 

 ...نکنه -

- ... 

 بودید؟ بسته شرط کي روي -

- ... 
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 ...من روي نکنه توکلي؟ آقاي زنيد نمي حرف چرا -

 ترسوندمت؟: گفت و پيچيد گوشم توي اش خنده صداي

- ... 

 .بودم بسته شرط برنده رو! نباش نگران -

 ...یعني پس -

 .نرسيدم اینجا به تو، مثل هایي جوونک پول خوردن با من... آره یعني -

 ...بودیم نزده امضا رو چيزي که ما آخه -

 .کنم مي رو خودم سهم هم من کردي، گفتي که کاري تو... زدیم که حرف -

 اون فکر ولي بشم دوستي پول آدم همچين روزي یه کردم نمي فکر. من زخم روي بود مرهمي مثل حرفش این

 برام خيلي... ممنون: گفتم. ندادم دست از چيزي دونستم مي حداقل حاال. بود نذاشته برام اعصاب بزرگ، باخت

 .نيارید خودتون روي به اصالً تونستيد مي. داشت ارزش

 !تونستم مي! صحيح: گفت خنده با

- ... 

 ...بده حساب شماره بعداً -

 .بله -

 !بعدي هاي همکاري تا -

 رکسان ي شماره روي نگاهم. بود اومده در آب از درست لعنتي شب این چيز یه حداقل. کردم خدافظي و خندیدم

 .بزنم زنگ بهش شد نمي روم... رکسان... رکسان... موند

 

 

 

11 
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 اشيد شاید که بود نمایشگاه در به چشمم یه مدام بود، شده خلوت سرم و بودم انداخته راه رو ها مشتري وقتي از

 زیادي وزن ظاهرش به نسبت. بود کرده درست برام رکسان که سفيدي دلفين ي مجسمه به چشمم یه بشه، وارد

 .بود رنگ اي نقره فلزي ي پایه روي و داشت

 ،مامان و آقاجون کربالي سفر موقع حتي خونه، تو آوردن دختر از. بودم کرده کارها خيلي بودم، دوست ها خيلي با

 بين. نبود ام شناسنامه تو رکسان مثل دختري اسم موقع اون ولي... حال و عشق و شمال به اي هفته سفرهاي تا

 این. باشه خوام مي من وقت هر باشه، کنارم خواست مي دلم و بودم کرده انتخاب رو رکسان من آدم، همه اون

 .زد مي لطمه دومون هر زندگي به داشت کارهام، از خبري بي این نبودنش،

 ور خودم تکليف باید سکوت این توي حاال اما نداشتم خيال و فکر وقت و بود شلوغ سرم صبح از خوشبختانه

 ي شماره دادم مي حرکت دلفين قوس روي رو انگشتم حاليکه در و آوردم بيرون رو گوشيم. کردم مي روشن

 .سالم: اومد آرومش صداي بعد و خورد بوق تا چند. گرفتم رو رکسان

 .عزیزم سالم -

 خوبي؟ -

 .مرسي -

 دلت: شکستم رو سکوت باالخره. کرد نمي کمکي هيچ هم خودش. بکشم پيش رو حرفم چطوري دونستم نمي

 نشده؟ تنگ برام

 !نشه؟ تنگ ميشه مگه -

 ...تنهام من... مون خونه نمياي چرا پس -

 االن؟ -

 .کارم سر که االن. نه -

 !شب؟ -

 !!شبم خفاش من انگار که شب ميگي جوري یه: اومدم حرف به خودم. شدیم ساکت دو هر دوباره

 !نداره روز و شب وسطه تو پاي وقتي: گفت تر آهسته و خندید

 زني؟ مي حرف آروم اونجاست، کسي مگه: گفتم و خندیدم هم من

 .مامان و بابا -

 .برسون سالم -
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 .تویي دونند نمي -

- ... 

 !الو -

 چرا؟ -

- ... 

 نداره؟ اعتماد من به بابات رکسانا -

 .نزدم رو حرف این من -

 که هاست حرف این از تر خيال بي بابات دونم مي وگرنه خودت، ي خونه بياي نميذاره همين خاطر به... معلومه -

 !باشي شوهرت کنار شب نذاره

 خب؟...کن صبر کم یه -

- ... 

 .ميره یادش دیگه وقت چند -

 .حله باشي کنارم که همين. هستم موقعيتي چه تو من دوني نمي تو. خوامت مي االن همين من. نه -

 !خان عادل باشه امري چي؟ دیگه -

 !بوده فرامرز آقا مال آخري کلفت صداي این که جاش سر بياد حواسم تا کشيد طول ثانيه چند

 

 

 .نداشتم بدي نيت: گفتم آرامش با. بود سنگين سر ولي داد جواب. کردم سالم

 :گفت. کنه اعتراض زنم با من خصوصي هاي حرف ي درباره بودم داده اجازه کس هر به که فرستادم لعنت خودم به

 .کنيم تعيين تاریخ عروسي براي بيارید، تشریف خانواده با روز یه شااهلل ان

 .بهتره بيایيم در بالتکليفي از تر سریع چي هر -

 .کنم مي صحبت آقا حاج با خودم حاال. بدید من به مقدماتش براي هم مهلتي یه باید ولي درسته -

 .ندارند مخالفت نظرم با من ي خانواده -
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 !مطمئني؟ -

 هک کسي: گفتم نفس به اعتماد با. بود رسيده گوششون به طریقي یه از آقاجون ي خونه تو شب اون بحث حتماً

 !منم گيره مي رو آخر تصميم

 ...حاال که ندادیم بهت دختر نفر، یه خودت پشتيباني به ما! خان عادل -

 دقيقاً؟ چيه شما مشکل -

 !شما خدافظ... نيست اي دیگه حرف: گفت کوتاه فرامرز آقا. کردم تعجب تندم لحن از هم خودم

 سوئيچ و گوشي سریع. رسيد نتيجه به شد نمي اینطوري. برنگردوند رکسان به دوباره رو گوشي حتي. کرد قطع و

 يلتعط که بود ها موقع همين. زدم بيرون نمایشگاه از احمد به سفارش با و کردم خاموش رو کامپيوتر. برداشتم رو

 اي فرعي هر تو. نشستم فرمون پشت و کشيدم باالتر رو ایم قهوه پليور زیپ. بود شده سرد کمي هوا... کردیم مي

 .کردم فکر زدم مي باید که هایي حرف به مدت تمام و پيچيدم کرد مي تر نزدیک رو راه که

 نامرتب که کردم محکم رو لختم موهاي مشکي کش شدن پياده از قبل. بودم اشون خونه در جلوي بعد ساعت نيم

 باري ناولي. بود شده عوض کامل ام قيافه پرفسوري، ریش این با. کشيدم کوتاهم اسبي دم به دستي. نرسم نظر به

 رکسان مادر صداي. گذاشتم در زنگ روي رو دستم و کردم قفل رو ماشين. دیدند مي رو من تيپ این با که بود

 کيه؟: اومد

 .جان مادر اميرعادلم -

 پشت. دیدم در چارچوب توي رو فرامرز آقا شدم، پارکينگ وارد که همين. شد باز در بعد و کرد طوالني مکث

 و دادم تکون سر دو هر براي. بود انداخته چنگ زیتونيش دامن ي پارچه به دستپاچگي با رکسان مادر سرش

 گوشش به محل تو من دعواهاي و جنگ ي آوازه از ذره یه اگر. بود نرفته کنار در جلوي از هنوز. رفتم جلوتر

 .ببينم رو رکسان اومدم: گفتم و کردم اشاره خونه داخل به دست با. کرد نمي تحریک رو من اینطوري بود، خورده

 ...بفرمــ: رکسان مادر

 .نيست خونه رکسانا: فرامرز آقا

 .اجازه با: گفتم همزمان و بکشه کنار بشه مجبور که رفتم جلو جوري! طرفه؟ کي با کرد مي فکر

: فتگ و کرد تند پا فرامرز آقا. رفتم رکسان اتاق ي بسته در طرف به و شدم خونه وارد. کرد باز راه ميلش خالف بر

 بگو؟ رو پيغامت... نيست

 غامپي هم حاال... دید نمي راهم که بعد کنيد، مي قطع روم رو تلفن که اول!! پيغام؟: گفتم بلند صداي و تعجب با

 بذارم؟
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 و يدکش عميقي نفس فرامرز آقا. رکساناست بيشتر مخاطبم بفهمند که گفتم اتاق در به رو جوري رو «پيغام» و

 .بشه مطرح خانواده دو هر حضور در موضوع این بهتره... پسرم ببين: گفت

 !!خانواده نه کردن، تعيين تاریخ نه دارم، جهيزیه به احتياجي نه من: گفتم بلند و شدم عصباني

 !خان عادل باش آروم: گفت رکسان مادر

 هک گفته بهتون حتماً کنه، مي منتقل رو ما ي خونه ي لحظه به لحظه اخبار که هموني: دادم ادامه و نکردم توجهي

 .خریدم چي همه من

 !نيست ما تن ي وصله پسر این گفتم بار صد!... ببين: زد داد زنش به رو فرامرز آقا

 !بيرون بيا رکسانا: زدم داد. کرد مي عصبانيم بيشتر اش جمله هر با

 !بيرون بفرما من ي خونه از: گفت. ایستاد در جلوي و کرد حرکتي پدرش

 !نميرم نبينم رو زنم تا -

 !نکن «زنم» ،«زنم» من واسه انقدر: گفت تحقيرآميزي لحن با

 تر جلو. داشت نگه رو ساعدش و زد صدا رو فرامرز آقا اسم رکسان مادر. داد حرکت روم تو انزجار با رو دستش و

 ...ببرمش خودم با خواد مي دلم اصالً: گفتم و رفتم

 تونه مي کي ببينم خوام مي حقمه، زنمه،: دادم ادامه. بگيره رو جلوم که رسوند من به رو خودش. برداشت قدمي

 !بگيره رو جلوم

 وقعم به رو خودم اما کنم پرتش گوشه یه به دست با بود مونده کم. رفت باال دستم دو هر و برداشتم قدم سمتش

 ور کارت!... بزن بيا: گفت آميز سرزنش صداي با. بود زده زل من به درشت و شده سرخ هاي چشم با. کردم کنترل

 !!نکش خجالت کن،

 !ام عصبي االن من... دارید نگه رو خودتون احترام: گفتم و انداختم پایين رو سرم. دادم فشار هم روي رو هام پلک

 ما به و بود ایستاده قرمز بيني و ها چشم با رکسان. کردیم نگاه طرف اون به همه و شد باز اتاق در موقع همون

 !بزن رو حرفت بگو؟: گفت و برد گوشش پشت رو اش تيره موهاي از تيکه یه. کرد مي نگاه

 جلوي نکردند سعي هيچکدوم. بستم رو در و شدم اتاق وارد پدرش و مادر به نگاهي با. برگشت اتاق داخل دوباره

 يگه؟م چي بابات: گفتم معطلي بي. زد تکيه بود، خونه اصلي حياط به رو که اي پنجره ي لبه به. بگيرند رو من

 مي قلدري اینجا اومدي شدي بلند تو بشن، آروم همه تا کن صبر روز چند ميگم بهت هي: گفت و زد گریه زیر

 کني؟
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 ...ميگم فقط من -

- ... 

 !نکن گریه -

 رموند و درست اعصاب االن من! نکن گریه: گفتم تاکيد با و گرفتم باال رو صورتش. کردم بغلش و رفتم جلوتر

 !ميارما جفتمون سر بالیي یه زنم مي ندارم،

 هخون بریم بيا: گفتم. کشيد دست هاش گونه روي کوتاهي، سکوت از بعد و چرخيد من سمت به فوري هاش چشم

 .باشم تنها تونم نمي که کردم گير موقعيتي تو من کن باور... مون

 !رکسانا: زدم صدا رو اسمش. زد نمي حرفي ولي کرد مي نگاه دقيق صورتم توي

- ... 

 برانج ميدم قول... کنم مي جبران برات بعداً زندگيمون، سر بریم بيا نداري؟ دوست مشن جشن گفتي نمي مگه -

 .کنم

 .داره گناه بابام... که بذارم زمين رو همه حرف تونم نمي منه؟ خواست فقط مگه -

 ندارم؟ گناه من -

 !کن درک رو من ذره یه زني؟ مي حرف ها بچه مثل چرا -

 !بزن رو آخرت حرف -

 کن صبر روز چند. نميام باهات جایي شرایط این با: گفت رکسان بعد و شد برقرار بينمون طوالني تقریباً سکوت یه

 ...تا

 !عادل: گفت التماس با. زدم قدم اتاق توي و کردم ولش جا در کنه، تموم رو حرفش نذاشتم

 داشتنيه؟ دوست چجور این زد؟ مي عاشقي و عشق از دم بود کي -

 ...کنن مي آشتي همه. ميشه آروم بابام کن، صبر ماه یه خدا رو تو عادل -

 بابام... مياري کجا از رو هات پول نيست معلوم شدي، درگير ات خانواده با: داد ادامه. برگردوندم رو روم اخم با

 !جاش بذار رو خودت. ترسيده

 بدم؟ نشون تو ي خانواده به رو کنم مي فروش و خرید که ماشيني هر مدارک باید بعد به این از -

 !نگفتم رو این من -
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- ... 

 !جان عادل -

 داشت انتظار و داد مي ترجيح من به رو همه داشت. نکردم نگاهش و زدم پوزخند من ولي بياد طرفم خواست

 لهبالفاص. زدم بيرون اتاق از توجه بي. بود نمونده گفتن براي حرفي دیگه. زد صدا رو اسمم دوباره! کنم هم درکش

 شد؟ چي: پرسيد و شد اتاق وارد مادرش

 طرف به سریع فرامرز آقا. کشيدم در طرف به رو راهم مستقيم. نشنيدم رو رکسان جواب و بودم شده دور اتاق از

 !ميشکنم رو گردنت بشکني، رو دخترم دل: گفت و اومد من

 !بيا گرفتي یاد ادب وقت هر برو: گفت دوباره. پوشيدم رو هام کفش. نزدم حرفي

 متس هم من و بست محکم رو در. بود نمونده برام زبوني بلبل واسه رویي دیگه. بود کرده خالي رو پشتم رکسان

 بعجي. گذشت خيال و فکر به خونه تا راه طول تمام!! مياد من با کردم مي فکر که بودم احمقي چه. رفتم کوچه در

. هکي دونستم مي نکرده، نگاه. خورد زنگ گوشيم که بودم نبرده پارکينگ تو رو ماشين هنوز. بودم شده دلخور

 رسيد؟ خبرها: دادم جواب

 عادل؟ کردي چکار: گفت نگراني با فاطمه

 نمي! یدبردار من سر از دست: گفتم بلند. کنند تموم رو هاشون کردن تکليف تعيين این همه که بود رسيده وقتش

 فهميدي؟... کنه دخالت زندگيم تو کسي خوام نمي... بگو هم مامان به. بدم پس جواب هي خوام

- ... 

- Ok؟ 

 !خدافظ!!! راحتي طور هر -

 .کرد قطع روم تو و نموند من خدافظي منتظر

 

 

 

13 

 یه باید و بود گذشته فرامرز آقا و من دعواي از روز سه. زد ذوقم تو علي هم تو هاي سگرمه شد باز در که همين

 داري؟ چکار: گفت فقط و نخورد تکون آپارتمان در جلوي از. کردم سالم. گرفتم مي خبر جوري
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 ...تو بفرمایيد. سالم عليک: گفتم همزمان و آوردم در رو هام کفش

 هحاليک در و زدم تنه بهش تمام پررویي با خودم. نکرد رو کار این ولي کنه دعوتم داخل به و بره رو از خواستم مي

 پيراهني و شلوار به. داشت اخم هنوز ولي اومد همراهم و بست رو در. شدم خونه وارد!« ام تو حاال خب» گفتم مي

 خودمون، ي طبقه تو چون همراهمه، هم رکسانا کرد مي فکر شاید. کردم نگاه پوشيده هولکي هول بود معلوم که

 فقط. کردم سالم. بود ایستاده اي گوشه روسري و دامن و بلوز با سميرا. نداشتيم ها حرف این از بود مجرد وقتي

 داره، اخالقي یه آدمي هر. نداشتم هم اي دیگه انتظار زدم، بهش بار آخرین که هایي حرف اون با. داد تکون سر

 بشينم؟: گفتم مظلوم و دادم نشون رو ها مبل از یکي خب؟ کردم مي چکار. نبود خودم دست هم من شدن آتيشي

. منشست و گذاشتم ميز روي رو بستني ي بسته مشماي. نشست خودش و انداخت باال شونه تلخي اوقات با علي

 !کنه مي درد سرم من کن، پذیرایي برادرت از اميرعلي: گفت علي به سميرا

 نه :گفتم بيارم در علي دل از اینکه براي. شدم فاجعه عمق متوجه. رفت خونه اتاق تنها سمت من به نگاهي بدون

 !خورم نمي چيزي من! نشو پا خدا رو تو

 !بزن رو حرفت... کنار بذار رو پروني مزه: گفت کالفه

 نه؟ یا قرمزه وضعيت ببينم اومدم: گفتم و دادم تکيه صندلي پشتي به کوتاهي ي خنده با

 !!!آوردي؟ در همه سر تو که هایي بازي اون از بعد -

 .اصالً نميگه هيچي که اونم. زدم حرف مامان با تلفني فقط من -

 !عادل -

 هووم؟ -

 !!خسروي؟ آقاي دیگه ولي... نيستيم غریبه ما نداره، عيبي کنار، گذاشتي شستي رو ما شب اون -

- ... 

 !!نامزدت؟ پدر -

 !زنم -

 .سراغت نياد که کرد آروم رو رامبد زور به فاطمه. هست هم دامادمون پدر تازه! بدتر دیگه -

 .بکنه خواست مي غلطي چه ببينم اومد مي -

 عروسي جشن از قبل که هستند ها خيلي عادل: گفت بلند و اخطار با و فرستاد بيرون حرص با رو نفسش علي

 !گيرند مي طالق

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

299 

 

 نگاه بِربِر دقيقه دو از بعد و شدم ساکت بگيره؟ طالق من از رکسانا شد مي مگه. بود یخ آب پارچ مثل حرفش

 .داره دوست رو من رکسانا: گفتم علي، کردن

 .نيست خودش دست که چيز همه -

 !خودشه دست: زدم داد

 !پایين بيار رو صدات -

 اصالً... بگيره طالق کنه مجبورش تونه نمي کسي. نشدند بزرگ ما مثل ها اون. نيست آقاجون مثل فرامرز آقا -

 .بود نگرفته رو جلوش کسي بياد، تونست مي خواست مي دلش اگر سراغش رفتم هم روزي همون

 نيومد؟ چرا پس: گفت و رفت باال علي ابروي

- ... 

 داره؟ دوستت نميگي مگه -

 !نپيچون رو من انقدر علي... ولي داره -

 .وایسادي باباش روي تو رفتي... خوره مي بر بهش باشه دختري هر -

 .که نکردم کاري... نبود هام اونطوري -

 !کن خواهي معذرت برو -

 .عمراً -

 ...پس -

 .بيفته آسياب از ها آب کنم مي صبر. کنم مي کاریش یه خودم -

 دمیا رو اي نکته علي که بود این حقيقت. علي دخالت خاطر به نه ولي بدم ادامه رو بحث این دیگه خواستم نمي

 خواست خودش ولي بياد که داشت رو عمل آزادي این. اومد مي من با خواست مي اگر رکسان اینکه. بود انداخته

 طرف بود، کرده مشخص رو موضعش رکسان افتاد مي که هم اي دیگه اتفاق هر وسط این. بمونه پدرش با که

 !بيار قاشق تا سه پاشو: گفتم علي به رو عادي خيلي بعد و دادم فشار هم روي رو هام دندون. گرفت مي رو پدرش

 !چي؟: گفت گيج

 .بستني -

 !خدا به خيالي بي خيلي: گفت. داد تکون سر و موند باز دهنش
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 .خوبه سردرد واسه بستني ميگن: گفتم بلند من و رفت آشپزخونه سمت

 عشقي مشکالت این کردند، مي کمکي یه... قدیم هاي دخترخاله هم دخترخاله: دادم ادامه. خندید آروم علي

 ...بشه حل شون پسرخاله

 .است خسته کنه، استراحت بذار: علي

 !شون پسرخاله یکي اون البته: من

. ودب گفتن ما از: گفتم و زدم قاشق یه. کردم باز رو بستني قوطي من. برگشت قاشق تا دو با و خندید دوباره علي

 ...دارند مستقيم ي رابطه سردرد و بستني

 !علميه مطلب بابا: گفتم خنده با. زد زانوم به پا با علي

 مامان سفارش کلي رفتن موقع. نموندم زیاد بودم، اومده ناخونده. نزدم حرفي دیگه. نشد سميرا از خبري هم باز

 باز و کرد مسخره رو اسبيم دم تونست مي تا هم علي. نبينمش مدت یه بود ممکن آقاجون خاطر به که کردم رو

 .نيومد بيرون هم خدافظي براي سميرا! کنم عذرخواهي مون طایفه و تير ي همه از برم که کرد توصيه

 االن. ودب نبرده خوابم اصالً دیشب. بودم آشفته خالي ي خونه اون به برگشتن از واقعاً نشستم فرمون پشت وقتي

 زنگ حتي. نبود رکسانا از خبري هيچ. کنم چکار دونستم نمي طوالني هاي شب این با و بود شده تاریک هوا هم

 رفح مورد در کم یه که نبود مهم حتي براش!! ندارم خوبي روز و حال بودم گفته بهش. بپرسه رو حالم که بود نزده

 .بشم یخ رو سنگ دوباره خواستم نمي بودم، نزده زنگ هم من. کنه فکر هام

 هم به رو دنيا که کوچولو تماس یه. گرفتم ضرب ام چونه روي استيلش ي لبه با. آوردم بيرون جيبم از رو گوشي

. کرد مي پرت رو حواسم مدت یه. بود بهتر که تنهایي از. گشتم شيدا ي شماره دنبال ها شماره بين! ریخت نمي

 زود خيلي. کردم لمس رو تماس عالمت روي. بياد همراهم تونست مي داشت، مشکلي چيزها این با اگر هم رکسان

 .سالم: خورد گوشم به صداش

 خوبي؟... سالم -

 چطوري؟ تو. ممنون -

 ...اِي -

 نزدي؟ حرف بابا با جمعه از -

 بهت؟ نگفته نمایشگاه، بود اومده بار یه -

 .استانبولم من... نزدیم حرف نه، -

 ميگذره؟ خوش -
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 .حرفه پر خيلي هام همراه از یکي. زیاد نه -

 !دادي نجاتم االن واقع در: داد ادامه و خندید

 .نيست خوب حالم من گردي؟ برمي کي: اومد زبونم به ناخودآگاه. خندیدم هم من

 !چته؟ تو. فرداست مال بليطم -

 .دونم نمي... مممم -

 .دونم مي من: گفت و خندید ریز دوباره

 !بدونيم هم ما بگو: گفتم آروم و دادم لم صندلي روي

 .نيست گفتني -

 کردنيه؟ -

 !!آره واقعاً اینکه مثل نه،: گفت سکوت ثانيه چند از بعد و خورد جا صراحتم از

 .رفته سر ام حوصله کنم چيکار -

 ميشي؟ هول انقدر ميره سر ات حوصله -

 .هميشه نه -

 .کنم مي خبرت... داره کوچيک دورهمي یه هام دوست از یکي. بينمت مي شنبه پنج... خب خيله: گفت و خندید

 .منتظرم باشه، -

 اخم صورتش به جوري و داشتم نگه رکسان و خودم عکس روي. رفتم گالري سراغ کردم، قطع رو تماس وقتي

 ومد،ني من با. بود شده خنک بدجور دلم اما بود عجيب خيلي برام. گرفت مي رو پدرش طرف نباید بفهمه که کردم

 روز الم عکس. «کجا؟» نپرسه «بریم» گفتم که بعدي ي دفعه و نکنه تکرار دیگه تا دید مي رو اش نتيجه هم حاال

 .انداختم بغل صندلي روي رو گوشي و کردم رد رو عکس بعد. کشيدم صورتش روي انگشت با. بود عقدمون

 

 

 

12 
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 مي رو کمالوند ي خونه بار اولين براي. کردم مي نگاه رو به رو بزرگ و فلزي در به و بودم داده تکيه ماشين به

 که بود معلوم اطرافش ي محوطه و در از ولي بودم ندیده رو ساختمون. بود شهر خوب مناطق از یکي توي. دیدم

 با. بود دکمالون خود اومد بيرون که کسي ولي بریم هم با و بياد بيرون شيدا که بودم منتظر. باشه مجلل خيلي باید

 ام تکيه. اومد مي من سمت به بود، کرده فرو هاش جيب توي رو هاش دست حاليکه در و راه راه ي مردونه تيشرت

 مي داري رسماً شنيدم: گفت. دادیم دست دوستانه خيلي رسيد وقتي. ایستادم درست و برداشتم ماشين از رو

 !قرار سر بریش

 کرف: گفتم. بود کرده فراموش رو قبلمون باخت انگار. خندید هم خودش. گرفت ام خنده برد کار به که اصطالحي از

 .کنم

 .خوبه -

 همه... ولي کنم، رشته سر رو تا دو این خوام مي هست سالي 2- 1 یه که شاهده خدا: کرد اضافه و داد تکون سر

 !ميرند طفره اش

- ... 

 .ميشم پير دارم دیگه هم من -

 مي و برید مي داشت کجاها تا بيرون، رفتم مي دخترش با داشتم بار یه. کرد مي نگرانم داشت ها جمله این با

 !کن روشن ات خانواده و قبلي زندگي با رو تکليفت زودتر: گفت دوباره!! دوخت

 دید، رو صورتم وقتي. بود نياورده خودش روي به حاال تا و دونست مي من داشتن زن ي درباره رو چيز همه حتماً

 !!کنم؟ نمي تحقيق موردت در و ميشينم بيکار من کردي مي فکر واقعاً: داد ادامه

 ...یعني... نه -

 !که دوني مي! هستم مراقب ولي کنم دخالت هام بچه زندگي تو خوام نمي من -

 .ندادم قولي هيچ دخترتون به من: گفتم و دادم تکون سر

 !چيه؟ منظورت -

 دادنش فریب قصد من. دونه مي رو چيز همه خودش... که اینه منظورم: کردم کامل رو حرفم اما ترسيدم اخمش از

 !ندارم رو

 .کني مي درستي کار -

 رد از شيدا. «طرفي من با وگرنه» شد مي این حرفش ي ادامه که کرد نگاه پام تا سر به و انداخت باال ابرو جوري و

 .نه یا خورم مي دردش به ببينه که داره بستگي: گفتم. کردیم سمت اون به نگاهي دو هر و اومد بيرون
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 شيدا چون نزد حرفي کمالوند! ببرند ازم خودشون ميل با هم کنه دخترهاي که بودم بلد رو هایي راه هميشه من و

 مي فرار کمالوند سنگين نگاه زیر از داشتم واقع در. نشستيم من ماشين تو و کردیم خدافظي. بود رسيده ما به

 مهمي چيز کردم یادآوري بهش جدي شوخي و کردیم صحبت کمالوند هاي حرف مورد در راه طول تمام. کردم

 .کرد تایيد رو حرفم راحت خيلي. نيست بينمون

. ودب ساده دورهمي یه واقعاً اما باشه کالس با و آنچناني خيلي بود، کرده صحبت ازش که اي مهموني داشتم انتظار

 معموليش دامن و تاپ به پالتوهامون آوردن در موقع. بودند زوج همه و رسيد نمي هم نفر 11 به ها مهمون تعداد

 !خوردي نمي پارتي استخر از کمتر به: گفتم و کردم اشاره

 .هستن هام دوست ها بچه. خودمونيه مهموني یه گفتم که من: گفت و انداخت باال رو ابروش

 .کنم معرفيت بذار: گفت کشيد مي نفر چند طرف به حاليکه در و گرفت رو مچم

 بودن زیادي اسباب سالن توي رفته هم روي. بود شده چيده ميزي دور که بودند نشسته سفيد گرد هاي کاناپه روي

 ي طبقه به منحني هاي پله با تيکه هر و بود اي تکه دو سالن. بودند کرده استفاده روشن هاي رنگ و ها طرح از و

 نه؟... قشنگه خونه: گفت که اومدم خودم به شيدا صداي با. شد مي وصل باال

 ... سعيد، بهروز، حميدرضا، مرجان، الناز، نوشا،: گفت و داد نشون رو نفر چند دست با. دادم تکون سر تاکيد با

 !اميرعادل ایشون

 .نهمو نمي یادم ها اسم احتماالً که هرچند: گفتم بعد. کردیم تکرار زنند مي آشنایي موقع معموال که رو هایي حرف

 !بشين... کني حفظ رو همه مجبوري بگذره که مدت یه حاال: گفت و کرد باز جا پسرها از یکي. خندیدیم

 .باشم گفته نکني، قاطي بشن مطمئن که گيرند مي هم تست ازت: گفت دیگه یکي و نشستم

 ات گرفته دانشگاه و مدرک از. چيز همه ي درباره. کرد پيدا ادامه گفتگوها. زد اشاره جمع دخترهاي به لبخند با و

 لباس تا زدن حرف طرز از چيز همه... ها فوتباليست و ها هنرپيشه بين از معروفشون هاي دوست و فاميل و کار

 رو زبونشون کردم مي سعي و وسطشون بودم پریده دیگه دنياي یه از انگار. بود غریبه من براي پوشيدشون

 فضا تو مالیمي موسيقي. بشينند تر راحت که چيدند کوچيک ميز همين دور اطراف از رو هایي صندلي. بفهمم

 خاله شبيه که کردند مي مزه مزه انقدر بود، شده پر سانت دو ي اندازه به که رو فانتزي هاي ليوان و بود پخش

 .بودند گرفته کردن تعریف خاطره فاز. رسيد مي نظر به بازي

 شام تا بودم مجبور حال هر به اما ندارم رو کدومشون هيچ ي حوصله که رسيدم نتيجه این به ساعت یک از بعد

 دخترها از یکي باالخره. نداشتم توشون اشتراکي و سهم هيچ که بدم گوش اي بامزه ظاهراً خاطرات به و بمونم

 ؟!جان امير ساکتي چرا: داد قرار مخاطب رو من و گذاشت ميز روي رو ليوانش
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 يم تعریف باحال خيلي بهروز... کنم مي گوش: گفتم و گرفتم رو نيشخندم جلوي زور به. «جان امير» بود گفته

 .کنه

 !سعيدم من البته... مرسي: گفت و خندید بهروز

 مين یادم که گفتم: گفتم. گذاشت ساعدم روي رو دستش و خندید ریز بود چسبيده کنارم جا، تنگي از که شيدا

 .مونه

 .نيست مهم: شيدا

 !شيدا نکنه درد دستت: سعيد

 .نشکن رو من ي هانيه دل... بگو چيزي یه حاال: داد ادامه من به رو. خندیدم

 هک شد مي هفته یه داشت کم کم نبود، من مال دیگه رکسان ولي افتادم رکسان یاد که «من ي هانيه» گفت جوري

 چرا. زنم نمي زنگ دیگه گرفت، ازش رو گوشي باباش اینکه خاطر به من دونست مي که اون. بود نگرفته ازم خبري

 جمع به شيدا آرنج کوچيک ي ضربه با... بياد گفتم که من بود؟ نيومده باهام چرا... گرفت؟ نمي خبر خودش

 .ok: گفتم انرژي با و برگشتم

 اب. شد بلند جمع از تشویق شبيه صداهایي که گذاشتم ميز ي شيشه روي صدا با و کشيدم سر رو جلوم ليوان

 ...دیدمش که اولي روز: کردم شروع شيدا به نگاهي

 در: دادم ادامه. بود شده گوش سراپا هم شيدا. بودم کرده انتخاب رو جالبي موضوع نظرشون به. خندیدند همه

 .بود شب واقع

 .لطفاً سانسورِ  بدون پس: گفت سعيد یا بود بهروز دونم نمي که هموني و شد بيشتر ها خنده

 !کنه مي اذیتتون داره: گفت خنده با شيدا

 .گشتم مي بر عروسي یه از من -

 «اووو»

 .بود شده خارج کنترل از کم یه اوضاعم -

 « بوده کنترل تو هميشه مثالً الکي!!... فرمودید مي... بــــــــــله»

 _ تهران اتوبان تو: گفتم. داد مي حرکت ساعدم روي رو دستش هام، حرف به ها بچه واکنش به توجه بي شيدا

 ...چيه؟ تنهایي احساس که دونيد مي... بودم رفته خودم حال تو. کنار کشيدم کرج

 ...که بود نيومده هم رو هام پلک: کردم اضافه. شد بلند ها تایيد و ها خنده صداي
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 !!که؟ -

 ...که: گفتم بقيه به رو. کردم باریک براش رو هام چشم. نشست پام روي شيدا دست

 !که؟؟ -

 آخه! ماشينم به کوبوند پشت از یکي: دادم ادامه و کردم نگاهي جمع به. کرد حرکت به شروع هاش انگشت

 !دیده؟ کي رو جماعت زن رانندگي

. بود اومده خوششون شوخيم از همه اما. کردند تایيد رو من حرف رحمي بي با ها پسر و کردند غرغر دخترها

 نه؟. داد نتيجه... بود که چي هر حاال: گفت بلند شيدا

: گفت دخترها از یکي به رو. بشم بلند تا کشيد هم رو من هاي دست و شد بلند. دادم تکون سر. کرد نگاه من به

 کني؟ مي عوض رو آهنگ سمي

 هيپ یا خوبه کالسيک جاز بذارم؟ چي: گفت همزمان و آورد رو ها آهنگ ليست. رفت پخش کنترل سمت به سمي

 بگيد؟ خودتون... یا راک یا هاپ

 یه و کردند تاریک نيمه رو سالن. رفت کنار ها سبک اون ي همه نهایت در و دادن مختلفي نظرهاي نفر چند

. نداشتم رو حالش اصالً که برقصم کرد مجبورم شيدا اینکه اون از تر مسخره!! شد شنيده شکيرا از مسخره آهنگ

 هاش دوست با کمي هرچند. بيارم نه و کنم حالگيري خواستم نمي بيرون، بودمش آورده که بود باري اولين چون

. کردند مي بازي مسخره و شوخي بيشتر رقص جاي به ها بچه و نبود جدي هم مجلس. بودم شده صميمي

 م،بشيني که بگم خواستم و شدم تر نزدیک شيدا به دوم آهنگ وسط. نبود بقيه رقص مدل به حواسش هيچکس

 با امروز که بود اینجا مشکل. ماسيد دهنم تو حرف. انداخت کمرم دور رو هاش دست و کرد برداشت اشتباه ولي

 مي کم رو اش فاصله مدام عمد از شدم متوجه که بعد دقيقه یک. اومد مي بامزه نظرم به زیادي صورتي دامن این

 بریم؟ ميشه: گفتم گوشش زیر شده، بيشتر من با برخوردهاش و کنه

 حاال؟ همين: داد جواب تعجب با

 .آره -

 !شام؟ -

 .خيال بي -

 ...نيست حرفي خواي، مي اینطوري واقعاً اگه: گفت و زد برقي هاش چشم
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 من اب ميگم وقتي و بده گوش حرفم به که بود نفر یه حداقل. روندم مي کمالوند ي خونه سمت داشتم بعد ربع یک

 و نشست صورتم رو اخم دوباره رکسان فکر با. نکنه خرد هم تره حرفم واسه ها بعضي مثل اینکه نه! بياد بياد،

 ...جورایي یه. شناختمشون نمي اصال... من آخه... باشي؟ هات دوست با خواست مي دلت: گفتم

 .داریم زیاد ها برنامه این از. نيست مهم: گفت. ندادم ادامه رو حرفم

 بود؟ جوري چه کرد آشناتون که هایي کالس اون -

. هبش عوض کمي کسل فضاي این هم بيام، بيرون رکسان خيال از من هم که باشيم زده حرفي یه خواستم مي فقط

 و عکاسي گروه تو من... موسيقي عکاسي، نقاشي، مثل هنري جور همه. بود هنري هاي کالس: داد جواب شيدا

 .بودم برداري تصویر

 تفریحي؟ -

 .داشت هم خوبي اردوهاي. بودند خودموني خيلي هاش بچه دوره اون. آره -

 هک بود برنداشته قدم چند هنوز. شد پياده اکراه با داشتم، نگه اشون خونه جلوي وقتي و شدیم ساکت دوباره

 .بخوریم شام واسه چيزي یه... تو بيا: گفت و برگشت

 ...پدرت -

 .نيست کسي. داشت شام قرار بابا -

 گفتم چرا من پس! خالي ي خونه تو کشيد مي رو من داشت. شدم خيره هاش چشم به و رفت باال ابروهام از یکي

 ؟«تو؟ بيارم رو ماشين»

 بين هاش انگشت بودیم، گذاشته ورودي راهروي هاي سنگ روي رو اول قدم و بودیم شده خونه وارد وقتي از

 ریز هاي سراميک با راهرو دیوارهاي. دادم نمي نشون مخالفتي هيچ هم من و کرد مي بازي من هاي انگشت

 از. بود شيک و بزرگ خيلي. رفت فرو نور توي خونه ناگهان و کرد روشن رو اصلي سالن برق. بود شده طراحي

 اشه پارچه طرح و بود دست یک خونه کل مبلمان. رسيد مي نظر به قيمتي و نفيس چيز همه تابلوها، تا لوسترها

 مي خودنمایي ها رنگ انتخاب و چيدمان مدل قيمتشون، از بيشتر. داشت هماهنگي ها روميزي با هم و پرده با هم

 .بود هماهنگ و قشنگ واقعاً خونه. کرد

 مي رد رو هاش لباس حاليکه در. کرد مي نگاهم کنجکاوي با که برگشتم شيدا سمت خورد بازوم به که اي ضربه با

 چطوره؟ اینجا: گفت آورد

 .عاليه -

 .نيست من ي سليقه -
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 .نمياد تو تيپ به... دونستم مي -

 ور گلدون یه حتي بزنيم، هيچي به دست نداره دوست بابا. نخورده دست اینجا که وقته خيلي... بوده مادرم کار -

 !کنه نمي جا به جا

 !!باشه عاطفي... انقدر اومد نمي پدرت به -

 ...بره مد از بخواد تا باشه مد طبق که نيست چيزي: دادم ادامه. زد لبخند و انداخت باال شونه شيدا

 . old fashioned.اهوم -

: تگف و گرفت ها شونه ي لبه از رو پالتوم ي یقه. ایستاد پشتم و چرخيد. بود من به مستقيم نگاهش. خندیدم

 !باش راحت

 دست حرکت که بودم ميناکاري هاي ظرف از یکي دیدن مشغول. کرد آویزونش خودش و بيارم در که کرد کمک

 که گذاشتم هاش دست از یکي روي رو دستم. آهسته و مالیم حرکت یه. کردم احساس کمرم طرف دو رو هاش

 نه؟ ظریفه خيلي: گفت و آورد جلو بازوم کنار از رو سرش. کنم متوقفش

 ساعدش و مچ روي رو دستم. بود نيومده بدم که بود این کرد مي اذیتم که چيزي و بودم آغوشش توي واقع در

 !ظریفه... آره: گفتم و دادم حرکت

 !چندي؟ چند -ميگيد؟ چي پسرها شما – خودت با معلومه: گفت آروم و خندید گوشم نزدیک

 باشم؟ چطوري داري دوست تو -

. کرد حرکت به شروع هاش دست عوض در. نداد رو جوابم. زدم زل هاش چشم توي و چرخوندم طرفش به رو سرم

 زیر آروم آروم و ایستاد کمرم روي هاش انگشت. اومد مي خوشم کنند چکار باید دونستند مي که دخترهایي از

 و گردنم کنار نفسش گرماي بعد. شنيدم تر نزدیک از رو هاش خنده صداي و بستم رو هام پلک. رفت پيراهنم

 مي رو زن این من! شد گرفته تصميم و گذشت فاصله همين توي چيز همه... پوستم روي هاش دست لمس

 !!آوردم مي هم دستش به و خواستم

 مورد نای تو. نيفتاده اتفاق هيچوقت انگار که بود کوتاه انقدر العاده، فوق و طوالني ي رابطه یه از تصورم برعکس

 به ولي شد، نمي ختم چيزي همچين به دخترهام دوست ي همه با ام رابطه چون نداشتم مقایسه براي زیادي چيز

 ندوم*کا سر حتي. نيست اینکاره ميده، نشون ظاهرش که هم اونقدرها شيدا که بودم شده متوجه رو این حال هر

 !بود آورده در هم بازي ناشي

 افتاد داشي به نگاهم بعد. پوشوندم رو پام رنگ صورتي ي مالفه با و نشستم اتاق وسط بزرگ تخت روي حالي بي با

 کرف االن اما کنم رفتار باهاش چطوري باید بعد به این از دونستم نمي. کرد مي برانداز رو من باز هاي چشم با که

 و درشت هاي چشم و بودم گيج و گرسنه االن من. داشت احتياج تمرکز و باز ذهن به. بود ممکن غير بهش کردن
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 ختت این به رسيدن براي اشتياقمون یاد و گردوندم اتاق دور رو نگاهم. بود ذهنم ي زمينه پس تو رکسانا اي قهوه

 خيلي که بود اتاق نور پر هاي المپ همه از بدتر. اومد هام چشم جلوي هردومون طاقتي بي از هایي صحنه. افتادم

 :گفت که افتاد شيدا صورت روي باز نگاهم... شد مي تکرار داشت دوباره انگار که اي زنده حس و زد مي ذوق توي

 خب؟

 حال در که چيزي تنها ولي. بدم زندگي و مرگ حکم قراره انگار که جوري. بود زده زل من هاي لب به هاش چشم

. بود هانداخت سایه بينمون هنوز جذابيتش این و بود خوشگل واقعا که بود این بگم، قاطعيت با تونستم مي حاضر

 گرفت؟ دوش ميشه: گفتم فقط

 در و شد بلند بعد. پوشيد و برداشت تخت ي گوشه از رو تاپش. نشست جاش سر و شد بسته حرص با هاش پلک

 «آخ» ناخودآگاه و خورد ام چونه به شلوار ي دکمه. کرد پرت برام رو شلوارم گشت، مي دامنش دنبال حاليکه

 .البيه انتهاي طبقه، این حموم: گفت اعتنا بي. گفتم

 خودش به رو من نگاه و زد مي چشمک تخت پایين که زیري لباس بدون پوشيد، خشني حرکات با رو دامنش

 و برگشت چارچوب توي. کنم جمع رو هام لباس که نشستم تخت ي لبه روي. رفت در سمت. بود کرده مشغول

 ...هست ها قفسه تو تميز ي حوله: گفت

 ورتشص توي واضحي تغييرات که عصبي حالت با بعد. داد نشون اتاق از بيرون رو اي نقطه یه کالفگي با دستش

 !!!نبوده مهمي چيز انگار نکن وانمود هم جوري یه: داد ادامه بود کرده ایجاد

 صداي با. دادم تکون سر فقط داد، مي نشون رو من و خورد مي تکون هوا توي که اش اشاره انگشت به توجه بي

 هخواست خودش داشت؟ ربطي چه من به. انداختم باال شونه. کوبيد رو در و رفت بيرون آورد در گلوش از که اي ناله

 که داري جاذبه انقدر تو! شيدا: گفتم بلند حال این با! بودم نداده بهش قولي که من. نکردم مجبورش که من بود،

 .نيست من تقصير... کرد مقاومت جلوت نميشه

 هرکسي طرف نداشتم عادت و بودم نکرده ول رو خودم هم انقدرها من وگرنه داشت جاذبه. بود دل ته از حرفم

 خوشم ازت جداً من. بود واقعي گفتم، بهت وسط اون که حرفي هر اطالعت محض: گفتم دوباره. نيومد جوابي. برم

 !خانومي؟ Ok. مياد

 !!بفهمند دنيا ي همه نيست الزم... شنيدم خب خيله: اومد دوري جاي از صداش

 شيدا حرف با طرفي از. بشه خاموش زود خواستم نمي کرد، مي سرخوشم بدجوري هاش چشم توي هاي شعله ن

 تحقيق حرفش اگر. بزنه رو دلم شيدا، قول به و بيفته چشمم از هم رکسان خواستم نمي. بودم رفته فکر تو هم

 .هيچوقت. بشم رکسان خيال بي هيچوقت خواستم نمي من شد؟ مي چي داشت
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 ظرف کردن جمع حال در. کردم نگاهش زیرچشمي. کردم اخم که شدم متوجه و ریختم خودم براي آب ليوان یه

 به کنارش. بشوره که کرد باز رو شير. کشيدم سر رو آب. بود دلخور نمه یه هام کشيدن عقب از انگار. بود ها

 خواي؟ مي کمک: گفتم و دادم تکيه کابينت

 .نکرده الزم -

 وقت؟ اون چرا -

 !بشکني تو هم رو ظرف دست یه همين خوام نمي -

 !ها رفتم سربازي... بابا بلدم -

 بود؟ دار خنده چيش: گفتم. زد کوچيکي لبخند

 ...نداشتيم اي رابطه هم با که ها موقع اون: گفت و شد شستن مشغول دوباره بعد. انداخت بهم کوتاهي نگاه

 ميگي؟ رو من جاهلي دوران -

 ماه هر: داد ادامه و زد لبخند دوباره. زدم جا گوشش پشت هام انگشت با رو بود افتاده صورتش تو که مویي دسته

 .زدي مي تيک دختر یه با

 !!نيست یادم هم اسمشون االن -

 .کردم نمي هم رو روزهایي همچين فکر اصالً -

- ... 

 .بشي عوض روزي یه کردم نمي فکر اصالً -

- ... 

 .شدي ولي -

- ... 

 ...کنار گذاشتي رو دیگه دخترهاي. چي همه خونه، پول، دنبال بهتر، کار یه دنبال رفتي کردي، ازدواج -

 این... منه خاطر به ها این ي همه اگر: گفت و بست رو شير. دید نمي و بود پایين سرش. شدم له هاش حرف این با

 .دارند رو آرزوش همه که خوشبختيه همون
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 زور به! بودم اومده در آب از چي من و کرد مي فکر چجوري من ي درباره. کردم مي نگاه خيره و بودم شده الل

 و انداختم هاش شونه دور رو دستم. گرفتم کابينت از رو ام تکيه. نداشتم هم کردن انکار جرأت حتي. زدم لبخند

 دیگه وقت چند: گفت کرد، خشک آشپزخونه ي حوله با رو هاش دست حاليکه در و خندید. بوسيدم رو موهاش

 نه؟ مگه! ميشه درست چي همه... کنيم مي آشتي هامون خانواده با ميریم هم

 .ميشه درست عشقم، آره: گفتم و کردم تایيد سر با

 دستشویي از هنوز بعد، دقيقه چند. باشه نشده چيزي متوجه حالم از که بودم اميدوار. رفتم بيرون آشپزخونه از

 ،دیدم رو شيدا ي شماره وقتي و رفتم سراغش. شد بلند اتاق از گوشيم زنگ صداي که بودم نشده پذیرایي وارد

 حرفي خودش موندم منتظر و کردم لمس رو دکمه. نداشت اي فایده بازي موشک قایم. نشست صورتم روي اخم

 .نيومدي: گفت مقدمه بي. بزنه

 .کنم تر راحت رو کارت من بذار بگيري، تصميم توني نمي باشه خودت به اگر: داد ادامه. سوالي تا بود خبري لحنش

 !منظور؟ -

 !کن چک رو ایميلت -

 بوده اشتباه اولش از کارمون که کرد نمي قبول راحت چرا. کردم نمي درک اصالً رو ها بازي مسخره این. کرد قطع

 و کردم روشنش. بود اتاق ي گوشه ميز روي تاپم لپ دارم؟ زن دونست نمي مگه! بشه؟ تموم باید هم حاال و

! يرام بشه اینطوري خواستم نمي: بود نوشته کوتاه متن یه. کردم باز رو ميل آخرین. شدم ایميلم وارد مستقيم

 .فرستم مي براش رو ویدئو این وگرنه کن روشن رو زنت تکليف زودتر. کردي مجبورم خودت

 وقتي و ایستاد در چارچوب توي رکسان. شدم مي قبل از تر نگران لحظه هر من و شد مي دانلود داشت ویدئو

 شده؟ چيزي: گفت دید، رو ميز به ناخنم عصبي هاي ضربه

 .کنم مي ميل چک دارم. نه: گفتم و خوابوندم کمي رو تاپ لپ مانيتور. کردم متوقف رو ناخنم حرکت

 .بود قطع امروز آموزشگاه اینترنت. ببينم هم من ميشه. اهوم -

 مال بعد. دارم باهاش کوچولو کار تا چند من: گفتم سریع. مياد مانيتور سمت داره کنجکاوي واسه دونستم مي

 .عزیزم کشه نمي طول بيشتر دقيقه ده... خودت

 .کنم مي چک فردا همون. اصالً نبود مهمي چيز. خب خيله: گفت و انداخت باال رو ابروش

 رو رمانيتو سریع. رفت بعد و کرد مکث کمي. بود شده من تابي بي متوجه. بره که موندم منتظر و دادم تکون سر

 قطع ور صدا سریع صحنه، اولين دیدن با. کردم کليک فایل روي و کشيدم عميقي نفس. بود شده دانلود. کردم باز

 از. اتاقش توي شيدا و من. باشم کرده اشتباه بودم اميدوار و زدم مي حدس که بود چيزي همون دقيقاً. کردم

 ود،ب نرسيده من فکر به که اي دیگه جاي هر یا قفسه یا کمد ي دستگيره به دوربين احتماالً. نزدیک ي فاصله
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 زا اي تکه فقط عمد از. کردم پلي دوباره. زدم زل فيلم توي خودم به دقيقه یک براي و کردم پاز. بود شده نصب

 تاریخ و ساعت حتي. چيه فيلم ي بقيه دونستم مي که من ولي نيفتاده اتفاقي توش هنوز که بود فرستاده رو فيلم

 کشوهاي از تا بودم منتظر و بود نشسته تخت روي تنها من که بود فيلم از اي تکه همون واقع در. داشت هم

 استفاده اش عليه داخلشه، هم خودش که کامل فيلم از من خواست نمي. برگرده و بياره بيرون چيزي دراورش

 .کنم

 رو فيلمي همچين شد نمي باورم. دادم هول ميز پشت دیوار سمت و کردم خاموش رو تاپ لپ خردي اعصاب با

 رفتنگ مشت تو براي دختر یه اشتياق فقط نه رسيد، مي نظر به ها حرف این از تر بزرگ خيلي جریان. باشه گرفته

 شونيمپي. نداشت سابقه اصالً که بود گرفته درد ناگهاني خيلي سرم... باشه وسط هم کمالوند پاي ترسيدم مي! من

 عوض ي درباره رکسانا پيش دقيقه چند همين. نداشت اي فایده. بشم آروم کمي که دادم فشار هام انگشت با رو

 بهش کردن فکر با خودم. کرد مي ام دیوونه داشت برسه دستش به فيلم این اینکه فکر زد، مي حرف من شدن

 جوري هيچ تونستم نمي دیگه. رفت مي و کرد مي ولم شد، مي تموم چيز همه دیگه دید مي اگر. بود شده بد حالم

 رو فيلم این بذارم نداشت امکان نه. کشيدم عميق نفس تا چند... کرد مي ولم من رکساناي. بگيرم رو جلوش

 . کردم مي بود الزم که کاري هر. ببينه

 

 يبغل اتاق به که بود نيم و ده حدود هنوز ساعت. بيفتم گوشه یه خواستم مي فقط و بود کرده هنگ مغزم فعالً

 صاف رو صدام. انداختم خودمِ  اتاق فرش روي رو بالش. برداشتم تخت روي از بالش یه و کمد از پتو یه و رفتم

 .خير به شب! رکسان ام خسته خيلي من: گفتم بلند و کردم

 خوابي؟ مي داري: گفت و اومد من دید کادر تو

 .آره -

 خوبه؟ حالت: گفت من، و بالش و پتو به نگاهي با. ایستاد چارچوب تو و کرد حرکت اتاق سمت به

 .ام خسته فقط. خوبم -

 .باشه -

 !!خير به شب: گفت دار نيش لحن با و چرخيد هال سمت سریع خيلي

 چشمم به خواب امشب که دونستم مي االن همين از. رفتم پتو زیر و کردم خاموش رو برق. شد خارج من دید از

 حل اهر مورد در کردن فکر به کردم شروع. بشم خيالش بي ساده که نبود کوچيکي ي مسئله اصالً فيلم این. نمياد

 باال تلوزیون صداي که گذشته چقدر دونستم نمي اتاق تاریکي توي. بيام کوتاه شيدا جلوي خواست نمي دلم. هام

 داد مي توضيح رو ها بازیکن هاي حرکت هيجان و شور با فوتبال گزارشگر. کرد پرت فکرهام از رو حواسم و رفت
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 ببينم ور بازي رفتم مي بود دیگه وقت یه اگر. کنم تصور هم رو بازي زمين تونستم مي من که بود بلند انقدر صدا و

 .نداشتم رو هيچکاري حس امشب ولي

 جونم از دختره نبود معلوم. رفت فيلم سمت فکرم دوباره و کشيدم آهي... شد خاموش تلوزیون بعد دقيقه چند

 چند از بعد. ریخت هم به رو فکرم دوباره ها سراميک روي چيزي شدن کشيده صداي... فقط شاید خواد؟ مي چي

 داغون اعصاب داشت اومد، مي که قيـــژي صداي این. کنه مي جا به جا رو ها کاناپه داره رکسانا فهميدم ثانيه

 دخترهاي دست بدم رو افسارم نداشتم قصد من اما!! بخوابم بذاره خواست نمي امشب. کرد مي تر داغون رو من

 وقتي باالخره تا داد ادامه صداها و سر به دقيقه چند!! کنه؟ کاري به وادار رو من تونه مي کرد مي خيال. برم و دور

 .برده خوابم کرد فکر هم شاید. شد ساکت دید، رو من اعتنایي بي

 بود گفته! کردم؟ مي غلطي چه شيدا تخت رو من آخه بخوابم؟ ميذاشت شيدا، هاي حرف و فيلم فکر مگه ولي

 روي ور هام پلک! بخوره تکون خونه این از نبود قرار. بود روشن تکليفش ولي کنم، روشن رو رکسانا تکليف باید

 بي صداي که نرسيد ربع یک به. کردم مي کاریش یه باالخره. ببره خوابم سکوت این توي شاید که دادم فشار هم

. شدم خيره سقف به و زدم کنار سرم روي از رو پتو باالخره!!! دریل؟ واقعا! دریل؟! پروند جا از رو من دریل امون

 چه: گفتم و کردم نگاهش گيجي با!! بغلي اتاق. رفتم اومد مي ازش صدا که جایي به و شدم بلند! نبود بردار دست

 !!خبره؟

 به ارتفاعش و بود کرده ایجاد دیوار توي که سوراخي به. زد مي زنگ گوشم تو اتاق سکوت. کرد خاموش رو دریل

 .زنم مي تابلو دارم: گفت و کشيد دست ،!رسيد نمي من ي شونه

 شب؟ وقت این -

 این: فتمگ. بود گرفته ام خنده. کنه نگاهم مستقيم خواست نمي. داره نگه ثابت رو سنگين دریل تونست نمي حتي

 برداشتي؟ کجا از رو

 .ابزارت جعبه تو -

 کردند؟ گناهي چه ها همسایه نيستي، من فکر به -

 !باشند خواب هم مردم نميشه دليل خوابيدي تنها رفتي تو... شبه سر تازه -

 !!تنها؟: گفتم و دادم تکيه در چارخوب به تفریح با

 .مياد در مردم صداي االن! نزن: گفتم و برداشتم قدمي فوري. کرد بلند رو دریل دوباره

 !جلو نيا: گفت گرفت من سمت رو دریل

 يرو و کرد بغل بچه مثل رو دریل هم، به شدن خيره ثانيه چند از بعد. نده دستمون کار که رفتم عقب و خندیدم

 !عشقم من بده: گفتم و نشستم کنارش رفتم، جلو کم کم. کنه جمعش که نشست زمين
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 .تونم مي خودم: گفت ناله با و زد پس رو دستم

 و شد لندب. داد بهم رو دریل تا بوسيدم رو پيشونيش ي گوشه و کردم ناز رو بلندش موهاي. بيفته گریه به ترسيدم

 گاهن رکسانا به و برگشتم. گذاشتم کمد توي و برگردوندم بسته داخل رو ها قطعه ي همه. نشست تخت ي لبه روي

 حله؟ بخوابم اینجا بيام: گفتم. بود شده آویزون هاش لب. کردم

 !!اینجا؟ بياي گفته کي! خود بي: گفت اخم با

 !خير به شب پس: گفتم و زدم لبخند پررویيش از

 .گفتيم خير به شب قبالً: گفت رفت، مي تخت نامرتب پتوي زیر حاليکه در

 !کن خاموش رو برق: داد ادامه. رفتم بيرون و دادم تکون سر

 سرمون ميدي اجازه حاال: گفتم آروم و کشيدم دراز کنارش. برگشتم و برداشتم اتاقم از رو بالشم. کردم خاموش

 زمين؟ بذاریم رو

 سطو که نزنه سرش به خيالي که خوابيدم پهلو به اي گوشه و کردم رفتار سرد عمد از. نگفت چيزي و خندید آروم

 خواب چراغ: بود آهسته صداش. اومد حرف به بعد دقيقه چند. داشتم کم رو یکي همين فقط بازار آشفته این

 .نداریم

 .بره نمي خوابم نور تو: گفتم آهسته خودش مثل اما نکردم باز رو هام پلک

 چرا؟ -

 .دونم مي چه -

- ... 

 ترسي؟ مي تو مگه -

 .نه -

- ... 

 .نشدند حاضر ها پرده هنوز خوبه چه -

 !بخواب بگير: گفتم غرغر با

 !ببين رو ماه -

 !ببين: گفت و گذاشت دست صورتم روي. شد نزدیک من به بعد. خورد وول وول تخت روي
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. کردم نگاه ها شيشه پشت آسمون به. خندید مي هاش چشم و بود صورتم جلوي صورتش. کردم باز رو هام پلک

: فتمگ. بود نگرفته رو جلوش هم ابر که خصوص به. کرد مي خودنمایي پنجره قاب توي و بود شده کامل تقریباً ماه

 عزیزم؟ بخوابيم ميذاري حاال. قشنگه دیدم،... اهوم

 اومد، طرفم به. خورد تکون پتو دوباره که نکشيد طول زیاد. زدم خواب به رو خودم دوباره من و رفت تر عقب

 ي حلقه و زدم لبخند خورد، بينيم زیر که موهاش. داد جا کنارم رو خودش و کرد رد هام دست الي از رو سرش

 .اومد نمي حساب به که کوچولو بغل یه. کردم تر تنگ رو هام دست

 

 .کردي دیر: گفت و انداخت بازوم دور رو دستش. اومد طرفم به شيدا شدم، گاراژ انتهاي ساختمون وارد که همين

 هایستاد سالن از اي گوشه که پدرش طرف به رو بازوم. بود دیگه هاي هفته از بيشتر نظر به جمعيت. ندادم جواب

 !کني باز رو هات اخم بهتره: گفت لب زیر و کشيد بود،

 نتونستي رو اینجا حتماً گفتم کردي، دیر: پرسيد. داد دست من با و اومد جلوتر ما هواي به کمالوند. زدم پوزخند

 .کني پيدا راحت

 .داشتم کار اي دیگه جاي. بود راست سر آدرس نه، -

 .بودیم نکرده عوض جا بود وقت خيلي باشه، چشم تو قبلي محل ترسيدیم -

 .قبليه گاراژ شبيه هم اینجا -

 .تره کوچيک ساختمون -

 !بله... که بينم مي: گفت خنده با هم دور شيدا و من هاي دست دیدن با کمالوند. نزد حرفي کسي ثانيه چند

 نپشتمو از مسعود صداي. کردم مي تموم رو ها بازي مسخره این امشب همين باید. کرد نگاه من به لبخند با شيدا

 خبره؟ چه! به به: خورد گوشم به

... خوب خبرهاي: گفت مسعود به بياره، ما طرف رو سيني که زد مي اشاره خدمه از یکي به حاليکه در کمالوند

 .ظاهراً البته

 خودش مال کمالوند. بردارم شدم مجبور هم من برداشتند، کوتاه پاي گيالس یه سه هر وقتي. زدم پوزخند دوباره

 !خواهرت افتخار به: گفت و آورد باال رو

 صداي. بردیم باال هم شيدا و من. بود هم توي هاش اخم مدت تمام و زد پدرش مال به رو گيالسش اکراه با مسعود

 جلوي رو خودم مسخره، تهدید اون خاطر به که بود روز سه. بود آورده در رو حرصم ها کریستال خوردن هم به

 آموزشگاه. نشند سبز راهش سر که گردوندم برمي و بردمش مي کار سر خودم روز هر کردم، مي کنترل رکسان
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 مشکوک داشت کم کم دیگه. کردم مي چکش و زدم مي زنگ باز چند روزي باز ولي داد نمي راه داخل رو کسي هر

 اميدوار. بود نشده آفتابي که کرده غلطي چه دونست مي هم خودش. بودم ندیده مدت این تو رو شيدا. شد مي

: گفت و خورد اي جرعه کمالوند. بزنم خطرناکي کار به دست نشم مجبور من تا بشه جریان خيال بي زودتر بودم

 رو کرده پيدا احمد که سواري موتور اومد نمي بدم ولي کنه، نمي فرقي برات نيستي شریک که حاال دونم مي

 .ببيني

 مال با باید... بود شلوغ سرم: دادم جواب. ندارم وقت بودم گفته که کرد مي اشاره احمد تماس بار چند به داشت

 .زدم مي کله و سر خودم

. دش مي شنيده قبل از بلندتر موزیک صداي که ساکت انقدر. شدند خيره من به سکوت توي سه هر حرف این با

 خواستم ازت من وقتي چرا: گفت و زد نيشخند بعد. داد تکون رو سرش آرومي به و انداخت باال رو ابروش کمالوند

 !اعتمادم قابل ي راننده یه دنبال من دونستي مي! ميشناسي؟ رو یکي نگفتي کني، معرفي رو کسي

 .اومد پيش یهویي: من

 !گيرند؟ مي راننده هم ها راننده حاال تا کي از: مسعود

 ش؟دیدی کجا: پرسيد کمالوند. انداختم بهش اون مال از بدتر نگاهي هم من. گذروند نظر از رو پام تا سر تحقير با و

 .قدیميمه هاي دوست از: من

 !!!صحيح: کمالوند

 .آزاده ها آشنا ي همه واسه ها بازي این تو شرکت دونم مي من که جایي تا: شيدا

 باال شونه ظاهري خيالي بي با. کرد شيدا و من به نگاهي پدرش. نکردم تعجب بود کرده دفاع من از اینکه از

 .کردم پيدا المللي بين هاي تورنمنت ي سابقه با رو نفر یه من: گفت و انداخت

 راننده چشمش از دور که برخورده بهش خيلي دونستم مي. رفت هاش دوست از یکي طرف به و زد پوزخندي بعد

. رفت و داد تکون سري تلخي اوقات با هم مسعود. کرد نمي احترامي بي اینطوري ها خودي به وگرنه کردم پيدا

 ما به حواسش کسي شدم مطمئن وقتي. اومد همراهم هم شيدا و رفتم پنجره کنار سالن، هاي گوشه از یکي سمت

 !خوردي؟ که بود گهي چه این: گفتم و کشيدم بيرون دستش از رو بازوم نيست،

 !کن صحبت درست: گفت حرص با و خورد جا لحنم از

 !ميشه؟ چي ببينم خوام مي نه، ميشه؟ چي نکنم اگر -

 رتروزگا تا بزنم شب اون مورد در حرفي بهش کافيه! نيست مهربون انقدر هميشه... نبين اینجوري رو من باباي -

 .حساسه خيلي چيزها این رو ولي نياد ظاهرش به شاید. کنه سياه رو
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 خودت از تو و حساسه بابات! شو پياده... خودت واسه جلو ميري نميگم، هيچي هي: گفتم و کردم کوتاهي ي خنده

 گيري؟ مي فيلم مردم پسر و

 فرتن اولين من و حساسه: دادم ادامه. کنم استفاده خودم نفع به ازش بتونم که نبود دستم کامل فيلم بدبختانه

 نبودم؟

 حرف کني مي فکر واقعاً: گفت خونسرد و کرد نگاهم دوباره بعد... چرخوند چشم اطراف به و برگردوند رو روش

 تو؟ مثل پایي و سر بي یه هم اون! کنه؟ مي باور رو بره در کرده که کاري زیر از خواد مي که پسري

 .کنم توهين خواستم نمي... ببخشيد: گفت سریع. زدم زل بهش سکوت توي

 دکمالون کردم نمي فکر. بشه یکي آویزون خواست مي حاال و بود خورده گهي یه. شد مي روشن برام داشت کم کم

 اسم. بود ميخ چيزها این روي من مثل که خواست مي رو کسي شاید یا! ببره حساب ازش اینطوري که باشه پدري

 ولي.. .کنه کم رو شرش بتونه زود که!! پا سرو بي یه. سراغش بره بتونه بعد تا خواست، مي اش شناسنامه تو رو من

 ازدواج از گفت مي بابات که بود این دردت پس: گفتم. رسيد نمي نظر به منطقي چيزها این از هيچکدوم انگار

 ور بندازي رو خودت اینکه نه!! بدوزند برات دکترها دست کف بنداز پولي یه اوستایي خودت که تو ميري؟ طفره

 !دیگه نفر دو زندگي

 رفت؟ یادت! بودي هم مودب بود گير کارت که قبالً -

 مه این: گفتم زمان هم و کردم خالي نزدیکمون گلدون داخل رو دستم توي گيالس حرص با و دادم فحشي لب زیر

 بود؟ مودبانه کافي ي اندازه به!! شما افتخار به

 

 

 با .رفت یادم از بودم کرده که بحثي ي همه شد، اول بقيه، از زیاد نسبتاً ي فاصله با مهدي وقتي بعد دقيقه چهل

 اج یه و بود زده باال خونم آدرنالين هم باز ام، برنده من امشب که بود شده الهام بهم ها موتور حرکت از قبل اینکه

 تسم به. کنند اندام عرض توش بتونند تورنمنت سوارهاي موتور که نبود استاندار پيست این. شدم نمي بند

 برنده خودم که افتادم باري اولين یاد به. بگيرم نادیده رو اطرافم عصبي هاي چهره کردم سعي و دویدم مهدي

 اینکه فکر کمالوند، خصوص به بقيه از پوززني فکر زدم، مي جيب به که پولي فکر. بود شيرین خيلي. بودم شده

 که برداره رو ایمنيش کاله خواست. کردم بغل رو مهدي محکم. بود شيرین چيزش همه... شدم کسي خودم براي

 .بشي شناس اینجا خوام نمي: گفتم و ندادم اجازه

 چرا؟ -

 ؟Ok. بده خبر من به اومد طرفت کس هر. نزن حرف کسي با -
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 نشناختي؟ رو من رفاقت عمر یه بعد کني؟ مي زرزر چي: گفت داشت برمي رو کالهش حاليکه در و خندید

 !داداش: گفت تاکيد با بعد

 .نداشتم منظوري: گفتم خنده با و کوبيدم اش شونه به اي ضربه

 .دونم مي -

 .شورتش تو مياد آدم قلب دونم مي! کن استراحت برو خب، خيله -

 هک وانتي با رو موتور این البته. داشتند مي نگه اونجا رو ها موتور که کردم اشاره محوطه چپ سمت هاي تاریکي به

 خيلي به نرفتن لو واسه. بود قبلي گاراژ از بيشتر شهر از اش فاصله اینجا. تهران بردیم مي بودم، کرده اجاره عصر

 هر و بود جمع حواسشون هم باز ولي. مخارج جور این براي رفت مي بردها ي همه از درصدي یه و دادند مي باج ها

 شکست لشکر مثل. برگشتم ساختمون جلوي جمعيت سمت من و رفت مهدي. کردند مي عوض جا وقت چند

 اما. کرد مي سرویس رو من هاش چشم با داشت کمالوند. زد مي حرفي کس هر و شدند مي پراکنده کم کم خورده

 !رفت نمي انتظار این از کمتر! خودمي شاگرد: گفت بلند بود، ایستاده که جایي همون از من، رسيدن با

 .دیگه داره باخت و برد: گفتم و کردم بلند انداختم، پایين رو سرم احترام با

 .نيستم مدت یه تا من ولي آره: گفت پوزخندي با یاسمي آقاي

 نای. بزنند جا واضح انقدر که بودم ندیده حال به تا. شدم روشون مهدي ي العاده فوق تاثير متوجه حرفش این با

 من: گفت دوباره کمالوند. بود آور اعتياد براشون ها شب جمعه ي برنامه این و بودند کردن قمار عاشق ها آدم

 !هستم

 چطوره؟ دیگه ي هفته همين: داد ادامه. بود زده زل من به. برگشتند طرفش به همه

 دميآ بد با. شد مي برگزار هفته دو حداقل ي فاصله با ها برنامه این وگرنه مينداخت کل من با داشت که بود واضح

 .نيست مشکلي که من نظر از: دادم جواب. بود افتاده در

 کم باعث که بقيه زدن جا و بود حيثيتي مسابقه این ولي کشيدند کنار شد مي هم یکتا شامل که دیگه نفر دو

 تيمار پارتي اما... منم خود بعد ي هفته ميزبان: گفت همه به رو کمالوند. نداشت اهميتي شد، مي نهایي پول شدن

 !!نيست کار تو

 کمالوند و کردم کوتاهي ي خنده. نداره شوخي که بفهمونه خواست مي. شنيدم اطراف از آرومي ي همهمه صداي

 قراره االن دونستم مي. رفتند طرف همون به و کردند ها تاریکي به نگاهي دو هر. گفت مسعود گوش زیر چيزي

. کنم ردو خودم از رو پيش دقيقه چند استرس که کشيدم عميقي نفس. بياد بدبختشون سوار موتور سر بالیي چه

 بدم جواب خواستم که همين. زد مي زنگ آمارگيري واسه رکسان که بود بار چندمين این. خورد زنگ گوشيم
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. ردمب جلو گوشي گرفتن براي رو دستم. دیدم کنارم رو شيدا و چرخيدم تعجب با. قاپيد دستم از رو موبایل کسي

 !!زدي حرف بار بيست اومدي وقتي از: گفت و برد عقب رو دستش

 ينم: گفت عصبي. آوردم پایين و گرفتم محکم رو مچش فقط. کنم توهين بهش آدم همه این جلوي خواستم نمي

 کني؟ معرفيمون هم به خواي

 گهدی: گفتم. بود شده قطع زنگش ولي کرد ول رو گوشي کوچيکي ي ناله با باالخره تا دادم فشار رو مچش انقدر

 !نشه تکرار

 شد؟ مهم برات انقدر طرف چرا یهو: گفت و خندید

 .بود -

 !خوردم بازي من فقط وسط، این پس -

 همه این از بعد امير: داد ادامه اي آهسته صداي با. شد مي پراکنده داشت جمعيت. نگفتم چيزي و کردم اخم فقط

 .کني خرابش نميذارم. اومده خوشم نفر یه از گيري، گوشه و تنهایي سال

 رداشتب اینطوري نميشه اصالً که رفتارت از! تو؟! نشيني؟ گوشه: گفتم. بود گرفته ام خنده. کردم نگاهش گيجي با

 .ریزي مي هم به رو من زندگي هوست خاطر به داري که اي هرزه دختر یه فقط تو. کرد

 تو؟ یا من هوس: گفت و ایستاد تر نزدیک. کرد درشت رو هاش چشم

 !!ازش کنم نمي سواستفاده که من خب -

 به اومده، خوشم ازت من. تویي وضعيت این از نجاتم راه تنها ظاهراً... دوني نمي من زندگي از هيچي تو امير -

 !بياي کوتاه باید... کرده قبولت جورهایي یه که هم بابا بشي، نزدیگ بهم دادم اجازه کم کم مشاورم خواست

 منظورت مشاور؟: شکستم رو سکوتم و اومدم خودم به بعد. ترسيدم لحظه یه داشت که مصممي لحن و ها حرف از

 شناسه؟ روان

 دکر مي نگاهم اینطوري که دختري این. بود شده جدي برام چيز همه ناگهان. زد یخ پام و دست نکرد، انکار وقتي

 کوتاه اگر: گفت! برداره سرم از دست و کنه تموم ها راحتي این به که نبود کسي زد، مي شناس روان از حرف و

 .کنم مي مجبورت نياي

- ... 

 که؟ فهمي مي. نشه سخت براش شدنتون جدا که کني حفظ زنت با رو ات فاصله بهتره -

- ... 
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 .ميدم نشونش رو فيلم من یا بزن حرف باهاش خودت یا -

 اگر چي؟ باشه نداشته اهميتي براش اگر: گفتم و کردم جور و جمع رو خودم. گرفت مي بل من خوردن جا از داشت

 ببخشه؟ رو من

 !دادي نمي گوش ها حرف این به و نبودي جلوم االن تو نداشت اهميتي اگر -

- ... 

 .بلدم هم اي دیگه هاي راه من البته -

 مي وسط رکسان پاي اگر. کنم تر خراب بود که چيزي این از رو اوضاع ام کلمه هر با ترسيدم مي. نزدم حرفي

 و خانواده ي همه با. بگم هم رو شيدا مثل چلي و خل آدم هر مجيز بودم حاضر هيچ، شدم نمي که عصباني اومد،

 دهمون برام که کسي تنها اومد، نمي طرفم کسي رفتم مي خودمون محل تو وقتي بودم، افتاده در خوبم هاي دوست

 ها آدم این سر رو دنيا وقت اون. موند نمي برام هيچي دیگه رسيد مي دستش به فيلم اون اگر. بود رکسانا بود

 !کردم مي خراب

 

 دليل و زدن حرف دیگه. «کني حلش خودت که نداري وقت زیاد» بود این اش جمله آخرین و شد دور ازم شيدا

 و پالتو ها، چک و مالي کارهاي رسيدگي از بعد و کردم نگاه ساعت به. نداشت اي فایده آدمي همچين براي آوردن

 سر و سالن فضاي از که اي بسته در اتاق تو کتاب حساب موقع. رفتم خروجي طرفم به و برداشتم رو چرميم کيف

... بسته شرط من سوار موتور روي که بود کرده اشاره. رسيد مي نظر به خوشحال خيلي توکلي بود، دور صدا و

 .داشت قبول رو من نفر یه حداقل

 معطل و جاده تو سرعت وجود با که فهميدم گذاشتم، خونه تو رو پام وقتي و رسوندم رو موتور و مهدي اول

 ومتم. کرد مي روشن رو هایي قسمت مهتاب نور فقط و بود رفته فرو تاریکي توي خونه. کردم دیر خيلي نکردن،

 داشت مخم دیگه. بودم نداده هم رو مهدي هاي شوخي جواب. بود گذشته چيز همه به کردن فکر با راه طول

 ورمجب که بگيرم ازش آتویي جوري یه اینکه یا بود شيدا جلوي افتادن التماس به راهم بهترین. شد مي منفجر

 تو و دش نمي بلند دختر رو دستم من اما ترسوند و کرد خفتش گوشه یه شد مي البته. ببره بين از رو فيلم بشه

 .بود گرم کمالوند به پشتش شيدا عالوه به. کنم اعتماد اي دیگه کس به تونستم نمي مورد این

 کنم، لح ها زودي این به رو مسئله این نتونستم اگر تا بمونم دور رکسان از باید که رسيدم نتيجه این به باالخره

 اجعهف خودش گشت، برمي پدرش ي خونه به پيشونيش روي طالق مهر با باید که همين. نخوره لطمه این از بيشتر

 و حالي بي با و کردم حس هام پلک پشت رو اشک سوزش... که افتاد مي بينمون اي دیگه اتفاق نباید بود،

 یه اه نوجوون مثل ولي بود مسخره خيلي. کنم فکر طالق به تونستم نمي اصالً. رفتم آشپزخونه سمت کوفتگي

 .کنم خالي رو خودم بدم، فحش بزنم، داد نفر یه سر خواست مي دلم. کرد مي سنگيني قلبم روي چيزي
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 ارواح مثل رکسانا. برگشتم و شدم خيال بي. بودم نخورده شام. ميز روي نه بود، خوردن براي چيزي گاز روي نه

 زا بعد. کرد مي نگاهم صورتش توي حالتي هيچ بدون و بود ایستاده جلوم سفيد گشاد دامن و تاپ با سرگردون

: فتگ و زد کمرش به رو دستش. ناراحته خيلي یعني ميشه، شکلي این وقتي که بودم فهميده دیگه وقت همه این

 !کنم؟ شکار رو شوهرم باید بعد به این از

 بيداري؟ چرا: گفتم و انداختم ميز روي رو پالتو و کيف. رفت یادم هام ناراحتي و خندیدم حرفش از

 !خواب بي بگو -

 .«ميام دیر» گفتم که من -

 .«داري جرأت اگه» گفتم هم من -

 !نيست خوردن واسه هيچي نتيجه در: کرد اضافه. شد بيشتر ام خنده

 !دارم شک من -

 و بود گذاشته یخچال در روي رو دستش رکسان. شد بسته بالفاصله ولي کردم باز رو درش و رفتم یخچال سمت

 !«نکن شک لحظه یک: »گفت ابي لحن با. اومده در حسي بي اون از که بودم خوشحال. زد مي لبخند

 !اینجوریه؟... اِ -

 .دقيقاً -

 بخورم؟ تونم مي که آب ذره یه: گفتم و کردم اشاره در روي یخساز به

 !نه یا ميشه ببينم بدم تشکيل کميسيون باید -

 ...شد جالب: گفتم خنده با

 !ببينم باال، ببر رو پات یه اصالً: گفت و کرد ریز رو هاش چشم

 رو رد اگه که دارم تعادل انقدر: گفتم و زدم لبخند! گرفت مي الکل تست من واسه حاال. رفت باال ابروم پام، جاي به

 !کنم بلندت نکني، ول

 !کن امتحان -

 ام شونه روي و انداختم دورش رو دستم حرکت یه با بعد. بود مونده خيره من به هم اون. کردم نگاهش جدي اول

 تر دبلن بستم رو در وقتي. نبود هيچي. کردم باز دوباره رو یخچال در. خندید مي فقط تقال جاي به. کردم بلندش

 کنم؟ مي شوخي کردي فکر: گفت و خندید

 نه؟ نکردي، درست شام آقاتون واسه که -
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 .کنه استخدام آشپز بره آقامون -

 !!بده رو من کمربند اون یکي! کني؟ مي هم درازي زبون -

 ور صورتم. شد متوقف پشتش دیوار با و رفت عقب. رفتم جلوتر. خورد تلو تلو. گذاشتمش زمين. خندید دوباره

 !خندي نمي دیگه کردم کبودت و سياه وقتي: گفتم هاش لب روي به رو و بردم تر پایين

 و بردم جلوتر رو صورتم. گذاشت هام شونه روي رو هاش دست و شد شيطون هاش چشم کبود به ام اشاره از

 عوض فاز ميذاشتيم، توش رو پامون تا که مرگشه چه آشپزخونه این دونستم نمي... طوالني و آروم... بوسيدمش

 تا رو تاپ. برد لباسم زیر رو هاش دست. کرد حرکت اش شونه روي و زد کنار رو تاپ بند اراده بي دستم!! شد مي

 تندتر دومون هر هاي دست حرکت. کرد مي حرکت هاش شونه روي هام لب و بودم آورده پایين بازوهاش روي

 مي باز رو سگکش حاليکه در و کرد لمس رو شلوارم کمر هاش انگشت. خواستمش مي ناجور خيلي من و بود شده

 !خواي؟ مي رو کمربندت گفتي: گفت گوشم زیر کرد

 هام دست اینطوري؟! بشم دور ازش بود قرار مثالً کردم؟ مي چکار داشتم. کردم کمتر رو مون فاصله و خندیدم

 بدترم مالیمش عطر اما کنم کنترل رو هام نفس که بردم فرو موهاش بين رو سرم. موند ثابت کمرش پوست روي

 خودم طاقتي بي از رفتم؟ نمي عقب چرا کردم؟ نمي تمومش چرا. کشيد مي باال رو لعنتيم لباس داشت. کرد

 جلوم دیوار به محکم رو دستم کف. دارم بهش نسبت دونست مي هم رکسان حاال که ضعفي از. بودم عصباني

 شمچ به خواستم نمي اصالً. گرفتم فاصله کم کم... پرید جا از ضربه صداي از رکسان. بردم عقب رو سرم و کوبيدم

 فقط .نپرسيد چيزي که بود این همه از بدتر. نداشتم براش جوابي که بود هایي سوال از پر حتماً که کنم نگاه هاش

 و بود شده سنگين خيلي بينمون فضاي. کرد جمع پشت از رو موهاش و کرد مرتب رو اش ریخته هم به هاي لباس

 دست بين رو سرم و انداختم هال هاي کاناپه از یکي روي رو خودم. بودم قبل دقيقه دو هواي و حال تو هنوز من

 االن.. .کاره درگير ذهنم: گفتم فقط بره، اتاق به که شد رد کنارم از وقتي بود؟ مصيبتي چه دیگه این. گرفتم هام

 .تونم نمي

 .نداد رو جوابم

 شکري آقاي. بود شده نصب آسانسور توي که خوندم مي رو ساختمون مدیر ي اطالعيه و بود گوشم زیر موبایل

 تشریف فردا. نيست اي مسئله... شکري جناب بله: گفتم. داد مي توضيح تأخيرش مورد در داشت خط پشت

 .بيارید

 .رفتيد گفتند اومدم، تا. نرسيدم خدمت چرا بدونيد خواستم فقط... حتماً -

 .بينم مي رو ماشين فردا شااهلل ان. نداره مانعي -

 .نميشم مزاحم دیگه... ایشاال -
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 .کنم مي خواهش: گفتم و اومدم بيرون آسانسور از

. برم رکسان دنبال بودم نتونسته امروز. شدم خونه وارد ميذاشتم جيبم توي رو موبایل درحاليکه و کردیم خدافظي

 صداي هم تلفن پشت که خصوص به. بودم نگران هم باز اما کنم حل رو موضوع خودم تا بود داده وقت فعالً شيدا

 وت رو سازم و رفتم صدا دنبال. اومد مي ها اتاق از یکي توي از گيتار دیلينگ دیلينگ صداي. بود ناراحت رکسان

 .دستش بدم تا کرد کچلم: گفت رکسان. شد خنده به تبدیل تعجبم. دیدم پگاه بغل

 .نداره عيبي -

 !هاشون؟ معلم ي خونه ميرن ها بچه حاال تا کي از: دادم ادامه پگاه به رو

 !اشه مایه جيغ دونه یه: گفت اونکاره دخترهاي مثل و کرد ول تخت روي رو ساز

 .ها رفته تو به: گفتم. خندیدیم و کردیم نگاه هم به رکسان و من

 !توئه کوچولوتر ورژن اصالً: کردم اضافه ظاهرشون ي مقایسه با بعد

 دیده؟ کي ماهي این به دختر: گفت و کرد ناز رو پگاه موهاي رکسانا

 آقا خورد، مي که زنگ ما زمان واال: گفتم و شدم بيرونم هاي لباس آوردن در مشغول. دادم تکون سر خنده با

 مي علي به رو من شکایت روز هر...! داشتند خود جاي که ها معلم. بيرون مينداختمون ميزد اردنگي تا دو رنجبر

 !روزگار اي... بگه خونه بياد که کردند

 زده زل من به دوشون هر و بود جينم شلوار کمر روي هام دست بودم، کرده باز رو انداميم پيراهن هاي دکمه

 !بيرون؟ بره خواد نمي دخترمون: گفتم. بودند

 دایي واسه بریم بيا: گفت و رفت در سمت به. گرفت رو پگاه دست و اومد خودش به. کردم نگاه رکسان به و

 .بياریم خوراکي

 یه هک رفتم بيرون گيتار با کوتاه دوش یه از بعد. رفتم حموم سمت و برداشتم ورزشي شلوار و سفيد تيشرت یه

 بين. کرد مي تعریف رکسانا براي تاب و آب با رو هاش حرف داشت آشپزخونه توي پگاه. بزنم براشون چيزي

 از رت بلند. رسيد مي انگشت یه به اسبيم دم سایز. کردم جمعش سرم پشت محکم و کشيدم دست مرطوبم موهاي

 روي هام ناخن که همين. دادم تکيه پام روي رو ساز و نشستم کاناپه یه روي. خواستم نمي و شد مي دخترونه این

 با. بود زده زل بهم گوش سراپا. نشست وسط ميز ي شيشه روي و پرید بيرون آشپزخونه از پگاه نشست، ها سيم

 وقت همه این بعد. اومد حال جيگرم و ریتم با زدن دست به کرد شروع که زدم براش بچگونه ملودي تا دو لبخند

 .بود شده تنگ دلم

 رو سيني. اومد تخمه و شده دون انار ظرف با رکسان. بخوره ها بچه درد به که رسيد نمي ذهنم به چيزي دیگه

 «ایران اي» ملودي. کردم شروع رو دیگه آهنگ یه. شد هامون ظرف تو انارها ریختن مشغول. گذاشت ميز روي
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 مذهن توي هم کنار ترانه همون ریتم با رو کلمات جاش به. رو اصلي شعر نه ولي بخونم آهنگ با خواستم مي. بود

 بگيرم فيلم بذار: گفت و برداشت رو گوشيش رکسانا. بخندیم هم دور و باشم کرده خوني بداهه یه که چيدم

 !کن رو کارت تو... ازتون

 بعد کردم، شروع اول از دوباره رو ملودي و خندیدم فکرهام از!!! گرفتند مي فيلم بدبخت من از هي همه چرا حاال

 :خوندم

 

 بابایي و مامان مهربون پگاه اي/  خوب دختر اي»

 «تنهایي خودش دستشویي ميره که دختري/  خوب دختر اي

 

 :دادم ادامه. زدن دست به کرد شروع دوباره پگاه و خندید رکسان

 

 ميخوام اینو نميگه هي بيرونه وقتي که/  خوب دختر اي »

 نميام دکتر مطب به من نميگه که/  خوب دختر اي

 / ...« خوب دختر اي

 

 :خوندم و کردم سنگين سبک رو ها پرت و چرت ذهنم تو دوباره ولي افتادم خنده به رکسان ي خنده از

 

 خوردن غذا از قبل تندي دستاشو ميشوره/  خوب دختر اي »

 «من به بده گوشيتو دایيش به نميگه که/  خوب دختر اي

 

 بيت تا چند با رو آهنگ خالصه. آورد مي در هم رقص اداي ریتم با پگاه حاال و افتادیم خنده به مون همه دوباره

 م،بد نشون بابام به اگه رو فيلم این: گفت خنده با و گذاشت کنار رو گوشيش رکسان. کردم تموم همينجوري،

 .کنه مي آشتي باهات درجا

 .کنه مي سکته که ندي نشون من آقاجون به فقط -
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 زدي؟ سر مادرت به صبح... نکنه خدا -

 .کردم فرار کرد، پيچم سوال انقدر نشستم، ساعت یه آره -

 !!پرسند مي هم من از -

 ولي بشه جزئيات وارد من جلوي شد نمي روش مامان البته. چي مورد در دونستم مي دقيقا که کرد نگاهم جوري و

 با رو انار ي کاسه. بکشه بيرون ازم مون رابطه حدود و حد مورد در حرفي یه تا بود زده در اون و در این به خيلي

 بيا :گفتم پگاه به و زدم ضربه زانوم روي. دادم تکيه کاناپه به رو ساز. ریخت هم پگاه براي و گذاشت جلوم قاشق

 !اینجا

 ترامبد بابا خبر؟ چه تون خونه از: گفتم و کردم نچ نچ. شد خوردن مشغول و داد تکون رو سرش «نه» ي نشونه به

 کنه؟؟ نمي اذیت رو مامانت که

 چي؟: گفت گيجي با

 .کنه مي شوخي. هيچي: گفت و رفت غره چشم برام رکسان

 اب که همونطور رکسان. نشست تلوزیون سمت و چرخيد ميز روي پگاه. کارتون ي شکبه زد و برداشت رو کنترل

 .خریدم هم سبز چاي... چاکلت؟ هات چایي، خوري؟ مي چي: گفت رفت، مي آشپزخونه سمت خالي هاي ظرف

 !بخورم؟ سبز چاي هام سيبيل این با من: گفتم و کشيدم دست فرضيم هاي سبيل به خنده با

 !!داره؟ ربطي چه: گفت و خندید

 .است دخترونه -

 چيه؟: پرسيدم ولي اومد مي قهوه بوي. رفتم دنبالش و برداشتم رو خاليم ي کاسه داد، طولش زیاد وقتي

 .است مردونه نترس، -

: فتمگ و زدم اشاره پذیرایي به لبخند با. کردم تماشاش و دادم تکيه کابينت چوب به رو آرنجم و ایستادم کنارش

 .داریم متحد یه حداقل
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 من؟ ي خونه نياریش که نگرفت رو جلوت رامبد: پرسيدم. نکرد نگاهم ولي خندید

 .نيست اي کينه تو مثل داداشم! نه -

 !بریم: گفت و گذاشت سيني توي رو پر هاي ليوان

 !ام؟ اي کينه کجا من: گفتم الکي دلخوري با و نرفتم کنار. بودم راهش سر

 !!فهميدم اشتباهي من حتماً پس: گفت و انداخت باال رو ابروش

: تمگف و بستم بيشتر رو راهش باشم، برش و دور نباید بود شده فراموشم دوباره که من ولي کنه حرکت خواست

 .رفت یادت خواهيت معذرت

 حواس... کنم مي خواهي معذرت االن ميگي، راست آخ: گفت ها ليوان به نگاهي با و کرد باریک رو هاش چشم

 !که ندارم

 بخندل یه که کردم مي نگاه کارهاش به تعجب با. گذاشت کابينت روي و برداشت سيني توي از رو ها ليوان از یکي

 از بخشي. بود برگشته ليوان و بود خورده بهم سيني بيام، خودم به من تا. اومد جلو سریع و داد تحویلم موزیانه

 شبه گيجي با و داشتم نگه دور تنم از هام انگشت با رو تيشرت. بود شده سرازیر سفيدم تيشرت روي هم قهوه

 !هستم هم چلفتي پا و دست تازه: گفت. شدم خيره

 !بينم مي دارم بـــــلــــه -

 .نبود سيني تو خودم ليوان شد خوب -

 .بشوریش باید که خودتي حال هر به: گفتم. بود گرفته ام خنده پررویيش از

 !کن صبر کنم، مي پاکش االن -

 رو قصدش چرخيد، سمتم دستمال با که همين. گرفت شير زیر رو دستمال یه و کرد ول سينک توي رو سيني

 !نيا جلو... نه نه: گفتم و رفتم عقب. هام لباس کل به بزنه گند خواست مي... فهميدم

 !!کنم تميزش بذار عزیزم؟ چرا -

 ...الزم قربونت نه -

 از رکا دیگه. بود رنگ اي قهوه ي لکه روي دستمالش آشپزخونه، از پریدنم بيرون از قبل و رسوند من به رو خودش

 تا دمش منتظر سينه به دست و دادم تکيه وسط ميز به خيال بي. بود شده خراب بيچاره تيشرت و بود گذشته کار
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 شدن تموم: گفتم تفریح با. بود کافي برام من کردن کثيف موقع خوشگلش لبخند دیدن. بریزه رو زهرش کامل

 عشقم؟

 !مونده سفيد جاي یه! نه هنوز -

 هک کشوند مي جاهایي به رو دستمال حرکت عمداً داشت. پيوست خاطرات به صورتم روي لبخند بعد ثانيه چند

 !ریخت؟ هم شلوار رو مطمئني: بپرسم اعتنایي بي صداي با کردم سعي!! نباید

 یه من العمل عکس دیدن با. شد باز هم از خود به خود سينه، روي هام دست قفل که کشيد تر محکم رو دستمال

 هب هم کوچيکي چيز همچين با ممکنه بفهمه خواستم نمي اصالً. داد ادامه کارش به و انداخت بهم رحمانه بي نگاه

 !کنم نظر اظهار کنم مي غلط دیگه من... عشقم ok: گفتم آروم. گرفتم رو بازوهاش و شدم خم. بيام هيجان

 ور نفسش گرماي. کشيد بو و برد گوشم کنار رو سرش شد، مي بلند همراهم که همونطور و خندید من لبخند به

 کردي؟ عوض رو پرفيومت: گفت که کردم حس پوستم روي

 .آره: دادم جواب و بره عقب که ایستادم صاف

 .دارم دوستش: گفت و کشيد گردنم روي رو هاش انگشت

 ويت مستقيم. رفت کابينت روي ليوان سمت و کشيد عقب برداشت، رو دستش دلخوري با کشيدم، عقب رو سرم

 !رکسانا: گفتم. کرد خاليش سينک

 !فهممت نمي اصالً: گفت و کرد نگاهم سریع. بشه منفجر که بود من از کلمه یه منتظر انگار

- ... 

 و آشپزي خاطر به فقط!... کردي دعوا بابام با اینجا، بياري زور به رو من خواستي مي پيش هفته دو همين -

 !بود؟ تميزکاري

 !بـــــود؟؟: گفت و برگشت ناگهاني بعد و کرد باز سينک توي ي قهوه روي رو آب شير

 !!نه: گفتم بلند

 کردم، صداش. ایستادم جلوش و داشتم نگه رو بازوش که بره بيرون خواست و بست رو شير. داد تکون سر آروم

 .بریم پيش کم کم بدیم، فرصت هم به ذره یه بذار عزیزم: گفتم. کرد نمي نگاهم اصال. نداد جواب

 رو بازوهاش بره، و بکشه رو راهش تا بشه تموم منتظره فقط و نميده اهميتي هام حرف به که بود برخورده بهم

 تو از من ي عجله باش مطمئن: گفتم و کردم کنترل رو صدام لحن زحمت به. کشيدمش جلوتر و دادم فشار

 !بيشتره

 !کن ولم گرفت، درد هام دست: گفت و کرد جمع رو صورتش. کرد نگاهم باالخره
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 کش یکي این به بيفته که هم اتفاقي هر... عاشقتم من! رکسان: گفتم تر آروم و کردم کمتر رو هام دست فشار

 !نکن

 !!نيست اینجوري عشق دونم مي من که جایي تا: گفت و زد پوزخندي

 !اینجوریه منِ  عشق -

 !گرفت درد! کن ول رو هام دست -

 نمي مدل. بود شده تر درشتش هاي چشم و کشيد مي نفس تند تند ناراحتي از. موندیم خيره هم به فقط ثانيه چند

. ودب نشسته تلوزیون جلوي پگاه... رفت بيرون کردم، ولش. نداشتم رو یکي این طاقت بيفته، گریه به خواست

 جمع تو جایي هيچ دیگه انگار. زد زل رنگارنگ بالدار پري تا چند گفتگوي به و نشست کنارش هم رکسان

 مکمک هميشه سنگين ورزش. بودم گذاشته رو ورزشيم وسایل که شدم اتاقي وارد. نبود من براي اشون دخترونه

 و انرژي ي همه خواستم مي هم امشب. کنم کنترل رو هيجاني و احساس جور همه و بشم تر آروم که کرد مي

 واردی به و کشيدم باال سرم از رو تيشرت عصبي حرکت یه با. کنم خالي ها وسيله این سر رو عصبانيتم حتي

 .مشد خيره سرم باالي ي ميله به و کشيدم دراز ميز روي. بستمش محکم حرص با و رفتم در سمت بعد. کوبيدم

 

 

 مي چونه خریدار یه با داشتم من شد، نمایشگاه وارد ساعت تاک تيک ریتم طبق محکم، هاي قدم با شيدا وقتي

 .نشست منتظر ها صندلي از یکي روي و داد تکون سر فقط. نکنه دبه ماشين صندوق هاي زدگي خاطر به که زدم

 یه ميگم فقط... خوام مي رو ماشين من زند جناب نه: گفت خودش مرد. بود رفته در دستم از کالم ي رشته سر

 .صافکاري بره باید نخریده هنوز. بزنيد قيمتش از چيزي

 .بود حاضر و حي که هم ماشين من؟ با نکردي طي رو قيمت شما مگه -

 .ایرادگيره خانمم ولي... باشماست حق -

 !داره؟ مي بر خرج چقدر مگه... ميارن در رنگ بي زنند، مي چکش تا دو -

 .ميدم رو خبرش عصر تا گردم مي هم باز من پس. خب خيله -

 .نفروشم رو ماشين که نميدم تضميني من ولي باشه -

 نای از بهتر قيمت این با تونه نمي که کردم مطمئنش. دادم دست و شدم بلند. شد بلند جاش از و داد تکون سر

 رو تصميمت: پرسيد شيدا شد، دور مرد که همين. کنه اش بدرقه که زدم اشاره احمد به و بياره گير ماشين

 گرفتي؟
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 تصميمي؟ چه -

 !نميشي؟ جریان این خيال بي چرا: گفتم و کردم حفظ رو آرامشم. زد پوزخند

 .تونم نمي -

 .نيست حقم این کردم، ازدواج تازه من -

 نکردي؟ رو فکر این چرا بودي من تخت تو که موقعي اون -

 نمي فکر چيزها این به که بودم دلخور بود دوونده سر رو من که رکسان دست از انقدر موقع اون که افتاد یادم

 کني؟ مجازاتم خواي مي: دادم جواب. کردم

 .نه -

 دگيزن اگر کني مي فکر: گفتم و نشستم مستطيلي ميز دور هاي صندلي از یکي روي کنارش و شدم بلند جام از

 انگار؟ نه انگار کنم؟ مي رفتار باهات معمولي شوهر یه مثل بزني، هم به رو من

 .بموني من با منافعت خاطر به شاید اما! بيچاره دختر اون به حتي... امير نيستي بستن دل آدم تو -

 اون اگر که بود رکسان خاطر به فقط هم اومدم مي کوتاه شيدا جلوي که همين بندم؟ نمي دل من بود گفته کي

 خودش. نزدم حرفي. شد مي داغون فهميد، مي درشت رقم با من هاي کردن قمار از چيزي یا دید مي رو فيلم

. ميشه درست بينمون چيز همه کم کم. طرفم اومدي نمي نداشتي کششي بهم اگر! کن اعتراف خودت: داد ادامه

 .داري اختالف زنت با دونم مي

 !ندارم -

 .ندارم مشکلي زنم با و گفتم دروغ بهش که کنه باور خواست نمي اصالً

 .کنم زندگي حقمه هم من. بيرون کشم مي رو خودم زور به دارم. باتالقه من زندگي امير -

. آدم همه این: گفتم و کردم نگاهش بعد. دادم مالش رو هام پلک ي گوشه انگشت با و فرستادم بيرون رو نفسم

 من؟ چرا

 ...بزني دست بهم گذاشتم حتي. نشست دلم به اول همون از که هستي کسي تنها تو -

 !!من به رسيدي که بودي باکره مریم تو... آها -

 !نگم هيچي خوام مي هي: دادم ادامه. شد سخت دوباره صورتش

 .ميشم کار به دست خودم. نگي دختر اون به روزها همين اگر -
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 !!گفتي؟ چي: گفتم و دادم تکونش عصبانيت با و شد محکم بازوش دور هام انگشت اراده بي

 !ببينم شو کار به دست: گفتم عصباني. کشيد عقب رو بازوش و کرد جمع رو خودش. بود شده گيج

 نيستي؟ همين دنبال مگه چته؟: گفتم تلخ و کشيدمش خودم سمت به تر محکم دیدم رو تقالش وقتي

 جمع رو خودش. کردم ولش و ترسيدم. افتاد نفس نفس به درشت ي خيره هاي چشم با و انداخت چنگ دستم به

 !جدیده؟ بازي هم این: گفتم و گرفتم فاصله ازش تعجب با. کرد قفل زانوهاش دور رو هاش دست و کرد تر

- ... 

 کني؟ مي اینجوري چرا -

- ... 

 رو به رو به ناگهان نگاهش. نداشت فایده هيچي. نداشت اي فایده زدن حرف. زدم پوزخند خودم درموندگي از

 نای ي حوصله. کرد مي طي رو ها ماشين بين مسير بلند هاي قدم با که دیدم رو مسعود و برگشتم. شد ميخکوب

 نگاهش رسيد ما به وقتي! دادم فریب رو خواهرش من انگار که کرد مي رفتار جوري هميشه. نداشتم دیگه رو یکي

 رسيد؟ دستت به ام هدیه: گفت معطلي بي. بود کرده زوم شيدا روي

 به بندازه رو برادرش و کنه رو من چغلي خواد مي کردم حس لحظه یه براي و نشست شيدا هاي چشم توي اشک

 !گمشو: گفت بهش آروم ولي من جون

 در حاليکه در و شد بلند سراسيمه شيدا. اومد جلو قدم یه مسعود. کرد تالقي هم به شيدا از مسعود و من نگاه

 !گمشو گفتم: گفت داد مي نشون رو خروج

 در سمت و کرد ول رو کيفش شيدا. اومد جلو دوباره مسعود. کرد مي تماشا رو ما و بود ایستاده دور هم احمد حاال

 رو درش خواست و انداخت اتاق توي رو خودش شيدا. کرد دویدن به شروع دنبالش مسعود. دوید پدرش کار اتاق

 !دیوونه کن ولم: زد داد شيدا. بشه بسته نداد اجازه و داد هل عقب به رو در مسعود دست که ببنده

 .کنم نمي دعوات بزنم، حرف باهات خوام مي!... کن ول رو در: گفت آروم و داد هل بيشتر رو در مسعود

 .شدیم خيره هم به بودیم، ندیده حال به تا که رفتاري از شوکه احمد و من. کوبيد رو در و شد وارد زور به باالخره

 دادم؟ مي جواب چي مني، خواهر ي چکاره تو گفت مي اگر! نه یا بدم نشون واکنشي باید دونستم نمي حتي من

 داشت؟ ربطي چه من به اصالً

 رد سمت و شدم نگران. نيومد بيرون صدایي و سر و گذشت دقيقه دو. برگشتم خودم ميز پشت و دادم تکون سر

 هب رو هاش دست. گذاشتم دستگيره روي رو دستم و انداختم احمد به پرسشي نگاهي. اومد مي دردسر بوي. رفتم

 رايب اي سرفه تک. کشيدم پایين رو دستگيره و کردم فوت رو نفسم. داد تکون هوا توي «دونم مي چه» ي نشونه
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 رو به رو ي صحنه به. افتاد دستگيره روي از دستم. زد خشکم درجا که بردم داخل رو سرم و کردم دادن خبر

 .کرد مي تحریک بيشتر رو اعصابم داشت در شدن باز قيژ صداي و بودم خيره

 شتمدا لحظه هر و بودم دیده رو ببينم نباید که چيزي من ولي بود کشيده عقب رو خودش سریع من دیدن با شيدا

 !بيرون برو: گفت بلند مسعود و زد صدا رو اسمم مِن مِن با. اومد خودش به شيدا. شدم مي تر دیوونه

 چي دونستم نمي که بودم گيج انقدر. دادم فشار هم روي رو هام دندون و کردم جمع رو افتاده پایين فک باالخره

 !!!افتادم؟ اي خانواده چه گير: کردم زمزمه آروم. بگم

 و کشيد محکم رو بازوش مسعود که بياد طرفم خواست و زد صدا ناله با رو اسمم شيدا. دادم تکيه چوب چهار به

 !بيرون: گفت من به

 !!بود برادري غيرت االن این: گفتم پوزخند با

 .نداره ربطي تو به: مسعود

 .کني مي اشتباه امير: شيدا

 پس !فهميدم؟ نمي این با رو برادري و خواهر ي رابطه فرق من یعني. بود بغلش تو واقعاً! طرفه؟ کي با کرد مي فکر

 یه :گفتم انزجار با و خورد هم به حالم! بود برادرش کنه ماستماليش من با خواست مي و بود باهاش قبالً که اوني

 .زنيد مي هم به رو حالم... آشغال مشت

 !عادل امير: شيدا

 بيرون؟ بندازمت کتک با یا کني مي گم رو گورت: زد داد بلند و اومد طرفم به عصباني مسعود

 !کن ولش... داري چکارش: گفت گریه با و کشيد رو دستش شيدا

 !نزن زر تو: گفت بهش و کشيد بيرون محکم رو دستش مسعود

 

 .کنم گم رو گورم خدامه از: گفتم!!! کنه بيرونم کتک با مثالً و برسه من به اینکه از قبل

 مستقيم. شدم رد بود کرده تيز رو هاش گوش در نزدیک که احمد جلوي از و زدم باز نيمه در به لقدي حرص با

 کرد مي نگاه باز دهن با که احمد به رو و برداشتم کشو داخل و ميز روي از رو وسایلم. رفتم خودم صندلي سمت

 .ميرم زودتر من: گفتم

 ...زد زنگ شکري اگه: گفت و داد تکون سر

 .دونم مي چه: گفتم. بود آورده گير وقت. نداد ادامه رو حرفش من ي غره چشم با
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 .زنيم مي حرف شدي آروم وقتي: گفت و اومد در الي موقع همون شيدا

 !شو خفه -

 ...خدا به امير -

 !!خدا؟؟ -

 حاال احمد. رسيد گوشمون به شيدا جيغ و شد بسته صدا با هم در. شد کشيده داخل به چون موند ناقص حرفش

 اي ذره کدومشون هيچ سرنوشت دیگه اتاق تو ي صحنه اون دیدن از بعد ولي کرد مي نگاه در به زده وحشت واقعاً

 دش خرد اعصابم دوباره. بوده اي دیگه چيز قصدشون مثالً که بده؟ توضيح خواست مي رو چي. نداشت اهميت برام

 .دویدم خروجي طرف به دادم، لب زیر که فحشي تا چند با و

 هب رو سرم بستم، رو هام پلک. نبود خوب رانندگي براي حالم و لرزید مي هام دست نشستم، فرمون پشت وقتي

 به تازه این مخ تو چي. رفت نمي کتم تو اصالً. نداشت امکان ولي کنم فراموش کردم سعي و دادم تکيه عقب

 از هنوز رکسان رسيدم آپارتمان به وقتي!! بود؟ هضم قابل غير انقدر من براي که گذشت مي ها رسيده دورون

 ور هام لباس. بود درگير هنوز ذهنم ي گوشه یه و رفت مي تاریکي به رو کم کم هوا. بود برنگشته مادرش ي خونه

. مشد ولو تخت روي شلوارک با و انداختم باال دیازپام یه بعد. نشستم دوش آب زیر ربع یه و کردم ول اتاق وسط

 .کنه آرومم خواب شاید تا بخوابم خواستم مي فقط و نداشتم هم پوشيدن لباس حوصله حتي

 یاد. گذشته ساعت چند دونستم نمي. بود رفته فرو سکوت و تاریکي توي خونه کردم باز رو هام پلک وقتي

 يول بود نخورده دست پتو و مالفه. کشيدم دست تخت ي دیگه طرف روي. شدم خيز نيم سریع و افتادم رکسان

 در. شدم بلند جام از و خوردم آب جرعه یه. است خونه رکسان که داد مي نشون پاتختي روي سرد آب بطري

 .زدم صداش آروم داشتم مي بر جالباسي از پيراهن یه حاليکه

 پذیرایي. نبود ازش اثري. کشيدم سرک دیگه هاي اتاق توي و شدم پيراهن پوشيدن مشغول. نداد جواب کسي

 !رکسان: زدم صدا دوباره و رفتم آشپزخونه سمت. داد مي نشون رو دقيقه 3:31 ساعت، هاي عقربه و بود خالي هم

 هتاز که داد مي نشون گرماش. گذاشتم دست تلوزیون پشت. بود خاموش پهداشتي سرویس برق. نيومد صدایي

 نبيرو به شيشه پشت از. تراس. رفتم بود مونده باقي که جایي تنها سراغ و کشيدم راحتي نفس. شده خاموش

 مي داشتم که اي دکمه روي از هام انگشت باز، موهاي و حریر کوتاه روبدوشامبر توي دیدنش با و انداختم نگاهي

 اینطوري حال به تا. کرد مي نگاه آسمون به و بود داده تکيه حفاظ هاي نرده به تاریکي توي. خورد سر بستم

 تونم نمي هيچوقت که کردم فکر این به و شد مشت دستم. داشت برام سورپرایزي یه روز هر. بودمش ندیده

 تهدید خاطر به. بود خودم تقصير اش همه و باشم داشته باهاش عادي زندگي یه تونم نمي هيچوقت. باشم باهاش

 ! کثيف آدم یه ي مسخره
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 نيومد دلم: گفت و برگشت آسمون سمت دوباره. انداخت بهم کوتاهي نگاه. دادم تکيه در به و شدم تراس وارد

 .کنم بيدارت

 .بودم خسته: گفتم و دادم بيرون آه با رو نفسم

 .یخچاله تو شام -

 .نيست ام گرسنه -

 .مياد بارون: گفت دستش کف روي هاي قطره به نگاه با و کرد دراز نرده جلوي رو دستش

 .اهوم -

 !عادل: شکست رو سکوت خودش. کردم نگاهش همونطور دقيقه یه

 جانم؟ -

 نداري؟ دوست رو من... تو -

 مي نگاهش چطوري خونه تو روز هر فهميد نمي یعني. چرخوندم اي دیگه طرف به رو سرم مسخره ي خنده یه با

 چرندیه؟ سوال چه این: گفتم و برگشتم سمتش کنم؟

 شدي؟ پشيمون -

 :گفتم و بشم قدش هم که دادم تکيه ها نرده به طرفش دو هر از رو هام دست. ایستادم پشتش و رفتم طرفش به

 .نيستي جزئشون تو اما... شدم پشيمون چيزها خيلي از من

 دارم؟ بدي احساس یه من چرا پس -

- ... 

 نداري؟ دوست بارون تو -

 !ها پرسي مي چيزهایي چه... دونم نمي: دادم جواب خنده با

 !عشقم: گفتم و بوسيدم رو اش گونه. انداخت پایين رو سرش

 اینکه براي بود بهتري ي زاویه. بدم تکيه دیوار به تا رفتم عقب قدم دو و ایستادم درست. چرخيد من طرف به

 چي؟ کنه بيرون ها پنجره این از رو سرش نفر یه اگه: گفتم و کردم اشاره پاش تا سر به. ببينمش کامل

 .ام سایه توي هم من. تره ور اون کيلومتر دو که ها اون -

 مياد؟ بهم: گفت. موندم خيره بهش من و شد سکوت بينمون دوباره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زهيري مهسا | کوچ رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

333 

 

 یوارد از رو تکيه. چيه نيتش که بود معلوم برداشتنش قدم مدل از. اومد جلوتر کمي. نگفتم چيزي و زدم لبخند

 .زدیم یخ!... تو بریم: گفتم و برداشتم

 !داغي؟ چرا پس: گفت آروم. گذاشت ام سينه روي رو دستش کف و اومد جلوتر

 !رکسانا -

 .شم قانع من که بگو چيزي یه -

 اریمک استرس مدت این: گفتم ولي!! کنه قانعم که خواستم مي رو کسي هم من خود االن. برد تر پایين رو دستش

 ...زیاده

 باشي؟ داشته استرس تو که ام چکاره من پس -

 وقتي. کرد ساکتم هام، چشم توي مستقيمش نگاه. کرد قفل هام انگشت بين رو اش دیگه دست هاي انگشت

 :گفتم! باشه من مال داشتم شک اصالً و اومد مي بيرون گلوم از زور به که آرومي صداي با آورد باالتر رو صورتش

 .تونم نمي

 .«تونم نمي» نه ،«خوام نمي» بگو: گفت جدي خيلي

- ... 

 .نکشم پيش رو بحث این دیگه من تا «خوام نمي» بگو -

- ... 

 .بگي کافيه فقط -

 و گرفت مشتش توي رو پيراهنم ي پارچه. بود شده گم ذهنم توي ها واژه اما بزنم حرفي که کردم باز رو دهنم

ِ  کردن فکر. بردم پایين رو صورتم خواسته خدا از و نکردم اصراري دیگه. کشيد خودش طرف به حرفي، هيچ بدون

 که چيزي با. دادم مي تسکين رو خودم جوري یه باید که بودم داغون انقدر امشب و نبود من خوني گروه تو زیاد،

 .شد نمي شاخ برام دیگه بودم دیده شيدا از

 نخواسته زیاد انقدر رو هيچي زندگيم تو حاال تا... گشت مي دنبالش هنوز هام لب کرد، جدا رو هاش لب وقتي

 حس. کنه لمس رو پوستش سانت به سانت خواست مي هام دست و بود قبل از تر وحشي بعدیم ي بوسه. بودم

 رو صورتم. ترکوند مي رو مخم داشت خواد، مي بيشتر که داد مي نشون هاش حرکت تک تک و بود من مال اینکه

 !تو بریم: گفتم لبش جلوي و کردم بلند اش شونه کنار از

 ...کردم بلندش هام دست روي و شدم خم باشم، جواب منتظر اینکه بدون
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 دیشب هاي اتفاق و بشم موقعيت متوجه تا کشيد طول ثانيه چند. شدم بيدار خواب از چيزي خوردن تکون با

 و کشيدم باال رو خودم آروم. بخورم تکون تونستم نمي و بود بازوم روي رکسان سر. بشه مرور چشمم جلوي

 .کشيدم روش رو پتو و زدم لبخند. نشد بيدار و گفت چيزي لب زیر. بياد ام سينه روي تا دادم حرکت رو سرش

 چنده؟ ساعت: پرسيد آروم و انداخت دورم رو دستش

 !بخواب... زوده: دادم جواب. بود نشده روشن هنوز هوا

 پخش اطرافش که موهایي روي. کرد نگاهم کج ي کله با و داد تکيه ام سينه روي رو اش چونه. کشيد اي خميازه

 چيه؟: گفت. کردم جمعش اش شونه ي گوشه و کشيدم دست بود

 .هيچي -

 !همين؟ -

 بگم؟ چي -

 هم لحظه یه خواستم نمي. دادم حرکت پشتش و شونه روي رو دستم. نشست جاش سر و شد آویزون هاش لب

 همين من چون بياد، در درست شيدا حرف خواستم نمي... شده قطع ارتباطمون دیشب اتفاق از بعد که کنه فکر

 خوبي؟: گفتم فوري و افتادم دیشب یاد ناگهان. بود نشده تموم چيزي و خواستمش مي باز هم االن

 !چطور؟: گفت و چرخوند رو سرش سریع. بود کرده تعجب صدام تن از

 .کنم فکر... خوبم... آره: گفت بریده بریده و شد متوجه. کردم نگاهش فقط

 دکتر؟ ببرمت خواي مي -

 .دونم نمي... نه -

 داري؟ مشکلي مگه -

 ...نه -

 .مخوب. نيست الزم: گفت و زد لبخند بعد. شدیم خيره هم به سردرگمي با ثانيه چند. کشيد دست موهاش بين

 يچيه دیروز عصر از. مردم مي گرسنگي از داشتم دقيقاً. برگشتم پتو زیر. خندیدم آروم و بوسيدم رو دستش کف

 . نبود شدن بلند حس ولي بودم نخورده
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 .زنه مي چراغ گوشيت: گفت پيچيد، مي خودش دور رو روبدوشامبرش حاليکه در و نشست تخت ي لبه رکسان

! کن لشو: گفتم خيالي بي با و بستم رو هام پلک. باشه ممکنه کي دونستم مي و بودم کرده سایلنتش دیروز عصر

 .مشتریه

 ثلم رکسان، دست توي گوشيم دیدن. کردم باز رو هام پلک صدایي، نه و کردم حس تکوني نه که دقيقه دو از بعد

 سریع. بود رفته بحرش تو بدجوري چون گرفت رو وجودم تموم ترس. پروند سرم از رو خواب که بود یخ آب

 !من به بده: گفتم و نشستم

. کردم دراز رو دستم. شده چيزي حتماً شدم مطمئن دیگه کرد بلند رو سرش وقتي. بود رفته باال ناگهاني صدام

 هستي؟ چي نگران: گفت و نداد پس رو گوشي

 کسي نمياد خوشم فقط: گفتم آروم و دادم قورت رو دهنم آب. بدمش دست از که بودم نگران فقط لحظه اون تو

 .کنه چک رو موبایلم

 بخونند؟ رو هات sms ترسي مي -

 اگر نميدي؟ جواب چرا» ،«شدي؟ تر آروم االن» خوند عادي خيلي و کرد نگاه رو گوشيم دوباره. شد خالي دلم توي

 ...«بـ جواب» ،«بزني؟ حرف توني نمي که هست دختره بيداري؟» ،«دادم مي توضيح موندي مي کم یه

 خواستم و انداختم بازوش دور رو هام انگشت. انداخت تخت روي رو گوشي عوض در. نداد ادامه و گرفت صداش

. کردم چک رو ها پيام ي بقيه. رفت بيرون حرفي هيچ بدون و کشيد عقب رو خودش. بچرخونمش خودم سمت

 وقتي. زنه اش فرستنده که بود واضح کامالً اما کرد راحت رو خيالم کمي که نداشت خاصي ي مسئله به اي اشاره

 و زدم قدم دقيقه چند. اومد مي پذیرایي توي سرویس از آب دوش صداي رفتم، بيرون و کردم تنم چيزي یه

 رکسان؟: گفتم و زدم در به ضربه چند بعد. بشه قطع صدا که موندم منتظر

- ... 

 نميدي؟ جواب -

- ... 

 .عادتشه... بزنه حرف باهام خواست مي زور به که، دیدي! کن باور. نيست مهم برام اصالً آدم این -

- ... 

 ...نداره معنایي هيچ برام ها اس اون عزیزم -

 .داره من واسه ولي -

 !کني تخم و اخم هي تو نميشه دليل که این بشن، من مزاحم ممکنه ها خيلي! رکسان -
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 !عادل رویي پر خيلي -

 .منه با حق چون -

 .«بزني؟ حرف توني نمي که هست پسره» بده sms من به یکي نيست مشکلي تو نظر از یعني -

 ...یکي کنه مي غلط: گفتم و کوبيدم در به

 .دیگه مزاحمه عزیزم؟ کنم چکار: گفتم مالیم لحن با جاش به و ندادم ادامه رو حرفم

 !بگير یاد ازشون کنند؟ مي چکار مردها ي بقيه -

 !کني؟؟ شک من عشق به توني مي واقعاً تو دیشب از بعد -

 .باشم حاال که نبودم «مردها ي بقيه» مثل دیشب من: دادم ادامه. موند ساکت

 سمت و نزدم حرفي دیگه. کردم قانعش حدي تا دونستم مي. زنم مي حرف چي درباره دارم دونست مي خودش

 .رفتم آشپزخونه

 نمایشگاه توي من که روز طول تمام و نخورد صبحونه من با نداد، رو حموم به من شدن وارد ي اجازه رکسانا

 و مداشت گيالني با کوتاه صحبت یه... نگرفت تماس باهام بودم، خریدارها و ها فروشنده با زدن کله و سر مشغول

 نهک رسيدگي کارها به که بود اومده صبح از کمالوند خوشبختانه. کردم بررسي رو کارش تو گذاري سرمایه شرایط

 پدرشون خواستند نمي کدوم هيچ مطمئناً. نشه پيدا شيدا و مسعود ي کله و سر بود شده باعث همين احتماالً و

 .ببره جریان از بویي

 موقع. شد مي پخش بدنم توي عصبانيت از موجي دیروز اتفاق یادآوري با شدم مي کمالوند اتاق وارد که بار هر

 !باش جمعه ي آماده: گفت و کرد نگاهم عينک باالي از خداحافظي

 !هستم: کردم راحت رو خيالش و دادم تکون سر. دیدم مي تفریح از هایي نشونه صداش لحن و صورت توي

 ودب تر منتظره غير که چالشي هر. کنه مي استقبال هيجاني جور هر از بدونم که بودمش شناخته انقدر حال به تا

 از زدن بيرون از بعد. بود ها چالش همون از یکي هم شب جمعه ي مسابقه قرار این. داد مي فاز بيشتر بهش

 تا گيرمب رکسان براي کادویي چه که بودم کرده فکر کلي. رفتم طال پاساژ ترین نزدیک سراغ راست یه نمایشگاه

 هچ داره کم کم که بودم شده متوجه هم خودم و نبود ذاتم تو اصالً دختر یه به کردن فکر همه این. بياد در دلش از

 تو خوبي ي سابقه. شد مي بدل واقعيت به داشت حاال عشق، ي درباره ها ادعا و حرف اون ي همه. مياد سرم بالیي

 .بود تري راحت کردن انتخاب طال نداشتم، خریدن گل
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 مونه موبایلم آپارتمان به مونده خيابون تا دو. کنه جبران رو اش حلقه سادگي که برداشتم نگين پر انگشتر یه

 جونم: دادم جواب سریع و برداشتم رو گوشي خوشحالي با. بودم گذاشته رکسان ي شماره براي که زد رو زنگي

 عزیزم؟

 !بيا زودتر: گفت کوتاهي مکث از بعد

 شده؟ تنگ دلش عشقم: گفتم خنده با

 !منتظره شاگردت -

 وقت زانيار به که بودم کرده فراموش. نداشتم هم رو این از بهتر انتظار ولي خورد ذوقم توي. کرد قطع رو تماس و

 هک بود رانيار بود، نشسته پذیرایي توي که کسي تنها. نيفته مدرسه از که وقت آخر بودم گذاشته عمداً. دادم

 در. کنم عوض لباس که خواستم وقت دقيقه چند. نباشه معذب انقدر که زدم لبخند. کرد مي نگاهم عذرخواهانه

 !بودم رکسان پرشور استقبال این ي کشته من و بود بسته ها اتاق از یکي

 ارب این. دادم تکيه رو سازم و نشستم ها کاناپه از یکي روي گذشت، بهداشتي سرویس تو که دقيقه چند از بعد

 هترب ميگذره که جلسه هر... کافيه: گفتم. کرد شروع دستگرمي آهنگ و تمرین تا چند با. بود آورده رو گيتارش

 .ميشي

 .آقا مرسي -

 ونيبت اگر. کنيم شروع رو نفره دو اجراي بيا: گفتم و برداشتم رو سازم. بود واقعي صورتش رويِ  خجالتي لبخند

 ضبط آماتور، هاي کنسرت واسه. کنم معرفيت آشناهام از تا دو یکي به تونم مي کني، هماهنگ من با رو خودت

 ...چيزها این از موزیک،

 مي بيشتر رو هام تمرین امشب همين از. کنم مي بگيد کاري هر من. ممنون خيلي: گفت و زد برقي هاش چشم

 .کنم

 ...گفتم که آشناها همون و من. بود کرده معرفي رو ما هم، من استاد... خوبه -

 .نتونستم من ولي سراغش رفتند ها اون: دادم ادامه و زدم پوزخندي

 گشتن مشغول عوض در. کنم دپرس رو بچه این از بيشتر و بکشم وسط رو آقاجون دعواهاي پاي که ندیدم الزم

. نشست کنارم. گذاشتم پایه سه روي رو صفحه همون. آوردم رو ساده نسبتاً آهنگ یه و شدم ام کتابچه توي

 راه بعد که بود گيج کمي اول... ریتم و ملودي. کردم شروع و دادم نشون بهش رو زد مي باید که هایي قسمت

 ساز دو هر صداي که جوري. کنه کار ها زمانبندي روي خواستم ازش و برداشتيم رو هم از جدا هاي صفحه. افتاد

 .بذاره قرار آموزشگاه از اش دیگه هاي دوست با بود مجبور نفره دو تمرین براي. بشه حل هم توي
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 وير دستم زدن ورق موقع. بود اتاق اون ي بسته در پشت هنوز من ذهن و بودیم کرده تمرین ساعت نيم از بيشتر

 يتو رکسان که بود آهنگي همون. بودم کرده اجراش قبالً. بود فيلم یه تيتراژ موسيقي. موند ثابت صفحه یه

 شروع رو آهنگ همون. بود یادم من ولي نه، یا یادشه اصالً دونستم نمي. داشت دوست و بود شنيده ماشينم

 يرونب اتاق از رو رکسانا باالخره... دقيقه سه... دقيقه دو... دقيقه یک. بود شده بيشتر تمرکزش هم زانيار کردیم،

 وندند. بيرون بره خواست مي انگار. داشت شال و شلوار و مانتو. موند نصفه آهنگ و کردم نگاه طرفش به. کشيد

 از که «برید؟؟ مي تشریف کجا» بپرسم خواستم. بود من روي اخموش هاي چشم. دادم فشار هم روي رو هام

 تلفن صداي. کرد مي حرکت برعکس و رکسان به من از زانيار نگاه. رفت آشپزخونه طرف به و شد رد جلومون

: دادم جواب خودم بود، من کنار عسلي روي گوشي. داشت نجات بودیم توش که بدي وضعيت از رو سه هر خونه

 بفرمایيد؟

- ... 

 بله؟ -

 !دارم کار خانومت با!... برداره دیگه یکي بودم اميدوار -

: تمگف. بود کرده کاري یه حاال تا وگرنه بترسونه رو من خواست مي. بود اعصابم روي سوهان مثل شيدا ي کلمه هر

 .گرفتيد اشتباه

 سياهي از باالتر. نبود مهم برام دیگه کرد مي کاري هر. داشت هم آدرس حتماً داشت، شماره وقتي. کردم قطع و

 براي مدرکي که درسته! دونم مي موردش در چيزي هم من حاال که دونست مي اون بر عالوه. نيست رنگي که

 سر رو گوشي من و نزد زنگ دیگه. کرد مي درگير رو کمالوند ذهن هم گفتنش حال هر به ولي نداشتم اثباتش

 .گذاشتم جاش

 نارنگي یه. نکرد نگاهم اما اومد من سمت بعد. کرد مي تعارف زانيار به کمرنگي لبخند با رو ميوه ظرف رکسانا

 !بکن پوست چيزي یه: گفتم زانيار به و برداشتم

 .نکنه درد شما دست -

 بش تا و کردم مشخص خونه، تو تمرین براي آهنگ تا چند. برگشت اتاق به دوباره و کرد تعارف بهش هم رکسان

 ونهخ قرن یک انگار که بود شده کور و سوت انقدر خونه فضاي رفت بيرون زانيار وقتي. کردم تموم رو کالس نشده

 وت در الي از رو دستمال. کردم باز رو مشترکمون اتاق در و کشيدم بيرون جعبه از کاغذي دستمال یه. بوده خاله

 !صلح: گفتم و دادم تکون فرستادم،

. شدم اتاق وارد و خندیدم آروم. برگردوند رو روش من دیدن با. کرد مي نگاه در به داشت. بردم داخل رو سرم بعد

 با رو چيز همه خواستم مي و اومد نمي خوشم کشي منت از. بود نشسته تخت روي زانو چهار راحتي، لباس با
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 پاشو :زدم غر. زد پس رو دستم اعتراض با. گرفتم هام انگشت بين رو بينيش و ایستادم نزدیکش. کنم حل شوخي

 !کن درست شام

- ... 

 .است ریخته هم به که هم خونه -

- ... 

. هنشست خاک سانت یه: گفتم و داشتم نگه صورتش جلوي رو انگشتم. کشيدم دست تخت تاج اي قهوه چرم روي

 کني؟ مي غلطي چه اینجا تو پس

 کليمش خوبه؟ حالت: پرسيدم. بگيرم رو ام خنده جلوي نتونستم که کرد نگاهم جوري و کرد بلند رو سرش سریع

 نداري؟

 .گفتم نمي تو به هم داشتم -

 !ميشي راضي ببينم بزن، رو من بيا اصالً: گفتم مظلومانه و کردم کج طرفش به رو سرم

 بياري؟ در رو ها بازي مزه بي این اینجا اومدي -

 .بدم بهت رو این اومدم... نه: گفتم همزمان. کردم باز و گرفتم سمتش به رو انگشتر ي جعبه

 .رفت باال ابروش و افتاد انگشتر روي نگاهش

 !دیگه بگير -

 .نخواسته هدیه ازت کسي... باش آدم تو -

 !بنداز... مراده نطلبيده انگشتر! کنيا مي توهين داريِ...  ا -

 نارک انگشت توي. برداشت رو انگشتر باالخره و داد تکون سر تاسف با جعبه، به نگاهي انداخت، من به نگاهي

 مي بلند حاليکه در بعد. نفهميدم رو معنيش من که داد اش لوچه و لب به عجيبي حرکت یه. کرد امتحان اش حلقه

 خوري؟ مي چي: گفت شد

 .فرنگي توت: گفتم و زدم خنده زیر ناگهانيش حالت تغيير از

 !!خوره؟ نمي بر هات سيبيل به: گفت و برگشت در جلوي

 باز هنيم در کردم؟ مي صبر باید چرا نبود مانعم چيزي که حاال. شد منظورم متوجه که برداشتم طرفش به قدم چند

 ...انداخت باال خيالي بي با رو هاش شونه و زد کوچيکي لبخند. بستم رو سرش پشت
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. بود شده بهتر. زدم زل خودم به ورزشم، اتاق قدي آینه توي و کردم عوض بار سومين براي رو موهام بستن مدل

 برد با بود قرار. بخوره امشب هواي و حال به که بودم پوشيده سياه دست یک. کردم بررسي هم رو هام لباس

 ي برنامه خودش. باشيم آماده امشب براي که بود خواسته خودش. بزنم کمالوند به محکم دهني تو یه مهدي

 .کنه خالي رو دلش تو ظاهرم حتي خواستم مي... بود چيده رو امشب

 ي کرده آرایش صورت شدم اتاق وارد که همين. مهدي و موتور دنبال برم و بردارم رو پالتوم که رفتم بغلي اتاق به

 بهش پرسشي. چرمش بلند پاشنه هاي بوت بعد کوتاهش، و مشکي شب لباس بعد اومد، چشمم جلوي رکسان

 حاضري؟: گفت. کردم نگاه

 !!چي؟ -

 !حاضرم هم من حاضري، اگه ميگم -

- ... 

 پارتي؟ بري خواي نمي مگه -

 .دارم کار بيرون گفته؟ کي -

 جمعه؟ -

 .دیگه آزاده شغل -

 رسي؟ مي خودت به انقدر کار واسه -

- ... 

 !کنم يهمراه رو شوهرم خوام مي هم من پس کاره، اگر -

 !کني مي جا بي خيلي: زدم داد

: گفت آروم. شد برابر ده عصبانيتم. بياد من دنبال خواست مي آرایش و لباس این با. انداختم پاش تا سر به نگاهي

 .کاریه جور چه بدونم خوام مي

 .نداره ربطي تو به -

 !نميشيني موتور پشت دیگه من خاطر به نگفتي مگه -

 .نميشينم -
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 ميري؟؟؟ کجا رسي مي خودت به هم انقدر و زنه مي غيبت که هایي وقت پس -

 هيچ من کرد مي فکر و بود شده آروم اوضاع تازه. بگم بهش چيزي ها شرطبندي ي درباره نداشت امکان اصالً

 سوار خواستي ازم عزیزم: گفتم و کردم حفظ رو خونسردیم. کنم خرابش خواستم نمي. زنه نمي سر ازم خطایي

.. .گذاري سرمایه. کنم صحبت تاجر سري یه با ميرم دارم هم االن... چشم گفتم هم من نشه، چيزیم که نشم موتور

 .که برم بيفتم راه ها دهاتي مثل تونم نمي. همين

 بدوني که نميشناسي رو من انقدر تو ولي. ميگي دروغ داري دونم مي که کردم شناختنت صرف وقت انقدر من -

 !کنم مي رو بکنم بخوام که کاري

- ... 

 .ميام باهات هم من -

 !نمياره رو زنش کسي!! تاجر سري یه با مالقات گفتم؟ چي نفهميدي -

 .نداره کار به ربطي ميري داري که جایي دونم مي من -

 حرفي هيچ بدون و آوردم بيرون رو پالتوم. رسوندم کمد به رو خودم قدم چند با و دادم بيرون صدا با رو نفسم

 به مداشت. کرد مي حرکت دنبالم پوشيد مي که حالي در و بود برداشته رو شالش و پالتو. رفتم آپارتمان در سمت

 زا هایي حالت که کردم نگاهش جوري و برگشتم سمتش در نزدیک. نزنم حرفي که گرفتم مي رو خودم جلوي زور

 رايب خوبه، تو براي که جایي بيام؟ من که نگراني چرا: گفت و نکرد نشيني عقب اما دیدم، صورتش توي رو ترس

 !بده؟؟ من

 !ببرمت؟ وضع و سر این با خواي مي: گفتم و کردم اشاره هاش لباس به

 .برگردي تا مونم مي ماشين تو من بود کاري ي جلسه اگه -

- ... 

 چيه؟ مشکلت -

 من... !عشقم! رکسانا: گفتم. خورد مي تاب و پيچ شکمم ببرم، خودم با ریخت این با رو رکسانا اینکه فکر از حتي

 !نکن عصباني رو

 !بدونم حقمه. ميري کجا بدونم بخوام که رسيدیم حدي به مون رابطه تو دیگه عادل -

 .گردم برمي زود -

 نپرسم؟ هيچي نگم؟ هيچي کي تا داري انتظار -
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 .کاریه ي مسئله. دادم رو جوابت که من -

 !ميگي دروغ -

 !دیگه کن بس: زدم داد. داد مي گير چرا. بود شده کارم از بخشي گاراژ اون دیگه. گفتم نمي دروغ

 ميري؟؟ کجا بفهمم ترسي مي انقدر یعني -

 .گردم برمي زود. اتاق تو برو... کن تمومش: گفتم. اومد نمي خوشم اصالً. اومد نمي خوشم صداش لحن از

 ...برداري دیگه قدم یه: زدم داد. اومد در سمت حرفم به توجه بي

 ميشه؟ چي: زد داد

 تخت روي و شدم اتاقمون وارد. کردم بلندش کنم، اعتنایي زدنش جيغ به اینکه بدون و رفتم طرفش به سریع

 هب. کردم قفل رو در. زدم بيرون اتاق از و آوردم در آرایشش ميز کشوي از رو کليدها بياد، خودش به تا. انداختمش

 !ببينم بيار حرف من حرف رو دیگه بار یه: گفتم. کوبيد مشت در

 .خودمون ي خونه برم خوام مي اصالً!... کن باز! کن باز رو در -

 من پيش از که کرد مي رو فکرش حتي حقي چه به بودم؟ چکاره اینجا من پس خودشون؟؟ خودشون؟ ي خونه

 پس جواب زنم به کنم مي کاري هر نيست قرار من. هست که قبرستونيه همين ات خونه: گفتم و کوبيدم در به! بره

 !کن فرو گوشت تو رو این. بدم

 اب و کشيدم عميقي نفس بعد. زدم قدم در اطراف دقيقه یه. نگفت چيزي ولي کوبيد در به محکم ي ضربه یه

 کنيم؟ رو زندگيمون راحت نميذاري چرا کني؟ مي چکار ببين رکسانا: گفتم بيشتر آرامش

 .برف تو بکنم رو سرم که نيستم راحت اینطوري من خودته؟ راحتي منظورت: شد شنيده دور از صداش

 .آوردم مي در دلش از شب آخر. رفتم بيرون خونه از و دادم فحشي لب زیر

 هک شروعي این با امشب که گفت مي دلم ته چيزي یه ولي نداشتم اعتقاد ها پرت و چرت این و منفي انرژي به من

 مهدي ي درمونده ي قيافه به وقتي. کردم پيدا اعتقاد چيز همه به بعد ساعت چند. ميشه تموم بد حتماً داشت

 ذارواگ رو نتيجه ورزشي گزارشگرهاي قول به دیگه، هاي خيلي و کمالوند و منِ  ناباوري کمال در که کردم مي نگاه

 .بود گرفته ماهي آلود گل آب از که دیگه خرشانس یه به بلکه کمالوند، سوار موتور به نه. کرد

 خالي و بزنم داد سرش نميذاشت هم مهدي ي عذرخواهانه صورت و کنه آرومم تونست نمي هيچي لحظه اون

 بقيه براي شاید. بودم گذاشته وسط کمالوند با لجبازي سر که زیادي خيلي پول. بود زیادي پول سر مسئله. بشم

 و دبو شده خالي بانکيم حساب دیگه. نبود شدني جبران ناگهانيش دادن دست از من براي اما بود خرد ها پول این

 هم يپا به انقدر ما سوارهاي موتور. داد نمي تسکينم بود، نبرده هم کمالوند اینکه حتي. کنم سکته بود نزدیک
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 که کمالوند مسن هاي رفيق از یکي حاال و شدند همدیگه باخت باعث خودشون نهایت در که پيچيدند

 هر کمالوند و من. کردند تعریف براش رو سال جک انگار که خندید مي جوري داشت بود، زده جلو موتورسوارش

 .شد چي نفهميدم خدا به: گفت هولکي هول دیگه بار یه مهدي. بودیم باخته خودمون حماقت به دو،

 ای نقد کنيد؟ مي چيکار بودي؟ گذاشته پول چقدر: اومد حرف به دوباره گفتم؟ مي باید چي. کردم نگاهش فقط

 چک؟

 .ندارم اعصاب کن ولش -

 ...طرف اگر... نبود من دست داداش -

 .کنم کتاب حساب من تا بمون منتظر کم یه... دونم مي -

 زیرش؟ بزني نميشه -

 هک همونطور خوشبختانه. طرفيم بچه مشت یه با کرد مي فکر. برگشتم ساختمون به و کردم نگاهش چپ چپ

... کني کم رو مخصوص... خلوت و صدا و سر بي. نبود کار در اي پلوغي شلوغ و جشن هيچ امشب بود، قرارمون

 زا حالم. رفتم سالن ي گوشه کوچيک بار سراغ مستقيم. بودند نيومده کمالوند همراه هم کثافت تا دو اون حتي

 بلند و باریک بطري یه. نشه آبروریزي که شدم مي آروم جوري یه باید و بود تر خراب کردم مي فکر که چيزي

 ام هشون به دستي. فرستادم پایين زور به رو اش گزنده تلخي. بردم لب به مارکش و بو به توجه بي و برداشتم

 مقتدرانه؟ باخت یه یا ميدي ترجيح رو مفتضحانه برد یه: گفت آروم که بود توکلي. نشست

 !مقتدرانه برد یه: گفتم و کردم ریز رو هام چشم

 ولي... آوردم بد امشب هم من: گفت بعد. کرد نگاه بودم کشيده سر دوباره رو بطري که من به و خندید کوتاه

 !ودکا به نکردم حمله اینطوري

 !رفيق خيال بي -

 معتج باید پاتيل و مست بدي، ادامه: گفت. باشه من رفيق که خورد نمي گندميش جو موهاي و باکالس لبخند به

 !رفيق!!... کنند

 ...نيست خوب شهرتت و آبرو براي: داد ادامه تر آروم

 به و. سوخت مي آتيش هاش چشم توي که دیدم رو کمالوند دور از. شد دور و انداخت باال شونه. دادم تکون سر

 گروه شدن جمع منتظر و خوردم اي دیگه ي جرعه. گرفت من از رو نگاهش. رفت مي بزرگي چوبي مبل سمت

 بودم یدهند حال به تا من البته. نياره در دبه کسي بعداً تا کرد مي رسيدگي مالي کارهاي به باید که شدم کوچيکي

 .کنه ارزش بي رو خودش امضاي و حرف و بياره در بازي کولي ها، آدم این بين از کسي که
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 که خصوص به. بگذره زودتر امشب خواستند مي همه انگار. شد تموم ها کتاب و حساب و گذشت مدتي باالخره

 و بود شده تر واقعي هام پول دادن دست از حاال اما من براي. بودند نيومده اصالً ها خيلي و نبود خاصي سرگرمي

. نبيرو زدم مي و خوردم مي کمي فقط نبود، خوب حالم. رفتم بار سراغ دوباره... تر معني بي اطرافيانم گفتگوي

 ي جرعه و... اي دیگه ي جرعه. نبود کم هم انقدرها ظرفيتم ولي نبودم خط هفت و خور مشروب که درسته. همين

 نه؟ نداري، رو باخت تحمل: گفت و اومد طرفم شناختم، مي اسم به فقط و کم خيلي که مردي... اي دیگه

 من؟ -

 ترین نزدیک روي. لعنت. داد مي نشون تر بزرگ مرد صورت روي پوزخند که بود شده گرم کمي سرم ظاهراً

 ودب گذشته دقيقه چند. اومد مي جا حالم بعد و کردم مي استراحت کمي یه. دادم تکيه رو سرم و نشستم صندلي

 زیر من چون رسيد مي نظر به داري خنده فکر انگار ولي بزنم داد یکي سر خواست مي دلم شدن آروم جاي به و

 ...صبح خود تا بشم ولو هام رفيق از یکي ي خونه خواست مي دلم. شناختم مي رو هام حالت این. زدم خنده

 طرفش وگرنه رفت کي کمالوند که نشدم متوجه و بود تر خلوت بر و دور. کردم باز رو ام شده سنگين هاي پلک

 مي رو کار این االن همين آره. بيرون ریختم مي دونستم مي شارالتانش پسر و دختر اون از چي هر و رفتم مي

. دمب گوش بخوام تا نبود مهم برام اصالً که زد حرفي کردم، نگاهش وقتي و خورد تکون صورتم جلوي دستي. کردم

 مگرفت دستش از. کرد تعارف اي سوخته نيم سيگار کسي کردم باز وقتي و دادم فشار هم روي رو هام پلک دوباره

 و کج هاي خنده به. شد مرور چشمم جلوي تصویرهاش و افتادم ها قدیم یاد. کرد عوض رو حالم که زدم پکي و

 دونستم نمي و افتاد هام انگشت بين از. ببرم دهانم سمت رو سيگار کردم سعي. خندیدم اطرافم نفر چند مأوج

 یه به و دمش بلند زور به صندلي ي دسته به تکيه با. برسم بهش تونستم مي و بود نرفته هنوز کمالوند شاید! کجا

 .خوبه پارک پشت دیوار همون: گفتم. گرفت رو بغلم زیر کسي چرا؟ دونستم نمي که برداشتم قدم طرفي

 بودم؟ گذاشته جا رو ام تيکه چهل توپ چرا من و گفت چيزي انگار که مهدي صورت بعد

 این هک فهميدم بعد ثانيه چند. چيه بدم تشخيص تونستم نمي. چرخوندم سر اطراف به و پریدم خواب از صدایي با

 .داشت برنمي و بود گذاشته زنگ روي رو دستش کسي. هستم خودم آپارتمان توي من و است خونه در ممتد زنگ

 چند. شدم بلند دوباره. خوردم زمين محکم که کردم بلند رو خودم بودم، شده مچاله روش که اي کاناپه روي از

 جور و جمع رو فکرم تونستم نمي. بود داغون حالم و داشتم بدي سردرد. بود کوفته بدنم. خوردم تلو تلو اول قدم

 تصویر. بشه خفه لعنتي زنگ این خواستم مي فقط. رسوندم آیفون به رو خودم زحمت به. چيه دليلش ببينم و کنم

 .شد قطع صدا خوشبختانه و کردم باز رو در. بود افتاده رامبد

 راچ دونستم نمي من حاليکه در و اومد بيرون آسانسور از هميشه از تر سخت خيلي صورتي با رامبد بعد دقيقه دو

 و يدکوب ام سينه توي رو در که بزنم حرفي خواستم. شد نزدیک بود، داشته ام نگه سستي به زانوهام و اینجاست

 از. نبرد حساب اصالً که بود اومده در آب از اي دیگه جور صورتم احتماالً ولي کنم اخم خواستم. اومد داخل

 کجاست؟ رکسان: گفت بلند. نيومد خوشم اصالً هيکلم، تمام به نگاهش
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 به رامبد... و کردیم دعوا. شد مرور ذهنم توي کم کم دیشب اتفاقات بود؟ کجا... کشيد سمت اون به ذهنم تازه

 اینجایي؟: گفت و کوبيد بسته در تنها روي. رفت ها اتاق راهروي طرف

 .آره: گفت داخل از ضعيفي صداي

 کليدش: دز داد عصبانيت با و برگشت من سمت بعد. کوبيد در به اش تنه با و کرد پایين باال رو دستگيره بار چند

 !!بيار رو

 رو مپهلو و دادم فشار رو ام شقيقه روي درد از بود؟ کجا کليد... کليد. کردم نگاه خودم به بعد و رامبد به گيجي با

 در .کشيد بيرون رو کليد دسته و هام جيب گشتن به کرد شروع و آورد هجوم طرفم به رامبد. دادم تکيه دیوار به

 هاش چشم آرایش. بود ایستاده در پشت اي ریخته هم به ي قيافه با رکسان. زد زل رکسان صورت به و کرد باز رو

 این کي از: پرسيد رامبد. شد قفل هام چشم توي نگاهش. کرد مي گریه هم هنوز حتي بود، پخش صورتش روي

 تویي؟

 از: پرسيد رکسان از دوباره. دادم قورت رو دهنم آب. چرخيد من سمت به غضبش از پر نگاه. نزد حرفي کسي

 !کي؟

 .دیشب -

 نزدي؟ زنگ دیشب همون چرا زدي؟ زنگ االن چرا -

 :زد داد سرش رامبد. بودم نگرفته ازش رو موبایلش... اومد مي یادم داشت کم کم. کرد نگاه من به دوباره رکسان

 !!بجنب! بپوش رو هات لباس برو

 !کن ولش: گفتم زد؟ مي داد سرش داشت حقي چه به

 !!عياشي؟ دنبال بري کني، زندانيش اینجوري که کنم ولش... کنم؟ ولش: گفت و چرخوند رو سرش سریع

 داخل رفت، بهداشتي سرویس داخل و شد رد جلومون از رکسانا. بزنم که نداشتم حرفي هيچ. ندادم رو جوابش

 بيرون سرویس از وقتي. زدم مي حرف تنها رکسان با باید. نکنه نگاهم که کرد سعي رامبد. بود حمام فقط اتاق

 رو بازوم رامبد. شدم اتاق وارد دنبالش. بود سرخ هنوز هاش چشم و بيني اما بود شده بهتر کمي ظاهرش اومد،

 بين زا رو دستم و نيفتم تا داشتم نگه رو در. بدم دست از رو تعادلم بود نزدیک که کشيد جوري و گرفت در جلوي

 !!کنار برو: گفت اخطار با. آوردم بيرون هاش انگشت

 .بزنم حرف باهاش خوام مي -

 !بزنه رو حرفش بذار: گفت کرد مي تنش رو مانتوش که همونطور رکسان

 !!حاال داشتيد تشریف کجا؟: گفتم و بستم رو اتاق در. گرفت فاصله در از و زد پوزخندي رامبد
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 بيني؟ نمي عادل: گفت دلخور و کرد ول رو هاش دکمه

- ... 

. رفتي و انداختي تو این شب 7 از رو من! رسيدیم کجا به ببين نشده ماه یه هنوز. خوریم نمي هم درد به ما -

 ...نگفتي

 ؟بودي رفته کاري ي جلسه... رو خودت وضع کن نگاه: داد ادامه. نيفتم که دادم تکيه دیوار به من. افتاد گریه به

 !آره؟

 !رکسانا -

 صداي شنيدم. گردي برمي زود گفتم خودم به هي دیشب. شدم خسته دیگه... ميگي دروغ من به داري اش همه -

 !!چته دونستم مي خونه، تو آوردت که رو کسي

 ...نمي فکر. دادم دست از رو کنترلم... لحظه یه من -

 !کن گوش -

- ... 

 تو ولي. رامبد به زدم نمي زنگ اومد، مي یادت رو من زودتر ذره یه اگه اینجوري؟. توئه با من مسئوليت مثالً -

 !کردي فراموش رو من هم االنش همين

 ...که گفتم! عزیزم -

 .هستي آدمي همچين دونستم نمي ولي ميشناسمت کردم مي فکر من... من -

 چيه؟ منظورت -

 !ميره یادت فردا بدي قول که هم االن همين... نيستي بشو عوض تو عادل -

 پرت و چرت: گفتم و دادم بيرون عصبانيت با رو نفسم!«... نيستي بشو عوض تو» زد زنگ گوشم تو آقاجون صداي

 !نگو

 

 کليمش هم با ما که جایي تنها: گفت آروم و رفت عقب سریع. کنم بغلش که کشيدم رو بازوش و رفتم سمتش به

 .خوام نمي رو زندگي این. کنم فراموش پتو زیر رو چيز همه که نيستم زني من. تخته تو نداریم

 .کنيم مي درستش اما. توئه با حق... خب خيله -
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 .بري نميذارم من: کردم اضافه و دادم تکون محکم رو سرم

 .بياي کنار بهتره: گفت جدي خيلي و کرد پاک هاش آستين با رو خيسش صورت

 .بري نميذارم من: گفتم عصباني

 .وایسي پا سر توني نمي حتي نميذاري؟ واقعاً: گفت کنایه با

 !کن تکرار دیگه بار یه: گفتم هام دندون الي از. برخورد بهم

.. .نميشي درست تو. اینجا اومدم مي نباید اصالً بود، اشتباه کارم. بزنم گول رو خودم خوام نمي دیگه من! عادل -

 .نميشي

 ميگي؟ داري چي هست حاليت: زدم داد

 !بنداز آینه به نگاه یه! نيست حاليت تو -

 من پي چشمت سال ده: گفتم و زدم پوزخند. کرد مي ترم ناراحت لحظه هر پام تا سر به نگاهش و ها جمله این با

 من؟ به ميندازي تيکه شدي؟ آدم حاال کردم، نمي هم نگاهت من و بود

 !جات سر برگرد: زدم داد و ایستادم جلوش سریع. رفت در سمت بعد. کرد نگاهم فقط ثانيه چند

 !دومونه هر نفع به -

 !!بري نداري جرأت! نميري جا هيج -

 !داداش: گفت بلند و ترکيد بغضش

 !جلو بيفت: گفت رامبد عصبي صداي و شد باز در لحظه همون

 محکم رو من و اومد سمتمون به رامبد. داشتم نگه پشت از رو هاش دست. کرد حرکت من به توجه بي رکسان

 !بيرون گمشو خوري؟ مي گهي چه من ي خونه تو اصالً تو: زدم داد و خوردم دیوار به تلو تلو با. کشيد کنار

 خاطر به فقط نکردم ات پاره و لت جا همين اگه! عادل شو خفه: گفت داد مي هل جلو به رو رکسان که همونطور

 !خواهرته

 مک یه حاال. چسبيدم رامبد ي یقه به پشت از و کردم جمع رو نيروم تمام. رفتم دنبالشون. رفتند بيرون اتاق از

 ور مچم دو هر. کشيدمش عقب به... بودند برده اینجا از رو نعشش االن تا که نبود خراب حالم اگر. بودم شده بهتر

: گفت و کشيد رو رامبد دست رکسان. شدم خم و شد شل هام دست. کوبيد پام وسط زانو با و چرخيد. گرفت

 !نزنش خدا رو تو! نزنش
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 بيرون بذاري در این از رو پات رکسانا: گفتم و زدم زل رکسان هاي چشم به. بيرون بره که زد داد سرش رامبد

 .نميارم رو اسمت دیگه

 !کني مي درستي کار: گفت فقط و خورد سر اش گونه روي چشمش از قطره یه

... گذاشت بيرون لعنتي در اون از رو پاش رکسان ولي موندم جا همون من. زد خشکم و زمين روي افتادم جا در

 .زدم زل بسته در به و موندم جا همون من... رفت

 

 تمتونس نمي حتي. نداشتم قرار و آروم و بشينم جا یه تونستم نمي ولي بود بهتر جسميم حال بعد ساعت نيم

 حداقل تا بود زدن گيتار رسيد مي ذهنم به که چيزي تنها. کرد مي بدتر رو اوضاع خاليم ي معده و بخورم چيزي

 به که اميدي خرده یه همون کرد، لرزیدن به شروع ها سيم جلوي هام دست وقتي اما بده، بهم کردن فکر تمرکز

 ریختن ي اجازه که دادم فشار هام چشم روي محکم رو هام دست کف. رفت بين از هم داشتم اوضاع شدن درست

 22 مرد یه نه بود ها دختربچه مال چيزها این. کنم گریه که نبودم ضعيف انقدر من! نه. نده هم رو قطره یه حتي

 ...کردم نمي گریه که من ولي بودند برده رو عروسکم! من بازوي دور با ساله

. شد زده در زنگ دوباره که گذشته چقدر دونستم نمي. کشيدم دراز هال وسط فرش روي و کردم ول رو ساز

 ونا. برگشته و کرده فرار رامبد دست از رکسان کردم فکر لحظه یه براي. رفتم آیفون سمت و شدم بلند سریع

 هم رو اسمش مطمئناً. بخوره تکون بغلم از نميذاشتم دیگه و کردم مي بغلش کردم، مي باز براش رو در من وقت

 خواي؟ مي چي: گفتم و برداشتم رو گوشي اميدي نا با. نبود رکسانا بود، در پشت که کسي ولي! آوردم مي

 !شده بد حالت دیشب گفت مي بابا: داد جواب و کرد بلند دوربين سمت رو سرش شيدا

 خب؟ -

 کارش؟ سر نرفته دختره مگه. دارم حرف باهات من!... کن باز -

 مي. زد زنگ دوباره بعد ثانيه چند. کوبيدم جاش سر رو گوشي. بود کرده ول رو من... بود رفته دختره... دختره

 ینا با رو من هم دختر ترین کنه اگر. نشستم ها مبل از یکي روي و کردم باز رو در. نميره که سمجه انقدر دونستم

 ریخته هم به که بر و دور به نگاهي. شد خونه وارد وقتي. داشت مي بر سرم از دست دید مي بو و قيافه و ریخت

 !نبود نگرانت خود بي بابا پس: گفت دقيقه یه از بعد و ایستاد روم به رو... من به بعد انداخت، بود

 فرستاده؟ رو تو اون -

 .جورایي یه -

 گفته؟ بهت چي -
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 وگرنه کرده جمعت رفيقت گفت... ریختن آتيش به هيزم بدتر هم عده یه و ریختي هم به مسابقه بعد گفت -

 ...بگيره آژانس برات خودش شد مي مجبور

 .زدم پوزخند

 هست؟ هم روزهایي همچين بودم نگفته بهت مگه. داره باخت و برد قمار -

 کني؟ سخنراني اومدي -

 !!بيفتي روز این به چندرغاز خاطر به کردم نمي فکر -

 !نبود چندرغاز من واسه پول اون! چندرغاز: گفتم و دادم تکون سر

: گفت. بود کشونده اینجا به رو من و بودم متنفر ازش مرگ حد تا که حسي همون. شد ترحم از پر هاش چشم

 .سرت فداي

- ... 

 .ميدم خودم حساب از من مهمه انقدر اگه -

 .فهمه نمي که بابا: گفت تر آروم و ترسيد که کردم اخم جوري و چرخوندم طرفش به رو سرم

 خواي؟ مي من جون از چي -

 !!نرسيدي؟ خواستي مي که چيزي به هنوز: دادم ادامه و شدم بلند جام از

 !هنوز؟ -

: پرسيد و برد عقب صورتش جلوي از رو موهاش. بود کرده ریز رو حالتش خوش ي تيره هاي چشم. کردم نگاهش

 نه؟ کردي، ردش

 بفرستمش، من اینکه از قبل بره؟ و کنه ولم تا نداشت فيلم اون دیدن به احتياجي زنم اینکه گفتم؟ مي چي

 .اومدي عقل سر باالخره... خب: گفت. نزدم حرفي رفت؟ خودش

 گفتي خودت... من با که نداشتي دوست رو من اگه تو! امير: داد ادامه. رفتم پنجره سمت و کردم عصبي ي خنده

 .نمينداختي رو ات حلقه. داري اختالف باهاش

 .زندگيش دنبال ميره اینطوري حداقل: گفت و اومد جلوتر. نکردم نگاهش

 ندارم اختالفي رکسان با که بودم گفته بهش بار چند. شد مي چيزیش یه واقعاً. داشت حق روانشناس ي درباره

 دروغي یه که باشم عوضي آدم یه فقط من که داد نمي رو احتمالي همچين حتي. زد مي رو خودش حرف مدام ولي

 آورده کم روز اون باالخره من و رفت مي ور باهام داشت که بود وقت خيلي. گذرونده وقت باهاش و گفته بهش
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 که کسي. دیدم برادرش با رو اون من که آورد نمي خودش روي به اصالً. دید نمي اینجوري رو قضيه اون ولي بودم

 .داشتم کم رو یکي همين. چسبوندم خنک ي شيشه به رو پيشونيم. داره مشکلي یه حتماً نشه، سرش برادر

 تفرص یه دنبال. کني مي اشتباه ولي کني، مي فکر چي مسعود و من ي درباره دونم مي: اومد تر نزدیک از صداش

 .بدم توضيح که بودم مناسب

 نه؟ است، شده حل چيزها این خارج تو باشي؟ برادرت بغل تو اونطوري اینکه رو؟ چي -

 نگفته؟ بهت بابا: گفت آروم بعد و زد زل بهم گيج

- ... 

 !نگفته؟ بهت چرا... داشت خبر تو و من ي رابطه از که بابا -

 .نداریم اي رابطه هيچ ما: کردم اصالح

 مادرم، مرگ از بعد. نيستم دخترش من. گفتم مي زودتر وگرنه دوني، مي کردم مي فکر من: گفت و نداد اهميتي

 .نيستيم برادر و خواهر که ما. همين بود، مادرم عاشق. کرد بزرگ رو من

 زشتي از کم یه. زدم پوزخند!! بزنه مورد این از حرفي که بود نداده زحمت خودش به هيچکس مدت این تمام تو و

 يبود اومده االن پس دونم، مي کردي مي فکر اگر: گفتم و انداختم باال رو هام شونه و ابروها فقط. شد کم کارشون

 بدي؟ توضيح رو چي

 ...خب -

 .باشي بهتري شرایط تو که ميگم بعداً: گفت عاقبت. کنه سنگين سبک که بود کرده مکث

 مه رو رکسان رفتن کار سر حتي! بود افتاده من شرایط فکر به حاال کردن، بازي جاسوس و تهدید همه این از بعد

 رفتند، مي رکسان طرف کدومشون هر اگر. شدم عصباني... پدرش ي خونه... کارش محل شاید. دونست مي

 !کردم مي قلم رو پاشون

 و رفت آشپزخونه سمت بعد. رسيده خونه به انگار که آورد در جوري رو سفيدش بافت و انداخت رو کيفش

 !شدي گچ مثل... خونه برات. کنم مي درست قهوه من حموم، بري تو تا: گفت همزمان

 باز از قبل. گشت برنمي رکسانا که من موندن کثيف با. رفتم حموم سمت به بحث بدون و انداختم خودم به نگاهي

 .نيست مسعود و من بين چيزي: گفت بلند شيدا سرویس، در کردن

 چي؟ تو و مسعود بين: گفتم بلند جا همون از

 برقي یه بوي وسط این و بشم نزدیک شيدا به من خواد نمي مسعود که بود واضح کامالً بودم، مرد یه که من براي

 .بود هام گربه سر... گفت مي که اي هدیه اون: شکست رو سکوتش. اومد مي
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 نگفتي؟ پدرت به چرا: گفتم و گرفتم نادیده رو تهوعم حالت. پيچيد خودش به خاليم ي معده تصورش با

 .ميشه دیوونه بفهمه اگه. بفهمه نباید بابا: گفت جدي خيلي و گرفت قرار دیدم توي خودش صداش، جاي به

 نيست؟ بينتون هيچي نگفتي مگه -

 ...نيست: زد داد

 ...هم چيزي کوچکترین! نميبينه رو ما چشم اون به بابا ولي نيست: کرد اضافه تر آهسته صداي با بعد

 برام که چيزي تنها. داشت ربطي چه من به اصالً. بشه باز که زدم اي ضربه در به. برگشت و نداد ادامه رو حرفش

 انرکس به حتي که کرد مي تهدید دوباره اگر و بود داده دستم ضعف نقطه یه االن همين که بود این داشت اهميت

 وقت هيچ و زدم پس رو رکسان بهش عشقم خاطر به کرد مي خيال احتماال. کردم مي استفاده ازش کنه، نگاه چپ

 !نميدم انجام اش عليه بر کاري

 

 

 

0 

 !آقا: گفت مرد. کردم فراموش رو مشتري حضور گوشيم، ي صفحه روي فاطمه ي شماره دیدن با

 ...لحظه چند: گفتم و کردم بلند رو سرم

 بله؟: دادم جواب رفتم، مي نمایشگاه خلوت سمت حاليکه در و برسه ها مشتري به که زدم اشاره احمد به

 یادش من خواهر که شده چي: گفتم. داد نمي نشون خوش روي اولش بود عصباني دستم از وقتي معمول، طبق

 داره؟؟ هم دیگه داداش یه افتاده

 ور مسئله با که ترسيدم مي. بودم کرده نمایشگاه کارهاي غرق رو خودم من و بود گذشته رکسان قهر از روز چند

 ي خونه بود رفته روزي چند رکسان... خب. بودم بالتکليف خيلي. بود کننده اميد نا خيلي اوضاع. بشم رو به

 طرف بخوام اگه من! عادل: اومد حرف به و کرد اي سرفه تک فاطمه گشت؟ برنمي! دیگه گشت برمي بعد پدرش،

 .ریزه مي هم به زندگيم بگيرم، جریان این تو رو کسي

 .دش چي دونم نمي... رفت در دستم از... کردم خریت من آبجي: گفتم. لرزوند رو استخونم مغز تا صداش توي بغض

 اون ي همه خواست مي دلم. بپرسم رو رکسان حال نداشتم جرأت اصالً چطوریه؟ وضعيت بپرسم نداشتم جرأت

 .فهميدند همه. شده چي دونند مي همه: گفت. هوا بره و بشه دود اتفاق
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 حرف که هم رامبد. خبره چه اونجا دونم نمي... سنگينند سر من با رامبد ي خانواده: داد ادامه. بستم رو هام پلک

 .من با زنه نمي

 ...ام شرمنده من... فاطمه -

 .منه تقصير. شدم مي آشنایيتون ي واسطه نباید من... داداش منه تقصير نه، -

 .نزدم زنگ ها حرف این واسه: گفت دوباره. بود کرده معرفي رو من رکساناي که نبود فاطمه تقصير نه

 شده؟ چي: گفتم و کردم تيز رو هام گوش

 .ميفته گيره، مي گيجه سر پایين، مياد هي فشارش. نيست خوب حالش آقاجون -

 بيمارستانه؟ -

 .آزمایش بودیمش برده دیروز نه -

 دونه؟ مي رو رکسان و من جریان -

 .آره -

 ببينيش؟ نمياي -

 ...االن... من -

. «گفتم دیدي» گفت مي دید مي رو من کس هر البد. بود ریخته پرم و کرک انگار. خونه برم شد نمي روم اصالً

 دمز کمالوند اتاق در به اي ضربه بعد. کردم فکر دقيقه چند. کرد خداحافظي و «دوني مي خودت» گفت فقط فاطمه

 با و داد مي انجام رو هاش مالقات قرار اومد، مي بار دو یکي اي هفته. چرخوند طرفم به رو صندليش. شدم وارد و

 ...برم زودتر باید... زدند زنگ خونه از: گفتم. رفت مي طرف اون و طرف این ها ماشين بين از عشق

 و داد تکون سر. نياره خودش روي به شيدا خاطر به کرد مي سعي یا بود، کرده فراموش رو باختمون جریان دیگه

 بالت؟ و دست تو داري نقد: گفت

 .نيست الزم: گفتم و گرفتم نشنيده رو اش پدرانه لحن. انداختم باال رو ابروم

 به جوري یه محل هاي آدم هم هنوز. نه یا تو برم دونستم نمي هنوز کردم، پارک خونه در جلوي رو ماشين وقتي

 مگه. رفت و زد رو آخر حرف راحت چقدر. بود رکسانا ي خونه ساختمون به چشمم. کردند مي نگاه ماشينم و من

 من خواهر دونه یه سر روز هر حتماً بود؟ شده راضي مآب رئيس رامبد اون حاال دارم؟ دوستش من دونست نمي

 آورده در روزگارش از دماري االن بودم، نزده خودم رو گند این اگر. ریخت هم به اعصابم دوباره. کرد مي خالي

 .بگه خواهرم به گل جز به نکنه جرأت که بودم
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 قفل توي و آوردم در رو حياط قدیمي کليد کليدهام، بين از. شدم پياده. بود پارک من مال از جلوتر علي ماشين

 بيشتر شرایط این تو که کردم باز رو اسبيم دم... بارون از خيس باغچه، خاک و حياط و بود آروم خونه. انداختم

 گنده خليل همون آرایشگاه هم شاید... کنم کوتاهش خواستم مي. بود زده رو دلم اصالً. ندم حرص رو آقاجون

. خوردند جا من دیدن با. بود تنشون بيرون لباس و بودند ایستاده هال توي مامان و سميرا و علي. رفتم مي اخالق

 خما هما مامان چرا باشم، داشته اختالف زنم با من که گيرم. گفت نمي چيزي کسي ولي بود آميز طعنه نگاهشون

 بهتره؟ االن: پرسيدم!! کرد؟ مي

 کرد؟ خبرت فاطمه: مامان

 بيمارستان؟ ببرمش خوایيد مي. آره: من

 .ميایيم مطب از هم االن. بردیم دیروز: علي

 کجاست؟: من

 .اتاق تو: مامان

 !بدتره ببينه رو تو: علي

 فقط. حاال نه دادند، مي خبر من به باید روز همون اصالً نبود؟ هم من باباي آقاجون مگه. کردم نگاهش عصباني

 .خوابه االن... آخه: گفت

 به رو و کرد اخم. افتاد سميرا به چشمم. بود مخ رو نافرم خيلي جو. شدم زدن قدم مشغول و برگردوندم رو روم

 !خونه بزن زنگ داشتي کاري هر. خاله خدافظ... منتظرم ماشين تو من: گفت علي و مامان

 .بشه بيدار آقاجون تا حياط ميرم: گفتم مامان به. رفت بعد

 ودب نزدیک دختر این خاطر به روز یه شد نمي باورم. برسم سميرا به که کردم تند پا. رفت مي تاریکي به رو هوا

 تو اچر رفت؟ نمي بيرون فکرم از چرا... رکسان... بدم کشتن به رو رکسان و خودم و گاردریل به بکوبم رو ماشينم

 !دخترخاله: گفتم سرش پشت بندازه؟ یادش به رو من که بود چيزي یه جایي هر و اتفاق هر

 يليخ شيربرنجي پوست و بلند قد این... بود دیگه دنياي یه مال روزها اون انگار. چرخيد سمتم و ایستاد اکراه با

 !کني؟ مي فرار من دست از: گفتم! اومد مي خوشم ازش وقتي یه چجوري. بود غریبه برام

 .نه: گفت و زد پوزخند

 با... شب اون اگه: گفتم. کشيدم مي رو دماغش که بود نرفته یادم هنوز برادرم، زن بود، ام دخترخاله حال هر به

 .نبود این قصدم! شرمنده... کردم ناراحتت هام حرف

 !نبوده قصدت ميگي هميشه بچگي، از -
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- ... 

 .توئه خود با فقط کني مي که کارهایي مسئوليت! پسرخاله -

 ارهدوب بعد. برگشت در سمت به. کردم بلندم پالتوي هاي جيب توي رو هام دست و انداختم باال ابرو. برخورد بهم

 چيزي اون به من! کن درست رو زندگيت نيست، مهم من ناراحتي: گفت تري مالیم لحن با و چرخيد شد، متوقف

 خواد؟ مي زندگي از چي آدم یه مگه... ام راضي شده نصيبم که

- ... 

 .سخته خيلي باهات کردن زندگي. هستي اي پيچيده پسر علي، برعکس تو -

- ... 

 !ميشه رنجت باعث فقط زیادتره، توانت از که چيزهایي داشتن -

 خيره نگاه این پس خودش؟ یا زد مي حرف من به رو داشت. بود کرده گيج رو من «زیادتره توانت از که چيزهایي»

 من: گفتم و انداختم پایين رو سرم. اومد مي بدم زدن حرف پهلو دو از. بگيرم اش نادیده کردم سعي بود؟ چي

 ...کنم مي رو ام سعي ي همه دارم

 به که کردم مي رو ام سعي ي همه داشتم آره،. باشه راضي که بود شده پيدا نفر یه حداقل. رفت و کشيد رو راهش

 راه دعوا و رامبد آموزشگاه نرم کردم مي سعي خونه، نبرم زور به رو رکسانا و نبرم هجوم ها خسروي ي خونه

 سميرا به: آورد خودم به رو من گوشم، کنار از درست علي صداي. بدم فرصت رکسان به کردم مي سعي نندازم،

 گفتي؟ مي چي

 !چي؟: گفتم! نداشت شوخي اصالً. کردم نگاهش

 گفتيد؟ مي چي پرسيدم -

- ... 

 !عادل باشي سميرا بر و دور خوام نمي -

 هاي گزارش و رکسان رفتن یعني بود؟ بد انقدر سرم، پشت هاي حرف و ها شایعه یعني. موند باز دهنم تعجب از

 آقاجون سراغ. برگشتم خونه به و دادم تکون سر براش پوزخند با. شد نمي باورم بود؟ کرده خرابم انقدر رامبد

 که کردم حس. بود هاش چشم جلوي ساعدش و بود شده مچاله پهلو به. بود خوابيده خواب رخت روي که رفتم

 ندیده چشم این با هيچوقت من... فقط باشه، زیادي زمان خونه از من دوري ماه دو یکي اینکه نه شده، پير خيلي

 رفتم رجلوت. بود شده گشاد براش دیگه شمسش شرف انگشتر که افتاد استخونيش هاي انگشت به نگاهم. بودمش
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 کشيد پشتم به که دستي با و شد بلند خواب رخت کنار از. بود زده زل من به که چرخيد مامان سمت نگاهم و

 .رفت بيرون

 و نشستم کنارش. نبود داد، مي عذابم هاش کشيدن سرک و ها کنایه و نيش با که کسي شبيه اصالً آدم این

 !اميرعلي: کرد زمزمه و برد عقب رو دستش. خورد تکوني بعد دقيقه چند. کردم جمع رو زانوهام

 .اميرعادل... منم -

 خواي؟ مي چيزي: پرسيدم. زد زل بهم حرفي هيچ بدون و کرد باز کامل رو هاش چشم

 .نه: گفت و داد بيرون رو نفسش آه با

 .دادند خبر من به تازه -

 .دونم مي -

- ... 

 !است؟ کله و سر وضع چه این -

 ...کنم مي کوتاه: گفتم و گرفت ام خنده. داشت برنمي ایرادگيري از دست هم موقعيت این تو حتي

 .بمون شام -

 .باشه -

 یا .شدم اتاق وارد که بود وقتي از تر حال سر نظرم به دفعه این ولي بست رو هاش پلک دوباره. نزدیم حرفي دیگه

 توي رو شام ي سفره هم مامان. کردم فکر و موندم جا همون ساعت نيم. باشه اینجوري خواست مي دلم من اینکه

 اشتها هم من. خورد سوپ فقط آقاجون... نفر سه خودمون بودم، خونه که اواخر اون مثل. انداخت اتاق همون

 نمي ولي بود شده تنگ رکسانا براي دلم. خوردم برنج قاشق چند زور به هردوشون هاي نگاه زیر ولي نداشتم

 هاي پله بعد و بردم آشپزخونه به رو مامان هاي ظرف. بشکنه همه جلوي هم غرورم هاي ذره آخرین خواستم

 . کردم طي رو دوم ي طبقه

 باور خواست مي دلم. زدم رو برق و رفتم خودم اتاق به. بود مونده نخورده دست همونطور طبقه این کم هاي وسيله

 نارک رو اش پرده و ایستادم پنجره کنار. بود گفته بهم بار یه خودش. کنه مي چک رو اتاقم برق رکسانا که کنم

 .زدم

 دید چيزي اینجا از البته. کارگاهش. شدم خيره بوم پشت روي جایي به. بود روشن خسروي ي خونه هاي المپ

 کني؟ خواي مي چکار!... جان عادل: گفت سرم پشت از مامان صداي. نداشت

 چي؟ مورد در: گفتم و انداختم رو پرده فوري
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 .دونم نمي: گفتم و انداختم باال شونه. زد زل بهم رفته باال ابروي با

 .اومد مي هم اینجا زد، مي سر مادرش به وقت هر... بود بامعرفتي دختر چه -

 ليو شد تازه دوباره من داغ! بود؟ مرده مگه! زد مي حرف گذشته فعل با چرا. کردم نگاه طرفش به عجيبي بغض با

 .بود گرفته آژانس... بيمارستان نيومد فاطمه با رامبد دیروز: داد ادامه. نزدم حرفي

- ... 

 .نکن بدترش دیگه شده، که هم خواهرت خاطر به... وسطه فاطمه زندگي -

 چيه؟ منظورت -

 !ننداز راه قال و قيل دوباره تو. بکشند پيش حرف فاطمه و رامبد طریق از خودشون بخوابه، ها عصبانيت بذار -

 بذارم؟ دست رو دست من یعني: گفتم اخم با

 ام حرف به بار یه تو. نپاشه هم از که هست حواسشون خودشون. دخترشونه زندگي: گفت تر مالیم و اومد جلوتر

 .ميایيم باهات هم آقاجونت و من! برو عذرخواهي براي داشتند آمادگي وقتي کن صبر! کن گوش

 بزنم؟ حرف رکسان خود با نرم چرا!!! آبروریزیه خيلي که این -

 ...از بعد ببينتت نخواد شاید -

 !کنه مي خود بي -

 .بگيره تصميم فرامرز آقا خود بذار... پسرم نکن اجبار ميگم، فقط من -

 ...بخواد شاید. بود شده جدي خيلي رکسان -

 کرده عقد نامزدید،... داشتيد درگيري و دعوا اش همه گفت مي مادرش اي؟ زندگي چه سازید نمي هم با وقتي -

 .است دیگه جاي یه بختش شاید. نکردید که عروسي اید،

 !!است دیگه جاي یه بختش: کردم تکرار لب زیر

 ي دختره! کردیم مي دعوا فقط مدت تمام کوفتي، ي خونه اون تو و نيفتاده ما بين اتفاقي هنوز کردند مي فکر

 تموم نگرو برام خيلي دیگه این. نچرخيد زبونم اما بگم چيزي خواستم. بود نگفته هم اش خانواده به دیوونه لجباز

 رابطه ما بود نگفته هاشون، ميوني پادر و خانواده ندادن گير براي حتي که کنه ولم خواست مي واقعاً. بود شده

 .بود گرفته رو تصميمش جدي جدي. داشتيم

 و رفتم بيرون خونه از آویزون هاي شونه با. زد سرم به خوابي بي شب نصفه ولي بمونم جا همون شب خواستم مي

 حتي خالي ي کوچه توي. پيچيدم خودم دور رو پالتو. بود سرد خيلي هوا. شدم زدن قدم مشغول ماشين، خيال بي
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 هی شب سر از. رسيد مي نظر به ترسناک و تاریک زیادي خونه کردم مکث درشون جلوي وقتي. نبود هم گربه یه

 .بود شده پاره طناب یه مثل. بود شده قطع رکسان با ام رابطه انگار مامان هاي حرف با جوشيد، مي دلم تو چيزي

 این به موضوع وگرنه خواد نمي رو من دیگه رکسانا بودم مطمئن فقط! خوام؟ مي چي دونستم نمي دیگه حتي

 نرفت راه به. بود بد خيلي حالم. بشه راحت شرم از دیگران دخالت بدون بتونه که کرد نمي پنهان همه از رو مهمي

 ...خودمون. باشه شده نااميد خودمون از حد این تا کردم نمي فکر ولي زدم گه دونستم مي. دادم ادامه

 فضا. شدم وارد و کردم باز هم رو در. ام کرکره قفل کردن باز مشغول مغازه جلوي دیدم که بود نگذشته چيزي

 خيره ها جنس و دیوار و در به و نشستم. بود شده عوض من صندلي. رفتم پيشخون پشت. بود سرد و تاریک

 همين انگار. بودم گرفته تولد کيک براش مغازه همين توي. کرد مي ترم آروم اینجا آشناي هواي و حال. شدم

 کفري پوشيدنش لباس سر چقدر دونست مي که اون. بودم انداخته راه دعوا در جلوي خاطرش به حتي. بود دیروز

 ود؟ب انداخته مصيبت این به رو دومون هر و بياد دنبالم لباس و ریخت اون با که بود داده گير شب اون چرا ميشم،

 پيشخون روي رو سرم... بودم زده رو مسابقه قيد کاش... بودم نرفته اصالً شب اون کاش... دونست مي که اون

 .بستم رو هام پلک و گذاشتم

 

 ایستاده جلوم فرشاد. کردم باز زور به رو هام پلک. رفت گردنم سمت دستم و شدم بيدار خواب از خوردن تکون با

 کِي: پرسيد فوري. بود متعجب خيلي نگاهش. شد بلند ام شونه روي از دستش بازم، هاي چشم دیدن با. بود

 اینجا؟ اومدي

 .ميشه ساعتي چند یه: گفتم و کردم نگاه مچيم ساعت به

 !!کيه این گفتم خوردم، جا لحظه یه -

 هب. کرد مي نگاهم خيره هنوز فرشاد. کردم نگاه صبح روشنایي و ویترین پشت به و کشيدم دست صورتم روي

 شده؟ مرگت چه باز: اومد حرف

 .هيچي -

 رفت؟ هات پول کني، مي که کارهایي همون دونم، مي چه... اون توي -

- ... 

 !نگيرنتون جایيد؟ همون هنوز -

 .شده عوض جامون -

 !!ام غریبه دیگه که من... برو بعد بده، آدرس یکي به -
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 .تندنيس که مافيا تاجرند، مشت یه. نيست کني مي فکر که طوري اون نه،: گفتم و گرفتم نشنيده رو اش کنایه

 !هست؟ هم تر خطرناک جماعت تاجر از مگه -

 ها پرت و خرت کردن جور و جمع مشغول. بود ميل بي و دلخور نظر به هم فرشاد. نداشتم حوصله. ندادم جواب

 بري؟ خواي نمي: گفت و شد

 کني؟ مي بيرونم داري -

 .کنم مي باز ظهرها از بعد فقط هست اي هفته دو کمه، فروش ها صبح -

 عموت؟ شرکت ميري ها صبح -

 .آره -

 مياد؟ در خوب -

 .شکر -

 کنم؟ صاف رو دهنت ور اون بيام پاشم من؟ واسه کردي ان رو خودت مثالً حاال -

 !!قطعه آب داداش، نيا: گفت و آورد باال رو سرش

 .هام رفيق به برسه چه بزنم، سر رسم نمي هم بابام ننه به روزها این: گفتم دلجویي با. برگردوند رو سرش دوباره

- ... 

 ...هم خانومم -

 .باباش ي خونه رفته: گفتم و انداختم باال شونه. کرد نگاهم

 رو بابام چرا خسروي نکردي؟ دعوت رو ما گرفتي، عروسي بود؟ تو ي خونه مگه: گفت بلند و رفت در جا از یهو

 !!نکرده خبر

 .نيست وقت خيلي. شدیم مشن جشن خيال بي! دلت واسه خوشي عروسي؟ کدوم -

 !براش زني مي هول هول انقدر یعني -

 .رفته که حاال: گفتم بعد. کنه جمع رو خودش که کردم اخم بهش. خندید پخي و

 .بکشي رو منتش بري باید. دیگه یکي سراغ بري کني عوض خط نيست، دخترت دوست دیگه که این -

 نمي رو من دیگه رکسانا دونست نمي. زدیم هم به هایي حرف چه دونست نمي که فرشاد. برگردوندم رو سرم

 !دنبالش برو: کرد تاکيد دوباره. کشيد تير ام معده فکر این از. خواد
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 .نميارم رو اسمش دیگه گفتم -

 !«کردم غلط» بگو برو هم حاال! باشي گفته خب: گفت و کرد نگاهم گيج

 نداشته ي بچه و زن ي تجربه با تو: گفتم. نزنه حرف راحت انقدر که بود نيفتاده گير هنوز. دادم تکون سر تاسف با

 کني؟ مي نصيحت ات

 .شم قایم موش سوراخ تو بيام بعد نميدم، فراري رو کسي حداقل: گفت و کرد رم یهو. نبود خوب صدام لحن

 گاهن بود، گرفته ضرب جلوم ي شيشه روي که هام انگشت به. بستم دوباره ولي بدم فحش تا دو که کردم باز لب

 خداحافظي بي و شدم بلند جام از. بودم کرده معطلش اینجا من که بره و برداره چيزي بود اومده حتماً. کرد مي

 دیگه. گرفتم دوش و خوردم چيزي یه. خودم ي خونه رفتم راست یه و برداشتم در جلوي از رو ماشين. زدم بيرون

 اصالح نداشتم حال. بود کرده ها جنگلي شبيه رو ظاهرم ام، روزه چند ریش و نداشتم هم رو نمایشگاه ي حوصله

 .بزنم داد و بوم پشت برم خواستم مي فقط بود، اعصاب رو هم موهام کنم،

 مه شيدا. نميذاشت اینجا معموالً که بود پارک ورود در جلوي دقيقاً کمالوند ماشين رسيدم، نمایشگاه به وقتي

 دادمن رو جوابش. داد تکون سر شدم، مي پياده که من دیدن با. کرد مي نگاه در به و بود نشسته بغل صندلي روي

 جوري یه. کردم نگاهش کنجکاو. اومد بيرون زحمت با و کرد باز رو ماشين در که بشم نمایشگاه وارد خواستم و

 .تو رفته بابا: گفت و داد تکيه ماشين به. بود آویزون ازش گشادش پانچوي و بود شده

 .کالنتري ببره رو من خواد مي: داد ادامه. رفتم جلوتر و شدم لبش کنار زخم متوجه

 !چي؟ -

 شده؟ چي: گفتم. زد مي ذوق توي خيلي چشمش زیر کبودي. برداشت هاش چشم از رو آفتابيش عينک

 .کنم شکایت ببره رو من خواد مي. قاپيد رو کيفم بانک جلوي... دزد... نفر یه -

 .ببره نذار خدا رو تو: کرد اضافه و زد زل من به التماس با و

 چرا؟ -

 .خدا رو تو -

 نه؟. نبوده دزد: گفتم. کنه حمایت کيفش دزد از کسي بودم ندیده من و بود خراب خيلي حالش

- ... 

 مسعود؟: دادم ادامه و دوید پوستم زیر عصبانيت از خون
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 مرفت جلوتر. رفت سفيدي به داد، مي فشار ماشين در روي که هایي انگشت رنگ و شد جمع واضح خيلي صورتش

 با .لرزید مي خریدیم، مي بودیم بچه وقتي علي و من که هایي ماشيني جوجه مثل دستم زیر. گرفتم رو بازوش و

 نميگي؟ بابات به رو راستش چرا: گفتم اخم

 .نه -

 .ميشکنه بابام... خدا رو تو: گفت ترس با شيدا. اومد سمتمون و شد رد در از عجله با کمالوند

 روزش به چه مادرخراب دیدي: گفت حرص با و زد ماشينش کاپوت روي زد مي نفس نفس درحاليکه کمالوند

 .دخترم بریم بشين... آورده

 متنفر مسعود از. سوخت حالش به دلم. من به بود شده خيره که انداختم شيدا ي پریده رنگ صورت به نگاهي

 .دیده رو طرف بانک اطراف ي کسبه از یکي حتماً! دلم عزیز بشين: گفت و نشست فرمون پشت کمالوند. شدم

 .برمش مي من: گفتم و رفتم سمتش. سوخت هم کمالوند حال به دلم

 .تنهاست دست احمد. بگردون رو نمایشگاه برو تو خواد، نمي -

 .ببرمش خوام مي خودم! آقا نه -

 من هک داشت مي برش خياالت االن حتماً. کرد حرکت شيدا و من بين نگاهش و رفت باال کمالوند خاکستري ابروي

 بري؟ باهاش داري دوست: گفت شيدا به رو. شدم غيرتي

 ميشه؟: داد جواب معطلي بي شيدا

 نشه؟ چرا: گفت و نشست کمالوند لب ي گوشه لبخندي

 برم؟ کجا: گفتم. بود زده زل دستش هاي خراش به شيدا و کردم مي رانندگي سکوت توي من بعد دقيقه ده

 .دونم نمي -

 چيه؟ مسعود حساب حرف -

 .بردارم ها بازي مسخره این از دست خواد مي -

 بازي؟ مسخره کدوم -

 .من خواستگاري بياي قراره تو اینکه -

 نرفته؟ که یادت. منه دست فيلم اون هنوز: گفت و آورد در هاش لب با شکلکي. انداختم سمتش تندي نگاه

 آخه؟ چيه مشکلت. رفت فرستادي رو زنت که تو: داد ادامه ناله با. زدم پوزخند
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 مين حتي. ميره آخرش تا بيفته لج سر وقتي دونستم مي من و بود رفته رکسانا. کردم زوم خيابون روي رو نگاهم

 من امير: خورد گوشم به بود شده جدي دوباره که شيدا صداي داد؟ مي ادامه کي تا. کنه پشيمونش کسي خواست

 دنبالم مسعود برم هم اگر زندگيم، پي خارج برم نميذاره که بابام! رو روزم و حال ببين. شدم خسته وضع این از

 ...باشم نزدیکش وقتي تا. مياد

 رو چي ام خونه بودي اومده روز اون: گفتم داشت، فرق بود شده مظلوم جوجه مثل که دختري اون با ظاهرش

 بدي؟ توضيح

 .نيست مهم: گفت و برگردوند شيشه سمت رو سرش

 بگو؟ -

 ات خانواده ي بقيه به هم زنت، به هم رو فيلم اون نکني تموم رو بازي گربه و موش این اگر... شدم خسته من -

 بره؟ آبروت خواي مي. ميدم

 .ميگم بهش مسعود کارهاي ي درباره و ميدم نشونش بابات به هم من وقت اون -

 !کنه مي سياه رو عزیزند برات که هایي آدم ي همه و تو روزگار بابام وقت اون -

 پروندن واسه کنه استفاده سو فيلم اون از خواست مي اگر. ترسوند مي بچه. دادم فشار هم روي رو هام دندون

 نم حال تو فرقي چه فيلم این بود، کرده ولم و بود دیده وضعيت بدترین تو رو من رکسان اصالً. کرد مي رکسان

 زندگيم حفظ خاطر به حتي من. سوخت براش دلم باز. بود خورده کتک حسابي. کردم نگاهش دوباره. داشت

. بودي خوب شب اون که تو: اومد حرف به شيدا!! بود آدمي چجور مسعود نداشت، زدن که بچه بودمش، نترسونده

 .داشتي دوست رو من که تو. باشي من با خواستي خودت

 خوام مي گفتم بهت شب اون: گفتم. زد مي حرف ساله 10 هاي دختربچه مثل. شد سفت فرمون روي هام دست

 خواستگاریت؟ بيام

 ندارم؟ من که خواي مي چي دیگه -

 .دارم زن من: گفتم عصباني

 خوابيدي؟ من با چرا پس -

 !خوردم گه -

- ... 

 ...دونستم مي چه من! عجبا -

 .بدم همه به شم دیوونه من دیدي وقت یه! ها نره یادت رو فيلم: زد داد
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 و چرخيدم طرفش به. داشتم نگه اي گوشه رو ماشين ها، خيابون تو سرگردوني همه این از بعد و شدم ساکت

 راضيه؟ چرا بابات اصالً... اخالق نه دارم، مقام و پست نه دارم، پول نه که من!... خوب دختر: گفتم

 روز یه بتونم من که بود برداشته رو اميدش دیگه! راضيه کسي هر به بابا... من: داد جواب و رفت هم در صورتش

 .کنم ازدواج

 ولي: داد ادامه و گذاشت من ساعد روي احتياط با رو دستش ميزد، موج هاش چشم توي خوشحالي حاليکه در بعد

 .تو طرف اومدم باالخره من

 عقب رو ساعدم و فرستادم بيرون آه با رو نفسم. بدم بهش هم جایزه یه باید من انگار که زد مي حرف جوري

 يرهخ دقيقه دو از بعد. کردم نگاه بيرون به و گذاشتم پيشونيم روي رو دستم پشت. برداره دستش تا کشيدم

 کجاست؟ االن مسعود: پرسيدم ها ماشين به شدن

 .کرده گذاري سرمایه اونجا. دبي بره بود مجبور -

 .فرودگاهه حتماً: گفت و کرد نگاه موبایلش ساعت به بعد

 ...و ميشه حل مشکلت هم تو... شه کم شرش بترسه اگه شاید کنم؟ خفتش برم خواي مي -

 پزشک؟ روان ميري دونه مي بابات چيه؟ دردت تو اصالً: گفتم. داد فشار هم روي رو هاش لب

 عاشق. شد پخش فضا تو بتهوون مهتاب سونات و خورد زنگ موبایلش لحظه همون. داد تکون سر آره ي نشونه به

 من نه... »«بله... »«بابا سالم» داد جواب. تاثيرگذار خيلي ساده، خيلي بودم، گيتار با آهنگ این کردن اجرا

 اووم،» شد درشت یهو هاش چشم «امروز؟ همين... »«اهوم» انداخت من به نگاهي... «شده تموم تقریباً... »«خوبم

 .«باي... »«ميایيم... »«باشه

 !!ميرید؟ کجا: گفتم و کشيدم ریشم روي دستي

 .ما ي خونه!... ميریم -

 چرا؟ -

 .کرد دعوت بابا: گفت عادي و انداخت باال شونه

 همين؟ -

 .کالنتري بردي رو من که باشه کرده تشکر ازت خواد مي -

- ... 

 .خونه برسوني رو من باید که باالخره -
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 !دیگه بيفت راه. نيست هم مسعود که خوبه: داد ادامه لب زیر بعد

 حداقل. کردم روشن رو ماشين. نداشتم رو خریدار و فروشنده با زدن کله و سر حس. دادم بيرون صدا با رو نفسم

 مه شيدا با تونستم مي. کردم مي کار براش داشتم مثالً. شد مي کم کمالوند و من بين تنش از کم یه اینطوري

 . افتادم راه. برداره من زندگي سر از دست که کنم راضيش و بزنم حرف بيشتر

 يم آشپزخونه سمت از صداش که مسني خانوم جز به. بود قبل سري مثل چيز همه کمالوند، ویالیي ي خونه توي

 بهتجر یاد رو من خونه فضاي. بودیم نشسته کالسيک هاي مبل همون روي. داشت سفيد روسري و پيشبند و اومد

 پدرش به هم شبمون ي درباره دیوونه این ترسيدم مي. بودم شده معذب حسابي و مينداخت شيدا با شبم اون ي

 و گذاشت پایين رو اش قهوه فنجون کمالوند. کردیم مي نگاه اطراف به همه و بود گذشته ربع یک. باشه گفته

 .رسيدي تو که بردارم رو چکم دسته گاوصندوق از نمایشگاه بودم اومده: گفت

 احمد؟ به سپردید -

 !خب خيله: گفت و داد تکون سر

 ني؟ک خواي مي چکار: داد ادامه. برگردوند سمتش به رو من کمالوند ي سرفه. بود پایين سرش. کردم نگاه شيدا به

 بله؟ -

 .فهميدم دیدمت که اول روز همون از هستي، اي باعرضه جوون تو -

 .ممنون -

 منشست صاف جام سر. بيرون زدم مي فوري باید. دیده برام خوابي چه شيدا نبود معلوم. داد مي بوهایي یه حرفش

 ...نبود حواسم اصالً. افتاد یادم قراري یه... واي: گفتم و

 که نم به و انداخت پا یکي اون روي پا. داد جلو رو اش سينه اي متکبرانه حالت با کمالوند. بشم بلند خواستم مي

 .زیاده کار واسه وقت: گفت بودم شده نيمخيز

 ...آخه -

 !بشين -

 .اوليه هاي صحبت... کنيم صحبت تر جدي بهتره: گفت. کردم مي کاریش یه. نشستم و دادم قورت رو دهنم آب

 ي؟ درباره -

 تا دو شما مورد در هم آشنا و دوست حتي دیگه. نميارم زندگيم خونه نزدیک انقدر رو کسي هر من... تا دو شما -

 .پرسند مي
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 باالخره... و موقعيت از ترس اگر: گفت. داد مي «باش ساکت» معني که کرد بلند رو دستش کردم، باز رو هام لب

 .بدون شده حل رو مسئله داري، طبقاتي ي فاصله

 يزيچ تنها. کنم مي اعالم رو موافقتم من: کرد اضافه کمالوند. بود من به نگاهش لبخند با که چرخيدم شيدا سمت

 و رفته باال سنم ولي کنم، مراقبت ازش دارم نفس تا دادم قول مادرش به... شيداست خوشبختي مهمه برام که

 .نيستم دیگه من که مياد روزي یه دارم مریضي هزارتا

 !بابا: گفت بغض با شيدا

. ادد نجاتم در زنگ که بگم باید چي دونستم نمي اصالً! بود کرده مراقبت هم چقدر. نزنم پوزخند کردم سعي من و

 ها جمله بهترین باید. بود کلي خودش وسط این هم کوتاه ي فاصله یه. رفت ورودي سمت و زد رو آیفن مسن زن

 خيلي بود کرده فکر که شيدا و دونستم مي من بعد. چاک به زدم مي و کردم مي پيدا آوردن بهونه و عذر براي رو

 ليو بودم اومده کوتاه جلوش و بودم گذاشته مرام باهاش خوابيدن بار یه خاطر به. بود سوخته حالش به دلم. زرنگه

 بود قرار کسي: پرسيد پدرش از. بود خودش تقصير شد، مي چي هر بعد به این از! شد نمي سرش هيچي ظاهراً

 بياد؟

 .مسعوده نه،: کمالوند

 ؟!مسعود: گفتيم همزمان و کردیم نگاه هم به شيدا و من

 !خواهرشه خواستگاري نباشه چي هر کنه، کنسل رو سفرش گفتم: کمالوند

 خواستگاري؟: من

 .بيفته کارش از نبود الزم: شيدا

. بود شيدا صورت تو نگاهش. اومد ما طرف به راست یه و شد پذیرایي وارد روشن رسمي شلوار و کت با مسعود

 ولي دوخت من به رو نگاهش مسعود. بود شده پسرش حالت تو اشتباه چيز یه متوجه هم کمالوند خود حتي

 ما؟؟؟ ي خانواده به چه رو قبل ال یه این: بود کمالوند مخاطبش

 .است شده تموم من نظر از قضيه! نکن شروع رو تکراري بحث: کمالوند

 قدم با و کرد ول زمين روي رو کيفش مسعود شدن؟ تموم کدوم قضيه؟ کدوم. بودند زده حرف من ي درباره پس

 !!بيرون برو پاشو... نيست من نظر از: گفت داشت برمي من طرف به که هایي

 ادهپي ازش جلوبندي یه اومد نمي بدم و خورد مي هم به ازش حالم. کرد مي نگاه مسعود رفتار به گيجي با کمالوند

 !دنبالت بندازند سگ ندادم تا پاشو: گفت تر عصبي مسعود. کنم
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 ودب نزدیک وقتي خصوص به. بترسم کسي از که نبودم شيدا من. اش یقه به چسبيدم و شدم بلند حرکت یه با

 !خواهرت؟ دنبال انداختي که هایي سگ همون: زدم داد. بپاشند هم از رو زندگيم

 دست مطمئناً که کوبيد شکمم به مشتي حرفم این با. بشه بسته دهنش که کردم تلفظ جوري رو «خواهر» و

 مالوندک. کردند جدامون زور به شيدا و کمالوند که بود گرفته باال کشمکش. گرفت درد بيشتر خودش ي کارنکرده

 بود؟ چي منظورش: پرسيد فوراً

 گفت؟ چي امير: گفت شيدا به رو. نداد جواب کسي

: تمگف بود، نشون و خط از پر که شيدا به نگاهي با. اومد نمي خوشم ها بازي غریبم من ننه این از. نزد حرفي شيدا

 !پسرته گل دست کار ها زیل و زخم این

 چي؟: گفت مِن مِ با بعد. چرخوند چشم بر و دور به و موند باز هاش لب افتاد، طرفش دو کمالوند هاي دست

 مسعود؟

- ... 

 !بزن حرف -

 کني؟ مي الپوشوني چرا زني؟ نمي حرف چرا: گفتم شيدا به

 قبع تا کوبيد اش سينه تخت به بود، ایستاده جلوش که کمالوند ولي بياره هجوم سمتم دوباره خواست مسعود

 چرا؟ شدي؟ احمق زدیش؟ تو: گفت و زد زل مسعود هاي چشم به. بره

 .نمياد خوشم پسره این از من: مسعود

 داري؟ دوستش مياد؟ خوشت چي؟ شيدا از: من

 !امير شو ساکت: شيدا

 نمي انگار که بود داشته نگه معلق هوا توي رو هاش دست جوري و بود گردون سر نفر سه ما بين کمالوند نگاه

 .مربوطه خودم به من احساس: اومد حرف به مسعود باالخره. چيه به چي فهمه

 اعتماد خودش هاي گوش به انگار اما کمالوند. شد خيره پدرش به و کرد زمزمه رو مسعود اسم لب زیر شيدا

 چي؟ یعني ها حرف این احساس؟: پرسيد. نداشت

 ميگيد؟ دارید چي: گفت داد مي تکون رو سرش شدت با حاليکه در

 شدید؟ الل چرا... ميگيد چي: زد داد دوباره. زد نمي حرفي کس هيچ

 .بابا نگفتيم چيزي: شيدا
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 نگفتيد؟ چيزي: گفت آروم. کرد باز هم از رو هاش دست و رفت تر عقب قدم یه کمالوند

 چيکار... من: پرید بيرون دهنش از بریده بریده ها کلمه. گذاشت سرش روي رو دستش هردوشون به نگاهي با

 ...عاقبتم شد این... بودم کرده

 .نيست اینطوري: شيدا

 ...چــ... مسعود... رفت آبروم: کمالوند

 .ميگند دروغ بابا: شيدا

 و برگشت ناگهاني کمالوند. کرد مي نگاهم غره چشم با مسعود. برداشت قدم چند و برگردوند رو روش کمالوند

 .کنيد مي خاک جا همين رو چرندیات این... این: گفت بلند

 تونپرت بکشيد، پيش رو حرفش دیگه بار یه بخوایيد اگر: کرد اضافه. داد مي نشون رو زمين اش اشاره انگشت با

 ...دستتون کف نميندازم هم پاپاسي یه... بيرون کنم مي

 !شيدا هستم هم تو با: زد داد

 دعواي وسط من. بودم عصباني خودم از. موند حرکت بي مجسمه مثل هاش دست و زد گریه زیر یهو شيدا

 ور من آبروي خوام مي شيدا االن؟ کني؟ مي گریه: گفت کمالوند!! بودم؟ چکاره کمالوند خوني مرثيه و خانوادگي

 !کنيد گم رو گورتون... باهاش برو باشه،... دخترم؟ ببري مردم جلوي

 نميخوام من: گفت کرد مي پاک رو بينيش آستين با ها بچه مثل حاليکه در و شد بيشتر شيدا ي گریه

 !آروم: گفتم و گرفتم رو بازوش. ریخت مي هم به رو اعصابم داشت

 جلوي از مسن زن اون. شد کشيده هم شيدا دست که کشيد محکم رو من دست و انداخت جلو رو خودش مسعود

 خونه ي خدمه حتي ظاهراً. بود گرفته دندون به رو اش اشاره و شست انگشت بين و خورد نمي تکون آشپزخونه

 و داد هل آشپزخونه طرف به رو شيدا مسعود. نيستند واقعي برادر و خواهر مسعود و شيدا که دونستند نمي هم

 !بدم آب بهت بریم: گفت

 !نزن دست من به: بزنه داد شيدا که بود کافي جمله همين ولي

 !برو: گفت و داد هلش دوباره. انداخت ما به نگاهي مسعود

 !...بکش رو دستت گفتم -

 همه!... کن ولم... خواي؟ مي جونم از چي: زد داد بود انداخته چنگ هاش لباس به حاليکه در و کشيد بلندي جيغ

 ...ي همه... نبود؟ بس گرفتي ازم رو جوونيم ي
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 و ددوی طرفشون به کمالوند. کنه ساکتش که داشت نگه شيدا دهن جلوي رو دستش ما حضور به توجه بي مسعود

 نگفتي؟ من به چرا زدتت؟ عزیزم؟ شده چي دخترم؟ شده چي: گفت و زد پس رو مسعود دست

 عقب به قدمي کمالوند. لرزید و شد خفه مسعود آميز تهدید هاي چشم به نگاهي با و کرد جمع رو خودش شيدا

 و داد مي نشون واکنش هم مسعود تماس کوچکترین با حتي که شيدا صورت به بعد زد، زل مسعود به و برداشت

 کرده؟ چکارت: پرسيد شيدا از و شد سرخ کمالوند صورت. بود کرده جفت هم کنار رو پاهاش

 سينه وسط رو دستش. شد خيره مسعود به و برداشت شيدا لرزیدن از چشم کمالوند. بود شده الل همچنان شيدا

 يزم روي ي پارچه به نتونست، ولي بشينه مبل ترین نزدیک روي خواست. خورد تلو تلو عقب به و داد فشار اش

 نفس و کرده عرق صورت که همين. شد زمين پخش ميز، روي گلدون افتادن صداي با و انداخت چنگ کناریش

 بود زده بهتش که مسعود به رو. کرد کشيدن جيغ به شروع دوباره شيدا. دویدم سمتش دیدم، رو نافرمش هاي

 !اورژانس بزن زنگ: گفتم

 شد؟ چت... بابا: گفت و داد مي تکون رو اش شونه درحاليکه و زد زانو کمالوند جلوي حرفم، به اعتنا بي مسعود

 .گرفتم شماره و کشيدم بيرون رو موبایلم. شد جمع درد از صورتش و کشيد عقب رو مسعود دست کمالوند

 

 

 اومد، پيش بحث بيمارستان ترین نزدیکِ  ccu جلوي بار دو موند، هوا رو نمایشگاه کارهاي. بود بدي روز دیروز

 دنبال ترس از شب، آخر حتي شد، مچاله گوشه یه شيدا گرفتم، یقه من زد، داد قلمش لفظ همون با مسعود

 پتوي با هم حاال بود، نخوابيده شب تمام. خونه آوردمش خودم با و گرفتم رو جلوش که بود افتاده راه مسعود

 و خودم اتاق تو خوابي بي از رو شب بيشتر هم من. کرد مي نگاهم و بود نشسته کاناپه روي خودش دور پيچيده

 نمي. زدم زل موبایلم ي صفحه رو رکسان شماره به و چرخوندم شيدا صورت از رو نگاهم. زدم مي قدم رکسان

 هک دنبالش برم بعد و بشه راحت ها جریان این ي همه از خيالم خواستم مي طرف یه از! نه یا بگيرم تماس دونستم

 برم بود قرار اگه بود، وسط غرورم پاي و نميارم رو اسمش دیگه بودم گفته طرف یه از نده، فراریش چيزي دیگه

 .همين. آوردمش مي زور به باید سراغش

 نگاهي. کشيد آه صدام شنيدن با و داد جواب مامان هميشه مثل. گرفتم رو خونه و کردم رد رو رکسان ي شماره

 .رکسان دنبال برم ميخوام مامان: گفتم تر آروم و انداختم شيدا به

 .است هفته یه تازه االن؟ -

 داره؟ فرقي چه -

 !بکشه پيش رو موضوع فاطمه بذار. نيست وقتش هنوز -
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 ...که باشه شما به اگه! بابا اي -

 ...زدم حرف مادرش با بار دو یکي من -

 خب؟: پرسيدم. شد ساکت وقتي

 .رسيده رامبد وقتي گفت، مي روزت اون حال ي درباره. هيچي -

 فک بود گذاشته رو چيز همه رامبد. پرید جا از شيدا که کوبيدم پام جلوي مبل به لقد با و کردم فوت رو نفسم

 داري عادل. بودي پریشون... خيلي گفت مي: داد ادامه مامان! کرده اضافه روش هم تا چند نبود معلوم. همه دست

 این بري؟ بذاري باید تو زد، حرفي یه بابات حاال بموني؟ ما پيش جا همين نمياي چرا مياري؟ خودت روز به چي

 ...گذشته وقت همه

 .کرده شلوغش رامبد نبود، اي آنچناني چيز هم بار یه اون. خوبه حالم من! مامان -

- ... 

 گفت؟ مي چي دیگه -

- ... 

 مامان؟ -

 .بگيرند چشم زهر ميخوان البد. هيچي -

 نميگي؟ من به شده چيزي چي؟ عنيی -

- ... 

 هوم؟ -

 باشه؟. بریم هم با هفته این آخر شاید! ميفتن لج سر! جلو نرو تنهایي دوباره تو فقط. نه -

 ي ونهخ تو بتونم که نبودم مطمئن من ولي. بده خبر بهم خودش شد قرار. نگفتم چيزي دیگه و بستم رو هام پلک

 از رو سرش ي تکيه شيدا کردم قطع وقتي! نيارم باال رو سرم ها احمق مثل و کنم کنترل رو خودم ها خسروي

 ودب خوشگل هم چشم زیر کبودي و ژوليده موهاي با حتي. کرد نگاه جلوش شير ليوان به و برداشت کاناپه پشتي

 به رو !نشينه؟ دلم به زني هيچ و بسم افسرده پيرپسرها مثل بود قرار یعني. نداشتم رو اش حوصله دیگه من ولي

 !بخور: گفتم و زدم اشاره ليوان به چونه با و نشستم روش

 نمي: پرسيدم. رفت مي رژه ذهنم توي سوال تا هزار. فرستاد پایين رو شير از اي جرعه و زد کنار دورش از رو پتو

 کني؟ تعریف خواي
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 .نه: گفت و کشيد هم در رو ابروهاش

 !بخور -

- ... 

 کرد؟ مي تهدیدت مياي؟ کوتاه مسعود جلوي انقدر چرا بدونم خوام مي فقط من -

 ...من -

 نفهمه؟ باباتون اینکه خاطر به فقط -

 !اومد بابام روز به چي که دیدي -

 .کني مخفي تونستي نمي که ابد تا -

 رو ماجرا کرد مي کمک داشت مشاورم. شد مي بریده زندگيم از مسعود پاي دیگه کردم مي ازدواج وقتي -

 .کنم فراموش

 من؟ جون به بيفتي گفت که هموني -

 ...خودم من... نگفت که اون -

- ... 

 .نمک تحملش تونستم نمي اصالً ميذاشت پيش پا کسي بار هر. بودم شده سنگ مثل تو از قبل من! امير ببين -

 ميشست نفرت هام، چشم جلوي پرید مي گذشته هاي خاطره اش همه: داد ادامه و نشست هاش چشم توي اشک

 .عودندمس عين همه بابا آشناهاي که مخصوصاً... ببره اونجا از رو من بشه پيدا یکي تا گرفتم مي تهوع اصالً دلم، تو

- ... 

 .داشت فرق ها اون با چيزت همه تو -

. پرسيدند مي همه چمه؟ پرسيد مي بابا: گفت و کرد پاک دست با. شد جاري اش گونه روي اشک خط و زد پلک

 کس هيچ من. داشتم وحشت مسعود از ترسيدم، مي بابا فهميدن از... کردم مي داد و جيغ شدم، مي عصبي بدتر

 .بابام جز به ندارم رو

 کنه مي پرت رو تو بفهمه اگه بابا گفت مي مسعود اوایل اون: داد ادامه رو هاش حرف دوباره. دادم تکون سر

 پسش ربيشت چي هر... و کني ثابت توني نمي دیگه گفت مي گذشت که بعد... تو به نميفروشه رو پسرش... بيرون

 جوري یه رو حرصش مياد بدم ازش من دید مي وقتي اما کرد، مي مهربوني مثالً. طرفم اومد مي بيشتر زدم، مي

 .کرد مي خالي سرم
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 !نکن گریه: گفتم و آوردم براش رو کاغذي دستمال ي جعبه. بود کرده ام دیوونه کردنش فين فين

 گردن بندازند رو تقصيرها ي همه بودند کرده عادت ها زن چرا. کرد خشک رو صورتش و کشيد بيرون دستمال یه

 .کشيد نمي اینجا به کردي مي شکایت اگر موقع همون کنه؟ خرت که بودي بچه مگه آخه: گفتم مردها؟

 تازه هم بابا بردم؟ مي پناه کجا غریب کشور تو! بود سالم 12 اش همه من: گفت و شد خيس دوباره هاش چشم

 .اومد نمي خونه شب دو شب دو. نبود ما به حواسش اصالً داد، مي باخت ها کازینو تو داشت

 حاال و بود پيش وقت خيلي مال جریان. دوید پوستم زیر خون خشم شدت از. شدم خيره بهش و و افتاد فکم

 .بودند کرده باز رو زخمش

 

 ...ها سال این تمام اون سال؟ همه این: گفتم لب زیر

 نم با هميشه نحسيش ولي... درس براي نيویورک رفت کرد، زندگي جدا رفت زود خيلي مسعود. نه: گفت ناله با

 با هم بابا هاي باخت. بود جاش سر مون خونه اینجا. اومد هم اون بعد سال یه ایران، برگشتيم بابا و من وقتي. موند

 رو ها سرگرمي جور این و قمار به مادرم مرگ خاطر به هم اولش همون از بابا. شد جبران مادرم هاي زمين فروش

 ...آمریکا بریم اینکه از قبل حتي بود، آورده

 صداي ولي بود شده خرد اعصابم. نده ادامه دیگه که شدم بلند. گرفت بغل رو زانوهاش و شد جمع دوباره صورتش

 من وقتي... ميذاشت پيش پا که کي هر با دارم، مشکل مردها با رابطه تو من دونست مي بابا: اومد دوباره آرومش

 .بود خوشحال خيلي دید مي تو با رو

 شناس؟ روان پيش ميري دونست مي ها سال این ي همه: پرسيدم فقط. نداشتم گفتن براي حرفي هيچ

 اون ممکنه کنم، شروع رو جدید ي رابطه یه کم کم اگر گفت مي مشاورم. دونست نمي رو اصليش علت ولي. آره -

 دنيا ي همه از هم من... بره یادم از چيزي نميذاشت عملش هر و حرف هر با مسعود ولي کنم فراموش رو سال چند

 .بودم شده زده

... اومد نمي ظاهرت به ولي: گفتم و دادم فشار رو هام دندون. «دیدم رو تو اینکه تا» بگه خواست مي دوباره حتماً

 !بودي تابلو خيلي دیدمت مي جا هر

 خودم از اینطوري: گفت و کرد آویزون صندلي پشت از رو هاش دست. ببينه رو من که برگشت کاناپه روي

... خورد نمي رو من حال ي غصه هم بابا. رفت نمي لو ميگذشت دلم تو که چيزي هر اینطوري. کردم مي محافظت

 .برسم نظر به ها بدبخت مثل نداشتم دوست

 .ندارم دوست هم هنوز: کرد اضافه رفته باال ابروي با و کشيد نامرتبش موهاي بين دستي
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 مي رو مسعود ها لباس اون تازه: گفت کوچيکي پوزخند با خودش. نزدم حرفي و شدم سالن تو زدن قدم مشغول

 .چزوند

 نگاه دیدن با. شده بلند درونش شيطان از انگار که بود جوري صداش لحن. کردم نگاهش و شدم متوقف جام سر

. باشه خودش حال به بذارم تا رفتم تراس توي و برداشتم یخچال از آب بطري یه. برگردوند رو روش من ي خيره

 هاي پرنده گاهي. کردم نگاه اطراف هاي ساختمون به و و بستم رو سویشرتم زیپ. وزید صورتم روي خنکي باد

 رهقط یه ولي بود گرفته هوا. کردم باز رو کفش و بردم جلو ها نرده از رو دستم. شدند مي رد آسمون از گرفته غبار

 .نبود قبل مثل هيچي دیگه. بارید نمي هم

 فشار رو هام پلک. خورد شيشه به ضربه تا دو بعد. شد قطع هال داخل تلوزیون صداي که گذشت دقيقه چند

 باز رو در که همين. دیدم رو شيدا ي کرده هول صورت و برگشتم! نميذاشت ولي باشم تنها خواستم مي. دادم

 .مسعود: گفت کردم

 چي؟ مسعود -

 !دره جلوي -

 ارهاش آپارتمان در به شيدا ولي. فحش به بکشمش حسابي که کردم تند آیفن سمت به رو هام قدم عصبانيت با

 .در این: گفت و کرد

 !کنيد باز: شد شنيده در پشت از اش خفه صداي و زد زنگ. موندم بهت توي ثانيه چند

 !نکن باز: گفت شيدا! داد مي هم دستور و من ي خونه تو بود اومده اجازه بي

 رد؟ک باز برات رو در کي: آوردم پایين رو صدام بيفته، راه ریزي آبرو خواستم نمي. کردم باز شدت با رو در من ولي

 !کنار برو... ات همسایه -

 !داخل بفرمایيد: گفتم در، باز ي نيمه به بودم چسبيده هيکل تمام با حاليکه در و زدم پوزخند

 !کنار برو. نيستم سر درد دنبال من: گفت و کشيد عميقي نفس

 کجایي؟! شيدا: داد ادامه و کشيد سرک داخل به ام شونه باالي از بعد

 !بخوري؟ رو کي گه اومدي اینجا: گفتم و بشه بسته دیدش جلوي که کردم خم رو سرم

 !شيدا... تو نه ببينم، رو شيدا اومدم: گفت عصبي و خورد جا حرفم از

 .ببينه رو تو خواد نمي اون -

 !کنار برو: گفت آروم و کوبيد در و من به تنه با
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 !نکردم آویزونت وسط همين تا بکش رو راهت: گفتم و کردم نگاه دیگه هاي واحد در به

 .دارم کارش: گفت و کرد بيشتر رو فشارش

 ور زمين کمي. شد پرت عقب به متر دو که کوبيدم اش سينه ي قفسه به محکم. بود ندیده رو من سگ روي هنوز

 مي کنار رو من که همونطور و رسوند رو خودش شيدا. ایستاد پا سر زحمت به. بود کاري روز خوشبختانه لرزوند،

 شد؟ چي: گفت زد

 !خونه ببرمت بپوش لباس: بود شيدا فقط مخاطبش. اومد سمتمون به دیدنش با مسعود

 .بشه مرخص بيمارستان از بابا کنم مي صبر: بود بلند اما لرزید مي شيدا صداي

 حرفت دیگه... افتاد براش هم اتفاق بدترین فهميد، بابا که حاال: گفت و داد فشار هم روي رو هاش پلک مسعود

 چيه؟

 !مسعود برو -

 !خواي؟ مي جونش از چي: گفتم اخم با

 .دارم دوستش: گفت برگرد برو بي

 نهنشو دونستم نمي. لرزید مي هاش لب. کردم نگاه شيدا به شونه بغل از. بود کرده زوم شيدا صورت روي نگاهش

 !ميره؟ در ازت اینطوري که داري دوستش: گفتم و زدم رنگي پر پوزخند چيه؟ ي

 سر به کاکل این. دادم فشار و گرفتم هوا تو رو مشتش. شد پرت طرفم به محکم دستش و کشيد تندي نفس

 نگيره؟ قهرش خدا بزنمت چجوري: گفتم هام دندون بين از!! کنه دعوا من با بود اومده ژیگولو

 !بره بذار... کن ولش: کرد ناله شيدا

 گوشه و شد پنهان من پشت فوراً شيدا. برد رو اسمش و چرخيد شيدا سمت من به توجه بي. کردم ول رو دستش

 اباب پول من شيدا: گفت جا همون از. نياد داخل که دادم تکيه در چارچوب به رو دستم. داشت نگه رو سویشرتم ي

 .خوام نمي رو

- ... 

 .نيستيم برادر و خواهر ما داره خبر که خودش. بره آبروش که نباشند آشناهاش دنيا، ي گوشه یه ميریم -

 بچه دختر یه جون به افتادي سال چند. خواد نمي رو تو این!! نيست برادري و خواهر بحث: پریدم حرفش وسط من

 زني؟ مي رو خودت حرف هنوز کس، بي ي

 !شيدا: مسعود
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 نمي... دیگه: گفت و آورد جلوتر رو سرش. نداشتم کشيدن کنار قصد که انداخت من صورت به نگاهي حرص با

 وت جل آسمون این واسه... حرفم به دادي نمي گوش... هم دفعه این نذاشتم، سرت به سر وقته خيلي که من. زنمت

 !کنم مي پيدات بري جا هر دوني مي هم خودت شيدا. شدم عصباني وایسادي، روم

 که بود ایستاده ما جلوي جوري... افتادم مي شيدا سال و سن یاد هي. کرد کفریم آخر هاي جمله این با دوباره

 !گمشو: غریدم و زدم اشاره سرش پشت راهروي به! نيفتاده اتفاقي هيچ انگار

 چيهي جلوش چرا: گفتم و چرخيدم. گرفت فاصله ازم شيدا. بستم روش تو رو در بگه، اي دیگه چيز اینکه از قبل

 نميگي؟

- ... 

 !بره؟ و بزنه هم به رو آرامشت بياد کردي عادت -

 !نه -

 ها؟ کرد، تکرار رو کارش هم بعدش... نکرد رحم ساله 12 ي بچه یه به که همونيه این: گفتم. شد منقبض صورتش

 !کن بس -

 مياي؟ کوتاه جلوش چرا. کنه مي عصبيت هم فکرش حتي!  رو خودت ببين -

 !بود بچه هم خودش: گفت گریه با و کشيد صورتش روي دستي

 بسوزه؟ براش دلت کرد مي کاري بازي مارمولک با همينجوري هم ها وقت بعضي پس! آهان -

 .دوني نمي هيچي تو -

 در سر من که بود چيزي از تر پيچيده شون دو هر زندگي. رفتم ورزشم اتاق سمت خنده با و دادم تکون سر فقط

 .بيارم

 

 به و بود ایستاده در الي شيدا. چرخوندم صدا سمت و کردم بلند بغلم توي بالش از رو صورتم در شدن باز صداي با

 خواي؟ مي چي: پرسيدم. کرد مي نگاه بودم نشسته رکسان تخت روي که من

 !نيا: گفتم سریع اومد، داخل جواب جاي به

 .رفته سر ام حوصله: گفت و شد متوقف جاش سر

 !کن روشن رو تلوزیون برو -
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 .نشست تخت روي کنارم. بکشه سرک شخصيمون اتاق به اومد نمي خوشم. اومد جلو دوباره و انداخت باال شونه

 مگه :گفتم و دادم فشار تر محکم رو بالشش. داد مي عذابم نشسته تختش روي دیگه یکي اینکه و رکسان فکر

 مالقاتش؟ ببرمت نبود قرار

 ...حاال ميریم -

 جام از. شد خيره بهم تعجب با دادم، هلش زانوم روي از پشه مثل سریع دید وقتي و گذاشت زانوم روي رو دستش

 !شو حاضر برو پاشو: گفتم همزمان انداختم، تخت روي رو بالش و شدم بلند

 !نشده وقتش که هنوز: گفت و کرد فوت رو نفسش. گذاشت هاش آرنج زیر و کرد بلند رو بالش

 .ميشه وقتش بشي، حاضر تا: گفتم و کشيدم دستش زیر از رو رکسان بالش

- ... 

 !بيرون برو -

 نگاهي بودم، کرده بغل بچه مثل رو بالش که من پاي تا سر به و برگشت در نزدیک. رفت در سمت و شد بلند

 .انداخت

 خودش مسعود دوباره که کردم بررسي رو کنار و گوشه. شدیم بيمارستان خلوت سالن وارد هم با بعد ساعت یک

 .نميشه پيداش ها ور این: گفت آروم شيدا. نندازه جلو رو

 کي؟ -

 الشح فقط گفتند ها پرستار. نمياد بابا خود خاطر به! چرخي مي دنبالش که هموني: گفت و کرد ریز رو هاش چشم

 .ميره و پرسه مي رو

 !!کني مي هم پرسجو موردش در پس... اِ -

 !ها برادرمه مثالً: گفت فقط و انداخت باال ابرو

 !مثالً: گفتم و زدم پوزخند

 تتثبي وضعيتش. بودیم رسيده کمالوند اتاق در به. برگردوند رو روش و داد فشار هم توي محکم رو هاش انگشت

 داشي به رو بودم خریده که گلي دسته. خصوصي اتاق این توي قلب، بخش به بودند کرده منتقلش و بود شده

 !بيا بيداره،: گفت من به رو. کشيد سرک و کرد باز آروم رو در... سفيد رز... دادم

 کناري ميز روي رو ها گل شيدا. زد مي لبخند شيدا به کمالوند. شدم اتاق وارد و کردم بلند ها گل از رو نگاهم

 رنگ. چرخيد کمالوند تن بيمارستاني لباس روي هام چشم. نشست کمالوند نزدیک تخت، روي خودش و گذاشت
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 و بود گذرونده ویژه هاي مراقبت توي رو روز سه دو اما رسيد مي خوب نظر به حالش االن. نبود بد صورتش روي و

 ندارید؟ الزم چيزي: پرسيدم. بودند کرده منتقلش اینجا که بود دومي روز هم امروز

. مبود شده خسته نداره ربطي بهم که باشم چيزي درگير اینکه از. کردم تعجب صدام توي ميلي بي از هم خودم و

 د،کر مي پرت خودم مشکالت از رو حواسم که بود این به جریان این خوبي تمام. بود شده ذره یه رکسانا براي دلم

 با بودم اميدوار و مينداختم گوش پشت داشتم... مبد آب به گلي دسته یه خسروي ي خونه تو و برم یهو اینکه از

 .کنه مي مرخصم عصر دکتر... نه: گفت فقط کمالوند!!! بشه حل جادویي طور به چيز همه زمان گذشت

 .بهتري خيلي گفت هم من به: شيدا

 !بياد دکتر تا بمون تو: کمالوند

 .خونه ميریم آژانس با هم ترخيص از بعد. مونم مي: شيدا

 بدل و رد هاي حرف و ها اتفاق ي درباره توضيحي هيچ هنوز. داد فشار بزرگي لبخند با و گرفت رو کمالوند دست

 گوش پشت رو مسائل مهمترین خواستند مي همه روزها این انگار. بودند نداده هم به اشون، خونه توي شده

 هب مالیمي لحن با و زد پوزخندي. بودیم کرده سکوت سه هر. چرخوند شيدا و من بين رو نگاهش کمالوند. بندازند

 .بدونه رو قدرت که نيست آدمي این! عزیزم نکن خوش بهش رو دلت: گفت شيدا

 مي: گفتم. انداخت بهم نگاهي شيدا. زد مي حرف سرم پشت داشت و بودم ایستاده حاضر و حي جا همين من

 !!!باشيد؟ راحت بيرون، برم من خوایيد

 .نداره منظوري بابا نه،: شيدا

 بود؟ مونده جا کوچ از که کردم مي تعریف برات رو پرنده اون ي قصه بودي، کوچولو وقتي یادته: کمالوند

 !بابا: شيدا

 درخت یه به رسيد طوفان توي: داد ادامه. دادم مي گوش و موندم مي من بفهمونه، من به چيزي خواست مي اگر

 هيچ بدون... خوابيد طوفان وقتي ولي. بمونه درخت کنار عمرش آخر تا شد قرار و داد پناه بهش درخت... قدیمي

 !رفت و زد پر حرفي

 !!!ممنون خيلي مرسي،: گفتم و فرستادم بيرون رو ام شده حبس نفس

 دو رو دختري داشتم نکردم؟ عوض رو زندگيت... ندادم کار... ندادم پول بهت من مگه برخورد؟ بهت چرا: کمالوند

. برام شدي رقيب... شدي بلند دستم رو کردي؟ چکار تو! دارند رو آرزوش ها خيلي که بهت دادم مي دستي

 .کردي ناراحت رو دخترم

 !باش آروم بابا: شيدا
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 فقط گفتم بهت اول روز یادته: کرد اضافه. هدف به بود زده. بزنم که نداشتم حرفي. دادم قورت رو دهنم آب

 خوام؟ مي وفاداري

 .ميرم دیگه من: گفتم شيدا به رو. کنم انکار تونستم نمي حتي. کرد مي ناراحتم هاش حرف. شد ساکت

 

. داد نشون رو ها صندلي از یکي و رسوند بهم رو خودش انتظار، سالن وسط. رفتم بيرون اتاق از. داد تکون سر

 !نشو دلخور بابا دست از امير: گفت و نشست کنارم. نشستم

 .نيستم -

 .ندید دیدم، من که جوري اون رو تو بابا -

 .اونه با حق: گفتم و کردم کوتاهي ي خنده

: گفت و گذاشت ام شونه روي رو دستش. شدم خيره سالن ي دیگه سمت به و دادم تکيه زانوهام به رو هام آرنج

 .ناراحتي خيلي ها این دونم مي

- ... 

 نه؟ داري، دوست واقعاً رو زنت -

 ورتمص جلوي منوها بين گشتن ثانيه چند از بعد و آورد بيرون کيفش از رو موبایلش. چرخوندم طرفش به رو سرم

 !ببين. فيلمه همون این: گفت. بود ویدیو فایل یه. داشت نگه

 .بودم کرده کپي جا یه همين فقط: گفت و کرد پاکش چشمم جلوي. کردم نگاهش تعجب با

 .دختره پيش بري توني مي دیگه. شد تموم: کرد اضافه و داد تکون رو گوشي

 رسيم: گفتم. سوخت مي براش بيشتر دلم کرد مي نگاه که اینطوري و بود رفته چشمش کبودي. شدم خيره بهش

 ...ولي

 چي؟ ولي -

 .رفت کرد، ولم خودش بره، نفرستادم رو زنم من -

- ... 

 .دیده ازم بدتري چيزهاي... اون! نداشتم فيلم این از ترسي من -

 ...این پس... یعني: گفت و داد تکون هوا تو رو دستش. بود شده گيج
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 !نمایشگاه نميام دیگه بگو بابات به. خونه ميرم -

 داشتي؟ رو من هواي که نبود فيلم این خاطر به مگه! امير -

- ... 

 !بودم کرده گروکشي! برات بودم مصيبت فقط که من -

 خوبي؟: گفتم و کردم کج سمتش رو سرم. برگردوند رو روش و شد خيس کمي هاش چشم. نگفتم چيزي

 خوبي؟ مطمئني: گفتم و شدم بلند جام از. برگشت اتاق سمت. شد بلند و داد تکون سر

 !خوبم: داد جواب آروم

 !نبود من مال... شد پيدا کسي که هم بار یه... دیگه منه شانس: گفت بغض با و برگشت در به مونده قدم چند

 کمالوند که روزي همون. رسيدم مي گيالني با مالقاتم قرار به باید. زدم بيرون بيمارستان از. داد ادامه راهش به

 ...نيست نمایشگاه توي جام دیگه فهميدم بود، کرده سکته

 

 

 

12 

 زدن دور مورد در گيالني با بحث جز به واقع در. نبود خبري هيچ هم شيدا از. رفتم نمي کار سر که بود روزي چند

 ادی شد مي خلوت سرم وقتي. بودم نکرده مفيدي کار هيچ آشناهام، از سري یه به زانيار کردن معرفي و ها تحریم

 عوضي خيلي جدیداً. نميذاشت راحت رو فکرم ولي بود کرده بارم ليچار کلي. افتادم مي کمالوند آخر هاي حرف

 ونطورهم و بودم رفته رکسان سراغ زدم، مي پا و دست پولي بي و تنهایي توي وقتي. بود کمالوند با حق. بودم شده

 .دادم فراریش و کردم خرابش خودم. شد خراب چيز همه رسيدم، نوایي یه به تا. بود کرده قبولم بودم که

 بوي. زدم زل هاش نرده و بالکن به شيشه پشت از و چسبوندم صورتم به دوباره رو صورتي و خاکستري روسري

 دنبالش؟ رفتم نمي و نميذاشتم پا غرورم روي چرا. گرفتم نادیده رو در زنگ صداي. داد مي رو رکسان شامپوي

 بودم نياورده رو عقدمون روز هاي عکس تموم مگه بودم؟ نکرده ولو اتاق کف رو هاش لباس کشوي دیروز از مگه

 هچ. ببينمش دور از بودم نرفته حتي. کنه منحرف ازش رو ذهنم که نداشتم هم اي بهانه و کار هيچ دیگه... بيرون

 سمت و انداختم رو پرده. خورد گوشم به در زنگ صداي باز! بدم عذاب رو خودم خواستم مي شاید بود؟ شده م

 کيه؟: گفتم و برداشتم رو گوشي. بود افتاده اي غریبه مرد تصویر. رفتم آیفن

 زند؟ اميرعادل آقاي -
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 بله؟ -

 !بگيرید تحویل پایين بفرمایيد اومدم، پست از -

 .لحظه چند -

 حسابداري اسناد و کاتالوگ سري یه برام گيالني بود قرار. کردم عوض شلوار و انداختم تخت روي رو روسري

 ستمد به اي برگه جوون مرد رسيدم، در جلوي وقتي!! کنه پستشون کالسيک انقدر کردم نمي فکر ولي بفرسته

 !بزنيد امضا رو اینجا: گفت و داد

. زد خشکم جا در. شدم خوندن مشغول و چرخوندم خودم سمت رو برگه. نبود داشتم رو انتظارش که چيزي این

 هرز پس. بگم چي دونستم نمي گيجي از و خورد سرم توي پتک مثل «طالق» اسم... بود دادگاه ي احضاریه یه این

. گذاشتم دست رو دست هي و کردم گوش حرفش به که بودم احمق چقدر من بود؟ این گفت مي مامان که چشمي

 فاطمه هاي کشي نقشه از هم این دونستم مي... کنند حل رو موضوع خودشون و نفهمم من خواستند مي مثالً

 دومک با. بودیم کرده قهر پيش هفته سه از کمتر. بود گذشته عقدمون از ماه چند فقط. دادم بيرون رو نفسم. است

: گفت دوباره مرد! بزنيم رو هامون حرف اینکه از قبل حتي بودند؟ فرستاده رو خواستي در همچين منطقي و عقل

 !آقا بزنيد امضا

 زنش خونه، اومد مي دیر شب که مردي هر! نياورد دووم من با هم هفته ده که بود اي ساله ده عشق چجور این

 من زندگي که بودند شده همدست اشون همه. کردم مي قل قل قليون مثل و بود شده قفل فکم گرفت؟ مي طالق

 به کردند مي فکر. کردم مي خراب پدرش و رامبد سر رو خونه و سراغشون رفتم مي االن همين. بپاشند هم از رو

 !!زیرش بزنيد امضا آقا: گفت بلند و آورد دیدم جلوي رو دفترش مرد!! سادگيه؟ همين

 خواي؟ مي امضا: زدم داد وسط؟ این گفت مي چي پدر بي این

 تشکرته؟ عوض! کن صحبت درست: غرید و خورد گره ابروهاش

 !تشکر؟ هم خواي مي امضا هم: گفتم حرص با و دوید پوستم زیر خون

 جلوتر قدم یه ؟!زد مي زر هي کنم، مي فکر دارم که بود کور مگه. کرد نگاهم چپ چپ و برداشت عقب قدمي مرد

 !بگير بيا: گفتم و رفتم

 چشمم جلوي خون. کشيدم جلو رو صورتش و بردم هجوم اش یقه سمت بشه، دور خواست تا و افتاد دیر اش سکه

 توي بود، شده چروک حاال که رو احضاریه ي برگه. شدم نمي آروم کردم، نمي خالي رو خودم تا و بود گرفته رو

 .کردم فرو دهنش توي «خودت مال اش همه» گفتن با و کردم مچاله مشتم
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 فشار هم روي رو هام دندون من. کنه آزاد رو خودش لگد و مشت با داشت سعي و بود اومده بيرون شک از مرد

 و بود هام چشم جلوي رکسانا صورت ولي زد عق بار چند مرد. بودم داشته نگه رو دهنش جلوي و دادم مي

 .کنم فکر اي دیگه چيز هيچ به نميذاشت

 نفس با. شدم کشيده عقب به محکم. کرد جدا مرد از رو من هایي دست و شدند جمع دورمون نفر چند باالخره

 و بود کرده تف رو کاغذ. بودند گرفته رو مرد دور مردم. کشيدم دست عرقم از خيس موهاي و صورت روي نفس

 !پليس... بزنيد زنگ: زد داد ها سرفه بين. کرد مي سرفه هم سر پشت

 رو تپدر... کنم مي شکایت: گفت تر عصباني. شدم ولو در جلوي فرش سنگ وسط حال بي و کشيدم عميقي نفس

 !ميارم در

. افتاد اش چونه روي سرخ رد و کشيد هاش لب به رو دستش پشت مرد. بود شده خوني که زدم زل دستم کف به

 از حالم. شناختم نمي رو ها همسایه حسابي و درست. کردند بررسي رو من سرتاپاي نفرت و غره چشم با همه

 !کرده پاره افسار: بود این مرد حرف آخرین. خورد مي هم به دنيا ي همه و خودم

 

 

. بودم نشسته کالنتري توي پستچي، اصرار و! صحنه در هميشه هاي همسایه لطف به که نرسيد ساعت یک به

 ي هقفس روي دردي و بودم ناراحت فقط بود خوابيده عصبانيتم که االن. نبودم پشيمون ولي بود شده بهتر حالم

 هب چشمش یه. بود نشسته ميزش پشت سروان. نداشت بدنم فيزیک به ربطي که کرد مي سنگيني ام سينه

 خواهيد مي: گفت و کرد اي سرفه تک. زد کنار رو کاغذ. روم به رو مرد و من به چشمش یه بود، جلوش گزارش

 کنيد؟ شکایت

 .بودند شاهد هم همه! دولت مأمور پستم، مأمور من! سروان جناب بله: داد جواب مرد

 داري؟ قبول رو دولتي ي اداره مأمور شتم و ضرب اتهام: گفت من به رو و کشيد ریشش روي دستي سروان

 .بله: گفتم و دادم تکون سر. کردم مرد به نگاهي

 کني؟ قلدري که است الدوله فالن دوران کردي فکر -

 پزشک بره آقا این بازداشت، بفرستمت باید: داد ادامه تري آروم لحن با. انداختم باال شونه و برگردوندم رو روم

 .بشه حل همين کنيم مي سعي. نشه کشيده دادسرا به بهتره جزئي هاي پرونده اینجور ولي... قانوني

 ارهد گرفتاري و گير وگرنه بگيرید رو تون شاکي رضایت بهتره زند آقاي: گفت و داد تکيه کامل صندليش به

 !براتون
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 نای از اگر من ولي بيفتم پاش و دست به داشتند انتظار داد؟ مي رضایت کرد، مي نگاهم شمر مثل که مردي این

 اخم با دید، رو من ي خيره هاي چشم و سکوت وقتي مرد. نباشم اینجا حاال که کردم مي زنم واسه بودم بلد کارها

 .بده اي نتيجه یه باید باالخره افتادم، زندگي و کار از... نميدم رضایت من: گفت

 بکشم؟ چک چقدر: گفتم و شدم خم جلو به صندلي روي

 !بدم رضایت نداره امکان اصالً: گفت عصباني بعد. کنه هضم تا کشيد طول ثانيه دو

 متوجه... ميشه تموم گرون برات دادسرا بفرستم! عذرخواهيه؟ وضع چه این: خورد گوشم به سروان کلفت صداي

 اي؟

 ميگم؟ بد بدم، رو خسارتش بدم، رو اش دیه ميگم: گفتم مالیم لحن با

 بود؟ طالق ي احضاریه: پرسيد و کشيد عميقي نفس

 .بله -

 ...و همسر و خانوادگي ي قضيه... کني؟ کنترل رو خودت نتونستي همين خاطر به -

 پایين رو سرش اخم با مرد. نه یا گذاشته روش تأثيري ببينه اینکه براي احتماالً کرد، مي بررسي رو مرد زیرچشمي

 از تر شلوغ خيلي هم سروان سر و نکردم اي زبوني چرب هيچ من. شد نمي گرم آبي ها حرف این از. انداخت

 .کنه اسکورت بازداشتگاه تا رو من که زد صدا رو در جلوي سرباز باالخره. بزنه رو زورش بيشتر که بود چيزي

 نمي: گفت و انداخت نگاهي ام قيافه و روز و حال به. برگشتم. زد صدام در به نرسيده. افتادم راه و نزدم حرفي

 چيزي؟ اي، وثيقه بدي؟ اطالع کسي به خواي

 .نيستم حفظ شماره بدید؟ رو موبایلم ميشه -

 .تلفن دفتر سراغ رفتم و کردم روشن. کرد نمي نگاهم پست مأمور مدت این تمام. دادند پس بهم رو گوشيم

 !بمونم دور زنش که این بود، زده بهم زشتي حرف چه روز اون که افتاد یادم ولي... آوردم رو علي ي شماره

 .بود شده بهتر حالش تازه ؟«نميشه آدم بچه این گفتم دیدي» بگه آقاجون بعد که... خونه شماره

 بزنه؟ سرکوفت فاطمه به روز هر یا بخنده؟ بهم و بشه خنک دلش رامبد بعد که... فاطمه ي شماره

 نزدم؟ حرف باهاش دیگه و برجکش تو زدم روز اون که... فرشاد ي شماره

 داشت؟ هم حق و بود کرده یخم روي سنگ هاش حرف با اونطوري که... کمالوند ي شماره

 بوده؟ جبران واسه کردم براش کاري هر کنه فکر که... شيدا ي شماره

 سند؟ به برسه چه نيست، جيبش ته زار دو که... مهدي ي شماره
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 خبرم؟ بي ازشون ماهه چند که... هام دوست و فاميل و فک ي بقيه ي شماره

 دمدا به که داشتم رو ها خيلي افتاد، مي اتفاق این اگر قبالً. شد منقبض صورتم درد از و سوخت خودم حال به دلم

 من :گفتم و برگردوندم ميز روي رو گوشي. بودم داده لفتش زیادي و کرد مي نگاهم منتظر سروان... االن اما برسند

 .دنبالم بياد ندارم رو کسي

 بهتر پيش ماه چند اوضاعم چقدر. کردم حرکت در سمت دوباره. کرد اشاره در به بعد و موند خيره بهم ثانيه چند

 ات صبح از و بودم همکار باهاش که بغلم بود افتاده هم خوشگل دختر یه. کردم مي رو زندگيم راحت داشتم. بود

 خياالت از رو من پست مأمور صداي. دونستم نمي رو چيز هيچ قدر من ، بود کمالوند با حق... دیدمش مي شب

 .ميدم رضایت: کشيد بيرون عميقم

 االب ابروي با. گرفت من از رو ترحمش از پر نگاه. رسيدم مي نظر به بدبخت خيلي احتماالً. زدیم زل طرفش به همه

 !!نيستم که بيکار. ندارم کشي شکایت ي حوصله: گفت سروان به رو و داد تکون هوا تو دستي رفته،

 به .اومدم نمي اصالً بود بهتر که رسيدم نتيجه این به سالن در نزدیک و بود شده سنگين پاهام آخر قدم ده توي

 خودشون براي صندلي یه همه و بخوابه سالن اطراف ي قلقله این که بود ها موقع همين. کردم نگاه مچيم ساعت

. ميشه شروع ظهر از بعد 2 دبستاني پيش کالس نمایش که کنه باخبرم تا بود زده زنگ دیشب فاطمه. کنند پيدا

 به رو دلشون و برسونم رو خودم حتما بودند، خانواده ي همه چون که بود کرده اصرار کلي. بود 2 به ربع یک االن

. نزده طالق از حرفي که بوده خودم خاطر به دونستم مي. نزدم کالنتري و احضاریه از حرفي هيچ. بيارم دست

 .برسه دستم به دادخواست زود انقدر که کرد نمي فکر احتماالً

 جهنتي به بودم، کرده تحمل ها بچه از تابستون تو که صدایي و سر همه اون باالخره. کردم نگاه اطراف شلوغي به

 مي طفق. بزنم تونستم نمي هم حدسي هيچ داده، پگاه به نقشي چه رکسانا دونستم نمي. زدم لبخند. بود رسيده

 که رو رکسان ي خانواده خصوص به. کنه نمي خوشحال رو کسي یلدا، شب جشن این توي من حضور دونستم

 روي دستي. نبود من با تقدم حق قطعاً و بود پسرشون آموزشگاه اینجا. اومدند مي اشون نوه نمایش دیدن براي

 بودم، کرده کوتاه رو موهام. کردم چک رو هام لباس و مو راهرو، هاي شيشه توي و کشيدم ام شده اصالح صورت

 از حاليکه در و زدم لبخند دوباره خواست؟ مي این از تر خوشتيپ شوهر رکسانا. بود ریخته کج کامل وسطش

 دیگه بشه، تموم ها دلخوري که بود رسيده وقتش دیگه. شدم سالن وارد کردم، مي عذرخواهي در جلوي تجمع

 کار این بکنم، هم التماس و خواهش شدم مي مجبور ماجرا دادن فيصله براي اگر. بود نمونده برم و دور کس هيچ

 بود؟ انداخته روز و حال این به رو من نبودنش که رکسانا از بهتر دليلي چه غرورم شکستن براي. کردم مي رو

 

 چشم. بودند ایستاده ها صندلي بين یا راهرو وسط پال و پخش همه و بود نيومده هم برنامه مجري حتي هنوز

 قراره همه که بود گفته بهم فاطمه. کردم حرکت سمتش به و دیدمش دور از. کنم پيدا رو هما مامان که چرخوندم

 از بود ممکن داشتند، هم موسيقي اجراي مطمئناً. کشونند مي اینجا تا هم رو آقاجون دونستم، نمي ولي بيان
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 مصورت رسيدم مامان به وقتي و افتادم خنده به فکر این از. کنه پرت طرفشون به رو کفشش و بشه بلند جاش

 دست مامان. چيدند هم با رو توطئه این فهميدم که کرد نگاه فاطمه به طوري و زد لبخندي هم مامان. بود خندون

. ودب شده قبل ي دفعه از بهتر ظاهرش که انداختم آقاجون به نگاهي بعد. کنه ماچم که شدم خم کشيد، بازوم روي

 .چرخوند من روي از رو هاش چشم فوراً

. ودندب رکسان ي خانواده که کرد اشاره جایي به ابرو و چشم با بعد. کردیم احوالپرسي و کردم نگاه فاطمه سمت به

 جوري و نيارم خودم روي به اصالً که این از بهتر راهي چه بود، عمرم کار ترین سخت کشي منت که من براي

 .رفتم طرفشون به مستقيم و کردم تر بزرگ رو لبخندم نيومده؟ پيش خاصي ي مسئله انگار که کنم وانمود

 مي تر نزدیک که قدمي هر با چون کنم، مي مخفي ازشون رو خودم یا نميام، اینجا یا که کردند مي تصور احتماالً

 .سالم!... جان مادر! به به: گفتم بلند. شد مي گشادتر هاشون چشم شدم،

! جان پدر سالم: گفتم همزمان و کردم دراز دست فرامرز آقا طرف به. داد سالم لب زیر و کرد نگاهم چپ چپ

 شما؟ احوال

 از قبل ولي بدم دست رامبد به که برداشتم قدم یه. کرد نگاه زنش به و داد دست اراده بي که بود خورده جا انقدر

 خودش به حاال. کرد جدا شد مي دور که رامبد از رو هاش چشم فرامرز آقا. شد دور سریع و زد حدس حرکتم

 ؟«شما؟ احوال» ،«سالم» همين؟: گفت و انداخت باال ابرو. بود اومده

 زدم لبخند باز من. داد فشار رو شوهرش ساعد بعد و انداخت بود ایستاده تر دور که فاطمه به نگاهي رکسان مادر

 خوبه؟ که شروع براي: گفتم و

 «اجازه با. »نکرد بحثي و کشيد صورتش روي دستي من، مصمم هاي چشم به زدن زل ثانيه چند از بعد فرامرز آقا

. دبرگردون رو روش من مچگيري با قبل، مثل که شدم آقاجون ي خيره نگاه متوجه باز. رفتم علي سراغ و گفتم اي

 داداش؟ خبر چه: گفتم و بردم جلو علي واسه رو دستم

 .نيست خاصي خبر: گفت لبش ي گوشه مسخره لبخند یه با و داد دست

 ؟آقاجون بهتري: گفتم. نشست سریع و شد هول من دیدن با که رفتم آقاجون سمت و دادم تکون سر سميرا واسه

 .الحمداهلل: گفت و کرد زوم موهام روي نگاهش

 !استاد سالم: گفت که شنيدم کنارم از اي هيجانزده صداي

 ظتغل با جوري و بودند همراهش تابستونم شاگردهاي از تا چند. نبود تنها که برگشتم زانيار طرف به لبخند با

 تمرین و پيشرفت مورد در و کردم احوالپرسي همه با. داد حال بهم خيلي آقاجون جلوي که گفتند مي «استاد»

 دارید؟ اجرا هم شما: گفتم زانيار به. پرسيدم سوال هاشون

 .کردیم تمرین هم با. برنامه آخر احتماالً... آهنگ تا دو فقط -
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 .کرد کمکمون هم اینجا جدید استاد. گفتم بهشون بودید، داده یاد چي هر: داد ادامه و کرد نگاه بقيه به و

 شدن آماده براي وقتي. کردم موفقيت آرزوي اشون همه براي. دادم فشار محکم و انداختم اش شونه دور رو دستم

 !گفتند مي رو فيزیک: گفتم لبخند با و کردم نگاه آقاجون سمت رفتند،

 !!نميشينم آخر تا که من: گفت و برگشت هميشگيش جلد به دوباره بعد. کرد مي نگاهم عجيبي جور

 داشتند هم رو سن. نشست مي اي صندلي روي کس هر و شد مي خلوت کم کم اطرافمون. کردم کوتاهي ي خنده

 از شدن رد موقع و گشتم نشستن براي جایي دنبال. بود شده کشيده حاال همين از اش پرده و کردند مي آماده

 علي؟ ميشينه کجا سميرا: گفتم علي کنار

 چي؟: گفت گيجي با

 تنظيم صندليش از رو ام فاصله خوام مي: گفتم و کردم حفظ رو صورتم جدي حالت. من به بود زده زل هم سميرا

 خوبه؟ متر 10... کنم

 گفتي؟ بهش چي علي: سميرا

 !!هستم فطرتي پست چه من که دوني مي. طرفت نيام گفته: من

 !علي: گفت و کرد نگاه علي به اخم با سميرا

 .نگفتم اینطوري من: گفت بود شده سرخ کمي خجالت از که علي

 گفتي؟ چطوري پس: سميرا

 ...خواستم مي فقط... کن باور: علي

 چــــي؟؟: سميرا

 تنهاش سميرا تخم و اخم با بعد. کشيد مي نشون و خط برام هاش چشم که دادم علي تحویل نما دندون لبخند یه

 ریعس. نشست مي رامبد کنار داشت که افتاد فاطمه به چشمم! نزنه اومد زبونش جلوي حرفي هر دیگه که گذاشتم

 !نکني دعوا: زد لب خنده با. زدمش کنار بشينه، اینکه از قبل و رسوندم رو خودم

 هب ولي انداخت گيجي نگاه رامبد. گذاشتم زانوم روي رو ها عروسک ي بسته. نشستم جاش سر و دادم تکون سر

 برخوردي من با که برداشت هامون صندلي وسط ي دسته از رو ساعدش فقط. نداد جا کرد عوض زحمت خودش

 تنظيم صحنه نورهاي و رفت سن روي مجري زود خيلي. گرفت ام خنده و بود زنونه کم یه حرکتش. باشه نداشته

 .شد

 آقاجون واکنش جمعيت بين از و چرخيدم عقب به صندلي روي. بود ها بچه ي بقيه و زانيار گروهي کار اجرا اولين

 یه رايب خواستم مي. بيرون بره و بشه بلند خواست نمي دلم ها بچه مثل. بود نشسته مامان کنار. کردم بررسي رو
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 آقاجون و شد شروع آهنگ. بده گوش و بشينه شده که هم بار یه براي. نکشه خجالت من کار از شده، که هم بار

... هبش بلند خواست نمي دلم. بودم شده خيره بهش که افتاد من صورت به چشمش بعد شده، خيز نيم که دیدم رو

 همون به هم رامبد صورت. نشستم درست و دادم بيرون رو ام شده حبس نفس. نشست دوباره اطراف به نگاهي با

 خوب خيلي آهنگ. برگردوند رو صورتش بعد شدیم، چشم تو چشم اي لحظه من، چرخيدن با کرد، مي نگاه طرف

 سر از رو موسيقي آموزش دوباره خواست دلم لحظه یه. بودند راضي همه داد، مي نشون ها تشویق. شد اجرا

 .بودم خوب توش هم و داشتم دوست هم کاري. بگيرم

 از دومک هر. بگه قصه براش تا نداشت اي نوه که تنها پيرزن یه ي درباره بود، ها دبستاني پيش نمایش بعدي اجراي

 حاالدر. کرد مي بازي رو ها بچه دزد نقش پگاه...و آجيل انار، هندوانه،. بودند یلدا شب ي سفره از چيزي یه ها بچه

 وقتي رو ربطش! نداشتم نظري هيچ اومد، مي پگاه به نقش چيه و کرد مي چکار ها خوراکي وسط دزد اینکه مورد

 خيلي اینجا مدیر عنوان به. شد بلند سکوت توي رامبد ي قهقهه و زد هندوانه سر بنفش جيغ یه که فهميدم

 ...پدر از نشان ندارد کو دختر: کردم زمزمه. کرد جور و جمع رو خودش سریع و بود کرده ضایع

 به هم بار دو هر و بود زده رو من حاال تا بار دو. بود آدمي عجب. نزد حرفي ولي کرد درشت برام رو هاش چشم

 حاال از بود؟ چي اداها این دیگه. کردم مي رد زیرسيبيلي رکسان خاطر به داشتم دقيقاً هم من. رکسان خاطر

 عرفيم اسم با ها بچه و شد تمام نمایش که همين. بره مي وقت بقيه از بيشتر رامبد با کردن آشتي که بود مشخص

 سراغ رفتم و کردم استفاده فرصت از. هاشون خانواده کنار بيان ها بچه تا دادند کوتاه استراحت یه شدند،

 شد؟ نمي! گرفت شد مي که امضا! محترم کارگردان

 .کنم بوسش نيومد دلم بود، کرده که گریمي این با. دیدم رو پگاه اومدند مي بيرون ازش ها بچه که دري جلوي

 عادل؟ منه مال: گفت زده ذوق. دادم بهش رو عروسک

 ميره؟ کجا راهرو این... آره: گفتم. ما اسم تنگ ببنده «دایي» یه بود نگرفته یاد هم هنوز

 ...دستشویي... تمرین اتاق... گریم اتاق: شمرد و کرد خم یکي یکي رو هاش انگشت. انداخت سرش پشت به نگاهي

 اونجاست؟ جونت عمه -

 .اهوم -

 کنه؟ مي چيکار -

 .کنه مي گریه داره البد -

 مگه؟ شده چي چرا؟: گفتم و شد خالي دلم تو

 .کنه مي گریه اش همه: گفت. انداخت باال شونه و کرد خم ندونستن ي نشونه به رو هاش لب

 کردي؟ اذیتش تو: گفت یواشکي و آورد پایين خيلي رو صداش. کردم اخم
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 یه. شدم راهرو وارد من و دوید سمتشون. دادم نشون رو مادرش و پدر هاي صندلي و زدم نشنيدن به رو خودم

 اهرور توي کسي. رفتم جلوتر. بودند خوندن مشغول تمرین، اتاق توي دست یک هاي لباس با نفره سه سرود گروه

 که منکن حرکتي تا بده آرامش بهم که کشيدم عميق نفس یه. بود گریم مال احتماالً که دیدم اي بسته در. نبود

 هنتونست ساعت سه از بيشتر طالق درخواست اون از بعد و بود شده تنگ براش دلم. باشه ضعفم ي دهنده نشون

 وير نگاهم... بازتر... شد باز در الي باالخره دیگه، ي ضربه تا دو. نکرد باز کسي. زدم در به اي ضربه. بخوابم بودم

 ي آماده انگار. بود ایستاده آینه کنار هم تارا دوستش. برداشت جلو قدم یه. موند ثابت رکسانا ي زده بهت صورت

 مونه من ولي داد مي نشون تر برجسته رو هاش گونه که بود شده تر الغر کمي رکسانا صورت. بودند رفتن بيرون

 رو دستش توي کيف رمانتيک، حال و حس اون وسط. بودیم خيره هم به هنوز. خواستم مي رو خوشگلم رکسان

 کني؟ غلطي چه اینجا اومدي: گفت. کوبيد پهلوم به و کرد بلند

 بودي؟ گوري کدوم حاال تا: گفت و کوبيد تر محکم رو دوم ي ضربه بزنم، حرفي که کردم باز رو دهنم

 نه؟ یا اومدم مي باالخره: گفتم و خندیدم آروم

 !!اخالقشم این عاشق: دادم ادامه تارا به رو

 «رکسان بينمت مي» گفت مي حاليکه در و گذاشت کنارش ميز روي رو دستش توي هاي عکس. خندید هم تارا

 نم دست توي ي بسته انداخت، پایين رو نگاهش قهر حالت با و برداشت من صورت از چشم نا رکسا. رفت بيرون

 .نيست اینجا پگاه: گفت و داد نشون رو

 .توئه مال: گفتم و آوردم بيرون بسته از رو خرگوش عروسک. شدم مانع. ببنده رو در خواست

 !خاله به کن سالم: گفتم و دادم تکون صورتش جلوي رو خرگوش. رفت باال آروم اش تيره کلفت ابروهاي

 !خاله ببخشيد: گفتم دوباره. کرد مي حرکت عروسک بلند هاي گوش همراه رکسان اي قهوه هاي چشم

 !!!نموند خودم واسه چيزي دیگه بخشيدم، بس از من: گفت و زد زل خرگوش هاي چشم توي. زد پوزخندي

 هآین جلوي وسایل با رو خودش و گذاشت صندلي روي رو کيفش ایستاد، من به پشت. شد اتاق وارد و چرخيد بعد

 ميزها از یکي روي رو خرگوش و بستم سرم پشت در. نبودم بردار دست من ولي برم بود منتظر. کرد سرگرم

 اش نهچو انگشت با. نشد خبري اما کنه نگاهم تا موندم منتظر. دادم تکيه آینه ميز به و ایستادم کنارش. انداختم

 رو سرش هاش لب به رسيدن از قبل ولي بردم جلو رو صورتم. بود شده یخي و سرد هاش چشم. آوردم باال رو

 !نکن شروع دوباره! عادل بيرون برو: گفت و کشيد عقب

 خواستم دوباره. گرفتم رو ساعدش و رفتم جلوتر! کرد مي خود بي زد؟؟ مي پس رو من داشت. نيومد خوشم اصالً

 !حرکتيه؟ چه این: گفتم. گرفت فاصله باز و کشيد بيرون رو دستش ببوسمش،
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 زا نمياد خوشم: گفتم گوشش زیر. داشتم اش نگه پشت از و رسيدم بهش سریع کرد، حرکت در طرف به و چرخيد

 !!رفتارت این

 !نيست تو اومدن خوش واسه: گفت و کردن تقال به کرد شروع

 آوردي؟ در دم ندیدي، رو من روز دو -

 روز؟ دو -

- ... 

 روز؟؟؟ دو -

 رو گردنش و کردم تر تنگ دورش رو هام دست ي حلقه. افتاد شالش بکشه، بيرون رو خودش خواست مي هنوز

 !عادل کن بس: گفت و کشيد عقب رو خودش دوباره. بوسيدم

 خواي مي: گفتم. کرد مي داغون رو اعصابم و مينداخت بود فرستاده برام که اي احضاریه یاد رو من رفتارش این

 بشيم؟ جدا

 .خوام نمي من: دادم ادامه اش گونه کنار

 !عادل -

 !نميذارم -

 زیپ! کرد مي اینطوري حاال و بود انداخته زندگي و خواب از رو من. کرد مي عصبيم داشت. برد عقب رو صورتش

 روي هام دندون فشار وقتي و کنه جدا دستم کرد سعي. انداختم چنگ اش سينه به و کشيدم پایين رو مانتوش

 !کن ولم... داریم نکرده حل مشکل کلي ما: گفت کرد، حس رو گردنش

 مي حرف بعد... کنم حل من رو اوليش بذار: گفتم هاش لب جلوي و کشيدم خودم سمت رو صورتش هام انگشت با

 .زنيم

 بود؟ رفته یادت من هاي انگشت! عشقم: گفتم. فرستاد بيرون آه با رو نفسش

 در پشت راهروي تو رامبد صداي لحظه همون اما. شد سست هام دست روي هاش دست و نکرد مقاومتي دیگه

 !رکسان: پيچيد

 لرزون هاي دست با و پرید بيرون آغوشم از ها خداخواسته از مثل رکسانا. دادم فشار هم روي رو هام دندون

 در ودمخ رامبد، از قبل. نکرد مخالفتي. بوسيدم رو گونه کشيدم، مي باال رو زیپش حاليکه در. کرد مرتب رو شالش

 دیدنت از هم من: گفتم و کردم اي مسخره تعظيم رامبد دیدن با. زدم بيرون رکسان به نگاه بدون و کردم باز رو

 .شدم خوشحال
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. نبود بد شروع براي. دویدم رو راه طول تمام و شدم رد کنارش از اش شونه به اي تنه با. کرد نگاهم چپ چپ

 دبع و کنيم حل زدن حرف با رو مشکالتمون باید اول که داشتم قبول. بشه حل روزه یه چيز همه نداشتم انتظار

 ردهک راضيش بود، نرسيده رامبد وقتي تا حداقل. نداشتم طاقت که بود اینجا مشکل ولي دیگه هاي مرحله به بریم

 .نداره رضایتش به ربطي مياره کم من جلوي اینکه دونستم مي هرچند! بودم

 

 خوبه؟ -

 چي؟: گفتم و کردم بلند جلوم بشقاب از رو نگاهم گيجي با

 خوبه؟ بعد ي هفته براي بذاریم رو سفرمون گفتم: گفت و برگردوند بشقابش به آروم رو چنگال گيالني

 .موافقم هم من بله،: گفتم و دادم تکون سر

 .خوبه خيلي جنوب هواي االن -

- ... 

 ندارید؟ دوست دریایي غذاي -

 !قربان؟ جاني تي نيستي خور ماهي: داد ادامه شمالي ي لهجه با

 .نيست اشتهاش االن. دارم دوست... چرا: گفتم و خندیدم

 .اهوم -

 حرفه هاي قرار به هم محيطش. بود عالي دریایي رستوران این آشپز. گذاشتم دهن توي رو زميني سيب تکه یه

 هم رو گيالني هاي حرف نصف. نبودم خودم حال تو رکسان دیدن از بعد که بود روزي سه دو من ولي. اومد مي اي

 تربيش ها جلسه این. داد مي توضيح دوباره رو همه جنوب به بعد ي هفته سفر تو حال هر به بودم، نشنيده درست

 خداحافظي از بعد. کرد تموم رو غذا زودتر نيستم، گفتگو مود تو دید وقتي... کار تا بود همدیگه شناخت براي

 هشيش راست و چپ به که باروني هاي قطره بين از. زدم رو کن پاک برف و برگشتم ماشين توي آرامش به دوباره

 بيستمين براي و آوردم بيرون رو گوشيم. کردم نگاه اطراف متنوع هاي المپ نور و سياه آسمون به شد، مي پخش

. بودم شده خسته هردومون کردن سکوت این از. نداد جواب بار هر مثل. گرفتم رو رکسان ي شماره امروز، توي بار

 !باشم افتاده آتيش تو شاید: دادم ام اس ولي نميده جواب دونستم مي کنه؟ پيدا ادامه خواست مي کي تا

 !آتشنشاني بزن: داد جواب انتظارم برعکس و گذشت دقيقه یک

 جون از چي: داد جواب باالخره تا زدم زنگ و زدم زنگ هم سر پشت بار چند. کرد مي پروني مزه من واسه حاال

 خواي؟ مي من
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 يم خودت: گفتم. بود گرفته کامالً صداش بمونه، مخفي احساسش تا کنه برخورد تند خواست مي اینکه وجود با

 .دوني

 .کنم مي قطع وگرنه! بزن داري مهمي حرف اگر. دادم قبالً رو جوابت -

 کردي؟ گریه -

- ... 

 آره؟ -

 بگي؟ چيزي نيست قرار... نه -

 مون؟ خونه برگردي خواي نمي -

 !!رفتم چرا اصالً برگردم، خواستم مي اگر -

 !رکسانا -

 !نياري؟ رو اسمم دیگه نبود قرار مگه -

 چند از بعد. بستم رو هام چشم و گذاشتم فرمون روي رو سرم. کنم دفاع خودم از نداد اجازه و کرد قطع رو گوشي

 زدم مي باید که هایي حرف و دادم حرکت رو ماشين. بود 0:20. کردم نگاه ساعت به و نشستم صاف جام سر ثانيه

 .کردم مرور ذهنم تو رو

 خيس پام تا سر و بود ول ماشين توي پالتوم. زدم مي قدم درشون جلوي من و بود گذشته شب 10 از دقيقه چند

 اگر دونستم مي. بودم دل دو حاال ولي بدم راه دلم به تردیدي نبود قرار شدم، پياده ماشين از وقتي. بود شده

 زنگ باالخره. نميشه حل چيزي ها زودي این به نکنم، چکار و کنم چکار بگن تا بيام راه ام خانواده دل به بخوام

 بله؟: بگه فرامرز آقا صداي تا کشيد طول مدتي. زدم

 کنيد؟ مي باز... عادلم. سالم -

 فشار رو هام دندون و کردم مشت رو هام دست. شد نمي باز در و گذشت مي زمان همينطوري. گذاشت رو گوشي

 به خونه در جلوي نفر سه هر. شدم حياط وارد. شد باز بار این. زدم زنگ دوباره و فرستادم فحشي خودم به. دادم

 خودشون سمت به دست با. اومد خودش به بقيه از زودتر مادرش. بودند زده زل ریخت، مي سرم از آب که من

 !!کني مي پهلو سينه االن داخل بيا: گفت و زد اشاره

 فرامرز آقا حرف با. کرد مي بررسي رو خيسم هاي لباس که بود شده زوم رکسان روي نگاهم و رفتم طرفشون به

 .اومدم همينجوري... نه نه،: دادم جواب و گرفتم ازش رو هام چشم ،«؟!شده خبري... باشه خير» گفت مي که

 اومدي؟ پياده: پرسيد مادرش. زدم زل رکسان به دوباره
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 .زدم قدم... کم یه. نه: دادم جواب. نيست خوب حالش کردم مي حس! کنم نگاهش لحظه یه نميذاشتند چرا

 !تو بيا: رکسانا

 سال یه به هنوز رو عقدمون باشند شده راضي شد نمي باورم واقعاً. بودند ایستاده بالتکليفي با مادرش و پدر

 فاختال این از همه. گرفتند نمي رو جلوش چرا ها اون کرد، مي رفتار بچگونه داشت رکسانا. کنيم باطل نکشيده

 داشت حاال بشم، دامادش من خواست نمي هم اول از پدرش بودند؟ شده نااميد من از انقدر یعني... داشتند ها

 گرفت؟ مي رو ضرر جلوي

 وارد .نکشه جدایي به و بشه حل مشکل تا اند راضي که فهميدم کرد، باز برام رو مسير و کشيد کنار پدرش وقتي

 تسرد اگه: گفت موقعيتمون کردن برانداز با رکسان. نشست صورتم پوست روي آرامبخشي گرماي و شدم خونه

 .بزنيم حرف باال بریم نيست

 بوم پشت از سطحي ي رو و رفتيم باال ها پله از رفتم، جنوبي حياط سمت هال وسط از دنبالش و دادم تکون سر

 ن،م متعجب هاي چشم جلوي ولي بریم کارگاه تو قراره کردم مي فکر. ایستادیم بود، شده دار سقف ایرانيت با که

 ور سقف برق. بوده مشغول اونجا پيش دقيقه چند همين تا بود معلوم و بود روشن برقش. بست رو بازش نيمه در

 .مکن ناراحتشون این از بيشتر خوام نمي. نميشه گوش فال کسي... دیگه اینجا: گفت ها پله به نگاهي با و زد

 !باشه بارت آخرین -

 چي؟: گفت و کرد بررسي رو صورتم اخم با

 !کني مي خاموش رو گوشيت و ریزي مي هم به رو من که باشه بارت آخرین -

 !ریخت هم به رو زندگيمون که بریز هم به اوني واسه داره؟ برات فرقي چه -

 !پيشش برگرد: گفت نداشت ناله از کمي دست که آرومي صداي با. زدم پوزخند

 کسي اب نبودي تو که مدت این تموم کني مي فکر کني؟ مي فکر اینجوري من مورد در واقعاً: گفتم و ایتادم کنارش

 بودم؟ کسي با شب اون کني مي فکر بودم؟

 من... اون خاطر به. زدم مي دو سگ پول خاطر به رو ها شب جمعه اون تمام که من. نبود این من حق. نداد جواب

 تو وقتي از من: دادم ادامه! نکردم هم نگاهش و گذروندم خونه یه تو بود شده آویزونم که دختري با روز چند که

 احضاریه بينم مي ميشم پا روز یه... نداري خبر اصال تو که سرم رو ریخت مشکل کلي. نداشتم روز و شب رفتي

 مي صادر حکم راحت انقدر حاال که بودي کجا مدت این توي... کالنتري ميرم ميشم، درگير پست مامور با. اومده

 کني؟

 ابي رکسان: اومد ها پله پایين از مادرش صداي. نکنه گریه کرد مي سعي و لرزید مي کم نور این زیر هاش مردمک

 .سرده... خودتون براي بریز چایي
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 .اومدم: گفت و فرستاد بيرون رو نفسش. داد فشار هم روي رو هاش پلک رکسان

 فشار بهش ایراني هاي خانواده ي همه مثل اش خانواده حتماً و گذشته سخت هم اون به ها هفته این دونستم مي

 بيرون کارگاهش ي بسته در هاي شيشه از که نوري به چشمم و چرخوندم رو سرم. رفت ها پله سمت به. آوردند

 هی رو من حتي. ميده رفتن داخل ي اجازه اون به فقط گفت مي پگاه. ببينم رو داخلش اومد نمي بدم. افتاد زد، مي

 .مهتابي و آفتابي نورهاي با. بود روشن کامالً داخلش. کردم باز آروم رو در و زدم لبخندي. بود نبرده داخل هم بار

 تابلوهاي نقاشي، مجسمه، از پر. داد مي نشون بيرون از که بود چيزي از بزرگتر. چرخيدم خودم دور و شدم وارد

 .چيز همه ریزه، سنگ یا شيشه با کارشده

 و دمش عصباني نه؟ یا ببينمشون نداشت براش اهميتي که دید مي ميل بي کارهاش به نسبت رو من انقدر شاید

 شصورت ولي من، گفت شد نمي. بود من نقاشي. کرد ميخکوبم که کردم بلند رو ها پایه سه از یکي روي ي پارچه

 هبقي بين. بودم شده کنجکاو. داد تشخيص کامالً شد مي غيرطبيعي، و تند هاي رنگ این وجود با و بود من مال

 گرفته چهره از. هست خودم از پایي رد یه ميذارم دست روش که چيزي هر توي که دیدم تعجب کمال با و گشتم

 اصالً! کرد درست هفته سه توي رو ها این ي همه شد نمي. فرستادم بيرون رو ام شده حبس نفس... تا اسم تا

 در رکسان که پرسيدم فاطمه از وقتي... کارگاه همين توي بود؟ کرده کار ها این روي سال چند! نداشت امکان

 دست صورتم روي... بود دیده... آره... دیده خودش که بود داده جواب گفته، بهش چي من داشتن دوست مورد

 اهشکارگ وارد من که بدونه خواستم نمي. بفهمه چيزي خواستم نمي. رفتم بيرون سرعت بيشترین با و کشيدم

 .بودم ریخته هم به خيلي. دیدم رو خواسته نمي که چيزهایي و شدم

 ردهن بين از صورتش وقتي و کشيدم عميقي نفس بار چند. بود اومده بند بارون. شد شنيده ها پله از پاش صداي

 حاليکه در و گذاشت چارپایه یه روي رو چاي سيني. ریخت فرو ام سينه وسط چيزي یه گرفت، قرار دیدم توي ها

 !بخور: گفت کرد مي چک رو صورتم داشت نگاهش

 این که نکنم فکر این به و باشم عادي که کردم رو تالشم تمام من و کرد نگاهم مشکوک باز. دادم تکون سر فقط

 نمي هم عمرم آخر تا من شاید که داشت دوست رو من جوري یه اون. خوام نمي خودمون بين رو تفاوت همه

 ها الس این تمام اون. بزنه بهش رو ها لطمه بدترین بود ممکن تفاوت این. باشم داشته دوستش اونجوري تونستم

 نور زا. کردم حرکت بوم پشت ي لبه سمت به و چرخيدم کوچه سمت فکر این با! نبودم که بود ساخته چيزي من از

 !بودم ندیده رو کوفتي کارگاه اون کاش اي. ببينه رو هام حالت تغيير تونست نمي و بودم دور

 ایستاد کنارم. بردم فرو شلوارم هاي جيب توي رو ام کرده یخ هاي دست. شنيدم سرم پشت رو هاش قدم صداي

 .بود بد خيلي ها هفته این عادل: گفت و

 هم به چيز همه انگار کردیم، عقد وقتي از اصالً: داد ادامه. نکنم نگاهش که برگردوندم کوچه طرف به رو سرم

 ...نبودي تو فقط خونه، اون از من رفتن دليل. ریخت

- ... 
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 زن ي سایه ندارم تحمل هم خودم. خواستم نمي وقت هيچ. بگيرم رو تو خوشبختي جلوي خوام نمي من عادل -

 .باشه زندگيم رو دیگه هاي

- ... 

 .کردم تحميل بهت رو خودم من نداشتي، رو ازدواج و تعهد آمادگي هنوز تو -

 ها نشونه ولي کنم، مي اشتباه ميگي دونم مي: گفت. بزنم حرفي که نبودم حالي تو اصالً. موند من جواب منتظر

 مي ازت من که کاري هر خودتي، فکر به فقط موني، نمي ميدي که هایي قول پاي تو. کنه مي تایيد رو من حرف

 بردن پيش واسه. نيست مهم برات من خوشحالي. نيست مهم برات من نظر اصالً انگار ميدي، انجام نکني خوام

 !!داري دوست رو من اینکه حتي... ميشي متوصل دروغي هر به کارهات

 !رکسان -

 هم عوض ها آدم مگه که رسيدم نتيجه این به کم کم ولي نزدم حرفي و کردم تحمل فقط من ماه چند این -

 .خورم مي ضربه که منم و رسي مي زندگيت و کار به تو اینجوري ميشن؟

 !!ردمک انتخاب رو تو که بودم من که بکوبي سرم تو بحثي هر سر خواي مي عمر یه حتماً: زد رو خالص تير بغض با و

 نمي حرف چرا: داد ادامه. بود فرورفته پوستم توي هام ناخن که بودم داده فشار جيب توي رو هام دست انقدر

 زني؟

 بهم که هایي اتهام این بودم؟ بد انقدر من. بخونه هام چشم توي رو چيز همه بودم اميدوار و کردم نگاهش سریع

 براي هي و کارگاه اون به بچسبه و بگيره طالق خواست مي بشه؟ جدا ازم خواست مي داشت؟ حقيقت بود، زده

 چکار داشت انتظار. بستم رو هام پلک و کشيدم عميقي نفس بسازه؟ بود یاد اش اومده در آب از زرد تو عشق

 نگاه هاش چشم به! نزنم حرف زني هيچ با! نرم کار سر و بيارم در رو فرهاد و مجنون اداي شب تا صبح از کنم؟

 !زدي تو رو ها حرف: گفتم آروم... اگه فقط بودم حاضر بود؟ شده ام چه کنم، رو کار این بودم حاضر... لعنت... کردم

 .ميام در پا از توش. نيست خوام مي من که اي زندگي این ولي دارم دوستت خيلي من عادل: گفت و اومد تر جلو

 زندگيش خواستم نمي نه؟ بره، در دستم از گاهي بود ممکن باشم فرهادش خواست مي دلم هم اگر. لرزید دلم ته

 بود زده موردم در که هایي حرف ي همه. کردم مي خراب رو همه زندگي من نبودم، بشو آدم من. کنم خراب رو

 چرا: پرسيد قبل از تر آروم! باشه خودم اومدن در پا از قيمت به اگر حتي بياد، در پا از خواستم نمي. بود درست

 داري؟ دوست رو من نميگي

- ... 

 کني؟ نمي کاري هيچ چرا -
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- ... 

 اگه... اگه باشي، خودت زندگي و زن دنبال دیگه مردهاي مثل توني مي اگه کني، درست رو خودت توني مي اگه -

 !برنگرد دیگه و کن تموم رو چيز همه فقط. زندگيم پي برم بذار نه، اگه. هيچ که داري دوستم

 هی هم این و و خواستمش مي. کرده تحمل رو من مدت، این تمام بود گفته خودش. ببينه آسيبي خواست نمي دلم

 مي اون که باشم هموني بتونم من که نبود تضميني هيچ نباشم؟ خودخواه گفت نمي مگه. بود خودخواهي جور

 خواي؟ مي رو من بگو؟ چيزي یه عادل: گفت و داد تکون سر حرص با گفتن؟ براي موند مي حرفي چه دیگه. خواد

 داري؟ دوست رو من بود؟ دیگه دروغ یه ماه چند این تموم یا

 .ندارم دوست نه،: اومد زبونم به اختيار بي کلمات و کردم باز رو هام لب

 هيچ دیگه هاش چشم. زدم پس رو موقعم بي بغض. باشه متنفر ازم که بود این راه بهترین کردنم فراموش براي

 يم ولش. بيارم کم خواستم نمي ولي بود اومده هام چشم پشت تا اشک. بود شده خيره من به فقط. نداشت حالتي

 مه محلي التِ  اميرعادل اصالً که کرد مي فراموش و دید مي رو حسابي آدم یه باالخره. بکنه رو زندگيش که کردم

 روز یه دونست مي... کرد درستي کار سميرا: بود این اش جمله آخرین و لرزید هاش لب! جهنم به که هم من. بود

 .مياري سرش بالیي همچين

 .همين. رفتم بيرون خونه از فقط. بيارم در دلش از نکردم سعي. کنم انکار نکردم سعي

 هميشه مثل نور، هميشه مثل موسيقي، هميشه مثل. بود آروم و عادي چيز همه من، گه زندگي برعکس گاراژ توي

 این خاطر به رو چيزم همه. بودم ها آدم همين مثل یکي هم من. زندگيشون از جزئي بود شده اینجا که هایي آدم

 مجازاتي چه! موتورها همين. بود مونده باقي برام که چيزي تنها به چسبيدم مي باید بودم، داده دست از ها موتور

 هدیگ من. گرفتند ازم که بندازند، چيزي یاد رو من لحظه هر تا بگذرونم؟ باهاشون رو عمرم ي همه که این از بهتر

 نگارا... نيفتاده اتفاقي هيچ انگار که کنم وانمود جوري و اول ي خونه سر برگردم که نبودم سابق ي پسربچه اون

 ...و نشده زندگيم وارد هيچکس

 دنياي ي همه روز و حال انگار. بود پکر و حرف کم کرد، مي حمل رو موتور که بود شده وانتي سوار وقتي از مهدي

 بچه؟ شده چي: گفتم کنه، آماده رو خودش و اتاقک به بره اینکه از قبل. بود شده خراب خودم مثل اطرافم

 .هيچي -

 !پيچيده پات و پر به دوباره فرشاد نکنه -

 .چپ علي ميزنه رو خودش بينه، مي رو ما نيستي، که تو کيه؟ خر فرشاد -

 !ميگي چي -
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! يدپرس مي ازم حالي یه. گرفت مي خبر ازم بود رفيق اگر هم اون. نداشتم خبر فرشاد از بود وقت خيلي. زد لبخند

 موتورها ي بقيه فکر به. باشه خودت کار به فقط حواست سري این! نترس: گفتم شده، پکر دوباره مهدي دیدم

 .کردي خراب اشتباه سر دفعه اون. افته نمي اتفاقي... نباش

 .بدي درس استادت به خواد نمي تو: گفت و زد ام شونه به مشتي ي ضربه

 !چشمت جلو ميارم رو اعظمت هاي عمه روح شانسمون، به بریني: گفتم خنده با

 !خوري مي گه: گفت خنده با

 مزخرفم زندگي اون از رو من ساعتي چند حداقل. شدم ساختمون وارد آهسته هاي قدم با و گرفتم فاصله ازش

 متمو از روز یه فقط. کشيدم آتيش به رو داشتم چي هر دستي دستي که رفت مي یادم ساعتي چند. کرد مي جدا

 تونمب که نبود دختري هر مثل دیگه یکي این. بودم شده پشيمون هم حاال همين ولي گذشت مي رکسان با کردنم

 که ما پرنده همون من بود نگفته لعنتي کمالوند اون مگه اصالً... خواستم نمي هم تونستم مي اگر کنم، فراموشش

 يب چرا پایين؟ کنم پرت رو خودم خواستم مي خونه، بالکن تو رفتم مي که بار هر چرا پس! دونه نمي رو کسي قدر

 نه؟ گردند، برمي دوباره روز یه هم ها پرنده پيشش؟ برگردم خواستم مي چرا شدم؟ نمي خيالش

 جرز خاطر به اما بودم متنفر ازش. بود شده رکسان قهر باعث آشغال همين. برداشتم شد تعارف بهم که رو گالسي

 مي بدم صداها و سر و ها آدم این ي همه از اصالً. کردم ولش گوشه یه و خوردم جرعه یه شده، که هم خودم دادن

 حالم که بودم چيزهایي وسط اینکه از. هام گندکاري براي زنده شاهد یه... جونم به بود افتاده خوره یه مثل. اومد

 يادن جلو گفتگو براي کسي که زدم زل زمين به جوري و نشستم صندلي یه روي. کردم مي عشق کرد، مي بدتر رو

 مين: گفت بودم من فقط مخاطبش حاليکه در و نشست من از تر طرف اون کمي کمالوند که نکشيد طول زیاد ولي

 کجاست؟ شيدا پرسي

 داري؟ خبر تو مگه: دادم جواب. بودم شده تخس خيلي امروز

 مسببش دونم نمي کني مي فکر زده، غيبش: گفت. کوبيد ميز روي رو گالسش و داد بيرون حرص با رو نفسش

 کيه؟ خاطر به دونم نمي کني مي فکر کيه؟

 !تو پسر خاطر به دونم مي من که جایي تا: گفتم. کشيد مي شعله هاش چشم توي خشم و بود خيره من به

 اینجا ...رفته حاال... زدي پسش بعد کردي، هوایي رو دخترم: گفت. بگيره رو ام یقه تا نپره و بشينه آروم کرد سعي

 ونا تقصير افتاده اتفاق گذشته تو چي هر نفهميدي که املي و آشغال انقدر! کجاست نيست مهم برات نشستي

 .نبوده
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 هر حق خودش به چطور. کردم نمي ولش اش گذشته خاطر به بودم شيدا عاشق اگر. زد مي جا بي تهمت داشت

 هستيد هموني کنند جونتون به جون: داد ادامه که بگم چيزي خواستم و شدم عصبي داد؟ مي زدني تهمت جور

 !من نازنين دختر به چه رو شهر جنوب هاي گداگشنه. بودید که

 جهنم رو زندگيش خودتون باشي؟ دخترت فکر به افتاده یادت تازه: گفتم و شدم خم طرفش به صندلي روي

 من؟ گردن ميندازید کردید،

 بود؟ خوب چيز همه تو اومدن از قبل تا چطور: گفت و نشنوه کسي که شد خم من سمت به هم کمالوند

 خبر اصالً تو و شد مي استفاده سو دخترت از گوشت بيخ وقت همه این. کن شروع خودت از مقصري دنبال اگر -

 !!نداشتي

 ناو... نفهميدي که بودي بساط این سرگرم انقدر: دادم ادامه. کرد مي نگاه من به فقط و بود شده گشاد هاش چشم

 !قبليت کار سر برگشتي هفته این شدي، مرخص هفته

- ... 

 !!پولدار شهري شمال فراریه، دخترت نداره، شدن آفتابي جرأت پسرت! ببين رو خودت -

 فضولي کارم تو شب تا صبح از که دارم پدر یه من حداقل: دادم ادامه. بود شده مشت صندلي دسته دور دستش

 کردند؟ مي چکار هات بچه داشتي خبر اصالً تو! نذارم کج رو پام تا کنه

 یه هب خواستم مي فقط بود؟ شده مرگم چه امشب. شدم خفه و کنه سکته دوباره ترسيدم. کشيد مي نفس تند تند

 داره؟ خبر عزیزت پدر! پالسي اینجا هفته هر هم تو خود: گفت و داد تکيه صندليش پشتي به. بپرم نفر

 !بقيه ضرر به نه خودمه، نفع به کنم مي کاري اگه من -

 .خودت جز... نداري باور هيچي به تو... دونم مي آره -

 دوباره. بودم شده حفظ رو همه. نداشتم خودم ي درباره رو نظري جور هيچ شنيدن ي حوصله. برگردوندم رو روم

 !نکنم رو کار این اگر نيستم کمالوند. کنم مي ساقط چيز همه از رو یکي تو من: شنيدم رو صداش

 خنده زیر صورتش سرد حالت جلوي. ميده تکون برام هوا توي رو اش اشاره انگشت دیدم که برگشتم طرفش به

 گرفتي؟ رسوندم بهت من که هایي پول با چي: داد ادامه بيشتر حرص با مونده؟ برام چيزي کرد مي فکر. زدم

 خواي؟ مي چي عوضش سهام؟ ماشين، خونه،

 بگي؟ خواي مي چي: گفتم. داد مي رو معنا بي شرطبندي یه بوي و رنگ هاش حرف. کردم نگاهش گيجي با

 رو سهامت آخر قرون تا و ماشين و خونه من: گفت کردند، نگاه ما سمت به اطرافيان و کرد بلند ناگهان رو صداش

 بذارم؟ وسط من که خواي مي چي عوض در خوام، مي
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 داشت کمالوند. بودند ناگهاني هاي هيجان اینجور عاشق اشون همه. شد شروع بر و دور هاي آدم هاي پچ پچ

 به دوئل یه خودش براي بود، شده رد ساده ي مسابقه یه از دیگه بار این. کرد مي دعوت مبارزه به رو من دوباره

 و... ارزید مي من مال برابر چندین بودم، دیده دارایيش ي همه از من که اي خونه یه همون! بود معنا تمام

 .کرده اش آماده بازنشستگيش براي و اونجاست عاشق بود گفته شيدا. نمایشگاه

 تو کسي مگه شد؟ مي مانعم چيزي مگه... ولي بخندم ریشش به و کنم رد رو اش مسخره پيشنهاد تونستم مي

 النا من که داشت اهميتي کسي براي مگه نکنم؟ اي احمقانه کار خاطرش به و باشم نگرانش که بود منتظرم خونه

 شد؟ مي چي دادم مي دست از رو دارایيم ي همه اگه مثالً کجام؟؟؟

 با و گرفت رو وجودم تمام نفرت لحظه یه. بود اومده پایين هم موزیک صداي و بودند من جواب منتظر همه

 !خوام مي هاش ماشين با رو نمایشگاه من: گفتم پوزخند

 Done: گفت و کرد قبول جدل بدون

 شده روحيم غذاب حاال که ماشيني و خونه مخصوص به. نبود مهم هيچي دیگه رکسان از بعد. زدم پوزخند دوباره

 .منه دست آس... که دوني مي: گفتم. بود

 مهدي منظورت: گفت جدي خيلي کمالوند. شده بلند همه دست رو مهدي که دونستند مي سالن این هاي آدم

 بود؟

 نامفهومي صداهاي. دیدم کمالوند هاي آدم کنار رو مهدي و کردم نگاه رو جا همون. کرد اشاره جایي به دست با

 به دست سياه لباس با که آدمي این و گفت مي چيزي کس هر. شد مي ام سرگيجه باعث که پيچيد جمع توي

 چقدر با دونستم نمي. زد مي دو دو دیگه هاي آدم و من بين نگاهش. بود من ي ساله 30 رفيق بود، ایستاده سينه

 سر چقدر... بودم خورده کتک دعواهاش خاطر به چقدر. گلوم به بود چسبيده عجيبي بغض. کردند راضيش پول

 دلم. کرد مي فرار هم نگاهم از حاال... بود گرفته قرض ازم پولي بي وقت چقدر... بودم رسونده بهش امتحاني هر

 باید چي. فروخت نمي رو من دیگه هزارسال بود، وسط اون پاي اگر. گرفت بيچاره فرشاد با هام جدل و جنگ براي

 نه؟ تلخه: گفت. برگشتم کمالوند سمت به! روش هم این گفتم؟ مي

- ... 

 !دونيش مي خودي که کسي از خوردن دست رو -

 ي؟چ آبروم ولي بزنم، زیرش تونستم مي. بودم باخته رو شرط روند، نمي برام کسي اگر. انداختم پایين رو نگاهم

 .نمردم هنوز خودم: گفتم آرامش با و کردم بسته و باز رو هام پلک

 .پيست تو فرستم نمي رو کسي امشب من... شده شخصي موضوع: گفت بلند یکتا
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 وسط پول همه این که نبودند احمق انقدر کدوم هيچ. بدند انصراف کم کم هم بقيه که بود کافي جمله یه همين

 تنبس شرط به و کشيدند کنار رو خودشون همه. کمالونده و من کني کم رو بود مشخص که اي مسابقه تو بذارند،

 اب کمالوند. بردند رو مهدي. نشد عوض سالن جو موزیک ي دوباره شروع با حتي. کردند قناعت کمالوند و من روي

 هک بودند کرده نگاه بهم مختلف احساسات با انقدر اطرافيانم. گرفت فاصله ازم و داد باال رو گالسش راحت خيال

 خيلي همه. پریدم جا از رسيد، موتور روندن زمان وقتي. کنم گم ساختمون این این رو گورم خواستم مي فقط

 ايه کالب شبيه و نبود مالیم هميشه، مثل دیگه فضا. رفتند مي راست و چپ سالن تو زده هيجان و پلوغ و شلوغ

 تن،رف بيرون موقع. نيست مرسوم اینجا بزرگي شرطهاي همچين دونستم مي. رسيد مي نظر به بوکس زیرزميني

 خوشحالي؟: گفتم. زد مي لبخند. شد خيره بهم و چرخيد طرفم به کمالوند

 خواي مي: گفتم. بردارم لبش روي از رو پيروزي لبخند این اومد نمي بدم. داد تکون شونه و انداخت باال ابرو

 !نميشه عوض شيدا و مسعود حقيقت ولي... کني آروم رو خودت اینطوري

 دستي شدم، مي رد که کس هر کنار از. دادم ادامه سالن خروجي سمت رو راهم. موند مات هام چشم روي نگاهش

 همه هاي نگاه و بود گذاشته تاثير همه روي مهدي ناروي ظاهراً. کرد مي موفقيت آرزوي و زد مي ام شونه به

 !جلوت جيب بذار: گفت و داد بهم آسماني آبي دستمال یه ها خانوم از یکي حتي. داد مي قلب قوت بهم داشت

 ریه به رو خنک هواي. دادم هل بيرون به بود کرده ام احاطه که جمعيتي بين از رو خودم و زدم جوني بي لبخند

 وسط. کردم فرو جيبم توي پوزخند با و انداخت دستمال به نگاهي. کردم حرکت اتاقک سمت به و فرستادم هام

 عقب قدم یه و ترسيدم اول. کرد مي دود سيگار و بود ایستاده تاریکي توي که افتاد مردي به چشمم محوطه

 لوترج وقتي ولي کنيم تقسيم هم با رو نمایشگاه تا کنه معامله من با بخواد و باشه مهدي شاید کردم فکر. رفتم

 ودمخ فکر به. کرد مي نگاهم شده ریز هاي چشم با که بود توکلي. شناختمش گرفت، قرار نور توي صورتش و اومد

 .نداره رو ارزشش: گفت مقدمه بي. زد نمي آب به گدار بي هيچوقت کمالوند. خندیدم

 .دونم مي -

 خوردي؟ خر مغز پس -

 .ندارم دادن دست از واسه چيزي -

 !بيار دست به چيزي یه پس -

- ... 

 !بزن هم به تو، برگرد -

 !ها؟ بچه مثل ببرم؟ همه جلوي رو خودم آبروي که: گفتم تعجب با

 !بيفته بهت چشمشون که نيا دیگه: گفت و داد تکون سر کوتاهي ي خنده با
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- ... 

 !بگن خوان مي چي هر سرت پشت بذار -

 !وایسادم هم این از بدتر هاي گندکاري پاي. نيستم آدمي همچين من... نه -

 ام؟ بازنده که واضحه انقدر یعني: کردم اضافه. داد تکون سر و زد لبخند

 !بستم شرط تو رو من حال هر به: گفت خنده با و کوبيد پشتم به دستي بعد. کرد نگاهم فقط ثانيه چند

 !!!نکني نااميد رو من: گفت سر پشت از. افتادم راه و دادم دست محکم باهاش. نشست صورتم روي لبخند اراده بي

 سر پشت که اتفاقاتي به رو من و بود نمور و سرد فضا اتاقک توي. کردم بلند براش رو دستم عقب به نگاه بدون

 بودم آورده مهدي براي که بادگيري. نبود خيس زمين و بارید نمي بارون خوشبختانه. گردوند مي بر بودم، گذاشته

 نقطه و بستم رو هام چشم. کنم تمرکز بتونم که نشستم موتور پشت. کشيدم باال ته تا رو زیپش و پوشيدم رو

 .زد صدام کسي که بود نگذشته ثانيه چند. کردم مرور رو مهدي هاي ضعف

 دونستم نمي. شد مي نزدیک بهم رویا یه مثل که دیدم اتاقک خروجي جلوي رو رکسانا و کردم باز رو هام چشم

 و اومد موتور کنار وقتي. کردم مي نگاهش باز دهن با فقط. اونجاست خودش اینکه یا روانيه فشار از توهم این

 کني؟ مي چکار اینجا تو: گفتم. واقعيه که نداشتم شکي هيچ دیگه زد، صدام دوباره

 نميشيني؟ موتور پشت بودي نگفته مگه: گفت. کردم مي فکر که بود چيزي از تر عصباني صدام و

. کرد مي آوري یاد رو هام قول بود اومده بشم، خيالش بي بود کرده مجبورم هاش حرف با که حاال. زدم پوزخند

 داده؟ بهت رو اینجا آدرس کي: گفتم

 مهدي؟: دادم ادامه نفرت با

 !گفت بهم رو چيز همه که... دختر یه... نه -

: تمگف آروم! بودیم رسيده توافق به که شيدا و من. شد خالي دلم توي و کيه دختر اون که بود مشخص. اومد جلوتر

 گفته؟؟ بهت چي

 نه؟ بود، همين منظورش... کني احمقانه کار یه امشب ممکنه گفت -

: گفتم و دلخورم چقدر بفهمه که کردم نگاهش جوري! گفتم مي هم من بدونه، خواست مي. کرد اشاره موتور به

 !!!نياي در پا از وقت یه... اینجا اومدي مهمه؟ برات مگه

 و زدم زل هاش چشم به چرخوندم، خودم سمت رو صورتش انگشت با. برگردوند رو روش و بست رو هاش چشم

 .نشستم رو این تو خاطر به: گفتم
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 !من؟ خاطر به: گفت اي مسخره ي خنده با و کرد اخم

 !موتور این رو بشينم نباشه، مهم برام هيچي دیگه که! کردي دلم با تو که کاریه این -

 !دارند خودشون کردن آروم براي اي مسخره هاي راه مردها -

- ... 

 !گفت من به رو چيز همه دختره -

 کجاست؟ االن: پرسيدم. داشت برم ترس دوباره

 .ندیدیش دیگه شاید... کنه ادا بهت رو دینش خواست مي گفت... فرودگاه -

 گفته؟ بهت چي چيه؟ منظورت -

 !بودي احمق چقدر که گفت: داد ادامه. بگه چيزي یه تا موندم منتظر و دادم فشار هم روي رو هام دندون

 انرکس! بود گفته چي شيدا! اینجوري نه ولي کنه، فراموشم و بشه متنفر من از خواستم مي. زدم زل صورتش به

 چرا حاال... کرده تهدیدت من جون سر هم بعد و گرفته چک ازت ها بازي همين تو گفت: کرد تموم رو حرفش

 زدي؟ راه اون به رو خودت

 همب رو راستش اینکه جاي به... گرفتي؟ فاصله ازم تهدیدش سر که بودي احمق انقدر: کرد اضافه. دادم تکون سر

 !!!بگي

- ... 

 نگفتي؟ خودم به چرا... یه خاطر به... زدي مي زنگ هي کردي، مي اسکورت کار سر تا رو من هي -

 !رکسانا -

 ...گفت خودش بود؟ اون فشارهاي خاطر به هم شبت اون حال -

- ... 

 ،داري دوستم گفت... خارج ميره داره شده، خسته. کنه بيرون سرت از رو من فکر نتونسته کرده کاري هر گفت -

 !!خدا امون به کرد نمي ولم داشت دوستم اگر!... نه گفتم هم من

 مون همه حال به دلم. نداشتم گفتن براي حرفي هيچ. داشت نگه صاف رو هاش لب زور به و شد اشکي هاش چشم

 اینجا؟ اومدي چرا پس: گفتم باالخره. رکسان همه از بيشتر. سوخت

 ببخشن؟ رو مردها که نيافریده رو ها زن خدا مگه: گفت بعد. کرد نگاهم فقط ثانيه چند
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 شدي؟ من مثل دیوونه یه عاشق چرا تو دارم، خوبي دليل عاشقتم اگر من -

 !نميسازه ها عاقل به عشق... دونم نمي -

 ينب و بستم محکم رو هام پلک. افتادم مي گریه به زدم، نمي داد اگر. کشيد مي تير سرم و اومد نمي باال نفسم

 یادش سریع چه! خورم نمي دردش به من بود گفته خودش زد؟ مي رو ها حرف این االن. کشيدم دست موهام

 زدم، امضا... بستم شرط دارم چي هر رو: گفتم اومد مي در چاه از انگار که صدایي با و نشستم صاف دوباره. رفت

 .کنم تونم نمي کاریش

- ... 

 !پيست اون تو برم باید -

- ... 

 ...چي همه. چي همه... ماشين خونه، -

- ... 

 .برم مجبورم! رکسان -

 !االن؟ چرا نيومدي؟ زودتر چرا: کردم اضافه. زد کجي لبخند. زدم اشاره اتاقک از بيرون به دست با

 شرط اون بود، اومده زودتر کم یه فقط اگر. برم خواست نمي دلم. کرد جلب رو مون توجه بيرون از موتور صداي

 .وقتشه... برم باید: گفتم و زدم زل هاش چشم به. کردم نمي قبول رو مسخره

 و گرفت محکم رو دستم جاش به اما. افتاد مي اتفاقي یه شاید. کنه منصرفم بتونه شاید که گرفتم رو ساعدش

 !نترس: گفت

- ... 

 بود؟... نبود مهم برام هم اولش از ماشين و خونه اون -

 !رکسان -

 مهمه؟ تو براي -

 !نه: گفتم و دادم فشار تر محکم رو دستش. نبود کردن فکر براي چيزي ولي کردم فکر لحظه چند

 .منتظرم جا همين من ببازي، چه ببري، چه -
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 بذارم سرم روي خواستم و برداشتم صندلي پشت از رو کاله. بودیم دیوونه هردومون که واقعاً. زدم لبخند زور به

 خودت مواظب: گفت آروم. برسونه من به رو صورتش که گذاشت موتور روي رو پاش. گرفت رو جلوم رکسان که

 خب؟! باش

 دونستم مي. بود شده غریب عجيب خيلي اوضاع. بوسيدمش محکم و انداختم دورش رو هام دست جواب، جاي به

 خاطر به کردم، مي رو ام سعي من. خوب خيلي واقع در بود، خوب حالم من اما. منه ضرر به امشب چيزها خيلي

 .نداشت اهميتي برام باختش و برد دیگه اما. کردم مي سعي رکسانا

 !مياره شانس ميگن: گفتم و زدم زل هاش لب به. برد عقب رو صورتش لبخند با. شدم جدا ازش

 تکرار شب یه منتظر بيرون اون همه دونستم مي. گذاشتم رو کاله و کردم روشن رو موتور. شد دور و خندید آروم

 براش داد، تکون دست برام. کردم نگاه رکسانا به. دادم حرکت رو موتور. کردم مي تقدیمشون هم من. اند نشدني

 .بردم هجوم اتاقک خروجي سمت و گذاشتم گاز روي رو دستم. دادم تکون سر
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