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 ...گفتم براش کشیدم سال یك این تو که سختیهایى از

 ...نگرانیهام از

 ......زندگی فشارهای از

 ...پدرش زورگویى از

 ...شد پا یه مرغش فتوحى حاج دوباره اینكه از

 یخوادم حاال.... بهش نزدیكى از میكرد منع منو میكردو دریغ ازم اونو که سالهایى اون مثل اینكه از

 ...کنه دریغ ازم موپسر

 !آخرمه اولو عشق یادگار... وجودمه.. جونمه... زندگیمه دلیل تنها االن که پسری

 اهسی سیاه سنگ اون از نگاهمو گرفتمشو انگشت سر با.....چكید چشمم از اشك قطره آخرین

 ..گرفتم

 ...بده نشون واقعى لبخندشو داشت سعى که دیدم سیاه چشم دو ، سرم شدن بلند با

 !؟ کرد میشه چه ولى... ناراحته برام اونم یدونمم

 !نمیشه فتوحى محمود حاج حریف کس هیچ

 !اون حتى

 ..بشم بلند که بگیره دستمو خواست اومدو جلوتر

 ...شدم بلند آوردمو فشار زمین به دستم با ندادمو اجازه

 ..طوره همین همیشه

 !میشن سر مپاها میدمو دست از بدنمو قواى میكنم گریه زیاد وقت هر

 ...تكوندم خاکشو کشیدمو رنگم اى قهوه مانتو پشت به دستى

 ...شدن تبدیل اى قهوه به سیاه رنگ از لباسهام که ست هفته یك

 ...اطرافیان اصرار به اونم
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 طمحی میكرد سعى همیشه...کنه عوض فضارو میخواد....کرد جلب بهش حواسمو خندونش صداى

 !کنه تبدیل شادى به غمو

 الىخ کنمو گریه میده اجازه... همراهمه.. میاد اینجا باهام وقتها خیلى....میاد خوشم خصلتش این از

 !لودگى به میكنه شروع هام گریه شدن تموم از بعد... بشم

 !بازى مسخره به

 !کنه عوض فضارو میتونه که خوبه... ببره بین از اطافشو غم میتونه که خوبه

 ..پوشوند ریز اخم یه خندونشو صورت....رفتم فكر تو باز

 گفت که کردم نگاه بهش سوالى

 به ،. میخوام جواب ازت وقت اون.... میحرفم دارم حاال تا کى!...میكنى؟ سیر کجا هست معلوم -

 !؟ نمیدونستیم ما بودیو هم خل!..میزنى لبخند میكنیو نگاه زمین به جاش

 !ات عمه خودتیو خل -

 !میكنه نصفت ، زدى حرفى همچین یه باستانش عهد هرخوا به بفهمه جون آقا!...؟ ام عمه -

 ...زد یخ تنم اسمش با باز.... لرزوند منو دل جونو آقا گفت باز

 ولى ، بود شده خوب تازه.....اومد پیش نحس اتفاق اون که بود شده خوب باهام بود سال سه تازه

 !نو از روزى نو از روز...  رامین رفتن با

 ردردس بى تا بشه وارد دوستى در از میكرد سعى نمیدادو گیر اوایل....دش شروع هاش اذیت دوباره

 !چیه هدفش فهمیدم وقتى ولى... برسه اش خواسته به

 حاج به تا میدارم نگهش دندون و چنگ با شده...نمیبازم زندگیمو ى همه من...نیومدم کوتاه

 !نبازمش فتوحى

 : رادین

 ...میكرد بیداد چشمهاش تو غم.....کردم نگاه رنگش عسلی های چشم به

 ...میشه ریش دلم میكنم چشمها این به نگاه وقت هر ولی...نیست خودم دست
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 ...همه عین اخالقمون......صمیمى خیلى......سالیم هم....دوستیم هم با که ساله خیلی

 ...داشت پا یه مرغمون دومون هر همیشه

 ترکمون کاش....نمیرفت زودی ینا به کاش....میگرفت رو میونه همیشه که رامین بیچاره

 ! نمینشست عشقش چشم تو غم همه این ، بود اگه...نمیكرد

 ارشادم داره سعی هم همیشه....داره خبر هم کارام ی همه از....دارم دوستش خواهرم مثل

 ! ؟ ام بشو آدم من مگه ولی....کنه

 ی خونه هم غم هنوز و ذشتهگ سال یك....بود کرده آدمم بار صد حاال تا فتوحی حاج که بودم اگه

 ....هاشه چشم

 ...باشه بابام کارای نگاهش غم پایداری دلیل بیشترین شاید

 ... گذاشته منگنه تو زنو این جوری بد ، میخواد خودش برای چیزو همه که خاصش اخالق این با

 ؟....میاد کوتاه لیدا مگه ولی

 ...نرفت کارشم سر ، رفت رامین وقتی از

 تادواف لج رو ، کار سر بره نباید دیگه گفت بابا وقتی از ولی... کنه استراحت ستمیخوا مدت یه

 کرد شروع کارشو دوباره

 !نفهمه زبون خودم مثل.. ..دیگه لیدائه

 متس به زدمو لبخندی...کرد نگاهم کردو بلند سرشو....گرفتم سردشو دستای بردمو جلو دستمو

 ..افتادم راه ماشین

 ...شد سوار کردو لب زیر تشكری...بشه سوار شدم منتظر کردمو باز درو

 ! غم فاز تو میره اینجا میاد وقت هر همیشه

 یششپ رامتین اینكه مگر.....خودشه تو نیستو خبری شیطون و شر دختر اون از هم ساعتی یك تا

 ....میشه لبهاش مهمون لبخند ببینه که رامتینو.....باشه

 ورتشص به دستی فرستادو شالش تو بودو نشده رنگ الس یك این تو که رنگشو خرمایی موهای

 گفت کردو نگاهم غم با.....کشیید
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 ؟ نمیكنی حرکت چرا....؟ شده چیزی -

 گفتم کردمو نگاهش لبخند با

 !پرسید باید شما از ، نمیدونم -

 ؟ من از -

 !باشى اینطورى نیست رضا دلش رامینم.. ؟ هپروت تو رفتى باز -

 هب موندم تونستمو اون از بعد اگه! بدونى همه از بهتر باید که تو!..؟ ستدوتا یكى دردم مگه -

 ...بابات ولى... اونه زندگیم ى بهانه تنها...بود رامتین خاطر

 هم دنیا ى همه ، هیچ که فتوحى حاج هستم مطمئنم...ام تو طرف من... باش راحت!..؟ چى بابام -

 !کنى ابلهمق باهاشون دارى توانشو باز تو باشن ضدت بر

 داشته آرامش همه مثل میخواد دلم... زنم من...دارم قدرت چقدر مگه.. بسمه ؟ رادین کى تا -

 یخوادم میگه مستقیم غیر و میزنه حرف دادگسترى از روز یه...فشارم تو که ماهه نه نزدیك...باشم

 یه حتما هک االنم...نرو کار سر که میده گیر روز یه...سراغم میفرسته وکیلشو روز یه...بگیره امو بچه

 ازم رمنمیذا...نمیبازمش...رامتینه دنیا از من سهم ى همه...بیایین گفته و کشیده جدید ى نقشه

 كرف تو بترسمو بده حق! ؟..نكنم فكر جدیدشون هاى نقشه به میتونم چطور ولى.... کنن جداش

 ...رسمبت بیامو بیرون بودن قوى ى پوسته این از وقتها بعضى بده حق...برم

 ...نچكه صورتش به که میكرد مهار سختى به نگاهشو تو اشك

 ..بود شده غرورش اقتدارو همین عاشق رامین

 ...میشم اشكهاش شاهد گاهى و میكنه دل دردو باهام وقتها بعضى که باشم من فقط شاید

 گفتم اطمینان با گرفتمو لرزونشو دستهاى

 ..میكنیم حلش هم با ، باشه که هرچى...نباش نگران -

 ..دزدید ازم نگاهشو کشیدو بیرون دستم از دستشو

 گفت حسرت با کردو نگاه بیرون به

 !نمیشى فتوحى حاج حریف تو -
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 ..باشه اون با حق شاید

 ...نمیشه بابا حریف کس هیچ

 ...کردم زندگى خودم قانون طبق که منى حتى

 میخوام ، نیست درس تو نون" فتمگ کردمو رها کاره نیمه دانشگاهو سالگى یك بیستو که منى حتى

 "...کنم کار بابام ى کارخونه تو

 ادهس هاى کارگر مثل کرد مجبورم کردو قطع جیبیمو تو پول که سال یك از بعد گناهم اون از شاید

 ..گذشت ، کنم خرج خودم پول از کنمو کار اش کارخونه ى

 !بس بودو خودش حرف حرف مواقع اکثر ولى

 ...مثبت بچه که رامینم

 ...شد لیدا عاشق که ایستاد بابا روى تو زمانى تنها

 ...اومد دنیا به رامتین وقتى تا کشید قهر به اونم

 ...ببخشتشون شد راضى مامان هاى التماس از بعد منم دوست پسر باباى

 کنن زندگى ما ى خونه باالى ى طبقه بیان باید گفت اون از بعد و

 ..کرد قبول رامینم

 ..کنه رها کارشو لیدا که گذاشت ام هدیگ شرط یه بابا

 !رفت بار زیر لیدا مگه ولى

 ...رکا سر نره دادن دستور فتوحى حاج که انگار نه انگار کارو سر رفت شد ماهش شش رامتین تا

 ...کنه متقاعد رو لیدا نتونست... ذلیل زن که رامینم

 ..بود راضى لیدا کار از خودشم که هرچند

 ..بودن شده آشنا هم با کار همین ى واسطه به اصال

 خورد زنگ گوشیم که بودم غرق خودم افكار تو
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 نشست لبم روی لبخندی کردمو نگاه شماره به

 ! خودم سوگلی شد عرض سالم -

 تس پنجشبه که امشب کردم فكر..ندیدمت روزه دو.... شده تنگ برات ؟دلم تو کجایی!... سالم -

 بیرون بریم باهم میای

 ! ها پره توپت انگار -

 ! رفته سر ام حوصله -

 ! اونجا میریم لیدا با داریم االنم... داره کارم حاجی.. گرفتارم امشب -

 ؟ لیدایی با -

 ! ؟ داری کارش..  آره -

 ! نزنه گولت شیطون وقت یه باشه مواظبت بگو... برسون بهش سالم ، نه -

 ! خودتم جلد کفتر بازم بزنه گولم که قدرم هر -

 روشواب یه که حالی در که کردم نگاه لیدا به شدو عریض لبخندم منم... خندید بلند حرفم این با

 ..میكرد نگاه منو داشت بود انداخته باال

 زدم لب آروم

 ! میرسونه سالم -

 گفت آروم اونم

 ! برسون سالم بهش -

 گفتم گوشی تو دادمو تكون سرمو

 ! میرسونه سالم هم لیدا... النازی -

 ! بیرون بریم بعدش که میشه متمو کی کارتون -

 ! امبی در خجالتت از برسمو خدمت میتونم شب آخر باشی پایه... شب آخر کنم فكر....  کارمون -
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 ! بیا در ات عمه خجالت از شب آخر!.. پرو ی پسره -

 ! بیا شد تموم کارت وقت هر میگی خودت!... ؟ وسط میكشین امو عمه پای همش چرا دخترا شما -

 خونه... میام گردش و پارتی و بیرون باهات... کنی سواستفاده تو نمیشه دلیل فكرم نروش من -

 ! لیدا جلوی اونم... میگی اینطور نمیام باهات که خالی

 ؟ شما میخوری دردی چه به پس -

 ! رادیــــــــن -

 گفتم خنده با کردمو دور گوشم از گوشیو

 ! ؟ چته... روانی شدم کر -

 سبوندمچ گوشیو زدمو لبخندی.... بود بسته نقش صورتش رو قشنگی لبخند که مکرد نگاه لیدا به

 .. گوشم به

 ؟ نداری کاری.. فرمونم پشت من...  جون الی -

 ! برس حاجیت به برو... رادی نه -

 !؟ برسم تو به میخواستی پ -

 ! میكنما نصفت میزنم -

 داره؟..نداره زدن که بچه.. بابا خب خیلی -

 ! بای...نمیشم بازییات دیوونه مزاحم ، دیگه برو... میكنی نهدیوو آدمو -

 ... میكرد نگاهم داشت موشكافانه که کردم نگاه لیدا به کردمو قطع گوشیو

 گفت که انداختم باال چیه عالمت به ابروهامو

 ! ؟ نمیكنین ازدواج زودتر چرا!.... نكن اسیرش -

 ! بده رضایت الناز به که ستنی آدمی حاجی_ 2...نیستم ازدواج اهل من _1 -

 ! ؟ نیستی ازدواج اهل چرا ، ضمن در.... اومد کوتاه که دیدی... نبود راضی منم به _1 -
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 از تر پاک یكی یا الناز با روز اون کنمو ازدواج بخوام روزی یه شاید... باشم بند قیدو تو نمیخوام -

 ! نـــــه االن ولی...  کنم ازدواج اون

 ! داری وستشد میكردم فكر -

 پامو کرد شرط اول از که صورتی در ، بوده ام پایه جوره همه... فابریكمه رفیق... دارم دوستش -

 دور اهل.. تره مرام با همه از دخترام دوست بین از....  کردم قبول منم... نكنم دراز حدم از بیشتر

 ... ندارم رو خانواده شكیلت و ازدواج آمادگی جورایی یه.... خب ولی....  نیست پیچوندنم زدنو

 ! ؟ درسته!...... بازیته دختر اصلیت دلیل -

 نظر زا الناز با... راضیم زندگی این از....  آره شاید... میشناسی منو خوب... نیستی غریبه که تو -

 ! دیگه نظرات از بقیه با میشمو آروم روحی

 ! بشر برم روتو -

 وزمهن.... باشه گرم خودم ی خونه و بچه زنو و کار به سرم که نیستم زیر به سر رامین مثل من -

 ! اســـارت یعنی گرفتن زن که چون.... کنم جوونی هست فرصت تا میخواد دلم...  ندارم سنی که

 لیدا

 شده هخالص زندگى میكنن فكر که مردایى از نمیاد خوشم...نشست لبم رو پوزخند حرفش این با

 ...گذرونى خوش و لذت تو

 چشمش... خوبه... مهربونه... نیست پررو مرداى دسته اون از....داره فرق برام رادین هک چند هر

 ...نمیپره هرز

... بلعكس.. نمیده بهم هستم کنارش اینكه از بدی حس... جا به خوبیش و بوده جا به شیطنتش

 !میكنه القا بهم رو امنیت حس

 ..بود کرده بحث مادرش پدرو با کلى من خاطر به سال یك این...داشت هوامو خیلى

 و بوده حق طرف همیشه...خاصش اخالق خاطر به میكرد بحث رامینم با ها وقت بعضى حتى

 ...هست
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 و همردون بینى...چشمه تو بیشتر رخ نیم از ، شمشیریش ابروهاى....میشم خیره رخش نیم به

 ...میشه معلوم زیاد دقت با که داره ریز خیلى برآمدگى یه رخ نیم از که ، اش چهره با متناسب

 ...میشه صورتش لباس وقتها خیلى که ریشى ته و میكنه تر قشنگ لبخندشو اش برآمده هاى گونه

 ...بشن عاشقش هاش شیطنت ى همه با دارن حق دیگه دخترهاى و الناز

 ...میشن اش شیفته دخترها اول برخورد با که مهربونه و برخورد خوش اونقدر

 ...بود رو کم کال و میزد حرف کم اه زن با که رامین عكس بر

 ..بود کرده حفظ خصلتو این هم داشت که شغلى وجود با حتى

 ...من و

 روس با...ذاتى شیطنت همه این با من ، میكردم فكر خودم با گاهى....بودم رامین عكس بر کامال

 ..همراهمه همیشه که صدایى

 !؟ اومد شمخو رامین از چطور...شلوغم اخالق با...بازیام رفیق با

 ...خواست مى عاشق مرد یه و پاک زندگى یه دلم...بود مهم برام مرد بودن محجوب موقع اون

 ..هامون خانواده تفاوت به...اخالقیمون تفاوت به...بود راهمون سر که مشكالتى به اما

 اییجور یه...بودم نكرده فكر ها این از کدوم هیچ به.... رامین هاى گیرى گوشه و من شیطنت به

 ..بودم شده هاش خصلت این ی همه عاشق

 ...داشتم دوست رامینو با زندگى و

 لحداق تا کردم تالش چقدر که میدونه خدا فقط ولى.. داشتم دوستش بودنش پاک همون خاطر به

 ...بدم وقف باهاش خودمو ، کمى

 ...میداد نشونمون خوششو روى داشت زندگى وقتى درست اما

 ..اومدم بیرون فكر از ماشین توقف با...افتاد شوم اتفاق اون

 ..افتاد فتوحى حاج ى خونه بزرگ حیاط به نگاهم

 ..کنیم زندگى اینجا بیاییم شد قرار وقتى...افتادم پیش سال چهار یاد
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 ..االنم استرس همین مثل...بود افتاده جونم تو روز اون که استرسى یاد

 حفظ شوهر مادر و پدرشوهر حرمت سابىح باید خونه این تو اینكه...افتادم قوانینش یاد

 ..نشه زده حرفى حرفشون رو اینكه...بشه

 ..بره مرد صداى باالى نباید زن صداى اینكه

 تشر با برخوردو بهش مادرش( ؟ چیه) گفتم جواب در زدو صدام رامین وقتى... افتادم اول روز یاد

 !ىبد منو پسر جواب اینجورى نباید."جانم یا بله بگى باید" گفت

 ..چشم بگم ، نشه آبروریزى اینكه خاطر به...ها حرمت حفظ خاطر به شدم مجبور من و

 ..باشه چشم باید فقط حرفشون جواب که بودن گفته اول از

 ..کنم برخورد حضورشون در چطور که میگرفتم یاد داشتم کم کم

 ..بیاد پیش دعوا و جنگ روز هر نمیخواست دلم

 غلط موردم در قضاوتشون بفهمن میخواستم...هستم وبخ کنم ثابت بهشون داشتم دوست

 ...کردم تحمل رو قوانین اون ى همه رامین به ام عالقه خاطر به فقط من..بوده

 رامین دردهاى.. چى یعنى خونه این تو بودن زن گرفتم یاد من که موقع همون ، افسوس ولى

 ...شد شروع

 ..اومدم بیرون فكر از میخورد تكون صورتم جلوى که دستى دیدن با

 ..میكرد نگاهم لبخند با رادین

 ..بشه قدم هم تا بود کرده خم خودشو کمى

 ..بود تر بلند ازم گردن سرو یه رادین اما ، بودم بلندى قد زن اینكه با

 !؟ هپروت تو رفتن مادمازل باز -

 !نمیذاره راحت منو که خیال فكرو -

 !دیده وابىخ چه باز حاجى ببنیم بریم.....دنیا بیخیال -

 ..زدم لبخند منم و خندید حرف این دنبال به
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 ..برداشتیم قدم ساختمون سمت به و افتادیم راه به هم با همگام دو هر

 گفت آرومى صداى با آوردو گوشم نزدیك سرشو رادین ورودى در جلوى

 !توام طرف من بشه هم چى هر ، باش مطمئن....نمیشه چیزى...نباش نگران انقدر -

 ...بگیره رامتینمو بخواد اگه -

 در ىجنگ نمیكنم فكر..دارم بكر فكر یه میگفت بودو خوشحال امروز جون آقا...نده راه دلت به بد -

 ..باشه کار

 ..امیدوارم -

 ..کردیم باز ساختمونو ورودى رنگ سفید و بزرگ در و برداشتیم بعدیو قدم

 ...کشیدم عمیقى نفس قدم اولین با

 ..ازم نگیره امو بچه.....خودت امید به خدایا

 مکس ترین عزیز قدى عكس روی به چشمم ، پذیرایى سالن تو گذاشتن قدم و خونه به ورودم با

 ..شد خیره

 ..گذاشت پسرم دل رو یتیمیو غم رفتو..کرد ترکمون زود خیلى که عزیزى

 ..خوردم شدیدى تكون ، کمرم دور به هایى دست شدن پیچیده با که شدم گذشته عالم غرق

 ..کردم نگاه بود شده خیره بهم که مشتاقى صورت به

 ..رفت یادم هام غم ى همه دیدنش با

 ..بشم قدش هم تا نشستم زانو رو شدو لبم مهمون لبخند

 ..بوسیدمشون بار چند کردمو باز کمرم دور از کوچولوشو دستهاى

 ...بشم فدات گذشت خوش! .....بره قربونت مامان الهى -

 ..داد جوابمو اى مردونه کلفتو اىصد ، پسرکم بجاى

 !؟ بگذره بد و باشه بابابزرگش پیش میشه مگه -
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 ..اومد سرم پشت از صدا

 ..چرخیدم سرم پشت به و ایستادم کردمو بغل رامتینو

 ..جون آقا سالم -

 ..بشین بیا.. .اومدى خوش ، دخترم سالم -

 !؟ بود من با

 !شىک گرو اخمو و دعوا ماه چند این از بعد اونم

 !؟ دخترم شدم دوباره

 ..نداشت دیدارمو چشم بودمو اش نوه غاصب من...میشدم حساب دشمنشون منكه

 !؟ چیه جریان حاال

 !مربوطه جدیدش ى نقشه به هست چى هر

 ..اش ناگفته ى نقشه از میشینه دلم به لرز

 ..میشینم داد نشون که جایى میگیرمو باال سرمو

 ..میكنه نگاهم رفته باال هاى رواب با که افتاد رادین به نگاهم

 ..پدرش تازه رفتار از کرده هنگ اونم حتما

 شکشیدن آغوش به براى هاشو دست کردو نگاه رامتین به لبخند با که شدم خیره محمود حاج به

 ..کرد باز

 ازب نحیفشو بدن دور به شدم حلقه دستهاى و بوسیدم صورتشو....کرد نگاهم لبخند با رامتین

 ..بره پدربزرگش آغوش هب تا کردم

 ..بود پدربزرگ بهترین من رامتین براى ، بود که هرچى

 دست به و برداشت خورى شكالت از شكالتى و گرفت ازش دارى صدا بوس...کرد بغل رامتینو

 ..داد رامتین

 ..بود رامتین به خیره غمگینش نگاه...خورد ولع با و کرد باز رو شكالت ذوق با رامتین
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 امروز که پازلى و بره اتاقش به خواست ازش محمود حاج ، شد فارغ خوردن از رامتین اینكه از بعد

 ..ببینم من تا کنه درست رو خریده براش

 ..کرد باز هم از لب و دوخت چشمهام به رو اش تیره نگاه ، رامتین رفتن با

 ..کنیم صحبت مهمى موضوع به راجع تا بیاى خواستم -

 زد صدا همسرشو بلندی صدای با ختودو آشپزخونه سمت به نگاهشو

 ! دیگه بیا...  خانوم پروانه!.... پروانه -

 ..اومدم آقا چشم -

 ..شدم بلند جام از ، شوهرم مادر ، خانوم پروانه اومدن با

 ..داد دست باهام زدو ظاهری لبخندی

 چرخوندو سالن دور نگاهشو فتوحی حاج..نشست شوهرش کنار خودشم و بشینم کرد تعارف

 ...کرد روعش

 دوست طرفی از...کردم فكر خیلی مدت این!.. مطلب اصل سر میرم دیگه...هستیم همه ، خب -

 ما نوه نمیخواد دلم هم طرفی از و...باشم شدنش بزرگ ناظر خودم و باشه خودم پیش ام نوه دارم

 وجهمت!..  چمب سر باال بیاد ناپدری یه روزی فردای پس نمیخواد دلم هیچم!.. بشه بزرگ ، مادر بی

 ! که ای

 اممیخو شوهر... رامتینمه من دنیای رامین از بعد.. راحته خودم از خیالم منكه... اینه موضوع پس

 ..دادم جوابشونو دادمو قورت گلومو آب! ..... چكار؟

 ! آقاجون نمیكنم ازدواچ گفتم منكه -

 هی ؟ چی آخرش!.. سال ده اصال.. الس پنج..  سال دو...  سال یه!... ؟ سال چند ولی.... گفتی ، بله -

 من نیست معلوم هم موقع اون!... نمیذارن مردم نخوای خودتم!  جوونی هنوز..میكنی ازدواج روزی

 سرپ زن... مایی عروس باشه هرچی تو!  گرفتیم تصمیمی یه پروانه منو ، رو این از!.. نه یا باشم

 با.... آشنایی وبدمون خوب به و شدی نعروسمو که ساله چند!  امون نوه مادر!..  مرحوممون

 یباق عروسمون که بهتر چه پس...میخواهیم ما که همونی شدی تقریبا و شدی آشنا رفتارمونم

 ! بمونی
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 ..کردیم نگاه هم به سكوت در همه

 ! عروسشونم من خب...نمیكنم درک منظورشو

 دوختم بهش مونگاه اومدمو بیرون فكر از رادین صدای شدن بلند با....که چی یعنی

 ! ؟ بگین تر واضح میشه.... بوده عروستون مدت این ی همه لیدا!  ؟ جون آقا چیه منظورتون -

 و فهمیدی حرفمو معنی که هستی هوش با اونقدر هم تو و!  مشخص و هست واضح حرفم معنی -

 با دو هر ادینر منو! کنین ازدواج هم با باید لیدا و تو....  ست کلمه یك من حرف....شد بلند صدات

 گفتیم شدیمو بلند جا از هم

 ! ؟ چــــــــــی -

 ! شنیدین که همین -

 شد بلند رادین اعتراض صدای ، کنم مخالفتی یا بزنم حرفی من اینكه از قبل

 گاهن بهش زن چشم به نمیتونم من....  منه خواهر مثل لیدا!  ؟ جون آقا میگین چی هست معلوم -

 با کنم ازدواج خواستم روزی اگرم.... ضمن در.. کنم ازدواج نمیخوام من. ...گذشته اون از... کنم

 ! باشم کرده انتخابش خودم که میكنم ازدواج یكی

 ی سلیقه با که بهتر همون ، تلپه تو دل ور همش که کاره کسو بی ی دختره اون منظورت اگه -

 ! نگیری زن خودت

 ! پاکیه و خوب دختر هم خیلی زالنا!  ؟ میزنین که حرفیه چه این!  جون آقا -

 ! پدر بی ی بچه ی ننه یه پاکه اون یه -

 ! جـــون آقا -

 ازدواج هم با لیدا و تو ، گفتم همینكه!  انداختی راه جون آقا آقاجون هی ؟ چته!  جون آقا و درد ای -

 ! میكنین

 ! نیستیم مجبور ما -

 داد جوابمو تهدیدوار کردو ریز چشمهاشو کردو نگاهم تیز محمود حاج حرفم این با
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 پسرت کنار میخواد دلت اگه! عالی جناب مخصوصا.. مجبورین هم بدجوری! مجبورین اتفاقا -

 ! کنی قبول باید.... ببینی شدنشو بزرگ و باشی

 ! مادرشم من!  میكنه واگذار من به رامتینو از نگهداری قانون -

 و هباش نكرده ازدواج ، بچه مادر که میده مادرش به و نمیده پدریش جد به رو بچه قانون وقتی تا -

 ! باشه نداشته ای سوءپیشینه اینكه

 ! میكنه صدق من مورد در که -

 خواهد شما علیه بر شواهد ی همه شریفتون شغل با چون!  نمیكنه صدق شما مورد در!  دِ نه دِ -

 میتونه همیخواب کجا نیست وممعل و نمیاد خونه کارش خاطر به هفته به هفته که زنی گفته کی!  بود

 واعتبار چه به اصال بسپارم؟ تو دست بچمو امیدی چه به من!  ؟ باشه من ی نوه برای خوبی مادر

 اش خونه هفتهتو به هفته و.. هست هم بیوه قضا از که چهره خوش جوون زن یه ؟ اعتمادی

 دستش زا شوهرشم پدر که منم میشه؟ ای نمونه مادر و نجیبه میكنه تضمین کی.... نمیشه پیداش

....  مه و..  میدی دست از کارتو هم ، صورت این در...  کنم ای رسانه رو مسئله این میتونم!  شاکیم

 ! پسرتو

 ! لرزید بغض از لبهام حرفهاش شدن تموم با

 ! کنه بازی من آبروی با بخواد اینجوری پدرمه جای که مردی نمیكردم فكر وقت هیچ

 ! اومده جلو پر دست با.......  کرده جارو همه فكر

 ! شد بلند رادین اعتراض صدای

 ! کنن تحمیل بهش زور به منو میخوان انگار که میزد حرف جوری!  دلگیرم اونم از اما

 ! ؟ باشه پشتم میخواست اینطوری! .... میكرد مطرح هم ازدواجشو شرایط چه

 .. کشید اعصابم به ناخن مادرش صدای

 هم بچه یه که بیوه زن یه و کجا سال سنو کم پسر یه!  بشی رادین زن دبخوا دلت هم خیلی -

 ! ؟ کرد میشه چه ولی...  بود سر بهت رامینمم چیه؟ چاره ولی!  سره تو به رادین واال!  ؟ کجا داره

 ، یمگرفت برات رو لقمه این اگه االنم...  کردیم قبولت شدیمو مجبور هم ما! .... تو رو گذاشت دست
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 رهبگی پدرشو جای خودشو خون هم که عموش اینكه از بهتر چی..... امونه نوه خاطر به فقط و فقط

 ! ؟

 ..شد قطع حرفش زد رادین که دادی با

 چی نم پس.....میدوزین میبریدو خودتون!  میكنن بدتر نمیگم هیچی چی هر!  مامان کنین بس -

 پسرتون زندگی با میخواهین تون نوه خاطر به نیست؟ مهم من احساس!  ؟ کجاست من جای ؟

 یشههم برای میخواهین حاال ، کنین تحمل هم لحظه یه رو لیدا نبودین حاضر روز یه!  ؟ کنین بازی

 !کنیم ازداج باهم دارین توقع شما وقت اون..  خواهرمه مثل اون میگم دارم من!  ؟ بشه عروستون

 ! ؟ بتونم من که کنه ازدواج خواهرش با میتونه آدم مگه

 ! هوا میره و میشه دود ات برادرانه حس ، بشه جاری که عقد ی صیغه -

... ندارم برادری حس جز حسی لیدا به من... مفته حرف اش همه!  آقاجون مزخرفه حرفها این -

 ! نمیشه عوض بهش حسم وقتم هیچ

 ! بگذری گذرونیت خوش از ات زاده برادر خاطر به نیستی حاضر که تویی مزخرف -

 هب نداره دلیلی ، هست بهشون حواسم منم.....  خوبه خیلی جاشم!  مادرشه کنار من ی زاده برادر -

 مال اول حواسم دنگ شیش باشم زنده وقت هر تا!  کنم حمایت ازشون همسر یا پدر اسم

 هیچ... نمیان کنار خودشون با خودشون... شد بلند محمود حاج صدای باز!خودم مال بعد اونهاست

 ..دمش الل میرسه عال حد به عصبانیتم که وقتی هر مثل که منم.. ندارن کاری منم احساس منو به

 مسافرتهای این از یكی به اگه.... هیچ شوهر اصال یا!  ؟ چی کرد شوهر مادر این اگه -

 یه الک یا! میاد؟ چی بچم سر!  ؟ چی گذاشت تنها ماه یك یا هفته یه رو بچه و رفتن سینماییشون

 اییج نمیذارم.....  رامینه یادگار ، رامتین که میفهمی!  ؟ چی موند تنها ام نوه و فتادا براش اتفاقی

 ! بشه بزرگ خونه این بجز

 ..کنم دفاع زندگیم ی همه از بریزمو کالمم توی جراتمو کردم سعی

 ! نمیكنم ازدواج هم شما پسر با!  نمیگذرم پسرم از منم -

 ..شد فشرده فكش کردو تمش دستهاشو.. شد خیره بهم بدی اخم با
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 رسانه میرم....  میكنم شكایت ناالیق مادر یه عنوان به ازت میرم!  میكنم چكار ببین نكن ازدواج -

 ! میبرم مردمو طرفدار پر ی هنرپیشه آبروی و ملی های

 ! میره خودتونم آبروی کارها این با -

 ونهم از هم رفتنت هرز و شدی وهبی که ساله یك... بره من آبروی که نیستی ما عروس دیگه تو -

 پله دبای روز هر وقت اون... برم پیش میتونم کجا تا بشم بد بخوام که میبینی!  شده شروع موقع

 یحت دیگه و بدی دست از بچتم... نرسی جا هیچ به آخر دست بریو پایین باال دادگستریو های

 !ببینیش نتونی

 !کنین چكار میخواهین الحا!  نمیكنم قبول من....  هیچی لیدا اصال -

 پدرش ، اون مخالفت با شاید...دوختم بهش آلودمو اشك چشمهای ، رادین صدای شنیدن با

 ! برداره من سر از دست

 که ونفراو توجیبی پول رنگارنگو ماشینهای از دیگه اما... نكن قبول....  باشه!  نمیكنی؟ قبول -

 تو!  میكنم محرومت ارث از و میكنم رامتین نام هب رو کارخونه از سهمتم تمام....هیچ نیست خبری

!  ؟ کنی چكار میخوای من ی سرمایه و پول بدون...  بلدی کاری نه و خوندی درسی نه که هم

 !میدن بهت کاری پادویی بجز ببینم برو.. بفرما

 ! ؟ کنه رحم من به دارم توقع چطور ، نمیكنه رحم خودش پسر به اینكه!  ؟ میاد دلش چطور

 یه کنیم مخالفت کدوم هر...سوخت اونم برای دلم...کردم نگاه رادین ی شده مشت های دست به

 ! میشیم زنددگی ی بازنده جوری

 ..شد پدرش به خیره نگاهش و شد باز رادین مشت ، زد فتوحی حاج که حرفی با

 یلیخ و نیممیك تاسیس داریم که ای کارخونه اون....بگیره سر ازدواج این و کنی قبول اگه ولی -

 به هم رو دیگه های کارخونه از سهمت همه!  میكنم نامت به کلشو.......کشیدی زحمت براش هم

 ! ؟ کنی مخالفت میخوای بازم یا قبوله!  ؟ چطوره!  میزنم نامت

 ! نمیخوام اینو اصال من و میده نشون شدنشو دل دو رادین سكوت

 ادرم پدرو به بود افتاده بهش لرز بغض و تعصبانی خاطر به که صدایی با و شدم بلند خشم با

 گفتم شوهرسابقم
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 همگ!  ؟ نداریم دوست که کنین کاری به مجبور مارو میخواهید تهدید و پول ی واسطه به چطور -

 پسرتونم دار عزا هنوز که منی از چطور! ؟ کرد زندگی هم کنار ، عالقه و عشق بدون عمر یه میشه

 !ندارین؟ وجدان شما!  ؟ بیام در ونات دیگه پسر عقد به میخواهین

 ..گرفت هامو شونه دستهاش با ایستادو مقابلم...شد بلند جاش از محمود حاج

 از ودتونوخ گلیم میتونین اومدینو در گل آبو از رادین و تو!  میكنم فكر ام نوه ی آینده به فقط من -

 تو....باشه خودم نظر زیر و هباش بهش حواسم باید.. راهه اول رامتین ولی... بكشین بیرون آب

 بندازه بهت چپ نگاه کسی نمیخوام.... میمونی باقی ناموسمم!  منی ناموس ، منی عروس

 ازدواج و بمونی بیوه عمر یه حاضری رامتین خاطر به نمیگی مگه!  زبونها سر بیوفتی نمیخوام......

 از بعد عشق به من....  منض در!  کن زندگی عشق بدون عمر یه اون خاطر به ، باشه!  ؟ نكنی

 ! دارم اعتقاد ازدواج

 دواجاز برادرمه مثل که مردی با نمیتونم... کنم نگاه ای دیگه مرد به رامین از بعد نمیتونم من -

 !برم زور حرف بار زیر نمیتونم.... کنم

 و مونیب عروسمون میخواهیم ما که باشه خدات از باید تو!  پسرت خاطر به ، بتونی باید!  میتونی -

 ! رامتین هم ، رادین هم..  تو بابت از هم..... راحته خیالم منم اینجوری!  کنی ازدواج رادین با

 ! نمیتونم.... نمیتونم من ولی -

 ! زدم صدا رامتینو بلند صدای با کشیدمو بیرون دستش از امو شونه

 داد جوابمو شدو نآویزو باال ی طبقه های نرده از و اومد بیرون اتاق از هراسون رامتین

 !؟ مامانی بله -

 ! بریم بدو!  نشو آویزون اونجا از -

 ! ؟ نمیمونیم بابایی پیش مگه ؟ کجا -

 !باش زود......  بریم بپوش لباسهاتو!  نـــه -

 از ودب خونه مستخدم ، ملیحه دست تو دستش که حالی در آماده و حاضر رامتین که نكشید طولی

 ! اومد پایین ها پله
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 رادین! رفتم حیاط به خداحافظی بدون گرفتمو شودست

 ! نكرد هم خداحافظی یه حتی...کردم نگاه رفتنش به خشم با

 ! ؟ بره میخواد چطوری شب موقع این

 ..دویدم دنبالش گرفتمو دستم کتمو... شدم بلند جام از.... نیاورده که ماشینشم

 خودش دنبال به رو بسته زبون رامتین دست و میرفت حیاط در سمت به داشت سرعت با

 ..میكشید

 ...بشنوه نخواست یا نشنید نمیدونم...زدم صداش ایوان های پله روی از

 ، نرفت جلو کمی با کردمو روشن ماشینو...شدم ماشینم سوار اومدمو پایین هارو پله یكی دوتا

 ..بگذره کنارم از خواست محلی کم با....کردم توقف پاهاش جلوی

 ..نداد جواب بازم...زدم صداش کشیدمو یینپا ماشینو ی شیشه

 ..زد صدا مامانشو نازکش صدای با ایستادو رامتین

 ! داره کارت عمو ، کن صبر مامانی -

 ..نذاشت محل رامتینم به...بود شده کر انگار لیدا ولی

 ! کنه خالی بچه سر عصبانیتشو نداره حق....شدم عصبانی خیلی

 ..دمایستا جلوش شدمو پیاده ماشین از

 به بعد و هام دست به اول.....شدم اش مانع گرفتمو بازوهاشو که بگذره کنارم از خواست

 ! کن کم شرتو و بگو کارتو میگفت که نگاهی...کرد نگاه چشمهام

 ! ؟ میكنم صدات نمیشنوی ؟ کری -

 ! بشم تو مثل آدمی همكالم تا باشم کر میدم ترجیح -

 نیست درست اینطوری بودم؟ خبر بی خودمم نمیبینی تهش؟ یا پیازم سر! چه؟ من به من؟ -

 ! میزنیم حرف هم با ، ماشین تو بشین... بچه جلوی

 ! ندارم تو با حرفی من -
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 ! گرفت درد پاهام مامانی -

 ..کرد بغلش شدو خم کردو خارج دستهام چنگ از بازوهاشو ، رامتین حرف این با

 ! بره خواست گذاشتو اش شونه روی رامتینو سر

 غریدم بهش ام فشرده فك بین از کردمو سد راهشو

 ! ؟ کنم سوارت زور به یا میشی سوار -

 قبع صندلى روى رامتینو کردو باز عقبو در...رفت ماشین طرف به انداختو بهم تفاوتی بی نگاه

 ..نشست کردو باز جلورو در خودشم.....نشوند

 بازیها لوس این از اخالقش تو کال....اومد خوشم بشینه عقب نرفت ها بچه دختر مثل اینكه از

 !دیدم حاال تا که زنهایی اکثر برعكس..نیست

 ..زدم استارت شدمو ماشین سوار...کنم حفظ صورتمو روى اخم کردم سعى

 !جدى و قرمزه وضعیت بود فهمیده رامیتنم...بودیم ساکت دو هر

 ..برد خوابش که کرد نگاه ها خیابون به سكوت تو انقدر

 هگوش از ، رامتین بودن خواب از اطمینان از بعد...شدم دقیق خوابش غرق صورت به جلو ى آینه از

 ..کردم نگاه لیدا به چشم ى

 یشهم نوشته من پای بابام گناه حاال تا کی از! ؟ میده معنى چه اخم این و رفتار اون بگى میشه -

 !ندارم؟ خبر خودم که

 :گفت نشه بلند داشت سعى که صدایى با چرخیدو سمتم به تدافعى حالت با

 هچ ندیدى! ؟ پخته برامون آشى چه آقاجونت ندیدى! نفهمى؟ به میزنى خودتو یا نمیفهمى تو -

 بابت یتوقعدستبوس نكنه ؟ بیارم فرود تعظیم سر بشینمو داشتى توقع! ؟ منو میكرد تهدیدهایى

 داشتین؟ پیشنهاد این

 الىخ من سر چرا ، ناراحتى اونها دست از! منه با رترفتا منظورم.. .نیست اینا آقاجون به منظورم -

 !نكشیدن آش کم من براى دیدى خودت خوبه! ؟ میكنى

 !شاکیم دستت از حسابى که نزن حرف دیگه تو -
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 !طلبكاره جدى جدى انگار

 !کنه صحبت اینطورى من با نداره حق....  باشه هرچى

 شصندلی پشتى روى دستمو چرخیدمو فشطر به...کردم پارک خیابون کنار ماشینو زدمو راهنما

 ..خشمش پراز چشمهاى به شدم خیره اخم با...گذاشتم

 !؟ چته بگو آدم مثل! کنى صحبت اینجورى من با نمیدم اجازه -

 !برام داشتى برادرى ادعاى سرت خیر! ؟ باشه میخواستى چی دیگه -

 !؟ اینه از غیر مگه -

 االب طاقچه و بگى هاتو خواسته شرح من براى اینكه نه! وایمیستادى پشتم بودى برادرم اگه -

 !بذارى

 !؟ نیومده بدت اومده پیش ماجراى این از هم خیلى تو انگار ، ببینم کن صبر! ؟ بله -

 !ندارم خرو نره یه خرکى عشوه ى حوصله که نزن توهم بیخود -

 !لیدا بفهم دهنتو حرف -

 !بودی داده سر ندارم ازدواج آمادگی بخت دم دخترای مثل که اونجا برخورد؟ بهت چیه -

 !میسوزى دارى زدم ات سینه به رد دست اینكه از نگو -

 حامیم میخواستى خودت قول به اگه...بودم مهم برات من اگه! کردی ام کالفه! شى خفه میشه -

 !بدونمش خودم زن نمیتونم من و داداشمه زن لیدا بگى بود کافى فقط.. باشى

 !؟ بود چى میخوامت خودم ى سلیقه به بخوام اگرم نمیخوامو زن النا من دیگه.... همین

 !ىبش ناراحت باشیو فرصت این منتظر تو نمیكردم فكر! گفتم حقیقتو! ؟ گفتم بد مگه -

 نچنی بایدم ، پدر اون از.. چند هر! میكنى فكر اینطورى من ى درباره که احمقى! احمقى چونكه -

 !بیاد عمل به پسرى

 بدو ربیشت نمیگم هیچی چی هر! کنى توهین جونم آقا به نمیدم اجازه من! لیدا بفهم دهنتو حرف -

 !باشه حواست.. داره حدی منم تحمل... میگی بیراه
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 موضع تغییر سرعت این به شد چى! بودى مخالفش که دیروز تا! ادبى با پسر چه....... اووو -

 !؟ دادین

 اون... اونه از دارم هرچی و پدرمه! دارم قبولش کامال ولى ، دارم سلیقه اختالف جون آقا با من -

 اون مثل خدامه از..... بوده تر موفق همه از ساالش و سن هم بین ، خودش های ای دوره هم بین

 !بشم موفق

 ، ابلناق امضاى یه و مسخره عقد یه با! نمیشه چیزیت که تو! کنى طرفداریشو بایدم..... خب آره -

 چنگ وت بیوفتی که نیستی من مثل! باشى راضى بایدم! میشى تهران بزرگ ىدارا کارخونه از یكى

 !معجوج عجوج قوم این

 تو اصال!ازدواج؟ این به راضیم من گفته کى....  میكنی ناراحتم داری.. لیدا بزن حرف درست -

 مخالفت بابت میكنى قهر دیگه طرف از و مخالفى طرف یك از! چندى؟ چند خودت با هست معلوم

 گفت غمناکى لحن با زدو حلقه چشمهاش تو اشك!؟ من

 با اما! دبودی رامین و تو ، نمیكردن خورد غرورمو نمیشكستنو منو دل که کسایى تنها خونه اون تو -

 وندهم دست رو که دستخورده یه مثل! کردى رفتار مونده ته آشغال یه مثل من با...امشبت حرفهاى

 دوست ام نداشته برادر مثل رو تو منكه...انصاف بى آخه! بندازنش بهت میخوان زور به و

 كىی با کنم ازدواج بخوام اگه" میگفتم من بود خوب! بود تو به امیدم ى همه رامین از بعد...داشتم

 حكم من براى ازدواج این! ؟ بود خوب! ؟ هان "! این نه ، کنم انتخابش خودم که میكنم ازدواج

 ات نخوام که داشتم دوستش اونقدر ولى ، داشتیم نظر اختالف هم با گاهى رامین منو! داره مرگمو

 بینىب بنجول مال یه منو اینكه نه! همین.... خواهرمه لیدا بگى میخواستى تو! کنم ازدواج عمرم آخر

 !بیارى در نیش بهم بخواى و

 !چرخوند ماشین ى شیشه سمت به سرشو گرفتو ازم نگاه حرفش شدن تموم با

 !بود راست حرفهاش

 !بودم نكرده نگاه بهش دید این از من

 !بشه زده پس که سخته... لیدا غرور با دختر یه براى! بشه ناراحت داره حق

 !خاطرخواه همه این و زیبایى همه این با اونم

 !سینما معروف و آتیه خوش ى هنرپیشه
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 ونگذاشت انگشت یه انگار پایینیش لب رو که حالتى خوش لبهاى....رنگ عسلى چشمهاى با

 !دادن فشارش

 !قشنگتره عملى دماغ صدتا از که کوچیكش بینى با

 !سانتیش هفتاد و صد قد و قشنگش و ظریف هیكل با

 ! نذاشته کم هیچى از ساختش تو خدا

 زودتر من و نبود داداشم زن اگه شاید.... چشمشن گوشه یه منتظر آدم چقدر میدونم خوب خودم

 !دبو زنم االن... بودمش دیده رامین از

 !اخالق نظر از چه و قیافه نظر از چه..بشه عاشقش منم مثل مردى که هست عالى اونقدر

 !بیستیه دختر واقعا

 !بشه ناراحت ، شدن زده پس از داره حق

 !دارم درشتشو و ریز خواستگارهاى آمار ، بودنش بیوه وجود با االنش همین

 !باشم حامیش میخواستم مثال...میزدم حرف اینجورى میكردمو برخورد اونطورى نباید

 !بمونم دادم رامین به بیمارستان تو آخر روز که قولى پاى میخواستم

 ..بمونه زنده ساعت پنج فقط عملش از بعد و عمل اتاق بره اینكه از قبل

 !بشینه لیدا چشم تو اشك نذارم گرفت قول ازم که بود موقع همون

 !میریزه خودش تو چیزو همه که مغروره انقدر میگفت

 !بگه بهم دردهاش از میتونه و راحته من با ولى

 !میگه دردهاش از و میزنه حرفهاشو من با فقط ، خودش بجز لیدا میدونست رامین

 پیش نمیذاشت غرورش و بود بابا اصلیش مشكل چون...نمیزد حرف هم اش خانواده با حتى

 !بگه بد شوهرش پدر از اش خانواده

 ؟..شدم اشكش ریختن ثباع خودم ببینى که رامین کجایى

 ..یدکش عقب صورتشو که بود نرسیده صورتش به دستم هنوز...بردم صورتش سمت به دستمو
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 ..شدم خیره بهش گرفتمو دستم تو اشو چونه...کشیدم جلوتر خودمم بردمو تر جلو دستمو

 ..نداشت منتظرمو چشمهاى به کردن نگاه قصد و بود دوخته زمین به نگاهشو

 ..بزنم صداش شدم مجبور

 !لیدا -

- ..... 

 !خانوم لیدا -

- ..... 

 !سوپراستار خانوم -

- .... 

 !؟ نیستم تو با من مگه ، شق کله ى دختره -

 ..شد دوخته چشمهام به مندش گله نگاه حرفم این با

 !قهرى؟ -

- ..... 

 !قهرى پس -

 !بسمه امشب براى.... رادین خونه ببر منو -

 ..کشیدم عقب دستمو و کردم پاک ور چكید چشمش از که اشكى قطره

 ..افتادم راه و زدم ماشینو استارت

 !نزد حرفم کلمه یك و دوخت بیرون به نگاهشو راه طول تمام

 !خان رادین کردى خراب

 !کردى خراب جورى بد

 !شد پیاده و کرد باز ماشینو در حرف بى...داشتم نگه پدرش ى خونه مقابل
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 ..کرد بغل رامتینو و کرد باز ماشینو عقب در ، کنم باز کمربندمو خواستم تا

 ..کنم کمكش تا شدم پیاده سرعت به

 !بیارمش من بده -

 !ببرمش میتونم خودم ، نمیشم مزاحم وگرنه.. .. بفرمایید ، منزلمون میارید تشریف اگه -

 !من؟ با! میكنى؟ تعارف! شدم؟ غریبه من حاال تا کى از! لیدا؟ -

 !خیر به شب! میشه بیشتر گندش بوى.. نزنیم همش این از بیشتر بهتره -

 ..لیدا -

 !بذار راحتم....  رادین برو -

 .. شد خونه داخل و کرد باز درو ، بزنم اى دیگه حرف خواستم تا

 !نزنم داد تا دادم فشار هم روى لبهامو

 ..لیدا ولى ،... نمیكنه محلى کم من به ادعا همه اون با مامانم

 !گفتم؟ چى مگه

 !میشناسه ومن اونكه

 !زدم فرمون به محكمى ى ضربه...نشستم فرمون پشت

 !لعنتى -

 ..نداشتم رو خونه ى حوصله

 ..نازگل به زدم زنگ

 ..کرد استقبال معمول طبق اونم....گذاشتم قرار باهاش امشب براى

 ..بود بسم امشب براى. منم.. گرفتم پیش در نازگلو ى خونه مسیر

 !دبو ظرفیتم از بیشتر رفتار این

 :لیدا
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 ..شدم خونه وارد خرابى حال با

 ..اومد طرفم به شدو بلند جا از حالم دیدن با مامانم

 !شد؟ چى جان لیدا -

 ..نشه باز بغضم تا دادم فشار هم رو پلكمو

 !کنه صبر که کردم اشاره مامان به

 !خوابوندمش تخت روى و بردم اتاقش به رامتینو

 ..رفتم سالن به و کردم عوض لباسهامو

 شد سبز جلوم هراسون مامان

 !گفت؟ چى شوهرت پدر لیدا؟ شد چى -

 !مامان شدم بدبخت -

 ؟ بشم قربونت چرا -

 !میگیرم ازت رامتینو اینكه یا ، رادین با ازدواج یا میگه.....  کنى ازدواج رادین با باید میگه -

 ..میومد نظر به خوشحالم برعكس و نبود ناراحت لحنش بار این مامان

 !گفتى؟ چى وت -

 !نمیكنم قبول هم بمیرم من! بگم؟ میخواستین چى -

! حسابه حرفش یه این اش خودخواهانه رفتارهاى و ها زورگویى ى همه با! کمه؟ عقلت مگه -

 !خوبه خیلى اتفاقا

 سن کم و مجرد پسر یه رادین اینكه یا! میبره و میگیره یكى تونو بیوه دختر چون! ؟ خوبه چرا -

 ، نكردم گناه.. نكردم که قتل.. شدم بیوه ،من جون آقا!  من برای خوبیه کیس اقعو در! ساله؟

 !؟ شدم مرتكب جرم انگار که میكنید رفتار طورى چرا! بوده خدا خواست
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 زندگیت و خونه سر میخواد دلم بده! گفتم؟ چى من مگه! میزنى؟ داد چرا....  لیدا باش آروم -

 از! باشن؟ عروسشون و نوه سر باالى میخوان کردن بد خدا هاى بنده اون! نمونى؟ تنها باشیو

 عزیز براى رو تو میخوان حاال ، ندارن دیدارتم چشم میكردم فكر من.. بود بعید رفتار این اونها

 !عجیبه! بگیرن؟ اشون دردونه

 !من گردن بندازن اسارتو طناب دوباره میخوان اونها عجیبه؟ چیش -

 !نزنم دم و کنم سكوت خاطرش به که نیست رامینى اینبار ولى

 اب نه.....  بشه بزرگ عموش ى خونه تو که بهتره اونم براى! هست که رامتین.. نیست رامین -

 !پدرى بى با یا ناپدرى

 !منه برادر مثل رادین! نمیشین متوجه شماها -

 جزب دارید نظرى هر هم به نسبت ، برید سقف یك زیر و کنین عقد وقتى....  حرفه اش همه اینها -

 شدم عصبانی قبل از بیشتر! برادرى خواهر نظر

 وت رفتین چرا... ؟ دارم براتون آزاری چه من مگه ؟ بدوش میگین شما ، نره میگم من چی هر چرا -

 ! ؟ فتوحی حاج گروه

 میخواد بابا بچه اون! ... لیدا باش منطقی.. ؟ کدومه طرفدار ؟ ایه صیغه چه دیگه آزار و مزاحم -

... ونهمیت تنهایی به مادر بگیم تازه... نمیتونی تنها دست تو.... باشه سرش باالی یكی باید....

 ! نمیتونی!  نـــــه تو ولی...قبول

 ..بغض پر شدو بلند صدام

 ؟ چرا -

 ها بش از خیلی.. هستی کاری سفر تو همیشه.... بازیگری تو!  داره فرق بقیه با کارت تو چونكه -

 اصال!  ؟ کارت به هم ، برسی رامتین به هم ، تنها دست میخوای چطور آخه...ریکا سر وقت دیر تا

 ، هستم من االن..  ؟ ایم زنده کی تا بابات و من مگه ؟ کنی تحمل میخوای چطور موندنو تنها

 باش بین واقع!  ؟ چی نبودم که دیگه روز چند شاید یا... دیگه سال چند...هست بهش حواسم

 ! دختر
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 برای رادین کردین فكر شماًً  دوما...باشین ما سر باالی سال صد.. انشاا و نكنه خدا که اوالً -

 !رامتین به بجز هست جا همه و چی همه به فكرش اون!  ؟ میكنه پدری و میشه پدر رامتین

 خیاله بی همین برای ، نیست گردنش به رامیتن مسئولیت االن اون...  ضمن در!  سنشه خاطر به -

 و خون یه از... عموشه...نیست که غریبه...رامتینه مواظب بیشتر ، کینین ازدواج هم با اگه....

 ! گوشتن

 ! ندارم اعتماد اون به من!  بینین خوش زیادی شما -

 بی از دم و میكنی عوض حرفتو!  ؟ شد چی حاال... بود گلستانت دوست شفیقتو رفیق که دیروز تا -

 ! میزنی اعتمادی

 قدر اون فكری نظر از.. نمیتونم اما.... برادرم مثل حتی..  میدونم دوستم نبهتری رادینو من -

 ! ام بچه سرپرست بشه و کنم ازدواج باهاش که نمیبینمش خودم به نزدیك

 به کردی فكر ؟ میشناسی رو غریبه افراد اصال!  ؟ میتونه غریبه مرد یه کردی فكر ، نتونه اون -

!  حرفه اش همه!  ؟ میگن راست کنیم پدری ات بچه برای محاضری و عاشقتیم بگن و بیان ظاهر

 !میكنن فراموش زنشونم... هیچ که میره یادشون کردن پدری و بچه..  بگذره پل از که خرشون

! .....  اشه زاده برادر رامتین...طرفی از.. خوبه ذاتش... ست شده شناخته و دیده رادین حداقل

 از توجه بی نمیذاره و سرشه باال پدرش اینكه ترمهم!  داره مسئولیت احساس بهش نسبت

 از دلم ته من نمیزد، حرفو این هم شوهرت پدر اگه..... هست شما به حواسش!  بگذره کنارتون

 ...خواستگاریت بیاد رادین که بود خدام

 ! نداریم دوست رو همدیگه اصال ما...میدوزین و میبرین خودتون برای!  مامان بسه -

 میرفت بابا پیش که حالی در و گرفت من از روشو ناراحتی با دادو تكون هوا تو وهاش دست مامان

 داد جوابمو

 ..دارید دوست رو همدیگه ، هم خیلی اتفاقاً...  حرفه اینها ی همه -

 ..رفتم بابا و مامان پیش ، عصبانیتمه نشونه که محكمی های قدم با

 گفت زدو لبخندی ام قیافه دیدن با بابا

 ! نمیگیری تحویل شدی معروف... میكردی سالمی یه قبالها! بابا خترد سالم -
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 نمیذاره اعصاب!  ؟ میزنه حرفهایی چه میبینین...مامان دست از... جونم بابا شرمنده!  وای ای -

 ! آدم برای

 ! میزنی؟ بختت به لگد داری که خودت یا نمیذارم من -

 ! مـــــامــــــان -

 ! ؟ میگم دروغ مگه!  یامان -

 تموم رامین سال تازه که انگار نه انگار اصال!  شما از اینم... شوهرم مادر و شوهر پدر از اون -

 ! شده

 مغ نگاه کی تا.....  باش بچه اون فكر به!  گذشت سال یك...میگی داری خودتم..بیامرزتش خدا -

 ! ؟ نزنه حرف و ببینه تو گرفته

 ! نمیارم خودم روی به اون جلوی منكه -

 کار ریهگ مگه میگه! ؟ میكنه گریه همیشه مامانم چرا میگفت من به دیروز!  ؟ نمیفهمه کردی فكر -

 ...بابات خاطر به بگم!  ؟ بگم چی بچه این به من آخه ؟ نیست لوس و ادب بی های بچه

 ! مامان کن بس میكنم خواهش -

 ..کرد مداخله بابا

 بهش که بجایی وقت اون.. نیست صورتش به رنگ دخترم!  کن بس!  خانم دیگه میگه راست -

 ! ؟ میكنی دلش به خون داری برسی

 چاهش و چیه راهش بگو!  بگو هوادارش و پدرشی که تویی! ؟ من ؟ میكنم دلش به خون من -

 ! ببره پیش از کارشو اخم و قهر با که نیست بچه دیگه!  ؟ چیه

 کنه چكار باید میدونه خودش!  شده ومیخان خودش برای.....  شده بزرگ دخترم ، خودت قول به -

! 

 ..بوسیدم اشو گونه انداختمو بغلش تو خودمو بابا حرف این با

 ! بابایی عاشقتم -
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 واهدخ ضررت به ببینم اگه ولی...باشه نفعت به که نمیكنم دخالت جایی تا من...  عزیزم دختر -

 ! میكنم مداخله بود

 ! میدونم -

 دافر!  کن استراحت و بخور چیزی یه برو ، کنی بحث مامانت با بشینی اینكه بجای هم حاال -

 ینمراد که پیداست هات گفته از هم طرفی از. ... است بسیار وقت گرفتن تصمیم و زدن حرف برای

 ! مخالفه

 ! مخالفه ، بابا بله -

 ! برننمی پیش از کاری بشن جمع هم دنیا ی همه ، نخواهید دوتا شما تا.......  نمیمونه بحثی پس -

 ..کردم نگاهش افتخار با بوسیدمو بابارو دست

 !ندارم غم ، دارم رو شما تا! بابایى مرسى -

 !دخترم میخواهیم رو خوشبختیت ما -

 !ممنونم -

 !برس کارهات به برو....کنی فكر بهش نمیخواد! بسه دیگه غم -

 !چشم -

 ..گرفتم فاصله ازش لبخند با

 ..رفتم اتاقم به بابام و مامان به بخیر شب نگفت از بعد خوردمو شامى مختصر

 ..شد باز اتاق در که بودم کشیده دراز تخت روى تازه

 هب ورود براى که کسى تنها معمول طبق...کردم نگاه در به اخم با و کردم بلند بالش روى از سرمو

 !کنه خوابم بى اومده حاال و ، نمیزنه در اتاقم

 !خواهرم تنها......  ویدا

 !بسته پشت از رو شیطون منو دست شیطنت تو که دخترى

 !گرفت کامپیوتر مهندسى لیسانس امسال و کوچیكتره من از سال شش
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 !دوستهاشه با گذار و گشت حال در و بیكاره هم فعال

 !اى قلوه لبهایى و تر گوشتى بینى و من از تر تیره کمى هایى چشم با

 !ست تیره اى قهوه هم ابروهاش و موها

 !بابائه شبیه ویدا و مامانم شبیه بیشتر نم کل در

 !بودن بین واقع و اخالق نظر از اما

 !هستیم هم برعكس کامال

 !گرا واقع و منطقى مامان مثل ویدا.....  رویایى و احساساتى بابا مثل من

 !کشید سوت مخم حرفش با که بودم خندونش ى چهره آنالیز حال در هنوز

 !؟ بشى خوشگله رادین زن میخواى -

 !؟ ویدا خرابه حالت -

 تو بس از! خواهرم شوهر بشه و بشى زنش خدامه از ، رادینم عاشق منكه! عالیم اتفاقا ؟ خراب -

 هک اخالقسونم! تر خوشگل یكى از یكى...... رادین از اینم ، بیامرز خدا رامین از اون! شانسى خر

 ! بیاد گیرت شوهرا این از تا بود شانس خر باید شوهری بی بحران این تو خالصه...  عالیه

 !ندارم دوستش من ؟ مهمه کردن شوهر فقط یا! ؟ خوشگلیه به چیز همه مگه -

 !بگذرى تو که میگذره رادین از دخترى کدوم! خرى بس از -

 !من نه... دختر خودت قول به -

 رد!  باشم گفته... زیادی سرشم از تو چلی خوبه اون میگم من! میكنه فرقى انگار حاال! اوووو -

 کار! نمیكنه پیدا تو از مهربونتر که مهمه اخالق! خوشگلى دخترها صدتاى که مهمه قیافه..... ضمن

 کدوم تو جز! نكن مقایسه دیگران با خودتو اصال! نمیاد گیرش تو مثل بازم که مهمه شهرت و

 درپ دست از ممیفهمید من باشى تودار هم قدر هر! کنه؟ زندگى خانواده اون با میتونست عروسى

 !خونه دلت شوهرت مادر و شوهر

 !دارى ازدواج این به اصرار بازم و میدونى اینهارو خوبه -
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 قح از میتونه...نیست زبون بى و مظلوم رامین مثل اون.....  میشناسم رادینو ولى ، میدونم -

 !کنه دفاع زنش و خودش

 بدون حاال ولی... بود راحت امینر بودن با مادرشم پدرو تحمل...بودم رامین عاشق من اما -

 دلتون چطور اصال! ؟ کنم ازدواج برادرش با شوهرم به عشق همه اون با دارى توقع چطور....اون

 !کنم؟ ازدواج من میاد

 هک اونچه به میتونى رادین با! فتوحیه حاج مشكالت دست از شدنت خالص راه تنها این چون -

 یشحام..  باشی کشیدنش قد شاهد دردسر بدون و باشی پسرت کنار میتونی! برسى میخواهى

 هرچی !نه ، بره یادت از کال اینكه نه! کنى فراموشش باید...رفته رامین.... من خواهر ببین..  باشی

 ؟ یبمون عزادارش کی تا ؟ کی تا ولی...  نمیره بیرون قلبت و ذهن از وقت هیچ و بوده عشقت باشه

 الس چند مگه! سالته هشت و بیست تازه ، جوونى تو ؟ یبجنگ پدرش با پسرش خاطر به کی تا

 ! گیرب تصمیم عقلت با.. احساساتتو بذار کنار... کن فكر عاقالنه کم یه! ؟ بمونى تنها میتونى

 گمومر ى کپه بذار برو.. ویدا برو! بگیرین؟ بعله من از امشب همین که کردین جزم عزمتونو همه -

 !بذارم

 درست فرار ، من عزیز اما! نمیخوابى و میخورى حرص صبح تا که میدونم... میرم من -

 امتینر نمیذاره که میدونیم... میشناسیم شوهرتو پدر همه ما! بشى روبرو واقعیت با باید..نیست

 !کنه ممكن ممكنیو غیر هر میتونه ، داره که شهرتى و ثروت با! بمونه تو پیش

 گفتم حرفاش جواب در و کشیدم سرم روى رو پتو

 !بخیر شب -

 .. لجباز لیداى خوش شب -

 ..کردم نگاه بسته در به و آوردم بیرون پتو زیر از سرمو اتاق در شدن بسته صداى با

 ..پستم هامو چشم کشیدمو آهى

 !اه........ رادین... رادین... رادین

 !بخوابم نمیتونم.........  رادین تو به لعنت

 ..کردم فكر صورتش به نشستمو تخت روى
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 ..بود کرده تصاحب ذهنمو ى همه ساعت چند این تو و بود شوهرم برادر به متعلق که رتىصو

 ى خانواده هم ، خودم ى خانواده هم تا بگیرم رادین از اساسى ایراد یه که میكنم فكر این به مدام

 !بگذرن ازدواج این خیر از شوهرم

 ..باشم رامین بجز مردى با ونستمنمیت من اما... بود هم زیاد حتى... نه کم ، من براى رادین

 یه..... نیست خونه کردن تمییز و ناهار و شام کردن حاضر و فرزند از مواظبت اش همه که ازدواج

 !داره وظایفى یه! .... داره مراتبى

 !خارجه من ى عهده از که وظایفى

 !بشم؟ برادرش خواب هم ، داشتم رامین به که عشقى با چطور من

 !نمیكنن؟ فكر این به بقیه یعنى

 !خاک زیر رفته که اونى میشه فراموش و سرده خاک که کردن باور نكنه

 ..امشب بدیه شب چه

 !نمیشه؟ تموم چرا

 !کن تموم کابوسو این خدایا

 حسمون و نظر ازدواج از بعد مامان قول به....کنم تقسیم کسى با احساسمو خودمو نمیخوام من

 !میشه عوض

 !چى؟ کنم تمكین بخواد و کنه تغییر من به نسبت رادین نظر اگه

 !نمیشه عوض نظرم منكه

 !نیست هتل رادین ى روده و دل مثل که من قلب

 !اووووووو

 !رفتم پیش کجا تا نشده هیچى هنوز

 !بشه باباش حریف رادین و بشه فرجى شاید

 !گذاشته رادین ضعف نقطه روى دست باباش اما
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 !پول

 !مالیه مسائل دنبال فكرش فقط و هست ممكن جاى باالترین به رسیدن عاشق رادین

 !مالش؟ از یا میگذره حسش از

 :رادین

 ..ندارم لیدا از خبرى من و میگذره هفته یك

 ...بودم بیخبر اش بچه و زن از وقت همه این ، رامین مرگ از بعد که باره اولین براى

 ..ندارم رو لیدا هاى برداشت سوء ى حوصله اصال ولى

 !میكنه تعبیر بودنم راضى و خواستن به نوم کار هر مطمئنم

 شمب که اونقدر نه ولى.. هستم چهارتا ، دودوتا و معامله اهل و میكنم فكر مادى خیلى من که درسته

 !بزنم خودمو احساس قید داداشمو زن شوهر

 !منیست راضى خودمم که بكنم زنیو التماس برم حاال شكستن، دست سرو برام دخترها عمر یه

 !عمرا

 ...داشتم دعوا بابام با هفته یك این لک

 !زوره حرفتون میگم منم و یكیه من حرف میگه اون

 !؟ شنوا گوش کو ولى

 !که نمیره خرجش به

 !منه طرفدار مامان جالبه

 !میكنه مخالفت بابا با ، زندگیش تو بار اولین براى

 ..لیداست نداشتن دوست علتش بیشترین البته

... نم به داد گیر بعد.. شد لیدا عاشق رامین که بگیره رامین براى مو خاله دختر ، مونا میخواست

 !اومده وسط لیدا دوباره حاال
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 !میدونن حالل خونشو مامانم ى خانواده االن

 ...نبود سرش پشت حرف کم ، هنرپیشگیش شغل خاطر به خدا ى بنده

 !بشنوه حرف باید منم ازدواج و قضیه این خاطر به حاال

 ...میشم ناراحت میگه رو لیدا بد انمام اینكه از

 ! میكنم رو لیدا طرفدارى میارمو جوش ، مامان از نامربوطى حرف کوچكترین با همین براى

 !درخته خود از کرم دیدى" میگه مامان به و میشه تر جرى بابا کارم این با

 "! كشهب پیش پا با و بزنه پس دست با میخواد فقط... میخواد رو دختره پسرت آقا دیدى

 ...افتادم منگنه تو عجیب

 ...میكرد راهنماییم میزدمو حرف لیدا با بودم ناراحت وقت هر همیشه

 ...شدم تنها خیلى االن اما

 ...دارم دوست خیلى رو لیدا من

 !دارم برادرى حس بهش

 !کنه توهین بهش کسى نمیدم اجازه

 !باشه مادرم ، آدم اون اگه حتى

 !بزنه حرف باهام مهمى موضوع به راجع تا رخونهکا برم خواسته آقاجون امروز

 !ازدواجمونه و لیدا ى درباره میدونم نرفته

 !میگ چى ببینم برم مجبورم

 ...بدم استراحت کمى مغزم به و نرم کارخونه میخواستم امروز مثال

 ..نشسته بزرگش کار میز پشت اتاق تو معمول طبق باب

 !سالم -

 !میكنه نگاهم بخشى رضایت لبخند با و نهمیك بلند سرشو ، صدام شنیدن با
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 !پیدایى کم.....  ماهت روى به سالم -

 !خدمتتون در هستیم -

 کردى؟ فكرهاتو!. .. ؟ خبرها چه -

 !؟ گذاشتین باقى کردنم فكر جاى شما مگه -

 !؟ قبوله یعنى -

 !باشم برادرم زن با نمیتونم من! نه -

 اش بچه و ناموس مواظب باید مردى اگه تو! مرده که ساله یك خدابیامرز رامین! رادین کن بس -

 !باشى

 شیر مثل که داره مادر یه پسرشم.. ضمن در... باشه خودش مواظب میتونه خودش ناموسش -

 !مواظبشه

 رهب میخواد مدام! کردنشه بازى فیلم به حواسش ى همه دختره این! ؟ مواظبه کجا! نمیفهمى د -

 رامین! بذاره کج پاشو نذارى ، باشى سرش باال که میخورى دردش به تو...... طرف اون طرف این

 !میتونى تو ولى...بده یاد زنش به درستو رسم و راه نبود بلد... بود زبون بى و مظلوم

 به ات بندازین جلو منو میخواهین......ناراحتین لیدا کردن کار ى قضیه سر هنوز شما! بگو پس -

 لیدا کار من رنظ به! جون آقا میكنین اشتباه ولى! بشونین کرسى به حرفتونو و برسین تون خواسته

 !هنرمنده یه زن اون... عالیه هم خیلى هیچ ، نیست که عیب

 !؟ هنره ، ریختن عشوه و رفتن رژه ، رنگارنگ مرد صدتا و دوربین جلو! غیرتى بى بس از -

 !پاکه لیدا دل! میكنین برداشت بد شما -

! ؟ نىک راحت منو نمیگیریش چرا میكنى هواداریشو انقدر که تو اصال! تو دل یه ، پاکه لیدا دل یه -

 سر بندازمش بشم مجبور نمیخوام... کنم جدا پسرش از اونو نمیخوام... خودشم فكر به من

 !زبونها

 ...کنم گذشتگى خود از باید بنده پس! اینطور که -
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 امتن به متعلقاتشه هرچى و دستگاه و وسایل ى همه با مو کارخونه بزرگترین! ؟ بده برات نكه -

 میخواى چى دیگه... میزنم نامت به هم رو میرسونى اتمام به دارى که اى کارخونه اون... میكنم

 .!این؟ از بهتر

 !اون به من نه ، داره احساسى من به لیدا نه! عشق -

 هر برو بعد... امون خونه تو بیارش و کن عقد رو لیدا برو اصال... اصال... میاد بدست اونم پول با -

 !کن صیغه داریو دوست که دخترى

- ...... 

 !؟ قبوله میگى چى -

 !بزنین حرفو این شما نمیشه باورم! جون آقا -

 !منه خون از رامتین ؟ نیستى متوجه چرا! ؟ کنم چكار پس -

 مادرش از دعوا و زور با نمیخوام ، طرفى از! ......بشه بزرگ خونه اون تو نمیخوام......  عزیزه برام

 !اشهب متنفر ازم ، باشه ممنونم اینكه بجاى ، شد بزرگ که فردا پس نمیخواد دلم......کنم جداش

 راحتمون!؟ نمیذارینمون خودمون حال به چرا پس... بیاد پیش چى ممكنه میدونین که شما -

 !رو بسته زبون رامتین اون هم رو لیدا هم منو هم! بذارین

 و رامتین براى... طرفى از....بذاره کنار کارشو نمیشه راضى که اونم! مخالفم شمادر کار با من -

 !باشن مرد یه ى سایه زیر که بهتره لیدا

 !دیگه هستن شما ى سایه زیر خب -

 نم فكر به.....  پسر باش بین واقع! ؟ داره شنوى حرف سابقش شوهر پدر از لیدا کردى فكر تو -

 زن هم خیلى بازیهاش لج ى همه کارو از جداى لیدا! .... نمیخوام که تورو بد... باباتم من! باش

 !خوبیه

 !؟ میكشین جونش به آتیش انقدر و خوبه میدونین -
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 ستد خبر بى ، دیگه سال دو یكى ممكنه ، نشه تو زن اون اگه! خامى...نیست حالیت! نمیفهمى -

 تو! ارهبذ باقى خودش از نشونى و رد هی اینكه بدون...دنیا سر اون ببره خودش با و بگیره رامتینو

 !؟ بمیرم ام نوه یدونه حسرت تو من میخواى

 !آقاجون نكنه خدا -

 !بذارم زمین رو سرمو راحت منم بذار.. خونه تو بیار بگیر رو لیدا دست... کن مردونگى و بیا -

 بدون ، گذرمب چیم همه از من یعنى... میزنین زور حرف شما آخه! ؟ جون آقا چیه حرفها این -

 !؟ باشین تون نوه پیش شما تا ، کنم ازدواج احساسى هیچ و عشق

 به و هبش ساله هجده وقتى تا... رامتینه مال که شم بقیه! میشه تو مال داراییم بیشتر عوض در -

! نىم گوشت و خون از ، منى پسر تو! توئه دست داراییشم! توئه با کفالتش.. برسه قانونى سن

 وپدرش سهم میخوام....بوده رامین حق رامتین ارث.... برادرت براى هستى خوبى دار امانت میدونم

 پول هواى به فقط که اهل نا یه دست بیوفته ات زاده برادر و برادر حق و سهم نذار..... بدم بهش

 !میگیره سوارى هم بچه اون از و لیدا سراغ میاد

 !نمیكنه ازدواج لیدا -

 رنگارنگ خواستگار انقدر فردا پس از... شهرت همه اون با! خوشگل و جوونه! ؟ سالشه چند مگه -

 !؟ نمیكنه ازدواج میكنی فكر چرا! بده بله یكیشون به میشه مجبور باالخره که میاد براش

 !کنم فكر باید من -

 یمعظ ثروت یه ى عالوه به.! ناموسش حفظ و برادرته یادگار از نگهدارى طرف یه از! بابا کن فكر -

! ارث از محرومیتت آخر در و ودعوا جنگ و اش نوه از پدرت جدایى دیگه طرف... خودت نام به

 كراتوف.. رفتم من.....  نباش بین ساده...  باش بین واقع! بهتره کدوم ببین ، کن فكر بشین خوب

 ! کن خبرم کردی

 !نداره شدن باز خیال رقمه هیچ و رفته هم تو هام اخم

 !کنم چكار باید و درسته کارى چه نمیدونم

 !ندارم عادت پول بدون و سخت زندگى به من..... کنم فكر خوب بهتره

 !بیارم دووم پدرم حمایت بدون نمیتونم
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 وت که ناپدرى یه دست بیوفته نمیخواد دلم..... دارم دوست خودم ى بچه مثل رامتینو طرفى از

 !بده آزارش و کنه اذیتش لیدا غیبت

 نگز نمیدونم..... موند ثابت اش شماره روى دستم..... گرفتم دستم گوشیمو شدمو ماشینم سوار

 !نه یا هست درست زدنم

 !خودشه مشاورم بهترین مدلیم این گرفتاریهاى تو که میدونم اینو اما

 ..برداشت گوشیو بوق اولین صداى با

 !الو -

 !سالم -

 باهاشت موقع یه! کنم؟ قطع میخواهین! نرفته؟ شماره رو دستتون اشتباهى! خان رادین! عجب چه-

 ! باشی نكرده

 !ببینمت میخوام کجایى؟! ؟ میندازى تیكه -

 دیده رشبراد ى بیوه با فتوحى حاج پسر بده آخه! ببینیم رو همدیگه شما منو نباشه درست شاید -

 !میشما گردنتون وبال وقت اون! بیارن در حرف برات و ببینه یكى ممكنه! بشه

 !دارم کارت.... ! لیدا بریز مزه کم -

 !بودى هفته یه این که جایى همون برو! ندارم کارى شما با من -

 !میشینه لبم رو لبخند اش گونه بچه لحن و بودن حساس این از

 !بوده منتظرم که خوبه! میكنه قهر ها بچه مثل......  مادره سرش خیر

 !د؟میفرمایی اجازه! بشه یاب شرف میخواد هم جسمم حاال! جنابعالیه پیش فكرم ست هفته یه -

 !قهرم باهات -

 !لیدا -

 !مایتتوح نه ، میخوام خودتو نه! ..... ببینمت نمیخوام! کنى حمایتم بود قرار! نذارى تنهام بود قرار -

 !کرد قطع گوشیو بدم توضیح براش بدمو جوابشو خواستم تا
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 !لجباز ى دختره

 ..کنم بشاد حسابى و درست کنمو عمل آقاجون پیشنهاد به حقشه

 !کرده لوسش زیادى رامین

 ..گذشته ماه یك

 !لیدا پدر ى خونه بریم قراره امشب

 ...کرد تهدید و تشویق انقدر... خوند گوشم تو آقاجون انقدر ، ماه یك این تو

 اضىر باالخره تا داد نشونم بهشت باغ در انقدر... کرد استفاده رامتبن به نسبت محبتم از انقدر

 ...شدم

 !ها شروطه و ها شرطه به ولى شدم راضى

 !برام کنه عوض مدل آخرین بلند شاسى ى پورشه یه با ماشینمو اینكه اول

 !نكنن دخالت زندگیمون و کار تو لیدا منو ازدواج از بعد اینكه دوم

 !کنه نامم به رو گفته که هایى کارخونه فرصت اولین در اینكه سوم

 واریز خودم حساب به منو سود سهم و کنه حساب امروز همین از رو ها کارخونه سود اینكه چهارم

 !کنه

 ..باشن نداشته کارى الناز خصوص به هام دوست با آمدم و رفت به اینكه پنجم

 بجا یدبا شروطمو تمام و ندونه مقصر منو ، کنه مخالفت لیدا اگه که اینه مهمتره همه از که ششم و

 !بیاره

 ..کرد قبول رو همه خوشبختانه

 !بگیره عهده به خودش میخواد رامیتنو کارهاى و تربیت رو نظارت گفت فقط

 ..میدم حق بهش ، خب

 خودش که اونطور و خودش نظر زیر رامتین که بوده این براى ها دردسر این ى همه باشه هرچى

 !بشه بزرگ میخواد
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 !بده رد جواب لیدا که اینه امیدم تنها

 اگه که کرد ثابت لیدا به کلك و دوز هزار و مدرک و یلوک با جون آقا ، ماه یك این تمام که هرچند

 وردم در و ، داشتیم خانوادگى جمع تو که عكسهایى و ها فیلم از کلى ، نكنه عمل اش خواسته به

 !میگه ملى هاى رسانه تو دیگه مردهاى با راحتش روابط

 !کنه گرى افشا میخواد واقع در

 ..میشناسم خوب رو لیدا

 !خوبیه دختر

 اچندت پخش و سابق شوهر پدر طرف از ایراد یه با... نمیدونن که مردم اما... نیست ثیفىک اهل

 !میبرن هجوم سمتش به سوءظن و اتهام از موجى ، بوک فیس تو خانوادگى فیلم

 ..نشد اما... کنم پیدا رو زده حرف ازشون آقاجون که فیلمهایى بگردمو کردم تالش خیلى

 !نمیرسه بهش هم جن قلع که گذاشته کجا نیست معلوم

 چه از جریانات میدونم آقاجون طریق از فقط ، ندارم خبر حسابى و درست لیدا از که ماهه یك

 .. قرارن

 !میشه چى امشب ببینیم بریم

 ...بزنیم حرف باهم تا نشستیم اتاق تو

 !میكنه نگاهم چپ چپ داره لیدا ، شون خونه اومدیم وقتى از

 !میكشه شمشیر برام نگاهش با و میكنه ریز هاشو چشم مدام

 ...بزنم حرف تا کردم اى سرفه تك

 :توپید بهم تهدیدوار اش اشاره انگشت با ، کنم باز دهنمو اینكه از قبل اما

 اومدى؟ حقى چه به -

 ..بدم جوابشو درست بدمو قورت مو خنده کردم سعى

 !هم با نداریم که جنگ ، لیدا باش آروم -
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 براى! ؟ آره ، شدى راضى پول خاطر به! دارم خوبشم ، دارم من ولى ، باشى نداشته شاید تو -

 ...رامتینو! زدى دور بودمو خواهرت مثل که منى! کردى فراموش برادرتو ، سیاه پول دوزار

 !بده ادامه حرفشو ندادم اجازه شدمو بلند جام از خشم با

 چقدر مجون آقا با مقابله ونىمید گذشته؟ من به چى مدت این میدونى هیچ تو!  کن تمومش! بسه -

 !جا همین به رسیدیم بازم اما ، نرسیم اینجا به تا رفتم راهیو هر میدونى! سخته؟

 به فقط و فقط! میشناسمت خوب من ، نشناستت هرکس! نیار در بازى غریبم من ننه من براى -

 !بشه درست تا میرفتى یكیشو ، داشت وجود راه هزار! کردى قبول کارخونه خاطر

 !؟ نبردین تشریف شما چرا ، داشت وجود اگه -

 !گرفته نشونه آبرومو اون! میكنه فرق تو با من وضعیت -

 !بیام کوتاه مجبورم جنابعالى آبروى همون خاطر به منم -

 وافقم من وقتى... کنى مخالفت میخواستى میگى رست اگه....  نكن خودگذشتگى از لطفا شما -

 !نداره من با جنگیدن براى یلىدل دیگه ، مخالف تو و باشم

 زا دستم و بشكنه من سر ها کوزه کاسه ى همه وقت اون! دارین تشریف زرنگ خیلى.......  اوووو -

 !؟ درسته! حوضم و میمونم من خودتو سوى میرى شما بعد! بشه کوتاه چى همه

 !نذار من سر منت الكى پس! پوله خاطر به گفتم دیدى -

 ...میكشید جدید ى نقشه یه باز ، بود اونطور هم محال فرض بر اگه -

 !هست راهى یه االنم! مطمئنم

 !راهى؟ چه -

 بولق منم ، کنار بذاره دوستهاشو و گذشته کارهاى ى همه باید رادین بگو اصال! کن مخالفت تو -

 !میخوره بهم نمیكنمو

 بى من میخواد بابات! حله راه اینم ، مرغى کیو آى آخه! نشدى؟ خرگوش چرا تو موندم! باهوش -

 !؟ میفهمى! بعله بگم چرا و چون

 !خالص....  نیستى راضى بگو ناراحتى اگه هم تو ، بگذرم مالم از نمیتونم من! نزن داد -
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 !راحتى؟ همین به -

 !تر راحت اینم از -

 !شد؟ فهم شیر! آبروم نه و ام بچه نه ، میزنم کارمو قید نه من -

 !نمیذارم کنار النازو مخصوصا ، هام رفیق من فقط! باشه مبارک پس خب -

 !نمیدونم شوهرم رو تو اصال چون ، نیست مهم برام -

 !؟ چیه منظورت -

 درخواست هیچ حق و ندارى من به نسبت حقى هیچ تو ، کردیم ازدواج هم با اگه! روشنه منظورم -

 تىح! کمتر نه ، بیشتر نه ، میبینم برادر چشم به رو تو من! ندارى من از معقولى غیر یا معقول

 به ىندار حق هم تو عوض در.....  نمیشم تو خوشبختى راه سد من! کنى ازدواج الناز با برى میتونى

 !؟ اوکى!  کنیى تعیین تكلیف برام و بگیرى ایراد من کا

 مثل د،کنی زندگى اونجا بیایید باید گفته آقاجون! ؟ آخه چطورى! باشیم؟ هم از جدا میخواى یعنى -

 !بقسا

 كیشی! رامتینه اتاق یكى ، بود رامین منو اتاق یكى! داره خواب اتاق تا سه باال....  میدونم ، بله -

 رىانتظا هیچ بدون! میخوابى اونجا شما... بود توش مهمان براى تختم یه و بود رامین کار اتاق هم

 !من از

 !نهمیك پا به قیامت بفهمه! میدى؟ چى آقاجونو جواب ولى...  عالیه -

 !بفهمه نذار خب -

 ...یعنى -

! توئه نوم بین نوشته نا قرارداد یه این یعنى! نمیگیم بقیه به ما یعنى! خنگى چقدر رادین واى -

 !اوکى؟

 !اوکى! ؟ بگم چى -

 !کنیم اعالم اجباریمونو موافقت بریم پس -

 !بریم -
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 ندلبخ هامون مادر پدرو سترسا از پر و منتظر هاى چهره دیدن با و رفتیم پذیرایى سالن به هم با

 گفتیم ازدواج این براى بودنمون راضى از و زدیم

 !گفتن تبریك ما به و زدن دست همه ، حرف این با

 !زندگیمون و خونه سر بریم بگیریمو مختصر عقد یه شد قرار لیدا خواست به

 ...اومد کنار قضیه این با زود خیلى نكردو مخالفتى آقاجون ، تصورم خالف بر

 ...بشه راحت رامتین از خیالش میخواست فقط انگار

 

 :لیدا

 ..اومدم خونه این به دوباره

 !رامینه از خاطره سرتاسرش که اى خونه

 !میكشه یدک برادرو اسم که اومدم مردى همراه به اینبار

 ...شد تموم مامان منو بحث ماه یك..... گذشت استرس و تنش از پر ماه یك

 ..بود من نظر مخالف اونم اما ، کنه راضى مامانمو تا کنم متقاعد روویدا کردم تالش ماه یك

 دامادش رادین اینكه از خوشحاله دلش ته گفت خودش.. .... ظاهر به فقط اما.. بود من طرف بابا

 !بشه

 !بشه مردم حرف خور چوب یا و بمونه خونه تو اش بیوه دختره اینكه از بود نگران

 ..داشت راى یك فقط من مخالف نظر نكهای جداى ، تنهاییم از گذشته

 ...کنن مجبورم نداشتم قصد نصیحت بجز

 !میشم؟ فتوحى حاج حریف... تنها و یكه ، من مگه اما

 بارها ، خودش قبال..خانواده این هاى فرمایش خورده و ها رفتار از شده خون دلش بارها هم مامان

 !نمیكردى ازدواج رامین با کاش بود گفته

 !داره فرق اینبار اما
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 !رادینه داماد اینبار

 !کرده مخالفت باهاش و ایستاده پدرش جلوى بارها ، حاال تا که کسى تنها

 !پدرش اخالق ى قرینه اخالق همون با

 خاص و خوب اخالق خاطر به... زور حرف به گفتن نه تو رادین توانایى و بیان قدرت خاطر به مامان

 !اش ساله چند ینا مهربونیهاى ى همه براى..... رادین

 !بشم رادین عروس من داشت دوست اینها ى همه براى

 !شوهرته رادین اینبار میگفت

 !نفهمیدن منو دل حرف کدوم هیچ

 ى خونه هم که سخته من براى چقدر و میكشم خجالت رامین از من که نكردن درک کدوم هیچ

 !بشم برادرش

 رفط هاى خواسته با و بگیرم باال رو حصل سفید پرچم شدم مجبور من..... شد تموم جنگ امشب

 !میگذره زدم حرف رادین با که شبى از شب سه.. بیام راه مقابلم

 !مسخره خواستگارى شب همون از

 دریمپ ى خونه پذیرایى به.. من از توقعى هیچ نداشتن بر مبنى رادین قول از بعد که شبى همون

 کردیم خبر با ازدواج این پذیرفتن از هامونو خانواده و رفتیم

 !خواهرم یدونه دست از شدم ناراحت چقدر من و کشید کل ویدا که شبى همون از

 !فتوحى حاج و مامان و بابا خندون نگاه از

 !خانوم پروانه برزخى نگاه از

 !رادین تفاوت بى نگاه از

 !سابقمون ى خونه به برگشتنمون خاطر به رامتین ى کودکانه شادى از

 !من حاال و

 ...امشب
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 مرد بوى هنوز و نكرده تغییرى هیچ مشترکمون ى خونه که حالى در ، شدم دیگه مرد وسعر

 !میده سابقمو

 اتاق از اش فاصله و مهمونه مخصوص که اتاقى به رفت قرارمون طبق که شدم مردى عروس

 .... دیوار یه و دره یك مشترک

 !بمونه برادرم آخر تا قراره و بود برادرم که شدم مردى عروس

 !پذیراییه سالن کوب دیوار نور ، خونه بخش روشنایى تنها و رسیده نیمه به شب

 ..میشینم کاناپه روى

 ..میخوردیم میوه و بودیم نشسته روش رامین با روزى که اى کاناپه همون

 برنامه این به اش ساله یك ذهن با و میكرد نگاه پورنگو عمو ى برنامه رامتین که روزى همون

 ..دبو شده مند عالقه

 !رقصى چه اونم.. رقصیدن به میكرد شروع ، پورنگ عمو خوندن و موزیك پخش با

 ..میداد حرکت جلو و عقب به خودشو فقط

 ..میاورد در رقصیدن شبیه حرکتى دستهاش با و بود شده دراز کوچولوش پاهاى

 ..میكرد کند و تند بدنشو حرکت آهنگ شدن تر آروم و تندتر با

 نرامتی تپل هاى لوپ سمت به رامین و رفت ضعف دلمون که کرد کارو این مریت با و بامزه انقدر

 ..آورد هجوم

 ..شد بلند اش گریه صداى ، پسرم لپ از محكمى گاز گرفتن با

 ..دادم بهش باباشو تنبیه قول کردمو بغلش...... سوخت ام بچه براى دلم

 ...برداشتم خیز رامین سمت به گذاشتمو قبلیش جاى سر رامتینو

 ...فشردم قدرتم آخرین با گرفتمو دهان به رو بازوش ى گوشه

 !بگیره دردش شد باعث همونم اما.. میرفت فرو دستش عضالت به سختى به هام دندون

 ...بود بازیها بچه این عاشق رامین طرفى از
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 ...شد حرکتم مانع گرفتو کمرمو دستش دو هر با ، بكشم عقب خودمو خواستم تا

 ...شد تیزش هاى دندون شكار گردنم رکنا کردو خم سرشو

 و نبود خیالش عین... انداختم چنگ پهلوش به هام ناخن با.... اومد در اشكم که داد فشار اونقدر

 ..نمیومد کوتاه

 ...افتادم التماس به عاقبت

 ...کشیدم جیغ سرش قدرت تمام با ، سرش کشیدن عقب با

 همگ! شدى پدر! شدى مرد سرت خیر! ؟ ىنمیكش خجالت! میكنى؟ غلطى چه هست معلوم هیچ -

 !نیستى؟ هم معامله کن ول ، ام بچه منو جون به افتادى که سگى

 !لیدا -

 به تدل نباید! میزنم؟ پا و دست و اومده دردم نمیبینى! داشتنت؟ دوست بود این! لیدا و کوفت -

 ! مهمه برات خودت خوشی فقط! نمیفهمى هیچى! نیستى؟ انسان تو مگه! بیاد؟ رحم

 ..رفتم بیرون خونه از شدمو بلند جام از خشم با

 !بشه بهتر حالم کنمو عوض هوایى تا ، خونه بزرگ حیاط به رفتم

 !میرم در کوره از زود و جوشم زود خیلى

 ..بشم آروم تا داشتم احتیاج اکسیژن و سكوت کمى به

 ..میشد دعوامون و میگرفت باال بحث میموندم باال اگه

 ...میشدم آروم باید مون سه هر خاطر به.... بود ترسیده ، دادم دیدن با هم ام بچه

 ...شد باز کف هم ى طبقه در که بودم نداشته بر رو دوم قدم

 !بود شوهرم مادر و شوهر پدر به متعلق که اى طبقه

 ...اومد بیرون خشم از شده سرخ اى چهره و بلند هاى قدم با فتوحى حاج

 ...باشه دهافتا براشون اتفاقى ترسیدم

 ..برداشتم قدم طرفش به رفتو یادم خودم عصبانیت
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 ...کرد مشت راستشو دست ، رسید که مقابلم

 ...گرفت مقابلم اشو اشاره انگشت و کرد نگاه سرتاپام به بعد

 ...کرد باز لب اى گونه تهدید حرکت با

 خجالت! ؟ زن میگن هم تو به آخه! نمیذارى! نمیشه ، نزنم حرفى و کنم مراعات میخوام هرچى -

 تو قىح چه به! باشى؟ داشته نجابت ذره یه نباید ؟ میزنى هوار میكشیو جیغ اونجورى نمیكشى

 !میكنى؟ بلند صداتو من ى خونه

 ...رامین -

 و جیغ نه آورد بند تو خنده صداى میشه نه! زده؟ کتكت کرده اذیتت! چى؟ رامین! نگو هیچى -

 هدوبار ندارم خوش....  میگم چى ببین کن باز گوشهاتو خوب! میزنى؟ داد حقى چه به! ؟ فریادتو

 ، چهی که تو ، باشه که هم آدم بدترین! مرده رامین... بشم حرفهام تكرار به مجبور من بشه تكرار

 نمیدم اجازه....  بكشین داد سرش و کنین بلند براش صداتونو ندارین حق هم آبادت و جد هفت

 !؟ شد فهم شیر! بره من پسر صداى باالى که صدایى ممیبر! بزنه داد پسرم سر کسى

 ....ما ولى -

 !شد؟ شیرفهم! نشنیدم -

 !آقاجون چشم -

 !بشه تكرار نبینم.... ها نمیخوام بیخود چشم... ببین -

 ...رفت و کشید راهشو ندادو فرصت که بزنم خودم از دفاع براى حرفى خواستم

 ...شیدمک جیغ چى براى من که نیست مهم براش اصال

 !مهمه براشون پسرشون فقط

 !بیارن در زندگیم از سر میدم اجازه که خودمه تقصیر

 ادعو واقعا اگه... بود کوچیك شوخیه یه اینكه... بیاد در صدام بذارم نباید هم بمیرم دفعه این

 !میكردن؟ چكار میكردیم

 ...کشیدم سرم ىرو رو پتو رفتمو اتاقم به مستقیم... رفتم خونه به جون بى پاهایى با
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 ...ندادم جواب هاشم خواهى معذرت و رامین جواب سوال به

 لندب من صداى که میكنه کارى چى براى ، چطوریه باباش میدونه اونكه.... بود گرفته اونم از دلم

 !بشه

 !میزنن داد من سر ، بگیرن ایراد پسرشون به که بجایى هم اونها

 ...نیست توش رامینى دیگه که زمانى به..... برگشتم حال زمان به

 جاى روى دندونهاش جاى روز هر کاش... بود ولى...میكرد خرکى هاى شوخى باهام و بود کاش

 !؟ رامینم آخه رفتى کجا... بود ولى..... افتاد مى بدنم جاى

 !انداختم خونه دور تا دور به نگاهمو شدمو بلند کاناپه روى از

 !تغییر بدون..... بود قبل مثل چیز همه

 !مرتب و تمییز

 !باشه تمیز بایدم فتوحى حاج بزرگ ى خونه

 ..درخت و گل از پر و بزرگ حیاطى با... بزرگه ى خونه یه

 !هستیم ما که ای طبقه برابر دو تقریبا... میكنن زندگى خودشون اول ى طبقه

 !تریبلكسه

 اب کوچیك سالن یه و اتاق دو به که مارپیچ هاى پله سالن کنار در و آشپزخونه و پذیرایى ابتدا

 ى آشپزخونه یه با اتاق دو به و میخوره پله باره دو. و... میشه ختم حمام و بهداشتى سرویس

 ...میشه ختم کوچیك

 ..هست حمام و بهداشتى سرویس هم اتاقى هر تو

 همراه به ، داره بزرگ پذیرایى سالن یه ، شده ساخته فوقانیش ى طبقه که هم ما ى خونه

 خواب اتاق تا سه به و میخوره پله تا هفت حدود سالن وسط از ، بهداشتى سرویس و آشپزخونه

 !میرسه

 !دلبازه و بزرگ کل در ولى ، تره کوچیك پایین ى طبقه از
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 !نیست آرامش توش که هستى جایى وقتى ، داره اى فایده چه زیبایى و بزرگى این اما

 سمج و رفتم باال رو پله اولین...  برم تاقما به خواستم.... نیست هوا گاهی حتی و...  نیست عشق

 ..بود رادین..... کردم دقت بیشتر... دیدم مقابلم سختیو

 !میكنى؟ چكار اینجا -

 !بخوابه گرگه آقا منتظرى نكنه نخوابیدى؟ هنوز چرا! ؟ میكنى چكار اینجا! بگو خودت -

 !ى؟نخوابید چرا تو! نمیبرد خوابم.....  بترسم تو از نداره دلیلى -

 !بودم تو منتظر -

 !؟ بله -

 !دارم کارت! ؟ خبرته چه! آرومتر -

 !رادین بودم کرده حساب تو قول رو من! ندارم کارى تو با من -

 !خودت؟ ى واسه میگى چى قولى؟ چه! بشه بیدار رامتین ممكنه ، آرومتر گفتم -

 نم ناسالمتى.....  باشى نداشته من به کارى بود قرار! رفت یادت نشده روز سه! قولى؟ چه...چ -

 !تم نداشته خواهر مثل... هستم داداشت زن

 به زده خوابى بى بدجور هم امشب! زنمى... نیستى که خواهرم! خواهر مثل ، خودت قول به -

 !میشم اذیت ، بده تختش.. خودت ارزونیه ، دادى من به که هم اتاقى اون.... سرم

 !من از اونم...  میخواى چى و میگى چى ىمیفهم! جهنم به! میشى اذیت که درک به -

 !بگه؟ کى به نگه زنش به شو خواسته آدم! چیه؟ مگه -

 !نیستم...  تو......  زن...  من -

 رموس کمى... کرد خم صورتم تو سرشو و زد عمیقى لبخند... گفتم شمرده و کلمه کلمه آخرو جمله

 ...کرد خم سرشو بیشتر.. کشیدم عقب

 !من برعكس اونم... بودم شده خم عقب سمت به کامل... کنم خم هم کمرمو ، شدم مجبور

 !لبخند با اون و ترس با من.. میكردیم نگاه هم به دو هر
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 !امشب؟ کردى کوفت چیزى -

 ، نخوره عروسیش شب آدم.....  بعدشم! گذاشتى؟ سرم کاله! ها همیشه نبودى ادب بى! لیدا -

 !بخوره؟ مرگش شب

 !میشه هم مرگت شب یایىب جلو دیگه سانت یك -

 ...کرد نگاهم شیطنت با زدو نمایى دندون لبخند

 ...کردم نگاهش ترس با

 !چیه بعدیش حرکت نمیدونم

 ...گرفت هامو بازو کردو دراز سمتم به هاشو دست

 ...کردم نگاهش ، شده گرد هاى چشم و شده منقبض عضالت با

 ...گرفته محبت رنگ و شده خالى شیطنت از نگاهش

 واستمخ ، نمیبرد خوابم! میمونى باقى هم داداشم زن... بودى دادشم زن تو! لیدایى؟ میترسى راچ -

 ...زد سرم به شیطنت هوس کم یه...  دیدم وحشتتو وقتى... بخورم آب برم

 !اى؟ بچه کردى فكر! شیطنت؟ ذره یه براى دادى سكته منو -

 باشه؟.. معذرت! شدیا جیغو جیغ خیلى -

 ..بوسید پیشونیمو برادرانه آوردو جلو صورتشو که بدم جوابشو خواستم

 گفت هام چشم تو خیره و نشست موهام روى دستهاش از یكى

 ، کرد اذیتت یا ناراحت کس هر بعد این از! بشم دشمنت اینكه نه ، باشم پناهت که اومدم من -

 !باشه؟... خودم پیش میایى

 !مرسى -

 شد باعث کردو سرباز رادین حرفهاى این وجود با که بود نشسته دلم تو کى از بغض این نمیدونم

 ...بدم باریدن ى اجازه چشمم به و کنم مخفى اش سینه روى سرمو ، متعجبش نگاه از فرار براى

 ..بشم آروم تا ریختم اشك اونقدر کردمو حلقه قطورش کمر دور به دستهامو
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 جانم گوش آرامبخش ملودى ، مردى قلب هاى تپش.. رامین رفتن از بعد که بود بار اولین شاید

 ....میشد

 رادین

 میریخت اشك آروم آروم و بود ام سینه روى سرش

 ..نبود مقتدر و همیشگى لیداى اون مثل ، وضعیت این با

 ...افتاده گیر زندگى بارون تو که بود لرزونى ى جوجه یه مثل

 ..کرده پیدا نجات طوفان یه از تازه انگار

 !شدم ، طوفانیش شب این آرامبخش و سرپناه هک خوشحالم چقدر من و

 ..زدم پشتش آروم بار چند ، دستم با

 قبع سرشو کردم مجبورش گرفتمو اش شونه سر به دستمو ، شد بلند که فینش فین صداى

 !بكشه

 :گفتم کردمو نگاهش لبخند با

 من حاال! ؟مثال مملكتى ى هنرپیشه.. کردی خیس لباسمو ى همه! شبى؟ نصفه کردی چكار ببین -

 ! نمیشوره برام که هم زنم! کنم؟ چكار لباسو این

 :گفت دارش بغض صداى با زدو لبخندى

 !میشورمش برات خودم ، نداره عیب -

 !نمیشى؟ پشیمون فردا مطمئنى! شما؟ -

 !بشم پشیمون االن همین ممكنه بزنى حرف دیگه ى کلمه یك اگه ولى ، آره -

 ...گفتم بخیر شب مىآرو صداى با زدمو لبخند حرفش به

 ...رفت اتاقش سمت به ، کنارم از عبور با و داد جوابمو اونم

 ..رفتم پایین پله از گرفتمو ازش نگاه

 ...خوردم آب لیوان یه و شدم آشپزخونه وارد
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 ..نمیومد خوابم اصال

 ..داشتم وجدان عذاب حس

 ...میكنم حسش بیشتر رامین ى خونه ، خونه این تو که بد حس یه

 ..نكرد قبول ، کنیم زندگى دیگه جاى بریم کردم اصرار جون آقا به ىهرچ

 .. باشه سرم زیر باید رامتین گفت

 !نداره اعتماد هم لیدا و من به که جالبه

 !داره قبول خودشو فقط

 اب ازدواج از بشم شرمنده لحظه هر..کنم حس رامینو حضور لحظه هر و کنم زندگى اینجا مجبورم

 !زنش

 ..بیوفتم برادرم تنها یاد به بیشتر خونه جاى جاى به نگاه با دقیقه و ثانیه هر

 !شد پر پر ، بود غیب تیر مثل که مریضى اون با که رامینى

 ...میكنم زندگى برادرم سابق ى خونه تو کردمو ازدواج برادرم زن با... فتوحى رادین... من حاال و

 !سخته خیلى

 ...لعنتى حس این با جنگیدن

 ...اطرافیان دار منظور نگاه دیدن

 !نزدن دم و فامیل هاى متلك شنیدن

 !سخته واقعا

 تو رفت لیدا اسم وقتى از ، امروز ولى.. بود نخواهد و نبوده چیزى ما بین که نمیدونه کسى

 ...ام شناسنامه

 ...کرد راهمون بدرقه خیر دعاى و کشید آغوش به منو پدرانه جون آقا وقتى از

 "! میسپارم تو به دخترمو" گفت و گذاشت ام شونه روى دستى ، مرحومم برادر زن پدر وقتى از
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 هاى داشته به دوختى طمع چشم تو که افتاده جونم به خوره مثل حس این.. موقع همون از

 !ناخواسته و اجبارى هرچند..... برادرت

 مادرش و نم به نسبت که زمان اون.. کرد درک رو ما نسبت شدو بزرگ رامتین وقتى ، بعد ها سال

 !بدم؟ جوابشو چى من موقع اون.. شد بدبین

 !بوده؟ خودش خاطر به اینها ى همه و نبوده مادرش منو بین چیزى که میشه باورش

 چرا؟ پرسیدم خودم از بار هزار صبح از

 !دادم؟ کار این به تن چرا

 !پول خاطر به... یا رامتین خاطر به

 تو ابد حبس به محكوم ، برادرم عشق ، لیدا... من هىخوا زیاده و پدرم خودخواهى خاطر به درسته

 !بشه؟ من خونگى زندان

 !احساسى هیچ بدون اونم

 !شدن خواسته و خواستن هیچ بدون

 ابقس هاى گذرونى خوش همون با ، تغییر بدون زندگیم... من و... بشه پیر و کنه زندگى و بمونه

 !بمونه باقى

 !ست؟ منصفانه این

 !نه

 !نیست

 !نیست هم اى چاره ولى ، نیست منصفانه

 ...احساسش ولى... میكنم فراهم براش خوبى و راحت زندگى و میكنم حمایت لیدا از

 ..میدم فشار میتونم که جایى تا میگیرمو ام شقیقه به دستمو

 !بشه کم میاره من به وجدانم که فشارى از کمى ، فشار این با شاید

 ..میگذره دالی و من مشترک زندگى از ماه دو...شاید
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 !میگذره بدم هاى حس تمام و من وجدان عذاب از دوماه

 ..نكردم نگاه میكشه یدک همسرمو اسم که لیدایى به حسابى و درست که ماهه دو

 !چرا؟ دروغ

 !بده دستم کار لیدا زیبایى و باشه درست دیگران حرفهاى اینكه از میترسم...... میترسم

 ...فراریه و دزدیده همیشه نگاهم

 !نداره رفتن قصد که شده پرنگى اخم ، صورتم ینتز

 ..ست ریخته بهم اعصابم

 !ایه دیگه وقت هر از تر پر بانكیم حساب.... میخواستم که شد همون ماشینم

 ...ها کارخونه ولى

 ..میكنه فردا و امروز آقاجون روز هر و نشده نامم به هنوز

 !وایسته داده که لىقو پاى باید...... بزنم حرف باهاش برم باید امروز

 ..میشه بلند جلوم لبخند با ، اندامش الغر و جوون منشى ، فتوحى حاج کار دفتر به ورودم با

 ..میكنه دعوت نشستن به منو اى عشوه از پر لحن با

 ...میكنم باز پدرمو اتاق در اجازه بدون و میكنم اخمى فقط ، عشوه و لبخند همه این جواب در

 اشاره خودش به نزدیك صندلى به و میگیره دستمو صمیمت با و میزنه لبخند ، دیدنم با جون آقا

 ...بشینم که میكنه

 !مطلب اصل سر میرم سریع ، خودشم مثل....... ندارم تعارف کس هیچ با

 !جون؟ آقا نمیكنین عمل قولتون به چرا -

 !قولى؟ چه -

 !بشن نامم به اه کارخونه ازدواجمون از بودبعد قرار! قولى؟ چه میگید تازه -
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 نیاد این از دستم مردمو اگه که نوشتم هم وصیتم تو.. نكردم که فرار! سرجاشه قرارمون هنوزم -

 !دیگه؟! نمونه کاله بى تو سر ، شد کوتاه

 ..فرصت اولین در.. بشه خودم نام به میخوام من... نبود این من منظور -

 که خودم با ، شماست مال دارمًً  چى هر! ؟ پسر عجولى چقدر تو...... میكنم دارم کارهاشو! میشه -

 !دنیا اون ببرم نمیخوام

 ...من -

 تازدواج خاطر به! میشى بدتر ، نمیگم هیچى من هرچى! شدى؟ حیا بى انقدر کى از! رادین بسه -

 که میكنه ها غلط این از دارى زن مرد کدوم! ندارم؟ هاتو دختربازى ها مهمونى آمار کردى فكر! ؟

 !ساختى؟ لیدا براى روزگارو این که نمیكنى شرم بیامرز خدا رامین از! ى؟میكن تو

 !رفت؟ نیادتو! بكن هم شیطنتت ، بگیر رو لیدا گفتین خودتون! نذارین مایه رامین از انقدر لطفا -

 خودت ى سلیقه باب و باشه خودت انتخاب که میخواد زنى یه دلت دیدى اگه موقع یه گفتم -

 لیدا مگه !کنى عوض دختر تا ده تا ده برى اینكه نه! صیغه اونم.. یكى..کن صیغه ور یكى برو.. باشه

 مادرتو منو احترام! خوبه اخالقش هم ، نجیبه هم ، داره خانواده هم ، خوشگله هم! داره؟ کم چى

 خوب زن کل در ولى... کارشم مخالف من که بگذریم حاال.. نمیزنه حرف ما حرف رو..... میداره نگه

 اکثر و خونه میایى شب نصفه شب هر که میخواى چى دیگه تو آخه...... برات هست اى مونهن و

 حرف هم با خیلى و قهرن همیشه مامان و رادین عمو میگه میاد رامتین که چتونه! مستى؟ اوقات

 !بره؟خ چه بگى منم به میشه. ..... جداست اتاقتونم کشیدم زبونش زیر از اینكه بدتر و نمیزنن

! خوابمب رامین زن با نمیتونم من جون آقا! شده؟ دیر خیلى نمیكنین فكر! ؟ بدونین خواهینمی -

 !نمیتونم....  بشنوین میخواین همینو

 و خودت با چرا! حاللته! توئه زن االن لیدا! من؟ جلوى نمیشه شرمت! حیا بى ى پسره نزن داد -

 رفتار وبخ شوهر یه مثل زنت با شدیو آدم نشم مطمئن من که وقتى تا اصال! میكنى؟ تا اینطور اون

 ...برخورد بهم خیلى!نیست خبرى ها کارخونه زدن نام به از ، میكنى

 ..دادم تكون هوا تو دستمو شدمو بلند جا از

 دیگه.. رسیدین هدفتون به که شما چى؟ یعنى حرفها این! جون؟ آقا کردین مسخره منو شما -

 !دارین؟ ما خصوصى زنگى به چكار
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 !میسوزه زنت براى دلم ونچ -

 ...هست خداشم از تازه! راضیه اون.. نداره مشكلى موضوع این با لیدا -

! یكنه؟م گریه اتاقو تو میره یواشكى مامان بیرون میره خونه از عمو وقت هر میگه رامتین و راضیه -

 رس ات سایه با کى تا !اونى شوهر االن تو...داره احتیاج بودنت به.....  تو به! رادین زنته االن اون

 هم پدرش ى خونه اون با حتى تو! هاش؟ دوست و فامیل جمع تو بره شوهرش بدون تاکى! کنه؟

 به هک جنسیه چه از دلت اون! رو اونها نمیبرى رستوران یه ، شده رامتینم خوشى دل محض! نمیرى

 !پسر؟ سنگى از تو مگه! ؟ نمیكنه هم اخم نامالیمت همه این

 فكر.... شدم سنگ کنم عقد برادرمو زن کردین مجبورم که روزى اون از....  گمسن من! آره -

 شبه وقت هر! کنم؟ چكار میگین ولى... میگیرم آتیش دارم! نمیسوزه؟ لیدا حال به دلم کردین

 یشهر بریدن قصد که داره رو اى تیشه حكم من براى لیدا....چشمم جلوى میاد رامین ، میكنم نگاه

 !بدم؟ خرج به مالیمت دارین توقع چطور! کرده مو

 خاطر به.. من اجبار به نه... پول خاطر به نه! باش شوهر.....  باش مرد براش! بساز باهاش -

 !خودش و خودت

 ونیننمیت.....  شدم سنگ از من! دیر خیلى... شده دیر ها حرف این براى.... نمیتونم...نمیتونم من -

 !نمیتونین.. کنین نفوذ من در

 ..زدم بیرون اتاقش از ، بدم بهش اى دیگه حرف اجازه اینكه بدون

 ...رفتم خروجى در سمت به بستمو محكم درو

 ..رفتم الناز ى خونه سمت به و ماشین تو نشستم

 یانجر از...... میزد پسم و مینداخت تیكه مدام..... اومد نمى راه باهام..... میكرد بدقلقى جدیدا اونم

 فهاىحر شنیدن... لیدا طرفى از..... بیاد کنار باهاش نمیتونست اما... داشت خبر لیدا و من زندگى

 ...بشم ناراحتیش و عذاب باعث نمیخواد دلم...... داشت درد خیلى.. بابام

 ..بود همین قرارمون اول از اصال

 !منه؟ رفتار خاطر به ، لیدا هاى گریه کنم باور یعنى

 !کنم چكار باید نمیدونم
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 !نمیرسه اج هیچ به فكرم

 ...بشم آروم تا الناز پیش برم باید

 !لنازها کنه راهنماییم و کنم دل درد باهاش میتونم راحت که کسى تنها ، لیدا از بعد... وقتها اینجور

 !نمیاد کنار باهام راحت و شده تلخ روزها این الناز که هرچند

 !نمیشم آروم نزنم حرف یكى با تا ولى

 :لیدا

 ..ببندم قرارداد موفق ولى کار تازه هاى کارگردان از یكى با قراره امروز

 !شده معروف کارگردانیش کم مدت تو خیلى

 ..شدن سال هاى فیلم ترین فروش پر از هاش فیلم و کرده کار نام به هاى هنرپیشه از خیلى با

 آدرس هب میرم سرعت بیشترین با و میشم ماشینم سوار میذارمو شوهرم مادر پیش خونه رامتینو

 !نظر مورد

 !نداره مجددم ازدواج از خبر کسى هام دوست از

 خبرى پرماجرا ازدواج این از ولى ، اومدن هم مراسمش براى.. کرده فوت رامین میدونن شون همه

 !ندارن

 !بفهمن که نخواستم خودم واقع در

 !ندارم هم رو ها رسانه تو خبر شدن پخش ى حوصله

 ینا گفت زدو زنگ بهم ، هستم بقیه از تر صمیمى باهاش و هستش ها گریمور از یكى که ترالن

 !ببنده قرارداد باهات میخواد کارگردان

 !بسازه رو اى تازه فیلم من با حاضره چرا و چون بى و اومده خوشش کارم از میگفت

 ..کنم بازى فیلمش تو نمیاد بدم منم

 ..کردم لقبو کار قبل از کمتر بعدم و نكردم کار مدت یك رامین فوت از بعد
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 کاریم زندگى از حداقل ، نیاوردم شانس که مشترکم زندگى از ، کنم کار بیشتر میخواد دلم حاال اما

 .. بیارم شانس

 كرف رادین کارهاى به برمو بیرون خونه از خدامه از..کنم پر بیشتر کار با آزادمو وقت میخواد دلم

 ...نكنم

 !درسته آدمیه هچ نمیفهمى نرى سقف یك زیر تا ها بعضى با میگن

 !داره حقیقت واقعا که رادین مورد در

 از ازدواج از بعد ولى ، میومد حساب به برادرم حتى و دوستهام بهترین از یكى ازدواجمون از قبل

 !شد رو اون به رو این

 !فراریه من از همش

 ..دارم اغفالشو قصد من انگار

 !همیش اضافه گوشیش کانتاکت دخترهاى لیست تعداد به مدام

 !تره سنگین خونه نیاد که هم ها شب

 !میموند بود که همونجایى وگرنه.. میاد باباش ترس از که اونم

 !گرفته دستش از خیلى دلم

 !دارم احتیاج که همراه و زبون هم یك به ولى ، برام کنه شوهرى نمیخواد دلم که درسته

 بگه یادنم کس هیچ...... بودم مرده حاال تا که نبود رامتینم اگه.. میپوسم خونه اون تو شب تا صبح

 !زنده یا اى مرده لیدا

 !دیگه همینه

 !داره اهمیتى چه لیدا دیگه... رسیدن بهش که میخواستن شونو نوه اونها

 !رسیدم کى طوالنى مسافت و ترافیك این با نفهمیدم که کردم فكر اونقدر

 !نكردم تصادف اومدمو درست خیابونهارو خوبه

 ...شدم پیاده موکرد پارک ماشینو
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 !بشه من هاى فیلم بهترین از یكى باید فیلم این

 ..رفتم قرارمون محل به خرامان خرامان و شدم پیاده ماشین از

 اب جوابشون دادن از بعد ، کردن پرسى احوال و سالم باهام میشناختن منو که نفرى چند ورودم با

 پرسیدم نمیشناختمش من و میومد ساله بیست نظر به که دخترهایى از یكى از لبخند

 ..داشتم کار مجیب آرش آقاى با ، عزیزم ببخشید -

 ..ایشون -

 !داشتیم قبلى قرار -

 ..همین براى ، پیششون بفرستیم کسیو نداریم اجازه هماهنگى بدون آخه ، میخوام عذر ، بله -

 ..میمونم منتظر اینجا من ، نیست موردى -

 !ممنون خیلى -

 گفت اى شماره گرفتن از بعد و گرفت دست به رو سیمى بى گوشى

 !آوردن تشریف فرجام خانم بفرمایید مجیب آقاى به ، نباشین خسته -

- ........ 

 !چشم ، االن همین ، درسته -

 کرد من به رو لبخند با گوشش کنار از گوشى برداشتن با

 !بفرماید طرف این از لطفا ،. هستن منتظرتون ایشون -

 ..گذشتم کنارش از تشكرى گفتن با و کردم نگاه داد نشون دست با که راهى به

 ..رسیدم درختى دارو پر و بزرگ حیاط به و رفتم پایین رو پله چند

 و بودن نشسته روش نفر چند که رو اى شده چیده صندلى میزو ، استخر کنار چرخوندمو چشم

 !دیدم

 !کردم تعجب ودنب نشسته باز ى محوطه تو پاییزى به رو هواى این تو اینكه از
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 !دفتر تا ست خونه شبیه بیشتر ، ست بامزه کارش دفتر مدل

 ..رفتم ها صندلى و میز سمت به خرامان خرامان

 ..شدن بلند جا از دیدنم با و کردن بلند سرشونو نفرى چند حضورم احساس با

 زیر نوم ، لب گوشه لبخندى با که افتاد مردى ى خیره نگاه به نگاهم ، تكشون تك با سالم از بعد

 ..داشت نظر

 ! بود خودش

 !مجیب آرش

 اومد جلو قدمى ترى عمیق لبخند با و داد حرکتى خودش به خیرم نگاه با

 گفت حال همون در و گرفت مقابلم دستشو

 !فرجام خانوم دیدارتون از خوشحالم خیلى -

 !کردید مزین امونو کلبه

 ..ردک حرکت به شروع پام تا سر از اهشنگ ، آورد دستم به فشارى... گذاشتم دستش تو دستمو

 ..نداشتم دوست رو حد رز بیش صمیمیت این من و ، بود صمیمى و خودمونى حد از بیش نگاهش

 ..دادم جوابشو ظاهرى لبخندى با محكمش هاى پنجه بین از دستم کشیدن بیرون با

 !متشكرم.. مجیب جناب لطفتون از ممنون -

 !لطفا ینیدبنش بفرمایید! ایستادین؟ چرا -

 هارچ بین نگاهم نشستمو میكنم خواهش گفتن با ، کرد اشاره خودش کنار صندلى به دست با

 کرد حرکت بودن مقابلم که نفرى

 ..شدن بلند جا از و گفتن اى اجازه با دیگه نفر سه سرش. دادن تكون با

 گفت شیطونى نگاه با و کرد خم کمى سرشو

 !اونها از بهتر حتى ، برابرید دیدم ازتون هک تصویرهایى و ها تعریف با کامال -
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 ..کردم تشكر لبخند با

 ..گرفت سمتم به رو اى برگه چند

 ودیدب موافق و اومد خوشتون اگه تا بگید نظرتونو بهش اجمالى نگاهى با ، ست فیلمنامه این -

 ى همطالع براى میشه داده شما به فیلنامه از نسخه یك قرارداد عقد از بعد.. کنین امضا رو قرارداد

 !بشه شروع فیلمبردارى قراره هم دیگه ى هفته..بیشتر

 دقت با رو اول ى صفحه.. کردم خوندن به شروع اول ى صفحه از و گرفتم دست به رو نامه فیلم

 !مهمتره برام فیلمنامه شروع چون ، گذشتم سرعت به دیگه صفحات از و خوندم بیشترى

 !میكنه جلب رو مخاطب و مشخصه میشه شروع که داابت از قوى ى فیلمنامه یك نظرم به

 داستان ىابتدا و بود کار این ى نویسنده بنام نویسان فیلمنامه از یكى میرفت انتظار که طور همون

 !میشه فیلم ادامه دیدن به وادار مخاطب که شده شروع اى گونه به

 !بره سینما ى پرده روى بود قرار که عاشقانه داستان یه

 ..کردم بلند برگه روى از سرمو ، رضایت از حاکى لبخندى با اى دقیقه بیست ، ربع یك از بعد

 !شدم مواجه مجیب ى خیره نگاه با سرم کردن بلند با

 ..من به بود شده خیره اش تیره اى قهوه هاى چشم با

 هگون طرف یه شد باعث و زیاده عمقش که لبخندهایى همون از ، زد عمیقى لبخند نگاهم دیدن با

 !بشه چال اش

 !بشه مشخص زدن حرف یا معمولى لبخند با که نیست عمیق اونقدر اش گونه چال اما

 ادمی اش چهره به هم خیلى ، هست برآمدگى و قوس هیچ بدون که ، داره اى کشیده و باریك بینى

 ..درشت نه و ریزن نه که رنگ اى قهوه هاى چشم ،

 !میكنه خودنمایى بیشتر و هست تر رقطو کمى زیرینش لب و کوچیكه تقریبا هم لبش

 ..هست لبش زیر که هست ظریفى خیلى ریش لبش خودنمایى ى دیگه علت

 !برخوردیه خوش آخر در و پوش خوش و چهره خوش مرد کل در
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 ..برداشتم آنالیزش از دست و اومدم خودم به اى سرفه صداى با

 شنیدم صداشو که دوختم زمین به شرمگینمو نگاه

 ید؟هست موافق -

 ..کردم نگاهش تعجب با

 !بله؟ -

 !کنیم شروع کارو آینده ى هفته و بشه امضا موافقین اگه! قرارداده منظورم -

 !عالیه و قوى فیلمنامه متن من نظر به! البته -

 !باشم خدمتتون در میشم خوشحال

 !خرسندیم شما به خدمت از ما..نفرمایین اینطور -

 !دارین لطف -

 باراین که کردم اى سرفه برداره زدن دید از دست اینكه براى.. هام چشم تو دش خیره لبخند با باز

 !بدزده نگاهشو کرد سعى اون

 ..گرفتمش طرفش به و کردم امضا رو داد قرار

 ..کردم رفتن عزم و شدم بلند خودم به مختص غرور و لبخند با

 شد بلند من از تبعیت به هم اون

 !میبرین؟ تشریف -

 !اتون اجازه با -

 !نشدین هم پذیرایى حتى! باشیم؟ خدمتتون در بیشتر نیستیم قابل -

 !خونه برم زودتر میدم ترجیح ،ًً ممنونم -

 مه ظاهرتونو کنین لطف برداریه فیلم که آینده ى هفته براى میشه اگه فقط ، مایلین طور هر -

 !کنین فیلم زن نقش شبیه
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 !ظاهرم؟ -

 قطف ، میكنه درست براتون ترالن چیزهارو باقى ، ولوندهب موهاش ما ى قصه دختر راستش ، بله -

 ...موهاتون رنگ

 گفتم ظریفى اخم با و ، ندادم بهش حرفو ادامه اجازه

 !اجازه با! ام متوجه بله -

 ..گرفت قرار دستش تنگ حصار تو دستم دوم بار براى و کشید پیش دادن دست براى دستشو

 گفت آخر در زدو كردمن درک منظورشو من که دارى منظور لبخند

 !خانوم لیدا ، باشه ما بین بیشتر آشنایى براى شروعى ، فیلم این امیدوارم -

 !خوش روز ، امیدوارم منم -

 ..کرد خم احترام و تعظیم حالت به سرشو کمى و کرد رها دستمو حرف این با

 ..رفتم بیرون اونجا از دادمو تكون سرمو لب به لبخند

 !بلدن خوب خیلى ظریفو جنس با رفتار که اونهایى از ، بود روزگار ازب زبون مردهاى اون از

 ..زبونشونه سر هست هرچى و ندارن چنته تو چیزى میگفت رامین که همونهایى از

 !میكنن نرمشون و چرب زبون و خودشون مسخ زنهارو که مدلهایى همون

 و خوبى به کارو این دارم ستدو دلم ته ،چون ندارم کردن فكر به احتیاج شاید ، خوشحالم امروز

 !بدم انجام کارى هر از بهتر

 که کنم همونى موهامو رنگ تا آرایشگاه برم گرفتم تصمیم ثانیه صدم یك عرض در همین براى

 !نوشته فیلمنامه توى

 عجیب زیادى هیجان و شادى این وقت همه این از بعد شاید ، دارم وصف قابل غیر شادى یه

 !دله ته از لبخندم و شادم امروز من که اینه مهم ولى ، باشه

 !مخالف جنس یك از توجه دیدن شاید

 !روزها این ى ندیده مرد من به ، مرد سوى از توجه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

66 

 

 !ندارم ولى دارم مرد که منى به

 ..نشست دلش تو قدیم حس امروز که لیدایى به توجه.. نمیشم دیده اما چشمم جلوى منى به

 گل هام گونه یواشكیش نگاه زیر که روزهایى همون.. دیدم رو رامین که روزى همون مثل حسى

 !میكنه توجه بهم دارم دوستش که مردى اینكه از بودم خوشحال چقدر من و انداخت مى

 !راضى و کرد آروم منو که بود مرد یه توجه ، کرد آروم منو که نبود آرش توجه امروز

 دل حتى.. بلرزونه میتونه رو مردى هر دل هام زنانگى هم هنوز داد نشون اش توجه با که مردى

 !دورتر و میشه من از تر فرارى روز هر که رادینى

 جیدتم و تعریف و سالم به شروع و شناختن منو بودن اونجا که نفرى چند ، آرایشگاه به ورودم با

 !کردن

 !ودنب ام دیده داغ دل ى کننده شاد امروز اما.. داشت جذابیت برام روزى شاید ها تعریف این

 نگس من چون مشتریى براى هم آرایشگر ، کنن کوتاهش خورد مدل خواستم کردمو بولوند موهامو

 !گذاشت تموم

 !ادمد کارمو باالى نسبتا ى هزینه رضایت با و نشست لبم روى رضایت لبخند خودم به نگاه با

 منذاشت محل سكوت این به ولى ، نشست دلم به غم خونه سكوت از اى لحظه ، خونه به ورودم با

 ... بسازم متفاوت روزى رو امروز گرفتم تصمیم و

 یستن مشخص و الحاله معلوم که هم رادین ، نمیومد باال شب تا و بود پدربزرگش ى خونه رامتین

 !میاره تشریف کى

 ..خودم رضایت براى.. میكنم زندگى خودم دل براى ، هستم که خودم

 جهتو جلب بیشتر یكیشون ها لباس بین از ، دمکر نگاه هامو لباس تك تك و رفتم کمدم سر

 ..میكرد

 !بود ازب پایین به چپش رون روى از و بود پا انگشتان روى تا بلندیش که ، آبى ى دکلته پیراهن یه

 وارسش موهاى ى جلوه و بود روح بى صورتم ، کردم نگاه آینه. تو خودم به ، پوشیدمش و برداشتم

 ..بود کرده کم بولوندمو ى شده
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 ...آرایش لوازم سمت رفت دستم

 !یباز و بود شده شاد صورتم.. نبود خبرى روح و رنگ بى صورت اون از دیگه ، دقیقه بیست از بعد

 !شدن خواسته و خواستن از حسى... افتاد جریان به دلم تو حسى

 !کنه تمجیدم تا باشه مردى باشمو زن واقعا امشب اینكه از

 بازی همیشه مثل" میگفت که زنگش خوش وصداى ، شستن چشمم تو رامین ى شیفته نگاه

 "شدى

 به لبخندم... خالیش جاى بادیدن اما ، چرخوندم خونه دور تا دور نگاهمو و زدم دل ته از لبخندى

 ..زد حلقه چشمم تو اشك و شد تبدیل خند زهر

 !لیدا؟ کارى کجاى

 !کنه القا رو عشق حس بهت نگاهش با تا نداره وجود رامینى دیگه

 !تفاوته دنیایى بینشون ولى رامینه خون هم که هستى مردى همسر االن

 !اون از تو نگاه همینطور و فراریه تو از نگاهش که شدى مردى همسر هاست مدت

 !برسى؟ میخواهى چى به آرایش و لباس این با

 !چیه؟ براى کارها این پس... نیست ممكن مایى هیچ تو و اون بین

 که نمک حرکتى نباید.. کنم خالص خودمو آرایش و لباس این از تا رفتم بعق به قدمى فكر این با

 ..بوده اون خاطر به کنه فكر رادین

 !بده دست بهش مالكیت حس بذارم نباید

 گاهمن ، برگشتم اتاقم به! همین ، باشه پسرم و من سر ى سایه قراره که خوبه عموى یه فقط اون

 هم خودم ى خونه تو ، شدن زیبا و ساده آرایش یك حق که سالمه چند من مگه.. افتاد آینه به

 !باشم؟ نداشته

 !سالمه هشت و بیست فقط
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 ته از هاى خنده اون از که دوماهه و سال یك االن ولى ، بودم خندون و شاد دختر یك ها تر قبل

 !نیست خبرى دل

 !ه؟چقدر ها آدم عمر مگه.. نیست خبرى شادى از مملو هاى فریاد و ها جیغ اون از

 !دارم؟ رو بودن شاد و زندگى وقت کى تا من

 بود برادر از نزدیكتر روزى که اومدم در مردى عقد به و کردم پسرم تنها فداى امو آینده و خودم

 !برام

 !باشم؟ شاد نباید خودمم دل براى حتى

 !ندارم؟ هم رو خودم با خلوت و زنونه شادیه یك حق یعنى

 باسل سرخوشى با شدن زیباتر و شدن بزرگ حس از و رسیدن بلوغ به تازه که هایى دخترک مثل

 ، شونخود ، شادى آهنگ گذاشتن از بعد و میكنن معمول از بیشتر آرایشى و میپوشن مجلسى هاى

 !براشون تفریح این بود خواهد بخش مسرت چقدر و میرقصن خودشون براى

 و گذشته به فكر بى... باشم شاد خودم دل براى میخواد دلم.. دارم رو حس همون هم من االن

 !آینده

 !رادین و رامین به فكر بى

 تست دستپختمو حتى روزها این که شوهرى بجاى و بپزم خودم براى شامى امشب میخواد دلم

 ..کنم تعریف غذام از نكرده هم

 !کنه تعریف هام زنانگى از یكى امشب میخواد دلم

 شخص اون اگه حتى... طفولیت زمان از تىح... هست زنى هر ذات تو که هایى زنانگى همون از

 ...کنم تعریف خودم از خودم و باشم خودم

 !بشه سپرى بودن شاد و بودن کامل خیال با امشب میخواد دلم

 میل باب غذاى ، قبل سالها برخالف ، نمیپزم رامتینو ى عالقه مورد غذاى هرشب برخالف امشب

 ..کنم درست غذا خودم جمزا براى میخوام امشب... نمیپزم هم رو رامین
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 مجبور مامانمو و بودم عاشقش کودکیهام زمان از که همونى ، دارم دوست خودم که غذایى همون

 !میكردم پختنش به

 !منه شب امشب

 ...بدم پیشروى ى اجازه پوچ افكار به نباید

 لبخند ورز به و میرم کنار آینه جلوى از ، میكشونن سمتى به منو ثانیه هر که رنگ هزار افكار این با

 ...میكنم لبهام مهمون رو

 !میكنم آماده رو فسنجون پختن براى نیاز مورد وسایل و میرم آشپزخونه به

 که ور خونه پذیرایى وسط سلطنتى خورى غذا میز و میذارم الیتى موزیك غذا گذاشتن بار از بعد

 ...میكنم تزئین رو میكنیم استفاده ازش کمتر

 ..میذارم میز وسط و میگیرم تدس به رو سرخ گل گلدان

 ...میكنم روشنشون و میكنم پر سفید و بلند هاى شمع با رو خالى هاى شمعدان

 ...میكنم نگاه ، روشن و تاریك ى خونه به لبخند با و

 ...دارم خوبى حس و شده تموم کارهام

 حضور هوس عجیب دلم و داده دست بهم خوشى حال امشب ، استرس و تنش ها ماه از بعد

 !کرده رو مهمانى

 !رامتین کوچیكم پسر یا ، باشه زبونم زخم پر شوهر مادر مهمان اون اگه حتى

 و یخورهم پایین شامشو اصوال رامتین...نیم و هشت.. میكنم نگاه ساعت به و میشینم کاناپه روى

 ..باال میاد خواب براى

 ...مسكوت ى خونه این تو تا شادتره مادربزرگش و بزرگ پدر کنار در پسرم ، کردم عادت منم

 دهخن صداى و داشت حضور رامین که سالهایى به... کردم فكر قبل ها سال به و بستم هامو چشم

 ...میشكست امونو خونه سكوت ام

 !ام دخترانه نازهاى به و میكرد ازم کارى هر بابت رامین که هایى تعریف به
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 ...میكرد مهمون لبهامون به رو خنده و میكرد لذت غرق دومونو هر که هایى عشوه به

 خالى ،براى امون کودکانه لجبازیهاى به.. کردم فكر هم امون خونه میون بازیهاى آب به حتى

 !دیگرى سر روى آب لیوان یك کردن

 آب پارچ کردن خالى براى تر حریص منو و میكرد عمیقتر رامینو ى خنده که دلم ته از هاى جیغ به

 !بدنش کل رو

 !میشینه لبم روى شیرینى لبخند ، افكار این با

 !افتاده چال ام گونه طرف دو ، عمقش از که لبخندى

 ...بودن رامین هاى بوسه منزلگاه که چالهایى

 !ینهمیش مردونه دستى روى دستم و میگیره عمق لبخندم ، صورتم روى دستى نوازش احساس با

 زهزم اسمشو بسته هاى چشم همون با و میكنم باز لب ، لمسش نوع و تنش عطر به توجه بدون

 ...میكنم

 !رامین -

 !میده جوابمو و میشه بلند صداش

 !رادین -

 باز وحشت با چشمهامو و میام بیرون شیرین ى خلسه اون از ، صداش و اسمش شنیدن با

 ...میكنم

 !عصبانین و سرخ کمى که تایى تیله... میوفته سیاه ى تیله دوتا تو نگاهم

 !منقبضش فك و میكنم نگاه ابروش بین گره به

 !اومدى؟ کى اصال! اومدى؟ زود انقدر چرا تو -

 !شدم؟ ارواح با خلوتتون مزاحم -

 !رادییین -

 !ندارم؟ اعتراض حق! چیه؟ -
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 !کنم؟ نوازشت بوده داداشم زن قبال زن این اینكه به فكر بدون بار یه ندارم حق

 !کردید ام خسته

 !باش داشته زنتو اىهو میكنه نطق ریز یه که جون آقا از اون

 !میده حاجى به آمارمونو و تو منو جاسوس شده که رامتین از اون

 !میدى ربط رامین به تماسیو هر که تو از اینم

 !دیگه بسه

 !اتون همه کردید ام خسته ، دارم حدى منم

 !من؟ براى میكنى ویرا آرا خودتو دیگه طرف از و میكنى تعیین حدود حدو برام طرف یه از

 !میارن تشریف زود شازده امشب که بودم کرده بو دستمو کف من! میگى؟ چى هست وممعل -

 !بوده؟ کى براى پس ، نبوده من برا اصوال ادا این اگه -

 چه به! اومدى؟ زود انقدر چرا خودت اصال! بدم؟ کل گزارش باید یا شدى راضى! خودم براى -

 !شبت؟ هر جاى رفتىن چرا! ؟ میكنى بازخواستم و زدى بهم منو خلوت حقى

 !ندارى منو بودن خوب لیاقت تو! کردم گوش حاجى حرف به که خره منه تقصیر -

 ! دارن هرشبت هاى خوابه هم همون رو تو لیاقت -

 !لیدا -

 ...ایستاد حرکت از زبونم زد که دادى با

 کردو تمش ودستش دلخورم و ترسیده نگاه با اما ، بیاد فرود صورتم روى تا بود کرده بلند دستشو

 ...گرفت من از نگاه

 ...دوخت چشم خونه به و کرد حرکت درجه نود اندازه به سرش

 گفت کنه عوض حرفو میخواد بود معلوم و بود شاد ظاهر به که لحنى با

 !خبریه؟.... و پروانه و گل و شمع! خبراییه واقعا انگار نه -
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 ..زدمی حرفهاشو رادین با راحت که بشم همیشگى لیداى همون بذارمو کنار دلخوریمو کردم سعى

 ...ولى ، نه که خاصى خبر -

 !ولى؟ -

 دبولون موهامو فیلم براى باید منم... هستش قویى و خوب کار ، بستم جدید داد قرار یك امروز -

 همین... برسم خودم به کم یه کردم هوس برگشتم آرایشگاه از وقتى... میكردم

 گفت وار زمزمه و تنشس بدنم ورت کل رو اش خیره نگاه

 !باش همینطور همیشه! کردى خوبى خیلى کار -

 ...بدم خرج به نرمش کمى منم بهتره ، شده وارد صلح در از اون که حاال

 !خونه اومدى زود که کردى خوب خیلى هم تو -

 ...داد تكون سرشو زدو لبخندى

 ..برگشت پذیرایى به لباسش تعویض از بعد رفتو اتاقش به

 پرسید سرحالى با و چرخید یزم رو نگاهش

 !؟ خانوما خانوم پختى چى شام حاال -

 !فنجون -

 رامین اینكه خاطر به مامان! ؟ اینه ام عالقه مورد غذاى میدونستى کجا از! عاشقشم! جون آخ -

 !نمیكرد درست ها همى دور تو وقت هیچ ، نداشت دوست

 !دمنمیكر درست رامین خاطر به منم تهامن! فسنجونم عاشق خودم ، نداشتم تو ى عالقه به کار -

 !امه گرسنه خیلى که بچین میزو بیا زود پس! تفاهمى چه ، به به -

 روى ودب نشسته که هم رادین.. چیدم میزو کمى مدت تو.. رفتم آشپزخونه به گفتمو غلیظى چشم

 ..بود گر نظارت و کاناپه

 چیدن چه ، غذا پخت براى چه! زنننمی ظروف و ظرف به دست اشون خانواده مردهاى ى همه کال

 !شستن و کردن جمع چه و
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 !میره سوال زیر مردونگیشون کار این با انگار

 دست به بشقابو و نشست میز پشت عمیقى لبخند با ، زدم صداش میز کامل شدن چیده با

 ...گرفت

 گفت و خندید که بكشم نودم و بگیرم دستش از خواستم

 !منه با بعدش به اینجا از ، نکشیدی زحمت شما شو اینجا تا -

 !میشه؟ هم ظرفها شستن کردنو جمع شامل بعد به این -

 !میشه! آره ، بمونه خودمون بین. اگه -

 ...گرفتم رو بود گرفته جلوم رادین که بشقابى ردمو دلى ته از ى خنده

 خوردیم شاممونو خنده و شوخى با

 !مبپز فسنجون براش یكبار اى هفته دبای میگفت و میكرد تعریف پختم دست از مدام رادین

 !قبوله بخرى پیتزا رامتین براى که شرطى به میگفتم باخنده منم

 !گرفت کمك شویى ظرف ماشین از شستنشونم براى کردو جمع رو ظرفها شام از بعد

 ..نكرد قبول ، میشورم خودم بذار ، نداره ارزش ظرف دوتا این گفتم هرچى

 ..داشت خودشو فنگ و دنگ هم ماشین تو چیدنشون که هرچند

 ..کرد روشن پلیرو موزیك و رفت پذیرایى به ، شویى ظرف ماشین استارت با

 داد جوابمو نمایى دندون لبحند با که میكنه چكار پرسیدم ازش تعجب با

 !بشه کامل شبمون خوام مى -

 کرد دراز جلوم دستشو بعدم

 !میدید؟ افتخار -

 !گذاشتم بزرگش دست تو ظریفمو دست زدمو لبخندى

 ...کردیم حرکت به شروع آهنگ با آروم آروم
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 ..میكرد فرق قبل هاى رقص ى همه با امشب رقص ولى ، میرقصیدم رادین با که نبود اولم بار

 !شدن آوا هم و یكى قلبمون ضربان اینكه تا ، شد کمتر و کمتر بینمون ى فاصله کم کم

 ..میكرد پژواک برام لبشوق طنین ، اش سینه به چسبیده ى سینه ى قفسه

 ..افتاد جریان به پوستم زیر خوبى حس ولى... گذشت چقدر نمیدونم

 !شدن خواسته و خواستن از حسى

 کس تو صاحب... نیست تو مال مرد این ، باش آروم" میكردم یادآورى بهش باید مدام که حسى

 موگرفت تر پایین سرمو کمى"....رامین... گذاشت تنهات پیش وقت خیلى که کسى.ست دیگه

 .... شد کف ى ها پاکت به خیره نگاهم

 ...کرد بلند سرمو و نشست ام چونه زیر دستش

 !خوبى؟ -

 !مگه؟ چطور ، آره -

 !شدى معذب کردم حس -

 !نه -

 !مطمئن؟

 !آره -

 ...چشمهام تو شد خیره..... گرفت امو شده رها ى چونه دوباره و کشید عمیقى نفس

 !شده حساس خیلى الناز -

 !داره حق -

 ...میده گیر -

 !داره حق -

 ...کنى معلوم تكلیفمو باید میگه -
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 !داره حق -

 !تر خاص لحنش و شد خاص نگاهش

 !رقیبشه تو مثل غزلى وقتى ، بترسه داره حق.... داره حق واقعا ، آره -

- ........ 

 .....تو و شده نتز لیدا که باوره غیر میگه! نمیكنه قبول ، بدم توضیح براش میخوام هرچى -

 ....چرخید بار چند... چرخید صورتم تو نگاهش

 !نبودى باهاش هنوز -

 ....شد سرخ ، بناگوشم تا کردم احساس

 دش مانع... بدزدم پرتالطممو نگاه اى لحظه بتونم و کنه رها امو چونه تا ، آوردم فشارى دستش به

 !کرد بیشتر دستشو فشار و

 و ها شوهع تموم با! میكنه ضعف احساس تو برابر در الناز.... خاصى یلىخ..... لیدا زیبایى خیلى تو -

 .....میبینم رنگش میشى نگاه تو رو ترس... میترسه! هاش طنازى

 ....اومد نزدیكتر سرش

 تو چون ، یترسه! ...میترسه.... چشمهات خمار سفیدى تو شده حل عسل این از.... نگاه این از -

 ! گیر سنف.... و زیبا...  زیبایى

 .....از یا التهاب همه این بود خجالت از نمیدونم... شد بیشتر تنم گرمى ، اش خیره نگاه از

 ایینپ چشمهام رز نگاهش.... شد خم بیشتر ، سرش...شد فشرده بیشتر کمرم گودى تو دستش

 ضربه صورتم به هاش نفس.... شد کمتر و کم اش فاصله.... گرفتم ازش نگاه.... شد کشیده

 !لحظه همون...... شد بسته پلكم.... رفت هم روى نگاهم.... دنمیز

 !پیچید خونه تو رامتین صداى و شد باز زیادى صداى با در

 !اومدم من -
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 فاصله.... شد جدا هم از دستهامون....اضطراب با... ترس با.... شدیم آزاد خال یه از هردومون انگار

 !هم از گرفتیم

 ...یدرس کمرم هاى سلول به اکسیژن

 !شد آزاد نفسم

 !شد کشیده اینجا به اومدن دلیل تنها به و شد دزدیده او از نگاهم

 از كىی و شد خم زانو روى ، سمتم به قدمش اولین با.... نشست لبم رو لبخند ، لبخندش دیدن با

 ....شد گاهم یه زانوهام

 ....کشیدم آغوش به عشقمو حاصل ، پسرم ، وجود تمام با و شدن باز هم از دستهام

 ...نداشت وجدان عذاب..... نداشت همراه به دلهره و ترس که کشیدنى آغوش

 !برعكس

 !داشت آرامش

 ...آورد خودم به منو اش کودکانه صداى

 !مامى بود شده تنگت دلم -

 ..شدم خیره پدرش شبیه نگاه تو گرفتمو فاصله

 !خوردى؟ شام! منم -

 !ردى؟ک درست چى شما ، خوردم برگ کباب ، آره -

 !بیارم؟ برات میخواى! فسنجون -

 !نمیخوام! میاد بدم ، نه! اه -

 !اش دیگه خصوصیات از خیلى مثل! رامینه مثل مزاجشم

 !پیش سالها به.... شدم کشیده گذشته به

 ...نداشتم اطالع خیلى ، رامین غذایى عالیق از بودمو کرده ازدواج تازه وقتى
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 خوشمزه غذاهاى ، مردم براى باشمو کدبانو میخواستم ، واجمازد از بعد تازه که روزهایى اون به

 !بپزم

 مورد رد ازش زدمو زنگ مامانم به چندبار نیست یادم.... بپزم فسنجون تا ، کشیدم که مكافاتى به

 !کردم سوال غذام شدن بهتر چگونه

 !شدم شوهرم منتظر.... زنانه ، بگم بهتر یا! دخترانه ذوق هزار با

 !ام هخون مرد منتظر

 شوهرم اومدن از خبر تا ، زد چنبره ساعت روى نگاهم.... رسیدم خودم به.... چیدم سلیقه با میزو

 !بده

 !نشست وجودم تو! هیجان خوشحالیو ، متفاوت حس دو ، حیاط در صداى با

 ...شد وارد و زد عمیقى لبخند ، دیدنم با... زدم لبخند اش خسته ى چهره به کردمو باز درو

 !بیاد و بشوره صورتشو و دست شدم منتظر یدموکش غذارو

 !شد کور ذوقم و رفت هم تو اش چهره ، اومدنش با

 !میاد بدم فسنجون از من ، اه! ؟ غذا اینه -

 !رامین -

 !کن سرخ سوسیس من برا -

 !کشیدم زحمت کلى من ولى -

 !؟ بخورم ندارمو دوست که چیزى ندارى توقع -

 ....اما -

 !بپز بعد ، رسبپ بعد به این از -

 !بغض من غذاى و شد سوسیس رامین غذاى شب اون

 قاشق هی فقط! قاشق یه عشقش خاطر به و بیاد راه دلم به میبینه میلیمو بى وقتى داشتم توقع

 !نخورد اما! بخوره
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 به سپس و رامتین به نگاهى ابتدا... برگشتم حال زمان به رامتین توسط ام شونه تكونودادن با

 با و خودم ى خونه تو ، ام عالقه مورد غذاى خوردن براى همراهم اولین که مردى به.. .کردم رادین

 !بود خودم دستپخت

 !داره رامین با تفاوتهایى یه رادین که خوبه

 .... بذاره اى دیگه چیز بر حمل و نبینه رادین تا خوردم فرو لبخندمو

 ....کردم نگاه خوابش در غرق صورت به!بردم اتاقش به کردمو بغل رامتینو

 ....بود شبیه رامین به خیلی

 ...کشید پر گذشته به افكارم مرغ دوباره

 ...بودم باردار چهارماهه رامتینو

 ....نداشتیم آمد و رفت رامین ی خانواده با خیلی

 ! شونا خونه میومدیم ، برسیم خدمتشون بوسی دست برای بود واجب که ها مناسبت از بعضی اما

 ..بود مادر روز

 خانوم پروانه برای لباسی رفتمو..... داشتم بارداریم موقع که بدی حال اون با.... ذوق هزار با

 ...خریدم

 ...بودم خریده همونو مثل هم خودم مامان برای

 ....رفتیم پدرش ی خونه به رامین با کردمو کادو لباسو

 ...گفتم تبریك بهش دادمو مادرش به رو کادو

 گفت عمیقی لبخند با رامین به ور کردو من از آرومی تشكر

 ! خودتو انداختی زحت چرا ، برم قربونت نكنه درد دستت -

 ! من برای بود سنگین چقدر خودتو این و

 ..نبود یادش خریدن کادو و مادره روز کی ، نبود یادش اصال رامین ، خرید نمیرفتم من اگه
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 ، خرآ شب همون ، میخواست رامین..... شتمنمیگ مغازه به مغازه ، حالم این با ، بودم نرفته من اگه

 ! بگیره چیزی کادویی یه و بره عجله با

 ...نگفتم هیچی کشیدمو دلم عمیق غم روی ماسكی لبخند با ولی ، شدم ناراحت حسابی

 ما که انگار نه انگار و میز رو گذاشته توجه بی رو کادو دیدم کردم نگاه ، گذشت که مدتی از بعد

 ! کنه بازش کرده فراموش شاید ، کردم فكر خودم پبا..خریدیم اون یبرا رو کادو این

 گفتم بهش رو زدمو لبخندی

 ! میاد خوشتون ببینین کنین باز کادوتونو ، مامان -

 گفت و زد ظاهری لبخند

 ! زیاده وقت ، حاال باشه -

 ؟ اتونه اندازه ببینین -

 ! ست اندازه که.. ایشاا -

 ! همین

 اومده خوششش لباس اون از ، ببینیم میخواستیم که نداد رامین منو مشتاق نگاهخ به اهمیت هیچ

 ! ؟ نه یا

 ! ببینیم تنش تو اونو و بپوشه یا

 ....من حاملگی به رسید حرف و گذشت مدتی

 ..گفتم ذوق با اینكه تا ، گفتم خودم بچگی ی قیافه از منم شدو رامین بچگی ی چهره از حرف

 ما بچه میخواد دلم خیلی!  هامون چشم مخصوصا... بودیم قشنگ یلیخ ، بودیم بچه ویدا منو -

 ! ویدا مثل چشمش مدل و بشه من مثل چشمش رنگ

 ...شد براق بهم رو غلیظی اخم با

 باید ام نوه!  رادین هم ، خوشگله رامین هم!  ؟ بشه شما شكل که چشونه عموش و بابا مگه -

 ! بشه پسرهام شكل
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 !شوهرم! شده رمشوه ، رادین که روزه سى

 !روانم و روح شوهر بلكه! تنم و جسم شوهر نه

 !شده تر شیرین و تر خاص هاش حمایت روزه سى

 !شد تر ناب و بیشتر هاش همراهى روزه سى

 !کرده تغییر کمى ، ام زنانه دنیاى رنگ روزه سى

 !ها همى دور و مهمونیها ى همه ، همراهمه جا همه

 خاطر به حتى و... موبایلش متعدد زنگهاى به دادن جواب اطرخ به حتى ، نكرده ترکم اى لحظه

 !الناز

 !شبهام بخش زینت ، خیالش و شده روزهام تعقیبگر نگاهش

 !میشه لبهام مهمون لبخند ، داره فاصله من با اتاق یك تنها که مردى خاطر به که شبهایى

 .... میكنه یاد ازش بادیگارد اسم با ویدا ، کم مدت همین تو که شده رنگ پر قدرى به همراهیهاش

 !میشه پهلوم فرورفتگى و کمرم گودى ساکن ، دستهاش ، جمع بین در

 !دارم دوست رو. بودن جمع میان در روزها این چقدر من و

 !هام شونه دور ، اش شده حلقه دست حریص! میشم تر حریص رز به روز

 !میشه ادا من براى فقط که درگوشیش حرفهاى حریص

 !شادتره دلى ته از ى خنده هر از که عمیقش لبخند حریص

 وهرش نقش و شده کار مالحظه ، اینچنین ، رادین که افتاده اتفاقى چه ، پیش روز سى نمیدونم

 !میكنه اجرا احسنت نحو به رو نمونه

 و من نصیب بیشتر همه از که... تیره نگاه این از راضى! هستم راضى من.... هست که چى هر ولى

 !منه سهم

 شوهرى برادر نسبت کنان نجوا که ندایى.... باشم اهمیت بى عقل نداى به میكنم سعى دامم

 !میكشه رخم به رو رادین
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 !گرفتن پیش در بدیو جنگ ، قلبم و عقل

 !میاره کم نفس گهگاه هم! زیباست هم... هاست کوهپایه بلندیه در که دارم کسیو حس

 نه! بیاد آهسته و بره آهسته باید قلبى بیمار! بیمارم قلب براى رو زیبا بلندى اون میكنه منع عقل

 !پروا بى طور این

 !؟ نه یا داشته منو احساس کسى حاال تا نمیدونم

 !میكنم دردى هم احساس حوا با عجیب روزها این

 ، هگرفت رو چشمش که باغ میوه تنها ولى ، گرفته هدیه رو بهشت از. باغى که هستم کسى مثل

 !براش ست ممنوعه ى میوه

 ، وجدان عذاب با ولى ، میشه کشیده شیرین ى ممنوعه اون سمت به مدام ، نافرمانم هاى چشم

 !میفشارم لب میبندمو چشم

 !شده رد بار هزار از تعدادش ولى ، نكشه ثانیه به هام نگاه شاید روز در

 !میداد گوش ام وسوسه به تا ، داشتم آدمى ، حوا منه کاش اى

 !بچشه رو میوه اون طعم که بخواد وجودش تمام با داشت حق ، حوا شاید

 !بردم ارث به اون از نافرمانیو این ، بودن حوا فرزند خاطر به ، من هم شاید

 داده خدا رو ممنوعیتش حكم و نداشت اجازه خدا از حوا: که هست این در هم با ما بزرگ تفاوت اما

 !بود داده آدم خود... منو ممنوعیت حكم ولى ، بود

 !منع خدا از و بود مطمئن آدم از اون! نه آدم از و داشتم اجازه خدا از من

 

 !میشه من نگاه همرنگ... هم اون نگاه رنگ گاهى

 !نمیكشه هم ثانیه یك به ها نگاه این اما

 ایهس این به ، ناشیانه چه من و میشه حس پسرم و من سر باالى.... همیشه از بیشتر اش سایه

 ....شدم معتاد
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 از دورى از بعد درد و میام بیرون خوش حال اون از... رامتین زبون از ، عمو لفظ شنیدن با بار هر

 !میشینه جونم به...دخترانه خام خیاالت و لبخنده و نگاه همون که... مخدرم

 !میزنه خنجر روحمو...نمیده عذاب فیزیكیمو جسم که دردى

 

 و نویسنده با... کارگردانى برداریو فیلم کادر تمام با... دوستهام با قراره ، مدتها از بعد امروز

 هداشت کوچیك دورهمى یه ، داشتیم فیلممون ظبط تو که خوبى پیشرفت خاطر به... بازیگرها

 آرش آقاى مهمون! شام و عصرانه صرف به! شب عصر هفت ساعت از همى دور یه... باشیم

 !مجیب

 !بمونه پدربزرگش پیش میده ترجیح! فراریه من ى دوستانه هاى نشست این از رامتین

... یمرفت فرو بودنمون شوهر و زن نقش تو بیشتر روزها این! شبمو ى برنامه کردم مطرح رادین با

 ...داریم اطالع هم آمد و رفت از بیشتر

 !شد باز دهنم و گرد هام چشم ، زد که حرفى با ولى.. برم که کرد قبول

 !میام منم! خوبه -

 مپرسید مطمئنى نا لحن با

 !چیه؟ منظورت -

 حسرت و برى جایى تنها نیست قرار دیگه چون... شوهرت عنوان به! میام منم! بود واضح -

 !بریزى.اشك خلوت تو بخوریو

 !همراهمى که سوخته برام دلت بگى میخواى نكنه -

 !باشه سرت پشت حرفى نمیخوام... نیست که سنگ از دلم ولى! نسوخته دلم -

 !کردم مجدد ازدواج نمیدونم دوستام... نیست کار این به احتیاجى ىول ، ممنونم لطفت از -

 !میدونن؟ چى پس -

 !رادین کن تمومش بحثو این... همین! کرده فوت شوهرم اینكه -
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 اسم کش یدک فعال چون ، میام همراهت ، کنم تمومش بخوام که نكردم شروع بحثو من -

 !بده گیر و بشه بلند آقاجون صداى باز نمیخوام.... شوهرتم

 گلوت زیر چاقو مگه! آقاجونت خاطر به فقط! میكردى؟ بازى نقش داشتى مدت این ى همه پس -

 !بود؟ گذاشته

 مدل ، طرفى از! ندارم نصیحتهاشو شنیدن هم بعد و باهاش بحث ى حوصله من! نكن شلوغش -

! اشمب من لتشع بریزیو اشك تنهایى از نمیخوام! نكنى غریبى احساس تا باشم همراهت میخواد

 !آوردم در زنشو اشك که بشم رامین ى شرمنده دنیا اون نمیخوام

 !ىباش نداشته کشیدنشو بیرون توان ولى ، بره فرو قخنجرلبت به خنجر وقتى ، سخته چقدر

 !باشى قلبت خود از خوردن خنجر شاهد وقتى ، تلخه چقدر

 ..دزدیدم نگاهمو خوردمو بغضمو

 !رسب کارت به برو! کنى بازى نقش نیست الزم دیگه شمام ، دارمن احتیاج کسى ترحم به من -

 ..کرد شكار نگاهم و نشست ام چونه زیر دستش

 امانت! عزیزى برام چون ، بریزى اشك نمیخواد دلم بود؟ کجا ترحم! صدات؟. تو چیه بغض این -

 این! بشن دریایى چشمهات نیوفتیو یادش خلوت تو تا ، باشم همراهت میخواد دلم! داداشمى

 !لیدا؟ اشتباهه تو برداشت ، میكنم کارى هر من چرا! بده؟! ترحمه؟

 هک رامین! گرفتم خو بودن تنها به من! بیخیال! زدى حرفتو ، نداریم که تعارف برداشتى؟ چه -

 تو بره ادمیخو فقط و نمیاد برم بخوام هرجا ، کامپیوترشه و تبلت با بازى دنبال همش رامتینم! رفت

 هر و خودمه پیش ها شب اینجورى اقل حد ، راضیم منم! کرده درست براش بابات که زىبا اتاق

 پیوترىکام بازى فقط! دیگه همینن نسل رین هاى بچه! راضیم خوشه دلش همینكه ، میبینمش روز

 بیایى فامیلهام مادرمو پدرو ى خوخه همون! بیوفتى زحمت به نیست الزم هم تو! مهمه براشون

 !میزنه پسش اونم و پسره به دادنش زور به که نیست پشتم حرف حداقل! کافیه

 ...کشید عقب دستشو ، اخم با

 بیام میخوام من اصال! اشتباهى در سخت ، کنى باز سرت از منو که میزنى رو حرفها این اگه -

 !بگم؟ تر واضح یا روشنه! هستن آدمهایى چه زنم همكارهاى ببینم
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 !بیا... خب بسیار! اى دنده یك و شق کله -

 ترین بزرگ و بودن اومده همه... شدیم رستوران وارد ، هم دوشادوش ، دو هر ، مقرر ساعت سر

 !بودن آورده در تصرفشون به رستورانو میز

 نارک در ، دیدنم با ، بود ما به رو میزشون که نفرى چند ، گروه هاى بچه جمع به ما شدن نزدیك با

 ...شدن متعجب کامال... رادین

 بامتعاق منم... داد تكون دستشو زدو لبخند ، دیدنم با... بودم تر راحت اون با ، بود اومده هم النتر

 ...دادم تكون دستمو

 ...شدن حضورمون متوجه هم بود ما به پشتشون که افرادى ، ترالن حرکت این با

 !داشت حضور هم مجیب آرش ، بینشون که برگردوندند سرشونو نفرى چند

 ...دادم تكون همه براى احترام اداى به سرى

 ...شد بلند میز پشت از که بود نفرى اولین ، آرش

 ...نشست لبش رو عمیقى لبخند

 !آوردن تشریف امشبمون ى ستاره ، به به -

 سعى اما ، شد متعجب آرش ى چهره... شد حلقه ام شونه دور به رادین دست ، آرش حرف این با

 !نیاره خودش روى به کرد

 دستمو... بود شده دراز من با دادن دست براى آرش دست... رفتم نزدیكتر گفتمو دىبلن سالم

 ...دادم قرار دستش تو بردمو پیش

 گفت رادین به نگاه با و فشرد دستمو

 !نمیكنید؟ معرفى رو آقا ، بودیم منتظرتون این از زودتر -

 گفتم رادین به چشمى زیر نگاهى به زدمو لبخند

 !فتوحى رادین جناب -
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 ، میكرد برانداز رادینو داشت که حالى در و انداخت رادین به ترى دقیق نگاه ترالن حرفم این با

 گفت

 .....ایشون پس! دیگه بود فتوحى رامین نیست؟ مرحومت شوهر فامیل این ، ببینم فتوحى؟ -

 همین راىب ، کنه ترقیب رو بقیه کنجكاوى حس این از بیشتر بدم اجازه نتونستم ولى! چرا نمیدونم

 گفتم رفتمو حرفش بین

 !هستن برادرشون -

 ...بوبم دیده خانو رامین قبال آخه! ها هستن فتوحى آقاى شبیه خیلى میگم ، درسته واى -

 ..داد دست همه با هم رادین ، کردم احوال و حال دادمو دست ها بچه بقیه با

 صندلى و دش بلند جا از آرش که مبشین کجا ببینم که میكردم نگاه داشتم ، بود خالى صندلى چندتا

 گفت من به رو و کشید بیرون رو بود نالى که خودشو کنار

 !فرجام خانوم اینجا بفرمایید -

 ...بشینیم همونجا که کردم اشاره انداختمو رادین به نگاهى

 !ودب هم تو اخمش حسابى ولى...نشست کنارم هم رادین نشستمو آرش پیشنهادى صندلى روى

 گفت من به رو زدو لبخندى آرش تگذش که کمى

 !میكنم نگاه بازیتونو وقت هر ، میكنم لذت احساس منكه! عالیه شما با کار -

 ..داد جواب من بجاى و گرفت دسش تو دستمو رادین که بدم جواب خواستم

 !خشمه چقدر تهش میدونستم من فقط که اخمى با اونم... آرش به شد خیره

 !؟ میكنین نگاه لذت با اینجورى بازیگراتون ى مهه به شما وقت اون! ببخشید -

 !بگیرم نظر تحت دقت با رو همه میكنه ایجاب من ى حرفه -

 !نمیگیرین؟ درد چشم احیانا وقت اون -

 !ببخشید؟ -
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 ....بیرون زده هاشون چشم بدجورى لیدا به شدن خیره که مردهایى اون ، داده نشون تجربه آخه -

 !باشین چارتون و چشم ظبموا که بدم هشدار خواستم

! شنیدن نفر چند فقط زدو حرف آروم رادین شكر خدارو.... نشست آرش صورت رو عمیقى اخم

 !میرفت آبروم وگرنه

 ... آرش نه ، زد حرفى رادین نه شب آخر تا دیگه

 !بود رو از کشیدن شمشیر مثل هم به نگاهشون فقط

 ااکتف کوتاه هاى جواب به فقط.... بشم مکال هم کسى با میترسیدم رادین برخورد ترس از منم

 ...میكردم

 جورى گرفتو دستمو ، رادین به نگاه با ، بعد و داد تكون سرى رادین براى آرش خداحافظى موقع

 گفت بشنوه اونم که

 ....میزنیم حرف هم با بیشتر فردا ولى ، نشد که امشب....میبینمت فردا -

 !خوش شب..... حتما بله -

 !ببینى خوب هاى خواب -

 ...شد کنده زمین از ماشین ، ثانیه چند ظرف.... شدیم ماشین سوار

 با کرد شروع که بودیم رفته مسیرو از کمى.... جلو به نگاهش و بود غلیظ اخمش... کردم نگاهش

 !زدن حرف خودش

... نمتبیمی فردا! نمیكشه خجالتم!.. عالیه نبینه گوزنو ى تو خواب که همین...  ببینى خوش خواب -

 ...ىبد قورت درسته مردمو زن بود مونده کم بگى؟ میخواستى چى دیگه! بزنى؟ حرف نشد امشب

 گفت میكرد کم سرعتشو که حالى در کردو نگاه من به رسید که حرفش اینجاى به

 !نكردى؟ معرفى درست منو چى براى تو ، ببینم -

 ...دادم وابشوج دوختمو جلو به نگاهمو.... نیارم خودم روى به کردم سعى

 !فتوحى رادین! که گفتم درست! مگه؟ گفتم چى -
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 !فتوحى رادین ، شوهرم میگفتى باید...  میكردى معرفى کامل منو باید! نشد د -

 !بشه درست برام شایعه بازار نمیاد خوشم! نداره خبر من مجدد ازدواج از کسى! رادین کن بس -

 ز ظرن مورد کیس ترسیدى نكنه!... همكارتن باشه ىچ هر! بفهمن باید که باالخره چى که آخرش -

 !بپره دستت

 !آرشه منظورش

 !انگار ناخوشى! خوبه؟ حالت! کدومه؟ کیس -

! همیزن دو.دو تو دنبال نگاهش مردک این!... گوشتیم پیچ و پیچ خودم من! لیدا نپیچون منو -

 از مرغ نداره خبر دیگه! کردن جان نوش براى راحت و اى بیوه خیالش به! داره نقشه برات تابلوئه

 کارو همین بودم منم کرد، کارى خوب.... داشت حق جون آقا! دارى صاحاب نمیدونه! پریده قفس

! میره میپره! شوت ، بشى غافل دقیقه دو.. گذاشت خودش حال به نباید رو جماعت زن... میكردم

 ....کنى اش جمع باید که وقته اون

 !میكنه توهین شعورم و من به داره... دمیز مفت حرف زیادى داشت دیگه

 زدم داد خشم با

 ازب دهنشو وقتى اقال! االغ به رحمت صد! کن نشخوارش بعد ، بفهم حرفو! رادین ببند دهنتو -

 دارى شوهرى ادعاى مرد؟ گذاشتى خودتو اسم تو! نداره توقع ازش کسى و نداره ادعا ، میكنه

 کردى فكر! هان؟! شوهرمه این که بزنم جار همه جلو بخوام که کاشتى سرم به گلى چه! ؟ برام

 !بود مرد باید اول بودن شوهر براى! نخیر!... کافیه؟ شناسنامه تو اسم

 ..غرید دندونهاش بین از کردو نگاهم سرخ هاى چشث با.... گفتم بقیه از بلندور آخرمو ى جمله

 ...میكنم ثابت بهت امشب همین! نیست حرفى! باشه! بشى؟ مطمئن بودنم مرد به میخواى -

 ابشوجو باختمو با برابر ترس اینكه به فكر با ولئ.... ترسیدم اول! چرا دروغ.... فهمیدم منظورشو

 ...دادم

 !نر نه ، باشى مرد باید! مرد گفتم -

 ...چسبیدم ماشین ى شیشه به کامال بلندش داد با
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 !شو خفه -

 :رادین

 !ماشین ى شیشه به بود چسبیده وبود ترسیده... نداشت ازم دادو این توقع

 ...نیومدم پایین موضعم از نباختمو رو قافیه اما... سوخت براش دلم

 ...گرفتم ازش نگاه اخم با

 ...بشم پیاده میخوام من -

 ...فشرد گازو پدال بیشتر پام ندادمو محلش

 !بشم پیاده میخوام میگم! کرى؟ -

 !لیدا شو ساکت -

 !نگهدار کنى؟ نهى روام من براى که باشى کى تو -

 !نترسه و جسور بابا قول به! شد پررو باز

 !سرجات بتمرگ... لیدا تكمیله ظرفیتم امشب -

 ...یدبنداز سرتون رو صداتونو بلدید فقط! دیگه همینه فتوحى حاج ى پروده دست! باشه خوشم -

 !ببند دهنتو -

 !؟ نبندم اگه -

-........ 

 ! تمننداخ راه داد و جیغ تا نگهدار -

 !میبندمش خودم وگرنه ، ببند دهنتو گفتم -

 !میكنم؟ نگاهت میشینم منم البد -

 !رو گاله ببند! نیست مهم برام کنى که هرغلطى -

 !منى؟ با -
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 !مگه؟ هست زرویى زر زن تو بجز -

 !رادین -

.... میكنم تا خوب باهات بازم رفتار این دیدن با و درازه هام گوش کردى فكر نكنه چیه؟ هان؟ -

 !شد؟ فهم شیر! نباشه کالهم تو پشم که نیستم رامین مثل من

 !کشیده گند به ماشینو که شدیده انقدر کالهت پشم بوى ، آره -

 !نمیذاره نگم هیچى میخوام هى

 !ببند! لیدا -

 !میدى؟ گیر من به ، میكنى بخواى غلطى هر خودت! ؟ نزنم حرف چى براى نیستم الل وقتى -

 !؟ ببینم زنمو ى معاشقه بشینم داشتى توقع پ -

 !بیشعورى خیلى -

 ....کشیدم هم رو دندون بیشتر ندادمو جوابشو

 ...خودم مثل درست! نبود حالیش دیگه هیچى میكرد قاطى وقتى لیدا

 ...برسیم زود که بود زیاد رونقدر سرعتم... نزدیم حرفى دیگه خونه تا

 ازپرو خونه سمت به کردو باز درو ، شد باز ىمرکز قفل تا ، ماشین کردن خاموش و ترمز محض به

 ...کرد

 ...شدم پیاده دادمو تكون تاسف به سرى

 ...ببره رامتینو بود منتظر در جلوى... شدم اصلى راهروى وارد

 ...کردم تیز گوش کردمو صبر بابام حرف با که برم جلوتر خواستم.. جلو تومد بابام

 ابهم آبروى! شب؟ وقت این تا بودى کجا! شدین فرما یفتشر سالمتى به... خانوم لیدا ، به به -

 !خب باش ات بچه فكر ، جهنم

 ...بود گرفته لیدا صداى

 !؟ افتاده اتفاقى مگه -
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 !؟اى خونه از بیرون شب دوازده نمیكشى خجالت زنى؟ مادرى؟ مثال تو! بیوفته؟ اتفاقى باید -

 !خدامه از منكه وگرنه بیاد، نخواست خودش رامتینم... دعوتم جایى که بودم گفته -

 راب گرفتمت! شب؟ وقت این تا بودى گورى کدوم نیست معلوم! نمیذارم من بیاد بخواد اونم -

 اموسن تا بگیرتت کردم مجبور امو بچه! نكشه اینجا به کارت باشیو داشته سر سایه که رادین

 !ینورامت هم ، خدا امون به دىکر ول رادینو هم! نیست حالیت اصال تو انگار ولى... کنم حفظ پسرمو

 !بشم شما عروس دوباره نمیكردم قبول هرگز ، نبود رامتین خاطر به اگه باشید مطمئن -

 !نبود بودم من که سرشون پشت به حواسشون اما ، بودن دیدم تو... رفتم جلو دیگه قدم یه

 کشید خونه تو سرکى بابام کنار از لیدا

 !بیا بدو کجایى! رامتین -

 کسى بى براى دلم... سوخت دلم... فشرد آغوشش به سخت اونو ، دیدنش با لیدا اومدو نرامتی

 !سوخت... زندگیم از سمهى شده که زنى... این

 ...گرفت پیش در رو باال راه ، بابام به توجه بى... کرد بلند گرفتو بلغش تو رامتینو

 !نبود بیا کوتاه بابام انگار ولى

 باید میفهمى شدى درست کردم فكر! نمیدونى عروس یه و زن یه رفتار و احترام از هیچى -

 بخواد دلتم!... نمیشه عوض آدمها ذات انگار ولى.. بردارى قدم من عروس عنوان به چطورى

 !کنن وصلت من با میخورن حسرت تهران یه! باشى من عروس

 ...رفت باال دومو ى پله... نداد جواب لیدا

 ...هستى گردىول و گذرونى خوش پى اش همه -

 ...رفت باال سومو ى پله

 !میلرزونى گور تو دارى پسرمو تن -

 آقاجون به نگاه یه... کرد نگاه سرش پشت به... فشرد خودش به بیشتر رامتینو... کرد توقف لیدا

 ...افتاد من به نگاهش بعد و انداخت
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 !شد ریش دلم... سرخش هاى چشم دیدن با

 ...مانداخت پایین سرمو دزدیمو نگاه

 ...شد راهرو انداز طنین دوباره قدمش صداى

 ...کرد شروع بابا باز

 !میرى و پایین میندازى چى مثل سرتو طور همین! ... دارى ام دیگه وظایف تفریح گردشو بجز -

 !دید منو تازه بابام برداشتمو رو بعدى قدم منم.... برداشت رو بعدى قدم اهمیت بى لیدا

 تو یدىکپ کبك مثل تو و خیابونه تو شب دوازده تا زنت!... تر باال بذار کالهتو غیرت؟ بى کجایى -

 !برف

 !؟ بیرون بریم تم با نمیتونیم شبم یه زنم و من آقاجون؟ میكنى شلوغش چرا -

 ...کرد نگاهم بهت با آقاجونم... اومد باال در شدن بسته صداى

 !بودید؟ بیرون هم با که چیه منظورت -

 و ماش وگرنه! میشین ناراحت نمیدونستم! دونفره شام یه... خوردیم هم با مشام بیرونو رفتیم -

 !میبردم مامانم

 میرید؟ هم با نگفتین من به چرا پس -

 !ندیدینمون؟ ، رفتیم هم با ما -

 !نبودین خونه شما اومدم من -

 !دید اونكه! میپرسیدى مامان از -

 !نمیدونى؟ اینو هنوز تو! نمیپرسم سوال کسى از ندارم اعصاب وقتى من -

 !میكنین؟ خالى لیدا سر عصبانیتتونو چرا پس -

 به تربیش حواسش باید! ... گردش؟ و بیرون چقدر! بود حقش اونم ضمن در! همین با نمیدونستم -

 !باشه شوهرش

 !باشه رامتین به حواسش میگفتین که حاال تا -
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 !ىبذار مدار و قرار سفید چشم ى دختره ونا با نرى تا بیشتر تو به البته! تو به هم! اون به هم -

 !؟ دختره -

 دنبال من ى خوخه تو اومده طلبكارى با که همون! دادى ازدواج قول بهش که سرى خیره همون -

 !نامزدش

 !بوده؟ اینجا اون! الناز؟ -

 !خانومتون الناز ، بله -

 !میكرد؟ چكار اینجا اون -

 نوم تكلیف باید میگه! نمیرم نیاد رادین تا من که رشس رو انداخته صداشو ، من ى خونه اومده -

 !شاکیه بابام... رومه سمش! رفته آبروم که میزد مفت زر! کنین معلوم

 !باشه من پسر دل تنگ ساعته چهار بیست دخترش نمیذاشت که داشت غیرت بابا اون اگه -

 !خبرین با ما عالقه از که شما! بابا نیست اینجورى الناز -

 !نمیگیرم خورده دست عروس من! کردى بیخود -

 !نیست دخترها اون از الناز -

 لیفتك باید رادین که هوار و داد اومده.... نیست ما ى وصله دختر اون ولى ، نباشه گیریم ظاهر به -

 !لیدا به رحمت صد!... نداره نجابت اصال! کنه معلوم منو

 !میكردین؟ خالى لیدا سر داشتین النازو تالفى پس -

 !مقصره اونم! بیارن در چنگش از شوهرشو نمیذاشت بود زن اگه لیدا -

 !میخوام رو اى دیگه کس و نیست عالقه از رزدواجم میدونستین هم اول از -

 !نهک گم گورشو بگو بهش برو! ام خونه تو بیارى بگیرى سفیدو چشم اون دست نمیذارم من -

 !دارم دوستش میفهمین؟! رمدا دوستش من ولى... میومد نباید که دارم قبول -

 ....کردى غلط -

 ...شدم ماشین سوار و حیاط رفتم... بشنوم حرفهاشو ى ادامه تا نكردم صبر دیگه
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 ....بودم الناز پدر ى خونه جلوى ، بعد دقیقه بیست

 !بود خاموش ، زدم زنگ گوشیش به

 ...بزنم درشونو زنگ مجبورم

 ...شنیدم مادرشو صداى

 بله؟ -

 !بزنین؟ صدا النازو میشه ، راد مخانو سالم -

 ...نبود دوستانه قبل مثل لحنش

 !برسید زندگیتون به برید بهتره هم شما! خوابه الناز -

 !بزنین صداش لطفا! بیداره شب نصفه تا میدونم -

 !رادین ببینتت نمیخواد -

 !بیاد زودتر بگین بهش ، منتظرشم ماشین تو من -

 ...رفتم ارکن نشدمو ریختنشون اطوار منتظر

 !بیاد تا نشستم منتظر ماشین تو

 !نشست ماشینم تو کرده پف هاى چشم با الناز شدو باز ماشین در بعد دقیقه ده

 ...کردم نگاهش عمیق

 !کردى؟ گریه چرا -

 مهمه؟ مگه -

 !امون؟ خونه رفتى چرا... کنى صبر نبود قرار مگه ، ضمن در! نده جواب سوال با سوالمو -

 !ارمد دوستت چون -

 !؟ بندازم راه آبروریزى باید ، دارم دوستت منم -
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 ى همه !رومه اسمت! ام خسته... بیام کنار وضعیت این با نمیتونم من ننداختى؟ راه میكنى فكر -

 دوستت چون... کردم قبول ، کن درکم گفتى ، کردى ازدواج رفتى! میدونن آشنا و دوست فامیلو

 !داداشتى زن دل تنگ ساعت چهار بیست! چى؟ تو ولى! عاشقتم ، داشتم

 !داره گناه لیدا... طرفى از... کنم راضى رو بابا باید! مجبورم من -

 ؟کشیدم چى امروز میدونى! بزنى منم قید ها داره گناه همین هواى به میترسم! ندارم؟ گناه من -

 به شده كوکمش!... کرده شك ولى! شدى مجبور میدونه.... کردى ازدواج لیدا با میدونه مامان

 ......امروز.... امروز!... شدى پیدا کم که زدى دلشو البد میگفت! امون رابطه

 شده؟ چى امروز! میكنى؟ گریه چرا -

 گواهى باید نكردین خبطى اگه میگفت! بشم معاینه... تا... تا دکتر برم کرد مجبورم مامان -

 دلم!... میارم در رادین روزگار از ردرما ، باشین کرده خطا پا از دست اگه میگفت! بگیرى سالمت

 ىب رین از اومد بدم! بود بدى حس.... برم کرد مجبورم... بود داده گیر مامان ولى ، برم نمیخواست

 ، ندارم مشكلى سالممو دید وقتى! بشه دخترش نگران داره حق... میدم حق بهش ولى! اعتمادى

 !کنه معلوم تكلیفتو بیاد دبای میخوادت رادینواقعا اگه گفت اما... شد خوشحال

 کردى؟ جوشى بابامو اومدى همین برا -

 !بگیرم حقمو اومدم من.... هست خدایى جوشى بابات -

 !بعد... بزنه نامم به رو کارخونه بذار! کنى صبر باید -

 ازدواج زودتر باید! میخوام خودتو من چكار؟ میخوام کارخونه! شدم خسته! رادین کن بس -

 !نیست ماجرا کن ول نفرسته حجله تو رو لیدا و تو تا ، تو باباى این.... کنیم

 !باشه راحت اون بابت از خیالت! مجبوره اونم... نیست راضى دلش من مثل هم لیدا -

 !همدم یه به داره احتیاج... تنهاست زن یه اون چى؟ که باالخره -

 .....با بره لیدا که اینه منظورش.. شدم ناراحت حرفش از

 كىیواش عقد یه میزنمو حرف پدرت با میام بعد ، کن صبر کم یه! مهمه براش پسرش فقط لیدا -

 ...میگیریم
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 شد بلند دادش صداى

 یه !بگیرى بران مفصل جشن یه باید... داریم آبرو ما ؟ کردى فرض چى منو تو ؟ یواشكى عقد -

 جبورم منكه... بود مجبور بیوه اون! ؟ کنم عقد یواشكى که ام بیوه منم مگه! کمال و تمام عروسى

 ...نیستم

 !؟ شكوهتو با جشن یا میخواى منو تو -

 !نكن مقایسه بیوه زن اون با منو! دارم آرزو! دخترم من! دوشو هر -

 !سالشه هشت و بیست فقط لیدا! کن صحبت درست -

 !دیگه الناز باباى گور بگو دفعه یه! شدى که طرفدارشم... اومد خوشم نه -

 !کنى توهین بهش نمیدم اجازه! محترمه برام لیدا! ؟ ارهد ربطى چه -

 هب اونكه! کنه راضى باباتو بگو بهش! میكنه درک حتما ؟ خبره با ما ى رابطه از نمیگى مگه -

 !؟ چكار میخواد رو تو دیگه... رسید پسرش

 !کن درک لطفا! الناز نمیاد کوتاه بابا -

 !منمیكش....نمیكشم دیگه! ام خسته! نمیخوام -

 !الناز -

 ....داد جا آغوشم تو خودشو کردمو از هم از دستمو... شد بلند اش گریه هق هق باز

 و حال دیدن با ولى! امون خونه رفته چرا که کنم دعواش میخواستم مثال... کردم گیر بدجایى

 !داره حق! ازم باشه دلخور داره حق! نمیتونم.... روزش

 پیدا ابدى آرامش ، میذاشت ام سینه روى سر وقتى ، خودش قول به... کردم آروم النازو

 !یشهم تزریق مغزش به مستقیما آرامبخشى چه اینكه! نمیدونه رو سینه این راز هم هنوز...میكرد

 ىهماهنگ بدون دیگه...نیاد ما ى خونه به خودسر دیگه که گرفتن قول و دادن دلدالرى کلى از بعد

 به و بشه پیاده ماشین از داد رضایت.... نكنه شك لیدا و من ى رابطه به دیگه و نكنه کارى من

 !بره خونه
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 ثلم! مطلق تاریكى.. بود تاریك خونه کل... رسیدم خودمون خونه به که بود شب نیمه سه ساعت

 !من قلب

 !زندگیم ى دیگه زنهاى هم شاید یا... زن دو این بین تا باشه تاریكى تو بهتره

 !نشسته صندلى روى که دیدم رو لیدا... بود روشن پذیرایى ى گوشه آباژور.... کردم باز درو

 !یرىش رنگ به... بود پوشیده لطیف بلند خواب لباس یه... کردم نگاهش خوب... رفتم جلوتر قدمى

 اش کشیده هاى انگشت بین ، آتیش از برقى و بود شده ریخته دورش ، حالتش خوش موهاى

 ....میكرد خودنمایى

 !میكشى؟ سیگار -

 ...رفت پنجره سمت به شدو بلند جا از ، بده جوابمو اینكه ونبد

 آروم براى شایدم! بشه آروم اونم تا بزنم حرف باهاش میخواست دلم... افتادم راه سرش پشت

 ...کنم استفاده صبورم ى سینه از بخوام هم لیدا کردن

 متن ، بدنش با دستم برخورد با... گذاشتم اش شونه روى دست ایستادمو سرش پشت درست

 !داره اشكالى چه! تره نزدیك من به ، کس هر از االن زن این... ندادم اهمیت ولى... لرزید

 !بكشى هم سیگار نمیكردم فكر -

 !انداختن بهت سیگارى و عیاش زن یه! سرت رفت کاله حسابى -

 !کینه هم... بغض هم... داشت بغض صداش

 ...شد قفل ، اش شونه روى جایى ، دستم دو هر

 !کردم تعجب فقط! ؟ حرفیه چه این -

 !روش اینم زدى حرفاتو که تو! رادین باش راحت -

 !نمیفهمى؟ اینو خودت! بده نگاهش! نمیاد خوشم مردک اون نگاه از فقط من -

 رارق هم ى سینه به سینه و چرخید سمتم به.... شد بلند کمى صدام دادمو دست از کنترلمو باز

 ...گرفتیم
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 ....داشت خاصى برق ، چشماش عسل و بود رنگ سرخ نگاهش

 !باشم داشته غیب علم که نیستم فتوحیا مثل! نفهمم من آخه! نمیفهمم نه -

 !نبود این منظورم -

 این به حاضر پسرم خاطر به من! بیزارم ترحم. ا! نسوزه برام دلت! نیست مهم بود که هرچى -

 میخواى! باش خوش برو... نیست مهم برام اصال برى کى با باشیو کى با تو ایه... شدم ازدواج

! بزرگیه نعمت رامتینم کنار همینكه! نكن ما اسیر خودتو! زندگیت خونه سر ببر بگیر النازو دست

 !وقت هیچ... نكن بازى نقش دیگه لطفا

 .....من -

 !میدونستى؟ اینو! میخوره بهم ادعا پر و درو آدماى از حالم -

 خاموش سیگارشو سیگارى کا تو.. رفت میز سمت به ، بده همب زدن حرف ى اجازه اینكه بدون

 ...انداخت بهم عمیقى نگاه... کرد

 رنظ از! ... ؟ مردهاست شما مال هم سیگار.. بودن خوش و کردن زندگى مثل ، چیزها ى بقیه مثل -

 و ونج میكشید اسارت به و ما به میدید بندگى ى حلقه ، فروغ قول به ؟ اسارته به محكوم زن شما

 همسرتونو تن

 ....رفت اتاقش به گرفتو نگاه

 !شوهرم برادر یا شوهرم! ؟ چیه لیدا زندگى تو نقشم من... گرفت دلم

 نگاهت آرش چرا که میكشم شونه و شاخ اون برا! اومده الناز فهمیده حتما! ؟ دشمن یا دوستم

 !زندگى این به لعنت..... خودم وقت اون! کرد

 !همیخور بهم خودم از حالم

 !چشمم جلوى میاد لیدا و الناز تصویر مدام... کردم فكر کشیدمو دراز تخت رو

 !رنگش میشى هاى چشم با الناز! عسلیش نگاه اون با لیدا

 !الناز باریك لبهاى.... لیدا قشنگ لبخند

 !الناز ضلعى پنج صورت! لیدا گرد صورت
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 !الناز سفید پوست... لیدا رنگ خوش پوست

 !الناز گر وسوسه نگاه.. ..لیدا معصوم نگاه

 !الناز پرواى بى. هاى قهقه... لیدا ى کودکانه لبخند

 !میكنه جلوه تر خواستنى لیدا و رنگتر کم الناز ، میكنم مقایسه بیشتر هرچى

 شدمو الناز انگیز وسوسه اى خنده همین عاشق من اینكه! مطمئنم چیزو یه ، وسط این ولى

 !میمونه باقى داداشم زن من براى همیشه. ..ولیدا! رنگش میشى نگاه خواستار

 تن ى خوخه رو بیشتر و کرده عوض رنگ جدیدا نگاهم شاید... بیام راه دلش به عمر آخر تا شاید

 !نمیشه عوض وقت هیچ حقیقت ولى! میشینه لیدا

 !سنگینه سر باهام لیدا که ست هفته یه!رامینه زن ، اون اینكه

 ...نیست رىخب اش خنده و شوخى از ست هفته یه

 !میكنه فرار من از حضورم با و خودشه تو ست هفته یه

 !نداره قرار و آروم ، دلم که ست هفته یه

 پارک حیاط تو ماشینو! کرده رامتینو و لیدا با نفره سه گشت یه هوس دلم ، خوخه رفتم زودتر امروز

 !؟ رفته کجا! نیست ماشینش... گشتم لیدا ماشین دنبال حیاط تو دقیقى نگاه با کردمو

 ..گرفتم رو لیدا سراغ کردمو سالم مامان به... اینا بابا ى خونه رفتم

 !نوششه و عیش دنبال خدا ى همیشه! بردارى فیلم رفته! باشه؟ میخواستى کجا -

 !رفته؟ کى از -

 !؟ حاال تا صبح بودى کجا تو!..... صبح از -

 !بودم کارخونه -

 ...آوردم بیرون مجیب از گوشیمو رفتمو خونه ى گوشه به

 ...زدم صدا رامتینو کردمو قطع... نداد جواب و خورد بوق تا شش ولى ، گرفتم اشو شماره

 !رامتین -
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 !بیرون اومد بازیش اتاق از

 !سالم...  عمو؟ بله -

 ..اینجا بیا! جون عمو سالم -

 بشم قدش هم تا پاهام رو نشستم... نزدیكم اومد

 کجاست؟ مامان -

 ! دارىبر فیلم رفته -

 میزنى؟ بهش زنگ یه -

 !شما؟ موبایل با یا اینجا؟ از -

 میزنى؟ زنگ اینجا از همیشه -

 !اوهووم -

 !؟ میده جواب -

 !اوهوووم -

 !من به بده گوشیو هم بعدش بزن زنگ پس خب -

 !چشم -

 !عمو بشه آقربونت -

 ...پیچید خونه تو شاًدش صداى بعد لحظه چند.... گرفت شماره برداشتو تلفنو

 !مامانى سالم -

-......... 

 میایى؟ کى... میكردم بازى داشتم ، خوبم -

- ....... 

 !؟ زود یا دیر یعنى...  دیگه؟ ساعت یه -
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-....... 

 !گوشى ، چشم -

 ...بره که کردم اشاره گرفتمو گوشى لبخند با

 ..گوشم به چسبوندم گوشیو منم بازیشو اتاق به رفت

 شام میخواى!..... پیشت میام میشه تموم کارم االن!.... فتى؟ر کجا ؟ برم قربونت شد چى -

 !؟ بیرون ببرمت

-........... 

 !رامتین؟! پس؟ کجایى -

 !سالم -

 داد جواب طوالنى مكث با

 !؟ امرتون! سالم -

 !رادینم -

 !دارى؟ کارى!... شناختم -

 کجایى؟ -

 !بردارى فیلم سر -

 !بده آدرسشو -

 !چى؟ براى -

 !دنبالت میام !دارم کارت -

 !آوردم ماشین! نیست الزم -

 !؟ آدرس ، ببرنش بیان ها بچه میسپارم ، میدونم -

 !میام خودم -
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 !نیست خبرى کار از دیگه وگرنه بده آدرسو! لیدا نكن لج -

 آخه چه تو به -

 !اولش خونه سر بود رفته باز

 آبرو هی بعدم میامو دنبالت برى که فردا پس فردا وگرنه... بده آدرسو خوش زبون با ، لیدا ببین -

 فیلمم بخواى اینكه به برسه چه! کنى بلند جلوشون سرتو نتونى دیگه که حسابى و درست ریزئ

 !کنى بازى

 میحواى؟ چى من جون از تو -

 !آدرس -

 ...کن یادداشت -

 ...زدم صدا رامتینو کردمو قطع تلفنو

 عمو؟ بله -

 !بیرون بریم شب میخواهیم که شو حاضر رو هم تو مبیایی. ما تا ، مامان دنبال میرم من -

 کجا؟ -

 !میكنه؟ فرق مگه -

 !بیام میرید خوبى جاى اگه ، ندارم حوصله من -

 !خوبه؟ ، میریم پارک! صلواتى پدر -

 !جون آخ -

 ...زدم. لبخند کردمو نگاه اش کودکانه شادى به

 متشس به برگشتم...زد صدام مامان که برم بیرون در از خواستم

 !رادین؟ میرى کجا -

 !لیدا دنبال میرم -
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 !چى؟ برا دیگه میرى تو... برده ماشین خودش اونكه -

 !بیرون بریم شبم که دنبالش میرم -

 !بودید بیرون که پیشم هفته -

 !بیرون برم ام بچه و زن با باید بار یه اى هفته حال هر به -

 !برسه عزیزش کار به هم لیدا بذار.. .برید دوتایى میكنم حاضر رامتینو! کن ولش اونو -

 !دنبالش برم امو وظیفه منم ، زنمه لیدا -

 !؟ کرد خام هم رو تو! نمیخواستیش خوبه -

 !چیه؟ باهاش دشمنیتون دلیل نمیفهمم -

 !کنه جادو بقیه مثل هم رو تو نمیخوام فقط! ؟ کدومه دشمنىًً -

 !ست مسخره! جادو؟ -

 دیگه ، باشه خودمون پیش رامتین و اینجا بیاد که کنى عقدش بود قرار فقط! دیگه میبینم دارم -

 !کنه گل تونم عاشقى و عشق نبود قرار

 !کجى؟ لیدا با چرا.... باشم داشتهًً. هورشو باشمو سرش ى سایه که کردم عقدش من -

 ...نیست ما ى خانواده شان در اون -

 !چشمشن گوشه یه منتظر ما از بهتر صدتا -

 !هرجاییه زنهاى مثل! دیگه همین -

 !مامان -

 داد ادامه دوباره کردو نگاهم خشم با... زدم داد مامانم سر بار اولین براى

 !میزنى؟ درد من سر اون خاطر به! نه میگى کرده جادوت میگم -

 !دارین نگه خودوونو احترام! منه زن لیدا -

 !النازى عاشق میكردم فكر -
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 ..داد ادامه باز... ندادم جوابشو

 ...ندارم حرفى من بخواى رو الناز اگه -

 !؟ بود چى لیدا گناه مگه... نداشتم مامانم از حرفو این توقع

 ..کردم ازش سوالو همین

 !بفهمیم دردشو زودتر تا نبود اامینم به حواسش طرفى از! ... مچكره خود از -

 !داره؟ لیدا به دخلى چه رامین ى معده سرطان -

... اومد سرش به بال این که ، خورد بچم داد کالباس سوسیس ، ذاغ بجا چقدر نیست معلوم -

... یدمیش آمیز موفق هم عملش حتى... میموند بیشتر بود درست اش تغذیه اگه گ خودش دکترش

 !بره همیشه براى ، بعد هفته یه اینكه نه

 نم به شههمی نیست؟ یادتون! آوردین بارش بد خودتون! نندازین لیدا گردن رامینو غذایى بد -

 حوصله که نكن لوس خودتو یكى تو میگفتین. شد غذا بد ، کردیم لوس رامینو میگفتین

 غذاربخورین تا بدوییم دوتاتون نداریمةدنبال

 بهش لیدا مطمئنم... میخورد خوب غذاهاى و سرخوشده مرغ و کباب همیشه ولى ، بود غذا بد -

 !شد پر پر پسرم که گذاشته غذاش کم و نرسیده

 !نداره اى دیگه ثمر هیچ خودتون به آزار جز ها گریه راین! مامان کنین ومشتم -

 !بیرون زدم در از اى دیگه حرف یا خداحافظى بدون

 ..کرد خورد اعصابمو کل به مامان

 ایىج بعد ساعت نیم ، زیادم سرعت و ترافیك وجود با... رفتم بیرون خونه از شدمو ماشینم سوار

 ...بودم ، بود داده آدرس لیدا که

 !رنگ سفید بزرگ در با شمالى خونه یه

 ..داد جواب مردى... زدم درو زنگ

 !دارم کار فرجام خانوم با -
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 !بفرمایین.. میارین تشریف بودن گفته ، بله -

 !بود شیكى خونه! اوممم... شدم داخل شدو باز در

 !کرده فیلم این خرج زیادى پول کننده تهیه پیداست

 !جلوم رسید مردى... رسیدم خونه داخل ورودى در جلوى

 !هستید؟ فرجام خانوم مهمون شما -

 !بله -

 داخل یاریدب تشریف نمیخواهید اگرم ، برید میتونید کنار این از! پشتیه حیاط قسمت بردارى فیلم -

 !بشه تموم کار تا ساختمون

 !همونجا میرم ، نه -

 !مایلید طور هر -

 ...رفتم پشتى حیاط به ، بود گفته که باریكى راه از دادمو تكون سرمو

 ارود و بود ها ماشین پارک براى بیشتر حیاط در ورودى انگار.. داشت درختوبیشترى قسمت این

 !بودن طرف این ها درخت

 !مقابلشه نقش ى هنرپیشه دیدم کردم نگاه که خوب... بود بحث حال در پسرى یه با لیدا

 ...میكرد عاشقونه هاى بحث باهاش دعشت لیدا هاى چشم تو خیره که اى چهره خوش پسر

 ...شد مشت دستم ارادى غیر

 ادهایست ، هست ام شناسنامه تو اسمش که زنى مقابل ، کم ى فاصله با قدر این مردى اینكه از

 !نمیدونم بدنمو ارادى غیر هاى العمل عكس این علت ولى... نیستم غیرتى... اومد جوش به خونم

 ...لیدا صورت رو بود کرده زووم دوربین داخل از.. یدرس آرش به و چرخید نگاهم

 لبخند حتى... ببینم دوربینو کادر داخل میتونستم کشیدن سرک بارکمى و بود من به رخش نیم

 !ببینم میتونستم هم لبش رو دار معنى

 ...شد کشیده آرش سمت به نگاهشون بقیه و لیدا! آرش گفتن کات صداى با
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 ..رفت لیدا نزدیك شدو بلند آرش

 ..داشتم ایمان بهت هم اولش از من! نداره حرف کارت! لیدا عالیه -

 !مرسى -

 !بود بردار دست مردک اون مگه ولى ، کرد بسنده لب زیر تشكر همین به لیدا

 !میشه عشق قشنگ حس از پر و میشه گرم.. میگرده حس بیننده میكنى بازى وقتى -

 ...دارین لطف -

 ..افتاد ام ردهخو گره ابروهاى به نگاهش

 ..شد قطع هم آرش مزخرف صداى... برداشت سمتم به قدمى

 !سالم -

 ؟ تمومه! علیك -

 !آره -

 !منتظرتم بیرون -

 در سمت به سریع... کنم پرسى احوال و سالم کسى با بگردونمو نگاهمو نداشتم حوصله حتى

 میل ینا میجنبیدم دیر اگه و! آرش ى چونه زیر بزنم مشت با که داشتم این به عجیبى میل.. رفتم

 !میداد دستم کار

 ..اومد لیدا تا نشستم ماشین تو دقیقه ده

 !بود گرفته و دمغ

 !کردى؟ بغ جون آرش خرطر به ؟ چیه -

 !بذارن بپا برام نمیاد خوشم -

 بشم؟ تو بپاى که کسیم پادوى شبیه من -

 !باباته باشه چى هر -
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 !وریهچج و کجاست زنم کار محیط ببینم خواستم -

 !شده دیر کار این براى نمیكنى فكر -

 !ست تازه بگیرى آب رز وقت هر ماهیو -

 !؟ باشه مرده آب تو قبلش ماهى اون اگه حتى -

 !همین! بودم تنگت دل شایدم.. کرد هواتو دلم! خانوم ماهى -

 ...افتادم راه گرفتمو متعجبش هاى چشم از نگاه

 ...گذاشتم دستش رو دستمو که بشه پیاده خواست خونه ى جلو

 ..کرد نگاهم سوالى

 !بیام تا بشین! تایى سه! بیرون بریم باهم تا بشه حاضر گفتم رامتین به -

 ...رفتم خونه به زدمو لبخند... بود کرده بامزه اشو قیافه و بود رفته باال ابروهاش

 !رامتین -

 !پایین دوید ها پله از

 !عمو سالم -

 ؟ اونجا داره چى همگ! بودى؟ بازیت تواتاق باز -

 !میكشتم غولو داشتم -

 !ببینم عمو بغل بیا! باریكال -

 ...گرفتم لپش از محكمى بوس کردمو بغلش

 حاضرى؟ -

 !کرد حرضرم پرى مامان! بله -

 کجاست؟ -

 !نشین اسیر تا بیام گفت من به ، بود من. پیش اومدى که شما -
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 آ -

 !؟ بریم! کنم گوش حرف پسر قربون

 !اوهوم -

 ..داد فاصله گردنم از سرشو حیاط در دیكنز

 !کجاست؟ مامانم عمو -

 !پیشش میریم االن دارى؟ کارش! ماشینه تو -

 !عجایب زمین سر بریم! نه نه!... بازى دنیاى بریم عمو -

 ...میریم بخواهى تو هرجا ، برم قربونت باشه -

 ى قیافه به سوارشدمو خودم هم بعدش... نشوندم عقب صندلى رو رامتینو کردمو باز ماشینو در

 ...ردمک نگاه میچلوند رامتینو داشت تلش بوسه با و بود شده خم عقب به صندلى بین از که لیدا

 !میشد تر خواستنى و تر قشنگ چقدر میرفت فرو خودش مادرى نقش تو وقتى واقعا

 ..افتادم راه بشینه صاف که لیدا به تذکر با بستمو کمربندمو

 گاهى. .میرفت فرو فكر تو گاهى لیدا.. گذشت خوش خیلى رامتین به! عجایب ینسرزم رفتیم هم با

 !میزد ریزى لبخند هم

 !میشدم شاد شادیش از انگار! میزدم لبخند خود به خود منم ، زدنش لبخند بار هر با

 بیرون کیوسك از براش کرد خواهش لیدا از و میخواد اونو که داد گیر عروسك یه به رامتین

 !بیارتش

 آوردن بدست براى تالش مشغول هم دوتا اون... بگیرم آب بطرى یه رفتم دادمو دستشون کارتو

 !شدن عروسك

 !نشدن موفق و مشغولن هنوز دیدم ، برگشتم وقتى
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 با ولى ، طرفشون برم بردارمو قدمى خواستم.. داشتم فاصله باهاشون قدم ده فقط و بودن روبروم

 به دمونخور تكون جام از ، بود لیدا به مستقیمشون نگاه و بودن ایستاده جلوم که پسر دوتا دیدن

 ..دادم گوش لیداست مورد در بودم مطمئن که حرفشون

! داره هیكلیم چه! سینما و تلوزیون تو از تا خوشگلتره خودش! میبینى؟! فرجام لیدا! خودشه آره -

 !نازه خیلى

 !مینداخت ام به هم چشمى گوشه یه کاش! اووممم! داره پوستى چه -

 ..میپره بهترون ما از با اون! میزنیا حرفا! هه -

 ..گرفتم اشونو یقه و جلو رفتم! کنم گوش وایستمو نتونستم دیگه

 !نمیكشین؟ خجالت ها ناموس بى -

 !؟ تهش یا پیازى سر! ؟ چه تو به! کن ول رو یقه -

 !چى؟ که! پیازم خود -

 چسبید دستمو دوستش یكى اون

 !نداشتیم شما به کاریم! نیستیم دعوا اهل ما! نگهدار دتوخو احترام آقا -

 !میوفته آب دهنتون میبنید زن ى هنرپیشه یه تا! اید جنبه بى -

... هست هم تر برو دل تو نزدیك از! هیكله خوش و خوشگل طرفداراشى؟ از! میگى؟ اونو! آهان -

 چرا شما! ندارن غیرت سرش اش خانواده شدى؟ آش از داغتر ى کاسه چرا شما! ؟ چیه ما تقصیر

 !میارى؟ جوش

 ایستادم یكى اون ى سینه به سینه کردمو ول دوستشو یقه

 باره در اینطورى که داره ایرادى و عیب چه فرجام خانوم مگه میشناسى؟ اشو خونواده تو مگه -

 !میزنى؟ حرف اش

 !نقشری چه از معلومه بشه بازیگر دخترشون گذاشتن همینكه ولى ، نمیشناسم -
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 به زنینب خودتونو اینكه نه ، باشین ناموستون محافظ باید! مملكتین این هاى جوون سرتون خیر -

 گهم... محترم و رنگین و سنگین ام همه! داریم خانوم هنرپیشه همه این! چونگى هرز و غیرتى بى

 !باشن؟ بد که هالیووده

 ننهس رو تو.. بدیم هم دوستى خواست در بهش بریم کنیمو تعریف ازش میخواد دلمون ما اصال -

 !؟

 !میكنما لهت میزنم -

 ..کرد متوقفم لیدا صداى که پسره صورت تو بكوبونم کردم بلند مشتمو

 !رادین -

 ...شدم خیره مضطربش نگاه به برگشتم

 !میكنین؟ دعوا چرا -

 گفت شوک با میزنه حرف باهام داره لیدا دید که پسره

 !آشناشونى؟ آقا -

 !؟ رچطو! شوهرشم -

 !نداشتیم بدى منظور ما! شده سوءتفاهم! آقا ببخشید..بب..ب -

 !نداشتین؟ بد منظور -

 !کن ولش میكنم خواهش.. رادین -

 !ملتمسش هاى چشم به! کردم نگاه لیدا به

 !نگهداشت خودشو ولى خورد سكندرى.. دادم هول عقب به ضرب یه با رو پسره

 ...مآورد در حرکت به جلوش وار تهدید انگشتمو

 !میزنین مفت حرف نشناخته و ندیده که باشه آخرتون بار -

 دادن جواب هم با

 !چشم -
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 !خودش به چسبوند رامتینو سفت اونم.. کردم حلقه لیدا ى شونه دور دستمو

 !بریم نمیخواد اى دیگه بازى رامتین اگه ببین -

 ..داد جواب کنه نگاهم اینكه بدون

 !بردیم فیض هنرنماییتون از کافى ى اندازه به ، نمیخواد نه -

 ماون... نره تند که زد صداش رامتین...افتاد راه من از تر جلو کشیدو عقب بازوهام حصار از خودشو

 ..گرفت پیش در خروجیو راه و کرد بغل رامتینو

 ..زدم استارت حرص با.. شدیم ماشین سوار

 !بود نشده لندب صدا سرو هنوز! نفهمید کسى نترس! هستى شهرتت نگران انقدر -

- ........ 

 ..گرفت حرصم بیشتر نداد جوابمو اینكه خاطر به

 وضع این با معلومه! نزنه شاخت گرگه تا بیا آسه و برو آسته ، مردمى حرف نگران انقدر اگه -

 !میارن در حرف برات هم ژیگول بچه دوتا ، پوشیدنت لباس

 گفت بغض با کردو نگاه بهم

 راچ!.... بیوفته برات اتفاقى و بشه دعواتون ترسیدم! شدم تو راننگ من! شهرتم باباى گور -

! چى؟ ومدمی سرت بالیى یه اگه! ... چى؟ میكرد پیدا بیخ دعواتون داشتنو چاقو اگه نمیكنى؟ مالحظه

 !؟ میگیرى یقه میرى که اى بچه مگه.. 

 !خوردم جا حرفش از

 !؟ منه مال ها نگرانى این ى همه یعنى

 !میزدن زر تسر پشت داشتن -

 مداری غریبه از توقعى چه ، میگه آدم فامیل وقتى! بگن میخوان هرچى بذار کن ولشون! درک به -

 !من به لعنت! بشه باز دلمون بیرون اومدیم شب یه! ؟

 !بردم خیابون کنار ماشینو گرفتمو دستم تو دستشو
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 !داشتم نگه باال اشو چونه ام دیگه دست با کردمو ترمز

 !ببین منو -

 ..بود دوخته پاهاش به نگاهشو مصرانه

 !کن نگاه منو.. خانوم لیدا -

 !کرد رو زیرو دلمو نگاهش عسلى و بودن شده رنگ سرخ هاش چشم... کشید باال نگاهشو آروم

 ..ندم اهمیت قلبم گرفتن تپش به کردم سعى

 !بزنه حرفى زنم سر پشت کسى بذارم نمیتونم من -

 شد انعم رامتین که بزنه حرفى خواست

 !کیه؟ عمو زن ، مامان -

 !کنه درک مادرشو با منو جدید نسبت رامتین تا زوده خیلى هنوز!... شدیم هم مات دومون هر

 داد جوابشو خودش لیدا

 !جونه الناز اسمش -

 ..زدم صداش خشم با کردمو نگاهش اخم با

 !لیدا -

 نه و ، برخوردتو نه! حرفهاتو هن! کنم درکت نمیتون من! رادین نكن ترش پیچیده رو رابطه این -

 !خونه ببر مارو لطفا! نیستى درک قابل اما! کردى تغییر! نگاهتو

 !زوده هنوز! نه مامانه -

 ..دادم قول بهش شامم ، میگه راست رامتین -

 !بخوریم پیتزا! جون آخ -

 !جون عمو میخوریم بخواى شما چى هر -
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 هم ...میكرد برخورد عادى رامین! بچسبى؟ یكیو ى یقه هم اونجا که بخوریم شام بیرون بریم -

 ! شىمی یقه به دست سریع! نمیتونى تو ولى! میكرد درک مخالفشونو ساز هم محبتشونو ابراز

 ! زنمى نباشه چى هر! نیستم که زمینى سیب -

 کردم کوپ دادش با

 این از ستد هم تو! بابات عروس نه ، توام زن نه! نیستم کس هیچ زن من! رادین کن تمومش -

 !بردار ات دوگانه هاى اخالق

 :لیدا

 

 ...کرد زیاد سرعتشو و دوخت روبرو به نگاهشو.. نداد جوابمو

 ...داشت نگه ، ولنجك ابتداى چمران خیابون تو ، پرپروک پیتزا جلوى

 ....شدم عصبانى بیشتر ، طوالنیش صف به نگاه با

 !خونه ببر مارو ، نمیخوام هم پیتزا ، ندارم شدن معطل ى حوصله من -

 ...میریم میگیرم... داره دوست بیشتر رو اینجا پیتزاى!... میخواد رامتین ، نمیخواى تو -

 !بخرم داره دوست چى هر پسرم براى میتونم خودم -

 ور بچه این به رسیدگى وقت کى! هستى بردارى فیلم سر همیشه که شما! ؟ وقت اون کى ا؟ -

 !دارى؟

 تو مدت یه و میشه تموم فیلم این دیگه مدت یه... شلوغه سرم فعال... مدار بردارى فیلم فعال -

 !میرسم پسرم به و میمونم خونه

 !بدم انجام امو وظیفه باید باباش عنوان به من ، نداره وقت مامانش که فعال پس -

 !نیستى پدرش تو -

 !لیدا کن بس -

 !موند دهنم تو حرف ، زد که دادى با
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 بغل رامتینو و کرد باز ماشینو عقب در... شد پیاده مرشین از کردو اخم ...کردم نگاهش بهت با

 !رفت پیتزایى اون به رامتین ا و بست درو محكم هم بعدش...کرد

 ..میدادم تكون پاهامو داشتم حرص با... بودن نیومده هنوز و بود گذشته بیشتر ساعت نیم

 !نمیشه اینجورى

 ...گرفتم اشو شماره

 !بگو -

 !شد؟ن آماده -

 !نیومدى دنیا که ماهه شیش! باش صبور -

 !کرد قطع گوشیو

 !راضى خود از ى پسره... کنم لهش بزنم برم میخواد دلم

 هاى دست اش دیگه دست با و بود دستش یه تو پیتزا جعبه تا سه که حالى در بعد ربع یه

 ...اومد بیرون مغازه از بود گرفته رامتینو کوچولوى

 !دنبو خندون و شاد دو هر

 ...نشست فرمون پشت هم خودش و نشوند قبلیش جاى سر رامتینو

 !افتاد راه کنه خواهى عذر ازمن تاخیر این بابت یا بزنه حرفى اینكه بدون

 ومن به االن تازه.. داشت تعجب جاى میكرد خواهى عذر! فتوحیه حاج خود عین رادین! توقعاتى چه

 !کرد تشكر ازش باید و کرده لطف پسرم

 ...ردمک بغل رامتینو و شدم پیاده... ماشین پارک محض به... گذشت سكوت تو خونه به دنرسی تا

 ..برداشت رو ها پیتزا و شد پیاده اخم با هم رادین

 گاه در بین از خانوم پروانه و شد باز اول ى طبقه در ، گذاشتم خوخه ورودى راهروى تو پامو تا

 ..ما دنرسی تا بود کشیده کشیك انگار.. اومد بیرون

 گفت خنده با و بلند دیدنش با آرتین
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 ! پرى مامان سالم -

 ..زد مزحكى لبخند که بشم رد خواستم کردمو سالم لب زیر منم

 !گذشت؟ خوش! گردش به همیشه -

 !بله -

 !بشنوه داشت انتظار اون که چیزى هر نگفتم! ممنونم نگفتم! خالى شما جاى نگفتم

 ..غرید لب زیر که بردارم قدمى خواستم و چرخیدم پاگرد تو

 !داده یادش چى مادرش نیست معلوم.. ندارن معرفت -

 ..داد تكون خداحافظى حالت به دستشو و خورد تكونى رامتین

 !باى باى.. بخوریم پیتزا میریم ما -

 !داشتن رو بچه این شعور و فهم تمه کاش! مادر جونت نوش -

 ...نبود من کار هرشو و زن این با شدن دهن به دهن... ندادم محل

 ..شنیدم رادینو صداى

 !گرفته یاد باشه مادرش که بزرگترش از فهمو و معرفت هم بچه این -

 !شده بزرگ خودمون پر و بال زیر چون ست فهمیده -

 !مامانشه سر صدقه از اش بقیه! بوده شما پر و بال زیر دهمش یك -

 خونه کاش... بلدن دارى شوهر فقط عضیاب انگار!... دارن خواه هوا چه مردم! بده شانس خدا -

 !بود مردم هاى پسر کردن خر تو تبحرشون و دارى شوهر مثل اشونم دیگه کارهاى داریو

 این از من!... بشه تكرار صداها این نمیخواستم...بشنوم نمیخواستم..رفتم باال رو ها پله ى بقیه

 ..زیاد خیلى...شنیدم زیاد حرفها

 به هنمذ!... بود گرفته نفسم... برداشتم سرم از شالمو ، گذاشتم کاناپه روى رامتینو کردمو باز درو

 ...رفت گذشته

 ...بابام ى خونه بودیم رفته رامتین و رامین با
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 !باال رفت من از زودتر و بود کرده بغل رامتینو ، رامین ، برگشتیم وقتى شب

 !شد ظاهر جلوم کار طلب اى قیافه با شوهرم پدر که بردارم حیاط تو دومو قدم خواستم

 خوش و بیخیالى با همراه زندگى حال هر به! بگذره بد چرا! ... گذشت؟ خوش گردش! به به -

 !گرفتى؟ یاد بابات خونه تو چى تو نمیدونم من! ... باشه خوش بایدم ، خیالى

 !بابا؟ شده چیزى -

 !زن یا مرده لیلى میگه تازه! خانومو -

 !چرخوند حیاط تو گاهشون کردو باز طرف دو به دستشو

 کثیف چقدر!... شده جمع برگ و خاک و گرد چقدر... حیاطو ببین! بكن برت و دور به نگاه یه -

 و ردشگ فقط که زندگى! ... نمیكشى خونه گوش و سر به دستى یه تو نكنیم تثیز ما اگه... شده

 !...اونه جزء هم دارى خونه و تمیزى...نیست ریختن عشوه

 !میكنه تمیز باغبون همیشه که رو حیاط -

 اتو نهخو کارهاى مجبورى تو وقتها بعضى نمیفهمى... بیاد نتونسته و شده مریض ندید چشمت -

 ادی بهت هیچى مادرت اون... دارین ادعا فقط!... ؟ کنیم تمیزش مامان منو دارى توقع نكنه!.. بكنى

 !ددر برى و بپوشى لباس بلدى فقط!.. نداده

 ...رفت اشون خونه به گرفتو ازم نگاه خشم با

 بحص تا فقط.. شدم ناراحت دفعه یه چرا و شده چى نگفتم رامین به شب اون... رفتم باال بغض با

 !ناعادالنه حرفهاى این و زندگى این از خوردم غصه لرزیدمو

 ..خورد گوشم به نفسى و شد حلقه ام شونه دور دستى که بودم غرق خودم افكار تو

 !فكر؟ تو رفتى دیوش ناراحت باز -

 ..کردم نگاهش چرخیدمو

 !نرم؟ -

 !میخوام معذرت مامانم طرف از من -
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 نرادی هم اینبار و میزنن فریاد دلشونو حرف همیشه من هاى چشم... مطمئنم.... دید نگاهمو برق

 ...شدم خوشحال چقدر حرف این با که فهمید

... من خاطر به که خوبه چقدر و... نهمیك درک که خوبه چقدر... دارم دوست رفتارشو این چقدر

 !نكرد رامین وقت هیچ که کارى... میده مادرشو جواب.... من از دفاع براى

... میشد ناراحت ، میومد پیش اش خانواده منو بین برخوردها این و میشدم ناراحت وقتى همیشه

 !بزنه بهشون حرفى نمیشد روش اما

 !بشكنه مادرشو دل نمیومد دلش

 تسكو ، میكرد من ناراحتى برابر در که کارى تنها... میذاشت احترام و میكرد مراعات حد از بیش

 !بیاره در دلم از خودش روش به ، خودش قول به تا... من گرفتن بغل بعد و... بود

 ...رادین اما

 ...بود خودم مثل هاشم زدن داد حتى... خودم مثل... میكرد عمل... خودم مثل... میزد حرف

 !شده آفریده مرد جنس قالب در که است من خود رادین ، میكنم فكر تهاوق بعضى

 ....هاش بودن راضى خود از و منطق و ها لجبازى تمام با

 ..داد تكون صورتم جلوى دستشو

 !هاوایى؟ جزایر! کجایى؟ -

 ...گرفتم حرفش از پر هاى چشم از نگاه زدمو مصنوعى لبخند

 !مسخره -

 ..نشت کنارم.. نشستم تخت روى...اومد دنبالم... رفتم اتاقم به

 !بیرون برو.. کنم عوض لباسمو میخوام رادین -

 ..کشید دراز تخت روى ، بود لبش رو لبخندى که حالى در حرفم، به توجه بى

 !دارم؟ تو به چكار من! کن عوض خب -

 !چیزیه خوب هم خجالت -
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 !ادنمی گیر اصلش و شده یاب کم روزها این متاسفانه ولى آره -

 !کنى؟ تموم بازیو مسخره میشه -

 همه این... میارم درش برات خودم اصال بیا! دیگه آوردنه در مانتو یه... بشه لخت میخواد انگار -

 !که نداره ادا

 ...برد ماتم... کرد بلندم گرفتو دستمو شدو بلند

 ینا ولى... نهمیك لودگى به شروع بقیه ناراحتى موقع همیشه.. کنه عوض رو جو میخواد میدونم

 نکرد باز موقع که.. زیر به سر نگاه این... کرده خودش اسیر ظریفمو هاى دست که گرم دستهاى

 ازب دونه به دونه مانتومو هاى دکمه ى همه....گردنم روى از بشه دزدیده میكنه سعى مانتوم دکمه

 ...هام چشم به شده خیره...کرد

 ونهش روى میذاره دست پشت از... میكنم عبور کنارش از...میارم در تنم از مانتومو میدزدمو نگاهمو

 ....ایستم مى.. ام

... زهعزی برام رامتین...عزیزى برام تو... نیست تو آزار قصدم من...ببینمت ناراحت نمیخواد دلم -

 به نمیخوام.. !.بنویسى من پاى رو مامانم و بابا گناه نمیخوام...ببینم غمگین کدومتونو هیچ نمیخوام

 باز هوس مردهاى بشنوم ، وایسم نمیتونم من!... بزنى بهم قلدرى انگ و برنجى ازم تعصبم اطرخ

 شوهرت من!.. توئه با حق اصال!... میكنن تعریف خوبت هیكل از و شدن خیره بهت چشم بد و

 قشعاش اون که زنى از... برادرم یادگار از بده حق بهم ولى... کنم بازى نباید هم نقشش... نیستم

 !کنم محافظت داره خواهرمو حكم برام و بود

 و خورهمی بزرگى ترک مهیبى صداى با دفعه یك که شیشه یه تصویر... شكستم آخر حرف این با

 !شد ظاهر چشمم جلوى ، میشه خورد سرعت به

 !داره رو شیشه اون حكم قلبم

 اهمیت بى نمیتونه و عزیزم براش که خوبه... داره غیرت بهم نسبت خوبه... داره هوامو که خوبه

 ...آخر حرف این ولى... میاره در جریان به رگهام تو رو خوشى و خوبه اینها ى همه... باشه

 !خواهر ى کلمه این

 ...هاش لجبازى ى همه با... نمیتونم...شكست قلبمو بدجور
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 ور که خودم با دیگه... دارم عالقه بهش هم باز... بازیش راى خود و ها بداخالقى ى همه با

 ...دارم دوست... اونو... من... راستم

 ...دارم دوستش همسر یك مثل! نه...  خواهرانه نه... اون مثل نه

... رادین نگاه... رادین رفتار ولى... نمیبندم کس هیچ به دل رامین رفتن از بعد میكردم فكر

 ىخواستن برام همه.. شًدن قشنگ برام تمه و همه...هاش بازى غیرت...هاش طرفدارى

 ادینر براى...  ترسیدم.. رفت نفسم... ایستاد قلبم... شده درگیر دیدم که موقعى امشب...هستن

 !ایم حرفه آبروى،شغلیو نه ، ترسیدم

 ، ردم این میكنم احساس...  میشن زنده وجودم تو ها حس ترین قشنگ... میگیره دستمو وقت هر

 !تنیهداش دوست حد از بیش... جذابه از بیش.. کامله از بیش

 متینرا با زدنش حرف صداى... میكنه اش بدرقه نگاهم... میره بیرون اتاق از و میكنه عبور کنارم از

 !خرچنگ آقاى مامانش و اسفنجیه باب رامتین که میذاره سرش به سر داره باز... میاد

 !میبینه پرست پول خرچنگ اون شبیه منو یعنى

 !شده روح بى زیادى ورتمص... میكشم موهام به دستى میرمو آینه جلوى

 برادر میخواى میگه مغزم تو صدایى... دلم دو ولى بزنمش میخوام... میدارم بر جگریمو لب رژ

 !کنى؟ اغفال شوهرتو

 !نگهدارم خودم براى شوهرمو میخوام ، میدم جواب من و

 "!؟ باشه باهات هوس بار یه ى واسطه به میخواى " میزنه حرف باز... نیست بردار دست صدا

 !نه

 !کنم عاشقش میخوام.. بشم ترسیم ذهنش و مغز تو میخوام... بشم دیده میخوام... نمیخوام

 !میوفته تخته کنار پاتختى روى که رامین عكس به نگاهم.. میرم کنار آینه جلوى از

 ...میكشم لبم رو محكم ، دستم با... میكشم خجالت.. میشم شرمنده

 یدونمنم! برزخم تو من... کنم چكار بگو تو" میگم بغض اب میزنمو لبخند معصومش هاى چشم به

 "! ممنوعه ى میوه این ى وسوسه.. شدم وسوه فقط! طرف کدوم از جهنم و طرفه کدوم بهشت
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 ...میرم بیرون اتاق از و میگیرم عكس رز نگاهمو

 زنمومی لبخند.. ایستادن من منتظر صندلى کنار... چیدن و میز و هستن آشپزخونه تو دوشون هر

 پیششون میرم

 ...کنیم شروع بیایید! نمیشینین؟ چرا -

 !نفره سه شام یه!.. خوشمزه شام یه

 رفك و دردسر بى! تنش بى... ماست ى خانواده خوردن شام و نشستن شاهد که اى آشپزخونه یه

 !آور عذاب هاى

 !امون خونه بیان شام براى اینا مامانم قراره امشب

 امشب... دارم رو خانواده یه داشتن حس هم ، شده تنگ اینا مانمما براى دلم هم... خوشحالم

 !مردم براى باشم زنانه... کنم زنانگى براش و کنم نگاه شوهر چشم به رادین به میتونم

 به رو بودمش داده اون به روزى که قلبو این تا اجازه... گرفتم اجازه ازش... رامین پیش رفتم دیروز

.. میگفتم باید ولى... کشیدم خجالت ازش... کنم عاشقى و بشم عاشق دوباره تا... بدم برادرش

 ..شد کمتر استرسم و شدم خالى... بهتره اینطورى

 قطف فعال.. کردم مخفیش هام خاطره بین جایى.. گذاشتم کنار برداشتمو اتاقم از عكسشو قاب

 ، دش بزرگ وقتى رمپس تا... نكنیم فراموشش تا... رامتینه منو هاى آلبوم تو رامین هاى عكس

 !بوده شكلى چه و بوده کى باباش که بمونه یادش

 ینرامت... پختم ماهیچه با پلو باقالى و مرغ با پلو شیرین هم شام... کردم کارهامو ى همه صبح از

 ىفتوح حاج پیش... راحتتره بابام و مامان با و داره دوست خیلى رو ویدا کل در!... خوشحاله خیلى

 کارهایى و آرزوهاش از ، بابام پیش اما.. باشه زدنش حرف مواظب و باشه کشیده وات همیشه باید

 !میگه انجام میخواد آینده در که

 هب باجى تا ساخت بازیو اتاق اون همین براى ، نیست راحت باهاش رامتین میدونست رادین پدر

 ..خودش پیش داشتنش نگه براى باشه داده رامتین

 ناو هواى به بچم که خودشون ى طبقه نه.. بسازه خودمون ى خونه زیوبا اتاق میتونست ، وگرنه

 !باشه اونجا همیشه ، اتاق
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 ءدم اون دل کجا نداره اهمیت براشون... کنن جمع دورشون افرادو تا میزینن بذر فقط اونا

 ولى ، داره دوست خیلى دلبازشو و دست پدربزرگ و بازیشو اتاق رامتین که درسته... شادتره

 جااون اتاقو اون که حاال که اینه بدبختیم...بود شادتر بود خودمون ى خونه اتاق اون اگه نممطمئ

 ناراحت چون.... کنم درست خودمون ى خونه تو براش دیگه یكى نمیتونم من ، کردن درست

 !میشن

 باید بخو خیلى مسافرت یه رامتین با ، بشه تموم که فیلم این... باشم صبور همیشه مثل باید

 !میشه دور عادتش و اتاق اون از هم کم یه اونجورى...رمب

 تر احتر و میشه کمتر کارش دیگه ماه یك ویداتا... اینا بابام ى خونه ببرمش بیشتر باید ، کل در

 ..باشه رامتین با میتونه

 ...بیارم دست بًه رادینو دلًً تا بكنم تالشمو ى همه باید! گذشته اون از

 بدنه جذب العاده فوق و ربع سه آستین که اى سورمه و سفید رنگ به زانو روى تا پیراهن یه

 !اى گوجه لبم رژ رنگ فقط و ملیحه و مات آرایشم... پوشیدم

 !میریزم دورم باز و میكنم سشوار موهامو! ... میاد چشم به بیشتر لبخندم اینطورى

 !بپوشتشون ومدا وقتى تا تخت روى میذارم جین شلوار با سفید لباس یه هم رادین براى

 مدت ینا تو و میكنم حاضر هم رامتینو... بیاد دیگه ساعت یك تا کنم فكر... خونه برنگشته هنوز

 ...کنیم رنگ هم با دوتایى تا میارم بررش آمیزیشو رنگ کتاب ، مونده باقى

 ریزى اخم بعد و نشست صورتم رو دقیقه یك براى نگاهش... اومد رادین بعد ساعت یك درست

 ...گرفت نگاهشو و کرد

 !باشه اینطور نمیخواد و اومده خوشش ازم یعنى و خوبیه ى نشونه این

 هول کمى دیدنم با و بود آورده در تنش از پیراهنشو... رفتم اتاقش به شدمو بلند رامتین کنار از

 ..شد

 !؟ چكار اومدى اینجا! ا -

 ..ندادم محل اش طلبكارانه لحن به -
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 !بگیرى؟ دوش میخواى -

 گفت لب زیر و کرد نگاهم تعجب با

 !آره -

 داد نتكو تایید عالمت به سرشو...بپوششون بیرون اومدى وقت هر گذاشتم تخت رو هاتو لباس -

 ...بیرون رفتم اتاق از کردمو صورتم چاشنى لبخندى منم

 بیرون اتاقش از بود پوشیده رو انتخابى هاى لباس همون که حالى در رادین ، بعد ساعت نیم

 ...مداو

 لیوانو. .رفتم پیشش برداشتمو بودمو کرده درست براش که شربتى لیوان... رفتم آشپزخونه به

 ..شد متعجب نگاهش... دادم دستش

 !چیه؟ این -

 !ندارى؟ دوست مگه.. آلبالو شربت -

 ...میخوردیم هم با بعد ، بیان اینا بابات میذاشتى ولى ، چرا -

 !نمیخواى؟!... میچسبه گرم آب دوش یه از بعد شربت لیوان یه گفتم -

 ..خورد شربتشو از قلپ یه رفته باال ابروهاى با

 !نكنه درد دستت.. ست خوشمزه اووومم -

 !جون نوش -

 دستم وانولی هم بعد... کشید سر نفس یه شربتو ى بقیه...دادم عمیقترى لبخند با لبخندشو جواب

 ..داد

 !چسبید خیلى! نكنه درد دستت -

 !قبل از عمیقتر بار هر و زدم لبخند دوباره و دوباره... زدم لبخند شدمو خیره اهشسی نگاه به

 ...یكنهم نگاهم داره و آشپزخونه کنار دیوار به داده تكیه دیدم برگشتم... بردم آشپزخونه به لیوانو
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 ونا غولمش خودم رفتمو رامتین پیش... نزنم ژکوند لبخند این از بیشتر و نبازم خودمو کردم سعى

 ...میكردم حس خودم رو نگاهشو سنگینى که حالى در... دادم نشون

 لک تو رامتین و ویدا ى خنده صداى... شد خارج سنگینى حالت اون از خونه جو ، اینا مامانم ورود با

 ...بود پیچیده خونه

 شوهرى... شد مهربون شوهر همون ، جمع جلوى دوباره رادین... شد خورده صمیمى جوى تو شام

 مرد که میومد چشم به بیشتر ام خانواده جلوى که مردى...بودم ساخته هام رویا تو اون از من هک

 !منه

 و کردم بغل رو نمیشد باز هاش چشم خستگى از که رامتینو... رفتن اینا مامانم که بود یازده ساعت

 ..بردم خودش اتاق به

 خودش اتاق تو نمیگرفت بهانه که وقتایى.. خودش اتاق تو گاهى و میخوابید من اتاق تو گاهى

 !بخوابه اتاقش تو کنه عادت تا میخوابوندمش

 ....کنم عوض لباسمو تا رفتم اتاقم به منم رفتو خودش اتاق به رادین

 تنم از نیمه ات لباسو... کشیدم پایین بود لباس پشت از که لباسمو زیپ ایستادمو اتاق در به پشت

 ...شد باز اتاقم در دفعه یه که کشیدم بیرون

 ارمد نگهش باال کردم سعى لباسمو به زدم چنگ ، درگاه تو رادین دیدن با... در سمت به چرخیدم

 !نشه پیدا بدنم تا

 .....نشست رادین ى خیره نگاه تو هراسونم نگاه

 ...انداختم پایین سرمو و شدم جمع خودم تو منم...دزدید نگاهشو شرم با

 ...استمخو... من... من.... چیزه...ام -

 ..کرد کامل اشو جمله و گرفت در ى دستگیره به دستشو کردو فوت نفسشو

 !بیایى تو تا میریزم من...بخوریم هم با چایى یه خواستم -

 ...میكردم نگاه رادینو چشمى زیر فقط... بزنم که نداشتم حرفى واقع در... نزدم حرفى
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 دهز هیجان اش خیره نگاه از اینكه با... کنم جذبش میخواد دلم اینكه با.. دارم دوستش اینكه با

 هب! ... شبه یك هوس خاطر به.. گر وسوسه حس یه خاطر به... نمیخوام و... نمیتونم اما... میشم

 نگاه یك از بیشتر حتى... یا و بچرخه تنم رو نگاهش!... کنه نگاه بهم... اش مردانه غرایز خاطر

 .....و

 نیاز زا... بوده کسیخته افسار که اى غریزه از... کرده که ىغفلت از بشه پشیمون روز یك نمیخوام

 داشته رو وجدانش عذاب حس.. ها بودن هم با ى همه از فقط و... شده ختم من به که اى مردانه

 !باشه

 ...کردم حسش خودم که طور همون... بشم حس میخوام

 ...دارم دوستش خودم که طور همون... بشم داشته دوست میخوام

 !میخوام اونو من که طور همون... بخواد منو ممییخوا

 !عادت بدون حتى.... هوس بى.... غرض بى

 همدم و باشه همدم.... کنه درکم...کنه حسم وجود تمام با بشمو خواسته ، میخواد دلم

 ...باشم غمخوار و باشه غمخوار...باشم

 !ابدى اما... بشه گاهم تكیه هاش شونه

 !دوشب یا یك براى فقط نه

 .....عمر ى همه اىبر

 !نهک خیالى خودش پیش نمیخوام... میكشم ،خجالت شدم دیده... وضعیت این با.. امشب اینكه از

 طفق من... کنم پهن براش تور بخوام و بدونم طعمه اونو... طلب فرصت موجود یك مثل نمیخوام

 !داشتنیه دوست میكنم احساس چون... دارم دوستش

 ...بریزم فرو نمیذاره و شده گاهم تكیه ها تازگى... داره هوامو...میفهمه... میكنه درک منو

 ...بشه توهین من به نمیده اجازه

 !نرامی از بیشتر حتى... قوى خیلى.. قویه مرزبانیش... کرده تعیین مرز براش و ساخته قلمرو
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 و ادهافت هایى شونه با...رفتم بیرون اتاق از کردمو عوض رنگى سرخابى شلوار و بلیز با لباسمو

 !گریبان در آمیخته سرى

 ..بود راحتى جلوى میز رو... چاى فنجان دو حاوى سینى

 ...دستهاش حصار در.. سرش و...بود زانوش بر عمود دستش و بود نشسته رادین

 !فشاره تحت... ناراحته... پریشونه یعنى

 !غمگینه.... و

 رامین به داره! آره... برادرش سابق وابخ اتاق وسط... برهنه نمیه.. وضعیت اون تو ، منو اینكه از

 !میكنه فكر

 ای... دیده ، پیچیده توش همسرش و اون مشترک عطر هنوز که اتاقى تو.. رو برادرش زن اینكه به

 !زده دید هم شاید

 بیان رو زدن دید جز چیزى.. میزد چرخ من بدن و صورت رو دقیقه پنج از بیش که خیره نگاه اون

 !نمیكنه

 و ودب عمیق اخمش...کرد بلند سرشو و شد حضورم متوجه... نشستم نفره تك مبل رو ، فاصله با

 !مضطرب نگاهش

 ..بردم لبم سمت به برداشتمو چایى فنجون یه ، حرف بى

 ..کرد خوردن به شروع و برداشت فنجونى رادینم

 !من نه ، میشكنه رو سكوت اون نه... اومده پیش بدى جو

 ..کرد بلند سرشو تعجب با...شدم بلند و اشتمگذ میز روى رو خالى فنجون

 !کجا؟ -

 ...بخوابم میرم -

 !بخوابى خوب ، باشه -

 کشیًدم دراز تختم رو رفتمو اتاقم به... شدم بلند زیر به سر
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 رمفك از اش خیره نگاه و رادین..بود مشغول زیادى فكرم... نبرد خوابم ، شدم پهلو به پهلو هرچى

 !نمیره بیرون

 !باشه چیز یه خاطر به شدنم خواسته اینكه از.. گرفته دلم بودنم زن از.. گرفته دلم

 براى راهى خودش این که درسته... شدنش هول و بدنم رو اش خیره نگاه دیدن از گرفت دلم

 اول نمیخوام اما.. دادن دیگه بهم بیشتر فرصت براى راهى.. بودنه هم با و کردن برقرار ارتباط

 !بشناسه منو بخواد اجبار روى از.. ازهت بعد و بشه تنم جذب

 !بشه ظاهریم زنانگى جذب بعد و بشناسه ذاتمو... وجودمو... خودمو اول میخواد دلم

 باطن بلكه.. نكنه جذبش ام زنونه ظاهر ، میخواد دلم اما... موثره مردا جذب تو زیبایى که هرچند

 !کنه جذبش و بشه لمس ام زنانه

... آرامش و امنیت خاطر به سكوت... فرزند براى... شوهر براى زن دنش فدا یعنى... زنانه باطن

... زخمت رو نمك سوزش کردن تحمل... زدن نشنیدن به و شنیدن...گذاشتن جگر روى دندون

 !تنهایى به درد تحمل

 نظر از شوهرت چون!... تنهایى به اونم.. خانواده و خونه معنوى و عاطفى بار کشیدن دوش به

 !درگیره و مشغول فكرش فیزیكى

 !بیاره فشار شوهرت به ، پر یه حتى نذارى اما... باشى فشار تحت خودت یعنى زن

... ینهمیب دیر یا نمیبینه مردت که هرچند!.. آفرینن مى مرد و زن بین ابدى ى عالقه که هستن اینا

 هم کوه که میشه عمیق عشقى به تبدیل.. منت بى فداکارى همه این روزى یه که اینه مهم اما

 دوامى مطمئنم... باشه تن خواستن و هوس ى پایه بر وصال اگر اما... ه بندا فاصله بینش نمیتونه

 !نداره

 خونه صاحب میخوام... بودن روزه دو مهمون که باشم رادین زندگى هاى زن دیگر مثل نمیخوام

 ...قلبش ى خونه صاحب... بشم

 نای تو.. رفته کارى چه براى نمیدونم!.. دبى رفته ارک براى دیروز پدرشوهرم!... رادینه تولد فردا

 و.. شوهر و زن حصار در فقط حفها.. داد بقیه و عروس به جزئیات از حرفى نیست رسم.. خونه

 اطحی یه تو باشنو شده فامیل هم با سالها اگه حتى.. نامحرمن بقیه.. میچرخه فرزندشون گاهى

 !بكشن نفس
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 دعوت سیوک نیست الزم گفته... بگیریم خودمونى تولد یه نیست جىحا که حاال گفته خانوم پروانه

 !ات خانواده حتى یعنى این و.. کنم

 یه راشب میخواد خودش ى خونه تو گفته.. میرسه منم نوبت... بتازونه میتونه تا بذار.. نیست مهم

.... هردا دوستشون خیلى رادین که کسایى حضور با ، خانوادگى جشن یه.. بگیره کوچولو جشن

 !داره من هاى بچه گردن به مادرى حق که اونم.. میاد خواهرم فقط گفته

 !خودشه از تر راحت پروین خاله تحمل... نداره عیب

 ...داره لب به لبخند همیشه و میزنه حرف بیشترى مبحت با اون حداقل

 یخواستم دلم...دعوتیم باباش ى خونه شب فردا گفتم فقط.. نزدم تولدش از حرفى رادین به

 یدهخر براش استیل تمام اى سرمه ى صفحه زمینه با اومگا ساعت یه قبل از... کنم سوپرایزش

 لگیرغاف منو همیشه خانواده این.. کرد میشه چه اما.. داشتیم نفره سه جشن یه میخواست دلم.. ًام

 !میكنن

 راىب لباس یه برم باید فقط.. شده گذاشته شیكى کادوى جعبه تو ، خریدم براش که مچى ساعت

 رشبراد خاطرات لباسهام از نمیخواد دلم..بپوشم جدید لباس یه بار این میخواد دلم... بخرم خودم

 !باشه داشته رو

. .میكنه فرق اینبار اما.. دارم زیاد نپوشیده لباس کردمو خرید بررها هم رامین از بعد که هرچند

 ..بشم ادهآم خودش مخصوص و بخرم لباس خودش مخصوص باید اینبار

 امو برهنه هاى شانه موهام از قسمتى... بستم رو از و کردم فر موهامو... ایستادم آینه ى جلو

 ردگ اش یقه.. کرده جلوه تنم رو ، شكل ترین زیبا به خریدم که رنگى زرد پیراهن... میپوشونه

 !عروسكیه مدلش و زانوئه روى تا قدش و..... بازه کمر میانى خط تا پشت از و هست

.. یستن مهم اونا حرف ولى! پوشیده چى بچه یه با بگه خانوم پروانه شاید.. میده نشون کمتر سنمو

 ..دارم سن سال هشت و بیست فقط که خودمم مهم

 ، رنگ زرد لباس این پوشیدن با چشمم رنگ... رنگه کم صورتى لبم رژ بژفقط... ماته و بژ آرایشم

 پسرکم..رفتم رامتین اتاق به و پوشیدم رنگمو زرد ىعروسك هاى کفش..میكنه خودنمایى بیشتر

... بستم أو دکمه نشستمو زانو رو جلوش.. بود کمرش ى دکمه بستن درگیر و بود پوشیده شلوارشو
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.. دمز لبخند کردمو نگاه متعجبش چشماى به.. کردم تنش هم رو مشكیش کت و سفید پیراهن

 ?یافته راه دلم به تازه که طراوتى از.. بودنم شاد از بود خوشحال... زد لبخند اونم

 !شدى خوشگل چقدر مامانى _

 !شدى خوشگل خیلى هم تو... شم فدات مرسى -

 گفت میداد نشونش مردونه که خاصى ژست با کردو اخم کمى

 !خوشگل بگى نباید که من به -

 !برم؟ قربونت چرا -

 !خوشگل میگن خانومها به! شدى جذاب بگى من به باید! مردم من -

 ...برد ماتم

 !شونن مامانى خوشگل همیشه پسرها! ؟ گفته اینو کئ -

 ...اونا وقت اون!.. شدى ناز و خوشگل چه گفت باید خوشگل زن به میگه!... گفته رادین عمو _

 !مامان؟ امر شدى ساکت چرا -

 !ست مردونه عمو قول به!.. ادبیه بى آخه -

 !خودین مامانا!... بگى مامانت به رو مردونه حرفهائ نداره اشكال -

 دبای ماهم.!.. جذاب گفت باید مردها ما به اما! .. میكنن ذوق کلى و میشن خر زنها وقت اون میگه _

 !بزنیم لبخند جوابشون در فقط

 !تنیس درست من براى رفها این بگو رادینت عمو به! ضمن در!.. بریم بیا... جذابم پسر باشه -

 !؟ چرا -

 !بذارى؟ تنها رو مامانت و بگیرى زن میخواى تو نكنه... ببینم -

 !نه -

 میخوان که میگن مردهایى اون اینارو.... نمیخوره تو درد به حرفها این همین براى! دیگه خب -

 !بگیرن زن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

128 

 

 !عمو؟ مثل -

 

 !بگیره زن میخواد گفته بهش رادین نكنه.. لرزید دلم سوالش از

 ...بزنم لبخند کردم سعى

 !عمرم آره. !..مامان مرد آره -

 قبالموناست به لبخند با شدو باز در.. زدم شوهرمو مادر ى طبقه در رفتیمو پایین ها پله از رامتین با

 ..کرد بغل رامتینو و داد جواب سریع رو سالمم... اومد

.. .بود اومده زودتر پروین خاله.. گذاشتم ها مبل کنار میز رو کادومو... شدیم پذیرایى سالن وارد

 پا رو پا که کسى دیدن با اما.. چرخوندم سالن تو نگاهمو.. کردیم بوسى دیده باهم و وجل اومد

 ..شد خشك زمین به پاهام ، میكرد نگاهم غرور با و بود انداخته

 از و شد تر عمیق لبخندش! ... ؟ کرده دعوتش که داره خبر رادین مگ!.... میكنه؟ چكار اینجا اون

 !نبازم خودمو باشمو مسلط مخود به کردم سعى.. شد بلند جا

 ىموها.. بود زانوش باالى تا دقیقا قدیش ى اندازه..بود پوشیده رنگ قرمز ى دکولته پیراهن یه

 رخس لبى رژ و سیاه چشمى خط ، سفیدش صورت آرایش و بود ریخته دورش باز و لخت سیاهشو

 !بود رنگ

 !جون لیدا سالم -

 ..اییدبفرم!... آمدید خوش!.. جون الناز سالم -

 لیوان یه فتمور آشپزخونه به.. شدم بلند و بشینم اونجا نتونستم بیشتر یكةربع.. شدم ناراحت خیلى

 !نیست بشو خاموش آتیشم ولى ، میگیرم آتیش دارم..خوردم یخ آب

 !خدا واى... بگیرن ایراد ازش کرد کارو این رادینم اگه که بجایى حقى؟ چه به

 پرسید طعنه با زدو لبخندى.. پیشم اومد غذاها به زدن سر هواى به خانوم پروانه

 !لیدا؟ شده چیزئ -

 ..کشیده رو ماشه اونم انفجارمو ى آماده... بمونم خفه نتونستم دیگه
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 !میكنه؟ چكار اینجا اون بگین من به میشه -

 !کى؟ -

 !رادین سابق دختر دوست -

 ..زد پوزخند و انداخت بهم دارى معنى نگاه

 !نمیدونستى؟.. دوستن باهم نماال اونا! سابق؟ -

 حتى!.. یادب بگین اونم به هستم من که جایى نباید شما!... بزنید جار نیست قرار باشن که دوستم -

 ..میدادید اجازه نباید کرده اینكارو رادینم اگه

 اونو ینراد!.. نمیكنى تعیین تو منو زندگى نباید و باید!.. نكن بلند من براى صداتو.. صبرکن -

 هم که زنى با دارى توقع چطور!.. پسره باشه هرچى!.. بگیره رو تو شده مجبور بچم..داره وستد

 !کنه؟ سر داره هم بچه یه و خودشه سال

 !نبود؟ یادتون اینا خواستگارى اومدید که موقع اون -

 خودتم... !کنیم ولت خدا امون به که نمیتونستیم بودى بزرگم پسر زن هم تو ولى ، بود یادمون ما -

 فشک یه تو کرد پاشو کرد؟ میشه چه ولى.. بود زیاد هم رامینم.. زیاده تو براى رادین میدونى خوب

 تو به که میخونم نگاهش از.. مادرم من.. میخواد النازو اون.. داره فرق رادین ولى!.. این فقط که

 !..بشه اون گرم سرش و کنه ازدواج النازم با اون که باشه خدات از باید تو تازه!.. نیست راضى

 میانو هبچ تا بیست بعدم و میشه دوست دختر و زن تا چند با نیست معلوم.. تو وضع این با وگرنه

 !نگیره پریضى مریضى بیاره شانس اگه تازه!.. بابامونه اون میگن

 و کنین دعوت دخترو اون من ى اجازه بدون ندارین حق شما.. رادینم زن االن هستم چى هر من -

 !بكشین هم ازدواج ى نقشه براش

 به بهتره تو!.. بدم انجام کاریو چه کنمو دعوت کسیو چه میگیرم تصمیم خودم ، من ى خونه تو -

 !برسى مادریت وظایف

 

 !..شد گرد هاش چشم نگاهم دیدن از که اى اندازه به.. میزد موج نگاهم تو نفرت
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 !بده جوابتونو خدا -

 شیدک آتیش به هم جونم ى مونده باقى صداش ولى... رفتم ونبیر آشپزخونه از گرفتمو ازش نگاه

 !ست دیوانه دختره -

 خواهرش از طرفدارى به شده ما بحث متوجه بود معلوم که اش خاله... زد حلقه نگاهم تو اشك

 گفت آمرانه لحنى با زدو پوزخند

 کرده عقدت نكههمی!.. زیاده خیلى تو براى رادین خداییش!.. باشه پسرش نگران داره حق خب -

 !هوا بندازى تو کاله باید

 ولى ، باال ببرمش که گرفتم رامتینو دست... بدم گوش مزخرفاتشونو ى بقیه نكردم صبر دیگه

 ..کشید دستشو

 !نیست؟ تولد اینجا مگه مامان؟ میریم کجا -

 !بریم بیا.. بودم کرده فكر اشتباه مامانى نه -

 حرص با.. دیدم میز رو بودمو خریده رادین براى که کادویى که برداشتم قدم در سمت به

. .بمونه که بود تاب و تب در هنوزم رامتین.. رفتم بیرون کننده خفه محیط اون از و برداشتمش

 ..رفتم باال سرعت با کردمو بغلش ها پله روى... کرد خورد اعصابمو

 !ودب شده علت بر مزید اونم ، بود بد حالم خودم.. نمیشد ساکت و میزد نق

 اسفنجیو باب کارتون براش و اتاقش تو بردمش و بشه آروم خواستم ازش خواهش هزار با

 !ببینه که گذاشتم

 وبا شد رومآ تا نشستم کنارش ساعت نیم.. کنم صبر باید پسرم خاطر به ولى.. شده بد خیلى حالم

 !ببینه و. کارتونش نشست راحت خیال

 ..خودم از حتى.. اومد بدم لباس این از. .کردم نگاه آینه به.. رفتم اتاقم به منم

 با کردمو خالى دستم تو خشممو ى همه.. کردم نگاه بود توش رادین کادو هنوز که دستم به

 !دش تكه هزار... آینه و شد بلند مهیبى صداى.. کردم پرت آینه سمت به ساعتو قدرت بیشترین

 :رادین
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.. کرد عقط سریع اونم نزدیكمو گفتم منم.. میرسم کى پرسید زد زنگ مامان که بودم خونه نزدیك

 نگاه با ، کردم پارک حیاط تو ماشینو.. رسیدم خونه به کردمو بیشتر سرعتمو.. کردم تعجب خیلى

 ، کرد کار درست در ریموت ، هست که برق! تاریكه؟ چرا.. خورد گره هم تو ابروهام ساختمون به

 ؟..چى براى پس

 زودتر خواسته مامان شاید.. نیست بابا ، خب.. بود روشن اونجا ، کردم نگاه باال ى طبقه به

 !کنه استراحت

 از یزىچ شكستن بلند صداى ، رسیدم راهرو به اینكه محض به.. افتادم راه انداختمو باال اى شونه

 ...اومد باال ى طبقه

.. ونهخ تاریكى.. شناگهانی قطع مامانو زدن زنگ.. رفتم باال کردمو یكى دوتا رو ها پله تامل بدون

 !شده؟ چى.. خدا واى

 بازش کامل.. بود باز نیمه اتاقش در.. رفتم لیدا اتاق طرف به درنگ بى کردمو باز ضرب با درو

 ..زدم صدا ، بلند صداى با رو لیدا کردمو

 !.....لیدا -

 هگری داشت صدا بى بودو شده خم زانو رو...لیدا.. گرفت وجودمو تمام ترس... کرد یخ بدنم

 !میده نشون دردشو عمق ، هاش شونه لرزش... میكرد

 ..رامتین نكنه!.. گرفته دستهاش بین سرشو لیدا و شكسته آینه.. کردم نگاه اطرافم به

 نگاه تلوزیون و بود نشسته خرم و خوش.. اونكه اما.. کردم باز درو.. دویدم رامتین اتاق طرف به

 ...ادزی. خیلى.. بود زیاد تلوزیون صداى.. میكرد

 !؟ شكسته چرا آینه! چشه؟ مامانت شده؟ چى ، جان رامتین -

 بیام گفت.. برم نزدیك نباید و شكستنیه گفت مامانم ، بوده چى صداى ببینم رفتم ، نمیدونم من -

.. نیست هیچى میگه مامانى ولى ، ترسیدم من عمو.. پیشم بیاد خودش تا ببینم کارتونمو ى بقیه

 !میگیره تولد تمینجا برامون کنم گوش حرفش به اگه گفته

 !تولد؟ -
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 ومدا بدش بود الناز اسمش که دختره اون از مامان کنم فكر ولى باشه پایین بود قرار اول.. اوهوم -

 !باال برگشتیم ما و

 !الناز؟ -

 نمببی بذار روب!.. بخره کیك برام تا ببینم اینو آخر تا بشینم گفته مامانم.. نمیدونم دیگه من عمو اه -

 !دیگه

 ..رفتم لیدا اتاق به دوباره.. کشیدم سرش به دستى دادمو تكون سرمو

 !خانوم لیدا... لیدا -

 داد جوابمو دارش بغض صداى با

 ..ندارم حوصله.. رادین برو -

 .!بگیره باال سرشو کردمو مجبورش گرفتمو اشو چونه... نشستم زمین رو کنارش رفتم

 و البا تند تند اش سینه ى قفسه.. بود شده سیاه چشمش دور هم کمى.. بود سرخ سرخ نگاهش

 ...میرفت پایین

 !خانوم؟ کنه حل آب تو عسلتو خواسته کى! چته؟ -

 !اتون خونه برو.. رادین برو -

 !کجام؟ االن مگه!.. امون خونه! جان؟ -

 ؟..بدم توضیح بیشتر یا فهمیدى!.. برادرتى ى خونه االن -

 استمور دست...بیرون بره اتاق از خواست و کشید پیشونیش به ستىد.. شد بلند جا از زدو عقبم

 ...کردم راهش سد

 کجا؟ -

 !بردار سرم از دست!.. برس عشقت به برو! چى؟ یعنى ندارم حوصله میگم میفهمى -

 ..دادم هولش تخت سمت به گرفتم اشو شونه دستم با

 ...ندارم حوصله برو رادین؟ چته -
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 !شده؟ چى بگو ، کن تعریف آدم عین بشین -

 ..بپرس مادرت از برو -

 ...بپسرم تو از میخواد دلم -

 ...ندارم حرفى من -

 ...کردم پاک اشكشو شصتم انگشت با... گرفتم قاب صورتشو... زدم زانو زمین رو جلوش

 !رى؟ب بوده قرار جایى... آرایش این.. لباسا این... لیدا بگو بهم.. ببینمت اینطورى نمیخواد دلم -

 ..کرد نگاه مخالفمو جهت و دزدید گاهشون

 !نمیزنه حرف... مغرور.. مغروره

 شده کادو شكل مربعى ى جعبه یه ها شیشه خورده بین از.. کردم نگاه اطرافم به شدمو بلند

 ..برداشتمش سمتشو رفتم...دیدم

 چه ...بود داخلش بود اى سورمه اش صفحه که ، بزرگ صفحه ساعت یه ، کردم باز رو جعبه در

 !سلیقه خوش

 ..ساعته کنار داخلش کوچیك کارت یه

 ...کنم باز کارتو تاى خواستم.. برداشتم کارتو

 !کیه؟ براى! .. لیدا؟ چیه این -

 ...زد چنگ دستم از کارتو کردو پرواز سمتم به دستم تو کارت دیدن با و کرد بلند سرشو

 !چیه..ببینم بذار -

 ...آى -

 شد؟ چى -

 دست وت کارتو و نیست بیا کوتاه بازم.. داشت که دردى با... گرفت پاش به دستشو بستو چشمشو

 ...کرده مچاله اش دیگه

 ..میومد خون داشت پاش از.. کردم نگاه پاهاش به
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 تخت رو بزنه غر بخواد تا... شد بلند دادش کردو رها پاشو.. کردم بلندش گرفتمو بعلشو زیر

 ..نشوندمش

 روشویى کابینت از رو اولیه هاى کمك ى جعبه و دستشویى تمرف.. ندادم محل هم غرغراش به

 پاش وجل زمین رو.. بود گرفته پاش به دست و تخت رو بود نشسته.. رفتم اتاق ه دوباره...برداشتم

 ونبیر پاش از رو شیشه تكه ، آزادم دست به.. برداشتم بتادینو کردمو باز رو جعبه در.. زدم زانو

 ..شد بلند لیدا داد که زمین رو بذارم خواستم ، آوردم

 !رو خونه نكن کثیف نذار زمین رو -

 ..ددادم نشونش اتاقو خندیدمو بعد ، کردم نگاهش تعجب با اول

 !مرتبه و نمییز اتاق االن اینكه نه -

 !روش بذار بیار دستمال یه!.. نجس و خونیه ، داره فرق این -

 در. .رووش گذاشتم رو شیشه.. گذاشتم زمین رو آوردممو دستمال یه ، شدم بلند خاروندمو سرمو

 ..شد بلند صداش باز که بردم پاش سمت به..کردم باز بتادینو

 !بیار رو کوچیكه لگن اون حمام از برو!.. پام رو نریزى اینجورى -

 !چرا؟ -

 !زمین میریزه -

 دیگه؟ امر _

 ..میرم خودم ، نخواستم اصال -

 !همیخور بر بهش زودم چه ، بابا بشین -

 ..افتاد یادم چیزى یه دفعه یه ، برگشتم بود گفته که لگنى با رفتمو

 !لیدا -

 بله؟ -

 دارى؟ موچین -
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 !دارى بر ابرو زیر میخواى نكنه چكار؟ میخواى موچین -

 !اومد شیرین برام عجیب که کرد اى خنده تك غمگین ى قیافه اون با

 ..نشست لبم رو لبخند

 !بچینم یویك زبون باهاش میخوام! نخیر -

 کشوئه تو اونجا ، لوس -

 ..برداشتم موچینو کردمو باز آرایششو میز کشوى

 ..میومد خون داشت هنوز.. کردم پاک کمى زخمو محل پنبه با قبلیمو جاى سر نشستم

 ..بردم پاش سمت به موچینو

 !بكنى؟ میخواى چكار.. ببینم کن صبر -

 ..بیارم درش هست چیزى اگه بینمب میخوام باشه رفته پات تو شیشه خورده ممكنه -

 !میشه کثیف موچینم! نكرده الزم -

 !واجبتره پات ، سرم فداى -

 ..آوردم بیرون بودو پاش تو که ریزى خیلى ى شیشه خورده تا چند ممانعتش به توجه بى

 سر کردمو جمع وسایلو بسمشو باند با ، ریختم بتادین پاش رو آوردمو در رو ها شیشه خورده

 ..رفته شیشه پاش کف که اینه بدبختیش ، ذاشتمگ جاشون

 زد لبخند دیدنم با ، زدم رامتین به سر یه

 !میشه تموم فیلمم االن ، بریم شه آماده بگو مامانم به عمو -

 بخرم؟ برات ببرم فردا نمیشه -

 !نخوریم؟ ما بخورن اینا پرى مامان که چطوره ، میریم خودمون مامانم منو ، نیا سختته شما -

 پرى؟ مامان -

 ..کرد گریه مامانم نداد کیك مامانم به! گدائه ، قهرم باهاش منم اشم تازه!.. اوهوم -
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 بود؟ خبر چه مگه -

 !بود خودت تولد کنم فكر -

 !اینطور که -

 !میگن راستظو کس همه به و همیشه که بشم ها بچه این قربون

 گرفته تدس با سرشو بودو نشسته همونجا هنوز.. لیدا اتاق به برگشتم کردمو تپلش لوپ از ماچ یه

 بود

 دارى؟ درد -

 !نه -

 !نگفتى؟ -

 کردم اشاره ساعت به انداختمو باال ابرو.. کرد نگاهم سوالى

 !فكلى جوجه کارگردان اون مال نكنه بود؟ کى مال کادو اون -

 !نبود قسمتش اینكه مثل... بود خدا بنده یه مال -

 !بدیش؟ بهش نمیاد دلت یا ، نبود قسمتش -

 زدى؟ سر رامتین به -

 !آره -

 !نگرفت؟ بهانه -

 !خریده کیك هم پرى مامان میگفت... بخریم کیك بریم بگو مامانم به گفت چرا -

 بشه بلند خواست.. نیاره خودش روى به کرد سعى.... پرید وضوح به رنگش حرفم این با

 میكنى؟ چكار -

 ..ببرمش باید ، دادم قول بچم به -
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 فطر ولى کرده دوزک بزک کى برا خودشو نیست معلوم!...شكل؟ سرو این با اونم! پات؟ ینا با -

 !اومده در کار از زرد تو

 ، ومدا یادم رامتین حرف با!.. بوده من تولد امشب فهمیدم..رفت در سمت گذاشتوبه زمین رو پاشو

 !نمیشه باورم! نه... من براى خودشو و باشه خریده من براى ساعتو اون لیدا اینكه اما

 همه مدید کردم نگاه.. کردم بلند پاشو رفتمو سمتش به.. شد بلند آهش برداشت که قدمو دومین

 ..شده خونى باند ى

 !کنى اش بخیه ببرمت باید ، کرده خونریزى بدجةرى پات

 ..میشم خوب میذارم یخ نمیخواد -

 !نباشه حرف من حرف رو -

 ..فتمگر بازوهاشو.. کشید عقب خودشو کامال

 ..بیمارستان بریم باید! نكن لج -

 مبچ و کنم بدقولى نمیخوام ، بیرون ببرمش دادم قول رامتین به.. میشه خوب بگذره کم یه -

 !بشه ناراحت

 ..میخریم کیك رامتین براى میریم بعدش ، میكنیم بخیه پاتو میریم هم با -

 ..بود افتاده خون رد ینزم ورو..گرفتم ازش حرص با ةنگاهمو..کنه مخالفت خواست باز

 بردارى که قدم یه هر فردا تا اینجورى.. دارى تمیزى ادعاى که تو.. شده خونى زمینم!.. ببین -

 !میوفته راه خون

 ..داد تكون مثبت عالمت به سرشو کردو فكر کمى

 خوب پات وضع نگى ، بخریم کیك رامتین براى بریم باید شد هم هرطور بدى قول باید ولى -

 هب برو ، دارى کار میبینى اگرم.. بخوره غصه بچم نمیخوام! حرفا این از و دیگه وقت یه و نیست

 !باشم کسى بار سر نمیخواد دلم ، بشى من اسیر نمیخواد....برس کارت

 ..شدم خیره چشمش تو کردمو اخم
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 مبرگشتی ، کن عوض خوشگالتم لباس این.. شو حاضر برو!... زنمى ، سرم خیر کدومه؟ سربار -

 !ببپوش

 تا شهب حاضر بگو رامتین به برو.... شد کنسل که جایى برم بود قرار چون ، پوشیدم اینارو.. اینا -

 ...بیام کنم عوض لباسمو منم

 ..رفتم بیرون اتاق از زدمو بهش لبخند

 از هم با. .کردم پاش به کفششو کردمو کمكش.. میپوشید جوراب داشت بودو دیده فیلمشو رامتین

 كىمش شال و مشكى پالتو یه و مشكى دامن یه با و بود شده حاضر هم لیدا.. رفتیم رونبی اتاق

 بود ایستاده منتظرمون

 به االتاح.. قشنگه خیلى ، مشكى پا تا سر رنگ وجود با تیپش!.. پوشیده دامن سرد هواى این تو

 ..بخوره اسرم میترسم ولى...شیك و پوش خوش همیشه.. باشه زده بدى تیپ لیدا ندارم یاد

 بیاى؟ میخواى وضع این با -

 چشه؟ مگه -

 !دامن؟ با ، سرما این تو -

 !بپوشم شلوار پام زخم این وجود با که ندارى توقع -

 داره؟ ایرادى چه شلوار -

 ..میشم اذیت.. بپوشم نمیتونم ، تنگه -

 !بپوش گشاد شلوار یه خب -

 !میكنى بحث چقدر ، دیگه بریم.. نمیاد خوشم گشاد شلوارهاى از کال.. ندارم -

 ات کرد باز هم از دستهاشو و لیدا جلوى رفت رامتین.. رفتم در سمت به گرفتمو دندون به لبمو

 ....کنه بغلش

 !من بغل بیا ، کنه بغلت نمیتونه ، شده زخم پاش مامانت ، جون عمو -

 ..میكنم بغلش ، نداره اشكال -
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 !میكنى لجبازى چقدر بشه؟ بیشتر خونریزیت ، بیاد فشار بهت میخواى -

 ..بغلم بیاد رامتین تا کردم باز هم از دستامو نشستمو زانو رو

 !جون عمو بیا بدو -

 شده؟ چى مامانم -

 !عزیزم بغلم بیا... بشه خوب تا دکتر میبریمش ، شده اوخ پاش -

 ..کرد مادرش به رو و نذاشت محلم

 میكنه؟ درد خیلى مامان -

 !ببین.. نیست چیزیم منكه وگرنه ، ترسوئه دىزیا عمو ، بشم فدات نه -

 ى ههم با وقتها بعضى ، نمیكنم درک زنو این واقعا!.. خوبه بشه باورش رامتین که چرخید دور یه

 اطرخ به ولى ، میسوزه خیلى پاش کف مطمئنا.. میاد نظر به قویتر مرد صدتا از داره که ظرافتى

 !نمیاره خودش ىرو به ، نشه ناراحت و نترسه رامتین اینكه

 گفت لیدا به نگرانى با گرفتو دستشو رامتین

 !مواظبتم من! نیوفتى گرفت درد پاهات اگه که نگهدار سفت منو دست ، جونم مامان بیا -

 یشهم عشقو.. میزنن حرف هم با عاشقونه چقدر!.. میكنن رفتار باهم قشنگ پسر و مادر این چقدر

 !کنه جدا هم از اینارو میخواست چطور بابا.. !ببینى هم به نسبت دوشون هر نگاه تو

 بازم ، کنم تحمل نتونم رو فشارشون اگه حتى...  دوتا این بودن هم با براى شدم پلى یه که خوبه

 !راضیم

 حلقه لیدا دور چپمو دست کردمو بلند راستم دست رو رامتینو ، کنارشون رفتم عمیقى لبخند با

 ..کردم

 !بگیریم جشن هم با رفتن دکتر از بعد قراره که بریم بیایید !هستم جفتتون مواظب خودم -

 عمو؟ چى جشن -

 !دیگه تولدم جشن -
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 گرفته؟ پرى مامان که همونا از -

 ؟ چطوره! اون از بهتر برابر ده یكى! نه -

 !جون آخ -

 قشنگترش لبش رو لبخند.. کردم نگاه لیدا به.. اومد در صداش که کردم محكم ماچ یه رامتینو

 !بود دهکر

 با..بپوشتشون تا کرد جدا دستم حصار از خودشو و آورد بیرون کفشى جا از هاشو بوت در جلوى

 کردم نگاهش تعجب

 بپوشى؟ میخواى اینارو -

 !آره -

 !بپوش راحت چیز یه ، میگیره درد پات -

 !خیابون؟ تو برم دمپایى با رسمم و اسم و وضع سرو این با که ندارى توقع -

 !کن پا راحت کفش یه ، طبییى ، گالشیى کفش یه حداقل ولى ، نه -

 یه طفق هم طبى کفش ، ندارم گالشیا مدل اون از من ، ضمن در ، نمیان تیپم به اونا ، خوبه همین -

 !بود بارم آخرین و اولین همون.. بودم باردار رامتینو که بود وقتى اونم ، پوشیدم عمرم تو بار

 !شدى حامله دوباره شاید! ؟ ودب بارت آخرین معلوم کجا از -

 پایین رو ها پله دزدیدو نگاهشو.. گرفت شرم رنگ صورتش و شد گشاد چشمهاش حرفم این با

 ..رفت

 من از حد این تا نمیكردم فكر.. شد سرخ خجالت از لیدا ولى ، زدم منظور بى فكرو بدون حرفمو

 !باشه داشته شرم

 ى کله سرو تو گاهى حتى و میزدیم حرف راحت مه با همیشه شناختمش شدو رامین زن وقتى از

 رمش و میكشه خجالت ازم بیشتر ، میكشم یدک شوهرشو اسم که االن اما.. میزدیم هم همدیگه

 !صورتشه رو دلنشینى
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 هیكلش داشتن نگه خوب و بودن رژیم و خوردن غذا کم به خیلى وقت هر... افتادم الناز یاد

 حامله باید که آخرش ، هیكلت برا نكن کشى خود)  یگفتمم بهش خنده با میداد نشون حساسیت

 ! (شى چاق فیل یه قد بشیو

! شهب ریخت بى تو ى بچ خاطر به هیكلم خدامه از من" میگفت و میخندید خجالتى هیچ بدون اونم

" 

 ازالن زبونى شیرین از تر شیرین برام لیدا حیاى شرمو این اما... آدماست بین تفاوت چقدر! هه

 !هعجیب!... بره یادش تولدمو بود نشده حاال تا! ؟ نیست خبرى الناز از امشب چطور راستى....بود

 الى زا پروین خاله مامانمو شدو باز در رسیدم که اینا مامان ورودى در جلوى.. رفتم پایین تا پله از

 که حالى در ، اشون خونه در روبروى من و ایوان در جلوى لیدا دیدن با.. کردن نگاه بیرونو در

 ..گرفت تعجب رنگ نگاهشون ، بود تنمون بیرون لباس و بود بغلم رامتین

 ..اومد خودش به زودتر خاله

 !؟ جون خاله میرى جایى -

 !بفرمایید هم شما.. بخوریم شام رستوران میریم ، بله ، خاله سالم -

 راتب که میبینه تدارک تو براى داره حاال تا دیروز از خدا بنده مامانت ولى ، خاله نكنه درد دستت -

 !کنه خوشحالت و بگیره تولد

 نزدین؟ حرفى من به چرا پس -

 گفت و کرد نگاه لیدا به غلیظى اخم با اومدو بیرون مامان حرفم این با

 !ننمیك رقصونى گربه و میدوئونن موش بعضیا نمیدونستم...  کنم سوپرایزت میخواستم -

 ماون بنابراین.. بودم نزده حرفى هم لیدا به ، کردم رزرو رانرستو پیش روز چند از من حال هر به -

 !باشم بچم زنو با متاهلیمو تولد اولین میخواست دلم...بوده خبر بى

 رهگ بود ایستاده مادرم سر پشت ، در جلوى بهت با که رنگى میشى چشمهاى تو نگاهم ناگهان

 با ازالن منو ى رابطه از قبل از اونكه اما!.. ناراحته لیدا چرا بگو پس میكنه؟ چكار اینجا این... خورد

 !؟ چیه برا شكستنش شیشه و ناراحتى دیگه.. بود خبر

 گفتم الناز به تشر با کردمو غلیظى اخم.. نكنم فكر چزا این به فعال کردم سعى
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 !میكنى؟ چكار اینجا تو -

 ..نداشت من از رو جمع تو اونم ، برخورد این توقع!.. خورد جا

 !رادین؟ چیه منظورت... من -

 مدىاو افتادى راه دوباره چى برا!.. نمیایى اینجا دیگه نگفتم دفعه اون من مگه!.. واضحه منظورم -

 ؟

 ...کنیم خوشحالت میخواستیم.. کرد دعوتم مادرت -

 امهخودتونوبرن برا ببینینو دور چشممو نمیاد خوشم.. نمیشم خوشحال خودسرى کارهاى با من -

 !بودم؟ نگفته یا بودم گفته!.. نیا اینجا دیگه بودم گفته!... بكشین نقشه و بچینین

 !بودى گفته -

 !میكنى؟ چكار اینجا پس -

.. نداشت توقع ازم..زد حلقه اشك چشمش تو..بودم نكشیده داد سرش حاال تا.. ترسید دادم از

 ..کشید بازومو کنارمو اومد.. نداشت ازم رفتارو این توقع هم لیدا حتى

 !کنه خوشحالت میخواسته..  ؟ میزنى داد چرا رادین؟ میكنى رچكا -

 !ماشین تو برو شما -

 ..رادین -

 !لیدا ماشین تو برو میگم -

 ..بگیره رامتینو تا آورد جلو دستشو

 !برو.. میارمش خودم -

 ..کردم نگاه الناز به دوباره.. رفت حیاط طرف به

 !؟ بود چى قرارمون و قول! ... میگفتى.. خب -

 ..کرد دعوتم مامانت -

 !؟ مامانمى مهمون پس -
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 ..آره -

 !بگذره خوش -

 با هک میشنیدم سرم پشت از مادرمو صداى.. افتادم راه حیاط سمت به گرفتمو هاش چشم از نگاه

 ..میزد حرف غیظ

 پرش و باال کشیونده رو بچه این کى از نیست معلوم!.. خطه هفت مار اون سر زیر اش همه -

 ...دخترم بیا.. تو بریم ییدبیا...کرده

 ....شنیدم هم رو الناز آلود بغض صداى

 ..میرم دیگه من.. شدم پذیرایى کافى ى اندازه به ، دیگه نه -

 ینا میكنه تحمل من به اش عالقه خاطر به شاید.. بود تقصیر بى اون شاید.. سوخت براش دلم

 احتیاج زمان به من ولى.. کردنم وشحالخ براى...اینجا اومده بودن من با براى شاید.. رو وضعیت

 به باید پس... بمونه میخواد خودش ولى ، زندگیت دنبال برو کنى صبر نمیتونى گفتم بهش.. دارم

 !یادب نباید اینجا شرایطى هیچ تحت بودم گفته.. میشد قائل احترام برام و میكرد گوش حرفم

 که میدن انجام کاریو فقط..  میكنن طرخ احساس و وسطه اشون عالقه پاى ویتى ها زن متاسفانه

 !درسته میكنن فكر خودشون

 ..زدم استارت نشوندمو عقب رامتینو.. شدم ماشین سوار

 ....شدیم بیمارستان اورژانس بخش وارد گرفتمو رو لیدا بغل زیر کردمو بغل رامتینو

 ..بشه بخیه باید و وسیعه بریدگى گفت لیدا ى معاینه از بعد دکتر

 ..کرد رامتین منو به نگاهى لیدا ، دکتر رفح این با

 بیرون؟ برید میشه -

 بذارم؟ تنهات -

 بیرون ببرش.. میترسه ، ببینه رامتین نمیخواد دلم -

 ..بشینه بیرون صندلى رو میبرم رامتینو.. باشه ، آهان -
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 !بمون پیشش خودتم.. نه -

 نیام؟ چرا من.. نمیترسم منكه -

 !بدزدنش ممكنه.. بذارى تنها رو بچه نباید -

 ..میام میكنمو قفل درو ماشینو تو میذارمش میبرم خب -

 من. .گذاشت تنها نباید که رو بچه.. بیوفته براش اتفاقى ممكنه تازه.. میترسه بچم!.. نه ، اوا -

 و نشه من نگران تا کن صحبت باهاش و پیشش بمون لطفا ، رامتینه براى نگرانیم تنها.. نمیترسم

 !نترسه

 باشم؟ پیشت من نمیخواى که طمئنىم -

 ...ممنونم دنیا یه پسرمى مواظب که همین -

 ...منتظریم بیرون ما.. خب بسیار -

 ..میشینیم در پشت.. بیام بزن صدا داشتى کارى هر

 !باشه -

 فعال -

 ...رفتم بیرون اتاق از گرفتمو بغلم تو محكم رانیتنو

 !مادرى حس... میمونم زنها کار تو وقتها بعضى

 خب. .بترسه بچم نمیخوام میگه وقت اون.. پرید وضوح به رنگش بشه بخیه باید گفت دکتر تا

 !میترسى بیشتر که خودت

 ....رفتن راه به کردم شروع خودم نشوندمو صندلى رو رامتینو

.. بود کرده قفل هم تو دستهاشو بودو ترسیده رامتینم.. برگشتم رفتمو سالنو طول بار ده شاید

 !حساسیه ى بچه خیلى.. نمیزد حرفى و بود زمین به نگاهش

 ...شد ریش براش دلم... باشه رامتین احساس نگران داره حق لیدا

 ..گرفتم دستشو نشستمو کنارش
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 بخورى؟ بخرم برات آبمیوه یه بریم میخواى -

 ...میشه تنها مامانم.. نه -

 !نگرانشى؟ -

 عمو؟ -

 جونم؟ -

 آخرم. .بیمارشتان میرفت اش همه بابام بودم کوچولو آخه... یادن دیگه بابام مثل مامانمم نكنه -

 که زرگب کنم صبر باید.. ببینمش نباید من گفته.... بمونه همونجا همیشه باید بابام گفت مامان

 !عمو؟ دارن نگه مامانیمم نكنه..میده نشونم بابامو اتاق میبره منو مامانم خود شدم

 ..میشه خوب پاشو به دارورمیزنه دکتر االن.. بریده اهاشپ فقط مامانت... برم قربونت نه -

 کمش نس این با بچه این... بود نگران لیدا نبود بیخود... فشردم ام سینه روى کردمو بغل رامتینو

 ...میكنه درک چیزو همه و میفهمه خیلى

 !یادشه هم باباشو رفتن حتى

 تا تمگذاش بغلش زیر دستمو ، رفتم ارشکن شدمو بلند سریع... اومد بیرون اتاق از لنگان لنگان

 !کنه تكیه بهم راحت بتونه

 گها بدونى اینك.. قشنگیه حس... عزیزترینام از دوتا گاه تكیه... شدم گاه تكیه زیاد روزها این

 کنه سقوط دیگرى ممكنه نباشى

 ...داره دوست رو گاه تكیه این هم لیدا که میدونم دلم ته ولى.. شدم گیر جو زیادى اینكه مثل

 قدم کامل ى انواده یه مثل ، همگام ، سه هر... دستم حصار در لیدا کردو جاخوش بازوم رو رامیتن

 ..برداشتیم

 ى خوخه تو تایى سه تا خریدم غذا رفتم زور به.. نكردم قبول ، خونه بریم کرد اصرار لیدا چى هر

 و تولدمه شب امشب ولى ، یدادم رو کیك خرید ى اجازه فقط ، لیداربود به اگه.. بخوریم خودمون

 ..باشه شیرین براش اش خاطره میخوام
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.. ردمیك من شرایط ى مالحظه باید.. کنه رفتار خودسر نداشت حق اون.. دلگیرم الناز دست از هنوز

 اونجا بیاد دارم دوست میپرسید باید.. میكرد مشورت من با باید اون ، کرده دعوتش مامانم گیریم

 !نه یا

 زنه هرچى از میشن باعث که چیزهایى.. زنانه حسادت.. زنانه مكر.. نیومد خوشم رشکا این از

 !بشم فرارى

 ..شده خیره خیابون به سكوت در ، لیدا و وابیده رامتین.. میكنم رانندگى سكوت در

 !داره؟ ها دسیسه و ها حسعدت این از اونم یعنى

 !ست پیله شیله بى.. باشه داشت شیشه خورده ندیدم حاال تا

 !رکه خودم مثل

 وقت هیچ ، بودم زن من اگه شاید.. میكنه تحمل زیادى و صبوره زیادى اون اینكه در تفاوتمون

 ..نمیكردم قبول مادرمو پدر هاى نهى امرو

 ، میگرفت ایراد کاراش ى همه از.. میداد گیر بهش چقدر مامان رامین و لیدا ازدواج اوایل یادمه

 چرا! چرا؟ که میشد بلند صدام میومدمو ستوه به من وقتها بعضى ..میزد کوفت سر بهش اش همه

 !داره دوست پسرتو خالصانه و صادقانه اینكه خاطر به فقط دشمنى و کینه همه این

 "نداره ربط تو به " بود جمله یه جوابم همیشه ولى

.. شهب تكرار بازم ، کشیده رامین رویى کم خاطر به که هایى غم دردو نمیذارم! میكنه فرق اینبار اما

 !کنن تعیین حدود و حد براش نمیذارم

 !بشه اش سینه ى همخونه آه نمیذارم

 !باشه عمرش ى همه برا اگه حتى.. بشم مردش.. بشم گاهش تكیه ام آماده

 ...نشكنم دل کنمو زندگى مردونه تا میبرم سر النازو به عشقم

 ...بذارم کج پامو بادام که کرد تعیین حدود و حد برام اول روز از که چند هر

 !مارموذ آرش اون به حتى.. نمیكنه نگاه مردى هیچ به ازرامین بعد میدونم

 !بده عذاب رو لیدا ، الناز ى واسطه به کسى نمیدم اجازه ولى دارم دوست النازو
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.. نمببی نگاهش تو غمو نمیخوام... شده حك ام شناسنامه تو اسمش.. قاعده بى یا قاعده با.. زنمه

 ...بشه زنانه اى دسیسه قربانى ذارمنمی

 ...نشه کوچیك ام خاله جلوى واینكه..قوقشه و حق از دفاع کارم کمترین و شوهرشم

 ...کنه صبر باید بخواد منو اگه.. بشه ادب باید النازم

 !کنه غلبه عشقش و دلش به حسادت نباید

 نزنه ربهض عزیزانم به من ى واسطه به و کنه اعتماد من به بگیره یاد باید

 :لیدا

 خانواده با امونو همه.. گرفته جشن لواسونش ویالى تو فیلممون پایان مناست به آرش امروز

 وراینج حسوحال گفت همیشه مثل که ویدا.. گفتم رادین و ویدا به فقط ام خانواده از.. کرده دعوت

 ى همه که االن ولى ، بیاد دنبالم تا مهمونیه ایى بگم بود منتظر کارم اوایل.. نداره مهمونیارو

 همه که رو رسمى هاى جشن این ى حوصله دیگه ، دیده نزدیك از رو معروف افراد و ها هنرپیشه

 ینورامت و خونه بمونه داد ترجیح... نداره رو نزنه سر ازمون اشتباهى حرکت باشیم مواظب باید اش

 ...داره نگه

 سما شنیدن با! کیه میزبان هستو چى مهمونى پرسید که بعدش دارمو کار گفت اول که رادینم

 ...بریم باهم تا میاد و میكنه کارهاشو گفت ، آرش

.. ذارمب داشتنش دوست پاى غیرتشو این نمیدونم... شده حساس آرش اسم رو انقدر چرا نمیدونم

 !برادرشه از مونده باقى میراث برابر در عادى واکنش یه این اینكه یا

 

 رنگ طالیى آرایش کمى... کردم اتو لخت حالت به موهامو یدموپوش رنگ شیرى شلوار و کت یه

 ...بود شده خوب صورتم... کردم

 شدو ازب اتاق در که بپوشم مانتومو خواستم.. گذاشتم تخت رو برداشتمو رنگمو کرم کفش و کیف

 ..اومد داخل رادین

 ..دبو دستش رنگم دودى کروات یه ، بود پوشیده مشكى شلوار با مشكى پیراهن یه
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 ...خوبه این ببین لیدا -

 ..کرد کج سرشو کمى اومدو جلوتر قدمى.. زد لبخند صورتم به نگاه با کردو بلند سرشو

 !شدى خوشگل چه -

 ..دوختم چشماش به نگاهمو زدمو لبخند

 !شدى خوب خیلى هم تو -

 بردم جلو دستمو.. برداشتم سمتش به قدمى.. گرفت عمق لبخندم.. برد ماتش

 !ببندمش برات بده ور کرواتت -

 !کرواتم؟ -

 !اوهوم -

 ..بلدم خودم ولى -

 ..رفتم فرو همسرى جلد تو روى زیاده انگار.. رفت باال ابروهام

 ..رفتم عقب قدمى میلته هرطور گفتن با و انداختم باال امو شونه

 !کن صبر -

 ..کردم نگاهش سوالى ایستادمو

 !ببندیش؟ برام میشه -

 بین از بلندى قدمو با امونو فاصله و دادم تكون تاکید به سرمو... رگشتب لبم به دوباره لبخند

 ..بردم

 به بازم ولى بلندم قد اینكه با.. بندازم گردنش دور اونو تا کردم بلند دستمو.. داد دستم به کراوتو

 وکرد اى خنده تك.. شدم بلند پا ى پاشنه رو کم یه.. نمیرسم رادین درشت و چهارشونه هیكل

 ..بشه راحت کارم تا کرد خم وگردنش

 !میبینمت ریز -

 !خب نزدى عینكتو -
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 گفت کشیدو لپمو.. خندید بلند اینبار

 !فسقلى نزن اضافه حرف.. بكن کارتو -

 سرم. .دوختم اش یقه به گرفتمو هاش چشم از نگاه... گرفت گر بدنم... شد تغییر دچار احساساتم

.. دمش جنبه بى زیادى کنم فكر.. شد منظم نا فسمن.. میلرزید دستم کمى... بود اش سینه تو

 گاهمون نداشتم جرات... شد تر طوالنى و عمیق تنفسش... میكردم حس خودم رو نگاهشو سنگینى

 ..میشه رو دستم التهابم از پر صورت و نگاه دیدن با میكنم احساس... بكشم باال

 غرورم نمیدم اجازه ولى ، گذرممی رادین خیر از.. بشم خورد و بشكنه غرورم ندارم طاقت من

 !بشه لگدمال

 عقب نهبشی قلبش روى و کنه فرمانى نا دستم اینكه از قبل ، سریع.. شد تموم کروات بستن کار

 ...میكرد نگاهم داشت موشكافانه رادین... بگیرم باال سرمو کردم جرات تازه.. رفتم

 نكنه! هان؟! برسى خان آرش مهمونى به زودتر میخواى نكنه ؟ چیه!.. دارى هیجان خیلى انگار -

 !خریدى؟ اون برا ساعتم اون

 !کنى؟ تمومش میشه.. نداره ربطى جنابعالى به ساعت اون -

 بیا وشممیپ کتمو من تا!.. گرفتى گرم باهاش ببینم اگه حالت به واى ولى.. میكنم تمومش باشه -

 !بریم

 باشه -

 مشغول هرکدوم و بودن خورده پیوند بهم تجف جفت که هایی آدم به و بودم نشسته لبخند با

 خندون صورت به گرفتمو جمعیت از نگاه ، میزم مقابل آرش اومدن با... میكردم نگاه بودن کاری

 گرفت مقابلم راستشو دست و شد خم کمی... شدم خیره آرش

 ؟ میدید من به رو رقص دور یه افتخار -

 وازشن گوشمو صالبتش پر صدای و شستن دستم رو محكم و گرم دستی که بدم جواب خواستم

 داد

 ! دادن رقص قول من به قبال متاسفانه -
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 ؟ درسته... فتوحی.... جناب زیاده فرصت.. مونده شب آخر تا خیلی -

 ..ولی بله -

 همراه من با میشم خوشحال.. برقصین هم با میتونین هستو فرصت شب آخر تا... میكردم عرض -

 ! لیدا خانوم بشین

 کردم باز زبون... شد فشرده بیشتر دستم.... شد چشمام به خیره

 .... من...  من -

 ..نداد من به رو دادن ادامه ی اجازه رادین باز

 قول ازش خونه تو زور به ، میگم که دورم یه این... نیستن رقصیدن اهل خیلی جان لیدا ولی -

 ! گرفتم

 ...اجازه با سپ.... منه بدشانسی از این انگار... خب!  اینطور که -

 خودش دنبال دستمو بلندشدو... بود دستش تو هنوز دستم....شد دور کردو خم سرشو کمی

 ...بشم همراه باهاش شدم مجبور... کشید

 بصاح خودشون جشن این در حاضر افراد که بود این به مجلس این خوبی.... رفتیم مجلس وسط

 من و.. باشن آنالیزمون حال در مدام تا نبود مونبین ندیده آدم های رسیده دوران به تازه بودنو هنر

 ...بكشم راحتی نفس باشمو جشنی تو مدتها از بعد میتونستم

... اون های دست و کوچیكن و ظریف من دستهای.... گرفت بزرگش دست تو راستمو دست

 تیوق ....افتادم دلبر و دیو داشتنی دوست کارتون یاد دستش به نگاه با.... بزرگ خیلی... بزرگ

 ...بود گرفته جای دیو بزرگ دست تو دلبر کوچیك های دست

 ....گرفت بر در کمرمو ، اون دیگر دست و نشست اش شونه رو چپم دست

 میخواست انگار.. آورد پایین سرشو کمی.... کردیم حرکت به شروع آرومی به.. آهنگ با همراه

 ..دمش خیره هاش چشم سیاه تو گرفتمو باال سرمو... بزنه حرفی

 ! مترسك اون بغل تو بری نمیومد بدت انگار -

 ! کن صحبت درست -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 آوردی ؟ هان.. ؟ بدی بهش امشب بودی خریده ساعتو اون نكنه!  ؟ خورد بر بهتون!  اوووو -

.... بخونم روشو نذاشتی که شب اون ؟ آوردیش ؟ چی رو عاشقانه کارت اون ؟ کنی تقدیمش

 ! ؟ نوشتی چی روش بگو االن حداقل

 بهت که مسایلی تو نمیاد خوشم گفتم بهت هم خونهه تو... ؟ کنی تموم رو بحث این میشه -

 ! کنی دخالت نیست مربوط

 ..ابروش بین اخم و نشست موهام بین دستش و گذاشت اش شونه رو بودو دستش تو که دستی

 روزه دو یكی مهمون... نیست توًِ  دل اهل آدم این!...  نمیخوام تورو بد منكه!  جون دختر ببین -

 اهیگ شاید میدونم... داری همدم یه به احتیاج انسانی هر مثل هم تو میدونم!  نیست ابدی.... ست

.. میخورم قسم.. کن باور... ولی!  کنی تنهایی احساس وقتی هر از بیش کننو باز سر هات زنانه

 ، باشه داشته دوست نرامی از بیشتر رو تو که شد پیدا مردی روزی اگه ، دادشم روح به قسم

 ! میكنم تقدیمش رو تو دستی دو خودم

 کردم نگاهش دلخوری با...وجودم ی همه شد بغض... گرفت دلم

 من ولی.. کرد تو پیشكش منو پدرت که درسته! ...  صالحمه به چی میدونم خودم ، آدمم من -

 کنی ریدیگ پیشكشش خواست دلت وقت هر که نیستم تو به رامین ی ارثیه.... نیستم تو میراث

 ! منو

 ...موهام خرمن تو شد چنگ دستش.. شد تر عمیق اخمش

 ؟ وسطه کسی پای نكنه -

 با رایب ام لحظه یه باش مطمئن... باشم داشته دوستش رامین از بیشتر که باشه یكی وقت هر -

 ! نمیشم هم تو ی اجازه منتظر و نمیكنم درنگ بودن اون

 ! هست یكی پس -

 

 ! تر تاب بی قلبم شدو رت خیره چشمام

 تشدوس.. نیستی مطمئن احساست به هنوز ولی..  هست یكی...  میگی اینطوری که هست یكی -

 ! ؟ درسته.....  کمتر یا داری دوسش رامین از بیشتر نمیدونی ولی ، داری
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 ! مربوطه خودم به -

 تونینمی که اینوًً...  رسما و اسماً ...شوهرتم مثال ناموس بی منه! ..  مربوطه منم به اینبار!  دِ نهًِ د -

 که اونجایی تا....  ؟ هان... بشی جدا من از باید رفتن دیگه یكی با برای حداقل.... بشی منكر

 ! ؟ هستی.... نیستی هم هرجهت به باری و کاری کیف اهل میشناسمت

 ...میكنم معرفیش خودت به نفر اولین.. شد پیدا میگی تو که آدم اون وقتی -

 خودت به!...  دلی دو هنوز دارم ازت که شناختی با فقط... شده پیدا مطمئنم! ..  کن معرفی بخ -

 این وت نمیخواد دلم... بزی ریش مردک این مثل گرگایی چنگ تو بیوفتی نمیخواد دلم... کن رحم

 ! بخوری شكست بعد و کنی فرض آدم مترسكو این ، زندگی ی مزرعه یا چمنزار

 ! نباش من نگران -

 

 ...بگیرم فاصله دستاش حصار از کردم سعی... شد تموم آهنگ

 بودیم نشسته که میزی سمت به کشیدو هاش دندون روی زبونشو.... بكشه عقب شد مجبور

 ....رفت

 ! عصبانیه حد از بیش یعنی حالتش این

 از یا. .شده عصبانی و اومده جوش به غیرتش رفته ای دیگه مرد سمت به فكرم اینكه از ، نمیدونم

 . و کیه مرد اون نمیدونه اینكه

 : رادین

 هم ، داره پا یه مرغش هم.... نمیرسیم ای نتیجه هیچ به ولی ، میكنم بحث الناز با دارم دوساعته

 ....نمیكنه درکم اینكه

 به دستمو شدمو خیره چشماش تو صورتم روی واضح و غلیظ اخمهای با.. نمونده برام اعصاب

 ...کنه سكوت تا تمگرف جلوش استپ حالت

 نگاه ، چشمش پشت کردن نازک با و نشست صورتش رو ظریفی اخم.... کرد نگاهم و تعجب با

 ...گرفت ازم
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 ؟ بودم نزده بهت حرفامو اول از من مگه.... نمیره ات کله تو میگم هرچی -

 ؟ چی که داشتی نگه هوا در لینگ منو.... کنی معلوم منو تكلیف باید تو ؟ چی که...  خب -

 فتمگ بهت شدیم دوست هم با که اولی روز از... ؟ میگی اینو هی کرده گیر سوزنت ؟ تكلیفی چه -

 خالف بخوام که نیستم عاشقت اونقدر ولی میاد خوشم ازت گفتم... نیستم گرفتن زن و ازدواج اهل

 خسته کدوم ره بود قرار!...  کردی قبول خودت گفتمو.....بدم ازدواج به تن کنمو رفتار ام عقیده

 ودتوخ کردی پیدا من از بهتر اگه بودم گفته بهت..... زندگیمون دنبال بریم ، نخواستیم شدیمو

 نم.... نشستی پام به خودت... خواستی خودت!...  ات آینده و سرنوشت دنبال برو نكنو من حروم

 ! نذار من سر الكی منت پس... وقت هیچ.. بودم نكرده اصرای

 به اهر.... کنی اش پاره تیكه میخواستی مینداخت بهم چپ نگاه یكی وقت هر یول... برو گفتی -

 نای زندگیمون تو پریده پا جفت لیدا که حاال.... ام نداشته ریش به میبستی دارم دوستت راه

 ! ؟ میزنی حرفارو

 این از که میدونی.. بپیچونی خودت نفع به حرفو نمیخواد هم تو.... نداره ربطی لیدا به من حرفای -

 امروز حرفای ی همه!...  تو بخصوص... نكنه بازی رو باهام کسی نمیاد خوشم.... متنفرم اخالقت

 رفتیگ فراموشی نشنیدنو به بودی زده خودتو تو منتها... گفتم بهت اول روز که حرفاییه همون منم

 ! انگار

 میای کنی ازدواج بخوای وقت هر میگفتی که یادمه طور همین.... یادمه حرفاتو ی همه.. نخیرم -

 جازدوا من با گرفتی ازدواج به تصمیم روزی اگه ولی نیستی ازدواج اهل بودی گفته.... من سراغ

 ! دیگه کس نه... میكنی

 زیچی اون منو بین میدونی هرکسی از بهتر که تو وگرنه.... بود بابام ی برنامه لیدا منو ازدواج -

 ....نیست

 گفت ای خیره اهنگ با نشستو اشك چشماش تو

 ! اینطوره که لیدا برای حداقل..... هست بینتون چیزی یه که اینه از منم درد -

 ....نمیكنه نگاهم من به لیدا... ؟ کرد گل ات زنانه حسادت باز -

 ...داره دوستت میدونم که من وگرنه.... ترسشه از خب -
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 ....برادرش مثل ولی ، داره دوسم -

 جدا ازش ، شد نامت به ها کارخونه و گذشت که مدت یه بود قرار!  میكنی فكر اینطوری تو -

 ...بمونه برادرت زن فقط بود قرار.... باشی نداشته دوستش من از بیشتر بود قرار.... شی

 ....داداشمه زن هنوزم... لعنتی موندهًِ  د -

 ودیب کرده تموم کارو حاال تا وگرنه هستین، راضی ازدواج این به دوتونم هر.... زنته اون!  نیست -

 ! میكردی معلوم منو تكلیف و

 ازدواج کیس عنوان به تو رو اولم از من! ...  برو نمیخوای... بمون میخوای..... معلومه تو تكلیف -

... بری که مختاری و آزاد تو... باش داشته رودروایسی نه.. کن تعارف نه.... بودم نكرده حساب

 هدفم به تا کنم گوش حرفش به باید... بوده اون حرف به ازدواجمون. ..نمیده اجازه آقاجونمًً  دوما

 ..برسم

 ؟ بدی گوش باید.... شكمش تو بكار بچه یه بگه آقاجونت شاید -

 اتفاق این وقت هیچ.. نداره امكان... نه... ؟ لیدا منو..... کردم نگاهش خشم با شدو مشت دستم

 ...نمیوفته

 ....نیمیز حرف دهنت از بزرگتر داری -

 بود اپید اون نگاه از که طور همون.... برسی ات خواسته به تا میشی قایم آقاجونت پشت داری تو -

 خاطر به که میگی دروغ.... داری دوستش.... میخوای اونو که معلومه هم تو نگاه از.. میخواد تورو

 از احتیر این به که ودینب کسی تو وگرنه... کردین بودن هم با ی بهانه رامتینو جفتتون.... باباته

 ....بگذرم من

 ...هرکسی از... میگذرم باشم نداشته اعتماد بهم که هرکسی از من -

 جواب خوب.... دیگه همینه ریختن تو پای به عشق سال چند حاصل... گرفتم جوابمو!  خوبه -

 !دادی محبتامو

 ...الناز -

 ..داد جوابمو خشم با کردو داخل پنجره از سرشو... شد پیاده ماشین از
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.. ...بسوزی خودتم بذار ، سوزوندی منو که حاال! ...  دیدی منم دیدی گوشتو پشت.... درد النازو -

 خیلی... کرده خواستگاری ازم.. حقانی کوروش جناب..... امروزت قدر رغیب و دیروز شفیق رفیق

 نامزد باهاش هم هفته آخر تا.... میدم رو بله جواب بهش امروز همین.... وایساده پام به وقته

 ..باش خوش جونت لیدا با برو هم تو... میكنم

 ! ماشین تو بشین بیا... نیار باال منو روی اون الناز -

 ...پـــــــَر.... الناز...... شد تموم!....  بشر برم روتو -

 

 ....برداشت قدم ماشین جهت خالف.. تند های قدم با کشیدو عقب سرشو

 .....شد کوبیده مونفر رو شدو مشت دستم

 منه مال که هرچیزی رو بذاره دست داره عدات قدیمم رفیق.... نامرد........ کووورووووشششششش

! 

 ....تره دشمن هرکسی از یرت پشت ولی... دوسته روت جلو

 ...بوده نگفته بهم خواستگاریشو ی قضیه حاال تا چرا که الناز از عجبم در

 ! پیاز بآ تو بودتش گداشته معلومه!  هه

 لوممع من تكلیف باید امشب.... آوردم در پرواز به ماشینو سرعت آخرین با گذاشتمو گاز رو پامو

 ...بشه

 

 ...فشردم مكث بدون گذاشتمو زنگ رو دستمو

 ..باال بیا! تویى؟ رادین... ا... خبره؟ چه -

 ..رفتم اش خونه به محكم قدمهاى با من و زد درو

 ..بود منتظرم در جلوى
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... یرانا ى ستاره شوهر.. حرفمو میكنم اصالح! نه.. سهیل ى ستاره... اینجاست کى ببین ، به هب -

 !کردى ما یاد ، عجب چه! هووم؟

 ..میگم بهت تو بیام بدى راه -

 ..بفرمایین.. دارید اختیار -

 به زدو خندى کج... زد اش خوخه تو چرخى نگاهم.. شم وارد تا شد منتظر کردو کوتاهى تعظیم

 ...رفت بارش میز سمت

 !پره توپت حسابى انگار -

 !پره دلم -

 ..باشه نمونده دلت به غم دیگه ساعت یه تا که میكنم کارى.. اومدى جایى خوب پس -

 ..برداشت گیالسى

 میخورى؟ چى -

 ..نیومدم مهمونى برا -

 بریزم؟ کدوم از... بزنیم گپ میخوایم.. میدونم -

 ..بریز شو قوى یه -

 !شمچ به اى -

 منو لشالك کردم حس االن همین از.. بود قوى خیلى... کشیدم سر نفس یه.. گرفت مقابلم گیالسو

 ..ندم اهمیت که هستم عصبانى قدر اون ولى... گرفت

 !میخواى؟ دیگه یكى -

 !بریز -

 ...خوردم نفس یه دومم گیالس

 ..گوشم سراپا بنده ، خب -

 !چرا؟ -
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 !چرا؟ چى -

 !بگو راستشو... من هم میدونى وت هم! گرفته؟ بازیت -

 ...گفت بهت باالخره پس -

 داد ادامه حرفشو بیشترى جسارت با و شد خیره چشمام تو

.. بود تو دنبال چشمش میرفتى هرجا تو زمانى همون از.. اول روزاى همون از... داشتم دوستش -

 ..نمیدید منو که ساالیى همون از

 ...نداشتى حق -

 اینكه یا! کنى خواستگارى ازش و بشه تموم گذرونیات خوش روزى یه بود قرار چون چرا؟ -

 !؟ ببینه هاتو بچه شدن بزرگ حتى و بشینه تو منتظر عمر آخر تا قراربود

 !کووورش -

 داداشت زن با وقتى ولى... نزدم دم.. نزدم حرف قدیمى دوستى اون خاطر به ، سال همه این -

... زد پسم معمول طبق اونم گفتمو الناز به.. کنم وتسك نداشت دلیلى دیگه... کردى ازدواج

.. هبیوفت برات اتفاقى و دعوا بیاى میترسید... میكنى قاطى چون ، نگم چیزى بهت کرد خواهش

 در اشكشو داداشت زن خاطر به دفعه هر وقتى ولى.. شدم ساکت گذاشتمو جیگر رو دندون

 از اومدو هق هق با وقتى... میكرد دل درد اهامب سراغمو میومد دریایى هاى چشم با وقتى... آوردى

... نمک نگاه بشینمو ساکت نتونستم دیگه موقع اون گفت، آوردى سرش تولدت شب که بساطى

 ولى.. .میشستم ساکت ساال این ى همه مثل ، کنى خوشبختش بود قرار اگه ، داره حدى منم تحمل

 دلیل اونقدر.. داد منفى جواب... کردم رىخواستگا ازش... نمیتونم میذارى دلش رو داغ که حاال

 یه دش قرار.. میكنه فكر پیشنهادم رو گفت سر آخر ، شستى ازش دل تو کنه باور که آوردم براش

 شترک همیشه براى کنه ترکم رادین اگه اینبار گفت.. بزنه حرف باهات و بده بهت دیگه فرصت

 !؟ تو یا کردم بد من... بگو خودت حاال... میكنم

 ..داشتم دوسش من -

 !دارى دوست لیدارو تو میگه اون اما -

 ...کرده کورش حسادت... زده توهم -
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 دارم گود بیرون از من.. گفته بهم لیدا دربرابر العمالتو عكس ى همه! زدى کورى به خودتو تو -

 !دارى دوست....  رو لیدا.. تو... میبینم

 !نه -

 هب واى... میكردى خالى شونه ازدواج بار زیر از ، نبود دالی که موقع اون.. باشى بین واقع بهتره -

 ..کنم خوشبختش میخوام... الناز زندگى از بكش کنار!.. دارى هم بچه یه و زن یه که حاال

 !اول همون از.. من هاى داشته به داشتى چشم فقط تو!.. نمیكنى ه اینه دردم -

 شدو ناامید ازت وقتى بود گفته... نداره اعتماد بهت دیگه اون... ضمن در... داره فرق برام الناز -

 قعوا... کن فراموش الناز... میده مثبت جواب پیشنهادم به و میگه بهت منو جریان ، برید ازت دل

 ...دادى دست از بودنو اون با فرصت تو!... باش بین

 ...تاریك جا همه بودو شب نیمه... رفتم خونه خراب حال با

 ...کور و سوت و بود شب

 یا ستمم نمیفهمم حتى.. خوردم پیك چند نفهمیدم... رسیدم نشستمو فرمون پشت چطور نفهمیدم

 !نه

 ..کردم پرت کاناپه رو خودمو کردمو باز درو... رفتم باال ها پله از کشان کشان

 ...کشیدم عمیق نفس بستمو چشمامو... داشتم دوست رو خونه آرامش و سكوت

 ...عالیه بوش... اوومممم... داد نوازش بینیمو ، زنونه عطرى

 پس در... ظریف اندام اون رو نگاهم... کردم باز چشم.. شكست شبو سكوت زدنش قدم صداى

 ...تنشس ، داشت تنش پوست با زیبایى تضاد مشكیش رنگ که... حریر بلند خواب لباس اون

 هب شدم خیره... بود زده رقم کاملیو. نورپردازى آباژور نور با که.. خونه فضاى روشن و تاریك تو

 ...تراش خوش و کشیده پاهاى اون

 ...گرفت نشونه صورتشو... و رفت باالتر نگاهم
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 اهمنگ... شد خم سمتم به سرش و نشست کاناپه ى دسته رو دستش... شد نزدیك اى دیگه قدم

 پنج فقط شاید... تر پایین کمى حتى و.. هاش شونه سر رو... بدنش رو خورد سر ، چشمش از

 ..سانت

 بودى؟ کجا! ریخته؟ بهم ات قیافه چرا... کردى دیر چقدر... رادین -

 شوهر زن یه وظایف... شناسى وظیفه همسر چه امممممم!... بودى من منتظر نخوابیدى؟ هنوز -

 !نه؟... بلدى خوب دارو

 !مستى؟! رادین؟ میگى چى -

 و بردم باال امو اشاره انگشت.. .شدم خیره صورتش تو سكسكه یه با همراه و زدم آرومى ى قهقه

 ...کردم مكث لبش رو گذشتمو بینى از... کردم انگشتم با حرکت به شروع پیشونیش از

 !میدونستى؟... خوشگلى خیلى -

 ..موهاش به زد چنگ دستشو... ایستاد صاف.. کشید عقب سرشو

 ..کنم درست عسل شربت برات بهتره -

 !هست؟ تو چشماى مثل عسلش -

 !نخور ندارى رفیتظ وقتى -

 ...نكردم خوردنت به شروع که هنوز ؟ چیو -

 ...بخوابى برى بهتره -

 ..بخوابیم بریم...بود بجایى پیشنهاد... نمیشه این از بهتر -

 چهار تو من و شد اتاقش وارد... شدم کشیده دنبالش وار اتومات... من و رفت اتاقش سمت به

 ...میرفتم سرش پشت اتاقش چوب

 ...گرفت خشم رنگ بعد و تعجب رنگ اول اش چهره دیدنم با و برگشت

 !شیرینه انقدر اخمش همیشه یا مستیه اثرات نمیدونم

 !کجا؟ تو -
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 !مشكلیه؟! شجاع آقا ى خونه -

 ...رادین خودت اتاق برو -

 ما وسوسه بیشتر.. نگاش این و صداش تحكم این اصال... رفتم جلوتر شدو بیشتر جسارتم

 ..میكرد

 !نمیدونى؟ اینو هنوز!.. بخوابن هم پیش باید شوهر زنو -

 ...کردى کوفت زهرمارى اینقدر که همونجایى برو... ندارم مستو آدم یه با بحث ى حوصله من -

 ...شد دستم اسیر اش چونه.. رفتم جلو اى دیگه قدم

 هاینك نه... یادب راه شوهرش دل به باید.. ببره فرمان شوهر از باید زن!... ادبى بى... نچ نچ نچ -

 !کنه دلبرى فقط

 :لیدا

 

 !چشه نیست معلوم... نمیكنم درک رادینو... ترسیدم خیلى

 وت شد خیره و فشرد بیشتر امو چونه.. شد دستش اسیر بازوم که بكشم عقب سرمو خواستم

 ..چشمم

.. .حاضره و حى رامتین که نمیدونى نگو! چى؟ یعنى میدونى.. شوهر و زن!... من زن... منى زن تو -

 تنها.. دادم دست از النازو امشب من.. من مال... منى مال امشب از تو.. هاته دونسته بر مدرک و

 آوردن بدست براى من.. نیست خیالى.. دادم دست از داشتو دوسم خودم خاطر به که دخترى

 میدونى ..بدى تاوان باید هم تو... بوده الناز دادن دست از تاوانم.. دادم تاوان ها کارخونه

 !چجورى؟

 ..داد ادامه و آورد تر جلو صورتشو

 ...من لمث درست... باشى دارى دوسش که کسى با نمیتونى دیگه... من با روحت کردن تقسیم با -

 از ى هبهان به! میخواى چى میگیو چى نمیفهمى مستى تو... نمیكنم درکت... کن تمومش رادین -

 ..نمیدم اجازه بهت.. .برسى نیازت به میخواى الناز دادن دست
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 !کارى هر... میدم انجام بخواد دلم که هرکار... نمیگیرم اجازه تو از من -

 ..گذاشتم صورتش رو دستمو.. بیاد کوتاه تا بشم وارد دوستى در از خواستم

 !باشه؟.. کنیم صحبت صبح بذار... نیست خوب حالت االن -

 ...سیدبو دستمو کف و چرخوند کمى صورتشو.. بودم تاییدش منتظر و میزد دو دو نگاهش تو نگاهم

 خوشگل خیلى امشب تو.... برسیم ترى واجب کاراى به امشب بهتره ولى... میزنیم حرفم -

 !شدى دلبر خود خود اصال... شدى خواستنى... شدى

 ..کاش... بره غنج میدادم اجازه دلم به تا.. بود دلش ته از واقعا حرفش این کاش اى

 ...اومد جلوتر. ..رفتم تر عقب

 ...تخت لب نشستم... تخت به خورد پام... رفتم تر عقب باز

 ...اومد جلوتر سرش... نشست لبش رو لبخند

 !رادین -

 رادین؟ جون -

 حال گویاى و معلومه لباسم روى از قلبم میكنم حس که شدید اونقدر... گرفت شدت قلبم ضربان

 ...خرابمه

 ...نشست اش سینه رو دستم

 رو تنشس پیشونیش و اومد جلو سرش... شدم خیره بهش ترس با...شد دستاش اسیر دستم مچ

 ...صورتم تو کرد فوت و کشید عمیقى نفس... شد بسته پلكم.... پیشونیم

 برام دارم دوست قرمزم من البته.... زرد مشكیو میاد؟ بهت خیلى مشكى بودم گفته بهت حاال تا -

 !بپوشى

 ای!... باشى نیاز ى کننده برطرف یه حكم عشقت براى که بده قدرچ... ریخت فرو چشمم از اشك

 ...باشى تاوان یه... بدتر حتى

 ...رادین بذار راحتم -
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 ...آبم پر نگاه به شد خیره...گرفت قاب صورتمو دستاش با شدو جدا سرش

 !؟ وسطه ساعت اون صاحب پاى شایدم! آهان میاد؟ بدت من از نكنه -

 ....ولى... وسطه ساعت صاحب پاى قیقتاح... شد تازه دلم داغ

 ..گرفتم ملتمسش خمارو چشماى از نگاه چرخوندمو راست سمت به صورتمو

 !نیاز مرد و نازه زن نباشه چى هر... میخرم نازتم! ست؟ زنونه ناز همون کارا این -

 ...کشید سرخوشى با نیازشو

 ...کشیدم عقب خودمو

 ...برو... میخواى چى یفهمىنم االن... تو... تو... بذار تنهام -

 امشبم همین... میخوام رو تو من!... میخوام چیو میدونم دیگه وقت هر از بیشتر االن اتفاقا -

 !..بیاى راه دلم به باشیو کنى گوش حرف زن باید م تو... میخوام

 !نیست تو هوس به رسیدن پل من تن... رادین کن بس -

 ...بكن میگمو که کارى... نده من تحویل سلمبه قلمبه حرفاى این از -

 ... میترسه ، خوابه رامیتن... نبر باال صداتو -

 هب کمم یه بیا... بیا... نره باال من صداى و بترسه نمیخواى اگه اى نمونه مادر انقدر که حاال -

 !برس زنانگیت وظایف

 ازالن... ورمبخ افسوس بعدا بدمو اش خواسته به تن نمیخوام.. ست فایده بى مست آدم با بحث

 زا که وقتى براى بود گذاشته اونو... نرسید بهش دستش وقت هیچ چون ، بود تك و خاص براش

 اونو واقع در... سراغش بره باشه داشته مشترک زندگى خواست و شد فارق کردن جوونى

 مادر بلكه! هیچ ، نیستم که دختر حتى من... من و.... دختره اون چون... اون چون میخواست

 ...تمهس

 ..بودم شبش یك همسر فقط که بخورم اینو افسوس بعد نمیخوام

 عقب من که اندازه همون رادینم...تخت لب رسیدم تا رفتم اونقدر... رفتم عقب عقب تخت رو باز

 کنم؟ چكار خدا واى.. نیست بردار دست انگار امشب... میومد جلو میرفتم
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 میز رو چشمم... فرار راه یه.. هستم روزنه یه دنبال. ..میكنم نگاه اتاقو دور دورتا میچرخونمو سرمو

 ...میمونه ثابت تخت کنار پاتختى

 !كنندهش.. البته و... ظریف و نازک... اى ترکیه کریستاالى این از انگار خوشبختانه... روشه لیوان یه

 ..نمیكنه ایجاد زیادى صداى هم.. میشكنه زود هم

 بلند نرادی آلود تمسخر صداى... برمیدارم لیوانو میبرمو جلو دستمو... بشه بیدار رامتین نمیخوام

 ..میشه

 ...بخور.. جونم بخور... میكنى خوبى کار! ... بخوابه؟ استرست بخورى آب میخواى -

 تر ظریف صدایى و ظریف اى ضربه با.. میزنم تخت کنار به لیوانو شده چى بفهمه بیاد تا

 ....میشكنه

 ...میگیرم متعجبش چشمهاى بلمقا میدارمو بر اشو تكه یك

 !میكشم خودمو بیاى دیگه قدم یه... نیا جلو -

 ...میشینه لبش رو پوزخند

 ....خودش واسه ایه قمه! ؟ شیشه خورده این با -

 !میزنه قهقه بلند

 !میترسه خوابه رامتین.. بیرون خودت با ببر اتم مسخره هاى خنده این... بیرون برو -

 خیلى بودم گفته قبال... نمیخورم جم اینجا از نگیرم خانوم خوشگل وت از کام یه تا امشب -

 !؟ خوشگلى

 ودمخ به میكنم سعى... میلرزه دستم میگیرنو اوج قلبم ضربان... میشم پرخواهشش نگاه مات

 ...نگیرم قرار تاثیر تحت و باشم مسلط

 یومدن یادش هیچى شد اربید که صبح بسا چه.. میكنه چكار و میگه چى نمیفهمه... مسته االن اون

 ...شده خورد دلى بمونمو من... من و

 ...میدم حرکت رو شیشه تیكه دوباره
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 !دستت از بشم راحت کنمو خالص خودمو نزدم تا برو گفتم -

 ...میشه خوشگلتر ابرو بین گره این با که حقا... میشینه صورتش رو اخم

 تو قراره هم فردا از البد... بینم بكش. .میكشم خودمو چى؟ یعنى... کنار بذار بازیو مسخره -

 اراست سوپر زن اون قضا از! کرد خودکشى شوهرش تعرض از نجات براى زنى بنویسن ها روزنامه

 ...جونش پاى تا حتى.. کرده دفاع شوهرش برابر در خودش از... هست ایرانم

 ...میاره جلو دستشو و میكشه طرفم به بیشتر تخت رو خودشو

 !نمیكشه خجالتم... اینو نمببی من بده -

 تمسم به خواست تا... بعد بردمو عقب رو شیشه شدمو هول بگیره دستم از رو شیشه خواست تا

 ...آوردم در حرکت به سمتش به رو شیشه کنه جهش

 ..افتاد دستم از شیشه شدو بلند آخش صداى فقط... شد چى نفهمیدم

 :رادین

 ...میاد خون داره بازوم دیدم کردم سوزش محل به هنگا... سوخت دستم ، طرفش برم خواستم تا

 :گفتم بلندى باصداى تقریبا شدو بیشتر عصبانیتم

 !کردى؟ غلطى چه -

 حق ولى... سوخت براش دلم... میزد موج چشمش تو اشك رد... شدم خیره رنگش سرخ نگاه تو

 ...بیاد اصول و ادا همه این طبیعیم حق خطار به نداشت

 با و کرد نگاه دستم به ترس با... بودم نزده حرف باهاش اینطورى حاال تا.. .خورد جا لحنم از

 :گفت آرومى صداى

 !میترسه.. خوابه رامتین... هیس -

 !رامتینه فكر باشه من نگران اینكه بجاى هم شرایط این تو... اومد جوش به خونم

 ...بشه نگرانم کم یه دارم توقع ولى... دارم دوستش.. برادرمه پسر

 ..توپیدم بهش خشمى از پر ولى شده کنترل صداى اب
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 !؟ شدى الت من براى!... من واسه شدى گانگستر -

 وردهخ رو ضربه این زنم از اینكه ولى ، نبود عمیق خیلى زخمم... بود زخمیم بازوى به خیره نگاهش

 ...شد تموم گرون برام بودم

 ..چشمام تو شد خیره رفتو هم تو اخمش

 !بود ات حق -

 ردممیاو سرش به بالیى وگرنه... نریزه خونش که بودم گرفته بازومو دستم با... اومد باال رمکف

 تتخ به دومون هر نگاه... بود شده خونى تختى رو... شدم بلند تخت روى از کشیدمو پوفى.... که

 ىدپوزخن.... گرفت خون رنگ تخت ، بودن هم با بدون باشیم هم با میخواستم که اولى شب... بود

 ....رفتم بیرون اتاق از.... نشست لبم رو

 ...شنیدم سرم پشت از صداشو... اومد دنبالم

 ...کنیم پانسمانش درمانگاه بریم باید ؟ میرى کجا -

 "... ببند دهنتو " میداد معنى یك فقط که هایى نگاه اون از.. کردم نگاهش برگشتمو

 ...اعصابم رو انداخت خط صداش دوباره

 ....کنى رعایت خودتو حد میخواستى... بود خودت تقصیر -

 شطرف به سرمو برگشتمو تند اونقدر.... شدم نگاهش میخ برگشتمو..... آورده در شورشو دیگه

 ...شد میخكوب سرجاش که بردم

 وقت همه این!.... رسمیم شرعیو و عقدى زن با!.. زنم با فاصله اتاق یه! ؟ کجاست من حد! حدم -

 نمیتونم... مردم منم... داره حدئ منم تحمل... آدمم منم... بیاى کنار خودت با که نیومدم طرفت

 دارم حق... میرى رژه جلوم میكنیو درست خودتو مدل یه روز هر... بگیرم ندید زنمو هاى زیبایى

 !بخوامت شب هر اصال یا شبا بعضى

 ...صورتم تو شد براق
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 احترام ، میكرى رعایت حدود و حد! ؟ دمبو داداشت زن دیروز تا چطور!... رادین کن تمومش -

 نیازهاى میتونه و زنه یه هم لیدا افتاد یادت رفت دستت از جونت الناز تا حاال... میداشتى نگه

 !؟ کنه براورده کوفتیتو

 !نداره ربط الناز به -

 یه.... هخون اومدى پاتیل و مست و آباد ناکجا رفتى ناراحتى از.... داره که میدونى خودتم... داره -

 ظرن ببینى... بگیرى اجازه من از اینكه بدون اونم... خوابم اتاق تو اومدى افتادى راه من دنبال کاره

 ...نه یا دارم دوست اصال بپرسى! چیه من

 ....ممكنه یعنى... گرفته حسادت بوى و رنگ. میكنم حس.... نیست همیشه مثل حرفاش

 دست از اعصابم... پریده سرم از مستى کم یه... هبهتر حالم اومدم که پیش ساعت نیم به نسبت

 آب به گدار بى نباید اینبارم... نكردم نگاهش بد چشم به وقت همه این منكه..خوده خودمم

 اون با... مشكى نازک پیراهن اون با... لیدا امشب ولى.... میكردم رفتار تر خوددار باید... میزدم

 بود کافى ندا یه فقط...بود شده برو دل تو بدجورى... خوابش از خمار نگاه با.... مواج و باز موهاى

 ...تو زن! زنته لوند زن این...  بود جمله یه ندا اون و.. بزنم رو اى مالحظه هر قید

 دوباره... رفتم اتاقم طرف به و دادم تكون سرمو.. . اومدم بیرون سرانجام بى افكار این از

 ...کردم نگاهش چشم ى گوشه از ایستادمو... شد همراه باهام قدمهاش

 !؟ بیوفتى راه من دنبال میخواى تو اینبار نكنه کجا؟ -

 !ببینم زخمتو میخوام... نزن بیخود حرف -

 !؟ میسوزونه دل مضروب برا ضارب حاال تا کى از.. نكرده الزم -

 !باشه شوهر اصطالح به مضروب که وقتى از -

 !؟ اصطالح به چرا -

 !میكشى یدک اسمشو فقط چون -

 ..گفتم صورتش جز جز به نگاه با کردمو باریك چشمامو...چشمهاش به شدم خیره برگشتمو

 !گذاشتى باال طاقچه خودت.. نباشم کش یدک دیگه میخواستم که من -
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 ؟ چیه مردا شما مشكل میدونى -

 ..داد ادامه که کردم نگاهش سوالى

 تو دهش خالص ذهنتون!.. میبینین خواب ختت تو فقط بودنو شوهر و بودن مرد که اینه مشكلتون -

 !خواب هم... یعنى... زن اینكه اونم.. موضوع یه

 ...رفت باال ابروم یه

 !میكنه ترش خواستنى خوردنا حرص این... نشست لبم رو لبخند

 !؟ اینه از غیر مگه -

 ..متاسفم برات که واقعا -

 !میكنى هم درازى بونز تازه کردى ناکار شوهرتو زدى که متاسفم تو برا منم -

 یستن عمیق هم خیلى انگار... کنم پانسمان زخمتو بشین... افتاده کار از مخت که خوردى انقدر -

 !باشه احتیاج دکتر به که

 !؟ دادین تشخیص اینو شما وقت اون -

 !نریز مزه -

 ..برگشت اولیه هاى کمك ى جعبه با بعد دقیقه چند و رفت بیرون اتاق از

 !وایسادى هنوز که تو -

 !؟ برقصم ؟ کنم چكار پس -

 !بخورى؟ خرخره تا مجبورى ندارى جنبه که تو -

 ..نیستم مست اصال االنم... باالست ظرفیتم من -

 ...بشین!... دارى باالیى ظرفیت چقدر که معلومه زدنت حرف شل از -

 ...آوردم در پیراهنمو نشستن از قبل کردمو نگاه تخت به

 ..دوخت زمین به هشونگا کشیدو هینى لیدا
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 !آوردى؟ در لباستو چرا! میكنى؟ چكار -

 زن که دکترى اونم ، محرمه دکتر.. نترس.. ضمن در... بشه راحتتر کردنت پانسمان کار میخوام -

 !محرمه دوبله... باشه آدمم

 زانو رو جلوم اومد و گفت اى مسخره لب زیر تمسخر با لیدا که دادم سر خنده حرفم دنبال به

 ...تنشس

 ...شد بلند اش نچ نچ بهش نگاه با گرفتو دستش تو بازومو

 !دیگه خودته دستپخت! میكنى نچ نچ! ؟ چیه -

 !نكنه درد دستم -

 چشممو فشردمو هم رو لبمو... داشت سوزش کمى... کشید زخمم رو آروم و ریخت گاز رو بتادین

 ...بستم

 ردو میپیچید باند داشت... بود بازوم به شنگاه و بود آورده جلو سرشو.... کردم باز پلكمو آروم

 یتظرف بى امشب لیدا قول به... بود زیاد برام نزدیكى این.... بگیرم ازش نگاه نمیتونم...بازوم

 ...شدم

 !نشه کشیده اى دیگه جاى به نگاهش که میكنه سعى داره بود معلوم

... دش پایین و باال ام سینه ى قفسه.... موند ثابت لبش رو... اومد در گردش به صورتش تو نگاهم

 ....کشیدم عمیقى نفس بستمو چشممو

 !اومده سرم به چى امشب نمیدونم خودمم... ست معرکه عطرش اوممم

 ...کرده فرق لیدا یا شدم جنبه بى خیلى من یا

 !تر سرخ همیشه از..... لبهاش و شده نازکتر لباسش... شده بیشتر عطرش غلظت مثال

.. .ریخت دلم اش خیره نگاه با... شد خیره چشمام تو کردو بلند سرشو ىکم... شد تموم کارش

 عكس از ترسیدم ببرمولى بین از رو فاصله سانت سه دو این میخواست دلم... لرزید قلبم

 فرق منم...داره فرق اون... نیست بودن من زندگى تو که اى دیگه دختراى مثل لیدا... العملش

 ....یا امشبه مال حال و حس این نمیدونم ..خبرم بى احساسم از... دارم
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 ....رفت بیرون اتاق از آرومى بخیر شب با و شد بلند.... گرفتیم هم از نگاه

 !نكرد خواهیم معذرت کرد که کارى خاطر به حتى

 !حقمه خودش قول به

 :لیدا

 میتونم كارچ اما... بود شده خون... اون از بدتر حتى.. بود شده ریش دلم.. رفتم بیرون اتاقش از

.. هوس نه... باشه عشق هست حسى اگه میخوام... باشم خوابش هم حكم نمیخوام من.. بكنم

 دوشب شب یه نه... باشه ابدى بودنمون هم با میخوام

.. یستن اعتبارى رادین به امشب... رفتم رامتین اتاق به پوموبرداشتمو بالشو ، رفتم خودم اتاق به

 تاقموا بیاد بشه بیدار رامتین ممكنه ، بخوابم کنمو قفل درو خوامب اگرم.. وقتم سر بیاد ممكنه

 ..بهتره رامتین اتاق برم... بترسه

.. .کشیدم دراز زمین رو کردمو قفل داخل از درو... گذاشتم رامتین تخت نزدیك ، زمین رو بالشو

 ىاندیش چاره کدرمو فكر... کردم فكر شدمو خیره... شدم خیره رامتین صورت به... نمیبرد خوابم

 ...کردم

 به.. دمکر باز اتاقو در احتیاط با شدمو بلند جام از هفت ساعت... بخوابم درست نتونستم صبح تا

 غرق. ..رفتم رادین اتاق سمت به رفتمو راه پا ى پنجه رو... نبود خبرى.. کشیدم سرک اتاق بیرون

 یدهکش اش شده پیچى باند دست به نگاهم... بود خوابیده باز طاق نبودو تنش لباس.. بود خواب

 اگه که بودم رادین رفتار کارو شوک تو انقدر دیشب! اومد دلم چطور... بمیرم الهى... شد

 ..نداشت تعجب هم میكشتمش

 شوصورت.. رفتم رامتین اتاق به شستمو صورتمو دستو... رفتم عقب صدایى کوچكترین بدون

 ..کردم ناز موهاشو بوسیدمو

 ...شو بیدار دلم زیزع... جان رامتین -

 ات زدم صداش زمزمه همون حد در ولى بلندتر کمى... زدم صداش آروم زیادى انگار... نكرد حرکتى

 ..نشه بیدار و نشنوه رادین

 !دیگه پاشو.. مامان عشق.. رامتین -
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 ..کرد کشى قد وردو تكونى

 ...میاد خوابم -

 !جونى انمام ى خونه بریم میخواهیم پاشو.. بگردم دورت پاشو -

 ..شد باز کامال چشماش

 میگى؟ راست -

 ...بشم فدات آره -

 ؟ هست هم ویدا خاله -

 ...بریم شو حاضر پاشو.. جیگرم آره -

 موگوشی رسیدم بابام ى خونه وقتى... رفتیم بیرون خونه از رامتین با همراه ، صدا کمترین با

 ...رهندا کار باهام هم کسى ندارمو کار که فعال... کردم خاموش

 روى با هم اونها... کرده هواشونو دلم دیدمو خوابشونو دیشب گفتم ولى... کردن تعجب همه اول

 ..شدن پذیرامون باز

 ..گرفت سمتم به تلفنو.. پیشم اومد دست به تلفن مامانم که بود ظهر نزیكاى

 ..داره کار تو با ، بیا -

 ؟ کیه -

 !شوهرت -

 ...شنیدم ومامانم زدن غر لب زیر گرفتمو گوشیو

 !درازه گوشامون هم ما.. شده تنگ دلت که -

 ؟ بله -

 !؟ رفتى گذاشتى کجا صبحى سر ؟ خاموشه گوشیت چرا -

 !بابام ى خونه که میبینى -
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 نگفتى؟ من به چرا -

 .نداشت ربطى تو به چون -

 ..کردم قطع گوشیو گتمو بلندترى کمى صداى با اینو

 کردم قطع روش تلفنو که روز اون از بعد رادین... مدماو پدریم ى خونه به که هست روزى سه

 بدال نمیدونم... داشتن عروسى انگار نه انگار که فتوحیم حاج و خانوم پروانه..  نزده زنگ دیگه

 ..کردم قهر که نداده بروز رادین شایدم... ترن راحت اینطورى

 ...میده تكون سرشو و میكنه نگاهم افسوس با میشه رد کنارم از مامانم وقت هر روز سه این تو

 من به رادین که داره عقیده ، گفتم براش رو ماجرا اصل از مقدارى و کردم دل و درد ویدا با کمى

 اومده شب اون اینكه و داره خویشتن هم خیلى رادین میگه... نمیومد سمتم وگرنه داره عالقه

 یكى دلش با و شده راحت خیالش نازال رفتن با بلكه ، نبوده الناز براى ناراحتیش خاطر به سراغم

 ....شده

 که بود یكى دنبال شب اون رادین نظرم به... ندارم قبول رو ویدا خیالیهاى خوش این من ولى

 ...کنه فراموش النازو نبود غم و بگذرونه باهاش شبشو

 ینراد اىبر دلم طرفى از.... میشم دیوونه دارم دیگه که کردم فكر انقدر روز سه این تو...نمیدونم

 ....مهربونیاش براى... لودگیهاش براى... حمایتاش براى... شده تنگ

 ادینر گفت زدو صدام مامانم که میكردم فكر زندگیم خوب و بد به داشتم بودمو نشسته اتاقم تو

 ...اومده

 !کنم چكار نمیدونستم.... رسید اوج به قلبم ضربان

 ...میكشیدم خجالت ازش هم و دمبو دلگیر ازش هم ولى ، بود شده تنگ براش دلم

 ...برم رژه برمو راه کنارش راحت بخوام که نبود سابق شوهر برادر اون برام رادین دیگه

 هن ، میخواستم دلشو من ولى... بیارم دست به دلش تا بودم فرصت یه منتظر خودمم درسته

 ...نیازشو

 ...ندارم ایستادنو لشمقاب روى االن نداشتمو ازش برخوردو این انتظار زودى این به
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 برم باید... نیست اى چاره... زد صدام مامانم دوباره

 عطر کمى... ریختم ام شونه روى گذاشتمو باز موهامو ، کردم آرایش کمى کردمو عوض لباسمو

 ...رفتم بیرون اتاق از زدمو

 ....که رسیم اتاقم راهروى انتهاى به

 ....شد سبز جلوم رادین

 !طلبكار گاهىن و هم در اى اخم با

 !كرمتش خود از و راضى خود از پروانه مثل و... طلبكار همیشه اون مثل و فتوحیه حاج پسر که حقا

 ...دوختم هاش چشم تو نگاهمو کردمو اخم اون تبع به منم

 ..شد تر غلیظ اخمش

 !؟ خوردى سالمتو -

 !چى؟ خودت -

 !کنه سالم مبه استقبالمو بیاد باید زنم میام وقتى اصولن ، مردم من -

 ...مرد بابا!... مردم... بابا برو -

 گرفتو تمودس مچ... ایستاد مقابلم بردو بن از نو بینمو ى فاصله بلندى قدم با.... شد تر غلیظ اخمش

 ...کشوند اتاقم سمت به خودش همراه به منو

 ...اتاق تو کرد پرتم حرکت یك با کردو باز اتاقمو در

 ...کرد قفل و تبس درو اتاقو تو اومد خودشم

 ...نیوفتم تا داشتم نگه خودمو سختى به

 دمز داد بهش میشد خارج دستم از کنترلش داشت که صدایى با... رسید عال حد به عصبانیتم

 !بگیرى هم جایزه اومدى پرو پرو ، کردى کارخوبى خیلى! ؟ چته.. هوى -

 ...دعوا برا نیومدم.. لیدا بزن حرف درست! کالت تو هوى -
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 !؟ چیه دعوات آمیزته مسالمت این! میكردى؟ چكار بودى اومده دعوا براى اگه ، کنه رحم اخد -

 کم بیارم در دلت از اومدم... میكنى قطع حرفم وسط میزنم زنگ.. رفتى کردى ول روزه سه -

 محل میزنه صدات خدات بنده مامان هم چى هر.. میكنى کوچیكم مامانت جلو میكنیو محلیم

 !؟ میكردى چكار بودى خودت! نمیذارى

 تو زنمب زل بیام اینكه به برسه چه ، بیام اینجا کیلومترى ده تا نمیشد روم بودم تو جاى اگه من -

 !بكشم نشونم و خط طرفو چشم

 شدم خیره صورتش تو شدمو نزدیك بهش قدمى.. کردم نگاهش خشم با

 چیزا خیلى رو پا دلت واهشخ به رسیدن براى اینكه از.. بیزارم بودنت مزاج دمدمى این از -

 زتا حالم.. متنفرم سراغم میاى شب یه خواهرمیو میگى روز یه اینكه از ، میشه چندشم میذارى

 !میخوره هم

 ..کرد نگاهم خونسردى با

 شد؟ تموم -

 با و نشست خودش ، برد تختم سمت به منو گرفتو دستمو مچ اومدو جلوتر نزدم حرفى دید وقتى

 بشینم کنارش کرد مجبورم دستم به آرومى فشار

 ، بالغیم و عاقل آدم دوتا ما ، نبوده درست هم تو رفتار ولى ، نبود درست من شب اون رفتار -

 !ان؟ه.. شكرابه بینمون نشه متوجه کسى که طورى.. کنیم حل خودمون مشكالتمونو میتونیم

 ..کردم نگاهش سكوت در دادن جواب بجاى بازم

 بتنس برادرى حس دیگه ، چرا دروغ منم! زنمى.. همینه نه یا بخواهیم.. منى زن تو... لیدا ببین -

 یادب زنم خونه میام وقتى میخواد دلم... باشیم واقعى ى خانواده یه مثل میخواد دلم.. ندارم بهت

 شدن كنزدی هربار با اینكه نه... کنى تمكین ، برسى شوهرداریت وظایف به میخواد دلم ، استقبالم

 !بگیرى تیشه بدیو اره من

 گذرون خوش آدم یه... غیرتى بى مزاج دمدمى آدم یه تو... تو... ندارم تو قبال در اى وظیفه من -

 اب کردنت کات مطمئنم... بره پیش کارت میخواى فقط.. نمیدونى عاطفه و احساس از هیچى که

 !ردهنك نامت به هنوز بابات که ایه کارخونه خاطر به ، من به شدنت نزدیك و الناز
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. .ساخت باهاش باید ، بوده این سرنوشتمون شاید.. کردم ازدواج منم ، میكنه ازدواج داره الناز -

 !میشه؟ ، جنگید تقدیر با که نمیشه

 !میشه؟ چى عشق با -

 ودخ اومد عشقم منو بین که اونى خوبه ، شدم عشقت و تو مانع من انگار میزنى حرف جورى یه -

 !بودى تو

 !پدرت مثل ، بودى خودراى همیشه... طلبكارى همیشه ، دیگه همینه -

 !بابام ى خونه بچپم باشمو ترسو تو مثل که اینه از بهتر -

 !بیوفته ریختت به نگام نمیخواست دلم ، نبود ترس از -

 خودت تا میدم قول منم ، شده آرومتر اعصابت االنم... نبینى منو بریو خواستى... قبول ، بابا باشه -

 !خوبه؟... طرفت منیا نخواى

 !چیه؟ منظورت رادین؟ میگى چى میفهمى -

 این از! نه ، دارم دوستت نمیگم من... بیاى کنار خودت با دارى وقت ماه یك تا! واضحه منظورم -

 نوشگلى زن کنار از نمیتونه مردى هیچ یعنى.. بگذرم ازکنارت توجه بى نمیتونم ولى.. نیست خبرا

 !نمیگم؟ درست... ذرهبگ هست خودشم زن که تو مثل

 !چى؟ قرارمون و قول پس!.. صاحابتى بى دل فكر به فقط -

 تقدیم دستى دو ازتو بگذرم دارى توقع نكنه.. شده عوض نظرم حاال.. زدم حرفى یه! بیخیال -

 !؟ بكنمت جلف کارگردان اون

 !بگیر زن برو سخته برات اگه... نمیتونم من -

 زن برم وقت اون.. طور همین منم ، موندن یكیش تو مردم! دوتا دوتا! گرفته؟ گازم خر مگه! زن؟ -

 هنامردی ، داداشمه با دلت گفتم.. اومدم راه دلت به زیادى االنم تا.. کن تموم بحثو این! ؟ بگیرم

 !  ریمب بپوش پاشو! ندیدمت که کنم انگار ببینمتو نمیتونم.. مردم من اما ، بگیرم سخت بهت

 :رادین
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 وابج باید ، دارم بابا با حرفها خیلى.. رفتم کارخونه سمت به خودم کردمو پیاده نهخو جلوى لیدارو

 ..بدم دیروزشو حرفاى

 ..میگیرم آتییش میكتن فكر دیروزش حرفاى به وقتى

 !رفته؟ کرده ول زنت روزه دو انگار -

 !کنه عوض هوایى و آب یه باباش ى خونه رفته -

 هدومش ازدواج ، ست بچه کرده فكر ، نمیكشه خجالتم.. هرق رفته تابلوئه! کن رنگ خودتو برو -

 !نیست بلد شوهردارى هنوز

 !ندارم بحث ى حوصله ، بابا بیخیال -

 چى حاال... خداش شوهرشم ، باشه بهشت براش باید زن ى خونه! ؟ دارى چى ى حوصله تو -

 ور بهش انقدر یدبا چرا اصال! براش؟ بشه جهنم بهشتش و نبره فرمان ازت زنت که شده باعث

 دبل... اى بچه! همینه... دیگه همینه! کنه گوش میگه شوهرش هرچى باید..بره کنه قهر که بدى

 !کنى کنترل زنتو نیستى

 !؟ ایه صیغه چه دیگه زنه خداى شوهر ؟ میزنین حرف هندوستانیا مثل چرا! بابا کن بس -

 !شدین پخمه مردا شما برابر حقوق رابرب حقوق زدن جار خیابون تو زنا این وقتى از ، دیگه آره -

 ، یدنکش بیگارى همه این با کاش حاال... زنتونه دهن به چشمتون! چى یعنى مردونگى نمیدونین

 ازگ بازم ، حلقشون تو میذارین میكنین عسل آرنجتونو تا.. داشتن شنوى حرف ازتون ذره یه

 !میگیرن

 لوک بنده مثل مامان انگار میزنین حرف جورى یه! داره شنوى حرف شما از مامان چقدر میبینم -

 !وایمیسته دستتون

 ..میخوام مصلحت و صالح ازش کارا تو عاقله میدونم چون منم ، عاقلیه زن مامانت -

 ورتمش به احتیاج ، کله داناى خدا! میكنه؟ مشورت کسى با خدا گفته دنیا کجاى وقت اون ، آهان -

 که وخودتون میدین اجازه خودتون به چطور.. آفریده تدبیر با نیارود تمام.... نمیكنه اشتباه... نداره

 !کنین؟ مقایسه خدا با ایرادین سرتاپا
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 خدا مثل شوهرش از باید زن میگم فقط من ؟ کردم مقایسه خدا با خودمو کى من.. استغفرا -

 !کنم معلوم هارو کارخونه تكلیف تا بیایى گفتم.. بگذریم حاال.. ببره فرمان

 رقت که شوقم کل به بعدیش حرف با ولى ، نشست جونم تو تنش همه این رز بعد ادىز شوق

 ..گرفت وجودمو ى همه عصبانیت ، هیچ

 !میكنم نامت به رو کارخونه منم آوردى نوه برام وقت هر ، میخوام نوه من... شید دار بچه باید -

 !دارین نوه شماکه! گرفته؟ بازیتون! ؟ چى -

 !ببینم هم رو تو ى بچه میخواد دلم ، رامینه ى چهب اون ولى ، دارم -

 !نمیخوام بچه هم دیگه دارمو بچه یه من ولى بابا شرمنده -

 وزنت.. دارى مراوده دختره اون با هنوز...نمیكنى رفتار درست زنت با! ؟ خودته دست مگه.. بیخود -

 شك کردى؟ سوار كىکل چه نمیفهمم کردى فكر... رفته و کرده قهر خونه از که میكنى عاصى

 !بزنى چیو همه قید شد نامت به کارخونه میخواى ندارم

 ...نباشید نگران پس ، میكنه ازدواج داره النازم ، نیست طور این نخیر -

 تا خوردیم جوش و حرص کلى.. داره شكر جاى بازم ، خب ؟ برداشت سرت از دست باالخره ا؟ -

 نوم و بشه عروسم هم دیگه نابلد دختر یه داشتمن اعصاب دیگه ، شد هست االن که اینى لیدا

 !بده عذاب مامانتو

 هچ ، زیبایى نظر از چه ، بود تموم چى همه خوبه! بوده چطورى لیدا انگار میزنین حرف جورى یه -

 !خانواده و تحصیالت نظر از

 همین براى ، آوردیم بار عاقل و خانوم رو لیدا این مادرت منو!... نداشت! ... داشت؟ چى؟ زنیت -

 !همینه برات زن بهترین میگم

 !گرفتمش چشمو گفتم که منم خب -

 وقت هر...بشم فرض احمق نمیام خوشم...نداره نگرفته با فرقى هیچ... گرفتنى چه ولى ، گرفتى -

 !نكن بحث دیگم.. کنم نامت به اتو کارخونه بیا شدى بابا
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 چه نای ، بودم نابارور و داشتم مشكل یدشا ، باشم نداشته شدنو پدر توانایى من شاید اصال -

 !؟ میزنین شما حرفیه

 وارث من براى داره توانشو و ایراده هیچ بدون... باشه نمیتونه ناقص... من نسل از... من پسر -

 !نكن بحث امنم بیارو زنتو برو... خود جاى هم تو پسر ، خود جاى رامتین... بیاره

......... 

 همین مثل.. گرفت وجودمو ى همه خشم صدبار... کردم فكر حرفهاش به صدبار حاال تا دیروز از

 !میدم فشارش داره جا تا گرفتمو چنگم تو رو برگشته بخت فرمون که االن

 !رادین بشین بیا -

 دونب میكنه جرأت که کسى تنها هرحال به ، نیست سخت خیلى اومدم من اینكه تشخیص ، خب

 !ممن بشه فتوحى حاج اتاق وارد اجازه

 !جون آقا سالم -

 کرد بلند سرشو و نشست لبش رو لبخند

 !آره؟... آقاجون میشم دارى کارم هروقت -

 مه رو بچه یه نمیخوام ، نیست معلوم هنوز خودم زندگى تكلیف... کردم فكر حرفاتون به من -

 !کنم هوا در سر زندگى این اسیر

 وممعل خودتون با تكلیفتونم شید دار بچه... انگار هولى... مطلب اصل سر رفتى هم سریع چه -

 من ىکن جایى به نگاه ، هیچ که حرف... نكردم سفید آسیاب تو رو موها این من ، جان پسر... میشه

 !میخونم مغزتو ته تا

 !وایسین پاش باید دادین قول... نمیرم زور حرف بار زیر.. میخوام امو کارخونه من -

 هستى؟ فرارى بچه از چرا پ ، نیست کفشت به ریگى اگه -

 !بشم پدر که زوده برام چون -

 !اى نمونه پدر یه وو که میده نشون رامتین با برخوردت اتفاقا... نیست زود هیچم -

 !خب هست منم پسر رامتین... آقاجون دهنت قربون آ -
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 دیگه پسرى ى نوه یه من.... ، پسرته رامتین ، میگى درست تو اصال... خود بجاى هرکس -

 !میزنم نامت به رو کارخونه منم ، میارى رامتین برا داداش یه.. میخوام

 !کن درستش بیا حاال

 ...شدم بلند صندلى رو از

 دیگه ، شدیم دار بچه ما گیریم ، میزنین شما حرفیه چه این آخه ، برم سیبیالت قربون ، آقاجون -

 !نیست ما دست که شدنش دختر پسر

.. شین دار بچه موقع همین دیگه سال تا میكنى ، کنى رموند دوا برى مونده گفتم بهت دیروز -

 هبچ بازم تو تالش ى همه با بازم اگه حاال!... شى دار پسر تا میرى دکتر برى مونده میگم حاال

 برام حتما ، ندارم دخترم اتفاقا... اون رضاى به راضییم ماهم و خواسته خدا دیگه ، شد دختر

 !دردسر و مكافات یعنى جامعه سامان نابه وضع تو دختر داشتن که هرچند ، شیرینه

 !بدوش میگین شما ، نره میگم هرچى من -

 !دانى خود دیگه ، نمیشه دوتاهم ، یكیه من حرف... داره حدى منم صبر ، رادین بزن حرف درست -

 !میشه اضافه یكى یكى شما حرفاى بله -

 !برسم کارم به منم برو نمونده حرفى اگه -

 اون هم فعال! واجب احترامش و پدرمه باشه هرچى.. کشیدم عمی نفس ردموک مشت دستمو

 ..بیام کوتاه باید پس ، پیاده من ستو سواره

 دیگه شرط یه باز شدمو دار بچه اگه باشه یادتون ولى ، بردین شما اینبارم ، آقاجون باشه -

 !میرم میزنمو چیو همه قید گذاشتین

 !نشده دیر تا زنت دنبال برو حاالم... نمیدادم طولش انقدر منم ، بود درست زنت با رفتارت -

 ..آوردمش رفتم صبح -

 ...میكنى چكار ببینم برو! افتادى راه... باریكال -

 ...زدم بیرون کارخونه از کردمو خداحافظى.. نشست لبم رو لبخند حرفش از
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 عدب ، بدم سروسامان مفكر به کم یه بخورمو ناهار جایى رستورانى یه برم بهتره ، شده ظهر خب

 ...خونه برم

 بگه نزد زنگ یه لیدا ، گذشته ساعت همه این جالبه.. شدم خونه راهى که بود هشت ساعت حدود

 !کجایى

 دلم هب مهرش کم یه منم و زنمه نباشه هیچى... بیارم بدست دلشو باید... دلگیره خیلى حتما خب

 ...باشه آقاجون ا حق شاید... بهش نسبت نیستم میلم بى همچین و افتاده

 !شروع براى نیست بد... دیدم فروشى گل یه راه سر

 از آه ، میخوام گلى چه سید پ که دار مغازه سوال با ، شدم گلفروشى وارد کردمو پارک ماشینو

 ..شد بلند نهادم

 !؟ بگیرم چى حاال

 !؟ داره دوست گلى چه لیدا

 ...داره دوست لىگ چه زنت نمیدونى که ، رادین سرت اون بر خاک اى

 بازیا لوس این از که هم زنها ، عشقه ى نشونه هرحال به... بگیرم سرخ رز اینبار بذار بیخیال

 ...میاد خوششون

 ...رفتم ماشین سمت به لبخند با گرفتمو دستم رو شده تزئین گل دسته

 :لیدا

 رادین... شیدمک سرک راهرو به آشپزخونه از.. اومد در صداى که بودم شام کردن درست مشغول

 ..نیومد خونه ظهرم.. نشده ازش خبرى رفته که صبح از.. عجب چه ، بود

 ..شدم دمخو کار مشغول گرفتمو ، بود گرفته پشتش به دستاشو که مظلمش مثال ى قیافه از نگاه

 سعى... نشست ام شونه رو دستش... نذاشتم محل.. شنیدم رو شدنش نزدیك و ها قدم صداى

 صداش.. داد قرار صورتم کنار آوردو جلو پشت از صورتشو... ندم اهمیت لبمق ضربان به کردم

 ..شد شنیده گوشم نزدیك

 قهره؟ من با خانمم -
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 !؟ رادینه این.. حرفا چه خانمم؟!.... بله؟

 ...بینیش به خورد پیشونیم ، بود اى دفعه یه چون ولى برگردوندم سمتش به سرمو سرعت به

 ..داد ماساژ بینیشو برداشتو ام شونه از دستشو

 !اومد؟ دردت ، نبود حواسم.. ببخشید واى -

 یشهم پیدا دکترى ، اون از گذشته! میدى؟ عملشو پول تو بشكنه دماغم حاال... دختر منو کشتى -

 !کنه؟ عمل اولش مثل اونو که

 کجو به کنمو مهار امو خنده نتونستم.. گرفت ام خنده زدنش حرف خواهرى اوا و لوس لحن از

 :گفت خوشحالى با شدو ام خنده متوجه.. شد ختم لبم شدن کوجه

 !هستى آشتى دیگه پس ، خندیدى.. خندیدى -

 !شد ظاهر جلوم رز گل دسته یه که بدم جوابشو خواستم

 ...ماسید دهنم تو حرفم

 این از... ام خونه خانوم هم تو باشمو ات خونه مرد میخوام... باشیم داشته نو شروع یه میخوام -

 ..کنیم شروع نو از بیا... شدم خسته بالتكلیفى همه

 !؟ بگم میتونستم چى.. کردم نگاهش فقط

 لحن با که شد طوالنى سكوتم.. دلمو خواهش ى همه.. بود گفته بودو دلم تو که حرفایى تمام

 ..داد ادامه غمگینى

 ما اصال.. هستم عمو یه فقط اما دارم بچه ، ندارم زن انگار دارمو زن.. کن درکم.. لیدا ام خسته -

 طورچ شد بزرگ که دیگه چندسال.. نمیشه چیزى متوجه االن بچه این.. کن فكر رامتین به.. هیچ

 درانق چرا! مامانش؟ شوهر ظاهر به و عموشم بگم بدى؟ توضیح براش خودتو منو ى رابطه میخواى

 !هان؟.. هم با.. متینرا و تو منو ، کنیم زندگى واقعى ى خانواده یه مثل بذار میكنى؟ سختش

 رصق بهش دلم ته.. کنم اعتماد بهش نمیتونم چرا نمیدونم ولى... ولى.. میخواد همینو دلم منم

 ..درگیرم خودم با نمیدونم.. نمیدونم.. نیست
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 هن.. باشم زنم با میخواد دلم من... نمیدى دست از چیزیو بودنمون باهم از ، کردیم ازدواج ماکه -

 ..باشم جدا ازش دیوار و اتاق یك ى فاصله به اینكه

 ..الناز پس -

 یه.. داشتم دوستش فقط.. نبودم عاشقش منم و میكنه ازدواج داره.. شده تموم من براى اون -

 ایه دیگه کس با دلت خودت اگه حاال.. نباش بهانه دنبال من طرف از پس.. ساده داشتن دوست

 !اس دیگه حرف

 ..فقط نیست کار در کسى نه ، نه -

 !بشم؟ مردت میذارى.. لیدا کن راحتم چى؟ فقط -

 لبام هب منتظرشو نگاه و نشست صورتم رو دستش.. غالبه عشقم بر ترسم... شدم خیره نگاهش تو

 از ینمونوب فاصله باشه گفتن با زدمو لبخند.. نذاشتم منتظرش این از بیشتر... بود منتظر.. دوخت

 ...برد بین

 هنباش هرچى.. شده سرخ صورتم مطمئنم.. کرد نگاهم تعجب با ..کشیدم عقب خودمو خجالت با

 شمچ زودى این به نمیتونم باشم داشته دوستش که هرقدرم.. بوده شوهرم برادر زمانى یه رادین

 ..ببندم چیزها خیلى رو

 ..چرخیدم سینك سمت به دزدیدمو نگاهمو

 !ست آماده شام بیارى؟ رامتینو میشه.. میشه -

 ..آره شامه خوردن براى فقط نیستو فرار براى اگه -

 ردهک امروز که کارهایى از داشت وجد با رامتین.. برگشتن صدا سرو پر.. نكشید طولى رفتنش

 ..میگفت براش

 دنش طوالنى با.. ببینمش ناراحت نمیخواد دلم... دلخوره نگاهش کردم حس.. کردم نگاه رادین به

 ..زدم رو خالص تیر زدیدمود نگاه..لرزید قبل از بیش دلم بهم نگاهمون

 ..رادین -

 جانم؟ -
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 !اتاقمون ببر وسایلتو برو شما میچینم میزو من تا -

 ..بود خوبش حس گویاى شادش صداى اما ، ببینم حالتشو برنگشتم

 و شد نزدیك بهم آروم آروم رادین... میگذره رادین منو صلح از ماه یك!چشام جفت روى به -

 ...کرد خودش مال مووجود ی همه اون از آرومتر

 ثلم ازش گذشتن بعد و میكنه پیدا جریان خون تو یواش یواش که میمونه مخدر ی ماده یه مثل

 ..دادنه جون

 ایبر.. باشه همسرش برای خوبی مرد میتونه بخواد اگه که کرده ثابت بهم رادین ماه یك این تو

 ...پسرش همسرو

 ...دهش بند جونش به جونم و دارم دوستش پیش از بیش

 ...رادینم مدیون رو روحی و جسمی آرامش این تمام من و انگیزه تعجب مون خونه آرامش

 بهم ترکم شوهرم مادرم.. تحسینه از پر نگاهش و میكنه رفتار باهام بیشتری محبت با شوهرم پدر

 ..منن تیم تو خانواده اعضای ی همه اینبار چون میده گیر

 برام چشماش با و کرده اختیار سكوت خانم پروانه فعال اینبنابر... محمود حاج هم و رادین هم

 ..میكشه رو زیرو

 !؟ میخواد چی زندگیش از زن یه مگه... شده منتقل هم پسرم به خوشحالی این خوشحالمو

 وت دارمو دوستت نجوای تاپش تاپ صدای و باشه اون برای تپیدنش که ای سینه و آرامش بجز

 ...کنه زمزمه گوشهاش

 ...بود دهزن رامین که زمانی اون از بیشتر حتی.. خوشبختم... نمیره کنار لبم از هم لحظه كی لبخند

 با زندگی تو ولی ، میونه اون به متعلق همیشه قلبم ی گوشه یه بودمو رامین عاشق که درسته

 این و شد چشمام مهمون اشك بارها اش خانواده مقابل حدش از بیش سكوت خاطر به رامین

 خصوصیت این و زدنیه مثال شقیش کله.. خودشه حرف حرف... رادین ولی...بود شوهرم نقص

 اما.. شد خواهد منم ضرر به حتما بودنش کالم یك و لجبازی این که چند هر.. میكنه جذابترش

 رایب میگیره تصمیم زندگیش برای خودش و کنه دخالت زندگیش تو کسی نمیده اجازه که همین

 ..مثبته پوین یك من
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 با بش هر و میشم بیدار خواب از ، اش اشاره و میانی انگشت بین صورتم نگرفتن با صبح روز هر

 ...میرم خواب به پیشونیم رو آرامش تزریق

 برای درچق واین میشه ام دلبسته بیشتر هرروز انگار... شده بیشتر اش عاشقانه نجواهای ها تازگی

 ...شیرینه من

 ... میشه رگرفتا عشق درد به داره کم کم شاید

 تیغ گاهی.. میگه دانشجوییش دوران شیطنتهای و نوجوونی خاطرات از خواب از قبل شب هر

 ...رفته دانشگاه دوسال فقط که میكنم شكر خدارو دلم تو و میكنه نوازش قلبمو حسادت

 رادین رضایت و نكردم امضا رو قراردادی فعال کردمو کم کارمو منم عالیه و خوب چی همه که حاال

 ...میخونم نگاهش از رو

. .میكشم رخش به بسشتر رو داری شوهر و داری خونه تو هنرم میرسمو خودم به بیشتر روز هر

 ....ای معرکه تو میگه و میشه گیر غافل که جوری

 زمزمه که ست هفته یك...شوهرم های تعریف از میشم زده ذوق بالغ نو های بچه دختر مثل من و

 ی بچه یه میخواد دلم هستمو بچه عاشق اینكه با... شده شروع شدن ردا بچه بر مبنی هایرادین

 وبیخ حس موضوع این به نسبت چرا نمیدونم ولی ، نباشه تنها رامتینم تا باشم داشته دیگه

 ...ندارم

 ومسیولیتش میخواد حاال ولی ، نداشت هم زندگی تشكیل آمادگی رادین... زوده ما برای خیلی آخه

 ...کنه سنگینتر

 نه رادین به نمیاد دلم طرفی از و نیستم راضی امر این به طرفی از... سخته برام رکشد

 ...معقوله شدنمون دار بچه برای دالیلش که مخصوصا..بگم

 ما تا ازهت... بهتره باشه سی زیر سن تو چی هر حاملگی...  سالته نه و بیست االن تو ، لیدا ببین -

 سی یشیم بیاد دنیا بچه تا. ساله سی میشی و میگذره سال ه یبش باردار تو کنیمو اقدام بخواهیم

 ..نچشیدم شدنو پدر واقعی طعم هنوز و سالمه نه و بیست.. طور همین منم... ساله یك و

 دلم ؟ چی که آخرش حال هر به ولی ، دارم دوست خودم پسر مثل رامیتنو که میدونی خوب خودتم

 !بود؟ خوردنی و خوشمزه چقدر یادته ، باشیم تهداش رامیتن کوچیكیای مثل بچه یه میخواد
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 یشپ عقل با باید ، نیست شدن احساساتی وقت االن اما... نشست لبم رو لبخند رامتین یاد با

 ..برم

 کمم یه ولی.. داری حق کامال تو مورد این در و میخواد خودتو ی بچه دلت میدونم ، جان رادین -

 تاقا تو میاد عمو چرا میپرسه هنوز... نكرده هضم منو با تو ی رابطه هنوز اون.. کن فكر رامتین به

 برای مجهولی چند ی معادله یه که بشه باز زندگیمون تو هم بچه یه پای وقت اون!  میخوابه تو

 ! بشه ساخته پسرم

 ..میدم توضیح رامتین برای خودم من -

 اون ، هبش بیشتر درکش ، شهب بزرگتر رامیتن کم یه.. بگذره کم یه بذار! ؟ میدی توضیح چیو -

 ...وقت

 شهمی تحمل قابل غیر و میشه منطق بی که وقتایی ی همه مثل... جدی و اخم با.. اومد حرفم بین

 کجا زا... کنم بغل امو بچه بخواد دلم که باشه من حق این میكنم فكر... میخوام بچه من لیدا، نه -

 !؟ باشه هنشد دیر شدنمون دار بچه برای دیگه چندسال معلوم

 ! ندارم آمادگی االن من! ؟ نداری درک اصال تو -

 وقعم اون تازه ؟ بودی آماده خیلی رامتین سر مگه! ؟ کنی هوا آپلو میخوای مگه.. نمیخواد آمادگی -

 !؟ شی دار بچه من از نمیخوای و منم مشكل نكنه...  بودی هم سالتر و سن کم

 فرق بقیه با برام یعنی بشی وارد حریمم به دادم اجازه تو به وقتی من...  رادین میگی چی بفهم -

 یامب شده باعث نیازم کردی فكر نكنه... همسر نام به معنای... کردی پیدا معنا برام یعنی.. داری

 !طرفت؟

 نجر موضوع یه از داره انگار.. شده کالفه... رفت راه سالن تو قدم چند کشیدو صورتش به دستشو

 ..بده بروز نمیخواد هک پیداست ولی.. میبره

 بدونم؟ من باشه الزم که هست چیزی رادین؟ -

 دیومر اگه زنها میگن ، میكنه عصبی منو کردنت امتناع این ولی ، نیست چیزی... نه.. نه چی؟-

 ...من از توهم شاید... بشن دار بچه اون از نمیخوان باشن نداشته دوست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

185 

 

 ور گذاشتم سكوت معنی به دستمو بردمو بین از قدم چند با امونو فاصله.. بده ادامه ندادم اجازه

 ..لبش

 ..وقت هیچ رادین، نگو اینطور وقت هیچ -

 ...نمیخوای که هستم بدی پدر شاید ؟ بدیم مرد من مگه چیه؟ دردت پس -

 خواست دنیا عاشق زنهای ی همه مثل... میشه قانع نه ، میاد کوتاه نه.. خودشه حرف حرف

 ..اومدم هکوتا پذریفتمو شوهرمو

 وت که میشه باعث شدنمون دار بچه اگه.. ندارم حرفی منم میخوای اینطور تو اگه ، رادین باشه -

 یخوامم چیز یه از فقط... شیم دار بچه که میكنم قبول من نكنی شك احساسم به و کنی باور منو

 ...بشم مطمین

 ..دادم ادامه که کرد نگاهم سوالی

 ..یا ای بچه این خواهان داشتن دوست از ؟ چیه من به نسبت تو حس -

 دارمو عالقه بهت ، نیستم بدیدی ندید مرد من.. داشتنه دوست از که معلومه! حرفیه؟ چه این -

 مونزندگی های پایه تا بشیم دار بچه میخوام.. تویی خود دنیا مادرهای بهترین از یكی ندارم شك

 بی مداشتن دوست که میكنم ثابت بهت و نمیمونه مشكلی هیچ دیگه موقع اون... بشه تر محكم

 ...میكنیم زندگی باهم تنشی هیچ بدون و میشه کمتر خیالمون فكرو.. مرزه حدو

 !؟ میگی اینطور که روته فشاری االن مگه ، ببینم کن صبر -

 بشمو خونه مرد میخوام.. امونه خانواده تداوم و شدن کاملتر منظورم..  فشاری چه ، بابا نه.. ن -

 !؟ زیادیه چیز.. کنم شب هام بچه زنو با وروزم

 ! نه -

 : رادین

 ..کرده خلق من برای زنو این خدا انگار اصال... میشم لیدا ی شیفته بیشتر روز به روز

 ...نكردم پیدا و میگشتم دنبالش جورواجور دخترای تو مدام که همونی... میخوام که همونه

 ( میگردیم نجها گرد ما و خانه در یار)  معروف قول به
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 چشم زنی روزها این که ای خونه به.. برم خونه به تا میدم انجام زودتر رو کارخونه کارهای روز هر

 ...راهمه به

 به نمذه وقتها گاهی ولی... گفته پوستی زید چندبار خودشم.. داره دوستم که پیداست چشماش از

 مهم بوده کی هر ، بیخیال.. ودهب کی به متعلق نمیدونم.. میره یادداشت اون و ساعت اون سمت

 تمحب که من از.. ببنده کسی به دل که داشت حق.. بود مجرد زن یك مثل لیدا موقع اون.. نیست

 ..گردهمی محبت دنبال خونه از بیرون ، نمیبینه محبت اش خونه تو که زنس مطمیننا.. یود ندیده

 خودم یعنی.. نداشت من به تعهدی انزم اون.. میاد سمتم یه قدم ده من قدم یه با که االنه مهم

.. خورده یهم زندگی تو معادالتم ی همه.. کرده فرق چی همه... االن ولی.. باشه داشته که نخواستم

 ...اومده در آب از غلط محاسباتم

 نداشت با.. نیست مهم هم نشه اگه االن ولی ، بشه خودم نام به ام کارخونه زودتر میخواست دلم

 ...مهمه برام اون داشتن فقط.. نیست مهم برام هم دنیا از خاک مشت یه نداشتن لیدا

 ...باشم داشته دوست لیدا ی اندازه به رو کسی هیچ دنیا تو نكنم فكر... دارم دوستش خیلی

 خاطر هب ولی ، نیود راضی قلبا... بشیم دار بچه خواستم ازش که شد مضاعف وقتی داشتنم دوست

 ماه یك االن و.. بشه ام بچه مادر که داد رضایت... داد رضایت... نم کردن خوشحال خاطر به.. من

 ...بارداره که نیمه و

 ی بچه خاطر به..  اش بچه خاطر به ، دردش تسكین برای و داره درد سر... داره زیاد تهوع حالت

 خاطر به... بخوابه راحت شب و بگیره آروم سرش تا نمیخوره قرص.. نمیخوره قرصی.. من

 ..میگذره خودش از فرزندش سالمتی

 !؟ هست مادر از قشنگتر دنیا تو واقعا

 !؟ داره وجود مادری رفتار از تر خالصانه

 رخ هب گذشتشونو و میشن مادر وقتی زنها که همینه برای... ست دونه یه.. یكیه مادر... نداره.. نه

 ...میكنن خودشون ی شیفته مردو بیشتر میكشن شوهراشون

 ..ندارم درد میگه من به و داره درد که من مهربون لیدای مثل... من لیدای مثل

 ...خوبم میگه من به و بده حالش
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 که تكونی کوچكترین با...نشم بیدار من که میكشه سرک اتاق تو مدام و میره راه صبح تا شب

 ..نشم خواب بد و بیداره نفهمم که میكشه دراز تخت روی مساد میخورم

 برای ..نمیاد چشمم به خواب نخوایه تا و میشم بیدار تخت روی از دنشش بلند با که همینه برای

 و نزنه خواب به خودشو من کردن مراعات برای تا بیدارم نمیارم روش به که مهربونیاشه همین

 !نشه اذیت

 ! باشه ای دیگه چیز میتونه عشق بجز کارا این معنی مگه

 ....میكنه بیداد رفتارش ی همه از عشق

 ...زنم های مادرانه و زنانگی ی همه عاشق... شدم عاشقش.. عاشقشم منم

 ...شدم خواببیدار از تخت خوردن تكون با

 ؟ چنده ساعت مگه... میرفت بیرون اتاق از داشت بودو شده بیدار لیدا

 بیدار چرا زودی این به صبح... صبحه شیش.... کردم نگاه بود تخت کنار عسلی روی که ساعتی به

 !؟ شده

 خچالی تو داشت بودو من به پشتش... میومد صدا آشپزخونه از.. رفتم بیرون اتاق از و دمش بلند

 ..میگشت چیزی دنبال

 بود ستشد که پرتقالی چندتا کشیدو بلندی هین... کردم فرو موهاش بین دستمو ایستادمو پشتش

 ..کشید راحتی نفس دیدنم با... سمتم به چرخید سریع...افتاد دستش از

 ..ترسوندیم! ؟ ادینر تویی -

 !؟ میكنه موهات تو دست کسی من بجز مگه چرا؟ -

 خواب توکه... ترس از مردم زدی دست بهم که بعد و پشتمه یك کردم حس دفعه یه...  مسخره -

 ! بودی

 !؟ نپرم خواب از من و بشه بیدار من موشی موش میشه مگه -

 !؟ گرفتی یاد حرفا این از تاحاال کی از! ؟ موشی موش -

 ! طفولیت دوران از -
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 رد و دستش دادم ریختم براش آب لیوان یه... کشیدمش کنار یخچال جلوی از گرفتمو بازوشو

 ..بستم یخچال

 !شدی؟ بیدار زود انقدر چرا.... بیاد جا نفست بخور اینو بشین -

 ! کنم درست صبحانه شوهرم مال میخواستم ، بابا هیچی -

 کاری که کردن درست چایی یه شدی؟ بیدار زود انقدر چرا پس ، عزیزم هرروزته کار اینكه -

 !نمیدی گوش.. بشی بیدار نمیخواد میگم بهت.. کنم درست مونم خودمم!  نداره

 .. بچینم شاهانه میز یه برات میخواستم مثال -

 !؟ شاهانه میز -

 یه دیدممی شدمومی بیدار خواب از من روزم یه کاش نگفتی مگه میدیدیم که فیلمه اون تو دیشب -

 !؟ صبحانه برای پذیرامه شكلی این میز

 رانرستو میبرمت کور چشمم!  که بكشی زحمت تو نگفتم ولی میاد، خوشم... گفتم خب... هان -

 ..میایم میخوریم ، هست مفصل چی همه

 بریم تا... کارخونه بری میخوای شما ، دوما... کنم درست برات خودم میخواد دلم که اوال -

 و کنم تدرس املت یه و بگیرم میخواستم پرتقال آب یه ، نداره کاری.. میشه دیرت بیاییم رانورستو

 !تبرا کنم درست میخوای هم سوسیس اگه البته.. میز رو بچینم هم رو خامه و عسل و مربا و کره

 !؟ کنی درست میخوای من برای اینارو ی همه! جانم؟ -

 !بله -

 !؟ مبخور اشو همه قراره من یعنی -

 ! بله -

 !؟ نیوفتی زحمت تو هم تو که بدم بهتر پیشنهاد یه... اممم -

 ..بگو -

 ! تری خوشمزه که میخرم رو تو اونا بجای -
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 !؟ چی -

.. .کردم بلندش زمسن روی از کاه پر مثل رفتمو سمتش به...  بخنده یا کنه تعجب خواست تا

 ..نشه بیدار ینرامت صداش از تا فشرد بهم لباشو ولی ، بخنده خواست

 ..کردم زمزمه و بوسیدم رو گوشش کنار

 ! اتم دیوونه -

 ..داد جوابمو چشمام تو ای خیره نگاه با کردو ای عشوه پر ی خنده

 ! ندارم شك دیوونگیت به -

 خاطرم به خوابش از و کرده من خرج که هایی داشتنی دوست همه این و خاص نگاه این دیدن با

 ..گذشتم صبحونه خوردن خیر از شدو صدبرابر برقم ولتاژ برسونه ما خواسته به منو تا زده

 ! میخوام خودتو صبحونه بجای ، هستم حرفم سر من -

 ..میشه دیرت زمین بذارم.. نشو لوس -

 ! سرت فدای -

 ! بری دیر میشه ناراحت بابات -

 ! عادتمه رفتن دیرتر ساعت نیم...نیار بهونه -

 ! رادین بیخیال -

 ! کردم متفاوت ی صبحونه یه هوس امروز من...  نیار نه وهرتش حرف رو -

 ...شیفته بیشتر منو کردو ناز آوردو بهانه اتاق تا

......... 

 ..اومد در صداش که کشیدم هورت رو چایی فنجون هولی هول

 ! بشه دیرت که کنی ویار صبحی اول بودی مجبور -

 ! نعمته مغز پر و هنرمند زن یه داشتم که واقعا... گرفت ام خنده حرفش از
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 !بشی شاسیر بیشتر روز هر که کنه چكار میدونه هم ، بنشونه لبت رو لبخند که بگه چی میدونه هم

 قبیل این از بعد به این از کن لطف.. نداشت حرف... بود عالی... خوردم ای ویارونه چه اومم -

 ! کن درست برام ها صبحونه

 !؟ دیگه شامه از بعد دسر منظورت -

 ! نذاری کم اصلی غذای از که شرطی به البته.. میچسبه خیلی دسر کال..  خوبه اونم -

 ! اشتها پر آقای نكنی دل رو -

 ..گفتم بهش میرفتم بیرون آشپزخونه از که حالی در کشیدمو لپشو

 ! بانوووو مخوامت خیلی -

 .... کرد خطابم باز زبون بشنوم که جوری لب زیر و خندید

 ..رفتم بیرون خونه از وخندیدم صدا ر

 :لیدا

 ...کردم تمییز رو خونه کردمو کارامو یازده ساعت تا

 وادهخان از دلیگیریم... شده برابر چند زندگیم و خونه به ام عالقه رادین حد از بیش های محبت با

 ...شده عالیقم جزء االن ، بود برام کار ترین کننده خسته زمانی که خونه کار و شده کمتر اش

 با قتیو... میكنه تشكر ازم و میبوسه انشگتامو مرتب و تمییز ی خونه دیدن با رادین روز هر قتیو

 ...خالقم ذهن به میگه باریكال و میبوسه پیشونیمو دکوراسیون کردن عوض

 سر هنوز شكر خدارو نه " میگه خنده با و میكنه انگشتاش به نگاه غذا از بعد دفعه هر وقتی

 " ننخوردمشو و جاشونن

 ! بشم انداخته لباس این به اتو خط که اونی فداس میگه و میپوشه اشو شده اتو لباس وقتی

 ! نمیكنه پیدا معنا برام خستگی دیگه

 ...باشه رادین مردش که ای خونه دار خونه اونم... میشه داری خونه دنیا کار ترین بخش لذت

 ...بهتره هم رامین از ردموا از خیلی تو رادین که رسیدم نتیجه این به روزا این
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 ...کشیدم آغوش به پسرمو و اومدم بیرون پردازی خیال از رامتین شدن بیدار با

 این جواب خوب خیلی خدا اما ، پذیرفتم رو زندگی این و کردم فداکاری خاطرش به که پسری

 ...داد بهم فداکاریو

.. .بودم رنجور و افسرده مادر یه االن ، نمیشدم عاشق دوباره نمیكردمو ازدواج رادین با اگه شاید

 ...نشده چشمهام مهمون اشك که وقته خیلی رادین اخیر های خوبی با ولی

 ..مادرم ی خونه ببرمش میخوام... کردم عوض لباسشو دادمو رامتینو ی صبحانه

 واقع در... بمونه اونجا روز دو قراره... مادرم ی خونه میبرمش دادم قول رامتین به دیشب از

.. میكنه سرگرمش و میكنه بازی باهاش ها بچه مثل ویدا... اونجا بره داره دوست خیلی شخود

 ...مواظبشه بیشتر خودم از که مادرمم

 باشم داشته نفره دو خلوت یه رادین با میخوام امشبم

 ، شدن دار بچه به داشت اصرار بیشتر که اون ولی ، بیوفته برام اتفاقی میترسم من..لجباز ی پسره

 ..نكرد که نكرد قبول بشه بیخیال امروزو که آوردم بهانه هرچی..نیست خیالش نعی

 ! میخوام صبحانه که بود گیرکرده سوزنش

 !عزیزم... صبحونه خودش قول به

 دستشون رامتین ، کردم احوال و حال باهاشون نشستمو مادرم ی خونه که ساعتی یك از بعد

 ...خونه برگشتم سپردمو

 ...کنه جیمم سیم تا نیومد بیرون هم خانم پروانه خوشبختانه

 ی دونفره خلوت.... بره بین از زندگیم هیجان و شور بذارم نباید فقط ، راضیم و خوبه زندگیم

 ...همینه برای امشبمونم

 ..خودم مثل... بازیه دیوونه عاشق رادین

 ...خوشحالم خیلی.. خوشحالم

 ...دارین ی بچه مادر اونم... میشم مادر دارم دوباره اینكه از

 ...میكنم فكر نشده هم فندق یه قد هنوز که ای بچه به میذارمو شكمم روی دستمو
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 ...بیاد رادین تا بشه شب زودتر میكنم دعا و میشینه وجودم ی همه تو هیجان

 ی هگون رژ و ریمل و چشم خط شد صورتم آرایش... گذاشتم باز موامو پوشیدمو رنگی سبز لباس

 ، رژلبها در سرب وجود و بارداری خاطر به.. نزدم لبم بودن روح بی برای لبم خط یه... رنگ مسی

.. نهک تهدید امو بچه خطری هیچ نمیخواد دلم.. بزنم لب خط میكنم سعی اکثرا.. میزنم رژ ندرت به

 نجو اینم برای... میره در براش جونم که رامتین مثل... عشقمه حاصل بچه این... کم چه ، زیاد چ

 ! میدم وجودمو ی همه ، هلهس که

 ...بیارن رستوران از ده ساعت برای دادم سفارش هم غذا.... ام آماده ی آماده... خب

 ...بدم بهش امشب تا گذاشتم جعبه تو برداشتمو هم رادینو ساعت

 خط دو به که دارم هیجان انقدر... گذاشتم جعبه تو هم نوشتم کارت روی که هم کوچیكی ی نامه

 ! نامه میگم تبریك کارت روی نصفه

 ...هستش تو دعای از من امروز شادی دارم یقین.. مرسی... رامین..... شكرت خدایا

 ..اشمب غمگین نباید امشب... کنم پاک اشكمو تا کشیدم چشمم زیر دستی در صدای شنیدن با

 ...رفتم شوهرم استقبال به و رفتم بیرون اتاق از.... بزنم لبخند کردم سعی

 ...میدرخشه در جلوی سفید لباس با رادین و شده پنهان روشن و تاریك تو خونه

 ! نباشی خسته.. سالم -

 !گرفتم؟ کوری شب من ، ببینم... سالم -

 !شده؟ چی باز -

 صدا!  اییکج تو ببینم جلو بیا ، نمیبینم چیزی خیلی انگار اصال... میبینم تاریك رو جا همه آخه -

 ! نیست تصویر هست

 جا آغوشش تو و میشه باز اش شونه پهنای به دستاش... میشه خونه سكوت لودیم ام خنده

 ...میگیرم

 ..میكشه نفس عمیق و میبوسه موهامو
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 غذای بوی حسابی...  شدی کدبانو امشب انگار!  عطری چه ، بویی چه.... به به ، اوووممم -

 ...پیچیده خونه تو خوشمزه

 ..میكنم نگاهش تعجب با میگیرمو فاصله ازش کمی

... اندارم ها شانس این از من گفتم..  میكنی تعریف داری عطرم از کردم فكر بگو منو! غذا؟ بوی -

 ...بینیت زیر رفته مامانت غذای بوی حتما.. نپختم غذا من ، ضمن در

 ننك دبه... مالیدم صابون شكممو ورود بدو از منم.. میاد خودمون ی خونه از غذا بوی!  نه مامانم؟ -

! 

 ! غذاست گاز رو ببین اصال! ؟ شكمو غذا کدوم -

 ..شد خیره صورتم تو کردو ریزی اخم... کرد نگاه آشپزخونه به کشیدو گردن

 ! همینجاست من ی خوشمزه غذای! دارم؟ چكار گاز به من -

 .... بردم پناه امن جای اون به دوباره خندیدمو دل ته از... شدم منظورش متوجه تازه

 :رادین

 ..رقصیدیم هم با گذاشتیمو موزیك کمی ، بود داده سفارش لیدا که عالیی شام زا بعد

 ! زنمی تو که خوبه -

 ! شوهرمی تو خوبه چه بگم میخواستم من اتفاقا -

 ..بگو خب! ا؟ -

 !بگم؟ چی -

 ! زده اتو خونه در شانس تو خوبمو خیلی من اینكه -

 ! شیفته خود -

 ..زیبایی.. ماهی ، یخوب این به پسر میگم؟ دروغ مگه -

 !بدم بهت اتو جایزه تا بشین بیا خوبی انقدر که حاال... قبول بابا باشه -

 !میكنی؟ مسخره -
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 !گرفتم جایزه برات ؟ چیه مسخره.. دلم عزیز نه -

 ..بشه دور ازم نذاشتم کردمو حلقه کمرش دور دستمو

 ! دیگه بیا! میكنی؟ فرار کجا پس -

 !بیارم میرم! نیست که جیبم تو -

 ..نمیره سرم کاله... میگیرما نقد من -

 میام االن کن صبر -

 رفت اتاق سمت به خرامان خرامان... کشیدم لپشو محكم کردمو باز دورش از دستمو

 ..ایستاد روبروم و زد لبخند کنجكاوم نگاه دیدن با.. اومد بیرون اتاق از جعبه یه با

 ..ببند چشماتو -

 !؟ گرفته بازیت -

 ! ببند -

 ! نبری سرمو فقط! ...  بسته چشمان این بفرما! ؟ میزنی چرا ، بابا خب -

 !شدم؟ عاشقش انقدر که شد چی واقعا... شد سنگین نفسم شنیدمو اشو خنده صدای

 ...گذاشت دستم تو بودو جعبه همون میكنم فكر که چیزی

 ! کن باز چشماتو حاال -

 !؟ خالی و خشك طوری همین -

 ! نیست خالی خشكو میبینی کنی باز -

 ! نمیكنم باز چشمامو نكنی ماچم تا -

 !رادین نكن لوس -

 ! باش زود... میكنم ناز دارمو منم.. کن دراز پاتو نداری ، کن ناز داری کش ناز میگن -

 ..کردم باز چشمامو تعجب با... شد کوبیده سرم تو چیزی
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 سرم؟ به میكوبی مشت چرا! وحشی؟ چته -

 !کرد ادب یدبا لوسو های بچه -

 ..کردم نگاهش اخم با مالیدمو سرمو

 !؟ پاره آهن یا بود مشت این... داره هم سنگینی دست چه مرده ذلیل -

 !رادین -

 بودی نكرده رو قبال... رفت سرم کالهی عجب ؟ بود جیغ این!  ای نخراشیده صدای چه ، اه اه -

 ! هستی چی

 ...میكرد نگاهم اخم با و بود کرده ریز چشماشو.. کردم نگاهش شیطنت با

 ..زدم نمایی دندون لبخند و کردم نگاه بود گذاشته دستم تو که ای جعبه به

 برام؟ خریدی چی حاال -

 ؟ قهری! نمیدی؟ جواب چرا -

 ..بوسیدم موهاشو رو... بغلم تو کشیدمش گرفتمو دستشو... نداد جواب بازم

 ! برم قربونت کردم شوخی -

 ! میلرزه دلم کردنش نگاه بار هر با روزا این چرا یدونمنم... کرد نگاهم ناز با

 !؟ هست اینم از قشنگتر زندگی تو... میشم عاشق دوباره بار هر انگار

 ببینی؟ کادوتو نمیخوای -

 ...کردم باز رو جعبه در زدمو لبخند

 ...کردم نگاهش تعجب با بود آشنا برام که ساعتی دیدن با

 !؟ نیومد خوشت چیه -

 !کرده؟ لیدا که کاریه چه این... نشست ورتمص رو اخم

 !میكنی؟ من کش پیش مزخرفو کرگدن اون ساعت -
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 !کرگدن؟ -

 ! آرش...  بود؟ چی اسمش... سره سبك کارگردان اون منظورم -

 ..کن نگاه رو جعبه تو! میگی؟ چی میفهمی هیچ -

 کردم نگاهش سوالی.. بود جعبه تو کوچیكی کارت... کردم گفتو که کاری

 !دار برش -

 ..خوندم برداشتمو کارتو

 داره حرفا که ست عشقی شاید.... ......داره معنا چه حس این نمیدونم) 

 ....داره پروا تو از مریضم قلب این که....... انداخته دلم فال در چه تقدیر دست

 ( بادی شیوا:  از شعر

 .... کنم درک نمیتونم

 ...روز اون که همونیه کارت این -

 ! آره -

 !بودی؟ خریده من برای ساعتو این تو -

 اوهوم -

 ...موقع اون از یعنی -

 ! دارم دوستت فهمیدم روزا همون از -

 ..گرفتمش بر در غرور با کردو پر صورتمو ی همه لبخند

 چیز همه دادمو انجام الزمو آزمایشات.. میگذشت بارداریم از هفته چهارده... زنان دکتر رفتم امروز

 که نوشت جنین غربالگری سونوگرافی یك بارداریمم هجدهم ی هفته برای دکتر. ..بوده خوب

 ..بدم انجام
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 یرفتارها حتی.. شده عالی چی همه زندگیمون تو بچه این حضور با.. خوشحالم خیلی.. خوشحالم

 تنیس مشخص برآمدگیش هنوز که شكمم به دستی.. شده بهتر هم فتوحی حاج خانمو پروانه

 ..میشم اشینم سوار میكشمو

 شرایطم ، پرسیدم دکترمم از.. نكردم قبول نكنم رانندگی بارداریم تو کرد اصرار رادین هرچی

 ورزش مه سری یه..ببندم حتما کمربندمم و کنم رانندگی آروم باید فقط.. نداره مشكلی و طبیعیه

 ..نگیرم درد کمر تا بدم انجام بیستم ی هفته از قراره که گفته بهم بارداری های

 ی خونه حتما.. نیست خونه تو کسی.. ظهره بعداز هفت ساعت.. رفتم خونه سمت به شادی با

 ..هستن حاجی

 ..شوهرم پدر ی خونه رفتم کردمو عوض لباسامو

 رسمی ههمیش مثل شدو بلند جا از دیدنم با.. بود رامتین با صحبت مشغول پذیرایی تو خانم پروانه

 ..کرد پرسی احوال و سالم

 ..کردم بغلش مادرانه منم کشیدو پر آغوشم به رامتین

 از و داره دوست خیلی اونو و شكلیه چه که جدیدمون ی بچه مورد در رامتین با صحبت کمی از بعد

 ..نشستم خانم پروانه کنار بدونه الزمه رامتین برای که ها صحبت قبیل این

 ..یكننم صحبت دارن باباش اتاق تو گفت که گرفتم پدرشو و رادین سراغ

 اتاقش تو بده انجام مهمی کار یه بخواد وقت هر باباش آخه.. گرفتم استرس کم یه حرف این با

 ! نباشه کار در جدیدی گیر یا جدید ی نقشه امیدوارم.. میذاره جلسه

 شدمو بلند احترام ادای به بنا که بده بهش رو حاجی داروهای تا بشه بلند خواست خانم پروانه

 ..میدم بهشون میرم من گفتم برداشتمو بود میز رو که آبی انلیو با داروهارو

 ! رفتم راه زیاد کردمو کار میگی بشه چیزی یه فردا پس.. بارداری باشه هرچی.. میشه زحمتت -

 ! هام بچه نه ، خودم نه.. نیستم نارنجی نازک انقدرم ، نترسین -

 ..میگیرم اضطراب شتربی قدم هر با چرا نمیدونم.. رفتم فتوحی حاج اتاق سمت به
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 حرکت از دستم.. شد شنیده رادین بحث صدای که بزنم در خواستم ایستادمو اتاقش در پشت

 ..شد تیز گوشام ایستادو

 !فاو الوعده.. میكنم نامت به رو کارخونه بشین دار بچه گفتین.. دادین قول شما.. نمیدونم من -

 سر مهنوز.. نامته به کارخونه شدین دار بچه تمگف! میكنی؟ اینطوری که زدم حرفم زیر االن مگه -

 کاری محكم از کار ولی ، نیستم نگران دیگه منم و خویه که زندگستونم شكر خدارو.. هستم حرفم

 ! نمیكنه عیب

 !میرم؟ میكنمو ول امو بچه زنو کردین فكر شما کاریی؟ محكم چه -

 چیه؟ برا ات عجله پس نیست اینطور اگه -

. .میدین بهم حقمو شما باشه خوب ما روابط و بشه حامله لیدا اگه دادین قول ماش که اینه برا -

 کاری گذشتو ..بعد بگذره گفتین و زدین حرفتون زیر.. کردم ، کن عقدش گفتین بار یه.. بابا ببینین

 شما بشه تثاب من به تا بشه حامله باید زنت گفتین کنین نامم به رو کارخونه گفتم اومدم.. نكردین

 یا بهانه چه دیگه اینبار.. بیشتر این از مدرک دیگه.. ست حامله زنم حاالم.. شوهرین زنو اقعاو

 !میارین؟

 یب انقدر چرا تو.. داشتن شرم باباشون از ها بچه قدیما! زدنه؟ حرف طرز چه این.. پسر کن حیا -

 !ای؟ مالحظه

 اش همه.. اباب خورده اعصابم ..نیست خودم دست زبونم کنترل بشم عصبانی.. میشناسین که منو -

 ؟ بگین اینو میكنین نامم به امو کارخونه کی.. وعید وعده

 ..تنهاست مادرت.. بیرون بریم پاشو -

 ! بابا -

 ..میكنم سره یه کارو هفته همین ، باشه.. باشه -

 !من؟ جون -

 راحت ها بچه و لیدا بابت از خیالم میخواستم فقط... هستش تو مال دارم هرچی من چیه؟ دروغم -

 ..باشه
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 حله؟ هفته آخر تا پس -

 ! آره -

 ...تلخ واقعیت این شنیدن با.. زد خشكم

 !بوده؟ سند یه خاطر به رادین محبت ی همه یعنی

 ! پول خاطر به

 ! بوده کلك عاشقانه رفتارای و حرفا اون ی همه یعنی... داره نقشی چه احساس پس

 دوستش بودم نگفته کاش.. بودم نكرده اعتراف اشک.. شد له غرورم.. کرد خامم.. شدم خام

 ..دارم

 ..ترسیدم.. شد باز در ناگهان

 ..پیچید خونه تو بدی صدای.. افتاد دستم از داروها و آب لیوان حاوی سینی

 تعجب از بود پر که چشمهایی.. شدم خیره چشمهاش به.. کردم بلند سرمو.. اومدم خودن به تازه

 ..ناباوری و

 دایص دومین.. اومد فرود صورتش رو شدو بلند.. نبود من با دستم اختیار.. کردم هشنگا نفرت با

 ...پیچید خونه تو مهیب

 ...دادم تكون سرمو افسوس با

 رو همه.. کردی خواهیات زیاده فدای رو همه.. نكردی رحم خودتم ی بچه به حتی.. کثیفی خیلی -

.. 

 نگاهم داشت ناباوری با که رسیدم خانم پروانه به... رفتم کنار مقابلش از گرفتمو ازش نگاه

 ..زدم سیلی پسرش به که شده تموم گرون براش خیلی حتما.. میكرد

 ! جهنم به

 زدم بیرون آلوده فضای اون از گرفتمو پسرمو دست

 :رادین
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 خودم از نمیتونم حتی من و شنیده حرفامونو ی همه لیدا... کنم حرکتی نتونستم ها شده مسخ مثل

 ..شده متنفر ازم که میزدن داد چشماش.. بود نفرتش اوج زد صورتم به که سیلی.. کنم دفاع

.. هباش اینطور ظاهر به شاید... میكنه کاری هر پول خاطر به که کثیفم آدم یه نظرش از االن حتما

 ! شدم عاشقش بیشتر... شناختم رو لیدا بیشتر هرچی من که اینه واقعیت ولی

 ...بدم دستش از نباید

 ..دویدم باال ها پله از گذشتمو میكرد نگاهم واج و هاج که مامانم کنار از سرعت به

 ..زدم صداش کردمو باز درو

 !لیدا -

 رامتین اتاق سمت به... میومد رامتین زدن حرف صدای.. کردم نگاه اطرافم به.. نشنیدم جوابی

 ..رفتم

 ..ختمیری رامتین مسافرتی کیف تو میومد دستش دم هرچی بودو نشسته هاش لباس کمد جلوی

 !میكنی؟ چكار داری -

 ..ایستادم کنارش رفتم.. بود سكوت جوابم بازم

 ! هستما تو با لیدا -

 !شو الل میگه بهت که هایی نگاه اون از.. کرد نگاهم خشم با

 !میكنی؟ جمع بساطتو داری که بری میخوای کجا -

 ! نیست مربوط تو به -

 ده؟ش دعوات عمو با مامانی -

 ! رامتین باش ساکت شما -

 ! کنیم حل مشكلمونو بشینیم بیا! میكنی؟ خالی بچه سر چرا داری مشكل من با -

 ..داد جوابمو غضب ا آخر در شدو خیره طوالنی.. شد خیره چشمام تو
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 هب برسه چه.. داره کفاره تو به کردن نگاه... میخوره بهم ازت حالم... کنم نگاه بهت میگیره اوقم -

 ..بزنم حرف باهات بخوام نكهای

 !بزن حرف درست بچه جلو -

 ! چشمم جلو از کنار برو بشی کوچیك این از بیشتر نمیخوای -

 ! نمیری جایی هیچ هم تو ولی.. میرم باشه -

 ..داد جوابمو داد با و داد تكون محكم سرشو و زد کمرش به دستاشو.. ایستاد شد بلند

 ! بكنی نمیتونی غلطی هیچ.. میرم خوبم.. میرم -

 ! نیار باال منو روی اون لیدا -

 ! خب کن رو اشم بقیه ، دادی نشون چندتاشو که حاال تا! ؟ داری هم ای دیگه روی.. اووو -

 گوش حرفام به بشه راضی و بشه آروم تا بگم بهش چی نمیدونم... نمیكنه کار دیگه عقلم

 تاقا به... کردم نگاهش بردمو بیرو اتاق از موسر... رفت بیرون اتاق از حضورم به توجه بدون...کنه

 ! برام باشه فرصت ی همین شاید.. نشست لبم رو لبخندی.. رفت خودمون

 ..زدم زانو جلوش و کشیدم رامتین سر رو دستی

 ..بزنیم حرف مامان منو تا ، نیا بیرون اتاقت از و بشین اینجا عموجون -

 ..عمو... چشم -

 جونم؟ -

 کردی؟ بد کار کرده؟ رقه باهات مامان -

 باشه؟ ، دربیارم دلش از برم میخوام من ، ناراحته دستم از کوچولو یه مامان -

 ! چشم -

 ! همیكن جمع لباساشو داره اینكه.. وای.. کردم باز آروم اتاقو در... دادم بیرون نفسمو شدمو بلند

 ! بكشم منتشو تا اتاق تو رفته زنونه ناز برای کردم فكر باش منو

 .. نشست ابروهام بین خما
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 میكنی؟ چكار داری -

 نیست؟ مشخص -

 ! بری نمیذارم من -

 ! نه یا میذاری میبینیم رفتم وقتی -

 ..لیدا -

 ..ایستادم جلوش بستمو کمدو در.. بود لباساش کردن جمع مشغول کنه نگاهم اینكه بدون

 ! نفرت از پر.. کینه از پر...  خشم از پر.. کرد نگاهم طلبكار و سینه به دست

 نیست میكنی فكر تو که اونطور -

 عكس ریعس... گرفتم دستام بین دستشو بردمو جلو دستمو... جوید لبشو ی گوشه گرفتو ازم نگاه

 ..کشید عقب دستشو دادو نشون العمل

 ! اونن اینو دستای بین ساعت چهار و بیست که همونایین تو لیاقت!  نزن دست من به -

 ..نمیدونی رو ماجرا اصل تو -

 به. .نیست مهم برات هیچی پول بجز که کالشی آدم یه تو.. بدونم نمیخوام.. نیست مهم برام -

 ! نكردی رحم خودتم ی بچه به حتی تو.. بگذری کس همه چیزو همه از حاضری پول خاطر

 ..نداره بچه و تو ه ربطی این.. بگیرم بابا از حقمو میخواستم فقط من -

 ! میخوره بهم ازت حالم... غارودرو این کن تموم -

.. نگفتم هیچی بردی باال صداتو.. نگفتم هیچی زدی صورتم تو... ها میخوره بر بهم داره دیگه -

 ! ببری سوال زیر شخصیتمو نمیدم اجازه ولی

 خالین تو توپ و دارن ادعا فقط که تو مثل مردایی از حالم... بابا برو!  شخصیت با آقای.. وای -

 ! نداری بودنم پدر لیاقت حتی تو... همیخور بهم

 گفتم بلندی صدای با بردمو باال دستمو

 !داره؟ ربطی چه تو به پدرم از من سهم گرفتن... میاری در شورشو داری دیگه -
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 به تا گرفتی بازی به مارو.. کردی استفاده بچم همه از مهمتر احساسمو منو از چون داره ربط -

 ! برسی ات خواسته

 وجسارتش این چقدر... موند خیره چشماش عسلی تو نگاهم... صورتم به بود شده خیره جسارت با

 صورتمو.. دربیاره ترسیدن ادای و بندازه راه داد جیغ که نیست دیگه زنهای مثل... دارم دوست

 میخواست.. کرد منقبض خودشو شدو سخت.. گرفتم دستم تو بازهاشو.. بردم صورتش مقابل

 لب وار مزهز بردمو گوشش کنار سرمو..کنه حرکت نتونه تا گرفتمش سفتتر.. بكشه عقب بازوهاشو

 ..زدم

 ! لیدا میاد خوشم ازت من -

 ..نشست اتاق تو پوزخندش صدای

 ! نیست عجیبی چیز که اینكه.. میاد خوششون ازمن خیلیا -

 ..رفت اتاق در سمت به و برداشت چمدونشو

 ! بری نداری حق -

 ! یكنینم تعیین تو منو حق -

 ! شوهرتم چون میكنم -

 اسمواحس بیخودی که حیف.. بود تو وجود تو رامین غیرت از کمی کاش.. نیستی اسمشم الیق تو -

 ! کردم خرجت

 ! بری نمیتونی..  اتم بچه پدر من..  درک به شوهر -

 ! میرم میگذرمو ، بگذرم اتم بچه از مونده -

 : لیدا

 

 ..ودب داشته نگه زمین رو پاهاشو محكم رامتینم...... یدمکش خودم دنبال گرفتمو رامتینو دست

 ..میشه ناراحت عمو...  نریم.... دستم آی میریم؟ کجا مامان -
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 ..بیوفت راه... نكن باز منو دهن..... جهنم به -

 ؟ داری اون به چكار دلخوری من از!  ؟ کردی خالی بچه سر عصبانیتتو تو باز -

 ! نمیرن رو از کنیم نمحلیشو کم هم چی هر بعضیا -

 ! ؟ دیگه بعضیامنم -

 ..شد همراه باهام گفتو آخی... کردم بیشتر رامتین دست رو دستمو فشار ندادمو جوابشو

 ..میگذره سخت اونم به ما خاطر به.. شد ریش بچم برای دلم

 ..زد صدام کردو باز شونو خونه در محمود حاج که میكردم عبور راهرو از دداشتم

 ! لیدا -

 ..کردم نگاهش سرد ایستادمو

 ..گرفتم جلوش سكوت عالمت به دستمو که بزنه حرف خواست کشیدو سبیلش به دستی

 رتونپس ی بیوه به میخواستین خودتون خیال به شما... بگم خودم بذارین.... آقاجون بدید اجازه -

 حق شکا... بودن درست ولی.... لطف و بوده خیر نیتتون... کنین پابندش پسرتونو و کنین لطف

 بازی بچم دوتا منو زندگی با... کردین بد... آقاجون کردین بد.... میدادین خودش به انتخابو

 ...داد بازیمون ماهرانه رادینم و کردین شروع رو بازی شما... کردین

 ! داره دوستون رادین... نیست اینطور لیدا -

 ..داره دوست مارو اش زاده ادربر برادرو زن عنوان به ولی...  داره دوستمون ، بله -

 ...اومد ها پله باالی از رادین صدای زدم حرفو این تا

 زن چشم به و دادش زن عنوان به تو به وقت هیچ کردیم عقد وقتی از...نیست اینطور هیچم -

 ! میكنه زنش خرج مرد یه که همونیه من احساس ی همه.. نكردم نگاهت داداش

 ..دادم جوابشو فتاس با زدمو پوزخند حرفش به

 ! میسنجی پول مقیاس با چیو همه... تاست چهار تا دو دو با اتم عاطفی رفتار حتی -

 ..زدم حرفمو آخرین کردمو بهش پشتمو گرفتمو ازش نگاه
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 ! میبیمت دادگاه تو.... میدم طالق درخواست میرم -

 ..... شد یخ سرد من مثل اونم صدای

 یالخ الكی پس.. نمیذاره قانون بدم طالقت بخوام منم ، یدار شیكمت تو منو ی بچه وقتی تا -

 ! کن بیرون سرت از طالقو فكر نكنو بافی

 ...ببینه رو نشسته دلم تو حرفش از که ترسی تا برنگشتتم

 ...زدم بیرون خونه از فشردمو رامیتنو دست.. ببینم پیروزشو ی چهره تا برنگشتم

 ..گرفت رامتینو دست ومدوا طرفم به داغونم ی چهره دیدن با مامانم

 جان؟ لیدا خوبی شده؟ چی -

 اتاق؟ تو ببرین رامتینو میشه ، مامان بله -

 .رامتین بریم بیا... بیارم برات چای یه برم بشین بیا.. آره -

 ! کرد دعوا منم به مامان تازه..  زدن داد همدیگه سر.. کردن دعوا عمو مامانو ، مامانی -

 ! نیک بازی هات بازی اسباب با تا اتاق تو بریم بیا.. کردن شوخی.. نكردن دعوا ، برم قربونت نه -

 ندارم بازی ی حوصله... نمیخوام -

 بخواب بریم بیا پس -

 ..نمیاد خوابم -

 ..زدم داد سرش شدو خورد اعصابم

 ! بیام منم تا اتاق تو برو ، رامتین نكن اذیت انقدر -

 ..آخه -

 ! برو باهاش و کن شگو مامانی حرف به.. نكن بحث -

 ! چشم -

 ..میشه اذیت داره اونم ما خاطر به.... سوخت بچم مظلومیت برای دلم
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 میخوابم پیشت میام بخورم چایی یه منم برو ، برم قربونت برو -

 ..رفت مامانم همراه دادو تكون تایید عالمت به سرشو

 پیشم برگشت بود نشسته پیشونیش رو اخم که حالی در مامانم که نكشید طول دقایقی

 میگه؟ چی رامتین لیدا؟ شده چی -

 مامان؟ بگم چی -

 زا بغض تا بكشم عمیق نفس کردم سعی... بزنم حرف نداد اجازه گریه ،.. بدم جواب نتونستم

 مادرم دستای.. شد تر بلند ام گریه.. نداشت فایده... بشه باز گلوم راه تا.. بره بیرون قلبم ی خونه

 سپردم محبتش پر امنو دریای خودمو... شد باز نمکشید آغوش به برای

 ..کردم پاک شكامو کشیدمو صورتم به دستمو.. شدم آروم کردم گریه که کمی

 ..اش همه.. بوده نقشه اش همه...  اش همه... نمیخواد منو رادین.. رادین مامان... مامان -

 ..کشید کمرم به اشو دیگه دست گرفتو ام شونه به دستشو یه

 باش ات بچه فكر به نیستی خودت فكر به... کشتی خودتو توکه.. آروم.. دخترم باش مآرو -

 ی بچه به که مردی ی بچه.. اومده وجود به نیرنگ و دغل با که ای بچه ؟ مامان بچه کدوم -

 برگ حكم پدرش برای که ای بچه.. کرد پدرش خودشو معامالت قاطی اونو نكردو رحم خودشم

 به گهمی.. بگیری طالق نمیتونی ای حامله منو ی بچه وقتی تا میگه... برنده گبر.. داره رو طالیی

 ..شیم دار بچه خواسته باباش فشار و ها کارخونه خاطر

 ؟ گفت اینارو خودش.. باش آروم -

 طالق گفتم.. زدم سیلی بهش بعدش...  شنیدم...  من.. میگفت داشت باباش به..  نه... نه -

 كشم؟ب بچمو کنم؟ چكار من.. مامان.. نمیشه بچه این وجود با میگه.. نمیدم طالقت میگه.. میگیرم

 مرع یه که دستایی نوازش موندمو من باز.. کرد خیس لباسشو اشكام.. رفتم فرو بغلش تو باز

 ..بوده روحم آرامبخش

 گهدی.. کنن اذیتت نمیذارم.. میشه حل.. باش داشته صبر.. میشه درست.. شم فدات باش آروم -

 نمیذارم
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 :رادین

 هب نه ، میده جواب من تلفنهای به نه.. ندارم ازش خبری و رفته لیدا روزه سه.. میشم کالفه دارم

 میذاشتم دنبای...باشه افتاده براش اتفاقی میترسم.. نمیدن جواب میزنم زنگ اشونم خونه به.. بابام

 ..بره میذاشتم نباید اصال.. بره تنها

 میگه مدام.. بهتره نگه که مامانمم...  کنی درستش باید خودتم دیکر خراب خودت میگه بابام

 ! بده طالقش....  کن ولش

 ..میكنم راضیش بیوفتم پاش به مونده.. بزنم حرف باهاش برم باید

 دادم فشار زنگشونو کردمو پارک درشون جلوی ماشینمو

 بله؟ -

 ! رادینم... فرجام خانم سالم -

 ایشتون؟فرم..  میبینم دارم ، بله -

 کنین؟ باز درو میشه -

 نگهدارو خودتو احترام لطفا.. ما نه ببینتت میخواد دلش لیدا نه.. رادین آقا ببین... نمیشه ، نخیر -

 ! برو

 در؟ دم بیارین تشریف لحظه چند میشه میكنین؟ اینجوری چرا کردم؟ چكار من مگه آخه -

 ..آخه -

 ! میكنم خواهش -

 میام االن کن صبر -

 ؟ ببینن منو ندارن چشم که گفته چی بهشون لیدا ؟ شده چی مگه.. عصبانیم خیلی

 ..اومدم بیرون خیال فكرو از در شدن باز با

 سالم -

 ! سالم علیك -
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 ..ببینین -

 دمنمی اجازه دیگه.. کنین اذیت بچمو نمیذارم دیگه....  ببین هم ، کن گوش هم..  ببین تو نه -

 رامین به رحمت صد باز.... میكشه عذاب داره شد شما ی نوادهخا عروس وقتی از.. بدین آزارش

 ! نمیكرد اذیتم ، بود ساکت اینا بابات جلوی اگه اون حداقل.. بیامرز خدا

 کنم؟ اذیت میخوام من گفته کی -

 خوش.. خوبیه پسر رادین گفتم ، اومد کرد قهر دفعه اون.. دم؟ یا داره شاخ کردن اذیت دیگه -

 خوادب خودشم اینبار ولی ، کنه زندگی باهات بیاد کردم راضیش.. بگیری طالق نیست خوب.. قلبه

 که مادرت پدرو از اون... بشه بابات و تو های خواسته ی بازیچه دخترم نمیدم اجازه... نمیذارم من

 یدنوکش رو از شمشیر براش ، بشن عروسشون پناه و پشت اینكه بجای شد فوت رامین وقتی از

 دش راضی آخرش که بهشون بده رامتینو باید که آوردن بهش فشار انقدر... کردن بچمو جون قصد

 احساساتش با ، شی سه دوزار خاطر به که شما از اینم.. باشه اش بچه پیش تا کنه ازداج باهات

 حاطر به بفهمه زن یه که سخته چقدر میدونی.. شكستیش.. کردی خورد غرورشو..  کردی بازی

.. میزد حرف داشتنت دوست از مدام.. میشد عاشقت داشت تازه اون! ؟میشده محبت بهش پول

 ...تو وقت ون

 به ابامب نمیاد خوشم.. بگیرم میخواستم حقمو فقط من کردم؟ چیكار من مگه.. نزنین حرفو این -

 شدنمون دار پچه درسته حاال.. دارم دوست رو لیدا من.. بندازه راه کشی گرو کارخونه ی واسطه

 تممیخواس خودم ، نرفتم سمتش کارخونه خاطر به من که اینه قضیه ولیوصل ، بود بابام شرط

 ..میكنم نامش به رو کارخونه ی همه من ، برگرده بگین اصال.. باشم باهاش

 هب لیدا!  باشه نداشته فتوحیا شما مال به چشم که داره انقدر باباش شكر خدارو.. نكرده الزم -

 ..بود نذاشته کنارش رامینم خاطر به که ریکا.. گذشت کارشم از تو حاطر

 این!  دارم دوسش قسم موال به.. دارم دوسش خدا به... بكنم هرکاری حاضرم لیدا خاطر به منم -

 باهاش بدین اجازه ، بدین فرصت بهم میكنم خواهش.. میشم دیوونه دارم نبوده لیدا که روز سه

 ! هامون بچه خاطر به حداقل.. بزنم حرف

 ..میشه معلوم تكلیفش زودی به توهم ی بچه.. نیست تو پسر نرامتی -
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 سشدو ، قبول باشه -دارم دوست بیشتر جونمم از رامتینو من نیست؟ من پسر اون گفته کی -

 کجاست؟ ندگیت تو اون جای چی؟ لیدا ولی.. داری

 ! زندگیمه ی همه لیدا -

 ! نمیزنه تاخت کارخونه سند یه با زندگیشو ی همه آدم -

 یخوادم بابام.. من جای بذارین خودتونو شما... فرجام خانم ببینین.. افتادیم گیری عجب.. بابا ای -

 اون برای طرفی از.. نمیخوام من ولی... بره پیش هاشو برنامه و کارها و کنه کشی گرو مدام

 نامم به ازدواج از بعد بود قرار اول.. بشن خودم مال باید و حقمه.. کشیدم زحمت ها کارخونه

 تگذاش شرط که بود این.. مشكوکه ما روابط به کل در و میكنه فردا امروزو بابا دیدم بعد.. بشن

 نینمیدو.. بودم شده مند عالقه لیدا به خودمم من که بود زمانی دقیقا جریان این.. بشیم دار بچه

 زشا ماه چند از عدب قسم خودم جون به..  کنین باور ولی.. نشد شروع عالقه با زندگیمون اول.. که

 آرامش برایبه زن یه که اونچه ی همه دیدم.. شدمه گم ی نیمه همون کردم حس.. اومد خوشم

.. شدم عاشقش آروم آروم این؟ از بهتر میخواستم چی دیگه... داره رو باشه داشته مرد رسوندن

 با چه بچه با چه.. شد وجودم ی همه.. شد جونم کردو پیدا جریان خونم تو.. شدم اش شیفته

 ودب گفته بابام.. نكردم هم اشتباهی کار!  نمیگذرم لیدا از من.. کارخونه و بچه بی چه و کارخونه

.. بود همین اتاق تو پدرم منو حرف..  کنه نامم به باید.. میكنم نامت به سندارو شدین دار بچه

 ! نمیدونم من.. برخورده بهش لیدا و بوده بد چرا حاال!  وفا الوعده اینكه

 نامت به ور کارخونه بابات بشینو دار بچه که بوده این خاطر به بهش محبتت تمام میكنه فكر لیدا -

 ! کنه

 کنین راضیش.. کنین صحبت باهاش.. کن باور شما حداقل! نیست اینطور قسم آسمون زمینو به -

 خودش نام به رو کارخونه.. میكنم خواهی معذرت ازش.. بزنه حرف باهام بیاد اصال.. خونه برگرده

 ! میخوام خودشو فقط کنه باور که میكنم

 یه به.. هدار نیاز عشق به و احساساتیه فقط اون... نداره چشم مالتونم به.. نیست دوست پول لیدا -

 قدر اون کنی؟ روشن ذهنشو تاریك های اتاق میتونی بدی؟ بهش میتونی.. صداقت به.. معرفت جو

 کنی؟ ثابت خودتو بهش که داری دوستش

 دادم جواب تامل بدون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

211 

 

 ! میتونم صد در صد -

.. بشه باز ات خونه به دخترم پای دیگه نمیخواستم.. کنم گوش حرفهات به نمیخواستم من -

 سح.. نمیدونم... حرفهات شنیدن با.. حاال ولی.. بودم مخالفت.. بكشه عذاب دخترم نمیخواستم

 صحبت لیدا با.. میدم بهت دیگه فرصت یه ..دلته ته از حرفهات صادقنو باهام چشمات میكنم

 که رطیش به ولی.. بزنه حرف باهات کنم راضیش میكنم سعی ، میگم بهش حرفاتو ی همه.. میكنم

 راضیش تونستی اگه... حساس العاده فوق و بارداره االن اون.. نشه وارد فشار بهش.. نشه اذیت

 تآوردن دست به دل هنر خودتو به دیگه نای.. کنی ناراحتش نداری حق ، نتونستی اگه ولی.. کن

 بیاد بیرون سوتفاهم این از لیدا کنم کمك میكنم تالشمو منم.. داره بستگی

 دلش وت غصه نمیذارم دیگه.. میكنم خوشبختش.. کنم راضیش میدم قول... کردین لطف خیلی -

 ..باهاش بیام میتونم االن... میدم قول... میسازم بهترینو براش.. بشینه

 گرفت جلوم ایست عالمت به ستاشود

.. یكنهم بیرونت و میشه بدتر که بیایی االن.. بشه آروم کم تایه کنم صحبت باهاش اید!  نه االن -

 ..کنی درکش قبل از بیشتر باید..  ترن حساس باردار خانومای.. بارداره لیدا که نره یادت

 !چشم -

 :لیدا

 اسرتاپ همه مردا اینكه.. میكنه نصیحتم داره ریز یه نماما دوساعته.. میشم دیوونه دارم.... وای

 ...دارن هایی نقص یه اشون همه ایرادنو

.. کنی فكر اتم بچه دوتا به باید میگه هم گاهی... میكنه دفاع رادین از هم حرفهاش ی گوشه

 ..داره فرارو حكم گاهی نیستو کار ی چاره همیشه جدایی

 تیمین؟ کدوم تو شما معلومه اصال.. کن مشتمو میكنم خواهش مامان.. وااااای -

 ! تو تیم تو.. معلومه خب فوتباله؟ مگه!  واه -

 ! ندین پاس رادین به توپو انقدر منین تیم تو اگه لطفا پس -

 دادم؟ پاس بهش کی من.. میزنیا حرفا -
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 چیه؟ حرفاتون معنی پس -

 وشگ حرفش به باید هم تو ولی.. قبول.. کرده اشتباه رادین.. بشه سیا بختت نمیخواد دلم من -

 ازش وسهمش بتونه تا کرده رفتارو این باباش جلوی شاید.. بوده چی کارش علت ببینی باید.. بدی

 !بگیره

 شما مامان.. نرسه سال صد میخوام برسه؟ سهمش به تا گذاشته مایه ام بچه عشقمو منو از -

 هستمو وت طرف اینبار میگفتین که ماش شدین؟ دست به حساب ماشین اونها مثل شمام چرا؟ دیگه

 ! کنن اذیتت نمیذارم

 انعق اگه.. کن گوش حرفاشو تو.. بده توضیح برای فرصت یه بهش میگم فقط...  میگم هنوزم -

 کن دکش تیپا با نشدی

 ! ببینم ریختشو دیگه نمیخوام -

 با.. دخترم شبا بین واقع بده؟ طالقت میشه حاضر اون کردی فكر میشه؟ چی بچه تكلیف پس -

 شی جدا نمیتونی بارداریت وجود

 !میندازمش فوقش... میكنم این برای هم فكری یه حاال -

 بود؟ احساس بی انقدر من دختر رسیدی؟ اینجا به کجا از تو؟ میگی چی لیوا چی؟ -

 باید..زنین خودتون.. دیدم چشمم جلوی احساسمو مرگ روز اون من... مامان کشتن احساسمو -

 کاغذ چند خاطر به شوهرت ی عاشقانه های زمزمه ی همه بفهمی اینكه داره درد چقدر کنین حس

 ! بوده دار منگوله

 دل هب بیاد در دل از که حرفی گفتن قدیم از... نمیشست دلت به نبود خالص هاش زمزمه اگه اون -

 میشینه

 یه ..استاره سوپر یه ونا اینكه دومم.. احمقم آدم یه من اینكه اول.. نشست دلم به دلیل دو به -

 باالی دوز خاطر به البته.. بسته پشت از دنیارو وانای نامبر ی همه دست که العاده فوق ی هنرپیشه

 ...هستا هم شارالتانیش

 سرسام.. برسم کارم به برم پاشم من.. شیطانه خر حاالها حاال سواری که خری انگار.. نخیر -

 زدی توخود حرف تو کردمو نصیحتت بس از گرفتم
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 :رادین

 !ندارم خبر ها بچه و لیدا از روزه چند.. بده خبر بهم تا بمونم فرجام خانم منتظر ندارم طاقت

 ونشیط خر از لیدا امیدوارم.. میكنم حسش و کرده باز دلم جاتو نیومده هنوز فسقلی اون! ها بچه

 ..بگیره آرامش رنگ دوبار زندگیمون تا بشه پیاده

 ..بزنم زنگ رجامف خانم به خودم بهتره

 ..داد جواب بوق دومین با

 بله؟ -

 رادینم... سالم -

 خوبه؟ شما حال ، سالم -

 !زدین؟ حرف لیدا با.. ببخشید.. ممنون خیلی -

 زمان به کنم فكر..نداره شنوا گوش فعال ولی.. کردم نصیحت هم کلی... زدم حرف کلی ، بله -

 داره نیاز بیشتری

 باهاش ویدا حداقل.. بشه آروم شاید بزنم حرف باهاش بدین اجازه خب عصبانیه؟ هنوزم یعنی -

 گذاره تاثیر لیدا رو خیلی اونكه ، کنه صحبت

.. میكرده بازی خواهرم احساس با نباید رادین میگه... لیداست طرفدار هم ویدا ولی ، درسته -

 خاطر به که کشیدم وسط رو ها بچه پای هم جاها خیلی.. زدم حرف باهاش خیلی من راستش

.. تردک بریم قراره امروز.. بذار حاال.. نیومده پایین لج ی دنده از هنوز ولی.. بیاد کوتاه شده هم اونها

 اهاتب و ببینتت میشه مجبور وقت اون ، الزامیه شوهر وجود بچه اومدن دنیا به برای ببینه وقتی

 ! بزنه حرف

 دکتر ، ببینم راستی... میكنم دق موقع اون تا من.. مونده خیلی بیاد دنیا به بچه تا فرجام خانم -

 چی؟ برای

 سونو آزمایشو انجام و بارداری کنترل برای ، دیگه زنان دکتر -

 کی؟ با ؟ بره میخواد کی.. اینطور که -
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 ..میریم دوتا ما و میمونه ویدا پیش رامتین... میریم دیگه ساعت یه -

 ؟بیام من میخواهید کنه؟ رانندگی میخواد خودش -

 مانع بچه این اگه میگفت وقت چند.. میكنه بدتر میدم بهت آمارشو بفهمه.... ها نیایی!  نه -

 لج رو اومده کوتاه و شده آرومتر که حاال.. میدارم برش راهم سر از باشه رادین از جداییم

 میدم خبر بهت من بشه چی هر.. چطوریه وضعیتش ببینیم دکتر بره بذار.. نندازش

 منتظرم... بدید خبر من به برگشتین دکتر مطب از که امروز ینهم لطفا پس -

 نداری؟ کاری ، برم دیگه... میكنم خبرت.. راحت خیالت... باشه -

 خداحافظ.. برسونین سالم فرجام آقای به.. دادم زحمتتون... ممنون ، نه -

 خدانگهدار -

 : لیدا

 مگرفت که تصمیمی خاطر به بیشتر. . دارم استرس خیلی..  دکتر مطب اومدیم مامانم با امروز

 ..کنه درکم امیدوارم ولی..میكنه برخوردبی چه بگم دکتر به اگه نمیدونم.. نگرانم

 :گفتم دادمو جرات خودم به معاینات از بعد

 ..عذرمیخوام-

 ؟ نگرانی ؟ شده چیزی...عزیزم بگو -

 ...نهبمو نگرانم... مادرانه های نگرانی نوع از نه ولی.... نگرانم آره

 !کنم سقط...  مسخواستم.. میخواستم من راستش -

 ..شد بلند مامانم صدای که گذشت سكوت به لحظه چند

 ؟ لیدا رفت کجا ات عاطفه! سقط؟ ؟ چــــــــی -

 ..میكنم خواهش.. مامان -

 کارو این نمیذارم هم بشی جدا رادین از بخوای.... نكردم دخالت کارهات تو چی هر بسه -

 !شوخیه؟ مردی فكر نكردی؟ خودتو جون فكر...هیچی بچه.... بكنی
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 جون شدم کشته احساس.. مادرم منم خوب..... بودن جانب به حق همه این از.... گرفت حرصم

 ..حرف بااین میگیره

 ..کردم نگاه مامام به سرد و تفاوت بی

 ؟ ببینم اش بچه از که دیدم باباش از خیری چه -

 لیدا نباش انصاف بی -

 فهمیدم که بكشم نفسی یه میخواستم تازه... کشیدم سختی چقدر که دیدین ؟ میگم دروغ مگه -

 ! ایه هنرپیشه چه آقا

 ..شدم ساکت دکتر صدای با

 ؟ چیه بچه گناه بپرسم میتونم -

 ..دروغگوی مردک اون باباش که اینه گناهش -

 ! بعیده شما از.. میكنم خواهش.. فرجام خانم -

 یول... بشم جدا میخوام دارمو مشكل بچه پدر با... نیست خودم دست عصابما ولی میخوام عذر -

 ! نمیشه..  نمیتونم بچه این با

 میگه؟ چی شوهرت -

 ...اشه بچه زنو عاشق... نمیشه راضی امر این بهًً  عمرا شوهرش -

 .. چرا پس -

 ..شده باورشون همه که کرده بازی نقش خوب انقدر... فیلمشه.. دکتر خانم نه -

 ! لیدا -

 ..شدم حساس روزهازیادی این... شدم بلند جام از مامانم تشر به توجه بی

 .کنم صحبت یاهاتون تنها دیگه روز یه بهتره کنم فكر -

 ! نكش خجالت... میرم مزاحمم من -

 دیگه روز یه برای باشه...نیست خوب حالم امزوز...  مامان نه -
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 ..کرد روعش مامانم رسیدیم خونه به اینكه محض به

..  یثان در! بكشی؟ خودتو ی بچه که بودی عاطفه بی انقدر تو بكنی؟ میخوای چیكار میفهمی -

 زتا میتونه... میشه دردسر برات کنی سقط شوهرت ی اجازه بدون بدی؟ میخوای چی رادینو جواب

 میكنه پا به خون بفهمه اگه اصال.. کنه شكایت

 و حرص از میگم.. شد سقط خود به خود بچه میگم.. بفهمه نباید رادین.. میكنم خواهش.. مامان -

 میكنم کاریش یه.. افتاد جوش

 به اونها اصال بدی؟ میخوای چی رو ها رسانه جواب چی؟ کنه شكایت ازت اگه چی؟ بفهمه اگه -

 بدی؟ میخوای چی خدارو جواب ، جهنم

 ، میخوامن رادینو.. مامان یتونمنم دیگه من.. میكنم تموم کارو سروصدا بی.. بفهمه کسی نمیذارم -

 !هرکاری.. میكنم هرکاری ازش جدایی برای

 بریزی؟ اتم بچه خون حاضری جدایی برای.. لج ی دنده رو افتادی -

 ! میشم راحت زندگی این از میكشمو خودمم بذارین سرم به سر زیادم ، میكنم هرکاری.. آره -

 ! لیدا -

 ندامتو حس از فرار برای.. مامانم دلخور نگاه از رهایی یبرا.. ریخت فرو چشمهام زندان از اشك

 فلشق بستمو سرم پشت درو.. رفتم اتاقم به گرفتمو نگاه.. دادم ترجیح قرار بر فرارو وجدان عذاب

 ..کردم

 بچهرو این من... زدم زار گذاشتمو شكمم روی دستمو... زدم زار گذاشتمو بالش روی سرمو

 یه اب زندگی به مجبور نمیتونم...  ندارم چاره... مجبورم ولی... كشمشب نمیخواد دلم... دارم دوست

 ! میدن دروغ بوی فقط که کنم نگاه چشمایی تو عمر یه نمیخوام... باشم دروغگو پستو آدم

 ..بگذرم فرزندم از.. خونم... جونم از باید نفرت حس این از رهایی برای

 خدااا

 رفح کسی با نمیخوام ولی... گرفت مشت زیر درو مامانم دنوافتا لرزه به اتاق دیوارهای فریادم از

 .. بشم پشیمون نمیخوام... کنن بیشتر وجدانمو عذاب نمیخوام.. بزنم
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 :رادین

... مغرور خودخواه ی دختره... راضی خود از زنك.. سرتق ی دختره... میشم دیوونه دارم رسما دیگه

 یروزد... گفتم چیز بهش بس از گرفتم سرگیجه!اه... زنه.. نه... سر خیره ی دختره....  ناحسابی زن

 اون به ام دیگه.. شده تموم من برای رادین " گفته پررویی کمال با ولی.. بهش زده زنگ بابام

 " برنمیگردم خونه

 ! نه... باشم شده تموم براش من اینكه ولی.. داره حق خونه این تو بیاد نخواد اگه

 !نداره حق

 کردم؟ کوتاهی بودو اشتباه کارم کجای! شتم؟گذا کم براش چی مگه

 بگیره؟ بخواد حقشو.. سهمشو آدم بده

 !گرفت باید حقو میگن آدم عالمو

 ذاشتهگ کرده قهر ، بده سهمتو بابات باید و درسته کارت بگه و باشه فكرمم به اینكه بجای... زنمه

 !رفته

 !عقله بی... دیگه همینه

 ممامان از اون.. میكنن عقلی بی جوری یه کدوم هر... نمیشه نسرشو... عقلن بی زنها ی همه اصال

 !بده پسرشم برای جدابشه اگه نمیكنه فكر و داره عروسشو با ناسازگاری بنای که

 !میره و میبنده چمدون بشه چی یه تا که زنم از اون

 !میشه یكدوممون طرفدار میون در یكی که زنم مادر از اونم

 ..بزنم حرف لیدا با من کنه رجو قرار یه بود قرار مثال

 !کرد؟ خلق خدا بود آدم زنم اصال... اه

 !میمردیم میرفتیم باید مردا ما که نمیكرد خلق اگه..  هرچند

 ...دادما جون یعنی!  مردم زنم بدون مدت این تو که یكی من.. ندارم تعارف که خودم با

 !یرهم در براشون مردا ما جون... زیزنع بازم.. نفهم زبون شقو کله باشنو عقل بی هم هرچی المصبا
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 !بدیم وا و بره بین از جبروتمون غرورو تمام تا کافیه بگن که عزیزم یه

 !دیگه شدن پررو که کردیم کارارو همین

 !خودم پیش میارمش کشون کشون شده زورم به باباشو ی خونه میرم امروز

 !داشته برش خیال

 !طالق

 ..کنی التماسم بیای که وقته اون ، میگیرم ازت هارو بچه جفت.. بگیری طالق بذارم عمرا

 ..ایناست لیدا ی خونه ی شماره..خورد زنگ گوشیم که بودم کشیدن نشون و خط حال در

 بله؟ -

 میگم که آدرسی به برسون خودتو زود... رادین -

 بچه؟... ؟..رامیتن.. افتاده اتفاقی لیدا برای شده؟ چی ، فرجام خانم سالم -

 اهمب پیش هفته یه... بندازه رو بچه میخواد لج ی دنده رو افتاده.. بچه بی بچه کنی ستد دست -

 روز هی گفت دکتر به پاشد ولی..  کنم عوض نظرشو خواستم ، کردم مخالفت باهاش.. دکتر رفتیم

 گوش وک ولی ، میكنم نصیحتش دارم هرروز هم هفته یه این تو.. میكنم صحبت باهاتون میام دیگه

 امروز همین گفت شدو بدتر که گفت بهش چی بابات نمیدونم... خودشه حرف حرف ؟...شنوا

 کنه قطس میخواد امروز نمیدونم.. گذاشت قرار دکتر با زدو زنگ بعدشم!.. میكنه سره یه تكلیفشو

 ! ها گذشته کار از کار دیدی وقت یه.. گذاشت دست رو دست نمیشه ولی ، دیگه روز یه یا

 آدرس؟ -

 تسم به دویست سرعت با کردمو عوض لباسمو... کردم خداحافظی سریع کردمو یادداشت آدرسو

 ..رفتم دکتر مطب

 ..شد بلند جا از برزخیم های چشم دیدن با منشی.. شدم مطب وارد سنگین گامهایی خشمو با

 !نمیكنن ویزیت دکتر امروز آقا ببخشید -

 !میكشن درمان بجای امروز.. میدونم ، بعله -
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 !بیرون بفرمایید چیه؟ ورتونمنظ -

 !میرم اون با ، بیاد زنم بگین -

 !پلیس به نزدم زنگ تا بفرمایید کیه؟ زنتون آقا؟ چی یعنی -

 !کنم شكایت نرفتم خودم تا بزنین زنگ... میكنین راحت منو کار اتفاقا -

 یشمنش به رو اول آوردو بیرون در بین از سرشو دکتر شدو باز دکتر اتاق در بلندم صدای خاطر به

 ..زد تشر

 !نده نوبت کسی به نگفتم مگه شده؟ چی خبره؟ چه معلومه -

 ..آقا این... دکتر خانم ندادم نوبت -

 داشوص رفتو عقب قدمی ترس با.. کنار زدمش دکترو کنار رفتم بده نشون منو دست با خواست تا

 ..برد باال

 میخواهید؟ چی.. بیرون بفرمایید آقا؟ چی یعنی -

 !وزنم -

 !پلیس ی اداره برید کردین گم زنتونو -

 !بردمش بیرون قتلگاه این از گرفتمو زنمو دست وقتی ولی..  میرم ، بعله-

 دنبالم دکترم..رفتم بود اتاق بین که رنگی سفید ی پرده سمت به.. کردم نگاه اتاقو داخل

 ..زدم کنار ور پرده دست با ندادمو مجال بهش ولی.. بشه مانع تا گرفت بازومو...اومد

 ..کرد نگاهم بود شده درشت که چشمهایی و ترس با.. بود شده خیز نیم تخت روی لیدا

 !رادین -

 !بریم بپوش پاشو -

 !نمیام -

 زدم داد گرفتمو مچشو خشم با

 !میكنم شكایت جفتتون از میكنمو خراب دکتر این و تو سر رو اینجارو.. نیای علی والی به -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

219 

 

 ..شد بلند دکتر صدای

 سرت؟ روی انداختی صداتو میدونه چاله مگه.. آقا آرومتر -

 بیاری؟ سرش بالرو این میخوای راهنمایی بجای پزشكی؟ سرت خیر... بود میدون چاله کاش -

 ..شد براق لیدا رو بده جوابمو اینكه بدون

 خاطر به کردم فكر ، سوخت براتون دلم من راضیه؟ شوهرتون نگفتین مگه.. فرجام خانم -

 ابکب دارم ثواب بجای انگار ولی.. است مانع بچه این کردینو پیدا مشكل شوهرتونم با رتونکا

 !میشم

 دادم جوابشو خودم لیدا بجای

 ثواب؟ شده کشی آدم دنیا کجای -

 ..فشرد هم روی لبشو ندادو جوابمو

 ..نیایید اینجا هم دیگه..فرجام خانم برید بهتره -

 !باش زود.. لیدا... بخوره ام بچه زنو به دستت بذارم عمرا نجا؟ای بیاد میذارم کردی فكر نكنه -

 ودمخ دنبال گرفتمو دستم تو دستشو.. شد همراه باهام پوشیدو لباسشو کن گوش حرف و مطیع

 ..کشید بیرون دستم از دستشو خشم با ایستادو پزشكان ساختمون جلوی..کشیدم بیرون

 جونم؟ از میخوای چی.. بردار سرم از دست!... کن ول دستمو -

 میزنه؟ حرف اینطوری من با

 ..غریدم صورتشو جلوی بردم صورتمو خشم با

 اجازه ولی ، کنم جبرانش میخوام کردم، غلطی یه من... کردم تحمل هاتو بازی بچه هرچی بسه -

 !زندگیمون به بزنی گند تو نمیدم

 ..گذاشت اش سینه روی دستشو
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 اتو بچه داشتم خوش خیال با... میكردم زندگیمو داشتم نكهم....  من؟ زدم؟ زندگیت به گند من -

 بودی فكری چه تو دادی؟ محبتهامو جواب چطور تو.. میكردم خرج هامو زنانه برات.. میكردم بزرگ

 !میخندیدی؟ بهم دلت تو میبستم دل بهت داشتم وقتی

 !یگذرهم چی المصب دل این تو میگم... میدم توضیح برات بریم بیا! نیست اینطور -

 !برداری من سر از دست که اینه ام خواسته تنها.. نخواستم توضیح ازت من -

 !بكشی؟ امو بچه بری که -

 کدوممونه؟ سهم نظر به! منه عشق و تو خواهی زیاده حاصل اون.... نیست تو ی بچه اون -

 ، بودم عمافمن فكر به من شاید بكشیش؟ میاد دلت چطور عشقته از اگه.. باشه اینطور که گیریم -

 بدی؟ کشتن به میخوای رو زنده موجود یه چی؟ تو ولی.. نیست اینطور که

 ..زد داد کوبیدو زمین به ها بچه مثل پاهاشو

 !نیست مربوط تو به -

 ..پرسید ازم و لیدا به شد خیره.. شد رد کنارمون از تعجب با مردی

 !کوش؟ فیلمبرداری گروه چیه؟ اسمش جدیدتونه؟ فیلم -

 رفط به گرفتمو لیدارو دست تامل بدون.. کرد نگاهم اضطراب با هم لیدا.. بدم جوابشو چی موندم

 ..توماشین کردم پرتش کردمو باز ماشینو در.. بردمش ماشینم

 ..فشردم گازو پدال نشستمو سریع خودمم

 !توام با.. مهربان پدر هی...  میاد؟ ام بچه سر بالیی یه نمیگی چته؟.. آهای -

 ..کردم نگاه بهش خشم با

 !جهنم به -

 ..زد داد حرص با

 سپ ، اینطوره اگه! بود فیلمت دیدی.. نیست مهم برات بچه این گفتم دیدی ؟ جهنم به ؟ چی -

 بیرون؟ کشوندی وضعیت اون با مطب از منو چرا
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 مخود نخوام.. بمونه میگم بخوام.. میكنم بخواد دلم هرکار ، مین بچه زنو.. میخواست دلم چون -

 !میبرمش بین از

 ..که میكنی غلط تو -

 میلیمتری نیم و رفتو صورتش امتداد در که دستم حرکت زدمو سرش که دادی با حرفش ی ادامه

 ..شد خورده موند متوقف صورتش

 ..کرد نگاهم بهت با

 حقی؟ چه به تو..  تو.. تو -

 !که نزدمت چی؟ حقی چه به -

 !بزن بیا خدا تورو نه -

 غیر داشتنم دوست.. رفت ضعف واقع در.. رفت ریسه زدنش حرف این برای دلم خشمم ی همه با

 !موقعیت این تو حتی.. انكاره قابل

 ..گرفتم دستم تو دستشو کشیدمو کناری به ماشینو

 ..من لیدای ببین -

 .نیستم تو لیدای من -

 ..من ی بچه مادر ببین.. اصال.. باشه -

 فعال و بندازی راه هم بچه ی کارخونه میخواستی.. ستیمیخوا کشی جوجه برای منو ، ببین.. آهان -

 !تولیدشی خط لنگ

 ..زدم داد باز

 نه؟ یا بزنم حرفمو میذاری -

 ..کرد نگاهم چسبیدو ماشین ی شیشه به ترس با

 د.. دارم دوست قسم رامین روح به دارم، دوست خودم جون به.. دارم دوستت..  من.. من.. ببین -

 !برات میمیرم لعنتی
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 گرفتمو متعجبش چشمهای از نگاه.. کرد نگاهم گنگ بود همراه داد با بازم که آخرم اعتراف اب

 ..فشردم دستم تو فرمونو

 عوض چی همه بعدش.. بود کارخونه هدفم اوایل فقط ولی.. مقصرم میدونم.. کردم بد میدونم -

 دوستت... کردی صبح وشبم کردمو عالقه ابراز بهت که موقع اون.. باهات که موقع اون حتی.. شد

 نه ولی ، بوده پول.. درست..  بوده؟ پول نیتم من میگی تو.. شدم همراه باهات عشق با.. داشتم

 من.. ممیبین عشقم ی ثمره اونو منم! اهدافم به رسیدن برای ببینم پل اونو نخوامو امو بچه اینكه

 زشا حقمو بعدشم.. کردم ولقب شرطشو دارمو دوستت چقدر نگفتم بابام به که اینه گناهم تنها

 از و ویبشن حرفامونو نمیكردم فكر.. کنه عمل قولش به.. بمونه حرفش پای میخواستم.. خواستم

 کنم التماست بیام داره دلیلی چه نظرت به.. ناممه به کارخونه االن من.. ببین! بری در کوره

 !میره؟ در نبراتو جونم دارمو دوست هارو بچه تو اینكه جز!.. هان؟.. برگردی؟

 ..کرد قفل هم تو دستهاشو گرفتو ازم نگاه

 !خونه ببر منو -

 خودمون؟ ی خونه -

 ..پدرم خونه ، نه -

 هنتیج این به آخرش ، چیدم براش کبری صغری همه این.. بردمش انداختمو راه ماشینو حرص با

 ..!رسید

 ..دمز آخرو تیر که بشه پیاده خواست کردمو ترمز پدرش ی خونه جلوی وقتی

 ودمونخ ی خونه تو فردا رسیدی نتیجه به اگه.. کن فكر حرفهام به خوب.. گفتم رو ها گفتنی من -

 که چهب کن صبر.. بمون پدرت ی خونه ، عالمم گناهكار نظرت از و نخواستی منو بازم اگر.. میبینمت

 !خودم به میدی هم رو بچه.. میشیم جدا میریم اومد دنیا به

 ..ندادم اجازه که بزنه حرفی خواست

.. بمونه تو الم رامتین تا میكنم صحبت بابام با! ببریش بین از میخواستی و نمیخواهی اینو توکه -

 !برو حاال
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 دختر.. افرد میگفتم نباید.. کردم روی زیاده شاید.. شد پیاده غمگین نگاهی و افتاده هایی شونه با

 ، دبخوا منو.. دارم غرور منم.. گفتم عشقمم زا.. زدم حرفمو من ولی.. نكنه قبول ممكنه.. لجبازیه

 !برگرده خودش پای با باید

 ..گذشتم کوچه پیچ از دادمو قرار پاهام هدف گازو.. نشدم جواب منتظر منم نكردو خداحافظی

 : لیدا

 !شدم تضاد دچار.. نمیفهمم حالمو... نگران ،هم عصبانیم هم.... بستم درو رخوت با

 حس... کرده محبت بهم کارخونه خاطر به فقط و نداشته دوستم دینرا میكردم فكر امروز تا

.. اش عاشقانه های زمزمه.. اش عالقه ابراز... محبتهاش تمام که انگار... خوردم دست رو میكردم

 اگه شاید.. لرزید دلم.. حرفهاش شنیدن با.. امروز ولی ، بوده سیاه پول مشت یه خاطر به همه

 خودم لمث که حیف ولی.. میشدم نرم میگفت احساسش از بیشتر دومیدا خرج به بیشتری نرمش

 !حسم تو زد بگیرم خوب حس حرفهاش از خواستم تا.. شقه کله

 !میكنه منعم و برخورده بهش عقلم هم... کرده رفتن عزم و افتاده لرزش به دلم هم

 !برم؟ کدوم حرف به نمیدونم

 نرم؟ یا برم اصال

 !گو زور... میكنه تكلیف تعین برام التماس بجای

 گرانین با حالم دیدن با مامانم.. رفتم اتاقم به گذشتمو راهرو پیچ از کنم بلند سرمو اینكه بدون

 ..افتاد راه سرم پشت

 باشی؟ آورده خودت سر بالیی نكنه وای دمغی؟ چرا خوبی؟ شد؟ چی.. مادر.. جان لیدا -

 امتداد در دستامو...کشیدم صورتم به دودستمو هر نشستمو تخت رو دادن جواب از حوصله بی

 ...شدم خیره زمین به داشتمو نگه ام شقیقه

 !انداختیش؟ لیدا.... نكنه... نكنه نمیدی؟ جوابمو چرا -

 کردم نگاه مامانم چشم تو غم با

 کردین؟ خبر رادینو شما -
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 مگه؟ چطور... چ -

 !کردید خوبی کار -

 ..کرد حلقه دورم دستشو نشستو کنارم اومد

 لیدا؟ خوبه التح -

 ...خوبم.. خوبم خوب؟ -

 شده؟ بحثت رادین با میكنی؟ اینجوری چرا شده؟ چت -

 ..مگفت بهش کنم زمزمه خودم برای کا انگار کردمو نگاهش گنگ بدم جواب سوالشو اینكه بجای

 ..داره دوستم میگه -

 ..شد خیره من به مسكوت

.. دهش عاشقم یواش یواش.. بوده گذاشته قبل از رو کارخونه قرار میگه.. داره دوستم خیلی میگه -

 ...شده ام دلبسته یواش یواش

 ..پرسیدم وار التماس گرفتمو مامانمو دست

 مامان؟ میگه راست یعنی -

 ..شد باز نفسم راه کمی..  رفت عقب روسریم.. کشید سرم روی اش دیگه دست با

.. داره تتدوس.. چشمته گوشه یه منتظر که وقته خیلی.. میشه پاپیچ که وقته خیلی.. میگه راست -

 !عاشقه.. خوبه رادین

 ..دارم فرصت فردا تا گفته بهم -

 ..افتاد اش شونه روی سرم.. گذاشت کنار کردو باز روسریمو

 ..رو بچه میخوای بازم نكنه فرصتی؟ چه -

 طشر رامب ولی.. بكشم جونم به وجدان عذاب عمر یه نذاشت.. بكشم امو بچه نذاشت.. مامان نه -

 !گذاشته شروط و

 ..گرفت ازم نگاه اخم با داشتو نگه صاف سرشو
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 !شروطی؟ شرطو چه! کرده بیخود -

 !دمب بهش اشو بچه زایمان از بعد بمونمو وگرنه... وگرنه.. برگردم دارم وقت فردا تا فقط اینكه -

 بكنه؟ رعایتتو باید نمیدونه بارداره؟ زن با زدن حرف طرز چه این چی؟ یعنی! واه -

..  نمیدونم.. نمیدونم هیچیو غلط درستو.. مامان خالیه مغزم.. نمیدونم هیچی اصال... نمیدونم -

 مامان؟ کنم چكار

 :رادین

 

 اصال ، ادمی کوتاه میدونستم... نشست لبم رو لبخند موبایلم رو لیدا پدر ی خونه ی شماره دیدن با

 !بود مقاوم جلوش باید.. شهپرومی بدتر باشی مظلوم جلوش طوره همین دختر این

 ..دادم جواب نمیرفت کنار لبم از که لبخندی با

 عشقم؟ اومدی عقل سر باالخره جانم؟ -

 رادین -

 ..کردم درست کشدارمو لحن پیشونیمو تو زدم دست با.. کردم کوپ مادرش صدای شنیدن با

 شما؟ احوال ، فرجام خانم سالم -

 !بذارین دوتاشما اگه البته ، نیستیم بدک ، شكر -

 برگرده؟ نمیخواد لیدا شده؟ چی مگه -

 برمیگرده؟ کردی فكر واقعا -

 !برگرده منتظرشم گفتم بهشم.. تمام صداقت با.. زدم بهش حرفهامو من -

 نه؟ ، نیاره اسمتم دیگه فردا پس بشه اگه یعنی... فردا تا فقط ولی -

 ..کردمو جوش منم ، نبود بیا کوتاه گفتم هرچی... نبود این منظورم -

 !کردی خراب چیو همه معمول طبق -
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 ..کردم زمزمه تردید با

 برگرده؟ نمیخواد یعنی -

 آدم یه اونو و شده پایین باال هورمونیش سیستم تمام... رنجه زود حساسه،.. توقعیه حامله زن -

 رمشن.. کنه دلجویی ازش که شوهرشه ی وظیفه این شرایط این تو... ساخته پذیر آسیب رنج زود

 عیینت شروط شرطو حدودو حدو براش برداشتی نه گذاشتی نه تو وقت اون.. بیاد راه دلش به ، کنه

 !باشیم تیم یه تو نمیتونیم دیگه باشی اینجوری... کردی؟

 !یستن بیا کوتاه الکردار... گفتم بهش بودو بلد دلم فكرمو که هرچی کنم؟ چكار من بگین شما -

 !میاد؟ هکوتا تهدید با کردی فكر -

 بكنم؟ باید چكار -

 تدوس و داره ناز زن که اینه مهم ، بیای چندبار نیست مهم.. بیار در دلش از بذار پیش پا خودت -

 !بخره نازشو شوهرش داره

 عیس شما.. نمیكنه باز حساب روم دیگه اینجوری.. کنم دوتاش نمیتونم ، زدم حرفمو من ولی -

 کنید اش قانع کنید

 !باشه؟ دومش بار که رفته کسی حرف هب لیدا کی از -

 !دارم دوستش ، بدم طالقش نمیخوام من -

 فردا و کنه هماهنگ لیدا پدر با بگی پدرت به چیه نظرت اصال!... کن ثابت داشتنتو دوست خب -

 دوتا ماش بعدشم ، میكنن راهنمایی میزننو حرفاشونو بزرگترها! هان اینجا؟ بیایید شام برای شب

 حرفت از تو نه! کباب نه سوخته سیخ نه اینجوری.. کنین وا باهم سنگاتونو بزنینو تونوحرفا بشینین

 خیلی ، که میشناسیش.. میشه مواجهه بشكنه باید غرورشو اینكه حس با لیدا نه ، اومدی کوتاه

 !مغروره

 گفتم؟ من نمیكنه فكر -

 وبودین جدل مشغول دوتا اشم که هم موقع اون.. زده زنگ صبح پدرت بگه میگم باباش به ، نه -

 !نزده زنگ تو طرف از پدرت که مشخصه
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 و زنهب زنگ میگم ، چشم ولی ، ناراحته دستش از قبلش سری برخورد خاطر به بابامم که هرچند -

 !باش داشته منو هوای بپزشو خوب هم شما لطفا فقط.. بكنه رو قضیه قال

 !من با لیدا ، باش داشته مادرتو زبون هوای تو -

 :یدال

 

 بهش دوباره.. شدم آروم آب کمی خوردن با گلومو به پرید غذا پدرم حرف شنیدن با شام موقع

 ..شدم خیره

 بابا؟ گفتین چی شما -

 نیمک صحبت تا اینجا میان شب فردا برای گفت زد زنگ فتوحی حاج دخترم؟ میكنی تعجب چرا -

 گفتین؟ چی شما -

 !بیارین تشریف خودتونه منزل گفتم میگفتم؟ چی -

 ..بابا ولی -

 کرد قطع حرفمو اخم با

 حرفاتو هم تو ، میزنن حرفاشونو میان ، نداره سرت به زور دست کسی ، گلم دختر کن بس -

 شق لهک و جوش زود کم یه... خوبیه پسر رادین ، میكنیم براش فكری یه نمیتونی دیدی اگه.. بزن

 و ندهت اخالقش یكم فقط ، خوبیه مرد پدرشونم.. خدابیامرز رامین مثل... خوبه ذاتش ولی... هست

 میشه درست مدارا با! میمونه شاه حكم مثل حكمش

 حل زور اب چی همه کردن فكر... نمیره کتشون تو حرف ، نیستن مستقیم صراطی هیچ به اونها اما -

 میشه

 به این از لیو ، کردیم مدارا باهاشون رامتین خاطر به تاحاال ما مردم؟ من مگه... کردن بیخود -

 واتوه باشنو مواظبت بیشتر باید.. توست دست اشون نوه دوتا نوه یه بجای االن اونها.. بسه بعد

 !آب ور اون میفرستمت جوری یه میزنن حرف زیادی دیدم اگه.. باشن داشته

 ...تنهایی.. بچه دوتا با تازه ، کنم فرار عمر آخر تا نمیخوام منكه بابا؟ میگین چی چی؟ -
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 ..کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

 مامانت؟ منو با میتونی؟ کی با نمیتونی تنها چی؟ که آخرش -

 !خب نمیشه... بچه دوتا با حاال ولی.. میشد بود رامتین فقط اگه که اینه منظورم ، نه -

 کنی ناز میخوای اگه چیه؟ برای سروصداهات این پس شوهرته پیش دلت که تو.. بابا دختر -

 بابا؟ باشه... بده فرصت زندگیتون به کم یه... میشه لوس زیادیش لیو ، جداست بحثش

 !چشم -

 کردم بازی چنگالم قاشقو با غذا آخر تا دوختمو بشقابم به نگاه

......... 

 

 شآرای... ریختم دورم زدمو موس موهامو... مشكی ساپورت با پوشیدم ای فیروزه بلند تونیك یه

 شكلی همون... داره دوست رادین که همونی شدم درست..... زدم عطر میتونستم تا کردمو غلیظی

 آرایش... ساده موها.... ساده و شیك لباس... باشن داشت انتظار دختراش دوست از همیشه که

 !غلیظ

 اومدن از بعد تا بمونم اتاق تو اگه میشد لوس زیادی... رفتم بیرون اتاقم از زنگ صدای شنیدن با

 ....بزنه صدام مامانم مهمونها

 سرونب نفسمو فوت با کشیدمو رامتین سر به دستی.... داشتم استرس... ایستادم ورودی در جلوی

 جوابمو حرف از پر نگاهی البته و باز روی با که کردم آرومی سالم.. شد وارد پدرش اول... دادم

 !خودش آخر در و... بود باال اش طاقچه معمول طبق که مادرش بعد... داد

 با.. .بو خوش عطری با... زیبا و بزرک گلی دسته با... دودی پیراهن و مشكی شلوار و کت با خودش

 ....میكاوید پامو سرتا از که نگاهی.. دلتنگی از پر نگاهی با....  زده شونه باال به رو که موهایی

 دکمه محو... اش شده اصالح صورت محو... لبش روی معنی پر لبخند محو.... شدم نگاهش محو

 پیدا بدنش همه و باشه باز مرد لباس ی دکمه اینكه از میدونه.... بود بسته باال تا که یراهنیپ های

 که قتهو خیلی.. میاد راه من دل به که وقته خیلی.. نمیذاره بازشون که وقته خیلی... میاد بدم باشه

 !شده میخواد دلم من که مردی شبیه خیلی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

229 

 

 ما بجز دیدم چرخوندمو اطراف نگاهمو... گرفتم چشمهاش از نگاه زدمو پلك صداش شنیدن با

 ...نیست راهرو تو کسی دوتا

&&&&&&&&& 

 .. کرد خم سرشو شدکمی ویرایش

 !بانو شد عرض سالم -

 ...دادم جوابشو لب زیر کردمو نازک چشم پشت

 ..آورد باال نگاهشو اخم با رسید که پاهام به... کرد نگاه پام سرتا به گرفتو چشمام از نگاه

 پوشیدی؟ چیه این -

 ...کردم نگاهش تعجب با

 !لباسه نمیبینی؟ -

 میدونین میپوشه؟ تنگی این به لباس حامله زن.. نیست مناسب باردار خانوم برای اما ، لباسه بله -

 نمیدونی؟ اینارم ، میشی باردار که دومه بار خوبه بپوشی؟ تنگ ساپورت نباید

 ..شدم خیره جدیش چشمهای به اخم با

 که هرطور من نمیدونی هنوز... خودت برای ندار بر دور... خبریه دادیم راهتون امشب نكن رفك -

 رستد خودتو میگی راست خیلی تو... کنی نهی امرو برام نمیاد خوشم میپوشم؟ لباس بخواد دلم

 !کن

 ...گرفت دستمو مچ اومدو تر جلو

 ، اومدم گذاشتن باباهامون که اریقر خاطر به... اومدم کوتاه حرفم از اینجا اومدم نكن فكر -

 ، گذاشته قرار بابا دیدم.. میومدی باید صبح امروز... گفتم دیروز که بود همون من حرف وگرنه

 ...میبرمت شب گفتم

 ..کردم قطع حرفشو بیرونو کشیدم دستمو

 ینعیت من برای تو تاحاال کی از! میبرمت؟ شب! شده خیاالتی خودش برای چه... ببینم کن صبر -

 !بشین برو آدم ی بچه مثل نزنو اضافه حرف پس... بیای گذاشتم بابام احترام به میكنی؟ تكلیف

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

231 

 

 !نیستم رادین نبرمت شب من -

 !نیستم لیدا بیام منم -

 ...رفتم بقیه پیش گرفتمو اش برنده نگاه از تیزمو نگاه

 رامتین.. میزدن حرف مباه کنانه و گوشه با هم مادرها و بودن همدیگه با صحبت مشغول پدرامون

 ...من کنار حوصله بی و ساکت ویدا بودو نشسته پدربزرگش پای رو

 ..نشست من روبروی..  پدرش کنار شدو اضافه جمعمون به رادینم بعد لحظه چند

 ..گرفت دست به بحثو محمود حاج که شد گفته در اون و در این از کمی

 تا مبذاری پاپیش بزرگترا ما بهتره ولی.. اومده پیش ها بچه بین کدورتی یه... فرجام جناب خب -

 !بشن پیاده شیطون خر از هم اینا

 بی پسرش یعنی شیطونم؟ خر سوار من یعنی... بود من به مستقیم نگاهش و حرف منظور

 !تقصیره؟

 ....وگرنه... بزرگترم محمود حاج اینجاستو بابام که حیف

 شوننشون درستو راه ما اگه.. کنیم راهنماییشون ایدب ما... جوونن هرحال به.. فتوحی جناب بعله -

 !نمیشن کشیده بیراهه به هم اونها ، بدیم

 !بابا دهنت قربون ای

 هب شما کمك با درستو راه برداریمو خیری قدم ، خدا کمك به که اومدیم ما امشب حاال... موافقم -

 !بكنن هاشون بچه رایب هم فكری یه نزننو زمین مارو حرف بلكه... بدیم نشون دوتا این

 ..میرسن هاشونم بچه به بعد.. بزنن حرفاشونو.. بیان کنار باهم اول -

 فلط دو اون و ما تكلیف تا کنن پرتاب بهم هاشونو سنگ و بشینن برن میدین اگهاجازه پس -

 !بشه معلوم معصومم

 ...شد بلند گفتو مبابا به ای اجازه با رادینم.. کرد اشاره رادین به خندیدو اش بیمزه شوخی از

 !پررو ی پسره.. نمیخواد دلم اصال ولی... کنم همراهیش مجبورم... منه به ها نگاه ی همه حاال
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 شدم اتاق وارد تا.. اومد آروم قدمهایی با سرم پشت.. رفتم اتاقم سمت به شدمو بلند حرص با

 ..آورد باال تسلیم عالمت به دستاشو بستو درو

 .!کن قال دادو بعد.. بشه پرت ما از حواسشون گذرهب کم یه کن صبر.. باشه -

 اونم تا کردم کنترل خودمو فشرده لبخند یه با ولی.. گرفت ام خنده فهمید نیتمو اینكه و حالتش از

 !نشه این از تر پررو

 که مثبتی موج از پر.. خواستن از پر.. بود حس از پر نگاهش... کرد نگاهم خیره کردو بغل دستاشو

 !دلتنگی از پر.. میكشونه خودش متس به آدمو

 کنی؟ تمومش نمیخوای -

 !دادی نشون خودتو در جلوی.. نیار در مظلومارو ادای من برای -

 !نیست خوب بچه برای میگم؟ بد مگه -

 تمرگب لفظ از ما درسته ولی ، میده معنی یه بتمرگ بشینو و بفرما... بگی درست میتونستی -

 کنیم؟ استفاده

 !نبودی تقصیر بی هم تو ولی.. همیشه مثل... رفتم تند من.. قبول -

 نمیشینی؟ -

 تخت روی کنارم زدو لبخند... چشمهاش به دادم سر نگاهمو.. نشستم تختم رو گفتمو اینو

 ...شدم ساکت کمرم دور دستش گرفتن قرار با که بزنم حرفی خواستم... نشست

 آفتابی روز یه... نداشتم آروم شب یه یرفت وقتی از..... شده تنگ دلم چقدر میدونستی اگه -

 !نداشتم قرار و آروم اصال... نداشتم

 ..نگیرم قرار دستش تماس و حرفها تاثیر تحت تا داشتم نگه سفت خودمو

 !نمیزدی دورم بودم مهم برات انقدر اگه -

 ..شد خیره چشمام تو... کشید موهام روی اشو دیگه دست

 کن وربا ولی... بود گفته قبل از بابا که درسته... خواستم بچه یه فقط من... دلم عزیز نزدم دورت -

 !بودم دلباخته شیم دار بچه خواستم وقتی
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 احساسم به دلت تو... تو گفتمو احساسم از سادگی با من... داری دوسم نگفتی وقت هیچ -

 !خندیدی

 خالقیا یه هرکی بخ.. باشم نداشته دوستت نمیشه دلیل نیاوردم زبون به چون میگی؟ چرت چرا -

 !میدم نشون عمل با.. نیستم گفتن اهل منم... داره

 !اشتن؟د دوست شد بدی سامان سرو مالیت کتابای حساب به تا بشیم دار بچه بگی اینكه.. آهان -

 کنی؟ باورم کنم چیكار.... شتریه اتم کینه -

 !کن ثابت خودتو -

 دارم؟ دوستت با -

 ..کن مسخره خودتو لطفا -

 ناهشگ کمترین خیانت که مردی یه اگه یعنی بشم؟ ثابت تا کنم چكار.. بدونم میخوام دیج نه -

 زن ترین خوشبخت زنشم و حله چی همه دارم دوستت بگه زنش به راه به راه ولی ، باشه

 دنیاست؟

 : رادین

 چما یه میخواست دلم چشمهاش کردن گرد با.. کرد نگاه اطراف به کردو گرد چشمهاشو سوالم با

 بگیرم ازش آبدار

 ؟ خوبه اونطوری ؟ نگفتی -

 و کنه تغییر زندگیمون پدرت دلخواه به نمیخواد دلم من..... نیست خوب هم تو مثل ولی!  نه -

 ! باشه ایشون نهی امرو خاطر به زندگیمون تصمیمات مهمترین

 از داره که افتاده سرش از طالق فكر شد معلوم پس... نشست لبم روی لبخند زد که حرفی از

 ! میگه آینده تصمیمات

 ؟ آره ، بدم من شما نظر به پس -

 ! نمیدونم -

 ؟ نمیدونی واقعا -
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 کارت منمیفهم... میكنی شوخی کی هستی جدی کی نمیدونم....  کنم درکت نمیتونم...  نمیدونم -

 ! نمیكنم درکت اصال... مادرت پدرو یا مهمترم برات من نمیدونم! ...  زندگیت یا مهمتره

 بشه قانع تا بدم جواب منطقی کردم سعی

 .. مهمترین برام کارم از شما که روشنه روز مثل... من عزیز ببین -

 ؟ معلوم کجا از -

 ممیكن هرکاری.....  میكنم هامون بچه نام به کلشو نخوای اگه ولی.. حقمه کارخونه.... بده اجازه -

 خودتونو جای کدوم هر که بگم باید هم ام هخانواد مورد در... بره بین از من یه نسبت ظنت تا

 ! خود بجای مادرمم پدرو... خود بجای تو... دارین

 ؟ میدی ترجیح کی به کیو -

 با خیلی... عشقت....  آرامشت.... وجودت...  زنمی تو!  خودش جای به هرکسی.. کسو هیچ -

 ! میكنه فرق دارم مادرم پدرو به که احساسی

 ! کنی ثابت باید -

 کنم ثابت تا بگو ؟ طوریچ -

 میده جوابمو میزنه برق چشمهاش که حالی در و میكنه فكر کمی

 ی خونه یه مهمم برات اگه.... کنم زندگی خونه اون تو نمیخوام! .....  کن عوض رو خونه پس -

 ! باشه داشته فاصله پدرت ی خونه با خیابون تا سه حداقل که خونه یه.. بگیر دیگه

 زپیرو باید...  امتحانه زمان االن ولی... این بجز داشتم حرفیو هر انتظار... دمکر تعجب حرفش از

 دغدغه بی و آروم زندگی یه داره حق لیدا طرفی از.... نداره معنا من برای اخت... باشم میدون

 ! تنشی هر از دور...  باشه داشته

 .....میگیرم برات بپسندی خودت که ای خونه هر.... خونه دنبال میریم فردا از....  عزیزم باشه -

 ؟ دیگه

 

 : لیدا
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... نیستم متنفر ولی دلگیرم ازش.. دارم دوست رادینو من... بگم دروغ نمیتونم که خودم به

 دارم دوستش قبل از بیشتر میفهمم میكنم نگاهش وقت هر.. برعكس

 ، مبر خونه اون از بود آرزوم قبلم از که هرچند... میاد راه باهام چقدر ببینم تا گذاشتم شرطو این

 !کنیم زندگی اینجا نمیخواد دلمون بگم پدرم به زشته میگفت.. نمیكرد قبول رامین فقط

 عشق وجود با.. حاال اما.. بمونیم اونجا بودم راغب خودم ، کردم ازدواج رادین با که هم وقتی از

 دیگه جای بریم بهتره... ها بچه وجود با... بینمون

 زنهب حسابی بی حرف نشده حاال تا... کنم حساب میتونم حرفش رو.. کرد قبول رادین شكر خدارو

 میده انجامش حتما کنه قبول کاریو یه اگه

 !مونده نه یا میپذیره پدرش اینكه اما.. شده راحت رادین از خیالم فعال... شد آزاد کمی نفسم

 با... شد جمع هشب حواسم صورتم با دستش پشت تماس با که بود فرش روی ام خیره نگاه

 ...بود شده خیره صورتم به محوی لبخند

 بودم؟ دلتنگت خیلی میدونی -

 !کندی؟ رو خونه ی پاشنه اومدی همین برای -

 !نداد اجازه ولی بیام میخواستم... بودم تماس در مامانت با -

 ..کردم تعجب حرف این شنیدن از

 !مامانم؟ -

 !منه دستای تو کوچولو گربه که االنه مهم... بیخیال... اوهوم -

 یدموکش عقب سرمو... اومدم بیرون کرده که جاسوسیی مامانمو فكر از بدجنسش لبخند دیدن با

 ..کردم گرد چشمهامو

 بكنی؟ میخوای چكار -

 بیارم؟ در عزا از دلی میخوام -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

235 

 

 !اینجا؟ ؟ االن -

 ..نشست لبش روی داری منظور خند کج

 !ها تنگه دلم خانوم؟ کجا و کی پس -

 ..گرفتم اش سینه مقابل دستمو

 !میره آبرومون کشید طول چقدر اینا ی مكالمه میگن االن ، ببینم عقب برو -

 !بدی تاوانشم باید ، کردی خوشگل -

 پوشیدی؟ اینو چرا میگفت بود کی -

 ..ببینم بیا... خود بجای شماهم وظایف ولی... خود بجای اون... بعله -

 ...ایستادم تتخ روی و شدم بلند خنده با

 ده وارد میتونی ببینیم بذار.. ندادی انجام شرطمو که هنوز تو؟ شده چت... رادین عقب برو -

 !کدخدا ی خونه تو بپر بعد... بشی

 ..نشست صورتش روی ریزی اخم

 ..هستم پاش آخر تا بزنم حرف وقتی من -

 !ها کارخونه ی قضیه مثل ، بعله -

 ..شد غلیظ اخمش ایستادو سرجا

 !بقیه پیش بریم بیا... کنی بارم تیكه نمیاد خوشم یچه -

 !بشه منتظرم اینكه بدون... بیرون رفت اتاق از... میكنه قاطی یكدفعه.. برد ماتم

 !چل خلو ی پسره

 صاف رسیدیم که مادرها پدرو نزدیك... رسوندم بهش خودمو شدمو کشیده دنبالش کش مثل

 ..کرد نگاهم تعجب با گفتو ریزی آخ ..زدم رادین پهلوی به آرنجم با ایستادمو

 :کردرادین قبول چشمش بستن با و بگه خودش جریانو که کردم اشره بهش ابرو با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان نجمنا کاربر sh_شیوا | تیشه و سنگ رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

236 

 

 ..کردم شروع ای سرفه تك با نشستمو بابام کنار

 برای ولی... حله قابل مشكالتمون واقع در... رسیدیم ای نتیجه یه به لیدا منو تون اجازه با -

 جای هب بچه دوتا وجود با هرحال به.. بگیریم جدا ی خونه یه که گرفتیم تصمیم بیشتر استقالل

 ارامک جریان در بعد به این از شد قرار هم کارخونه کارو مورد در... داریم احتیاج تر مستقل بزرگترو

 ..بدم قرارش

 یادز قبتمرا و توجه به که رامتین وجود با اونم.. باشه تنها نمیشه.. ست حامله زنت.. رادین ولی -

 ..داره نیاز

 ارک سر بچه اومدن دنیا به تا هم فعال.. کمكشم خودم.. کردم چیو همه فكر من.. بابا بدین اجازه -

 !میگیرم پرستار براش میشه اذیت دیدم اگه اونم از بعد.. نمیره

 فرجام؟ آقای چیه شما نظر.... دوختین بریدینو خودتون! واال؟ بگم چی-

 !بكنن کارو همون میدونن صالح خودشون هرطور.. مهمه ها بچه آرامش و خوشبختی من برای -

 ..دمکر نگاه لیدا به کشیدمو راحتی نفس.. نشست لبم روی لبخندی پدرامون حرف شنیدن با

 تصمیم کارش مورد در مشورت بدون اینكه از پیداس.. میداد فشار هم روی لبشو داشت حرص با

 تو.. .کنه زندگی سخت شرایط تو نباید و بارداره اون... بود رکا بهترین این ولی.. ناراحته گرفتم

 ..بشه اذیت نباید این از بیشتر پس..  شده وارد بهش استرس کافی ی اندازه به مدت این

 ..گرفتم خوشرنگش چشمای از نگاه مادرش صدای شنیدن با

 !بفرمایید.. کنین شیرین دهنتونو بفرمایید... سالمتی به -

 ..پروند مامانم ایمو لحظه یه خوشی همون

 !بره بین از و بشه شیرین ها شیرین این با زهر طعم این میدونم بعید -

 بیاد؟ کوتاه اش موضع از نمیخواد هنوزم مادرم.. نداشتم توقع... کردیم نگاهش تعجب با همه

 !مامان-

 شما زندگی لمشك بزرگترین شد معلوم این بنابر... شنیدیم گفتینو خواستین هرچی! رادین کافیه -

 چه یگهد بگیرین تصمیاتونو دوتایی بود قرار اگه نمیدونم من.. میكنین زندگی ما پیش که اینه
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.. احترامی نه... کوچیكتری بزرگتر نه میخواستین؟ جالیز سر مترسك بود؟ ما آوردن به حاجتی

 ای هفته فقط... نباشی ما از دور..  باشین خوش برید شما.. نداره عیب... ای اجازه نه... هیچی

 بذارین من پیش بیارین بچمو یكبار

 ..تا باشیم مستقل میخواهیم فقط ما مامان؟ حرفیه چه این -

 یستن مردایی این از هم..  تیزه هم که اونم... کردم نگاه بابام به التماس با!آقا بریم.. رادین بسه -

 ... بود طور این که مردم و جمع جلوی حداقل.. بدن زن دست خودشونو اعتبار که

 ونخودش پس از چطور ببینیم بذار...  بدم خودشون دست میدونو میخوام بار این..  خانم بشین -

 ارک هم قیمتش به..  خونه دنبال برید فردا از...  عالیه منم نظر از شدنشون مستقل! ...  میان بر

 تونه بچه ی هدیه ، باشید نداشته

 ! نیست تیاجیاح..  بابا دادین هدیه قبال شما -

 کله سرو تو دیگه بلكه....  مبارکه..  خب...  خان رادین بزنی حرف منم حرف رو نشد قرار دیگه -

 خونه بریم امشب کن جمع وسایلتو برو هم شما..  لیدا... باشین خوب باهم و نزنین هم ی

 ..شد خیره بابام به ترس به آمیخته تعجبی با لیدا

 .. هنوز من ولی -

..  بزنم حرفارو این من نیست درست ؟ بخوابن جدا هم از شوهر زنو داره دلیلی چه..  هبد اجازه -

 یستن خوب ، میمونی خودم دختر مثل گفتم بهت هم قبال.. دخترم ببین..  بگم مجبورم انگار ولی

 برو...  میره در شما برای جونش که رادینو اونم..  خدا امون به کنه ول شوهرشو زن وقت همه این

 ... میریم باهم همه شام از بعد بكن راتوکا

 ... کنه نازک چشم پشت برام شد باعث که انداختم باال لیدا برای ابرویی

 .... شكر خدارو....  ندادمش دست از که خوبه

 .. گذاشتم ماشین تو برداشتمو لیدارو وسایل ، فرجام ی خانواده از تشكر و خداحافظی از بعد

 ! نشد باز اخمش اصال که مامانمم..  دبو بابام بغل که رامتینم

 ... باشه خوشحال اینكه بجای
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 نمیشه باز اخمش نباشه مرادش وقف بر چیزی..  بوده طور همین همیشه

 ..کردم استقبال باز نیش با منم..  میبره خودش با رامتینو که کود اشاره بهم بابا

 ..کرد شروع نشست لیدا اینكه محض به

 ؟ کنیم خلوت ما مثال تا ببرن چموب میخوان امشب نكنه -

 ! شاید... نمیدونم -

 ! آمادگیشو نه دارم شو حوصله نه من..  نزن صابون دلت به بیخود -

 .. دادم جوابشو خنده با

 میكنم آمادت خودم..  نمیخواد آمادگی -

 هب هیچی من از چون ، بمونم بابام ی خونه من بهتره خیالی این به اگه...  رادین میگم جدی دارم -

 ! نمیرسه تو

 ؟ برخورده طرز چه این وقت همه این از بعد... خورد بر بهم واقعا

 ! شده متغیر انقدر چرا..  بود خوب که خونه تو

 هست برام تو از بهتر صدتا...  آورده نوبرشو انگار..  بابا خب -

 پرسید بلند ناباورو صدایی با یكدفعه

 ... نبودمم من که مدت این نكنه ؟ کی ؟ کجا ؟ هست من از بهتر برات ؟ چی -

 ..بود باال ت جنبه توکه ؟ میكنی بغض چرا..  کردم شوخی -

 اومدنم خرکی عشوه حال حسو..  نمیاد خوشم بازیا دله این از من...  کردی شوخی کردی بیخود -

 بچه...  ارهد ادامه بارداریمم آخر تا..  بودم طور همین رامتینم سر..  بگم بهت االنم از.. ندارم

 ! بگیر تحویل ایناشم بشینو میخواستی

 ..بودم ندیده تاحاال روشو این ؟ بگم چی موندم واقعا

 ! وضعه همین بارداریش آخر تا ؟ گفت چی

 .... خدا یا
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&&&&&&&&& 

 :شدلیدا ویرایش

 

 سمت به یپذیرای به حوصله بی نگاهی با...  بود گرفته رخوت بوی خونه...  رفتم باال ها پله از سریع

 .. رفتم اتاقم

 ..پرسید مهربون لحنی و لبخند با کردو نگاهم کمی... رسید رادینم که آوردم در روسریمو مانتو

 ؟ نمیخوای چیزی -

 ! نه -

 عذاب زا پر که شبی..  اومدم در رادین عقد به که افتادم شبی یاد خونه دیین با...  ست گرفته حالم

 ... رامین مظلوم نگاه از فرار بودو وجدان

 دو همه.. کارام برعكس...  میشه شروع داره تازه ویارم اون از گذشته...  دارم حالو همون امشبم

 رامتینو وقتی... شوهرم به ماهگی سه از دارمو ویار غذا به اول ماه دو من ، دارن ویار اول ماه سه

 ..بودم طور همین بودمم باردار

. . نمیكنه درک هم..  رادین اما..  میكرد درک رامین ولی. .. بیاد طرفم نداشت جرات رامین بیچاره

...  میخونم چشماش از رو تشنگی... کرده بدترش بوده بینمون که طوالنی ی فاصله این هم

 سح این باشه تر ضعیف اعصابم هرچی...  بود استرس و تنش از پر..  نرفت پیش خوب بارداریم

 ...باشه داشته ادامه زدن پس ینا نیست درست اما...  میشه بیشتر نخواستن

 !؟ چی یعنی باردار زن هورمونی تغییرات نمیدونه که رادین

 خواهششو پر نگاه کردو باز طرف دو به دستاشو... انداخت تخت روی خودشو کردو عوض لباسشو

 ..دوخت بهم

 ... میزنه صدا تورو تنم سلول سلول ی همه...  شده تنگ برات دلم چقدر نمیدونی -

.. یامب راه دلش به کنمو مقاومت بدم حال برابر در نمیتونم اینكه خاطر به..  قبل از تر وصلهح بی

 ...دادم جوابشو قبل از هر تلخ
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 کنی درکم بهتره... گفتم که ماشین تو.. رادین ندارم حال حسو اصال من -

 ؟ چی وقت اون.. نخوام یا... نتونم اگه -

 ... گرفته شیطنت رنگ نگاهش.. کردم نگاهش

 ... دهش تنگ خوابیدنتم مدلی این برای دلم که بذار دستم رو سرتو کم یه بیا...  دلم عزیز بیا -

 !؟ نتونم که میخواد چی ازم مگه.. شد تند نفسم...  همیشه از بیشتر.. زد نبض... لرزید دلم

 ..باشم مدل یه همیشه که نیست قرار.. بودم اینطوری قبلیم بارداری

 ..بستم چشممو گذاشتمو بازوش روی سرمو..  رفتم سمتش به درونیم ترس

 ...صورتم رو شد نسیم نفسش...  موهام تو شد شونه دستش

 حالت باعث...  هورمونیم تغییرات خاطر به... بود خواستنی برام روزی که تنی عطر...  عطرش اما

 نگرانی اب و نشست من متعاقب رادینم.. گرفتم دهنم جلوی دستمو نشستمو سریع...  میشه تهوعم

 ..کرد نگاهم

 ..دویدم بهداشتی سرویس داخل به تعلل بی نتونستمو

 

 ؟ داره ادامه کی تا بد حال این...  پاچیدم صورتم به آب مشتی

 ... میسه شروع داره تازه انگار ولی ، باشه گذشته ویارم زمان باید االن

 ..کشید در سمت نگاهمو خورد، در به که آرومی ی ضربه صدای

 ؟ شد چی خوبی؟ عزیزم...  لیدا -

 ..داوم دنبالم...  ندارم دادن توضیح ی حوصله...  گذشتم کنارش از پریده رنگی با کردمو باز درو

 !بودی خوب که تو ؟ شده چت دکتر؟ بریم میخوای -

 بخوابم میخوام..  رادین هستم خسته -

 ! دیگه خفه یعنی -
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 ..زدم لبخند زور به. .سوخت دلم باز..  کرد نگاهم دلخوری با

 ، طورم همین آخر تا نیست خودم دست هورمونیم تغیرات...  نیست خوب حالم.. جان رادین -

 بودم طور همین رامتینم سر.. میشم بدترم فگذره هرچی

 ..رامین بیچاره -

 ...خوابید..  من به پشت..  تخت ی گوشه...  گذشت کنارم از کنه نگاهم اینكه بدون

 مگه.. . میشه سرشار بودن زن از که بغضی...  کهنه بغض یه..  کردم حس گلوم تو سنگین چیز یه

 بریزه؟ بهم هورمونام خواستم من

 منه؟ برای فقط جنین این مگه

 ! بچه بابای از کنایه و گوشه شنیدن و خراب حال و درده بودن مادر از من سهم

 به چهب تا بمونه منتظر و بندازه پاروپا و بشینه اینكه..  داره؟ بودن پدر از سهمی چه چی؟ اون سهم

 !بیاد دنیا

 ..کنه همراهیم رفتن دکتر برای کنمو سنگین کارای نذاره کنه لطف خیلی

 !بگیره شناسنامه و کنه انتخاب اسم براش غرور با بیاد دنیا به بچه هم وقتی

 .. اومده بیرون قوطی از بچه انگار.. کشیدن دودهایی چه من که انگار نه انگار

 ...کشیدم دراز کشوندمو تخت کنار به خودمو... لرزید وجودم ی همه.. لرزید لبم

 ! سخته براش انقدر یعنی

 ! بود چیز یه برای فقط.....  عشق دارمو دوست همه اون

 ینا برابر در شوهرم برخورد میكردم فراموش خواب با شاید.. بخوابم کردم سعی بستمو چشمامو

 .... موبدن فیزیولوژیكی تغییر

 ... رو نامالیمتی همه این نبینم خوابیدن با شاید

 همب نگاهی چشم گوشه از.. کردم باز چشمامو تخت خوردن تكون با...  بخوابم نتونستم صبح تا

 ..کرد عوض لباسشو من به توجه بدون صورتش و دست شستن از بعد...شد بلند انداختو
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 ببین ببرمت شو حاضر میزنم زنگ شد اکی خودم نظر از وقت هر ، خونه دنبال میرم -

 ..بره گرسنه نیومد دلم

 نمیخوری؟ صبحانه -.

 ! گروکشیارو این میذاری کنار ببینم بگیرم خونه برم.. ندارم اشتها ، نه -

 ! بده حالم میگم الكی کرده فكر نكنه کشی؟ گرو چی؟

 رفتم بیرون اتاق از دنبالش شدمو بلند

 .. و بوده خوب حالم دیشب کردی فكر نكنه -..

 ...اومد حرفم بین کردو نگاهم اخم با

 ! ببینمت سیر دل یه ندادی اجازه حتی وقت همه این بعد..  میشه بد حالم که نزن دیشبو حرف -

 مراع بارداریم آخر تا ایه دیگه چیز من بودن از هدفت نیستو حالیت حساب حرف میدونستم اگه -

 پیشت برمیگشتم

 عقب برو یفپ پیف بگه زنم کنم نگاه بشینمو که نیستم خدابیامرز رامین ثلم من...  لیدا کن بس -

 !میدی بو

 چیزو یه فقط مردی از تو کجا؟ تو...  کجا اون تحمل مرامو..  داری فرق اون با کال تو..  خب آره -

 یکوفت مردونگی حس برای واقع در....  بود همین برای من برگشتن از تالشتم ی همه...  میدونی

 بود ودتخ

 ! دیگه کن بس -

 صورتم جلوی تهدید عالمت به شو اشاره انگشت کردو نگاهم تیز... کردم بغض زد که دادی با

 .. گرفت

 هم وت کنمو پیدا ای شده خراب یه برم تا میمونی...  بابات ی خونه بری ها بچه مثل نشی پا باز -

 خودمو زا حالم...بست بدی صدای با درو ورفت گفتو! چیه ات بهونه بازدیگه ببینم...  بدی گیر کمتر

 المح میگمو دروغ میكنه فكر واقعا شاید....  نبود اینطوری رادین..میخوره بهم زندگیم ی همه اونو

 !؟ خوبه هم خیلی
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 :رادین&&&&&&&&...

 

 به هک کسی...  عشقم..  زنم داره زور برام ولی..  کنم ناراحتش نمیخواد دلم..  آوردم کم نفس انگار

 منو و بزنه پسم اینطوری...  کشیدم خط غلطیو هر دور..  کردم تحمل صبرو همه این خاطرش

 ..بكشه لجن به منو مردونگی

 ! میشه بد حالم تنت بوی از نبستو خودم دست چه یعنی...  نمیره کتم تو حرفا این

 دالیلشم از یكی حتما...  کنه تالفی میخواد..  میدونم..  میگیرم دوش هرروز خوبه! ؟ من بوی از

 ! کارشه

 .. برخورده بهش.. نمیره کار سر گفتم دیشب

 ...بگیره حالمو دیگه جور میخواسته..  داسته نقشه نگو... نشد پاپیچم چطور گفتم

 !؟ میخوره بهم حالم شی نزدیك بهم بگه شوهرش به نباید نمیفهمه ؟ نداره عقل زن این یعنی

 ...لعنتی

 اآشن تعدادیشون.. زدم سر شهر شمال های ملكی معامالت ی همه هب غروب تا شدمو ماشین سوار

 اب نیست مهم برام قیمت دیدن وقتی هم بقیه..  بدن خبر بهم فرصت اولین در شد قرار بودنو

 ..بدن نشونم اکازیون مورد یه فردا تا دادن قول برق پر چشمایی

 ! لجباز مغرور.. نزده بهم لفنمت یه صبح از حتی...  خونه برم نمیخواد دلم ولی ، هشته ساعت

 ! باشه شده بد حالش جدی جدی نكنه

 .. نمیزنه حرفی مامانم به نه ، من به نه که شقه کله انقدرم

 بدیش تازه سرمون خیر... کنم مراعاتشو باید و بارداره زنم...  شدم قهر بیخیال کشیدمو پوفی

 .. کردیم آشتی

 ، باشم نگران هرقدرم...  باشه خوب حالش کردم دعا دلم تو گرفتمو پیش در رو خونه مسیر

 ...بزنم زنگ بهش نمیده اجازه غرورم

 ...رفتم باال ها پله از کردمو پارک ماشینو
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 ...نمیومد صدایی و بود روشن نیمه خونه...  کردم باز درو آروم

 .... نكنه..  گرفت ضربان قلبم

 ..دادم وشگ خوب رفتمو نزدیكتر... شنیدم رامتین اتاق از صدایی

 ..شده گرسنم مامان -

 ..میدم تورو شام وقت اون نیومد عمو اگه بشیم منتظر دیگه کم یه..  عزیزم کن صبر

 چی؟ خودت -

 ...بیاد عمو میكنم صبر من -

 مثل دبای و شكمته تو. نی نی یه گفتی مامانی ی خونه روز اون خودت تازه نیستی؟ گرسنه مگه -

 ..بیرون ادبی شه بزرگ تا بخوره غذا من

 و یادب با که تو مثل..  بخوره غذا مادرش پدرو با بگیره یاد نی نی باید ولی..  گفتم ، عزیزم آره -

 باهم مهه تا میكنیم صبر پس..  بخوره غذا تنهایی نمیاد خوشش که رادینم عمو..  میمونی منتظر

 ..بخوریم شام

 ...میره ضعف دلش..  کوچولوئه نی نی آخه -

 ... مامان عمر..  من برم نتقربو الهی -

 ؟ میكنی گریه چرا شد؟ چی -

 ..چشمم تو رفت مژه... نیست هیچی -

 کوش؟ -

 ..بدم غذا بهت بشورم، روتو دستو بیا هم تو..  میشه خوب میشورمش میرم االن -

 ..بیاد عمو کنم صبر نگفتی مگه -

 عمرم بمونی گرسنه تو نمیاد دلم -

 ...بخورم شام اون با میخوام.. شده تنگ عمو رایب دلم..  میكنم صبر منم نه -
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 وقت اون..  میكنه تحمل گرسنگی داره من خاطر به اون...  گرفت درد قلبم حرفاشون شنیدن با

 !؟ باشه نخورده ناهارم نكنه...  من

 با وبیرون دوید خنده با رامتین...کردم بسته بازو ورودیو در سروصدا با گرفتمو فاصله اتاق در از

 آغوش تو سخت و زانو رو نشستم... کرد پرت بغلم تو خودشو گفتو بلندی جون آخ دنمدی

 از کمی بوسیدمو سرشو...  دارم دوستش خودم ی بچه مثل مطمئنم...  برادرمه یادگار... گرفتمش

 ..کردم جداش خودم

 جون؟ بابا خوبی ؟ چطوره گلم پسر -

 ... اومد بیرون ازاتاق هم دالی که دیدم چشم ی گشه از...  کرد نگاهم تعجب با

 ... عمو خوبم -

 ؟ بودم کجا امروز میدونی -

 .. دادم توضیح براش زمو لبخند...داد تكون منفی عالمت به سرشو

 دیش مرد که تویی از.. گفتم براش تو از..  زدم حرف باهاش کلی...  رامین بابا پیش رفتم امروز -

 وبش تو...  بابا بگه بهت بعد به این از بگو رامتین هب گفت... گرفت ازم قولی یه آخرش ولی... 

 ! تو پسر بشه اونم ، اون بابای

 ... زد پلك تعجب با

 ؟ نمیشه بابام دیگه رامین بابا یعنی -

 بیاد نهنمیتو و رفته جایی فعال چون ولی.  مهربونته بابایی همیشه رامین بابا.. برم قربونت چرا -

 کودکا مهد لممع مثل..  بزنم مثال برات بذار..  باش رامتین بابای تو امبی من وقتیكه تا گفته ، پیشت

 ، ستنی رامین بابا. چون اال منم..  میاد بجاشون دیگه معلم یه میشن مریض وقتی که ها مدرسه و

 باشه؟ ، بابا میگی من به بعد به این از پس..  باشم بابات تا پیشت اومدم جاش به

 ؟ نمیشه ناراحت باباییم -

 ! میشه خوشحالم پس.  گفته من به خودش ، جون بابا نه -

 ! چشم گفت کردو خم سرشو زدو نمایی دندون لبخند
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 ... فشردمش خودم به محكم گرفتمشو بغل تو دوباره... برام شیرینه چشم این چقدر که آخ

 بهش دیلبخن. .. کردم نگاه بود ایستاده اتاق در کنار سینه به دست که لیدا. به گرفتمو باال سرمو

 ...کردم جدا خودم از رامتینو زدمو

 بابایی؟ داریم چی شام -

 ! نمیده غذا نیای شما. تا گفت. گشنمه گفتم مامان. به هرچی ، نمیدونم -

 خواستم. .رفتم آشپزخونه به گرفتمو رامتینو دست.  شدم بلند کردمو لیدا.  حواله محبتی با نگاه

 ..شد دبلن لیدا صدای که بشینم میز پشت

 ..بشور دستاتم کنو عوض لباساتو اول رادین -

 ...رفتم آشپزخونه به دادمو انجام بودو گفته که کاری... رفتم اتاقم به گفتمو غلیظی چشم

 شرمنده نگاه و لیدا مند گله نگاه از بود اگرم..  نبود حرفی..  شد خورده آرامش و سكوت در شام

 .. بود من

 ازم..  کردم حلقه دورش به پشت از دستمو..خوابید خورد شام تا که بود خسته انقدر رامتین

 ... بخوابه و کنه پشتشو داره حق.. دلگیره

 ..کردم زمزمه گوشش کنار

 لیدا -

- .... 

 ..هستما شما با... خانوم لیدا -

 ..بگو -

 ..کنم ناراحتت نمیخواستم -

 ! میكنم عادت دارم گاهیت به گاهی اخالق این به..  نیست مهم -

 ننداز تیكه -

 گفتم حقیقتو -
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 قهر وقتم چند.. بودی خوب بارداری اوایل که هم تو... نمیدونم باردار زن از چیزی خیلی من خب -

 ! میكنی کشی گرو داری کردم فكر ندیدم، حالتهاتو تغییر از یك هیچ من بودیو

 تاقا تاریكی تو شرنگ عسلی نگاه..  نگاهم تو شد خیره.. نشیت زدو عقب دستمو حرفم این با

 ..میزد برق

 مرد مک یه ؟ بزنم پست ولی کنم آشتی باهات بودم دیوونه مگه رادین، بازیارو بچه این کن بس -

 آماده هنوز اگه.. میشی پدر داری ندارم، کردنتو رفتار بچگانه این تحمل من.. شو بزرگ..  شو

 ! کردی گوش بابات حرف به کردی بیخود نبودی

 ! میكنی توهین داری رسما.... ها برمیخوره همب داره کم کم -

 هورمونهام..  باردارم من...  نكرده شما به آموزش صرف وقتیو مادرت متاسفانه.. بگم بهت بذار -

 ساسح چیزها بعضی به..  شده کم تحملم ی دامنه..  شده بیشتر حساسیتم..  شده پایین و باال

 خودت که هورمونی تغییر یه خاطر به بدی آزارم بخوای نمیشه دلیل..  بدنت بوی مثل..  شدم

 ! بودی باعثش

 .. کنم نگات شیشه پشت از ویترینو تو بذارمت نمیتونم...  دلتنگم منم خوب -

 !؟ یاریب طاقت نمیتونی ماه چند..  نیست(  ثابت) استیبل وضعیتم االن..  کن تحمل ماه چند یه -

 ! نه -

 ؟ براشون ممنوعه رابطه ماه نه مطلقنو استراحت اشونهمسر که میكنن چكار پس مردا بقیه -

 هداشت دوست زنشو مردی میشه مگه!  نیستم خیانت اهل چون ، نیستم مردا دسته اون از من -

 ! روز ده کرد تحمل بشه خیلی...  نیست شدنی ، نره طرفش ما نه و باشه

 ! بگیری خودتو جلوی نمیتونی.. نیست خودت دست افسارت تو -

 از قطف اینكه ولی..  نه..  میمیرم اون بدون و مهمه خیلی برام رابطه نمیگم من ؟ میگی چرند چرا -

 روزم یه..  داره دوست زنشو مردی اگه..  کشكه هم حرفا بقیه..  ممكنه غیر کنمم نگاهت دور

 ! ماه نه به برسه چه.. بمونه جدا ازش نمیتونه

 خوب... ؟ بخوره بهم حالم طرفی از و بغلت بیام یدار راضی..  میشه بد حالم کنم؟ چكار میگی -

 ! بزن حرف دکترم با بریم بیا فردا نداری قبول اصال..  نیست خودم دست
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 ودیشب رفتار بابت..  دارم قبول حرفاتو ی همه من بزنم؟ حرف دکترت با که ندارم قبولت مگه -

 باشی داشته دوست کسیو اگه...  نیست شدنی کن قبول هم تو ولی..  میخوام عذر امروزمم

 من!  زنهمی له له بهش رسیدن برای و بیرونه آب از که میشی ماهیی مثل.. بمونی دور ازش نمیتونی

 مالحظه نم کم یه..  نكن محروم من از خودتو میگم فقط..  دیگه مسایل یا کنی تمكین باید نمیگم

 باشه؟..  کن مالحظه تو کمم یه..  میكنم

 حفظ رو فاصله نرفته بین از تهوعم حالت کامل و بشه هفته بیست تا فعال ولی..  میكنم سعیمو -

 ؟ باشه....  کن

 ؟ آشتی..  برم قربونت چشمم رو -

 ادبخو اگه که شدم امیدوار..  شدم خوشحال کارش از...  برد بین از بینمونو ی فاصله زدو لبخند

 بعد الس دو..  دوید حمام به گرفتو فاصله سریع که بود نگذشته ای لحظه اما..  کنه تحمل میتونه

..... 

 

 :لیدا

 

 از ای چهره ترکیب با ولی...  رنگه عسلی دوشون هر چشم..  کردم نگاه فرزندام به لبخند با

 مواظب خیلی...  کرده عادت جدید برادر و جدید پدر و جدید ی خونه به رامتین..  پدراشون

 درسته. . گرفته خودش به خوبی طعم و شیرینه خوبو مزندگی..  راحته خیالم بابت این از و برادرشه

..  تنیهداش دوست کل در ولی..  نفوذ قابل غیر و میشه لجباز گاهی...  میكنه گیری بهانه رادین گاهی

..  هیجان و شور از پر....  لیدام من اما...  بگذرم هام خواسته از خیلی از که دارم دوسش قدر اون

 ... شده بیشتر شیطنتم شدم مچ رادین با که هم وقتی از

 پیشنهاد یه امروز..  کار از دوری ای خورده و دوسال از بعد...  بشینم آروم نمیتونم مامانم قول به

 به اینكه از...  دارم استرس کمی..  نگفتم رادین به هنوز اما..  کنم ردش نتونستم..  داشتم خوب

 کارم میدونسته اول از رادین و منه شغل این ؟ چی آخرش...  بگم باید ولی.. نگرانم بگم رادین

 ... چیه

 ...یكنهم نگاهم لبخند با اوقات اکثر تازه... نمیده گیر بهم دیگه...  شده بهتر رفتارش فتوحی حاج
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 رشوه مادر خصومت از کمی اومد دنیا به وقتی از..  بود خوب آرتین قدم..  شده بهتر خانمم پروانه

 ایاینج به ولی..  آورده پسر دوتا و خودمه مثل عروسمم میگفت تخاراف با..  شد کم دوستم پسر

 نیطوال عمرشون امیدوارم..  گفت می بغض با میزدو حلقه چشماش تو اشك.  میرسید که حرفش

 ! نبینی اوالد داغ من مثل و باشه

 برام وخوب زندگی شیرینی بود وقتی تا که رامینی..  افتادم رامین یاد.. شد جاری اشكم حرفش از

 ...داد هدیه بهم رادینو رفتنش با داشتو

 . شد کمتر مادرشون به نسبت منم دلگیری کم یه موقع اون از

 ... داشت رفتارو همین بود اون جای کسی هر شاید

 بخندل کردم سعی گرفتمشو انگشت سر با..  نشست چشمم تو اشكی قطره گذشته به فكر با

 ...بزنم

 وخودم فقط افكار این با..  داره دوست رادین که باشه همونی..  شهبا خوب چیز همه میخوام امشب

 ...میره تحلیل انرژیم میكنمو ناراحت

 با و داره خوبی ی جلوه تنم رو رنگ سبز لباس...  بخشیدم عمق لهبخندم به کردمو نگاه آینه به

 داره دوست رادین که میشم همونی.. میكنه زیباترم سبز ی سایه بژو آرایش

 ..کردم فر رو کردم رنگی این ست هفته یك تازه که رنگمو مشكی موهای آخر در شدمو مشغول

 موگرفت آینه از نگاه در زنگ صدای شیدن با... شدم شوهرم از پذیرایی ی آماده لب بر لبخندی با

 ....رفتم در جلوی

 ستقبالما میای و هخون میام وقتی میگه.. برم استقبالش به تا بزنه در داره دوست تنبل اما..  خودشه

 ...میكنم پیدا خوبی حس یه

 بشنوم تعریفا این از هرروز نمیاد بدم منم

 ...کردم نگاه العملش عكس به دقیق کردمو باز درو

 ..پرسید مشكوک و کشید هم در ابرو انداختو پام سرتا به نگاهی

 خبریه؟
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 ! سالم اول -

 ؟ سرته تو کلكی چه.. زدی پسند رادین تیپ ؟ خبریه..  علیك -

 ! کن جیم سین بعد.. تو بیا اول -

 قتلتو محك قراره که تو نرو میگه شیشمم حس یعنی...  نمیرسه مشامم به خوبی بوی..  دیگه نه -

 ! کنی امضا

 ! میگی اینطوری که هپریم همیشه انگار حاال...  نشو لوس رادین -

 ..نشست راحتی رو آوردو در کتشو.. شد داخل زدو لبخند

 ! بفرمایید..  گوشم به من -

 مطلب اصل سراغ رقتم نشدم چینی مقدمه منتظر منم

 ..کارم سر برگردم میخوام -

 ..خورد گره هاش ابرو

 بعد بشه پیدا خوب ی نامه فیلم یه بذار ولی..  برو..  باشه -

 ...شد پیشنهاد بهم خوب کار یه امروز... شده پیدا -

 ..شد جوابم منتظر و کرد نگاهم تیز

 ! کردم قبول منم...  خب -

 ..فشرد هم روی فكشو شدو بلند

 کنی؟ مشورت من با نباید هویجم؟ من مگه...  کردی بیجا شما

 شده تنگ کارم برای دلمم.. دارم دوست کارو این من ؟ مشورتی چه -

 تا اه بچه روان میگفت دکتر ندیدی مگه.. کار سر بری نمیاد خوشم نشده سالش سه آرتین تا -

 رامتینم هتاز...  نبرین میگفت مهدم..  ؟ بذارینشون کسی پیش نباید و میگیره شكل سالگی سه

 دیگه سال دو یكی بذار..  نداره روز شبو که توهم کار.. هست

 ..رادین -
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 به و یگیرهم ازم بگیرنگاه تصمیم عاقالنه..  مادری یه باشی پیشه هنر اینكه از قبل تو.. لیدا بسه -

 ..میرم دنبالش رنجیده ی قیافه با.. میره آشپزخونه

 !بدم ادامه کارمو میخواد دلم من... رادین -

 ..کرد نگاهم تیز چرخیدو

 مشكل نشستن خونه تو با....  ؟ داری مالی مشكل چیه؟ سماجت همه این علت بدونم میشه -

 رون؟بی بری کنی پرواز میخوای که چیه...  ؟ نمیكنم راضیت...  ؟ میذارم کم برات من... داری؟

 کار وقتی دارم، دوست کارمم فقط.. هارو بچه هم دارم دوست تورو هم من میگی؟ ربط بی چرا -

 ! کنی معنی ای دیگه چیز شادیو این نمیدم اجازه... شادابم ، شارژم ، شادم میكنم

 درک زودیو این به اونم..  اصرارت این ولی.. داری دوست کارتو میدونم.... میكنم درکت من -

 زندگیتم خونه از... داری دوست هاتو بچه شوهرو خودت قول به.. نداری مالی مشكل... نمیكنم

 بیرون برای بزنی بال بال نداره دلیلی پس... نیستی فراری

 !رادین -

 کارت؟ یا تره واجب شوهرت.. نزن داد منم سر -

 .میدم جواب زیر سربه

 شوهرم -

 ..کن نگاه من به -

 ..میشم خیره دلگیرش نگاه تو میارمو باال نگاهمو

 !کارت؟ یا مهمترم من بگو کن نگاه چشمام تو -

 ! تو -

 کارت هب میتونی خواستی اگه بعد.. بشه تموم سالش سه آرتین تا میرسی ها بچه منو به... خوبه -

 !بدی ادامه

 زورگو -
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 از چقدر مگه.. ها بچه منو هم ، خودت هم... خوبه مون همه برای این... نزن حرف ها بچه مثل -

 فسمن نمیخوام.... برام نفسی حكم... مهمی برام داری؟ قدرت گرفتیو جون چقدر گذشته؟ زایمانت

 ...بره نفسم نمیخوام... بشه تنگ نفسم نمیخوام... بره بین از

 :میده ادامه و میكنه قلبش به اشاره

 چرا؟ ونیمید... بگیره فاصله نباید هم میلی یه.. بمونه اینجا.. باشه اینجا باید همیشه من نفس -

 ..میده جوابمو که میكنم نگاهش گنگ

 بی.. یرممیم... نمیزنه قلبم.. میگیره نفسم...  بشه دور ازم اگه.. بگیره فاصله اگه... بره اگه چون -

 !میمیرم شك

 ..میكشم صورتش به دستمو

 هم حاال.. کردم رکا وقت همه این میگی؟ اینطور که برم بخورم سر قراره مگه.. عشقم... رادینم -

 !نكرده فرقی.. طوره همون

 رو عكست ندارم دوست.. کنن تیز دندون برات خیابون و کچه تو ناپاک چشمای ندارم دوست -

.. بگن چهرت تغییر از ندارم دوست... بزنن حرف هیكلت از هوسباز نماهای آدم و باشه ها مجله

 موشنید چندسال که حرفایی ی همه دارمن دوست.. بزنن حرف کرمونی قالی اینكه از ندارم دوست

 اختیارت.. نبودی من مال اما.. بودی ناموسم.. نبودی من مال موقع اون... بشنوم دوباره نزدمو دم

 کمال تمامو هم.. نفسمی هم.. جونمی هم.. عشقمی هم.. ناموسمی هم.. االن اما... نبود من دست

 دادم قول چون.. اون از بعد ولی.. کنی کار ذارمنمی گفتم که زمانی تا.. خودم خود مال.. منی مال

 ! مالز موارد تایید و بررسی با اونم.. کارت سر برگردی میذارم میمونمو حرفم پای ، نشم مانعت

... نیست لبم رو. تنها لبخند.. میشم لذت غرق.. غرورش پر احساسات ابراز از... حرفاش شنیدن از

 ...میكنم زمزمه میذارمو ش هسین رو سرمو... میشه حك جونم رو بلكه

 .. منه مال دنیا ی همه دارم تورو وقتی تا -

 ...میذاره سرم روی شو چونه و میشه حلقه دورم دستش

 !باشه حماقت داشتنت دوست اگه حتی....  دارم دوستت -

 ..میدم جوابشو میزنمو لبخند... بخواد دلتم بگم تا.. بده حرصم تا میگه همینو همیشه
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 باشه خریت داشتنت دوست اگه حتی... رمدا دوستت -

 ...دهد تكان را من نمیتواند هم زلزله.... است من آن از آغوش این وقتی تا

 

 پایان

 شب یازده ساعت ، 39/11/21

 بادی شیوا

 

 http://www.forum.98ia.com/member253333.html: نویسنده با ارتباط

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همكاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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