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 ... خندد مي پنداري مي محال چه آن به و

 

 طليمع بدون. کنم چيکار که اتاقم توي بودم اومده رفت يادم اصال. پيچيد گوشم تو صداش بازم

 .هال توي تلوزيون سمت دويدم سريع

 مبود زده زل. بود کاشته گل جديدش آهنگ اين با بازم. خوند مي داشت دست به ميکروفون بازم

 . خودش فقط... ديدم مي رو اي ديگه چيز نه شنيدم مي اي ديگه صداي نه. تلوزيون صفحه به

. شد تموم آهنگش. نکردم توجه. ديدم دستش توي رو چيزي يه برق اومدم خودم به وقتي

 ... نفهميدم؟؟ خودم که کردم گريه کي من. بود اشک خيس چشمام

 .بود خوابيده خداروشکر. کردم نگاه بابام به و کردم پاک رو اشکام دستپاچگي با

 اراده اب بار اين. ريختن اشکام بازم. مون طبقه دو تخت پائين نشستم و اتاق تو برگشتم دوباره

. اومدم خودم به خواهرم کوچولوي دستاي تکون با که بودم غرق افکارم توي. ريختن خودم

 .کردم نگاش

 ...نبود؟ دار گريه اصال که شعرش...  شد؟ چي آبجي: -آتنا

 .کار ازاين بردم مي لذت چقد دونه مي خدا و. گريه ميون. خنديدم

 ويت آهنگاشو ي همه ي همه که نبوده اي خواننده هيچ حاال تا... بودا قشنگ خيلي ولي آبجي: -آتنا

 ...ميخونه خوب چيزاي فقط که ازبس... کنن اعالم رو کنسرتش يا... کنن پخش تلوزيون

 وير کشيدم گونه نوازش رو دستم. ندادم ريختن اجازه اشکام به ديگه. زد چنگ دلم تو چيزي يه

 پرسيدم لبخند با و موهاش

... داري؟؟ دوسشون... مياد؟ خوشت ، مياد خوشم من که هرچيزي و کس هر از چرا تو اخه: -

 ... طرفدارشوني؟

 ...دارم دوستت خيلي... آبجي خوبي خيلي تو... خوبه ات سليقه چون: -آتنا

 .بوسيدمش

 ...کوشولو آجي دارم دوستت خيلي منم: -
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 ودمب مطمئن. رسيد گوشم به ميشه شروع داره سي و بيست اخبار داد مي نشون که آهنگي صداي

 تلوزيون جلوي و هال تو رفتم پس.  ميگن هم اخبار تو رو داده انجام امروز که شاهکاري اين

 . بود جديدش آهنگ همين خبرشون اولين چون نکشيدم زيادي انتظار.  ايستادم

 ازش تازه که آهنگش از هايي قسمت با همراه شد پخش گزارشش بعدش و زد حرف کمي گوينده

 . بود کرده نمايي رو

 صفحه روي گذاشتم و جلو بردم رو دستم.  ديدم برقو همون دوباره که بودم شده صداش محو

 . گفتم خواهرم روبه و تلوزيون

 ... کرد ازدواج باالخره!!! ...  داره حلقه ببين: -

 ... ؟ نيست يادت مگه...  انداخته بار چند هم قبال...  ابجي نه: -آتنا

 ... انگار نامزديه ي حلقه يکي اين...  بودن عقيق اونا اخه: -

 اون از...  ؟ بگيره رو تو بياد خواست مي پس نه.  کشيدم آه دل ته از و بيرون دادم پوفي رو نفسم

 مطمعن که هنوز...  کني مي ناشکري داري بازم واي...  که داشتم شانس اگه من...  ؟ دنيا سر

 ...؟ چته...  ؟ چيه پس کرده نامزد نيستي

 . بخوابم تا اتاق توي رفتم و کردم شکر رو خدا لب زير

 ... خوابيدني کن خاموش چراغو و تلوزيون آتنا: -

 تندوتند و بغلم توي کشيدم رو پتوم.  بزنه زنگ صبح 6 تا گذاشتم رو ساعت و برداشتم گوشيمو

 ! برد خوابم کي نفهميدم و...  خوندم زيرلب دعاهامو

 عادت.  پايين پريدم تخت دوم طبقه از و شدم بيدار خواب از گوشيم انتظار اذان صداي با صبح

 تموم هک نمازم.  ايستادم نماز به و گرفتم وضو و دستشويي توي رفتم بدو بدو.  بود ام هميشگي

 .کردم بغل مو پتو و تختم رو پريدم دوباره شد

 مادهآ استاد به تحويل واسه رو تحقيق تا کتابخونه برم تونم مي و ندارم دانشگاه امروز شد خوب

 اين با... بابا اي...  اول ترم اونم...  آخه؟ تحقيقي چه نشده شروع ترم نميفهمم من آخه...  کنم

 . شد چشمام مهمون خواب دوباره فکرا
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 بيشترازعادت خورده يه تا.  بود طور همين هميشه.  شدم بيدار خواب از جزيي درد کمر احساس با

 . گرفت مي درد کمرم خوابيدم مي هميشگي

 درجه09 بود کافي پايين اومدم مي که ازتخت.  پايين پريدم تختم از دوباره و پاشدم زور به

 . ببينم روم روبه ي آينه توي قد تمام رو خودم تا راستم سمت بچرخم

.  خودم به رسيدن جز به داشتم رو کاري هر ?حوصل دنيا تو اصال.  بود ژوليده هميشه مثل موهام

 کشمو.  نبود حسش.  کردم نمي دزک و بزک هم خيلي ولي...  نه..  ها باشم شلخته که اين نه

 سالم مامانم به که اين بدون. نداشتم کردن شونه مو حوصله بازم.  بستم موهامو باهاش برداشتمو

 ... دستشويي توي دويدم کنم

 و دستشويي برم که اين از قبل شدم مي پا خواب از وقتي که بود گندم هاي اخالق از يکي اينم

 . کنم سالم احدي به تونستم نمي ندم صفا صورتمو سرو

 به کردم شروع ، تختم کردن جمع و صبحانه خوردن بعد.  کردم سالم و بيرون اومدم خالصه

 . اداره بود رفته هم بابا و بود مدرسه آتنا.  پوشيدن لباس

 پرسيد مامانم که کردم مي سر امو مقنعه داشتم آينه جلوي

 ؟ ايشاال کجا: -

 ...دارم تحقيق کتابخونه برم خوام مي:-

 جواب و بگيرم اجازه بايد رفتنم کوچه سر براي هم هنوز...  مملکتم اين مهندس من ناسالمتي بابا

 . دارم چيزي پورفسرايي کنه مي فکر ندونه هرکي مهندس گم مي همچين...  اوهوع...  بدم پس

 ودب کافي بودم ايستاده که آينه روي روبه.  کردم تنظيم سرم روي رو چادرم شد جور که ام مقنعه

 خداحافظي مامانم با و هال تو رفتم.  ببينم خونمونو پذيرايي و هال تا بچرخم درجه 09 دوباره

 رسيدم اي دقه سه دو.  بود ما ي کوچه پايين ي کوچه سر درست کتابخونه.  بيرون زدم و کردم

 ام فريص که من.  استاد واسه بگرده تحقيق دنبال کتاب همه اين بين داره حال کي بابا.  تو ورفتم

 ... ؟ گذاشتن چي واسه و اينترنت پس...  نيستم بلد محقيق تحقيق و

 . کتابخونه نت کافي توي رفتم و گرفتم باکس يه کتابدار از و رفتم
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 وبالگش ادرس.  رفت يادم رو چي همه و تحقيق کردم باز رو اينترنت ي صفحه هميشه مثل بازم

 نمي مدت يه چرا پس.  قديميه مطالب همون دوباره که ديدم کردم باز که وبالگشو.  کردم وارد رو

 ... ؟ جا اين بزنه سر ياد

 اي هصفح کي و ؟ نصر محمد همسر نوشتم کي نفهميدم اصال.  گذشت ذهنم از حلقش برق دوباره

 ؟ بود محمد عروسي روز برچسبش که کردم باز رو

 پياز اوبالگ اين بازم...  کنم مي کار چي دارم بببينم گيره نمي آروم دقه يه صاحابم بي دل اين واي

 ... حتما کردن زياد داغشو

 ممکنه محال...  بود خودش خود...  آره.  شد باز روم روبه شده بزرگ عکس که بودم فکرا همين تو

 نامزدشو عکس. بود خودش عکس فقط ولي.  کرد مي امضا رو نامه عقد داشت....  نشناسم اينو

 نمي باال نفسم اومدم خودم به وقتي.  عکس به بودم شده خيره مدت چه دونم نمي.  بودن نزده

 . يرونب زدم کردمو خاموش رو کامپيوتر سريع.  بود بسته نفسمو راه بزرگي چه به بغض يه.  اومد

 .گذشت برام عذاب با روز چند

 دلم دمش پشيمون بازم.  کنم روشنش که تاپ لپ سمت بردم دستمو که بود صدم دفعه کنم فکر

 نمي ولي داشتم هاشو مصاحبه ي همه.  کنم نگاه و محمد کليپهاي و کنم روشن خواست مي

 مانداخت فلشو و کردم روشنش کردم جزم عزمو باالخره.  داشتم وجدان عذاب.  کنم نگاه تونستم

 با و گرفتم دستم يه با تاپو لپ کنترل ي دکمه و کردم بازش فلش کردن اسکن از بعد.  توش

 کمهد سريع برقي حرکت يه با.  کردم انتخاب رو داشتم ازش تصويري کليپ هرچي ديگرم دست

 پاک قبل کاش.  بشم پشيمون ترسيدم مي انگار.  کردم پاک رو وهمه دادم فشار رو ديليت ي

 به نداري حق تو چرون چش ي دختره کني مي غلط تو.  کردم مي نگاهشون ديگه بار يه کردن

 ... ؟ نداري ايمون و دين مگه...  کني نگاه مردم شوهر

 . بگذرم تونستم نمي اينا از ديگه واقعا...  نه...  آهنگاش سراغ رفتم کردمو پوفي

 مورد ي خواننده به بشه تبديل عالقم مورد مرد از محمدت اين تا کنم مي تالشمو ي همه خدايا

 . شدم صداش محو دوباره.  کردم پلي آهنگاشو از يکي.  ام عالقه

 . خوند مي( ع) رضا امام ي درباره
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.  آهنگاش محتواي و متن از بعد صداش از اول.  اومد خوشم ازش من شد چي که نفهميدم اصال

 مي ذوقي زد مي حرف ائمه و شهدا و خدا مورد در وقت هر.  مذهبيش شخصيت حرفاشو از بعد

 اهم سه تازه!!  دونم نمي هم رو داليلش.  گرفتم مي عروسي دلم توي.  ناپيدا سرش اون که کردم

 يگرفت حالمو زود خيلي جون خدا ولي!!  جذب از تر باال خيلي چيزي شايدم بودم شده جذبش بود

 که بيرونش برم قربونت اخه خب...  خودت باشمو خودم تا کردي بيرون رو همه...  دونم مي آره... 

 ودخ طور به و شد تموم آهنگ...  تنهايي از بپوسم نذار پايين اين بيا حداقل هم خودت حاال کردي

 . شد پلي دوباره کار

 . کرد مي سنگيني بدجور دلم تو چيزي يه.  بودن شسته حسابي صورتمو اشکام بازم

 برام گاهي و اومد مي خوشم خودم صداي از گاهي.  بودم خوندن عاشق اومدم خودم به وقتي از

 رفتم پس.  بخونم دادن نمي اجازه بهم دينم و اعتقادات و بودم دختر حال هر به ولي. بود آور زجر

 . دبيرستان تا راهنمايي از.  شدم مدرسه سرود گروه عضو ها بعد و خوندم مي قرآن.  قرآن سمت

 .نميشه کهنه وقت هيچ دارم خوندن به من که عشقي خدايي

 دوست که چيزايي اون همه و شدم مي خوشبخت خيلي باهاش شايد...  بود من مال محمد اگه

 و هيچي ديگه بود من مال اگه محمد فقط. بيخيال رو هام آرزو همه اصال... نه.  رسيدم مي داشتم

 .بود آرزوهام از تر سر خيلي محمد داشتن...  نداشت جذابيت برام هيچکس

 دهش حساس و رنج زود شدت به.  شدم مي عصبي زود خيلي که بود مدت يه کال.  شدم عصبي باز

 . بودم

 ... ايستادم اتاقم آيينه جلوي رفتم.  کردم خاموش رو تاپ لپ و بيرون درآوردم فلشو

 اينقدر حسابي چه رو احمق تو...  نيست تو مال وقت هيچ ديگه...  نيست تو مال که حاال: -

 زا...  ميده؟ نشون که کسيه همون معلوم کجا از... ها؟؟...  برسي بهش بتوني که بودي اميدواري

..  کني قضاوت ظاهرش از توني نمي که تو... ؟؟ ها..  ؟ شدي مي خوشبخت باهاش معلوم کجا

 ...شد تموم...  شد تموم بود که چي هر اصال

 نوشتم ام اس داييم دختر براي.  گوشيم سمت رفتم شيرجه

 ... کرد ازدواج...  نفره يه براي فقط خوشگل صداي اون ديگه: -
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 که يداش و شيده ولي.  ببينن رو شدنم شکسته خواست نمي دلم.  شدم پشيمون ولي.  فرستادم

 توي دوستام تنها.  شريک توشون مون سه هر و بودن هم با شاديمون و ها غم.  نبودن غريبه

 نجپ يکيشون و بود کوچکتر ازم دوسال يکيشون که بودن خواهر دوتا همين بزرگي اين به دنياي

 ...بزرگتر ازم سال

.  آوردم مي در سايلنت از رو گوشي نبود خونه کسي وقت هر.  شد بلند گوشيم اس ام اس صداي

 حساس روم حد از بيش مادرم و پدر ولي.. نه..  بترسم ازش و کنم غلطي بخوام که نبودم دختري

 دو. .. اي هفته.  ديديم مي همو و داشتيم آمد و رفت بدبختي هزار با هم داييام دختر با حتي.  بودن

 ... بار يه اي هفته

 . بود داده جواب که بود شيده

 .. شو بيخيال رو محمد ديگه توروخدا عاطفه: -شيده

 زدم داد گريه با و تخت روي کردم پرت گوشيو

 ...؟ کنه نمي درکم کسي چرا.. بگم؟ کي به آخه... بفهم..... تونم نمي....  لعنتي تونم نمي: -

. 

. 

 ثبت خاطر به....  بود شده شروع ديرتر هفته دو کالسامون اولي ترم همون يا بودم صفري چون

.  بودم شده کالس اين عاشق اول جلسه همون از که داشتيم فارسي زبان بار يه اي هفته.  نام

 حتي خودمم!!!  خوندن آواز و داستان و شعر عاششششششق و خونديم مي داستان و شعر چون

 رايب بردمش بودنش خونده که دوستام اصرار به و بودم نوشته هم رمان يه.  نوشتم مي داستان

 . چاپ

 يم دستم به قلم که باره اولين کردن نمي باور.  بود اومده خوششون کلي و خوندنش کارشناسا

 ... ؟ کارا اين دماغ و دل کو ولي.  کنم درستش من تا بودن گفته ايراداشو.  گيرم

 حاال.  بودم کرده استفاده توشون نصر محمد آهنگاي متن از شوق و ذوق تا هزار با موقع اون

 . ميره يادم که باالخره.  بيخيال
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 اون چشم تو چشم که نشستم مي اول هاي رديف معمول طبق من و بود ادبيات سوم جلسه

 .نشم همکالسيمون چل و خل پسراي

 و رزي رو کتاب داشتم.  بود خالي کامال جلوم رديف و بودم دوم رديف امروز.  بود نيومده هنوز استاد

 نارمک فاصله کمي با و اومد پسره يه.  بخونم تا کردم مي پيدا رو کوتاه حکايتهاي و کردم مي رو

...  نمک نگاش که باال آوردم رو سرم.  گشت مي نشستن واسه جايي يه دنبال داشت انگار.  ايستاد

 ربانض. نشست پيشونيم روي سردي عرق.  ريخت قلبم... بشري بني هر طبيعي العمل عکس يه

 . باال رفت قلبم

 ...خدايا؟؟

 چند با اول رديف و کالس چپ سمت.  نشست رفت و کرد پيدا رو جاش پسره لحظه همون

.  ديمش چشم تو چشم ثانيه يک.  کرد نگاه رو عقب برگشت و نشست.  بينمون فاصله صندلي

 . ثانيه يک حد در همون

 .وبيدک مي ام سينه قفسه ديوار و در به خودشو شدت به قلبم.  بگيرم چشم ازش تونستم نمي

 فقط.. . نصره؟ محمده شبيه بشر اين چقد... ياحسين...  کرد؟ مي چيکار اينجا نصر محمد..  خدايا؟

 خدا حاال...  کرد ازدواج و پريد که خودش...  ما شانس از اينم...  بيا...  کنه مي فرق دماغش مدل

 ...من دق آيينه بشه خواد مي اين حاال... چشمم جلو فرستاده خودشو از کپي يه

 پريدم شد تموم که کالس.  داشتم ادبيات هم بعد ساعت.  نفهميدم هيچي کالس آخر تا ديگه

 يدهش که زنگ به بستم رو خوند مي درس دانشگاه همين تو جا همين که بزرگم دختردايي بيرون

 .ادبيات کالس سر بياي بايد وبال اال

 الح همون تو.  کالس سمت بردمش کشون وکشون کردم پيداش و رفتم کجاست پرسيدم ازش

 .خنديد.  کردم تعريف براش رو چيز همه

 ... ديدم مي اومدم مي اتون ديگه کالس يه سر خب: -شيده

 ... کنه مي فرق اش رشته نيست من کالسيه هم اون...  نميشه نه: -

 ... ؟ هست چي اسمش حاال خب: -شيده

 ...کنيم مي جمع حواسمونو غياب حضور تو ساعت اين حاال...  دونم نمي: -
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 مذهبي و چادري خيرسرمون. باشيم داشته ديد خوبي به که نشستيم گوشه يه و کالس تو رفتيم

 ...ديگه مقصره صاحاب بي دل اين آخه... که نيست خودم دست کنم چه خب!!!!!!!... هستيم

 ومآر و شيده پهلوي به زدم سقلمه يه.  شد شروع کالس و اومد استاد بود نيومده هنوز پسره اون

 .گفتم گوشش دم

 مين... غايبه امروز حاال...  بستم مي کفش بند گوري کدوم من دادني شانس خدا دونم نمي اخه: -

 ...بياد خواد

 زدي؟؟؟ رو نصر محمد توهم نکنه ديوونه: -شيده

 .کردم نگاهش چپ چپ

 ....که نيستم مجنون و عاشق هم حد دراين ديگه: -

 روي رفت من قلب ضربان بازم. تو اومد. شد باز در و شد زده کالس در به اي ضربه لحظه همين

 . گفتم شيده به رو اومد درمي چاه ته از که صدايي با. هزار

 ...اينه... ايناهاش: -

 .بخند کي و نخند حاال!! خنده زير زد بعد و کرد نگاهش يکم شيده

 لهحم نباشيد خسته گفت که استاد. خنديد مي افتاد مي بهش نگاهش وقت هر هم کالس آخر تا

 گفتم و طرفش کردم

 خنديدي؟ مي چي به... زهرمار.. مرض...  کوووففتتت اي: -

 يخيييييللللييي....کنم کنترل خودمو نتونستم بود شبيهش بس از... هيچي خدا به: -شيده

 شبيييههننننن

 گفتم و بردم باال دست. خوند رو اسمم استاد

 ...بله: -

 ...ها چيه اسمش ببسنم خواستم مي مثال سرم تو خاک اه

 .خوند رو اسم آخرين استاد
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 موحد امين: - پور حسن استاد

 .رسيد گوش به اي بله صداي

 هستي؟ کجايي موحد: -پور حسن استاد

 ...استاد اصفهان: -موحد

 آخه خو. کيه ببينم برگشتم بودم حساس اصفهان به خيلي نصر محمد خاطر به که اونجايي از

 ...ديگه بود اصفهاني نصر محمد

 ...کرده عمل دماغشو شايد... نصره؟ محمد.. خودشه؟؟ نکنه.... اصفهانيه؟؟؟؟؟ اينم... خدا يا

 باهاش.... موحده اونم... اصفهان صنعتي دانشگاه توي دارم دوست يه من: -پور حسن استاد

 داري؟ نسبتي

 ...استاد نه: -موحد

 ...بري بدم کامل االن از اتو نمره شناختيش مي اگه خواستم مي... شد حيف: -استاد

 ...داداشمس استاد نه: -موحد امين

 اونم. کردم نگاه شيده به گرد چشماي با. بودم بهت تو چنان هم من ولي. خنده از ترکيد کالس

 .نداشت ازمن کمي دست

. 

. 

. 

 حوم خاطرم از. نميشه پاک ذهنم از. نميره يادم از لعنتي. کرده نامزد نصر محمد که ماهه دو تقريبا

 و جديدش آهنگ يا صداش يا مياد اسمش يا بازم پريده سرم از کنم مي فکر وقت هر. نميشه

 .دلتنگيام و اشکام و مياد من بغض بازم

 .سجده به گذاشتم سرمو
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 که هرکاري.. کن کاري يه... بده نجاتم... بذار روم پيش راهي يه... کن کمکم خودت...خدايا: -

 کسي شوهر به که اين از.. کشم مي عذاب دارم... خدايا...صالحمه به که هرکاري.. داري دوست

 ....ها غريبه مال به داشتن چشم گناهه.. کنم فکر ديگه

 .رفتن مي جلوم کشيدنم عذاب ماه دو اين خاطرات. برداشتم سجده از سر

 نصر محمد که بيداد و داد و اتاق توي اومد دو به آتنا که خوندم مي درس داشتم که اونروزي مثل

 هبرنام مهمون. خورد جر کنم فکر که کردم پرت کتابو همچين. ميده نشون تلويزيون تو داره رو

 داشت و پشتي به بود داده تکيه و بود نشسته هم مامانم. اش حلقه ديدن با. کردم بغض. بود زنده

 و زمين روي گذاشتم متکا يه سريع.  رفت مي در دستم از داشت ام اراده ديگه. کرد مي نگاه

 .نبينن تلوزيون صفحه و خدا جز کسي رو هام اشک تا کشيدم دراز و تلوزيون جلوي

 و مريم ترتيب به عموم دختر و عمه دختر با و بوديم مهموني ام عمه خونه که اونروزي مثل يا

 . ما پيش اتاق توي هم خونواده هاي فسقل بچه. خنديديم مي و زديم مي حرف اتاق توي ياسمن

 .بردن مي اسشمو همش و خوندن مي رو نصر محمد آهنگاي نوبتي نوبت... من گوش دم

 ...شنيدم مي رو نصر محمد اسم و آهنگا ، دخترا خنده و صحبت صداي جاي به فقط که جايي تا

 بچه تسم برگشتم. شدم عصبي باز. شد پيداش مزاحم بغض اين کله و سر بازم ديدم که تاجايي

 که زدم داد سرشون زيادي خشونت با و ها

 ..نصر محمد نصر محمد هي... برديد سرمو... ديگه بسه: -

 .کردن هنگ ها بيچاره

 ...ديگه خونيم مي شعراشو داريم آبجي خب: - اتنا

 . باالتر بردم رو صدام و ، شدنم رسوا و اشکام ريزش از جلوگيري براي

 ...بخونيد ديگه يچيز خب... شعر اينهمه دوما... آهنگ و نه شعر اوال: -

 واموه هميشه که بود کسي تنها ولي بود سالش ده همش. مرگمه چه فهميد مي آتنا که خداروشکر

 رپ هاي نگاه با ، باال آوردم سرمو و دادم فرو زحمت هزار با بغضمو وقتي. فهميد مي دردمو و داشت

 . شدم مواجه دخترا سوال از
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 فهميد مي سنش از بيشتر که شکر مرتبه هزار رو خدا. بيرون برد رو ها فسقلي همه و شد بلند آتنا

 .کرد مي درکم و

 عقلي چه با.. شدم ناراحت ازدواجش از اينهمه چرا آخه...خدايا احمقم اينقدر چرا فهمم نمي من: -

 مي.. بگيره؟ منو بياد خواست مي اون آخه... کشم؟ مي زجر دارم ازدواجش از و باختم بهش دل

 امکان چيزي همچين مگه اصال آخه... مياد؟ در جور عقلي کدوم با آخه.. کنه؟ ازدواج من با خواس

... داره زن ديگه اون.. نداره الوجوه من وجه هيچ به االن ديگه داشت امکان هم قبال اگه... داشت؟

 هديگ.... دونن مي عاقل رو تو مثال.. شدي خواننده يه عاشق دبيرستاني هاي بچه دختر اين عين

 ...کنم مي اميد قطع خودم از دارم

 دنيب تربيت امتحان فردا سرم خير. لباسام کمد سراغ رفتم و کردم جمع رو جانمازم و شدم بلند

 .داشتم داشتم

 .ديدم مي رو نصر محمد يعني... داشتمممم هم ادبيات فردا آآآآآآخخخخ.

... هااااا قشنگه اسمش.. خودش واسه داره اسم بدبخت.. چيه نصر محمد..  عاطفه روحت تو اي: -

 ... کن صداش نصر محمد همون تو.. نيست يا هست قشنگ که تو به اصال... موحد امين

 کمي تا حياط زدم گوشم تو چپوندم هندزفريو ، برداشتم شرت سوئي يه خنديدم خودم افکار به

 تونستم نمي هم درس نبود صداش اگه اصال. دادم مي گوش نصرو محمد آهنگاي.  کنم ورزش

 ...ورزش به برسه چه کنم تمرکز تونستم نمي. بخونم

 .منو ببخشه خدا.  بود موحد امين به کردن نگاه زيرکي زير دلخوشيم تمام مدت اين تموم تو

 محمد... منه؟ محمد شبيه بشر اين اينقدر چرا... ديگه خودته تقصير...  برم قربونت آخه خو: -

 ...باش خيال همين به.. هه... تو؟؟؟

 مسواک شدم پا. شد سنگين چشام و شدم خسته باالخره اينکه تا کردم ورزشم مشغول خودمو

 .تشک رو زدم شيرجه و باال رفتم تختم هاي پله از و زدم

 گوشيمو و کردم صدا بي ريز خنده يه.  بگيره آروم فنري تشک تا کشيد طول اي ثانيه چند

 هب برم پاشم که صبح هشت واسه هم بار يه و گذاشتم زنگ صبح نماز واسه بار يه. برداشتم

 گذاشتمش شدم آويزون تخت از و کردم خاموش هميشگيم عادت طبق گوشيو. برسم دانشگاهم

 ...طاقچه روي
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 دفاع انرم. شده تنگ رمانم واسه دلم اينکه به. رفتم فرو فکر به و بغلم تو کشيدم پتومو لذت با

 .بودمش نوشته شهيدم عموي عشق به که. عاشقانه مقدسي

 قول بهت... بشه تموم امتحانام بذار... قشنگم رمان موندي تکليف بال حد از بيش خيلي ديگه: -

 ...چاپ واسه ببرمت واقعا ايندفعه که ميدم شرف

 .زد جرقه يه مغزم يهويي

 قتاونو... چطوره؟ ببينه و بخونتش بشه راضي شايد... بخوام؟ کمک پور حسن استاد از چطوره: -

 صحبت باهاش فردا باشه يادم....کنم رفع ايراداشم تونم مي... ميشههه عالي که بگه نظرشم

 ...کنم

 .کنم پاک توش از محمدو شعراي خواست نمي دلم

 تو به توکل خدايا: -

 .خوابيدم و کردم زمزمه رو خوندم مي هرشب که دعاهايي لب زير

 اون ااز کردن استفاده جاي به هميشگيم عادت طبق و پريدم خواب از گوشيم آالرم صداي با صبح

 طبق و خانواده اتفاق به صبحونه خوردن بعد. پائين پريدم تخت از چيزي يه مثل ، خوشگل نردبون

 .دانشگاه سمت افتادم راه و شدم آماده ، موهام نکردن شونه معمول

 ندچ که شدم انساني ساختمون وارد. رسيدم دير ها اتوبوس لطف به ولي داشتم کالس ده ساعت

 خوابگاه تو همه اين منم معلومه. بودن رسيده دير من مثل اونام.  ديدم رو کالس هاي بچه از تا

 با بقيه و زد رو در يکيشون و کرديم احوالپرسي سالم باهم. رسيدم مي دير کردم مي دوزک بزک

 .افتادم راه به دخترا دنبال و بستم رو در بودم نفر آخرين که منم و شديم کالس وارد خواهي عذر

 مينز به هم سر پشت رديف دو توي و بودن شده وصل هم به تا سه تا سه معموال کالسا صندلياي

 .بودن شده داده جوش

. ندنمو خالي جاي ديگه ديدم و نشستن جا يه کدوم هر افتادم راه کالس ته سمت به دخترا دنبال

 .بود خالي ها صندلي از يکي دوم رديف.  کردم نگاه و بودن خالي معموال که اول رديفاي چرخيدم

 نيم يه. راستش سمت نشستم رفتم سريع خواسته خدا از. موحد امين کنار صندلي درست اونم

 . چپش سمت وحيد صميميش دوست و راستش سمت من بود وسط امين. کرد بهم نگاه
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 شدم متوجه آوردم در که مداد و کتاب.درآوردم رو هام وسيله سريع منم داد مي درس داشت استاد

 ايدب که من صندلي ميز. هاست دست چپ مخصوص نشستيم وحيد و امين و من که رديفي اين

 اون ولي. شدم مي متمايل امين سمت به بايد من و بود چپم سمت ذاشتم مي روش رو کتابام

 دنمونش نزديک بيشتر باعث اين و کرد نمي استفاده ميزش از و پاش رو بود گذاشته رو کتابش

 .شد مي هم به

 .بودم شده زده هيجان بس از بيرون ميزد حلقم از داشت قلبم

 داشت همينطور استاد. شدم منصرف.ببينه ترسيدم.  بدم اس شيدا به خواستم و درآوردم گوشيمو

 نصر محمد همون يا موحد امين حرکات تک تک بررسي به حواسم همه من ولي داد مي درس

 .بود پرت خودم

 يه. کرد نگام شد خم!! ضايعانه بسيار حرکت يک در وحيد.  گفت چيزي يه وحيد گوش دم شد خم

 يم وحيد به حرص با و اروم که شنيدم مي رو بود نزديکم حد از بيش که امين صداي. شدم جوري

 گفت

 ...تابلووووو نکن نگاه: -امين

 برام خيلي. کنه توجه بهم داشتم دوست بود نصر محمد کپيه چون. بردم مي لذت و گرفته ام خنده

 من براي اون. ديدم نمي موحد امين اونو من که بود اين خاطر به ها اين همه و بود بخش لذت

 ...هيچي ديگه و... بود نصر محمد

 آخر نزديکاي. کردم درس جمع حواسمو ديگه.  کنم سرگرم استاد حرفاي با خودمو کردم سعي

 کش يه امين. باالخره گفت رو نباشيد خسته و کرد مشخص برامون تمريني يه استاد که بود کالس

. نم صندلي پشت کرد باز رو دستش کرد مي صحبت وحيد با که همونطور و داد بدنش به قوسي و

. گرفت ام خنده بازم. کرد خواهي عذر و برداشت دستشو کرده کاري چه شد متوجه سريع خودش

 .استاد با داشتم کار من واااايييي اييي. استاد سمت رفت و شد بلند جاش از سريع امين

 جامازون و نماز بعدش و سلف رفتم مي سريع بايد. داشتم عجله. شه تموم کارش تا شدم منتظر

 . تربيت امتحان واسه کنم تمرين يکم حداقل تا ورزش سالن سريع

 بدين؟ ايميلتونا ميشه استاد: - امين

 کني؟ ايميل تمرينتو ميخواي... آره: -پور حسن استاد
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 ...بشد اگه...  بله: -امين

 و صفهانا هالک. داشتم دوست خيلي... اصفهاااننييييششش لهجههه بوووود شيرين چقد واااايييي

 ستادا سر ريختن کالس پسراي يهو.  نوشت استادو ايميل. بود دستش گوشيش.  بودم اش لهجه

 .بگيريم عکس يه بياين آخره جلسه استاد که تمنا و خواهش و

 امتحان هک بعدم هفته... بابا اي...ميگم استاد به بعد هفته فوقش. ميشد ديرم واميستادم اگه اوووف

 .ترممونه پايان

 و کنارم بودن واستاده دخترا... شد شلوغ برم و دور که بودم ايستاده و بودم فکر تو همونطور

. ودب دار خنده خيلي زشتاشون خداييش. کردن مي نگاه استاد با پسرا گرفتن عکس به داشتن

 .بندازه عکس ازشون عکاس تا داد گوشيشو و شد قاطيشون هم امين

 چرا خدايا آخه... شباهت؟ چقد.  امين به بودم زده زل و بودم ايستاده شباهت اينهمه از مبهوت من

 پرسيد ازم که اومدم خودم به زد دخترا از يکي سقلمه با. بود گرفته بغضم... ؟ شباهت اينهمه

 ميکني؟ سير کجا: -

 گفتم و خنديدم

 خااللييي جاتون... ابراااا رو: -

 و اپسر جمع از امين. انداختم نگاه سر پشت به ارادي غير. بيرون زديم کالس از. خنديدن ها بچه

 مي داشتيم باهم که کالسيام هم از دوتا و من سر پشت آروم و بود شده جدا گرفتنشون عکس

 دزديدم نگاهمو سريع. چشمش به افتاد چشمم. داشت برمي قدم رفتيم

 درو باد يهو که بيرون برم اومدم. بيرون زدن و کردن باز و رسيدن خروجي در به زودتر دوستام

 .بازشد روبروم در و گرفت رو ساختمون در دسته من از تر زود امين دست. شد بسته و کوبوند

 .کنار کشيدم در جلوي از

 ..بفرماييد: -

 ...بفرماييد شما: -امين
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 مي و بودن ايستاده ساختمون هاي پله پايين ها بچه. بيرون رفتم سريع و گفتم ببخشيد يه

 ضممري دانشگاه مزخرف غذاي چند هر. سلف سمت رفتيم اکيپي و درآوردم زبون براشون. خنديدن

 .بود بهتر خيلي گرسنگي از مردن از ولي آورد مي درد رو ام معده و کرد مي

 اول. شد شروع امتحان و اومد استاد تا کردم تمرين يکم و ورزش سالن رفتم نماز و ناهار بعد

 و کردم جمع رو انرژيم همه. دويدن به کردم شروع و شد من نوبت باالخره.  گرفت رو دو امتحان

 که رفت مي داشت رمقم تمام و بود آخرم دورهاي. دويديم مي خوندم مي آهنگ لب زير حاليکه در

 .شدم ها بچه تشويق متوجه تازه

 ...زدن مي داد و زدن مي دست برام بودن ايستاده زمين کنار

 آفريننننن... بدو عاطفه... بدو بدو: -

 بدووووو مونده دروت دو بدوووو: -

 اصفهاناااااا فرستيمت مي کني تموم رو همه بدوي خوب اگه:-

 بدوييييي اگه بگيرم اصفهان بليط برات خوام مي بدووووو: -

 ها بچه سر ريختم سرجاش اومد که حالم. بگيره آروم قلبم تا رفتم راه يکم و زدم رو آخرم دور

 زدين؟؟ مي بود چي حرفا ونا بيششووورراااا: -

 تمومه کار گفتيم که کالس سر کرد بغلت همچين گفتن مي خنديدن

 شد گرد چشام

 کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بغلم: -

 اشتباهي دستشو طفلکي امين که بود اي لحظه همون منظورشون که دادن توضيح و خنديدن

 خنديديم کلي. من صندلي پشت گذاشت

 !!!!!!!ديگه هيچي ديگه..ميکنه باز برات که هم رو در گفتن مي همش

 شيدا به زدم زنگ اومدم بيرون که سالن از

 سلوووووممممم: -شيدا
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 ....ششيييييييداااا واااايييي.. سالمممم: -

 خنديد دل ته از

 بااااززززز؟؟؟ شده چي: -شيدا

 نشستم؟؟؟ نصر محمد کنار کنارِ دقيقا تموم ساعت نيم و يک من ميشه باورت شيدا: -

 گفت خونسرد و اديع خيلي

 ..نه: -شيدا

 بيشور برجکم تو زد

 ...زهرمار: -

 ...ديگه دادم جوابتو منم پرسيدي سوال تو خو: -شيدا

 خدافظ نداري؟ کاري: -

 .زد قهقهه بازم

 آخه؟ دادي دقم شده چي ببينم بگو کوفت اي: -شيدا

 کردم تعريف براش تاب و آب با رو امروز مهم چندان نه قضاياي همه خنده با

 ...قزميت نصر محمد اون بود چي... درياب رو امينه اين عاطي.... اوووووو: -شيدا

 ...بزنا حرف درست: -

 اين شببينم خوام مي منم... چي؟ يعني عاقا... بيشووورريييد خيلي... کردم غلط باو باشه: -شيدا

 ..نديدم من فقط... رو امين

 ...بمير فضولي از: -

 حهصف به رو اي ثانيه چند کردم قطع که رو تماسم. کرديم خداحافظي همبا و خنديديم دوتامونم

 گاهايست سمت زدن قدم کردم شروع و کيفم توي گذاشتمش و کشيدم آهي. موندم خيره گوشيم

 زدم مي حرف خودم با دلم تو. اتوبوس
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 سک هيچ به رو دارم تو به که حسي اين.. نصر؟ محمد بگيره دلم تو تورو جاي تونه مي کي اخه: -

 اشهب تو مثل تونه مي کي... نميشه تو کنه که کاريم هر امين... داشت نخواهم و نداشتم اي ديگه

 ...اس دونه يه محمد.. محاله... من؟ براي

. 

. 

. 

 امتحان روز باالخره و گذشت هفته يه. شدم ها درس مشغول و بود رسيده هم امتحاناتم ديگه

 .خالص و داشتم هم ديگه امتحان دو اين بعد. اومد ادبيات ترم پايان

 و کردم نگاه رو صندليم شماره. بودن اومده همه ولي امتحان جلسه سر رسيدم زودتر ساعت نيم

 ال بود دهز تيپي چه. گشتم مي موحد امين دنبال ارادي غير کامال سرگردون چشماي اين با. نشستم

 کي؟ دلبري اومده نيست معلوم. مصب

 به شرم با دومون هر سر و شديم مي چشم تو چشم گاهي از هر. زد مي حرف دوستاش با داشت

 .افتاد مي زير

 مشنيد مي صداشو. کرده عوضش امروز که شکر رو خدا.  بود پوشيده مشکي رو صفر و محرم کل

 هم نصر محمد. کردم مي عشق ور ازين منم. کرد مي صحبت اصفهانيش لهجه با داشت. 

 ....نداره لهجه اصال ولي اصفهانيه

 ور کالس ته و چرخوندم سرمو بار يه نوشتن به شروع از قبل. کرد برگزار رو امتحان و اومد مراقب

 بود ادهد تکيه. ديدمش چرخوندم سرمو که همين. نشسته کجا امين ببينم خواستم مي.  کردم نگاه

 .کرد مي نگاهم داشت و کشيد مي اش چونه روي رو خودکارش و صندليش به

 ....اشم دلخسته عاشق کنه مي فکر حاال. دادم سوتي بدجور اوووففف

 هچ که بودم اين فکر تو من و جلسه سر نيومد استاد هم امتحان اخر تا. نوشتن به کردم شروع

 کنم؟ صحبت استاد با چطور و کنم غلطي

 مي خجالت واااي... بگيرم؟؟ ازاون بايد يعني.... داره استادو ايميل ادرس امين آرههههه هااااا

 ..ديگه؟ يکي شد نمي... فقط؟ داره اون چرا... کشم
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 موندم منتظر چقدم هر امتحان بعد. بيرون رفت و داد رو اش برگه پاشد که بودم فکرا همين تو

 کنم؟ چه که بودم درمونده منم و برنگشت اصال

 جا يه ماخرش رفتيم مي راه و کرديم مي صحبت داشتيم همينطور. محوطه تو رفتيم کالسيام هم با

 ... امين به افتاد چشمم خنده وسط يهو که خنديديم مي و گفتيم مي پرت و چرت.  ايستاديم

 از تر دور قدم يه امين ولي کردن مي صحبت و بودن ايستاده محوطه گوشه يه هم اونا دوستاي

 وسرش. دادم فرو رو ام خنده سريع و ريخت قلبم. شديم چشم تو چشم. بود ايستاده اشون حلقه

 .دوستاش سمت رفت و پايين انداخت

 .ردک صدام يکي که ايستگاه سمت رفتم مي داشتم. شديم متفرق و کرديم خداحافظي ها بچه با

 ...رادمهر خانم: -صدا

 انمدبيرست چهارسال صميم دوستاي از يکي روبروم و چرخيدم. بود آشنا واسم صدا چقد. ايستادم

 ...بود زهرا... ديدم رو

 يمکرد شروع و کرديم بغل همو محکم. تاحاال بودمش نديده ولي ميخونه درس اينجا دونستم مي

 .رفتن هم صدقه قربون به

 با ايدب فقط که بود بزرگ اونقدر دانشگاهمون واقعيش. ايستگاه سمت رفتن هم اينا امين اکيپ

 و اداريمون کارهاي و کالسا و سلف و مسجد به و رفتيم مي اونور اينور دانشگاه داخل اتوبوساي

 کهاين بعد داشت قرار شهر بيرون متر کيلو چند دانشگاه که ازونجايي و. رسيديم مي خوابگاه

 تگاهايس تو رو بقيه و رفتن مي بيرون دانشگاه از کردن مي تموم رو داخل هاي ايستگاه ها اتوبوس

 .دانشگاه گشتن برمي دوباره و کردن سوارمي يا پياده شهر داخل

 ؟ اي چيکاره االن: -زهرا

 ...داره پسره اون فقط که کنم پيدا کتابم واس رو استادمون ايميل آدرس بايد من زري: -

 پسره؟ کدوم: -زهرا

 رمب کشم مي خجالت ولي.. نصره محمد کپپپييههه زري واييي.. رن مي دوستاش با دارن اوناها: -

 ..بپرسم ازش

 خجالت؟ چرا: -زهرا
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 ...ديگس رشته يه... نيس هم ايم رشته هم آخه: -

 ..ببينمش منم..  بريم باهم بيا.. داره ربطي چه وا: -زهرا

 افتاديم راه و خنديديم

 بدبختم که باشن نشده اتوبوس سوار حاال تا خداکنه: -

 مي داشت قلبم. دادن تشکيل ميتينگ و ايستادن درخت يه سايه زير که ديدمشون لحظه همين

 .بزنم حرف نصر محمد خود با خوام مي که انگار. دهنم تو اومد

 تونم نمي من بيخيال زهرا: -

 ...شبيهشه... نيس که خودش.. بگير ايميلو آدرس برو بيا.. پس؟ شدي ديوونه چرا تو: -زهرا

 سعي .ايستادم امين سر پشت درست. داد هلم زهرا. بود بهم پشتشون وحيد و امين. جلوتر رفتيم

 .نکنه بد برداشت که ندم وا کردم

 گفتم و کردم صاف صدامو

 ...ببخشيد: -

 خودمو بود مونده کم. بلند قد همشونم. طرفم چرخيدن پسر تا دوازده ده اون همه اي دفعه يه

 :(((( کنم هم گريه نبود بعيد هيچ.. برم بذارين کردم غلط آقا بگم خواستم مي... من خيس

 گفتم امين روبه و نکردم نگاه کدومشون هيچ به و دادم خرج به!! اقتدار ولي

 ...دارين رو پور حسن استاد ايميل شما گفتن بمن... سالم: -

 بله بله... سالم:-امين

 بدينش؟ بهم کنين لطف ميشه: -

 شمخو خيلي خدايي. رفتن و کردن خلوت کم کم نيست مربوط اونا به موضوع ديدن که دوستاش

... مجنون بيد... درختي؟ چه اونم.. درخت سايه زير موحد امين و موندم من ولي.  کارشون از اومد

!!! 
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 بشر خها. گشتن به کرد شروع و جيباش تو کرد فرو دستشو. مجنون بيد از بود پر ما دانشگاه کال

 ...بياري؟ در جيبت ازتو ميخواي ايميلو آدرس

 کرد نگام و باال گرفت سرشو اي دفعه يه

 ..ايميلمه تو... نيس همراهم االن شرمنده: -امين

 . بيگيرم گاز اشو لهجه خواست مي دلم وايي

 چشم حاال تا.. مشکي مشکي... چشمايييي عجب. نشست پيشونيم رو سردي عرق. کردم نگاهش

 .بودم نديده نزديک از مشکي

 پائين سرشو و توهم کشيد ابروهاشو و گرفت نگاهشو سريع.  من چشماي به بود خيره اونم

 .انداخت

 ...ميکونم ايميلش برادون من...  بيدين بمن ايميلتونو آدرس شوما ميخواين: -امين

 ..چشم: -

 درآورد گوشيشو که بخوام خودکار ازش تا زهرا طرف چرخيدم

 ..بفرمايند: - امين

 گوشيشو... ؟بود چش نميدونم. کنه پيدا رو کلمات و کنه تمرکز نميتونست که انگار.. گفتم ايميلمو

 ...من طرف گرفت دستي دو

 که فهانيماص... گرفت رعشه بدنم همه نگرفتم دستم دوميليوني گوشيه حاال تا که منم... افتاد فکم

 :(((( شدم مي بدبخت گوشيش رو افتاد مي خط اگه.. بود

 زشا. دادم پسش سريع و نوشتم آدرسو زحمت با ولي ترکيدم مي خنده از داشتم فکرام خاطر به

 ...هم از شديم جدا و جاموند دوستاش از که کردم خواهي عذر

 گفتم لب زير من و دوستاش طرف دويد مي داشت

 دممحم.... نميدي روبهم ميکنه منتقل من به نصر محمد که رو خوبي حس اون وقت هيچ تو... نه: -

 ..انصافي اس ديگه چيز يه

 .هوا پريدم مرتبه يه زهرا ضربه با
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 ...بود شيرين چقدم... بوددد کپيش المصب..... بوووووووودددددد شبيهش چقد عاطي: -زهرا

 ...داداشمونو خوردي کن درويش چشاتو حاال خب: -

 ..خونه برگشتيم خنده و شوخي با

 مه بعدش. کردم تشکر ازش و زدم لبخندي.. آدرسو فرستاده برام که ديدم و کردم چک ايميلمو

 فتمر و کردم خاموش رو کامپيوتر. بده نظر و بخونه رمانمو تا خواستم ازش و زدم ايميل استاد به

 .درسم سر

 شوآهنگا داشتم و بود گوشم تو هندزفريم البته. شنيدم رو نصر محمد صداي که بودم درس غرق

 .اومد مي بيرون از انگار صدا اين ولي کردم مي گوش

 اب. حال سمت دويدن نور سرعت با که پاهايي و شد پرت که کتابي و گوشيو و بودم و من دوباره

 ...گرفت رو مچم بدجور بابام دفعه اين که تفاوت اين

 .کشيدم خجالت خودم که کرد نگام همچين

 نصر اين صداي با که اومدي نمي کله با اينطوري هيچوقت کردم مي صدات من اگه حاال: -بابا

 ...دويدي

 گفتم لندب آتنا به رو زدم که گندي کردن جمع براي. تلوزيون سمت برگشتم و گرفتم دندون به لبمو

 علي سيد برنامه بيارن ميخوان رو زنش و نصر محمد فردا آتنا راستي...  کاشته گل بازم: -

 ...حسيني

 اومد عسري آتنا... دوباره اتاق توي برگشتم. .. کردن مي تمجيد و تعريف ازش داشتن اخبار تو بازم

 گفت و اتاق تو

 آبجي؟ ميگي راست: -اتنا

 گفتم و بهش زدم چشمک يه

 ...قزميتم پسره اون عاشق نکنه فک و داره زن بفهمه بابا که گفتم طور اون...  بابا نه: -

 گفتم و کردم کجي دهن خودم به دلم تو

 ...ات عمه جون آره: -
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 . دادم اس شيده به و برداشتم گوشيمو

 ...تلوزيون طرف کنم مي حمله اسمش يا صداش شنيدن با هنوزم که من به لعنت اي: -

 داد جواب

 ...دستته بغل جديدش ورژن بيخيال... نکن اذيت خودتو جونم عاطي: -شيده

 .بخندونه منو خواست مي مثال

 .شدم امتحانم واسه خوندن مشغول و دستم تو گرفتم رو کتاب گوشيو دوباره

. نمک تصحيح رو رمانم اينکه واسه. کنم پرواز خونه تا خواست مي دلم. شد تموم امتحانام باالخره

 عفض نقاط همه و بودش خونده زود. بفرستم براش بود خواسته ازم و بود داده ايميلمو جواب استاد

 .کرده ايميل برام قوتشو و

 نششد چاپ و شدن تموم به چرا دونم نمي. کنم تشکر ازش زبوني چه با دونستم نمي واقعا منم

 .شد مي پيدا دلم ته ذوقي يه کردم مي فکر که

 رد فروشي روزنامه دکه جلوي از داشتم. اتوبوس ايستگاه سمت افتادم راه و بيرون زدم دانشگاه از

. زد مي تند تند قلبم. ها ازمجله يکي جلد روي. نصر محمد عکس به افتاد نگاهم که شدم مي

 هک ببيني خودشو اگه...  عکسشه خوبه حاال. زهرمار اي. برداشتم رو مجله و بردم دست و ايستادم

 مه باز و کردم دنبال حريصانه رو مجله تيترهاي بعدش... ميزني؟ هم با رو سکته تا شش البد

 شدم ميخکوب

 « همسرش و نصر محمد با گفتگو »

 ....نکردم انتخاب شهرتش خاطر به را محمد:  نصر محمد همسر

 بايد .ببينه منو خوشحاليه تونه نمي کسي چرا دونم نمي. زد چنگ شدت به رو گلوم بغض دوباره

 ولي. گشتم همسرش عکس دنبال و کردم باز رو مجله لرزونم دستاي با. بخورم ضدحال همش

 هاي دمق با و سرجاش کردم پرت رو مجله اراده بي کنم پيدا رو مصاحبه صفحه بتونم اينکه از قبل

 .گرفتم فاصله اونجا از لرزون

 اون داشتن زن به نتونستم هنوز من چرا پس... ميشه؟ تموم ها عذاب اين کي پس... خدا آخه

 ...کنم؟ عادت
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 اهر ساعتي نيم خونه تا.  شدم سوار و اومد نظرم مورد اتوبوس. اتوبوس ايستگاه توي واستادم

 جک ها ديوونه مثل کردم سعي چقدر يا و زدم چنگ چادرم زير از پاهامو چقدر دونه مي خدا. بود

 .نشن جاري هام اشک که کنم تعريف خودم واسه دار خنده خاطرات و دار خنده هاي

 .داشت مي نگه کوچمون سر درست اتوبوس.  رسيدم باالخره.  کردم مهارش بود که عذابي هر با

 .بزنم گشتي يه اونجا هم يه اينترنت تو و کتابخونه برم گرفتم تصميم و شدم پياده

 .نصر محمد با بود مساوي من براي اينترنت

 هواي و بوده سردم چقدر که فهميدم تازه. خورد صورتم تو مطبوعي گرماي. کتابخونه داخل رفتم

 رمس نداشتم جرئت. شدم رد ها مجله قسمت جلوي از احتياط با و جلوتر رفتم. يخه چقدر بيرون

 و فتگ رو شماره. خواستم باکس يه و ايستادم کتابدار ميز پشت. کنم نگاهشون و باال بيارم رو

 محمد وبالگ آدرس معمول طبق و کردم باز رو صفحه. کامپيوتر پشت نشستم نت کافي توي رفتم

 .بود لعنتي مجله همون اف دي پي فايل که کردم باز کنارش در هم ديگه صفحه يه. کردم وارد رو

 زا معمول طبق و بود گذاشته جديد مطالب. بودن گفته تبريک ازدواجشو.  وبالگ سراغ رفتم اول

 .ودب بخش لذت برام گرفتن آتيش اين عجيب ولي گرفتم مي آتيش داشتم. مذهبي حرفي و خدا

 سعک و اسم که شکر خدارو. بود نصر محمد مصاحبه قسمت فقط که اف دي پي فايل سراغ رفتم

 بود حرفاشون فقط. نبود همسرش

 زا...  شده زندگيش وارد همسرش اومدن از بعد که برکتي... رفتن مي رژه چشمم جلو محمد جمله

 ...از...  از... اش آرامش

 چنگ محکم و باال آوردم رو دستم. بود گرمم شدت به. بود شده پر چشمام. ديدم نمي ديگه

 ...بود شده بسته راهش بود مدتها که لعنتي گلوي اين به انداختم

 گفتم زيرلب

 ...شو خفه فقط...  شو خفه...  محمد شو خفه: -

 از نت کافي مبلغ پرداخت بعد و کردم خاموش رو کامپيوتر سريع. آوردم مي کم نفس داشتم

 دستام که ديدم مي. فهميدم نمي هيچي من ولي. داشت سردي سوز هوا. بيرون اومدم کتابخونه

 .کردم نمي حس چيزي ولي شدن قرمز حد از بيش
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 .رو همه و مجريشو دوست اون و محمد و دادم مي فحش رو صاحابم بي دل اين و خودم فقط

 من چرا که...  گرفته؟ زن رفته زرتي اين ولي نکردن ازدواج و بزرگترن ازون آدم همه اين چرا که

.. .بمن لعنت اي...  بوده؟ گير اي ديگه کس پيش دلش که بوده کسي درگير ذهنم مدت اينهمه

 ...من به لعنت

 .گذاشت عذاب با هم اونشب

 روز. شدم بيدار خواب از نيست جايز ازين بيش خواب داد مي هشدار بهم داشت که کمردردي با

 ولي . خيلي. بودم تنبلي آدم خونه تو فقط اصوال. بودن هم بيدار. بودن خونه تو همه و بود تعطيل

 و مادربزرگ و فاميل و بودن غريبه که جاهايي دقيقا يعني...  بودم زرنگ و زبر.... نه ديگه جاهاي

 .شدم مي تنبل ديدم مي که رو اونا اصال... نبودن مادر و پدر

 بود هترب حالم امروز. باال انداختم و کردم تا رو پتوم. پائين پريدم و تخت لبه نشستم شدم بلند

 .بود باهام چنان هم گندم اخالقاي ولي

 و دماغ کردم باز که چشامو. دستشويي تو انداختم خودمو ديوار و در تو رفتن و بسته چشماي با

 قبل ولي برم ديوار و در تو بودم حاضر واقع در. خنديدم خودم به و ديدم رو کردم پف هاي چشم

 .ديگه جورشه يه اينم خب. نبينم رو کسي و ندم سالم کسي به صورتم و دست شستن از

 تمصور و دست کردن خشک بعد و دادم بلند سالم يه همه به. بيرون رفتم و کردم تميز تر خودمو

 .کرديم حاضر رو صبحونه سفره آتنا با

 يه سر تمداش تصميم. کامپيوتر پشت نشستم و ريختم خودم واسه ليواني چايي يه صبحونه بعد

 .بره بفرستم رمانمو و بکنم رو قضيه قال هفته

 هاضاف و حذف و تصحيح روي گذاشتم وقتمو و تمرکز تمام من و گذشت باد و برق مثل هفته يه

 وقتو اين اگه مامانم قول به. شدم مي مرگ ذوق خوندم مي که خودم. شد توپي چيز. رمانم هاي

 .بودم شده پرفسور حاال تا ذاشتم مي درسم واسه

 و وشت ريختم رو رمانم فايل و کردم فرمت فلشمو... رفت شدم مهندس ديگه که من... بابا بيخيال

 .کامپيوتر پشت از شدم بلند
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 ديگه انتشاراتي يه دنبال برم ميخوام که ميخوندم مامانم گوش تو همش که بود روزي سه دو

 وزر همون امروزم...  ميري چي واسه ميري کجا بگن ندن گير بعدا ديگه که گفتم بس از. بگردم

 .بود

 فتمر. بودم شهرمون کتابفروشي معروفترين جلوي بعد ساعت يه. بيرون زدم خونه از و شدم آماده

 . اي سورمه مقنعه و مانتو با بود نشسته ميز پشت جوون خانوم يه. داخل

 .دادم سالم ادب نهايت با و جلو رفتم و کردم مرتب سرم روي رو چادرم

 بفرمائيد سالم: -جوون خانوم

 يم خوب انتشاراتي يه دنبال و شدم ها نويسنده جمع وارد تازه من راستش... نباشيد خسته: -

 و دادن نظر و بوده کارشناس تا چند دست مدت يه البته.... رمانم چاپ و دادن تحويل واسه گردم

 بگيرم کمک شما از اومدم حاال... کردم رفع اشکاالتشو منم

 شد تر مهربون

 هست؟ موردي چه در هاتون نوشته حاال... افتخاره باعث... آمديد خوش خيلي: -خانم

 مقدس دفاع حوزه در... رمانه: -

 ...بديد اجازه بله بله: -خانم

 نوشت توش چيزي يه.  برداشت خودکار و برگه يه

 که هباش قوي کارتون اگه البته... بديد بهشون.... خوب اتنشاراتي يه تلفن شماره و آدرس اينم: -

 ..ميشه قوي هم اونا چاپ کار

 شد لبام مهمون لبخندي.  انداختم بهش نگاهي يه. گرفتم آدرسو

 ممنون دنيا يه: -

 .بيرون اومدم فروشي کتاب از زدم مي ديد رو ها کتاب حاليکه در بعد

 .شد پيداش لعنتي بغض اين باز. بود فروشي روزنامه دکه يه خيابون اونطرف و روبروم درست

 يه چيزي يه وقتي يه جايي يه جوري يه روزي يه... ميشه تموم باالخره... عاطفه نباش نگران

 ميشه تموم.. باش داشته صبر... باش داشته صبر... کسي
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. ودب خيابون همين توي که خوب چه. بود دستم توي آدرسش که اي انتشاراتي سمت به افتادم راه

 به ، مبود گفته کتابفروشي توي که حرفايي همون کردن تکرارا بعد و رسيدم بعدش ربع يه حدود

 .شدم راهنمايي اتاق يه سمت

 يه با.  زدم در به آروم ضربه چند. کشيدم عميقي نفس و کردم مرتب سرم روي دوباره رو چادرم

 روي که اونقدري. بود کتاب از پر هم اتاق و بودن اتاق توي آقايي و خانم يه. شدم وارد اهلل بسم

 .بودن کرده تلمبارشون هم روي و زمين

 انومهخ صداي با که بودم افکار همين توي...  بشه؟ من کتاباي از پر اتاق اين روزي يه ميشه يعني

 .اودم خودم به

. بود سرش هم چشماش همرنگ اي مقنعه و اي قهوه و ريز چشماي و داشت اي سبزه پوست

 .زد مي ساله 73 -73 حدودا

 بشينيد بفرمائيد: -

 ميزشم کنارش. کرد اشاره بهش خانومه اون که اي صندلي روي نشستم و دادم ادب با سالم يه

 .کرد مي اونورشون و اينور هي و رفت مي ور زمين روي کتاباي با داشت هم آقا. بود

. من رفط چرخيد صندليش با و کند دل کامپيوترش از خانوم اين باالخره سکوت دقيقه چند از بعد

 زد لبخند و کرد بهم خريدارانه نگاه يه

 خب؟: -خانومه

 کردم شروع و زدم لبخند

 ايراداش و شده بررسي کارشناس دو توسط قبال که نوشتم رمان يه...  هستم رادمهر عاطفه: -

 ..هستم شما خدمت در هم االن..  شده رفع

 تلخه؟ پايانش: -خانومه

 داشت؟ ربطي چه سوالش از کردم تعجب

 سختي يعني... رو شنيدم که هايي واقعيت کردم سعي من و مقدسه دفاع حوزه در رمانم خب: -

 مربوط شهدا همسراي وضعيت و جبهه پشت به بيشتر... بدم نشون رو زمان اون در زندگي هاي

 ...آخرش کي و داستان وسط يکي.. ميشن شهيد رمانم خوب هاي شخصيت از دوتا ولي... ميشه
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 سالته؟ چند... جالبه: -خانومه

 .کنن تعجب ميخوان بازم مامان وااااااييييي

 هيجده: -

 .شد صاف صندلييش روي

 اثرته؟ اولين... جدا؟: -خانومه

 ...بله: -

 پيشته؟؟ االن: -خانومه

 ... گفتم اي بچگونه باذوق و شدم خوشحال

 کنين؟ مي چاپش يعني: -

... شهب بررسي بايد ولي.... داريم سن کم نويسنده يه که ماست افتخار باعث.. عزيزممم: -خانومه

 پيشته؟ حاال... ميندازم جلو کارتو خودم داري عجله اينقد که حاال و... خونمش مي خودم

 در فمکي اعماق از فلشمو سريع. بشه لمبو آب که کنم بوسش ماچو انقد بپرم خواست مي دلم واي

 .طرفش گرفتم ذوق با و آوردم

 .ميزش روي گذاشت و درآورد دستم از فلشو اش ديگه دست با و گرفت رو دستم دستش يه با

 گفت و گرفت رو دستم دستش دو با بعد

 سريع کارتو که دارم دوست خيلي.... بودم نديده کوچيکي اين به نويسنده حاال تا: -خانومه

 که امخصوص بيفته راه تر زود کارت که کنم مي سعيمو همه... کني حساب من رو ميتوني... بخونم

 ..شده تصحيح و کارشناسي هم بار يه

 شه؟ بررسي تا ميکشه طول چقدر حاال: -

 رو يهقض ته و سر ماهه دو ميتونم من.... چاپ واسه مياد کتاب خيلي اينجا که ميدوني خب: -خانومه

 ...چاپ واسه ميره بالفاصله شد که تاييد و بررسي.... اسفند اواخر تا تقريبا يعني بيارم هم

 کردم اعتماد بهش دوست يه مثل و دادم فشار دستشو ذوق با
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 ميشه؟ يعني واي: -

 نشه؟ چرا...  عزيزم آره: -خانومه

 ... خدا به توکل:-

 مدست.  طرفم گرفت و نوشت چيزي يه کاغذ تيکه يه توي. کرد رها رو دستم و زد چشمک يه بهم

 عقب کشيد کاغذو که بگيرمش تا جلو بردم رو

 ...بپرسم اسمتو رفت يادم کردم ذوق بس از...شد؟ چي ديدي واي: -خانومه

 خنديدم بلند

 ...رادمهر عاطفه...  کردم معرفي خودمو اول اول که من: -

 کشيدم دستش از دفعه اين.  طرفم گرفت کاغذو دوباره و زد پيشونيش به آروم ضربه يه

 نک پيگيري کاراتو و بزن زنگ گاهي از هر...  من اتاق...  اتاقه همين مستقيم شماره اين: -خانومه

... 

 بهم تمشسيس رو ريخت کتابمو فايل اينکه بعد. برداشت فلشو و برد دست.  گفتم قشنگ چشم يه

 . ديگه خوشم الکي. داشتم ذوقي چه.  بيرون اومدم آرزو و اميد دنيا يه با من و داد پسش

 .... بخواي تو جور هر...  بخواي تو چي هر...  خودت به سپردم چيو همه خدايا: -

. 

. 

. 

. 

 هکرد زهرمارم کنکور استرس قبلش سال چون بود خوبي عيد. گذشت خوشي و خوبي به هم عيد

 واس بودم دومي ترم و نبودم صفري ديگه. بود عيد بعد کالسام جلسه اولين امروز. عيدو واسم بود

 .ببينمش تا ميدادم اس زهرا به داشتم و بود گوشيم تو سرم. محوطه تو گذاشتم پامو. خودم

 .آوردم رو سرم و کيفم تو گذاشتم گوشيو
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. تيمنداش هم کالس هم با ديگه.  بود موحد امين ديدنش آدم اينهمه بين از چشمام که نفري اولين

 .طرفش دويدم و کردم پيداش. بگردم زهرا دنبال و بگيرم ازش رو ام خيره نگاه کردم سعي

 اديمافت راه و اومديم در هم با هم کالس بعد و کالسامون سراغ رفتيم بوس و ماچ عيدو تبريک بعد

 ...سلف سمت

 شدهههه؟ چي بگو عاطي وااااي: -زهرا

 شده؟ چي: -

 ....2رياضي توي کالسيم هم موحد امين اين با من ترم اين: -

 شدهههه حالت ب خوش که ميبينم خب... واقعا؟: -

 حرفااا اين و صاحبش خوشبحال و چه بمن که هوا رو رفت جيغش

 خيلي چون. بندازم غذا قبل ساعت نيم که بود پيشم معده قرص هميشه تازگيا. سلف داخل رفتيم

 .ام معده گرفت مي درد

 با و کردم عوض لباسامو منم. بود منتظرم آماده و حاضر تو که آتنا دنبال خونه رفتم دانشگاه بعد

 .داشتيم شيده و شيدا با که قراري سر رفتيم ديگه هم

 .نشست لبهام روي بزرگ لبخند يه. شد پيدا وکلشون سر دور از

 ...اومدن آبجي: -آتنا

 ...آوردن تشريف باالخره... اوهوم: -

 ور همديگه سال چند ميکنه فکر ندونه کي هر که کرديم بغل رو ديگه هم همچين.  رسيدن بهمون

 . بود آزادي روز امروز.  بوديم هم با پيش روز دو همين که انگار نه انگار. نديديم

 ... رو روز اين ديديم باالخره: -شيدا

 روزيه؟ چه امروز مگه: -

 مارو کسي هک نباشيم نگران و...  بيرون بيايم راحت خيال با بار يه تونستيم باالخره همينکه: -شيدا

 ... ببينه
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 گفتم و کردم پوفي

 بخوريم؟ کوفتي ساندويچ يه بريم پيچونديم مي دروغ و بدبختي تا هزار با يادته... واال آره: -

 .خنده زير زد پقي شيدا

 ...ببينيم همو خواستيم مي فقط... کرديم مي چيکار انگار حاال....  بابا آره: -شيدا

 تزاپي سفارش بعد. شديم فود فست وارد و کشيديم خاطرات مرورو از دست شيده و آتنا زدن غر با

 ومروبر که شيده کردم تنظيم رو جام که همين. نشستيم و کرديم پيدا خلوت و دنج گوشه يه

 گفت بود نشسته

 نکشتي؟ رو کسي جديدا...  قاتل خب: -شيده

 يم کوتاه داستان.  کردم مي نويسندگي تمرين که بود مدتي يه. خنده از ترکيديم چهارتايي

 که اونجايي از و بودن هم با شهادت و مقدس دفاع خب.  مقدس دفاع مسابقه واسه نوشتم

 .بودن داده بهم رو قاتل لقب و خوردن مي حرص خيلي اينا شدن مي شهيد هام شخصيت

 .طرفم گرفت و درآورد کيفش از خودکارشو شيدا

 ...بده امضا يه ما به نشدي معروف تا.... باش زود باش زود: -شيدا

 ...خوشه دلت بابا برو: -

 ... بشه سال رمان فروشترين پر ميده حال: -شيده

 ضايع بخرن نفرن ده...  که نداريم شانسا ازون ما... شده بازار وارد که نيست هفته يه هيچ: -

 ... بشه پرفروشترين نميخواد...  هوا ميندازيم کالهمونو نشيم

 از يکهت يه شيده. موند کاره نيمه بحثمون زدن مي چشمک بهمون که خوشگلي هاي پيتزا اومدن با

 گفت و زد گاز شو پيتزا

 ...نميشه..  نع...  نميشه: -شيده

 نميشه؟ چي: -آنتا

 ... داشت ديگه مزه يه خداييش ولي...  نميشه رفتنامون بيرون قاچاقي اون مثل هيچي: -شيده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

32 

 

 اهام...  خب کرد مي خوب. زد نمي حرف زياد بوديم هم با که وقتا اينطور آتنا.  کرديم تاييدش همه

 ..بوديم بزرگتر خيلي ازش

 گوش چرا...  کن پاک توش از محمدو اهنگاي اون نگفتم بهت من مگه عاطي راستي: -شيده

 ندادي؟

 ... گذشت ديگه که حاال..  بيخيال اصال...  نتونستم...  نشد ولي...  کنم پاک ميخواستم: -

 ...هعي...  کرده نامزد که ماهه پنج االن...  اسمش بازم...  محمد بازم

 گفتم و دادم فرو پيتزا همراه رو بغضم زحمت و زور هزار با

 .... مياد دستش به حلقش چقدم معرفت بي: -

 . کردن نگاه همديگه به درمونده شيدا و شيده

 همش روزا اين تو. بود دو ترم آخر هاي هفته.  ميرفتن و اومدن مي سرهم پشت سرعت به ها روز

 . ديديمش مي بار يه اي هفته فقط که قبل ترم خالف بر. ديدمش مي روز هر...  امين و بود امين

 ...شد مي بارهم چند روزي ترم اين

 بودش فرستاده خدا فهمم مي حاال ولي. باشه من دق آيينه بايد اين چرا که زدم مي غر همش اوال

 به اومد مي مسخره شايد. بود محمد انگار بود وقتي. بودم آروم بود وقتي. من کردن آروم واسه

 .داد مي محمدو بوي ولي بقيه نظر

 ... :((((سرم به بود زده نصر محمد به وعجيبم ازحد بيش محبت ازسر شايدم

 کمرنگ نصر محمد نقش اينکه بدون ميشد تر پررنگ من زندگي تو موحد امين نقش اينهمه با ولي

 ودمب متوجه کامال. بندازن سرم از رو محمد داشتن سعي شيده و شيدا يعني اطرافيانم، ولي. بشه

 مي بزنم حرفي نصر محمد مورد در خواستم مي وقت هر. کردن مي مشغول موحد امين با منو که

 رفتار...  جديد؟ خبر... چيطورس؟ حالش...تره دسترس در محمد از که خان امين ولش اونو گفتن

 ... جديد؟

 مي ور اينکارا اشتن هم دلسوزي سر از. کنم ارزيابي رفتاراشو و کنم فکر بهش کردن مي وادار منو

 بودم متوجه. کردن
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... نداشت؟ هم اي فايده بهش کردن فکر. کنار ذاشتم مي رو محمد کم کم بايد. بود اونا با حق

 ... موازي دوخط

 محمد عاشق هم.. بودن دچارش دخترا از خيلي و نبود اي عادي غير چيز محمد به من بستن دل

 ونا... حده از بيش محبتم اين دونستم مي که خودم ولي... معروف آدماي بقيه يا بازيگرا يا بودن

 داشتم خيلي و بود خاصم مخاطب شايد.. داشت رو مرد يه واقعي معناي... واسم بود واقعي مرد

 نميدونم... محبت سر از کردم مي خاصش

 ...نبود هم ازدواجش قبل... نبود اميدي هييچچ ديگه... کنم؟ فراموشش بايد که ميدونم فقط

 نشست کنارم و نيمکت رو کوبيد خودشو محکم.. بيرون اومدم افکارم از زهرا صداي با

 خداااا واي.... کنم خفش خواد مي دلم بيشوووووررر پسره: -زهرا

 خنديديم

 شده؟ چي باز: -

 ..کرده ناراحتم خيلي... دستش از ميشم رواني دارم ديگه... کرد مسخرم عاطي: -زهرا

 ...اخه؟ کي...  کي؟: -

 ...موحده يارو اين: - زهرا

 ...ببينم بگو درست.. مگه؟ کرده چيکار خب: -

 ..کردن تعريف به کرد شروع.. بود ناراحت خيلي

 چاقم؟ خيلي من عاطي: -زهرا

 .گرفت خندم

 چطور؟ نه: -

 پسر اين خدا واي.  بهش انداخته تيکه تا چند هم امين اون و شده دعواشون که کرد تعريف برام

 حرص مزه با از همه از بيشتر. خورد مي حرص داشت زهرا. خنده زير زدم.... بود شلوغ چقد

 گرفت مي ام خنده زهرا خوردن
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 من يعني... دربياد جونش بکنم موچين با موهاشو دونه دونه خواد مي دلم... واي واي واي: زهرا

 اااخدااااا واي.... نردبون امين...  کي؟ اونم...  بينه؟ نمي رو تخته من سر پشت از که بزرگم اينقد

 دبو شده بهتر حالش يکم دادن فحش و کردن تعريف با که زهرا. گرفت درد دلم که خنديدم انقد

 .خداييش بود بامزه خيلي.  خنديدن من با کرد شروع

 اعتدوس يکي بذاره خواستم ازش التماس و تمنا و خواهش کلي با و مامان به زنگيدم دانشگاه بعد

 چي مه و اونجا رفتم کالسام بعد و کردم راضيش باالخره. دنبالم بياد بعدش و اينا دايي خونه برم

 .نداشت حد که خنديديم انقده. تعريفيدم براشون رو

 .... عاطي من جون...  ببينمش بايد من باحاليه پسر خيلي واي: -شيدا

 بدم؟ نشونت چطور خو: -

 ...زد جرقه مغزم يهويي

 ...بوک**  فيس... هاااا: -

 کسايع چه. کرديم پيدا پيجشو باالخره تا گشتيم دنبالش بي اف تو و کامپيوتر سر ريختيم

 .کصافط بود گذاشته رو قشنگي

 ....خوشگلسااا...  واااووو: -شيدا

 ... ديگه خوشگله باشه محمد کپيه که کسي... معلومه: -

 ...شبيهشه خيلي خدايي عاطي: -شيدا

 ...ديگه ماست شانس اينم: -

 اطيق نتش راه وسط... نصر محمد پيج تو رفتم و کشيدم بيرون دستش از رو ماوس و کشيدم آهي

 . کرد هنگ کامپيوتر و کرد

 رو امين بيخيال محمدو گن مي بهت دارن آدم و عالم همه بابا.. شماس شانس اينم بيا: -شيدا

 ...ديگه گفت زبوني بي زبون با هم بسته زبون اين... عشقه

 باز رو اش صفحه که همين.. محمد پيج تو برم بتونم و بشه درست دوباره نت کشيد طول ربعي يه

 .بود مونده باز غار اندازه دهنم کرد
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 ....چيزي؟؟ چين هم اصال ميشه مگه... بيرون ميزد زحدقه ا داشت چشام

 بود گرفته لکنت زبونم...!!!! بود نصر محمد کاور روي امين عکس

 چي؟؟ يعني اين.....  چي؟؟؟؟؟؟ يعني.... شيدااااا: -

 ...خودشه شايد: -شيده

 نشه که نيستن شبيه هم اونقدرا تازه... بود هم امين پيج تو االن عکس اين بابا نزن زر: -

 ....هم از داد تشخيصشون

 واال که نميدونم: -شيده

 ....فاميلن شايد خو: -شيدا

 ...واو: -

 هضم. کنم چک برم دوباره گرفتم تصميم باالخره که بود قضيه اين مشغول فقط فکرم روز سه دو

 .بود سخت خيلي واسم قضيه اين

 کف که همونطور اووووفففف. کردم چک محمدو پيج دوباره. سايت رفتم و پيچوندم کالسو آخرين

 نشده عوض که بود مدتها و بود ديگه چيز يه محمد کاور عکس اصال. بود شده اشتباه کردم مي

 .بود

 ..دادم گزارش بهش و شيده به زدم زنگ

 بودا اونجا اشتباهي عکسه اون شيده: -

 چطوري؟ اخه: -شيده

 يجوپ دوتا نگو و زد قاط نت بعد بوديم امين پيج تو قبلش ما... ديگه بود شده خط رو خط... چيزه: -

 ...کرده باز روهم

 ...اون خاطر واسه داديم هدر الکي تعجبامونو چقد... الخالق جل: -شيده

 ...بوگو همونا خخخخ: -
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 ددانلو گوشيم با اهنگشو. بود خونده جديد آهنگ يه محمد. کرديم قطع صحبت ديگه يکم بعد

 هي... بيرون زدم سايت از کردم مي پلي آهنگو حاليکه در و روگوشم گذاشتم هندزفريمو و کردم

 بغل رو زانوهام. محوطه تو درخت يه سايه زير چمن روي نشستم. آهنگش داشت غمگيني مود

 کردم گريه. ترکوند رو بغضم. کرد هواييم. کرد ديوونم نفساش صداي اين باز.  کردم

 پاک رو هام اشک سريع. طرفم مياد داره که شدم زهرا متوجه. بود نرسيد هم نيمه به آهنگ هنوز

 چشمام تو شد خيره و کرد بلندم جلو اومد.  کردم

 کردي؟ گريه: - زهرا

 چي؟ واس نه: -

 .. مخمليه گوشام پشت منم: -زهرا

 گريه زير زدم و بغلش تو کردم پرت رو خودم يهو. کرد مي خفم داشت بغضم

 شدهههههه؟؟؟؟ چي عاطي: -زهرا

 .....ميميرم دارم زهرا: -

 ديوونه...نکنه خدا: -زهرا

 محکم. فهميد رو قضيه و هندزفريم به خورد چشمش. کرد نگاه بهم و کرد جدا ازخودش سرمو

 .گوشم تو خوابوند

 ميخواي کي تا... عاطفه کن تموم... بدي؟ گوش آهنگاشو نداري حق نگفتم بهت دفعه صد: -زهرا

 آخه؟ بدي عذاب خودتو

 مينا رو نگاهم يهو. کرد بغلم و کرد پاک رو اشکام و بيرون کشيد گوشم از خشنوت با هندزفريو

 .کرد مي نگاهم داشت و بود ايستاده خاصي حالت يه با. شد متوقف

 و امين که لحظه همون دقيقا. کرد جدام خودش از زهرا. نزديکتر اومدن و کشيد دوستشو دست

 پخش محمد صداي و کرد جدا ازگوشيم هندزفريو ، زهرا شدن مي رد کنارمون از داشتن وحيد

 يه مگوشي به چرخوند سرشو. ايستاد لحظه يه امين. بستم صدارو و قاپيدم گوشيو سريع. شد

 .رفت و انداخت نگاهي
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 .ام شده قرمز چشاي به زده زل زهرا

 ...بيشووور بخورم چشماتو: -زهرا

 .بود امين درگير فکرم ولي. خنديدم

 همراهم ام معده قرص شدم متوجه که سلف سمت رفتم مي داشتم نهار موقع اونروز فرداي

 .باال دادم نهارمو رفتم و انداختم باال شونه بيخيال. نيست

 دردم عدهم که بود نگذشته کالس از ربع يه هنوز. کالسم سر رفتم و دانشکده تو برگشتم نماز بعد

. رفت شدم بدبخت که سرم تو شدن کوبيده و باال رفتن دستام تا دو تصوراتم تو. شد شروع

. شد مي فرسا طاقت داشت ام معده درد ولي کردم تحمل اولو ساعت نيم. نيست همراهم قرصم

 تو. عيواق ي معنا به. مردم مي داشتم. بيرون زدم و گرفتم مرخصي اجازه و بشينم نتونستم ديگه

 جمع خودمو اودم. اومد پا صداي. بودم هم دستشويي جلوي. کردم مي گريه و رفتم مي رژه سالن

. برگشت و خورد آب رفت. نزد حرفي ولي. کرد نگاهم گرد چشاي با. وحيده ديدم که کنم جور و

 زدم صداش

 کجاست؟ دانشگاه بهداري دونيد مي شما ببخشيد: -

 ...ميکنن راهنماييتون دانشگاه اصلي ميدون برين... برادران سالن پشت: -وحيد

 نمت اين من... واال مرده مردونگي... چمه نپرسيد حتي بيشعور؟ چقد آدم آخه. رفت و کردم تشکري

 خدا واي...  کجاس؟ برادران سالن بدونم چه من اصال... دانشگاه؟ سر اون بکشونم چطور حاال رو

 ...ميرم مي دارم

 دوباره. ميزدم زار. بود بريده رو امونم درد. زانوهام رو گذاشتم سرمو و پله روي نشستم درمونده

 دراينق اينا چرا آخه. دستشويي تو رفت شد رد جلوم از طرف. شم خفه کردم سعي و اومد پا صداي

 ميرم مي دارم که نيس خيالشون عين. ماستن

 برمياد؟ دستم از کمکي اومده؟؟ پيش مشکلي: -

 .بود امين. من خداي. باال گرفتم سرمو

 ...لحظه يه رفت يادم ام معده درد اصال

 کنم؟ کمتون ميتونم: -امين
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 ...مردونگي ته يعني اين

 ...بده خورده يه حالم... نميشناسم ولي... کنه مي درد ام معده... بهداري برم خوام مي من: -

 گفت و کرد اشاره اشکام به

 خورده؟ يه فقط: - امين

 .بودم اش لهجه هالک واااييي

 يبرم االن بگيرم ماشين ها بچه از برم بذارين... کنم مي راهنماييتون من شين بلند: - امين

 ...گردم

 ...کنم مي پيدا رم مي جوري يه خودم نکشين زحمت شما موحد آقاي...  نه نه نه: -

 بريد؟ راه تونيد مي.. ميريم دانشگاه اتوبوس با نيستين راحت اينطور اگه خب: - امين

 ...زحمت تو شما خواستم نمي.. نبود اين منظورم من نه: -

 ...ني حرفا اي وقتي االن شيد بلند رادمهر خانم: - امين

 اتوبوس هي و مونديم منتظر يکم. ايستگاه به رسيديم اينکه تا داشتم برمي قدم کنارش آروم آروم

 از .کرد ترمز پامون جلو راننده. کرد نمي آمد و رفت کسي بود کالسا ساعت وسط چون. اومد خالي

 .نشستم رديف اولين همون و شدم سوار امين اشاره به اتوبوس جلويي در

 .چسبيد ميله از دستش با و من روبروي ايستاد اتوبوس هاي پله رو هم امين

 ور نگاها معني آدم گاهي. کرد مي بدترم امين نگاه و بود خراب وحشتناک حالم من. کرد مي نگام

 ناپاک نگاهش که فهميدم مي اينو شدم مي چشم تو چشم باهاش که گاهي از هر و فهمه مي

 مي چي ساله نوزده هيجده پسر يه آخه... نيست هم عالقه و عشق روي از... ضمن در.. نيست

 که کردم مي حس گاهيم... چي؟ يعني فهميدم نمي که بود خاصي نگاه يه... چيه؟ عشق فهمه

 ..بودي؟ نصر محمد تو اگه ميشد چي آخخخ... گفت نمي ولي بگه چيزي ميخواد

 خواستمي و رسوند درمانگاه دم تا منو. شديم پياده و بود گفته وحيد که اصلي ميدون به رسيديم

 .رهب فرستادمش افتادين عقب کلي کالستون از اينکه و تشکر کلي با بزور که بمونه بازهم
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 تا و خونه رفتم... دنبالم بياد بابام زدم زنگ و دادن خوردم به قرص يکم معاينه بعد درمانگاه تو

 .کردم استراحت مغرب اذان نزديکاي

 بهل نشستم. شد صحبت مشغول و برداشت گوشيو مامانم.. پريدم خواب از خونه تلفن صداي با

 .لبم روي نشست لبخندي امين مهربوني آوري ياد از. بود شده خوب کامال ام معده درد.  تخت

 شد اتاق وارد مامان

 بهتري؟... شدي؟ ديوونه خندي؟؟؟ مي چي به: -مامان

 ..خوبم اره: -

 طرفم گرفت تلفنو گوشيه

 ...اس شيده بيا: -مامان

 بيرون رفت مامان گرفتم رو تلفن

 سالم: -

 اي؟ زنده.. سالم: -شيده

 بعععلههه تو چشم کوري به: -

 ....حسابي بخوريم حلوا بوديم زده صابون دلمون بابا اي: -شيدا

 اسپيکره؟؟؟؟ رو شما تلفن باز... ماررررر زهر اي: -

 ...ديگه ببر خودت با قرصاتو... حواسپرتي اينقدر چرا ديوونه.. بود؟ شده چي: -شيده

 ميذاره؟ حواسم آدم واسه موحد امين مگه: -شيدا

 کرد رحم جوونيم به خدا... بود مامانت دست نگو نميدادي جواب گوشيتو...  واال: -شيده

 پرسيدم خنده با دادن زدن حرف مهلت بهم و شدن ساکت باالخره

 باز؟ زدي گندي چه مگه چرا: -

 دل ته از خنديدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

41 

 

 امانتم... ننوشتم کرد رحم خدا.. نميدي؟؟ جواب موندي امين زير بنويسم خواستم مي بابا: -شيده

 ...بوديم بدبخت ديد مي

 درومد مامانم داد که خنده زير زديم باهم تايي سه

 ...رو ترتر کردن شروع باز بيا: -مامان

 ...ميکنه چيکار ببيني کردي مي غش امين جلو خب ديوونه: -شيده

 ..کردم غش امين جلو اتفاقا: -

 .کردن تعجب کلي. شد چي که کردم تعريف براشون و آوردم تر پائين صدامو

 اومد؟ امين وحيد بعد چقد...  ببينم: -شيده

 ...دقه چهار سه تقريبا: -

 ...داده گزارش رفته فوري... فضولچه وحيد اي: -شيده

 ...ببينم نزديک از امينو اين دانشگاه بيام بايد من عاطي: -شيدا

 وت نه ساعت فردا تا گذاشتيم قرار شيدا با و کرديم صحبت يکم و کرديم خداحافظي شيده با

 .بريم هم با و باشه دانشگاه شهر داخل ايستگاه

 .خوابيدم هم زود و. گوشيم با درآوردم نصر محمد از جديد عکس کلي نشستم شب

 و ديمکر احوالپرسي و سالم هم با رسيديدم. بود ايستگاه تو صبح نه ساعت درست شيدا صبح

 .من کالس سر بريم اول که بوديم مجبور و رسيديم دير يکم. شديم اتوبوس سوار

 عکس ديشب افتاد يادم من که شيم خارج ساختمون از خواستيم مي زنون قدم باهم کالس بعد

 هک شيدا طرف بگيرم گوشيو خواستم. آوردم رو محمد عکساي و بيرون آوردم گوشيمو. کردم دان

 ...پايين آوردم حد آخرين تا صدامو. داخل اومد مي داشت ساختمون ورودي در از که ديدم رو امين

 .مياد داره روبرو از ايناها امين شيدا: -

 ور محمد عکساي و من گوشيه تو رفتيم باهم بعدش و انداخت بهش عادي خيلي نگاه يه شيدا

 وت عکساش به کردن نگاه از که ذوقي با و بلند صداي با.  بيرون زديم هم ورودي در از. کرديم نگاه

 گفتم شيدا به بود دلم
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 ...ميشه شل نيشم ديدني رو بشر اين من اصال واي: -

 با.  دبو نشسته سکو رو کالسياش هم از يکي با در کنار که افتاد وحيد به چشمم. خنديد شيدا

 ندادم اهميت. کرد نگاهم تعجب

 گفت ذوق با و باالخره بيرون آورد توگوشيم از سرشو شيدا

 ...حلقم تو هيکلش.....مياااااادددد بهش اي سورمه چقد عاطي واي: -شيدا

 . همحوط تو نشستيم درخت يه سايه زير و خريديم بستني. پايين رفتيم ها پله از و خنديدم

 امينو؟ ديدي اووففف: -

 ...ها قشنگتره خيلي عکسش از آره: -شيدا

 گفتم و دادم تکون سرمو تائيد نشونه به

 ...بودا نشسته در کنار که بود اون وحيدم راستي... صاحابش مبارکه: -

 ...کرد مي نگاه داشت تعجبم با جوري يه ديدمش آره...  عههه؟: -شيدا

 ...دارن قاطي همشون.. آره: -

 .قابلمه اندازه شد چشام که بودم نکرده تموم رو ام بستني هنوز

 ... خااااااک... سرمون تو خاااااکککک اي: -

 .... شد؟؟؟ چي: -شيدا

 بود؟؟ پوشيده چي امين شيدا: -

 شد گرد چشاش. موند باز دهنش شيدا

 ؟ کرد مي نگاه اونطور همين خاطر به وحيد پس... حسين يا.... اي سورمه شرت تي يه: -شيدا

 ... واييييي...

 کنه؟ مي فکرايي چه حاال. وحيد جلو داديم اي سوتي عجب

 ... امين دست کف ميذاره حاال: -شيدا
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 ...بميرممممممممم ميخواد دلم شيدا واي: -

 بي مگرفتي تصميم. اومد نمي بر دستمون از کاري خب ولي شد خورد اعصابم قضيه اين سر ديگه

 ...نبوديم اونا با که ما چه؟ ما به گيرن مي خودشون به و سقفن به اعتماد اونا. شيم خيال

 اينا دايي .ما خونه رفتيم باهم تايي سه اونجا از و گذاشتيم قرار ايستگاه تو شيده با دانشگاه بعد

 ...ببينن رو بابام و بيان خواستن مي شب هم

 بودن بابام دوستاي از تا چند.  کرد باز رو در پريد آتنا. اومد مهمون که بوديم نکنده لباسامونو هنوز

 .بود برگشته مکه از تازه بابا. بزنن سر بهش بودن اومده

 داره مونحوصل ديديم.  گفتيم پرت و چرت نشستيم يکم. بستيم درو و اتاق تو چپيديم تا سه ما

 .کرد نگاه ميشد ديده کامل رو پذيرايي در قفل سوراخ از شد بلند شيده. ميره سر

 کيه؟؟؟ اون عاطي اووووو: -شيده

 کرديم نگاه نوبتي و در سمت دويديم و شديم بلند شيدا و من

 ...اسمش پورياس...  بابامه شاگرداي از يکي: -

 دح که خنديديم و گفتيم پرت و چرت انقدر. بده خيرش خدا ما بازيه مسخره سوژه شد اون ديگه

 ... :(((((((((شيده واسه کنم تور رو پوريا جوري يه شد قرار. نداشت

 روز آخرين. سرهم پشت. دومم ترم پاياني امتحاناي همينطور. گذشت مي باد سرعت به روزها

 تا شدم زهرا منتظر و ايستادم يکم. بيرون اومدم جلسه از و دادم رو امتحانم آخرين. بود خرداد

 مي خداحافظي و ميزديم حرف هم با داشتيم. اومد انتظار دقه بيست بعد که کنم خدافظي ازش

. مومت ديگه. بينمش نمي ديگه ميدونستم چون. گشت مي موحد امين دنبال من چشماي و کرديم

 سمت افتادن راه و پائين اومد دوستاش با ساختمون هاي پله از امين. ديدم نمي رو محمد ديگه

 ازم نگاهشو ديگه. خورد گره هم به نگاهمون زد مي حرف دوستاش با داشت که همينطور. سلف

 گفتم مي دلم تو من.  هم به بويدم زده زل همينطور دقيقه يک حدود شايد. نگرفت

 بودي زندگيم تو ترم دو که ممنون... ببينمت نشد قسمت ديگه شايد... نصر محمد خدافظ: -

 ..شکرت خدايا.. کردي خوش رو دلم... محمد

 .شد ناپديد ديدم از امين
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 ييعن. برميگرده سلف راه از تنهايي داره امين ديدم. ايستگاه سمت افتادم راه و شدم جدا زهرا از

 بخوره؟؟؟ ناهار نرفت

 گفت لب زير شد رد جلوم از دقيقا. بود پائين سرش. نزديکتر و نزديک اومد

 ...ياعلي: -

 ...داد خداحافظيمو جواب نصر محمد قشنگ چقد و

 باز.  رمضون ماه آخر روز و بود ماه مرداد اواسط.  رفت و شد رد سرعت به و اومد هم رمضون ماه

 ماهم و بود شب ده حدودا ساعت.  بزرگم مادر خونه بوديم شده خراب چهارتا ما هميشه مثل هم

. داشتيم هم توووپ خنده سوژه يه اينکه مخصوصا.  خنديدن و زدن حرف حال در معمول طبق

 کرده اجازدو که وقته خيلي کنم تورش شيده واسه بود قرار که پوريا پسره اون بودم فهميده تازگيا

 کسي هر رو دست ما چرا نميدونم آخه. نداشت حد که خنديديم و گفتيم و شديم ضايع انقده. 

 |||||||: واال… ميشه وا بختش فوري يا متاهله يا ميذاريم

 که مکرد نمي فکرشم حتي من و باد و برق مثل.  گذره مي سريع چقدر زمان اينکه.  فکر تو رفتم

 به حتي.  شدم مرگ ذوق کلي و بود خوب بار اولين براي.  بگيره قرار توجه مورد اينقدر کتابم

 دمحم هنوزم ولي.  خنديدم مي و گفتم مي بيشتر حاال.  ازم شد مصاحبه هم موفق نوجوان عنوان

 نهک عين عشق اين چرا نميدونم.  بذارم بيابون به سر دستش از خواست مي دلم.  بود ذهنم تو

 اياعض از يکي شده هم لعنتي بغض اين.  درک به عشق حاال.  کنه ولم نداره قصد و بهم چسبيده

 . گلومه توي مدام. بدنم اصلي و ثابت

 يا ديگه خواننده انگار. تر پررنگ جاش تلوزيون و اخبار توي و ميشه تر معروف روز به روز محمد

 و اههر اين سواراي بهترين از هنوزم.  گيرن مي تحويل اينو اينقدر همه که نيست مملکت اين تو

 . تازونه مي داره

 .اومدم خودم به صورتم جلوي گوشيم ديدن با.  بودم غرق افکارم همين توي

 ... ميگه چي ببين...  کشت خودشو اينو بگير بيا: -شيدا

 و باال دادم اي دفه يه رو چاييم. بود شده قطع.  گوشيم صفحه روي افتاد پاسخ بي تماس جمله

 گفتم

 ...بود زده زنگ بار دوسه ديروزم...  کيه نميدونم: -
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 .. باشه داشته مهمي کار شايد...  بده جواب خب: -شيدا

 باال انداختم رو هام شونه تفاوتي بي با

 .... ندارم اينا مصاحبه حوصله نه واي: -

 کرد اشاره تلوزيون صفحه به شيده.  ميگنا بمن سقف به اعتماد.  خنده زير زديم

 ... دريابيم اينو ديگه بود کي پورياهه اون: -شيده

 بخ.  کرد مي اجرا برنامه داشت حسيني علي سيد معمول طبق.  تلوزيون سمت چرخوندم سرمو

 . حسابي بود شلوغ برنامشون.  فطر عيد فردا و بودد رمضون ماه آخر شب

 کنه مي شوخي داره شيده دونستم مي

 ... بگيردت و دريابيش رو تو واستاده اونم االن...  حتما: -

 .کرد نگاه چپ چپ بهم.  درآوردم زبون براش

 ؟؟... خبر چه امين از...  کوفت: -شيده

 ...االن ديگه اصفهانه...  بدونم چه من: -

 دوسش خيلي. بود نصر محمد آهنگاي از يکي اول ملودي زنگم آهنگ. خورد زنگ گوشيم دوباره

 بود شماره همون بازم.  داشتم

 ... ها سيريشيه عجب: -

 .گوشم روي گذاشتم حرص با گوشيو

 ... بفرماييد: -

 ؟؟؟ رادمهر خانم...  سالم: -صدا

 . کردم تعجب.  بود جووني پسر يه

 .... بفرماييد....هستم خودم سالم: -

 نميديد؟ جواب چرا پس...  کشتم خودمو خودشم ديروز از منکه رادمهر خانم: -
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 شدم جدي.... صميمي چه...  اوهوع

 .. بفرماييد رو امرتون حاال...  بدم جواب خواست نمي دلم شايد چون....  چون خب: -

 نامهبر مدير راستش...  من....  نداشتم جسارت قصد...  ميشين؟ عصبي چرا حاال... بله بله: -صدا

 ...هستم نصر محمد

 بشم گجوونمر االن همين نبود بعيد هيچ.  قلبم روي گذاشتم رو دستم. شدم بلند جام از اختيار بي

 . ميکنه شوخي داره شايدم. 

 هستين؟... رادمهر؟ خانمم... الو؟: -صدا

 متونست فقط.  زمين روي نشوندم و کشيد رو دستم شيدا.  کنم جور و جمع رو خودم کردم سعي

 کنم زمزمه

 نصر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محمد: -

 بعد انيهث چند. اسپيکر رو گذاشت. همان شيده توسط گوشيم شدن قاپيده و همان جمله اين گفتن

 . شنيدم رو پسره صداي

 تقريبا ... گردم مي شما شماره دنبال که وقته خيلي راستش...  هستم عليپور مرتضي من...  بله: -

 ...اس هفته دو

 .نکنم سوژه خودمو و ندم وا کردم سعي

 ..برمياد؟ من دست از کمکي چه. ...  کنم مي خواهش بله: -

 توش محمد آهنگاي از که ديدم و رسيد من دست به شما کتاب پيش وقت چن...  آره: -مرتضي

 کنه حال و بخونه محمد تا دادم بردم کتابتونو و بودم شنيده قبلش راستش يعني... کردين استفاده

 ... ببيندتون خواد مي که بگم و بزنم زنگ بهتون گفت بهم خوند اينکه بعد... 

 عذاب؟ چقدر آخه من خداي وااااااي.  نداشتم خوبي حال اصال. نشست پيشونيم روي سردي عرق

 نمببي زنشو خودشو نزديک از....  بکشه زجر بايد اينقدر که کرده گناهي چه من عاصي دل اين.... 

 هآخ...  کنم؟ دق ميخواي...  کشم مي زجر دارم فاصله کيلومترها با و االن همين....  بشه؟ چي که

 .... شدم عاشق...  نکردم که جرم برم قربونت
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 .... که هم قلبم و بود زده يخ پام و دست.  اومدم خودم به زد پهلوم به شيدا که اي سقلمه با

 ....؟ چيه دليلش...  چي؟ براي...  ببينن؟ رو من: -

 يزعز هاي اخم عليپور مرتضي صداي شنيدن با.  خونه داخل اومد حياط از عزيز لحظه هميت دقيقا

 . هم تو رفت

 ؟ کيه پسره اين: -عزيز

 گفتيم سمتشو برگشتيم هم با اتنا و شيدا و شيده و من دفعه يه

 ....هيسسسسسسسسسسسسس: -

.  باش تساک کنم مي التماست اينکه يعني. لبش روي گذاشت و هم به چسبوند دستاشو کف شيدا

)))))): 

 . بود شده جدي صداش.  راستي؟؟؟ کرد سکوت اينقدر چرا.  شد بلند مرتضي صداي دوباره

 آقاي اب و تهران بيايد بايد ولي کنيد مي زندگي شهرستان شما دونم مي...  رادمهر خانم: -مرتضي

 از ازهاج بدون چرا که هستن عصباني شما دست از ايشون راستش...  باشيد داشته مالقاتي نصر

 ازين يشترب ديگه منم...  باشين داشته واسش اي کننده قانع دليل بايد...  کردين استفاده آثارشون

 تماس شماره همين با قبلش ، تهران آوردين تشريف و شد جور وقت هر...  گيرم نمي وقتتونو

 ... خوش شب....  ذارم مي مالقات قرار يه براتون من...  بگيرين

 آخه...  چي؟ کنه شکايت اگه... چرا؟؟.  رفتم وا.  کرد قطعش شيدا. اومد اشغال بوق صداي بعد و

 گرفتم؟ مي اجازه ازش چطور من

 .... کنه مي خداحافظي نه بزنه حرف آدم ميده مهلت نه نزاکت بي بيشعور پسره: -شيدا

 گفت و دوخت بهم نگرانشو نگاه شيده

 ...کن پاک رو اونا گفتم چقد عاطي: -شيده

 انداختم باال هامو شونه

 ... شده که کاريه ديگه: -
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 راننگ که گفت.  گفتم براش رو قضيه و زدم زنگ بابام به و کشيدم دستش از رو گوشي بعد و

 .تهران ميبره رو من بعد هفته و نباشم

 من چشماي به خواب ولي.  بودن خوابيده همشون.  انداختم نگاهي يه ها بچه به.بود دوازده ساعت

 .کردم مي فکر بعد هفته به همش.  اومد نمي

... . ميشم نابود باشه زنشم اگه... بکشم عذاب بايد اينقدر من چرا آخه....  نصر محمد بازم وااااااي

 ... ريختن صدا بي اشکام...  نابود

******************* 

 من دل ور نشسته که ساعته يه االن...  انسان اين دست از کن عطا زينبي صبر بمن خدايا...  واي

 ... زمين کف بيارم فکو همون بزنم آي...  ميزنه فک داره هي و

 مدته يه نم ميدونه...  نيست بشو آدم اين... نداره تمومي وراش ور اينکه مثل...  نخييييييييييير

 ...  اعصابم رو ميره همش باز ولي...  ندارماااا حوصله و حال ، شدم سگ

 نگز تلفنش.  گوشم روي گذاشتم رو هدفون. استديو داخل رفتم حرفاش به توجه بي و شدم بلند

 خورد زنگ گوشيش که شکر رو خدا خب.  کنه صحبت تا بيرون رفت و داد جواب شد پا.  خورد

 ... بخوره مغزمو خواست مي ها حاال حاال وگرنه

 کنم تمرکز تونستم نمي.  نداشتم دماغشو و دل اصال.  کنه پلي رو آهنگ که کردم اشاره مازيار به

 تونستم نمي.  شد نمي جور که که شدم بيتي يه گير در.  بيارمش در آب از خوبي چيز ويه

 حس وت بودم رفته و بودم بسته چشمامو. بيارم در کنه مي راضيم و خوام مي که اونطور تحريراشو

 پريدم پريدم متر دو اومد پشتم از که صدايي با... بحرش تو بودم رفته و بودم حس اعماق تو. 

 ...هوا

 بععععع...  بعععع: -

 روده خنده از داشتن که انداختم شايان و مازيار به نگاه يه...  آهنگم و حس تو زد گند...  رواني اه

 مگرفت رو مرتضي گردن و استديو کف کردم پرتش و برداشتم سرم رو از رو هدفون.  شدن مي بر

 دچن ميل کمال با منم و بود شده خم درد زور از.  دادم فشارش تونستم مي تا پس بود زياد زورم. 

 ... کردم باسنش نثار محکم لگد تا

 ني؟ک مي بع بع داري اومدي چي واسه... کنيم؟ مي ضبط داريم بيني نمي مگه... گوسفند؟ چته: -
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 ... داشتم کارت...  رو بيچاره گردن شکوندي...  کن ولم...  کردم غلط بابا: -مرتضي

 . دادم فشار هم روي دندونامو حرص با.  کردم ولش

 ؟ بياي بعد بخونم کوفتيو بيت اين واستي يا کني صدام آدم عين تونستي نمي خب: -

 . خنده زير زد خودشم مرتضي.  خنده از بودن مرده شايان و مازيار

 ؟ نديدمت من که استديو تو اومدي کي اصال تو ببينيم: -

 ..باهات دارم واجب کار...  بوديد حس تو...  نداشتيد تشريف خودتون درون جنابعالي: -مرتضي

 گفتم حرص با مبل رو دادم هلش و ضبط اتاق از بيرون بردمش کشون کشون

 ... بنال د: -

 گفت لبخند با و کرد جور و جمع رو خودش

 هشب..  کردم پيدا پيش هفته رو بود کرده استفاده آهنگات متن از که دختره همون بابا: -مرتضي

 ... خونه ميرسه ساعته نيم دادم ادرس االنم...  اومده...  ببينيش ميخواي گفتم

 لذت صداش از هميشه مثل و دادم فشار رو کيبرد هاي دکمه تا آخر تا اول از ام اشاره انگشت با

 ... که تهران تا اومده شده بلند شهرستان از ببين.  لبم گوشه نشست نيشخندي.  بردم

 . بزنم حرف هم خودم با حتي نميذاره مزاحم آه.  کرد پاره رو افکارم رشته مرتضي صداي

 ... کن آماده جانانه خواهي معذرت يه براي رو خودت فقط محمد: -مرتضي

 باال دادم ابرومو يه

 ؟؟ چرا...  خواهي؟ معذرت: -

 ردهک استفاده شعرات از اجازه بدون که هستي عصباني دستش از تو گفتم بهش آخه: -مرتضي

 ... بده توضيح بياد بايد

 . کيبرد روي کوبيدم مشت با

 ...شکونديش..  وحشي؟ چته هووووي: -مرتضي

 .. بشه له من مثل درست بذار...  من غرور مثل...  من قلب مثل...  جهنم به بشکنه بذار
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 کدوم به سر تو دست از من آخه... ؟ داري مرض اينقدر چرا آخه...  مرتضي؟ کردي غلطي چه تو: -

 بذارم؟ بيابون

 آره.  ميکنه فکر داره که مثال.  شد خيره سقف به و اش چونه روي گذاشت رو اش اشاره انگشت

 کرد باز زبون باالخره...  بکني؟ ميتوني هم فکر پوکت کله اون با تو مگه ات عمه جون

 ...اومد نمي واال بگم شدم مجبور کنم چيکار خب....  لوت دشت بيابون: -مرتضي

 گفتم و زدم نيشخندي.  ايستادم روبروش و شدم بلند

 ... اومد مي کله با چطور که ديدي مي وقت اون گفتي مي بهش تو...  ؟ اومد نمي: -

 گفت و شد جدي خنديدن سير دل يه بعد.  خنده زير زد مرتضي

 دليلي هچ گفت بهم هيچ نيومد که کله با...  ببينتت خواد مي نصر محمد گفتم اتفاقا نه: -مرتضي

 وت واسه فرقي دختره اين نيومدن يا اومدن ميدونم...  خوردم جا جورايي يه...  ببينه منو که داره

 با خيلي و بود قشنگ صداشم...  زد که حرفي از اومد خوشم خودم اطالعتون محض...  نميکنه

 مکال يه تو خالصه و بود نشسته دلم به هم بودم خونده ازش که رمانيم اون... و ميزد حرف آرامش

 باال هزد نفست به اعتماد خيلي توام و.. ببينمش که خواست دلم و اومد جالب واسم... شخصيتش

 ... بخاطر رو تو که ان دختره اون مثل همه کردي فک..  کن کم رو زيرش... 

 گفتم خشم با و زدم چنگ يقش به محکم.  بده ادامه حرفشو نذاشتم ديگه

 خورد ودندونات کني صحبت اينطور ناهيد به راجع ديگه بار يه فقط...  ديگه بار يه....  ببند دهنتو: -

 ... کنم مي

 . زد پس شدت به رو دستم.  شد عصبي

 ... اينجا مياد داره که دختره اون با باش خوش برو: -

 به الاقل...  داري دوسش هنوزم که توسرت خاااک اي...  همونه لياقتت...  گمشو برو: -مرتضي

 ...لياقت بي...  ارزه بي که کن خورد دندوناشو و بگير رفيقتو يقه کسي خاطر

 هحلق به نگاهم.  مبل روي کردم پرت رو خودم.  کردم باز رو پيرهنم اول دکمه و باال بردم رو دستم

 اون پس...  داره دوسم هم اون ولي...  ولي.  دارم دوسش هنوزم که سرم تو خاک آره.  افتاد ام

 هب...  فهمونم مي...  که کنه محبت تونه نمي نداره دوسش که کسي به آدم...  بود؟ چي محبتاش
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 بايد..  آره..  گردونم مي برش...  داره دوست منو هنوزم ناهيد که فهمونم مي احمق مرتضي اين

 کاش...  کرد تحريک حسادتشو جوري يه شد مي کاش...  بود راهي يه کاش... گردونم برش

 از خواست مي اين از بيشتر ديگه...  هه... گشت مي بر و داشت مي برش دادنم دست از ترس

 جور يه نداريم دخترهم دوست دوتا سرم تو خاک..  مگه؟ بينمون موند چي ديگه...  بده؟ دستم

 ...داري؟ رو کارا اين عرضه چقدم... گردونيم برش

 ينهآي جلو منم.  کنه باز رو در تا بيرون پريد استديو از مرتضي.  اومدم خودم به در زنگ صداي با

 گفتم شايان مازيارو به رو.  کشيدم روم و سر به دستي و ايستادم

 ... ديگه برين...  نکنه درد دستتون...  بسه امروز برا ها بچه: -

 . بيرون رفتم بعدش ربع يه خودمم.  انداختم راهشون و دادم دست باهاشون

 از...  کشه نمي نازتو کسي نترس...  کنه مي ناز انقدر که دختره انگار...  محمد سرت تو خاک

 ... بکشه نازتو که نبود کسي اولشم

.  بود خوابه سه که کردم مي زندگي آپارتمان يه توي.  گذاشتم خونه به پا و کردم باز رو استديو در

 کارم محل و استديو رو اتاق اون که شد مي سالي سه دو تقريبا من و بود بزرگ اتاقاش از يکي

 ونا داخل.  بزرگ شيشه يه و گذاشتم در براش و کشيدم ديوار رو اتاق از قسمتي يه.  بودم کرده

 بيرون.  ضبط اتاقک همون يا روم دد شد اونجا و ميکروفون با و گذاشتم سازهامو همه هم اتاقک

 ...بود کارم براي ديگه نياز مورد هاي وسيله و کامپيوتر و صندلي و ميز و مبل چندتا هم ضبط اتاق

 ديدن با.  کردم بازش من که دري جلوي مبل روي بود نشسته چادري دختر يه.  خونه داخل رفتم

 مبل روي رفتم.  دادم جوابشو و زدم لبخندي زور به.  کرد سالم آروم و شد بلند جاش از من

 اين شور مرده.  بشينه که کردم تعارف دستم اشاره با نشستن حين در و.  نشستم روبروييش

 ... ببرن خوانندگيتو تيريپ

 بهتون خواستم نمي من راستش...  کشوندمتون اينجا تا که شرمندم..  اومدين خوش خيلي: -

 ... شد مرتضي بازياي مسخره اين تقصير همش و بدم زحمت

 دکر مي فکر حتما.  سوخت براش دلم.  کرد نگاهم بود توش سوال عالمت تا هزار که چشمايي با

 براش رو مرتضي مسخره کار و نذاشتم منتظرش زياد.  بيرون ميام خشمگين اژدهاي يه عين

 . دادم توضيح
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 ... اومده خواستگار واسش انگار رواني.  آشپزخونه توي بود چپونده خودشو که هم مرتضي

 جوون خترد يه چرا.  بود تلخ خيلي خيلي ولي.  کرد اکتفا کوچيک لبخند يه به توضيحاتم مقابل در

 يدبا يکي...  ؟ چه بمن اصال بيخيال... ؟ بخنده تلخ اينقدر بايد شده معروف رمانش هم تازه که

 ... بسوزه بدبخت من حال به دلش

 از نم که بگم بهتون بايد آورديد تشريف اينجا تا و کشيديد زحمت شما که حاال...  رادمهر خانم: -

 ساسيا تشکر يه که بود اين خاطر به ببينمتون خواستم مي هم اگه و اومده خوشم خيلي شما رمان

 واقعا...  .کرديد استفاده رمانتون توي زيبايي اين به اهنگام متن از اينکه بابت ازتون باشم داشته

 ...ممنونم

...  آرامشه از پر وجودش کردم مي احساس.  کرد نمي نگاهم اصال و بود پايين مدت تمام سرش

 اديهع خيلي...  معروف خواننده يه خونه به شده دعوت االن که انگار نه انگار اصال...  بود آروم خيلي

 نمخا به اول و بيرون آوردن تشريف باالخره چاي سيني با خانم عروس که بودم افکار همين تو... 

 نظر زير رو مون هردو بتونه که جايي نشست هم خودش و من به بعدش و کرد تعارف رادمهر

 ... ديوونه....  رادمهرو بود پسنديده اينکه مثل....  بگيره

 اومد حرف به دختره باالخره

 استفاده ازشون که بود من افتخار باعث و هستن عالي واقعا کاراتون...  بزرگواريد شما: -رادمهر

 ... کنم

 که پيچيد مي سرم توي همش و آورد خاطرم به ناهيدو حرفاي جمالتش و نداشتم خوبي حال

 ....نداري حرف و نظيري بي تو محمد

 ....داري دوسش هنوزم که سرت تو خاک که مرتضي صداي و

 ...چطوري؟ ولي...  ناهيد برگردوندن براي خودم تصميم همش و

 مي فکر اين به کم کم داشتم.  اومد حرف به بمونه ساکت مدت اينهمه بود بعيد ازش که مرتضي

 ... براش بگيرم کفتر تخم يا دکتر ببرمش که کردم

 سن اين با شما راستي...  کردم سرهم دروغو اون که معذرت بازم...  رادمهر خانم: -مرتضي

 ...شدين؟ نويسنده چطور کمتون
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 وحوصلش که من...  ميزد حرف باهاش يکي حداقل...  نه ولي... فضول چه تو به بگه نيس يکي آخه

 و کنيم تمومش رو بحث هم اي دودقه ما خاطر به اومده رو راه اينهمه بود زشت..  نداشتم

 نه... لبخندي نه...  اي شيريني خود نه...  کرد؟ نمي نگاهم اصال چرا ولي... بره بفرستيمش

 زده مرتضي قول به نفست به اعتماد باز محمد وااااي...  چيزي نه...  عکسي و امضا درخواست

 ... يدناه بازم...  ناهيد... داري نگه زنتو نتونستي حتي...  هستي؟ کي تو مگه بدبخت آخه...  باالها

 و مرتضي بحث به و کنم دور افکارم از رو خودم کردم سعي. نفهميدم دوتا اين حرفاي از هيچي

 .کنم گوش رادمهر

 ... اومدم خودم به رادمهر صداي با. بود چشمام جلو ناهيد فقط بازهم لب و

 ... هستم موسيقي و داستان و شعر عاشق کال که من...  بله: -

 بديد؟ ادامه داريد قصد: -مرتضي

 گفت سکوت کمي بعد و زد تلخي لبخند يه رادمهر دوباره

 خوندن تا کرد مي آرومم بيشتر مطلب نوشتن هميشه...  هستم نوشتن عاشق من راستش: -

 دوست خيلي من و...  شد چاپ پيش ماه چهار حدود و رمانم اين درگير که دوساله االنم...  نوشته

 .... خب ولي بدم ادامه دارم

 .... ؟ هست مشکلي نکرده خدايي...  چي؟ ولي: -مرتضي

...  هکن حمايتم که نيست کسي يعني... من خب فقط...  نه که صورت اون به مشکل...  نه: -رادمهر

 موفق کنم نمي فکر همين خاطر به...  کردن تشويق و دادن روحيه واسه حتي...  لحاظ هر از حاال

 .. بشم

 ادند برنامه و مشاوره و نصيحت به ميکنه شروع....  ميشه شل مرتضي دهن پيچ بازم االن واااااي

... 

 تو رادمهر صداي.  افتم مي ناهيد ياد اينقدر امروز چرا نميدونم. شدم خودم افکار غرق دوباره

 . پيچيد مي گوشم

 .... کنه کمکم نيست کسي آخه: -رادمهر

 . بود قشنگ صداش.  گفت مي راست مرتضي
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 نمي واضح رو هيچي.  سرم توي بود شده قاطي هم با رادمهر و مرتضي هاي صحبت صداي

 ؟ مرگمه چه امروز من آخه.  زد مي تند قلبم.  بود آورده هجوم مغزم توي هم با صدا کلي... شنيدم

... 

 داشت ناهيد هاي خنده صداي.  کردم قفل بهم رو انگشتام و.  پام رون روي گذاشتم رو هام آرنج

 ... کرد مي کر رو گوشم

 يممستق چشام و باال گرفتم ، بودم انداخته پايين که رو سرم...  کرد مي صحبت داشت مرتضي

 ياد.  بودن شده احاطه صافش هاي مژه با و بودن عسلي چشماش.  رادمهر چشماي روي شد قفل

 صداي...  پيچيد گوشم توي عقدمون روز هلهله صداي...  نگاهاش ياد...  افتادم ناهيدم چشماي

 ... بودم شده کالفه....  ناهيد و من هاي صحبت صداي...  مهمونا زدن کف

 ...بود عرق خيس بدنم تمام.  رادمهر چشماي تو بودم خيره هنوز.  زد مي حرف داشت مرتضي

 ... کنين کمکي يه من به هم شما ميخوام عوض در ولي کنم کمک شما به ميتونم من: -

 عالمت تا هزار.  مياد باال داره زور به نفسم کردم مي حس.  طرفم چرخيد مرتضي و رادمهر سر

 ... چشماش تو اومد سوال

 مبل پشت گذاشتم و کردم باز رو دستم و چپم پاي روي انداختم رو راستم پام و مبل به دادم تکيه

. 

 ولي.  نبشي تکي نويسنده که کنم کمک شما به تونم مي خودم شهرت و نفوذ از استفاده با من: -

 نم نامزد که انگار...  کنين بازي نقش...  باشين من با مدت يه شما ميخوام...  خوام مي عوض در

 ... هستين

 رو اي ديگه صداي هيچ خودم کشيدن نفس صداي جز طوالني مدت يه.  پايين انداختم رو سرم

 يدند با.  باال گرفتم دوباره رو سرم شد آروم که قلبم.  دقه ده حدود شايد.  نميدونم.  شنيدم نمي

 .  گفتم چي که افتاد يادم تازه مرتضي باز فک و رادمهر شده درشت هاي چشم

 چرا... ؟؟ چرا آخه...  ؟ زدم حرفي همچين چرا...  ؟ گفتم چي...  ؟ کردم چيکار من.....  خدايا

 ... پريد؟ دهنم از چيزي همچين

 ... بودم شک تو خودم اراده بي حرف از اونا از بدتر خودم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

54 

 

 .شد بلند جاش از رادمهر

 نمي فراموش وقت هيچ رو رمانم بابت تشکرتون و بزرگواري اين و دعوتتون از ممنونم: -رادمهر

 ... نگهدار خدا...  اجازه با..  دادم زحمت خيلي... کنم

 . بندازه راهش تا شد بلند بگيره ازم رو نگاهش اينکه بدون و کرد جمع رو دهنش زور به مرتضي

 رفت خاصي وقار با.  نياورد روم به رو ام مسخره حرف اصال دختره ولي.  بودم زده رو گند که منم

 وجود دليلي چه...  کنه مي فرق جورايي يه يکي اين که کرد تر مصمم رو من همين و.  در سمت

 ... کنم اعتماد بهش بهش ميتونم...  ؟ نکنه قبول کله با که داره

 . در سمت دويدم و پريدم جا از نور سرعت با.  کرد باز رو در مرتضي که شنيدم

 ... حتوضي فقط...  بدم توضيح براتون حداقل بذارين بشين کنم مي خواهش ازتون رادمهر خانم: -

 يرهخ بهش و نگاهم توي ريختم داشتم تمنا و التماس چي هر.  بودم مجبور ناهيد برگردوندن براي

 ميخوام...  فرقي؟ چه آخه...  داره فرق شرايطم...  ام خواننده يه من که نبود مهم برام اصال.  شدم

 رچيکا خوام مي رو شهرت و خوانندگي...  نباشه کنارم دارم دوسش که کسي وقتي نباشه دنيا

 ... پوسم؟ مي دارم تنهايي از وقتي

 تمثب نشون به سرشو و زد تلخي لبخند.  دوخت ام حلقه به و گرفت چشمام از سريع رو نگاهش

 . داد تکون

 ، نشست اينکه بعد.  بود شده الل مرتضي شکر رو خدا.  پذيرايي سمت کردم راهنماييش

 . بود ايستاده در کنار هنوز مرتضي.  کردم شروع بالفاصله

 فادهاست سو قصد نکرده خدايي کنين فکر خوام نمي.  نداشتم بدي منظور خواست در اون از من: -

 که حاال ولي...  پريد دهنم از حرف اون چرا نميدونم و...  دارم احتياج کمک به فقط من. ..  دارم

 هب. ..  گرفتيم طالق و شدم جدا نامزدم از پيش ماه يک حدود من...  ميگم هم رو اش بقيه گفتم

 کنارم قدر چه جاش که ميفهمم حاال ولي...  بود کرده زخمي رو غرورم که مساعل سري يه خاطر

 ... خاليه

 دادم ادامه. قبليش جاي سر نشست و برگشت مرتضي دوباره
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 نمي ديگه کردم ردش خودم هم و شد خورد غرورم هم چون ولي...  دارم دوسش خيلي من: -

 منب که کنم مي خواهش ازتون...  نداره هم اي فايده خودم رفتن که ميدونم يعني...  جلو برم تونم

 ... طرفم برگرده و شه تحريک حسادتش اينطور بلکه...  کنين کمک

 . انگار بود شده عصبي مرتضي

 ميگي؟ داري چي فهمي مي...  محمد ببند دهنتو: -مرتضي

 مطمعنم ولي کردم اعتماد و زنم مي رو حرفا اين شما به دارم چرا نميدونم من...  رادمهر خانم: -

 رسيدب اتون خواسته به ميتونيد هم شما عوضش...  نيست حکمت بي پريد دهنم از که حرفي اين

 ينکها براي ميتونيم..  حتي...  اگه حتي...  بخوايد که چي هر تو کنم مي حماييتون جوره همه من... 

 اين از بيشتر باشين مطمعن...  بخونيم ساله يه صيغه يه نشه ايجاد مشکلي شرعي لحاظ از

 قطف...  ميدم قول... برادر يه عين واقعا...  مونم مي کنارتون برادر يه عين...  عين و نميدم عذابتون

 ... بودنتون با فقط...  برگرده ناهيدم کنيد کمکم

 بود معلوم.  بود شده قرمز عصبانيت زور از صورتش.  کردم نگاش. اومد حرف به دوباره مرتضي

 . اينجا تا کشونده رو رادمهر که گرفته فحش باد به خودشو حسابي

 گيريم حاال...  نيست راهش اين ولي داري دوست رو ناهيد تو ميدونم من جان محمد: -مرتضي

 هم اشون خانواده که نکردي اينجاشو فکر تو...  کردن کمک شما به و کردن لطف مهر راد خانم

 ميخواي چطور اينجا تا شهرستان از...  شدن راضي هم خانوادش اصال...  نه؟ يا ميشن راضي

 بدي؟ حرص ناهيدو

 مروزا اصال.  بودم نکرده فکر برگردونم ناهيدو تا ام خونه تو بيارم رو يکي اينکه به وقت هيچ من

 سک انگار.  نبودم خودم مال انگار ولي اشتباهه کارم ميدونستم.  انگار نبود خودم دست هيچيم

 باز دهنم اراده بي دوباره.  آورد مي دليل چي همه واسه و زد مي حرف من دهن با داشت اي ديگه

 .شد

 يه رو ينا ميتونيم ما خب...  کنيم نمي بازي نقش و نيستيم هامون خانواده کنار که بهتر چه خب: -

 انمخ شناسنامه تو اسمم تا کنم مي سعيمو همه حتي من...  بدونيم خودمون ببين ساله يه قرار

 ... داريم دوست همو بگيم هامون خونواده به ميتونيم خب...  نياد پيش مشکلي و... نره رادمهر

 بگيريم داص و سر بي و کوچولو جشن يه نکنن شک اينکه براي ميتونيم...  نگيم اونا به رو واقعيت

 .... تضيمر برگردونيم ناهيدو ميتونيم...  تونيم مي...  نشه اي رسانه کنيم کاري يه تونيم مي.... 
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 ررادمه به که بود عجيب ولي.  بچه يه درست بودم شده.  گفتم بزرگي بغض با رو آخر جمله اين

 به کنه قبول اگه بودم مطمعن.  بود خاص واسم وقارش و رفتارش و نگاهش.  بودم کرده اعتماد

 .. نيست ازم استفاده سو و شهرتم خاطر

 داري... کني بهشون اشاره يه کافيه و وبرتن دور دختر همه اين...  کن بس...  محمد: -مرتضي

 .... دار نگه بودنشو مهمون حرمت الاقل...  رادمهر خانم به راجع ميکني اشتباه

 زدم داد

 وامخ نمي ولي کردم اعتماد ايشون به چرا نميدونم...  ندارم کار ميگي تو که دخترايي اون با من: -

 ... بشم ميگي تو که دخترايي همون دست بازيچه دوباره

 رادمهر به.  گردونم برش که خواستم مي بازم و بودم ناهيد بازيچه که کردم مي اعتراف خودمم

 . کرد نگاه ام حلقه به دوباره.  شد عوض نگاهش رنگ...  التماس و عجز هزار با دوباره.  کردم نگاه

 رفت و گفت خداحافظ يه لب زير و شد بلند.  لرزيد اش چونه.  برنداشت ازش چشم ديگه ولي

 ... بيرون

 ... داره فرق پلکيدن مي برم و دور که دخترايي بقيه با که شدم مطمعن کارش اين با

 .بود گرفته دستاش بين محکم سرشو که افتاد مرتضي به نگاهم

*********************** 

 « عاطفه »

 رفتم هک طبقه يه.  نداشتن ايستادن طاقت پاهام.  ريختن اشکام بستم سرم پشت رو در که همين

 توي بود عذاب و فشار توي مدام که بدم جسمم به استراحتي تا نشستم ها پله روي کمي پايين

 ... خونه اون

.  خوندم آلکرسي آيه يه.  ببوسم وجبشو به وجب خواست مي دلم شدم واردش وقتي که اي خونه

 االن.  نمک قضاوت و بگيرم تصميم و کنم فکر بهشون راجع که شب تا کردم بندي بسته فکرامو و

 .بود منتظرم در جلوي بود گفته که طور همون بابا
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 توي بابا.  پايين رفتم دو به.  تکوندم رو چادرم هاي خاک.  شدم بلند و کردم پاک رو اشکام

 رفتم . افتاده اتفاقي که انگار نه انگار پس.  آوردم مي در بازي ضايع بابا جلوي نبايد.  بود ماشين

 . دادم بلند سالم يه لبخند با و نشستم.  کردم باز ماشينو در و جلو

 گفت و دوخت بهم نگرانشو نگاه بابا

 ...اومدي؟ بر پسش از...  کردي؟ چيکار...  ؟ شد چي خب: -بابا

 و نديدمخ بلند.  بايستم خودم پاي روي و و کنم حل رو مشکلم خودم مثال که بود نيومده من با بابا

 گفتم

 .... نداشت وجود مشکلي اصال...  بريم...  بابا آره: -

 شد دقيق صورتم روي

 ...کردي؟ گريه: -بابا

 باال انداختم ابروهامو... ؟ کنم جمعش چطور اينو حاال وااااييي

 و راشب گرفتم آبغوره ليتر چند کردي اينکارو چرا گفت که همين....  ؟ بابا گرفتي کم دست منو: -

 ... شد حل چي همه

 وديب کرده ذکر منبعشو که تو...  کنه بازخواست رو تو که نداره حق و نميتونه اصال اون اخه: -بابا

... 

 .بگم راستشو بودم مجبور انگاري

 نجااي کشوند رو من فقط...  بود کرده شوخي بود زده زنگ من به که يارو اون نگو...  بابا...  چيزه: -

 ... بکنه ازم اساسي تشکر يه خودش قول به تا

 . کرد روشن رو ماشين. شد قانع که انگار

 ... توروخدا؟ ميبيني...  بابا خدا به ديوانن ملت: -

 گفت بهم کشيد مي رو دستي حاليکه در و خنديد

 ...رسيدي؟ آرزوت به...  ديدي؟ نزديک از رو نصر محمد اين شد راحت خيالت خب: -بابا
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 . بشه بيخيال خواست نمي انگار بابا ولي گرفتم دندون به رو لبم

 ...االن؟ راحته خيالت... ها؟: -بابا

...  ؟؟؟ بودم نصر محمد خونه تو مناالن که ميشه باور کي.  افتاد راه.  بحثو کنه تموم تا خنديدم

 باشم؟ خواب نکنه...  ميرن و ميان غافلگيرانه و سريع اتفاقا چقدر

 امش براي و داخل رفتيم و رسيديم.  بودم غرق خودم افکار توي مهمانسرا به برسيم که وقتي تا

 بود خسته بدجور طفلکي که هم بابا.  زدن مي چشمک بهمون بدجور ها تخت.  خورديم مرغ تخم

 . برد خوابش زود خيلي و کشيد دراز تختش روي رفت سريع

 رفک تونستم مي راحت ديگه حاال.  روشستم ظرف تا چند اون و کردم جمع رو ميز داوطلبانه منم

 ....امروزو اتفاقاي کردم مرور و. بغلم گرفتم بالشت يه و نشستم تلوزيون جلوي رفتم.  کنم

 تا . پيدا نا سرش اون که داشتم هيجاني. تو رفتم من و رو اش خونه کرديم پيدا بدبختي هزار با

 راهنماييم و کرد معرفي رو خودش عليپور مرتضي.  شد باز روم به در و زدم رو زنگ باالخره اينکه

 تاقاشا از يکي در.  خوابه سه.  بزرگ تقريبا خونه يه.  آشپزخونه تو رفت خودشم.  بشينم که کرد

 اي وهقه خونه هاي وسيله بيشتر.  بودم نشسته بروش رو من که اتاقي اون. کرد مي فرق بقيه با

 داشتم...  بودن کرده ايجاد اطراف تيره رنگهاي با رو قشنگي تضاد يه سفيد هاي مبل و.  بودن

 . شد باز روييم به رو در که کردم مي آناليز رو اونور و اينور

 همه لحظه يه توي نزديک فاصله اين از اش چهره ديدن با ولي دهنم تو اومد مي داشت قلبم

 از لحظه اون تو کردم مي فکر هميشه.  شد سرازير جسمم و روح و قلب توي دنيا آرامش

 .... ولي کنم مي سکته دستپاچگي

 عجيب چيز همه و چيز همه و چيز همه بودم نصر محمد خونه تو که ساعتي اون اصال...  بود عجيب

 ... بود

 . الغر حال عين در.  بود پر و بود فرم رو هيکلش.  کردم مي تصور که بود اوني از تر بلند قدش

 باورم.  دمبو خواب تو انگار اصال.  بود پوشيده مشکي پا تا سر.  بودن شده بلند تقريبا هاشم ريش

 . شد نمي

 . فهميدم هم رو دليلش خب.  بود خودش تو خيلي
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 و گرفتم آتيش گفت ناهيدش داشتن دوست از وقتي که بگذريم. افتادم حرفاش ياد دوباره

 وديحس که آورد سرم به باليي آميزش التماس نگاه و بغض ولي شکستم بدجور. شدم خاکستر

 .بود هيچ پيشش ناهيد

 من عشق اون.  کشيدم مي عذاب داشتم.  ريختن مي بغلم توي بالشت روي صدا بي هام اشک

 خاطر هب خواستم نمي و بودم شخصيتش عاشق من.  ببينم رو کشيدنش زجر تونستم نمي.  بود

 بايد يهويي من چرا اخه.  زدم چنگ بالشت به محکم...  ناهيدش...  ناهيدش.  بريزه فرو ناهيدش

 هتب نزديکي اينهمه تحمل من.. چرا؟ آخه...  بيارم؟ در سر زندگيت از و بشم نزديک تو به اينقدر

 ... باشه خواب اينا همه ميترسم طرفم يه از ولي...  ندارم رو

 . خودم حتي.  نشنوه کسي رو هقم هق صداي که بالشت به دادم فشار رو دهنم محکم

 ازدواج باهاش خواست ازم..  عشقي کوچکترين بدون ولي...  کرد خواستگاري ازم...  پررو پسره

 کنه؟ خواستگاري ازم داره دوسم که اين خاطر به شد مي چي ولي...  کنم

 .شد نمي دور چشمام جلوي از التماسش و عجز از پر نگاه هم ثانيه يه

 نمميدو...  کردم قبول من کرد نگاهم که وقتي ولي...  درست يا اشتباهه کارم نميدونم...  خدايا: -

 يا نمک اينکارو بايد دونم نمي...  بگم دروغ ام خونواده به بايد دونم مي...  رومه پيش سختي راه چه

 نمي زمين به درخت روي از برگي هيچ تو اجازه بدون که ميدونم...  عاشقشم من ولي...  ولي...  نه

 تصميمم اگه حتي....  هست توش حکمتي و بوده تو اجازه و اراده به اتفاقا اين همه پس...  افته

 زجر نميتونم..  عاشقشم...  دارم دوسش...  کنم مي قبول رو پيشنهادش من باشه هم اشتباه

 چشمايي ... ميمونه ذهنم تو التماسش پر چشماي تصوير عمرم آخر تا وگرنه...  ببينم رو کشيدنش

 عشقش به رو اون...  کنم مي کمکش پس....  بزنه برق خوشحالي از بتونه من کمک با شايد که

 درد به موجود يه عشقم براي که اينه مهم...  مياد خودم سر باليي چه نيس مهم...  رسونم مي

 هب توکل با من خدايا...  آره...  کنم حس رو کنارش بودن طعم ميتونم که اينه مهم...  هستم بخور

 کن جور خودت بقيشو...  کن کمکم خودت...  ذارم مي قدم خطر پر راه اين توي تو

 ....بالعباد بصير اهلل ان اهلل الي امري افوض

 و کنم يمشورت يه شيدا و شيده با که گرفتم تصميم من و شهرمون سمت برگشتيم صبحش فردا

 و درپ مشاور بهترين چند هر.  بگم نميتونستم که مادرم و پدر به.  کارم نباشه خود سر هم خيلي

 هب.  بشه خراب پيششون ممکن هم محمد وجهه.  چيه جوابشون ميدونستم که من خب ولي مادره
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 ونبراش رو چيز همه و رفتم.  خونشون رفتم و کردم راضيشون زور به شيده از کتاب گرفتن بهانه

 . کردم تعريف

 ... باز يا... عاطي؟؟ رو اينا گي مي جدي: -شيدا

 کردم قطع حرفشو.  برخورد بهم نداشتم حوصله اصال و بود بد خيلي حالم که اونجايي از

 دمز مي حدس بايد...  زندگيم تصميم ترين مهم واسه بگيرم مشورت و کمک ازتون بودم اومده: -

 خودم که تصميمي منم و مونه نمي حرفي ديگه پس ميگم دورغ کنين مي فکر که حاال... نکنين باور

 ... کنم مي عملي رو گرفتم

 .نشوند رو من دوباره و نذاشت شيدا که شم بلند خواستم

 هر واسه باورش و نيست معمولي و عادي چيز کن قبول...  شي؟ مي ناراحت چرا خب: - شيده

 ... سخته کسي

 ...  ميبينم روزتو و حال دارم چون...  کنم مي باور حرفتو من ولي: -شيدا

 

 

 ؟ چيه گرفتي خودت ميگي که تصميمي حاال خب: -شيدا

 ... کنم مي قبول پيشنهادشو: -

 ... کاريه؟ چه اين آخه ديوونه نه: -شيدا

 ... کنم مي اينکارو: -

 بهش جوابشو اش خونه تو همونجا تو واقع در...  نگفت بهت چيزي ديگه که اون خب: -شيدا

 ...دادي

 من و يگهنم محمد به بگم عليپور مرتضي به اگه مطمعنم ولي...  کنم مي قبول بگم ميتونم خب: -

 ...بخوام نظر شما از اومدم

 ...کني کارو اين نبايد تو عاطي: -شيدا
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 .شدم عصبي

 چرا؟ اخه: -

 اين هب چطور تو اخه...  مشکوکه يکم چي همه ببين...  کني اينکارو نبايد ولي...  نميدونم: - شيدا

 ... کني؟ مي اعتماد بهش راحتي

 ... ؟ مشکوکه چيش: -

 ليو نميدونم...  خواست چيزي همچين ازت اون...  اونجا کشوندنت دروغ با و الکي همينکه:- شيده

 ... کنن استفاده ازت خوان مي طرفدارشوني تو ديدن...  دارن قصدي شايد

 رو محمد روز و حال خودم چشماي اين با خودم من...  باشي؟ بدبين اينقد توني مي چطور تو: -

 ... ديدم رو مرتضي شدن عصباني...  ديدم

 ... کنن؟ بازي نقش نميتونن مگه: - شيده

 خودش ابروي کنه که کاري کوچکترين...  ؟ باهام داشته چيکار ميخواد...  ؟ چيه حرفا اين واااي: -

 ترسيدم مي خودمم بود ديگه خواننده اگه اره...  ؟ زني مي حرف کي به راجع داري ميدوني....  ميره

 ... نصره محمد اين ولي

 ارهز.  زدن حرف باهام کلي.  شد مهربون لحنشون.  داد فشار و گرفت لرزيد مي که رو دستم شيدا

 ... ميشه بد خودت برا...  کني اينکارو نبايد که اوردن دليل يک و

 . ردمک نمي قبول حرفاشونو کنم لج خواستم مي اگه.  محبت با کردن قانعم واقعا.  شدم قانع من

 از.  کرد باز حساب روش شد نمي.  بود بزرگي ريسک.  شدم بيخيال.  درسته حرفاشون ديدم

 ... بود واقعيم زندگي...  نبود قصه و رمان اين گفتن مي راست.  دور انداختمش ذهنم

***************** 

 « محمد »

.  کردم خالص زورم پر دستاي ازحصار رو ام بيچاره سر و اومدم خودم به اذان صداي شنيدن با

 ... ؟ کردم غلطي چه من خدايا
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...  اومد؟ دهنم و ذهن توي جمالت و افکار اين چرا که کردم فکر اين به فقط رفته رادمهر وقتي از

 تو که روزه چهار سه االن...  بودم شده گيج..  نداشتم براش جوابي هيچ...  فهميدم نمي هيچي

 ...ميشم ديوونه دارم و حالم همين

 به وشخ.  بود خوابيده مبل روي باز طاق که افتاد مرتضي به نگاهم تاريکي توي.  شدم بلند جام از

 . دادم تکونش آروم و جلوتر رفتم...  آزاده دولت هفت از...  حالش

 خوني؟ نمي نماز...  ميگه اذان داره.... مرتضي: -

 . پارکت روي بيفته دستش تو از کوسن شد باعث که خورد تکوني يه

 ... خونم مي قضاشو...  بخوابم بذار مادرت جون..  محمد: -مرتضي

 .صورتش تو کوبيدم آروم و برداشتم رو کوسن و شدم خم

 ... شد تموم هم تو هاي خوندن نماز شد تموم رمضون ماه..  سرت تو خاک: -

 ... االن...  ميشم پا االن: -مرتضي

 . بهش خنديدم.  خوابيد دوباره و بغلش تو گرفت رو کوسن

 جا از شدنش تموم بعد.  خوندم استديو توي رو نمازم.  گرفتم وضو و آشپزخونه توي رفتم بيخيال

.  تمنشس ميداد انجام رو ضبط کاراي باهاش مازيار که سيستمي پشت صندلي روي و شدم بلند

 . کردم پلي رو کار آخرين و کردم روشنش

 ... کرد خرابش احمق مرتضي اين...  ميومدااااا در خوب تحريرام داشت

 عدب مرتضي به کتکم و من حرفاي صداي بعدش و مرتضي کردن بع بع و خودم گرفتن اوج صداي

 . آورد لبم به رو دل ته از اي خنده ها مدت از

 و درآوردم رو پيچيدم مي مچم دور اغلب که رو اي فيروزه آبي تسبيح.  افتادم رادمهر ياد دوباره

 . زدم بوسه يه بهش

 اين البيخي کال ديگه نشد اگه...  کنم مي مطرح رو ام خواسته ديگه بار يه فقط..  بار يه...  خدايا: -

 ... خودت به توکل...  شم مي روش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

63 

 

 گوشيه توي از.  استديو توي برگشتم و برداشتم اپن روي از خودمو و مرتضي گوشي و بيرون رفتم

 دناهي طرف از شايد تا کردم باز گوشيمو قفل آرزو و اميد هزار با.  برداشتم رادمهر شماره مرتضي

 يچنگ يه.  صندلي روي نشستم و کردم پوفي...  دريغ ولي...  باشه چيزي اسي ام اس...  زنگي

 ... نوشتم رو اس ام اس و زدم موهام ميون

 ور چيزي همچين اتفاقي که حاال ولي...  متاسفم پيش چندشب بابت من...  رادمهر خانم سالم: -

 نصر محمد...  بار آخرين براي...  کنيد کمکم که بخوام ازتون ميخوام بازم گفتم

 اين تا کو حاال...  ميز ته رفت دادم سر گوشيو.  موندم منتظر يکم و فرستادمش.  حلقم تو ادبياتم

 زدم شيرجه.  زدن چشمک به کرد شروع گوشيم چراغ..  کنه روشن رو من تکليف و شه بيدار

 .بود بيدار اونم پس.  سمتش

 .بود نوشته

 کنين؟ نمي هم رو خودتون آبروي فکر...  جهنم به من آينده و آبرو: -رادمهر

 .شدم نااميد ديگه

 رو شما آينده فکر و کردم ناراحت شمارو خودم بچگونه حرف با من...  شماست با حق: -نوشتم

 اعتماد اشم به ولي چرا نميدونم البته.  بمونه خودمون بين قضيه اين فقط.  ببخشيد منو. نکردم

 باشيد موفق. دارم زيادي

 . کردم سندش...  بابا بيخيال...  اس؟ يا نوشتم قصه

 اين به که ميبيني نه...  طرفت؟ مياد کني اشاره کي هر به کردي فکر...  محمد زدي گند...  نشد: -

 ...نشد! ... نکرد قبول ولي کردي هم التماس يکي

 آيينه جلوي لحظه آخرين.  بيرون برم در از تا شدم بلند.  بروييم رو صندلي روي کردم پرت گوشيو

 . ميزنه چشمک داره گوشيم چراغ ديدم دوباره که بودم نزده ديد رو خودم کامال هنوز.  کردم توقف

 . باشيد موفق هم شما نوشته حتما

 يه که مافتاد ناهيد دستاي ياد.  شدم منصرف ولي کنم باز رو در تا دستگيره روي گذاشتم رو دستم

 تمبرگش اختيار بي و بوسيدم دستشو جاي و شدم خم.  کرد مي لمس رو دستگيره همين روزايي

 و کردم باز رو اسش ام اس.  گوشيم سمت
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 نعشقتو به شما اينکه براي...  خودم خاطر به نه ولي کنم مي کمک شما به من...  قبوله: -رادمهر

 ...هيچي..  بدونن چيزي نبايد ام خانواده ولي...  برسين

 توقف " برسين عشقتون به " جمله روي.  خوندم رو اسش دوباره. دادن بهم رو دنيا همه انگار

 اون وبدون دارم دوست خيلي خيلي رو ناهيد...  ندارم واژه ازين تعريفي من...  ؟؟ عشقم...  کردم

 رو اسمش تونم نمي ولي...  داشتم دوسش سالها چون...  خاليه خيلي کنارم جاش....  تنهام خيلي

 اسه قصه تو...  کتاباس مال عشق...  مقدسه خيلي...  فراتره خيلي چيزي يه عشق...  عشق بذارم

 اين من خداي...  بيخيال حاال... نديدم چيزي همچين حاال تا منم و نداره خارجي وجود اصال... 

 تا کنه مي کمکم که مطمعنم و بودم راضي اعتمادم از...  بود فداکار و احساس پر چقدر دختر

 ...برگردونم ناهيدو

 نوشتم

 اين که کنم دعا براتون شب هر و روز هر ميتونم فقط ازاش در که کنيد مي من به لطفي شما: -

 ...باشين خدا بهشت تو دنيا اون و دنيا

 نوشت

 ...هست مشکلي يه فقط...  ممنون: - رادمهر

 مشکلي؟ چه: - نوشتم

 ... دانشگاهم: -نوشت

 سه؟ ترم برين ميخواين: -نوشتم

 بله: -نوشت

 ...بدم انجام براتون ميتونم که کاريه حداقل...  من با اون: -نوشتم

 . بود عجيب برام شخصيتش.  نگفت چيزي ديگه

 ... رده؟گ برمي ناهيد يعني... اش نمونه اينم...  نيست حکمت بي دنيا تو کاري هيج ميگن خدايا: -

 . مشد خيره ام خونه به حريصانه و بيرون زدم استديو از.  کشيدم عميقي نفس آسودگي سر از

 ...شب هر و روز هر ثانيه هر...  کنيم مي عشق از پر رو اينجا ام خونه خانوم با روزي يه
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 بود دهش بيدار...  مرتضي به افتاد نگاهم.  بيرون زدم و ام شونه رو انداختم حوله يه و اتاقم تو رفتم

 . نشستم کنارش و زدم لبخند يه بهش. 

 . کرد قبول رادمهر که کردم تعريف براش ذوق کلي با

 يصورت به سفيدش رنگ کم کم.  حاال کنه جمع اينو فک ميخواد يکي.  موند باز اين دهن دوباره

 يهو... وقت؟ يه نميره بابا اي...  شد مي تر کبود و کبود داشت هي.... سرخ بعدش...شد متمايل

 زد ادد سرم بودم نشنيده رو اون از بلندتر حاال تا که صدايي با..  شد بلند مبل رو از...  شد منفجر

 برداشتي؟ شمارشو و زدي دست من گوشيه به کردي غلط تو: -مرتضي

 ودب دوشم روي که رو اي حوله...  مياد؟ خوشش واقعا نکنه....  حاال؟ عصبانيه اينقدر چرا اين اوهوع

 سمت رفتم مرتضي حرفاي به توجه بي.  دونستم جايز برقرار رو فرار و دستم گرفتم و کشيدم رو

 زد فرياد بلندتر...  گردوند برم محکم و ام شونه روي کوبيد دستشو پشت از.  حمام

 اب داري چي براي... ميري داري پايين انداختي سرتو گاو عين....  نيستم؟ تو با مگه: -مرتضي

 .... رو سادگي اون به دختر اونم...  کني؟ مي بازي مردم دختر زندگي

 ...بگم؟ که داشتم چي...  ؟ گفتم مي چي...  داشت حق...  کردم نگاهش فقط

 هک حاال ولي.  بودم پست من چقد. خورد مي بهم خودم از حالم.  حموم تو رفتم و زدم پس دستشو

 زير مرفت و کندم لباسامو...  فداکاريشو کنم مي جبران...  کشم نمي پس منم بود کرده قبول اون

 ... دوش

 يمرتض.  بيرون اومدم و پوشيدم رو لباسامو و کردم خشک رو خودم.  بودم حموم توي ساعتي نيم

 ودمب موهام گير حوله با.  بود رفته پس.  کردم نگاه رو دستشويي و آشپزخونه و اتاقها دونه.  نبود

.  کردم باز رو در...  بود علي...  کردم نگاه رو بيرون چشمي از و رفتم.  اومد در صدا به زنگ که

 . تو کشيدمش.  گفته بهش جريانو مرتضي فهميدم.  کرد مي نگاهم داشت ميرغضب عين

 همه از اينا فقط...  البته بود هم مرتضي....  داشتم رو صميمي خيلي دوست يه همين دنيا تموم تو

 من نه خب ولي بودن هم شايان و مازيار...  داشتم هم ديگه دوستاي...  داشتن خبر زندگيم

 ... آوردن مي روم به چيزي اونا نه و کردم مي دل دردو باهاشون

...  رفتارام...  زدنم حرف.  سالمه 22 که انگار نه انگار.  بودم شده بچه يه عين حاال تا ديشب از

 . بود بچگونه چيم همه
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 گفتم کنه سرزنشم بخواد علي اينکه قبل

 ... کرد قبول خودش...  کنم؟ چيکار خب: -

 کرد سکوت

 ... ميبيني؟ که خودت...  تنهام خيلي ناهيد بدون من کن باور علي: -

 گفت گوشم زير.  کرد بغلم مدت يه بعد.  کرد نگاهم

 خواي؟ مي هميشه واسه ناهيدو مطمعني: -علي

 دختر يه و پريد مي دهنم از حرف اون بايد چرا گرنه و خواستم مي که معلوم.  ندادم جوابشو

 . کردم مي بازي وارد رو معصوم

 ... کنم مي جبران...  بشه يک ي درجه ي نويسنده يه ميکنم کمکش من علي: - گفتم

 گفت و زد ام شونه رو دستي يه و کرد جدا خودش از رو من علي

 ... قولي هر...  بايست مردونه و مرد دادي بهش قولي هر سر...  نشکنيش باش مواظب فقط: -علي

 ... علي سبزه چشماي تو زدم زل اطمينان با و دادم تکون رو سرم

*********** 

 « عاطفه »

 !! ...نهههههه؟: - شيدا

 . دادم جوابشو رفتم ورمي گوشي با طور همون

 ...؟ چيه دروغم...  ميگم راست کن باور: -

 که دهقلمبي ور چشاي با دوتايي.  کردم نگاشون و بيرون اومدم گوشيم تو از.  نگفتن چيزي ديگه

 منتونست ديگه.  بود شده دار خنده خيلي قيافشون.  بودن زده زل بهم بود شده بشقاب ي اندازه

 . زدم قهقهه وجودم همه با و کنم کنترل خودمو

 دارم دوست ميخندي وقتي....  ميشي شيرين ميگفت. اومد مي خوشش من خنديدن از خيلي شيدا

 ... خندي مي قشنگ بس از بگيرم گازت
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 بيشتر نمم.  زد کتکم و گرفت نيشگونم تونست مي تا و روم پريد شيدا که بود نشده تموم ام خنده

 نمي مدرد کتکاش از.  نزنه دست بهم کردم مي التماسش ، نزنه کتک منو کنم التماسش که اون از

 بهم کسي ذاشتم نمي.  بودم حساس بدنم رو مرگ حد در. بود جونم تو اي ديگه درد چون. گرفت

 مي داغ که زد مي دست پاهام يا پهلوهام به طرف اگه مخصوصا.  شدم مي جوري يه. بزنه دست

 بغلم پشت از يا زد مي دست بهم هوا بي هرکي وقت هر هم مدرسه توي....  چرا نميدونم.  کردم

 نداد فرصت اصال.  شد بلند روم از و شد خسته باالخره....  ديگه ديوونم.  زدم مي جيغ کرد مي

 بدم توضيح بهش

 ... ديوونه

 ...زني؟ مي چرا...  شدي؟ وحشي چرا... چته؟: -

 ....؟ ذاري مي سرکار رو ما ديگه حاال بيشعور: - شيدا

 ...خنگ ي ديوونه: - شيده

 . کنم مي شوخي دارم کرده فکر خنديدم وقتي. بگوووو پس آها

 بود هشد دار خنده قيافتون... بود راست کلمش به کلمه قسم علي والي به...  رواني چيه کار سر: -

 ...خنديدم اون خاطر به

 اس. هام اس ام اس تو رفتم و کردم روشن رو گوشيم ي صفحه.  کردن نگاه بهم شک با دوباره

 و آوردم رو بودم زده قفل بهشون و کردم مي محافظت ازشون گنج عين که رو محمد هاي اس ام

 . شيده طرف گرفتم

 ...علي والي به اونم...  خوردما قسم...  کن نگاه بگير بيا: -

 زل ونپيشش دقيقه چند هاي قيافه با دوباره خوندن همشو اينکه از بعد و گوشيم تو رفتن دوتايي

 مهه بعد ثانيه چند.  گرفتم رد ام خنده جلوي زور به مثال که کردم باد از پر رو هام لپ. من به زدن

 .خنده از ترکيديم هم با

 ... کردي قبول چرا...  نکن؟ اينکارو که نخونديم روضه تو واسه همه اون ما مگه: - شيدا
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 قتيو ولي...  تموم باشه گفتم خودتون پيش که ديدين...  کنم قبول خواستم نمي منم خدا به: -

 دست...  دادم جوابشو هم سريع...  هوا رفت شد دود محکمم تصميمايي همه...  داد اس بهم

 ... نبود خودم

 موناآس توي انگار. بود گرفته ديگه رنگ يه واسم زندگي بودم کرده قبول و بودمش ديده وقتي از

...  زنش شم مي...  ميشم نصر محمد محرم سال يک براي رادمهر عاطفه...  من؟.  کردم مي سير

 هديوون دل اين که شکرت بار هزار....  گلي خيلي خدايا...  کنم مي زندگي اش خونه توي سال يک

 ... کردي آروم منو

 . افسردگي مود تو رفت شيده

 ...؟ شدي ناراحت چرا شد چي: -

 ... طوري اين ميشي داغون تو عاطفه: - شيده

 ... ارزه مي... ميکنم تجربه کنارشو در بودن...  نگاهشو عوضش...  نيست مهم: -

 .زد لبخند

 ... رسيدي آرزوت به حالت به خوش...  ارزه مي...  ميگي راس...  آره: - شيده

 ...؟ ميشه مگه.... ؟ کنه درست دانشگاهتو ميخواد چطوري: - شيدا

 ... تهران سمت بري دانشگاه اين از که نميتوني...  ميگه راس آره: - شيده

 ... گفت اطمينان با خيلي آخه...  ديگه کنه درستش ميتونه البد...  نميدونم: -

 .کردم اشاره گوشي به بعدش و

 ...خواستگاري؟ مياد کي حاال: - شيده

 . خنديديم تا سه هر.  غش به زدم خودمو. پايين ريخت هوري دلم

 ... شده منصرف شايدم...  زده زنگ که روزه سه...  نميدونم بازم: -

 ! ...؟ ميگي دروغ داري کنن مي فکر حاال...  نکن تعريف کسي به عاطي: - شيدا
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 ماکاروني پختن حال در مادربزرگم.  خونه آشپز تو رفتم شدم بلند و دادم فشار هم رو چشمامو

 . گفت بزرگم مادر به رو و اشپزخونه تو اومد هم شيده. بود شام واسه

 ( ديم مي شوهر رو عاطفه داريم.... ) عره وريريخ ني عاطفه عزيز: - شيده

 . گفت و خنديد مادربزرگم.  زد چشمک بهم شيده.  خنديدم

 ( کي؟ به... ) ؟ انشاال کيمه: - عزيز

 ؟ خونه مي هميشه که پسره اون... ) اوغالن ني اصفهان...  اوخويار هميشه که اوغالنا او: - شيده

 ( اصفهانيه... 

 ( وا؟... )  ؟ باخ: - عزيز

 . خنده زير زديم

 ( بخدا... )  واهلل: - شيده

 . خنديد عزيز

 ( ؟ اوردين گير کجا از اونو... )  ؟ ميشيز تاپ هاردان اونو: - عزيز

 ( هنميکن که کارا چه عاطفه نميدوني... ) چيخير ايشلردن نه عاطفه بي که بيليميرن: - شيده

 . نگفت چيزي ديگه کنيم مي شوخي داريم فهميد عزيز خنديديم که ما

 دش تموم که مغربم نماز.  بخونم نماز تا بزرگم مادر کوچيک ي خونه اتاق تو رفتم و گرفتم وضو

 . همه از آخر محمد و خودم زندگي براي.  چي همه براي.  کردم دعا کلي و سجده رفتم

 ... باشه نشده پشيمون کن کمک خودت يا خدا...  ؟ کنم مي ازدواج دارم من يعني خدايا...هييييي

 اتاق وت پريد بدو بدو شيدا که بودم دوم رکعت.  عشا نماز براي شدم بلند و برداشتم سجده از سر

. 

 ... بدوووو...  ميزنه زنگ اره د محمد...  بدو...  بدو عاطي: - شيدا
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.  يکن مي غلط که دادم فحش خودم به.  کنم قطع رو نمازم خواستم.  گرفت شديدي ضربان قلبم

 خدا ي واسه خودمو که دادم طولش معمول حد از بيشتر حتي. کردم تموم تمام آرامش با نمازو

 ... دارم دوست عشقم از بيشتر رو تو... ببين...  بگم و کنم لوس

 . جلو اومد شيدا شد تموم که نمازم

 ... شد قطع...  خونه مي طيار جعفر نماز من واسه حاال...  کوفت اي: - شيدا

 يدمکوب دستي دو يهو.  شده خالي بادش که شدم توپي يه عين. کردم نگاهش و گرفتم رو گوشي

 .گفتم و سرم تو

 .... عاشقشم؟ نکنه فکر...  آهنگاشه از يکي انتظارم آواي شيدا واي: -

 . اتاق تو اومد صدامون شنيدن با شيده

 ... کردي مي عوضش کاش ديوونه واي: - شيده

 گفت و باال داد رو ابروهاش شيدا

 ... نيست بيراه همچين فکرش...  خب هم کنه فک اگه: - شيدا

 ... ؟ چي نزنه زنگ ديگه و باشه فهميده رو من احساس اگه: -

 بگو بزن زنگ خودت خب...  ؟ تو احساس به انتظار آواي داره ربطي چه مسخره وااااا: - شيدا

 ... ؟ داشتين امري خوندم مي نماز داشتم ببخشيد

 حمدم اسم.  بلند گوشيم زنگ صداي که نه يا بزنم زنگ خودم که کردم مي تحليل تجزيه داشتم

 سرم از رو نماز چادر و شدم بلند سجاده سر از.  شد پر چشمام.  گوشيم روي بود افتاده نصر

 ... اسپيکر روي گذاشتم.  دادم جواب و کشيدم

 ... ؟ بله: -

 ... هستم نصر ، رادمهر خانوم سالم:  -محمد

 . دادم جواب سرد خودش مثل.  ها گيره پيشم کارش خوبه حاال.  نامرد نپرسيد رو حالم

 ... بفرمائيد...  نصر آقاي سالم: -
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 ... ؟ جاشه سر قرارمون بپرسم که زدم زنگ راستش: - نصر

 . کشيدم آهي

 ... سرجاشه...  بله: -

 ... ؟ بديد من به رو پدرتون ي شماره ميشه پس: - نصر

 ... چي؟ براي: -

 ... کنم خواستگاري ازشون رو شما اينکه براي: -نصر

 حرکت اب کردم نگاه شيدا به.  گرفت شکل لبم روي بزرگي لبخند اختيار بي و گرفت ضربان قلبم

 گفت بهم لبش

 ... ببند نيشتو: - شيدا

 ... کنيد؟ مي يادداشت...  بله: -

 ... بفرماييد: - نصر

 .کرد خداحافظي بعدش و کرد تشکر. گفتم رو شماره

 ... بدي شماره بعد کني ناز يکم خواستي مي خب...  توسرت خاک: - شيدا

 . لبم ي گوشه نشست نيشخندي

 چقدر اون نديدي...  کرد نمي خواستگاري که واقعا...  گذاشتيم قرار باهم ما...  ؟ چي واسه ناز: -

 ... ؟ زد مي حرف معمولي و عادي

 شمارشو و زدم زل گوشيم ي صفحه به.  شد فشرده قلبم عاديش و خشک لحن يادآوري از

 دهشي و شيدا غمگين هاي نگاه با آوردم باال که رو سرم.  قلبم روي گذاشتم گوشيو و بوسيدم

 . شدم روبرو

 متصمي احساساتي...  ها نشده دير هنوزم...  ؟ بکني کارو اين خواي مي مطمئني عاطفه: - شيدا

 ... نگير
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 دوباره و دادم تکون جهتشون خالف و فرش هاي گل. پائين انداختم رو سرم و زدم محوي لبخند

 ... دلم حرفهاي...  زدن حرف به کردم شروع حال همين در.  کردم صافشون

 از قطف که رو کسي روز يه که شد نمي رد مغزمم متري کيلو صد از حتي...  ؟ کرد مي فکرشو کي: -

 که بشه آشفته اونقدر روز همون دقيقا بعد و خونش کنه دعوت رو من ، ديدم مي تلوزيون قاب

 مي خواب مثل چي همه... ؟ کن فکر...  محرمش بشم من قرار اين توي و بذاره قراري باهام بخواد

 و ارهبي رو ناهيد وقتي دونم مي...  ؟ بشه واقعيت به تبديل روياهام که کرد مي فکرشو کي... مونه

 از کنم لمس روز يه واسه شده حتي بذار...  شيدا ولي...  شم مي پودر کارم دنبال کنه رد رو من

 ... رويامو اين نزديک

 ... گرفت بود فرش درگير که دستمو شيده

 بگير خارهاست يه بيا...  نباشه صالح به اصال شايد....  بکنيم استخاره يه حداقل بذار عاطي: - شيده

 ... شه راحت خيالمون تا

 ... چي؟ اومد بد اگه: -

 دشاي...  نميشه تموم کني مي فکر تو که سادگي اين به چي همه دوني مي حداقل خب: - شيده

 ... بکني نتوني تصورشم حتي که بيفته بدي خيلي اتفاقاي

 . گفت مي راست

 ... باشه: -

 ... باشه خدا به توکلت: - شيده

 . داد فشار هم رو چشماشو و زد لبخندي

 نه مبگير خبري و بزنم زنگ محمد به شد مي روم نه.  نبود خبري ولي بود گذشته ماجرا از هفته دو

 ... انتظار جز.  اومد برمي دستم از کاري

 . مکرد مي گرم کتاب با رو سرم.  دانشگاه تنگ حسابي دلم و بودم بيکار.  بود که تابستونم

 ... بيا...  عاطفه: -بابا

 .تخت رو کردم پرت رو کتابم و آوردم در گوشم از هندفريمو
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 ... ميام االن: -

.  لها تو رفتم و دادم موهام به مدل يه.  انداختم خودم به آينه تو نگاه يه و شدم بلند زمين روي از

 بينشون و دبو نشسته مقابلش هم مامانم.  بود داده تکيه پشتي به و بود نشسته بخاري کنار بابام

 ... بود چاي سيني يه هم

 ... بله: -

 گفت مکث لحظه چند با و کرد نگام بابام

 ...  بشين: -بابا

 گندي چه باز...  خيته بدجور اوضاع فهميدم...  اوه...  اوه...  کرد اشاره زمين به هاش چشم با بعد

 دونم؟ نمي خودم که آوردم باال

 . نشستم و خوندم رو نصر سوره بار يه تودلم

 ... شده؟ چي: -

 ... بگو راستشو پرسم مي چيز يه: -بابا

 . سپردم خدا به خودمو و گرفتم استرس

 ... باشه: -

 ... ها بگو راستشو فقط... ؟ گفت بهت چي...  ؟ شد چي نصر محمد خونه رفتي که روز اون: -بابا

 ...؟ يعني شده چي...  حسين يا

 بعد.. . بيرون بياد اتاق از تا کشيد طول ربعي يه...  بود برنامشم مدير تو رفتم...  ديگه هيچي: -

 خورده يه برنامش مدير بعدشم...  کرد ازم تشکر يه و داد توضيح برام دوستشو شوخي و اومد

 ... داد مشاوره هم خورده يه...  نه؟ يا بدي ادامه خواي مي و نوشتي شد چي که زد حرف باهام

 ... ؟ گفت بهت چي نصر محمد: -بابا

 ... هيچي ديگه کرد تشکر و خواهي عذر همون...  زد نمي حرف اصال...  نگفت هيچي:-

 . کرد نگاهم شک با بابا
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 ... مطمئني؟: -بابا

 ؟ افتاده اتفاقي...  ؟ مگه شده چي...  ؟ چيه دروغم بابا آره: -

 پرسيد سواالم به توجه بدون بابا

 ... ؟ نداشت زن يارو اين مگه: -بابا

 . افتاد مي کار به داشت رادارام کم کم

 ... بود دستش حلقه...  چرا: -

 بگن نخودشو با نکنه.  بزنه حرف از بيشتر خواد نمي فهميدم.  برداشت چاييشو دادو تکون سرشو

 و دادم محمد به قولي يه ديگه...  شم کار به دست بايد خودم...  ؟ کنن رد رو محمد و بچم هنوز

 . بده انجام حتما بود شده تاکيد و بود اومده در خوب خيلي هم استخاره چون هم

 ... پرسيدم.  ذاشتم مي کنار رو خجالت ديگه بايد

 ... ؟ خب شده چي بابا: -

 کردم اصرار...  بگي بايد...  نه واااي...  هيچي يعني که داد تکون سرشو

 ... ؟ پرسيد مي رو سوال اين داريد هفته يه از بعد چرا پس...  هيچي که نميشه آخه: -

 گفت بهم بعد و کرد مامانم به نگاه يه

 ... کرده خواستگاري ازت: - بابا

 گفتم و کردم گرد رو چشام پس.  کنم کنترل ذوقمو کردم سعي...  شد آب دلم تو قندي چه

 ... ؟؟؟؟؟ چيييييي: -

 . داد جواب و کشيد سر چاييشو

 بهم کلي و گرفت گوشيو خودش بعد ولي کردم تعجب منم...  بهم زد زنگ باباش اونروز: - بابا

 .... خواستگاري بياد بذارم که کرد اصرار

 ودتخ خدايا.  کشيدم مي خجالت واقعا ولي...  ؟ گفتي چي شما خب بپرسم خواست مي دلم خيلي

 ... کن کاري يه
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 اييدوت خودتون که انگار نه انگار...  روحت تو اي.  کشيدم خجالت مثال که پايين انداختم رو سرم

 ... ميدين بازي رو بزرگترهاتون دارين االن و دوختين و بريدين

 ... دادي؟ بهش تو رو من شماره: -بابا

 ... گرم دمت...  جون خدا ايول

 ... بله: -

 ... ؟ چرا: -بابا

 ... خواد مي چي واس دونستم نمي ولي گفتم بهش منم پرسيد ازم خب: -

.. . انگار کنار ذاشتم مي بايد رو خجالت...  کنم مي جبران...  دروغا اين بابت ببخش رو من خدايا

 کردم من من

 ... ؟ گفتي بهش چي...  شما...  خب: -

 . خورد چايشو از قلوپ آخرين

 ... نه گفتم: -بابا

 گفتم اختيار بي.  رفتم وا

 ... ؟؟؟ چرا: -

. ناآت تخت رو نشستم و اتاق تو برگشتم و شدم بلند.  زدم گند کنم فک.  کرد نگاه بهم فقط

 . زانوهام رو گذاشتم رو آرنجام

 ... نه يعني نه بگه بابام اگه...  بکن کاريش يه خودت...  خدايا

 نهمردو باهام خواد مي اينکه يعني اين.  بست سرش وپشت در و اتاقم تو اومد بابام لحظه همين

 . کنه صحبت

 رو سرم.  روتخت نشست کنارم اومد.  بزنه حرف منطقي باهام خواست مي...  خدا برم قربونت

 پايين انداختم
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 وت نکرده پخش تلوزيون تو آهنگاشو يا دويدي مي شنيدي مي رو اسمش که موقع همون: - بابا

 ... گذره مي چي مغزت تو فهميدم مي بايد کردي مي دانلود

 وقته چن...  ؟ بودي کجا جونم بغض اااا.  بود گرفته و گلوم بغض.  بودم معذب خيلي.  نگفتم هيچي

 . بود شده تنگ برات دلم.  نيستي

 ... بياد؟ بگم بهش خواستي مي چرا: - بابا

 ... من...  من خب: -

 ... بدم ادامه نتونستم

 معروف خاطر به نکنه...  ؟ مياد خوشت ازش هستي خوانندگي عاشق توام چون نکنه: - بابا

 ... ؟ بودنشه

 کردم نگاش سريع

 ... ؟ نيس طور اين اصال...  بابا نه: -

 ... مياد؟ خوشت ازش چي براي...  ؟ چي پس: - بابا

 مي همه روز يه واسه حتي...  محمد داشتن براي...  دريا به زدم دلمو و پايين انداختم رو سرم

 . بود ايستاده پشتمون محکم و قرص هم خدا حاال که مخصوصا.  کردم

 دنياي وارد که کسيه اولين چون...  مياد خوشم جسارتش و جرئت...  شخصيتش از...  من: -

 يايدن کردن مي فکر همه...  کنه مي استفاده موسيقيش از زمان امام راه تو داره که شده موسيقي

 رو ها ارک بهترين...  کرد عوض ذهنيتو اين و اومد وتنها تک اين ولي...  گناه و کثيفيه فقط موسيقي

 ... ميشه تر مصمم هم روز به روز و کنه مي داره

 ... پشتم کوبيد بار چند دستشو بغلشو کشيد رو من بابا

 ... ميکني فکر چيزا اين به دونستم نمي...  شدي بزرگ...  نه: -بابا

 ...؟ نياد گفتي واقعا...  بابا: -

 . پشتم کوبيد دستشو دوباره
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 بودم شنيده اخه...  نه که نه گفتم مي اولش...  ميزنه زنگ داره همش که روزه چند االن: -بابا

 ادهد طالق زنشو بار يه قبال که مردي يه به بدمش که بود نمونده دستم رو دخترم...  کرده ازدواج

 حرف خودش با تهران رفتم بارم دو... خوبيه پسر ديدم منم....  زد مي حرف موقر و متين خيلي... 

 مپدرش...  نساختن و داشتن مشکل هم با و بوده ساده نامزدي يه فقط که داد توضيح برام...  زدم

.. . بياد کردم قبول...  اومد مقبولي پسر بنظرم...  حاال بگذريم....  کرد صحبت باهام باره اين در

 ... ميان هفته آخر

 ردمک تصور دست به شيريني و گل دست و تن به شلوار کت رو نصر محمد.  گرفت ضربان قلبم

 ... زد مي شدت به قلبم...  پذيرايي توي...  مبل رو نشته که

 .زد کنار رو بود ريخته چشمم روي که مويي تار چند.  نشم رسوا تا شدم جدا بابا از

 ... اومده خوشش خانوميت و سنگيني و وقار از گفت مي: -بابا

 که اشتد شوق و ذوق اونقدر. اتاق تو پريد بالفاصله آتنا.  بيرون رفت و بوسيد پيشونيمو بعدش

 ... کاش...  داشت واقعيت کاش... بازيه يه چيز همه بگم و کنم خراب شاديشو نيومد دلم

* 

 عوض چقدر...  بودم؟ من اين من خداي واي.  ببينم آينه توي خودمو تا رفت کنار جلوم از آرايشگر

 ... بودم شده

 منداشت آرايش.  بود شده عالي هم ابروهام مدل و اومد مي نظر به تر روشن خيلي گندميم پوست

.  زد خندلب بهم.  کردم نگاه مامانم به بود داده تغييرم کلي برداشتن ابرو و صورت اصالح همين ولي

 شايکف پارکينگ توي.  خونه رفتيم هزينه پرداخت از بعد و کردم اساسي تشکر يه و شدم بلند

 به لحظه رو اخبار ولي.  بودمشون نديده بعد به شب اون از.  آوردم در بال.  ديدم رو شيدا و شيده

.  قيافم مورد در ببينم العملشونو عکس خواست مي دلم خيلي.  دادم مي گزارش بهشون لحظه

 و دويدم.  بودن هم مادربزرگام.  تو رفتم.  کشيدم سرم از چادرمو حال همون در و باال دويدم

 فتنر صدقم قربون کلي و کردم روبوسي هام مادربزرگ با. بهم موند مات نگاهشون کردم بغلشون

. 

 ... شدي ناز چه... شدي عوض چقدر عاطي: - شيدا

 ... شدي خوشگل چقدر واي: - شيده
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 . کردم نازک براشون چشمي پشت

 ... ديديد نمي شما...  بودم خوشگل و ناز: -

 واستادم آينه جلوي خودم.  بستم درو و اتاق تو کشيدمشون

 ... شدم مي بهتر بود تر کوچيک يکم دماغم اگه فقط: -

 ... مياد صورتت به خيليم...  ميارما در پدرتو بزني حرف ديگه بار يه زهرمار فاطي: - شيدا

 تا رسيدن مي ظهر از بعد اينا محمد و بود 22 ساعت.  زمين نشوندم و گرفت رو دستم شيده

 ... بگيريم فاميال از تا چند با رو عقد مراسم

 ... خواستگاريو بببينم کن تعريف خب: - شيده

 ... کردم تعريف که من وااا: -

 ... ديگه بگو...  نميده حال تلفن پشت: - شيدا

 بازي.  حقيقته چي همه کنم تصور خواست مي دلم.  بزنم گول خودمو خواست مي دلم.  خنديدم

 . کردم تعريف براشون.  نيست

 ينها ميگن که روياهايي اسب بر سوار ي شاهزاده فهميدم ديدمش وقتي مشکي شلوار و کت با: -

.. . دار موج نسبتا هاي مژه و رنگ پر اي قهوه هاي چشم...  سفيد پوست...  پر هيکل...  بلند قد... 

 ديگه بعد چشمام تو زد زل کوتاه مدت يه دادني سالم فقط...  داشت صورتش رو کمي ريش ته

 به وامخ مي معذرت يکي گفت جمله دو اتاق تو رفتيم وقتي...  کرد مي رفتار عادي خيلي نکرد نگام

 و ساعت يک ساکت بعدش...  ميشه جور داره دانشگاهتون کارهاي... دومي و...  بازي اين خاطر

 زودتر هرچه تگف بيرون بيايم شديم پا وقتيم...  کنه فکر ناهيدش به راحت گذاشتم و نشستيم نيم

 پيش ور دلخسته عاشقاي فيلم همچين بعدشم...  نمونيم نامزد بيشتر ماه يه و تهران بريم بايد

 ... بشه برگزار عقد مراسم بعد يه هفته همين گفتن که کرد بازي ها خانواده

 گفتم و دل ته از کشيدم آه يه

 ... کنه نمي که چيکارا خاطرش به ببين ناهيد حال به خوش: -

 گرفت دستمو شيدا
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 ... خانوم عروس بيخيال: - شيدا

 پرسيد ناراحتي با شيده

 ... نميبينيم؟ همو ماديگه و تهران ميري تو بعد ماه يه يعني عاطي: - شيده

 . کشيديم آه تامون هرسه

 مي سير ابرا تو انگار هم من و گذشت مي هم سر پشت ها ساعت.  خونديم نماز و شديم بلند

 اسهو خودشونو که هم ما فاميالي.  اينجا بيان شام از بعد بود قرار و بودن هتل تو اينا محمد.  کردم

 . بودن کرده دعوت شام

 رنگ با همراه سفيد تونيک يه و سفيد زيباي بادامن سفيد ساقدار جوراب.  ايستادم آينه جلوي

 سر دبو خريده برام مادربزرگم که رو سفيدي چادر و کردم سر سفيد روسري.  بود تنم محو بنفش

.  دمبو کرده تغيير خيلي آخه.  رفت مي قنج دلم ته آينه تو خودم ديدن از.  بودم شده زيبا.  کردم

 سرم پشت از شيدا که بودم فکرا همين تو...  نصر محمد عروس.  شدم مي عروس داشتم من

 . کرد بغلم و شد ظاهر

 برگشتم شيدا طرف به. کشيدم اي شده کنترل و خفيف جيغ

 ... ؟ ها...  ؟ نزن دست من به قبلي اطالع بدون گفتم بار چند من: -شيدا

 . کرد بغلم و خنديد

 ...؟ شدي خوشگل چقدر: - شيدا

 ... برم بلوريت پاهاي و دست قربون ميگه بچش به سوسکه ديگه آره: -

 .خنديد

 ...  مار زهر: - شيدا

 . اومد در زنگ صداي

 ... اومدن مهمونا: - شيدا

 گفتم شيدا به رو و بستم اتاقمو در
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 ... ببينم ست خواننده شوهرم بينن مي وقتي هامو عمه دختر ي قيافه خواد مي دلم انقدر: -

 ... نميدونن؟ مگه...  وااا: - شيدا

 ... گفته فاميلشو فقط...  نگه کسي به بودم گفته مامان به...  نه: -

 گفتيم و کوبيديم هم به دستامونو کف

 ... ايول: -

 اتاقم تو ريختن هام عمو زن و ها عمه ي همه کردم باز که درو.  شنيديم رو در شدن کوبيده صداي

 ... حرفا اين و روبوسي و ماچ و گفتن تبريک و

 و عمو دختر هرچقدر مدت اين تو منم.  رسيد مي اومدنشون زمان داشت ديگه. خورديم رو شام

 . بودم خنديده و بودم کرده نازک چشم پشت کيه؟ بودن پرسيده هام عمه

 با هم مچه بچه و بودن نيومده زيادي افراد.  شدن وارد دونه دونه و اومد در صدا به در زنگ باالخره

 اب اي نقره شلوار کت. شد وارد نفر آخرين.  دهنم تو اومد مي داشت قلبم.  بودن نياورده خودشون

 خم. اومدم خودم به زد بهم شيده که اي سقلمه با که بودم هپروت تو.  بود پوشيده سفيد پيرهن

 گفت گوشم در و شد

 ... رو ها قيافه: - شيده

 اومده در حدقه از هاي چشم...  باز هاي فک...  کردم نگاه فاميالمون به و باال اوردم رو سرم

 فکش که ام عمه دختر همون به بعدش.  داد دست بهم غروري چه...  گرفته لکنت هاي زبون...

 ... کردم مي حال چقدر که اي...  ژيال...  کردم نگاه زمين کف به بود چسبيده

 ... يکي اين ولي بودم خوب دخترا بقيه با

 . بودن کرده هنگ بدجور.  گرفتن رو برم و دور و اومدن همشون. نشستيم کرديم پيدا گوشه يه

 ... ؟ چجوري اخه...  بترکي عاطي واي: - مريم

 ... ديدي؟ اينو چطور...  کردي؟ چيکار: -

 . پرسيد شک با ژيال

 ... ؟ کدومه داماد: - ژيال
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 . کردم نازک براش چشمي پشت

 ... نيس؟ معلوم: -

 . گرفت ازم نيشگوني ياسمن عموم دختر

 ... اورديش؟ کجا از...  کردي؟ تور چطور اينو...  کردي؟ نمي رو چرا کصافط: - ياسمن

 صداش.  بده جوابشونو که کردم اشاره شيدا به.  خنديدم مي فقط امانشون بي سواالي جواب در

 .اورد پايين حد اخرين تا رو

.. . اش خونه کرده دعوت رو عاطي...  ببينتش خواد مي که خواسته و خونده دخترمونو رمان: - شيدا

 جا از رو در پاشنه هم بعد و شدن ديوونه اين عاشق اونجا اقا اينکه مثل و تهران رفته هم عاطفه

 ... کندن

 . بچزونه رو اي افاده ژيالي اون بود بلد خوب.  گفتم شيدا به دلم تو افرين تا هزار

 ... تو داري شانسي عجب: - ژيال

 هب سپردي مي و نبودي شهرتشون و پول و مردم پسراي دنبال ايقدر اگه هم تو بگم خواستم مي

 ولي...  نبود واقعي...  کردم مي بازي نقش داشتم فقط خودمم ولي...  کرد مي جور خودش...  خدا

 ... داشتم دوست عاشقونه رو نقشم چقدر ميدونه خدا

 اگه نم.  باشم داشته محمد طرف از رو توجهي کوچکترين انتظار نبايد که بودم اومده کنار خودم با

 عشق از سهمي هيچ من.  بود عشقش برگردوندن براي فقط شدم مي زنش ديگه دقه چند تا

 . نداشتم محمد

 .مرتضي بعدشم شدو وارد عاقد.  کردن باز درو.  بود عاقد زدن درو زنگ دوباره

 ... کنه؟ مديريت رو محمد عقد اومده.... ؟ کرد مي کار چي جا اين اون اوفففف

 . کرد انتخاب نشستن براي همه از دور جايي بعد و کرد اطراف به نگاهي عاقد

 خودمون مخصوص جايگاه تو رفتيم بعد و شد جاري عقد ي خطبه و محرميت ي صيغه خالصه

.  نزديک آورد و داشت برش محمد دست دادن رو حلقه...  اينا و حلقه انداختن و نشستيم اتاق توي
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 بندازه هحلق اي ديگه کس دست نميتونه.  ميکنه فکر چي به داره دونستم مي.  شد طوالني مکثش

... 

 ي حلقه . کردم دستم اهلل بسم يه با.  کشيدم بيرون انگشتاش الي از رو وحلقه جلو بردم و دستم

 ... انداخت خودش رو حلقه اونم و دستش گذاشتم دادن من به که رو محمد

 کردن مي نگاهمون جوري يه همه

 گفت مامانش

 ... بود؟ کاري چه اين وااا: - مامان

 گفت سريع شيدا که

 ... کشن مي خجالت هنوز شايد خوب: - شيدا

 ويت تونستم مي. انداختم شيدا به قدرشناسانه نگاه يه.  زدن دست و خنديدن همه حرفش اين با

 ... شد خلوت اتاق بعد خورده يه.  ببينم رو شرمندگي محمد نگاه

 گفت و کرد اشاره حلقه به محمد

 ... متاسفم: -

 ... ست ديگه چيز قرارمون ما نيست مهم: -

 ...داد تکون تاييد ي نشونه به سرشو کرد مي نگاه زمين به که طور همون

* 

 هاو مصاحبه ي همه دوباره.  کردم مي سير ابرا روي.  بوديم کرده عقد که بود چهارمي ي هفته

 همشون به ها ساعت وجدان عذاب و استرس و ترس بدون ديگه حاال.  بودم کرده دانلود کليپهاشو

 حاالاون. کنم قطعشون مياد کسي پاهاي صداي وقتي که نبود الزم ديگه حتي.  شدم مي خيره

 شنيدن با چرا يا و پره جا همه عکساش چرا که گرفت نمي خورده بهشون کسي و بود من شوهر

 کاه يه اين تو.  گوشيم زمينه تصوير بودم گذاشته عکسشو.  پرم مي جا از عکساش يا صداش

 وقتايي.  گشت برمي بعدش و اومد مي دوبار يا يک اي هفته محمد.  بودم شده بارون زنگ همش
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 يم زنگ هي بودن شنيده رو ازدواجم خبر که دوستام.  بوديم مهمون ناهار يا شام فقط اومد مي که

 ...شيريني خود و زدن

 رو اسمم اصال نميدونم.  کردن نمي حسابم هم ادم کدوم هيچ کنم ازدواج محمد با اينکه قبل حاال

 ؟ نه يا بود يادشون

 مي دلم.  شيريني خود و کادو و تبريک و ماچ هي و خونمون اومدن و شدن جمع همشون هم بار يه

 زود و منبود اي کينه که حيف ولي نگيرم تحويلشون و نکنم حسابشون ادم خودشون مثل خواست

 ... نداشتم فرقي هيچ اونا با که کردم مي کارو اين اگر.  رو بدترينا حتي.  بخشيدم مي

 . گذرونديم خوش کلي و خنديدم و گفتم باهاشون پس

 رفح بابام با بياد ميخواست.  نبوديم دعوت جا هيج بياد خواست مي که.  بياد امروز بود قرار محمد

 . بزنه

 خب. داد مي اس نه.  زد مي زنگ نه.  زديم نمي حرف هم با محدود ي کلمه چند جز مدت اين تو

 وديمب ساکت هردوتامون برگشتن و رفت راه تو رفتني هم مهموني. بکنه کارو اين نبايد که معلومه

 نفس صداي فقط ولي.  زديم نمي حرف هم با اصال و شد مي گرم بقيه با سرمون مهمونيم تو. 

 همين ولي...  داشت نخواهد نداره من به عشقي هيچ اون دونستم مي. کرد مي آرومم که بود هاش

 ... بود تر بخش لذت برام دنيا هاي لذت همه از ، بود من مال که هاش نفس صداي

 هک پاشم خواستم. شدم بلند جا از ها گرفته برق مثل.  اومد در صدا به لعنتي زنگ اين خره باال

 مدمح االن که اينه مهم...  نيس مهم ولي گرفت دردم خيلي.  خنديدم.  بااليي تخت به خورد سرم

 ... اومده

 . اف اف سمت رفتم بود سرم رو دستم که همونطور

 ... ؟ کيه: -

 ... محمد...  منم: -محمد

 دامن اب بود سرم اي سرمه شال يه.  ايستادم آيينه جلو و اتاق تو دويدم.  کردم باز رو در بالفاصله

 ريز و الش از بيرون گذاشتم دار رومدل موهام از تيکه يه.  اي سرمه بلند استين بلوز و بلند مشکي

 جلوي مامانم...  محمد پيش من کردن سر روسري و شال به بودن کرده عادت همه ديگه.  خنديدم
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.  دبو اورده سرخ رز گل شاخه يه هميشه مثل و تو اومد. رفتم منم.  اش استقبالش به ايستاد در

 ... به برسه چه زد نمي هم حرف حتي من با.  بابا يا و داد مي مامان به هميشه.  مامانم به دادش

 رو گوشم کشيدنش نفس صداي و خوابيد مي صداها ي همه که همين ولي کشيدم مي عذاب

 پرسي احوال گرمي به آتنا و مامان با.  رفت مي يادم از هام وناراحتي ها غم ي همه داد مي نوازش

 ... پايين ريخت هوري دلم که انداخت بهم نگاه يه و کرد

 زد محوي لبخند...  خب کردن مي نگامون داشتن اينا مامان.  دادم تحويلش خوشگل لبخند يه

 ...؟ خانوم خوبين شما: - محمد

 حتي.  زد نمي حرف ديگه مياره قلبم سر باليي چه خوشگلش صداي دونست مي اگه که وااااي

 ولي . بازيه همش دونستم مي که وجود اين با حتي.  شدم مرگ ذوق بس از بدم جوابشو نتونستم

 صداش با که بودم فکرا همين تو.  کردم نمي بازي نقش که من

 ... لرزيد قلبم دوباره

 ... جان مامان اجازه با البته...  بيرون بريم شو آماده... خانوم عاطفه: - محمد

 اگه.  رفتم مامانم و خدا صدقه قربون دلم تو کلي.  شنيدم مي زبونش از رو اسمم که بود بار اولين

 مينجاه بشينم يا بزنم قهقهه دونستم نمي خوشحالي از.  موندم مي دل به ارزو که نبود اينجا مامان

 هيچ.  بيرون اومدم و شدم آماده کامال بعد ربع يه حدود.  ها بچه عين.  اتاق تو دويدم.  بزنم زار

 . آشپزخونه تو گذاشت رو ليوانش خوردو چاييشو از قلوپ آخرين.  نزدم حرفي

 ... گرديم برمي زود...  بريم ما بديد اجازه اگه...  نکنه درد شما دست جان مامان: - محمد

 ... پسرم سالمت به: -مادرم

 و کرديم خدافظي همه از افته مي راه مامانش دنبال که جوجه يه عين

 ثلم ديگه.  بود شده عوض باهام اخالقش خيلي بود کرده عقد وقتي از مامانم.  افتادم راه دنبالش

 سر پشت از داشتم.  بود کرده باز جا دلشون تو حسابي هم محمد.  کرد نمي رفتار باهام ها بچه

 ...دادم مي قورتش داشتم رسما...  نه که نگاه.  کردم مي نگاهش

 ايکن هاي کتون و شد خم.  اي سورمه مردونه پيرهن يه با بود پوشيده نفتي ابي جين شلوار يه

 قفل.  کردم حرکت سرش پشت و پوشيدم کفشامو منم.  بيرون زد و پوشيد رو اش مشکي
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 شدم که سوار.  بودن دودي ماشينش هاي شيشه.  نشست و کرد باز اشو مشکي پرشياي

 . گشت مي رو ها خيابون هدف بي همينطور.  افتاد راه و کرد روشن رو ماشين بالفاصله

 ... سکوت و محمد و بودم من بازم

 ...ناهيد فکر و محمد بازم

 ... محمد فکر و من بازم

 ... جلو به شدن خيره و محمد بازم

 ... جلو به شدم خيره و من بازم

 ...محمد هاي نفس صداي و من بازم

.  ودمنب صداش شنيدن مشتاق ، بلعيدم مي هايم گوش با هاشو نفس صداي حريصانه که اونقدر

 به روز . شد نمي نرم جلوتر خواستم مي چي هر.  عقد از بعد بود شده بسته نفسش به نفسم انگار

 که وزير دونستم مي...  اشتباهه شدت به کارم دونستم مي.  شدم مي عشق اين گرفتار بيشتر روز

 ام عادي زندگي به نميتونستم وقت هيچ ديگه شايد حتي...  ندارم رفتن پاي من برگرده ناهيد

 اوقت گاهي...  سکوت و بود سکوت بينمون هميشه.  ارزيد مي.  بودم شده عاشق ولي...  برگردم

 به محمد زدن حرف يا خانوادم با من زدن حرف.  شکست مي رو سکوت اين هامون تلفن صداي

.  زد مي حرف باهاش صميمي و راحت خيلي که...  علي اسم به شخصي با گاهي و کار خاطر

 به ور بغضم ولي.  کنم گريه زار زار خواست مي دلم که سمتش پريد مي چنان زنگ که گوشيش

 که ساعت هر و لحظه هر.  منتظره دونستم مي. دادم مي فرو داشتم باهاش که قراري خاطر

 . بزنه زنگ ناهيدش

 يبرادر کدوم... باشه برادرم خواست مي سرش خير.  کردم مشت دستامو.  برگشت بغضم دوباره

 نمي برادرم رو تو من....  نبود برادرم بهترکه همون... نه... کنه؟ رفتارمي خواهرش با سرد قدر اين

 ... بدونم که تونم نمي و دونم

 ايستاد پارک يک کنار خيابونا زدن دور دقيقه چهل از بعد باالخره

 ... پارک تو بشينيم بريم: - محمد
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 و شدم خم ببنده درو اينکه از قبل.  شد پياده و کرد بازش در ي دستگيره سمت رفت دستش

 داخل شد خم.  برداشتم داشبورد روي از آفتابيشو بزرگ عينک حين همون در.  کردم صداش

 ... طرفش گرفتم عينکشو.  احساس از خالي.  دوخت بهم نگاهشو و ماشين

 کسع خوام نمي...  ببينه هم با رو ما کسي زندگيتم تو من وقتي تا خوام نمي...  بزن اينو بيا: -

 ... نفري يه با روز هر که بيارن در حرف برات و سايتها بره هامون

 راه دنبالش و شدم پياده منم.  بست و در و شد صاف.  گرفت ازم از و عينک زد محوي لبخند

 هک وقتيه واسه واقعيش لبخند...  نه. ببينم رو اش واقعي لبخند خواست مي دلم چقدر.  افتادم

 ... خدايا...  برگرده ناهيد

 به شقع با و نشستم کنارش فاصله با.  کرد قفل بهم اش سينه رو دستاش و نيمکت رو نشست

 هيچ بودم مطمئن چون.  بزنم حرف من که بود ممکن محاله.  شدم خيره پاهاش خوردن تکون

 خيانت ناهيد به داره نکنه حس تا شدم مي ساکت پس..  نداره خودمون کردن خلوت به اي عالقه

 .  شکستم مي لحظه هر خودم ولي.  کنه مي

 ... اومد حرف به باالخره

 ات کنيد اصرار و کنيد کمک هم شما خوام مي...  کنم صحبت پدرتون با امشب خوام مي: - محمد

 ... تهران بريم و بگيريم کوچولو جشن يه بعد هفته حداکثر

 گفتم آروم

 ... باشه: -

 سردي از موندنمون خونه با ترسيدم...  بيرون کشوندمتون مدت همه اين که شرمنده: - محمد

 ... بزنيم که نداريم حرفي هم با ما آخه...  بره لو چي همه بينمون

... . نه...  کني نمي احساس رو من عشق آتيش که سردي اونقدر تو.  شکستم بازم.  کردم بغض

 ... بفهم اينو...  سهمي هيچ...  نداري محمد از سهمي هيچ تو عاطفه

 نشه مشخص لرزشش تا آوردم تر پايين صدامو

 ... نداريم هم با حرفي هيچ ما...  درسته: -

 کشيد آهي
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 ...کالسا سر بريد تونيد مي ماه آبان از ضمن در: - محمد

 قبول سخت خيلي.  کرد پيگيري دانشگاهمو کاراي و زد زنگ هم بار چند مرتضي مدت اين تو

 بودم جور هر.  بود خونده درس اونجا خودشم که خصوصا.  ديگه بود نصر محمد خب ولي کردن

 کاري بستم عهد خودم با من ولي سخته خيلي.  تهران برم خودمون دانشگاه از که کردن جورش

 دانشگاه رفتم مي نامزديمونم ماه اين.  دانشگاه اين به من آوردن از باشن راضي تا که کنم

 . خودمون

 االخرهب.  دنبالش به هم منم و شد بلند محمد ساعت نيم بعد.  نشد زده بينمون حرفي هيچ ديگه

 اباب با گرمي به محمد.  بود اومده که بود وقت خيلي بابا و بود هشت ساعت.  خونه برگشتيم

 دمز و پوشيدم رو قبليا همون و کردم عوض هامو لباس و اتاق تو رفتم منم.  شد صحبت مشغول

 . بيرون

 صدا و سر بي و ساده عروسيمو خوام مي که بودم کرده کار مغزشون رو کلي من ماه يه اين توي

 مآخرش.  نبرم جهيزيه من که کنن قبول تا اوردن در رو محمد پدر ولي اومدن کنار اين با.  بگيرم

 که کن راضي رو محمد بيا حاال.  محمد دست دادن رو بودن گذاشته کنار جهيزيه واسه که پولي

 هن گذاشت نه اونم.  داره برش کردن مجبورش باالخره اينکه تا رفت نمي بار زير!!  بگيره اينو

 گفت و من طرف گرفت دستي دو رو پول شد بلند برداشت

 ... شما به من طرف از هديه يه اينم: - محمد

 |... : خودشيرين کرد باز جا بابام و مامان دل تو چقدر کارش اين با

 ادزي.  داديم تشکيل حلقه يه هم با و جلو رفتم.  بيرون اومد اشپزخونه از چاي سيني با مامان

 . کردم شروع و نذاشتم منتظر محمدو

 به و بگيريم صدا و سر بي و کوچولو جشن يه گرفتيم تصميم محمد اقا منو...  بابا...  مامان: -

 ... و...  و...  کنيم زندگيمون خرج پولمونو جاش

 هاگ...  بگم خودمم بذارين خب ولي کرده صحبت شما با باره اين در بابا دونم مي اقا حاج: -محمد

 مخيال اينطوري...  تهران بريم و بگيريم عروسي زودتر چه هر ما بديد اجازه...  کنيد لطف ميشه

 ... دارم بيشتري تمرکز و تره راحت
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 من هک گفتم.  بگيريم عروسي بعد هفته که کردن قبول سر اخر تا زديم چونه فقط ساعت دو حدود

.  اومد نمي در خونش زدي مي کارد که مامانمو...  فقط ساده شام مهموني يه و خوام نمي عروسي

 ... شام فقط... بيخيال هم رو اينا عروسي لباس که گفتم حتي

 محمد جلوي که کرد نگاهم چپ چپ کلي مامانم ولي شد حل چي همه باالخره تا زديم فک انقدر

 و موندم من حاال اوه اوه.  بده خبر اش خانواده به تا شد بلند محمد.  دادم قرارش رودرواسي تو

 . بوسيدم رو اش گونه و جلو رفتم.  مامانم غضب مير عين نگاهاي

 ... بگيره باباش از خواد نمي...  تنگه بالش و دست يکم محمد...  کن درک مامان خب: -

 . زد لبخندي بابام.  اتيش روي ريختم اب حرفم اين با

 .... ديگه نگير سخت زياد هم شما...  کنه مي شوهرشو جيب مراعات دخترم: -بابا

 . بوسيد رو ام گونه و خنديد مامانم

 .... بشي خوشبخت ايشاال: - مادرم

 . عمونجم تو اومد محمد.  بوسيد پيشونيمو.  بغلش تو رفتم شيرجه.  کرد باز هم از دستاشو پدرم

 ... دوتاتونم بشين ايشاالخوشبخت: -بابا

 .گفتيم همزمان محمد و من

 ...انشاهلل: -

 مزندگي رويايي شب اينکه تا شد سپري چطور اصالنفهميدم.  گذشت مي باد و برق مثل ها روز

 ... رسيد

 . کوبيد مي ضربه در به محکم داشت شيدا اومدم که خودم به

 ... کني؟ مي چيکار داري...  ديوونه ديگه کن باز عاطي: - شيدا

.  بودن ايستاده در جلوي شيده و شيدا.  کردم باز رو در و انداختم خودم به آيينه تو نگاهو آخرين

 رنگ اين عاشق.  بادمجوني بنفش. بود بنفش لباسام خودم انتخاب به.  من روي به رو درست

 ... خب بودم
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 شد مين ديده رسما که سابيدمش انقدر که بنفش سايه و محوي چشم خط و بودم ماليده کرم کلي

 کممش روي تا ام يقه زير از که داشت رنگي سفيد و حرير بزرگ پاپيون يه که بنفش تونيک يه. 

 امپ هم تونيکم از رنگتر پر بنفش دامن يه.  بود شده دوخته هام شونه روي طرفم رو از و اومد مي

 و سفيد و بنفش رنگهاي ترکيب هم روسري يه.  بودن کرده ماهش خيلي روش هاي طرح که بود

 خيره بهم لذت با.  بود سرم روي هم رنگي ياسي چادر.  بودم کرده سر لبناني مدل هم صورتي

 . بودن شده

 زده ذوق انقدر من حقيقت در ولي.  زديم مي حرف آروم هم گوش زير و کرد بغلم محکم شيده

 شيدا و شدم جدا ازش.  گم مي چي خودم فهميدم نمي و ميگه چي شيده شنيدم نمي که بودم

 هب داشت.  سمتش برگشتم دوباره و گرفتم رو نگاهش رد.  بود اتاقم توي نگاهش.  کردم نگاه

 . کردم بغلش محکم و کشيدم دستشو.  کرد مي نگاه اتاقم کف هاي چمدون

 ... دستم از شي مي راحت...  ناسم آجيه بيخيال: -

 هم.  نبود مشخص دلم با تکليفم که من.  هم شيده و شيدا زمان هم و ترکيد بغضم حرفم ابن با

 با اينکه از خوشحال.  ترکيدم مي داشتم غم شدت از هم و آوردم مي در بال خوشحالي از داشتم

 ههم غم بار تنها تنهاي بايد خودم.  شم مي هميشه از تنهاتر اونجا اينکه از ناراحت و بودم محمد

 کنارمون هم شيده و کرديم مي گريه هم بغل تو هم با.  بکشم دوش به رو روبروم هاي سختي

 .کرد مي پاک دماغشو دستمال با همش.  ريخت مي اشک و بود ايستاده

 مدمح تا بودن منتظر هم شيده و شيدا و بودن حاضر بوديم کرده رزرو شام واسه که تاالري تو همه

 . شديم جدا هم از محمد صداي با که کرديم مي گريه داشتم همينطور.  بريم هم با و برسه

 ام خونه خانوم نداري دوست نکنه خانم عاطفه...  کنين؟ مي گريه چقدر شماها بابا اي: -محمد

 ... ؟ بشي

 و وجل اومد محمد...  بودم شده عصبي همزمانم غم و شادي يعني.  داشتم که احساسي دوگانگي از

 مومت تو رو اون از تر مصنوعي که لبخندي با و طرفم گرفت بود دستش که رو رزي گل شاخه تا 2

 گفتم و زدم پس قدرتم همه با دستشو.  کرد نگاهم ثانيه يه بودم نديده عمرم

 بازي نقش خاطرش به بخواين که نداره وجود اي غريبه هيچ اينجا...  ندين زحمت خودتون به: -

 ... خواننده آقاي کنين
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 فلق و بيان تا شدم منتظر و دادم تکيه ماشينش به کوچه تو.  بيرون دويدم و ريختن هام اشک

 . ريختن مي امان بي اشکام.  کنن باز ماشينو

 اينا يداش و تاالر بودن رفته تازه بابام و مامان رسيد وقتي.  بود رسيده تهران از که نبود ربع يه هيچ

 بدم ازش چقدر.  کنيم مي گريه داريم ما که ديد اومد و پايين بود برده رو ساکم يه.  پيشم موندن

 ... بيشعوووور...  عوضي. ..  زد لبخند که لحظه اون اومد

 ونزب به بلند رو فکرام و پاهام روي نشستم و خوردم سر ماشين به بودم داده تکيه که همونطور

 . آورم

 ... احساسه بي روانيه بيشعوره پسره: -

 ليخي.  بزنم رو هه سکته مونده کم.  شد باز ماشين پشتي در که بود نشده تموم هنوز فحشام

 گاهن شد مي پياده داشت عقب از که کسي به و شدم بلند جام از ها گرفته برق مثل...  ترسيدم

 مي در حدقه از داشت چشمام ديدم مي که چيزي از.  کرد نگاهم و شد صاف.  بست رو در.  کردم

 . کرد باز دهن.  کردم نگاه دوباره.  کردم پاک چادرم با رو هام اشک.  بيرون اومد

 ... رادمهر خانم سالم: -

 ... ؟ زدم توهم نکنه

 خوده...  بود خودش....  نبود توهم....  نه ولي.  دادم جوابشو و کردم باز هم از زور به رو هام لب

 !! ... محبوب و طرفدار پر مجري!!!  حسيني علي سيد خود

 ... حسيني آقاي: -

 گفت و خنديد.  کنم کامل رو حرفم نذاشت

 ... ؟ نيام ام صميمي دوست عروسيه که نداشتيد انتظار: - علي

 رد و شيدا و شيده سرش پشت و بيرون اومد محمد لحظه همون.  دادم تحويلش لبخند يه زور به

 . کرد باز واسم رو جلو در علي.  ماشين سمت اومدن.  بستن رو

 .... شن نمي اذيت خان محمد...  بهتره بشينم عقب من...  حسيني آقاي بشينيد جلو شما: -
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 به.  کردن محاصره شيده و شيدا رو طرفم دو و نشستم عقب هم من.  نشست رو تلخي لبخند

 ... محمد؟ دوست اين هست کي ديدن نمي ها بيچاره و بود شب خب.  دادن سالم محمد دوست

 . شد خيره بهم آيينه تو از.  کرد تنظيم رو آينه و فرمون پشت نشست محمد

 ... ؟ کنيم تمومش رو بازي اين االن همين خواي مي: -محمد

 .درشتش چشماي تو زدم زل

 ... کنم نگاه مادرم و پدر چشم تو تونم نمي اونوقت...  ديره ديگه: -

 ... توني؟ مي سال يه بعد:  -محمد

 ... بيام کنار شهرتتون با نتونستم بگم تونم مي موقع اون...  اره: -

.  افتاد راه و داد تکون سري.  مفرد اون و بستم مي جمع فعالمو من حاال.  بود شده عوض جامون

 ... ؟ چشه اون.  علي همه از تر بد.  بودن گرفته ماتم همه.  شد نمي بلند صدايي کس هيچ از

 نبيرو داشت شيدا.  کنم شيطنت يکم کردم هوس.  نشه زهرمارمون آخري شب اين خواستم مي

 . گفتم بلند و بازوش به زدم سقلمه يه.  پنجره از کرد مي نگاه رو

 ... ؟ نيست آشنا بنظرت آقا اين شيدا: -

 هب من حرف با.  ببينه رو علي رخ نيم تونست مي راحت و بود نشسته محمد سر پشت شيدا

 که منم...  ؟ آقا کدوم که کرد سوال سرش حرکت با و هم تو کشيد ابروهاشو.  اومد خودش

 . گفتم بود کرده گل شيطنتم

 ... ؟ کنيد روشن چراغو ميشه...  ؟ خواننده آقاي: -

 و کردم اشاره علي به شد روشن که ماشين.  ماشين سقف سمت برد دست و زد لبخند يه محمد

 . گفتم علي به رو.  شد خيره علي به و کرد ريز چشماشو.  کردم نگاه شيدا به

 ... برنگرديدا: -

 . انگاري بود شناخته و بود کرده اناليز.  اوه اوه.  کردم نگاه شيدا به.  داد تکون سرشو و خنديد

 پرسيد خنده با شيده.  اش قيافه بود شده دار خنده خيلي.  قابلمه اندازه بود شده چشماش

 ... ؟ عاطي مگه کيه: - شيده
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.  المخوشگ خنده اون از.  خنديدم بلند بلند نبود خودم دست ديگه.  بزنه رو سکته شيدا ترسيدم

 . آيينه تو از شديم چشم تو چشم محمد با لحظه يه.  خنديدن و کردن نگاه هم به علي و محمد

 گفتم بلند و کردم نگاه شيده به.  گرفتم ازش نگاهمو سريع و شد پر خنده حين در چشمام

 ... خواننده آقاي دوست...  حسيني علي سيد...  کنم مي معرفي: -

 گفت و عقب برگشت علي.  بود ديدني هاشون قيافه فقط

 ... خوشوقتم: - علي

 . خنديديم بلند محمد و علي و من بعد و گذشت مدت يه.  بگذرم شيده چهره و حال خير از بهتره

 . دوتا اون هاي قيافه خاطر به

 . ترکيدن بعدش.  خورد گره هم به شيدا و شيده و علي هاي نگاه.  شدن پياده و رسيديم باالخره

 ارب اين.  مقابلم گرفت رو گلها دوباره و طرفم اومد محمد که کردم مي نگاه اونا به لذت با داشتم

 . گرفتم ازش

 ... شه مي تنگ واسشون دلم...  بودم عصبي...  خوام مي معذرت...  ممنون: -

 ... داري؟ دوستشون خيلي: - محمد

 ... دوستامن تنها...  خيلي از بيشتر خيلي: -

 . پايين انداخت رو سرش

 ... متاسفم: - محمد

 .... کردم قبول خودم...  نيست مهم: -

 ... ممنون: - محمد

 . سالن سمت افتاديم راه همه

 داسپن با در جلوي همه.  داخل رفتيم.  هستيم ورودي در جلوي که گفت و آورد در گوشيشو شيده

 تبريک که ما به مردم.  باال اوردم رو سرم.  صورتمون سرو روي ريختن مي نقل و بودن ايستاده

 .  خبره چه سرمون پشت دونستم مي.  موند مي باز دهنشون بعد بردن مي
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 دعوت نشد روم که گفتن انقدر که من دوستاي از تا چند و مرتضي و محمد و من فاميالي

 اب و طرفم اومد محمد مامان.  شدن متفرق.  شديم رد بودن کرده درست که تونلي از.  نکنمشون

 . بوسيد پيشونيمو لذت

 ... بشينيد داماد و عروس جايگاه تو بريد...  ماست مال امشب که سالن: - مامان

.  ليع رو بود مونده مات نگاهشون که دخترايي.  شدم خيره مهمونا به لذت با.  نشستيم و رفتيم

 الژي مخصوصا وااااي.  بزنم قهقهه بلند بلند خواست مي دلم.  شدم مي ذوقمرگ داشتم خدا واااي

 مي داشتن که خودمم دوستاي.  دوستي واسه علي کردن تور برا ريخته نقشه تا هزار بود معلوم که

 . حسودي از ترکيدن

 خيلي...  امشب بهم دادي حال خيلي....  گررررم دمت ولي شدم خبيث خيلي دونم مي خدايا

 ... باحالي

 گفت همه به بلند.  سمتون اومد دوربين با ژيال که بودم عارفانه مناجاتهاي همين حال در

 ... بدوعه بگيره عکس خواد مي کي هر: - ژيال

 ردک نگام نگران محمد.  گرفت رو ماجرا اونم و زدم چشمک شيدا به سريع من.  اومدن همه تقريبا

 اب دستش از رو ژيال دوربين.  اورد بودم داده بهش که رو مگاپيکسليم 22 خوشگل دوربين شيدا. 

 . ما مقابل ميز روي گذاشت و گرفت عذرخواهي

 ... يندرنيار ديگه دوربين خواهشا...  لطفا دوربين اين با بگيره رو عکسا خواد مي کسي هر: – شيدا

 ... :(((( خوشي از مردم خدا واي.  شد آب بر نقش ژيال هاي نقشه خخخخ

 و دوتايي اونقدر ولي نداشتيم زيادي مهموناي.  رو کارش کرد شروع و عکاس شد خودش شيدا

 . شدم مي رواني داشتم که باهامون انداختن عکس ذلک و غيره و تکي و تايي سه

 عکس بخواد که نموند کسي ديگه.  الحمدهلل شد کم محمد و من مشتريهاي اوردن که رو شام

 . ما سمت اومد و گرفت شيدا از رو دوربينم احترام و ادب تا هزار با مرتضي.  بگيره

 .... اس دوستانه عکس نوبت محمد اقا خب: - مرتضي

 جاش از و زد پس اروم رو علي دست محمد.  شه تابلند کشيد رو محمد دست و جلو اومد هم علي

 . نخورد تکون
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 ... ديگه پاشو...  واا: - علي

 . داد جواب حوصلگي بي با محمد

 ... ؟ چرا ديگه شما شين بيخيال خدا تورو ها بچه: – محمد

 .... بگين بهش چيزي يه شما خانم عاطفه: - مرتضي

 ؟ کنن مي اينطوري چرا اس نقشه چي همه ميدونن که اينا. ..  شدن خل پاک دوتا اين خدايا واااي

... 

 . بود گرفته ام خنده حرکاتش از.  انداخت مي باال ابرو و چشم داشت.  کردم نگاه مرتضي به

 ... خانم ناهيد و خواننده آقاي اصليه عروسي واسه بذارين رو هاتون عکس ايشاال مرتضي اقا: -

 ... ؟ چشونه اينا وااا.  پريد مرتضي و علي روي از رنگ

 . دادم ادامه

 ... زودي به ايشاال: -

 . هوا پريدم سرم پشت از درست صدايي شنيدن با

 ...؟ محمد نميندازي عکس منم با: -

 . برگشتم.  بوديم داده سوتي بد. فهميدم رو مرتضي حرکات دليل تازه

 کش چقد.  بود مونده باز غار اندازه دهنم.  گيرن نمي اروم ندن سکته منو امشب تا اينا...  خداااياااا

 ....؟ بشه وارد بهم بايد اخه

 ...ببينم داييم پسر عروس جاي رو شما نداشتم انتظار اصال...  رادمهر خانم: -

 ... کرد؟ مي چيکار اينجا اين

 دايي؟؟؟ پسر...  موحد اقاي سالم: -

 .داد تحويلم خوشگلي لبخند

 ... بنده داييه پسر نصر محمد ايشون و هستم موحد امين بنده...  کنم مي معرفي..  بله: -
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 نيدهش نکنه.  افتادم ام سوتي ياد تازه.  مرتضي و علي همينطور و بود نگران.  کردم نگاه محمد به

 ... پرسيد مي يا گفت مي چيز يه بود شنيده اگه نه...  باشه؟

 من عدب بندازين شما اول...  بودين گرفته عکس نوبت زودتر شماها اينکه مثل مرتضي اقا: -امين

... 

 . ايستاد روبروم امين که شيده و شيدا پيش برم شدم بلند منم.  شد بلند ناچارا محمد

 ريگي مي تصميم زندگيت واسه خودت...  داري انتخاب حق چون کردي اينکارو چرا نميگم: -امين

 ودوج به بهت نسبت حسايي يه داره دلم تو که بودم نگفته بهت چون ندارم بازخواستتم حق... 

 ازت و...  بدوني خواستم مي فقط..  بگيرم احساسمو جلو بايد کردي ازدواج که االن ولي....  مياد

 جلوي ميتونم االن چون کردي ازدواج بودي مند عالقه بهش که کسي با زود که کنم مي تشکر

 هتب عالقم تونستم نمي ديگه کردي مي ازدواج محمد با بعد سال اگه...  بگيرم حسمو پيشرفت

 ... باشي خوشبخت...  ببرم بين از رو

 به خيره منم و بهم شد خيره.  باشه چيزيش يه زدم مي حدس.  کردم مي نگاهش غم نهايت با

 .شد پر چشمام.  باشم متوجه اينکه بدون.  اون

 ... بشي خوشبخت: -امين

 ور امين و من داشت.  شدم چشم تو چشم محمد با. نکنم گريه تا محيطو اون کنم ترک خواستم

 . دوستاش سمت برگردوند نگاهشو تفاوتي بي با.  کرد مي نگاه

 ات بقيه و کردن خداحافظي باهامون همونجا سري يه.  رسيد خداحافظي وقت و شد تموم مهموني

 بود اورده رو چمدونام بابا رسيديم که در جلو.  انداختنمون راه براي.  اومدن باهامون خونه در دم

 يگهد هم بقيه و محمد پرشياي پشت گذاشتن رو وسايالم مرتضي و علي.  بود در جلوي و پايين

 رسيدين قبل.  کرديم خداحافظي همه با تک تک محمد و من. ايستادن در دم همون و نرفتن داخل

 هيچوقت که اي خونه.  انداختم اتاقم و خونه به رو نگاه اخرين و باال دويدم کسام عزيزترين به

 ميرين بگه نيس يکي اخه.  شد مي تنگ دلم چقدر.  بذارم پا توش سابق مثل نميتونستم ديگه

 ... که؟ بميري
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 امانمم.  کردن مي گريه.همه.  بابام بعدش.  مامانم بغل انداختم رو خودم گريه با.  پايين برگشتم

 يدبوس مي رو صورتم و سر همش و بودم شده گم بابا بغل توي...  و خودم مادربزرگام وشيده شيدا

 . روکشيد چادرم اروم اتنا. 

 . کردم نگاهش

 يخيل تو بدون... بود شهر اين تو محمد اقا کاش...  ميشه تنگ برات دلم خيلي من ابجي: - اتنا

 ... شم مي تنها

 هق قه دوتايي بلند بلند و کنار بودم گذاشته رو خجالت.  کردم بغلش محکم و زانوهام رو نشستم

 دمبو مجبور.  ماشين تو نشستم و کردم خداحافظي همشون با باره سه و دوباره بعد.  کرديم مي

 و علي بعدش و اومد هم محمد بعد کمي.  عقب برم نميشد که ادم اونهمه جلوي.  بشينم جلو

 ... مرتضي

 ... ؟ بيان ما با خوان مي اينام حسين يا

 و يار هيچ ديگه.  گرفتيم فاصله اسپند دوده و ماشينها چراغ نور از و کرد روشن ماشينو محمد

 پاک رو هام اشک پس.  کوه مثل.  بعد به ازين باشم محکم بايد پس.  نداشتم خدا جز ياوري

 ودب شيده.  کردم بازش.  شد بلند گوشيم اس ام اس صداي که بوديم نشده دور زياد هنوز.  کردم

 بود نوشته

 ... باش خودت مواظب عاطي: - شيده

 . نوشت دوباره.  زدم تلخي لبخند

 ... پسر؟ تا سه اون بيارن سرت مال بال نزنن ميگم باش خودت مواظب گفتم راستي: -شيده

 ...نوشتم.  خب گفت مي راست.  زدن تند به کرد شروع قلبم

 ...؟ نگفتي زودتر چرا سرم بر خاک: -

 .داد جواب

 ... خدا به توکل بخون الکرسي ايت يه...  نده راه دلت به بد...  کردم شوخي: - شيده
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 خواب به رو خودم گرفتم تصميم زياد استرس از و الکرسي آيت خوندن به کردم شروع سريع

 ... ديگه خلم خب.  بزنم

 محيط اين و شد نمي بلند کسي از صدا.  بستم رو چشمام و صندلي پشتي به دادم تکيه رو سرم

 هب داشتم.  اومد نمي من چشماي به خواب و بود شب دو ساعت حدودا.  کرد مي ترسناکتر برام رو

 ... خودش به توکل.  خدا و بود خدا فقط.  همنشيني بدون.  کردم مي سفر اي ناشناخته دنياي

 اهر تموم.  ببلعم رو محمد نفسهاي صداي تونستم نمي و بود شده قاطي ها نفس صداي راه کل

 وقفمت با باالخره اينکه تا نخوابيدم هم ثانيه يک ولي نکردم باز هم از چشم رو تهران تا شهرمون

 . کردم باز رو چشمام ماشين شدن

 ... نباشي خسته...  نکنه درد گلت دست...  محمد آقا: - علي

 . گفت کرد مي باز رو کمربندش که حالي در محمد

 ... حسابي داديم زحمت...  داداش خواهش: - محمد

 پسرها دوباره.  شديم پياده همه.  بودم خونه اين و کوچه اين عاشق چقدر.  کردم نگاه اطراف به

 . کردم حمل رو خودم کردم لطف منم و و باال بردن رو هام چمدون

 ... محمده پارکينگه تو ماشينم...  رسونمت مي من..  جان مرتضي: - علي

 ادهايست در جلوي.  سرش پشت هم مرتضي و دوباره پائين رفت محمد.  کردم تشکر ازشون کلي

 علي.  بودم تنها ديگه.  داشتم بدي حال.  بودم گرفته استرس.  کرد خداحافظي ازم علي.  بودم

 . جلو اومد.  طرفم برگشت و کرد مکث رسيد که ها پله جلوي

 دهش که کاريه ديگه ولي ناراحتم کارش اين بابت من...  خوبيه پسر محمد...  رادمهر خانم: - علي

 ... کنيد حساب من کمک رو شدين اذيت و ناراحت چيزي از يا اومد پيش مشکلي اگه...  فقط... 

 . زدم لبخند

 ... ؟ باشه: - علي

 ... ممنون..  باشه: -

 . نبودم تنها اونقدرهام.  خوابيد هام استرس.  شدم اروم خيلي
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 ... ؟ رودربايستي کوچکترين بدون: - علي

 . خنديدم دوباره

 ... واسي در رو بي: -

 هک تو کشيدم رو چمدونام.  رفت و کرد خداحافظي و داد تحويلم لبخند يه دوباره گفتم که اينو

 رو اش خونه وجب به وجب عشقي چه با.  رفت جلوتر و دستش گرفت رو دوتاش.  اومد محمد

 . کردم مي نگاه

 ناي.  محمد ارزوي با دفعه اون.  خونه اين تو گذاشتم رو پام که اولي دفعه بخير بخير يادش اخي

 ... محمد خود با دفعه

 گذاشت رو چمدونام و در يک جلوي ايستاده.  رفتم سرش پشت و برداشتم رو چمدونم يکي اون

 . گفت و سمتم برگشت.  بيرون بود اومده توش از قبل دفعه که بود اتاقي کنار.  جلوش

 ... شماست اتاق اينجا: -محمد

 االح.  بستم رو در و تو کشيدم رو چمدونم تا سه اول.  کردم باز رو در و جلو رفتم و گفتم ممنوني

 سمت.  کردم بازشون آروم بعد.  چرخيدم و بستم رو چشمام.  بود نگاهم با اتاق خوردن وقت

.  روش مطالعه چراغ يه با مطالعه ميز يه پنجره زير و بود پنجره روبروم.  بود ديواري کمد راستم

 رهپنج.  قدي آئينه يه و.  عسلي دوتا با بوود تخت يه ها پنجره از يکي زير و ديواري کمد روبروي

 . سوخته اي قهوه پتوي و بودن رنگ کرم هم بالش و روتختي و داشتم رنگ کرم کرکره ها

 سوراخ تموم اول.  بودم خسته خيلي.  کندم رو لباسام و کردم قفل رو در.  شدم اتاق اين عاشق

 . :) بود خالي ها کمد و ها کشو همه.  گشتم رو اتاق هاي سنبه

 . حسابي خواب يه.  خوابيدم جين شلوار با همونطور و تخت روي پريدم بيخيال

 وقتي.  مکن اناليز رو موقعيتم تا کشيد طول يکم.  شدم بيدار خواب از شديدي تشنگي احساس با

 . نشست لبم روي بزرگي لبخند محمدم خونه تو که اومد يادم

 رمس روي انداختم هم رو روسريم و.  کردم تنم بودم انداخته زمين روي که رو تونيکي و شدم بلند

 فماطرا به نگاه يه.  آشپزخونه رفتم پاورچين پاورچين.  اومد نمي صدايي هيچ.  رفتم بيرون و. 
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 . بودم اورده جهيزيه خودم اگه.  کنم باز رو يخچالش شد نمي روم بازم ولي نبود محمد.  انداختم

 ... آخيش.  کشيدم سر و کردم پرش آب شير زير و برداشتم ليوان يه و رفتم.  بابا خيال بي

 تر ينپاي يکم راستش سمت.  بود شده نصب تلوزيون باالي.  گشتم ساعت دنبال و بيرون اومدم

 چقدرتو پسر اين خدايا.  بود محمد از بزرگ و خوشگل خيلي خيلي عکس يه...  اخي...  ساعت از

 . آم مي وجد به هم عکسش ديدن از...  شم مي نابود دارم.  بود کرده باز جا من دل

 ور راستش پاي و بود داده تکيه ديوار به رو دستش يه.  قد تمام و بود سفيد و سياه عکسش

 ... بود قشنگ چقدر.  دوربين لنز تو بود زده زل و بود گذاشته چپش پاي کنار ضربدري

 رو در و اقات تو رفتم بگيره رو مچم و ببينتم جايي يه از اينکه ترس از و بيرون کردم فوت رو نفسم

 و پيام چقدر اووووه.  گوشيم سراغ رفتم.  کردم مي تنهايي احساس خيلي.  گرفت دلم.  بستم

 !! داشتم تماس

 بود نيم و سه ساعت...  بود؟ چند ساعت نفهميدم کرد پرت رو حواسم انقدر محمد عکس اين آه

 !! بودم خوابيده چقدر... 

 ... بود نوشته.  بود علي از يکيش.  کردم باز رو هام پيام

 ... هستي خوبي دار امانت ميدونم...  منه شماره اين آبجي – علي

 روي تمنشس.  برداشت بوق چندتا از بعد.  گرفتم تماس بود زنگيده کلي که مامان با.  زدم لبخندي

 .  دادم سالم و تخت

 . دادم سالم و تخت روي نشستم

 ...کردي جون نصف رو ما...  دختر؟ پس کجايي تو: - مادرم

 وشيوگ صداي اصال چون شدم بيهوش کنم فکر البته...  برد خوابم بودم خسته انقدر ببخشيد: -

 ... نشنيدم

 ... ميگذره؟ خوش...  خب...  محمد به زديم زنگ...  نميدي جواب که تو بله: - مادرم

 . کردم بغض

 .... تنهام اينجا مامان: -
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 دآي مي هم شما...  ميريم و ميايم ماهم..  هست محمد...  نکنيا گريه..  مامان برم قربونت: - مادرم

 ... ؟ ها محمد جلوي نکني قراري بي....  زني مي زنگ شدي دلتنگ وقتم هر... 

 ... من عوض از ببوس هم رو اتنا و بابا...  برسون سالم...  ماماني باشه: -

 ... نداري؟ کاري...  عزيزم باش خودت مواظب: - مادرم

 ... خداحافظ...  دعاکنيد...  ماماني نه: -

 ... خدافظ: -

.  کردم بازشون و هام چمدون سراغ رفتم.  کشيدم سرم از روسريمو و عسلي رو گذاشتم گوشيو

 شده کار غرق انقدر.  اتاق تو چيدم رو هام وسيله تمام دقت تمام با بعدش.  کرده خالي رو همه

 ويه.  بود مغرب اذان صداي.  شد بلند گوشيم صداي.  شدم نمي متوجه رو زمان گذشت که بودم

 دهش غذا هم عصرم و ظهر و صبح نماز که سرم تو کوبيدم دستي دو.  نخوندم ظهر نماز افتاد يادم

 . مغرب نماز به ايستادم اومدم و گرفتم وضو رفتم بيرون.  بود

 ردمک باز که رو در.  کردم عوض رو بود تنم ديشب از که لباساهايي نماز بعد.  بود شده مرتب اتاق

 اورد رو سرش من صداي با.  دادم سالم اروم.  بود شده غرق برگه تا چند تو که ديدم رو محمد. 

 که هوايي تو االن که بود اين مهم.  صداش سرديه نبود مهم.  داد رو جوابم خشک و سرد و باال

 . هاش برگه تو رفت دوباره.  کشيدم مي نفس کشيد مي نفس محمد

 ... بذارم؟ کجا رو اينا من...  ببخشيد: -

 !! بود شوهرم مثال...  نگا زدنمو حرف.  کردم اشاره چمدونام به

 ورودي در کنار رفت.  برداشتم خودم رو سومي و گرفت رو دوتاشون.  سمتم اومد و شد بلند جا از

 . داد نشون بهم رو در يه

 ... انباريه اونجا: - محمد

 رو چمدونم.  بود کوچيکي انباريه و داخل رفتم منم.  بيرون اومد بعد دقه چند و تو رفت خودش

 تو راستش دست و بود ايستاده در دم هنوزم.  بيرون اومدم و ديگه دوتاي اون روي گذاشتم

 . بود جيبش

 ... منه اتاق هم اونجا...  حمومه اونجا...  دستشوييه اونجا: - محمد
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 برگه تا چند و دفترچه يه و ايستاد اپن جلوي رفت.  داد مي نشون بهم رو مکانها دستش با

 . ايستادم مقابلش و رفتم.  برداشت

 يآژانس از فقط لطفا...  بشه الزمتون ممکنه که هاييه تلفن وشماره ها آدرس همه تو اين: - محمد

 واسه هم هام برگه اين...  اطمينانه قابل...  کنيد استفاده نوشتم براتون اينجا شمارشو که

 و يخچال توي اينکه اهان....  ؟ چي ديگه...  و...  بندازين بهش نگاهي يه خودتون...  دانشگاهتونه

 ينکها و...  کنم تهيه تا بگين شد الزمتون چيزي اگه بازم..  هست نياز مورد وسايل همه اشپزخونه

 تا.. . کنم واريز حسابتون به رو مبلغي يه ماه به ماه تا کنيد اس ام اس برام رو حسابتون شماره

 ... وظيفمه اين هست اتون شناسنامه تو شوهر عنوان به اسمم وقتي

 ايستاده.  هاش برگه تو کرد فرو سرشو دوباره و رفت.  دادم تکون سر فقط و گرفتم ازش رو اونا

 ... ؟ برم کجا...  ؟ کنم چيکار دونستم نمي و بودم

 . برم بودم مجبور ولي بودم مي محمد پيش شد مي کاش.  اتاق تو برگردم خواست نمي دلم

 ... هدانشگا تو بود کالسم اولين فردا پس.  کردم پوفي و انداختم نگاهي يه ها برگه به اتاق داخل

 رت صميمي و مهربونتر خورده يه محمد کاش.  پوسيدم مي داشتم دلتنگي از.  کنه خير به خدا

 ... خدا...  هعي.  کرد مي برخورد

********** 

 محمد

 که داره کارم چه يعني.  رفتم مي رژه اتاق تو فقط پرکنده مرغ عين بود زده زنگ مرتضي وقتي از

 ... ؟ بشه خراب چي همه شدن درست عوض و ببينه رادمهرو بياد نکنه...  ؟ نبودم و اومده بار چند

 يم برش قيمتي هر به و ميرم کنه مي حسادت داره کنم حس که اين محض به...  اومد وقتي... نه

 .... بگيريم طالق گفتم کردم غلط ميگم شم مجبور اگه حتي....  گردونم

 ... باهام؟ داره کار چي يعني...  ام خونه تو ميذاره پا داره مدتها از بعد ناهيدم خدايا

 ربذا. شدم پشيمون که در سمت بزنم شيرجه خواستم.  اومد باالخره.  شد بلند در زنگ صداي

 نيدمش نمي واضح. چسبيدم در به و شدم گوش پا تا سر.  تو به توکل خدايا.  کنه باز رو در رادمهر

 به بودن زده زل و بودن ايستاده دوتاشونم.  جلوتر رفتم.  بيرون رفتم و کردم باز رو در پس. 

 . همديگه
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 ... بفرماييد؟: - رادمهر

 ... نياوردم؟ جا به...  هستم ناهيد: -ناهيد

 جلوتر رفتم.  بود وقتش حاال.  ناپيدا تهش کردم ذوقي يه

 ... هستن من نامزد ايشون...  اومدين خوش سالم: -

 ...داشتين؟ عجله اينقدر همين خاطر به پس...  نصر اقاي سالم: - ناهيد

 چقدر که واي… حسادت؟ يعني جمله اين... ؟ حساسه من رو هنوز ناهيد يعني اين.. . خدايا

 ... ناهيدم بينمت مي بازم اينکه از خوشحالم

 . رادمهر سمت برد دستشو خونسردي با ناهيد.  ندادم جوابشو

 ... بشي خوشبخت...  عزيزم خوشوقتم: -ناهيد

 زياد ادب با رادمهر.  دربياره منو حرص خواست مي شايد.  خوردم جا حرکتش ازاين خيلي

 وت چاي فنجون دوتا با و اشپزخونه توي رفت بعدش.  مبل سمت کرد راهنماييش و کرد تعارفش

 . بيرون اومد سيني

 گفت دستپاچگي با و برداشت مبل روي از رو کيفش و چادر و کرد تعارف بهمون رو چاييها

 ... خدافظ...  اجازتون با...  شده ديرم...  برم ديگه من خب خيلي: - رادمهر

 نمي.  شد حاکم بينمون سکوت دقيقه چند.  بديم جوابشو نذاشت حتي.  داشت کالس حتما

 وبارهد و ميدم توضيح واسش چيو همه بکنه اعتراضي کوچکترين اگه.  بزنم حرفي هيچ خواستم

 فکارا همين تو.  کنم نگاه بابام و مامان روي تو تونم نمي ديگه بعدش.  کنم مي خواستگاري ازش

 . برداشت رو چاييش فنجون و جلو اورد دستشو ناهيد که بودم

 ... باشي نکرده اشتباه ايندفعه اميدوارم: -ناهيد

 چي؟ يعني: -

 ... نشکنيش باش مواظب...  اد مي خوبي دختر نظر به: -ناهيد

 ...شکستم؟ رو تو که بودم من يعني: -
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 گفت و خورد رو چايش از جرعه يه تفاوتي بي با

 مقابل طرف اگه....  بينه مي ضربه داره دوستش که کسي از ادم... نبود اين منظورم نه: -ناهيد

 ...نمياد خيالت عين کنه کاري هر نباشه مهم برات

 .باال رفت درجه يه صدام

 ...نداشتي؟ بمن اي عالقه هيچ تو بگي ميخواي يعني:-

 ... نيومدم اينجا حرفا اين براي من...  کردي ازدواج تو االنم...  چي همه شد تموم ديگه: -ناهيد

 . ميز روي گذاشت و دراورد جعبه يه توش از.  کيفش سمت برد دست و کشيد سر چاييشو

 تگف و مرتضي اقا زدم زنگ اينکه تا نبودي اومدم بار چند...  بود مونده جا من پيش اين: -ناهيد

 ... برم ديگه من خب...  اي خونه امروز

 . شدم بلند پاش به و زدم چنگ موهام به

 ..اومدي خوش: -

 . دادم نمي ترکيدن اجازه بهش که بغضي و موندم من.  بست رو در سرش پشت و رفت

 امدست اين با خودم اي حلقه.  بود اش حلقه.  بود درست حدسم.  کردم روباز جعبه و ميز سر رفتم

 به ردخو کردم پرت محکم رو جعبه.  نگرفتم دستم تو رو دستي هيچ بعدش و قبل و کردم دستش

 . زمين افتاد و وي تي

 غير براش هم کردنم تحمل حتي... نداره؟ دوستم اصال يعني...  ؟ نگفت احساسش از چرا

 ... رفت زود چقدم.... ممکنه؟

 . برد خوابم و کرد هنگ مغزم که کردم فکر انقدر.  تخت روي کردم پرت رو خودم و اتاق تو رفتم

.  کرد مي در نثار لگد و مشت زورش همه با داشت يکي.  پريدم خواب از بلندي صداي شنيدن با

 فتگر رو ام يقه و تو پريد علي.  کردم بازش و در سمت و رفتم هولکي هول...  شکست در بيشعور

 . زد مي داد. 

 ... تو؟ دست امانته اون مثال بيشعور: - علي

 . گفتم و گرفتم رو دستش
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 ... ؟ شده چي...  ؟ علي چته: -

 شهر اين توي کجاست حاال تا زنته حاال که اوني دوني نمي...  مردي؟ تو...  ؟ کجاست: - علي

 ... ؟ غريب

 گفتم و زدم پس محکم دستشو.  برداشت رو وجودم تمام ترس.  افتاد دوهزاريم حاال

 ... ؟ علي چنده ساعت: -

 .... شب 0: - علي

 ... حسين يا: -

 نفس هي.  کنم پيدا روزشو و کنم تمرکز تونستم نمي.  بود ميز رو اش برنامه.  اتاقش سمت دويدم

 ... من خداي واااي.  بود شش تا کالسش.  شدم خيره کاغذ به دوباره و کشيدم عميقي

 . دوختم چشم علي به.  بود زده زنگ بار پنج.  برداشتم اپن روي از گوشيمو و بيرون دويدم

 ... ؟ نيومده فهميدي کجا از تو...  ؟ مونده کجا...  بود شش تا کالسش: -

 هر ... شد قطع که بپرسه چيزي ازم نگراني با خواست مي...  زد زنگ بهم پيش ساعت يه: - علي

 ... کنه بخير خودش خدا...  خاموشه گوشيش گيرم مي چي

 . بيرون کردن فوت قدرت با رو نفسم و موهام الي کردم فرو رو دستام

 به خاک نگفتم بهش هم رو اينجا آدرس...  ؟ کجاست يعني..  ؟ کنم سرم تو خاکي چه علي: -

 ... سرم

 . در سمت رفت علي

 ... باشه دانشگاه جلوي هنوز شايد...  دنبالش بريم بيا: - علي

 بودن بلد هم رو جايي.  گشتيم اطرافو اون جاي همه دوازده ساعت تا.  نبود دانشگاه جلوي.  رفتيم

 کلي.  خوندم بودم بلد دعا و ذکر و آيه چي هر...  ؟ اومد مي سرش باليي نگرده خدايي اگه...  آخه

 برم کالسش ساعت فردا گرفتم تصميم.  خونه رسوند رو من علي.  نبود ازش خبري هيچ.  گشتيم

 . پليس سراغ رفتم مي بايد نبود اگه.  دانشگاه
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 فردا...  اه.  داشت کالس 29-22 ساعت فردا.  مبل روي نشستم و برداشتم برنامشو اتاقش تو از

 ... لعنتي.  کار سفارش يه تحويل واسه سيما و صدا رفتم مي بايد 0 ساعت

 . موهام الي زدم چنگ محکم

 

 

 

*************** 

 عاطفه

 . فرستادم خدا براي بوس يه و دادم بدنم به قوسي و کش يه.  نشستم و شدم بلند

 يه هميچين دختره...  بخوابم راحت اينقدر کردم نمي فکر...  مخسي...  گرم دمت جونم خدا: -

 مبپرس آدرس شوهرم از اينکه به برسه چه.  رفت يادم خودمم اسم که اومد منتظره غير و اي دفعه

... 

 حماقت اين به دلخوشم.  شد باز گوش بنا تا نيشم و کردم تکرار رو شوهرم کلمه ديگه بار يه

 ... شيرين

 و وندمخ قران يکم.  ايستادم صبح نماز به و گرفتم وضو.  کنار گذاشتم و برداشتم روم از رو چادرم

 . کردم باز جلوم رو کتابام بعدش

 . بخونم درس خوب که بود بسته عهد منم و بود دانشگاهم روز اولين ديروز

 حرفا هچ دختره با نيست معلوم...  ؟ کجام من که نمياد خيالشم عين کسي معلومه خب...  بيخيال

 رسيدهن من...  ؟ داريم ما شانسه اينم...  بود سفيد که پوستشم...  قيافش بود قشنگ...  نزدن که

 چشمب رو محمد کنار بودن طعم يکم من تا بياد نشه راضي زوديا اين به کنه خدا...  برگشت دختره

 ... 

 پاورچين و کردم جور و جمع.  شدم بلند و کردم پاک رو هام اشک.  انداختم نگاه يه ساعت به

 . گرفتم پيش در رو دانشگاه راه.  بيرون زدم پاورچين
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 ينمبش بست برم بايد...  ؟ کنم پيدا ادرسو چطوري...  ؟ بگيرم سرم به گلي چه امروز حاال...  ؟ خب

 . ديدم رو علي و شد فرجي يه بلکه و سيما و صدا در جلو

 منشست.  دادن درس مشغول و بود کالس سر استاد.  شدم دانشگاه وارد و خنديدم خودم افکار به

 . روم جلو گذاشتم رو هام برگه و کالس سر

 که يشبد مثل...  نابودم نباشي مواظبم تو اگه...  گلي خيلي ولي...  ؟ بيخيالم اينقدر چرا من خدايا

 ... کنم پيدا جوري يه رو خونه کن کمک...  برم قربونت...  دادي نجاتم

 مداو يکي و شد باز در.  بودم نوشتن مشغول.  شد زده در که بود گدشته کالس از ساعت يه حدود

 بازي نهديوو به کرد شروع قلبم که خبره چه ببينم باال گرفتم رو سرم.  شد بلند ها بچه همهمه.  تو

 . درآوردن

 ... کرد؟ مي چيکار اينجا محمد

 ... ؟ هستن رادمهر خانم شرمنده استاد...  سالم: - محمد

 ... داشتين؟ امري..  بله...  نصر؟ اقاي شما احوال: - استاد

 . بيرون کرد فوت دار صدا رو نفسش

 ... ؟ بريم که بيان من با بدين اجازه کنيد لطف ميشه: - محمد

 ... نداره ايرادي...  بله بله: - استاد

 گفت و کرد نگاه بمن

 ... ببريد فتشري تونيد مي: - استاد

 ديدن از منم.  بيرون رفت و کرد عذرخواهي بندازه نگاهي ها بچه سمت به اينکه بدون محمد

 با . ببينم هاشونو قيافه و بيام قر ها بچه برا يکم که بودم شده زده ذوق اونقدر نجاتم فرشته

 . بود ايستاده راهرو تو.  بيرون زدم تشکر با و کردم جمع رو وسايلم دستپاچگي

.. . ؟ چيکار دنبالم اومده يعني... ؟ چشه نبود معلوم.  افتاد راه و دوخت بهم رو خشمش از پر نگاه

 ...مونم نمي اواره ديگه...  شکرت خدايا اومده که چي هر واسه...  ؟ نبودم ديشب فهميده اصال
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 يشههم که منم.  شد وارد و کرد روباز در.  رفتيم باال ها پله از و شديم پياده.  خونه در جلو رسيديم

 . سوخت صورتم که خونه داخل چرخيدم و بستم رو در. سرش پشت خدا

 ... ؟ چرا...  محمد غضبناک چشماي تو شدم خيره ناباوري با و ام گونه روي گذاشتم رو دستم

 . زد داد

 بهم بايد فهمي نمي...  امانتي؟ من دست گي نمي...  ؟ حاال تا ديشب بودي گوري کدوم: - محمد

 ... ؟ رو اينا فهمي نمي...  ؟ مياي کي و موني مي قبرستوني کدوم بدي خبر

 . پايين اوردم رو صدام.  ريختن هام اشک.  بهش بودم خيره همونطور.  شد پر چشمام

 ... من...  من: -

 . کشيد مي نفس بلند بلند و بهم بود خيره

 زدم زنگ من...  شد تموم باطريش چون شد خاموش گوشيمم...  نداشتم رو اينجا آدرس من: -

 ... ببخشيد...  متاسفم...  من...  من...  بهتون

 ريهگ و نشستم همونطور اي دقه چند.  کردم بغل رو زانوهام.  در پشت نشستم و اتاقم ست دويدم

 اما.. . امانت يه عنوان به حتي.  بود شده نگرانم اينکه خوشحاليه از.  خوشحالي از دفعه اين.  کردم

 . بود شده نگرانم

 . شد کوبيده در به ضربه چند

 ... کن باز رو در: – محمد

 رو در و شدم بلند بالفاصله پس کنم مقاومت جلوش تونستم نمي.  تر پايين بود آورده رو صداش

 . بود پايين سرش.  کردم باز

 ... ؟ بودي کجا: - محمد

 . مداد توضيح براش کامل و کردم پاک مانتوم آستين با ها بچه مثل رو اشکام.  شد شل نيشم

...  منبود حفظ شمارتونو...  خب ولي بگيرم تلفن يکي از خواستم مي شد خاموش که گوشيم: -

 دممون...  مسجد يه به خورد چشمم اينکه تا رفتم پايين و باال خيابون همون تو خورده به بعدش

 ... نباشم خيابون تو و اونجا بمونم شبو تا شدم قايم هم بستني رو مسجد در شب...  اونجا
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 . نياورد باال اصال رو سرش

 امانتي تو...  کن حفظ هم رو ام شماره...  بده خبر بهم ميري جا هر بعد به اين از لطفا: - محمد

 ... اينجا

 . آورد در رو دوربينم و جيبش تو کرد دستشو.  کنم بوسش بپرم خواست مي دلم چقد که واي

 . طرفم گرفت

 ... باش هاش عکس مواظب لطفا...  ماشين تو بود مونده جا اين: - محمد

 ... کنم پاک همشونو االن همين تونم مي بخواي اگه: -

 . انداخت باال شونه

 ... فقط...  بکن داري دوست کاري هر...  نميدونم: - محمد

 . دادم اش ادامه خودم و کردم قطع حرفشو

 ... دمشون نمي کسي به: -

 اساحس بشربي اين چقدر.  بودم شده خيره اتاقش بسته در به.  در جلوي موندم.  اتاقش تو رفت

 رسد دوست از چه هر...  نداره عيب ولي.  گوشم تو زده که نکرد هم خواهي معذرت يه.  بود

 ... نکوست

 يا هفته.  بودم بلد بهتر خودمم اسم از رو خونه آدرس ديگه من و گذشت باد و برق مثل هفته سه

 محساب تو هم ام جهيزيه پول.  گشتم برمي آژانس با و رفتم مي آژانس با.  داشتم کالس روز 4

 هشمار بهش ديد وقتي هم محمد.  نداشتم مشکلي هيچ پول اين با حداقل سال يه اين تو و بود

 فتهگر تصميم من ولي.  اتاقم تو ميذاره کارتو و کنه مي باز برام حساب يه گفت دم نمي حساب

 . بذارم براش جا يه رو همه رفتنم موقع و نزنم دست بهشون بودم

 قرار بي منم اونوقت چون کرد نمي گريه ولي داشت بغض صداش.  زد مي زنگ بهم روز هر مادرم

 کم کم که دونستم مي.  آورد مي در رو اشکم و کرد مي تابي بي خيلي اتنا عوضش.  شدم مي

 ... ديگه خب ولي کنن مي عادت

 ... دروغ به همشم.  باشه خوش دلشون تا گفتم مي براشون هاش خوبي و محمد از کلي منم
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 و صدا که سفارشي کار دوتا خاطر به.  ديدم نمي رو محمد ساعت دو جمع سر روزي من چون

 مي بر شش ساعت حدودا ظهر بعد و بيرون رفت مي ها صبح.  بود سپرده بهش همزمان سيما

 . گشت

.  کرد مي صحبت باهام مهربون و صميمي کلي و زد مي زنگ بار يه روز سه دو هر هم شوهرم مادر

 . بود خوبي خانم خيلي.  کرد مي محبت دخترش جاي من به و نداشت دختر

 يه پخت دستور دفعه هر.  پرسيدم مي سوال ازشون کلي و کردم مي استفاده فرصت از هم من

 نازشو.  حاال تا بودم نداده انجام ولي کردم مي نگاه مامانم آشپزي موقع.  بودم بلد تقريبا.  غذا

 برام حوصله و صبر کلي و ذوق تا هزار با هم اونا.  کردم مي داشت ياد دقت به و پرسيدم مي

 . پرسيدم مي هم خريد نحوه درباره مادرم از.  دادن مي توضيح

 . مشاوره و احوال و حال کلي و زدن مي زنگ همه خالصه

 رو زير رو اش خونه همه از اول.  کردم رو استفاده نهايت محمد هاي نبودن از هفته سه اين تو

 نجااي گزاشتم پامو که اولي دفعه که اتاقي هم يکي و محمد خود اتاق يکي.  اتاق تا رو جز به کردم

 اشون دستگيره رو دست گاهي.  اتاق دوتا اين تو برم کردم نمي جرعت اصال.  اومد بيرون ازش

 . شدم بيخيال ديگه.  برم تونستم نمي تو ولي ميذاشتم هم

 خورده اينقدر خودم.  پختم مي همزمان غذا دوتا روزي وقتا بعضي.  کردم مي هم آشپزي تمرين

 . اومدم برنمي پسشون از بود نوع دو چون ولي پختم مي کم.  ترکيدم که بودم

 ... ؟ نه يا هست کنه زندگي تنها پيرزن پيرمرد اينورا که پرسيدم ازش اومد محمد که شب يه

 رس ام حوصله که وقتايي گفتم منم.  خواي؟ مي چي واسه بود داده گير چون شد مشکوک يکم

 ولا طبقه که گفت و زد مهربون لبخند يه.  بدم انجام واسش داشت کاري اگه يا کمکش برم ميره

 . هست تنها پيرزن يه

 يه رفتم که اول روز.  اون واسه برم مي رو شد مي بهتر که اوني.  غذام نوع دو از بعد به اون از منم

 بهم تعارف بي خواست چيزي يا داشت کاري اگه که کردم خواهش ازش و شدم مهمونش چايي

 . کرد دعا برام خيلي اونم.  بگه

 . محمد چشم از دور اونم.  اومد دستم پخشتون طرز کم کم.  پختم غذا کلي

 . کردن تلفن خونه به بار چند هم مرتضي و علي مدت اين تو
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.  بخونم درس ساعت چهار سه روزي کاري اول همين از که بودم کرده ريزي برنامه هم طرف يه از

 . خوندم مي هم بيشتر بود نياز اگه.  خوندم مي

.  آشپزخونه تو رفتم.  شد مي پيداش محمد ديگه کم کم.  بود 79/2.  انداختم نگاهي ساعت به

 در گزن که بودم نيومده بيرون آشپزخونه از هنوز.  بجوشه تا گاز روي گذاشتم و کردم پر رو کتري

 . بود پارکتش کف کرد مي خورد رو اعصابم خونه اين تو که چيزي تنها.  در طرف رفتم.  شد زده

 . کنم پام دمپايي بودم مجبور هميشه..  نه سالن ولي داشت فرش خودش و من اتاق

 دويدم دوباره.  کردم سرم رو چادرم و اتاق تو دويدم. بودم علي اوه اوه.  کردم نگاه در چشمي از

 وبارهد و گرفتم مبل دسته از.  زمين تو برم مغز با بود نزديک و مبل لبه به کرد گير پام.  بيرون

 ايستاده دخترکش لبخند يه با.  کردم باز طفلک اون روي به رو در باالخره.  دويدم و شدم صاف

 هباخت بيايوني غول محمد به هم رو اون و داشتم دل يه.  باختم نمي دل که من ولي.  در پشت بود

 . بودم

 . بدم سالم و بزنم لبخند علي به شد باعث لقب همين...  ؟ بيابوني غول

 ... ؟ هست اجازه...  سالم: - علي

 . کنار کشيم در جلوي از

 ... بفرماييد...  کنم مي خواهش: -

 ... خودموني؟ چه.  رفت من از جلوتر و تو اومد

 نفهميده هنوزم که مرموز اتاق اون تو بود کرده سرشو علي.  خونه داخل برگشتم و بستم رو در

 ... ؟ خبره چه توش بودم

 هک بودم فکر همين تو.  اتاق اون تو ببرم سرم منم و جلو بدوم منم خواست مي دلم چقدر که آخ

 ادافت راه.  بشينه که کردم اشاره دستم با و جلوتر رفتم.  بست رو در و آورد بيرون سرشو علي

 . مبل سمت

 ... نيست؟ خواننده آقاي: - علي

 . خنديدم

 ... ؟ خواننده آقاي ميگين بهش شمام...  سيماست و صدا نه: -
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 . نشست و خنديد

 ... گرفتيم ياد شما از ما: - علي

 . خنديديم دوتامونم

 ... ميام االن... ذارم مي تنهاتون لحظه چند...  ببخشيد: -

 . گفت که شنيدم رو علي صداي.  اتاق تو رفتم

 ... باشين راحت شما...  کنم مي خواهش: - علي

 هآيين تو.  سرم رو انداختم رو چادرم و کردم سرم روسري و جوراب و مانتو يه سريع و بستم رو در

 . زدم لبخند خودم به

 پسر دونستم مي داشتم شخصيتش از هم قبل از که شناختي به توجه با....  علي بود خوبي پسر

 باهاش رو بزرگ برادرش داشتن طعم بار اولين براي.  کردم مي راحتي احساس باهاش.  خوبيه

 . چشيدم

 بشقاب يه و ميوه از پر ظرف يه با بعدش.  کردم دم چايي و شدم آشپزخونه وارد و بيرون رفتم

 . نشستم روبروش و گذاشتم علي جلوي.  بيرون اومدم خالي

 ... آقا علي اومديد خوش خيلي: -

 ... کندن پوست به کرد شروع و برداشت پرتقال يه.  گرفت مبل رو اش تکيه

 که مشکلي...  بزنم سر نتونستم...  بود شلوغ خيلي سرم مدت يه اين...  آبجي شرمنده: - علي

 ... ؟ نيومده پيش

 . دادم تکون منفي عالمت به رو سرم

 ... ؟ نکرد اذيتت اتفاق اون بابت که محمد: - علي

 . شدنمه گم منظورش دونستم مي

 ... اصال...  اصال نه: -

 .... ؟ نزد داد...  ؟ بهت نگفت هيچي: - علي
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 گفتم و خنديدم

 ... هيچي ديگه...  بدم خبر بهش حتما رفتني بيرون که گفت بهم فقط...  آقا علي نه: -

 . شد پرتقالش کندن پوست مشغول دوباره علي

 ... نترسيدي؟...  نيفتاد برات اتفاقي کرد رحم خدا: - علي

 هب اصال وگرنه...  ديديمش و کردم پيدا رو مسجد که شکر خدارو...  کردم مي سکته داشتم چرا: -

 ...  کردم گريه هم کلي...  بمونم مسجدي تو برم رسيد نمي ذهنم

 . بيرون کرد فوت رو نفسش

 .... پرت حواس محمد اين دست از: - علي

 . برداشتم رو اش تيکه يه.  کرد تعارف بهم و کرد قسمت چهار رو پرتقالش

 ... ؟ مياد کي محمد اين پس: - علي

 ... اد مي اينا شش تقريبا: -

 . دقيق بود 6.  کرديم نگاه ساعت به

 ... نيستي؟ دلتنگ...  ؟ نميره سر حوصلت...  پس بشه پيداش که االناست: - علي

 . پايين انداختم رو سرم و زدم لبخند يه

 ... کردم تمرين کلي...  کردم گرم آشپزي با رو سرم: -

 رشگي اون از بهتر...  بانو کد اومده گيرش عروسي يه شانسکي محمد که اتفاقا...  ؟ واقعا: - علي

 ... نمياد

 ... ؟ کنيد مي زندگي مادرتون و پدر با شما...  آقا علي داريد لطف شما: -

 . دهنش گذاشت رو پرتقالش از تيکه يه

 ... مدتيه يه..  من پيش اومدن...  آره: - علي

 ... ببينم رو شما خانواده دارم دوست چقدر: -
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 گفت و انداخت باال رو ابروهاش علي

 ... ديد هم رو آبجي آشپزي تمرين نتايج ميشه پس...  عالي چه...  ؟ دعوت يعني اين: - علي

 .... خدا بود ماه چقدر پسر اين واي

 .خنديدم

 ... ترسم مي خونه صاحب از ولي بيارين تشريف شما خدامه از که من: -

 . دهنش انداخت رو پرتقالش تيکه آخرين

 ... گم مي بهش خودم...  ترم خونه صاحب محمد از من...  بيخيال اونو: - علي

 ديدن هيجان از من قلب ضربان هميشه مثل.  اومد در قفل تو کليد چرخيدن صداي لحظه همون

 . هزار رو رفت محمد

 ... هست ام زاده حالل چه: - علي

 . گفتم دستپاچگي با و شدم بلند.  باال پريدم سريع هيجان شدت از

 ... بريزم چاي ميرم: -

 .... دادنت سالم اون قربون من اي.  داد سالم و شد وارد محمد

 خوردن ميوه و خنده و شوخي به کردن شروع.  نشست علي کنار و اپن رو انداخت رو کليدش اومد

 که گفت علي.  خنديدم مي باهاشون و شنيدم مي حرفاشونو.  اتاق تو رفتم و بردم چاي براشون. 

 . مياد مادرش و پدر با فردا

 . کرد صدام بعد يکم

 .. داديم زحمت...  نکنه درد شما دست...  خانم عاطفه: - علي

 . بودن سرپا محمد و علي.  بيرون رفتم و کردم مرتب رو چادرم

 ... شدم خوشحال خيلي...  آقا علي اومدين خوش خيلي: -

 .... رسيم مي خدمت فردا ما: - علي

 . در سمت رفت و زد بهم چشمک يه
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 ... چشم سر قدمتون: -

 گفت محمد رسيديم که در جلوي.  رفتم اش بدرقه براي

 ... واستا دقه يه علي: - محمد

 . گفت آروم کرد مي پاش رو کفشاش که درحالي علي.  مرموز اتاق توي رفت بعد

 اخد چي هر ايشاال...  داشتنيه دوست و پاک خيلي داري محمد به که عشقي...  من آبجيه: - علي

 ... بشه همون خواد مي

 ... ؟ بودم ضايع اينقدر يعني.  شد گشاد چشمام

 . علي طرف گرفت دي سي يه.  گرفت ازم رو حرفي هر فرصت محمد اومدن

 ... چطوره؟ ببين کن گوش: - محمد

. زد مي آتيشم نگاهش.  طرفم چرخيد و بست رو در محمد.  رفت و زد چشمک يه و گرفت علي

 . باال گرفتم رو سرم صداش با.  نداشتم بهشو کردن نگاه جرعت

 ... داريم مهمون شب فردا...  کرد دعوت رو خودش: - محمد

 . دادم تحويلش داغي لبخند يه

 ... نباش نگران...  برميام پسش از: -

 ظرفا.  مبل روي انداختم رو چادرم و کردم جمع رو ميز روي هاي ظرف.  مقابلش از رفتم در سريع

 . شد نزديک بهم پشت از و آشپزخونه تو اومد.  بود محمد به حواسم همه.  بشورم بردم رو

 .... ديگه نيا جلو بيشعووور وااييي

 اهيدن بشکونم بندازم ظرفاشو ترسيدم مي.  شد مي بيشتر دستام لرزش جلوتر اومد مي چي هر

 يه و کرد رد سرم باالي از رو دستش.  سرم پشت درست.  ايستاد باالخره.  بمونه ظرف بدون

 . اب شير زير گرفت و برداشت چکان اب از ليوان

 ... بلدي؟ آشپزي....  مياي؟ بر پسش از مطمعني: - محمد
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 يم دلم.  بود ايستاده نزديکم خيلي اخه.  بودم شده الل.  دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 ازم و سرجاش گذاشت و شست و کشيد سر رو آبش ليوان.  کنم فرار و عقب بدم هلش خواست

 . گرفت فاصله

 ... شد باز زبونم گرفت که فاصله...  آخيييششش

 . گفتم زدم مي ريکا ظرفا به که همونطور

 ... بگيري غذا بيرون از توني مي بزنم گند ترسي مي اگه البته: -

 . بيرون رفت مي آشپزخونه از داشت

 .... چطوره؟ پختت دست ببينم کن درست بابا نه: - محمد

 واستخ مي دلم چقدر.  دستش گرفت رو کنترل و تلوزيون جلوي نشست.  کردم نگاهش برگشتم

 درس تا اتاقم تو پريدم شد که تموم.  دادم ادامه کارم به و برگشتم ولي بزنم زل بهش ساعتها

 22.  انداختم ساعت به نگاهي شدم خسته حسابي وقتي.  خوندم کلي و شدم درس غرق.  بخونم

 . بود

 . بيرون رفتم و کردم عوض رو لباسم و بود تنم هنوز مانتوم.  ندادم شام محمد به واااي

 رو گلوم بغض.  بهش زدم زل و جلو رفتم.  بود برده خوابش وي تي جلوي...  عزيزم...  جانم اي

 زد چنگ

 ... نميشه که حاال...  بيخيال...  االن؟ ميشد چي

 صورت رو بود افتاده نورش اخه.  کنم خاموش رو وي تي اومد نمي دلم.  داشتم دوستش چقدر

 . بود باز اتاقش در.  ديدم نمي رو صورتش ديگه کردم مي خاموشش اگه و محمد

 . شدم اتاق داخل و جلو رفتم آروم آروم.  داشتم اتاقش به رفتن واس توپ بهونه يه حاال

 هم اونجا بود من اتاق تو که هايي وسيله همون.  هست بالکن اتاقش تو بود نکرده رو اي اي اي

 . بود ديوارا رو حسين امام حرم از هم عکس يه و خودش از عکس يه.  بود

 رو پتو و تر جلو رفتم.  تختش باالي حسين امام حرم عکس و بود اش آيينه باالي خودش عکس

 نفسم يتنگ انگار.  کشيدم عميق نفس تا چند و بالشتش تو کردم فرو رو سرم.  بغلم تو کشيدم
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 رو پتوش ريز يه فقط بهش برسم تا.  بيرون برگشتم و شدم بلند.  کنم جبران خواستم مي رو

 . روش انداختم.  بوييدم و بوسيدم

 .... پووووف.  بزنم دست بهش تونستم مي کاش

 هاي نفس صداي.  وي تي کنار همونجا نشستم.  کردم خاموش رو وي تي آروم.  زد مي تند قلبم

 . شد بلند اش شمرده و کشيده

 ... بودم هاش نفس صداي دلتنگ چقدر...  آخ

 . ميدونست علي رو احساسم که نبودم ناراحت اصال.  افتادم علي حرف ياد.  شد جاري هام اشک

 مي شدم مي پا بايد ديگه.  کرد آوري ياد بهم رو عشقم و فهميده اينکه از.  بودم هم حال خوش

 . شد مي بد خيلي ديد مي و شد مي بلند اگه.  رفتم

 . برد خوابم زود خيلي.  خوابيدم و اتاقم تو رفتم

 و ستد شستن بعد.  بود تعطيليم روز.  بود کرده جمع هم رو پتوش.  نبود محمد بلندشدم که صبح

 و مرغ خورشت داد پيشنهاد بهم.  زدم زنگ مادرم به.  برداشتم رو تلفن صبحانه و وضو و صورت

 کمي فقط.  بيرون زدم و پوشيدم لباس.  خونه تو داشتيم چي همه که شکر رو خدا.  بپزم کتلت

 ذاشتم مي بايد هم ساالد.  خيار و فرنگي گوجه و کاهو با.  خريدم نوشابه و دوغ.  داشتم خريد

 ... خب کنارش

 گذاشته ياداشت محمد ديدم گذاشتم اپن رو خريدارو خونه برگشتم

 خره مي مرتضي ميگم واسم کن اس ام اس داري الزم هرچي....  خونه ميام ظهر بعد من سالم:-

 . نيستم خودم که خوام مي عصر...  سيما صدا تو کارمه روز اخرين....  ميده تحويل

 و کردم عوض لباسامو هست چي همه دادم اس بهش بوسيدم خطشو دست بار هزار عشق با

 تا . بود شده ظهر.  درس سراغ رفتم يخچالو تو گذاشتم خريدارو خونه کردن تميز به کردم شروع

 . بخورم نتونستم ناهارم حتي استرس از. خوابيدم ساعت يک بعدش و خوندم درس چهار ساعت

 بار هي ساعت نيم يه هر و بود دستم کنار گوشيم.  پختن شام سراغ رفتم که بود گذشته رو پنج

 کرده درست هم رو کتلت مايع گرفتم کمک ازش کلي دادم مي گزارش و مامان به زدم مي زنگ

 داشتم.  باشه خوب هم اش مزه کنه خدا.  داد مي خوبي بوي بود پختن حال در هم خورشتم بودم
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 و اتاق دويدم جت عين.  اومد محمد اوه.  اومد قفل شدن باز صداي.  کردم مي سرخ رو ها کتلت

 ... پرسيد خنده با.  آشپزخونه دويدم دوباره.  نبودم راحت جلوش موباز.  کردم سر رو شالم

 ... ؟ انداختي راه بدو بدو چرا...  سالم: -محمد

 . اپن رو گذاشت هم رو ميوه هاي کيسه.  انداختم باال شونه و خنديدم

 ...خريدي خوبه...  نبود يادم رو ميوه اصال واي: -

 ماهي تو انداختمش و دادم شکل کتلتم به.  آشپزخونه داخل اومد و زد دور رو اپن و زد لبخندي يه

 . کرد بو و کرد باز رو مرغ قابلمه در.  تابه

 ... ؟ نه خوبه بوش فقط: - محمد

 . دل ته از.  خنديدم

 ... باشه خوردن قابل اميدوارم: -

 ابهت ماهي توي انداختم هم رو کتلتم آخرين.  هميشه مثل.  يخچال سراغ رفت و انداخت باال شونه

 . محمد با زدن حرف واسه رفت مي ويلي قيلي دلم.  بود نيم و هفت.  کردم نگاه ساعت به و

 ... ؟ کنم درست ساالد من باشه اينا به حواست ميشه...  ؟ خواننده آقاي: -

.  شستم تميز و تمام دقت با رو خيار و گوجه و ها کاهو منم. تابه ماهي سر اومد حرف بدون

 . رو ها کاهو مخصوصا

 ... ؟ فضوليه بيشتر البته...  ؟ بپرسم سوال يه...  خواننده اقاي: -

 ... بپرس: - محمد

 ... خوني؟ مي زهرا حضرت مورد در اينقدر چرا شما...  ميگم: -

 . کردم نگاهش و چرخيدم.  کرد سکوت.  داشت ايشون مورد در اهنگ کلي

 ... گفت ارومي صداي با و کرد نگاهم.  بود لبش رو لبخند

 ... گيره جايي يه کي هر دل...  خب: - محمد
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 ود تو و کردم خوردشون بعد.  دادم ادامه کارم به و برگشتم.  شد سيخ تنم به مو که گفت جوري

 شام خوايم مي کجا واي!! ...  سفره...  ؟ سفره...  باشه داشته تقارن ام سفره که دادم جا ظرف

 ... ؟ بخوريم

 . محمد سمت برگشتم.  بود نفره چهار اشپزخونه تو ميز

 ... ؟ حاال بندازيم سفره کجا خواننده آقاي: -

 . گفتم حوصلگي بي با.  کرد نگاهم فقط

 . مونديم نمي االن داشت فرش تا چار و نبود پارکت ات خونه اگه: -

 ... کن صبر دقه يه...  اها: - محمد

 . بود نکرده رو و داشت فرش پس.  بيرون اومد فرش يه با بعد کمي و انباري توي رفت عجله با

 الک فضا اين و بودن سالن يکي اون تو که هم مبلها.  بود بزرگي خالي فضاي يه انباري در جلوي

 . شد باز آخر تا و خورد قل فرش.  داد هل پاش با.  زمين کف همونجا گذاشت.  بود خالي

 ... نويسنده خانوم سفره جاي و فرش از اينم: - محمد

 .  بود نوشتن کردم نمي فکر بهش که چيزي تنها...  ؟ نويسنده

 کاسه يه يتو.  کشيدم پلو بشقاب يه توي.  برداشتم بزرگ گرد سيني يه.  شدم بلند ميز پشت از

 هي بعدش.  سيني توي چيدم رو همه.  گذاشتم کتلت تا چند هم دستي پيش يه توي و خورشت

 لندب مانتوي يه با بلند دامن يه.  انداختم نگاهي يه خودم به و توش گذاشتم ساالد از پر بشقاب

 که محمد به رو.  بيرون رفتم و برداشتم رو سيني.  بود سرم هم شالم.  بودم پوشيده هم مشکي

 گفتم کرد مي تنظيم رو فرش داشت

 ... ؟ کنيد باز رو در ميشه خواننده اقاي: -

 . کرد نگاهم تعجب با و گرفت باال رو سرش

 کجا؟: - محمد

 ... ببرم غذا خانم حاج واسه ميرم: -

 گرفت ازم رو سيني و جلو اومد.  ام پاچه تو افتاد قلبم.  داد تحويلم مهربون لبخند يه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

119 

 

 هم چايي...  اس نشسته ها ميوه... ميان مهمونامون االن...  برم کي من کن باز رو در شما: - محمد

 ... نداريم

 ... چايي...  سرم به خاک واي: -

 گفت باخنده محمد که آشپزخونه سمت دويدم مي داشتم

 ... نويسنده خانوم کن باز رو در... ؟ کجا: - محمد

 حمدمم دستاي که در تو رفتم مي مغز با داشتم.  خوردم سر هميشه مثل که کنم باز رو در برگشتم

 رو نم دست قدرت تمام با و انگشتاش با و بود داشته نگه رو سيني ساعدش با.  گرفت رو دستم

 . آورد هجوم صورتم به خون.  گرفت دستش تو

 رو رفت مي داشت دستام...  مهموني کردي دعوت خودتو که داداش علي برم تو قربون من اي

 نبيرو رفت و زد لبخند يه محمد.  کردم باز رو در و بيرون کشيدمش محمد دست از سريع.  ويبره

. 

 ... ديگه باش مواظب: - محمد

 . گاز رو گذاشتم رو کتري سريع.  شم مي مرگ جووون امشب من خدايا واي

************** 

 محمد

 ... خانوم حاج اجازه با: -

 داشتن در دم.  بودن رسيده مهمونامون همزمان.  باال اومدم يکي دوتا رو ها پله و بستم رو در

 . جلو رفتم.  کردن مي احوالپرسي و سالم

 .. اومديد خوش خيلي...  سالم: -

 . گفتم و دادم دست پدرش و علي با.  برگشتن

 ... بفرمائيد...  کنم مي خواهش بفرمائيد: -

.  گرفت بغل رو عاطفه حسيني خانم.  تو رفتيم باهم و علي پشت زدم رو دستم.  شدن داخل

 .بوسيد پيشونيشو
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 ... ؟ بردم رو اسمش بودم من...  ؟ عاطفه

 ... خانوم چقدر ماشاهلل ماشاهلل: - حسيني خانم

 . پائين انداخت رو سرش شرم با و زد لبخند يه عاطفه

 ... بفرمائيد...  اومدين خوش خيلي خيلي....  دارين لطف: - عاطفه

 خوشم ازش که کنم انکار تونستم نمي.  بود خوبي خيلي دختر.  لبم روي نشست لبخند شرمش از

 روز چند وقتي خصوصا.  گفت مي همينو هم علي.  بود مظلوم و اروم و مهربون خيلي.  اومد مي

 رو ام خرخره مونده کم علي.  نگفت هيچي بهم و گوشش تو زدم که کردم تعريف براش پيش

 . بجوه

 . اپن رو گذاشت شيريني جعبه يه علي پدر

 ... خانوم عاطفه بشين خوشبخت...  محمد آقا باشه مبارک خيلي: - حسيني آقاي

 . بشينن که کردم تعارفشون من و کرديم تشکر دو هر

 ... کشيدين؟ زحمت چرا...  نکنه درد شما دست:  -عاطفه

 . .. رسيديم مي خدمت ها ازين زودتر بايد...  ديگه ببخشيد: - حسيني خانم

 . داريد اختيار: -

 علي پشت زدم باز رو دستم.  آشپزخونه رفت عاطفه

 ... ؟ خبرا چه: -

 ... شد؟ تموم ات سفارشي کار تا دو اون باالخره...  خبر؟ چه شما: - علي

 ... کنن مي پخشش هم فردا پس فردا..  شد تموم کامل امروز ديگه...  اره: -

...  گرم دمت...  بود عالي خيلي..  دادم گوش بوديو داده که رو دي سي اون محمد راستي: - علي

 ... ديگه؟ بود سيما صداو واسه همين

 دست موند هم يکي اون انتن رو ميره روزه سه دو...  بود برنامه يه تيتراژ دادم بهت که اوني اره: -

 ... حاال ميارم...  خودشون
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 رنيشي از پر ظرف با و خونه اشپز تو برگشت.  گرفت چايي همه به و اومد بيرون سيني با عاطفه

 رو اه دستي پيش و شدم بلند.  ميز روي بود گذاشته هارو دستي پيش کاردو قبال.  بيرون اومد

 يشپ نشست ميز رو ذاشت مي ظرفو که حالي در و گرفت رو شيرني عاطفه روشون روبه گذاشتم

 بحث و خورديم چايي.  رفت مي عاطفه ي صدقه قربون علي مادر مدت اين تموم.  حسيني خانم

 کرديم صحبت هامون برنامه ي درباره کرديم شروع.  محرم به بود مونده کم.  وسط اومد محرم

 عاطفه.. .پيشنهاد و انتقاد کلي و ريختيم هامونو برنامه. داشتن محرما که اينا علي هيئت ي ودرباره

 شدفنجون بلند عاطفه اقايون ما بحث وسطاي...  اروم کردن مي صحبت باهم هم حسيني خانم و

 گفت حسيني خانم که کمکش برم که شدم بلند.  اشپزخونه تو رفت و کرد جمع رو ها

 . بشين...  کمکش ميرم من محمد اقا بشين شما: -

 ... بفرماييد شما...  نه...  نه: -

 . بشين...  پسرم بشين... ؟ تعارف...  محمد؟: - حسيني خانوم

 اين انصاف واال الحق...  سفره سر رفتيم مو شدي بلند..  کردن صدا مارو و..  انداختن رو سفره

 برنج گبزر ديس با عاطفه و نشستيم.  رو اش سفره بود چيده خوشگل خيلي.  بود سليقه با دختر

.  دمکشي غذامو و شد من نوبت...  کنن شروع که کردم تعارفشون سفره سر گذاشت و بيرون اومد

...  يييآخيي.  بود کرده شروع غذاشو که علي به کرد مي نگاه بانگراني داشت.  عاطفه به افتاد نگاهم

 ... باشه شده خراب غذاش که ترسيد مي

 ويلشتح مهربون لبخند يه.  کرد نگاهم.  طرفش گرفتم رو بودم کشيده خودم واسه که رو بشقابي

 يه بود خوب واقعا...  بود خوشمزه...  نه...  خوردن غذا به کردم شروع خالصه.  گرفت ازم.  دادم

 خواست مي چيزي که علي صداي هم گاهي و چنگال قاشق صداي فقط و بود سکوت طوالني مدت

 . خوردم مي اشتها با.  اون اينو از

 ... شد شکمو محمد اين خوشبحال... ها خوبه پختتون دست خانوم عاطفه: - علي

 . خنديدن همه

 ...شده خوب خيلي...  نکنه درد دست...  گلم دختر آره: -حسيني خانم

 . بود افتاده چال اش گونه. خنديد مي داشت.  کردم نگاهش

 ... بارمه اولين...  ديگه ببخشيد: - عاطفه
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 ... ؟ دخترم سالته چند: - حسيني خانم

 . گفت و داد فرو رو غذاش

 ... شده تموم سالم هيجده که ميشه دوماهي: - عاطفه

 خورد آب يکم.  کرد آب پر رو ليوانش حال همون در.  سرفه به افتاد اي دفعه يه علي

 ... واقعا؟: - علي

 رو رمس.  کوچيکه انقدر دونستم نمي.  کرد نگاهم خاصي حالت يه با و داد بيرون بلند رو نفسش

 زا نبودم ناراحت ولي بود شده کور اشتهام.  کردم اونور و اينور رو غذام قاشق با و پائين انداختم

 صابماع قبل مثل ديگه بود اومده وقتي از اصال.  نبودم تنها ديگه حداقل.  خونه بودمش آورده اينکه

 ... باز ولي ديدمش نمي زياد اينکه با.  نبود خورد

 . خوردمش آخر تا پس نيومده خوشم غذاش از کنه فک ترسيدم مي

 ... پوووووف...  بود سالش نوزده فقط

***************** 

 عاطفه

.  شد قطع دادم مي گوش هندزفري با داشتم که محمد آهنگ يهو.  بودم مسئله حل گير در

 . کتاب رو کوبيدم رو خودکارم

 صداي دوني نمي...  ؟ درس وسط اونم...  ؟ شي خفه يهويي نبايد نميدوني...  ؟ بيشعور اخه: -

 ... ؟ ميپره خوندم که چي هر نباشه محمد

 . زدم گشاد لبخند يه.  پيچيد گوشم تو محمد صداي دوباره که بود نشده تموم هام غر غر هنوز

 ور خودکارم.  بخونم درس و کنم تمرکز تونستم نمي محمد صداي بدون.  ديگه بودم شده معتاد

 . ودب نوشته.  بود شيده.  داده اس بهم کي ببينم کردم روشن رو گوشيم صفحه.  برداشتم دوباره

 ... ؟ معرفت بي نگيري خبر وقت يه: - شيده

 سيک به نه تقريبا که بود شلوغ سرم اونقدر گفت مي راست.  بود گذاشته هم ناراحت شکلک يه

 رو درسم ادامه خواستم مي.  محمد به زدن مي زنگ.  بودم داده رو کسي جواب نه و بودم زده زنگ
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.  شد قطع محمد صداي دوباره.  کرديم مي دل دردو حسابي و زدم مي زنگ بهش فردا.  بخونم

.  بودم بلد خوب که رو درسم.  بود شب 0.  کردم نگاه ساعت به.  خورد مي زنگ داشت گوشيم

 . گوشم رو گذاشتم گوشيو و کشيدم هندزفريو.  بشه هم استراحتي يه تا بدم جواب پس

 ... سالاااام: -

 گفت حوصلگي بي با

 ...زهرمار – شيده

 ... ؟ وااا: -

 به ديگه بله... ؟ ميدي ادمو جواب نه...  ميدي اس نه زني مي زنگ نه...  ؟ تو مردي کجا: - شيده

 ... رفت؟ يادت رو ما زودي همين

...  بخونمااا درس خوب کردم عهده مثال...  دادم نمي هيچکسو جواب خدا به...  ديووونه بابا برو: -

 ... ؟ خبرا چه...  خوفي؟...  دانشگاه از بيرون کنن مي پرتم وگرنه

 ... ؟ ميانترمات شد تموم...  کوفت: - شيده

 ... خبر؟ چه ديگه...  آخريشه فردا: -

 ... نديديم همو ماهه يه...  شده تنگ برات دلمون...  هيچي: - شيده

 ... هفته يه و ماه يه ضمن در...  بيشتر من: -

 ... کردي؟ تور رو پسره...  کني؟ مي کارا چي: - شيده

 اتاق اون تو يا فقط اونم و بودم درس درگير اتاق تو فقط من مهموني بعد...  ها خوشه دلت: -

 ... ميگه شعر داره کنم فکر...  کاغذ برگه تا چند تو يا مرموزشه

 ... کن بسته و باز رو در ثانيه يه خب...  ؟ چيه اتاق اون نفهميدي هنوز سرت تو خاک: - شيدا

 نمک باز رو اونجا در اگه عمرا...  اسپيکره رو تلفناتون هميشه شما کال...  سالمته؟ عوض کوفت: -

... 

 ... بمير فضولي از پس: - شيدا
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 ... کردس قايمش...  توئه اون ناهيد حتما..  فمستم اهان: - شيده

 . زدم داد

 .... کردييييي غلط....  بيشوووووررررر: -

 . گرفت دلم خيلي لحظه يه.  شديم ساکت مدت يه بعدش.  خنده زير زديم باهم تا سه هر

 ... ؟ شيده: -

 ... شد؟ چي...  ؟ ها:  - شيده

 ... بيشتر روز به روز...  من...  شيده: -

 ... ؟ چي: - شيده

 ... شم مي عاشقش: -

 . کشيدم آهي.  کردن سکوت دوشون هر

 ... بگذره خوش بهت هستي اونجا تا کن کاري يه حداقل خب...  خب: - شيده

 ... ؟ چي يعني: -

...  اربذ سرش به سر...  بزن حرف باهاش...  بخند...  بگو...  نباش سرد باهاش اينقدر بابا: – شيده

 ... کني؟ نمي شونه موهاتو هنوزم

 . خنديديم هممون

 ...  نه: -

 . خنديدم بيشتر

 ... هميشه خب سرم روسري: -

 خواد نمي...  کن شلوغ...  کن کل کل...  کن شوخي باهاش...  برس خودت به يکم خب آره: - شيدا

 ... کني رفتار عاقالنه

 . کشيدم آه
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 ... ميادا ميلياردي تلفونتون پول... ديگه کنيد قطع خب...  کنم مي سعيمو باشه: -

 . گفت و کرد پوفي شيده

 ... شه کوفتت عاطي: - شيده

 ... ؟ چرا...  ؟ چي: -

 داري شمارشو شه کوفتت...  حرفه مي باهات شه کوفتت...  مهموني خونتون اومده علي: - شيده

... 

 ... شما قسمت ايشاال: -

 . خنديد

 ... ايشاال: - شيده

 ... نداري؟ کاري ديگه خب: -

 ... عاطي؟:  شيده

 ... ؟ چته ها: -

 ... ؟ اينجا نمياي: - شيده

 ... ؟ آخه بيام چطوري: -

 ... ؟ نمياي...  ؟ نيست مادربزرگت حليم ديگه ورز دو مگه: - شيده

 ... بيايم نشد جور شايد...  نده لو توهم ولي ميگم محمد به...  نبود يادم اصال گي مي راست آخ: -

 ... نداري؟ کاري...  بده بهم خبرشو پس: - شيده

 ...خدافظ...  برسون سالم...  مرسي نه...  باشه: -

.  کردم قطع رو تماس گوشم تو کردم مي فرو رو هندزفري که همونطور.  زديم فک چقد اوووف

 . کردم مي حل داشتم که اي مسئله سراغ رفتم.  شد تموم محمد آهنگ.  شدن پلي آهنگام دوباره

 اگه بار چند.  بود عالي خيلي صدام تقليد.  کردم بلند صداشو.  شد پلي پور کويتي دل چنگ آهنگ

 کلمات کردن ادا طرز تونستم مي حتي.  داشتم برمي لحن سريع دادم مي گوش رو اهنگ يه
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 اشتمبرد خوب خيلي هم هم رو پور کويتي خوزستاني لهجه پس.  کنم پياده مو به مو هم رو خواننده

 کويتي با و کردم مي حل مسئله هم و سرم رو بودم گرفته رو صدام هم منم.  شد حل ام مسئله. 

 . خوندم مي پور

 . ش يدهکش چپم گوش تو از هندزفريم که بودم حلش گير در.  يکي اين شد نمي حل لعنتي مسئله

 قطف اتاق تو.  شدم بلند صندلي رو از سريع و زدم جيغ ناخوداگاه.  ترسيدم خيلي...  حسين يا

 . بود ايستاده روبروم خنده با محمد.  بود روشن مطالعه چراغ

 ... ؟ زني مي داد چرا: - محمد

 ... کني؟ مي چيکار اينجا تو: -

 ديدم تو اومدم...  ندادي جواب...  کردم صدات و زدم در کلي..  خوام مي معذرت: - محمد

 ... شنوي نمي...  داري هندزفري

 . گفتم و کردم جور و جمع رو خودم

 ... ؟ داشتي کاري: -

 ... هئيت برم ميخوام...  نرفتيم هم عزاداري يه...  ميگذره محرم از روز شش االن ميگم: - محمد

 .داشتم وحشت تاريکي تو تنهايي از...  بمونم تنها اگه کنم مي سکته ترس از من...  نه واااي

 . گفتم سريع

 ... ؟ بيام منم ميشه: -

 ... بريم شو آماده پاشو مياي اگه بگم اومدم همون: - محمد

 گفتم و زدم لبخند دل ته از

 ... ميشم آماده االن...  مرسييي: -

 روسري سرم به خاک وااي.  شم اماده تا بستم رو در.  کردم روشن اتاقو چراغ.  بيرون رفت محمد

 نمي محمد اهنگاي از خوبه عاطفه روحت تو اي.  بودا خاموش چراغ خوبه حاال.  نبود سرم هم

 . شم آماده تا کمد سمت رفتم.  رفت مي لو چي همه وگرنه.  خوندي
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 لوغش يکم بايد.  کردم مي فکر هم شيدا و شيده حرفاي به پوشيدم مي رو هام لباس که همونطور

 زدم و شدم اماده.  خوردم نمي حسرتشو بعدا حداقل.  زدم مي حرف باهاش حداقل يا کردم مي

 روز ندچ که هايي برگه.  بود دستش تو کنترل و بود نشسته وي تي جلوي مبل روي محمد.  بيرون

 . بود جلوش هم بود غرق توشون

 ... عهم: -

 گفت و کرد نگاهم

 ... ؟ بريم: -محمد

 ...بريم: -

 و کرد روشن.  شديم ماشين سوار و پائين رفتم.  افتاد راه و کرد خاموش رو وي تي و شد بلند

 . گفت کشيد مي رو دستي داشت همونطورکه

 ... بدي؟ غذا ما به خواي مي مهمونيا تو فقط شما: - محمد

 . بهش شدم خيره و کردم استفاده فرصت از

 ... بخوري رو من دستپخت کني هوس دوباره کردم نمي فکر: -

 ... بحرفي بايد...  نداشتيم سکوت ديگه نه.  نگفت هيچي و خنديد

 ... آشپزي تمرين سر ميرم دوباره و ميدم رو امتحانم اخرين...  فردا از: -

 شوژست.  کردم پرتاب جلو به رو نگاهم.  نبود جايز کردن نگاه بيشتر ديگه.  نگفت چيزي بازم

.  کردم مي نگاهش چشمي زير.  کرد مي زمزمه لب زير آروم همش هم رو چيزي يه.  کرد عوض

 . داد مي حرکت اش چونه روي رو اش اشاره انگشت و پنجره لبه بود گذاشت رو چپش دست ارنج

.  بيرون کردم فوت رو نفسم....  بشر بلند بخاري تو از.  بود گرفته رو فرمون هم راست دست با

 . شد تر بلند صداش بعد لحظه چند

 ... دلم کردست پرواز هوس امشب باز: - محمد

 . کردم مي استفاده فرصت از بايد آهان.  کرد تکرارش هم ديگه بار يه

 .. پرواز؟: -
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 زد لبخند

 ... آره: - محمد

 ... ؟ چرا: -

 کامل واسه خوب چيز يه کنم مي فکر هرچي ولي باشه اين اولش مصرع دارم دوست: - محمد

 ... کنم نمي پيدا بيتم کردن

 ... ؟ دهجدي اهنگ: -

 . کشيد عميقي نفس

 ... اوهوم: - محمد

 ادامه بايد.  گرفت رو فرمون چپ دست با و دنده رو موند راستش دست.  کرد عوض ژسشتو باز

 . دادم مي

 ...  ؟ چيه مورد در: -

 ... شهيد: - محمد

 هواس دلم چقدر که آخ.  شديم پياده.  رسيديم باالخره.  شد حاکم سکوت دوباره.  دادم تکون سر

 اگه.  مياد عزاداري شبهاي ها تکيه و ها مسجد جلو از که صداهايي.  بود شده تنگ صداها اين

 با امسال که کرد مي فکرشو کي.  دادم نمي دست از هم رو عزاداري شب يه بودم خودمون شهر

 ... ؟ بيام محمد

 . طرفم برگشت محمد.  گرفت بغضم تو نرفته هيچ

 ... کنم خبرت رفتني باشه گوشيت به حواست: - محمد

 . زدم صداش که رفت مي داشت.  کنم لوس رو خودم يکم خواستم مي.  دادم تکون رو سرم

 ... ؟ خواننده اقاي: -

 پس اومدن مي حسين امام عشق به همه ضمن در.  بود خاموش هاش چراغ هم داخل و بود شب

 . نبودم بودنش خواننده رفتن لو نگران
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 ... خواننده؟ اقاي: -

.  ودب پوشيده مشکي کال.  بفرستم بوس براش خواست مي دلم.  کرد نگاهم سوال با و برگشت

 دمت خدايا!! ...  اي خواننده عجب.  گردنش دور هم مشکي شال يه.  بود شده بلند يکم ريشهاش

 . گذاشتي پاش جلو راهو اين که گرم

 ... بود گرفته دلم خيلي...  آوردي منو که ممنون: -

 . زد لبخند يه

 .. دعا التماس: - محمد

 واسه جا يه زور به تاريکي تو.  مجلس اومدم مي تنها که بود بار اولين.  رفتم منم.  داخل رفت

 . کردم پيدا نشستن

 ره که کردم دعا خودمم برا.  محمد واسه همه از بيشتر.  همه واسه کردم دعا اونقدر.  چسبيد خيلي

 . شدم سبک خيلي.  خودش به سپردم چيو همه هميشه مثل بيفته اتفاق صالحه چي

 شوهرم.  دادم جواب سريع.  شد روشن و خاموش گوشيم صفحه که بود اقايون زني سينه اخراي

 ...شوهرم...  اخيييي...  اخه بود

 گرفتم رو گوشم يه.  کلمه اين با ميشد اب دلم تو قند

 ..مياي؟؟ بيرونم من...  خانوم عاطفه: -محمد

 ...؟ کرد صدا اسممو.... خانم؟ عاطفه...  ديگه بار يه من جان نه... خانوم؟ عاطفه...  جونم اي

 ...؟ کردن بازي نقش بدون

 کردم قطع و ندادم رو جوابش هيجان زور از.  زدم مي قهقهه نبود حسين امام مجلس اگه که واي

. 

 رديم البد بگه چيزي جانمي يه...  زد صدا اسمتو فقط خوبه حاال... دختر؟ اي جنبه بي چقدر تو اخه

 . بيرون رفتم...  ذوق از

 .. مرسي گذشت خوش خيلي...  حسين امام تو فداي من اي
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 و کنارش نشستم.  داد چراغ رفتم که بيرون.  بود منتظرم ماشين تو محمد.  رفت شدم خل پاک

 .افتاد راه

 ... ؟ کردي دعا...  بود عالي مرسي: -

 ...محمد؟ احساسي بي اينقد چرا تو اخه...  خدا اي. بهم زد لبخند

 ... کني دعا شما بود قرار: -محمد

 ... پسر ميارم حرفت به من باشي سرد چقدم هر

 ... رف يادم اوووف...  کنما دعا واست بود قرار ميگي راست واي: -

....  هبزن حرف کلمه يه تا دستش کف بذاري چيز يه بايد...  شم مي خل دارم ديگه واي. خنديد بازم

 ... زنم مي ور ريز يه خفه نگه بهم وقتي تا...  نداره عيب

 ... خب...  چيزه...  که ميگم...  خواننده؟ اقاي: -

 که بود اين منظورت االن اهان.  روبروش چرخوند سرشو دوباره و کرد نگاه بهم ثانيه صدم چند

 ... ؟ بزنم حرفمو

 ... ذاره مي حليم تاسوعا شب من مادربزرگ محرم سال هر: -

 ... بري؟ ميخواي يعني: -محمد

 ... نه باشي داشته کار شما اگه..  نه: -

 ... ريم نمي نکردي دعا برام چون: -محمد

 . نگفت هيچي ديگه.  کردم تکرار لب زير خوند مي رو مصرعي اون بار چند اختيار بي.  خنديدم

 . بود کرده گير سوزنم که من.  خلوت جا همه و بود شب نصف.  شد حاکم سکوت

 ... دلم کردست پرواز هوس امشب باز: -

 . شدن مي رد چشمم جلو از يکي يکي که چراغايي به.  کردم نگاه بيرون به

 ...دلم کردست دهالويه و فکه هوس...  دلم کردست پرواز هوس امشب باز: -

 . هوا پريدم دومتر محمد صداي با
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 ...االن؟ گفتي چي … ؟ چي: -محمد

 .بود نوسان در روبروش و من بين نگاهش.  شد؟ عصباني يهو چرا اين. زد مي حرف بلند خيلي

 ... خدا به نگفتم چيزي من...  من؟: -

 . طرفم چرخيد.  ترمز رو زد دفعه يه

 ... بگو...  کن تکرار ديگه بار يه خوندي که رو چيزي اين...  اين: -محمد

 . نبود حواسمم اصال...  گفتم چي.  رفت شدم شاعر خدايا واي...  اهان

 ... دلم کردست دهالويه و فکه هوس...  دلم کردست پرواز هوس امشب باز: -

 .... گفت کرد مي نگاهم که همونطور.  کرد سکوت.  کرد تکرار کامل بيتو.  کرد مي نگاهم خيره

 ... حسين مواليش همچو دست بي و سر بي: -محمد

 ندمخو دوباره و بستم چشمامو.  کردم تکرار مصرعشو و گفتم حسين يا يه لب زير.  لرزيد تنم

 .. است کرده قرارم بي ماهش همچو روي ياد...  حسين مواليش همچو دست بي و سر بي: -

 . بود اسمون به نگاهش. کرد زمزمه بيتو و داد تکيه.  کردم نگاهش

 ... ولي او را او بينم مي شب و روز: -محمد

 . نکردم بازشون ديگه و بستم چشمامو

 ... است کرده رهايم تنها,  است رفته: -

 .. اي خنده او از بينم ديگر بار تا خواستم: -محمد

 . افتادم همت شهيد ياد.  گفتم ديگه حسين يا يه اراده بي

 ... است برده قابش به را زيبا لبخند من رب: -

 ... دلم از واي بدم بالينش به تدفينش وقت: -محمد

 ... است برده قرارم نيست ديگر که چشماني ياد: -

 . ارادي غير کامال.  گفتم مي زبونش از و شهيد همسر يه جاي بودم گذاشته خودمو وجودم تمام با
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 تنش خاکيست و خسته او که بينم مي باز: -محمد

 ... امدست خوابي بي شبها و روز بعد باز

 .... امدن دير از ، او از کنم شکوه خواستم: - محمد 

 .. ست امده که کنون اما ؟ امدن دير از شکوه: -

 دلش ته از بعد.  زد لبخند اول.  کرد مي نگاهم داشت کردم باز هم از چشمامو.  کرد سکوت

 ...االن؟ کنه مي ام مسخره داره يعني. خنديد

 .. نظيري بي تو عاطفه مرسي...  مرسي: -محمد

 . کنم سکته بود مونده کم واي.  قلبم خدا واي

 . بيمارستان ببري منو بايد االن بيشعور.  افتاد راه دوباره من روز و حال به توجه بي

 . زد مي لبخند مدام و کرد مي تکرار رو شعر

 . نداشت حد که بودم کرده ذوق تعريفش از انقدر....  بشم تو فداي من حسين امام واي

 ... داشت هزينه...  نبودا مفتي: -

 ..چقدره؟...  بگو خب: -محمد

 ... فقط..  مادربزرگم حليم بريم بايد...  مفت: -

 ... ؟ مفت: - محمد

 . خنديد دوباره

 ... کني تمومش بدي ادامه بيتم چند جاش به بايد...  گرونه خيلي اين ولي باشه: -محمد

.  اشهب خوشگالم خنده اون از که کردم سعيمو همه خبيثانه.  بخندم بلند که بود من نوبت بار اين

 . بهم شد خيره ثانيه چند.  بودم هم موفق

 . برگردونم ناهيدشو بودم داده قول من...  کردم مي اينکارو نبايد پوووف

 من پس...  خواست نمي محمدو که ناهيد....  دارم دل منم آخه.  نيست خبري که فعال....  بيخيال

 ... ذاشتم مي دست رو دست بايد چرا
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 . بود اي عالي خيلي شب

********************* 

 محمد

 گرفتم پيرهنشو پشت از ديدم که رو عاطفه هاي کفش.  تو دادم هلش شوخي با و کردم باز رو در

 . طرفم برگشت.  بايسته تا کردم وادارش و

 ... شد؟ چي: - مرتضي

 ...ببينم واستا: -

 . زد داد اتاقش تو از عاطفه.  گفتم اهلل يا بلند

 ... بفرماييد: - عاطفه

 گفتم مرتضي به رو.  گرفت ام خنده

 ... تو بري توني مي حاال: -

 . مبل روي کرد ولو رو خودش.  تو رفت و گفت چي نفهميدم که کرد نثارم فحشي يه لب زير

 ... مياد؟ غذايي بوي چه: - مرتضي

 داوم اتاقش تو از باالخره.  بود حرفش سر پس.  پزه مي غذا امتحاناش بعد که گفت بهم ديشب

 . داد سالم.  بود سرش شال با و چادر يه.  بيرون

 از.  داد مي جوابشو موقر هميشه مثل اون ولي کرد مب صحبت باهاش زيادي صميميت با مرتضي

 ديگه بودم مذهبي بچه خودمم باالخره.  اومد مي خوشم خيلي کرد مي رعايت رو حدود و حد اينکه

))): 

 . کرد قابلمه به نگاهي يه.  کرده چه ببينم تا شدم اشپزخونه وارد سرش پشت

 ... ؟ نه يا داري دوست ماکاروني دونم نمي: - عاطفه

 ... خورم مي چي همه من اصال...  عاشقشم اوم: -
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 ما خيره نگاه زير کردم مي احساس.  گرفتمش نظر زير و اپن به دادم تکيه.  ميز چيدن مشغول

 جوري يه.  عاطفه به زده زل و آشپزخونه بيرون ايستاده مرتضي ديدم چرخوندم رو سرم.  معذبه

 کردن نگاه تا بگيرم حرف به رو مرتضي برم خواستم مي.  داد دست بهم خاصي حال يه.  شدم

 . بره يادش

 ... بفرماييد: - عاطفه

 . کشيد غذا برامون و ميز پشت نشستيم

 ... نکنه درد شما دست: - مرتضي

 ... ؟ سالو يه اين...  ها شده حالت به خوش محمد: - مرتضي

 ... ؟ کنه تاکيد سال يه اين روي داشت اصراري چه حاال

 شما اومدن قبل...  اومدنتون خاطر به هم نهار خاطر به هم..  نکنه درد شما دست خانم عاطفه: -

 ... رفت نمي بيرون اينجا از هم ساعت يه مرتضي

 داشت.  مرتضي رو رفت ارادي غير نگاهم چرا دونم نمي.  رفت ديشبش هاي خنده اون از دوباره

 . اينجا اوردم نمي رو مرتضي کاش.  شد کوفتم خوشمزگي اين به ماکاروني.  کرد مي نگاهش

.  کرد مي جابجا رو ها وسيله داشت و بود سرپا هنوز. کردم نگاه عاطفه به خشمگين اراده بي

 . برداشت غذاشو ظرف که خوند چي نگاهم تو نفميدم

 ... کنيد صدام داشتين الزم چيزي...  هستم اتاقم تو من: - عاطفه

 . ريخت دلم

 ... ؟ شدم مزاحم من نکنه...  ديگه اينجا بشينيد هم شما...  نه: - مرتضي

 االن ضمن در...  باشين راحت شما خوام مي نه...  حرفيه؟ چه اين مرتضي اقا واي اي: - عاطفه

 ... بزنم داييم دختر به هم زنگي يه بايد

 با.  ذامغ سراغ رفتم اشتها با.  کشيدم راحتي نفس رفت وقتي حتي.  رفتنش با نکردم مخالفتي

 . برگردم قراره فردا پس و رم مي صبح فردا که گفتم بهش هم آخر.  زديم حرف کلي هم مرتضي

 ... پرسيد که چيزي تنها
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 ... ؟ مونه مي تنها عاطفه: - مرتضي

 . گفتم و کردم نگاهش

 ... ؟ ديگه رادمهره خانم منظورت: -

 . خورد اب ليوان يه

 ... شن مي دوست هم من خواهر با ما خونه بياد تنهاست اگه ميگم: - مرتضي

 زدم زورکي لبخند يه

 ... ؟ بريم خوايم مي هم با...  نه: -

 ... ببريش؟ خواي مي کجا: - مرتضي

 . بشقابم تو انداختم رو قاشق...  ؟ بدونه رو عاطفه برنامه که داشت اصراري چه

 ... ؟ سواالتو کني تموم ميشه مرتضي: -

 . برد رو تشريفش و شد پا ظهر بعد مرتضي.  نزد حرف ديگه.  مرگمه چه دونستم نمي خودمم

 رکتح صبح فردا که دادم خبر بهش رفتم.  نيومد بيرون اتاق از اصال عاطفه که اومد خوشم خيلي

 ؟ بگه چي دونست نمي که بود کرده ذوق انقدر.  شد خوشحال خيلي.  کنيم مي

 ... ؟ کرد ذوق کلي برگشتن فکر از که شد مي اذيت اينجا انقدر يعني

 . عاطفه و مرتضي و خودم و کردم فکر ناهيد به و شدم پهلو اون پهلو اين فقط وقت دير تا شب

 مي مسر خير.  بخوابم که بيرون کردم شوت فکرامو زور به عاقبت.  گرفتم نمي هم اي نتيجه هيچ

 . کنم رانندگي صبح خواستم

 تادهايس بيرون.  بود نيومده تو عاطفه ولي بود باز طاق چهار اتاقم در.  شدم بيدار در صداي با صبح

 . بيدارم اينکه يعني.  باال بردم رو دستم و کردم نگاهش.  زد مي در و بود

 ... هفته ساعت...  بخير صبح...  سالم: -عاطفه

 بود تنم هک لباساهايي.  رفته ديدم که بدم سالمشو جواب برگشتم.  ماليدم چشمامو کمي.  نشستم

 کيمش کتون شلوار.  گردنم دور انداختم هم رو ام مشکي شال.  پوشيدم مشکي لباس و کندم رو

.  ردک مي اماده صبحونه داشت عاطفه.  بزنم صورتم و دست به ابي يه تا بيرون رفتم و پوشيدم
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 رس رو شيرم ليوان.  سرميز رفتم راست يه و کردم کارامو.  دستشويي تو رفتم و دادم الميس

 . کشيدم

 ... برداشتي؟ ساک تو: -

 . داد تکون سرشو

 ... ؟ ساکت تو بذاري منم لباس ميشه: -

 مادها رو ماشين و پايين برم من تا.  خورديم رو صبحونه.  داد تکون رو سرش دوباره و زد لبخند يه

 . بود کرده سر عربي چادر.  پايين اومد دستش تو ساک يه با و شد حاضر هم عاطفه کنم چک و

 راه و گفتم اهلل بسم يه.  نشستيم هم با و ماشين پشت گذاشت رو ساک.  اومد مي بهش خيلي

 . افتاديم

 مي زمزمه لب زير هم چيزي يه.  اورد در رو چادرش.  کرد بلند صندلي روي از رو خودش خورده يه

 صندلي روي گذاشتش شد تموم که کارش.  خوند مي دعا کنم فکر.  کرد مي تا رو چادرش و کرد

 بيرون عاطفه.  بود حاکم سکوت بينمون رو ازين زيادي مدت.  داشتيم راه ساعت چهار سه. عقب

 . کرد مي نگاه رو

 .. داريم راه هنوز...  بخواب مياد خوابت: -

 . کرد نگاه بهم

 ... که خوابم نمي هم بياد اگه...  نمياد خوابم...  نه: - عاطفه

 . طرفش سرچرخوندم

 ... ؟ چرا: -

 ... خوابيم مي هميشه واسه نکرده خدايي و...  بره مي خوابت هم شما...  بخوابم من اگه: -عاطفه

 . خنديديم

 ...؟ که نداره فرقي خوابيدن با هم نشستنت ساکت اينطور خب: -
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 ردمک مي کاري اومد مي بدم کسي از اگه.  باشم مهربون باهاش تونستم مي پس.  بود خوبي دختر

 پس.  غربت شهر تو بودم کشونده خودم رو اين ولي.  بزنه حرف باهام کلمه يه نکنه جرعت که

 . براش باشم تونستم مي که صحبت هم يه حداقل

 ... شهرمون بريم اومدي که ممنون...  ؟ بگم چي خب: - عاطفه

 ... بگيرم تحويل بيت چند يه عوضش قراره...  که نبود مفت: -

 .خنديد

 .. ؟ شد کامل شعرت راستي: - عاطفه

 ... هنوز نه: -

 ... برنامه اون و برنامه اين مهمون همش و ترکونه مي و خوني مي بعدشم...  ديگه اره: - عاطفه

 . بيرون فوتيدم رو نفسم و هم تو رفت هام اخم

 ... ؟ زدم بدي حرف: - عاطفه

 ... شد گرفته حالم کردي ياداوري که چيزي از فقط... نه...  نه: -

 ... بپرسم؟ سوال يه ميشه راستي....  معذرت: - عاطفه

 . دادم تکون تاييد نشونه به رو سرم و کردم نگاه بغل اينه به

 ... ؟ داشتي حسي چه دوربينها جلوي رفتي که باري اولين: - عاطفه

 . بودم کرده فکر بهش خيلي

 ... ميده پس جواب داره که رو ادمي حس: -

 . دادم توضيح براش بيشتر.  کرد نگاهم ثانيه چند

 ... پرسن مي ازت سوال دنيا اون که ميدوني: -

 ... ؟ کامال نشدم متوجه: - عاطفه
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 والس ازم بود قرار که اي مجري و دوربينها ديدن با...  استديو يه توي گذاشتم پا که باري اولين: -

 اون ليو...  بگي دروغ توني مي بازهم تو دوربين اونهمه جلوي حتي ولي...  افتادم قيامت ياد بپرسه

 ... اس بسته پات و دست ديگه اونجا...  نه دنيا

 ... بودم نکرده فکر بهش اصال...  جالب چه: - عاطفه

 . کرد سکوت هم باز

 ... ؟ نسرايي رو من هاي بيت که کردي عوض بحثو: -

 فازم.. . منو بود گرفته هيعت جو...  شد شانسي اونشبم...  که بگم شعر نيستم بلد من: - عاطفه

 ... بود شده عوض

 ... پسر؟ يه جلوي خنديدنه طرز چه اون...  کوفت اي. خنديد

 . بره يادش خنديدن طرز اون که بزنم داد جوري خواستم مي کرد نگاهش همچين مرتضي ديروز

 ... تشکر جاي به...  خواننده اقاي دارم برات خوبي هاي برنامه عوضش ولي: - عاطفه

 ... ؟ اي برنامه چه: -

 ... ديدم خوابايي براتون: - عاطفه

 ... ؟ باشه خير: -

 ... باشين زرنگ اگه البته...  خيره: - عاطفه

 ... ؟ اخه چي يعني: -

 ... نميگم چون نپرس چيزي فعال...  برگردوني خانومو ناهيد توني مي باشي زرنگ اگه: - عاطفه

 دليل بي...  ؟ برگرده و شه خالص من شر از سريع داره دوست واقعا يعني....  ناهيد...  ؟ ناهيد

 . شد گرفته حالم

 ... بخواب: -

 ... نمباد خوابم...  نه: - عاطفه

 .. هوا بپري متر دو تا باال ميدم اخر تا ضبطو صداي شدم کسل اگه بابا نترس: -
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 ... خدااا اي.  خنديد بازم.  کردم مي نگاهش داشتم

 .. کني؟ روشنش االن نميشه: - عاطفه

 گوش حال تا.  بود انداخته ديروز و بود گرفته دي سي يه تازه مرتضي.  ضبط سمت بردم دست

 داره که چيزايي از.  دادم مي گوش و خريدم مي رو ديگه هاي خواننده کاراي خودمم.  بودم نداده

 ... خودم به بود کمک اينطوري.  کنم نقدش و کنم بررسي ايراداشو يا و کنم استفاده

 خنديد مي وقتي.  کردم نگاهش.  خنده از کنه مي غش داره عاطفه ديدم که بودم فکرا همين تو

 . گرفت ام خنده اش خنده از کم کم.  سمتش رفت مي نگاهم اختيار بي

 ميخندي؟ چي به: -

 . بده رو جوابم تونست باالخره و خنديد خورده يه

 ... کنم مي مقايسه دارم...  هيچي...  خدا وااااي: -عاطفه

 . خنده زير زد دوباره

 ...چيو؟: -

 گفت شد تموم که اش خنده

 ... خونه مي پرت و چرت رسما داره... ؟ اين چيه...  تو اهنگاي با اهنگشو: -عاطفه

 . بود مسخره خيلي.  بود رسوا انصافي اهنگه اين.  داشت حق

 ... ميدي؟ روگوش من اهنگاي تو مگه: -

 ...دارم رو همش: -عاطفه

 تمژس يه عاطفه. باال دادم هم رو ابروم يه و انداختم غبغب به بادي.  باال گرفتم رو سرم افتخار با

 . انداخت نگاهي يه

 ... مجبورم...  نشو خوشحال زياد: -عاطفه

 . داد ادامه و دراورد زبون برام
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 اهنگاشو همه که هستي اي خواننده تنها تو هم طرفي از و...  موسيقيم عاشق چون: -عاطفه

 ... کنم مي گلچين رو سري يه هم بقيه اهنگاي از...  دارم دوست

 ..نکني؟ روگوش بقيه هاي اهنگ کرده مجبورت کي... ؟ چرا: -

 ... اعتقاداتم و عاليقم...  افکارم: - عاطفه

 ... کامال؟ نشدم متوجه خودت قول به: -

 جز به...  کرده کار ظاهر رو فقط رو اومده بوده که اي خواننده حاالهر تا...  ميدوني خب: - عاطفه

 پس. .. دن مي مانور موسيقيش و ريتم رو فقط ميان رو بقيش ميخونن که خوبي اهنگ دوتا يکي

 هيچ...  يکيه شون همه...  محتواشون و متن ولي دارن متنوعي و رنگارنگ اهنگهاي و موسيقيا

 و فکر و حواس همه که هستي اي خواننده اقاي تنها شما ولي...  همين خاطر به ندارن هم با فرقي

 کاراي از که ميشم متوجه ميشه زده که اهنگش که همينه خاطر به...  کارته محتواي روي ذهنت

 ساده يهبق به نسبت و نيستن رنگارنگ زياد موسيقات داري تاکيد محتوا رو چون...  نه يا شماست

 ... ان

 ادبي دهنش از حرفايي همچين ساله نوزده دختر يه که نداشتم انتظار اصال.  بود مونده باز دهنم

 ..کرد؟ مي فکر چيزا اين به واقعا!  بيرون

 .خنديد.  کردم نگاهش

 واسه ندارم دليل و دارم کورکورانه تعصبات چادريم چون کردي فکر نکنه... چيه؟: - عاطفه

 ...کارام؟

 . نظراتش از اومد خوشم. باهاش شدم بحث وارد.  اومد خوشم خيلي.  بود دختري عجب

 ...عيب؟ يا بود حسن گفتي من اهنگاي مورد در که ايني حاال خب: -

 نمي قرار توجه مورد اينقدر اهنگات بود عيب اگه...  نداره وجود عيبي هيچ من نظر به: - عاطفه

 ...گرفت

 ... ان ساده هات موسيقي ميگي اخه: -
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 اين عين در...  شده صرف زحمت و دقت براش معلومه...  ک نيس ساده ساده خيليم: - عاطفه

 و ها هکلم درگير ادم اونقدر..  بعدشم...  ميشنه دل به ميگم اهنگا بقيه به نسبت که اي سادگي

 ... بشنوه رو موسيقي نميشه فرصت اصال ک ميشه خوني مي که جمالتي

 ... شنيدي تو ولي: -

 ... کنم مي شکافيشون کالبد چون شنيدم من اره: - عاطفه

 . داد ادامه و خنديد

 دونم نمي و کنم مي حس فقط چون...  داره هم فرقي يه اهنگات کنم مي حس ضمن در: - عاطفه

 ... بهم نخندي تا نميگم نه يا درسته

 . زدم لبخند

 ... خندم نمي بگو: -

 ... داري قرمز خطوط سري يه خودت واسه کنم مي احساس: - عاطفه

 ... لطفا واضحتر: -

 سري هي خودت برا استفادشون نحوه يا سازها از استفاده تو کنم مي فکر که اينه منظورم: - عاطفه

 و داهاص بعضي رسه مي گوشم به که موسيقيايي تو گاهي يعني...  گرفتي نظر در محدويتهايي

 کردم فادهاست اشتباه کلمات از اگه البته...  نشنيدم تو ملودياي تو وجه هيچ به که هست هايي ريتم

 ... موسيقي از نميدونم چيزي چون ببخش

 ... جلو به دوباره و عاطفه به بعد.  کردم نگاه روبرو به بعد. کردم نگاهش ام شده گشاد چشماي با

 ...؟ نظيري بي تو ميدونستي: -

 ... بودي گفته بهم هم قبلن اره: - عاطفه

 . بخند کي و نخند حاال.  خنده زير زديم دوتايي

 ازهاج خودم به چون...  کنم نمي استفاده ها سبک و سازها از بعضي من.  درسته احساست کامال: -

 ... کنم استفاده حرام موسيقيه از نميدم
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.  کمتر شايدم...  دقه 29.  بود نمونده زيادي راه.  شد مي سرش بيشتر خيلي سنش به توجه با

 مه رشتشون و بودن کرده پر رو دوروبرم که ادمايي چه.  گفتم موسيقي از و زدم حرف براش کلي

 اونم . نبودن توجيه.  نبودن متوجه هم عاطفه نصف واقعا ولي داشتن هايي مدرک چه و بود موسيقي

 . دونست نمي موسيقي از چيزي خودش قول به که اي عاطفه

 ينا از بيشتر حتي.  نبودم خسته پس.  اومدم مي و رفتم مي زياد ها راه اين از. رسيديم باالخره

 هامم ضبط و ها کار بعضي گاهي.  زدم مي سر هم اصفهان تو ام خونواده به بايد مدام چون.  راهو

 . بود اصفهان تو

 حياط.  شمالي خونه يه.  شدم عاشقش اينجا اومدم که اولي دفعه از.  گذاشتم خونه حياط به پا

 تيرف مي که در از.  گياه و گل و سبزي و ميوه درخت کلي با داشت هم بزرگ باغچه تا دو که بزرگي

 اب خونه يه حياط ته.  دستشويي و انباري هم حياط چپ سمت و بود روبرو کوچيک حوض يه تو

 تو.  بود ورودي تو هم بزرگ گردش غالم يه و داشتن راه هم به سه هر البته که مجزا اتاق تا سه

 . بود طوسي و نارنجي رنگش که بودن زده بزرگ برزنتي چادر يه حياط

 ... پزن مي چادر تو رو حليم: - عاطفه

 . آب پر هم توش و بود اجاق روي بزرگ ديگه يه.  چادر داخل رفتم

 ... ابه همش...  گذاشتي کاله رو سرم...  نيست حليم که اين: -

 . چادر داخل اومد و خنديد

 ... کنن مي پخشش هم زود صبح و ميشه اماده صبح تا...  ديگه زوده هنوز: - عاطفه

 . گفت و انداخت چادر داخل وسايالي به نگاه يه

 مکن فکر...  نيست بيرون کسي که خورن مي ناهار دارن کنم مي فکر...  تو بريم بيا: - عاطفه

 ... بشن شکه حسابي

 پرسيدم بيرون رفتيم مي هم با حاليکه در

 ... ؟ شکه چرا: -

 . گفت اي بچگانه ذوق با
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 ... دادم نمي جوابشو منم...  کرده کچلم ديروز از شيده...  اومديم نداره خبر هيچکي اخه: - عاطفه

 ... نداره خبر کسي

 گفتم و زدم چوبي در به ضربه يه.  داخل رفتيم و خنديدم

 ... ؟ خواين نمي مهمون...  اهلل يا: -

 سرفه به نفر چند.  سمتمون برگشت نگاها همه.  شديم رد در چارچوب از و خنديد ريز عاطفه

 دادن نصورتمو به بوسه و ماچ کلي و سمتمون اومدن شدن بلند استثنا بدون همشون بعد و افتادن

 . کردن باز جا هم کنار واسمون. 

 هم سر به سر و بخند بگو حال در همش.  بودن صميمي هم با خيلي و.  بودن خونگرمي خانواده

 . شناختمشون نمي چند هر.  کردم مي راحتي احساس باهاشون.  بزرگ و کوچيک.  بودن گذاشتن

 ... رو بعضيا جز به

 ... ؟ که بودم نکرده حفظ اونم.  بودن شده معرفي بهم عروسي تو فقط اخه خب

***************** 

 عاطفه

 نزديک اومد ياسمن عموم دختر.  شدم بلند جام از شد سفره کردن جمع وقت و شد تموم که نهار

 . گفت گوشم زير و

 ... کن تميز خوب رو سفره...  کنار بذاري رو تنبلي بايد پس...  کردي شوهر ديگه تو عاطفه: -

 ... خوره مي دردت به...  بشور خوب هارم ظرف

 درد لد يکي.  دستشويي تو کرد حبس رو خودش يکي.  رفت در که بگيرم نيشگونش يه خواستم

 همه اه خانم.  گرفت تهوع حالت يکي.  نه يا جوشيد اب ببينه بزنه سر ديگ به رفت يکي.  گرفت

 گفتن مي همش و اشپزخونه تو رفتن هم با

 ... بشوريم بيارين رو ظرفا زود: -

 يهتک شد پر که هاشون شکم.  ها پادشاه به رحمت صد...  که اقايونم.  گرفتن بغل بچه نفر چند

 . ها پشتي به دادن
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 ... نامردا...  سر اون تا خونه سر اين از سفره يه و موندم من

 ينم خدايي.  کمکم اومد و شد بلند محمد برگشتم و رفتم که دوبار.  کردن جمع به کردم شروع

 و بود شوخ و بيشعور هم خيلي که بزرگم عمه پسره.  کنم کنترل ذوق شدت از رو نيشم تونستم

 . گفت بلند يهو ، مهدي اسمشم

 ... هست عاطفه نکش زحمت...  بشين محمد: - مهدي

 . گفتم و کردم نازک براش چشم پشت يه.  خنديدن همه

 ... بکش خجالت ببين...  نميشه بخار ابي که تو از: -

 ... هنوز داغه...  اوالشه: - مهدي

 . کرد محمد به رو

 ... محمد ميشي درست بگذره يکم: -مهدي

.  خنديدن مي داشتن همه.  اومدم و اشپزخونه تو بردم رو ظرفا.  کرد پر رو جا همه خنده صداي

 نگاه مهدي به دوباره.  کنن کمک تا اومدن و کشيدن خجالت محمد از نفر چند.  محمد مخصوصا

 . کردم اشاره محمد به چشم با و.  کردم

 ... بگير ياد: -

 . انداختن مي مصرف يکبار االن مشد چي خب.  کنم تميز رو سفره تا دستم گرفتم دستمال

 ... اينجا بيا دقه يه عاطفه: - مهدي

.  فتادا محمد به نگاهم ناخوداگاه که برم خواستم مي.  کرد اشاره بهش و مبل روي کوبيد دستش با

 ديگه برداشت محمد نکنه.  نه؟ يا برم موندم مردد.  هم تو رفت هاش اخم و شد محو اش خنده

 گفت که ديد رو محمد هاي اخم هم مهدي کنم فکر.  باشه؟ کرده اي

 ... خوب...  کن تميز خوب..  برس کارت به...  بياي خواد نمي: - مهدي

 ... يعني؟ کرد اخم چرا محمد...  رواني بيشعور پسره
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 دختر هکن فکر ترسيدم مي.  نکنم صحبت صميمي ديگه پسراي با محمد جلوي گرفتم تصميم

 دوازده هم من از.  ذاشت مي همه سر به سر اون.  نداشت اشنايي مهدي اخالق با آخه.  جلفيم

 . نداشت منظوري اصال پس.  بود بزرگتر سال

 نارک گذاشتم رو ساکم و بستم درو.  بودن نشسته دخترا همه.  اتاق تو رفتم شد تموم که کارم

 ردمک نثارشون بيراه بدو کليم...  جونشون به افتادم و بيرون کشيدم سرم از روسريمم.  ديوار

 مشکي ساپورت يه کردم عوض لباسمو و شدم بلند شدم که خسته.  خنديدم مي فقط هممون

 و بود خشگل خيلي روش هاي طرح.  بودم نپوشيده حاال تا که لي مشکي دامن يه با پوشيدم

 شال رچاد و پوشيدم هم مشکي خوشگل بلوز يه بعدش رسيد مي پام ساق وسطاي تا هم بلنديش

 دنکر مي جدا رو اتاقا کم کم ديگه که چند هر.  کنم سر رفتني بيرون تا دست دم گذاشتم هم رو

 لباسام.  اومد مي مهمون کلي همه سال هر شام واس.  خانوما واسه هم اش بقيه اقايون اتاق يه

 گفتم دخترا به رو و زدم چرخي يه و کردم عوض که رو

 ...چطوره؟: -

 . شديم مي تر شلوغ يکي از يکي افتاديم مي که هم با و بوديم دختر تا شش

 ... شدي؟ الغر: - شيده

 . گفت ياسمن عموم دختر

 ... عشقه از: - ياسمن

 مرموزي لحن با و کرد داري خنده طور يه قيافشو و زمين روي نشستم و کشيد رو دستم بعدش

 پرسيد

 ... ؟ گذرررررهههه مي خوشششش: - ياسمن

 با تمنداش خبيث اين از رو سوالي همچين انتظار اصال که منم.  خنده از ترکيدن تاشون پنج هر يهو

 . زدم داد و سرش تو کوبيدم دستم کنار بالش

 ... نميگذره خوش هم اصال نخير...  کووووفت...  ماااارررر زهررر اي: -

 . کرد همونطور قيافشو دوباره

 ... که خوبه...  چرا؟: - ياسمن
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 . گرفت حرصم

 ... کنم ات خفه يا ميشي خفه ياسمن: -

 .... ؟ حاال تا گذشته بارخوش چند بگو کالم يه...  ؟ ميشي شاکي چرا خب بابا: - مريم

 تعصباني با.  نيست خبري هيچ دونست مي که نامرد شيدا و شيده حتي.  خنديدن همشون باز

 گفتم

 ... بار هيچ: -

 ... ؟ بشر اون بخاره بي چه...  وا؟: - ژيال

 جيغ زني مي انگشت بهش تا بيني نمي...  ديگه اس عاطفه اين تقصير ميدونم...  بابا نه: - ياسمن

 ... اومده در پدرش حاال تا که محمد بيچاره... ؟ کشه مي بنفش

 ... هالهل زهر...  مرض...  کوفت اي.  ترکيدن باز

 ... ميرما ميشم پا ها بچه: -

 ... کنين عوض رو بحث ها بچه...  بشين بابا خب: - شيدا

 ... ميشه سفيدم و سرخ چه: - ياسمن

 اتاق از هم اصال و زديم حرف کلي اينا و شام و عاشورا زيارت مراسم و بيان مهمونا که شب تا

 حترا پس بودن ديگه اتاق که هم آقايون.  داشتيم مهمون کلي و شد شام وقت.  نيومديم بيرون

 . بوديم

 صدام عموم زن که کردم مي پذيرايي مهمونا از داشتم و بود گذشته شام خوردن از ساعت يه

 .کرد

 ... داره کارت بيرون شوهرت...  جان عاطفه: - عمو زن

 با رو ام حلقه پس تونستم نمي که رو خودش.  بود شده تنگ براش دلم چقدر...  شوهر؟...  واااي

 . کرد نگاهم لبخند با.  بيرون رفتم.  سرم کشيدم چادر و بوسيدم لذت

 ... داري؟ حوله: - محمد
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 ... بگيري؟ دوش ميخواي...  آره: -

 . داد تکون سر

 ... واستا دقه يه: -

 . کردم صداش که بره خواست.  اوردم حوله براش دويدم

 ... ؟ خواننده آقاي: -

 . برگشت

 ... ؟ ها داره اسم خواننده آقاي اين: - محمد

 . خنديدم

 ... بگيرنا عکس باهات نذاري: -

 الوي هاي عکس دخترا با خواستم هست حواسم باشه ولي...  نداره اشکالي که پسرا با: - محمد

 ... باشه خودم گوشي با بندازم

 ... ؟ بگيرم دخترا با الوي عکسهاي چي يعني...  ؟ وااا.  شد گرد چشمام

 . کرد مي شوخي پس!! .  ديوونه.  رفت و خنديد بلند ديد که رو حالتم

 .  داخل رفتم و کشيدم راحتي نفس

 . گذشت هم عزاداري و عاشورا زيارت مراسم

 نم هم شونو همه.  دادن مي شيرکاکاو و چاي سفارش هي و بودن حليم پاي نوبتي که هم آقايون

 دخترا اين ذره يه و بيام و برم چادر به داشتم اجازه راحت و بودم متاهل ديگه من خب.  بردم مي

 زگا رو لبم سريع.  لبم روي نشست خنده حرفاشون آوري ياد با.  بچزونم حرفاشون خاطر به رو

 . گرفتم

 ... نيست خبرا ازين هيچوقت...  نکنا فکرا اين از الکي...  مياد خوششم چه...  سرت تو خاک
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 بودن محلي پاي نوبتي صبح تا نوبتي آقايون سال هر مثل.  بودن رفته مهمونا همه.  بود خواب موقع

 يه.  بودن کسي اقايون اتاق تو.  ببرم براش که برداشتم رو محمد گرمکن شلوار و ساکم سر رفتم. 

 . زدم ديد رو اونور و اينور کم

 ... باشه حليم سر شايد: -

.  بود شده کش دراز نيمه.  زمين رو کرد ولو رو خودش و اتاق تو اومد مهدي که بيرون برم خواستم

): 

 . گفتم داشتم گذاشتنش سر سربه واسه که عادتي طبق

 ... کنه مي در اين خستگيرو...  ميده انجام من بيچاره شوهر رو ها کار: -

 . خنديد

 ... ها کاريه شوهرت ولي: - مهدي

 . بزنم دلمو حرف تونستم مي که اين جلوي

 دهب خودت به تکوني يه توام خب...  کنه مي کار داره ريز يه شده پا زود صبح از...  بميرم الهي: -

... 

 . زدم داد.  بيرون کشيد جيبش از گوشيشو کرد مي شوخي باهام که حالي در و خنديد بازم

 ... ؟ باز خريدي جديد گوشيه: -

 . طرفم چرخوند

 ... اره: - مهدي

 ... ببينم: -

 کشنزدي.  سرش زير گذاشت دستشو يه و کشيد دراز کامال.  طرفش رفتم!!  گوشي عشق که منم

 . نشستم پام يه روي

 . دستم داد نمي بياره در حرصمو خواست مي بيشعور

 ... شه وا دلت کن نگاه شوهرتو عکساي بيا: - مهدي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

149 

 

 ديمه هم رو گوشي پائين.  گرفتم دستم با رو گوشي سر.  عزيزم.  بودن ناز چقد.  آورد رو عکسا

 . کردم مي نگاه عشقي چه به.  بود گرفته دستش با

 ... افق تو شد محو بچه...  کن نگاش: - مهدي

 . تاسوعاست شب مثال سرم بر خاک.  زدم قهقهه دل ته از و شد باز نيشم

 در قاب تو محمد ديدم که شم پا خواستم.  کردم ول گوشيشو و دادم قورت رو ام خنده سريع

 . زدن تند به کرد شروع قلبم.  ايستاده

 .. خانم عاطفه باباي...  کنه مي صداتون داييتون مهدي اقا: - محمد

.  روبروم ايستاد و اتاق داخل اومد محمد.  بيرون رفت و شد بلند جاش از غر غر با مهدي

 فشار و گرفت رو من دست لباسش عوض ولي جلو اورد رو دستش.  طرفش گرفتم رو گرمکنش

 . شدن مي بيشتر لحظه به لحظه دستاش فشار.  داد

 زور هب انگار.  خيلي خيلي.  بود عصباني خيلي.  کردم نگاهش.  شدن مي پودر داشتم استخونام

 هحاليک در محمد.  نداشتم پرسيدن سوال جرئت ولي بود گرفته دردم خيلي.  کشيد مي نفس

 . گفت بود کرده قفل هم به رو دندوناش

 ... کردي گم من خونه از رو گورت اينکه بعد واسه بذار رو هات بازي عشق: - محمد

...  ؟ کنم گم رو گورم..  بود کرده قضاوت رحمانه بي چقد...  ؟ گفت مي داشت چي...  چي؟ يعني

 ... ؟ زد من به حرفو اين اش خونه تو بود اورده خواهش با رو من که محمدي

.  افتادم هق هق به.  شدن جاري اشکام.  کنه خورد رو غرورم تونست نمي جمله اين مثل هيچي

 کرف شکست دستم.  داد مي فشار رو دستم مچ قدرت تمام با داشت و بودن زور پر خيلي دستاش

 . کنم

 ... داد مي نشون بهم رو تو عکساي داشت...  اون...  کين مي اشتباه داري محمد: -

 شدت به دستمو محمد.  کرد مي نگاهمون و بود ايستاده مهدي.  در افتادسمت نگاهم لحظه يه

 مي هق هق.  دارم نگهش نتونستم که کرد مي درد دستم انقدر.  افتاد دستم از گرمکنش.  زد پس

 . کردم

 . رفت و دزديد ازم نگاهشو مهدي
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 ... بشنوم صداتو خوام نمي ديگه: - محمد

 ام ديگه دست با رو دستم مچ.  اتاق گوشه گذاشتم و برداشتم رو گرمکنش ام ديگه دست با

 کردم يداپ نبينتم کسي که گوشه يه.  بزرگ خلوت هم حياط و بود شب نصف.  بيرون رفتم و گرفتم

 رو صحنه اون هم اي ديگه کس هر.  عشقم داشت حق خب.  زدم گند.  زدم مي زار.  نشستم و

 درد رس به بهم اومد مي فشار اگه و داشتن مشکل شدت به هام سينوس.  کرد مي بد فکر. ديد مي

 هديگ.  بودم کرده گريه خيلي.  ترکيدن مي داشتن هام سينوس کم کم.  شدم مي دچار شديدي

 تا چرخوندم سرمو.  دادم دست از هم رو صداش هميشه براي.  دادم دست از رو محمد صميميت

 . نبود مهم برام.  کرد مي صحبت باهاش اشت مهدي چادر جلوي.  بگيره اروم قلبم و ببينمش

.  طرفم اومدن شيده و شيدا.  کشيدم مي بزور هم نفس گريه زور از.  بود داده دست از رو محمد

 . بودم کرده گريه حد از بيش.  گفتم براش چيو همه هق هق ميون و شيده بغل انداختم رو خودم

 شتندا که حالي در شيده بغل تو همونجا.  شدن مي نابود داشتن هام سينوس.  بود بد حالم خيلي

 . رفتم حال از و شد تار چشمام رفتن مي ام صدقه قربون

**************** 

 محمد

 اشو چهره همه که بودم رده زل بهش انقدر.  اشت خوشگلي چشماي.  کرد باز چشماشو باالخره

.  بود مگند رنگ به دقيقا.  داشت گندمي کامال پوست.  بيضي نه بود گرد نه صورتش.  بودم حفظ

 خوش و خطي و نازک لباي.  اومد مي صورتش به که داشت معمولي بيني.  بلند صاف هاي مژه

 ودنب لخت خيلي که داشت خرمايي بلند موهاي.  ديدمش مي موباز که بود بار اولين.  داشت فرمي

 . شد مي عوض خيلي روسري بي اش چهره. 

 به خمار و معصومانه حالت صافش هاي مژه.  شد پر چشماش ديد که رو من.  کردم نگاه بهش

 بعضي و.  چشماش شدن مي ديده ميشي هم ها وقت بعضي.  بودن داده اش عسلي چشماي

 . بود رنگ عسلي االن مثل هم اوقات

 يخيل.  بودم چشماش تو خيره.  کرد مي جذب خودش به مقابلو طرف که داشت برقي يه چشماش

 زده در.  اوردم نمي در سر ازش.  بود داده دست بهم خاصي حالت يه.  اومدن مي زيبا نظرم به

 مامان.  سرش رو انداختم و کردم باز رو گردنم دور شال سريع باشه محرم نا اينکه ترس از.  شد
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 گريه خيلي روضه توي که گفتن همه به دايياش دختر.  نشست عاطفه.  داخل اومد.  بود عاطفه

 . کرده گريه چرا و چيه فضيه دونستم مي که من ولي.  شدن اذيت هاش سينوس و کرده

 

 يهو چرا دونم نمي.  بده توضيح ذاشتم مي کاش.  ام وحشيانه حرکت اون از کشيدم خجالت خيلي

 مک کرد تعريف برام کلي عاطفه از هم بعدش و داد مي توضيح داشت مهدي وقتي.  گرفتم پاچه

 در و رفت بعدش و خوروند غذا و اب بهش يکم عاطفه مادر.  خجالت از زمين تو برم شم اب مونده

 گرفت و کشيد سرش از رو شالم بعدش.  کرد نگاه بهم.  چشماش تو رفتم دوباره.  بست هم رو

 گفت بغض با و صورتش رو

 عکساي بيا گفت زمين رو شد ولو اومد دفعه يه مهدي...  گشتم مي تو دنبال داشتم: - عاطفه

 و نزديکش برم شدم مجبور منم..  دستم داد نمي خسيس و بود تازه گوشيش...  ببين شوهرتو

 ... ببينم رو عکسا

 . مچش رو شدن کشيده انگشتام و جلو رفت اراده بي دستم

 ...  متاسفم...  ميدونم: -

 ايج کي هر...  کردم مي نگاه رو عکسا نبايد اصال...  داشتي حق...  متاسفم من...  نه نه: - عاطفه

...  نم...  من...  کني مي فکر تو که نيستم دختري اون من کن باور...  کرد مي ديگه فکر هم بود تو

 .. من

.  بود دخور اعصابم خيلي.  بيرون رفتم.  بزنه حرفشو بقيه نايستادم.  شدم متنفر خودم از ديگه

 اينقدربي چرا فهميدم نمي.  کشيدم مي عميق نفس تند تند و موهام الي کردم فرو رو دستام

 ... داد مي ازارم شدت به و بود وجودم تو ناشناخته احساس يه...  قرارم

 و معقول خيلي ناهيد حاليکه در.  موند مي بچه يه مثل...  داد مي من به رو حق هم موقعيت اون تو

 فهميدم مي کاش...  ناهيد.  کرد نمي زياد شيطوني..  خب بود سالش 22.  کرد مي رفتار بزرگونه

 ... خدايا...  خدايا...  مرگمه چه

 گفتم و کردم باز رو کمربندم.  تهران رسيديم بعدي روز

 ... اومديد خوش خيلي خيلي: -
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 ... شد زحمت خيلي ببخشيد...  ها شرمنده: - شيده

 اهنگ بود نشسته دستم بغل که عاطفه به... اومدين خوش...  حرفيه چه اين...  کنم مي خواهش: -

 . کردم

 ... ببخشه منو خانوم عاطفه شايد اينطوري: -

 . کردم راهنماييشون و شدم پياده

 و يانب شيدا و شيده دادم پيشنهاد خودم کرد مي قراري بي خيلي عاطفه برگشتني ديدم راستش

 رو جديد کار اهنگسازي بايد و شدم مي کار درگير ديگه خودمم.  باشن ما مهمون روزي چند

 . شد مي عوض هواش و حال و موند نمي تنها هم عاطفه.  کردم مي شروع

 ادريچ دختر تا سه.  کردم نگاهشون و اپن رو گذاشتم رو سوئيچ.  اتاق تو رفتن هم با تاشون سه

 . سنگين سر خيلي و

 و يانب شب نه ساعت بعد که دادم مي خبر شايان و مازيار به بايد.  بستن هم رو در و اتاق تو رفتن

 هيس هيس صداي بعدش و شنيدم اشونو خنده صداي که بودم فکرا همين تو.  کنيم شروع

 ... ؟ اوردن مي کجا از رو خنده اينهمه اينا آخه

 ... اتاقش سمت رفتم.  بدم خبر عاطفه به رفت يادم اوووف.  باهم بودن صميمي خيلي

******************* 

 عاطفه

 وير نشست شيدا.  روسريامون بعدش و کنديم رو چادرامون تايي سه بستم سرم پشت که رو در

 . زد باد خودشو يکم شيده.  تخت روي شيده و ام مطالعه صندلي

 ... خوابي؟ مي کجا تو...  خوابيم مي اينجا که رو شب که ما عاطي: - شيده

 ... برم منم: - شيدا

 ... ؟ کجا: -

 ... محمد پيش ميرم: - شيدا
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 طفق اونم و سرش تو کوبوندم محکم تا چند.  طرفش کردم حمله و برداشتم رو تخت ي رو بالش

 . گفت مي خنده با اونور از شيده.  زد مي فرياد

 ... ها شه مي بلند ابالفضلش يا فرياد االن...  محمد خونه اومده مهمون االن: - شيده

 .برداشتم شيدا سر از دست

 ... ؟ چرا وا: -

 ... خونش بياد مهمون که ميشه بلند وقتي اصفهاني ابالفضل يا فرياد: - شيده

 ... نکرديا کردي توهين اصفهان به ديگه بار يه... کردي غلط: -

 ... ؟ محمد پيش...  ؟ خوابي مي کجا رو شب نگفتي: - شيده

 ... ؟ خوبه...  خوابم نمي اصال از من: -

 . کرد شروع شيده

 ... خوابيم مي ما که شبا: - شيده

 ... بيداره خانوم عاطفه

 ... بينيم مي خوش خواب ما

 ... محمده شکار دنبال اون

 گفتم سريع ولي.  هوا رو رفت هامون خنده.  زد بهم خبيث چشمک يه بعدشم

 ... هيس...  هيييس: -

 . کردم باز رو در و شن ساکت کردم التماس.  سرشون کشيدن رو روسرياشون.  شد زده اتاقم در

 . بود ايستاده در پشت لبخند با محمد

 و شام واسه بايد فردا..  زد زنگ علي ديشب...  بگم رفت يادم راستي...  خانوم عاطفه: - محمد

 .. بريم هيئتوشون

 . کردم فکر يکم

 ... بذارم تنها رو اينا تونم نمي منکه...  برين شما خب...  اخه: -
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 ارک بيرون دوساعت يکي من االنم...  ريم مي با همه...  ديگه حسينه امام هيئت...  بابا نه: - محمد

 ... فعال...  علي کمک برم بايد...  دارم

 بسته و باز صداي.  دادم گوش خوب.  در سمت افتاد راه.  بره شدم منتظر و دادم تکون رو سرم

 . گفتم شنيدم که رو در شدن

 ... رفت خواننده اقاي...  بيرون بپرين ها بچه: -

 ... دارم مهمون من برين شما ميگي مخمد به کني مي غلط تو: - شيده

 ... ريم مي فردا چون...  شده خوشبحالت تو که فعال: -

 رو خونه هاي سنبه سوراخ همه هم شيدا.  بگيره دوش رفت اش ديرينه گند عادت طبق شيده

 لباس و اماده همه و شد هشت ساعت خالصه.  کنيم درست شام تا من کمک اومد بعد و گشت

 و وهمي که بعدشم.  بوديم گرسنه خيلي.  خورديم رو شام اومد که محمد.  چيديم رو ميز پوشيده

 و من.  مرموز اتاق اون تو رفت و کرد خواهي عذر و شد بلند محمد که بود نيم و نه ساعت.  چاي

 بشه بدل و رد بينمون حرفي کوچکترين که اين قبل ولي کرديم نگاه هم به خبيثانه شيده و شيدا

 يکي کرد جمع رو ظرفها يکي.  شديم بلند هم ما.  حموم رفت و بست رو در.  بيرن اومد محمد

 رو گوشيامون با فقط مدتي.  اتاق تو چپيديم باز و کرد جمع کن خشک از رو هاظرف يکي و شست

.  ودب خوابيده محمد کنم فکر.  اومد نمي صدايي هيچ هم بيرون از.  کرديم بازي بلوتوث و رفتيم

 ... عسلي رو کردم پرت رو گوشي عاقبت

 ... خب کنيم کاري يه...  سوريد حوصلم ها بچه: -

 . کرد ريز چشماشو شيدا

 ... کنه مي فرق درشم مدل...  چيه اتاقه تو ببينيم بريم بيا من جون...  عاطي: - شيدا

 ... گيرم مي دلشوره کردني فکر بهش...  نزن حرفشم اصال نه واي: -

 . انداخت ساعتش به نگاهي يه شيده

 مي و کنيم مي باز رو در دوثانيه...  خوابه باش مطمعن...  يازدهه به ربع يه االن ببين: - شيده

 ... بنديم

 . زد مي تند قبلم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

155 

 

 ... نميام من...  شين بيخيال خدا رو تو ها بچه: -

 ... ريم مي خودمون ما...  نيا تو: - شيدا

 ايموه و بوديم پوشيده راحتي شلوار و بلند استين بلوز مون همه.  در سمت رفتم و شدم بلند

 رونبي به و کرد باز رو در شيدا و ايستادم در دم.  بود ريخته هامون شونه دور و بود باز هم بلندمون

 . کشيد سرک

 . بود روشن چراغها.  کرد باز طاق چهار رو در

 

 ... ديگه بريم... نيست عاطي: - شيدا

 سه ره و شدم بلند.  بود کرده باز سر دوباره مدتها از بعد فضوليمم.  بود شده کم خونم هيجان منم

 ... خدا فضوليم چقدر ما! ..  دزدي اومديم انگار حاال.  بيرون رفتيم پاورچين

 ... گفتم استرس با رسيديم که اتاق در جلوي

 ... چي؟ باشه اتاق همين تو اگه...  واسا: -

 . گفت اروم و چرخوند سر شيدا.  من به شدن خيره دوتاشونم

 ... اتاقشه در جلو دمپايياش... ببين...  خوابه...  نه: - شيدا

 راحت نفس يه.  بود در جلو دمپاييشم.  بود خاموش چراغشم و بود بسته دراتاقش.  کردم نگاه

 تشدس شيدا.  نشه ايجاد صدا و سر تا بوديم برهنه پا تامون هرسه يا.  جلوتر رفتيم و کشيدم

 پشت کرديم سرفرو تايي سه.  جلو برديم رو هامون کله هم شيده و من.  در دستگيره روي رفت

. تاقا تو بودن نشسته پسر تا پنج.  بود روشن داخل چراغ.  کم خيلي.  کرد باز اروم رو در يکم . در

 . مببين نکردم فرصت اصال رو بقيه.  بينشون شناختم رو مرتضي و محمد.  بست رو در شيدا

 . کردم بغل رو شيده بچگونه ذوقي با و باز دهن با

 ... استديوشه...  شيده واااي: -

 . بود شده نصيبم هم بار دو که اتاق اون تو عاشق و.  بودم ها خواننده استديو عاشق

 . گفت حد از بيش تعجب تعجب با شيدا
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 ... ؟ اون بود( معذورم فاميلش اوردن از که خواننده يه... )حامد...  عاطي: - شيدا

 . شد گرد چشمام

 ... نديدم...  نه...  ؟؟)...(  حامد: -

 ... کن باور: - شيدا

 ... ببينم رو در کن باز کوچولو يه شيدا: -

 ... بيننمون مي بيخيال: - شيدا

 ... که نيست شيدا تو و من وجود تر اور تعجب نصر محمد خونه تو)...(  حامد وجود: - شيده

 . خنديدم

 ... نديدمش نزديک از که من خب: -

 جوربد فضولييشون من مثل هم اونا.  ها نکنن باز رو در کردم مي التماس که بودم هموني من حاال

 زا تا فروکرديم رو هامون سر.  قبل از کمتر دفعه اين.  کرديم باز رو در دوباره.  اد مي قلقکشون

 . اومد گوشي زنگ صداي لحظه همون.  ببينيم رو تو باريک خط اون

 ... سيريش دختره اين باز واي: - مرتضي

 ترساس اصال.  نذاشت شيده که ببندم رو در خواستم.  داد جواب و اسپيکر رو گذاشت رو گوشيش

 . نبوديم ديد تو زياد چون نداشتم

 . گفت شنيدمش زور به که صدايي با

 ... ؟ حرفه مي کي با ببينم بذار: - شيده

 ... نميشه که بگم شما به چقدر من اخه خانم: - مرتضي

 . اومد دختره صداي

 ... ؟ دارم کم چي...  خب بيار دليل... ؟ نشه چرا: - دختره

 |: کصافطا خنديدن مي همشون

 . گفت دوستاش به و تر پائين اورد صداشو مرتضي
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 ... کنم مي دکش چطور ببينيد...  خدا واي: - مرتضي

 .باال برد رو ولوم بعد

 جور شرايطم من ولي...  نداري کم هيچي تو...  ؟ ميزني حرفيه چه اين...  عزيزم اخه: - مرتضي

 ... نيست

 ... هيچي...  خوام نمي ازت هيچي من: - دختره

 ... هستم اي ديگه کس عاشق من...  ديگس لحاظ يه از منظورم نه: - مرتضي

 . ببنيديم رو در نداشتيم خيال که هم ما.  کردم سکوت دختره

 ... ؟ کي: - دختره

 بد از البته...  ارومه خيلي که هس اي بيوه خانم يه...  شدم امون صابخونه عاشق: - مرتنضي

 ... تر سيبيلو يکي از يکي...  داره پسر تا سه شانسي

 . خنده از شديم مي خفه داشتيم که هم ما.  زد قهقهه دختره

 با اونم که مخالفن پسراش فقط...  شم مي ناراحت...  نخند...  گم مي راست تو جان به: - مرتضي

 ... کنم مي راضيشون ايشاال زمان گذشت

 واردي ترک به بوديم هم با وقتي.  بوديم ايستاده پا سر زور به در پشت هم ما و خنديد مي دختره

 . بيشعور مرتضاي اين حرفاي به برسه چه حاال خنديديم مي هم

 ... لطفا باش جدي...  گم مي جدي دارم من: - دختره

 بدم گوشيو ميخواي...  بازي نامزد اومديم هم با االنم...  دارم؟ شوخي شما با من مگه: - مرتضي

 ... ؟ بهش

 و گفت ايشي دختره.  لرزيد مي هاشم شونه و خنديد مي محمدم.  خنديدن مي داشتن دوستاش

 . کرد قطع

 نمي . زديم مي گاز زمينو خنده زور از و خنديدم مي داشتيم تايي سه.  کردم ول رو دستگيره شيدا

.  ديدمخني مي و بوديم کرده باز دهنمونو هيجاناتمون تخليه براي پس بخنديم دار صدا تونستيم
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 هک من.  بود وحشتناکي وضع خيلي.  شد مي ديده هامونم کليه تا که اونقدر...  ؟ طوري چه اونم

 . دهنم جلو گرفتم رو دستم و بودم بسته چشمام

 در ابق تو ايستاده محمد ديدم. بريم کنم اشاره ها بچه به که کردم باز رو چشمام خنديدم که يکم

 . موباز هم سه هر.  زد خشکمون باز دهن هم ما.  فقط.  داشتيم فاصله باهم قدم نيم. 

 داشتم.  سرش پشت هم شيدا.  دستشويي سمت دويد و زد جيغ و اومد خوش به زودتر شيده

 در شتپ موند هم شيدا.  بست رو در شيده تو بره بتونه اينکه از قبل شيدا.  کردم مي نگاه بهشون

 گفت مي و کوبيد مي در به مشت هم و خنديد مي هم شيدا. 

 ... بيشعوووور کن باز: - شيدا

 خودمم اسم اصال.  مبهوت و مات.  دستشويي تو کرد پرت خودشو هم شيدا و شد درباز دفعه يه

 . بود زده خشکش من از بدتر.  بود شده شکه بدجور.  کردم نگاه محمد به.  بود رفته يادم

 ... خوبي؟ سالم: -

 . بود شوک تو هنوز بيچاره.  نگفت هيچي.  بود شده خيره بهم اش شده گشاد چشماي با محمد

 . بود نديده کاريايي شلوغ همچين عمرش تو کنم فک

 . گفتم و خاروندم رو سرم

 ... شکر رو خدا..  ديگه خوبي خب: -

 . گفتن داخل از دوستاش.  گفت نمي هيچي

 ... ؟ خبره چه...  شد؟ چي محمد: -

 . اومد پا صداي

 ... برم من اجازه با: -

 . شنيدم در پشت از صداشو.  کوبيدم رو در و اتاق تو رفتم بدو

 ... ديدي؟ جن چته محمد: - مرتضي

 اي سوتي عجب.  خنديدم اش خنده به دوساعت تا که زد مي قهقهه چنان.  شد منفجر محمد يهو

 ... بودا
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 جابح همه.  بيرون درومد دستشويي از شيده که بوديم صبحانه ميز چيدن مشغول شيدا با صبح

 جور دب.  اپن به داد تکيه ما روبروي و اشپزخونه تو اومد شيده.  نبود شکرمحمد رو خدا ولي داشتيم

 نمم و ميز پشت نشست شيدا. بوديم خنديده هم با صبح هاي نزديکي تا ديشب.  بود خوابالو

 . شدم ظرف توي عسل و مربا ريختن و چايي کردن چک مشغول

 ذاريمب مرگمونو کپه دقه دو نذاشتين...  انداختين؟ راه صدا و سر صبحي اول خبرتونه چه: - شيده

... 

 ... کرديم مي نقد رو ديشب: - شيدا

 ... که نداره بررسي و نقد: - شيده

 . داد ادامه و کشيد خميازه

 فتادا يادش تازه ربع يه بعد بود هنگ ربع يه بيچاره...  ديده فضايي تا سه انگار بدبخت: - شيده

 ... بخنده بايد

 از منم.  زد مي گاز ميزو داشت که هم شيدا.  ترکيديم مي داشتيم هم شيدا و من.  کشيد خميازه

 شوگردن.  انداختم شيدا به نگاه نيم يه.  بريزم عسل ظرف تو تونستم نمي خنده ويبره شدت

 ... خاروند

 ...خندي مي ناز چه...  گلم...  عاطفه: - شيده

 نگاه بدون.  هم رو مرباها و ظرف تو ريختم رو ها عسل.  بود فضا تو.  بود شده خل پاک....  علي يا

 دهز و بود زده قاط خوابي بي از هم شيده.  بريزم چايي تا برگشتم و ميز رو گذاشتم بهش کردن

 . سرش به بود

 يم داشت و بود ايستاده اپن اونور و شيده سر پشت درست محمد.  برگشتم و ريختم رو ها چايي

 .خنديد

 مه طفلک اون...  زديم مي خالي جاي داشتيم باشن داده تيتاب بهش که خري عين هم ما: - شيده

 ... بود نديده باهم دختر تا سه توي جا يه...  رو دلبري و وقار و لطافت اينهمه که

 يم سوتي داشتيم جلوش ريز يه.  روحمون تو اي.  انداخت باال ابرو و چشم براش.  کشيد خميازه

 گفت بلند و اسمون طرف کرد باز دستاشو.  داديم
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 ... نگير ما از رو ها شادي اين خدايا: - شيده

 انداختم باال ابرو براش.  زده چي يه انگار.  بود شده خل پاک دختره اين حسين يا

 ... ببينم بخارون پشتمو اين بيا...  رقصوني؟ مي ابرو و چشم چرا تو چته: - شيده

 همين هم شيدا.  شد چشم تو چشم محمد با که بخارونم پشتشو من تا انور چرخيد لحظه همون

 . نياورد مبارکشم روي به.  کنه جور و جمع رو اوضاع مثال خواست.  شد اوضاع متوجه لحظه

 ... خنديد؟ مي چي واسه...  ؟ شده چي...  محمد اقا بخير صبح...  سالم: - شيده

 کنه مي سنگ هممونو خدا که االنه گفتم که هوا رفت جوري تا چهار ما خنده صداي از خونه يهو

 . عاشورايي روز

 . رسيد شب و گذشت

 ونهخ به چه رو ما اخه...  ديم مي موتي سوتي ميايم..  ضايعس خيلي...  نياييم ما عاطي: - شيده

 ... رفتن مشهور مجري

 ... ؟ ميارين در بازي مسخره چرا...  ؟ وااا: -

 ... نيست من مال که علي...  کنم تماشا جهانو اونجا بيام چي واسه من واسه من اخه: - شيده

 رستد.  رفتن هيئت قضيه اين بود غيرعادي خيلي براشون.  افسردگي مود تو رفت اين دوباره باز

 شد نمي چيزي هم هيچکي به.  اومدم در عقدش به که وقتي يا ديدم رو محمد که وقتي من مثل

 خودمون چي واسه...  اينا و زديم توهم کردن مي فکر حاال.  نبود اي عادي چيز خب.  کرد تعريف

 .. ؟ کرديم مي مردم مسخره

 ولي بود سرمون عربي چادر شيدا و من. بيان که کردم راضيشون فحش و زور کلي با باالخره

 سر رو يدهم نشون سنگينتر که معمولي چادر دلبري واسه گفتيم مي کنه سر عربي شيده نذاشتيم

 |. : کنه

 !! اومدن مي هم به شيده و علي چقد آخي

 . بود دمق خيلي.  بود شده خيره خودش به و بود ايستاده ائينه جلوي سر به چادر شيده

 ... خوابه همش ببينم ميترسم...  عاطي: - شيده
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 . حرکتم اين از نشد عصباني که بود عجيب برام.  گرفتم نيشگونش و جلو رفتم

 ... ام آمده جهان تماشاي به من ولي...  بيدارم آره عاطي: - شيده

 ... کوفت اي: -

 . شد بلند محمد صداي کنم باز رو در اينکه قبل. شد زده اتاقم در

.. . کنم تميزش ميرم...  توش زده گند بود مرتضي دست ماشين ديشب...  خانوم عاطفه: - محمد

 ... پائين بيايد ربعه يه هم شما

 . زدم داد

 ... چشم...  باشه: -

 . اومد در شدن بسته و باز صداي.  بوديم ساکت هممون

 ... کنم عذرخواهي ازش ديشب بابت برم من... بياين ربع يه شما ها بچه: -

 بيرون زدم و کردم باز رو در منم.  نگفتن چيزي...  ؟ شدن افسرده اينقدر تا دو اين چرا خدايا واي

 و ردک مي پاک و صندلي روي دستش با و عقب صندلي روي بود شده خم.  بود پارگينکم تو محمد. 

 . جلوتر رفتم.  بيرون ريخت مي

 کارمون اصال دونم مي...  خوام مي معذرت خيلي خيلي ديشت بابت من...  ؟ خواننده اقاي: -

 ... اس بسته درش هميشه که چيه اتاقه اون ببينم بودم کنجکاو يکم..  نبود درست

 . کرد نگاهم تعجب با و بيرون اورد رو سرش

 ... ؟ استديوعه اتاق اون دونستي نمي مگه: - محمد

 . پائين انداختم رو سرم

 ... ؟ چيه اونجا نگفتين ولي دادين نشون رو جا همه اول روز...  نه: -

 ... ؟ واقعا: - محمد

 .خنديد بعد

 ... توييد اون شما دونستم نمي..  کنم فضولي خواستم نمي بخدا...  خوام مي معذرت: -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

162 

 

 کرديا نمي رو بودي شلوغ هم تو ولي...  پس بوده خودم تقصير...  بابا نداره اشکالي: - محمد

 ... کوچولو

 ... ؟ کوچولو: -

 ... بيني مي که هاتو دايي دختر ولي...  ها نه بودني تنها...  ديگه کوچولويي اره: - محمد

 . زدم محوي لبخند.  نداد ادامه ديگه

 ... کوچولويي پس...  نوزده تو و سالمه وشش بيست من...  بعدشم: - محمد

 وبخ.  جلو صندلي سراغ رفت محمد.  بيان شيده و شيدا بودن منتظر.  ماشين تو شد خم دوباره

 . کردم مي نگاهش داشتم فقط منم.  تکوندش

 ... اونجا مياد هم ناهيد امشب...  ؟ عاطفه: - محمد

 . گرفت بغضم.  سرم رو ريختن يخ اب سطل يه انگار

 ... ميان دوتايي امشبم...  شديم دوست نامزدي دوران تو برادرش با: - محمد

 اومده من.  رفت مي لو چي همه و ريخت مي اشکهام زدم مي حرف اي کلمه. نگفتم چيزي باز

 . کنم کمکش بودم

 ني؟ک کاري يه ميتوني ببين....  بشي نزديک بهش جوري يه و بزني حرف باهاش ميخوام: - محمد

 ... بفهمي؟ چيزي يا... 

 زد عميق لبخند يه.  دادم تکون رو سرم فقط.  بزنم داد که بود االن.  کرد نگاهم

 ... ممنون واقعا....  ممنون: - محمد

 مطمئن ولي بوديم گرفته ماتم هم مون هرسه.  افتاديم راه و شديم سوار.  پائين اومدن باالخره

 . نيست دلش تو دل خوشحالي از محمد که بودم

 عشقش کنم کمک بودم اومده.  بودم کرده قبول خودم....  کردم مي شکايت نبايد...  نه....  خدايا

 . برگرده

 ...  شکرت خدايا...  خدايا...  عشقش؟
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 نمي.  بود باز کامل هم در و بودن زده مشکي هاي پارچه کال.  بودن نفر چند در جلوي.  رسيديم

 اهامپ به انگار.  داخل رفتيم و شديم پياده.  بود ادم پر حياط داخل.  نه يا بود خودشون خونه دونم

 بانغري شام.  بود دمق شيده ناراحتي از هم شيدا.  بود پريده شيده رنگ.  بود اويزون سربي وزنه

 . نداشتيم خنديدن حال ها ما شکرکه رو خدا خب و بود حسين امام

 که مفهميد علي شدن نزديک با.  ايستاديم ازش تبعيت به هم ما.  داد تکون دست و ايستاد محمد

 هر . همينطور محمدم.  بود پوشيده مشکي شلوار و کت و پيرهن يه.  بود داده تکون دست اون به

 . بود گردنشون مشکي شال دوشونم

 يميصم و گرم خيلي و کرد نگاه ما به.  بوسيدن همو و گرفت رو محمد دست گرمي به و رسيد علي

 . داديم مي تحويلش مسخره و مصنوعي لبخنداي فقط همگي هم ما.  گرفت تحويلمون

 داشت.  محمد پيش رفت حواسم.  داديم سالم جواب شيدا و من باز.  زد نمي حرف کال که شيده

 . لرزوند رو وجودم همه محمد صداي که پايين انداختم رو سرم.  کرد مي نگاه رو ديگه طرف يه

 ... لحظه چند...  خانوم؟ ناهيد: - محمد

 اومد که ديدم رو ناهيد.  بودم ايستاده پا سر زور به.  اومد نمي باال نفسم.  باال اوردم رو سرم

 اومد.  ودب قشنگ قيافش.  سفيد و تپل کمي و خوب نسبت به حجاب با مانتويي دختر يه.  پيشمون

 . گرفت دستش تو رو من دست و داد سالم جلو

 ... بينمت مي باز که خوشالم...  عزيزم سالم: - ناهيد

 سردي ولي گرفت رو دستم اينکه با.  بود سرد خيلي قبل دفعه.  کردم تعجب صميميتش از

 !!! حاال ولي بود معلوم رفتارش

 يم خراب دارم دونستم مي.  شد نمي خارج گلوم از صدايي کوچکترين که بود خراب حالم اونقدر

 محمد . بود گرفته رو نفسم راه و گلوم بدجور لعنتي بغض.  بخندم تونستم نمي حتي ولي کنم

 . ناهيد طرف گرفت.  دراورد حلقه يه.  جيبش تو برد دست

 .. شد فرجي يه شايد...  بهتره باشه شما دست...  من خونه بودين گذاشته جا رو اين: - محمد

 ... نصر؟ آقاي چي يعني: - ناهيد
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 ناهيد.  بودن شده جمع زيادي پسراي که طرفي.  رفت جواب بدون محمد ولي گرفت رو حلقه

 . بکشم نفس بتونم بلکه تا کردم باز رو دهنم.  رفت محمدم سر پشت و کرد رها رو من دست

 دهشي و جلو کشيد صندلي يه علي.  کردم بازشون دوباره.  ريختن هام اشک و بستم رو چشمام

 هب فقط.  نبود خودم دست ولي شدم ادم و عالم رسواي دونستم مي.  صندلي روي نشوند رو من

 چنگ.  گلوم روي گذاشتم رو دستم.  بودم شده خيره زدن مي حرف هم با داشتن که ناهيد و محمد

 شيدا . بود کالفه.  نبينمشون تا ايستاد.  بگيره رو ديدم جلوي تا روبروم ايستاد علي.  بهش زدم

 . گفت بغض با شيده.  بود شده پر چشماش هم

 ... شي؟ مي نابود نکن گفتم چقدر...  بيشعور ادم آخه: - شيده

 . علي به من و.  شد خيره بهم علي

 ... ميشه درست...  ابجي ميشه درست: - علي

 . کرد نگاه شيده به بعد

 ... ؟ داخل ببرينش ميشه: - علي

 يدرد.  داشتم درد.  نخوردم شام از هم هيچي.  نشستم گوشه يه و تو رفتم پا کدوم با نفهميدم

 رو محمد هاي نفس صداي فقط.  شد نمي درمان بخشي ارام جراحيو و امپول و قرص هيچ با که

 اروم و شد بلند روبروم بود نشسته شام قبل از که ناهيد.  بگيره اروم هام نفس تا.  خواستم مي

 . مقابلم نشست زانو چهار.  جلو ومدا

 ... خانومي؟ نخوردي چيزي چرا: - ناهيد

 . نداشتيم هم حقي همچين.  نبودم متنفر ازش چرا دونم نمي.  دادم تحويلش لبخند يه

 ... اخه نداشتم ميل: -

 . پدربزرگشونه قاتل انگار که کردن مي نگاه بيچاره به همچين هم شيدا و شيده

 ... دادش؟ زن سالته چند: - ناهيد

 . زدم تلخي لبخند

 ... نوزده: -
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 ... ها است سليقه خوش محمد: - ناهيد

 . گفتم و کردم اشاره خودش به دستم با.  شد مي گرفته حالم برد مي که رو محمد اسم

 ... اس سليقه خوش خيلي...  اره: -

 ... محمدي زن تو االن..  تمومه قضيه اون: - ناهيد

 ... نه يا کنيم ازدواج نيست معلوم...  نيست معلوم هيچي...  نيستم نه: -

 کنم رفک.  بريزن اشکام باز مونده کم ديگه.  بگم ناهيد به بود خواسته محمد که بود اي جمله اين

 . بيرون رفت و شد بلند که فهميد

 . گفت گوشم دم و شد خم شيده

 ... بود حکيمه اسمش کاش: - شيده

 احتياج عزاداري اين به.  بخندم يا و بپرسم نخواستم اصال که بود بد حالم انقدر...  ؟ چرا ؟ وا

 . اومديم که خوب چه داشتم

 ... چي؟ يعني...  عاطي؟ نيست مختلط اينجا چرا پس: - شيده

 . بخندونه رو من مثال خواست مي

 ... بينشون شم نمي ديده که من...  دلبري اومدن دختر اينهمه... ؟ خبره چه ببين: - شيده

 . اومد ناهيد اين بازدوباره

 ... داره کارت بيرون اقا علي جون عاطفه: - ناهيد

 گفتم درگوشش.  ميشه خراب شيده اين حال حاال

 ... خواهرم يه فقط اون واسه من...  باشه يادت: -

 ... صاحبشم من انگار حاال...  ديوونه ها بابا برو: - شيده

 . گذاشت تنهامون ناهيد.  برون رفتيم ناهيد با و شدم بلند

 ... اينجا بشين بيا: - علي
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 . فاصله يکم با هم کار نشستيم دوتامون هر.  کرد اشاره بالکن هاي پله به

 احتنار چيزي از اگه گفتم بهت محمد خونه تو گذاشتي پاتو که اولي روز...  باشه يادت اگه: - علي

 مونه مثل...  کنه مي اذيتت محمد به عشق که نگفتي...  نگفتي ولي...  بگو بهم شدي اذيت يا

 ونتونخ اومد ناهيد که اونروزي نگفتي... گفتي بيراه و بد بهش و ماشين به دادي تکيه که شبي

 تو زد محمد فرداش که نگفتي... ن بيرو زدي خونه از کالست از زودتر از دوساعت و شدي اذيت

 ... گفت پرت و چرت بهت و گوشت

 ... زد؟ ميدوني کجا از شما: -

 پرسيدم که تو از ولي...  دادم فحشش سير دل يه منم و گفت بهم خودش روز همون چون: - علي

 همب...  ؟ نگفتي رو بردم اسم که رو اينايي همه چرا بدونم خوام مي حاال...  نزد هم داد حتي گفتي

 ... دوني؟ نمي برادرت رو من...  نداري؟ اعتماد

 به شدن وارد قبل من...  نداشت اي فايده گفتنش چون نگفتم من...  نيست اينطور اصال...  نه: -

 ... باشم سست اينقدر کردم نمي فکر ولي...  روبرومه مشکالتي چه دونستم مي محمد زندگي

 ... باشي عاشق اينقدر کردي نمي فکر بگي بايد...  نيستي سست تو...  نه: - علي

 . دادم قورت رو بغضن

 ... خواهري؟ برات چيکارکنم من...  ابجي...  فهميدي حاال ولي: - علي

 ... نمياد بر کسي از کاري هيچ: -

 ... برات بکنم ميتونم که دعا: - علي

 . گفتم زد مي عصبي که لحني با و شدم بلند

 ... بگيره ازم رو لعنتي عشق اين خدا که کن دعا روز و شب پس: -

 . کردن خاموش رو چراغها و شد شروع مراسم بالفاصله چون.  بودم شانس خوش...  تو دويدم

***************** 

 محمد
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 و ذهنم تمام بيرون بودم رفته ناهار واسه فقط.  بودم کرده شروع رو کارم نماز بعد زود صبح از

 خودم رو کارهام واسه سازي اهنگ داشتم دوست هميشه.  سازي آهنگ روي بودم کرده متمرکز

 درش توپي چيز يه خواستم مي.  بودم شده کار به دست هم حاال پس.  ديگه کسه نه بدم انجام

 احساس.  بودم نوشته اهنگ نت توشون که بود اي شده مچاله هاي کاغذ از پر زمين.  بيارم

 و امروز شايان و مازيار. بودم هم تنها...  بودم سوزونده فسفر خيلي... داشتم شديدي گرسنگي

 . نياد بودم گفته خودم که هم مرتضي و بيان خواستن نمي رو فردا

 ...نمياد در عاطفه صورت تو ميره... پرو بچه بياد کرده غلط

 کردم نگاه رو ور اون و ور اين کردم باز رو در.  بريزم چايي يه و بخورم چيزي يه برم شدم بلند

 يداش و شيده که ديدم و چرخوندم رو سرم.  بودم نرسيده کردم نگاه اشپزخونه به.  جلوتر رفتم

 . خنده از کنن مي غش دارن.  شکمش رو يکي.  دهنش گرفته دستشو يکي شدن پهن در جلوي

 و کردن وجور جمع خودشونو ديدن که منو.  خبره چه باز ببينم نزديکشون رفتم...  گرفت خندم

 . بود لباشون رو لبخنداشون ولي دادن قورت رو خندشون

 ؟... شده چي: -

 .... خنديم مي عاطفه به هيچي: - شيده

 ....؟ شده چي خب چرا: -

 ... بخنده بلکه بذاريم کارش سر ذره يک گفتيم بود پکر و افسرده خيلي صبح از: - شيده

 سرهپ به درشون دم رفته پاشده االن ديوونه...  داشت کارت بود اومده همسايتون گفتيم: - شيدا

 !! ... بدبخت کرده هنگ هم پسره...  داشتي چيکارم ميگه

 . بيرون رفتم و خنديدم...  همديگه با بودن شلوغ چقدر اينا خدا اي.  خنده زير زدن دوباره دوباره

 . دادم سالم و جلو رفتم و کردم قاطي.  داد عاطفه تحويل لبخند يه پسره

 ... بودن اول طبقه همسايه خانوم حاج...  نبودن ايشون خانوم عاطفه: -

 و گرفتم رو عاطفه دستش.  کردم عذرخواهي عاطفه به بود زده زل خنده با که پسره از بعد

.  دمخندي شيدا و شيده و من بستم که رو در.  اورد در دستم از رو دستش سرعت با.  تو کشيدمش

 . ردک مي نگاهمون تعجب با عاطفه.  بگيرن خودشونو جلو کردن مي سعي خيلي بود معلوم هم اونا
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 ... ؟ داشت چيکارم خانوم حاج ببينم برم بذار: - عاطفه

 گفتم و خنديدم.  بود شده مزه با قيافش چقدر که وااي

 ... خواد نمي: -

 . شد عصبي

 ... باشه اومده پيش واسش کاري شايد...  ؟ خواد نمي چي يعني: - عاطفه

 . گفت خنده با شيدا.  باال بود رفته غيرعادي صداش ولوم

 ... بود نکرده صدات کسي...  بود سرکاري بيخيال عاطي: - شيدا

 . شد محو شيدا و شيده هاي خنده.  رفت و انداخت مون هرسه به نگاه يه.  زدم لبخند دوباره

 ... کنه مي نثارمون لگد و مشت تا چند االن گفتم: - شيدا

 ... خورده اعصابش بيخيال: - شيده

 . پرسيدم و باال دادم ابرومو

 ... ؟ شده چش...  ؟ چرا: -

 . کشيد اهي شيده

 ... شه عوض هواش و حال بيرون ببريمش ذره يه ما بشه اگه...  هيچي: - شيده

 و گرسنگي.  استوديوم تو برگشتم دوباره.  دادم تکون سر فقط.  شد مشغول شدت به فکرم

 ... بود؟ چش يعني.  بود رفته يادم از تشنگي

 زنگ خونه تلفن که بودم ها نت و اهنگا غرق.  کارم سر رفتم دوباره و افتاد هام برگه به نگاهم

 بود فهعاط مادر.  برداشتم و رفتم.  ميزنگن گوشيم به ديگه کساي واال بودن اينا مامان حتما.  خورد

 مي رب شيدا و شيده با شب و ميان صبح.  اينجا ميان فردا که گفت بعدشم. کرد احوال و حال کلي. 

 . چشم رو قدمشون گفتم منم.  گردن
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 جنس از خودشم.  داشتن همخونه بود قشنگي حس.  بودم اومده در تنهايي از کلي مدت اين تو

 نهخو تو دختر تا سه...  بود حکايتي عجب ولي....  زلزله تا سه اين با مخصصوا.  دخترونه ظريف

 ...!! نصر محمد

 به تمداش و بود دستم تلفن.  فضولي بودن اومده که اونشبي بود ديدني اشون قيافه چقدر که وااي

 . ساعت به بعدش.  افتاد ديوار روي خودم عکس به نگاهم.  خنديدم مي و کردم مي فکر اونشب

 ردهک دير.  بود شده تاريک هوا ديگه.  بودن کرده دير حسابي.  بودن رفته پنج.  بود نيم و هشت

 ... حسابي بودن

 داص.  بود من صداي انتظارش اواي.  گرفتم رو عاطفه شماره و بيرون کشيدم جيبم از گوشيمو

 ور موبايل که همونطور.  بود باز کامل هم اتاق در.  اومد مي اتاق تو از صدا.  شد بلند گوشيش زنگ

 . رفت مي ويبره و شد مي خاموش و روشن اش مطالعه ميز روي گوشي.  اتاق تو رفتم بود گوشم

 . کردم قطع و انداختم گوشي صفحه به نگاه نيم يه.  بيرون کردم فوت رو نفسم

 .... بود؟ چي اون... عههه؟

 . ببينم رو عکسه تا زدم زنگ دوباره و دستم گرفتم گوشيو

 دمکر نگاه عکسه به دوباره.  زدم قهقهه بلند بلند...  خنده از شدم مي منفجر داشتم! ..  من خداي

 زا بعد.  بود بامزه خيلي...  ؟ بود کي ديگه دختر اين خدايا.  شد قطع تماس که خنديدم اونقدر. 

 باز.  ببينم رو عکسه دوباره خواست مي دلم.  بزنم قهقهه من شد مي باعث وجودش مدتها

 ... خدايا.  گرفتم شمارشو

 فقط.  بوديم انداخته دوتايي هم با.  بود شده پر سايتها روي قبال که بود علي و من عکس

 ...!! نم اما و گرد عين يه و بزرگ کرمي بابا سيبيالي و بود گذاشته مو يه علي برا.  بود صورتامون

 هم عينک يه و بود کشيده چشم خط چشمام به و بود گذاشته خرمايي بلند موهاي من روسري

 که موهايي روي رز گل يه و بود گذاشته لبهام روي شده مالي رژ گنده لب يه.  يود چشمام روي

 . بود گذاشته بود کرده درست واسم

 دل ته از دوباره.  بود توپي عکس خيلي.  بود کرده درست رو اي العاده فوق منظره ريشام ته اون با

 االخرهب.  کنم جور و جمع ديگه تا استديو توي رفتم و اولش جاي سر گذاشتم گوشيشو.  خنديدم

 ردهک پيدا مغازه کجا از.  دستشون نايلون چنتا.  بود پکر هنوز عاطفه و صدا و سر کلي با.  اومدن
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 و چاي بعدش و خورديم رو شام و کردم تشکر کلي.  بودن خريده هم شام و.  محرمي؟ اين بودن

 شروع.  وي تي جلوي مبل رو انداختم رو خودم و کردم خاموش رو چراغا.  اتاق تو رفتن دوباره

 اياخر.  کردم تماشا و کردم پيدا جنگي فيلم يه سر اخر.  کردن پيش و پس رو کانالها به کردم

 . ودب دستش گوشي.  خورد گره هم به نگاهامون.  بيرون اومد عاطفه و شد باز اتاق در که بود فيلم

 ونمشبکش خواست مي دلم چرا نميدونم.  بود همسرم کوچولو دختر اين که بود ماه نيم و دو تقريبا

 ؟ نيست سرحال چرا بدونم اينکه خاطر به شايد.  خودم پيش

 ... ببينيم فيلم اينجا بيا بريز چايي تا دو برو...  ؟ نمياد خوابت توام: -

 کردم جابجا رو خودمو که بشينه دور خواست مي.  اومد چاي سيني با دقيق ده بعد و رفت

 ... اينجا بيا: -

 . رفت يم باال که انگليسي هاي اسم به بوديم شده خيره دوتامونم.  شد تموم فيلم.  کنارم نشست

 ...  يبود خواسته که همونطور...  يانه کنيم ازدواج نيست معلوم که گفتم خانم ناهيد به: - عاطفه

 . برداشتم چاييمو.  بگه برام خودش از و نزنه حرف ناهيد مورد در داشتم دوست بار اولين براي

 . لبش رو گذاشت رو فنجون و برداشت اونم

 ... ارايش يا...  مياد بهم بلند موي دونستم نمي...  بوديا کرده علي از تر خوشگل رو من: -

 و کردم نزديک بهش رو خودم.  کردن سرفه به کرد شروع و گلوش پريد چاييش.  خنديدم بعد

 ينم فرار من چرا دونم نمي و کرد مي فرار ازم چرا نميدونم.  کنار کشيد و شد اروم.  پشتش زدم

 . بذارم سرش به سر کمي خواست مي دلم.  پايين انداخت رو سرش شرمنده.  ازش؟ کردم

 ... نيست کار در بخششي ندي توضيح تا...  قيافتو نکن اونطوري: -

 شيدا ولي...  اوردم سرت رو بال اون همين خاطر به...  بودم عصباني دستت از...  من خب: - عاطفه

 ... نذاشتم من خدا به...  مخاطب تصوير گذاشت اونو

 . بود باهالي عکس خيلي.  خنديدم

 ... بودي؟ عصباني چرا: -

 ... ؟ ندم جواب ميشه: - عاطفه
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 داشتم دوست.  شدم پکر اش ناراحتي از.  داشت بغض صداش کردم احساس چرا دونم نمي

 . بخنده

 ردک درست قشنگ اونقدر نميشه که ممولي هاي ويرايش با...  ؟ داري گوشيت تو خاصي برنامه: -

 ... ؟

 . شکر رو خدا.  زد لبخند

 ...cymera...  اره: - عاطفه

 . بود شده شروع بعدي فيلم.  وي تي صفحه به شدم خيره و گفتم اهاني

 ... ؟ ميدي من به عکسو اون: -

 خنده اون از خواست مي دلم.  اومد مي چشم به هم تاريکي تو چشماش.  م کرد نگاهش.  خنديد

 يم دلم.  بود دستش هم فنجونش.  بود سرش شال هميشه مثل.  کشيدم سر چاييمو.  بره هاش

 ... ؟ غلطا چه..  وااا؟...  بکشم سرش از شالشو خواست

 ... بود مرگم چه دونم نمي.  داشتم خاصي حال يه.  بودم طوري يه

*************** 

 عاطفه

 تماشاي از دست و کردم صاف رو ام مقنعه و چادر.  انداختم خودم به نگاه يه ويترين شيشه توي

 دختر بازم.  باال اوردم رو سرم.  کردم مي نگاه هام قدم به.  شدم خونه راهيه و برداشتم ها مغازه

 عاشقونه هاي صحنه اين ديدن طاقت اصال.  بود شده قفل هم تو دستاشون که ديدم رو پسري و

 همه مدت اين تو.  شدم خيره دستم تو حلقه خالي جاي به.  شد مي گرفته حالم خيلي.  نداشتم رو

 هم با رو ما احدي چون.  بودم موفق هم کامال و نباشم محمد همسر تا بودم بسته کار به رو تالشم

 . اطرافيانمون جز به!!!  مثال متاهلم من دونست نمي کسي اصال هم دانشگاه تو.  نديده

 استفاده ها پله از داشتم دوست.  باال رفتم ها پله از.  شدم ساختمون وارد.  کردم تند هامو قدم

 !! کفش چقدر اوووه.  چرخوندم و قفل داخل انداختم رو کليد.  کنم

.  اومد مي صداشون.  بود باز در و بودن استديو تو.  م کرد جابجا سرم رو چادرم و بستم رو در

 تضيمر بعد. کرد نگاهم لبخند با و داد سالم.  اومدبيرون محمد که نه يا بدم سالم برم بودم مونده
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 هم رو نفر دو اون.  همشون با.  کردم پرسي احوال و حال نوبتي و بيرون اومدن ديگه نفر دو و

 يم حرف باهام صميمي و گرم چقدر.  بودمشون ديده فضولي بوديم رفته که شب اون.  شناختم

 . اومد حرف به عاقبت.  کرد مي نگاهم لبخند با مدت تمام محمد.  زدن

 ... مازيار اقا ايشونم...  هستن شايان اقا ايشون: - محمد

 و روسري و پوشيدم تونيک و دامن.  اتاق تو رفتم و کردم خواهي عذر.  دادم تکون سري دوباره

 برم خواستم مي.  نخوردن هيچي که شدن کار درگير انقدر دونستم مي.  سرم رو انداختم چادر

 مي هوري دلم زد مي که لبخند.  بود ايستاده در قاب توي محمد.  کردم باز.  شد زده در که بيرون

 . بهش بودم شده خيره همونطور.  پائين ريخت

 .. ؟ هست اجازه: - محمد

 همونجا.  تخت روي نشست و بست رو در.  داخل اومد و کنار کشيدم.  تو بياد ميخواد فهميدم

 . در به دادم تکيه

 ... ؟ نميشي که اذيت...  اينجان کال فردا و امروز ها بچه بگم ميخواستم: - محمد

 ... ؟ ام چيکاره من..  اختياري صاحب و صاحبخونه شما: -

 ... مني همخونه تو: - محمد

 ... شم نمي اذيت..  نه: -

 ... مطمعني؟: - محمد

 . دادم تکون سري

 ... ؟ کارته کردن تموم واسه منطورم...  ؟ داري عجله: -

 اش ديگه پاي يه رو انداخت هم رو پاش يه.  تخت روي گذاشت و برد تر عقب دستاشو کف

 هواس کار يه سراغ برم نشده تموم محرم تا ميخوام...  کنم تموم اينو سريع بايد...  اره: - محمد

 ... کنم شروع اونو تونم نمي نشه تموم اين تا که...  حسين امام

 ... ؟ چرا: -

 ... ميشه فراموش بعدا...  مونه مي کاره نصف اين اخه: – محمد
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 وردخ اعصابم شدت به که بود مدت يه.  بهتر چه.  بره نداشت قصد انگار.  دادم تکون سري دوباره

 به ور من اين و بود شده تر مهربون محمد.  بودن رفته اينا شيده وقتي از که کنم فکر اصال.  بود

 اسمو بودن اينجا ديگه.  بود شده تموم تحملم ديگه.  کنم تحمل تونستم نمي.  داد مي ازار شدت

 خواست نمي و بود نخواهد..  نبود من مال.  نداشتمش من ولي بود مهربون محمد چون. بود عذاب

 . بود گير ديگه جاي دلش..  باشه که

 . بهم شده خيره محمد ديدم و باال اوردم رو سرم.  بود افتاده ام شونه رو چادرم و بود پايين سرم

 که وچيزي اوردم زبون به پس.  کنم تحمل رو اينجا تونستم نمي.  بود شده طاق طاقتم ديگه واقعا

 . کردم مي فکر بهش بود مدتها

 ... ؟ بدي بهم خانومو ناهيد شماره ميشه...  ؟ خواننده اقاي: -

 . روش ونشستم کنارتخت کشيدم رو صندلي.  پرسيد و نشست صاف و باال رفت ابروهاش

 ... برگردوني؟ و ناهيد ميتوني باشي زرنگ اکه که ديدم خوابايي برات گفتم بهت يادته: -

 . نزد حرفي و کرد نگاهم فقط

 ... دارم فکري يه من راستش: -

 از شم خالص من و برگرده ناهيد فردا همين شد مي کاش.  کرد مي نگاهم فقط.  نزد حرفي بازم

 . شدم تر مصمم.  عذاب اينهمه

 يه زدن طرز و بگيريم ياد ابتدايي حد در موسيقي شما از تا بياد بگم و بزنم حرف باهاش ميخوام: -

 ... رو پيانو مثال ساز

 . دادم ادامه و زدم لبخندي بزور.  زد نمي حرفي هيچ

 چيزايي از... کني خرج هم يکم يد با...  ات خونه تو بياري رو خانومت ناهيد خواي مي اگه البته: -

 که داره وجود اي بهانه اينطوري...  ميدم رو خودم دونگ من حاال...  بدي يادمون يکم بلدي که

 ...بکني کارايي يه بتوني شما و اينجا بياد دوبار اي هفته خانم ناهيد

 پشيمون.  برد يادم از رو ادم و عالم ها غم که بود هاش نفس صداي بازم.  پايين انداختم رو سرم

 برا عمرم اخر تا ها نفس صداي اين شد مي کاش.  بودم گفته ديگه ولي.  زدم که حرفي از شدم

 ... کنم ضبط هاشو نفس صداي رفتن قبل بار يه باشه يادم.  باشه من
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...  نهک نمي شک اصال و بهتره خيلي بکشن رو اموزش اين زحمت دوستات از يکي اگه اگه البته: -

 ...  ؟ قبوله...  ؟ باشه...  ميشه کمتر هم من پيشنهاد کردن رد احتمال

 . گفت ارومي صداي با

 ... قبوله: - محمد

 ... بده شمارشو پس: -

 و تمتخ کنار عسلي روي گذاشت گوشيشو.  بود نمونده باقي ازم چيزي ديگه که کنم مي اعتراف

 طرفم چرخيد کرد باز که درو.  در سمت رفت شد بلند

 ... بري؟ اينجا از داري دوست واقعا: - محمد

 يبرا.  بشه اشک به تبديل که ندادم اجازه بغضم به.  بست هم رو در و رفت.  کردم نگاهش فقط

 . چيدم ميوه و کردم دم چاي براشون و بيرون رفتم گريه از جلوگيري

 تو اومد يکي که بريزم چايي خواستم مي بود باز استديو در.  اومد مي محمد خوندن صداي

 . بود مرتضي.  اشپزخونه

 بريم مي خودمون...  کشيدين زحمت چقدر...  دردنکنه شما دست خانوم عاطفه..  واااي: - مرتضي

... 

 . ؟ اخه کرد مي يکار اينجا اين موندم من

 ... زحمتي چه...  مرتضي اقا نه: -

 در دم . نرفتم استديو داخل.  دستي پيش تا چند و ميوه ظرف هم مرتضي و برداشتم رو سيني من

 . گرفت من از هم رو سيني اومد بعد و داخل برد دستشو توي هاي وسيله مرتضي.  ايستادم

 تديواس در که شکر رو خدا.  شد مي تاريک داشت هوا کم کم.  پختم شام و اشپزخونه تو برگشتم

 خاموش رو چراغها همه.  خوندم نماز و گرفتم وضو.  شنيدم مي رو محمد خوندن صداي و بود باز

 پخته قيمه.  بود گرم شام با سرم.  اشپزخونه توي هود و بود روشن استديو چراغ فقط.  کردم

 خوردني شام.  کردم خاموش رو زيرش و.  پختم هم رو برنج و بيفته جا قشنگ گذاشتم.  دمبو

 . ميز پشت نشستم و ريختم خودم واس چاي يه.  کردم مي گرمش دوباره
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.  بودم حفظ رو همش حاال که بود خونده انقدر کرد مي اروم رو روحم و قلب همه محمد صداي

 حمدم.  کشيدم سر چاييمو.  نميشه اشون گرسنه ها حاال حاال که دونستم مي و بود هشت ساعت

 گفت مي و کرد مي استپ همش.  کرد کارمي رو تحريرها داشت.  خوندن اول از کرد شروع دوباره

 اروم کردم شروع.  محمد صداي و شد پلي اول از اهنگ دوباره مدت يه بعد.  خونم مي دوباره که

 که دونستم مي.  شد مي تنگ هاش نفس صداي و خودش براي دلم چقدر.  خوندن باهاش اروم

 حاضر مه رو دانشگاه قيد.  نداشتم رو شهر اين تحمل ديگه.  کنم جمع رو بنديلم و بار بايد کم کم

 ختيارا بي هام اشک.  کردم گريه.  شدم مي نابود اينجا داشتم.  برم خواستم مي فقط.  بزنم بودم

 سرم.  موندم حالت اون تو خيلي.  ميز رو گذاشتم رو سرم.  کردم مي زمزمه محمد با و ريختن مي

 عاشق اينقدر کردم نمي فکر علي داداش قول به.  کردم پاک رو هام اشک و برداشتم ميز رو از رو

 باز يخچالو چي واسه نفهميدم اصال.  کردم نگاه رو توش هدف بي يخچالو سراغ رفتم.  باشم

 ... کردم زمزمه لب زير.  بستم درشو. کردم

 ... بذاري جا گوشهام تو هميشه براي هاتو نفس صداي شد مي کاش: -

 . چيزي يه به خوردم محکم.  چرخيدم.  برداشتم يخچال دستگيره رو از رو دستم و کشيدم اهي

 نفس صداي از.  گرفت بازومو که عقب بکشم رو خودم خواستم سريع.  باشه مرتضي ترسيدم

 محمد صداي.  بود گرفته رو انرژيم همه بود بازوم روي که دستش.  بود محمدم.  شناختمش هاش

 . نداشتم زدن حرف واسه اي انرژي.  بود اينجا خودش ولي اومد مي استوديو از هم هنوز

 بغض يا کني مي گريه فقط يا...  هستي اينطوري که اس هفته دو االن...  ؟ چته تو اخه: - محمد

 ... ؟ کنه مي اذيتت اينجا بودن...  ؟ داري

 محمد کردم حس.  لرزيدن مي هام شونه بار اين.  کردم گريه باز و ترکيد بغضم.  نزدم حرفي

 يول بره مرتضي تا موند منتظر يکم.  خورد حرفشو محمد تو اومد مرتضي.  بگه خواد مي چيزي

 . اتاقش توي برد و کشيد رو دستم حرص با محمد.  کرد مي نگاه بهمون بود ايستاده پررو پررو

 دست.  بود تاريک اتاقش.  در به چسبوند رو من و بست رو در.  کردم مي گريه داشتم هنوزم

 . گرفت صورتم مقابل رو صورتش و شد خم و ام شونه روي گذاشت رو راستش

 ... چته بگو: - محمد

 ... نيس مهم: -

 . باال رفت صداش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

176 

 

 ... ؟ چته بگو حاال...  شد نمي مشغول هفته دو من ذهن نبود مهم اگه لعنتي د: - محمد

.  کرد پاک رو هام اشک شصتش با و ام گونه روي گذاشت رو چپش دست.  شد بيشتر هقم هق

 کرد مي بد رو حالم.  بود اليم عذاب هاش مهربوني اين همه برام.  دادم مي جون داشتم واقعا ديگه

 اورد رو سرش.  موند موهام روي همونجا رو دستش.  روسريم داخل کرد فرو رو موهام بعدش. 

 . تر جلو

 ... عاطفه بگو..  بگو...  ؟ چته بگو: - محمد

 گفتم و زدم کنار ام شونه روي از رو دستش

 ... ؟ فهمي مي...  برم جا اين از خوام مي...  برم ميخوام: -

 نگاهش برگشتم.  کرد صدام مرتضي که بودم نکرده باز رو در.  اتاقم سمت رفتم و بيرون زدم

 ! رواني.  نگفت چيزي.  کردم

 وت زدم رو ناهيد شماره.  داشتم برش.  افتاد محمد گوشيه به نگاهم.  بستم رو در تو رفتم منم

 و برداشت بوق تا چهار از بعد.  گرفتم تماس باهاش لحظه همون.  خودم گوشي

 ... بفرمائيد: - ناهيد

 ... ؟ خوبي...  خانوم ناهيد سالم: -

 ... نياوردم جا به شرمنده سالم: - ناهيد

 ... گلم ام عاطفه: -

 ...؟ کردي ما ياد شده چي...  ؟ خبرا چه...  ؟ عزيزم چطوري...  ؟ خوبي جان عاطفه عه: - ناهيد

 يشمم خوشحال خيلي که برات داشتم عالي پيشنهاد يه راستش جان ناهيد...  سالمتي که خبر: -

 ... کني همراهيم کني قبول

 ... خيره: - ناهيد

 و...  ابتدايي حد در...  بده ياد موسيقي بمن که کرده قبول خواننده اقاي دوستاي از يکي راستش: -

 ميشه. . شناسم نمي رو کسي تو جز بعدشم...  برم نميشه روم تنهايي من ولي...  رو پيانو همينطور

 ... ؟ کنيم شرکت باهم بياي کنم خواهش
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 . گفت و کرد سکوت مدت يه

 ... اصال نخواد اون شايد...  بيام نميشه که من...  خب...  آخ: - ناهيد

 ... ديگه گفتم شما به بعد کردم صحبت باهاش...  هماهنگه نه: -

 ... هست؟ محمد دوست کدوم حاال: - ناهيد

 . شدم ساکت.  ويبره رو رفت صدام.  اورد رو محمد اسم اين باز واي

 ... ؟ الو: - ناهيد

 گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 ... مازيار: -

 ... نخواد يا نباشه بلد بدبخت شايد حاال.  پروندم اسم خودم از...  گفتم چي...  اوهوع

 ... اخه...  واال که دونم نمي: - ناهيد

 . عذاب اينهمه از کرد مي خالص رو من و اومد مي شده جور هر بايد.  بده ادامه نذاشتم

 يه...  هيچ ديم نمي دست از که رو چيزي...  روزه دو اي هفته...  بابا بيا...  ديگه بيا..  نداره اخه: -

 ... خواننده اقاي برکت به...  گيريم مي يادم هم جالب چيز

 . مصنوعي من دل ته از اون.  خنده زير زديم دوتامونم

 ... ؟ کالسا اين هست کي حاال...  ؟ گي نمي هم بيراه همچين ولي: - ناهيد

 . خنديديم باز

 ... کردي قبول که ممنون دنيا يه...  کنم مي خبرت باز...  ميشه شروع ديگه ماه دي از: -

 ... تو از خبر پس عزيزم خواهش: -

 ... ؟ باري کاري چشم: -

 ... قربونت نه: -

 ... خداحافظ...  شدم مزاحم ببخش بازم: -
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 ... خدافظ برسون سالم عزيزم حرفيه چه اين: -

 اگه.  کرد قبول ادميه عجب.... ؟ محمد به... ؟ ها...  ؟ برسونم سالم کي به...  کردم قطع رو تماس

 .  کردم نمي نگاه طرف روي تو عمرن بودم من

...  رونبي بريزم فايلشو به فايل خواست مي دلم چقدر.  بهش بدم ببرم برداشتم رو محمد گوشيه

 بود مصورت رو دستش.  بود ايستاده نزديکم چقدر وووويي...  ميشد بد خيلي ولي...  کنم فضولي

 . بودم ناراحت بس از کردم نمي حس هيچي ولي

 بود تهبس درش که االن که اونم.  شد مي بلند استديو از صدايي ازگاهي هر...  نبودن...  بيرون رفتم

 .... ؟ بستن چرا.... 

 يرشز.  بود پخته خوب.  زدم سري غذام قابلمه به.  اشپزخونه تو رفتم و اپن رو گذاشتم رو گوشي

 اومد مرتضي صداي يهو.  کردم خاموش رو

 ... ؟ بهت گفت مي چي محمد: - مرتضي

 .بود داده تکيه هود به رو اش شونه و بود ايستاده من کنار.  باو کردم سکته

 ... ملت ان پررو چه..  چه تو به...  جوووونمممم؟

 . پائين انداخت سرشو.  کردم نگاهش فقط

 ... ؟ ميکنه اذيتت: - مرتضي

 . !! خودموني چه.  بشر اين روي کف موندم من...  ؟ وااا

 ... ؟ کنه مي اذيتت پرسيدم: - مرتضي

 ... چي؟ که...  کنم مي اذيتش آره: - محمد

 اينا داياخ.  اپن به بود داده تکيه سينه به دست و بود ايستاده آشپزخونه دم محمد.  عقب برگشتم

 ... ميشن ظاهر جن عين...  نيستن؟ بلد اوهوني و عهن يه اومدني چرا

 . ايستاد مرتضي محمد روبروي.  جلو اومد و انداخت رو دستش.  گرفت اپن از رو اش تکيه محمد

 ... چي؟ که: - محمد
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 ... پرسيدم سوال يه فقط من محمد: - مرتضي

 . باال رفت محمد صداي.  بودم ترسيده خيلي...  دهنم تو اومد مي داشت قلبم

 ... کني؟ خواي مي چيکار...  ؟ چي که...  کنم مي اذيتش زنمه اره..  پرسيدم سوال منم: - محمد

 . باالتر رفت باز صداش

 بکني؟ توني مي چيکار: - محمد

 . ؟ کنم چيکار خدايا.  بود عصبي خيلي

 . گفت و زد پوزخندي مرتضي

 ... زنت؟: - مرتضي

 . سرش پشت کابينت به خورد مرتضي.  داد هل محکم رو مرتضي.  شد منفجر محمد حسين يا

 مي نفس بود ديده مهدي با رو من که اونروزي مثل.  داد مي فشار هم رو دندوناش فقط محمد

 . گرفت اوج صداش کشيد

 ... مرتضي...  مرتضي...  مرتضي: - محمد

 مهه وجودم که من به لعنت اي.  کابينت رو مرتضي گوش کنار کوبيد و کرد مشت رو چپش دست

 . گفتم بغض با.  بود دردسر و دلخوري باعث جا

 الهچندس دوستيه دارين هست نصر محمد و من بين که دروغي خاطر به چرا...  بسه..  کنيد بس: -

 چيز يه سر رو دوستيتون الکي پس...  ميرم ديگه دوماه يکي تا که من...  ؟ کنين مي خراب اتونو

 .. کنيد بس...  نزنيد هم به الکي

 هم مرتضي.  بود نشده اروم هنوز نفساش صداي ولي انداخت رو سرش حالت همون توي محمد

 که بود بار دومين اين.  علي به زدم زنگ.  بستم رو در و اتاق تو دويدم.  بود شده خيره من به

 . زدم مي زنگ بهش

 ... ؟ الو: - علي

 ... ؟ خوبيد اقا علي سالم: -

 ... ؟ خبرا چه...  ؟ چطوري...  ؟ خواهري سالم: - علي
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 . کشيدم عميقي نفس

 ... ؟ افتاده اتفاقي..  ؟ شده چيزي ابجي: - علي

 به و کرد سکوت مدت تمام.  برم دارم دوست که گفتم وبهش کردم تعريف براش رو چيز همه

 . کرد سکوت ثانيه چند باز تموم که حرفام.  داد گوش حرفام

 ... ؟ خواهري: - علي

 . بزنه حرفشو موندم منتظر

 ... داري دوستش که بگو محمد به: - علي

 . بست يخ رگهام تو خون

 ... بکنم اينکارو نبايد...  نميشه نه...  نميتونم...  اصال...  نه...  نه: -

 سته مرگش يه کنم مي احساس..  بود پيشنهاد يه فقط...  باش اروم ابجي باشه..  باشه: - علي

... 

 ... کنم مي خورد رو خودم دارم فقط دونم مي ولي...  شد مي کاش...  اقا علي نه: -

 ... ؟ چشه بزنم زنگ االن من بذار: - علي

 ... دادم خبر من فهمه مي اخه: -

 ... راحت خيالت...  بفهمه ذارم نمي...  خواهري نه: - علي

 ...دونيد مي صالح جور هر باشه: -

 ... خدافظ: - علي

 ... خدافظ: -

 کتابم.  شد مي شروع امتحانام ديگه روز 23- 23.  سرم به خاک.  بودم نخونده درس اصال امروز

.  جااين از بودم خسته.  نداشتم تمرکز اصال.  بودم زدن ورق مشغول تموم ساعت نيم.  کردم باز رو

 مهمون اينجا ديگه دوماهه يکي فقط من.  بدم دست از رو محمد خواست نمي دلم هم طرف يه از

 امروز بهترين االنشم چند هر.  بزنم رقم رو خاطراتم بهترين که کردم مي کاري بايد پس.  بودم
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 . رفتم بيرون و بستم رو کتاب.  نندازيم راه دعوا و جنگ ديگه خواست مي دلم ولي.  داشتم رو

.  بود اشپزخونه تو محمدم.  بود پائين سرشم و بود پاش رو آرنجاش بود نشسته مبل روي مرتضي

 قربون من اي.  بود ميز رو هم ارنجاش و بود گرفته دستاش با رو سرش.  اشپزخونه داخل رفتم

 بهت شد مي کاش. ...  دارم دوستت چقدر بگم بهت تونستم مي کاش...  تو خوردن حرص اون

 تنگي بيماريم ترين حتمي برم اينجا از اينکه بعد...  است بسته هات نفس صداي به نفسم بگم

 .... نفسه

.  نکرد لندب رو سرش.  مقابلش گذاشتم.  ريختم اب براش و برداشتم ليوان يه و کابينتها سر رفتم

 . کردم زمزمه گوشش دم و شدم خم

 ... بيار در دلش از برو پاشو.. ؟ خواننده اقاي: -

 دوست چقد.  رفت مي دست از داشت باز طاقتم.  چشمام تو شد خيره و باال گرفت رو سرش

 عاطفه بيخيال...  استغفرهلل.  بشم نزديکش داشتم

 . شد بلند مرتضي

 ... اجازه با: - مرتضي

 ونهاشپزخ از تند و شد بلند.  شدم خيره محمد به باز و گرفتم مرتضي از رو نگاهم.  در سمت رفت

 . بيرون زد

 ... واستا مرتضي: - محمد

 . برنگشت ولي ايستاد مرتضي.  ديدمشون مي اشپزخونه از

 . کرد بغلش محکم و ايستاد مقابلش رفت دمحم

 ... نبود خودم دست...  مرتضي ببخش: - محمد

 . چيدمش خووووشگل و انداختم خوشحالي با رو سفره.  محمد دور کرد حلقه دستاشو هم مرتضي

 . اس عاطفه اون باشه داشته سليقه ما خانواده تو نفر يه فقط اگه گفتن مي هميشه ها بچه

 مي اون روي رو نمازامون گاهي و بود سرجاش.  بود برنداشته رو فرش ديگه مهموني روز از محمد

. .. رفت مي دلم...  يني بودم عاشقش...  بودم محمد خوندن نماز عاشق.  نماز گفتم اخ.  خونديم

 ... کمه بازم بگم چي هر اصال...  رفتم مي ضعف و غش
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 . شدم درسم مشغول من و گذشت خوشي و خوبي به هم دوروز اين خالصه

.  يمبود خورده هم رو شام و بود شب.  درس مشغول و ميزم پشت بودم نشسته و بود تعطيليم روز

 محمد صداي با معمول طبق.  گرفت مي بيرون از محمد گاهي و کردم مي درست غذا خودم گاهي

 هندزفريمو و باال بردم رو اهنگ صداي استراحت براي.  يکم بودم شده خسته.  خوندم مي درس

 خودم البته.  سرم رو گرفتم رو صدام.  دادم فشار انگشتام با و گوشم تو کردم فرو تر محکم

 مي خورد مي سر شالم زير از همش هم موهام.  داد مي کيف خيلي.  شنيدم نمي رو خودم صداي

 ترس از.  شد تموم اهنگ.  خنديدم مي خوندن وسطاي.  مداد قلقلک دماغمو و صورم روي افتاد

 سرک بيرون برم خواستم.  کردم قطع رو اهنگ بشنوه رو صدام و خونه بياد محمد نکنه که اين

 . نه؟ يا شنيده محمد و دادم سوتي ببينم بکشم

 ... شد سرم تو خاک...  مونه مي جن عين...  اهلل بسم!!!  وااااي

 و يمصندل رو نشستم.  شدم بيچاره واي.  کرد مي نگاه بهم خنده با و بود نشسته تختم رو محمد

...  شانس اي بزني گند.  شدم ضايع خيلي.  کشيدم مي خجالت خيلي.  پائين انداختم رو سرم

 . جلوم گرفت راستشو دستشو.  طرفم اومد و شد بلند محمد که دادم مي فحش رو خودم داشتم

 ... عمرا نه واي...  تودستت؟ بذارم رو دستم االن يعني...  ؟ چي يعني.  دستش به شدم خيره

 !!! ووويييي.  دستش تو گذاشتم رو دستم ناچارا.  داد تکون رو دستش

 هب دستم...  آخر کشي مي رو من..  ؟ پسر ميکني تو که کاراييه چه اين اخه.  دادم مي جون داشتم

 شواس جونم که بود فهميده مطمعنا.  بود ويبره رو دستم.  شد بلند و کشوندم.  لرزيد مي وضوح

 رو مدست خواست مي دلم.  دنبالش منم.  افتاد راه و کشيد رو دستم.  بودم شده الل انگار.  ميره در

 ديده لوکوچو خيلي دستاش تو دستام اينکه ديدن از و بودم شده خيره دستامون به.  بيرون بکشم

 . رو اش مردونه دستاي ببوسم شدم وسوسه چقدر.  ميشد اب دلم تو قند ميشن

 . چيه؟ اسمش دونم نمي خب.  خوندن مي که قسمت اون تو کشوند رو من.  استديو داخل رفتيم

 با.  دکر تنظيم من دهن جلو رو قدش و پايينتر اورد رو ميکروفن.  داشت نگهم ميکروفنش پشت

 رهپس اين..  حسين يا.  کشيد سرم از رو شالم و اورد رو دستش.  کردم مي نگاهش داشتم تعجب

 ... ؟ چشه

 هي که رو موهام دستام با.  دونستم نمي هم رو دليلش.  شدم مي اب خجالت از داشتم واقعا ديگه

 بيرون رفت.  سرم رو گذاشت رو هدفون.  باال زدم و زدم کنار رو صورتم رو بود ريخته اش خورده
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 تيوق دونستم مي.  گوشش رو گذاشت رو هدفونش و ايستاد روبروم شيشه پشت.  روبست در و

 ودمب خونده استديو بارتو سه خب.  شنوه کي صدامو گوششه رو هدفون که محمد فقط بزنم حرف

 .. تقريبا خبره چه دونشستم مي و

 .. کني؟ مي داري چيکار...  ؟ خواننده اقاي: -

 تدس.  کرد نگاهم و باال اورد رو سرش شنيد که رو صدام.  رفت مي ور روبروش کامپيوتر با داشت

 . ايستاد صاف و کشيد کار از

 ... بخون من براي: -محمد

 . دونستم مي خودمم که اينو خب

 .. تونم نمي...  نيستم بلد من اخه: -

 . گفت و زد لبخندي محمد

 ... دروغ؟: - محمد

 ... لحن و سبک نه ميشه سرم نت نه من...  گم نمي دروغ خدا به: -

 ... بخوني بايد...  نداري فرار راه االنم...  شنيدم خوندنتو بار چند: -محمد

 . زمين رو کوبيدم پامو

 ... محمد: -

 . ريخت قلبم.  داد تحويلم خوشگل خنده يه

 ... عجب چه: - محمد

 . اوردم بهانه.  باال اورد رو سرش بعد ثانيه چند و کامپيوترش تو رفت دوباره

 ... تونم نمي دارم درس من: -

 . شد صاف

 ... کنم مي پلي خودمو اهنگاي از يکي: - محمد
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 رابخ ترسيدم مي.  نبودم راحت محمد جلو ولي اومد نمي بدم منم.  نيست بيا کوتاه اين بابا اي

 . شد پلي آهنگ.  کنم

 ... ؟ حفظي: - محمد

 .... کن صبر دقه يه ولي...  اره: -

 . کرد نگاهم منتظر و کرد استپ رو اهنگ

************** 

 محمد

 ... اونور کن روتو رو تو: - عاطفه

 . خنديدم

 ... ؟ چرا: -

 ... کنم تمرکز تونم نمي اينطوري من: - عاطفه

 پام با عادتم طبق رو اهنگ ضرب.  کردم بهش پشتمو و کردم پلي رو اهنگ. .  دادم تکون سر

 چشمامو.  خوند مي اروم.  نبود واضح.  صدام زير صداش و شد پخش صدام.  رفتم مي زمين روي

 هنگ . کمتر لرزشش و شد مي تر بلند صداش مصرع به مصرع.  بدم تشخيص صداشو تا بستم

 بود اهنگ وسطاي.  شد مي تر قوي صداش لحظه به لحظه.  بود خوب واقعا صداش.  بودم کرده

 آهنگ.  بست چشماشو سريع افتاد چشمام به نگاهش همينگه.  طرفش چرخيدم زده بهت که

 اقعاو.  شه ضبط صداش زدم و کامپيوتر طرف کردم حمله سريع.  شد پلي بعدي آهنگ و شد تموم

 به تا کرد مي کلفت رو صداش جاهاشو بعضي و خوند مي خودش صداي با گاهي.  خوند مي عالي

 دش خيره بهم و کرد باز چشماشو.  بودم شوک توي واقعا.  شد پلي سوم آهنگ.  برسه من صداي

 فالژ يکم جاها بعضي.  خوند مي درست رو همه ولي سردرنمياره نت از هيچي گفت مي.  خوند و

 مي اجرا مو به مو رو تحريرهام همه.  کنه من شبيه رو صداش تا کرد مي سعيشو همه.  شد مي

 مي در اب از خودم مثل درست رو لحنم. کرد مي اجرايي زيبايي به رو هام فرود و اوج همه.  کرد

 زبونم.  بود عالي واقعا.  کرد مي اجرا خودم مثل درست رو کلماتم کردن ادا طرز حتي...  حتي.  اورد

.  بودم نيومده وجد به اينقدر کسي هيچ ازخوندن حاال تا خودم خوندن از بعد.  بود اومده بند

 نمي فکر ولي...  معموليش زدن حرف حتي...  قشنگه صداش دونستم مي و بودم شنيده خوندنشو
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 يم حساب به ايراد خواننده منه واسه اينها ولي داشت ايراد.  بخونه نظير بي و خوب اينقدر کردم

 ومتم هم سوم اهنگ.  کنه اجرا اينطور بتونه اهنگ کردن گوش روي از فقط که کسي براي نه اومد

 يپل که بعدي آهنگ.  بيرون اومد و ميکروفون روي گذاشت و برداشت گوشش رو از گوشيو.  شد

 . ايستاد در جلوي.  گردنم رو افتاد و دادم سر سرم رو از رو هدفون.  کردم قطع رو شد مي

 ماد زني مي لبخند نه دي مي فحش تا دو نه...  کني مي نگاه داري واستادي همينجوري: - عاطفه

 .. ؟ زده گند يا خونده خوب بفهمه

 . گفتم اي مسخره لحن با.  حرفش به خنديديم.  اومدم خودم به

 ... بود خوب خيلي...  افرين: -

 شاناتشف کوه يه عين.  بود کرده هنگ مخم.  کنم تعريف ازش چطور و بگم چي دونستم نمي واقعا

 .  رسيد مي نظر به عصبي خيلي.  شد گرد چشماش.  کرد فوران

 

 ... بود بهتر تعريفت اين از دادي مي فحش: - عاطفه

 ... ؟ چي: -

 . گفت بلند

 ... بود بدتر برام فحش تا صد از تعريفت اين گفتم: - عاطفه

.  زدم لبخند.  بود شده بامزه خيلي اش قيافه.  کنم کاري تونستم نمي اصال.  کردم نگاهش فقط

 . زد داد

 ... احساسه بي...  احساسه بي: - عاطفه

 . گفت و زد پس دستمو.  گرفتم دستشو و پريدم.  در سمت رفت.  بود کرده مشت دستاشو

 ... خيارشور احساسه بي: - عاطفه

 تمسيس مانيتور به همينطور دقه چند.  صندلي رو کردم پرت رو خودم.  کوبيد رو در و بيرون رفت

 تمام.  گوشم روي گذاشتم رو هدفون و.  کردم پلي رو صداش و بردم دست.  بودم شده خيره
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 حرفش ياد.  کنه تقليد رو من صداي کرد مي سعي وقتي کردم حال چقدر.  زد مي لبخند مدت

 . افتادم

 ... شور؟ خيار چرا حاال: -

 چيکار ولي.  کردم تعريف ازش خيارشور عين...  طفلک خب گفت مي راست.  خنده زير زدم بلند

 چطوري دونم نمي که من...  غلطا چه...  اوه...  تنگش ذاشتم مي عزيزم يه حداقل...  کردم؟ مي

 |. : شن مي تر عصبي ميگي چر هر.  کرد تعريف دخترا از بايد

 هشب لبخند با.  بود دستم تو مدت تمام شالش شدم متوجه که دربيارم دلش از برم شدم بلند

 . زدم در.  اتاقش سمت رفتم و صندلي روي گذاشتمش و کردم نگاه

 ... ؟ خانووووم عاطفه: -

 . زد داد تو از

 ... ؟ بله: - عاطفه

 . خنديدم

 . .. خب کن باز رو در: -

 ديگه انگار.  نه.  بود شده عوض اش چقدرچهره.  بود موباز.  شد باز روم به در بعد ثانيه چند

 . بود شده اروم و نبود عصبي

 ... بود عالي واقعا...  خوندي عالي خيلي بگم خواستم مي: -

 . افتاد چال اش گونه و زد لبخند

 ... نگفتي چيزي تو که حالي در شدم عصباني چرا دونم نمي...  زدم حرفو اون که ببخش: - عاطفه

 هب اون.  گفتيم مي چيزي نه زديم مي حرف نه کدوم هيچ.  شد حاکم بينمون اي طوالني سکوت

 خودم دست انگار اعمالم.  داد مي رو کاري يه فرمان همش مغزم.  اون به من و کرد مي نگاه زمين

 خودم از خودمم.  تعجب با.  کرد مي نگاهم داشت.  جلو رفتم قدم يه و دريا به زدم دلو.  نبود

 رنزديکت بردم رو سرم و گردنش پشت گذاشتم رو راستم دست.  کردم مي تعجب خودم از داشتم

 . بوسيدم رو پيشونيش آروم شدم خم.  پهلوش روي گذاشتم رو چپم دست. 
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 مکث يکم.  دادم مي حق بهش.  لرزيد لحظه يه.  کردم؟ اينکارو چرا و بود مرگم چه نميدونم

 چشمامو و تخت رو کشيدم دراز.  اتاقم تو رفتم و کردم خاموش رو چراغا.  شدم جدا ازش و کردم

 که لياو روز از.  خاطراتمو کردم مرور.  زد مي تند هنوز قلبم.  بود لبهام رو دليلي بي لبخند.  بستم

 . برد خوابم خاطرات همون با.  رفت نمي لبام روي از لبخندم.  امروز تا اينجا بود اومده

.  ودب شده تنظيم صبح هفت ساعت رو هفته روزاي همه.  شدم بيدار گوشيم االرم صداي با صبح

.  کرد مي دم چايي داشت عاطفه.  شدم مي بيدار! اتوماتيک طور به خودم هم صبح نماز براي

...  ؟ بازه نيشم همش مدته يه چرا دونم نمي.  دادم سالم و زدم لبخند يه. نبود بهم حواسش

 يسرعت چه اوه.  بيرون اومدم.  زدم صورتم و سر به ابي دستشويي رفتم.  داد رو جوابم و برگشت

 . ميز سر رفتم و دوشم رو انداختم رو حوله.  بود چيده رو صبحانه ميز...  ؟

 ...بخير صبحت...  ؟ خوبي: -

 ... بخير هم شما صبح...  خوبم: - عاطفه

 هک بخورم خواستم.  گرفتم عسل کره لقمه يه.  روبروم نشست و اورد چاي عاطفه.  شدم مشغول

 به بود زده خدايي.  ازم گرفت مکث کمي با.  عاطفه طرف گرفتم رو لقمه.  شدم پشيمون راه وسط

 داد فرو رو لقمه عاطفه.  سرم

 ... بياد که کرد قبول و کردم صحبت ناهيد با من...  ؟ خواننده اقاي: -: - عاطفه

 پشتم زد اومد و شد بلند سريع عاطفه.  شدم مي خفه داشتم.  افتادم سرفه به.  گلوم پريد ام لقمه

.  زد اروم انقدر کرد مي ناز رو پشتم داشت انگار.  بازشد گلوم راه و دادم فرو چاييو از کم يه. 

 . سرجاش نشست برگشت دوباره

 ... شدي زده چقدرذوق ببين: - عاطفه

 . نداشتم جوابي.  ندادم رو جوابش

 اقا مگفت پريد دهنم از من ولي کرد توجيه جوري يه ميشه رو اينجا بياد اموزش واسه اينکه حاال: -

 تصحب باهاش شما ميشه...  نخواد شايد خدا بنده ميگم حاال...  ميگيره عهده به کارو اين مازيار

 ... بکشيد زحمت خودتون هم رو خانومتون هزينه...  بپرس ميگيره که هم رو هزينه...  کني؟

 بهش گرفتم تصميم.  اوردم نمي در سر ازش.  داشتم عجيبي حال يه اصال... خانوممون؟. خنديد

 . نکنم فکر
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 ... ميزنم زنگ بهش صبحونه بعد...  باشه: -

 هک قطع.  دارم الزمش اموزشا سري يه واسه که گفتم و زدم زنگ مازيار به خورديم که رو صبحونه

 . حرفاشو دادم توضيح عاطفه براي کردم

 حبتص شايان با خودش که گفت...  کنه کمک ميتونه بهتر و داره تدريس سابقه شايان گفت: -

 ... کنه مي

 . گفتم و نشستم ميز پشت پس.  برم خواستم نمي

 ؟ بخوريم باهم کني درست نسکافه دوتا ميشه نيست زحمتي اگه: -

 حتما: -: - عاطفه

 . در دم اومد سيني با عاطفه بعد دقه چند.  استديوم تو رفتم

 ... ؟ هست اجازه: -

 ... خودتونه خونه...  داريد اختيار: -

 . ها ميز از يکي رو گذاشت هم رو سيني و نشست مبلها از يکي روي و داخل اومد

 ... بفرماييد: - عاطفه

 ... نکنه درد شما دست: -

 دقت با.  بود سرش شال باز.  کردم نگاهش و بودم نشسته روش که يا صندلي به دادم تکيه

 مگذاشت براش رو صداش و کردم روشن رو سيستم.  کرد مي تحليل و تجزيه رو اتاقم همه داشت

 لبخند بهش.  طرفم چرخوند سر سريع شد پخش که صداش.  کردم روشن هم رو ها اسپيکر. 

 . برداشتم رو ام نسکافه.  کردم حال کلي انصافي.  داديم گوش سکوت تو يکم.  زدم

 چيز يه باالخره تا کردم خراب کلي خوندم ميکروفون پشت که باري اولين من.  بود عالي خيلي: -

 ... بودي خوب خيلي تو ولي.  اومد در اب از خوب

 ... بود بارم چهارمين...  نبود بارم اولين من...  خب: - عاطفه

 . شد گرد چشمام
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 ... چي؟ يعني...  چي؟:-

 هاي گروه ازاين...  بودم مدرسمون گرود عضو دبيرستان اخر تا راهنمايي اول از من: - عاطفه

 مي دعوتمون جاها کلي و برنده و بوديم اول هميشه...  کرديم مي کار اي حرفه...  ها نه معمولي

 ... خونديم تکي و استادمون استديو رفتيم بار سه هم همين خاطر به...  کردن

 ... ؟ واقعا: -

 ... واقعا بله: -

 . کرد لوس خودشو بعد

 اومد مي خوشش من خوندن از خيلي...  کرد مي تعريف من از هميشه استادمون تازشم: - عاطفه

 ... بخون عاطفه گفت مي شد مي خالي دستش وقت هر.. 

 . بود منقبض اختيار بي فکم

 ... ؟ ديگه بود خانم: -

 ... بود اقا..  نه: -

 . دادم فشار دستم تو رو فنجون

 ... ؟ بود جوون: -

 ... بود سالش شش و بيست...  اره: - عاطفه

.. . ميزنه رو حرفا اين داره شوهرش جلو نمياد خيالشم عين پررو بچه.  ميز رو گذاشتم رو فنجون

 ... ؟ حاال چمه من

 ... ؟ کرد مي کيف اون و خوندي مي غريبه پسر يه جلوي تو: -

 ... نداره عيبي شاگرديه استاد اگه گفتن پرسيدم رو اش مساله من... نه: - عاطفه

 . شد تر منقبض فکم

 ... اون نظر از ولي باشه بوده شاگردي استاد تو نظر از شايد: -

 ... ؟ اصال مطمعني کجا از تو...  نکنم فک...  بابا نه: - عاطفه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 . باال رفت صدام

 ... شنيدم رو خوندنت ديشب همين خودم و پسرم يه خودمم چون: -

 به نگاهي.  پائين انداخت رو سرش.  کنم تموم رو حرفمو نذاشت گوشيم اس ام اس صداي

 انداختم گوشيم

 ... بياد؟ کي از بگم...  خدمتم در من ميگه زده اس...  شايانه: -

 ... فردا همين از: - عاطفه

 ور صداش دوباره و بستم رو در.  شدم بلند.  بود مشغول شدت به فکرم.  بيرون رفت و شد بلند

.  گذاشتم قرار نيم و يازده تا ده ساعت صبح ها جمعه و ها شنبه سه هم شايان با.  کردم پلي

 من و شد مي پلي هم سر پشت همينطور عاطفه صداي.  نداشت کالس ها موقع اون هم عاطفه

 صداي سريع.  بود علي.  چرخيدم.  شد باز در که کردم مي يادداشت ايراداشو دست به خودکار

 . کردم قطع رو عاطفه

 زد لبخندي.  تو اومد علي

 ... ؟ بود کي صداي: - علي

 . رفتم بهش غره چشم يه

 ... داري؟ حرفي..  زنم: -

 . داد دست باهام و طرفم اومد

 ... کردي پيشرفت...  ؟ زنت اوه اوه: - علي

 ... ؟ منه زن االن عاطفه که اينه غير مگه...  ؟ کنن مي تعجب همه چرا...  ؟ چيه...  زنم اره: -

 رو ليع دست و بلندشدم جا از ها گرفته برق عين.  بود نشسته عاطفه که همونجايي نشست علي

 اطيق ديگه کسي تن گرماي با تنش گرماي حتي خواستم نمي.  نشوندمش ديگه جاي و کشيدم

 . نگفت چيزي ولي کرد نگام تعجب با بود شده تا چهار چشماش.  بشه

 ... زنته... ميگي راست تو...  داداش نه: - علي

 . گفت وار زمزمه.  کردم تعريف رو عاطفه نقشه همه براش و نشستم
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 ... دختر اين داره دلي عجب: - علي

 . شد حساس بدجور رادارام

 ... ؟ چيه منظورت: -

 ... همينجوري...  هيچي: - علي

 ... ؟ بود چيه منظورت پرسيدم علي: -

 نه...  ؟ بيرون ببريش بگه بهت بار يه شده حاال تا...  بود کلي منظورم...  محمد بابا هيچي: - علي

 سازي شايعه برات و ببينه باهم رو اون و تو کسي خواد نمي چون نرفته دانشگاه جز جا هيچ... 

 اشتهد حضور فقط بود قرار...  کارش اين از اينم...  توئه ابروي فکر فقط...  حاشيه تو بري...  بشه

 و شهبا وفادار داده تو به که قولي به تا ميکنه داره تالششو همه ولي...  کنه کاري نبود قرار باشه

 ... داره دلي چه گم مي لحاظ اين از...  برگردونه رو خانوم ناهيد

 بهم شدت به اعصابم.  موهام الي زدم چنگ.  دادم تکون سر تائيد براي.  بود راست حرفاش همه

 . بيرون کردم فوت رو نفسم.  بود ريخته

 ... ؟ هستي اينطوري روزه چند چرا...  ؟ چته محمد: - علي

 ... ريخته بهم ام روحي سيستم تمام...  چمه دونم نمي...  علي نميدونم: -

 .خنديد

 ... ميشه درست بياد خانم ناهيد...  عشقه درد: - علي

 . ندادم جوابي

...  ميره عاطفه...  گرده برمي خانومت ناهيد...  گيره مي ات خونه هم نقشه ديگه روز چند: -علي

 ... ميشه درست چي همه

 . شد تر محکم چنگم.  گرفت بغضم

 ... ببند دهنتنو علي: -

 . چشمام تو شد خيره و هام شونه رو گذاشت رو دستاش.  طرفم اومد و شد بلند
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 ؟ يادته...  ندادي جواب پرسيدم که قبلم دفعه...  ؟ دل ته از...  برگردوني؟ ناهيدو ميخواي: - علي

... 

 . دادم تکون سر

 پر رو وجودم همه...  جونم تو افتاده ناشناخته احساس يه...  کن کمک...  علي چمه نميدونم: -

 ... چمه...  چيه نميدونم ولي...  هست چيزيم يه...  ميشم خل دارم...  چيه نميدونم...  کرده

 ... ؟ برگردوني رو ناهيد که اينه ات خواسته همه...  بده منو جواب فقط تو: - علي

 . کردم بغلش محکم و شدم بلند.  ترکيد بغضم

 يليخ ميگي داري االن دونم مي....  بخوام اينو که نيستم مطمئن ديگه...  نميدونم من...  علي: -

 ... کردم خراب کوچولو دختر اين زندگي اون بهونه به هم و دادم طالق ناهيدو هم...  پستم

 . خنديد علي

 ... ها سالشه نوزده ميگي که کوچولويي دختر اين: - علي

 ... علي: -

 . کردم بغلش تر محکم

 ... کردم خراب دوتاشونم زندگي من: -

 ... نميکنه فکر اينطور عاطفه حداقل...  نکردي خراب رو کسي هيچ زندگي تو: - علي

 . هم روبروي نشستيم دوتايي و شدم جدا ازش

.. . کرد مي گريه و آشپزخونه ميز رو بود گذاشته رو سرش چطور ببيني نبودي اونشب...  چرا: -

 ... بره خواد مي گفت بهم...  زدي زنگ بهم که شب همون

 ميشه و هست عاطفه...  کنيم صحبت ناهيد مورد در... کنار بذاريم رو عاطفه فعال بيا: - علي

 ... کردي؟ خراب زندگشيو ميکني فکر چرا...  ؟ چيه ناهيد مورد در تصميمت...  کرد درستش

 ... طالق گفتم من...  بود گذشته که چيزي خاطر به...  شدم عصباني من چون: -
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 مي تالش... کرد مي توجيه...  داد مي توضيح برات...  موند مي باهات داشت دوستت اگه: - علي

 ... کردنت اروم و داشتنت نگه واسه کرد

 ... نميدونم...  علي نميدونم: -

 حلش باهم کن کمک خودتم بيا...  محمد کردي گير دوراهي توي تو کنم مي احساس من: - علي

 ... ؟ کرد قبول طالق گفتي وقتي چرا پرسي نمي ناهيد خود از چرا...  کنيم

 . کردم سکوت

 ... بيرون بياي حال ازين تا...  خودت خاطر به..  بپرسي ازش بايد: - علي

 ... پريسدم روزي يه شايد: -

 ... نشده دير تا...  محمد بپرس زودتر: - علي

 . کردم سکوت

 ... ؟ داري دوست رو عاطفه...  تو: - علي

 . داشتم وحشت ازش که پرسيد رو چيزي.  ايستاد حرکت از قلبم

 عالقه بهش...  زنته عاطفه که ماهه سه و...  گرفتي طالق ناهيد از که ماهه شش االن تو: - علي

 ... ؟ کردي پيدا

 . گفتم زده وحشت

 ... نه...  نه...  علي نه: -

 ودتخ با ولي نيست مشکلي بزني حرف من با نميخواي اگه باشه...  ؟ محمد ترسي مي چرا: - علي

 ... کن تالش بعد...  ؟ هستي وري کدوم ببين...  دلت با...  باش راست رو

 . شد بلند

 ... خدافظ...  ميرم ديگه..  بزنم سر بهت بودم اومده: - علي
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 يرونب نکردم انتخاب راهمو تا بستم عهد خودم با.  کردم حبس استديو تو رو خودم علي رفتن بعد

 يا گردهبر خواستم مي...  ؟ نه يا خواستم مي ناهيدو.  کردم مي روشن رو تکليف سريعتر بايد.  نرم

 . بودم بالتکليف واقعا...  ؟ نه

.  کردم مي خارج بازي از رو اون حداقل.  کردم مي انتخاب بايد شده که هم عاطفه خاطر به حداقل

.  مکرد مي خراب رو عاطفه زندگي ازاين بيشتر نبايد.  اومدنش بدون با يا ناهيد اومدن با يا حاال

.. . ديگه گردوندم مي بر رو ناهيد رفتم مي ادم بچه مثل...  ؟ کردم من که بود غلطي چه اين اصال

 .... نيست ام کله تو مغز هم جلبک اندازه

 هديگ.  هيچي.  نرسيدم هم اي نتيجه هيچ به.  رفتم رژه استديو تو فقط صبح هاي نزديکي تا

 ارهچ.  بود داده قرار الشعاع تحت رو زندگيم و کار همه مسئله اين.  شدم مي کالفه داشتم داشتم

 همب کمکايي يه بتونه ناهيد با برخورد شايد.  کنه حل چيو همه زمان ذاشتم مي بايد.  نبود هم اي

 ... ميدونه خدا...  فقط ميدونه خدا...  بکنه

 .. عاطفه شال سمت رفت دستم

***************** 

 عاطفه

 دهنم و بيني.  کردم بغل محکم رو بالشم تخت رو بودم نشسته که همونطور ام ديرينه عادت طبق

 مبست رو چشام.  کردم مجسم ذهنم تو حرکتشو اون بار هزار.  شد شل نيشم.  توش کردم فرو رو

 ببرم ذتل و کنم تکرارش ذهنم تو که بود ساعتم هر کار.  کشيدم تصوير به رو اش ثانيه به ثانيه و

 . :( ردک نمي نگاهمم ديگه ام جنبه بي چقدر حرکاتش به نسبت دونست مي اگه.  رو بوسيدنش. 

 شايدم.  بود برادرانه احساسش.  نداشت من به عشقي اينکه. بودم مطمعن ولي چيز يه از

 هشد قطع هم نفسم که شدم زده شوک حرکتش از اونقدر.  کنه ارومم و بياره در دلم از ميخواست

 ندهمو حرکت بي اتاق در جلو ساعت نيم رفتنش بعد کنم فکر.  کرد مکث وقتي مخصوصا.  بود

 . ؟ کنم چه.  ديگه عاشقم. بودم

 رشته در زنگ صداي...  نميدونم...  برگرده دير...  نه با برگرده زود ناهيد دارم دوست نميدونم

 ايه لباس.  انداختم خودم به نگاه يه ائينه تو شدم بلند.  زد مي تند قلبم.  کرد پاره رو م افکار

 رو در و بيرون دويدم.  کنم مي زندگي محمد خونه تو من نفهمه ناهيد که اين واسه. بود تنم بيرون
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 گليخوش لبخند با ناهيدو کردم باز که درو...  االن شنون نمي صدا تا دو اون دونستم مي.  کردم باز

 دشمني حق من.  لبام رو لبخند زندگي....  هي....  بود قشنگي دختر کل در.  ديدم صورتش رو

 هستن اج يه محمد با وقتي که کنم انکار تونستم نمي ولي نبودم متنفر ازشم نداشتم رو باهاش

 . ميشه خراب بدجور حالم

 ... بفرما اومدي خوش...  عزيزم سالم: -

 . بوسيديم رو همديگه.  تو اومد.  بشه در تا کنار کشيدم در جلو از

 ... نکردم که دير: - ناهيد

 ... بفرما...  بابا نه: -

 . داخل رفتيم هم با و بستم رو در

 ... بريزم چاي برات ميرم من...  عزيزم بشين: -

 ... تويي خود صاحبخونه و منم مهمون که هرچند.  گفتم لمد تو

 شتپ نشست که داشتم برمي فنجون داشتم اشپزخونه تو اومد سرم پشت.  رفتم و کشيدم آهي

 . غذاخوري ميز

 ... بهتره اينجا: – ناهيد

 . توش هم قندون يه و سيني داخل گذاشتم رو فنجونا

 ... ؟ کجاست استادمون: - ناهيد

 . خنديدم

 .. نيست حواسشون کال...  بستس هم در...  ان استديو توي خونه صاحب با: -

 .. اومدي؟ وقته خيلي تو: - ناهيد

 ... رسيدم که ميشه ربعي يه...  اومدم تازه منم..  نه: -

 . پرسيد و خنديد
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 درس بهمون قراره شايان اقا نگفتي مگه...  ؟ کنيم مي برگزار کالسارو اينجا چرا حاال: - ناهيد

 ... بده؟

 که نيمک تمرين استديويي تو بهتره ها نت با اشنايي و پيانو با کار واسه گفتن آخه خوب...  اره: -

 ... ديگه داره خواننده آقاي فقط

 هرابط بود عجيب. نشستم روبروش خودمم. ميز روي جلوش گذاشتم بردمش و ريختم رو ها چايي

 . همسرشم زن من که انگار نه انگار.  بود خوب من با که.  بود ناهيد واسم عجيبتر همه از.  دوتا ما

 يم دلم خيلي.  نيست قطعي قرار اين و کنيم ازدواج قراره ما که بود راحت خيالش فعال شايدم

 ناهيد ثانيه چند از بعد.  نبود درستي کار واقعا خب ولي شدي جدا محمد از چرا بپرسم خواست

 . گفت کرد مي بازي فنجون دسته با که حالي در.  شکست رو بينمون سکوت دوباره

 ... ؟ نکرد ازدواج مازيار...  راستي: - ناهيد

 ... چطور؟..  ندارم خبر من...  نميدونم: -

 ... نامزده وقته خيلي اخه: - ناهيد

 ... دونستم نمي....  ؟ نامزده...  ؟ واقعا: -

 . شد گرد چشماش

 ... دسته هميشه اش حلقه باشه نگفته خودشم...  ؟ دونستي نمي چطور: - ناهيد

 ... مازيارو اقا و شيان اقا نديدم بيشتر بار يه من اخه: -

 . باال رفت صداش ولوم

 مگه...  محمدن با و اينجان شب تا صبح که اينا...  ميارم در شاخ دارم من...  ؟ عاطفه: - ناهيد

 ... ؟ نبينيشون ميشه

 .. استغفرهلل...  بزنم اي.  محمد گفت اين باز

 اهمب اصال يعني...  نيستيم هم با زياد خواننده اقاي و من...  بودم گفته بهت که من جون ناهيد: -

 صرارا به...  ؟ ميشه چي قرار اين ته که نيست معلوم هم اصال...  کنيم ازدواج که قراره...  نيستيم

 ... بشه نکنم فکر که...  ؟ چي ببينيم که شديم محرم هم به خواننده اقاي مادر
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 . کردم مي حس داشتم وجود تمام با خودم.  بود رنجور خيلي صدام

 . بود شده ناراحت ناراحتيم از انگار

 ... ؟ نشه چرا اخه: - ناهيد

 جواب بودم مجبور چون.  البته شکر رو خدا.  بدم رو جوابش نداد مهلت استديو در شدن باز

 که بود اومده کي...  کرد؟ مي چيکار اينجا علي.  بيرون اومدن شايان و علي و محمد.  بدم دروغي

 . مونن مي جن عين واقعا اينا خدا اي.  ؟ نديدم من

 منم.  نديد هيچکي.  زد چشمک يه بهم يواشکي علي.  کرديم احوالپرسي و سالم هم با همه

 ؟ بود چي منظورش نفهميدم

 و گرفت گاز رو لبش و خنديد...  ؟ شده چي که پرسيدم سرم حرکت با و گردم گرد رو چشمام

 . !! هيچي اينکه يعني.  انداخت باال رو سرش

 رو چاييها از يکي تا کرد دراز رو دستش و ميز رو شد خم محمد.  بودن اشپزخونه داخل همشون

.  دبو دستش تو حلقه.  شد خراب سرم رو دنيا همه لحظه يه اصال.  کردم نگاه دستش به.  برداره

 قهحل...  ؟ اي حلقه چه اونم.  بود کرده دستش حلقه بود بار اولين تازه محرميتمون از ماه سه بعد

 اب اينو لحظه هر من.  شد خراب ارزوهام کاخ.  نشست ام پيشوني سردي عرق.  ناهيد با نامزديش

 حالم بازم ولي باشه من واسه که نيست هم قرار و نيست من براي محمد که کردم مي مرور خودم

 محمد لقهح به بود خيره هنوز نگاهم.  کنم گريه بلند بلند داشتم احتياج فقط لحظه اون.  شد مي بد

 ستهب چشماي جلوي.  نريزن اشکام تا بستم رو چشمام سريع.  کشيد مي سر چاييشو داشت که

 و کردم باز رو چشمام.  بود علي همون خدا بعد گاهم تکيه تنها االن.  بست نقش علي صورت ام

 دهدي مدت تمام بود معلوم.  نگفت چيزي.  گزيد رو لبش.  مونده در و خسته و کردم نگاه علي به

 . محمد حلقه به رو نگاهم

 ... خصوصي...  ؟ کنم صحبت باهات لحظه چند ميشه..  خانوم عاطفه: - علي

 گفتم سريع.  موقعيت اون از کنم فرار خواستم مي فقط

 ... حتما بله: -

 مقابل از داشتم.  گرفت ضرب زمين رو راستش باپاي محمد.  برم افتادم راه.  بيرون رفت علي

 مي ميز روي دوباره رو فنجون داشت.  بست راهمو و جلوم شد دراز دستش که شدم مي رد محمد
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 يکم . ميز روي و بود فنجون به دستش و اپن به بود داده تکيه.  برداره دستشو کردم صبر.  ذاشت

 ردک جمع دستشو باالخره. زمين روي کوبيد مي پاش با هنوزم.  کردم تعجب کارش از.  کرد مکث

 وت کشوند رو من علي.  بيرون رفتم و هال توي بود ايستاده جيب به دست هم علي.  شد باز راهم و

 داد و توش بندازم رو خودم که داشتم اغوش يه به احتياج االن چقد اخ.  بست ور در و استديو

 مه علي.  کردم بغل رو هام زانو.  زمين روي نشستم اروم و خوردم سر و ديوار به دادم تکيه.  زنمب

 . بود روبرو به نگاهش.  بود ايستاده کنارم و جيبش تو بود کرده فرو دستاشو جفت

 ... ابجي؟ خوبي: - علي

 ... داداش نه: -

 ... ابجي؟ داري اعتماد بهم: - علي

 ... داداش دارم: -

 وت و من....  ميمونه هم خودمون بين ميشه زده ما بين حرفي هر که ميدم مردونه قول پس: - علي

 ... بزن حرف باهام حاال...  خدا

 ... داداش: -

 ... خواهري؟ جونم: - علي

 الهس نيم و يک...  نشست دلم به مهرش ببينم نزديک از محمدو اينکه قبل سال يه من داداش: -

 هب من...  داداش...  کنم جدا خودم از فکرو اين چطور نميدونم...  ميگذره محمد فکر با شبم روز که

 بهم رو پيشنهاد اين محمد که داشتم شانس چقد...  اش خونه تو اومدم...  بهش ام عالقه خاطر

 وت بيشتر که ساعتي هر...  داداشم...  برم زودتر من...  برگرده زود ناهيد کن کمک...  داداش...  داد

 صداي از شم جدا ديگه ندارم دوست و ميشه بيشتر وابستگيم...  کشم مي نفس خونه اين

 ... دارم...  دوسش...  خيلي من...  داداشم...  نفساش

 . کشيد عميقي نفس

 .... محمد که ميکنم فکر من...  خواهري: - علي

 شده خيره من به و بود دستگيره رو دستش.  بود محمد.  گرفت ازمون رو حرف مهلت در شدن باز

 . کوبيد مي زمين رو پاش با هنوز.  بود
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 ... ؟ نشد تموم حرفاتون...  ها شرمنده: - محمد

 گفت و بيرون اورد جيبش از رو دستاش علي

 ... خدافظ...  ميرم ديگه من...  شد تموم...  چرا...  چرا: - علي

 ودستش محمد که علي بدرقه واسه برم شدم بلند جام از.  بيرون رفت و کرد خداحافظي هممون با

 . بست رو در و تو اومد.  رفتن از شدم منصرف.  کرد حايل جلوم دوباره

 ... ؟ بهت گفت مي چي: -محمد

 ... هيچي: -

 . داد تکون حرص با رو سرش

 کردين؟ مي چيکار مدت همه اين وقت اون.. گفت؟ نمي هيچي که... هيچي: - محمد

 من چقد.  خوردنش حرص از بود گرفته خندم...بحرفيم؟ دقه دو گذاشتي هيچ.. مدت؟؟ همه اين

 ور من ميتونست کامال.... |: کصافط داشت وهيکلي قد چه.  داشتم دست رو احساس بي غول اين

 . هيکلش با بگيره قاب

 ....باتوام: - محمد

 فاوتيت بي با و انداختم باال شونه.  بدم حرصش يکم منم گرفتم تصميم.  بود داده حرصم خيلي

 ... گفتم

 ..گفت مي آشپزخونه همون تو بلند بشنوين شمام ميخواست اگه...  خب بود خصوصي: -

 .داد فشار هم رو رو دندوناش...خخخخ

 ... گيرم مي جواب آدم عين پرسيدم آدم عين... ها نده باال سر جواب من به: -محمد

 رمبيا رو صورتش مشتم تو بگيرم رو اش يقه خواستم مي.  رفت مي ضعف براش دلم... واي واي

 ما خنده زور به...  بود محالي آرزوي که حيف ولي...  بگيرم گاز رو صورتش اجزاي تک تک و پائين

 گفتم و کردم مهار رو

 پرسم؟؟ مي چيزي ازتون من کنيد مي صحبت خصوصي خانوم ناهيد و شما وقتي مگه: -
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 .کرد ريز چشاشو

 ...کنه مي فرق ما قضيه که ميدوني خوب خودت: -محمد

 ...پريد دهنم از اختيار بي... داري؟ دوسش که کشيدي نمي رخم به ميشد چي حاال.. احمق پسره

 ...کنه؟ نمي فرق علي و من قضيه ميدوني کجا از: -

 يرمگ مي نفس تنگي دارم... بکش نفس اوه.  نکشيد نفس اصال ثانيه چند.. شد درشت چشاش

 ... پائين رفت ولومش... لعنتي

 گفتي؟ چي: -محمد

 ...زدم گند بدجور اينکه مثل... اوهوع

 علي؟؟: -محمد

 مي ودکب ماه يه تا صورتم احتماال گرنه و رفتم مي در بايد. تنگش نذاشتم هم آقا يه سرم به خاک

 ...الفرار... شد

 يم صحبت و بودن نشسته مبل روي ناهيد و شايان. بيرون رفتم و زدم کنار در روي از دستشو

 نشستم کنارشون و جلو رفتم. کردم تند قدمامو. کردن

 ..شد دير شرمنده: -

 کنيم؟ شروع: -شايان

 چيزاي و ها نت توضيح به و بود اول جلسه.  کرد شروع شايان.  داديم تکون سر ناهيد و من

 هم ما. داد توضيح و درس و کرد صحبت فقط شايان تموم ساعت دو.  شد مشغول مقدماتي

 .کرديم مي برداري نت و داديم مي گوش مشتاقانه

 قتيو و موند منتظر يکم شايان.  بود نيومده بيرون استديوش از هنوز محمد ولي شد تموم کالس

 گفت خنده با و شد بلند جا از نمياد محمد ديد

 ... برم که بهتره...  انداخته راه بيداد و داد تو اون باز محمد: - شايان
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 نشدم منظورتون متوجه. .. چي؟ يعني: -

 پشت و کنه مي حبس تو اون رو خودش باشه عصباني وقت هر... بود عصبي آخه: -شايان

 مي اليخ خودشو طور اين... شه پاره اش حنجره ميترسه ادم که ميخونه بلند بلند اونقد ميکروفون

 ... کنه

 . خنديديم هممون

 ...نشين معطل دارين عجله اگه شما بمونم منتظرش بايد من: -

 هايي نت و ميزم پشت نشستم و کردم جور و جمع يکم رو خونه.  باهاش هم ناهيد و رفت شايان

 خعلي...رو دانشگاهم امروز درساي هم و.  کردم مرور رو بودم برداشته شايان صحبتهاي از که

 ...گرفتم مي ياد داشتم حاال و بودم موسيقي عاشق...  بود شده حالم به خوش

.  بود استديو تو هنوز محمد...79/4 ساعت ديدم بيرون اومدم که هام برگه و ها کتاب توي از

 . نه اي بزنم در که بودم مردد. ايستادم در پشت رفتم. پرته حواسمون بس از بوديم نخورده ناهارم

 سناکتر خيلي. باشه عصباني هنوزم شايان قول به ترسيدم...  شدم منصرف که باال رفت دستم

 ...بشم ات جذبه اون قربون من اي. بودني عصبي شد مي

 لوپ عدس هم شام.  کردم سرگرم خودمو خونه هاي وسيله بقيه و ميزا و ها کمد کشيدن دستمال با

 . پختم

 جلوي مبل روي انداختم رو خودم. اومد نمي بيرون محمد ولي. بود ام گرسنه خيلي.  شد 3 ساعت

 مي . عکسشو اين بودم نديده سير دل يه حاال تا. ديوار روي عکسش به خورد چشمم که تلوزيون

 . بگيره مچمو و کنم نگاه ترسيدم

 ...براش رفت مي در جونم... بودم پسر اين عاشق واقعا من.. خدايا

 ... محمد ولي شد 0 ساعت

 تو رفتم.  بگيرم کمک ازش و بدم توضيح رو زدم که گندي و بزنم زنگ علي به گرفتم تصميم

 ...خنديد کلي....  کردم تعريف براش چيو همه و گرفتم تماس علي با.  بستم هم درو و اتاقم

 ...زدي جايي به و باحال بسيار بسيار حرف که گرفت طال رو دهنت بايد خانوم آجي: - علي
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 . کردم تعجب

 ؟ چطور: -

 ...شايد... کنه کمک تصميمش به حرفت اين شايد: -علي

 بزني؟ حرف واضح ميشه داداش: -

 .. نرسيد خودم ذهن به اصال بود توپ خعلي حرفت ولي... بيخيال: -علي

 ..پريد ازدهنم خدا به: -

 ...کنيم نمي ضرر کدوم هيچ... کن قبول گم مي چي يه آبجي... ديگه بود خوب ميگم خب: -علي

 .شدم کنجکاو

 چي؟: -

 ..نپرس بقيشو... بديم مانور کم يه زدي که حرفي اين رو بيا: -علي

 ....ميشه ناراحت خيلي اخه... نهههه: -

 الزمه محمد برا کوچولوش يه بار اين ولي کرد تحريک رو مرد يه غيرت نبايد دونم مي آره: -علي

 ... نگو بهش چيزي منم از و نکن کاري فعال تو...  کنم مي درستش خودم.. من به بسپرش...

 چي؟ پرسيد اگه: -

 و موقعيت بدونم بايد اول... بره لو نذار...  بپيچونش جوري يه... خب..... پرسيد؟؟؟ اگه: -علي

 ..کرديم کنسل رو عمليات کال و کرد مي تهديدمون مرگ خطر شايدم...  ؟ چطوريه روحيش شرايط

 .خنديديم دوتامونم

 ...ميشما مزاحم اينقد شرمندم... کردي لطف.. داداش باشه: -

 کني؟ چکار نکني حساب من رو... تنها و مهموني اينجا تو..  حرفيه؟ چه اين بابا اي: -علي

 نداري؟ کاري... ممنون: -

 خدافظ ياعلي... باش خودت مواظب.. نه: -علي
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 ... خدافظ: -

 .بود امتحانا هاي فرجه... بود تعطيل دانشگاهم کالساي..  گذشت مي هم سر پشت و تند ها روز

 زندهبا و بخورم شکست خواستم نمي.  ذاشتم مي تموم سنگ بايد.. بود درس گرم سرم حسابي

 گهدي محمدم.  نوشتم مي کوتاه داستان يا کردم مي آشپزي استراحت عنوان به هم گاهي.  باشم

 جاش سر موسيقي هاي کالس.  نبود خبري کال که هم مرتضي و ازعلي.  نياورد روم به حرفمو اون

.  بود اليع. موسيقي دنياي اين با بوديم کرده پيدا زيادي آشنايي و.  بودم گرفته ياد چيز کلي. بود

 بهمون رو چي همه درشت و ريز و ذاشت مي تموم سنگ انصافا شايان.  مربيمون هم دنيا اين هم

. نوپيا سمت بريم بود قرار کم کم نوشتنشون و خوندن و نتها با کامل آشناي بعد.  داد مي ياد

 رفيح ذاشتم نمي معموال.  کنه همراهيم خواستم ازش که اين خاطر به کرد مي تشکر کلي ناهيدم

 . بشينم تونستم نمي که بکم صم باز ولي شه بدل و رد بينمون

. بگذرم هام روز اون حال توصيف از بهتره.. کنن پچ پچ هم با که اومد مي پيش ناهيدم و محمد

 . هيچ ديگر و اينجام عيد تا فوقش فوق ميدونستم. بودم کرده رفتن آماده رو خودم ديگه

 هب رو امروز.  برسم آشپزيم به و و بيرون بريزم سرم از رو فکرا اين فعال که دادم تکون رو سرم

 خونه تو که مدتي تموم حتي. بودم خونده درس روز و شب هفته دو.  بودم داده استراحت خودم

 اهدانشگ جز اينکه با. بودم نکرده نگاه تلوزيونم خواست ازم خودش که شبي اون جز بودم محمد

 .رفت نمي سر ام حوصله و نبودم دپرس اصال رفتم نمي اي ديگه جاي هيچ

 دهش خوب خيلي تنهايي و شهر اين طرفم يه از.  بودم؟ مي ناراحت بايد چي واسه بود محمد وقتي

 .رسيدم مي هام درس به خوب حداقل.  واسم بود

 شده بخو انصافي.  چشيدم سبزيم قورمه از کم يه و برداشتم تميز قاشق.  بود آماده تقريبا غذام

 زير . سينک توي گذاشتم رو قاشق و گذاشتم رو قابلمه در.  کردم که تمريني همه اون بعد.  بود

 مي ويبره هم خورد مي زنگ هم بود اپن روي.  هوا پريدم گوشيم صداي با. کردم کم رو برنجم

 . رفت

 يم صدايي کوچکترين با بود استديوش تو شب تا صبح هم محمد و بود کور و سوت خونه بس از

 . هوا پريدم

 زنگ دوباره و شد قطع. ندادم جواب.  بود شناس نا شماره.  کردم نگاهش و گوشيم سمت رفتم

 . گوشم روي گذاشتم گوشيو و اپن روي گذاشتم رو آرنجام.  خورد
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 ؟ الو: -صدا

 ...بفرماييد سالم: -

 گفت ذوق با

 شم؟؟؟ فدات خوبي.... خودم ي عاطفه سالاااممم: -

 .ميزد حرف خنده و مهربوني دنيا يه با.  شد تند قلبم ضربان.  بود آشنا واسم صدا اين چقد

 معرفت؟ بي نشناختي.... عاطفه؟؟؟...  الو: -صدا

 ورج بد.  کنم پيدا رو صدا صاحب تا کردم مي آناليز رو صدا و کردم مي رو و زير مغزمو همه داشتم

 .نرسيدم نتيجه به.بود آشنا واسم

 شما؟؟... نشناختم... نه: -

 ....خاااانووم شهابم... برفت ديده از آنکه هر برود دل از...  ديگه بله: -صدا

 از و بدوم خواست مي دلم.  نداشتم رو انتظارش اصال. شد قطع نفسم ثانيه چند.  کرد هنگ مغزم

 . نداشتم اعتماد گوشام به انگار.  بزنم فرياد خوشحالي

 هستييي؟؟ کي... چييي؟: -

 .خنديد

 ......خوووو شهابم: -صدا

 زدم مي فرياد. زدم مي داد.  کنم پنهان خوشحاليمو نميتونستم ديگه

 ؟ معرفت بي ميگي بمن... خودتييي؟.. اره؟...  ؟ خودتيييييي بيشعووور شهاب... شهااااااب: -

 . خنديد مي من مثل اونم.  خوشحالي از زدم مي قهقهه همراهش و کردم مي بيداد و داد داشتم

 ... حاال؟ زني مي داد چرا...  عزيزم خودمم آره: -شهاب

 ؟ ندادي خبر بمن چرا...  ؟ مدت همه اين تو بودي گوري کدوم... زنم؟ مي داد چرا...  نامرد: -

 ...... بيشوووووورررررر نبودم غريبه تو واسه ديگه که من.....
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 اتوفحش بعد بدم توضيح برات واستا...  شديا؟؟ ادب با خيلي نبودم که مدتي اين عزيزم: -شهاب

 ..ببينمت خوام مي...شده تنگ واست دلم خيلي...  ايرانم االن من...  بده

 .زدم مي داد داشتم هنوز من

 ... اومدي؟ کي...  کجاييي؟.... خيييلييي.... شهاب شده تنگ واست دلم منم: -

 .خنديد

 يايب ميتوني چطور...  تهرانم فقط...  شدم مستقر و مستقل کامال که ميشه اي هفته يه: -شهاب

 ... ببينمت؟

 ... کجايي؟ شهاب... ؟ کجايي بگو فقط تو...  دانشگاهم واسه...  تهرانم منم شهاب: -

 گفت باعشق

 ... خانومي؟ مياي کي...  االن همين ميکنم اس برات آدرسو....  من دل عزيز: -شهاب

 ... ديگه دوساعت...  شهاب اونجام چهار ساعت من بفرست ادرسو تو: -

 ... باي... منتظرتم خيلي..  عاليه...  باشه: -شهاب

 . خنديدم

 ... باي منم...  انداخته راه هم باي باي چه...  کوفت: -

 دراينق عمرم تو.  بودم خوشحال چقققد که دونست مي خدا فقط.  کردم قطع و خنديديم دوتامونم

 نمي شدن محمد محرم خوشحالي هزارم يک حتي خوشحالي اين.  چرا البته.  بودم نکرده ذوق

 . شد بلند گوشيم اس ام اس صداي.  فرستادم خدا واسه بوس يه.  شد

 ...عاشقتم خدايا: -

 محمد نهسي به سينه که بخونم رو اس و اپن به بدم تکيه چرخيدم بود دستم تو گوشي که هونطور

 دستم وت از گوشيو...  هيکل جونم...  قد ماشاال.  سينه به سر. نه که سينه به سينه البته.  شدم

 . کرد مي نگاهم خاصي جور يه.  چشماش تو شدم خيره.  بيرون کشيد

 بود؟ کي: -محمد
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 ... بشم فدات...  ابهتش اين با رو غول اين بگيرم گازش بپرم اي

 ... قديمي دوستاي از يکي...  کي هيچ: -

 اختاند رو بود توش گوشيم که دستش.  نکرد باز رو پيام ولي انداخت گوشي صفحه به نگاه يه

 گينغم و رنجيده انگار.  رسيد نمي نظر به عصبي ولي.  ؟ چيه مودش االن نبودم مطمئن.  پائين

 . بود

 ؟ ببينيش بري خواي مي: -محمد

 مي ذوب دارم کردم مي حس.  نگرفتم ازش نگاهمو.  بهم شد خيره ثانيه چند.  دادم تکون سر

 کاش.  داره غمي يه کردم مي حس چرا نميدونم.  بود چشمام به خيره همينطور.  نگاهش تو شدم

 .آورد مي درش تنهايي و ناراحتي همه اين از و اومد مي زودتر ناهيد

 داشت هاش نفس صداي. شد مي نزديکتر بهم صورتش.  جلوتر اومد خورده يه. شد پر چشمام

.  يهچ قصدش فهميدم نمي.  جلوتر اومد باز.  ازش بگيرم نگاهمو نميتونستم.  داد مي زندگي بهم

.  تادايس يکم.  نيومد تر نزديک ديگه.  داد مي لو رو حالم داشت بدجور قلبم و شدن خشک اشکام

 بلم روي کرد پرت رو خودش.  کردم مي دنبالش نگاهم با.  بيرون رفت و اپن روي گذاشت گوشيو

 . تلوزيون جلوي

 ور ميز.  کنم جور و جمع رو خودم کردم سعي ، ظرفيتم بي و جنبه بي خيلي نفهمه اينکه براي

 . استديوش تو رفت دوباره محمد نهار بعد.  چيدم

 پاورچين.  نبود محمد.  کشيدم سرکي بيرون به يواشکي.  بودم آماده کامال نيم و سه ساعت

 تو باز.  برم نذاره و ببينه ترسيدم مي.  شدم خارج خونه از و بيرون اتاق از رفتم پاورچين

 دسته و شيريني جعبه يه هم راه سر و دادم آدرسو.  آژانس در دم همون.  بود سرگرم استديوش

 . زدم رو زنگ و شدم پياده درشون جلو.  نبود دلم تو دل.  خريدم گل

 . داخل رفتم و کردم باز آروم درو.  شد باز در.  داشتم استرس کلي

 گل يکل و درخت دوتا. .  بود دونفره تاب هم گوشه يه.  ناز و خوشگل خيلي حياط با وياليي خونه يه

 . گياه و

.  ودب کيميا.  شد باز روم به در بزنم در اينکه از قبل.  ايستادم ساختمون در پشت و جلوتر رفتم

 زديم دو هر.  بود ايستاده شهاب کنارشم.  بود شده تنگ براش دلم چقد که واي..  خودم کيمياي
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 يحرف کسي و بود مطلق سکوت.  بودم خوشحال خيلي.  کرديم بغل رو همديگه محکم و گره زير

 و خنديديم اشک ميون و شدم جدا کيميا از باالخره.  بود شده پر چشماش هم شهاب.  زد نمي

 ها روز اون گذشت سخت هممون به چقدر.  بوسيديم همو بار چندين محکم

 ...داشتم نگهت در دم دوساعته....  برم قربونت تو بفرما... من چشمي نور مهمون سالم: -کيميا

 دهش چيده سلطنتي مبل دورش تا دور که سالن يه.  داخل رفتم همراهشون و کردم پاک رو اشکام

 اسباب تا چند رفتم مي جلوتر که همين.  ها مبل سمت شدم دعوت.  بود تازه وسايال همه.  بود

 زدم داد....من خدااااي. .... سالن وسط و ميز پشت.  زمين روي.  ديدم بازي

 توعه؟ بچه... کيميا: -

. .. عزيزم.  بچه سمت دويم و زمين روي کردم پرت رو کيفم و چادر.  خنده زير زدن کيميا و شهاب

 بچه طفلک.  بوسيدمش کلي و کردم بغلش محکم...  لپالو سفيدو و تپل دخمل يه....  بشم فدات

.  دمش بلند و بغلم گرفتمش دوباره.  کردم آبياري و لمبو آب رو بچه حسابي وقتي..  بود کرده هنگ

 . زدن مي ديد رو من و بودن ايستاده سالن وسط هنوز هم کنار شهاب و کيميا

 .کردم نگاهشون.  بچه گردن پشت گذاشتم رو دستم

 .. ؟ بودم غريبه اينقدر...  نکنم نگاه هم روتون تو ديگه حقشه...  بيشعورا: -

 تنگ براش دلم.  افتادم محمدم ياد.  شد تيکه هزار دلم.  خنديدن و کردن نگاه هم به عشق با

 رمب و کنم ول رو کيميا و شهاب االن همين حاضرم بينم مي کنم مي مقايسه که حاال.  بود شده

 چهب به.  دادم مي ترجيح بيشتر رو کردنش حس و محمد کنار بودن.  بشينم محمد اتاق در پشت

 . خنديد و اومد قلقلکش.  گرفتم گاز رو لپش آروم و کردم نگاه

 جون؟ خاله چيه اشمت: -

 گفت و مبل روي نشوند رو من و جلو اومد کيميا

 ...خالش اس غزاله اسمش: -کيميا

 ماهشه؟ چن کيميا: -

 کرد شيريني اخم
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 ...ژووووون خاله سالشه يه: -کيميا

 و يمخورد و خنديديم و گفتيم کلي و هم دور نشستيم همه بعد.  کردم غزاله نثار بوس هزارتا بازم

 .هم از بوديم دور که مدتي ازين.  جديد و قديم از.  هم به کرديم تعريف خاطرات حسابي

 گوشيمو سريع و شدم دستپاچه. بود 79/3 ساعت... حسين يا.  ساعت به خورد چشمم يهو

 اي . بود شده تموم شارژش.  بود شده خاموش گوشيم واي.  نه يا زده زنگ محمد ببينم برداشتم

 . شدم هول.... بترکي

 ...برم بايد شده ديرم خيلي من: -

 بازه؟ چند تا خوابگاهت: -شهاب

 ....ها بچه با کرديم اجاره خونه نيستم خوابگاهي: -

 ....بمون ما پيش رو شب... بهتر چه خب: -شهاب

 الاص... نيست پيشم هام وسيله دارم امتحان فرداهم.... گردم مي بر گفتم ها بچه به... نه...  نه: -

 ... ميام باز... نميشه

 بلند...  بدم؟ دست از رو شبش يه موندن جا اين با بخوام حاال که داشتم رو محمد چقد من مگه

 تنش رو کتش شهابم شدم که آماده...  پام به شد بلند و بغلش تو گرفت رو غزاله هم کيميا. شدم

 کرد

 ...رسونمت مي من واستا: -شهاب

 ...ديگه ميرم آژانس با نميشم مزاحم نه: -

 ... بري؟ آژانس با شبي نصف تو که مردم من مگه: -شهاب

 ...خدانکنه: -

 گرفت غزاله لپاي از کوچولو گاز يه شهاب. کردم تشکر کلي ازش و بوسيدم رو کيميا

 ...برگردم من تا باش جون مامان مواظب... بابايي: -شهاب

 ازش حال همون در و کردم نگاه بيرون به. افتاد راه.  شديم شهاب اتومبيل سوار و بيرون رفتيم

 پرسيدم
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 ... نزدين؟ زنگ بهم دوسال اين چرا شهاب: -

 کنن مي سختگيري شديدا و شديم دردسر تو واسه ميدونستم...  گلم خودت خاطر به: -شهاب

 ... بشه بدتر نداشتم دوست...  کنن مي کنترلت...  برات

 ...ها طفلکي دوسال اين تو کشيدن چي...  شيده..  شيدا... مامانت نميدوني شهاب: -

 کشيد آهي شهاب

 کنيم شروع رو آروم زندگي يه بايد.... کنم درست چيو همه ديگه که اومدم: -شهاب

 اهلل شاء ان: -

 کرد زمزمه هم شهاب

 شاءاهلل ان: - شهاب

 .ايستاد خونه در جلو. بودم داده شهاب به آدرشو. شد سپري سکوت تو راه بقيه

 ...دار برش...  دلم عزيز توئه واسه هم جعبه اون: -شهاب

 پرسيدم تعجب با. کرد مي اشاره بهش شهاب که انداختم پشت صندلي به نگاهي

 هست؟ چي براچي؟؟؟... من؟؟؟ واسه: -

 ..کيمياست سليقه.. کنيم مي عوضش نشد ات اندازه اگه البته...  ناقابل سوغاتي يه: -شهاب

 گفتم باذوق

 ..مورد يه جز به البته.. مطمئنم... نداره حرف و تکه کيميا سليقه... شهاااب مرسييييي: -

 کرد نگام تجب با

 مورد؟ چه تو: -شهاب

 گفتم آوردم در شکلک براش

 ...تو: -

 .خنديد دل ته از
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 بازم ... کنم کارايي يه ميخوام خودم.. اومديم ما نده خبر کسي به که کنم مي تاکيد بازم: -شهاب

 ...سربزن ما به حتما

 باي...  منو رسوندي نکنه درد دستتم... گم نمي چيزي فاميل به باش مطمئن: -

 .شدم پياده و کردم تشکر دوباره و برداشتم رو جعبه. خنديد

**************** 

 «محمد»

 دمبو نشسته االن پرستيژ و غرور همه اين با...  نصر محمد... من...  مرگمه؟ چه فهميدم مي کاش

 نميدونستم.  بودن کرده محاصره رو سرم دستام... آپارتمان در جلوي اونم... خيابون تو جدول روي

 بي و رنگ بي براش اينقدر من يعني. بود خاموش که هم گوشيش.  بگردم؟ دنبالش برم کجا

... ميزد حرف پسر يه با داشت تلفن پشت... باهام؟ نکرد هم خداحافظي يه حتي که ارزشم

. نکردم شک بهش داشتم ازش که شناختي به باتوجه ولي...  شنيدم رو اش مکالمه همه... شهاب

 اون پيش رو مدت همه اين يعني. شدم مي رواني داشتم ديگه ولي. کنم قضاوت زود نخواستم

 شبه نگاه نيم يه. ايستاد آپارتمان جلوي مشکي بنز يه...  برنگرده؟ ديگه اگه...بوده؟ شهابه

 .ام بيچاره سر و بودن دستام دوباره.  خودم الک توي رفتم دوباره و انداختم

 شدن دوستام همه چرا خدا اي... مرتضي... علي.. علي... ؟ بگم علي به. .. کنم کار چي.. خدايا؟: -

 .... من؟ عذاب مالئک

 ...پسر يه صداي...  رفت يادم فکرام همه که پيچيد سرم تو صدايي يهوو

 ...عااااطفه: -پسر

 سرهپ به و برگشت.  ايستاد کوچه وسط عاطفه.  بود بنز راننده همون.  باال گرفتم رو سرم سريع

 .کرد نگاه

 ..بله؟: -عاطفه

 .پسره چهره رو شدم دقيق

 ...ممنون دنيا يه: -پسره
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 چي؟ واسه: -عاطفه

 ...بودنت خاطر به: -پسره

 توي دندوني هيچ بود ايستاده اگه. رفت و گرفت گازشو هم پسره. رفت هاش خنده اون باز عاطفه

 .موند نمي باقي دهنش

 هعاطف.  بودم نشسته جدول روي و درخت زير آپارتمان از تر باال يکم يه. نديدن رو من کدوم هيچ

 .آپارتمان توي دويد

 اون اصال...  مدت؟ همه اين بود کجا اون با اصال.... خنديد؟ طوري اون غريبه پسر يه واسه چرا

 يم حس کامال.  بود شده متورم بدجور گردنم رگ. بود گرفته رو چشمام جلو خون... بود؟ کي پسره

 چي ابر اصال. بود شده بلند و تند نفسام. زمين روي گرفتم ضرب پام و بود مشت دستام.  کردم

 ... کنه؟ صدا کوچيک اسم به اونو بايد

 ... بايد... داد مي توضيح واسم بايد. خونه سمت رفتم تند هاي قدم با و شدم بلند

 و درآوردم کفشامو و شدم داخل.  چرخوندم قفل داخل رو کليد و باال رفتم يکي تا دو رو ها پله

 استديو داخل برده سرشو ديدم. تر جلو رفتم. کردم پام رو دمپاييام

 ... کجايي؟...؟؟ محمد: -عاطفه

 سرش پشت درست. دارم اسم هم من افتاده يادش گذشته خوش بهش بس از...  عجب؟ چه

 ايستادم

 گذشت؟؟ خوش: -

 مي قطف االن که بودم پريشون و عصباني انقدر ولي.  طفلک بود ترسيده کلي. چرخيد اي دفعه يه

 وقش و ذوق دنيا يه با. زدن مي برق خوشحالي از چشماش.  کيه لعنتي شهاب اون بدونم خواستم

 گفت

 خاااالييي جااااات.... خييلييييي...  آره: -عاطفه

 خواست مي دلم فقط.  کمه ام لحظه اون حال واسه شدن منفجر. زد نمي حرفو اين کاش.  واي

 گلوم راه کردم مي حس حرص زور از. ديوار به بکوبم رو سرم خواست مي دلم. کنم خفه رو خودم

 .نمياد باال نفسم و شده بسته
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 حتي که شد شوکه اونقدر. شد محو لبخندش و کرد نگام بهت با.  گوشش زير زدم اختيار بي

 .شد باز هم از لباش زور به. زدم محکم خيلي. صورتش روي نگرفت رو دستشم

 .... شهاب: -عاطفه

 يگهد يکي و بده ادامه حرفشو نذاشتم.  ترکيد مي داشت گردنم رگ.  بود گرفته چشامو جلو خون

 . گوشش زير زدم

 .شد پر چشماش و درومد بهت از. بود گذاشته من غيرت روي دست. اختيار با و محکمتر بار اين

 و کردم مشت رو دستم. اتاقش تو دويد.  پام جلوي کرد پرت رو دستش توي هاي وسيله همه

 محکم ارب چند رو پيشونيم.  نبود غيرتم زخم درد از بيشتر ولي گرفت دردم خيلي. ديوار به کوبيدم

 هک وقتي تا....  خيلي. موندم حالت اون توي ديگه و. ديوار روي ام شده مشت دستش روي کوبيدم

 .... قرن يک اندازه به. بود طوالني ولي گذشت چقدر نميدونم.  شن آروم و منظم نفسام صداي

 رچاد و زمين روي نشستم. پام جلوي. جعبه يه به خورد چشمم برداشتم ديوار روي از که رو سرم

 .کردم باز رو جعبه در. زدم کنار روش از رو عاطفه

 کشيدمش حرص با.  بود توش مجلسي و خوشگل خيلي لباس يه. بودم شده آروم تازه. واي.  واي

 زا رو من زن تن سايز. عوضي. بدم جرش دستام همين با ميخواستم فقط. کردم نگاش و بيرون

 ... خريده؟ واسش اينو که ميدونه کجا

 دويدم و و زدم چنگ گوشيشو. بيرون ريختم رو کيفش محتويات. کنم تحمل نميتونستم ديگه

 .بود کرده وحشت. کرد باز سريع. کوبيدم در به لگد با. اتاقش سمت

 .زدم داد

 ... شااارژرررررت: -

 گفت آرومي صداي با. کردم نگاهش خشم با. آورد واسم و دويد سريع

 ... کني مي قضاوت داري دوست جور هر که باشه يادت: -عاطفه

 يوگوش و استديو تو رفتم.  بودم شده وحشي اصال.  کوبيد رو در. بود شده قرمز بدجور صورتش

 کردم روشنش و شارژ زدم

 ...و کنم وا رو دهنم چاک قراره ميدونستم.  نره بيرون بيدام دادو صداي تا بستم رو در بعدش
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 ارهدوب.  کيه پسره اين بدونم ميخواستم فقط. کنار بودم گذاشته رو شهرت و وجهه و خوانندگي

 نصرم محمد من... ؟ جان شهاب.... چي؟؟.  بود افتاده که اي شماره آخرين و گوشي به کردم حمله

 ؟؟ جان شهاب اون و و ام خواننده آقاي...

 داد جواب فاصله بال. گرفتم رو شماره.  کنم سکته مونده کم واقعا

 ؟ اومده پيش مشکلي... عزيزم؟ جونم: -شهاب

 عزيزم؟؟ جونم. لرزيد مي خشم زور از صدام...  برس دادم به امشب خودت... زهرا فاطمه يا

 گفتم زور به

 هستي؟ کي بگو فقط: -

 . بده جواب تا کشيد طول

 شما؟: -شهاب

 زدم داد

 لعنتي؟ هستي کي تو... شوهرشم من: -

 شوهر؟؟؟.... شوهرش؟؟: -شهاب

 ... همين.. هستي؟ کي بگو گفتم: -

 شده؟ چي.. هستي؟ عصبي اينقدر چرا... پسردائيشم من...  پسر باش آروم: -شهاب

 . شدم آروم کمي

 ... نشنيدم؟ اسمتم... نديدمت تاحاال من چرا پسردائيشي اگه....  اگه: -

 ها؟..کجاس؟ عاطفه االن: -شهاب

 بشن خورد بود مونده کمي که دادم فشار هم به جوري دندونامو

 بوديش؟ برده کجا دلعنتي... داشتي؟ چيکار باهاش... نيار رو من زن اسم: -

 ممميفه..  داداش باشه....  من به تو از نه گفته بهت چيزي من از نه شما خانم اينکه مثل: -شهاب

 .کنم مي معرفي خودمو و ميدم توضيح واست بذار..  حالتو
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 ...بشنوم خوام مي چيو همه... زود: -

 اي دقه ده... گيرم مي تماس باهات خودم... تنهاس خانومم خونه برم من بذار... باشه: -شهاب

 رسيدم

 خبره چه امشب آخه... باشه؟ بوده تفاهم سوء نکنه... کردم قطع گوشيو... داره؟؟ زن...  خانومش؟

 .زد زنگ باالخره. کشيد طول سال ده اندازه به اش دقه ده برام...  من؟ خداي

 .دادم جواب سريع

 ...بشنوم خوام مي فقط... بگو: -

 و شيده برادر... شما خانوم پسردايي... شهابم من... کن گوش خوب پس... داداش باشه: -شهاب

 وسالد بعد که االن...نبودم ايران دوسال و سالمه هشت و بيست...  ميشناسيشون حتما که شيدا

 نفر اولين.... ببينم رو عاطفه ميخواستم برگشتم خبري بي و دوري

 غريدم

 عاطفه؟ چرا آخه: -

 از الس يه که شدم دختر يه عاشق بود سالم يک و بيست وقتي.... ميگم چيو همه... ميگم -شهاب

 روز به روز.. شدم عاشق بدجور.... بود هم عاطفه صميمي دوست قضا از.... بود بزرگتر تو خانوم

 از... رو رفتارام نه و رو خودم نه... کنم کنترل رو خودم نميتونستم ديگه.... احساسم شد مي بيشتر

 خوام مي که شدن خوشحال اولش... گفتم مادرم و پدر به عاقبت... ديدمش مي زياد هم شانسم

 و بوديم مذهبي خونواده ما آخه... کردن ام بيچاره کيه طرفم فهميدن که بعدش ولي کنم ازدواج

 ....اونا

 چهارسال... کرد مي تائيدش جوره همه هم عاطفه...  بود معصوم و پاک فرشته يه من کيمياي ولي

 ..داره فرق اش خونواده افراد بقيه با واقعا اين که کردم کار مادرم پدرو مغز رو دراومدو پدرم تموم

 هبزن کيميا به رو تائيد مهر تا شد ماجرا وارد اونم اواخر باالخره... دونست مي رو قضيه هم عاطفه

 هگفت بهش چي کيميا به راجع نميدونم...  داد نمي رضايت جوره هيچ بابام و شدن راضي همه... 

... مبکش دست کيميا از نبودم حاضر حوره هيچ منم... بود نه واقعا...  نه گفت مي اگه ولي.... بودن

 که کردن تنبيه شدت به هم رو اون اينکه تا کرد کمکم خيلي هم عاطفه...  براش دادم مي جون

... مخالفتش واسه...  آورد نمي دليل هيچکسم.... شدن مخالف همه دوباره بعدش... نکنه دخالت
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 که. . کيميا و من بين واسطه بود شده هم عاطفه....  ها منطقيه دليل منظورم ميگم که دليل البته

 کمک به...زدم چيو همه قيد واقعا که شدم خوشحال خبر ازين انقدر... بود شده عاشقم اونم حاال

 هخانواد...  بديم قرار شده انجام عمل تو رو بقيه تا کرديم عقد هم با پنهاني کيميا و من عاطفه

 مدت يه هم رو عاطفه... شديم طرد کال کرديم کارو اين ما وقتي ولي داشتن قبول رو من کيميا

 ندلخوشيمو تنها... نبود اونجا جامون ديگه...  حوضمون و مامونديم... بخشيدنش ولي کردن اذيت

 عيتوض تالش و کار با ايران تو..  اينجا...  کشور از خارج رفتيم من پيشنهاد به...  بوديم همديگه

 و کار دوتامون تالش و داشتم که اي سرمايه با هم اونجا...  بودم رسونده خوبي درجه به رو ماليم

 تصميم شديم که دار بچه...  کرد مي اذيتمون بدجوري غربت...  مونديم دوسال...  گرفت بارم

 کشهب قد و کنه بازي ايران خاک روي...  بزرگه ايرانم تو ام بچه داشتم دوست...  برگرديم گرفتيم

 به هم مدت اين تو...  بچه اين خاطر به شايد...  بود دلمون تو شدن بخشيده به هم اميدي يه... 

 ردهک خرابش کافي اندازه به...  نکنم درست دردسر براش نکرده خدايي تا نزدم زنگي هيچ عاطفه

 ککم اگه...  کنيم مي دعا واسش و کنيم مي يادش روز هر کيميا و من که ميدونه خدا ولي...  بودم

 جور برام عاطفه که همينه خاطر به...  نداشتم رو ام فرشته اين االن من نبود اون هاي تالش و ها

 الفع...  بعدشم...  ببينم رو عاطفه نفر اولين ميخواستم که بود همين خاطر به...  عزيزه خاصي

 چرا دونم نمي ولي...  داداش بود همين...  برگشتم من که بفهمن ام خانواده اعضاي نميخوام

 !!!! نگفت من به چيزي ازدواجش مورد در عاطفه

.  تمدونس نمي دليلشم حتي که بازيايي ديوونه خاطر به بودم شرمنده ولي.  بودم شده آروم واقعا

 ... ؟ ديگه بود چي ات عربده...  ؟ بپرسي آدم عين و آروم نميتونستي رواني خو

 مکشيد مي آسودگي و راحتي سر از عميق نفس يه گفت همسرش به عشقش از شهاب که بار هر

 . کنم کاريش نميتونستم رو شرمندگيم ولي. 

 ... بده توضيح طفلک نذاشتم حتي...  بود گرفته رو چشمام جلو خون...  متاسفم واقعا...  من: -

 ... دارم حسو همين کيميا به منم...  داداشم فهمتت مي...  نيست عذرخواهي به نيازي: -شهاب

 . کردم سکوت

 ... عااااااشق که هم تو و من...  ديگه غيرتش و مرده: -شهاب

 . خنديد بلند بلند هم بعد
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 ... ميشنوم چيزايي چه...  عاشق؟

 تعريف وت واسه که منه نوبت حاال کنم فکر...  نيست ميگي تو که اينطور متاسفانه...  شهاب نه: - 

 ... تو پيش من حرفاي و ميمونه امانت من پيش تو حرفاي...  فقط...  کنم

 ... چيزي؟ يه فقط... جمع خاطرت...  حتما اره: - شهاب

 ... چي؟: -

 ... خودتو خب کن معرفي...  نميدونم اسمتو ولي زدم حرف باهات مدت اينهمه: - شهاب

 . زدم لبخند

...  اممم... خواننده...  ارشد کارشناسي...  مدرک...  مهندس... ساله 26....نصر محمد...  من: -

 ... بگم؟ چي ديگه

 .خنديدم بعدم

 ... ميکني؟ شوووووخي... ؟ خواننده نصر محمد... چيييييييييي؟: -شهاب

 ... بپرس عاطفه از نميکني باور...  چرا؟ شوخي...  داداش نه: -

 .خنديد

 ...برد؟ خوابش غيرتت رگ...  عاشق؟ مرد شد چي...  ؟ عاطفه... ؟ عه:- شهاب

 .خنديديم دوتايي دوباره

 ... بدم توضيح واست بذار: -

 .گفتم واسش چيو همه اهلل بسم ب از منم

 ... عصبانيتت؟ اون پس... نداري؟ دوسش واقعا يعني: -شهاب

 .نداشتم هم جوابي.  کردم سکوت ندادمو جوابشو

 هستي؟: -شهاب

 يرتغ روش و زنمه که اينه خاطر به عصبانيتمم...  گذاشتم قراري يه اون با من ولي... هستم آره: -

 ... دارم
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 ... نمياد خيالشم عين آدم وگرنه عشقه نشونه غيرت ولي: -شهاب

 اينقدر که تو پيش حداقل داشتم ارزش براش اگه... چي؟ اون دارم، دوسش من اينکه فرض به: -

 ... اورد مي من از اسمي صميميه باهات

 خوب بود ياورم و يار که مدتي اون تو يعني.... شناسم مي خوب رو عاطفه من ، محمد: -شهاب

 مثل...  داشته واسش محکمي دليل نگفته اگه که بخورم قسم برات حاضرم مطمئنم،...  شناختمش

 ...شايد...  محبوبش خواننده وجهه نشدن خراب

 ... بيارم؟ در دلش از چطوري... من... حاال... بيخيال اصال... شهاب نميدونم: -

 . بود بعيد من از اين. باهاش کردم مي صحبت راحت و گرفتم گرم باهاش سريع چقد

 ... زدي؟ حرف باهاش بد: -شهاب

 .کشيدم آهي

 ....ميگه بهت خواست اگه...بپرس خودش از: -

 ... داره دوست بدون بخشيدت اگه...  بيار در دلش از برو خودت...پرسم نمي نه: -شهاب

 من از کاري هم باشه داشته دوسم اون اگه. بود نامردي ولي. کردم ذوق حرفش اين به چقدر

 .گذاشتيم قرار هم با ما. برنمياد

 حرف ولي. کرد جمعش شد نمي جوري هيچ که گندي و موندم من حاال. کرديم خداحافظي خالصه

 .بود دلم تو اميدي نور يه شهاب

 ور بود مونده ظهر از که رو غذايي و يخچال سر رفتم. بودم گرسنه خيلي. شد بلند شکمم صداي

 زا رز گل شاخه تا چند و کردم پيدا گلفروشي يه. بيرون زدم و چيدم خوشگل رو ميز. کردم گرم

 .برگشتم شيريني جعبه يه با و خريدم مختلف رنگاي

 اه گل. ها مبل از يکي روي گذاشتم و کردم جمع مرتب رو بودن ريخته زمين روي که هاش وسايل

. رمبيا در دلش از چطوري نميدونستم واقعا. ميز سر بردمش و گذاشتم باريک گلدون يه توي رو

 که بشه کاش. بدم توضيح براش ميتونستم تا ميدونستم خودم رو احساسم حداقل کاش

 . کنم خوشحالش
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 .اتاقش در رفتم و برداشتم شارژرش با و کشيدم برق از رو بود شده شارژ تقريبا که گوشيش

 .زدم صداش. شدم منصرف ولي بزنم در خواستم مي. بود خاموش اتاق چراغ

 ...عاطفه: -

 .نداد جوابي ولي شدم منتظر

 ...بيرون بيا ميکنم خواهش خانوم عاطفه: -

 :) گرفت خيلي دلم. نداد جوابي بازم

 گفتم رنجور

 ... کنم مي خواهش: -

 بيرونش هاي لباس هنوزم. بيرون بود ريخته شالش زير از موهاش. کرد باز درو بعد خورده يه

 .... صورتش روي دستم جاي...  چشماش از بعد و بود شده قرمز چشماش. بود تنش

 رفتمگ رو دستم تو هاي وسيله. بود گرفته بغضم. شرمنده واقعا. پايين انداختم رو سرم شرمنده

 درآوردم دستش از رو شارژر و گوشي. گرفتم رو در پام با. ببنده رو در وخواست گرفت. طرفش

 گذاشتم رو هاش وسيله. کشيدم خودم دنبال آروم و گرفتم رو دستش ام ديگه دست با و دوباره

 .کشيدمش باز و مبل روي بقيه کنار

 ناهيد از خيلي کال. بودن تر کوچولو ناهيد دستاي از. دستام تو بودن کوچيک خيلي دستاش

 ...چي همه و هيکل لحاظ از بود کوچولوتر

 هام زانو رو و پايين اومدم آروم. جلوش واستادم بعد. شام ميز پشت صندلي روي نشوندمش

 ...کردم کارو اين دل ته از. نبودم هم پشيمون. بودم زده زانو جلوش رسما...  مقابلش نشستم

 ...رفتمگ دستشو هم دستم يکي اون با و کشيدم سيلي جاي به دستمو يه... بود زمين به نگاهش

 نه؟...بيشعورم خيلي: -

 .نگفت هيچي

 ...خانوم عاطفه...عاطفه: -
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 .داشتم خاصي حال يه. باال ميرفت داشت بدنم حرارت. دادم فشار رو دستش. گفت نمي هيچي

 .بود بد خيلي

 ...خب بزن حرفي يه لعنتي: -

 .دستام رو ريختن اشکاش

 ... مني زن تو...  دارم غيرت تو رو من... خوبه؟... کردم غلط عاطفه: -

 نمي. دختر اين واسه بودم عذاب همش که من به لعنت اي. دستم رو چکيد ديگه قطره دو بازم

 .ترکيدم مي غصه از داشتم. کنم تحمل حالشو اون تونستم

 بدجوري داري....  بزن حرف ولي گوشم تو بزن تا هشت...  بده فحش...  بزن حرف خب: -

 ... سکوتت با کني مي شکنجم

 .شه پاره گلوم که بزنم داد جوري خواست مي دلم. ريختن اشکاش بازم

 .گرفتم زبونم با رو اشکاش و خودم دستاي رو شدم خم

 ... حيفه اينارو نريز: -

 . زد داد گريه ميون. زد پسم و داد هلم محکم

 ...بسوزه ناهيدت اشکاي واسه دلت: - عاطفه

 ... ميزدم حرف خودم با...  استوديو تو رفتم. بود بد خيلي. بود بد حالم.  اتاقش تو دويد

 ريهگ بتواني تا باشي مرد بايد فقط گاهي... کند نمي گريه مرد اينکه است مزخرفي حرف چه: -

 ... کني

 ... ؟ چرا نميدونم خودمم... دارم احتياج زدنت حرف به... فهميدم خوب چيزو يه و: -

********** 

 عاطفه

 هفته دو اين. بوديم اومده در هم عزا از و شد مي تموم روزه دو يکي هم صفر ماه. بود ماه دي اواخر

 که زد نمي زنگ بهم کسي و دارم امتحان دونستن مي همه. بود عمرم روزهاي بدترين امتحانام
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 بود ههفت دو... کنار به ها لعنتي اين همه حاال... فقط. بودم مشق و درس تو فقط...  مثال نشم هوايي

 .بودم نشنيده محمدو هاي نفس صداي

 که ديدمش نمي اصال.  زدم نمي حرف باهاش هم اي کلمه. اومدم نمي در بيرون اصال که من

 تمخواس مي فقط. ازش نداشتم اي ناراحتي کوچکترين که شاهده بزرگم خداي.  بزنم حرف باهاش

 يچ گرفتي حاال تا که اي هديه بهترين پرسيد مي ازم هرکسي اگه اصال. بدم حرصش خورده يه

 نزد حرفي ديگه محمدم... ديگه عاشقم...  |... :بهم چسبيد خيلي... محمد هاي سيلي گفتم مي بوده

 جوره هيچ که بود خاص چيزي يه نگاهش توي.  کرد مي نگام ديدمش مي که گاهي فقط. باهام

 از گريه و دلتنگي با شب هر.  بود کرده رو هاش نفس هواي دلم بدجور.  آوردم نمي در سر ازش

 دو اين اونم... خب واسش رفت مي در جونم...  هاش نفس صداي دلتنگي.  خوابيدم مي دلتنگي

 ... بود درگير شدت به رو هفته

 اصال. اومدن مي هم مرتضي و مازيار.  اومد مي هم ها روز اون غير. اومد مي کالس واسه شايان

 هر دهب خير خدا...  شنيدم مي رو هاشون صدا فقط. بدم اينا سالم بخوام حتي که رفتم نمي بيرون

 ودب چش دونم نمي... شنيدم مي رو محمد صداي حداقل. ذاشت مي باز رو استوديو در که رو کسي

 نمي بهش چيزي اونا ولي...  مرتضي با مخصوصا... کرد مي دعوا همشون با فقط...  عشقم؟

 به دشاي. گفت مي که بود حسيني امام کار درگير...  من؟ جز چشه دونستن مي همه انگار... گفتن

 .بود عصبي شد مي داشت تموم صفر و محرم و کارش واسه بود افتاده که تأخيري خاطر

 تونم مي حسابي...  شدم راحت خداروشکر...  الحمدهلل بودم داده عالي هم رو آخر امتحان اين

 ...کنم استراحت

 تو بود برنامه دوباره. کرد جلب خودش به رو توجهم بنر يک که بودم شده خارج دانشگاه از

. دش مي شروع هم ديگه ساعت يه تا. بود حسين امام برنامه آخرين.  ويژه مهمون يه با.  دانشگاه

 ...مهميه برنامه حتما... معروف آدم چقدر اوه اوه. خوندم رو بودن نوشته که مهمونايي ليست

 رسيدم...  واسم بشه جا کنه خدا.  برگزاري محل سمت دويدم و نخوندم رو ها اسم بقيه ديگه

 کردم نشون خودم واسه جا يه ها جلو اون. بود نشده پر کامال خداروشکر ولي بود شلوغ خيلي.

 واسه مغزم که هايي جرقه بشه شروع برنامه تا و درآوردم کاغذ و خودکار يه. نشستم و دويدم

 با باألخره... شدم مي تخليه نوشتن با چقد...  کاغذ روي کردم پياده رو بود زده کوتاه داستان

 29/ 79. کردم ساعت به نگاهي. کيفم تو گذاشتم رو ها وسيله. گرفتم باال رو سرم مجري اومدن
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 از سالن... بود پر اووووه... انداختم برم و دور به هم نگاه يه... هستن هم شناس وقت چه بود

 يحت أه... هستن ورودي مخصوصا سالن جاي همه هم اينا دوربين کلي...ترکيد مي داشت جمعيت

 ...بودن هم صداسيما از

 کرد اعالم قرآن از بعد.  کرد دعوت رو قاري بعد و کرد گويي آمد خوش و زبوني چرب کلي مجري

 صهخال. داريم رونمايي يه هم بعدش و ميشه پخش مستقيم و هست پناهيان آقاي سخنراني که

 پناهيان آقا حاج. بود 7 شبکه پخش. شد شروع هم برنامه شدن آماده که آقا حاج و ها دوربين

 امام عزاي و صفر ماه با وداع و حسين امام و صفر و محرم درمورد...  سخنراني به کرد شروع

 بود عالي واقعا... جزوشون منم. کردن گريه هم ها خيلي. کرد سخنراني عالي خيلي. حسين

 يابر دلم هواي بدجور... بود گرفته دلم... کردم ضبط گوشي با مدت تمام صداشو... سخنرانيش

 ...خورد بهم اساسي ضدحال و شد تموم هم سخنراني که... بود

 که کرد صحبت ويژه ي برنامه يه از مجري و شدن قطع صداسيما هاي دوربين سخنراني بعد

 جاي و صحنه دوباره خالصه. مستقيم پخش. آنتن رو بره بود قرار ديگه دقيقه 29 بعد دوباره

 زدن حرف به کرد شروع مجري. دادن نظم و برداشتن رو آقا حاج منبر. کردن تنظيم رو ها دوربين

... 

 واسه حاال...  بودين ما همراه و برنامه پاي نشستين حاال تا که ممنون خيلي....  خب: - مجري

 خواننده.... سورپرايزه...  داريم براتون رو العاده فوق بخش يه شه عوض يکم هوا و حال اينکه

 ...شه شما حضور تقديم و کنن رونمايي زيبا بسيار کار يه از االن قراره کشورمون محبوب

 ... برد رو خواننده اسم مجري تا رسيد لبم به جونم.... آورد مي در رو پدرم داشت قلبم

 صحبت و کنه اجرا اول وقت نبود دليل به که...  عزيز نصر محمد.... از کنم مي دعوت من خب: -

 ... اجرا بعد واسه ذاريم مي رو باهاش

 . معمول تعارفات و داد دست مجري با. سن روي اومد

...  بود آرزوم...  بود من زندگي همه سن روي اومد که پسري اين... دهنم تو اومد مي داشت قلبم

 .... تهنشس پايين اين االن زنش بدونه نبود قرار و دونست نمي کسي ولي...  شوهرم... بود شوهرم

 ...چي؟ ديدم نمي بنرو اگه... بودي؟ نگفته من به چرا نامرد...من عشق آخه بشم تو قربون من اي
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 اسپرت کت يه و بود پوشيده مردونه سوخته اي قهوه پيرهن يه. دستش گرفت رو ميکروفون

 چپش تدس.  مشکي عقيق انگشتر يه راستش دست. بود پاش هم مشکي کتون شلوار يه.  مشکي

 احساس چه ولي...  ناهيد؟ يا من واسه کدومه؟ اش حلقه ببينم تونستم نمي دور از. بود حلقه هم

 نم واسه جوره همه ولي. بود شده بلند يکم ريشاش برم قربونش. داد دست بهم افتخاري و غرور

 دوربين باألخره. دادم مي قورتش داشتم چشام با. بود شده تنگ واسش دلم چقدر... بود قشنگ

 گهن رو ميکروفن دستش دو با. بود پايين سرش. شد پلي آهنگش. زنده پخش واسه شد آماده ها

 مي رو آدم دل. بود آروم خيلي آهنگ ريتم. خوندن به کرد شروع و بست رو چشماش. بود داشته

 دست اون به دست اين از رو ميکروفن. خوند مي حس با چقدر.... کرد مي هوايي بدجور و لرزوند

 خوندن عين در گاهي... رفت مي راه سن روي... داد مي تکون هوا تو رو آزادش دست و داد مي

 رو آهنگ ضرب پاش با و ايستاد مي گاهي...کرد مي باز رو چشاش هم گاهي از هر. زد مي لبخند

 همه از گريه صداي... نبودم من فقط... ترکيد بغضم... بود عالي واقعا متنش... رفت مي زمين روي

 ...بود عالي واقعا... بود عالي... بود کم کارش واسه شاهکار واقعا... اومد مي سالن جاي

 به دمشب تونم نمي خدايا....تونستم نمي... منه مال پسر اين که بزنم داد و پاشم که شد مي کاش

. ..پسر اين منه مال خدايا...منه مال... ناهيد به بدم نميخوام... خوامش مي من خدايا...اينو ناهيد

 ...خداياااا...شنوي؟ مي خدايا...باشه؟

 ندب که هم اشکام. بيرون رفتم و پاشدم شد تموم که آهنگش. اونجا بمونم نداشتم طاقت ديگه

 چون..ودب ضايع خيلي رفتم مي تاکسي يا اتوبوس با اگه. خونه رفتم آژانس با. ها لعنتي اومدن نمي

 به رو خودم و بستم درو. ميزم روي انداختم رو چادرم فقط و خونه رسيدم. اومد نمي بند ام گريه

 خاطر به هم زياد گريه خاطر به هم. بالش داخل کردم فرو رو سرم. تختم روي کردم پرت شکم

 ...برد خوابم سريع داشتم که خوابي کمبود

 ايه مو با داشت. بود سرم باال محمد. کردم باز چشم. شدم بيدار ام بيني روي قلقلک احساس با

 ...ديدنش با ترسيدم. داد مي قلقلک رو دماغم خودم

 ...خواب؟ تو خودم يا بود گردونده برم محمد يعني...  بود؟ کرده باز هامو مو چرا کصافط

 .زد لبخند

 ... خورد رو کوچيکه روده بزرگه روده که پاشو...  نخورديم ناهار هنوز... شده 7 ساعت: -محمد

 ...کردم نگاش منگال عين فقط. زدم نمي حرف باهاش ولي بود مرگم چه دونم نمي
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 ...مهموني بريم ميخوايم امشبم... پاشو.... ناهارو خريدم من: -محمد

 .کرد رها رو موهام. کردم هشنگا باز

 ...بسوزه دلت... بود مستقيم پخش آهنگم... بودم شما دانشگاه صبح: -محمد

 قهر باهاش دنيا آخر تا خواست مي دلم. کردم نگاش فقط باز. خنديد و بيرون آورد در رو زبونش

 ...کنه رفتار باهام اينطور تا کنم

 .شد بلند و کشيد آهي

 دنکر دعوتم و بهم زدن زنگ پيش ساعت يه... ميگم من ولي... نميزني حرف من با که تو: -محمد

 ...نموني تنها ميريم،شب هم با... آنتن رو ميره22 ساعت... زنده برنامه يه واسه

 ور امتحانا هفته دو اين تموم عوض. بود گرسنم خيلي. نهار ميز سر برد و کشيد دستمو بعدم

 هب اين از ديگه. کشيدم صورتم و سر و خونه به دستي منم. بيرون رفت ناهار بعد محمد. درآوردم

 . :(کردم مي شونه رو هام مو بايد بعد

 امشب ديگه. شد وا دلم و زدم حرف کلي و زدم زنگ تک تک همه به و برداشتم رو خونه تلفن

 خدام از که منم. بحرف باهاش بسشه ديگه گفت شيده. بودم قهر محمد با که بود شبي آخرين

 .بود

 ...ديگه ديوونم. اتاق تو دويدم. نبود سرم روسري. اومد محمد که بود 3 ساعت

 ... پررو بچه.  زدن در بدون.  اتاقم تو اومد

 مهمون االن ولي نکن قايم من واسه...  چيزه... ديدم حسابي که نکن قايمشون... سالم: -محمد

 ...بپوش لباس داريم

 ...عاطفه سرت تو خاک...انگار اللم...  کيه؟ نپرسيدم

 فتمگ خوشحالي کلي با. بود تنگيده داداش واس دلم چقد... بود علي. بيرون رفتم و پوشيدم لباس

 ..... آقاااا علي سالم: -

 هک عملياتي پس. لحنم بوده صميمي خيلي فهميدم. انداخت باال ابرو و گرفت گاز رو لبش علي

 .انداخت زير رو سرش و کشيد آهي. کردم نگاه محمد به سريع.  بود کنسل ميگفت
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 ... خوبين؟... خانوم عاطفه سالم: -علي

 واسه کردم خودم نثار نفرين و فحش کلي.رفت مي ضعف محمد واس دلم. ندادم رو علي جواب

 ...بازيام احمق اين

 ...کنم درست شام واسه چيزي يه ميرم: -

 ارب اولين برا هم... من مهمون... شام واسه بيرون ببرمتون اومدم امشب... نميخواد آبجي نه: -علي

 ...ميشه در امتحانا خستگي هم ميريد بيرون

 ... ميشه دردسر شما واسه... خوريم مي جا همين خب: -

 .....رو ما نبينه کسي تا شديم زنداني بس از خب پکيديم هم ما... نباش نگران: -علي

 ...خنديد بعدم

 ...محمد حلق تو سقفم به اعتماد: -علي

 .خودم دست از بود خون دلم. خنديد نمي اصال محمد

 ...آشتي ديگه صبح فردا از عشقم... بيشعورم چقد من

 راجع کردن مي بحث هم با. اتاقم تو رفتم محمد نشدن ناراحت خاطر به و کردم پذيرايي علي از

 نميخوام و بگذره من ديدن به قراره مردم وقت از ساعت يه امشب که گفت مي محمد. امشب به

 هب راجع و محمد بگه چيا که کردن مي بحث داشتن... باشه شون زندگي شده تلف هاي وقت جزو

 روعش قبل ساعت يه که فهميدم صحبتاشون از. شدن آماده به کرد شروع کم کم. کنه صحبت چي

 ماشينش فرمون پشت علي. خونه از بيرون زديم. بود 0 ساعت هم حاال. باشيم اونجا بايد برنامه

 .بياره ماشينشو پارکينگ بره ميخواست محمد. نشست

 ...ميريم من ماشين با همه...  کجا؟ محمد: -علي

 .خاروند سرشو محمد

 ...ونهخ برگرديم ديگه بار يه نميشه وقت ديگه... بعدش صداسيما بريم خوايم مي ما آخه: -محمد

 ....باال بپر حاال... دنبالت ميام خودمم و ميبرمت خودم.... دربست مخلصتم من داداش: -علي
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... عزيزدلم تو فداي من اي... نشستم سرش پشت منم و جلو نشست. نکرد تعارفي ديگه محمد

 .بود حاکم سکوت. افتاد راه علي

 ... تو؟ چته محمد: -علي

 ... هيچي: -محمد

 ... نه ديگه که من به محمد: -علي

 ...خودمه بيشعوري از... علي هيچي.... هيچي: -محمد

 ...انداخت محمد به نگاهي علي

 ... چي؟ يعني: -علي

 ابونخي ماشين جلوي شيشه از تا وسط کشيدم رو خودم. نداد جوابي. بيرون داد پوفي رو نفسش

 گفت رفت مي ور باهاش که همونطور. کرد روشنش و ضبط سمت برد دست علي. ببينم رو

 ...شه عوض هوامون و حال بخنديم يکم بذارم مزخرف صداي يه بذارين: -علي

 پخش محمد صداي. زديم مي لبخند محمد و من. بود محمد آهنگاي از.کرد پلي آهنگ يه بعد

 نذاشت علي که صدقه قربون به کنم شروع دلم تو خواستم مي تازه.شد

 ...ميلرزونه صداشو چطور ببين...ميزنه تحريري چه ببين...نگا...نگا: -علي

 داد ادامه و کرد مکث يکم

 ميلرزونه چه محمد ديدين خانوم عاطفه... افتادم چيزي يه ياد ميلرزونه گفتم... آها: -علي

 ...ميگم رو بدن و تن... ها نميگم رو صدا... المصب؟

 گفت و کرد نگاه علي به بالفاصله محمد. بودم انفجار آماده

 ... علي؟ ميگي چرت چرا: -محمد

 بعق برگشت ها زده جن عين محمد. خنديدم بلند. ترکيدم محمد لرزوندن تصور و حرفش اين با

 ندمخ دادم قورت سريع. شد کوفتم. رفتم ها خنده اون از بازم کنم فکر... انداخت بهم تندي نگاه و

 هب نگاه يه آئينه تو از بعد. کردم مي نگاهش زيرچشمي من ولي نشست صاف دوباره محمد. رو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

226 

 

 کاش... داشتمش کاش... بود شده غيرتي باز... آخي...  زد بامزه چشمک يه و خنديد. انداختم علي

 ...بود من مال

 خودشم چه! ... خبره؟ چه شده زنده برنامه مهمون کرده فک حاال... محمد توام حاال خب: -علي

 ديگه بيرون بياي که صداسيما از ميترسم... ما به بده امضا تا دو خودکارو اون درآر... ميگيره

 ...نشناسيمون

 ولي بيرون بکشه هوا و حال اون از رو محمد داشت سعي شدت به علي. ميزدم لبخند مدت تمام

 بهش نگاه يه علي. چشه ميفهميدم کاش. حرفاس اين از تر داغون کردم مي حس... محمد

 .کرد پوفي و انداخت

 ... ميشه الزمت شديم پياده... کن آماده خودکارتو ولي...نده خب: -علي

 هپياد همگي. رسيديم که گفت و داشت نگه رو ماشين علي بعد کمي انداخت باال شونه بعدم

 در هب رو که کسايي... من هم بعد و محمد بعد و شد وارد علي اول. افتاديم راه به علي دنبال. شديم

 مي اهر پشتشون همينطور... عاليه هاي رستوران از بود معلوم... انداختن متعجبي و خيره نگاه بودن

 هفاصل ازشون داشتم دوست چرا نميدونم. سمتمون چرخيد مي دونه دونه ها نگاه و ها سر... رفتم

 ميز يه سر...ازشون فاصله قدم چهار سه با من و رفتن مي راه شونه به شونه محمد و علي...بگيرم

 دهش تلخ.نشست محمد..بهشون رسيدم...گشت دنبالم نگاهش با و برگشت علي...شدن متوقف

 .بودم

 ....نمياي؟ چرا خانوم عاطفه: -علي

 .جلوتر رفتم

 ....نيستم راحت من... اومديم نمي کاش: -

 .باال رفت هاش ابرو علي

 .... چرا؟: -علي

 ....بگيريد رو مردم دوربيناي جلو تونيد نمي شما: -

 ...بشين....نيس مهم: -محمد

 کردم تندي
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 ...ديگه کس با فردا... من با عکست امروز.... نشه درست شايعه واست که مهمه من برا: -

 کشيد صندليو واسم علي. ببرم ناهيدو اسم خواست نمي دلم حتي

 ....بشين... نيس مهم: -علي

 هنشست جمعيت به پشت من. طرفمون اومدن گارسون تا دو.محمد روبروي درست.نشستم ناچارا

 بد انصافي هم علي و محمد... بود گرفته خندم... خودشيريني کلي و شدن راست و دوال. بودم

 زمي سر اومد مي که بود آدم دونه دونه گذشت که اي دقيقه ده يه آقا...کردن نمي برخورد باهاشون

 .بود هم دختر پر....خودشيريني و امضا آي...ما

 .... :)خدااا اي...بود ننداخته حلقه محمد کصافط

 مه بعضيا.من به بودن زده زل بدجور تاشونم چند.کردن مي خودشيريني و ريختن مي زبون چقدر

 که کردن مي نگاهم جوري هم بعضيا....زبونم زير از بيرون بکشن رو نسبتم تا ميزدن حرف باهام

 مي جوابشونو صميمي خيلي علي و محمد...زمينم روي آدم ترين خيانتکار کردم مي حس

 ... هه هه هه...کنن کوفت تونستن نمي هم غذا لقمه يه ها بيچاره.دادن

 من .گرفتن عکس بازار و بيرون اومد مي داشت دوربينا کم کم که خصوصا.بودم معذب بدجور من

 دختره يه....  شد؟ مي چي محمد آبروي ولي منه ماله االن محمد بفهمن دنيا همه بود خدام از که

 ديگه دختر يه... بود شده خيره بهم محمد...  رو تا دو اين با نسبتم بفهمه بود شده سيريش بدجور

 خطر به داره محمدم واقعا ديگه ديدم.کردن شروع هم بقيه و کرد گرفتن عکس درخواست هم

 .شدم بلند...ميفته

 ...بشورم دستامو ميرم: -

 دروغ که شستم دستامو اول.بود ديوار رو عالمتش که دستشويي سمت دويدم تند هاي قدم با

 ...خودم به شده خيره آينه تو و موندم همونجا زيادي مدت هم بعدش...باشم نگفته

 يم سفيداب سرخاب دوتا و شدم مي ورگل ترگل کم يه...رسيدم مي خودم به بايد بعد به اين از

 ...صورتم رو ماليدم

 تا دو ديدم...باشه شده تموم گرفتناشون عکس که ايشاال...کشيدم بيرون سرکي يه بعد کم يه

 ديگه منم.ميبردن داشتن رو غذا...ما ميز سمت ميره داره متوسط قد و خپل مرد يه و گارسون

 ليک...رستورانه مدير فهميديم..کرد معرفي رو خودش مرده...جلو رفتم...ندونستم جايز رو موندن
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 هاي مشتري همه از هم بعد...چاپلوس...مباهاتشه و افتخار باعث که گفت و کرد گويي آمد خوش

 و رفتن همه.کنيم کوفت راحت رو شاممون ما که بذارن و ديگه برن که کرد خواهش مودبانه ديگه

 ...خورديم رو غذامون...نشستم هم من

 نمي نگاهاش حرفاي و منظور از هيچي که.محمد خاص هاي نگاه و بودم من مدت تمام

 و امش بعد...عاليه باشه داشته من کنار در محمد از عکسي نتونست کسي که همين ولي...فهميدم

 دردسري عجب طفلکام اين.بيرون اومديم رستوران کل از خداحافظي و علي از تشکر کلي

 ...داشتنا

 ...داشت نگه صداسيما در جلوي علي بعد ساعت يه

 يم نگات شينيم مي خريم مي تخمه بسته يه ميريم هم ما...باشي موفق جان محمد خب: -علي

 ...دنبالت ميايم بعدم... کنيم

 پرسيد مشکوکي لحن با و برداشت در دستگيره از رو دستش محمد

 ... شما؟: -محمد

 ....گفتم مامانمم به...خونمون برم مي خانومو عاطفه من.... ديگه آره: -علي

 ....مياد من با عاطفه... مرسي...نيست الزم نه: -محمد

 مياد؟ کجا: -علي

 ....صحنه پشت ميشينه: -محمد

 ... کيته؟ بگي ميبريش... شدي؟ خل تو باز محمد: -علي

 ...زنمه ميگم برمش مي: -محمد

 ..ميشه عصباني کم کم داره کردم مي حس...شد مي آب دلم تو کيلو کيلو قند

 خوبه؟.... بياي تو تا در جلوي جا همين شينيم مي محمد خب: -علي

 رو بشينيم ساعت دو دوتايي تو و من..درآورد چشمشم زد کنه درست ابروشو اومد...ديوونه علي

 |... :کنيم؟ چيکار هم دل

 .نداشت درستي حال هم اصال که مخصوصا...کنه فوران محمد ترسيدم مي
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 ...چيزيمه اي خواهرزاده ميگه فوقش...محمد آقا با ميرم من...داداش نه: -

 بعد و کرد صحبت علي با يکم محمد. شدم پياده بالفاصله بعد و کردم تأکيد عمدا داداش کلمه رو

 مارو هم بعد و گرفتن تحويلش کلي.کرد معرفي رو خودش محمد و شديم داخل...شد پياده

 .حمدم استقبال اومد تمام خوشرويي با برنامه کننده تهيه شديم که استديو داخل...کردن راهنمايي

 ...نصر؟ آقاي همسرتونن... خانوم اومدين خوش...آوردين صفا...به به: -کننده تهيه

 .کردم نگاه محمد به مردد

 گفت قاطعانه

 ... بله: -محمد

 ...عالي چه...گذاشتين ما چشم رو قدم: -کننده تهيه

 ...گرفت ازم نگاشو. کردم نگاه محمد به نگراني با ولي بود عروسي دلم تو

 ...بشينن تون صحنه پشت نداره اشکالي اگه... بذارم تنها تونستم نمي رو خانومم: -محمد

 تو هم خانومتون خوايد مي...گريم اتاق بريم االن بايد...اشکالي؟ چه... عزيز نه: -کننده تهيه

 ... باشن؟ برنامه

 .رفت روم از رنگ

 .اصال...نه...نه: -

 ...خنديدن همه

 ....نمياد پيش مشکلي...دخترم نيست ترسناکي چيز: -کننده تهيه

 اب.کنن مجبورم و بدن قرارم شده انجام عمل تو ترسيدم مي...کنم گريه خواست مي دلم فقط

 گفتم بغض

 .کنم مي خواهش...نه...نه: -

 .خنديدن همه باز

 ....مايلين هرجور...باشه: -کننده تهيه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

231 

 

 تموم بعد محمد.کردن پذيرايي ازم و آوردن صندلي من برا و گريم اتاق به شد راهنمايي محمد

 حد که بود بيا برو انقد. بود صحنه شدن آماده نوبت بعدش...بيرون اومد کارش شدن

 و دکور چيدن و کردن تميز از...وتکاپو بدو بدو همه.ميزدن حرف هم با همه...سروصدا.نداشت

 ميکروفن يکي...دادن مي گير محمد به ميومدن ميرفتن همش هم نفر چند...ها دستگاه تست

 مشخص جاش آخرم.کرد مي دستکاري رو گريمش يکي..هاشو مو يکي و کرد مي درست واسش

 درک هم هنوز ولي...باهم داشتيم چشمي ارتباط هم فقط...بهش خنديدم کلي...نشوندنش و شد

 ...بود سخت برام نگاهاش بعضي

 مي رو لحظه به لحظه لذت با ها کار اينجور عشق که منم...شد دوازده ساعت باألخره

 عنوان به رو من عشق و کرد صحبت مجري.شد شروع بعدش و رفت برنامه تيتراژ...بلعيدم

 هک حسينش امام کار درباره اول.پرسيد سوال کلي محمد از هم بعد.کرد معرفي شون ويژه مهمون

 اب هم محمد...زندگيش ديگه مسائل و خودش به راجع بعدم...بود محشر و نداشت لنگه انصافا

 هميشه مثل....زدمش مي هوا رو نيومده در دهنش از کلمه...کرد مي صحبت و ميداد جواب تسلط

 ...د؟؟بو نکرده دستش حلقه چرا بيشور...کرد مي شوخي هم گاهي و ميداد جواب فيلسوفانه و عالي

 و تشکر از بعد ما ولي...داشت ادامه برنامه 79/2 تا بعدش و بود برنامه مهمون 2 ساعت تا محمد

 عزيزدوردونه که مخصوصا....گذشت خوش کلي يکي من به انصافي...بيرون اومديم خداحافظي

 به محمد..ايستاديم صداسيما حياط تو...کشيدنم مي حرف به و گرفتن مي تحويلم کلي همه و بودم

 . کرد صحبت يکم..زد زنگ علي

 ...ميريم خودمون ديگه نشو ديوونه علي: -محمد

.... 

 ...گذشته يکم ساعت...  تو؟ کني مي چيکار بيرون االن آخه...ديگه؟ ميگي دروغ: -محمد

.... 

 ...مرسي...منتظريم خب...باشه: -محمد

 .شد مي بلند بخار دهنش از..بود سرد خيلي هوا.جيبش تو گذاشت و کرد قطع گوشيو

 ...کشه مي طول ساعتي نيم بياد اون تا...دنبالتون ميام خودم بال و اال ميگه ديوونه: -محمد
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 يه.ميشد سردم داشت کم کم.شد حاکم سکوت مدت يه.گرفتم ازش نگاهمو و ندادم بهش جوابي

 يسکو يه ديوار از کمي فاصله با درخت تا چند زير تاريک گوشه يه...انداختم برم و دور به نگاه

 سکو لبه لبه و کردم جور و جمع و کردم مرتب رو چادرم...بشينم تا طرفش رفتم...بود کوچولو

 حمدم...بشينم لبه رو کامال و کنم جور و جمع رو خودم يکم شدم مجبور بود سردم چون...نشستم

 ات..ايستاد خيلي..ايستاد روبروم و جيبش تو کرد فرو دستشو... طرفم برداشت قدم آروم آروم

 بود دهش خيره و چپ طرف بود کرده کج سرشو...چشه ببينم باال بگيرم رو سرم شدم مجبور اينکه

 اب اصال..شدم خيره کفشش و ها پا به و دزديدم ازش نگاهمو سريع.پايين ريخت هوري دلم...بهم

 قدرچ ببين...رفت مي دلم هم بود افتاده کفشش روي قشنگي طور يه که شلوارش به کردن نگاه

 ...مياره در رو کتش داره ديدم.خورد تکون يخورده پاش...ديگه ام ديوونه

 گفتم سريع

 ...نيارا در من خاطر واس: -

  گرفتم پاچه چيزي يه عين...بيرون کشيد رو دستاش از يکي حرفم به توجه بي

 ...کنم مي لگدش هم کلي زمين ميندازمش بخوره من به کتت: -

 ...کرد تنش رو کتش دوباره و انداخت باال شونه

 تو محمد...آخه؟؟ کني آشتي نبود قرار تو مگه احمق آخه...دوشما رو بندازه رو کتش خدامه از حاال

 خورده يه فقط تو دروغگو آخه...بيشعور...زنم؟ مي يخ دارم بيني نمي... احساسي؟ بي چقدر

 ...عاطفه سرت تو خاک...ديگه پروندمش..اه...بپوشي اضافي کت بخواي که حد اون در نه...سردته

 نشسته روش که سکويي باالي رفت شد رد کنارم از درست محمد که بودم فکرا همين تو

 درست کردم حس بعد کم يه...نديدمش ديگه که جايي تا کردم مي نگاهش زيرچشمي...بودم

 :( آخه بودم قهر مثال...کنم نگاهش و برگردم خواستم نمي ولي...واستاده سرم پشت

 و نرمال هميشه مثل...رسيد گوشم به هاش نفس صداي....خلوت و تاريک و بود سکوت جا همه

 داره تپش اون و حالتيه چه در االن دونستم نمي...بود نزديک خيلي...قرار بي و بود تند...نبود منظم

 رميب بايد ديگه...شدم مي حولي به حالي داشتم...انگار بود نزديکم خيلي...خب کنه مي چيکار

 آويزون سکو از و شد رد پاهام کنار و طرف دو از هاش پا ديدم يهو...خبره چه ببينم گشتم
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 فسن...که بود يهويي انقدر...کرد بغلم کتش با بعد و بهم چسبيد کامل پشت از و نشست.شد

 ...چيه؟؟؟ قضيه االن...  بود؟؟؟ چي اسمم...  کجام؟؟؟...  کيم؟؟؟ من خدايا....بود رفته يادم کشيدن

 يقعم نفس يه...شدم مي خفه داشتم...کرد بغلم تر محکم محمد... کردم مي سکته داشتم واقعا

 مغزم...ببينه رو ما نبود کس هيچ خوبه...بود برداشته رو صداسيما جاي همه قلبم صداي...کشيدم

 ....حاال بزنن دست بهم داييام دختر ذاشتم نمي که مني...بود افتاده کار از واقعا

 تربيش و کرد تر باز رو کتش محمد... لرزيدم مي داشتم قشنگ... گرفت رعشه اي دفعه يه بدنم

 مين....نيست وجودم تو سرمايي هيچ دونست نمي...سردمه ميکرد فکر...داد فشار خودش به منو

 طاقت دونست نمي...ندارم رو خوشي همه اين طاقت دونست نمي....گيرم مي آتيش دارم دونست

 ...ندارم رو بهش نزديکي همه اين

 محمد... کنه restart منو يکي... بودن هنگ تو جوارحم و اعضا همه ولي کنم فرار ميتونستم کاش

 گفت اومد مي در چاه ته از انگار که صدايي با و گوشم به چسبوند چادر رو از رو دهنش

 ...ديگه منو ببخش: -محمد

 پسري هيچ دست حاال تا خب...سرم تو خاک...کنم فک بود شده خمار چشمام...جنبه بي که منم

 رفته يادم از هم زدن حرف...شدم سايلنت کال...شد قطع لرزشم....حاال و بود نخورده دستامم به

 گفت مي گوشم تو همش آروم و خوشگل صداي اون با محمد....بود

 ....ببخش...ببخش...ببخش: -محمد

 ...داشتم وحشتناکي وضع خيلي...شدم مي رواني داشتم

 بخشي؟ مي...بخشيدي؟: -محمد

 دب حالم خيلي...نميديد رو قيافم و بود پشتم خوبه...دادم تکون سر وفقط دادم قورت رو دهنم آب

 امام رو تو نکن...کصافط نکن...بوسيد رو گوشم و آورد تر جلو سرشو....وحشتناک...بود

 و برگردم ميخواست دلم...کني مي نابودم داري...کني مي آبم داري.مادرت جان نکن...حسين

 ستد اصال...بوسيدم رو کتش لبه آروم و تر پايين بردم رو گردنم...بود زشت ولي...کنم بوسش

 شده آروم که هامون نفس صداي جز...ديگه بدو...کجايي؟ بيشور علي واي...کارام اين نبود خودم

 ديگه...نه ولي...خورد زنگ محمد لعنتي گوشي اين باألخره...شد نمي بلند اي ديگه صداي هيچ بود

 ...آورد در گوشيشو جيبش از و برداشت رو دستش يه محمد...حالت اون تو بودم شده آروم
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 ...الو: -محمد

 شنيدم رو علي صداي

 ...بدوئيد...بيرونم: - علي

 ...اومديم: -محمد

 ....بوسيد رو گوشم ديگه بار يه و کرد حلقه رو دستش دوباره که شم بلند خواستم

********** 

 محمد

 هکرد نامردي حقش در من...ناهيدو قضيه کردم تحليل و تجزيه حسابي و کردم فکرهامو باألخره

 مي برش بايد...گردوندم مي برش کردم که اي نامردي جبران براي بايد پس...بدجور...بودم

 ور بازي سريع بايد...نکشه زجر اينقدر تا آوردم مي در بازي اين از هم رو عاطفه سريعا...گردوندم

 رو هعاطف...بود کوچولو خيلي بهم نسبت...بغلم تو بود جوجه عين شب اون....آخي...کردم مي تموم

 يم تا خواست مي دلم...نبودم پشيمون کارم از اصال ولي...بودمش بوسيده...بودمش کرده بغل

 يم جا به ازم خوبي خاطره حداقل اينطور...نداشتم براش هم خاصي دليل..کنم محبت بهش تونم

 اطفهع کنه فکر ناهيد خوام نمي...شه تموم کالساشون کردم مي صبر بايد فقط...ذهنش تو موند

 انوپي اون درگير هنوز که مازيار به و بيرون اومدم فکرام از...دستم از بپره دوباره و زده کلک بهش

 البته صد و مازيار و شايان.اينجا بودن ريخته همشون باز...بيرون زدم و خنديدم بود

 79/4 انداختم نگاه ساعت وبه ايستادم tv جلوي...کاروانسراس نيس که خونه ماشاال...مرتضي

 اتاقش در...اومدن ها بچه نفهميد.بود خواب....دادم مي خبرهايي هم عاطفه به رفتم مي بايد...بود

 و کردم باز درو بگيرم اجازه که اين بدون سريع پس...زد سرم به شيطنت کم يه هوس...زدم رو

 خنده با...سرش رو کشيد شالشو پريد سريع ديد منو تا.بود ايستاده شونه با آئينه جلو...تو پريدم

 ...ونا رو نشوندمش و آئينه جلو گذاشتم و کشيدم رو اش مطالعه صندلي.جلو رفتم و بستم درو

 خوابالو؟ کوچولوي شدي بيدار باألخره: -

 .کرد نگام چپ چپ

 ...بياي داخل نميتوني ندادن اجازه تا بدوني بايد اينم اما...  بلدي که زدن در: -عاطفه
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 ..گرفتم شونشم و کشيدم سرش از شالشو زمان هم بعدم.ندادم جوابشو و خنديدم

 زد داد

 ...شالم...کني؟ مي چيکار... عه: - عاطفه

 واقعا موهاش...  کار اين از بردم مي لذت...موهاش کردن شونه به کردم شروع توجه بدون

 يخيل...خودم طرف چرخوندمش و کردم بلندش شد که تموم....  لخت خيلي خيلي و بودن خوشگل

 ور هيکلش...کرد مي نگاهم فقط...پا تا سر از...بهش شدم خيره.نبود خودم دست...جلوم بود مطيع

 باالي تا قدش.بود فرم خوش...اومد مي خوشم...تپل يکم و پر تو پاهاش و باريک کمر...بود فرم

 نگاش يوقت ميشد اذيت خيلي کنم فک..ديگه بود جوجه.کنم بلند تونستم مي راحت.بود ام سينه

 ...داشتم دوست من ولي...شدم مي نزديکش يا کردم مي

 ... کارت؟ يه نشده تموم تازه مگه...اومدن دوستات که باز: -عاطفه

 گفتم و بودمشون کرده شونه خودم که موهاش الي زدم چنگ

 .سازه مي آهنگ يکي واسه داره مازيار..نيست من واسه کار: -

 ....اينجا؟ چرا خب: -عاطفه

 ... مگه؟ ميشه چي... ديگه دوستيم خب: -

 ...هيچي: -عاطفه

 گفت و زد شيطون لبخند يه بعد

 ...بدم پيشنهاد يه کردي شروع جديد کار اگه ببينم خواستم مي: -عاطفه

 .انداختم گره هامو ابرو و کردم ريز چشمامو. داره شوخي قصد حسابي فهميدم

 پيشنهادي؟ چه: -

 .خنديد موزيانه

 از صداش...خاليه ها خواننده بين صداش جاي.کني استفاده هم نفر يه صداي از گفتم مي: -عاطفه

 ...تره قشنگ دنيا همه
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 .شد گرد چشام

 ؟...کي: -

 .کرد نازک چشم پشت

 ...ديگه جون علي: -عاطفه

 ...بود؟ چي ديگه جونش...سرم رو ريختن يخ آب پارچ سطل يه انگار

 جيغ يه...عاطفه پهلوي به خورد دستم که بگيرمش اومدم.افتاد دستم از شونه اختيار بي..خنديد

 ...کردم مي نگاش تعجب با...شدم شونه بيخيال...باال پريد و زد خفيف

 ....پس آهان...نکنه؟؟...  زد؟ جيغ چرا

 اردو شوخي در از منم پس کرد مي شوخي داشت علي به راجع دونستم مي...زدم اي خبيثانه لبخند

 .باال پريد ها بچه عين...پهلوش به زدم رو انگشتم...گيري حال و شدم مي

 ...نه توروخدا محمد: -عاطفه

 .خنديدم

 ...ها؟..خاليه جاش جون علي صداي پس: -

 بود شده ها بچه عين...هاش پهلو رو گرفت ضربدري رو دستاش که جلو بردم رو انگشتم دوباره

 ...بود قلقلکي پس...دقيقا

 ...ککمممممک...جوووون علي.. آره: -عاطفه

 .بيرون ميزد داشت رگم واقعا. ايستادم صاف

 ...ميشما غيرتي دارم االن: -

 ...خواننده آقاي نمياد بهتون...بيخيال: -عاطفه

.. .نداشتم رو تحملش چون... شوخي با کردم مي تمومش شوخيو اين بايد. کردم کلفت رو صدام

 .کردم مشتي داش لحنمو
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 ريزهب دندونات زنم مي جوري..بياري رو اي ديگه مرد اسم شوورت جز ديگه بار يه ضعيفه بيبين: -

 ...ميره يادت خودتم اسم...سهله که علي اسم وقت اون...شيکمت تو

 ويدمد منم...بيرون دويد و کرد فرار دستم زير از که جلو ببرم رو انگشتم خواستم دوباره بعدشم

 فتمر سريع... بخند کي و نخند حاال. مبل رو کرد غش و مبل رو کرد گير پاش سالن وسط...دنبالش

 هش بلند نتونه که روش شدم خم سريع... بود شده ولوش اون که مبلي ي لبه روي نشستم و

 .بشينه

 نه؟ يا کني مي شوخيا اين از باز...آوردم گيرت خوب... آهان: -

 ....خنديد

 ...کنم مي: -عاطفه

 ...کرد درازي زبون بعدم

 ...پس خب: -

 سريع...شد گرد چشماش...قلقلک عالمت به دادم تکون هوا رو رو انگشتام و هوا زدم رو آستينام

 من ولي کنه فرار بتونه که داد مي تکون رو پاش و دست...زد مي اي قهقهه چه...دادم قلقلکش

 ...کشيد مي خفيف جيغ هم گاهي...خنديد مي وقتي کردم مي عشق...بودمش داشته نگه محکم

 ...رفت حيثيتمون آبرو..نکن...نکن توروخدا محمد: -عاطفه

 .کشيدم دست

 بره؟ آبرومون چي واسه: -

 .خنديد مي هنوز

 ...اينجان دوستاتم...کردم بيداد و داد همه اين: -عاطفه

 يصداي نه و ميره تو صدايي نه که ساختم جوري ديواراشم کردني استديو رو اتاق اون...نترس: -

 ..بيرون بودن کرده شوتم ها همسايه تاحاال وگرنه...مياد بيرون

 ...شدم جدي...رفت دلم.خنديد غش غش...دادم نشون بهش رو انگشتام دوباره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

237 

 

 نتوني هيچوقت ديگه که کنم مي کار يه خندي مي بلند پسر يه جلوي ببينم ام ديگه بار يه آهان: -

 ...بخندي

 .داد قورت لبخندشو

 ... چيکار؟ مثال: -عاطفه

 .زدم خبيثي لبخند

 ...بخنده نميتونه که باشه نداشته دندون که کسي: -

 اختيار بي.رفت ضعف دلم واقعا...برگردوند رو روش و کرد اخم...واسش درآوردم زبون بعدم

 شدم خم يهويي...زدم مي گندي يه ميداد دست بهم حالت اين هروقت...باال رفت قلبم ضربان

 مسخره و مزخرف حالت اون از اينکه براي...کرد نگاه هم تعجب با...بوسيدم رو اش گونه و روش

 ...کردم نزديک بهش رو انگشتام...شوخي سر رفتم دوباره بيرون بيام

 ...کني؟ مي اخم من به...اخم؟ بازم...  اخم؟: -

 ...شد بلند اش قهقهه صداي باز...دادم قلقلکش

 ...بابا کردم غلط.... بابا کن ولم...کردم غلط...مخمد: -عاطفه

 طفهعا سريع.بوديم روش به رو درست که ما به شد خيره صاف مرتضي.شد باز استديو در يهويي

 گيرهدست رو دستش مرتضي. مرتضي نگاه و اون بين شدم هايل و ام سينه و بغلم تو کشيدم رو

 ...ما به بود زده وزل بود زده خشکش همينطور

 ... نداره؟ روسري بيني نمي مگه... ديگه اونور برو خب مرتضي: -

 از ور سرش عاطفه.کوبيد درو و خونه از بيرون رفت و کرد بهم وحشتناکي اخم...شد قرمز مرتضي

 .کرد جدا ام سينه

 ... ؟ شد چي: -عاطفه

 .انداختم باال شونه

 بوديم؟ کجا خب: -

 .خورد زنگ گوشيم لحظه همين
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 ...شکر مرتبه هزار خدارو خب: -عاطفه

 وشهگ نشست و شد بلند هم عاطفه...بود مامان.بيرون کشيدم جيبم از رو گوشيم.نشستم صاف

 عميقي نفس کردن قطع بعد و زدم حرف مادر با سير دل يه...بغلش تو کرد جمع رو پاهاش و مبل

 .کشيدم

 ..شد مهمون اندر مهمون: -

 .کرد نگاهم سوال با

 ...اينجا ميان ديگه روز سه دو گف...بود مامانم: -

 .زد بزرگي لبخند

 ...خوب چه: -عاطفه

 ...داريم مهمون آخه امشبم: -

 ...نگفتي؟ تر زود چرا...کي؟: -عاطفه

 ...ميان شام...سورپرايزه: -

 .سرش تو زد

 ...بپزم شام بايد گفتي مي زود خب...سرم به خاک: -عاطفه

 .خنديدم

 ههفت يه ميان که اينا مامان... ميخرم بيرون از.... کن استراحت رو روز سه دو اين تو.... نميخواد: -

 ...اينجان حتما رو

 يقشنگ صحنه خيلي...هاش شونه رو بودن ريخته موهاش...نشست صاف و گرفت گاز رو زبونش

 ...بود

 ...شديم بدبخت محمد...وااااي: -عاطفه

 ...چرااا؟: -

 ...ايندفه؟ کنيم چيکار رو اتاقا: -عاطفه
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 ااون ولي.کرديم گير همينطور بودن اومده خودش باباي و مامان که هم قبل دفعه. گفت مي راست

 اتاق تو برديم رو من اتاق تخت شيده و شيدا کمک با هم ما. بودن اينجا شب تا صب يه فقط

 گفتيم و کرديم قفل هم رو عاطفه اتاق در و...من اتاق تو چيديم هم رو عاطفه هاي وسيله و عاطفه

 بره خوادب ممکنه اصال.نيست انبار اونجا دونست مي که من مامان ولي.رو اونجا کرديم انبار فعال که

 ...زد سرم به فکري يه. کرديم مي يکي رو اتاقا بايد.اونجا

 ...کنيم مي کاري يه: -

 ... چيکار؟: -عاطفه

 هاي سيله و... خانوم حاج خونه ميذاريم هفته يه هم رو اينا... ميخرم دونفره تخت يه فردا من: -

 رو شايان کالس بايد راستي... واي... کنه شک نبايد جوره هيچ مامان... من اتاق بريم مي هم رو تو

 ...هستن اونا وقتي تا کنيم کنسل هم

 تمکنم،گف خالصش که اين براي. کشيده خجالت حرفم از فهميدم. بود شده قرمز لبو عين... آخي

... 

 ....نديدتت هم مازيار تا کن سرت چي يه برو خب: -

 ...کوچولو اين بود کرده باز جا دلم تو عجيب. بست رو فلنگ سريع. بود حرف همين منتظر انگار

 .شد پيانو درگير دوباره و انداخت بهم نگاهي يه مازيار. استديو تو رفتم و شدم بلند

 اومدي؟ عجب چه: - مازيار

 گفتم و جيبم تو کردم فرو رو دستم

 ميره؟ کجا نگفت: -

 گفت رفت مي ور ها دکمه با که همونطور مازيار

 ؟ مگه رفت کجا: -مازيار

 . انداختم باال شونه

 ... نکرد خداحافظيم....  بيرون رفت...  نگفت چيزي: -

 کرد نگاهم تعجب با و کشيد دست کارش از مازيار
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 ... رفت خودشم... ها کنه صدا رو تو بود اومده مثال ديوونه...  وا؟: -مازيار

 . شد محو من لبهاي روي از خنده ولي.  خنديد

 اومدن؟ مهموناتون: -مازيار

 . ندادم بها بهش و بيرون کردم شوت رو بود ذهنم تو که چيزي اون

 داشتي؟ چيکارم...  حاال نه: -

 النا...  فردا واسه بمونه اونم که کني اصالح واسم رو نت از قسمت يه خواستم مي هيچي: -مازيار

 ... برم کنم جمع منم...  ميان مهموناتون

 گفتم و پام به کوبيدم رو دستم

 ريميخو چيزي...  ديگه اينجايي تو...  دارن چيکار تو به...  بيان تازه...  بکن کارتو تو بابا نه: -

 ؟ بيارم برات

 گوشش روي گذاشت رو هدفون

 ... آب ليوان يه نيس زحمتي اگه شرمنده: - مازيار

 ... ميارم االن: -

 کرد لگ شيطنتم دوباره.  شست مي رو ناهار ظرفاي داشت عاطفه.  آشپزخونه تو زدم و بيرون رفتم

 پهلوهاش به زدم آروم و کردم نزديکش رو ام اشاره انگشت تا دو و جلو رفتم صدا بي و پاورچين. 

 کشدست و چرخيد.  زدم قهقهه.  سينک تو افتاد و خورد سر دستش توي بشقاب و کشيد جيغ يه. 

 گفت عصبانيت با و طرفم گرفت رو اش کفي

 آوردي؟ در بازي بازخيارشور محمد: - عاطفه

 ارهدوب رو بشقاب. خوو داشتم دوست.  خيارشور اين بود شيريني اصطالح خيلي.  خنديدم بازم

 دستش تو گرفت

 ... ها؟...  دادم؟ مي چي ناهيدو جواب....  کردم؟ مي چيکار شکست مي اگه: -عاطفه

 زيارما براي آب ليوان يه و يخچال سر رفتم و کردم بهش رنگي کم اخم يه.  کرد کوفتم رو ام خنده

 . بردم
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 چيده ميز روي هم رو شيريني و ميوه.  انداختيم برق رو خونه هم ما و رفتن هم شايان و مازيار

 مهمونا که نميدادم لو هم جوره هيچ.  بيان بوديم منتظر شيک و تميز و آماده چي همه و بوديم

 . ببينم رو شدنش زده ذوق خواست مي دلم.  باشه سورپرايز ميخواستم. کيان

 . گفت مغرب اذان

 ... کن خبرم اومدن...  بخونم نماز ميرم من...  خانوم عاطفه: -

 پرسيد اخم با و کرد کج رو سرش ها بچه مثل و خنديد

 ديگه؟ کين بگو خو: -عاطفه

 ياد . شد سردم.  ايستادم بالکن توي کم يه.  بستم رو در و اتاقم تو رفتم و آوردم در زبون براش

 . نشست لبم روي لبخند اراده بي.  افتادم صداسيما حياط تو اونشب

 ... ميکنما خطرناکي کاراي عجب منم: -

 مدت يه.  شدم خيره ماه به و کردم جمع رو هام شونه.  دادم مالش و گرفت رو بازوهام دستام با

 . زياد

 . ايستادم نماز به و گفتم اذان.  کردم پهن رو ام سجاده اتاق تو برگشتم بعد

 اومد يکي.  شد باز اتاق در که بود نشده تموم هنوز اول رکعت.  بودم عشا نماز خوندن مشغول

 ور تخت کنار و جلوتر اومد.  کردم نمازم جمع رو حواسم.  خب بياد که نبود کسي عاطفه جز.  داخل

 و لندب که ذکرهامم.  گذاشتم سجده به سر.  کرد مي نگاهم فقط.  بود راستم سمت.  ايستاد من به

 ...ريا به تف... خوندم مي عربي لهجه با

 ديدم داره که نکنم اعتنا کردم مي سعي. دادم دست از رو تمرکزم همه کرد مي نگام که اونطور

 .کردم شروع رو دوم رکعت. ميزنه

 وتقن. جلو اومد و شد بلند. کردم شروع رو توحيد سوره. کرد مي نگاه داشت فقط ديوونه ي دختره

 حلقه کمرم دور رو دستش سرم پشت از و عقب رفت که بودم قنوت ذکر وسطاي هنوز. گرفتم

 ...بگم ذکري که اين بدون. قنوت حالت در.  ايستادم طور همون و کردم تموم رو ذکر زور به. کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

242 

 

 قلبش تپش.  لرزيد مي داشت شدت به. کتفم از تر پايين يکم. پشتم بود چسبونده هم رو سرش

 چه کردم کارو اون من که شب اون فهميدم حاال. کردم مي حس داشتم حالت همون در هم رو

 .کردم مي داغ داشتم. بود چي قنوت ذکر اصال رفت يادم. نامرد کرد تالفي بدجور. داشت حسي

 يخواست مي کيميا و شهاب دعوت با دونم مي... خوبي خيلي تو... چي همه بابت... ممنونم: -عاطفه

 خاطره بازم کردي نمي کارم اين اگه بدون ولي... باشم خوشحال اينجام که آخري روزايي اين

 برادرانت مهربونياي و ها خوبي واسه ممنون... هميشه واسه... شده حک ذهنم تو ازت خوبي

 ... داداش

 نمدو نمي. گفت خاصي جور يه رو داداش کلمه علي والي به. شد جدا ازم و بوسيد رو کتفم بعدش

 .بودم کرده هنگ. شد چندشم کلمه اون از هم خودم ولي چطور

 وتقن ذکر. اومدم خودم به تازه مدت يه بعد. بست درو و بيرون رفت. بود رفته يادم اينا نماز اصال

 ...کردم تموم رو نماز و کردم رد هام پرتي حواس خاطر به استغفراهلل هم تا چند و گفتم دوباره رو

 و اشتد فرق ديدم اونشب که اوني با خيلي....تيپ خوش و خوشگل و بلند قد پسر يه. بيرون رفتم

 احوال و سالم کلي خانوم کيميا با اول و جلو رفتم. شدن بلند پام به بغلش تو بچه يه با خانوم يه

 از دچق...برادر...موندم که کرد بغلم برادرانه چنان... شهاب با بعدش و صميمي و گرم. کردم پرسي

 دست دقيقا... خدا يا... واااي... کوچولو اون صورت روي شدم دقيق بعدش... ميومد بدم کلمه اين

 هشنگا فقط... کردم نگاهش سير دل با کلي و گرفتم رو بچه.... بودن گذاشته من ضعف نقطه رو

... خودم بچه...  کنم مي بغل رو خودم بچه هم روز يه... بودم بچه عشق...رفت مي دلم... کردم مي

 ...برم قربونش بچم

 هب بودن چسبيده هم کيميا و عاطفه. کرديم صحبت دري هر از کلي و شديم سرگرم شهاب و من

 عاطفه به حواسم همه. خنديدن مي گاهي و کشيدن مي آه گاهي.کردن مي پچ پچ آروم آروم و هم

 که بود شده خوشحال و زده هيجان چقد ببين... بود خودش کار مشغول حسابي اون ولي... بود

 کلمه اين به لعنت... أه... برادر عنوان به البته... بزنه دست من به شد حاضر

********** 

 عاطفه
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 ومدما دانشگاه از. ديوونه پسره. بودم لبو محمد قول به هنوز کنم فک. کردم مي نگاه غذام به فقط

 مطالعه ميز. من اتاق تو چيده رو مون نفره يه هاي تخت جاش به. کرده خالي رو اتاقم همه ديدم

. بود گذاشته خودش اتاق تو نفره دو تخت يه. اتاقش تو برد رو من. نبود هم وسايلم. نبود هم ها

 درست حالم اصال. بود اونجا هم ها وسايل همه. بود گذاشته خانوم حاج اتاق بود برده هم رو ميزها

 و ترسيدم مي لحظه اين از هميشه. زد مي گرومپ گرومپ قلبم کردم مي نگاه که تخت به. نبود

 مبد هميشه مثل ولي سرم به زد مي سري بر خاک فکراي... حاال ولي ها عروس بيچاره گفتم مي

 گفت و کرد نگام محمد... اومد نمي

 ...شدي لبو که باز: - محمد

 ....حيا بي. زد مي قهقهه.  اومد مي خوششم چه بيشعور. بيرون دويدم منم

 ...کنم نگاه محمد به شد نمي روم

 . بيرون کشيد افکارم از منو صداش با. دهنش برد رو غذاش قاشق محمد

 تو به و باشيم هم پيش فقط تا کنم مي کنسل رو کارام همه هفته يه کال بيان که اينا مامان: -محمد

 ...من خونه تو...بار اولين براي...بگذره خوش ها مدت از بعد هم

 ...بود بهشت مثل اينجا ثانيه به ثانيه من برا گفتم دلم تو

 ...بار آخرين و: -

 اين حقيقت. شد غذاش مشغول دوباره.  داد فرو رو اش لقمه و کرد مکث يکم... چشام تو زد زل

 هواس پسر اين جوري يه ميشد کاش. شدن ديوونه با بود مساوي من براي اينجا از رفتن که بود

 زنگ که بشورم رو ظرفا خواستم مي. کرديم جمع رو ميز. غذا اين شد تموم باألخره. شد مي من

 .Tv جلو بود نشسته تازه محمدم طفلکي. شد زده در

 .کنم مي باز من: -

 مامان اوه اوه. کردم باز درو هوا بي و رفتم. نشست راحت دوباره حرفم اين با. بود شده خيز نيم

 ...کرد نگاهم لبخند با...بود محمد

 متن چي يه برم من ببخشيد...بفرمائيد...اومديد خوش...برم قربونتون واي...جون مادر سالم: -

 ...کنم
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 ...نيست همراهمون حامد دخترم نميخواد نه: -مامان

 رو دبو محمد به مربوط که هرچي کال...داشتم دوستش واقعا...بغلش تو پريدم...کردم باز کامل درو

 آروم موپيشوني اونم.شد باباش نوبت بعدش.  بوسيد مي رو صورتم و سر عاشقانه....داشتم دوست

 .داد نمي..گرفتم دستش از رو مامان ساک...کردم حال چقد...بوسيد

 ...دختر سنگينه: -مامان

 ...بيام و کنم قفل ماشينو برم من: -پدر

 ...شد اونا هاي بوسه و ماچ نوبت حاال...جلو اومد محمد.بست هم رو در و بيرون رفت

 ...برم دومادم پسر گل قربون: -مامان

 ...ميايد فردا کرديم فکر...اومديد خوش خيلي...جان مامان نکنه خدا: -محمد

 رو ها ساک محمد...بود شده تموم ها اتاق کار امروز که کردم شکر مرتبه هزار خدارو دلم تو

 ذوق شدت از...مبل رو نشوندمش و کشيدم رو مامان دست...من اتاق توي گذاشت و برداشت

 شيرين لهجه با.کرد بغلم محکم لحظه همون مامان...بيرون اومد محمد...بوسيدم رو اش گونه

 ...ميزد حرف اصفهاني

 با شهنيمي پير...محمدم سليقه به ماشاال واالنصاف الحق...گلم دختري بشم تو قربون اي: -مامان

 ...محبتس با که بس از...دختر گل اين

 پام تا سر به ولع با...بودن کرده محاصره رو بازوهام همچنان دستاش اما کرد جدام خودش از

 ...شد خيره

 ... کوچولو؟ کِردي سرت شال محمد جلو چرا: -:مامان

 نگام داشت مدت تمام که هم مامان...کرد درازي زبون برام...نگراني با کردم نگاه محمد به

 لندب...براش رفت ضعف دلم....درآورد رو زبونش دوباره و جيباش تو کرد فرو دستشو محمد...ميکرد

 .کرد نگاه محمد به شيطنت با و بوسيد رو ام گونه مامان..خنديدم

 ... کوني؟ باز مقابلش موهاتم توني نيمي که اِس جنبه بي اونقدر نکونه: -مامان

 ...خنديد مامان...پايين انداختم رو سرم و شدم سرخ
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 ...بچم دارد حقم البته خب: -مامان

 ...شدم مي آب داشتم واقعا...بيشعور...خنديد بلند محمد اينبار

 ....گلم شد سرخ چه...حيا با... تو قربان اي: -مامان

 (....خخخخخ...)بودم کرده شونه هامو مو خداروشکر...کشيد سرم از رو شالم و جلو آورد دست

 ...باشد داشته کاريت تونه نيمي اينجايم ما که فعال... نباش نگران ":مامان

 ام چونه...کنار زدم رو پيشونيم رو هاي مو... ميشدم آب داشتم خجالت از هم بردم مي لذت هم

 ....ام سينه قفسه به بود چسبيده

 ...که من واسه نموند چيزيش...شد آب کوچولوم... ديگه نگو جان مامان: -محمد

 بازوم از و طرفم اومد محمد....حاال ولي هام لحظه از بودم نبرده لذت انقدر عمرم تو وقت هيچ

 يم منو محمدم...ميرفت ام صدقه قربون و خنديد مي داشت جور همين مامان...کرد بلندم و گرفت

 .خودش اتاق تو کشيد

 ...خو کونم نيگاش سير دل يه ميخوام...عروسما نبر: -مامان

 ...جان مامان ميايم االن: -محمد

 .پايين آورد رو سرش....در به چسبوند منو و بست درو شب همون مثل دقيقا

 ... مامان؟ حرفاي از ميشي اذيت: -محمد

 ...خنديد...پايين انداختم دوباره رو سرم

 .....لبو عاشق که منم...ميشي باحال خيلي ميشي که لبو: -محمد

 وشباز و جلو بردم رو سرم...خجالت از کنم چيکار دونستم نمي واقعا... کرد مي آبم داشت کصافط

 ...بازوش رو گرفت رو دستش بعدم و کشيد الکي داد يه...گرفتم گاز محکم رو

 ... بود؟ جرمي چه به: -محمد

 ...بود الکي هاي محبت جزاي: -

 .جلوتر اومد
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 الکي؟: -محمد

 ...اوهوم: -

 ...وقت هيچ...کنم نمي محبت الکي هيچکس به من: -محمد

 .بودم کالفه

 ...کنم درکشون بتونم که نداشتم برادري چون... مياد بدم ام برادرانه هاي محبت از من: -

 درو و برگشتم...موهاش الي زد چنگ... باشي برادر من براي نميتوني هيچوقت تو بگم ميشد کاش

 کنم آناليز بتونم اينکه از قبل و خودش و طرف چرخوند منو محکم.... بيرون برم که کردم باز

 رو من...مظلوم حسين يا...  بوسيد رو موهام روي و اش سينه به چسبوند رو سرم.... رو موقعيت

 والاح گرم محمد...بود اومده هم بابا...بيرون رفتيم...کنم؟ فرار کجا حاال...آخر ميکشن خانواده اين

 ...شد بابا با پرسي

 .کنم دم چاي ميرم من: -

 ...بخوابيم بريم بديند اجازه اگه االن...بعد واسه بموند...ايم خسته خيلي دخترم نه: -مامان

 ...بيرون اومد بعد و اتاق سمت کرد راهنماييشون محمد

 ...هفته يه مدت به تعطيل کار بگم بزنگم شايان و مازيار به برم: -محمد

 سريع...محمد اتاق تو دويدم...شدم ظرفا بيخيال...استديوش تو رفت محمد..دادم تکون سرمو

 سريع...کمد تو از هم پتو يه...برداشتم تخت رو از بالش يه...آهان...کردم مي فکري يه بايد

 رو رمس...ميشه مصنوعي خيلي ديدم بعد...کشيدم رو سرم روي...خوابيدم و زمين رو گذاشتمشون

 به زدم رو خودم...گيره نمي خندم بودم مطمئن که بود بد حالم اونقدر...کردم باز

 ...  برده خوابم که کرد مي باور اينطوري...بياد محمد تا کشيد طول ربعي يه خداروشکر...خواب

 رسوام کنه خدا...بود قلبم صداي فقط...دادم فشار هم به بيشتر رو چشمام...شد باز اتاق در

 .افتاد راه باألخره محمد که دادم تشخيص خش خش صداي از...شد حاکم طوالني سکوت....نکنه

 .شد کشيده موهام رو دستي...ميشد نزديک بهم داشت صدا

 ... خوابي؟ االن تو يعني: -محمد
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 صداها از...دادم مي خودم دست کار...بخوابم تخت يه روي باهاش بود محال. ندادم جوابي

... العالمين رب هلل الحمد....اوووووف...کشيد دراز تخت روي..رفت و شد بلند که فهميدم

 چشمام کم کم...خوندم رو هام دعا تند تند...کردم آماده خواب واسه رو خودم ديگه....آخيش

 ...ميشد گرم داشت

 ...خدا يا...هوام رو ديدم که بودم بيداري و خواب بين هنوز

 آروم. ..بيدارم دادم مي لو نبايد...بشر اين داره زوري عحب...بالشم و پتو با...بود کرده بلندم محمد

 تو...مگه؟ چيه خب.... داريم؟ ما شانسه خدا اي...نه وااااي... تخت روي گذاشت رو من و افتاد راه

 جلو صورتش کردم مي حس...ديگه؟ مرگته چه... خواب به زدي رو خودت که االنم...خداته از که

 دروغ ميگرفتم تازه زندگي بگم اگه... شد مي پخش صورتم رو هاش نفس....صورتمه

 نفس تنگي قراره که روزهايي واسه دارم نگه جا يه رو ها نفس اين ميشد کاش...نگفتم

 نگاهش چشمي زير....کشيد دراز اونم بعدش و موند حالت همون تو خورده يه....بگيرم

 رو عمرم خواب ترين راحت...بود زياد ازم هم اش فاصله...من به بود کرده رو پشتش..کردم

 نماز و ساختم وضويي و تخت پايين رفتم آروم آروم...شدم بيدار اذان صداي با صبح...کردم

 رو محمد قراري بي بدجور قلبم....نميبرد خوابم کردم مي کاري هر لعنتي...برگشتم و خوندم

 آروم....کردم نگاهش و آوردم کم دلم جلوي عاقبت ولي...و کنم نگاهش ترسيدم مي...ميکرد

 مي دلم چقدر...شد مي پايين و باال اش سينه قفسه و کشيد مي عميق هاي نفس...بود خوابيده

 هاش نفس همين...نه ولي...کنم گوش قلبش صداي به و سينش روي بذارم رو سرم خواست

 اي جرقه يه مغزم يهو...دادم گوش تر دقيق و تر نزديک بردم رو سرم...بود کرده بيچارم

 رو گوشيم ضبط...دوباره تخت رو نشستم آروم و زدم چنگ گوشيو و پايين دويدم سريع...زد

 ناي به داشتم نياز خب ولي....احمقا اين عين...محمد دهن و بيني جلوي گرفتمش و کردم روشن

 صورت اين ناهيد بشه کوفتت اي...بهش زدم زل کردم متوقف رو ضبط و کندم دل باألخره....صدا

 من...نبود مهم واسم ديگه...برگشت جون بغض اين باز...بکني؟ دل ازش تونستي چطور...خوشگل

 اهلل بسم...جلوتر رفتم آروم...بمونه دلم تو چيزي حسرت نميذاشتم بايد حداقل پس بودم رفتني که

 تو يخيل...کرد مي کرم داشت قلبم صداي...اش گونه روي گذاشتم رو لبهام...نشه بيدار تا گفتم

 زدم و شدم جدا ازش شه بيدار اينکه ترس از...بوسيدم و بوسيدم و بوسيدم...موندم حالت اون

 آخري عهدف...بگير تحيل بيا...نه ميگي نداري رو بهش کردن نگاه جنبه ميگم تو به من...آه...بيرون

 چسبوندم گوشيو و آوردم رو بودم کرده ضبط که صدايي...احمق ميکني غلطا اين از که باشه
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 دير مميدونست...نشست لبم رو رضايت لبخند...ميدادم تشخيص من ولي نبود واضح زياد...گوشم

 که حرکتي اون خاطر به داشتم قلب تپش هنوز هم جنبه بي من....خستگي خاطر به ميشن بيدار

 تسر تو خاک...بود خوشمزه...چسبيد خيلي...ديگه ميرم نمي دل به آرزو...خدا قربونت واااي....زدم

 زدم مشت با...مبل رو کوبيدم رو خودم و شدم سست لحظه يه....کرده چيکار انگار حاال عاطفه

 .زانوم روي

 .....ناهيد بشه کوفتت: -

 شده داربي محمد که فهميدم صداهايي شنيدن با...ميکردم گريه ميتونستم تا...کردم گريه هم بعد

 مه کلي...رو صورتم و دست شستم و کردم باز زمستون وسط رو يخ آب...دستشويي رفتم بدو

 ...بود ايستاده نوبت تو...بيرون زدم هم بعدش...بره چشمام قرمزي تا موندم

 ...بانو سالم: -محمد

 .سالم: -

 هم بعد يکم...ديگه بود 0 ساعت...خوابيد مي موقع اين تا بود بارش اولين...آشپزخونه تو رفتم

 و شدن بيدار ديگه هم اونا کرديم آماده که رو صبحونه...چيديم رو ميز هم با و بيرون اومد محمد

 ...کردم مي تمرين بايد...بودم زدنشون حرف عاشق واي...ميز سر اومدن

 فقط...دنيا تو نيس کونه داري خونه هم و بوخونه درسشا هم که اي ساله 20 دختر...ماشاال: -مامان

 ...خودمِس گل عروس

 ....خنديدم

 ....جان مامان دارين لطف شما: -

 .. کونه؟ مي...  چي؟ کمکت...کنه؟ مي کونه؟ نيمي اذيتت که محمد: -مامان

 .داد جواب محمد من جاي به

 اغذ نشه خسته ديگه که اين براي گاهي...طفلکي کنه مي خودش رو کارا همه... مامان نه: -محمد

 ...ذاره نمي بفهمه اگه...قايمکي ولي نکنه آشپزي ديگه تا خرم مي

 ....که بپرسم اومدم..بود؟ کجا شوهرم برادر راستي...شد حاکم سکوت
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 ...نيومده؟ چرا حامد داداش: -

 اي شونه محمد...کرديم نگاه همديگه به...گفتيم رو جمله همين هم با زمان هم محمد و من دقيقا

 .خنديديم تايي چهار بعد و انداخت باال

 تراح خيال با شه تموم امتحاناتش و درس حامد اين گفتيم نيومديم مدت همه اين ما واال: -بابا

 ...مياد خودش ديگه روز دو يکي....شده اش کارنامه و ها نمره درگير تازه...بيايم

 ...نذاشت مامان که بشورم رو مونده ديشب از و االن هاي ظرف که شدم پا خورديم که رو صبحونه

 ...خريد بيرون بريم ميخوايم عروسکم شو آماده...آقايون با ناهار و خونه مسئوليت امروز: -مامان

 هب جا اين از هي...بود بلد خوب رو جا همه انصافي...بيرون زديم.. شدم آماده دويدم و گفتم چشمي

 رچيه...خريد چيز کلي هم من براي. کرديم کيف کلي...خريديم مي ميز چيز کلي و رفت مي جا اون

 هک شد مجنون و قرار بي و عاشق اي دفعه يه همچين محمد گفت مي خواد نمي بيخيال گفتم مي

. بود 7 نزديکاي ساعت. داشت واقعيت کاش گفتم مي دلم تو.کنم خريد عروسم واسه نکردم وقت

 و بيرون بيايم پاساژ از زديم مي قدم آروم آروم داشتيم...مونم تا دو هر بوديم افتاده پا از ديگه

 ...خونه بريم

 راه به سر ديگه کردم نمي فکر..بود شده دماغي گنده آدم خيلي ناهيد بعد: -مامان

 ...داد هديه بهش رو تو که خداروشکر...شه

 .نگفتم چيزي

 ...بينم مي چشماش برق توي رو زندگي به اميد و عشق حاال ولي: -مامان

 ...ديگه ناهيدشه به عشق همون برق اين گفتم دلم تو

 جلوي ودب ايستاده...خبره چه ببينم برگشتم. ايستاد و کشيد رو دستم که بودم غرق خودم افکار تو

 .کردم نگاه ويترين به...کرد مي نگاه رو هاش لباس و مغازه يه ويترين

 سيدپر بريم بکشونمش بخوام که اين از قبل... کنه خير به ختم خودش خدا...  هاشم بني قمر يا

 ... داري؟...نداري؟ که خواب لباس: -مامان

 .اومد مي در زور به صدام
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 ...شد دير بريم نيست نيازي جان مامان نه: -

 .بوسيد رو پيشونيم

 ...کني مي صدام مامان داري خودت... باش راحت من با ولي حيايي با خيلي دونم مي: -مامان

 .کرد مکث يکم

 تنشداش ولي....  باشي نداشته نيازي اينا به که هست قرارت بي اونقدري پسرم دونم مي: -مامان

 ...نيست بدک هم

 ...بودن افتضاح چقدر.داد نشون بهم لباس کلي. مغازه توي کشوند رو من و زد بهم چشمک يه

 اوه اوه...افتاد مي کاش...بيفته اتفاقي نبود قرار دونستم مي که من ولي... بود مونده باز متر 6 دهنم

 نماما...عاطفه کردي پيشرفتي چه ببين...  ميخوره؟ بهم حالت گفتي مي نبودي تو!...غلطا چه

 دقمص قربون اونم.بود پايين سرم فقط...بدم جواب تونستم نمي اصال پرسيد مي نظر ازم هرچي

 ابحس و کرد انتخاب کنم نگاه بهشون شد نمي روم من که ضايع لباس تا چند خودش...رفت مي

 بي گاهي و رفت مي صدقم قربون مامان ولي...نزدم حرف رو خونه تا راه کل.بودم شده الل.کرد

 دهخانوا اين عضو واقعا کاش...بود نشسته دلش به مهرم قدر اين چرا دونم نمي...بوسيدم مي هوا

 هپخت هم مرغ.بودن شاکي کلي.بود چهار ساعت...خونه رفتيم...داشتم دوسشون عاشقانه...بودم

 چايي. داد نشون رو همه دونه دونه و کرد باز رو خريدا مامان بيارم چايي من تا ناهار بعد...بودن

 نمم. خنديد و شد متوجه مامان ولي. کنم قايم تا برداشتم رو سري بر خاک کيسه اون آروم و آوردم

 به زد رو دستش.تو اومد محمد که کنم قايمش کجا که کردم مي فکر داشتم. اتاق تو دويدم

 .کمرش

 ...چيه؟ تو اون ببينم خب: -محمد

 .پشتم گرفتم رو کيسه

 ...شخصي وسايل...هيچي: -

 .جلو اومد

 ...ببينم خب: -محمد

 .کرد کلفت رو صداش...جلو اومد باز...نه عالمت به باال بردم رو سرم
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 ...کنه نمي پنهون شوورش از رو چيزي آدم ضعيفه،: -محمد

 .تر جلو اومد

 ..نيستي من شوهر که تو: -

 .ايستاد

 ...هستم: -محمد

 ...بگيره ازم رو نايلون خواست و جلو آورد رو دستش

 ...ناليدم

 ....توروخدا....مخمد نه: -

 .ايستاد...کرد اثر التماسم

 ...کردي صدام اينطور بار يه قبال...مخمد؟: -محمد

 ..شي مي ناراحت دونستم نمي ببخشيد: -

 من هب نيومد خوبه حاال...کنه رحم خدا...کشيدم راحتي نفس...بيرون رفت و زد خوشگل لبخند يه

 شب تا... کردم قايمشون خودم وسايالي بين مطمئن جاي يه...بخواد نظر محمد از و بپوشوندشون

 هم بش يه...شام واسه پارک رفتيم فرداش...شکونديم تخمه و ديديم فيلم و خنديديم و گفتيم

 منم خالصه. اومدن محمد باباي و مامان بودن فهميده...شام رو ما خونشون کردن دعوت اينا علي

 به...رفتن بعدش و موندن هم روزي دو...اومد هم حامد روز 7 بعد...بودم مجلس سرسبد گل که

 يکج تو جيک و صميمي حسابي مامان با...بودن باحالي خونواده خيلي...گذشت خوش حسابي من

 مي گوشم دم سري بر خاک حرفاي آروم همش شم مي لبو همش من دونست مي که اونم.شدم

 محمد و کنم استفاده ها لباس اون از کرد مي توصيه هم همش...کرد مي کيف بعدشم.... من و زد

 مي گرفت مي راحت محمد...بود شبام بهترين که هم ها شب....واال بود عجيب.کنم اذيت رو

 و خودش تونست مي و بود بزرگ که اين هم و نداشت من به احساسي که اين هم خب.خوابيد

 خوش خيلي...شناختم رو محمد بيشتر خيلي روز پنج اين تو. نبود جنبه بي که من مثل...کنه کنترل

 رشس به سر و کردم مي شلوغ حسابي منم...بود شده تر مهربون خيلي باهام...بهمون گذشت مي

 .ور همشون بده خير خدا... محمد و من بين کرده تغيير چيزا خيلي کردم مي احساس..ذاشتم مي
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********************* 

 محمد

 بالفاصله بعدش بايد هم من و بود اينا شايان کالس آخراي تقريبا...بود ماه اسفند دوم هفته

 به...دبو وقت دير...بکشه طول ابد تا کالسا اين ميخواست دلم چرا نميدونم...ناهيد سراغ ميرفتم

 وارد و چرخوندم قفل داخل رو کليد. بود 22 ساعت. نميام من و بخوره شام که بودم گفته عاطفه

 خاموش ها چراغ همه...بينه مي tv عاطفه ديدم چرخوندم سر...اپن روي انداختم رو سوئيچ...شدم

 افتاده عاطفه صورت روي که بود tv نور فقط.شد مي پخش داشت هم کمدي فيلم يه و بود

 صلحتيم سرفه يه و تر جلو رفتم.نشد من حضور متوجه انگار که بود کرده بلند همچين شو صدا.بود

. منشست مي هم خودم حاليکه در شد بلند پام به...جلو رفتم...طرفم چرخيد سرش سريع...کردم

 ...نشوندمش و گرفتم هم رو عاطفه دست

 ...نباشي خسته سالم: -عاطفه

 ...باشي سالمت: -

 .شد خيز نيم دوباره...شه پا نذاشتم.شد خيز نيم

 ...بيارم چايي برات بذار: -عاطفه

 .دوباره شه بلند نذاشتم.بودم نکرده ول هنوز رو دستش

 ...ببينيم خودتونو دقه دو اومديم...کوچولو نميخوام هيچي: -

 هم رو دستش. گرفت مي ضربان داشت قلبم. گرفتم ازش چشم سريع.افتاد چال لپاش...خنديد

 ذوق انقدر...کردم مي داغ بدجور تازگيا...بدم خودش و خودم دست کار باز ترسيدم مي. کردم ول

 ..تر پايين کشيدم رو خودم...عقب بردم رو سرم...بود رفته يادش ديدنش فيلم اصال.کردم

 عاطفه؟: -

 ... بله؟: -عاطفه

 ...باز نبود خوب حالم

 شهرتون؟ بري ميخواي...نيستم روز سه فردا از من: -
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 !...ميذارم؟ من مگه...بره کنه مي غلط

 بري؟ خواي مي کجا: -عاطفه

. کنيم تمومش روزه سه بايد.سپردن بهم تيتراژ کار يه..سيما صدا برم خوام مي ظهر فردا از: -

 .کنيم کار روزي شبانه بايد

 ...تازگيا بهش کردن نگاه از ترسيدم مي...کردم نمي نگاهش اصال...کرد سکوت کمي

 ...داري استديو که تو خب... خب: -عاطفه

 فانهمتأس و کنيم کار اونجا تو بايد...حساسيه کار....نيست پيشرفته حد اون در من استديوي: -

 .باشيم اونجا بايد تمام روز 7 که همينه خاطر به. نداريم وقت

 ...بمونم جا همين بايد... دارم دانشگاه من ولي... صالحه که طور هر...باشه: -عاطفه

 داشتم خودم درون...مبل پشتي به دادم تکيه رو سرم و بستم رو چشام...کشدم راحتي نفس

 احساس حاال ولي...بودم پا سر صبحم از...بودم خسته...رو حالم دليل کردم مي جو و جست

 مو بعدش...کشيد گردنم از رو شالم آروم عاطفه که بودم خودم حال تو...داشتم عجيبي آرامش

 ...لبم رو اومد لبخند اراده بي....برد غريبي لذت...کرد مرتب رو سرم هاي

 ...خوابي کردم فکر...  بيداري؟: -عاطفه

 .ندادم جواب

 ...محمد؟: -عاطفه

 ...مخمد...نه محمد: -

 .خنديد

 وغشل سرت قراره که بخواب حسابي..کنم نمي بيدارت ظهر تا...کن استراحت برو پاشو: -عاطفه

 ...بشه

 ...شدم بلند حرف بدون

 ...درآر رو کتم بيا... ندارم حال: -
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 چه نميدونستم...طرفم اومد و شد بلند...باال رفت قلبم ضربان...هاش گونه و خنديد باز

 چه...دمحم تو به لعنت أه...دستم به خورد دستش که کشيد مي رو آستينام از يکي داشت...مرگمه

 .عقب کشيدم...رفت مي در دستم از داشت اختيار...آخه؟ مرگته

 ...آرم مي در خودم مرسي: -

 رو خودم داشتم خودم...کردم قفل رو در و اتاق تو رفتم سريع...کرد نگاهم تعجب با طفلکي

 چنگي...ام نفره دو تخت روي پريدم....زمين روي کردم پرت و آوردم در رو کتم...کردم مي زنداني

 ...برد خوابم سريع...بودم پريشون و خسته...کشيدم دراز و زدم هام مو الي

 بودم نکرده عوض رو لباسم...انداختم نگاه ساعتم به...نشستم جام سر تيز و شدم پا صبح

 رفتم و شدم بلند....بود 22 ساعت....بود نکرده بيدارم بود گفته که همونطور کوچولو آخي...ديشب

 مدماو در وقتي...حموم رفتم و برداشتم رو وسايلم...بود خوندن درس مشغول باز کنم فک...بيرون

 تو کردم مي فکر...بود کرده سر شال باز...کرد نگام...زمين رو چيده خوشگلي سفره چه ديدم

 ...کنه مي عادت هستن اينا مامان که مدتي

 ... خوابيدي؟ خوب سالم: -عاطفه

 

 

 ...شد گرد چشاش...بهش کردم اخم

 ... شده؟ چي: -عاطفه

 جلوم اومد...کردم مهارش ولي گرفت مي ام خنده داشت...مبل رو نشستم رفتم و کردم اخم باز

 ...ايستاد

 ... کردم؟ چيکار باز بگي ميشه...شده؟ چي: -عاطفه

 ...کنم ناراحتش نخواستم...ريز يه رفت مي ضعف داشت هويجوري دلم آخ...بود پايين سرش

 ...کردي سرت شال باز...بگم ميشه آره: -

 .....آخه خب: -عاطفه
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 گفتم ساختگي مصلحتي ناراحتي با. کردم قطع حرفشو

 ....دراينق من تو نظر از اگه....کنم نمي کاري به مجبور رو تو من...بياري دليل واسم نيست الزم: -

 ....کشيد سرش از رو شالش بچگونه کامال حرکت يک با سريع...ندادم ادامه

 ... بيا...آه: -عاطفه

 ور دستم...بدم ادامه رو نقشم نتونستم ديگه...بگيرم گاز رو لپاش فقط خواست مي دلم واي

 نگاهش....گرفتم درد دل که خنديدم اونقدر....زدم قهقهه و عقب بردم رو سرم و پام به کوبيدم

 .خنديد...کردم

 ...ديوونه: -عاطفه

 ...نشست سفره سر رفت بعدش

 ...نه يا بخوري چيزي باشه يادت نيست روزمعلوم سه اين...بخور چيز يه بيا: -عاطفه

 ....سفره سر نشستم برگشتم و کردم آويزونش بالکن تو رفتم...کشيدم دوشم از رو ام حوله

 ..ايه 09 ديقه کاراي همين خوراکم اصال....دارم عادت کارا جور اين به من...نباش نگران: -

 جمع ور سفره نذاشت بعد...بودم گرسنه خيلي......چسبيد خيلي انصافي...خوردن به کرديم شروع

 که يويياستد تو رفتم و کردم پارک صداسيما پارکينگ تو رو ماشين...بيرون زدم و کرد راهيم...کنم

 احوال و دادم دست شون همه با و رسيدم....بودن اومده همه ها بچه...کنيم کار توش بود قرار

 ...بوديم نفر 4....کردم پرسي

 عقب کارشون بخوابيم ترسن مي...روش بشينيم نذاشتن هم موکت و فرش يه...نگا: -مازيار

 ...بيفته

 ...دره دم بسازيم کاري واسش قراره که اي برنامه کننده تهيه نگو

 .کرد مي نگامون دستپاچگي با

 ....بيارن چيز يه براتون ميگم االن: -کننده تهيه

 ...بشير و شايان و مازيار و من...خنده زير زديم و کرديم نگاه بهم تايي 4...رفت بعدم
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 بودم نکرده فکر اصال واقعيتش ولي بودمش ديده هم ديشب...دستم دادن رو شعر و متن

 شروع رو کار بعد و کردم مي پيدا توپ آهنگ و ريتم و لحن يه بايد...خوندمش مي همش...واسش

 برامون هم بعد ساعت يه...شدن کردنشون آماده و ها دستگاه تست مشغول ها بچه...کرديم مي

 هزمج هم خيلي...بود من استديوي برابر دو تقريبا...استديو گوشه يه انداختن و آوردن فرش يه

 در رس ها دستگاه از تا کشيدم مي سرک اونا کار به هم منم.ها دستگاه تو بودن رفته ها بچه...بود

 مغرب اذان نزديک که کردم فکر و رفتم راه اونقدر...بودم خوب آهنگ يه دنبال ذهنم تو هم و بيارم

 چيز هي خواستم مي ولي بود ذهنم تو آهنگ کلي خواستم مي اگه...کنم باز سر از خواستم نمي...شد

 يداپ رو نمازخونه و گرفتم وضو رفتم...کنم تمرکز تونم نمي نداره فايده ديدم...بيارم درش توپ

 همه ها بچه...استديو تو برگشتم...شد آروم يکم ذهنم...خوندم رو عشاء و مغرب نماز و کردم

 که ممن...کنيم شروع رو کار و کنم تنظيم رو ملوديم تا بودن من منتظر...بود شده تموم کاراشون

 يمنشست...آوردن شام برامون اينکه تا...نشست نمي دلم به ميداد نظر هم هرکي...کرده هنگ مغزم

 هب توپ چيز يه که بودم نخورده غذامو نصف هنوز....بودم درگير منم و خورديم مي غذا داشتيم و

 ...خوندم تر بلند و زدم بشکن يه بعد...کردم زمزمه لب زير اراده بي و رسيد ذهنم

 ...بود عالي: -مازيار

 فردا و صب تا شب تمام...سرکار دويديم و کرديم ول رو غذامون همه از تر زود خودم و هم با همه

 ليک طرح يه فقط..بودم نکرده تنظيم کامال رو ملوديم...بوديم آهنگسازي کار سر رو شب تا صب

 چون...آخر روز واسه بوديم گذاشته رو اصلي خوندن و ضبط...بسازيم رو اش ماکت که بودم داده

 ها غذا...بود نماز وقتاي فقط استراحتمان...لحن و آهنگ به کردم مي اضافه و حذف داشتم همش

 اين درگير فقط...کار حين در....آرامش حال در نه اونم...خورديم نمي بيشتر قاشق دو يکي که مونم

 صبح زنما بعد...بياد در خوب چيز يه...کنيم جمعش عالي ولي وقت سر کنيم تموم رو کار که بوديم

 اين...داديم مي تحويلش 3 قبل صب فردا بايد...ضبط براي کرديم شروع و استديو تو اومديم

 طول خيلي کارمون...ها موقع اين شد مي عالي صدا...بود خوندن واسه زمان بهترين صبح موقع

 و کم رو تحريرا...کردم مي عوض رو لحن همش و شدم نمي راضي...بود هم من تقصير...کشيد

 ور ميکروفون و اتاق تو بردم رو صندلي....يعني همگي...بودم افتاده نفس از ديگه.کردم مي زياد

 هم ناهار...بود گذشته هم عصر 4 از ساعت...خوندم نشسته رو باقيمانده و پائين آوردم

 کار تازه...هم من خوندن کار شد تموم باألخره...ديگه کردم مي تمومش ساعته يه تقريبا.نخورديم

 خداييش ولي... دادم مي نظر و موندم مي بايد...  و ميکس و تنظيم...شد شروع بشير و شايان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

257 

 

 دوباره و پريدم مي...اومد نمي خوشم خوندنم از جايي از گاهي از هر هم باز..دادم حرصشون خيلي

 يا اضافه آهنگ به چيزي که ميدادم نظر هم گاهي...کردم مي عوض رو تحرير و لحن يا خوندم مي

 علي....خورد زنگ گوشيم که بود 79/22 ساعت...اول از کار دوباره و کردن مي استقبال....بشه کم

 ...بود

 جون؟ علي جونم: -

 ... پسر؟ چطوري... سالم: -علي

 .... خبرا؟ چه...خوبي؟ تو.... خوبم: -

 !...مياد صدا چقدر...نبودي؟ که خواب...کجايي؟...سالمتي: -علي

 ...مونبه سپردن کار يه...نذاشتيم هم رو پلک روزه شبانه سه االن.... علي صداسيمام استديوي: -

 ... تنهاست؟ عاطفه االن يعني: -علي

 ....تنهاست آره!!! ... خانوم عاطفه: -

 ...دنبالش؟ برم...من مامان پيش آورديش مي ديوونه خب: -علي

 ...خونه ميرم االن خودم..نکرده الزم: -

 .خنديد

 کرده دعوت رو همه مرتضي بعد هفته راستي...ميشي؟ خشن اينقدر چرا... بابا باشه: -علي

 ...سوري چهارشنبه واسه....باغشون

 .خاروندم رو سرم

 ....مرسي باشه آها: -

 ... باري؟ کاري ديگه خب: -علي

 ...خداحافظ قربونت مرسي نه: -

 .مازيار به رو برگشتم

 ...نزدم زنگم حتي خانومم به روزه سه االن... برم؟ من ميشه شرمنده مازيار،: -
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 ... باألخره؟ کردي ازدواج محمد: -بشير

 .خنديدم

 ....وقته خيلي آره: -

 ... کردي؟ ازدواج وقته چند...دونستم نمي...وقته چند نديدم خانومو ناهيد اصال آخه: -بشير

 گفتم قاطعانه

 ...خانومه عاطفه اسمش... نه ناهيد.... ماهه شش پنج: -

 .تنهاست خانومش بره، محمد بذار... ميدم توضيح برات... نده گير بشير: -شايان

 ....ها ام شرمنده ها بچه: -

 ما....برو...کني مي زياد رو ما کار ميدي تز باز باشي جا اين... بهتره بري تو اتفاقا....بابا نه: -شايان

 ... بيا تونستي اينا 3 صب فردا فقط....نمونده چيزي ديگه.... ديم مي تحويل رو اين م

 

 زدم و کرديم خداحافظي و کردم روبوسي همه با... خنديديم شايان حرف به هممون

 کشيدم رو شيشه... بود خوب خيلي هوا... بود کامل ماه...آوردم در پارکينگ از ماشينو...بيرون

 هم رو 79/2 ساعت خونه برسم تا... اومد مي بهار بوي... نبود خبري زمستون سرماي از...پايين

 ...بود گذشته

 ...من اتاق اال همشون... روشنه چراغا همه ديدم... تو رفتم و کردم باز درو

 در به ضربه چند... تو رفتم و بستم درو...خونه مي درس شايد... هميشه خوابيد مي زود که عاطفه

 مونده عاطفه اتاق تو هم با اون و من تخت...نبود جا اون...کردم باز...نداد جواب اما زدم اتاقش

 داشتم من هم و خوند مي درس اون هم. بوديم آورده خانم حاج خونه از هم با هم هارو ميز... بود

 کوچ ديگه بار يه و ببره اتاقم از وسايلشو همه نذاشتم ولي... بخونم دکتري واسه کردم مي شروع

 روشن هم tv يعني... کردم خاموش رو چراغا همه... بود برده ديگه وسيله تا چند و کتابا فقط... کنه

 ردهپ... جلو رفتم...بود باز بالکن در...نبود هم جا اون...اتاقم تو رفتم... زياد تقريبا صداش و بود

 زدم رو حرير پرده...رو جا همه بود کرده روشن حسابي هم ماه نور و رفت مي پايين و باال بالکن
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 ودب زده زل...بود شده جمع بالکن گوشه يه و خودش دور بود پيچيده پتو عاطفه...من خداي...کنار

 ...بود افتاده زمين رو ام سايه...گرفتم نگاهشو رد...زمين به

 ..عاطفه؟: -

 رفتم دوباره...بود ترسيده بدجور...شد بلند اش هق هق صداي و کرد جمع خودشو...تر جلو رفتم

 ...کنارش نشستم رفتم...پتوش توي کرد فرو سرشو و کرد جمع خودشو بازم...جلوتر

 ....خانومم نترس...مخمد منم عاطفه: -

 و بود اشک خيس صورتش...باال آوردم و گرفتم دستام با رو سرش...گوششه تو هندزفري ديدم

 ...گوشش از بيرون کشيدم رو هندزفري...داد مي فشار هم رو محکم چشاشم

 ...نترس کوچولو...منم...عاطفه: -

 هندزفريشو و گوشي...کرد نمي گريه ديگه..بود مبهوت و مات...کرد نگام...کرد باز چشماشو آروم

 نگاهش...کردم قطع آهنگو...لرزيد قلبم...بود من صداي...درآوردم هندزفريشو...بيرون کشيدم

 ...بودم کالفه...بود مونده همونطور...کردم

 ...نشستي؟ جا اين چرا... شده؟ چي: -

 جلو کشيدم رو خودم...کردن ول رو پتو دستاش...باريدن مي طوري همين اشکاش...ترکيد يهو

 ور دستاش....افتاده منم صورت رو ميدونستم....صورتش رو بود افتاده قشنگ خيلي ماه نور...تر

 هب...کرد مي گريه...هم سر پشت همينطور...بار دو بار يه....سينم به کوبيد محکم و کرد مشت

 ...شدت

 يا مدت اين تو مردم من نميگي...خيارشوري احساس بي خيلي....نامردي خيلي: -عاطفه

 چشام به خواب رو شب 7 اين شايد نميگي...باشم؟ داشته وحشت تاريکي از شايد نميگي....زندم؟

 اينا فهمي نمي...باشم؟ رفته سکته مرز تا صدايي هر با و باشم کرده گريه ريز يه و باشه نيومده

 ...رو؟

 مفکر به احمق من چرا...گفت مي راست...گرفتم رو دستش. کوبيد سينم به رو مشتش آخرين

 نزده بهش هم زنگ يه حتي سر بر خاک من...تاريکي؟ تو تنهايي بترسه ممکنه بود نرسيده

 ...بيرون کشيد دستم از رو دستش...بودم
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 ورمگ من و برگرده ناهيد تا کني مي شماري لحظه داري دونم مي...اضافيم اينجا دونم مي: -عاطفه

 ....حداقل ولي...ولي....کنم گم رو

 و تادمايس جلوش کامال رفتم..بودم فکر بي چقدر من...ميزد تولوپ تاالپ قلبم...نداد امونش گريه

 .کردم تر محکم هاش شونه رو رو پتو...سرش پشت در به چسبوندمش...کردم بلندش

 ...بود نخواهي...نيستي...نبودي اضافي هيچوقت تو: -

 هک چشماش تو بودم شده خيره فقط...بود گذشته سخت بهش چقدر...بهار ابر عين کرد مي گريه

 مه عذري هيچ...بگم تونستم نمي هيچي...من به خيره اونم...رسيدن مي نظر به تر زيبا خيلي

 رو بشل...لبش روي افتاد و خورد سر اشک قطره يه....بزنم تونستم مي که زنگ يه...نبود پذيرفته

 نقطه اون از رو نگاهم نتونستم ديگه من....ها بچه مثل...زد ليس کرد مي گريه که همونطور

 بودم خيره من...کرد مي گريه داشت همينجور... بود کرده محاصره رو هاش بازو دستام....بگيرم

 ...به

 مدست از اختيارم... بود گرفته ازم رو آرامش قلبم شديد ضربان و باال رفت مي داشت بدنم دماي

 ومتم فاصله که اين تا...جلوتر رفتم بازم...کرد مي گريه فقط... جلو رفت مي داشت سرم...رفت

 اشتمد مونم تا دو قلب ضربان صداي...بود ايستاده حرکت بي همينطور...کرد نمي گريه ديگه...شد

 زبا...بغلم تو کشيدمش حالت همون تو...ازش شم جدا ها حاال حاال خواست نمي دلم...شنيدم مي

 مي حس دهنم توي رو اشکاش شوري...بيشتر شدت با بار اين ولي شد شروع اش گريه دوباره

 عکس هيچ اون....فشردمش خودم به بيشتر...شم جدا نداشتم قصد...اومد نمي بدم ولي...کردم

 نيپيشو...چشماش تو شدم خيره..شدم جدا ازش طوالني مدت يه بعد...هيچي...نداد نشون العملي

 ختيارا بي سرم دوباره...کرد نمي کاري هيچ...گرفتمش تر محکم و پيشونيش به چسبوندم رو ام

 ...رفت دويد و داد هلم....جلوتر رفت مي داشت

 هم راضي...نبودم پشيمون کارم از اصال...بستم درو و تو رفتم....کشيدم موهام به دستي يه

 نخواسته دلم اصال...بودم نکرده بهش هم فکر...بودم نکرده کارو اين هيچوقت عمرم تو....بودم

 ...کنم کارو اين بود

 امچش به خواب ولي خودم اتاق تو اومدم...شدم بيخيال...بود کرده قفل درشم...اتاقش تو بود رفته

 پيدا رو سواالم همه جواب...کردم فکر و زدم قدم اتاقم تو ريز يک صبح تا...اومد نمي

 با...رو خودم کردم پيدا و کردم نفوذ باألخره خودم درون به...شد روشن خودم با تکليفم...کردم
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 نماز بعد موندم سجده تو زيادي مدت يه...خوندم نماز و گرفتم وضو...اومدم خودم به اذان صداي

 ...راه اين تو کنه کمکم خواستم ازش...کردم دعا کلي و

 پريشون و کالفه و عصبي هروقت هميشه...کردم جمع رو ام سجاده و شدم بلند نياز و راز بعد

 يرونب کشيدم جيبم از گوشيمو...نبرد خوابم حد از بيش آرامش از امشب ولي برد نمي خوابم بودم

 ...برداشت بوق تا چند از بعد...زدم زنگ علي به و

 ...صبحي؟ اول باشه خير..سالم: -علي

 ...خيره سالم: -

 ...شده؟ خبر چه... الحمدهلل خب: -علي

 ...عالي خبراي علي: -

 .... محمد؟ چيه...شده؟ چي: -علي

 ...بود که زحمتي هر با...گفتم ولي لرزيد مي داشت قلبم

 ...شدم عاشق...من...علي: -

 ...کرد سکوت طوالني مدت يه

 ...چي؟؟؟؟؟؟؟: -علي

 ....شدم خبردار ازش تازه ولي دارم حسو اين وقته خيلي...عاطفه عاشق...شدم عاشق...علي: -

 ...بشي عاشق نداشتي حق تو محمد: -علي

 ...شد خراب سرم رو دنيا

 ...چرا؟: -

 بازي رو عاطفه هم و ناهيد هم مدت همه اين...گرفتي قبال رو خودت تصميم تو چون: -علي

 مهار رو احساست بايد شده جور هر محمد..بزني چيزو همه قيد توني نمي راحت حاال...دادي

 مه حاال ولي...نکردي گوش...بزن حرف ناهيد با زود بودم گفته بهت...بذاري دلت رو پا بايد...کني

 قرار هم اول از...باش مرد...برگردوني رو ناهيد بايد...نداري رو عاطفه داشتن حق تو...نشده دير

 ...بود همين
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 گفتم ميشد خارج گلوم از زحمت به که صدايي با

 ....علي: -

 مامت دليل که حاال چرا...چرا؟...کرد مي خفم داشت بغض...کردم قطع...بگم چيزي نتونستم ديگه

 دمفهمي که حاال چرا...بريزن اشکام نذاشتم...باشم محکم خواستم مي...فهميدم رو هام آشفتگي

 اين...نمک فکر اي ديگه کس به نميتونم...نميتونم کوچولو اين بدون خدايا...نميتونم...عاشقشم؟

 لد که وقته خيلي من دوني مي تو خدايا...زندگيم جسم و روح همه به برگردوند رو آرامش کوچولو

 دست ازش بايد خوامش مي انقدر فهميدم که حاال چرا ولي....باختم بهش

 مين من...داشتنش نگه واسه ريزم مي هم به رو دنيا...کني؟ مي امتحانم داري...امتحانه؟...بکشم؟

 ور خوشش روي بود قرار لعنتي زندگي اين کي...بود خراب خيلي حالم...ذارم نمي...بره بذارم خوام

 ...پس؟ بده نشون بهمون

 و رفتن موقع اتفاقي که وقتا گاهي...کرد مي قايم ازم کامال رو خودش عاطفه...گذشت روز 7

 مي و کرد مي آروم سالم يه و زير مينداخت رو سرش فقط ديدمش مي دانشگاه از يا به اومدن

 داشت...لعنتي...اومد نمي ولي...باألخره مياد در بيرون دونستم مي...داشتن کالس امروز...رفت

 اون کار خاطر به بودم مطمئن...کنه مي قايم ازم خودشو داره عاشقشم که حاال...داد مي عذابم

 ...شبه

 رفح به داشتم احتياج...خواستمش مي...بود شده ذره يه براش دلم...کرد مي ترم داغون نديدنش

 کردم باز درو که همين...بيرون بزنم اومدم...بودم کالفه...فهميد مي کاش...هاش خنده و زدنش

 من.. .ببينمش خواستم نمي اصال...بيرون رفتم...کردم سالمي يه زور به...در پشت ديدم ناهيدو

 ديگه زدم زنگ علي به که شبي اون از...زد چنگ گلوم به بغض باز...خواستم مي رو عاطفه فقط

 خواست نمي دلم اصال اما اس ام اس کلي...داشتم missed call تا هزار...ندادم رو ها تلفن جواب

 نذارم که بود اين سعيم همه...گشتم مي رو ها خيابون...سرگردان و هدف بي...کنم نگاهشون

 نآپارتما در جلوي ديدم اومدم خودم به دفعه يه...زدم دور رو ها خيابون فقط شب تا...بترکه بغضم

 جواب بدون...زدم رو زنگشون و تو رفتم...بود 79/3 ساعت...واسم االن بود جا بهترين...ام علي

 در...شههمي برعکس...نداشتم رو پله از استفاده حال...باال رفتم آسانسور با...تو رفتم...کرد باز دادن

 .بودم داغون...منتظر علي و بود باز

 ....سالم: -
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 ...نيست کسي...تو بيا... سالم: -علي

 رومروب اومد علي...سوختم مي داشتم...نداشتم هم نشستن ناي...مبل به دادم تکيه و داخل رفتم

 مقاومت بغضم برابر در نتونستم ديگه...زمين رو بودم گرفته ضرب پام با...ايستاد

 ...کردم بغل رو علي قدرت تمام با و محکم....شکست بد...شکست...کنم

 زندگيم همه ماهه 2...بکشم دست ازش نميتونم...المصب بفهم تو حداقل...خوامش مي...علي: -

 ..بفهم....المصب بفهم... بودم نکرده تجربه رو قشنگي حس همچين هيچوقت حاال تا...شده

 ...گرفت منو تر محکم...پشتم زد مي علي

 يم ببين بزن حرف باهاش...بزني حرف ناهيد با بايد تو...داداش ولي...فهميدم وقته خيلي: -علي

 يگرفت اول از که تصميمي و حرف رو بايد... بدي خرج به مردونگي بايد بخوادت اگه...نه يا خوادت

 مي حرف باهاش گفتم که موقع همون کاش... مرد شه دوتا حرفت نذار....  بايد...  واستي

 تو حال به اونم نذار...بکشه طول اين از بيشتر نذار...تر زود فقط...ميتوني هم حاال ولي...زدي

 ...بايد...داداشم کني مردونگي بايد...بشين داغون تونم تا دو نذار...بيفته

 ونستمت مي تا...بود نديده رو اشکام بابامم حاال تا...کردم مي گريه اينطوري که بود بار اولين براي

 هب هرچي که ايشاال...کرد مي دعا واسم فقط هم علي...تونستم مي تا. کردم گريه علي بغل تو

 رو موندن ديگه مادرش و پدر اومدن با...نبايد...دادم مي وا نبايد...باشه امتحان شايد...صالحه

 ...گرفتم رو شايان شماره و برداشتم رو گوشي ماشين تو...بيرون رفتم و ندونستم جايز

 ...پسر؟ تو کجايي...الو: -شايان

 ...ميشه؟ تموم کي کالسا اين...شايان سالم: -

 ...محمد؟ گرفته صدات چرا...شده؟ چيزي...نمونده بيشتر جلسه دو يکي: -شايان

 ...روز چند اين نبود خوش حالم يکم...نيست چيزي نه: -

 ...شدي مريض خوراکي بي و بيخوابي روز 7 اون بعد حتما: -شايان

 جلسه يه..هستم خودم من بياي نميخواد...نکش زحمت ديگه جمعه تو شايان...کنم فک آره: -

 ...کنم مي تمومش کالسو و کنم مي برگزار

 ...کنم مي تموم اي جلسه يه همين خب داري عجله اگه...ميام بابا نه: -شايان
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 بذار بابا...مسافرت برم خانومم با خوام مي...باشم آخرو جلسه اين خودم خوام مي آخه... نه نه: -

 ...بشه من نصيب افتخار هم خورده يه

 ....آخه: -شايان

 ...کن قبول ديگه نداره آخه: -

 ...داشتم کاري يه منم آخه: -شايان

 پرسيدم تعجب با

 کاري؟ چه: -

 .کشيد عميقي نفس شايان

 ...ديگه کن جمعش خودت پس باشه،..نيست مهم...بيخيال هيچي: -شايان

 نداري؟ کاري...قربونت مرسي: -

 ...خداحافظ...نه: -شايان

 زنده و مردم...رو عذابا اين کردم مي تموم شده طور هر بايد...کشيدم عميقي نفس و کردم قطع

 شايانم و آخره جلسه که گفتم اتاقش در پشت از عاطفه به قبال...رسيد فردا باألخره تا شدم

 خيلي...کردم باز واسش درو خودم...تو اومد ناهيد و شد زده در زنگ باألخره اينکه تا...نمياد

 مدل...بيرون مياد و مونه نمي اتاق تو شده که ناهيدم خاطر به که دونستم مي...داشتم استرس

 ناهيد با...بيرون اومد هم عاطفه...بود کرده حرام برام هم رو ديدنش ناهيد...بود شده ذره يه براش

 .کرد پرسي احوال سالم و داد دست

 ...برسم تو از تر زود و باشم تو از تر زرنگ بار يه که موند دلم به حسرت: -ناهيد

 .کرد نگاه من به ناهيد...کرد نمي نگاه بهم اصال..خنديدن دو هر

 ... هنوز؟ نيومدن شايان آقا: -ناهيد

 .بشينن کردم تعارفشون

 ...خدمتتون هستم شايان جاي به من امروز: -
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 .کرد مرتب رو سرش روي مقنعه عاطفه

 خوب ميشه اگه...کمکش ميرم من داره مهمون اول طبقه خانوم حاج امروز...جونم ناهيد: -عاطفه

 ...گيرمشون مي ازت.... کن يادداشت رو ها نکته

 ... کالس؟ سر نيستي يعني: -ناهيد

 ...برم بايد کنم کمکش دادم قول خدا بنده به... نه: -عاطفه

 بدش من از قدر اين چرا...شد فشرده دلم...رفت سريع و بوسيد رو ناهيد....نگرفت اجازه ازم حتي

 يم انجامش بازم افتاد مي پاش...نبودم پشيمون ولي...بود شبم اون کار خاطر به شايد...اومد؟ مي

 ...کشيدم عميقي نفس...روبروش من و نشست ناهيد...اونو از بيشتر شايد...دادم

 ...کنيم؟ صحبت ديگه مسائل سري يه درمورد ميشه: -

 .کرد نگام

 ... مسائلي؟ چه: -ناهيد

 دست حتي و صدام...گفتم مي بايد ولي بود بدتر کندن جون از برام بود ذهنم تو که اي جمله گفتن

 ...لرزيد مي پام و

 ...برگردي؟ نميخواي: -

 .کرد نگام تعجب با

 ....هستم تو برگشتن منتظر هنوز من: -

 ...دارين؟ زن رفته يادتون...سرتون؟ به زده محمد اقا: -ناهيد

 ...زدم فرياد...صدام رو ريختم رو پريشونيم همه

 ...نيست من زن اون: -

 انداخت رو سرش و زد لبخندي...کرد مي نگام آروم و خونسرد خيلي...نکرد تعجب رفتارم از اصال

 ...حرفم؟ از شد خوشحال يعني...نه واااي...پايين

 ...کردم تر آروم صدامو
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 ...برگرد...ناهيد برگرد: -

 بميرم خواست مي دلم...نبود تر سخت ها اصرار اين از دادن جون که شاهده واحد و احد خداي

 رو عاطفه که اين از شد خوشحال پس...حرفم از اومد خوشش پس..زد لبخند باز...فقط

 ...بميرم برم...نميخوام

 قيهب و خودتون و من به نيستين مجبور شما... نکنين اذيت خودتونو قدر اين...محمد اقا: -ناهيد

 ...بگين دروغ

 ...چيه؟ منظورت: -

 چيزي االن ولي...دارم باور...فهمم مي...قبول...داشتي دوست خيلي منو شما محمد اقا: -ناهيد

 دهن عذاب...هستي عاطفه عاشق محمدشما اقا... بينم مي چشماتون توي رو داشتن دوست از فراتر

 ... رو خودت

 ... فهمم نمي عشق از چيزي من...کني مي اشتباه: -

 ونا يادمه محمد اقا... نکشي عذاب شما ديگه که کنم روشن برات بذار...کنم نمي اشتباه: -ناهيد

 هک گفتي...خواي نمي منو که گفتي و زدي داد بلند...شدي عصبي دستم از انفجار حد در که روزي

 رمندهش نيست نيازي... يادته؟...طالق گفتي... نميخوام رو بخواد شهرتم خاطر به منو که رو کسي

 دلت واقعيت و حرفا و زدي عصبانيت رو از رو حرفا اون شما که بودم مطمئن من... باشي

 توي ور خودم روز چند...رفتم پيشت از وقتي...نبودم عصبي که من ولي هستم و بودم مطمئن...نبود

...  داشتم دوست من...خودم خاطر به...تو خاطر به...چي همه به... کردم فکر و کردم زنداني اتاقم

 خواننده که اين بدون...کردم تصور رو شما...کردم فکر...کنار گذاشتم رو چيز همه ذهنم تو ولي

 يمعمول آدم يه که کردم تصور...باشي پولدار که اين بدون...باشي مشهور که اين بدون...باشي

 چه که موندم مردد ذهنم تو من محمد اقا....خواستگاريم اومده نصر محمد اسم به کرده تحصيل

 يا لحظه بدون خواستگاريم اومد مشهور و خواننده نصر محمد وقتي حاليکه در...بدم بهت جوابي

 گمنمي...بسازيم عالي زندگي يه تونيم نمي شما و من که فهميدم جا اين از...کردم قبول ترديد

 لذت بودن خواننده زن من ببراي ديدم کردم خلوت که خودم با ولي داشتم چرا...نداشتم دوست

 باهات دادم مي ادامه اگه...کردم شک خودم به جا اين از...بودن نصر محمد زن تا داره بيشتري

 گرفته ازت يا و بذاري کنار شهرتتو اين دليلي هر به روزي بود ممکن چون...بود نامردي عين

 و بودي عصبي شما...داشت خواهم بهت احساسي چه لحظه اون کنم تصور تونستم نمي...بشه
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 که دادم جواب منطقي و کردم فکر منطقي و نشستم من ولي...نبود دلتم ته از...طالق گفتي

 زندگي شايد باهات موندم مي اگه محمد اقا...  شما با لجبازي و احساس روي از نه...طالق...باشه

 هيچ االنم...کنار کشيدم تو خاطر به هم و خودم خاطر به هم پس...شد مي خراب مون هردو

 تو...کردم انتخاب خودم من...ندوني من مديون رو خودت که گفتم رو اينا...ندارم بهت احساسي

 ...نداريم هم به ديني هيچ ديگه شما و من پس...محمد اقا عاشقي هم

 ذوق واقعا....کردم ذوق خواد مي منو شهرتم خاطر به کسي شنيدم مي اينکه از که بود بار اولين

 ...اومد مي کوتاه من خاطر به داشت بازم شايد ولي...کردم

 بيا... ندارم عاطفه به هم اي عالقه...گرفتم تصميم منطقي غير... کردم بد تو به من ناهيد: -

 ...برگرد

 ...داد تکيه و کشيد عميقي نفس... نيا...نيا

 هم اين محمد اقا... کنم خراب رو زندگيم عصبانيت و دعوا يه خاطر به که نيستم بچه من: -ناهيد

 ... اي؟ عاطفه عاشق که کنم ثابت خواي مي...کن قبول...شما هم منه نفع به

 ...شد گرد چشام

 چطوري؟: -

 ...خنديد

 و من هاي حرف همه عاطفه االن کن فکر...اس ساده...محمد شناسم مي خوب رو تو من: -ناهيد

 اونم و وت بين قرارداد ديگه پس...برگردم نيست قرار واقعا من که فهميده حتما...باشه شنيده رو تو

 ...شهرشون برگرده تونه مي کنه اراده وقت هر و شده تموم

 ...کردم مي حس سرم روي رو شاخ اومدن در واقعا...بشقاب اندازه شد چشام

 داري؟ خبر کجا از تو....تو...تو: -

 ...خنديد بازم

 يناا علي عزاداري بياين که اين قبل شب يه از دقيقا...محمد دونم مي که وقته خيلي من: -ناهيد

 ...بگم بهت رو اينا و شه جور موقعيت يه که بود اين واسه کالسا اين بيام کردم قبول اگه...
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 ... چطوري؟ آخه...کجا؟ از...دونستي؟ مي رو اينا مدت اين همه واقعا تو: -

 ...بود گفته بهم مرتضي: -ناهيد

 ...پيشونيم به زدم رو دستم

 ...مرتضي؟ چرا آخه...چرا؟...چرا؟: -

 ...نه يا برگردم خوام مي واقعا من بدونه خواست مي آخه: -ناهيد

 ..مربوط؟ چه اون به...داره؟ ربطي چه اون به آخه: -

 ...خواد مي رو جونم عاطفه مرتضي چون: -ناهيد

 حدس...کرد مي نگام داشت دقت با اونم...ناهيد به بودم خيره همينطور...بست يخ رگهام تو خون

 رو در و رفت ديد شوخي حال در رو عاطفه و من که وقتي...فهميدم مي بايد...کردم مي

 آوردن از بشه مانعم خواست مي وجود تمام با و خورد مي حرص اول همون از وقتي...کوبيد

 زا عاطفمو...خدايا فقط...نبود بند جايي به دستم واقعا ديگه...عاطفه به نگاهاش همون از...عاطفه

 ...نه...نه...نه...بخواد؟ اونو هم عاطفه اگه...بودم درمونده...خوام مي خودت

 پر چشمات بودم نديده هيچوقت حاال تا...شد؟ ثابت بهت...داري؟ دوسش چقدر ديدي: -ناهيد

 ...بشه

 ...بود آروم خيلي صدام

 ...چي؟ عاطفه: -

 ...داره دوست رو تو اونم که ميدم قول بهت: -ناهيد

 ...نيستم شانس خوش اينقدر من...نداره...نداره: -

 ... باهاش؟ من ميخواي...کنه مي درست چيو همه زمان بذار: -ناهيد

 .بده ادامه نذاشتم

 ...همون نمي اون و من بين قراري ديگه تو قول به وقت اون...ندونه؟ چيزي عاطفه فعال ميشه...نه: -

 ...کن توکل خدا به...ميشه درست...حتما...محمد اقا حتما: -ناهيد
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 پرواز تونم مي کردم مي حس که بودم شده سبک قدر اون....آوردم و ريختم چايي تا دو رفتم

 ...کنم

 ...گفتي؟ مرتضي به چي تو ناهيد: -

 ...کردم سکوت...ندادم بهش جوابي: -ناهيد

 ...زمان شد سپري سکوت تو يکم

 زبون به ديدم رو عاطفه وقتي بار اول که اي اراده بي حرف اون...ببين رو خدا کار: -

 ...برگردونم رو تو تا آوردمش....اومد

 ...دستش گرفت رو اش چايي فنجون...زياد مدت يه...شد حاکم سکوت بازم

 توي.... زندگي از داشتيم گله و بوديم ناراحت قبل ماه 3 دقيقا...تو هم و من هم...محمد: -ناهيد

 حکمت صبر و زمان گذشت با فقط که مياره پيش هاش بنده براي رو اتفاقايي يه خدا زندگي،

 من که آوردي رو عاطفه خودت قول به کردي فکر تو.... رو خدا حکمت ببين... ميشه معلوم هاشون

 ...کني پيدا رو زندگيت عشق تا بودي آورده دست به رو من واقع در ولي برگردوني رو

 تنبرگش براي فرستاده رو عاطفه خدا که کردم مي فکر...ميگفت راست...زد قشنگي حرف...خنديم

 وم بين کشيدم دست...من به عاطفه دادن هديه براي فرستاده رو ناهيد که کرد ثابت ولي ناهيد

 ...هام

 ...حاال؟ کنم چيکار...ناهيد: -

 ...خورد رو چاييش از جرعه يه

 . شد رسمي زدنش حرف دوباره

 .... داريد دوسش بگيد بهش: -ناهيد

 ...رفت روم از رنگ

 ....و شده تموم بازي فهمه مي اونوقت...خواد نمي منو اون مطمئنم نه: -

 ....شد زده در زنگ لحظه همين

 ...براش بنويسم جزوه بود گفته من به...شد؟ چي ديدين واااي: -ناهيد
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 گفتم آروم در سمت رفتم مي که طور همون

 ...ميده ياد بهت بعدا محمد... بود عملي کالسش بگو: -

 خونه خانوم واسه کنم تعظيم خواست مي دلم....کردم باز رو در...خنديديم ريز مونم تا دو

 ...من کوچولوي...من ضعيفه...من عشق...من خانوم...ام

 ...کردم باز کامل راهنمايي عالمت به رو چپم دست و کردم باز رو در

 ... بانو بفرمائيد: -

 رپس عين...جلو رفتم...دستشويي رفت و کرد خواهي عذر ناهيد از....تو رفت و داد سالمي لب زير

 ...کردم بچگونه و لوس رو لحنم...بودم شده شيطون هاي بچه

 نمي حسابم آدم اصال....نداره دوست منو....کوچولو اين کرده ام بيچاره ببين ناهيدخانوم آه: -

 که؟ ديدي...کنه

 ...دهنش جلوي گرفت رو دستش سريع ولي خنديد بلند

 نيست اين معنيش بيني مي که رفتاري اين کن باور...نمياد بدش نه...عاشقي پدر بسوزه: -ناهيد

 تخجال داره چيزي يه از ميگه بهم ام دخترونه حس ولي چرا نميدونم...کنه نمي حسابتون آدم که

 ...ميشم اينطوري کشيدني خجالت منم...کشه مي

 ...بيرون اومد عاطفه

 ...بود کثيف خيلي دستام ببخشيد: -عاطفه

 ...شد بلند ناهيد...داد دست ناهيد با

 ...کوچولو خانوم نباشي خسته: -ناهيد

 بودم خوشحال االن که اينقدر دادن مي بهم رو دنيا تمام اگه... خنديدم ريز....کرد نگاهي من به

 هرچقدر وجدان عذاب بدون تونستم مي ديگه حاال...جيبم تو کردم فرو رو دستام...کردم نمي ذوق

 به زد مي داشت يواش يواش خودمم...خودم اوچولوي زن...کنم محبت زنم به تونم مي که

 تو رفت و دويد عاطفه...بيرون رفت و کرد خداحافظي ناهيد...بود؟ چي ديگه اوچولو...سرم

 رو در...واسش زد مي تولوپ تاالپ دلم...زدم مي ديدش داشتم هويجوري...اتاقش
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 کني ترک بايد...رسم مي رو حسابت االن...کوچولو؟ کشي مي خجالت من از پس...آها...بست

 و برداشتم رو گوشي...کردي ام بيچاره اس هفته يه...بزنم علي به زنگي يه اول واستا...خجالتو

 ....داد جواب سريع...گرفتم رو علي شماره

 ....خواد نمي منو ناهيد علي: -

 ...زد قهقهه علي

 ...شدي؟ بچه...کنه مي ذوقيم چه ببين...کو؟ سالمت...کوفت اي: -علي

********** 

 عاطفه

 بعدش که بري ذاري مي چي واسه سرت تو خاک آخه خب...حرص شدت از جويدم مي رو ناخونام

 رو وممانت...کشيدم سرم از رو ام مقنعه حرص با...هم؟ به گفتن چي يعني...بخوري؟ حرص بشيني

 مي نگاه صورتم روي بود ريخته که موهايي به آئينه جلوي...تنم از کندم ها وحشي عين هم

 از اصال که البته...افتادم بالکن توي شب اون ياد...بودم بچه که الحق....خودم به خنديدم...کردم

 دمکوبي پامو....کردم نگاه خودم به دوباره....لبهام روي کشيدم رو دستم اراده بي....رفت نمي ذهنم

 زمين رو

 ...ميخوام بازم...ميخوام بازم...محمد: -

 به گريه اداي دوباره...داره؟ دوسم يعني...اشتها خوش چه...خنديدم خودم بازياي خل به دوباره

 ...زمين کوبيدم پامو آئينه جلوي و گرفتم خودم

 ...خوام مي بازم... بازم... بازم محمد: -

 با رو هام مو سريع...کشم مي خجالت ازش...محمده باز خدا يا...شد زده اتاق در لحظه همين

 ...در به زد مشت...بود تنگيده براش دلم...کردم جمع کليپس

 ...ضعيفه کن باز: -محمد

 زدم داد...گرفت خندم

 ...بازه در: -
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 نتقربو اي...بود شده مشتي داش باز...بود عصباني که مثال...در به کوبيد محکم و کرد باز رو در

 ...زد داد...در به کوبيد رو مشتش...تهنا تهنا من بشم

 ...جلو بيا: -محمد

 ...جلو رفتم و خنديدم

 ...ها بموني اتاق اين تو عمرت آخر تا که کنم کاري که نکن کاري ضعيفه: -محمد

 ...کني؟ چيکار ميخواي مثال: -

 شوخي از دست...شد صميمي و آروم لحنش...چشمام تو زد زل...گرفت دستاش با رو ام چونه

 ...کشيد

 ...شي؟ب زنداني ميخواي...بشنوم صداتو و ببينمت نذاشتي اس هفته يه شب، اون خاطر به: -محمد

 ...براش آوردم در و زبونم

 ...کني زندانيم توني نمي: -

 ...کرد ريز چشماشو

 ... تونم؟ نمي: -محمد

 رو پيشونيم و جلو آورد رو سرش...گرفت رو صورتم طرف دو و کرد ول رو ام چونه...ندادم جواب

 ...چشمام تو شد خيره و عقب و برد سرشو...بوسيد بلند و آروم

 ...هفته يه اين: -محمد

 ...عقب رفت....بوسيد رو راستم چشم و جلو اومد

 ...هفته دو: -محمد

 ...عقب رفت....بوسيد رو چپم چشم...جلو اومد

 ...هفته سه: -محمد

 ...عقب رفت....بوسيد رو راستم گونه...جلو اومد

 ...چهار: -محمد
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 ...بوسيد رو چپم گونه

 ...هفته پنج: -محمد

 ...بوسيد رو ام چونه

 ...اتاق تو خجالت از هستي زنداني ماه نيم و يک اينجا تا: -محمد

... بود آورده در تصرف به رو وجودم بند بند...شدم مي روانيش...شدم مي اش ديوونه داشتم

... داره؟ دوسم ديديد همه...ديدي؟...برم قربونت خدايا آخ... آورد صورتم نزديک رو صورتش

 نشون هم العملي عکس هيچ... شدم مي آب داشتم واقعا...شه دور ازم تا کشيد طول... ديديد؟

 اب... اتاق تو کشيدمش و گرفتم رو اش يقه... چشام تو شد خيره باز شد جدا اينکه بعد... ندادم

 دويدم و برداشتم در پشت از رو کليد سريع و تخت روي دادم هلش... کرد مي نگام تعجب

 گفتم و کردم درازي زبون... تخت روي بود ولو همونطور. اتاق تو بردم رو سرم آخر لحظه...بيرون

... 

 ...بپره ذهنت از چيزا اين تا باش زنداني اينجا ماه دو تو فعال: -

 کي و نخند حاال و گرفتم رو دلم و در پشت نشستم...کردم قفل و بستم رو در و خنديدم غش غش

 ...زد مي داد تو از...بخند

 ...نرسه بهت دستم مگه ضعيفه: -محمد

 گفتم نشنوه که طوري آروم...لبم رو گذاشتم رو دستم و فرستادم بوس يه براش

 ...بودم خواسته ديگه چيز يه کاش: -

 رخداروشک...زمين تو رفتم مي داشتم مغز با...خورد سر پام باز...محمد اتاق تو دويدم و شدم بلند

 ...ايستادم آئينش جلوي...تو رفتم و خودم کله پس زدم يکي...گرفتم رو در چارچوب موقع به

 ....موثريه روش خيلي اينکه مثل: -

 رو بودم ايستاده خودم اتاق آئينه جلوي که رو ژست و...صورتم روي ريختم رو هام مو دوباره

 گفتم قبل از تر قرار بي بار اين و زمين کوبيدم پامو بازم...گرفتم

 ...ميخوام خدا...ميخوام محمدو خدايا...ميخوام...ميخوام: -
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 ...خنديدم خودم به

 گان چشاش تو کشيدم مي خجالت خو...بودم نزده دست خونه صورت و سر به بود هفته يه دوباره

 همه نه ولي...رسيدم آرزوم به...باال رفت مي شدت به بدنم دماي کاراش يادآوري با...کنم

 هيچ...بوسيد رو من اون آخه ولي...برسم بهش کردم نمي فکر...بود محمد يکيش...آرزوهام

 دوست رو تو محمد...دختر نزن توهم...بيخيال...عاطفه...کنه نمي رفتار خواهرش با اينطور برادري

 رد...شد پر چشام باز...بفهم اينو...ميخواد رو ناهيد اون...نيستي شانس خوش اونقدر تو...نداره

 پا ات سر رو خونه شدم بلند و نمازم قنوت واسه گذاشتم رو زاري و گريه...نداشتمش داشتن عين

 قيهب و پارکتها و کردم تميز رو جا همه...پختم کار حين در هم حسابي درست غذاي يه و کردم تميز

 بودم ديده که رو هرجايي و کردم مي تميز رو وجب به وجب عشق با...کشيدم دستمال رو ها جا

 هب دست خونه تو که مني از کارا اين...بودم شده مجنون پاک...بوسيدم مي رو خورده مخمد دست

 هم غذا شد، تموم که کارم...بود بعيد آوردم مي در رو مادرم داد هميشه و زدم نمي سفيد و سياه

 سوخت دلم...اومد نمي در صداشم و اتاقه تو که ساعته 7 طفلکي...بود 2 ساعت...بود آماده

 تمذاش مي سيني تو غذاشو بود بهتر شايدم...چيدم رو ميز...فرستادم بوس براش دوباره...واسش

 ....خخخخخخ....رفتم مي در و اتاق تو ذاشتم مي بردم مي و

 ..برداشتم گوشيو...زد زنگ خونه تلفن که بودم افکارم تو

 ...بفرماييد؟: -

 ... گذره؟ مي خوش...گيرين؟ نمي ما از سراغي...احواالت؟...خانوم؟ آبجي سالم: -علي

 ...شماييم ياد هميشه که ما... حرفيه؟ چه اين داريد اختيار...داداش آقا سالم: -

 ...خنديد علي

 .... که ريختي زبون همينطوري...ديگه بله: -علي

 نداد ادامه

 چي؟ که: -

 توندنبال بيام...  ديگه؟ ميايد شب...کنم درازي زبون واست خودت مث نيستي اينجا حيف: - علي

 ميايد؟ خودتون يا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

275 

 

 ... شد گرد چشام

 ...بريم؟ جايي قراره... کجا؟: -

 ست؟؟ خونه االن...  پرت حواس عاشق محمد اين دست از: - علي

 . شد گرفته حالم

 ... هم؟ شما...داداش: -

 چي؟ من: - علي

 ...عاشقه محمد که نيار روم به شما حداقل ولي نيست درست گفتنش دونم مي ببخشيد: -

 ...شد مي ناراحت من ناراحتي از که پسريه همون اين انگار نه انگار اصال....خنديد علي

 ...بهش ميدم گوشيو االن...خونس بله: -

...  کرد نمي درک رو من کس هيچ...  چرخوندم رو کليد و اتاقم در جلو رفتم آويزون لوچه و لب با

 رفتم آروم...اومد نمي در صداش چرا بگو پس...بود برده خوابش عزيزم آخي...کردم باز درو آروم

 رو من و کرد باز چشاشو دفعه يه...نه يا خوابه شم مطمئن تا روش شدم خم...تر جلو

 جيغ يه...شد عوض اون و من جاي و چرخيد سريع و ماهرانه حرکت يه تو...روش افتادم...کشيد

 ستمد از گوشيو و دهنم روي گذاشت رو دستش...خوبه نره علي جلو حيثيتمون آبرو...کشيدم آروم

 يوگوش و...کرد بلند رو خودش يکم...بود سنگين چقدم...روم بود افتاده کامال بيشعور...کشيد

 برداشت دهنم رو از رو دستش... گوشش در گذاشت

 ...بفرمائيد؟ بله: -محمد

 ...زد حرکتي چه ديوونه...اون به خيره منم و بهم بود شده خيره

 ... خونه؟ زدي زنگ چي واسه: -محمد

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

 .....نکنا باز منو دهن علي: -محمد

 .خنديد
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 ...ميايم آره: -محمد

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

 ... کني؟ مي دخالت ما خانوادگي مسائل تو چرا...فضولي؟ تو...نگم خواست دلم: -محمد

 ... me too...گرفت نمي چشم ازم. خنديديم مونم دوتا

 ...فقط؟ چند ساعت...ميايم خودمون نه: -محمد

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

 ...شده دلباز و دست چه مرتضي...اوکي: -محمد

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

 ...خدافظ علي يا...قربونت نه: -محمد

 ...بغلي تخت رو کرد پرت رو تلفن

 ... ضعيفه؟ کني مي زنداني منو که: -محمد

 مي تغيير داشت هاش نفس صداي...صورتم اجزاي تک تک به...بهم شد خيره باز...خنديدم

 نمي حرف همچنان محمد...کردم نگاه آسمون به پنجره از...بود سنگين چقدر بيشعور...کرد

.. . بود خمارشده چشاش...بود قرمز وضعيت کنم فکر...ريخت دلم کردم نگاه بهش که دوباره...زد

 .... چشماش بودن خوشگل چقد

 شده کارش اين معتاد خودم مثل کنم فکر.  جلو اومد مي داشت سرش.  کردم درازي زبون واسش

 . بود

 زدم ادد و صورتم روي گذاشتم رو دستم. کنه استفاده ازم ناهيدش نبود در خواستم نمي...  نه ولي

 .... ها نيايي جلو: -

 و دش بلند روم از.  کرد مکث يکم.  بترسوننشون خرخره لولو ماسک با بخوان که ها بچه اين عين

 . پاش رون روي گذاشت رو هاش آرنج.  زدم مي ديدش انگشتام الي از.  تخت لب نشست

 ... متاسفم... ببخشيد حال هر به...  نيستم کثيفي آدم ولي مياد بدت من از ميدونم: - محمد
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 . شد تيکه تيکه دلم

 ... محمد: -

 گفت بالفاصله.  بدم ادامه رو حرفم نذاشت

 ... نگو هيچي...  ميدونم چيزو همه خودم...  نگو هيچي: -محمد

 نبايد و تونستم نمي دارم دوسش که گفتم مي بهش نبايد و تونستم نمي که من.  شدم ساکت

 . بود کار بهترين سکوت پس...  محتاجم اون از بيشتر برار هزار من که گفتم مي بهش

 ... ؟ اومد سرت به چي نبودم من که شبي سه اون: -محمد

 .تخت روي نشستم. گلوم تو نشست بغض وحشت و ترس اونهمه يادآوري با

 ... نيس مهم: -

 . سمتم چرخيد دفعه يه

 ... ميخوام درست جواب...  پرسيدم سوال ازت...  نده جوابي همچين بمن هيچوقت ديگه: -محمد

 . پايين انداختم رو سرم...  اخالق بد

 ... چيو همه...  کن تعريف واسم: -محمد

 .دادم توضيح مفيد و مختصر و کردم سکوت يکم

 و تاريکي از هميشه من...  کن باور...  نيقتاد خاصي اتفاق...  کردم گريه خيلي فقط محمد: -

 ترسيده خيلي خب...  سراغم بود اومده باهم دوتاشم شب سه اون تو...  داشتم وحشت تنهايي

 ... خيلي...  بود بد خيلي...  پريدم مي هرصدايي با...  کنم چيکار نميدونستم...  بودم

 بهم داشت خوبي حس چه.  شد نمي برام ازين باالتر لذتي هيچ.  موهام الي فرو رو انشگتاش

 . کارش همين با کرد مي منتقل

 خبرم و نزدي زنگ بهم چرا...  ميترسي؟ که نگفتي بهم چرا...  نرم؟ نگفتي بمن چرا: -محمد

 ها؟؟...  نکردي؟

 .پاش به زد آروم دستشو
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 ميزدم زنگ چي واسه....  دردسرت و زحمت مايه نه...  تو واسه باشم کمک که اومدم من محمد: -

 کني؟ ول کارتو...  ؟

 . ترسيدم. زد داد

 ؟چي اومد مي سرت باليي ترس از اگه...  ؟ کردي چيکار پس...  من لعنتي کار باباي گور: -محمد

... 

 . گرفت ام گريه

 عين...  باال دادم مي آخر تا هم رو تلويزيون صداي...  کردم مي روشن باهم رو چراغا همه: -

 حرمآ شب اين...  ببيم رو جا همه بتونم و باشه ديوار پشتم که مينشستم اي گوشه يه ديوونه

 برم نبود خونه هم خانوم حاج..  کنم فرار خونه از فقط ميخواست دلم...  اومد مي پا صداي همش

 تو دايص...  نميشد کم ترسم ولي... بود محيط ازين بيرون حداقل...  بالکن به بردم پناه...  پيشش

 ... بگيرم آروم بلکه تا گوشم تو گذاشتم رو

 . دارم دوسش چقدر فهميد مي کاش...  گفتم عمدا رو آخر جمله اين

 گفتم و آوردم پايين رو صدام.  دادام قورت رو ام گريه

 شدم متوجه بعد...  ترسيدم اول ديدم که رو ات سايه ولي...  کرد کم ترسمو...  شدم هم موفق: -

 تموم التشمشک وقتي آدم وقتا بعضي...  کنم باز چشامو نميتونستم ولي تويي ميدونستم...  تويي

 ... ميره رمقش و بوده اي سختي چه تو ميفهمه تازه کنه مي پيدا پناهگاه يه يا و ميشه

 . برگشت دوباره...  نگاهشو کردم مي حس و ديدم مي ولي بود پايين سرم...  کرد نگاهم مدت يه

 . نشست اولش حالت تو و کرد بهم پشتشو

 کردم بچگونه رو لحنم...  خيال بي ولي...  ميخواست بغل دلم

 بليم؟ موخوايم کژا شب...  مخمد: -

 ... نشست صاف

 ... سوري چهارشنبه واسه...  اينا مرتضي خونه: -محمد

 . آوردم مي درش ناراحتي ازين بايد.  اوووف
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 ...مخممممممد؟: -محمد

 . کرد نگاهم

 .... گشنمه عيلي من...  بخوليم؟ ناخار بليم نماي: -

 با لبمق.  دستاش گرفتن داشت حال چقدر.  شه بلند تا کشيدم و گرفتم دستشو و پاشدم بعدم

.  دنش پا.  سينم قفسه به ميشد کوبيده بس از کرد مي نابود خودشو داشت هم کارم يه همين

 . کردم نگاهش و برگشتم.  کشيد رو گرفت دستم محمد اينبار.  نشد پا باز.  کشيدم دوباره

 ...کوچولو: -محمد

 ...بله: -

 ... ديگه بده اجازه: -محمد

 . رفتم در و بيرون کشيدم دستش تو از رو دستم.  هزار روي رفت قلبم ضربان

 عشقي متاسفانه ولي.  باشه عشق روي از رفتارش خواستم مي ولي...  ولي بود خدام از خودم آره

 . نبود درکار

 حرف بدون و روشست دستاش و بيرون اومد بعد کم يه.  کشيدم رو ناهار و آشپزخونه تو رفتم

 اقتط نميفهميد ديوونه.  کنم فکر ازدستم بود ناراحت خيلي.  خوردن به کرد شروع و جلوم نشست

 . ندارم رو سکوتش

 گفتم و زدم لبخندي

 ... کِردين؟ عمل لهجتونا....  ؟ ندارين لهجه چرا پ شوما...  محمد آق: -

 مرمع به رو اون از تر مهربون که پاشيد صورتم به لبخندي و کرد نگاهم.  گفتم اصفهاني لهجه با

 رفح نتونستم ديگه.  کرد اللم لبخندش همون.  صورتم به آورد هجوم دفعه يه خون.  بودم نديده

 . بزنم

 ور ميز و شدم بلند شد تموم که غذامون.  خوردم رو ناهارم آدم بچه عين و پايين انداختم رو سرم

 بود مشخص کامال.  عميقا بود فکر تو و بود پايين سرشم.  بود نشسته همونجا محمد.  کردم جمع
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 هک بود نرسيده بشقاب به هنوز دستم.  بردارم مقابلش از رو بشقابش تا جلو بردم رو دستم. 

 شد بلند جاش از و بوسيد رو دستم آروم.  داد فشار.  راستش دست تو گرفت رو دستم محکم

 ... بود خوشمزه خيلي...  نکنه درد دستت: -محمد

 جهانت تو قشنگتر ازين تشکر.....  من خداي واي.  سرجام بودم شده خشک مجسمه عين من

 .. اصال؟ داشت وجود

 ... جان نوش: -

 ... ديفونه. :))))) ...  کرد قفل درشم و استديوش تو رفت.  کرد نگاهم

 باز ولي شد نمي تشکيل دانشگاه کالساي ديگه چند هر.  درسم سراغ رفتم ندارم کار ديدم منم

 ! :(ديگه خونم درس کنيم چه.  بود بهتر که بيکاري از.  خوندم مي

 باالخره.  شدن آماده به کردم شروع کم کم.  بود استديوش تو همچنان محمد واي شد 6 ساعت

 کردم باز رو در گوشه آروم.  نداد جواب.  زدم در.  نيومد شدم منتظر چي هر.  ديگه اومد مي بيرون

 . نياورد دووم زياد ولي.  گرفت ام خنده.  افتادم فضولي اونشب ياد آخي. 

 ... ؟ من صداي...  نداشتم اعتماد هام گوش به...  ؟ شنيدم مي چي...  ؟ من خداي

 پشت چرخدار صندلي روي بود نشسته محمد.  بود کرده پر رو استوديش کل من صداي

 رفتم.  دمشني بفهمه نميخواستم.  بستم رو در سريع. ميز روي بود گذاشته رو سرش و سيستماش

 . مبل روي کردم ولو خودمو

 زعزي..  جان عاطفه...  چيه؟ رفتاراش اين معني يعني...  ؟ بيرون بکشم چطور رو ديوونه اون حاال

 ... نزن...  توهم..  دلم

 . خورد زنگ گوشيم

 ... الو: -

 .. ؟ اينجا بياي سوري چهارشنبه نبود قرار مگه... ؟ کجايي کصافط الو: - شيدا

 . خنديدم بهش کلي.  درآورد گريه اداي

 ... ديدني عيد ميايم بعد هفته عوضش...  کنم زورش نخواستم...  ؟ ديوونه کنم چيکار خب: -
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 . درآورد گريه اداي دوباره

 ... دوتايي؟...  تنهاييد؟ پس: - شيدا

 .. مرتضاعه اون خونه ميريم داريم نه: -

 زد داد شيده

 ...هسسسست؟ هم علي: -شيده

 خنديدم

 .. بسسسسوزهههه دلت...  اره: -

 ... خدا...  بميريييي اي: - شيدا

 . بيرون اومد محمد

 ... برم بايد ديگه من ها بچه: -

 خدافظ...  شه کوفتت برو: - شيدا

 . کردم قطع و دادم باي.  خنديدم

 . بريم کنم عوض لباس برم: -محمد

 ملبخند با و گرفتم ازش. طرفم گرفت رو سويچ شدني رد کنارم از.  شدم بلند و دادم تکون سر

 رمونف پشت نشست.  اومد سريع.  ماشين تو نشستم و پايين رفتم ها پله از اروم.  کردم تشکر

 . افتاديم راه و درآورد پارکينگ از ماشينو

 دهش تاريک تقريبا هوا.  کردم مي نگاه ها مغازه و چراغها و خيابون به پنجره از داشتم معمول طبق

 . بود شلوغ تقريبا خيابونا.  بود

 .. ميگفتي؟ که سرودتون استاد اون: -محمد

 خب؟: -

 .. خوندي؟ واسش چندبار: -محمد
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 و شد منم نوبت...  براش خونديم همه سرودو اخر تا اول از دونه دونه کرد بلند ها بچه که بار يه: -

 ... بخونم بار چند خواست ازم که بود همونجا فقط...  خوندم

 ..گفت؟ چي مگه...  ؟؟ چرا: -محمد

 ...خوني مي احساسي خودم عين ميگفت...  نميدونم: -

 . کردم تعريف براش ذوق با بعد

 ... بخون باهام کردم اشاره گفت...  اول از زد...  کرد قطع آهنگو خوندنم وسطاي...  که نميدوني: -

 هم با شم بقيه...  ميخوندم من کرد مي اشاره رو قسمتايي يه... ميخوند اون رو قسمتايي يه

 راه رتيکنس چه گفتن مي ها بچه...  بود توپي چيز يه اصال...  به به ميگفت هي وسطاشم...  دوتايي

 ... شد توپ خععععلي...  بودين انداخته

 سخي خودمو بود مونده کم که کرد بهم نگاهي چنان.  ميکنه چيکار محمد ببينم چرخوندم سرمو

 . ندادم ادامه ديگه.  کنم

 ... خوندي؟ تنها هم استديو تو: -محمد

 ...آره: -

 ..؟ گفت چي...  شد؟ چي خب: -محمد

 ... خوندم...  ديگه هيچي: -

 . زد داد يهو

 ...نده سرباال جواب من به نگفتم بهت دفعه صد: -محمد

 گفتم آروم.  خوردم شديدي تکون فريادش صداي با

 ... آخه کني مي دعوا همش خب: -

 .  هستم ساله نوزده دختر يه که کردم مي شک وقتا گاهي 

 ؟ من جواب: -محمد
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 تو دبو آورده صدا تا سه نفر يک و بيست بين از بعدشم جلسه...  اومد خوشش خيلي...  خوندم: -

 ... بود بهترينتون ميشنوين که صدايي اولين گفت...  دي سي

 گفتم تر آروم و کردم غنچه رو هام لب

 ... بود من صداي اونم: -

 . فرمون روي گرفت ضرب انگشتاش با و بيرون کرد فوت محکم رو نفسش

 ... کرد؟ تعريف ازت هايي جمله چه با دقيقا بدونم ميخوام: -محمد

 روغد نميخواستم...  گرفتم دلشوره...  خودش کنه بخير امشبمونو خدا...  نميشه بيخيالم.  اووووف

 . گفتم راستشو پس بهش بگم

...  نمبز لبخند که اومد پيش بارها خوندني تو ولي دادم مي گوش فقط ميخوندن که بقيه گفت: -

 کيت اصال ديگه قضيه اين بعد کن باور محمد...  ولي...  صداتو کردم گوش بعدشم بار چند حتي

 توي ساعت نيم...  نيستم بلد گفتم...  خل پسره بگو اذان بود داده گير بارم يه...  نخوندم براش

 اونم...  کني؟ مي ناز چرا ميگفتن هام بچه..  شد عصباني آخرشم و داد گير و رفت رژه کالس

 و کردم سرسختي ولي گرفت مي ام گريه داشت کم کم...  بگو اذان ميگفت هم سر پشت همش

 .. رفت برداشت کتشو کرد قهر اونم... نگفتم

 . شکرت خدايا واي.  خنديد ايندفعه

 ... پررو پسره حقشه: -محمد

 ور دستم که شدم مي پياده داشتم. شديم پياده و باغ ورودي در جلوي پارک ماشينو و رسيديم

 . کردم نگاهش.  گرفت

 ... کردم ناراحتت که ببخش: -محمد

 دل ته از.  خنديدم

 ... نشدم ناراحت: -
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 ازب برامون بالفاصله در و زديم رو زنگ.  شديم پياده.  کرد ول دستمو و زد بهم بامزه چشمک يه

 ملکه کردم حس لحظه يه.  داخل برم من اول تا کنار کشيد و کرد باز کامل رو در محمد.  شد

 . بيرون پريد علي که که بوديم نبسته رو در هنوز.  انگلستانم

 ... بعد بازي ترقه بريم اول...  تو نياييد تو نياييد...  ؟ شما کجاييد بابا: - علي

 رميگ شدت به احوالپرسي و سالم و اومد مرتضي...  حياط تو ريختن آدم کلي کم کم.  خنديديم

 ، نامزدش و بود مازيار ، برادرش ، خواهرش شوهر خواهرو.  کرد معرفي رو همه دونه دونه و کرد

...  بودن مادرشونم و پدر و برادرش و ناهيد...  خدايا واااي...  همشون هاي خانواده.  بود شاينم

 ... ميدونم وظيفمو خودم که ميدونه حتما...  ؟ نسپرد چيزي...  ؟ نگفت چيزي بهم محمد چرا پس

 مي نسنگي نظرم به خيلي مرتضي نگاهاي انصافا.  يکي يکي کرديم احوالپرسي و سالم همه با

. کرد مي سوراخم.  نبودن عادي نگاهاش نظرم به ولي چرا نميدونم.  بود عادي غير خيلي.  اومد

 . بود سنگين خيلي.  کردم مي حس نگاهشو هم نميکردم نگاهش وقتي

 . جلو اومد علي

 گيرن مي فيلم اطراف باغاي صاحباي اين...  کنيم؟ استتار چطوري حاال... محمد خب: - علي

 ... ميره باد بر آبرومون

 . شد ملحق بهمون مرتضي.  انداخت باال شونه و خنديد.  جيباش تو کرد فرو دستاشو محمد

 ... ؟ بزنيم دودي عينک: -علي

 ... کوري ميفهمن همه اونوقت: -محمد

 ... ؟ دماغ و دهن به ببنديم چفيه خب: - علي

 . خنديدم

 ... راهپيمايي؟ ميرين مگه: -

 . زدن قهقهه تاشون هرسه

 وماس...  دوما خودشونن کار سرگرم همه...  اوال تاريکه االن...  که نميخواد استتار بابا: - مرتضي

 ... ؟ آخه ميشناسه رو تو کي
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 کرد نگاهش چپ چپ شوخي به علي

 ... بريم بياين...  ؟ دارن چيکار شما با ملت بابا: - مرتضي

 گفت و کرد نگاه من به بعدش

 ... خطرناکه اينطور...  باشين راحت بيارين در رو چادرتون خانوم عاطفه: -مرتضي

 بمامش خواستم نمي.  کردم خيس خودمو من که کرد مرتضي به نگاهي چنان.  کردم نگاه محمد به

 رو رمس بعدش.  انداختم باال ابروهامو همزمان و گفتم نوچ يه.  گرفتم دندون به رو لبم.  شه کوفتم

 گفتم شيطنت با و شدم محمدخيره به و باال گرفتم چشمامو حالت همون در و پايين انداختم

 .... ميشه ناراحت آقامون: -

 خيلي لبخند يه.  کردم نگاه محمد به دوباره. کشيد صورتش به دست و کرد شيريني يه خنده علي

 زد لب و داد فشار روهم هاشو پلک.  نشست لبش رو بزرگ

 ... بيا: - محمد

 کرد باز طرفين از رو چادرم.  رفتن و کردن خلوت مرتضي و علي.  جلوتر رفتم

 ... که ندارم دوست...  معلومه کامال اندامت...  تنگه ولي...  بلنده مانتوت: -محمد

 بده ادامه نذاشتم

 ... درنميارم که گفتم: -

 ... نميشه که اينجوريم -محمد

 بهم رو کتش و ساعدش روي انداخت رو چادر.  کرد باز سرم از رو من چادر بعد و درآورد رو کتش

 قد هم باهام خودشو و شد خم.  گرفت رو بازوهام. خنديدم ريز.  بود بزرگ واسم خيلي.  پوشوند

 .گرفت صورتم مقابل صورتشو و کرد

 ... فقط... نيست مشخص اندامتم اينطوري: -محمد

 وردخ حرفشو اي دفعه يه ازينکه کردم تعجب.  کرد نگاه بهم پا سرتا از و کرد قطع حرفشو يهويي

 . گفت برد مي سرم از هوش که لبخندي با و چشام تو زد زل.  کرد کج سرشو. 
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 ... بخورمت ميخواد دلم االن: -محمد

 . کردم عوض بحثو و دزديم ازش نگاهمو.  گفت شيرين چقد.  پوستم زير دويد خون

 ... چي؟ فقط: -

 بينيم روي زد رو اش اشاره انگشت

 ... نداريم خنده و شوخي هم مرتضي با...  خوري نمي جم من کنار از: -محمد

 لمفي خاطر به همش ميدونستم که هرچند.  شد مي آب دلم تو کيلو قندکيلو.  بود خدام از که من

 . دادم فشار هم رو چشمامو.  ناهيده جلو کردن بازي

 .... چشممم: -

 ... بال بي: -محمد

 . ماشين تو گذاشت رو چادرم.  در دم رفتيم

 تعجب از که داشتن بازي آتيش وسايل انقدر.  محمد و علي اين کردن مي شلوغ چقدر که واي

 . بازي آتيش و کردن مي کاري شلوغ و خنديدن مي بلند بلند.  درآوردم شاخ

 سربه ليع.  ها بود علي تقصير البته.  شد مي گرفته حالم خيلي ميکردن شوخي گاهي که ناهيدم با

 چند هر محمد.  بودم اضافي چندکه هر.  بهم گذشت خوش خيلي کل در ولي.  ميذاشت همه سر

 . زد مي داد بار يه دقه

 ...؟ دستش دادين نبينم خطرناک چيز...  بديناااا فشفشه فقط من کوچولوي خانوم به: -محمد

 خب.  بود مونده باز متر شش دهنم که کردن مي کارايي يه محمد و علي.  خنديدن مي هم همه

 يم رفتار وآروم معقول خيلي دوربين جلو و مردم جلو و بودن چش تو بس از.  طفلکيا داشتن حقم

 ... اي غريبه نه بود دوربيني نه که االن.  کردن

 جدا من از ميگه ديوونه.  طرفم اومد محمد بعد يکم.  کردن نمي رو و دوتا اين بودن شلوغ چقدر

 .  خوشگذروني ميره اينجا ميکاره منو بعد نشو
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 . ايستاد روبروم

 ... بيارم؟ برات ميخواي فشفشه: -محمد

 و کردم اشاره دستش توي هاي وسيله به.  نخنديدم اصال ولي کنه مي شوخي داره دونستم مي

 گفتم

 ... اينا از: -

 گفت آروم و جلوتر اومد و برگردوندم رومو قهر حالت با.  کرد نوچي

 ... خطرناکه اينا آخه...  نکن قهر پس...  برسم حسابتو نميتونم بقيه جلو...  ببين: -محمد

 گفتم و کمرم به زدم رو راستم دست.  کردم نگاه بهش

 ... ؟ نداره خطر تو واسه چرا: -

 . داد جوابمو خودم لحن با و گرفت منو ژست دقيقا

 ... بزرگم من چون: -محمد

 . کردم مي قهر بايد چون گرفتم خودمو جلو ولي بزنم قهقهه ميخواست دلم چقد که وااي

 ... تري بچه منم از تو: -

 گفت و خنديد

 ... شم مي بچه بودني تو با: -

 هک بگيرمش اومدم.  کردم تشکر ازش ذوق کلي با.  طرفم گرفت ابشار يه.  کنارمون اومد مرتضي

 . زد قاپش محمد

 ... کنم مي روشنش واست خودم بيا: -محمد

 مهه کنه روشنش واسم تا زد زانو و جلوتر رفت قدم دو وقتي ولي.  گفتم بهش بيراه و بد لب زير

 . دمز بد حرف بشم فداش...  اين...  اين به که کردم خودم نثار برابرشو دو و گرفتم پس فحشامو

 . کرديم نگاهش همه.  زد صدا رو محمد بلند علي.  گرفت مي اوج داشت که بودم آبشاري به خيره

 . بره زود که کرد اشاره محمد به دست با علي
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 ... داره کارت علي...  محمد: -مرتضي

 . کرد مکث يکم محمد

 ... خانووووم؟ ناهيد: -محمد

 برادرش جمع از ناهيد.  جام سر شدم خشک.  لرزيد وجودم همه ناهيد کردن صدا و کارش اين با

...  ؟ بودن خوب اينقد محمد با ناهيد خانواده چرا راستي.  ما طرف اومد و شد جدا شايان و

 باز ليو کردن مي برخورد احترام با و خوب باهاش خيلي اينکه با...  مثلنااا بود داده طالق دخترشونو

 صميمي ولي باهم بود خوب رفتارشون.  هم به نشن نزديک زياد ميکنن سعي که بود مشخص

 ... بودن مي نبايدم.  نبودن

.  ناهيد طرف دويد خودش چون جلوتر بياد ناهيد نذاشت.  گرفت ازم رو فکر فرصت محمد

 . خنديد بلند ناهيد که گفت چيزي يه گوشش در و شد خم شد مي رد ناهيد کنار از که همونطور

 . شد مي پر داشت چشمام.  دنيا تمام سنگيني به.  سنگين بغض يه. گرفت بغضم

 هک روزي اون از اصال.  کرد نمي دعواش خنديد مي بلند ناهيد وقتي که داشت دوست ناهيدو اونقدر

 خيلي محمد اون قبل تا واال.  ميونشون شد خوب اينقد بيرون رفتم و گذاشتم تنهاشون کالس سر

 حمدم با راحت و عادي خيلي.  بود همين ديدم که اول از ناهيد رفتار خداييش ولي.  بود سرسنگين

 اب رسيدم راه از تازه که مني اونوقت حاال.  نداشت روش مالکيتي حس هيچ انگار. کرد مي برخورد

 . شم مي زنده و ميرم مي ناهيد به نگاهش يه

 . واستاد کنارم اومد ناهيد

 ...شد؟ تموم هات فشفشه: -ناهيد

 نزديک اومد مرتضي

 ... داشت کارتون داداشم مرتضي آقا: - ناهيد

 عدب.  کرد نگام يکم.  انگار شد حالم متوجه.  نشن سرازير هام اشک تا زدم لبخند زور به.  خنديد

 گفت بهم مهربون لحن با

 ... گفت؟ بهم چي ميدوني: -ناهيد

 . انداختم باال شونه
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 ... نيس مهم: -

 و تمواس کنارت بيام گفت....  بگم بهت که مهمه من واسه ولي نيس مهم تو واسه...  باشه: - ناهيد

 ... کنه صحبت باهات و شه نزديک بهت مرتضي نذارم

 . دونستم مي هم رو دليلش اينکه با.  ريخت قلبم

 ... کنه داري امانت صورت بهترين به ميخواد...  دستش امانتم من چون: -

 نگاهشو رد.  کرد پرتاب ديگه جا يه نگاهشو.  بگه چيزي يه خواست مي انگار.  کرد نگام هم باز

 کنيد؟ مي خوردم داريد چقدر ديگه بسه.  محمد به رسيدم و گرفتم

 ... نبود حواسم اصال نخوندم نماز...  تو برم من ببخشيد: -

 . ديگههم به عاشقونتون هاي نگاه و بمونيد ها شما.  کنم فرار موقعيت از خواستم دروغ اين با فقط

 زير زدم راحت و سجده رفتم.  نبود خونه تو کسي.  شم آروم تا خوندم نماز دورکعت و داخل رفتم

 رو اشکام.  خاموش هم چراغ و بودم اتاق توي.  شدم بلند سجده از و کندم دل باالخره.  گريه

 بينمب کنم نگاه نتونستم.  زد رو چشمم نورش.  شد روشن چراغ که برم پاشم خواستم.  کردم پاک

 . بستم رو چشمم چون کيه

 ...باشه؟ خاموش ميشه: -

 . کرد خاموش

 ... کردي؟ گريه: -مرتضي

 ... و برسه سر محمد باز ترسيدم مي.  زد مي تند تند قلبم.  بود فضول چقدر بشر اين واااي

 ... کشي مي عذاب داري چقدر ميدونم: - مرتضي

 کشيد عميقي آه

 يم صبر ولي...  بگم بهت ميتونستم االن همين و نبود صميميم دوست محمد کاش: -مرتضي

...  يادم ناهيد که باالخره...  ميکنم کنم صبر سال صد شده...  برگرده خانوم ناهيد وقتي تا... کنم

 ... رسه مي حرفم گفتن زمان که باالخره

 . آوردم نمي در سر حرفاش از.  بود روبروش به نگاهش و در به بود داده تکيه
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 داره غرورت کني مي حس که فهمم مي...  دختري يه تو...  وحشتناکه...  دونم مي: -مرتضي

 ... ميشه شکسته

 ... شم نمي منظورتون متوجه من: -

 مشه دونيم مي که ما...  نميدونن بقيه...  بقيه جلوي...  توعه با محمد رفتاراي منظورم: -مرتضي

 ... فيلمه

 دادم جوابشو آروم. گفت مي راست.  کشيدم آهي

 ... نشدم بزرگ اونقدر هنوز من...  احساساتم...  شخصيتم...  غرورم تنها نه: -

 دهش هرطور...  کن تحمل...  کن صبر ديگه خورده يه...  بگم بهت ميشد کاش...  ميدونم: -مرتضي

 که...  کنم مي کمکت خودم...  خودم...  ميدم نجاتت ها غصه اين همه از...  گردونم برمي رو ناهيد

 ... که... 

 من نجات...  ؟ دوني نمي دردمو وقتي کني کمک من به ميخواي چطور تو آخه.  کرد سکوت يکم

 ... کنم نمي پيدا نجات...  ميشم نابود فقط ناهيد اومدن با بمونم محمد کنار که اينه

 ... محمد ببخش منو...  دارم نگه خودم تو تونم نمي ديگه خدايا: - مرتضي

 سياهي و سايه فقط اتاق داخل از من دلي همين به و بود روشن بيرون چراغاي.  من به رو چرخيد

 رو دونفر سايه انگار دليل همين به.  بودم کرده گريه چون سوخت مي چشام.  ديدم مي رو مرتضي

 . در قاب تو ديدم مي

 ....  من....  عاطفه: -مرتضي

 مين اشتباه چشام.  شدن تفکيک هم از کامال ديدم مي دوتا که اي سايه که بود نزده حرفشو هنوز

 .... بود محمد.  ديدم چشمام جلوي رو مرگ.  بودن اونجا دونفر واقعا.  ديد

 . در چهارچوب رو گذاشت دستشو هم محمد و در به بود داده تکيه مرتضي

 ... بزنم حرف باهات بايد مرتضي: -محمد

 طرف چرخيد و گرفت در از رو اش تکيه مرتضي. بودم ترسيده واقعا من ولي. اومد مي آروم نظر به

 رو نماز جا و شدم بلند جا از. جيبش تو کرد فرو رو دستاش و ايستاد روبروش محمد. محمد
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 من لمث ناهيدم. خونه ورودي در جلو بودن استاده هم ناهيد و علي. بيرون رفتم و گوشه يه گذاشتم

 هم روي چشاشو. شدم خيره علي به التماس با و جلو رفتم. نگرانه بود معلوم. بود پريده رنگش

 .داد فشار

 ... ميشه درست چي همه...  آبجي نباش نگران: -علي

 چرخوندم سرمو. ديگه نبود عصباني محمد حتما. کرد تر آروم هم رو من اين و بود آروم خيلي علي

 کامل. گفتن مي چي شنيدم نمي. کردن مي پچ پچ هم با آروم خيلي. مرتضي و محمد طرف

 ... گفت گوشم دم آروم.  ايستادم ناهيد کنار و برگشتم

 ولق ديگه حاال ولي....  بدوني بايد که رو چيزي اون گفتم مي بهت تا ايستادي مي کاش: -ناهيد

 ...دادم

 و محمد به وحشت با. اومد صدايي يه که چرا بپرسم اومدم.  کردم مي نگاهش باز چشاي با

 تو رفتگ رو پيرهنش بعد و مرتضي سينه به کوبيد دستاشو کف محکم محمد. کردم نگاه مرتضي

 . زد مي داد.  مشتش

 ... بفهمممم....  ميگي چي داري بفهم مرتضي: - محمد

 . زد ادد بود مشتش تو اش يقه که همونطور و ديوار به کوبيدش محکم محمد.  زد نيشخند مرتضي

 ... کنم مي خورد دندوناتو کني غلطا اين از ديگه بار يه: -محمد

 . کرد مي نگاه محمدو فقط. کرد نمي خودش از دفاع واسه حرکتي هيچ مرتضي

 .. ؟ بيارم يادت من يا...  ؟ کي خاطر به يادته...  کني اينکارو ميخواستي هم قبال...  هه: -مرتضي

 محکم و بيرون کشيد موهاش از رو دستاش.  موهاش الي زد چنگ محکم.  بست چشماشو محمد

 بکشه نهبز نبود بعيد هيچ.  محمدم حال بود وحشتناک.  بودم ترسيده خيلي.  ديوار به کوبيد مشت

 . يکيو

 . عوضي.  شد نمي الل که بيشعورم مرتضي

... نداري روش مالکيتي هيچ تو... محمد فهمم نمي رو بازيات ديوونه اين دليل من: - مرتضي

 .... دوني مي خوب اينو خودتم
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 . شد پاره اش حنجره کنم فکر که زد داد جوري محمد

 .... مرتضي...مرتضي: -محمد

 اب مرتضي. بود خورده جا کامال علي. بودن ترسيده تا دو اين من از بدتر. ناهيد طرف چرخيد علي

 گفت بلند صداي

 من.. .بکني توني نمي کاري هيچ هم تو... نميشم بيخيالش بازيات مسخره اين با من: -مرتضي

 ... نم ک مي ن ولش... محمد کنم نمي ولش

 . افتادم هق هق به ترس شدت از. مرتضي گوش تو زد محکم سيلي يه محمد

 ...شو خفه...  کنم احترامي بي بهت نذار...  مرتضي شو خفه: -محمد

 ....بدو...نفهمه چيزي کسي دقه چن تو بياد کسي نذار بيرون برو شما خانوم ناهيد: -علي

 و مالکيت از داشت ريز يه همينطوري مرتضي.  دوتا اون طرف دويد علي. رفت دستپاچه ناهيد

 . گفت مي چي فهميدم نمي که کردم مي گريه بلند اونقدر. زد مي حرف چيزا اينجور

 ... لطفا کن بس مرتضي: - علي

 .کرد قفل و بست درو و اتاق توي داد هل شونم تا دو علي

 حال خاطر به هم فقط و فقط. کردم مي سکته داشتم.  ويال تو اومدم چي برا برسر خاک منه اخه

 مي داشت شدت به. لرزيد مي داشت وجودش همه. بودمش نديده اينطوري هيچوقت. محمد

 گفته من نفس به چي احمق مرتضي نبود معلوم. بودم کرده وحشت محمدم حال خاطر به. لرزيد

 يسر يه شنيدن با. کردم مي هق هق و اتاق در به بودم زده زل همينطور. افتاده حال اين به که بود

 به خي آب و موندم قدر اون. دستشويي توي دويدم سريع. بقيه تو ميان دارن که فهميدم صدا و سر

 رو سفره نصف ديدم و بيرون اومدم.  رفت بين از چشام و بيني قرمزي تا زدم صورتم و سر

 از ره. حالمون بود تر بد يکي از يکي. شديم سفره چيدن مشغول ناهيد با. کمک رفتم. انداختن

 ولي کنه آرومم لبخندش با داشت سعي همش ناهيد. دوختيم مي هم به رو نگرانمون نگاه گاهي

 .زدن مي داد نگرانيشو چشاش

 نشسته .زنن مي خصوصي و دوستانه حرفاي و اتاق تو رفتن تايي سه پسرا کردن مي فکر هم بقيه

 ولط قرن يه اندازه واسم بيرون بيان در تا. زدن مي حرف نفر سه اين قشنگ دوستي درمورد بودن
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 هاي مو با محمد. در سمت به چرخيديم سريع دستپاچه ناهيد و من. شد باز در باألخره ولي. کشيد

 پدر. دبو باز پيرهنشم باالي دکمه. بيرون اومد زده چنگشون مدام بود معلوم که ژوليده وحشتناک

 .خنديد بلند علي

 گرفتين؟ مي کشتي: -علي پدر

 آروم. جلو برم کرد اشاره من به و زد مصنوعي خيلي لبخند محمد. ناهيد و من جز. خنديدند همه

 ... آوردي روزش به چه ببين. مرتضي بميري اي. رفتم

 .... بريم کن جمع: -محمد

 ششگو تو بزنم يکي خواست مي دلم. بودم عصبي نهايت بي مرتضي دست از. لرزيد مي صداش

 بهش؟ گفتي چي بپرسم و

 و بودن کرده محاصره رو سرش دستاش کف و بود نشسته صندلي روي مرتضي. اتاق تو رفتم

 هاي زانو رو دستاشم و زمين روي بود نشسته زانو روي جلوش هم علي. پاش رون روي آرنجاشم

 . بيرون رفتم و شدم بيخيال. انگار نبود جور وضعيت. بود مرتضي

 ... بريم...  ام اماده من: -

 مادر و پدر ولي. کرد خداحافظي و مياد مهمون واسمون داره که گفت و کرد عذرخواهي کلي محمد

 شکرت کلي. ماشين پشت گذاشتن زور به و ظرف توي کشيدن غذامونم و نشدن بيخيال مرتضي

 مي ولي بوم سرعت عاشق. کرد مي پرواز داشت. افتاد راه محمد. شديم ماشين سوار و کرديم

 رأتج ولي بودم ترسيده يکم. اصال نيست رانندگي به حواسش و نداره درستي حال االن دونستم

 رهخي بيرون به. بمونم ساکت دادم ترجيح. نداره اعصاب اصال دونستم مي. بزنم حرف نداشتم

 مي ترقه و سوت صداي هرازگاهي هم باز ولي بود خلوت خيابونا. بود يازده نزديکاي ساعت. شدم

 و بود هنشست آروم خيلي االن ولي گرفت مي ضرب پاش يا انگشت با يا بودني عصبي معموال. اومد

 ونبار قطره تا چند. خودمون خيابون تو پيچيديم. عصبيه بودم مطمئن ولي. خورد نمي تکونم

 .ماشين جلوي شيشه روي نشست

 رشدپ شيشه آپارتمان جلو برسيم تا. حاال تا بودم نديده رو سوري چهارشنبه بارون... بارون...آخي

 رو ماشين. داشت نگه آپارتمان جلوي و شد رد پارکينگ ورودي جلوي از. بارون هاي قطره از

 به و نشستم خورده يه. در به داد تکيه و بست درو و شد پياده ماشين از آروم خيلي. کرد خاموش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

294 

 

 ور ماشين. شدم پياده هم من بعد ربع يه. کردم فکر و کردم نگاه ريخت مي که باروني هاي قطره

 بود اش سينه روي هاش دست. کردم نگاه بهش. دادم تکيه عقب در به و ايستادم کنار و زدم دور

. بود زمين روي راستش پاي نوک و بود کرده رد ضربدري چپش پاي روي از رو راستش پاي و

 و سر روي همينطوري بارون. بود شده آروم کنم فک. کرد مي نگاه زمين به و بود پايين سرشم

 دازمبن تا آوردم در بود تنم که رو کتش آروم. داد مي حال خيلي ولي بود نم نم. باريد مي صورتمون

 دستام از رو کت که بودن نرسيده بهش دستام هنوز. شد مي خيس داشت آخه. دوشش روي

 روي از رو کت. اصال زد خشکم. بود مونده باز دهنم. زمين روي کوبوندش محکم و بيرون کشيد

 فحر خودم با ريخت مي اشکام و رفتم مي باال ها پله از که همونطور. باال دويدم و برداشتم زمين

 .دادم مي فحش رو خودم و زدم مي

 رس ناراحتياشو و حرص همه يا کنه مي کبود رو صورتم و سر يا. هستم اش بکس کيسه من انگار

 باز درو خودم. برداشتم رو کليد. کنم آشتي باهاش نداره امکان ديگه دفعه اين. کنه مي خالي من

 محکم درو و اتاق توي دويدم و مبل روي کردم پرت حرص با رو کتش. کوبيدم سرم پشت و کردم

 خوابم تا کردم و کردم و کردم گريه انقدر. کردم گريه کلي. تخت روي روانداختم خودم و بستم

 .برد

 صداي. بود سردي عرق خيس بدنم تمام. نشستم سريع. پريدم خواب از وحشتناکي صداي با

 وبارهد و شد روشن اتاق که بودم فکرا همين تو. شايد انفجار صداي. يعني؟ بود چيزي ديناميتي

 بود تاريک هم جا همه. کشيدم جيغ اراده بي. شد زده وحشتناک برق و رعد يه. شد بلند صدا

 کممح چيزي يه. شد اضافه هم اي ديگه صداي يه که دهنم تو اومد مي داشت ترس از قلبم. لعنتي

 نمي بارون درشت هاي دونه يا بود تگرگ. کنار زدم رو پرده و جلو رفتم آروم. شيشه به خورد مي

 لباسام .کردم مي سکته داشتم. کردن مي برخورد شيشه با بدجور.  بودن سنگين خيلي فقط دونم

 هشب تا گشتم محمد دنبال و بيرون رفتم تند و کردم مرتب سرم روي رو روسريم. بود تنم هنوز

 دونه نمي. شبي نصفه رفته گذاشته کجا نبود معلوم باز. نبود محمد. بود صبح 4 ساعت. ببرم پناه

 . گشتم رو جا همه. تاريکي؟ و تنهايي از دارم وحشت من

 اومدم اتاقش از. بود شده زندگيم وارد محمد وقتي از گريه بود شده کارم کال.  گرفت ام گريه

 دمدوي و سرم تو کوبيدم محکم دونه يه. ريخت قلبم. مبل روي کتش به افتاد چشمم که بيرون

 ها پله از و تمبايس آسانسور منتظر نتونستم حتي. نبستم سرم پشت هم رو در دستپاچگي از. بيرون

 به هنوز محمد. بود درست حدسم. حسين امام يا. کردم باز رو آپارتمان ورودي در.  پايين دويدم
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 حاال تا شب 22 ساعت از. بود پايين سرشم و ماشين به بود داده تکيه و بود ايستاده حالت همون

 شکنار دويدم. نيومده بند اصال بود معلوم هم کصافط بارون اين. من خداي واااي. بارون زير مونده

 . زدم ضجه. کرد مقاومت. کشيدم رو بازوش و ايستادم

 ... محمد: -

 .کردم مي گريه

 ... تو بريم بيا: -

. کشيدمش دوباره. چکيد مي لباساش و بدن و سر و صورت از آب فقط. بود شده خيس وحشتناک

 .نشد کنده

 ...چته؟ تو آخه...تو بريم بيا...من جون...محمد: -

 و دمکر قفل رو ماشين و برداشتم رو سويچ سريع. ماشين از شد جدا ايندفعه. کشيدمش دوباره

 با. حاله بي و جون بي خيلي کردم مي احساس. خونه طرف بردمش و بغلم گرفتم رو بازوش

 بقهط رسيديم. جاش همه از جکيد مي آب فقط. بود ايستاده دوش زير انگار. باال بردمش آسانسور

 و متعادل نا و سست هاي قدم با. بيرون بره تا داشتم نگه و کردم باز رو آسانسور در. خودمون

 و جلو دمدوي. ديوار به گرفت دستشو که بود نرسيده در به هنوز. دنبالش منم.  بيرون رفت سنگين

 تپش انداختم رو چپش دست. بود مست خيلي. بود افتاده بودم، رسيده دير لحظه يه. گرفتمش

 رو زورم همه. کمرش دور کردم حلقه رو خودم راست دست و گرفتم انگشتاشو محکم. گردنم

 يها اشک اين به. شد مي تر سست و سست داشت هي. بودم بسته کار به داشتنش نگه واسه

 يزيچ نذاشتن اشکام. کردم نگاش. کنم مي چيکار دارم ببينم دادن نمي امونم که هم ام لعنتي

 و کردم پاک چشامو بود دستم تو که محمد دست پشت با. بود شده خيس لباسام همه. ببينم

. بود سخت خيلي وزنش تحمل برام. بود بسته چشاشم و بود افتاده طرفي يه سرش. کردم نگاش

. تو ببرمش تا بستم کار به داشتم زور هرچي و گفتم علي يا يه. دارم نگهش تونستم نمي ديگه

 اتاقش تا بود اي بدبختي هر با. زور به برداره قدم خواست مي حالش اون با طفلک خودشم

 همه. واي اي. برگشتم و کندم رو لباسام و اتاقم تو دويدم. تخت روي خوابوندمش و رسوندمش

 دشکم از. کردم مي کاري يه نيومده در تخت تشک به تنش خيسي تا بايد. بود آب خيس پتوش

 مرفت و اتاقم از برداشتم هم بزرگ حوله.  برداشتم کن گرم کت و شلوار و شرت تي يه عجله با

 االح تا. بيرون کشيدم آستيناش از هاشو دست و بازکردم پيرهنشو هاي دکمه آروم اول. سراغش
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 فکراي و دادم فحش رو خودم سريع بعد ولي شدم جوري يه اولش. بودمش نديده اينطوري

 شبدن. بيرون کشيدم بدنش زير از رو پيرهنش و ذهنم از بيرون ريختم شرايط اون تو رو مزخرف

 .پوشوندم بهش رو شرتش تي. کردم خشک رو

 ...بگم؟ چي بزنم زنگ. زدم مي زنگ علي به بايد کنم فک...کنم؟ چيکار شو بقيه حاال...واااي

 محمد هک فکرايي از همه از بيشتر. تنش تو خيس لباساي با ميشه تر بد حالش اين هم بايد علي تا

 مه فکري هر. کنار ذاشتم مي رو خجالت بايد. بود شوهرم اون ولي. ترسيدم مي بکنه بود ممکن

 باساشمل بقيه و بستم چشامو و گفتم اهلل بسم يه. االن بود محمد سالمتي مهم. نبود مهم کرد مي

 رو کشيدم هم کاله يه و کردم خشک موهاشو و پوشوندم بهش رو کتش بعدش. کردم عوض

 هم ور خيس لباساي و بالکن توي کردم پهن و بيرون کشيدم زيرش از هم رو خيس پتوي. سرش

 مدک از پتو تا دو و بردم خودم اتاق از بالش براش. کندم کفشاشو. لباسشويي توي کردم شوت

. ردک مي اي ناله يه و داد مي تکون سرشو گاهي از هر چون. نبود بيهوش. کشيدم روش و برداشتم

 داشص واسه دلم. ببينمش اينطور خواست نمي دلم اصال. قلبم به زدن مي خنجر انگار کردني ناله

 اييچ براش تا بيرون رفتم. خوند نمي بود وقت خيلي. بخونه واسم خواست مي دلم. بود شده تنگ

 پزخونهآش رفتم مي داشتم. بجوشه آب تا خوندم نماز اول. بود پنج ساعت. شه گرم بلکه تا کنم دم

 دستمال و اسفنج يه. بود شده کشيده محمد اتاق تا در دم از که افتاد اي درياچه به نگاهم که

. بود شده 6 ساعت. اتاق تو بردم و ريختم چايي براش. کردم تميز رو خيس جاهاي کل و برداشتم

. وشر گذاشتم رو دستم. روش نشستم و تختش کنار گذاشتم و بردم آشپزخونه از هم صندلي يه

 براش تميز پارچه يه با يخ آب کاسه يه دويدم.  سوخت مي داشت. بود داغ کوره عين. حسين يا

 قيهب روي گذاشتم و کردم خيس هم رو دستم...رو خيس دستمال پيشونيش روي گذاشتم و آوردم

 اش پاشويه...بودم ترسيده خيلي...ها آب ميشد بخار سريع...نداشت اي فايده...صورتش

 سخي دستمال و کردم اش پاشويه وقفه بي فقط ظهر نزديکاي تا...نداشت اي فايده بازم...کردم

 بس از زنمب زنگ کسي به نرسيد ذهنم به هم اصال..نبودم بلد کاريم هيچ...اش پيشوني رو گذاشتم

 بوسيدمش و زدم حرف باهاش و کردم اش پاشويه و کردم گريه انقدر...بودم ترسيده و بودم هول

 تاقا تو که اي اضافه وسايالي...پايين اومد تبش کمي يه باألخره که شه خوب کردم التماسش و

 پختن واسه گرفتم کمک کم يه ازش و جون مامان به زدم زنگ...بيرون بردم و کردم جمع رو بود

 سوپ واسش خوام مي خورده سرما يکم محمد که گفتم بهش هم نشه نگران اينکه براي...سوپ

 مي ذوق همه از بيشتر سنم بخاطر...کرد کمکم و رفت ام صدقه قربون کلي...کنم درست
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 کم کم...شدم سوپ پختن مشغول...نبود عادي غير چيز شوهرش به زن يه رسيدن وگرنه...کرد

 درو رفتم...بود تنم لباس...شد زده در که بزنم محمد به سر يه برم اومدم... شد مي آماده داشت

 ...بود ايستاده در پشت نگران علي...کردم باز

 …نميدين؟ جواب رو گوشياتون چرا...ها؟ شما کجائين...سالم -:علي

 ...گفتم بهش...ماشين تو مونده جا مون ها وسيله تمام که افتاد يادم....داخل اومد

 ...آخه کردين لبمون به جون: -علي

 نزدين؟ زنگ خونه به چرا خب: -

 ...کرده قدغن محمد: -علي

 ...کردم نگاهش سوال با

 بيرونه؟...کجاست؟ محمد: -علي

 و پريشون خيلي...کردم تعريف براش چيزو همه...گلوم تو نشست بغض ديشب آوري ياد با

 گفت محمد اتاق سمت رفت مي حاليکه در...شد ناراحت

 نکردي؟ خبرم چرا...آبجي؟ نگفتي من به چرا آخه: -علي

 ...افتدم راه سرش پشت

 ...دليل يک و هزار به...نشد ولي...خواستم مي: -

 ستايد علي...نشستم محمد تخت لبه و پايين...صندلي روي نشست علي و محمد اتاق تو رفتيم

 ...دستاش تو گرفت محمدو

 ...داغه چقد: -علي

 ...گرفت ازم نگاهشو

 بي؟ خو...داداشم؟...داداش؟...محمد؟:-علي

 ...داد فشار محمدو دستاي باز علي...بود بسته چشاش...داد تکون سرشو آروم محمد
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 که ممطمئن ولي...کشيده عذاب چقدر نميدونم...براش بوده سختي خيلي شب ديشب آبجي: -علي

 بارون زير ايستادن ساعت چند خاطر به افتاده اينطور و شده دچارش االن که رو حالي اين

 ...آورده درش پا از مرتضي حرفاي اينطور که براش بوده وحشتناکي شب ديشب...نيست

 ...شد حاکم سکوت و کردم نگاهش يکم...آوردم نمي در سر حرفاش از هيچي

 ...بيارم چايي براش برم: -

 که نيست ضعيف اينقدر هم محمد تازه...آورديم در زياد بازيا ديوونه اين از محمد و من: -علي

 ليلد حالش اين...شده مرد که کشيده سختي زندگيش تو انقدر....اينطور موندن بارون زير بخاطر

 ...بگم برات تا بشين...داره اي ديگه

 چرخيد علي...اولم جاي سر نشستم آروم...بود کرده اشغال رو گلوم فضاي بدجور بغض

 ...بودم مشتاق و منتظر...بود داشته نگه دستاش تو رو محمد دستاي هنوز ولي...طرفم

 ...آبجي ببين: -علي

 راست و چپ به بار چند سرشو محمد...بدوزم بهش رو نگاهم که شد باعث محمد خوردن تکون

 مي زور به و اومد مي در چاه ته از رسما که صدايي با بعد و آهسته و آروم خيلي...داد حرکت

 گفت شنيدمش

 ...کارت...اين با...نگيرش...ازم...قسم پرستي مي...هرکي به رو...تو...علي: -محمد

 ...بوسيد رو محمد پيشوني بار چند و شد بلند علي

 ...بگو خودت و شو خوب تر زود...شو خوب فقط...بخواي تو هرچي...داداش باشه...باشه: -علي

 خبر چه ديشب فهميدم مي کاش...تا دو اين زدن حرف لفافه در و کنايه همه اين از بودم شده خل

 ولي...بودم محمد زندگي وسط...وسط اين من چون...بود پررويي پرسيدم مي من اگه ولي...شده

 چي ديشب اصال...اينا؟ ميگن چي...خبره؟ چه آخه...صندلي روي نشست دوباره...بودم کاره هيچ

 ...شد؟

 ...بگي؟ خواستي مي رو چي داداش: -

 ...کرد اشاره محمد به علي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

299 

 

 ...آبجي ميفهمي خودت اش موقع به: -علي

 ....اينجا خبره چه بگه منم به يکي خب: -

 ...کشيد ريشاش به دستي علي

 ...فهمي مي رو چي همه...کن تحمل ديگه يکم ولي بگم خواستم مي...آبجي: -علي

 نشون رو خشونتم بار اولين براي و دادم تکون سري...بودم عصبي واقعا...بودم سوزونده آمپر

 ...دادم

 نجااي خودت تو...چه؟ تو به فضول دختره بگه نيست يکي آخه...بفهمم نيست الزم...ممنون نه: -

 يفضول خوام مي عذر...داري؟ چيکار ديگه کارشون با...کنن مي تحمل دارن زور به و هستي اضافي

 ... کردم

 ضبغ...زدم سر يه سوپم به و آشپزخونه توي رفتم...بيرون زدم...عصبانيت از لرزيد مي دستام

 تو ومدا علي که نشد دقه چند...ميز پشت هاي صندلي از يکي روي نشستم...بزرگي چه به داشتم

 سرشو و ميز روي گذاشت دستاشو کف اول...ايستاد روبروم و زد دور رو ميز اومد...آشپزخونه

 رو صندلي...چشام تو شد خيره و باال گرفت سرشو بعد ثانيه چند...کردم نگاش...پايين انداخت

 ...روبروم نشست و کشيد

 ...نگم که دادم مردونه قول االن همين...بزنم قولم زير که نکن مجبورم: -علي

 ...بفهمم چيزي نيست نيازي که گفتم که من: -

 زمان...موضوع اين توئه به مربوط که بگم حد همين تا فقط...فهمي مي اش موقع به: -علي

 "...کنه مي تعيين محمد....نيست ما دست هم گفتنش

 ...نگيره ام گريه تا بودم گرفته کار به رو زورم همه...زدم پوزخندي

 همين قرارمون اولشم از....پس؟ کنه مي تعارف چرا...ديگه؟ شم گم برم بگه ميخواد: -

 ...ميرم بخواد که هم فردا همين...باشه...گرده مي بر داره ناهيد متوجهم...بود

 ...هاش مو الي کرد فرو دست علي
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 مدمح بذا...داره فرق کامال موضوع...نيست چيزا اين اصال...ميري تند داري کوچيکه آبجي: -علي

 ...کرده اعتماد بهم...بزنم قولم زير نکن مجبورم...بگه بهت خودش

 هال توي رفت و شد بلند هم علي...بريزم چايي براش تا دم بلند...نزدم حرفي ديگه

 ...شنيدم مي هم رو اش تلفني مکالمه ريختم، مي چايي داشتم که همينطور...پذيرائي

 ... خوبي؟ مرتضي سالم: -علي

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

 کجايي؟: -علي

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

 ...محمد خونه بيا پاشو: -علي

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

 ...ببيني رو چيزي يه تا بياي خوام مي نه: -علي

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

 ...ببيني رو محمد حال و بياي: -علي

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

 اون ايحرف ببيني و بياي خواي مي فقط...نيست امکانش ولي آوردمش مي تونستم مي اگه: -علي

 ...آورده محمد روز به چه شبت

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

 ..فهمي مي بينيو مي خودت...بيا: -علي

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

 ...ببين و بيا خودت...نميگم...نه: -علي

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

 ...درآري دلش از بايد...کن آماده حرفاتم...باشه: -علي
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............. 

 ...منتظرم: -علي

 چاييشو...نشد بدل و رد حرفي هيچ ديگه...جلوش گذاشتم و بردم رو چايي...مبل روي نشست

 ...شد بلند و خورد

 ...دوباره گردم مي بر نداره اشکال اگه...دارم کار بيرون ساعت دو يکي من آبجي: -علي

 ...خودتونه خونه اينجا...حرفيه؟ چه اين: -

 ...اومدم منم بياد تا...بياد قراره مرتضي: -علي

 ...دادم تکون سري

 ... چشم سر قدمتون: -

 

 گذاشتم دست...بود بسته چشاش...اتاق تو بردم و ريختم سوپ يکم محمد برا...انداختم راهش

 تيوسخ شب...بود داغ خيلي باز ولي...بود اومده پايين خيلي تبش خداروشکر...پيشونيش روي

 گفتم گوشش دم آروم و جلو بردم رو سرم...بود گذرونده

 ...بيداري؟؟: -

 ...عقب بردم رو سرم و خنديدم...آروم خيلي...داد تکون سر

 ...بخوري انگشتاتم که آوردم سوپي يه...پاشو: -

 ...ندارم ميل: -محمد

 ...زوريه...بخوري بايد: -

 شده تنگ زدناش داد و صداش واسه دلم...بود جون بي خيلي...اومد مي چاه ته از صداش

 کشکم خواستم مي...گرفت مي درد قلبم...ببينمش وضعيت اين تو خواست نمي دلم اصال...بود

 ...شد خيره بهم و کرد باز چشاشو آروم که بشينه کنم

 ...شرطي يه به: -محمد
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 ...چي؟ واسه شرط: -

 ...بخورم قاشق يه اينکه واسه: -محمد

 ...شرطي؟ چه: -

 ...کني؟ مي قبول: -محمد

 قاشق؟ يه فقط: -

 ...زد جوني بي لبخند

 ...بخورم قاشق چند که داره تو به بستگي: -محمد

 ...شرطي؟ چه: -

 ...بود شده گرد چشام

 ...بخورم هم و شم خوب هم...کن بوسم: -محمد

 يه لمد ته چرا نميدونم...عاطفه تو اي جنبه بي چقد آخه...بازي ديوونه به کرد شروع دوباره باز قلبم

 مدت..نداره چون...کرده غلط من دل ولي...داره دوست منو داشتني دوست مرد اين ميگفت چيزي

 ذاشتمگ بالش تام چند و کردم بلندش...بگيرم نشنيده حرفشو کردم سعي...کردم سکوت طوالني

 اين براش بميرم...نداشت زوري انگار اصال...بود حال بي و سست خيلي...بشينه راحت تا پشتش

 اتوروز اين هيچوقت ديگه و بميرم اي...کرد؟ بلندم و کرد بغل پتو و بالش با منو که آدميه همون

 يم نگام فقط...نکرد بازشون...لبش طرف بردم و کردم پر رو قاشق و برداشتم رو سوپ...نبينم

 و بود سرش پشت که بالشايي و تخت لبه به داد تکيه رو سرش...گرفت ازم هم رو اون که کرد

 ...بست چشاشو

 ...ندارم ميل...نميخورم که گفتم: -محمد

 ...نخور اصال: -

 ارناه که ديروز از افتاد يادم که برم پاشم خواستم و تخت کنار عسلي روي گذاشتم رو بشقاب

 که احواليش ميض اين با اونم...ساعت 24 از بيشتر...آب ليوان يه حتي..نخورده هيچي ديگه خورد

 ...تخت لبه نشستم شدم بلند...رسيدم مي بهش بايد کلي
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 ...بخور زور به...ديگه بخور بيا محمد: -

 ....من که بس از..ميشي کثيف...نيا من نزديک توأم...خورم مي خودم بده: -محمد

 قاببش...نميگم...نه ولي..دارم؟ دوسش بگم بهش شد مي چي...شد فشرده قلبم...نداد ادامه ديگه

 باال دآور حال بي و آروم خيلي دستشو...کرد باز چشاشو...لبش نزديک بردم رو قاشق و برداشتم رو

 دستش...کردم مي کارو اين خودم دل واسه...کرد اثر روم بدجور حرفش...ندادم که بگيره ازم تا

 ...بست چشاشو باز و پايين انداخت رو

 ...ندارم ميل...اصال ببرش: -محمد

 اش گونه سريع و آروم و جلو بردم رو سرم...گفت مي راست...من با ميشد ها بچه عين...خنديدم

 قتيو که بود بار اولين ولي بودم کرده کارو اين خيلي نبود متوجه وقتي و قايمکي...بوسيدم رو

 ونبد و زد لبخند يه...لبش نزديک بردم رو قاشق بعدش...بوسيدمش مي ميشه متوجه و بيداره

 رو بعدي قاشق...شدم لبو عين بودم مطمئن...کرد نمي نگام شد خوب...خورد کنه باز چاشو اينکه

 ...بردم

 ...ندارم ميل: -محمد

 خدا از که منم...قاشق؟ هر واسه...کنم؟ کارو اين خواست مي جدي جدي ديوونه پسره

 شش پنج کنم فکر...بوسيدم رو اش گونه هم سر پشت بار چند و جلو بردم رو سرم بازم...خواسته

 هم سر پشت رو ها قاشق آدم عين ديگه...رفت نمي لبش رو از لبخند...بود هم دلم ته از...بود تايي

 گفت دوباره که سوپش بود نشده نصف هنوز...خورد مي

 ...ندارم ميل:-محمد

 کردم نگاش...نکرد باز چشماشو ولي خنديد اونم...خنديدم بلند دفعه اين

 ...بازم؟: -

 گفت آروم که جلو بردم مي رو سرم داشتم...کرد بسته و باز چشاشو

 ...نه اونجا: -محمد

 ....وا...جلو؟ برم من خواست مي...ملت پرروأن چه...حسين يا...  بود لبم به نگاهش
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 ...ديگه بسه...خوردي سوپ خيلي ديگه کنم فک: -

 محاالت جزء واقعا...جلو برم بود محال...بود حالت همون تو همچنان ولي...درآوردم زبون براش

 ...بود

 ...هنوز ولي گرسنمه من: -محمد

 ...بخور بگير خودت پس: -

 ...باشه: -محمد

 يدکش و گرفت رو صورتم طرف دو بشقاب جاي به ولي باال آورد دستاشو...طرفش گرفتم رو سوپ

 هوتمب و مات فقط مجسمه عين من باز...تر نزديک اومد آروم و کرد بلند سختي به گردنشو....جلو

 بود سالم اگه...مريضه کرده رحم خدا...کرد برداشت چي اين و گفتم چي من...بود زده خشکم

 کرد مي فکر وگرنه ديد نمي خداروشکر...زدم لبخند...ويري هيري اون تو بود گرفته خندم....که

 اش ديوونه...بود خدام از...کرد نمي فکر راه بي هم اصال که البته...مياد خوشم خيلي

 ور قولش دونم مي خدايا...نگيرش ازم عظمتت به رو تو...خدايا...داشتم دوستش عاشقانه...بودم

 خدابا...ميخوامش ناهيد از بيشتر شاهدي تو...ميخوامش من...چي؟ من پس ولي دادي ناهيد به

 اگه...نميتونم...ببرم دل ازش نميتونم واقعا ديگه کاراش اين با خدايا...باشه من مال پسر اين بذار

 خاطراتش با ابد تا....بشم اي ديگه مرد هيچ زن نميتونم ديگه من بشه من مال که هم نخواهي

 محبت...باهاش دارم خاطره حداقل که خداروشکر...مرده همين ابد تا شوهرم...کنم مي زندگي

 ...پرسيد رنجوري لحن با و چشام تو شد خيره و گرفت فاصله ازم... خيلي...ازش ديدم

 ...مياد؟ بدت من از: -محمد

 رو تمصور همچنان لرزونش و داغ دستاي ولي بود پايين سرم...کنم نگاش تونستم نمي خجالت از

 ...بودن کرده محاصره

 ...گفتي مي تو اول کاش...بگم بهت ترسم مي: -محمد

 اروم و تر جلو برد رو سرم...دهنم تو کشيدم رو لبام...چي؟ نپرسيدم حتي...کردم سکوت باز

 توي رفتم و ميز روي گذاشتم رو سوپش بود زده يخ حاال که شقاب...بوسيد رو پيشونيم

 دليلي چه وگرنه...داره دوستم پروروندکه مي سرم توي فکرو اين مدام رفتاراش...اتاقم

 چه ولي...کرد نمي رو کارا اين وگرنه...کنم مي حس آره...داره؟ دوسم...چي؟ ناهيد پس...داره؟
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 دوست ومن شايد...برگرده ناهيد خواد مي اون...بکنيم تونيم نمي کاري باشه داشته دوستم...فايده؟

 ليو...کنه استفاده ازم ميخواد فقط و نيست حس هيچ شايدم...ناهيده عاشق ولي...باشه داشته

 عشقش جز کسي نميتونه باشه نفر يه عاشق که کسي و...نيست حرفا اين اهل محمد

 يهرچ...خودت به توکل خدايا...گفت مي داشت اگه...رسم نمي جايي به فکرا اين با...بيخيال...رو

 زده در زنگ تا خوندم ساعتي دو يکي...خوندن درس به کردم شروع و نشستم...بخواي خودت

 متن لباسام همون ديشب از...کردم باز درو رفتم و بستم رو کتابام...بودم خسته حسابي...شد

 ...کنار کشيدم...داد سالم و زد لبخند بهم لي...ديدم رو مرتضي و علي...کردم باز درو...بود

 ...بفرماييد سالم: -

 و داد سالم يه و کرد کوتاهي مکث يه جلوم.بود پايين سرش مرتضي...تو رفت و شد رد علي

 علي صداي...اوهوع...زير سربه چه...آورد؟؟ مي در رو چشام که بود مرتضي همون اين...گذشت

 ...کرد پاره رو افکارم رشته

 خوردش به زور به...آبميوه و ميوه يکم اينم...مامانمه سفارش گياهي داروي سري يه آبجي: -علي

 ...بده

 ...بستم درو و اومدم خودم به

 ...خريد برم خواستم مي خودم اتفاقا...ممنون خيلي...داداش کردين شرمنده: -

 خنديد علي

 ....محمد قول به: -علي

 کرد کلفت صداشو بعد

 ...اس مردونه کاراي چيزا اين و خريد...بده انجام رو خونه تو کاراي باس زن: -علي

 از رو نگاهم...بود زير سرشم و اپن به بود داده تکيه علي کنار مرتضي...خنديديم علي و من

 و يدکش اتاق در دم تا رو مرتضي علي...شده؟ چي پرسيدم علي از سرم حرکت با و گرفتم مرتضي

 ...بست درو...تو کرد پرتش

 نه...چاي نه...آبجي فقط...کنه مي تعيين وقتشو محمد که مربوطه اي مسئله همون به: -علي

 ...ميبرم و ميام خودم بعدش کنم مشخص رو تا دو اين تکليف اول...ميوه نه...شيريني

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

316 

 

 جون مادر...طرفش رفتم...خورد زنگ تلفن...بست درو و تو رفت هم علي...دادم تکون سر

 ...برداشتم رو گوشي شوق و ذوق دنيا يه با...محمد مامان...بود

 ...تنها تنها برم قربونتون من الهي...جونم مامان سالم: -

 ...زد قهقهه

 ...مامان؟ خوبي...کن دلبري کم بسه بسه...دختر تو قربون سالم: -مامان

 ...کارا؟ اين از بلدم اصال من... مامان؟ بود کجا دلبري... خوبم: -

 ...نگو که عاشقه همچين بچه...کرده؟ چلش و خل منو پسر اين کي پس... نيستي؟ بلد: -مامان

 ...کشيدم آهي

 مي چيکارا ميگم...اينجا ميگه کجاس عاطفه پرسم مي بهش زنم مي زنگ دفعه هر: -مامان

 ...گردم مي دورش دارم ميگه... کني؟

 انرژي...نميداد امون قلبم ولي...بازيه حرفاش اين دونستم مي که اين با پايين ريخت هوري قلبم

 ...خنده زير زدم بلند...گرفتم

 ...صبح؟ فردا يا افتين مي را امشب ايشاال خب: -مامان

 ... مامان؟ چي واسه: -

 ...باشين اينجا تحويل سال قراره که نگفته بهت محمد که نگو: -مامان

 تحويل سال تونيم نمي...کرده تب...شده مريض يکم محمد...نيست جور شرايط آخه مامان: -

 ...ميام شد خوب اينکه محض به ايشاال...بيايم

 نهات هم عروسيت روز صبح...برات بميرم الهي...باشين تنها که نميشه آخه...عيده اولين: -مامان

 ...بياره اينا و صبحونه واست نبود کسي...بودي

 هم تنها ضمن در...وضع اين با دارم مشکلي نه ناراحتم نه من...حرفيه؟ چه اين...من مامانِ نه: -

 ...نيستم

 ...بود؟ محمد شدن مريض وقت چه آخه...بشين پير هم پاي به الهي: -مامان
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 ...کنه مي کار بس از طفلک...ديگه نگين ماماني: -

 ...شده مريض چرا دونم مي که من...دارن رو هم هواي چه ببين..اوه اوه: -مامان

 ...زدم داد...بزنه سري بر خاک حرفاي خواد مي باز کنم فکر...خنديد بعدم

 ...مامان: -

 ...خنديد باز

 ...افتاده رفته گيج سرش گشته دورت بس از بگم خواستم مي...بابا نخور حرص: -مامان

 خيلي خودم مامان واسه دلم...کردم قطع ديگه هاي صحبت کمي بعد...خنديديم دوتايي بار اين

 روش به ولي بود کرده بغض اون...زدم حرف کلي باهاش و زده زنگ بهش...بود شده تنگ خيلي

 کنارش تونستم مي...نبودم دور ازش همه اين کاش...بود شده تنگ براش دلم خيلي...آورد نمي

 يم صحبت زياد ها خانوم ميگن بعد...تمام هم بعد و کرديم صحبت کلي...کنم کمکش و باشم

 شون چونه مردا وقتي برسه داد به خدا...نميان در بيرون و اتاقن تو اونا مدته چه االن...أه...کنن

 ...شه مي گرم

 نه...تکوني خونه نه...بودم نکرده کاري هيچ هنوز من و بود سال تحويل عصر فردا...من واي اي

 يرمم که نوشتم يادداشت يه...بخرم چيزايي يه تونستم مي شايد االن...کاري هيچ...سين هفت

 تا باشهن بلد رانندگي باس زن البته... کني نمي که رانندگيم...بيرون زدم و برميگردم زود و بيرون

 کم نکهاي تا گشتم هدف بي يکم خيابونا تو....  فته يادم ديگه منم کنم فکر... بده ياد بهش آقاش

 هيچي...هرچند...بخرم هديه محمد واسه بايد راستي آهان...کردم پيدا رو سين هفت وسايل کم

 زيچي هيچ ولي بودم بيرون بود ساعت يه...افتاد يادم خوبه...شوهرمه بخرم براش بايد...بيخيال

 داپي چيزي يه باألخره تا کردم رو و زير مغازه و پاساژ کلي...واسش کنم انتخاب تونستم نمي

 رسريس چيز يه اومد نمي دلم باز ولي...خونه گشتم برمي بايد زود و نداشتم وقت اينکه با...کردم

 هکليش چيزاي اين از و عطر و ساعت نداشتم هم دوست...کردم مي پيدا خوب چيز يه بايد...بخرم

 و خريدم خوشگل خيلي چرم کيف يه عاقبت براش..کردم مي نگاه رو ها مغازه تند تند...بخرم اي

 مرسيد وقتي...بود سرم تو خبيثانه فکر يه همش برگشتم راه تو...واسم کردن کادوش همونجا

 درست چيزي شامي يه تا آشپزخونه تو رفتم و اتاقم تو گذاشتم خريدارو سريع...بود 3 ساعت

 ...بيرون اومد شويي دست از علي...کنم
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 ... اومدي؟ باألخره...خانوم آجي سالم: -علي

 ...اومدم بله: -

 ... کني؟ مي چيکار...نباشي خسته: -علي

 ... کجاس؟ مرتضي آقا...واستون کنم درست شام هي...هيچي: -

 درست خودتون واس...ميريم داريم ما...نميخواد هيچي نه...کنه مي صحبت محمد با داره: -علي

 ...کنيد

 ...حاال هم با خوريم مي چيز يه لقمه يه: -

 ...ميايم ديگه روز يه...که نداريم تعارف نه: -علي

 ...ايستادم علي جلو و بيرون رفتم آشپزخونه از...سرم تو اومد ام خبيثانه فکر دوباره

 ...داداش علي: -

 ...خنديد علي

 ... چيشد؟: -علي

 ...بکشه؟ کاريکاتور خوب بتونه که شناسي مي رو کسي فقط...هيچي: -

 ...کرد تعجب

 ...چطور؟...آره: -علي

 ...زدم لبخندي

 اون از...خوندن حين در...بکشه واسم محمد از خوشگل و توووووپ کاريکاتور يه خوام مي: -

 ...حس تو ميره که وقتايي

 پرسيد شد، تموم که اش خنده...زد قهقهه دل ته از

 ...حاال؟ خواي مي چي واس: -علي

 ...تولدش...بدم هديه بهش خوام مي: -
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 ... تولدشه؟ کي دوني مي مگه تو: -علي

 ...فروردين 29...بدونه؟ کي ندونم من: -

 تواس موقع اون تا...ميگم بهش حتما...شناسم مي هم خيلي اتفاقا آره...آجي داري ايول بابا: -علي

 ...بگيري؟ قابشم خواي مي...کنه مي حاضر

 ...ببينه خودش که کنم نصب جايي يه خوام مي بعدشم...آره...تري پايه من از شما داداش: -

 ...استديوش تو ذاريم مي: -علي

 هک خنديديم مي داشتيم...خنديد مي بامزه چقدم...بود شلوغ چقد بشر اين خدا اي...خنده زير زد

 مدمح دونستيم مي چون داديم قورت رو مون ها خنده پمونم دوتا...بيرون اومد مرتضي و شد باز در

 ...نياورد باال رو سرش اصال مرتضي...واويالست ببينه

 ...اجازه با آبجي... خداحافظ جان علي: -مرتضي

 مونده مرتضي تغيير همه اين از واج و هاج...نداد بهمون حرفيم هيچ فرصت...بيرون رفت

 ديقه چند بعد و محمد اتاق داخل رفت هم علي...دوباره بپرسم نبودم حاضر هم اصال ولي...بودم

 ...طرفم چرخيد يهو رفتن موقع...کرد خدافظي و بيرون اومد

 ...کنيم مي نصبش هم با ميارم کنم، مي درستش کامل رو تابلو اين: -علي

 خواب دونستم مي...کردم خاموش رو چراغ...بود بسته چشاش...محمد اتاق تو رفتم آروم

 روي گذاشتم رو راستم دست کف...کردم نگاهش خورده يه و صندلي روي نشستم...نيست

 مودست محمد...انگار شد مي خوب داشت الحمدهلل ولي...بود داغ يکم...نه يا داغه ببينم صورتش

 نگارا...بوسيد دستمو کف...کشيدم آهي و پايين انداختم رو سرم...داد فشار و دستاش تو گرفت

 ...داد فشار رو دستم دوباره...داد دست بهم غريبي لذت...شد رد بدنم تو از ولت هزار برق

 ...کوچولو زحمتات همه خاطر به ممنون: -محمد

 ...کردم عوض بحثو

 ...فرستاده واسم اينو شيده ببين: -
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 که رو آهنگي...آوردم در مانتوم جيب از گوشيمو و کردم جدا دستاش از بهانه همين به رو دستم

 ...کرد نمي باز چشاشو...کردم پلي رو بود فرستاده واسم واتس با شيده

 ...قشنگه خيلي: -

-: 

 ...اميدن پر چشمات

 ...ميدن بهم رو قشنگي احساس

 ...ميخواست دلم که روزگاري و روز تو

 ...ديده منو حال ببينتم يکي

 ...احساسه پر قلبم

 ...حساسه تو دوريه رو چقد ببين

 ...دنيا اين تو دلتنگي وقت هميشه

 ...نميشناسه ديگه هيچکسو تو جز به

 ...آرومم

 ...نميدونم رو دنيا

 ...ام خونه اين تو تو، کنار که وقتي کافيه برام

 اي دفعه يه...رسوندمش مي محمد گوش به داشتم طريق اين از...بود خودم دل حرفاي واقع در

 شدم بيخيال...نيومد خوشش شايد...شد؟ چي نفهميدم...کرد قطع آهنگو و کشيد دستم از گوشيو

 ...داري دوست تو هرچي...کنم؟ درست واست خوري مي چي...محمد: -

 ...هيچي...ندارم ميل: -محمد

 ...خنديدم

 ...بخوري بايد...کردي؟ شروع تو باز: -
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 ..نشدم سير ظهر...بيار ات خوشمزه سوپ همون از خب: -محمد

 ويت گذاشتم اونو...آشپزخونه بردم و برداشتم...کرد اشاره عسلي روي بسته قنديل بشقاب به

 هايي چيز از...خورد رو همه آدم بچه عين دفعه اين...کشيدم براش و کردم داغ رو سوپ و سينک

 ...دادم خوردش به بود آورده لي که

 ...ام خسته خيلي: -محمد

 ...کشيد دراز

 ...بهت گذشت سخت خيلي...بخواب ديگه خب: -

 ...بوسيدم رو اش پپيشوني و شدم خم اختيار بي و کشيدم رو روش...بست چشاشو

 ...بود؟ کارم کدوم پاداش: -محمد

 گفتم گوشش دم

 ...خوردي غذا و بودي خوبي پسر که اين پاداش: -

 بونز به شايد...احساسمو کنم قايم ازش که نبود مهم برام ديگه...نگفت چيزي ديگه و زد لبخند

 فکر اون ات بيام حرکتايي يه داشتم دوست وقتا بعضي ولي عاشقشم کردم نمي ثابت و آوردم نمي

 ديز توهم تو باز...بگه کنه جرئت داره دوسم اگه که...کنم باز براش راه يه و...مياد بدم ازش نکنه

 نيک مي فکر کنه مي نگات يکي تا...ديگه اي جنبه بي...سقف به اعتماد...اشتها خوش چه...دختر

 دناهي با جطور نديدي...بگه بخواد و باشه داشته دوست رو تو محمد درصد يه کن فکر...خبره چه

 و زدن رو حرفاشون انگاري گذاشتم تنهاشون که روزي همون اصال...شدن؟ جور و جفت

 بهم که شم گم برم بگن بهم اي محترمانه جور يه که فرصتن يه منتظر االنم...کندن وا سنگاشونو

 نمي دل و نميرم خونه اين از نياري زبون به وقتي تا...محمد خوندي کور ولي...نخوره بر

 فردا...يتکون خونه به کردم شروع و بستم رو اتاقش در...بيرون رفتم...بکنم دل که نميتونم...کنم

 مکرد شروع...اينا و کاري تميز خورده يه واسه خانوم حاج کمک رفتم مي بايد فردا تازه...بود عيد

 الدستم با هم رو ها پارکت و انداختم برق و تميز کشيدم دستمال رو جا همه...اينا و گردگيري اول

 مثل رو جا همه خالصه...کردم مرتب و انداختم برق رو محمد استديوي و کردم تميز آب کم يه و

 سين هفت سفره يه اپن روي...برداشتم اتاقم از هم رو سين هفت وسايالي...کردم گل دسته

 ردمک عوض و کندمشون...تنمه هنوز لباسام که فهميدم تازه شد تموم کارم وقتي...چيدم خوشگل
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 و بالش و پتو به و ديدم فيلم خورده يه هم شه تموم تا...کردم روشنش و لباسشويي انداختم و

 از رو بالشش و پتو...داشتم برشون و زدم سر بشن خشک بودم گذاشته بالکن تو که محمد کفش

 ساعت...شدم مي بيهوش داشتم خستگي از...نداشتم خودم چون خودم اتاق تو بردم خواسته خدا

 مي يدارب زود بايد صبحم...بخوابم تا رفتم بالکن تو شده شسته هاي لباس کردن پهن بعد...بود 7

 ...خوابيدم و گذاشتم وقت 79/3ساعت واسه گوشيو...شدم

 حسابي و ساعته نيم دوش يه و حموم پريدم سريع و شدم بيدار خواب از گوشيم آالرم صداي با

 بود خواب...آخي...اتاقش تو رفتم.  کردم حاضر صبحونه محمد واسه بيرون اومدم و گرفتم

 شتمياددا يه...بخوره شد بلند وقتي تا تختش کنار عسلي رو گذاشتم رو سيني...برم قربونش

 ذوق کلي...پايين رفتم و سرم رو انداختم چادر يه بعدم...خانوم حاج کمک ميرم که واسش نوشتم

 گل دسته رو خونه منم و خودش و محمد و من واسه کنه درست ناهار اون شد قرار...خدا بنده کرد

 ارک که همونطور...کشيدم دستمال و و کشيدم جارو رو خونه کل...بود چيده رو سينش هفت...کنم

 واسه بود قرار هاش بچه...ميگفت هاش بچه و زندگيش از اون و کرديم مي هم صحبت کردم مي

 من حاال...انداختم برق رو جا همه...بکنن پيرزن به کمک يه نميومدن نامردا...بيان تحويل سال

 کال...مزد مي غر کلي کنم پهن رو لباسشويي لباساي گفت مي مامانم وقتي که بودم دختري همون

 تو تنبلي اصال االن ولي...خوردم نمي تکون جام از خونه تو...بودم شده عوض آسمون تا زمين

 هم خيلي خونه تو...کردم مي تعجب خودم که ميدادم انجام رو کارا عشق با همچين...نبود وجودم

 ...افتادم پيامبر حديث ياد...محمد جلوي بودم مطيع و آروم کامال حاال ولي بودم بداخالق

 ...دبخش وسعت ها آن رزق در و کند نيکو را اخالقشان خداوند تا کنند ازدواج جوانانتان بگذاريد "-

 کار يکم هنوز...بخوريم محمد با و ببرم ناهار تا کرد صدام خانوم حاج شد تموم که کاريا تميز

 گوشيشو و خونه تلفن...خونه به زدم زنگ...برداشتم رو تلفن و گرفتم اجازه ازش...بود مونده

 چهي که آدميم همون من...شه بلند جاش از نباشه مجبور زدن زنگ اگه تا عسلي رو بودم گذاشته

 هم و کردم مي کمک بقيه به هم کردم مي داري خونه هم حاال ولي اومد نمي بر دستم از کاري

 ...برداشت...بود جالب خيلي...پرستاري

 ... بله؟: -محمد

 ...بهتري؟...خوبي؟...خواننده آقاي سالم: -

 ... خوبي؟ شما...نويسنده خانوم بله: -محمد
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 ..خوردي؟ تو صبحونه...ميارم ناهار برات االن...مونديا تنها ببخشيد...خدا شکر خوبيم هم ما: -

 ... خوري؟ نمي ناهار من با تو مگه...خوردم چيزايي يه آره: -محمد

 ميام و ميدم انجام رو کارا و ميارم رو تو ناهار... خانوم حاج خونه تو دارم کار اينجا يکمم: -

 ...اشه؟ ب...خونه

 ...باشه: -محمد

 ... خدافظ...اومدم: -

 

 ازب کليد با رو خونه در...باال بردم رو بود چيده خانوم حاج که رو اي سيني... کردم قطع گوشيو و

 ينيس...داديم هم تحويل لبخند يه...تخت روي بود نشسته...محمد اتاق تو رفتم راست يه و کردم

 به دمدا تکيه و پاش کنار گذاشتم رو راستم دست کف...تخت لبه نشستم و پاش رو گذاشتم رو

 ...دهنش تو برد قاشق يه...شد نمي محو لبم رو از لبخند...دستم همون

 ...خوبي؟: -

 ...داد فشار هم رو چشاشو و زد لبخندي بهم

 ...نداري؟ تب: -

 ...ببين خودت...دونم نمي: -محمد

 ...جلو آورد لپشو

 ....کوچولو؟ ميگي من به بعد: -

 نارک کشيدم سريع...بوسيد دستمو هوا تو و داد تکون سرشو که صورتش رو بذارم دستمو اومدم

 ...دستمو

 ...کاريه؟ چه اين محمد:-

 کشيده من پاهاي و صورت روي رو صبح تا شب يه کوچولو دستاي اين...داري؟ چيکار تو: -محمد

 بي قدر اين ما کردي فکر...بوسيدشون بار هزار بايد...دوباره شم سرحال اينطور من تا شده

 ...معرفتيم؟
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 گفتم کنم عوض بحثو که اين واسه...زدم شرمگيني لبخند

 ...بردي؟ رو صبحونه سيني و شدي بلند جات از کي اجازه با تو: -

 ... نرم؟ هم دستشويي بابا: -محمد

 ...شدم بلند من بعدش...مونم تا دو خنديديم

 ...کنيم تحويل سالو بيام و کنم خانوم حاج کمک هم خورده يه برم: -

 ... مونده؟ چقد: -محمد

 ...دوئه ساعت االن...ديگه ساعت دو: -

 و ريختم ظرفا توي رو آجيل و شيريني و ميوه و دادم دکوراسيون تغيير خورده يه...پايين رفتم

 نيم فقط...سرم تو کوبيدو دونه يه...اومدن خانوم حاج مهموناي شد که نيم و 7 ساعت...چيديم

 هک هرچند...کنم دلبري و بپوشم خوشگل لباس داشتم تصميم...شم آماده داشتم وقت ساعت

 دويدم و کردم خدافظي...خودمو؟ نکنم خوشگل من خدايا خب...ولي...ناهيد به بود نامردي

 يه سريع...سرم پشت شد کوبيده در...اتاقم تو دويدم بزنم سر محمد به که اين بدون...باال

 و بود ردز اش تنه باال...پوشيدمش...بود تنم فيت...برداشتم پيرهن يه و کردم پام مشکي ساپورت

 شکيم صندل يه...بود خوشگل خيلي...بود ربع سه هم هاش آستين...بود مشکي پايين به کمر از

 ور زدم هم زرد کليپس يه...هام شونه رو ريختم و کردم شونه هامو مو بعدش...کردم پام خوشگلم

 ارب اولين واسه...خودمو کنم نقاشي کم يه سرم به بود زده...کنم جمعشون که اين بدون هام مو

 مک مداد يه و زدم فرمژه و ريمل و صورتم به ماليدم پودر کرم کم يه...کم خيلي ولي...محمد جلو

 دهش برابر چند چشام جلوه انصافي...کردم نگاه آئينه تو رو خودم...چشام توي اونم...کشيدم رنگ

 هميشه چون...بودم شده عوض واقعا ولي نماليدم زياد...زدم هم کمرنگ صورتي رژ يه...بود

 تحويل به بود مونده ربع يه...بودم رفته تازه که هم صورت و ابرو اصالح واسه...نداشتم آرايش

 خودم به کردم فوت و فرستادم صلوات يه...شه بلند کردم مي کمک محمدم به رفتم مي بايد...سال

 اب کنه نگام که اين بدون...اپن به داده تکيه محمد ديدم کردم باز که درو...شد فرجي يه بلکه

 هنپير يه با بود پوشيده مشکي کتون کت با کتون شلوار يه...کرد روشن رو استريو کنترل

 ابراهيمي ميثم آهنگ...شد پلي آهنگ يه...بود کرده شونه خوشگل خيلي هاشم مو...سفيد

 با...بود پوشيده هم تازه مشکي کتون...بود پايين هنوز سرش...داد گوش گذاشتم که همون...بود

 يرهخ...بودم ايستاده مات در قاب تو من...باال آورد رو سرش برد رو دلم که قشنگي خيلي ژست يه
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 ابراهيمي ميثم صداي ولي...خوندن به کرد شروع خواننده..نگاهش بود خاص خيلي...بهم شد

 نمم...بود ابراهيمي ميثم واسه متن و آهنگ ولي...بود محمد خود صداي آره...بود محمد صداي...نبود

 ...گرفت نمي ازم نگاهشو...اون به خيره

-: 

 ...اميدن پر...چشمات

 ...ميدن بهم رو قشنگي احساس

 ...ميخواست دلم که روزگاري و روز تو

 ...ديده منو حال... ببينتم يکي

 ...احساسه پر... قلبم

 ...حساسه تو دوريه رو چقد ببين

 ...دنيا اين تو دلتنگي وقت هميشه

 ...نميشناسه ديگه هيچکسو تو جز به

 ...نميدونم رو دنيا...آرومم

 ...ام خونه اين تو تو، کنار که وقتي کافيه برام

 ... ارومم...  آرومم

 ...رو خونه اين آرامش

 ...نرو ميگه که رو حسي

 ...مني جون که تو حتي

 ...توام مديون رو جونه اين

 ... دلتنگمو که حسي اين

 ... رنگمو خوش آسمون
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 ... آهنگمي و که وقتي

 .... توام مديون آهنگمو

 هنگ تو واقعا...بود خونده عالي...کارش اين واسم بود غيرمنتظره...کنم چيکار دونستم نمي

 ...بود شده پر چشاش خدا به...بود شده پر چشاش...بودم

-: 

 ...مون شيشه به زنه مي بارون که روزا

 ...پيشمون اينجا نشسته خدا انگار

 ...همش خيسه بودنت حس از چشام

 ...ازش ممنوم تو بودن بابت

 ... ازش ممنونم

 ...رو خونه اين آرامش

 ...نرو ديگه که رو حس

 ...مني جون که تو حتي

 ...توأم مديون رو جونه اين

 ...دلتنگمو که حسي اين

 ...خوشرنگمو آسمون

 ...آهنگمي تو که وقتي

 ...توأم مديون آهنگمو

 ...بود؟ چي کارش اين معني...ريختن اشکام

 تادهايس سينم هفت سفره کنار دقيقا...شد جدا اپن از...بکنه حرکتي يه گرفت تصميم باألخره

 تو برم که اين يعني...کرد باز هم از دستاشو...بهش خيره...بودم مونده مبهوت و مات...بود

 باال رو هام ابرو...کردم پاک رو اشکام...جلو برم تونستم نمي...ولي بود خدام از که من...بغلش
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 باال هامو ابرو باز...بيا که کرد اشاره سرش با و بهم زد چشمک يه...نه عالمت به انداختم

 اومد اونم...جلو برداشتم قدم چند...انداخت دستاشو...شد پلي اول از دوباره آهنگ...انداختم

 قدم يه و کرد باز هم از هم باز دستاشو...بيفته اتفاقي چه قراره االن ميدونستم...ايستادم من...جلو

... داد فشارم تر محکم...اش سينه تو کردم فرو سرمو...بغلش تو کشيد منو محکم...جلو اومد ديگه

 حرکت هام مو روي رو صورتش و بود کرده خم سرشو...کمرش دور شد حلقه ناخودآگاه دستام

 محکم...داره بهم حسي يه اون يعني...هست چيزي بينمون گفت مي حسم..بردم مي لذت...ميداد

 اين اب...بفهمه احساسمو که نبود مهم ديگه...نبود مهم...بوسيدم رو اش سينه روي...کرد بغلم تر

 خاص نگاهش حالت...چشمام تو شد خيره و گرفت رو صورتم طرف دو و شد جدا ازم کارم

 رو چشام طوالني و آروم و پايين آورد سرشو...شدم مي حل داشتم نگاهش تو...بود

 .... 2707 سال اعالم و اومد tv از توپ صداي...شد تموم آهنگ...بار چندين رو هرکدوم...بوسيد

 ...مبارک عيدت: -محمد

 باز کمرش از رو دستام حلقه خواست نمي دلم...کرد بغلم محکم دوباره...بوسيد پيشونيمو

 ...گفت نمي هيچي...کنم

 ...بدجنس؟ خوندي کي اينو: -

 انسش صبحم...بودم مشغول صبح تا و استديو تو رفتم خوابيدي تو اينکه بعد ديشب: -محمد

 ونهخ رفتي که بعدم...زدم خواب به خودمو بگيري دوش رفتي بزني سر من به اينکه از قبل آوردم

 ...خانوم حاج

 ... کردي؟ قطعش انداختم اينو ديشب چرا پس: -

 ... وروجک کردي مي آب بر نقش رو هام نقشه داشتي: - محمد

 ...ونمبم بغلش تو جا همين ابد تا خواست مي دلم...اش سينه روي گذاشتم پيشونيمو و خنديدم

 بد بهت عيد اين که ببخش...کني مي تحويل خانوم ناهيد کنار رو سال بعد سال از ايشاال: -

 ...ميگذره

 ...کرد جدام خودش از...شکنه مي داره استخونام کردم مي احساس...داد فشارم محکم

 ....ناهيد: -
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 ...لبم روي گذاشت شو اشاره انگشت...بدم ادامه نذاشت

 ...هيس: -محمد

 ...خنديدم

 "...خندي؟ مي چرا: -محمد

 ...کن نگاه رو انگشتت: -

 ...خنديد...انگشتش به بود ماليده ام صورتي رژ...کرد نگاش و خودش طرف چرخوند رو انگشتش

 "...اس؟ خوشمزه: -محمد

 ...عقب شد پرت قدم چند...دادم هلش...ريخت هوري دلم

 ...تلخه...زهرماره عين...  نخيررر: -

 سرخ روبان يه...درآورد سفيد کوچولوي خوشگل جعبه يه کتش جيب تو از...خنديد غش غش

 گفتم اي بچگونه ذوق با...طرفم گرفت و جلو اومد...روش بود خورده گره هم خوشگل

 ...واقعا؟...منه؟ واسه: -

 تطيلمس که توش بود نقره پالک يه...کردم بازش و گرفتم ازش باشم جوابش منتظر اينکه بدون

 مه پايين چپ سمت گوشه و روش بود شده حک کوچولو گل تا چند باال راست سمت گوشه بود

 متصل بهش هم اي فيروزه آبي بند يه و...بود شده حک يکاد وان روش...دار موج خط تا چند

 ...گردنم انداختش و آورد درش دستم از محمد...بود

 "...کنم مي جبران ايشاال...کردم درستش ديشب...ناقابله و کم خيلي اگه شرمنده: -محمد

 ...گرفتم دستشو و بوسيدم رو پالک

 دستت واقعا... نازه خيلي...ماهه خيلي...حرفيه؟ چه اين محمد....  کردي؟ درستش خودت واااي: -

 ...ممنون واقعا... نکنه درد

 ...شکرت خدايا...کردم تحويل رو سال محمد آغوش تو...محمد آغوش و بودم من دوباره

********** 
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 محمد

 ....اصفهااااان...جووووووونم آي...وااااايي: -عاطفه

 ...کردم نگاش...انداختم عقب به نگاهي يه آيينه از... کرد مي ذوقي چه...عزيزم

 ...بودي؟ نيومده تاحاال: -

 گفت ذوق با... طرفم چرخيد و کرد باز کمربندشو

 ...بيام داشتم دوست خيلي...!!!نههههه: -عاطفه

 ...گرفتم پيش رو خونه راه...شديم شهر داخل

 ...برسيم؟ مونده چقد...مخمد: -عاطفه

 ...خنديدم

 ...رسيديم ربعه يه: -

 من تا زد حرف دري هر از و گرفت حرف به رو من رو راه تموم... ذوقش از کردم مي ذوق چقد

 حثب...داديم گوش آهنگ هم کلي...رسيد بهم کلي...کند مي پوست ميوه برام... نره سر ام حوصله

 دست از از... ترسيدم مي ولي... خوامش مي چقد بگم بهش خواست مي دلم... کرديم

.. .عاشقه من اندازه اين کنم مي فکر و کنم مي شک گاهي که جوري...بود مهربون خيلي...دادنش

 يم گريه سرم باال صبح تا که شبي اون... موند مي فرشته يه عين واقعا... خامي خياالت چه ولي

 ات باشم مريض ابد تا خواست مي دلم...شو خوب خدا تورو گفت مي و بوسيدم مي و کرد مي کريه

 تو برادره هرچي از است برادرانه فقط احساسش کنم مي حس وقتي... باشه کوچولو اين پرستارم

 هيچ بوسمش مي وقتي حتي چون...نداره بهم اي ديگه احساس مطمئنم... شم مي متنفر دنيا

 ...نميده نشون العملي عکس

 بر الحمدهلل...بدهکارم بهت اساسي تشکر يه راستي آها... رو بقيه ديگه سپردم خودت به خدايا

 هزار...دکن افزون نعمتت نعمت شکر ميگن... بود بغلم توي سال تحويل که اين خاطر به...العالمين

 ...شکرت.. :( ...باشه جا همين جاش کشم مي نفس وقتي تا شايد... شکرت بار

 ...مخممممد: -عاطفه
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 ...مخمد؟ جون: -

 ...بزنه حرفشو بودم منتظر...کردم نگاش...نگفت هيچي

 ...خب؟: -

 ...رفت دلم...خنديد

 ...حرفش ميره يادش آدم ميشي مهربون اي دفعه يه آخه: -عاطفه

 ...براش رفت ضعف دلم

 ...نباشم؟ مهربون: -

 ...نمياد بهت: -عاطفه

 ...داشتم نگه در جلوي ور ماشين و کوچه تو پيچيدم...خنديديم مونم دوتا

 ...بانو اومديد خوش: -

 ..اينجاست؟؟: -عاطفه

 ....شد خاموش ماشين و چرخوندم سويچو و کردم باز بندمو کمر

 ...همينجاست بله: -

 تازه و تميز و تر لباساي دو هر...کردم مرتب رو هام مو و انداختم خودم به نگاهي يه آئينه تو

 ونهش موهامو و گرفتم... دستم داد و آورد در کوچولو شونه يه کيفش تو از عاطفه...بوديم پوشيده

 ...شديم پياده هم با بعد... کردم

 ...ياريم مي بعد ماشين تو بمونه اش بقيه... بردار ضروريتو هاي وسيله فقط: -

 اصفهان بود ماه پنج...خونه واسه بود شده تنگ دلم چقدر...زدم رو زنگ و درمون جلوي رفتم

 ...داد نوازش گوشمو مامان صداي... بودم نيومده

 ...کيه؟: -مامان

 ...خوايد؟ نمي مهمون: -

 ...خنديد مامان
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 ...شرمنده...داريم مهمون کلي خودمون بابا نه: -مامان

 ...کرديم نگاه هم به تعجب با عاطفه و من... گذاشت رو آيفون

 ...نکرد باز... در پشت گذاشتنمون جدي جدي: -

 ...خنديد عاطفه

 ...عاشقشم: -عاطفه

 گفت عاطفه که بزنم زنگ دوباره بردم دستمو...هام لب رو اومد لبخند

 ...کنن باز درو ميان خودشون کنم فکر...مياد صدا...واستا: -عاطفه

 روي رو اش روسري و چادر... شدم خيره عاطفه به...ايستادم منتظر و جيبم تو کردم فرو دستمو

 ...کرد نگام و کرد مرتب سرش

 ...خوبم؟: -عاطفه

 درو ...بود شمالي خونه... شد باز رومون به در بدم جوابشو کنم فرصت اينکه از قبل... زدم لبخند

 شتپ... نشست لبهامون روي بزرگي لبخند...بيرون اومد دست به اسپند مامان... کردن باز کامل

 نجااي آدم چقدر... حسين يا... بستن درو و حياط تو کشيدن رو ما... حامد سرش پشت و بابا سرش

... انگار بود گرفته عروسي واسمون دوباره برم قربونش مامانم... بودن ها آَشنا و دوست همه... بود

 همه با...بابا بعدش... بوسيدمون و کرد بغلمون همه از اول... رفت مي مون صدقه قربون همش

 اين دست از... خونه سمت شديم مي هدايت آروم و کرديم مي پرسي احوال و سالم آروم

 ...بود انداخته راه ساتي و سور چه...مامان

 ...رمابف...برم قربونت...گلم عروس اومدي خوش...چشم سر قدمتون...بفرمائين...بفرمائين: -مامان

... زدن مي دست که هم ها دختر... سرمون رو پاشيدن شکالت و نقل هام خاله...شديم داخل

 وت برقي چه... کردم نگاه عاطفه به... بوديم شده غافلگير واقعا... شدن پا ناحتراممو به آقايون

 بودن نتونسته خيليا...کرديم ماچ و بغل و پرسي احوال و سالم همه با دونه دونه... بود چشاش

 ...بيان عروسيمون

 ...کردم مي جبران بايد...  گرفت وجودمو همه خجالت... کنم عرض چه که هم عروسي
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 احتماال مامان... بودن کرده باز جا واسمون... نشوندمش خودم پيش و گرفتم رو عاطفه دست

 مي شيفتي همه... بود غروب... شد مي تاريک کم کم داشت هوا چون... بود گرفته شام مهمونيه

 اطفهع... بود برپا بيايي برو و شلوغي خالصه.... و تبريک و صحبت و نشستن مي جلومون اومدن

 گفت گوشم در و شد خم

 ...شناسم نمي هيچکسو من مخمد: -عاطفه

 ...خنديدم

 ...مطمئنا اينجان اينجاييم ما تا اينا...شناسي مي و کني مي عادت: -

 دادم ادامه

 ... نيستن اينجا مرتضي و علي فقط: -

 .کرد نگام

 ... آخي...  خاليه خيلي جاشون...  آرهههه: - عاطفه

 . کردم نگاهش چپ چپ

 ... چيزه...  که ميگم...  خب: - عاطفه

 . بود همون هنوز نگاهم حالت ولي بود گرفته ام خنده.  کنه عوض رو بحث ميخواست

 ... ميره دلش آدم ميزنن حرف شيرين چقد اينا محمد واااااي: - عاطفه

 . خنديدم

 مياد؟ خوشت: -

 ... گرفتم تصميم يه...  آرههه وااي: - عاطفه

 چي؟: -

 . نبود عالم اين تو انگار اصال.  بهش بودم زده زل من ولي.  بود اطرافش به نگاهش

 مشرط ترين مهم البته...  کنم ازدواج اصفهاني يه با....  کنم ازدواج خواستم اگه اينکه: - عاطفه

 .... شم نمي زنش واال...  باشه داشته لهجه که اينه هم
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...  شدم جوري يه اصال..  کرد نمي نگاهم خوبه.  شد عوض يهو حالم.  سرم رو شد آوار دنيا همه

 به اينکه يعني...  حرفش؟ اين ولي.  داره دوستم عاطفه که بودم شده اميدوار کلي.  ناپذير وصف

 کرف پيشم از رفتن به اينکه يعني... نکرده؟ ازدواج االن ميکنه فکر يعني...  کرد مي فکر ازدواج

 ... رفتن...  ؟ رفتن... ؟ ميکنه

 هک بشم متوجه و بيام خودم به تا کشيد طول طوالني مدت يه.  کرد اشغال رو گلوم فضاي بغض

 ... من به زده زل خاصي حالت يه با هم اون و بهش زدم زل من

 . بيرون اومديم حالت اون از هام خاله از يکي صداي با

 ...ميکونه نيگاش داره چيطور بيبين...  خانومشا نديدس حاال تا انگار...  محمد حاال خب: -خاله

 .پشتش زدم دونه يه.  کنارم نشست اومد حامد.  خنديدن همه

 ... ؟ چيطورس گلم داداشي: -

 عاااالييييي ميبينم را شوما که حاال: -حامد

 ...؟ ديگه ببرم خانومتا من هست اجازه...  محمد: - خاله

 کجا؟: -

 ...باهاش داريم خانومانه حرفاي هم خورده يه...  کونه عوض لباسشا ببريمش... بابا نترس: - خاله

 خاله و شد بلند جاش از لبخند با.  نکردم اعتراضي ام باطني ميل رغم علي.  کشيد رو عاطفه دست

 رشد تااينکه کردم نگاه اتاق به اونقدر.  رفتن سرشون پشت هم خانوما.  اتاقا از يکي تو بردش

 .شد بسته

 خوب دختراي مث اون که بارم يه حاال.  توروخدا ببين...  پايين انداختم رو سرم و کردم پوفي

 کنه؟ عوض بعد يکم لباسشو نميشه حاال...  نذاشتن اينا کنارم بود نشسته

 ليک و بابا و مامان و اصفهانو و دانشگاهو و درس از.  شدم صحبت مشغول حامد با و شدم بيخيال

 ...ديگه چيز

 گفتم و پاش رو کوبيدم رو دستم شد تموم که حرفامون

 بيارم ماشين تو از رو چمدونا ميرم: -
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 .شد بلند همراهم حامد.  بلندشدم

 ...مياريم هم با بريم: -حامد

 گفت و برداشت هم رو چمدون دوتا حامد در دم.  بيرون زديم

 ... کن ريس و راست رو کارا بقيه تو: -حامد

 رو مکيف.  کردم پارک حياط تو آوردم ماشينو و ريختم دور رو ها آشغال و کردم تميز رو ماشين يکم

 . خونه سمت افتادم راه و برداشتم بود توش کارم وسايالي و بود خريده عيدي واسم عاطفه که

 ..داخل بردن مي وسيله داشتن.  بودن ايستاده راهرو تو هام خاله دختر

 .خورد گوشم به يکيشون صداي.  بودن نفر سه.  بود بهم پشتشون

 ؟ کيه مالي کفشه اين: -

.  کرد يم اشاره بود شده کشيده آدمک روش که استار آل مشکي کتوني يه به.  گرفتم انگشتشو رد

 گفتم مشتي داشتي لحن با و کردم کلفت رو صدام

 ... فرمايشات؟... ماس خانومه واس: -

 ... طرفم برگشتن تاييشون سه

 ؟ کوچيکه چقد...  واقعا؟: -

 .براشون درآوردم زبون

 ... خودشم ديگه کوچولوعه ما خانوم:-

 .بود دانشجو ديگه دوتاي و بود دانشگاهي پيش يکيشون.  خنديدن

 محمد؟ سالشه چند جدي: -

 گفتم ذوق با

 ... نوزده: -

 ....آخييييي: -

 . کردم کلفت رو صدام باز
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 ...ميشه بد شم غيرتي... ها کنين مي نگاه من عيال کفشاي به نبينم ديگه: -

 .هوا رو رفت اشون خنده صداي. دادم تاب انگشتام با خياليمو سيبيالي همزمان و

 ... عاشق چه...  اوهو: -

 گفتم اصفهوني لهجه با

 ...نيميشد پيدا ازِش...  تکس من کوچولويه...  که چي پس: -

 . پرسيد تعجب با يکيشون

 به برسه چه. .. ؟ نديديم رو اش خنده که هستي بداخالقي پسرخاله همون واقعا تو...  ؟ محمد: -

 ... ؟ شوخي

 ديدم کردم باز چشم يهو.  که نبود خودم دست ولي.  بودم شده عوض خب.  گفتن مي راست

 . تصميمي و تالش کوچکترين بدون شده عوض رفتارم

 .خنديدم

 .... مخمد ميگه به ما خانوم: -

 و مشد رد کنارشون از.  خنديدن باز.  کنم صحبت اصفهوني لهجه با بودم گرفته تصميم ديگه

 . داخل رفتم

 ... :) اون بدون...  تنها...  من.  خودشون پيش بودن برده رو عاطفه...  چي؟ يعني عاغا

 باالخره . انداختن سفره وقت تا شيريني و ميوه و آجيل و خنده و صحبت کلي و آقايون کنار نشستم

 . بيرون بياد من عروس دادن رخصت

 رچاد و سفيد شال با بود پوشيده صورتي دامن و تونيک...  ؟ بود من فرشته اين...  جووونم اي

.  شواس رفت ضعف دلم.  بود شده ناز خيلي.  بودن کرده سرش صورتي خوشگل گلهاي با سفيد

 ... پووووف.... باشيم تنها ميذاشتن اگه که آخ.  بگيرم ازش چشم نميتونستم

 فرهس و کرد کمک همه پاي به پاي.  نرفت که نرفت بار زير ولي بشينه که کردن اصرار بهش کلي

 .اومد مهمون دوباره که بود شده چيده سفره.  انداختن رو

 . کرد باز رو در و برداشت رو آيفون مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

326 

 

 ....  امينس: -مامان

 هم رو عاطفه.  کشيدن رو شام.  کرديم روبوسي وباهم کرد احوالپرسي همه با و داخل اومد امين

 نارمک نشست...  نخوره جم و بشينه آقاش کنار باس زن...  که چي پس.  بشينه من کنار فرستادن

 .بود پا سر هنوز امين. 

 ... پسر بيشين جان امين: -مامان

 که بودم نکرده شروع رو غذام کردن کوفت هنوز.  گرفتم ازش رو نگام.  کرد اطرافش به نگاه يه

 دقيق.  باهاش کردن صحبت به کرد شروع ننشسته.  عاطفه اونطرف نشست صاف و اومد امين

 از گاهي از هر...  نه رو هاشون جمله ولي شنيدم مي رو صداشون تن...  گفتن مي چيا شنيدم نمي

 . کنن مي صحبت دانشگاه و درس به راجع که شدم مي متوجه بود کنارم که عاطفه هاي صحبت

 يکي خب...  ؟ بود قحط ادم آخه.  اومد نمي در خونم زدي مي کارد.  رفت نمي پايين گلوم از غذا

 .. حساسم؟ روشون که کسايي چرا...  ؟ امين چرا...  عاطفه کنار نشست مي ديگه

 جاتو شوپا گفتم مي همه جلو.  بکنم تونستم نمي هم کاري بدبختي از خب ولي بيرون بود زده رگم

 حرف جوريم...  ؟ ميزنن حرف ميشنن بينن مي همو وقت هر اينا چرا نميدونم من...  ؟ کن عوض

 اماجر بودن سوري از امين نکنه...  عروسيمون مثال روز همون مثل...  ؟ شنوم نمي من که ميزنن

 ....؟ عاطفه از نکنه... ؟ باشه داشته خبر

 فهعاط گوش دم اصفهانيش لهجه با امين که دفعه هر.  شه تموم کوفتي شام تا شدم زنده و مردم

 . کنه مي ريش ريش رو قلبم تيغ با داره يکي کردم مي احساس زد مي حرف

 احساس.  شد گوشيش مشغول و گوشه يه نشست هم امين.  کمک واسه رفت و شد بلند عاطفه

 . بود کوچکتر ازم سال هفت که پسري به من حسادت.  بود دار خنده.  ميشم خفه دارم کردم مي

 و ونآسم سمت به گرفتم رو سرم.  جيبم تو فرو رو دستام.  ايستادم حياط وسط.  حياط تو رفتم

 شم آروم تا کشيدن مي عميق هاي نفس.  اومد مي خونه توي از همهمه صداي.  بستم رو چشمام

 عميق نفس يه.  زدم حرف خدا با لب زير و کردم دعا کم يه.  حياط تو زدن قدم به کردم شروع. 

 . گفتم دادم مي بيرون رو نفسم که همزمان و کشيدم هم ديگه

 ( ...س) زهرا يا: -
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 با و جلوتر رفتم.  عاطفه هاي کتوني به افتاد چشمم راهرو تو.  خونه سمت رفتم.  بودم شده آروم

 نزديکشون بيشتر و کفشاش طرف دو گذاشتم رو پاهام شدن که جفت.  کردم جفتشون پاهام

 رفتم و آوردم در رو هام کفش حالت همون تو.  گرفت ام خنده کفشامون سايز مقايسه از.  کردم

 . داخل

 دبلن جا از و گفت بهشون چيزي يه من ديدن محض به.  بود نشسته هام خاله دختر کنار عاطفه

 . خنديدن هم اونا.  شد

 پرسيدم اخم با و بال دادم ابرومو يه.  نزديکشون رفتم

 ... ؟ شوما به گفت مي چي چي ما عيالي: -

 ... کنم خودشيريني کم يه برم گفت...  خدا به هيچي: -

.  شدم هام اس ام اس کردن چک مشغول.  نشستم ازشون فاصله با و انداختم باال رو هام شونه

 تنشس اومد قندون و شکالت کوچيک ظرف يه و بود توش چاي فنجون يه که سيني يه با عاطفه

 . کنارم

 . شدم زده ذوق خيلي.  دادن بهم رو دنيا همه که انگار...  بود؟ اين خودشيريني از منظورش پس

.  دچرخون اطراف به نگاهشو بعد.  کرد نگاهم چشم تو چشم.  بهش زدم زل و کنار گذاشتم گوشيو

 يم.  شناختم مي حالتاشو.  پايين انداخت رو سرش يکم.  شد شالش کردن درست مشغول بعد

.  نبود معذب ، دونست مي خودش شوهر رو من اگه شايد.  معذبه نگاهم زير شدت به االن دونستم

 گفت آرومي صداي با.  بهشه توجهم همه که شد مي هم خوشحال

 ... بزن حرفي يه...  بگو چيزي يه...  کنن مي نگاهمون دارن همه...  محمد: -عاطفه

 . لبو بود شده.  زدم لبخند

 ...نمياد؟ بدت که تکراري حرفاي از: -

 ... باشه چي تا: - عاطفه

 ... لبو عاشق که منم...  شي مي مزه با خيلي شي مي که لبو: -

 گفت حرص با و کرد ريز رو چشاش
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 ... طلبت محکم گاز يه: - عاطفه

 شقربون که هم مامانم.  ما رو بودن کرده زوم بيشترشون نصف انصافي.  چرخوندم سر.  خنديدم

 عاطفه سمت چرخوندم سر دوباره و زدم مامان به چشمک يه.  کرد مي نگاهمون عشقي چه با برم

 ... زد يخ چاييت: -عاطفه

 گوشيم وت رفتم دوباره.  داشت برش و شد بلند.  سيني تو گذاشتم رو فنجون و کشيدم سر چاييمو

 فرستاده مازيار و شايان هم تا چند.  دادم مي جواب ها کاري واسه ميخوندمو هامو اس ام اس. 

 برن شدن بلند گروه يه باالخره مدت يه بعد.  دادم جوابشونو.  بودن پرسيده ازم سوال و بودن

 يشپ آشپزخونه کنار امين و عاطفه.  کنم خداحافظي و شم بلند که باال آوردم رو سرم.  الحمدهلل

 ونمقابلش که برگه يه به و بودن شده خم دوتاشونم.  اپن به بودن داده تکيه و بودن نشسته هم

 مامچش ولي.  بدرقه واسه شدم بلند جا از.  رفت تحليل انرژيم همه.  کردن مي نگاه بود زمين روي

 . شدن بلند هم اونا.  بود عاطفه و امين رو همش

 لندب امين از هيکل و قد لحاظ از من.  بودن ايستاده هم کنار.  بود دوشم رو عالم همه خستگي انگار

 . بودم بزرگتر و تر

 .کنم فکر بيشتر نذاشت و ايستاد کنارم مامان

 ... همچينس؟ قيافت چرا...  هنو؟ نشدي خب مامان: -مامان

 ... ام خسته خيلي...  ام خسته مامان: -

 ... کونيد استراحت بريد شوما...  اتاق تو کونم مي پهن خواباتونا رخت ميرم االن: - مامان

.  رفتم سرشون پشت.  اتاق توي بردش و زد صدا رو عاطفه مامان مهمونا از گروه اون بدرقه بعد

 عاطفه.  اتاق تو کرد مي پهن خواب رخت داشت مامان و کرد مي جا جابه رو ها چمدون عاطفه

 . حوله يه و آورد در راحتي لباس واسم کردو باز رو يکي زيپ

 امانم.  نداشتم اي انرژي هيچ و کشيد طول يکم.  بگيرم دوش رفتم و برداشتم.  بود خوبي فکر

 . اتاق تو رفتم و کردم خواهي عذر همه از.  کنم استراحت اتاق تو برم گفت

 خاموش رو چراغ.  خواب رخت روي بود برده خوابش شال و چادر با همونطور...  جووونمممم اي

 . کشيدم ها پتو از يکي با روشو.  اونور انداختم و برداشتم رو چادرش آروم.  بستم رو در و کردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

329 

 

.  بود خواب کامال.  عقبتر کشيدم رو شالش.  کشيدم دراز کارش و کردم خشک حسابي رو موهام

 . عميق خواب يه

 کف . گردنم به چسبوندم رو پيشونيش و راستم بازوي روي گذاشتم و کردم بلند آروم رو سرش

 به چسبوندمش کامال و کردم حلقه دورش هم رو آزادم دست.  کمرش روي گذاشتم هم رو دستم

 . خودم

 شفشار خودم به بيشتر.  ميشد جا توش قشنگ.  بود ساخته عاطفه واسه رو من اغوش خدا اصال

 . دادم

 ... رفت در خستگيم....  آخيييييييشششششش: -

 . کردم بو موهاشو

 ... بگيره من از رو تو اصفهونيش لهجه اون با ميتونه کرده فک اگه خونده کور امين: -

.  نمک عوض حالتمو نميخواستم.  رومون افتاد پذيرايي نور و شد باز اتاق در.  بوئيدم موهاشو بازم

 . بره و بکشه خجالت خودش ديد کسي هر تا بستم چشمامو

 رو خواب چراغ و بست رو در.  حالت همون تو موندم پس نبود که غريبه.  مامانمه فهميدم بوش از

 بود باز چشمام.  کرد نگاهم.  ميز روي گذاشت ليوان يه و اب پارچ يه.  کرد روشن

 . گفت خنده با مامان

 ...کن حيا..  پسر پاشو: -مامان

 . خنديدم

 ... انداختم گيرش خوب االن...  ميره در دستم از ديگه وقتايه...  خدا رو تو نه مامان: -

 . کرد مي نگاه ما به لبخند با سرپا همونطور

 ... خوابس؟: -مامان

 .... جورم چي: -

 ...  خيجالت از بود زده جيغ تا چند تا واال...  ميگم: -مامان
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 . نزديکتر اومد مامان.  رو کوچولوم دادم فشارش تر محکم و خنديدم دوتايي

 ... برد خوابش زودم چي: -مامان

...  يکم.  موهام الي کردم فرو رو انگشتام و کردم باز دورش از رو نبود سرش زير که رو دستي

 . کردم نگاه مامان به و گرفتم فاصله ازش...  کم خيلي

 ... نخوابيده حسابي و درست شبه چند: -

 .. ؟ چرا: -مامان

 و کرد پاشويه منو فقط ريز يه ظهر تا بعدش و صبح تا شب از...  شدم مريض من که اونشب: -

 روعش و خوابوند منو بعدم و سين هفت واسه خريد رفته پيشم اومدن ها بچه بعدشم...  رسيد بهم

 يه نمم...  کنه کمک خانوم حاج به رفته شده پا زودشم صبح...  شب نصفه تا تکوني خونه به کرد

 و ليع خونه ديدني عيد رفتيم بعد و بوديم هم کنار يکم...  خونه اومد سال تحويل به مونده ساعت

....  بست رو چمدون و کرد جمع رو ها وسيله بقيه نماز بعد صبح باز... داييش پسر و اينا مرتضي

 هک گذاشته من سر به سر فقط راهم تو...  بياييم افتاديم راه ظهر...  واسمون اومد مهمون صبحم

 ... نره سر حوصلم و نخوابم

 . کشيد سرش از رو شالش آروم.  کنارمون نشست مامان

 ... کرد کمک کلي که هم اينجا: -مامان

 ... ؟ ازدواج...  ؟ پسرم خوبس چي همه: - مامان

 ... زندگيم تو اومد مي زودتر کاش...  عاليه: -

 دعواتون...  ؟ که کونين نيمي پيدا مشکل هم با زياد راهي اول اين حاال...  خدا شکر: -مامان

 ...؟ نيميشد

 ... چطور؟: -

 ... خوبي باهاش خيلي معلومه...  کوند نگات اخم با که نديدم بارم يه حاال تا: -

 . گفتم ناراحتي با

 ... صورتش تو زدم بار سه بشکنه دستم...  بداخالقتم و تخس پسر همون من...  مامان نه: -
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 .فتگ کنه کنترل رو صداش ولوم کرد مي سعي درحاليکه مامان.  پايين انداختم رو سرم شرمنده

 باشي پناهش اينکه عوض برديش غريب شهر تو...  آوردي؟ گير مظلوم...  کِردي؟ چيکا: -مامان

 ... معصوم طفلي کِرده چيکا مگه...  صورتش؟ تو زدي گرفتي

 ديوونگي که بود بهش عشقم خاطر به همش مامان...  کردم فکر بد من...  بود نکرده کاري هيچ: -

 ... کنم نمي غلطا ازين ام ديگه...  کشيدم منت کليم...  کردم

 دمناهي با.  داشت دوست رو عاطفه ناهيد از بيشتر خيلي مامان.  کرد نگاهش و کرد نوازش موهاشو

 دراينق که بود ديده خانومم تو چي نميدونم.  شدت اين به نه ولي بود صميمي و مهربون خيلي

.  حتي بودم نگرفته رو ناهيد دست هم بار يه حتي اينا مامانم جلو خداييش ولي.  داشت دوسش

 مرمهع روزاي بهترين حالم. ندارم گذشته به اي عالقه.  کنم فکر گذشته به ديگه خوام نمي اصال

... 

 ... بچس ذره يه...  کوچيکس چقد: - مامان

 بکس خوابش وگرنه اش خسته خيلي بود معلوم.  کشيد مي عميق نفساي.  کردم نگاه عاطفه به

 .ميشد بيدار زود و بود

 بيشتر برابر صد بايد...  چرخد مي دورت پروانه يه عين...  باش مواظبش خدا رو تو محمد: -مامان

 ... گذرم نيمي ازت وهلل کوني مي اذيتش بفهمم محمد...  بگردي دورش

 ... کن دعام...  زندگيم تو اومده آرامش و گذشته سختيا همه تازه...  کن دعا خيلي واسم مامان: -

 . چکيد مامان چشم از اشک قطره يه

 ... دلم عزيزي ميدونم: -مامان

 . رفت مي در براش جونم.  بود مهربون و ماه بس از نداشت لنگه دنيا تو.  بود تک.  بودم عاشقش

 ... بشم فدات نکن گريه...  بشم خوشگلت چشاي قربون...  مادرمن نکن گريه: -

 که عاطفه موهاي.  زد لبخند.  کردم پاک رو اشکش و آوردم در موهام الي از رو دستم.  زد لبخند

 نماو. خنديد مامان.  بوسيدم موهاشو و رفت در دستم از اختيار.  زدم کنار رو بود پيشونيش روي

 . شد بلند و بوسيد رو پيشونيش و شد خم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

332 

 

 ... نيمبگردو عروسما بيريم بايد بعدش...  ايد خسته حسابي دوتاتونم که بخوابيد ظهر تا: -مامان

 آزادم دست با هم رو خودم روي.  بست روهم رد و بيرون رفت و کرد خاموش هم رو خواب چراغ

 با ارب يه دقه چند هر و بود پيشونيش روي لبام...  بغلم گرفتم محکم رو عاطفه دوباره و کشيدم

 و ترين آروم. برد خوابم که زدم حرف انقدر.  زدم مي حرف باهاش آروم و بوسيدمش مي عشق

 ... عمرم خواب راحتترين

 بالدن.  کردم باز رو چشمام.  شدم بيدار شد مي کوبيده در به که آرومي هاي ضربه صداي با صبح

 ... بود کرده فرار باز...  بابا اي.  گشتم عاطفه

 گفتم کشيدم مي صورتم به رو دستم حاليکه در و نشستم

 ... بفرمائيد: -

 .بهش دادم سالم.  کردم مرتب انگشتام با موهامو.  داخل اومد عاطفه

 ...؟ نيستي که خسته....  ؟ خوبي...  کردم مي بيدار ديگه بايد ولي بخشيدا: - عاطفه

 . انداختم ساعتم به نگاهي يه.  شدم بلند جام از

 ... بودم نخوابيده اينقدر عمرم تو...  خوابيدم چقد ظهره...  اوه اوه: -

 ... کردي رانندگي هم اونهمه... نخوابيدي حسابي و درست که شبه چند آخه: - عاطفه

 اينکه بعد.  کرد جمعشون خودش و گرفت ازم اومد عاطفه.  شدم جام کردن جمع مشغول

 ... زدم مي ديدش و کامپيوتر ميز صندلي روي بودم شده ولو. کرد نگاه بهم کمد تو چيدشون

 ... باز؟ اي خسته: -عاطفه

 صورتم به کشيدم دست دوباره

 ... بره در خستگيم تا بدم فشار يکيو بايد...  ببينم بذار...  اممممم: -

 من ولي کنه فرار خواست مي همش.  بغلم توي کشيدمش پشت از و طرفش دويدم بالفاصله

 شروع حال همون تو.  خنديدم مي بلند بلند.  دادم مي فشارش خودم به و بودم چسبيده محکم

 دويد و داد هلم سريع.  شد زده اتاق در.  کردم مي کيف.  زد مي قهقهه.  دادنش قلقلک به کردم

 . داخل اومدن مامان و خاله.  اونورتر
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 ... صبحي اول باشه خير: - خاله

 . خنديديم همه

 ... ظهره لنگ...  ؟ بود کجا صبح جون خاله: - عاطفه

 ارالفر ترس با هم ما و کشن مي عربده کونيم بيدار شوهرامونا ميريم ما واال...  همون حاال: - خاله

 .... ؟ ميشد پا خواب از قهقهه با اينطور بداخالقت شوهري که کردي چيکا وروجک تويه حاال... 

 ميفهمي چه تو خاله آخ...  بود زده سرم به بدجور گرفتنش گاز هوس.  افتاد چال لپاش و خنديد

 ... کردس ديوونم ميگي که وروجکي اين

 ... ؟ بداخالق شديم ما حاال...  خاله نکنه درد شما دست: -

 . کرد نگام چپ چپ مامان

 ... بداخالق که چي پس: -مامان

 . پرسيد و کرد نگاه عاطفه به

 ... ؟ ميگه دروغ: -مامان

 ... گفتن رو محض حقيقت خاله...  جان مامان نه: -عاطفه

 . امروز بخورم کوچولو اين از بزرگ گاز يه بايد من اينکه مثل.  نه.  هاش خنده ازون.  خنديد دوباره

 نگرس بابا پشت دويد.  دنبالش منم.  بيرون دويد و پريد جا از فنر عين.  سمتش برداشتم خيز

 باز دستاشو هم بابا.  نبودم کن ول.  سرم به بود زده گرفتنش گاز هوس بدجور من ولي گرفت

 .  بخوره بهش دستم نذاره تا بود کرده

 ... ؟ بخيرته ظهر و سالم عوض پسر: -بابا

 . گفتم پاچگي دست با.  بودن هم هام زندايي.  بودن خونه بابا و دخترهاشون و هام خاله

 ... سالم سالم: -

.  دبو برداشته رو خونه کل خنده صداي.  بگيرم رو عاطفه داشتم سعي که من به بودن زده زل همه

 مي دوتامونم.  دنبالش منم و دويد مي.  برهنه پا.  حياط تو رفت و کرد فرار باز.  سمتش دويدم
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 دويد مي داشت.  کرد مي تر ديوونه رو من اين و.  خنده از کرد مي غش داشت که اون.  خنديديم

 . زد داد عاطفه.  تو اومد سنگک نون با حامد و شد باز در يهو که

 .... داداشي: -عاطفه

 . باشه عاطفه سنگر تا ايستاد و فهميد رو قضيه ديد که رو من حامد.  ايستاد حامد پشت دويد

 ... ميردا چيزي يه پاش تو....  تو بياد بذا کون ولش... محمد بابا بسه: -مامان

 حامد پشت از که سمتش برداشتم خيز سريع حرکت يه و خنده با.  نبودم کن ول من ولي

 ولت دويست برق انگار. مشتش تو گرفت رو حامد کت گوشه و کشيد جيغ يه ناخودآگاه.  بگيرمش

 مشد خشک من ولي اومد مي بقيه خنده صداي.  شد محو لبخندم.  ايستادم.  گذشت بدنم تو از

.  گرفت فاصله هم حامد از.  کرد ولش سريع.  فهميد.  بود دستش به فقط چشمم.  سرجام

 . خونه تو برگتم و چرخيدم

 ... ديگه خودمس عروسي....  بيگيريش؟ نتونستي: -بابا

 حالم لکهب صورتم تو کوبيدم مي مشت مشت رو يخ آب.  دستشويي تو تم و زدم نيشخندي. خنديد

.  بده دستم کار بود ممکن حدم از بيش داشتن دوست اين.  بخوابه يکم عصبانيتم و بشه درست

 ومدما دستشويي از و گرفتم وضو.  کنم نمي بلند ام عاطفه رو دست ديگه کنم خودزني شده ولي

 نماز آخراي.  عصرم و ظهر نماز به ايستادم و کردم پهن سجاده.  اتاق تو رفتم راست يه.  بيرون

 تگذاش رو سيني و روبروم نشست سجاده کنار.  اتاق تو اومد سيني يه با عاطفه که بود عصرم

 . پائين بود انداخته رو سرش. کردم نگاهش.  شد تموم نمازم و دادم رو سالم.  سجاده باالي

 ... نهار واسه بندازيم رو سفره تا بخور اينو: -عاطفه

 نزدم رفيح.  شکالت و نسکافه فنجون يه با بود سبزي و پنير و نون لقمه يه.  کردم نگاه سيني به

 و هام خاله دختر.  بود در به پشتش عاطفه.  روم به رو به افتاد نگاهم.  آورد نمي باال رو سرش. 

 . بوديم ديدشون تو قشنگ ما.  بودن زده حلقه داييام دختر

 ...قهري؟ باهام محمد: -عاطفه

 ...چي؟ واسه...  نه: -

 ... قهري...  چرا: -عاطفه
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 ... نيستم که گفتم: -

 ...زني؟ مي حرف اينطوري باهام چرا پس: - عاطفه

 اي هديگ انتظار پس...  بداخالقم شنيدي که هم همه از...  باشم مهربون نمياد بهم نگفتي مگه: -

 ... باش نداشته ازم

 فقط....  نخورد بهش دستم اصال بخدا...  نبود عمدي...  نبود حواسم اصال خدا به محمد: -عاطفه

 ... گرفتم رو کتش

 ...ميدي؟ توضيح داري چي واسه....  ؟ چه بمن خب: -

 ...شدي ناراحت کارم اون از تو ولي: - عاطفه

 ...نيس مهم...  نشدم ناراحت نه: -

.  ردک نگاهم.  باال گرفت رو دستش ثانيه چند بعد.  کرد مشت دستاشو.  گرفت دندون به لبشو

 . کشيد تير قلبم.  شد پر چشماش

 ... گرفتم جدي رو خودم خيلي من...  نيس مهم اصال....  ميگي راست تو...  آره: -عاطفه

 گفتم تحکم با.  بره که شد بلند.  ميشه کنده داره قلبم کردم احساس

 ... بشين: -

 . کرد مرتب رو چادرش

 ... بشين گفتم: -

 . موهام الي زدم چنگ.  چکيد چشماش از اشک قطره دو.  جاش سر نشست.  کرد مکث کمي

 ...نکن گريه: -

 هک نبودم شجاع اونقدر واقعا.  چکيد هم ديگه قطره چند که کنه پاک رو اشکاش تا برد رو دستش

 زانو هارچ و مقابلش کامال کشيدم رو خودم و کردمو تا رو سجاده. ببينم رو بغضش و اشکاش بتونم

 . نشستم

 . کردم پاک رو اشکاش ام ديگه دست با.  دستم يه تو گرفتم دستاشو
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 ... رو؟ اينا نريز نگفتم بهت مگه: -

 ليو نيست حواسشون انگار که کنن رفتار جوري ميخواستن مثال.  کردم مي حس رو دخترا نگاه

 هعاطف خوبه.  نباشه مهم برام اصال دادم ترجيح.  ببندم رو در پاشم تونستم نمي.  بود کامال

 . کنه مي گريه داره ديدن نمي و بود بهشون پشتش

 ... خانومم: -

 گفت آروم. کرد مشت و بيرون کشيد دستم از رو دستش

 ... نگو هيچي: -عاطفه

 . گرفتم رو دستاش دوباره.  کشيد مي درد داشت انگار

 مي عذاب داري چي از نميگي چرا...  ؟ ميگذره سرت تو چي نميگي چرا...  ناراحتي؟ چرا تو: -

 ... کشي؟

 ... عمرا...  ؟ دارم دوستت بگه داري انتظار االن خب.  بودم دلخوش چه من.  نزد حرفي

 ... نکن گريه...  المصب نکن گريه: -

 . کرد پاک اشکاشو

 بهم ازين... مني خانوم تو...  عاطفه...  شدم ناراحت خيليم...  شدم ناراحت کارت اون از من آره: -

 دتب من از تو که ناراحتم ازين...  راحتي بقيه با ولي بشم نزديک بهت من ذاري نمي که ريزم مي

 ... کنم مي برداشت اينطور رفتارات از يعني...  مياد

 ...نمياد... نمايد...  نمياد بدم تو از من: -عاطفه

 ... ؟ ميده معني چه رفتارات اين پس: -

 خياالت چه ولي...  داره دوستم عاطفه بفهمم ولي بدم رو عمرم نصف بودم حاضر.  کرد سکوت

 مونمب پيشش بخواد...  باشه عاشقم ميخواستم...  نبود کافي برام هم داشتن دوست ولي...  خامي

. 

 . دادم فشار دستشو

 ... عاطفه؟: -
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 : ...-عاطفه

 ... خانومم؟ عاطفه: -

 : ....- عاطفه

 ... خانومم؟ عاطي: -

 .خنديد

 ... دختر کردي جون نصفه منو که تو...  اوووووف: -

 دستاي .باال برد دستاشو.  گرفتمشون سفت و نذاشتم.  بيرون بکشه دستم از دستاشو خواست

.  ريخت قلبم. کرد پاک اشکاشو من دست پشت با.  باال رفت ، بود کرده اشون محاصره که منم

 . هوا رفت دادش باز.  بوسيدم دستشو کف و کردم باز دستاشو.  گرفت تندي ضربان

 ...؟ بگم بار چند...  کارو اين نکن محمد عه: -عاطفه

 گقتم کنم عوض بحثو اينکه براي

 ... بريم صحنه يه شدن منتظر ما به زدن زل که بس درومد چششون هم دخترا اين: -

 . شد گرد چشماش

 ...ميذاري؟ حيثيت ما واسه آخرش تو ببينم...  رفت آبروم...  سرم به خاک: -عاطفه

 . خنديدم.  کرد مي ام بيچاره کردم مي تعريف ديشبو قضيه اگه حاال

 

 ...کردي؟ مي دنبالم چي واسه صبح: -عاطفه

 . دهنم انداختم هم شکالت يه و شدم پا منم.  شد بلند.  خواست گاز دلم دوباره آخ

 ... انداختي يادم...  آهان: -

 . زد داد آشپزخونه تو از مامان.  بيرون دويديم.  رفت در باز.  برداشتم خيزي

...  ميشد؟ اينطوري که گوي مي بهش چي ميري تو عاطفه آخه...  کردن شروع اينا باز: -مامان

 ... بده هم ما يادي
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 ويدد.  نميدونم هم رو بقيه.  بودن اشپزخونه تو هم خاله و مامان.  بودن دخترا فقط پذيرايي توي

 . :( نبود دويدن به نيازي.  جلو رفتم آروم آروم ديگه منم.  دخترا پيش نشست

 . جلو رفتم

 ... کنم؟ ادبت تونم نمي اينا پيش کردي فکر...  آهاااان: -

 تخواس که کنم مرتب تنم تو رو شرتم تي اومدم.  خنديدن مي همشون. گرفتم بازوهاشو سريع

 . مرفت جلوتر زانوهام با.  شه بلند نتونه کردم اش محاصره.  افتاد کشيدم دستشو.  شه بلند

 ... نداره وجود زمين کره رو تر اخالق خوش ازتو اصال...  کردم اشتباه...  بخشيد محمد: - عاطفه

 ... نيست کار در بخششي هيچ: -

 آخيييششش...  گرفتم گازش باز...  شد لبو!! ...  همه جلو.  گرفتم گاز لپشو و روش شدم خم

 ... شدم نمي سير.  گاز بازم...  چسبيد

 و کنار زد رو من.  رسيد دادش به و اومد مامان اينکه تا.  خجالت از اومد نمي در جيکشم اصال

 ... دادم وقوسي کش بدنم به.  برد خودش با رو عاطفه

 سرشون سربه و زدم حرف باهاشون يکم.  خنده از ترکيديم هم با يهو.  کردم نگاه دخترا به

 عاطفه.  آشپزخونه تو رفتم شدم بلند.  سفره انداختن واسه کرد صداشون مامان که گذاشتم

 طرفش رفتم.  شه تموم بود مونده کم.  کرد مي خورد کاهو داشت بود نشسته

 ... کردي؟ چيکا صورتشا ببين...  ها نيايي سمتش ديگه محمد: -مامان

 . دادم نشونش تهديد عالمت به رو انگشتم.  آورد در زبون واسم و خنديد عاطفه

 ... نداريم؟ خودمونا عيال اختيار ديگه حاال...  نکوند درد شوما دست مامان: -

 . کنارش نشستم

 ... بيگير گاز بخر شير شيشه پستونک برو کوني امتحان دندوناتا ميخواي: -مامان

 . شدم مشتي داش. خنديد صدا بي و ريز و دهنش روي گذاشت دستشو عاطفه

 ... بشه ادب اينطوري باس کنه فرار شوورش دست از که زني: -
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 .... ميگه راست اينو...  آها: - خاله

 خواستن مي زنداييم و مامان و ها خاله.  شديم اماده کم کم و خورديم ناهار و انداختيم رو سفره

 کمي خريدو رفتيم.  بخريم شام سبز محيط يا پارک بريم بود قرار بعدشم.  خريد ببرن رو عاطفه

.  اونجا بريم بود قرار همه.  ام عمه باغ شديم دعوت شب. خنديديم و گفتيم و کردن خريد واسش

 .اينا امين باغ يعني

 هر و زد مي حرف کسي هر با عاطفه....  بودم حساس امين رو قدر اين چرا من دونم نمي اصال

 کنه نگاه عاطفه به امين بود کافي ولي.  دادم نمي نشون حساسيت زياد زد مي حرف هاش با کسي

 |: بيارم در چشماشو خواست مي دلم. 

 کوفتم بود امين جا هر کال. فکرکنم بهش خواست نمي دلم حتي...  هم امين کردم مي احساس

 .ميشد

 يه هک گفتم و رود زاينده لب بردم رو عاطفه باشيم اينا امين خونه کمتر ممکن حد تا اينکه براي

 ودنب کرده باز رو آب تازگيا.  قديم مثل دوباره.  رود زاينده بود شده خوشگل چقد. ميايم دير خورده

 اسهو رو جمعيت از دور و خلوت و دنج گوشه يه و گرفتم بستني دوتا.  بود گرفته رونق حسابي و

 تننشس از و خوردم مي رو ام بستني و آب به بودم شده خيره سکوت تو.  کرديم انتخاب نشستن

 ظرف چپش دست توي.  عاطفه طرف چرخوندم سر شد که تموم.  بردم مي لذت همسرم کنار

 . ماليد مي بازوشو راستش دست با و و بود اش بستني

 ... ؟ سردته: -

 . زد مهربوني لبخندي و کرد نگام

 ...کم يه: - عاطفه

 . درآوردم رو شرتم سوئي

 ... نياري در من خاطر به محمد: - عاطفه

 ...کني لگدش داري تصميم سيما صداو تو اونشب مثل حتما: -

 .افتاد مي کار از داشت قلبم.  گرفت دندون به لبشو و پائين انداخت سرشو

 ... خوام مي معذرت: - عاطفه
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 مي بهش که درحالي.  کردم نزديک بهش کامال خودمو دوشش رو شرت سوئي انداختن بهانه به

 . گفتم خنده با پوشوندم

 ... شيم شاد يکم هم دور گفتم...  کني خواهي معذرت تو که نگفتم من: -

 يم حس.  نکرد حرکتي هيچ.  خودم به چسبوندمش و هاش شونه دور کردم حلقه رو دستم. خنديد

 . هام لب رو اومد لبخند کردم حس که رو قلبش تند هاي تپش.  بره مي لذت اونم کردم

 هک کني کاري يه بخواي االن اگه...  نکني فکر دنيا اين چيز هيچ به ساعت اين خواد مي دلم: -

 ... ؟ چيه کار اون باشي داشته آرامش کامال

 .کرد نگاهم و باال چرخوند سرشو

 ... بدم؟ انجامش االن: - عاطفه

 ... آره هست امکانش االن اگه... اوهوم: -

 يگهد بار يه.  ام پاچه تو افتاد قلبم.  ام شونه روي گذاشت رو سرش و بست چشماشو.  زد لبخند

.  ترکيد مي داشت خوشي از قلبم...  رو عاطفه حرکت بعدش و کردم مرور رو خودم سوال ذهنم تو

 . سرش روي گذاشتم رو سرم

 ... ها ميشه آب داره ات بستني: -

 ... آخه بود زياد خيلي: - عاطفه

 . دهنم تو گذاشتم و باالتر آوردم دستشو.  دهنش نزديک آورد قاشق يه

 ...بود دهني: - عاطفه

 ... باشه خوشمزه اينقد دهنيت کردم نمي فکر...  جدي؟ عههه: -

 . خنديد ريز

 ... ها؟...  بخوري؟ دهني خوراکي نميتوني تو حتما چيه ها: -

 ... نيست اينطور...  نخيرم: - عاطفه

 ... سوسولي هم تو پس..  اي اي اي: -
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 . دهنش تو گذاشت و کرد پر قاشق يه

 ... بخورم تونم نمي هم رو کسي هر دهني ولي نيسم سوسول: - عاطفه

 ... نيستم کسيا هر اون جزو من باقيه شکرش جاي: -

 . بوسيدم سرشو روي. خنديديم دوتايي

 ... نشه اب بخورش زود: -

 ... ديگه تونم نمي: - عاطفه

 ... من قاشق يه تو قاشق يه: -

 ... باشه: - عاطفه

 تو رفتمگ رو قاشق و بوسيدم دستشو.  جلو بردم رو سرم.  باال آورد دستشو کنه نگاهم اينکه بدون

 گفت حرص با.  دهنم

 ... محمد: - عاطفه

 .... محمد؟ جون اي: -

 رو احساسم داشتم کامال که بود اين از بيشتر تعجبم و...  بودم؟ من اين.  داشت تعجب جاي برام

 مين عشقم متوجه چرا عاطفه اينکه و.  داشتم وحشت مستقيمش گفتنن از فقط ولي دادم مي لو

 به و برادرش به بود خواهر احساس بهم عاطفه خود احساس.  دونستم مي رو جوابش البته ؟ شد

 ... گذاشت مي کوفتي برادره همون پاي به منو محبتاي هم دليل همين

 . خورديم رو بستني تموم

 ... نريم؟...  شدا دير خيلي: -عاطفه

 ... بريم پاشو...  چرا: -

 در رو رتمش سوئي و کنارم نشست ماشين تو.  ماشين سمت رفتيم دستم تو گرفتم سفت دستشو

 .کشيد عميق نفس و صورتش رو گذاشت. آورد

 ...ميده خوبي بوي چه: - عاطفه
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.  مداد فشار و گرفتم دستشو چپم دست با.  بودم نزده استارت هنوز. بود فرمون رو راستم دست

 شا پيشوني...  شد لبو...  بوسيدم رو اش گونه محکم و جلو بردم رو سرم.  نياوردم طاقت ديگه

 ... افتاديم راه و بوسيدم رو

 عين.  دادم نشون بهش رو شهر جاي همه و بردم رو عاطفه بوديم اصفهان که رو بعدي روز سه

 لهجه با و گرفتم مي جو هم گاهي.  دادم نشونش رو ديدني جاهاي همه.  کرد مي ذوق ها بچه

 خودش خدا.  شد مي عوض ام لهجه داشت کم کم. کرد مي ذوقي چه.  کردم مي صحبت اصفي

 ... بگذرونه بخير

.  پاگشا عنوان به بوديم دعوت آشناها خونه هم شام يا ناهار و بيرون زديم مي خونه از ها صبح

 وير کپ کاله يا بود چشمام رو بزرگي چه به دودي عينک يا بوديم بيرون که رو ساعتهايي تمام

 رفح برات نميخواد دلم گفت مي ميخواستم که دليل.  بيارم درشون نميذاشت عاطفه.  بود سرم

 ... نفري يه با روز هر که ربيارند

 ... نفرم يه همين با ابد تا من که بگم بهش خواستم بار چندين

 مدت اين ههم تو. نبود مهم براش اصال شهرتم ازينکه کردم مي کيف.  نتونستم.  نگفتم.  نشد ولي

 ستد دادم گوشيمو بوديم که قاپو عالي تو من ولي.  بندازيم هم با عکس يه بود نخواسته حتي

 :( دوتايي.  انداخت ازمون خوشگل عکس يه و مامان

 ودب شلوغ اگه.  بردارم عينکمو يا کاله داد مي اجازه نبود کسي و بودن خلوت اگه که هم ها مغازه تو

 و زديم مي قدم باهم و اب کنار برديمش مي شبها ديگه شب اون بعد.  رفت نمي مغازه وارد اصال

 ... بود عمرم شبهاي ترين عالي.  کردم مي نگاهش سير دل يه من و.  خورديم مي بستني

.  زدن مي حرف ما از همه.  بود مجلس نبات و نقل عاطفه و من صحبت ها مهموني و خانواده توي

 وار هديوان اينکه از....  من و...  ميرسه بهم و منه به حواسش فقط کمش سن اين با عاطفه اينکه از

 . گفتن مي هم راست. شدم اي ديگه آدم يه اينکه و اينو بودن فهميده همه.  دارم دوسش

 ودنب اومده فاميل و اشنا و دوست هم باز.  خونه بمونيم گرفتيم تصميم بوديم اونجا که آخري روز

 النما.  بود آشپزخونه تو کال عاطفه.  داشتيم مهمون شام هم باز شب اولين مثل.  خداحافظي واسه

 بازي و گوشه يه نشستم و اتاق تو رفتم حوصله بي.  ظرفها شستن واسه کنه کمک بود رفته که

 کار ملودي و شعر و نت سري يه روي داشتم صبحم از.  بازي به کردم شروع و آوردم رو وي ساب
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 چرخيد و بست رو در.  کرد روشن رو چراغ و اتاق تو پريد عاطفه که بودم بازي مشغول.  کردم مي

. 

 ... نشستي؟ تاريکي تو چرا....  کردم سکته...  وااااي: -عاطفه

.  ايينپ تا زانوش قسمت.  بود شده کثيف کامال اوووف.  بود پاش که سفيدي شلوار به افتاد نگاهم

 . برداشت ديگه شلوار يه و چمدون سمت دويد.  بود ريخته خورشت انگاري

 ... بشورمش برم...  کنم عوض لباسمو من بذار بيرون برو محمد: -عاطفه

 . گفت دستپاچه و کرد شلوارش به نگاهي

 ... سرم به خاک...  هست سفيدم: -عاطفه

 . کردم نگاهش جيبمو تو گذاشتم گوشيو

 ... دقه دو...  ديگه برو کني مي نگاه چرا...  واااا: -عاطفه

 . بود زده سرم به فکرايي.  خنديدم موزيانه

 ... شم بلند نميتونم...  ام خسته: -

 ... کنم عوض بزار...  زود بشورمش برم...  فقط دودقه...  خدا رو تو محمد: -عاطفه

 ... دارم چيکار تو با من...  کن عوض خب: -

 .پاش به کوبيد مستاصل دستشو

 ... ديگه برو...  ؟ کني مي اذيت چرا محمد: -عاطفه

 ... نميرم هم جا هيچ...  خوبه جام من: -

 ... داداشت؟ اتاق تو برم خوبه...  يرونب برم نميتونم منکه محمد: - عاطفه

 . کردم اخم.  هم به خورد گره ابروهام

 ... گفتي؟ چي: -

 ... ديگهههه برو محمد...  هيچي: -عاطفه
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 . رفت مي دلم.  خورد مي حرص داشت ها بچه عين

 ... ديگه کن عوض تو...  شم بلند نميتونم...  ام خسته که گفتم: -

 رهب نميشه پا اين که امروز پوشما مي دامن هميشه...  ؟ داريم ما شانسه اخه....  خدا واي: - عاطفه

 ... تنمه شلوار مانتو من بيرون

 . خنديدم

 ... ها مونه مي رنگش...  کن عوض بدو: -

 .ناليد

 ...محمممددد: - عاطفه

 . رفتم مي جلو داشتم ناخواسته ولي.  خودم کردم مي داغ داشتم

 ... خب کن عوض...  زانوته تا که مانتوت: -

 ارمند اشو جنبه دونستم مي خودم.  شد مي تند داشت قلبم ضربان.  کرد نگام طوالني مدت يه

 مي کامال من ولي.  من از دور خيلي.  اتاق گوشه يه رفت سرناچاري از.  بودم گرفته مرض ولي

 شد مي ديده پائين به زانو از که پاش به موند خيره نگاهم.  آورد در رو بود تنش که اوني.  ديدمش

 . بيرون دويد و کرد عوض فوري.  گرفتم ازش چشم سريع. 

 دوباره.  رفت و کرد فرار شد خوب.  بود خاصي جور يه حالم.  کشيدم صورتم و سر به دستي يه

 کار کم کم داره حدم از بيش داشتن دوست اين.  کنم تمرکز تونستم نمي ولي آوردم در گوشيمو

 اگه يول...  ولي.  بشه خودم مال ديگه کار اين با پيچيدکه مي مغزم تو فکر اين همش.  ميده دستم

 ناهپ.  شد نمي آروم نفسام و قلب.  بود بد خيلي حالم.  بود نامردي ته کارم اين خواست نمي منو

 . شم آروم تا کشيد طول.  کنم بيرون سرم از رو مزخرف فکراي تا ذکر و قران به بردم

 المپ نور.  گذاشتم روهم رو چشمام.  کشيدم دراز و کردم پهن هامونو خواب رخت شدم بلند

 . عاطفه سرش پشت و تو اومد مامان.  بازشد اتاق در.  بودم کالفه.  نشستم. کرد مي اذيتم

 ... کوني رانندگي قراره فردا...  پسر بخواب خب: -مامان

 ... خوابم مي دارم: -
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 هرش ميريند داريند که شئماهم...  دانشگا برگرده خواد مي فردا امين مامان....  جان محمد: -مامان

 ... بري؟ مي امينم...  اينا عاطفه

 . ذهنم تو گشتم مي بهانه انواع دنبال...  عمرا...  امين؟؟.... جووونم؟

 .. که دايره کالسا بعد هفته از....  ؟ دانشگاه ميره االن از چي واسه: -

 ... تونه نمي اينجا...  بخونه امتحاناش واسه خواد مي ميگه...  دونم مي: -مامان

 . کردم سکوت

 ... برو باهاشون هم تو برن خوان مي اينا محمد گفتم بهش من....  زشتس مامان: -مامان

 . انداخت زمين رو مامان روي نميشد...  ؟ گفتم مي چي.  کردم پوفي

 ... چشم باشه: -

 ... آقايي...  پسرم بال بي چشمت: -مامان

 ... برم قربونت: -

 و جمع رو ها وسيله همه.  کشيد سرش از رو اش مقنعه و آورد در رو مانتوش عاطفه.  بيرون رفت

 ببرمشب مستقيم نداشتم قصد.  ماشين تو بذاريمشون خواستيم مي فقط صبح و بوديم کرده جور

 اي.  شد مي همراه باهامون امينم حاال.  ببرمش هم شيراز و کاشان خواستم مي.  شهرشون

 ...خداااا

.  رد سرم به خبيثانه فکراي.  کرد خاموش رو چراغ و اتاق طرف اون رفت و پريد روم از عاطفه

 همين هم قصدم البته.  بندازمش ميخوام کرد فکر.  دادم تکون رو پام که بپره روم از اومد دوباره

 که افتاد مي داشت.  کنه کنترل خودشو نتونست و خورد بهم تعادلش!! .  مستقيم غير ولي بود

 درست صورتش.  کرد بلند سرشو.  روم افتاد دقيقا.  بيفته خودم روي تا کردم جا جابه خودمو

 .غريد دندوناش الي از.  شدم هوايي و ديدم چشماشو باز.  بود صورتم جلوي

 ... ديوونه: -عاطفه

.  هش بلند خواست و ام سينه روي گذاشت دستاشو کف.  بوسيدم رو اش چونه و کردم بلند سرمو

.  شه ندبل نکرد سعي ديگه.  کرد نگام.  نذاشتم و گرفتمش سفت و کردم حلقه کمرش دور دستامو
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 روي گذاشتم رو سرم.  کرد مي نگاهم فقط.  بوسيدم رو اش چونه و کردم بلند رو سرم دوباره

 خودم که بدون.  جلو اوردم سرشو.  گردنش پشت رفت اراده بي دستم.  بهش زدم زل.  بالشت

 تک تک به خيره من...  من چشماي به خيره اون.  جلوتر آوردم سرشو هم باز.  کنم بلند سرمو

 عکس هيچ هميشه مثل بازم.  شد تموم فاصله که جلو آوردم رو سرش اونقدر... اون صورت اجزاي

 لهفاص که ازش.  بود بسته چشماشو و بود ايستاده حرکت بي همينطور.  داد نمي نشون العملي

.  تمراس پهلوي به چرخيدم و کردم بغلش سفت.  چشاش تو شدم خيره.  بازکرد چشماشو گرفتم

 گفتم آروم و زدم کنار رو صورتش روي موهاي دستم با

 ... چرا؟: -

 .کرد نگام

 . گفتم اي بچگونه لحن با

 ... کني؟ نمي بوسم تو چرا: -

 . گفتم لحن همون با باز.  زد مي لبخند فقط.  گفت نمي هيچي

 ... کن بوسم: -

 عادت.  کرد بهم رو پشتش و چرخيد سريع که جلو بردم رو سرم دوباره.  باال انداخت ابروهاشو

 موهاشو و دادم فشارش خودم به محکم و کردم بغلش پشت از.  کردناش فرار اين به داشتم

 . بخوابم تا بستم رو چشمام.  بوسيدم

 قلب معمول غير تولوپ و تاالپ صداي.  ميخوابيد کنارم حسابي و درست رو شب چند اين

 زده هيجان توانايي ازينکه بردم مي لذت.  هام لب رو اومد لبخند.  شنيدم مي رو کوچولوش

 .... برد خوابم راحت.  دارم کردنشو

 صندوق تو رو وسايالمون.  اومد هم امين بخوريم رو امون صبحونه ما تا.  شديم بيدار زود صبح

 کاشان تا دوساعت.  جاده تو زديم.  افتاديم راه و کرد ردمون قرآن زير از مامان.  کرديم جا ماشين

 پاش روي و بود کرده تا رو چادرش عاطفه.  بودن ساکت همه اي دقه سي – بيست.  داشتيم راه

.  بود امين به حواسم همه.  بود گرفته دندون به هم رو انگشتش نوک و بود پنجره لبه آرنجش.  بود

 . رانندگيم به دادم رو حواسم.  کرد مي نگاه رو بيرون داشت اونم

 . برداشت رو ماشين کل من صداي.  کرد روشن رو ضبط و برد دست عاطفه
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 ... دادم گوش رو اينا بس از شدم خسته...  بخون جديد چيز يه خب: -عاطفه

 . خنديدم

 ... سايتها رو ميرن نوبتي نوبت ايشاال عيد بعد...  کنم مي کار تا چند رو دارم: -

 دايص يهو.  شد پلي بعدي و شد تموم آهنگ.  کشيد رو دستش و شد خسته.  کرد رد اهنگ تا چند

 ردمک نگاه آئينه از.  کردم خاموش رو ضبط و پريدم ها گرفته برق عين.  گوشام تو پيچيد عاطفه

 عاطفه. کرد عوض نگاهشو مسير.  خورد گره نگاهش به نگاهم...  ؟ بود چي العمل عکس ببينم

 . سمتم شد متمايل.  کردم نگاهش و باال دادم ابرومو يه.  بود گرفته اش خنده

 ... رفت سر ام حوصله: -عاطفه

 ... بگو جک: -

 .خنديد

 ... بياد يادم کنم فک بذار...  اممم...  ؟ جک: - عاطفه

 . بگيرم چشم ازش نميخواست دلم.  گرفت تفکر ژست و اش چونه روي گذاشت انگشتشو

 ... که نمياد يادم چيزي: - عاطفه

 . شکست رو سکوت و رفت سر اش حوصله که بود عاطفه باز.  شد سپري سکوت به مدت يه باز

 مدوست منو بار يه...  بودم خودمون شهر دانشگاه تو که ها موقع اون...  که نميدوني محمد: -عاطفه

 مونساخت از وحيد دوستش و شما آقاي امين اين بعد....  بوديم ايستاده انساني ساختمون تو زهرا

 دويست سکه يه اقا...  ميديمشون انساني ساختمون داخل از هم ما...  محوطه تو اومدن برق

 دهخن از بوديم مرده....  اوووونننن دنبال دويد مي چي امين...  خورد قل و افتاد امين دست از تومني

 .... بود بودنش اصفهاني جالبش نکته... 

 دانشگاه خاطرات از کردن تعريف به کردن شروع هم با بعدش.  خنده از کرد مي غش داشت امين

 ندهخ زير زدن مي دوتايي و کردن مي تعريف.  بودن شهرشون دانشگاه تو امين با که موقعي اون. 

 اونا هک ميدادم کش لبامو مسخره و مصنوعي فقط.  اومد نمي لبام به خنده اصال که بدبختم من. 

 |: خندم مي دارم االن کنم فک
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 از اهمنگ.  ببينه رو رخش نيم ميتونست کامال امين يعني.  من سمت بود چرخيده تقريبا عاطفه

 تخواس مي دلم واقعا.  ميکرد نگاه عاطفه به.  بود امين به باشه جلو به اينکه از بيشتر اينکه

 ... ميدادم دلداري خودم به همش ولي.  بيارم در چشاشو

 ميکنه صحبت داره که کسي به ادم...  طبيعيه خب...  شدي؟ ديوونه چرا....  ؟ آخه محمد تو چته

 ... باش آروم...  ؟ چته تو.... کنه مي نگاه

 .باال پريد عاطفه يهو

 ... اومد يادم جک يه اها: - عاطفه

 . خنديدم

 ... بگو خب...  بابا ترسيدم: -

 . گفت تهديد با عاطفه

 ... ميگما: - عاطفه

 ... بوگو: -

 .... ها اصفهانيه جک: - عاطفه

 ... دادي دق...  ديگه بوگو: -

 رد رو مگسه...  نصر محمد پرانتز داخل...  اصفهاني يه چاي تو افته مي مگس يه روز يه: - عاطفه

 ... کن تف باش زود ميگه مياره

 ندهخ ميون.  ميخنديد امينم.  نصر محمد گفت اينکه مخصوصا.  خنده از ترکيدم.  شدم منفجر

 ندهخ.  گرفت شدت قلبم ضربان.  کرد مي نگاهم داشت خاصي حالت يه با.  عاطفه به افتاد نگاهم

 دکر مي نگاه منو همونجور دقيقا...  نبود معمولي و عادي...  چي؟ يعني نگاه اين.  دادم قورت رو ام

 ... ؟ داره دوسم هم عاطفه يعني.  کردم مي نگاهش من که

 گفت اصفهاني لهجه با.  گرفت نگاهشو

 ... بگمتون هم ديگه اصفوني جک يه...  اصفهانياس جمعه جمع خب عاطفه

 . خنديديم باز
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 شلوار ... شود مي تبديل ديگر حالت به حالتي از بلکه...  رود نمي بين از اصفهان در شلوار: -عاطفه

 ... دندان نخ....  گردگيري دستمال...  دستگيره...  کني دم...  شلوارک... 

 . دوخت چشم بهش و آورد در گوشيشو.  انداختم امين به نگاهي يه.  خنديديم کلي بازم

 ... منس نوبتي حاال: -

 . گفت خنده باز

 ... بوگو: - عاطفه

 . گفتم اصفي لهجه با

 ... که کالس ها ميوه اين ميگه...  ساز جمله کالسکه با ميگن اصفونيه به: -

.  خوشگلش هاي خنده اون از.  خنديد بلند عاطفه که کردم مي تنظيم رو آئينه داشتم لبخند با

 عاطفه ندهخ صداي با. کرد مي نگاه گوشيش به داشت لبخند با.  شد قفل امين به آئينه تو از نگاهم

 ارکن به کالفگي با.  ازش گرفت نمي نگاهشو کصافط.  شد محو لبخندش و دوخت بهش چشم

.  بودن کرده قاطي هام سيم باز.  کردم ترمز محکم و کنار زدم ماشينو سريع.  کردم نگاه جاده

 . کرد مي نگاهم گشاد چشماي با عاطفه

 .... جلو بياد امين...  بشين عقب برو شما خانم عاطفه: -

 .بود کرده درک رو قضيه کنم فکر

 ... چشم: - عاطفه

 جاهاشونو و جلو اومد امين. شد پياده عاطفه.  چيه قضيه نفهميده بود مشخص امين ي چهره از

 . افتادم راه باز و کشيدم عميقي نفس يه.  کردن عوض باهم

 ... خوبه جات... کوچولو ببينمت ميتونم من فقط حاال...  شد حاال آهاااان

 همب غره چشم يه.  درآوردم زبون براش آئينه تو از.  کردم نگاهش.  عصبانيم کرد مي فکر طفلک

 ... بابا اي.  عقب صندلي رو کشيد دراز و رفت

 ودب مونده ربع يه حدود شايد.  بوديم ساکت گاهي و کرديم مي صحبت امين با گاهي.  خوابيد آروم

 . کاشان به
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 .... بدي؟ بهم دستمال يه پشت از کني دراز دستتو ميتوني...  جان امين: -

 . جيباش گشتن به کرد شروع جلو دوباره چرخيد نشده دوثانيه.  عقب چرخوند سرشو

 ...هستا عقب: -

 آهان...  بيبينمش اينطور باشد نداشته دوست شايد کشيده دراز خانوم عاطفه....  بله: -امين

 ... ايناهاش

 . دستم داد و بيرون کشيد ازجيبش دستمال يه

 ... تميزس: - امين

 روش که حساسيتي همه اش جمله يه همين با.  کارش از اومد خوشم واقعا.  بودم کرده هنگ

 . نداره بد نگاه که شدم مطمئن.  رفت بين از داشتم

 ... ؟ که دانشگاه به رفتن واسه نداري عجله امين: -

 ... چطور؟...  نه: - امين

 ... اونجاييم فردا پس...  بگرديم يکم رو فردا و امروز خواستم مي اخه هيچي: -

 يرموبيگ ماشين همينجا از خودم ميتونم...  نباشم شوما مزاحم فقط...  ندارم عجله که من: - امين

 ... برم

 ... چيه مزاحم...  حرفيه چه اين...  بابا نه: -

 ... ببخشيد باز: -امين

 ... ؟ پسر موگوي چيس چي حرفا اين: -

 هک وقتي تا.  گرفتيم راهنما باز ولي بودم بلد خوب رو جا همه.  شديم کاشان شهر وارد. خنديديم

 . شد فين باغ بازديدمون اولين و کرديم انتخاب تا.  نکردم بيدار رو عاطفه بايستيم جايي

 مکرد باز رو ماشين عقب در.  شدم پياده و کردم مرتب رو اينا موهام معمول طبق.  شد پياده امين

.  بود شده مرتب نا اش مقنعه.  ماشين تو شدم خم.  بود گذاشته سرشو عاطفه که اونطرفي از. 

 کنار بردم سرم.  بوسيدم رو اش پيشوني.  لبهام رو اومد لبخند اراده بي.  کردم نگاهش يکم

 . گفتم آروم و گوشش
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 ... گذرونيس خوش وقت پاشو...  خانومم عاطي: -

.  دمالي چشماشو.  سانت چند فقط.  عقب بردم رو سرم سانت چند.  کرد نگاهم و کرد باز چشاشو

 . واسش رفت مي ضعف داشت دلم

 ... ؟ کجاست اينجا...  سالم: - عاطفه

 . زدم بهش چشمک يه

 ... ميبيني خودت بريم پاشو: -

 سريع و کوچولو بوسه ويه جلو بردم رو سرم.  باز شدم داغ.  چشماش تو شدم خيره.  کرد نگاهم

 مخنديد بلند و بيرون بردم رو سرم.  صورتش روي کشيد رو اش مقنعه حجالت از.  زدم لبهاش رو

. 

 ... خداااا اي...  ندارم خودمم زن اختيار تو دست از...  خجالتي کوچولوي بيا پاشو...  پاشو: -

 شکيف تو از سريع و کرد سر رو چادرش و بيرون اومد.  کرد مرتب رو اش مقنعه.  نشست شد بلند

 . درآورد رو من دودي عينک

 ... نميدي؟ گوش من حرف به چرا تو...  نميخوام: 

 ... ؟ ندادم گوش تو حرف به کي من: - عاطفه

 ... ؟ کني نمي بوسم چرا: -

 اشينوم.  گرفتم ازش رو عينک.  بدما باد به آبرومو همه و جلو ببرم رو سرم ميگه شيطونه.  شد لبو

 مي راه بينمون عاطفه.  چشماش روي گذاشت و درارود عينک يه هم امين.  افتادم راه.  کردم قفل

 هب.  شيراز سمت افتاديم راه عصر. گذشت خوش بهمون کلي و گشتيم رو جا همه عصر تا.  رفت

 وقش و ذوق کلي.  بود نيومده رو اينجاها از کدوم هيچ.  حافظيه رفتيم شب.  کرديم پيدا هتل يه

 هم رو شام.  بودم اومده بارها هرچند.  سفر اين داشت ديگه حال يه هم من واسه انصافي.  داشت

 . خوابيد کاناپه روي خودش اصرار به امين.  هتل تو برگشتيم زنون قدم و خورديم اطراف همون

 چشمامو.  کشيدم دراز بودم خسته حسابي که هم من.  گرفت دوش رفت عاطفه.  اتاق توي ماهم

 داشت.  شنيدم خش خش صداي بعدش.  روشنيدم دراتاق شدن بسته و باز صداي.  بستم
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 ختت تشک شدن پائين باال از بعد کم يه.  بستم چشمامو باز.  کرد مي اونور و اينور لباساشو

 . کنارم کشيد دراز.  نشست که فهميدم

 اگه خونه برگشتيم وقتي...  خانومم بذار...  بذار...  کرد نمي فرار ازم ديگه....  جووووونمممم اي

 ... استغفراهلل...  اصال....  خودمي خانوم ابد تا....  خودت اتاق تو بذاري پاتو ديگه گذاشتم

 مامچش هنوز.  گردنم دور شد حلقه دستش که کنم بغلش برگردم ميخواستم.  باز شدم قرار بي

 . بهم چسبوند خودشو و صورتم به چسبوند رو صورتش.  ريخت هري قلبم.  بود بسته

 ... خوابي؟ محمد: - عاطفه

 نفهمه بود شده تنگ واقعا جاش که قرارم بي قلب اين صداي از بودم اميدوار.  ندادم جوابشو

 ورتمص رو صورتش.  بهم کرد نزديکتر رو خودش بازم بعد ثانيه چند.  نگفت چيزي ديگه.  بيدارم

 شروع دوباره.  ايستاد يکم.  کشيد مي ريشام ته روي رو صورتش.  ام پاچه تو افتاد قلبم.  گذاشت

 قلبم صداي.  باال رفت مي داشت ريز يه بدنم حرارت. ام گونه روي اش گونه کشيدن به کرد

 شکار اين با.  بودم قرارش بي و ديوونه کافي قدر به همينطوري من.  کرد مي کر رو گوشم داشت

 . رفت مي در دستم از داشت اختيار واقعا ديگه

 اندازه به من... ؟ کارت اين با ميدم جون دارم من فهمي نمي...  نکن...  المصب نکن دختر آخه

 کنن...  دارم دوستت بيشتر حونمم از...  عاشقتم...  لعنتي عاشقتم....  هستم ات ديوونه کافي

 گينمي آخه...  کني مي زنجيريم داري کارت اين با...  سخته واسم عشق اينهمه کنترل...  المصب

 ... ؟ ميدم دستت کار من

 مي خراب رو حالم داشت بدجور بود گردنم روي که انگشتاش. داد مي ادامه کارش به داشت هموز

 يکم.  ودب خراب حالم.  ترسيد.  سمتش چرخيدم يهو.  کنم کنترل خودمو نتونستم واقعا ديگه.  کرد

 . کردم اش محاصره و اونطرفش گذاشتم رو دستم يه.  کردم بلند رو خودم

 . شد مي شنيده زور به صدام.  نداشتم طبيعي حال.  انگار بود شده خمار چشمام

 ... ؟ وروجک آره...  کني؟ اذيت ميخواي: -

 تخشون هرچي با.  کنه بخير امشبو خدا.  بودم شده ديوونه...  چشماش برق...  لپاش چال.  خنديد

 .ازش شدم جدا طوالني مدت يه بعد.  بوسيدمش بود وجودم تو

 ... ؟ چرا اخه...  ؟ چرا: -
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 . کوچولو نيستم محکم تو جلوي اونقدر من علي والي به. کرد مي ام بيچاره داشت.  خنديد باز

 يم رو قلبم صداي نه کشيدم مي نفس نه.  کردم هنگ.  بوسيد رو ام گونه و کرد بلند سرشو

 ديگه هگون و کرد بلند سرشو بازم.  کرد حلقه گردنم دور دستشو.  بهش بودم زده زل فقط.  شنيدم

 خودش اراده با که بود بار اولين.  بود مونده کم واقعا.  ديگه کنم سکته بود مونده کم.  بوسيد رو ام

 . کرد مي نگاهم خوشگلي لبخند با فقط.  نکرد باز گردنم دور از دستاشو حلقه... 

 ... نکن...  دختر نکن...  بامن اينکارو المصب نکن: -

 مي رو صورتش و سر وار ديوانه و امان بي.  بغلم تو کشيدمش محکم و کنارش کشيدم دراز

 . همينطور منم.  ها بچه عين.  ميداد فشار بهم خودشو.  بود گردنم دور دستش هنوز.  بوسيدم

 من لما ميخواستم ازش اگه که گفت مي بهم احساسم همه.  کنم حلش وجودم تو ميخواستم انگار

.  مکن کنترل رو خودم تا بستم کار به رو توانم همه.  نخواستم ولي.  شنيدم نمي نه ازش بشه

 يمزندگ شب شيرينترين.  کردم کنترل رو خودم پس.  بشه من مال قلبش و روح اول ميخواستم

 کنه خدا فقط.  داره هايي حس من به عاطفه که اومد وجود به دلم تو هايي اطمينان يه.  بود

 . برد خوابم خستگي از که بوسيدمش اونقدر...  خداکنه...  نباشه برادرانه

 خاموشش و کردم دراز دست.  کردم باز چشمامو.  پريدم خواب از گوشيم آالرم صداي با صبح

 دبو دنيا حس ترين شيرين.  گردنم دور بود حلقه دستاش هنوز.  بود باز عاطفه چشماي.  کردم

 . برم مي لذت.  واسم

 ... بانو بخير هم شما صبح: -

 . کنه جدا ازم دستاشو خواست مي.  کرد مي نگاهم فقط چرا نميدونم.  خنديد

 .... نههه: -

.  وهامم به بعد.  کرد نگاهم چشم تو چشم يکم.  چشماش تو شدم خيره.  برنداشت دستاشو ديگه

 ازش.  امچشم تو شد خيره دوباره بعد.  ابروهام به پائينتر اومد.  کرد نگاه پيشونيم به پائين اومد

 . انگار کرد مي تحليل و تجزيه رو تمصور داشت.  بينيم رو رفت نگاهش.  گرفتم نمي چشم

.  ردمک مي حس رنگشو تغيير.  لبهام رو کشيدم رو زبونم...  لبهام روي...  تر پائين رفت نگاهش

 دم آروم.  کردم مي کيف.  شد خيره بهشون دوباره بعد ثانيه چند ولي گرفت لبهام از نگاهشو

 . گفتم گوشش
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 .... ديگه جلو بيا ميخواد دلت اگه کوچولو خب: -

 وفر سرشو.  بهش زدم چشمک يه.  شد ام گرسنه آخ.  شد تر لبو.  چشمام به دوخت باز نگاهشو

 . کشيدم آهي.  خودم به دادم فشارش.  کرد قايم صورتشو خجالت از و گردنم تو کرد

 .... سر آخر من دل به ميذاري حسرتشو تو: -

 . دادم فشارش باز.  موند حالت همون تو دقه چند

 ... ؟ شيطون آره...  ميخواد؟ دلت: -

 .  خنديدم.  کرد فرو سرشو بيشتر و کرد نوچي

 ... بيا...  باال بيا...  خجالتي کوچولوي....  ميخواد چرا: -

 موهامو الي کردم فرو دست.  بيرون رفت و کرد فرار و درآورد زبون واسم سريع.  باال اورد سرشو

 . خنديدم

 ... ما زن از اينم: -

 . پائين اومدم تخت از.  نميرفت لبام از لبخند.  نشستم جامسر

 ... ببرم رو تو دل ميتونستم و بودم بلد منم کاش...  کني دلبري بلدي خوب کوچولو: -

 و تو بود اومده عاطفه.  چرخيدم سريع.  شد کوبيده شدت به در که کردم مي تا رو پتو داشتم

 . بود دهنش جلو دستشم.  بود دربسته

 ... ؟ شده چي: -

 االکان دارم تلوزيون جلو ايستادم احمقا عين و بيرون پريدم همينطوري...  سرم به خاک: - عاطفه

 ... کنم مي اونور اينور رو

 ...؟ مگه چيه خب: -

 ... هوا پريدم ديدمش يهو...  بيرونه امين نيست حواسم اصال...  ديگه رفت آبروم: - عاطفه

 و بود ريخته دورش موهاشم.  بود تنگ يکم.  بود پوشيده تيشرت يه.  هم به خورد گره ابروهام

 . بود پاش لي شلوار
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 ... ؟ خوابه: -

 ... ديگه دويدم که بود بيدار بابا نه: - عاطفه

 . سرش تو کوبيد يکي

 ... خنگم چقد من خدا واي: - عاطفه

 هديد منو زن اندام همه امين اينکه فکر.  کردم نگاهش کمر به دست و تخت رو کردم پرت رو پتو

 . برد مي انفجار مرز به منو داشت

 ... ديگه توئه تقصير محمد خب: - عاطفه

 . خاروند سرشو.  کردم ريز چشامو

 ... شد قضا نمازت محمد: - عاطفه

 رس از.  در سمت رفتم و کردم رد لب زير استغفراهلل يه.  دادم تکوني يه خودم به حرفش اين با

 و بود دهپوشي لباساشو.  اتاق تو برگشتم و گرفتم وضو.  دادم سالم يه امين به.  کنار کشيد راهم

.  ردک نگاهم.  تو رفتم من و کنه شروع نمازشو که گوشش کنار بود برده دستشو.  بود نماز آماده

 بيخيال کردم سعي.  کرد شروع نمازشو و درآورد واسم دار خنده شکلک يه.  هم تو رفت هام اخم

 ... آوردم؟ مي در چشاشونو ميرفتم.  نبود که عمدي.  شم

 جور و معج فيلم بعد.  شديم سينمايي فيلم تماشاي مشغول و خورديم صبحونه خونديم که رو نماز

 وجود اب.  گذرونديم خوش و گشتيم تونستيم مي تا.  گردي شيراز رفتيم.  بيرون زديم و کرديم

 ونسرم ميريختن مردم و آوردمشون درمي که گاهي ولي داشتم دودي عينک و کاله با که استتاري

 ...امضا و عکس کلي بودم مجبور و

 مرد تا هزار... ؟ سايتها رو بره من زن عکس. بگيرن عکس عاطفه از نميذاشتم هم وجه هيچ به

 ...باشم مرده مگه... کنن؟؟ نگاش

 فردا و بمونيم امشبو که کردين مي اصرار. اينا عاطفه شهر سمت افتاديم راه اهلل بسم يه با عصر

 نگراني جاي که گفتم بهشون هم بار هزار. نکردم قبول ولي. عاطفه و امين کنيم حرکت صبح

 با روزي شبانه و نخوابيدن. ..  دارم عادت نخوابيدن سرهم پشت روز چند چندشبو به من و نيست

 هک وقتي تا شد قرار... کنم رانندگي خودم کال که نشدن راضي باز اينهمه با... کردن کار تمرکز
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 خودم بحص تا شام بعد و بخوابم و کنم استراحت من و کنه رانندگي امين بايستيم جايي شام واسه

 سابح که کردم بهش نگاهي يه ولي بخوابم تر راحت تا پشت برم که گفت عاطفه... کنم رانندگي

 ... کرد ميشه چه ديگه اس جذبه...  ديگه بله. اومد دستش کار

 کتسا... بستم چشامو و... خوابوندم کامل رو صندلي.  کنارش منم و فرمون پشت نشست امين

 هديگ کم کم... برد نمي خوابم من ولي گذشت ساعت يک حدود شايد... بخوابم من مثال تا بودن

 ... کردن مي پچ پچ.... مثال نشم بيدار من تا ميزدن حرف اروم خيلي...  شد شروع صحبتاشون

 کردي؟؟؟ رانندگي جاده تو حاال تا...  که؟؟؟ ترسي نمي: -عاطفه

 ...برميام پسش از... نباش نگران ولي...  کردم رانندگي... آره بار يه: - امين

 کنه؟ رانندگي ميخواد چطور صبح تا الهي بميرم... خداروشکر خب: -عاطفه

 .ايستاد قلبم

 از منا مموکوني صحبت داريم ما که بيبيند و شد بلند اگه تازشم...  نيميده گوش که حرفم: -امين

 ...کونه کمکش نيست کسي ديگه... بيرون ميکوند پرت پنجره

 .شنيدم رو عاطفه خنديدن صداي

 حساسه؟ چقد فهميدي هم تو: - عاطفه

 .گم مي ديروزا...يادته؟... کردم تعجب کرد ترمز اونطور که اولش: - امين

 هه هه... اره اره: -عاطفه

 که ردک نيگام اخمي چنان با و بيرون اومد... اتاق تو دويدي شوما اينکه بعد صبح امروز ولي: -امين

 ...چيس چي قضيه فمستم

 ..خنديدن آروم دوتاشونم

 ...ميشيم بيچاره و ميشد بيدار هامون خنده صداي از االن: -امين

 ...دارم ابهت و جذبه اينهمه نميدونستم... ازم ميترسيدن چقد طفلکيا... بود گرفته ام خنده

 ...ميزني حرف دراکوال به راجع داري کنه مي حس آدم.... دييگهههه نگووو عهههه: -عاطفه
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 ...ميشد دراکوال واقعا ، شوماس قضيه قضيه قتي و خو: -امين

 به راجع نداري حق... بيرونااااا کنم پرتت پنجره از محمد قبل خودم نکن کاري امين: -عاطفه

 ...بزني حرف اينطوري آقامون

 کرد؟؟ مي دفاع من از داشت عاطفه آقامون؟؟.. ريخت قلبم

 هم...  بوديم دانشگاهي هم...  سنيم هم تو و من.... ک نيميکوند درک آقاتون اين خو: -امين

 ...باهم نباشيم ها غريبه مثي و باشيم صميمي يکم که طبيعيس...  بوديم کالسي

 بدس؟؟ اي مگه... غيرتيس يکم خو...ميکوند درک خب خيليم اتفاقا: -عاطفه

 تقليد ور امين اصفهاني لهجه شيرين بس از بگيرم گازش پاشم ميخواست دلم منم...  خنديد امين

 ...کرد مي

 ..تسليم من..  خوبس خيليم... نيس بد بابا نه.. ميکوني؟ مسخره منا:-امين

 نيسي؟ بلد رانندگي تو راستي: -امين

 خيلي راستش...  رونم نمي تهران اومدم وقتي از ولي... دارم هم گواهينامه چرا: -عاطفه

 ميروني؟؟ چطوري تو...ميترسم

 خودم الک ديگه که هم گواهينامه گرفتن بعد... بودم گرفته ياد کامل سالگي هيجده قبلي من: -امين

 ...رونديم مي شيفتي بابام با رفتني مسافرت بارم يه... ماشينو ميروندم

 ...دادا داري ايول... آهان: -عاطفه

 خوام مي اصال. ميشد گرم داشت چشام کم کم. نکرد خورد رو اعصابم حرفاشون که خداروشکر

 .بخوابم ميترسيدم که کنم اعتراف

 .شد چشمام مهمون خواب و کشيدم راحتي نفس. راحت خيالم و بود خوب حالم االن ولي

 خود تا عاطفه. کردم رانندگي من و خوابيد عقب رفت امين. شد عوض شيفتمون شام بعد شب

 ازنم بعد صبح دوباره. گذاشت سرم به سر و کرد صحبت باهام فقط و نذاشت هم رو چشم صبح

 يمگوش که بخوابم اومدم. بودم خسته خيلي. فرمون پشت نشست امين و شد عوض شيفتامون
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 عاطفه سوال از پر چشماي با کردم که قطع. کردم صحبت کلي باهاش.. بود شهاب... خورد زنگ

 ...بهشون بشم خيره ساعتها داشتم دوست چقد. شدم رو به رو

 خنديدم

 ...بپرس: -

 سوالشو پرسيد و درآورد زبون برام

  گفت؟ مي چي: -عاطفه

 ..ميرسيم کي پرسيد مي: -

 ميرسيم؟؟ کي کجا: -عاطفه

 ..منتظرن اونجا... تهران: -

 خبره؟ چه ببينم بگو خو.. ميخواي؟ زيرلفظي محمد عهههه: -عاطفه

 ...بود شده طوفاني باز اوه اوه

 بيان ميخوان... ديگه هيچي... که نذاشت شهاب اين..  کنم سورپرايزت خواستم مي بابا: -

 باهم خواستن مي... بدن نشون خانواده و آشنا و دوست به خودشونو ديگه و شهرتون

 باهم واستن ردشيم ميخوايم تهرانم از چون برگشتني اصفهان از ما که بوديم کرده هماهنگ...بريم

 ...بيفتيم راه

 بزنه؟ پسشون باز نکنه... ميکنه؟ چيکار باباش يعني... بيان؟ ميخوان واقعا: -عاطفه

 .باريد مي اش چهره از نگراني

 اين بعد خودشم...  خدا امون به کنه نمي ول که اشو بچه... پدره باشه هرچي باالخره... بابا نه: -

 ..نباش نگران... ميشه درست باش مطمعن... ازش خبري بي همه

 ...خداکنه: -عاطفه

 اشينم از همه. بودن ايستاده منتظرمون اونا که جايي رسيديم بعد و بوديم راه تو هم ديگه ربع يه

 مي کتحر سرما پشت... افتاديم راه دوباره. کرديم احوالپرسي و سالم روبوسيو باهم و شديم پياده

 گوش آهنگ هم با رو راه باقي و کردم روشن رو ضبط. بود پريده سرم از اينا و خواب ديگه.  کردن
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 فکر ييعن. مادربزرگشون خونه رفتيم اينا شهاب با اول. کرديم صحبت و شکستيم تخمه و داديم

 .خونشون در جلو برن راست يه اينکه تا. همينه کار بهترين کردم

 فقط. .. باشن بخشيده بهش رو دنيا همه که انگار. ذوق و شوق از ريخت مي اشکي چه خدا بنده

 خدا که کرد مي دعا همش. کرد مي بارون بوسه رو غزاله و خانوم کيميا و شهاب صورت سرو

 .کردين خوشحالم اينقدر عيدي اين که بشين خوشبخت و بده عمرتون

 منم. کردن مي گريه بهار ابر عين که شهاب و خانوم کيميا و عاطفه. بود درومده همهمون اشک

 و بازوش به زديم يکي. من مثل اونم. انداختم امين به نگاه يه حال همون تو. بود شده پر چشمام

 گفتم

 کني؟ مي گريه چرا تو: -

 .داره اي ديگه صفاي يه گريه ميون خنده اصال. خنديديم دل ته از هممون

 بوديند؟ نديده همو وقتس چند... ميشد احساساتي... ديگه آدميزادس خو بابا: -امين

 يفتعر براش ميدونستم خودم که اونجايي تا هم من و بياره چايي رفت عاطفه. همگي نشستيم

 . کردم

 استراحت يکم و ناهار بعد. داشتيم نگه زور به هم رو امين. کردن درست کيميا و عاطفه رو ناهار

 در و اومده شهاب که داد اطالع هم همه به. خونشون کرد دعوت شام براي رو همه و زد زنگ عزيز

 هي و بياد خودش تا نگن چيزي بهش. نفهمه چيزي شهاب پدر که کرد تاکيد هم همه به حال عين

 .ببينه اي دفه

 رسونديم رو امين اول. نموند امين کرد اصرار هرچقد عزيز.  بيرون زديم عصر عاطفه و من

 با هم ازونجا و بزنيم سري يه خانومم مادر و خانوم پدر به ادب رسم به تا رفتيم بعد و خوابگاهش

 .برگرديم هم

**************** 

 عاطفه
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 رو کيميا و شهاب ديدن هيجانات همه. جويدم مي رو ناخونام دونه دونه داشتم اضطراب شدت از

 و يادب دايي تا بودن نشسته منتظر حاال و بخند و بگو و بوسه و بغل و ماچ با بودن کرده کره خالي

 .ببينن رو العملش عکس

 چون. بود نيومده دايي فقط.  مادرشون و شيدا و شيده حتي... همه و همه... بودن جمع خانواده همه

 . بودن اومده سريع بقيه ولي. بياد خواست مي شام براي و چيه قضيه دونست نمي اون فقط

 برداشت رو آيفون عزيز... شد همهمه و پريدن جا از همه. شد بلند لعنتي زنگ صداي باالخره

 کيه؟: -عزيز

-...: 

 ..اينکه مثل شده خراب آيفون... کنن مي باز رو در ميان االن: -عزيز

 کرد شهاب به رو آيفون گذاشتن بعد

 خدا به توکل...  کن باز رو در برو.. باباته.. جان شهاب: -عزيز

 گفت سرش پشت عزيز. شد بلند و گفت ياعلي يه و گذاشت زانوش روي دست شهاب

 .. تو اميد به الهي: -عزيز

 هديگ. نداشتيم زدن حرف حال که داشتيم استرس همگي اونقد. شد مي کنده جا از داشت قلبم

 نکهاي بدون و همزمان هم باز و. شد بلند محمدم من با همزمان. شدم بلند جام از. بشينم نتوستم

 ..اومدن هم عزيز و زندايي و شيده و شيدا... پنجره سمت رفتيم باشه من به حواسش محمد

 .صبح از خوندم مي الکرسي آيت و فرستادم مي صلوات لب زير تند تند. کرد باز رو در شهاب

 .داد فشار و گرفت رو دستم محمد

 .دادم مي فشار محکم رو بود دستم تو رو محمدو انگشتاي استرس شدت از و آگاه ناخود منم

 هي شهاب. شده شکه که بود مشخص کامال. بود زده خشکش. شهاب چشماي تو بود زده زل دايي

 داختان پايين رو سرش شهاب... دايي نگاه کشيد طول خيل... گفت چي نفهميديم ما که. زد حرفي

 مدت اينهمه بعد پدري کدوم گرنه و... نکرد قبول رو شهاب دايي. شد خاک دم تو ها اميد همه... 

 ..نميکنه کاري هيچ و صورتش تو ميزنه زل تفاوت بي اينطور پسرش از خبري بي
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 الشخي عين باباش و. .. کرد مي گريه داشت گلم داداش. کشيد تير قلبم. لرزيد شهاب هاي شونه

 ..گرفت درد خودم دست که بودم داده فشار اونقدر رو محمد انگشتاي. اومد نمي

 ام شونه روي گذاشت رو سرش شيده

 شد؟ اينطوري چرا آخه... عاطي: -شيده

 حس رو دايي حرکت آن يک. ديدم نمي واضح ديگه و بود اشک پر چشمام. کرديم گريه دوتامونم

 .نشن ديدم مزاحم اشکام تا دادم فشار هم رو رو چشمام سريع. کردم

 ابشه.  سرم روي شد آوار دنيا. شهاب گوش زير خوابوند محکم سيلي يه.  جلو رفت قدم يه دايي

 غلمب زير از محمد که تقريبا افتادم مي داشتم. شد سست بدنم همه. بود پايين سرش چنان هم

 .منو گرفت

 تو طفلک کيمياي ببينم برگردم خواستم.  گفت شهاب به چيزي يه دايي. نميداشتم بر ازشون چشم

 همش شهاب... لرزيد مي هردوشون هاي شونه... گرفت بغلش تو شهابو محکم دايي که حاليه چه

 .دکر مي بغلش محکم دوباره و بوسيد مي دستشو شد مي خم...  بوسيد مي پدرشو هاي شونه

 دختر هم کيميا.  بودن خوشحال همه. کرديم بغل خوشحالي از همو محکم و شيدا طرف چرخيدم

 .تو اومدن زدن حرف طوالني مدت يه بعد که. داخل بيان تا بوديم منتظر و کرد بغل رو تپلوش

 هم کيميا .روبوسيد پيشونيش و کرد بغلش... طرف رفت و و افتاد کيميا به نگاهش نفر اولين دايي

 کرد مي گريه بهار ابر عين

 ..من از بگذر..عروسم خدا رو تو نکن شرمندم: -دايي

 .کرد مي گريه و بوسيدش مي بغلش گرفت رو اش نوه بعد

 ....بزرگ بابا دل عزيز... من دل عزيز... آخخخخ: -دايي

 کردن مي گريه همه... نپرس و نگو که بود شده اي هندي فيلم يه کال

 ...صلوات اول ولي... بخندين..  بزنين دست... اخه؟؟؟ زاري و گريه چقدر ديگه بسه بابا: -عزيز

 ... فرستادن صلوات بلند همه

 ها؟؟... زدي؟ پسرمو چرا: -عزيز
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 رفتنت اينکه براي زدم اينو گفتم بهشم... مامان بود شده ذره يه براش دلم چون زدمش: -دايي

 اگه حتي مادر و پدر که بمونه يادت ابد تا اينکه براي زدمت که بهش گفتم.... بود بزرگي اشتباه

 ..نميندازنش دور بازم باشه هم نخاله اشون بچه

 ..من روي اومد نگاهش دايي. زديم دست ههمون

 کردي؟ غش چرا تو: -دايي

 زمين رو نشستيم کرد کمکم. بود داشته نگهم سرپا محمد... گفت مي راست... خنديدن همه

 ...که نميذارين فشار و اعصاب و جون آدم واسه: -

 ...دراز زبون اي: -دايي

 کمرم دور که دستش.. من به بود زده زل اون ولي کردم نمي نگاش.. طرفم چرخيد سرش محمد

 دنيا همه لذت.. نگاهش از بردم مي لذت... برداشت رو بود

 دهشي. پيشش مونديم رو شب کيميا و شهاب و محمد و من ، عزيز اصرار به شد تموم که مهموني

 رخت.. خوابيد مي خودش مخصوص تخت روي که عزيز.. بود خواب وقع. .. موندن هم شيدا و

 .بستيم درو و اتاق تو رفتيم خومون.  حال توي بوديم کرده پهن هم رو آقايون خواب

 فسقلي... باشيم ديده همو تازه صبح از که انگار.. کرديم بوس و ماچ و بغل رو همديگه پريديم

 بيدار ما صداي سرو از که عزيز اتاق تو بوديمش گذاشته فعال و بود خواب هم کيميا و شهاب

 ...نشه

 .کرديم تعريف خاطره و خنديديم و گفتيم هم با کلي

 مياري؟ ني ني کي تو: -کيميا

 زدم تلخي لبخند

 ... کني؟ مي بازي نقش داري کي واسه... کيميا نه ديگه که تو: -

 .کرد نگاه شيدا و شيده به بعدش و من به کيميا

 ..باش راحت.. ميدونن: -

 کرد بغض
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 منم واس رو قضيه و زد حرف محمد اقا با شهاب که شب همون من.... الهي برات بميرم: -کيميا

 ..کني کاري چنين بود محال وگرنه... داري دوسش خيلي تو که بودم مطمعن گفت

 کشيدم عميقي نفس.. شد حاکم سکوت يکم

 من.. من... شدي بدنام خودت حتي.. دادي انجام من واسه برميومد دستت از هرکاري تو: -کيميا

 ..ها؟.. عاطفه؟ کنم چيکار واست

 .کردم پاک رو اشکاش و جلوتر کشيدم رو خودم. ريختن اشکاش

.. دارم اعتماد بهش بدجور...ميشه همون بخواد اون هرچي... خدا به سپردم من... شدي؟ ديوونه: -

 ...نباش نگران

 گفتم بيارم درشون هوا و حال ازون اينکه براي

 ...اصفهانيم هاي جک با از گيرم مي انتقام عوضش بابا: -

 خنديدن

 ميرهن رو از...  گفتم دوتا يکي امين جلو پريروزم... گفتم اصفهاني جک واسش صبح تا ديشب: -

 ...منس نوبتي حاال ميگه ميگرده بر... که

 ... کنم تقليد تونستم مي خوب رو اش لهجه

 ... کيه؟ امين: -شيدا

 پيشونيم رو کوبيدم

 بردمت.. بود کالسيم هم بودا پسره همون... فِناس بر عمرت نصفي.. نگفتم؟ بهت... واي اي: -

 ...دادمش؟؟ نشونت

 دادم توضيح بيشتر. نشد متوجه

 ...بود؟ محمد کپيه بابا: -

 گفت زيادي تعجب با

 خب؟؟؟... ااااررهههه..  هاااا: -شيدا
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 عروسيمونم تو.. نميدوني تو بود رفته يادم احمقا عين.. درومده آب از محمد عمه پسر اون: -

 نه؟ نديدش

 گفتن همزمان و بود شده گرد چشاشون

 ...نهههه: -

 ...پس؟ نگفتي اول از چرا بميري خو: -شيدا

 ... نگفتم بهت شد پرت حواسم.. فهميدم عروسي تو خودم منم: -

 ... داري؟؟ هم حواس اسم به چيزي تو محمد کنار مگه ديگه بله: -شيدا

 درآوردم زبون براش

 ...نع: -

 کردن؟ چيکار گفتي رو ها جک...  بيخيال خب: -شيده

 يکنهم تعريف اصفهاني جک برگشته خودشم.. پرروئه که ميگم... خنده از بوديم مرررردههه بابا: -

 فدااااششش... ديوونه

 خنديدي؟: -شيدا

 نميدوني... صداش خسته و رنجور لحن از گرفتم آبغوره کلي پ ن پ... دادا؟ خوبس حالت شيدا: -

 ...گفت مي اصفهان از سوزي چه با

 خنديدي؟ دارم دوس من که اونطور که اينه منظورم... زهرمار اي: -شيدا

 شد شل نيشم

 ...کنم فک آره.... خخخخخ: -

 کنم؟ فک چي يعني: -شيده

 دکمربن... ترمز رو رفت پاهاش جفت با... کنار زد يهو که بود نشده تموم هنوز... خنديدم من آخه: -

 .گفت بعدم.. شدم مي مغزي ضربه نداشتم

 دادم ادامه و کردم کلفت صدامو...  هم تو کشيدم رو هام اخم
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 ...جلو بياد امين.. عقب برو شوما.. خانوم عاطفه: -

 خنديدن همشون

 ...تورو نميري اي: -کيميا

 ..رفتارش بوده عجيب يکم.. ميدوني خب: -شيدا

 مگه؟ کرد نگات امين... ببينم: -شيده

 ...بود هنگ تو خودشم خدا بنده.. که نميدونم: -

...  داره؟ باهات رفتارايي چه ديگه خب.. ميفهمم کردم تجربه من... ديوونه داره دوستت: -کيميا

 ميشه؟ غيرتي روت

 ...برادرانس ولي... شدت به... اوووووفففف: -

 ..مونم مي کنارت برادر يه عين بودم گفته اولشم از... ميگه راس: -شيده

 تو.. . ميگم يچيز من... کنه اميدوارم يکم ميکرد سعي الاقل خو.. کردم نگاه شيده به دلخوري با

 ااه...  نيس برادرانه بگو... برجکم تو ميزني چرا

 کرد نگام شيده

 چته؟ چيه؟ ها: -شيده

 ...فقط... هيچي: -

  چي؟؟ فقط: -شيده

 رووووحتتتت تو...  فقط: -

 اين با...  نميدونم ازش چيزي که من... بدم؟ واهي اميد بهت داري دوس خب... مرض: -شيده

 نمک دلخوش نيسم مطمعن ازش که چيزي به تو ندارم دوس.. کرد قضاوت نميشه محدودم چيزاي

 پرسيد بعد کم يه فکرو تو رفت کيميا...  فرش گلهاي به دوختم نگاهمو

 داره؟؟ انجامشو قصد که کني حس يا...  نکرده؟؟؟؟ بوست يا بغل حاال تا ببينم: -کيميا

 چطور؟؟: -
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 بگو تو: -کيميا

 ...پايين انداختم رو سرم

 ... چرا: -

 هوا رو رفت دادش شيدا

 کصافط؟ کني نمي رو چرا پ... ديوونه؟ آره: -شيدا

 خبرته؟ چه بابا هيس: -

 کجاتو. .. بود؟ برادرانه.. بود معمولي..  کردي؟ حس چطور حالتاشو ببينم ميخوام... بگو خب: -کيميا

 .. بوسيد؟

 ... بابا برو: -

 سح بدم تشخيص کامال ميتونم بودم عاشقانه رابطه يه تو خودمم چون ولي.. داني خود: -کيميا

 ...مياي در بالتکليفي از ام تو... محمدو

 دوستام تنها و ترين صميمي اينا بعالوه.. کنه کمکم ميتونس.. ميگف راست.. بگم ميخواست دلم

 گفتم اروم. بودن

 ...جامو همه: -

 ...شد گرد چشاشون

 چي؟ يعني: -شيده

 لباش روي کشيد دست شيدا

 اينم؟؟؟: -شيدا

 گفتم و خنديدم

 ....بخواد دلت تا.. اووووووه: -

 .ميشد گردتر هي چشماشون

 کني؟ مي مسخره داري.. احمق ديوونه: -شيدا
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 ...چيه شوخيم...وهلل نه: -

 ببينم کن تعريف ادم عين: -شيده

 کن باور.. کنيم کمکت ميتونيم ماجراييم بيرون که ما... ديگه بگو: -کيميا

 اون اب کرد عذرخواهي ازم صداسيما حياط تو که شبي از و بستم چشمامو... کشيدم عميقي نفس

 واسشون رو بود عجيب برام و بود زده که حرفايي و بود کرده هرکاري حاال تا.. دهنده سکته روش

 ....کردم تعريف

 شب بار اولين براي رو علي که اونشبي عين...بود ديدني هاشون قيافه کردم باز که رو چشمام

 .بودن ديده عروسي

 ...فيشار؟؟ بو ده محمد.... ياحسييييننن: -شيدا

 ..ترکي کانال زد باز

 ...نميکردم فکرشم اصلن: -شيده

 ديوونه؟ داري شک چطور اخه... شدييد داره دوستت قسم خدا به: -کيميا

 ...رفت جفتمون ابروي: -

 بگيم؟ کي به بريم خوايم مي ما آخه... ها ديوونه: -شيده

 جبورم اينبارم... کنم مي تعريف کسي واس مساعلو اين که باريه آخرين و اولين اين هرحال به: -

 ...نميداد قد جايي به مغزم تنهايي چون بودم

 گفت حرفم به توجه بي شيده

 ...خداييش تابلوعه اصال.. داره دوستت که شدم مطمعن منم... ميگه راست کيميا عاطي: -

 ... بابا بنره... کمه تابلو: -شيدا

 ...ميشد آب دلم تو کيلو کيلو قند

 ...نميگه که هم باشه داشته دوسم... فايده؟ چه: -
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 مي رفتار اينطور خواهرش با برادري کدوم اخه... خودش واسه داره دليل يه اونم شايد: -شيدا

 ...شده عاشقت که شدم مطمئن منم...  کنه؟

 ..باالخره ميشه وا نطقش... تو کن صبر خورده يه: -کيميا

 ...ميگه که اون بعد...سالتونه يه قرار پايان تا بکشه طول خيلي... ميگه سترا: -شيده

 دوباره که. بودم صبح منتظر صبرانه بي.  آوردم ايمان خودمم که ميزدن حرف اطمينان با چنان

 .بگيرم بل نگاهاش و حرکات همه از ميخواست دلم. ببينم رو محمد

 تاقا تو آورد کوچولوشو هم کيميا.  کرديم پهن هارو خواب رخت شديم بلند و شديم خسته کم کم

 .برد خوابم که کردم خيال و فکر انقدر. خوابيديم و

 و رفتيم جا همه. شيده و شيدا عالوه به اينا شهاب و ما. بود هامون ديدني عيد شروع فردا صبح

 يعاد خيلي محمد گند شانس از. کرديم مي آمد و رفت فقط روز سه تا. خوشگذروني و عيدديدني

 .کرد مي صحبت معمولي و

 معمول طبق. بوديم باهم رو روز چند اين نفر شش ما کال. شديم جمع عزيز خونه دوباره آخر روز

 .مهموني جايي بود رفته عزيز. بود عصر. گفتيم مي پرت و چرت و اتاق تو بوديم چپيده

 .کردن مي پچ پچ باهم خيلي هم دختر تا سه اين. بودن بيرون باهم که هم محمد و شهاب

 رو استريو و توش انداخت فلششو و پذيرايي سالن توي کشيد رو هممون و شد بلند جا از شيدا

 . کرد رد اهنگ تا چند. کرد روشن

 ... وسط بريزين ها بچه:- شيدا

 ...باز؟ شدي خل شيدا:-

 ... ينمبب بيا...  نديدم رو تو رقص بارم يه من..  کنيم مي زندگي باهم ساله نوزده کصافط: - شيدا

 ... نيستم بلد...  عمرا من: -

 ... بيا نشو لوس: -شيده

 گرفت رو کيميا دست بعد يکم.  شيدا بعدشم.  بدنش دادن تکون به کرد شروع و وسط رفت شيده

 . رفتم نمي کردن مي اصرار من به چي هر.  بودن بازي ديوونه مشغول تايي سه.  وسط کشيد و
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 يکم.  وسط رفتم کتک و دعوا با سر اخر.  بود نديده منو رقص کسي حاال تا اتنا جز اصالوبه

 دش اب يخم.  شدم راحت کم کم خودشونه به حواسشون همه ديدم وقتي ولي کشيدم مي خجالت

. 

 کار ريب چشمه يه محمد جلو...  رقصه مي هم ناز با چه ببين...  نيستم بلد ميگه ناکس اي: - شيدا

 ...تمومه

 . خنديدن همه

 ... ببينه خواب تو مگه محمد: -

 در و زهنش تو کرد مي فرو رو عروسکش.  خنديد مي و زد مي پا و دست داشت کيميا کوچولوي

 . غزاله طرف دويدم و بيرون زدم جمعشون از.  رفت ضعف دلم.  اورد مي

 .. من عزيز...  جونم اي

 . کرد بلندم امد کيميا.  کردم نثارش بوسه و ماچ کلي

 ...  بدم نمره خوام مي...  برقص تنها بار يه شده وا يخت که حاال خب: -شيدا

 ... گيرم مي صفر:-

 ... وسط برو...  داري چيکار تو: - شيدا

 خوب انصافيم.  رقصيدم و شدم گير جو منم.  اورد باهال اهنگ يه و پذيرايي وسط داد هلم

 هب مسووليت يه کي هر.  اشپزخونه تو رفتين بازي ديوونه يکم بعد.  زدن دست برام.  رقصيدم

 . رو غذا بهمون بود سپرده عزيز.  کنيم درست رو شام تا گرفت عهده

 رو ابراهيمي ميثم اهنگ خودش صداي با محمد که اهنگي.  اوردم گوشيمو و دويدم کار وسط

 . کردم پلي بودو خونده

 ... گفتم مي که اهنگي بودا اين بچه: -

 . لذتي چه با.  دادن گوش

 ....ديونته دارم ايمان: -شيدا

 . زدم بزرگي لبخند
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 ...؟ نه بود توپ خيلي: -شيده

 ... خيلي...  خيلي اره: -کيميا

 خوش بهمون هم با اونقدر.  کرديم درست اي خوشمزه سبزي قورمه و شديم کار مشغول دوباره

 يم پهن شام سفره داشتيم اومديم خودمون به تا.  کرديم نمي حس رو زمانم گذر که گذشت مي

 رو شام خنده و شوخي کلي با.  اومدن هم اينا شيدا و من باباي و مامان.  بوديم اماده و کرديم

 . شديم مشغول و کشيديم

 ... نداديا بهمون هنوز رو کنون اشتي شيريني تو...  شهاب راستي: -

 ... خريدم شيريني که من: -شهاب

 االح تا... سريعتر چه هر... بدي پيتزا شيده و شيدا و اقامون و من به بايد... بود همگاني اون نه: -

 ... داشتي تاخير حسابي هم

 ...من؟ مهمون پيتزا ظهر فردا...  باشه: -شهاب

 . شد گرد چشمام

 ...راحتي؟ همين يه.... کردي قبول يعني االن …واقعا؟: -

 .خنديد شهاب

 …ديگه اره خب... کني؟ مي تعجب چرا: -شهاب

 . گفت اصفهوني لهجه با

 ... نيستيم اوناش از ما... بود؟ اصفي تعارف کردي فکر: -شهاب

 تنگ واسش دلم چقدر. خنديد مي و بود پايين سرش محمدم.  خنديديم هممون. محمد پشت زد

 گرفت مي منو زرت و زرت هي اصفهان تو باز.  بود شده تنگ تنهاييمون و خلوت براي دلم.  شده

 وبخ هاي بچه مثل.  کنه خطا پا از دست تونست نمي من باباي و مامان جلو اينجا االن بوسيد مي

 . گفت اروم.  اومدم خودم به پهلوم به شيده ضربه با.  گوشه يه نشست مي

 ... بخور شامتو...  نخور محمدو: -شيده

 . کردم نگاهش
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 ..وااا؟: -

 ...ميدي؟ قورتش داري بهش زدي زل دوساعته....  واال: -شيده

 . خنديدم

 ... ترس خوشمزه محمد اخه: -

 .... کني تستش بار يه تو مونده دلش به حسرت ميگفت که اون: -شيده

 . گرفتم ازش نيشگون يه

 ... ادب بي: -

 ... بوخودا...  واال: -شيده

 . شدم غذام خوردن مشغول

 ... بفرستم برات باحال چيز يه کن روشن بلوتوثتو دودقه محمد اقا: -شيدا

 ...؟ کاراست اين وقت سفره سر اخه: -عزيز

 ...؟ روشني محمد اقا...  واجبه عزيز: -شيدا

 ... بله: -محمد

 . پرسيد شيدا بعد يکم

 ... ببند گوشيتو صداي خواهشا فقط...  اومده درصد نود االن: -شيدا

 . کردم نگاه شيدا به سوال با

 ... ببندا صداشو فقط...  ببينش...  اومد محمد اقا...  بهت ميگم: -شيدا

 ... چشم: -محمد

 . کرد ريز چشمامو اول.  بود گوشيش به نگاهش.  دهنش گذاشت قاشق يه.  محمد به شدم خيره

.  شگلو پريد غذاش.  شد درشت چشماش.  صورتش به نزديکتر برد گوشيشو و انداخت رو قاشق

 يداش.  گرفت نمي چشم هم گوشيش از ولي اومدن نمي بند هاش سرفه.  پشتش زد سريع شهاب

 . دستش داد اب ليوان يه
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 ... زنه مي دار هم با رو هممون بفهمه خودش طرف: -شيدا

.  پرسيد مي سوال يه کي هر.  کردن مي نگاه تعجب با همه.  خنده زير زدن کيميا و شيده و شيدا

 يه.  کرد مي بازي غذاش با همش.  جيبش تو گذاشت گوشيشو و کشيد سر رو اب ليوان محمد

 وت رفت و کرد عذرخواهي محمد کنيم جمع رو سفره شديم بلند تا.  بود لبش رو هم خاصي لبخند

 و نديدخ.  پنجره پشت رفت شيده که سفره به کشيدم مي دستمال داشتم.  شد جمع سفره.  حياط

 دستمال و جلو اومد کيميا.  دادم ادامه کارم به.  همشون بودن شده خل پاک.  زد صدا رو ها بچه

 . گرفت ازم رو سفره

 ... کنم مي تميزش من...  داره چيکارت شيدا ببين برو تو: -کيميا

 . کنارشون رفتم و شدم بلند

 کن نگاه: -شيدا

 هي. کرد مي نگاه گوشيش يه لبخند با و بود ايستاده محمد.  کردم نگاه.  کرد اشاره بيرون به

 . بود جيبش تو دستشم

 ...؟ مگه چيه خب: -

 . بوسيد گوشيشو صفحه محمد لحظه همين

 . روپيشونيش کوبوند محکم شيدا

 لمتحوي مسخره لبخند تو هي عاشقته بگم من هي... کرد؟ چيکار ديدي... ديدي؟...  ديدي؟: -شيدا

 ...ديدي؟...  بده

 . کاراشون از کردم تعجب خيلي

 ...بهش؟ فرستادي چي بگو موال رو تو شيدا: -

 گفت بود محمد کار شوک تو هنوز که شيدا

.. . بهش فرستادم سرشام...  گرفتم فيلم ازت قايمکي رقصيدي مي داستي تو بابا: -شيدا

 ...چيه؟ العملش عکس بببينم ميخواستم

 .ايستاد کار از قلبم
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 .... که واقعا...  بيشعوري خيلي.... کردي؟ غلطي چه تو شيدا: -

 . کوبيدم درو و اتاق داخل رفتم.  تو اومد محمد که اتاق سمت رفتم مي حرص با داشتم

 ..بود؟ اي مسخره کار چه اين اخه...  احمق دختره

 . تو اومدن باهم تاشون سه هر که دادم مي فحش و خوردم مي حرص داشتم

 ... تو نه من نه ديگه شيدا: -

 ...  بود کيميا و شيده نقشه...  نبود من کار فقط خدا به بابا: -شيدا

 . کردم نگاه بهشون خشم با

 ... بيخيال بابا: -شيده

 ... بوسيد گوشيشو ميگه شيدا...  داره دوستت کنيم ثابت بهت ميخواستيم: -کيميا

 ... بوسيده مي خانومشو ناهيد عکس داشته...  دلخوشين چه شماها: -

 ...خوني؟ مي ياس ايه اينقدر چرا تو عاطي: -شيده

 يه با خواستم.  تو اومد دست به گوشي و خنده با.  کردم صدا رو محمد حرص با و شدم بلند

 . کشيد پس رو دستش من از سريعتر که بگيرم گوشيشو سريع حرکت

 ... نميدم: -محمد

 ... کن پاکش خدا رو تو محمد:-

 . خنديد

 ... خِالص و شد تموم...  ديگه ديدم ديگه: -محمد

 زانوهام ور گذاشتم رو سرم زمين رو نشستم.  کنم اصرار نتونستم ديگه.  نميکنه پاک دونستم مي

 ...؟ شده خبر چه کنه مي فکر ندونه کي هر...  زدم مي زاري چه.  گريه زير زدم و

 ور سرم و برداشت پاهام کنار از دستاشو بعد ثانيه چند.  کردن محاصره رو پاهام نفر يه دستاي

 . کردن مي نگاهمون و در جلوي بودن ايستاده هم تا سه اون.  بود محمد.  باال گرفت

 ..؟ رو اينا بريزي نداري حق نگفتم تو به صددفعه مگه: -محمد
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 ... گفتي دفعه دو... بود؟ کجا دفعه صد.  دادم دلم تو جوابشو

 ارزششو... ؟ ها...؟ کني مي باروني اينطور چشاتو خاطرش به که داري که شده چي االن: -محمد

 ...؟ داره

 ارند ها بچه نميده اهميت اصال که کردم مي حال خيلي.  چشماش به بودم خيره.  کردم سکوت باز

 اگه شايد.  بود برپا عروسي دلم تو.  دارن خبر ما ازدواج بودن صوري از و کنن مي نگاهمون

 . احساسشو بفهمن تونستن مي راحتتر ديدن مي رفتاراشو مستقيم

 .... باشم؟ داشته خودم زن از فيلم يا عکس يه ندارم حق من...  ببينم: -محمد

 بش تا صبح برگشت که زنت...  کن پاک منو فيلم ولي...  چه بمن...  باش داشته خودت زن از: -

 ... بگير عکس و فيلم ازش

 که رفت حرکتي يه دستش با شيدا.  کردم نگاه ها بچه به.  داد فشار هم رو حرص با دندوناشو

 . سرت تو خاک که بود اين منظورش رسما

 .... نصر عاطفه...  تويي... من...  زن... فهمي؟ مي...  تويي من زن...  ببين: -محمد

 و رخيدچ ولي برداشت قدم يه.  رفت مي داشت.  شد بلند.  گرفتشون انگشتاش با.  ريختن اشکام

 سه...  ربا دو...  بار يه.  بوسيد پيشونيمو.  گردنم پشت گذاشت دستشو و شد خم.  طرفم اومد باز

 ... بار

 طرفم چرخيد باز شدني رد در جلوي از.  رفت و ايستاد صاف دوباره

 ... کوچولو باشه يادت هميشه حرفمو: -محمد

 . در پشت نشست و بست و در شيدا.  رفت

 .. بودم نديده زنده پخش صحنه حاال تا... افتاد فشارم وااااي: -شيدا

 ... گودزيال؟ توي به... کوچولو؟ ميگه تو به: -شيده

 ... نياسود هرگز حسود: -

 ... اقاتون قول به... کوچولو؟ شد باورت حاال: - کيميا

 ...مني مديون...  ديوونه بوسيدت تا سه...  کردي؟ اونکارو چرا بگو کن دعوا منو هي بعد: -شيدا
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 . خنديدن همه

 ... هس چيزيش يه مشخصه کامال: -شيده

 ... ريخت قلبم تويي من زن گفت مي تحکم با همچين: -شيدا

 . داد ادامه بحثو ذوق با کيميا

 ... عاطفه رو چسبوند خوشو فاميل سريع...  خودشم نصر عاطفه: -کيميا

 . زدم قهقهه دل ته از

 .... کرد مي خراب بدبخت من سر رو خونه داشت پيش دقه دو...  مار زهر:-شيدا

 . دراورد گريه اداي

 .... کنه گير گلوت تو...  بيشوووور بشه کوفتت اي: -شيدا

 مهه تازه کشيده طفلک که اي سختي اينهمه بعد...  دعاييه؟ چه اين...  ديوونه نکنه خدا: -شيده

 ... شه مي درست داره چي

 .دراورد گريه اداي دوباره

 ... کنم مي شوخي: -شيدا

 . خنديديم هممون

 ....ايشاال...  تنت به بچسبه بشه گوشت: -شيدا

 گفتيم خنده با همه

 .... ايشاااالااا: -

 قولش طبق شهاب اونجا مونديم شب بازم....  گذشت خنده و شوخي به هم شب ي همه خالصه

 پيدا کنج يه رفتيم نفري 6 و داشت گرد هاي ميز.  شهر فوداي فست بهترين از يکي به برد مارو

 مومت از.  شدن مي محسوب جفت يه باهم هم شيدا و شيده هم کنار جفت جفت نشستيم و کرديم

 طول خيلي اقا ديديم کرديم صحبت يکم...  پپسي....  فقط اوردن رو هامون نوشابه ها سفارش

 . کشيد
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 ...؟ بزنيد بلدين رو ها ساز ي همه شما محمد اقا: - شيدا

 ...؟ چطور....  بله:- محمد

 من هب محمدم دهنم تو بگيرم رو ام نوشابه ني جلوتا بردم رو سرم که ميزدم حرف داشتم همينطور

 رو اش نوشابه تا اورد مي سرشو دلشت اونم و ميداد تکون سرشو حرفام تاييد در و کرد مي نگاه

 االح. شد منفجر شيدا که بود نگرفته دهنش تو ني محمد هنوز خوردم رو ام نوشابه از يکم بخره

 شبعد يکم بوديم مونده وواج هاج هم ما ميخنديدن اي.  شهاب و کيميا بعدشم. نخند و بخند کي

 . خنده زير زد و فهميد رو قضيه هم شيده

 ... بابا بخنديم بگه هم ما به يکي: - محمد

 ... گرفتم مي فيلم کاش بود توپي ي صحنه خيلي وااااي: - شيدا

 .....؟ ديوونه شده چي بابا: -

 ادم شد مي نزديک هم به داشت سراتون و ميزدين حرف باهم تايي دو شيرين همچين: - شيدا

 ..... ميکنه ديگه فکر

 ميبرديم سرامونو داشتيم اروم گفت مي راست...  خنده زير زدم محمد همراه منم اش اوري ياد با

.  گرفتيم درد دل که خنديديم اينقدر.  بريم صحنه محمد قول به ميخوايم انگار هم نزديک

 وااااي. خنده زير زدن مي بقيه هم خودش هم ني سمت لبش کسي هر غذا وسط اوردن پيتزاهامونو

 . گذشت خوش چقدر که

 مه محمد شد شروع ها کالس و شد باز ها دانشگاه. برگشتيم وما شد تموم هم عيد تعطيالت اين

 تو چيد وسايالمونو و فروخت رو بود من اتاق تو که هم تخترو تا دو اون کارش و درسش سر رفت

 درس وقفه بي من. مطالعه اتاق کرد هم رو من اتاق و مشترکمون اتاق کرد اونجارو و خودش اتاق

 .ميخوند درس هم کرد کارمي هم ومحمد خوندم مي

 محمد تولد روزه دقيقا. شديم حال خوش کلي.  اورد عروسيشو کارت واسمون مازيار هم روز يه

 رفتيم محمد با و کردم پيدا خالي وقت باالخره عروسيش به مونده روزه4...  بود مازيار عروسيه

 عاواق بلند دامن يه و خوشگل کوتاه مانتوي يه هم من و خريد کتون وشلوار کت يه محمد بيرون

 شال به بزور بودن رنگ خوش خيلي سبز مانتوي و زرد دامن.  بودن سبز و زرد.  خريدم قشنگي
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.  نراحت خيلي عروس خاونواده اينکه.  داد مي هشدارهايي يه بهمون علي.  کرديم پيدا لباسام رنگ

 ... بود اشون صميمي دوست.  بريم مجبوربوديم خب ولي.  نخوره ماها به ممکنه عروسي

 .  رفتيم شام مهموني براي.  شديم اماده رسيد که عروسي روز

 يه بعد و شديم خارج شهر از...عروسي محل به رفتيم تايي سه بعد و رفت هم علي دنبال محمد

... بود گيبزر خيلي باغ يه... کرد راهنماييمون احترام با نگهبان و بود باز در.رسيديم دقه بيست ربع

. ..وياليي عجب...  من خداي اووووه...  شدم پياده..  کرد پارک بقيه کنار گوشه يه ماشينو محمد

... بود قصر انگار...  زديم زل ويال به مون سه هر که شدم متوجه اومدم خودم به که بعد ثانيه چند

 کر گوشمو داشت هم فاصله اين از اهنگ صداي... بود شده تزيين خوشگل قدرم چه..  نور از پر

 ... بودن کرده خلوت هم با باغ داخل و ويال بيرون هم گروه چندين... تند خيلي ريتم با... کرد مي

 گفت و زد داري کش سوتي يه علي

 ...کردم مي فکرشو که چيزيه اوني از خرابتر وضع کنم فکر: -علي

 .پرسيد بگيريم ويال از نگاهامونو اينکه بدون و کالفگي با محمد

 نه؟ شه مي زشت خيلي...  ميشه؟ چي برگرديم اگه... گما مي علي: -محمد

 هم به اينکه بدون و بروشون رو بود مونده مات دوتاشونم نگاه... حالتاشون از بود گرفته ام خنده

 ...ميزدن حرف هم با کنن نگاه

 ... خيلي...  آره: -علي

 .کردم نگاه ويال به دوباره منم.. شد سکوت مدت يه

 يم بقيه از دور گوشه يه يا گرديم برمي زود فوقش... خدا به توکل تو بريم بياين ميگم: -علي

 ...ايستيم

 ...تو اون بذارم پامو نميخواد دلم اصال....  پوووووفففف: -محمد

 ...همينطور منم: -علي

 .من طرف چرخيد و گرفت چشم ويال از علي. دادن خودشون به تکوني يه باالخره
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 اينا ولي ها نشه جسارت... کنن ات مسخره نميخوام...درار چادرتو جا همين شما آبجي: -علي

 ...مازيار جون از دور البته... ميکنن احترامي بي نکرده خدايي و ندارن فهم و شعور که آدمايين

 کرده ذوق گرفتم اجازه ازش نگاهم با اينکه از انگار...  زد برق چشاش...  کردم نگاه محمد به

 روي رو کيف...ماشين تو گذاشتم و آوردم در رو چادرم...داد تکون تائيد نشونه به سرشو...بود

 .افتاديم راه و کردم جا به جا دوشم

 هچ من خداي...  سرم رو ريختن يخ آب سطل يه کردم احساس گذاشتم ساختمون توي که رو پام

 روم خودمم لويج من که لباسايي.... ها خانم بودن پوشيده لباسايييييييي چه.... وحشتناکيييي وضع

!!! !خجالت؟ و محمد..  باز گرفت ام خنده... انداختن پائين سرشونو علي و محمد. بپوشم شد نمي

)))))))): 

 وضعشه؟ چه اين آخه... مازيار نکنه چيکارت بگم خدا اي: -علي

 ...کنه بخير عاقبتمونو و آخر خدا: -محمد

 برگرديم؟؟ نميشه محمد: -

 ...کنيم کاري نميتونيم و سمتمون مياد داره مازيار االن...  متاسفانه نه: -محمد

 گفت آروم علي برسه مازيار اينکه قبل

 ...نخوري چيزي باش مواظب خواهري: -علي

... اي سورمه کفش و اي سورمه پيرهن.  بود پوشيده سفيد شلوار و کت. رسيد بهمون مازيار

 .بود زده هم اي سورمه و سفيد کراوات يه. بود شده شيک خيلي خدايي

. سمتمون چرخيدن مي داشتن نگاها.  گفت آمد خوش کلي و کرد احوالپرسي و سالم باهامون

 مونآس تا زمين دوتا اين با فازشون هرچند...  ديگه بودن نصر محمد و حسيني علي سيد باالخره

 تنها محمد آبروي حفظ واسه دادم ترجيح... کرد ميشه چه ديگه داشتن شهرت ولي کرد مي فرق

 ...بمونم

 ...بشينم گوشه اون ميرم من محمد: -

 کردم اشاره جايي يه به الکي دستم با
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 ...پيشم بمون: -محمد

 ..بره آبروت نميخوام...  آدمه پره... کن نگا اطرافتو: -

 رسيد گوشم به سر پشت از صداش. افتادم راه باشم جوابش منتظر اينکه بدون

 ...نميره تو با من آبروي: -محمد

 کرد صدام بلند. کردم تند قدمامو. لرزيد دلم

 ...عاااطفه: -محمد

 و مکرد پيدا خالي دونفره مبل يه اي گوشه يه.  دور خيلي. شدم دور ازش و نشنيدن به زدم خودمو

 .محمد ازچشم دور. همونجا نشستم

 يابعض.  لوليدن مي هم تو پسرا و دخترا.  انداختم نگاه اطرافم به. بود مخم رو بدجور آهنگ صداي

 صورت وت بودن رفته بعضيا.  کردن مي صحبت هم با بعضيا.  رقصيدن مي هم بغل تو بعضيا هم با

 . هم

 قرار محيطي همچين تو کردم نمي فکر هم وقت هيچ.  بودم نديده رو چيزايي همچين حاال تا

 !!!!وضي يه اصن.  بودم شده خيره مردم به باز دهن با.  بگيرم

 .اومدم خودم به اي دخترونه صداي با

 کيه؟؟؟ اوسکله اين: -دختره

 مي نگاهم تمسخر با همشون و بودن ايستاده من نزديکاي پسر و دختر گروه يه.  چرخوندم سر

 همب پسره.  کنم نگاه بهشون شد مي شرمم من که بود لختي و باز طوري دخترا لباساي.  کردن

 . کردم مرتب سرم رو شالمو.  گرفتم ازشون نگاهمو. زد نيشخند

 .اومد مي هنوز صداشون

 ... خودش به بسته ميز چيز چطوري ببين: -

 ..رواني: -

 ... خودش به بپيچونه بياريم چادرهم تا سه دو بريم: -
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 . يمهمون اين تحمل بود وحشتناک برام. جلوتر کشيدم رو شالم.  آشغال کصافطاي.  کردم بغض

 داشتمن آرايشي که بودم من فقط صورتشون و سر به بودن ماليده رنگارو انواع که آدم اينهمه بين

 . همين.  بودم کشيده چشام توي که بود محوي مداد و ريمل و پودر کرم آرايشم همه يعني. 

 کرد بلند صداشو گروه ازون از پسر يه دوباره

 هست؟ کي اصال... داماده؟ ؟ عروسه طرفه: -

 ... واسمون نميذاره آبرو...  باشه عروس طرفه نکنه خدا: -

 نه؟ نصره محمد اون ها بچه عه: -

 علي اب داشت. ديدمش وقتي رفت يادم ناراحتيم.  محمد جستجوي به کرد شروع ام سرگشته نگاه

 . طرفم اومد مي پسر گروه يه و

 . ام شونه روي شد کشيده دستي برسن بهم اينکه قبل

 ...محمد کوچولوي سالم: -ناهيد

 بلند. ودب بيرون موهاشم ولي لباساش بود پوشيده من عين.  باشم ديده رو نجاتم فرشته که انگار

 . کرديم روبوسي.  کردم بغلش ذوق با و شدم

 خانوووممم مبارک نوت سال: -ناهيد

 باشي داشته خوبي سال ايشاال...عزيزم مبارک توام نوعه سال: -

 با رو همديگه چشاي بايد و هووييم که انگار نه انگار... ديدنش از بودم کرده ذوقي عجب

 ... درآريم ناخونامون

 ...کني؟ مي چيکارا...  خبرا؟ چه ديگه خب... همچنين به: -ناهيد

 گفت دوستاش به رو.  بهمون رسيد محمد بدم جوابشو بتونم اينکه قبل

 چهب خانومم...  خانومم ها بچه...  کنم مي معرفي... ايشونم....  ميشناسين که خانومو ناهيد: -محمد

 ...ها

 . کردم احوالپرسي و سالم همشون با و کردنش معرفي طرز از خنديدم همه
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  باشم؟ داشته خصوصي صحبت شما با ميتونم من خانوم ناهيد: -محمد

 ... حتما بله بله: -ناهيد

 مشت دستام. کرد مي صحبت هم محمد و زدن قدم به کردن شروع هم با. محمد سمت رفت و

 دمبع ميکنه معرفي خانومش منو.  کردم مي خالي کيفم روي داشتم رو روحيم فشار.  بودن شده

 .نامرد.  کنه مي صحبت و ميزنه قدم ديگه کسي با ميره

 مياد؟ خوشت ببين کن روشن بلوتوثتو آبجي: -علي

 و نبود حواسش اصال علي.  نکنم رسوا خودمو و بگيرم چشم ازشون کرد مجبورم حرفش اين با

 حتي.  زدم اي مسخره لبخند و کردم نگاه.  فرستاد واسم عکس يه. بود گوشيش تو سرش

 .بود خورد اعصابم که بس از...  چيه عکسه ببينم نميتونستم

 خوبه؟...  ميخواستي که بود تابلويي همون: -علي

 ... ممنون نبود يادم اصال...  قشنگه خيلي اره: -

 يحت...  رفتن و گفتن اي اجازه با دوستاش و علي... محمد و ناهيد زدن قدم به دوختم چشم دوباره

 بغض با باز نفسم راه...  خوشبحالشون...  اومدن مي هم به ناهيد و محمد چقدر..  ندادم جوابشونو

 ..باغ وارد و شدن خارج ساختمون از و در سمت رفتن هم با...  شد بسته

 نه ديگه. رفت که نامردم علي.  ببرم پناه بهش بتونم که يکي. ميگشتم پناهگاه يه دنبال درمونده

 . شنيدم مي چيزي نه ديدم مي چيزي

 در به بودم زده زل. نشه اشک به تبديل تا بودم بسته کار به رو توانم همه که بود بغضي فقط

 بتعاق.  بودم ايستاده دست به گوشي و شد مي مچاله داشت انگشتام بين کيفم و ويال ورودي

 .. مبل روي نشستم..  نمونده واسم تواني ديدم

 ... بميرم برم بايد...  کم کم شم گم بايد ديگه...  شد تموم بازي همه..  شد تموم ديگه

 ... خودشون ان هرزه مشت يه...  نده اهميت بهشون: -

.  کردم نگاهش کم يه.  مبل پشت و سرم باال بود ايستاده پسر يه.  صدا طرف چرخوندم سر

 کنارم اومد و زد دور رو مبل.  هيکله خوش و خوشتيپ و خوشگل نهايت بي که شدم متوجه

 . نشست
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 هب...  خورن مي رو خودشون رفته دست از نجابت و پاکيو حسرت کنن مي نگاه که تو به: -پسره

 ... کنن مي ات مسخره دارن که همينه خاطر

 مي صحبت ميندازن تيکه دارن صبحه از که پسر و دختر گروه اون به راجع داره که شدم متوجه

 . ميگفتن چي شنيدم نمي حتي من ولي ناراحتم اونا خاطر به کرد مي فکر.  کنه

 ... حده همون در شخصيتشون....  نيست مهم: -

 دز زل و طرفم چرخيد....  من خداي بود چقدرخوشگل.  داد تکون تاييد نشونه به سرشو و خنديد

 و چشماش.  نشست پيشونيم رو سردي عرق.  داشت درشتي مشکي چشماي.  چشمام تو

 رعايت باهاش رو ام فاصله و کردم جور و جمع رو خودم کم يه.  بودن خوشگل واقعا صورتش

 ولي.  ميکردم حس نگاهشو سنگيني.  کرد مي نگاهم راحت.  ديگه نشد بدل و رد حرفي.  کردم

 يزچ به کردم سعي.  کنم نگاهش و باال بيارم سرمو نداشتم جرعت که بود خوشگل اونقدر...  من

 رسيد گوشم به پسرا دختر اون صداي دوباره.  کنم فکر اي ديگه

 .... کيه يارو اين نفهميدم آخر من...  ببينم: -

 ... که االنم...  بودن پيشش حسيني علي و نصر محمد که صبح از: -

 ...خدا به دارن شانس ملت: -

 ...نيس معلوم که شم هيچي.... ؟ داره چي اين آخه نميدونم من: -

 کنارتون خوشتيپ و خوشگل پسر تا چند ناسالمتي...  نکنين حسودي اينقدر دخترا خب: -

 ... ايستادن

 ....هلوووو عينهو: -

 . خنديدن همشون

 .کرد باز لب باالخره سکوت طوالني مدت يه بعد

 ؟ دارم رو کسي چه با آشنايي افتخار...  باغ اين صاحب و مازيار برادر...  مانيه من اسم: -

 زدم زورکي لبخند

 ... هستم رادمهر عاطفه: -
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 ...بدم بيشتري توضيح نميخواستم

 ... خوشوقتم خيلي: - ماني

 يم نگاه داره چي به نيس معلوم.  کصافط گرفت نمي چشم ازم.  زدم لبخند يه فقط جوابش در

 . بده قورتم خواست مي واال کامله حجابم خوبه حاال.  کنه

 داري؟ بغض: -ماني

 ... هميشه: -

 صيرتق.  کنم دل و درد يکي با داشتم نياز چون شايد.  پريد دهنم از حرف اين چرا دونم نمي اصلن

 از شدت به و کنم درددل باهاش بخوام من که نبود آدمي ماني خب ولي.  پيشم نموند که بود علي

 شدم پشيمون حرفم

 شدي؟ ناراحت اينا حرفاي از: -ماني

 ... نيس مهم اصال که گفتم....  نه: -

 چي؟ پس: - ماني

 رهمس دروغي يه ميخواستم.  چشمام تو بود خيره.  کردم نگاهش.  بدم جوابشو چي نميدونستم

 ينکها بدون ماني.  گيالس از پر.  طرفمون گرفت سيني يه و ايستاد روبرومون اومد آقا يه که کنم

 آقا هب اينکه بدون باز و زد پس رو سيني دستش با آروم کنه عوض حالتشو يا و بگيره من از چشم

 گفت من به بود خيره که حاليکه در.  کنه نگاه

 ... نوشن نمي ايشون...  ممنون: -ماني

 . رفتارش از اومد خوشم خيلي

 ... بگيره ازشون چشم نميتونه آدم....  دارين زيبايي نهايت بي چشماي شما: -ماني

 و بغض اصال.  بود نکرده تعريف ازم صراحت اين با پسري هيچ حاال تا.  پوستم زير دويد خون

 ... رفت يادم از ناراحتيم

 طرفم گرفت دستشو و شد خم خاصي ژست و احترام با.  روبروم ايستاد و شد بلند

 .... ماندني ياد به رقص يه...  ميدي؟ افتخار: - ماني
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 شبعد ببينه محمد و برقصيم هم با تو و من اگه ميکني فکر اونوقت بعد....  جووووونمممم؟؟؟؟؟

 نه.. . کردم نگاهش درمونده...  نميبينه منو و حالشه و عشقو پي االن محمد البته... ميموني؟ زنده

 ... بدم انجام کارو اين نميخواست دلم اصال ولي...  نه..  نباشم بلد اينکه

 .... بهم بود خيره هنوز

 ... هست تري عالي هاي گزينه شما با رقص براي...  نه...  من...  نه: -

 ... برنخوره بهش که شوخي به انداختم

 ... ميخندن بهتون من با: -

 ميرفت رژه مخم رو دختره يه صداي...  ايستاد صاف

 يا...  مااانييي...  ميفهمي؟...  نه ميگه بعد جلوش شده دوال دوساعته ماني...  سرش تو خااااک: -

 .... دختره سر تو خاک

 . حساسم بود فهميده کنم فکر.  کنارم نشست فاصله رعايت با دوباره ماني.  ندادم اهميت

 ... نميشه داپي تو سنگيني و وقار و نجابت هيچکس تو...  ميبيني اينجا که دخترايي همه بين: -ماني

 ... داريد لطف شما: -

 ... ؟ سالته چند...  گفتم جدي... نبود تعارف: - ماني

 ... نوزده: -

 ... جالبه: -ماني

 ... چي؟: -

 49 زن حتي...  بزنه پسم محاله بدم رقص پيشنهاد هرکسي به کردم مي فکر که اين: - ماني

 ... ساله

 هيکل و خوشگل صورت يه کرده فکر حاال! . حلقت تو سقفت به اعتماد...  راهو؟ ميره کي....  اوووه

 پاي گرد به.  باش هيکل خوش و خوشگل خواد مي دلت چي هر...  ؟ شده خبر چه داره قشنگ

 . کنم عوض تو مثل تا صد با محمدمو ممکنه محاله.  نميرسي که من محمد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

385 

 

 بود اور خفقان و کثيف محيط اين چقدر.  خواست مي خودمو پاک محمد دلم.  کرد هواشو دلم باز

 مدمح ياد ديگه کشيدم تر جلو رو شالم.  بهم بود شده خيره ماني که بود زيادي مدت.  واسم بود

 . کنم نگاه حتي ديگه کسي به تونستم نمي و بودم فتاده

 .... ؟ باشم داشته رو باهات اشنايي افتخار ميتونم...  اومده خوشم خيلي ازت: - ماني

 . گرفتم نشنيده حرفشو.  کردم هول

 ... برم بايد ديگه من اجازتون با: -

 . ام گونه رو کشيد رو اش اشاره انگشت.  کرد نگاهم.  شد بلند همراهم.  شم بلند

 ... زيباست واقعا چشمات...  اومده خوشم ازت واقعا: - ماني

 که رو دستش گوشيم با.  بود نخورده بهم محرمي نا دست تاحاال.  بودم شده شکه واقعا

 دفه بي.  برگشت لعنتي بغض اين باز.  شدم دور خشم با.  زدم کنار صورتم روي از برنميداشت

 اررفت چه نميدونم.  بودم عصبي خيلي.  رفتم مي راه خودم واسه و زدم مي چرخ سالن تو داشتم

 پسره.  بزنه دست من به بده جرعت خودش به اين که بود زده سر ازم اي احمقانه و سبک

 دمحم پاک دستاي دلم.  ميخوره هم به جنسشون از حالم.  عوضي ميگه بقيه به بعد.  کصافط

 ... خودم محمد...  محمد.  خواد مي رو خودم

 يم باغ از داشتن.  بودن ديگه پسر تا چند و محمد و علي و ورودي در به افتاد چشمم لحظه همين

 چشمام.  کرد نگاهم علي.  کال بودن نفر هشت.  بود گوشي تو سرش محمد.  سالن داخل اومدن

 و باال گرفت رو سرش محمد.  گفت بهش چيزي يه و زد محمد بازوي به سقلمه يه.  شد پر

 . من به شد خيره مستقيم

 . بود زندگيم همه.  بود نظير بي.  بود پوشيده سفيد پيرهن و اي سورمه کتون شلوار و کت

 داشت همينطور محمد.  داشتن فاصله در با قدم چند.  همشون ايستادن.  طرفش برداشتم قدم

.  نمک مي چيکار دارم نميدونستم.  نياوردم طاقت ديگه.  ترکيد بغضم راه وسط.  کرد مي نگاهم

 يم گريه بلند صداي با.  کردم بغلش محکم و طرفش دويدم.  داشتم نياز امن جاي يه به فقط

 هم کردم نمي رو کار اين ولي نشنوه کسي رو صدام که اش سينه تو کردم فرو سرمو.  کردم

 عدشب.  ايستاد يکم.  نرسه هم تر اونور قدم چند به حتي صدام که بود بلند اونقدري اهنگ صداي
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 نفهمه که جوري.  ميزدم حرف باهاش گريه ميون.  شد بيشتر ام گريه.  دورم شد حلقه دستاش

 . بگم بلندم ميخواست دلم ولي.  گم مي چي

 اهنگ صداي بودم مطمعن هم و ميشد محوتر صدام هم.  اش سينه تو کردم فرو بيشتر سرمو

 . بشه حرفام متوجه محمد نميذاره

 نمي والم به...  تونم نمي...  بکنم دل ازت تونم نمي...  بمونم بغلت تو همينجا ابد تا خواد مي دلم: -

 تبه بفهمونم چطوري...  ؟ بگم بهت چطوري اخه...  اس بسته هات نفس صداي به نفسم...  تونم

 ... من محمد...  محمد...  ؟

 ليخي.  اروم و چرخيدن به کرد شروع.  داد مي فشارم خودش به محکم.  کرد سفتتر دستاشو حلقه

 ندچسبو سرشو.  چرخيد مي و فشرد مي خودش به منو بوديم ايستاده که اي نقطه همون تو.  اروم

 . اهنگ يه متن خوندن به کرد شروع اروم و گوشم به

 :- محمد

 ... جونم اي

 ... عمرم

 ... نفسم

 ...عشقم

 ... کسم همه تويي

 ... خوشحالم چه که اي

 ... دارم رو تو

 ... جونم اي

 حرف تو که هايي جمله مثل.  عادي زدن حرف مثل.  معمولي و عادي.  خوند نمي اهنگ خود ريتم با

 . گيم مي معمولي زدن

 :- محمد

 ... جونم اي
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 ... بارونم پر ابر تو بي خزونم

 ... جونم بيا

 ... ميدونم رو بودنت قدر که بيا

 ... ميدوني

 ... موني مي که بگي اگه

 ... رسوني مي خوام مي چي هر به منو

 . نبود مهم ديگه.  اونجان دوستاش و علي نبود مهم برام.  چرخيد مي داشت همينطور

 :- محمد

 ... جونم اي

 ... مديونم تو به قشنگو حس اين من

 ... دونم مي

 ... مونم مي تو عاشق باشه دنيا تا

 ... دونم مي

 .... مونم مي

 ... جونم اي

 ... بودنم دليل

 ... عشقت

 ... تنم تو خون مثل

 ... خوشحالم چه که اي

 ... دارم تورو

 ... جونم اي
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 کشيد عميقي نفس

 ... جونم اي...  جونم اي: - محمد

 هب منو و چرخيد مي فقط.  نزد حرفي ديگه اونم.  کردم نمي گريه ديگه.  بود کرده بغلم محکم

 زده سرش به خوندن هوس فقط يا ؟ داره دوستم فهموند بهم متن اين با. داد مي فشار خودش

 ؟ کنه امتحان رو من جنبه خواست مي يا ؟ اعتراف يعني متن اين. ؟ بود

 داد فشار و گرفت رو دستم.  بود پايين سرم.  کردم نمي نگاه اطرافم به.  شدم جدا ازش.  ايستاد

 بود کنارم رو عروسي بقيه.  گوشه يه نشستيم رفتيم زديم که گندي خاطر به زير به سر دوتامونم. 

 مزد رو خودم خونه برگرديم خواستيم که شب.  همينطور منم. نزد حرف باهام اي کلمه ديگه ولي

 . برد خوابم واقعا ولي.  شم کالم هم محمد و علي با نشم مجبور که خواب به

 دوساعت اوووه.  کردم نگاه ساعتو...  نبود محمد! ..  بودم تخت روي شدم پا خواب از که صبح

 پلو عدس براش.  بود کرده خوندن هوس فقط ديشب واقعا اينکه مثل نه.  داشتم کالس ديگه

 که بيرون زدم مي سلف از.  داشتم کالس عصر تا.  رفتم و خوردم کم يه خودمم و کردم درست

 . گوشم رو گذاشتم گوشيو.  بود علي.  خورد زنگ

 ... ؟ خبرا چه...  داداش خان سالم به: -

 ... کوجاي؟...  ؟ خبرا چه شوما...  کوچيکه ابجي سالم: - علي

 . دادم جوابشو اصفي لهجه با

 ... ؟ شدستين اصفاني که شومام: -

 ... ديگه نصرس محمد با همنشيني اثراتي ديگه: - علي

 ... ؟ دارين امري...  دانشگاهم من...  گويد مي راست...  اهان: -

 . شد تموم مون اصفي لهجه

 ... دانشگاهتونم در جلو االن.  بدم تحويل رو تابلو اين بيام خواستم مي: - علي

 ... در؟ دم بيام...  سلفم جلو من: -

 ... ميام االن من...  نه: - علي
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 . خنديدم

 ... ندارما خودکار من.. . توروخدا نه: -

 . خنديد بلند

 ... گلديم واستا...  محبوب نويسنده...  دارم دوتا من عوضش: - علي

 منتظرش.  بود اختراعيده جديد زبون يه بود کرده قاطي اصفيو و ترکي و فارسي کال.  کرد قطع

 يعل به واج و هاج و بودن ايستاده همه.  بود پياده.  بشه پيداش تا کشيد طول دقه ده.  ايستادم

 ددا دست بهم غروري چه داد تکون دست برام که علي.  کردم مي کيف داشتم.  بودن دوخته چشم

 . ديگه خلم. 

.  نبالمد بود اومده محمد که بارم يه.  ببينن کالسيام هم خداکنه واااااي.  هم به رسيديم جلوتر رفتم

 . پرسيدن سوال ازبس کردن کچلم محمد خاطر به که قبل دفعه.  علي حاالم

 . روبروم گرفت رو تابلو دوباره احوالپرسي بعد علي

 خنديدم انقد.  مردم مي داشتم.  خنده زير زدم.  داشت فرق خيلي بودن ديده ديشب که چيزي با

 . خنديد مي من خنده به هم علي.  نداشت حد که

 .... خودشم حسابي...  اومده خوشت معلومه شکر رو خدا...  نه: -علي

 . کردم نگاه و اوردم در دستش از رو تابلو شد تموم که ام خنده

 ...کنيم؟ نصبش کجا...  ممنون واقعا...  عاليه خيلي: -

 گوش به هدفون.  بود هم ضبط اتاق داخل.  بود باز دهنش.  بود خوندن درحال بود محمد کاريکاتور

 دهن جلوي ميکروفون و

 ... ببينه خودش که بزن روم دد همون تو جايي يه ميگم: -علي

 موقع به کنه خدا... بخرم کيک بايد بعدشم...  دارم کالس فعال که عصر تا....  مرسي باشه: -

 ... کنم نصبش برسم

 ... کنم مي نصبش جا يه قايمکي خودم....  محمد پيش ميرم دارم من...  چيزه.. ميگم علي

 ... ميشه زحمت اخه: -
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 بمن چي واس پس...  ام غريبه پشت هفت کردم حس ان يه... ؟ اره هم ما با اره همه با: -علي

 ...داداش؟ ميگي

 ... ديگه ايه پروو خب: -

 ... حرفت از شدم ناراحت خيلي ديگه...  نه: -علي

 . گفتم شوخي به.  خنديدم

...  داداش گيري مي کيک يه راهم سر...  داداش کني مي نصبش ميبري اينو اصال...  باشه: -

 ... بيام من تا...  داداش ميکني تزيين و جارو و اب رو خونه بعدشم

 . زد قهقهه

 ...بهتره باشم شوهرت برادر همون بينم مي کنم مي فکر که حاال: - علي

 هک کالسم سمت بيفتم راه اومدم.  رفت و کرد وخداحافظي گرفت دستم از رو تابلو.  خنديديم

 بعدشم.  کردن مي پچ پچ و کردن مي نگاه بهم و بودن ايستاده گروه گروه.  شدم اطرافم متوجه

 . بود خواهم هم اين بعد مطمعنا.  بودم بين ذره زير بدجور انگار.  شدن متفرق کم کم

 به همشم.  کالس سر اومد مي خوابم خيلي.  دادم ادامه راهم به توجه بي و کردم صاف رو چادرم

 اين تا اومد باال جونم.  کنم دوزک بزک رو خودم طوري چه و بپوشم چي که کردم مي فکر اين

 . رونداشتم بعدي کالس تحمل حوصله واقعا. ؟ حاال بذارم دلم کجاي رو بعدي.  شد تموم کالس

.  ذشتگ دقه پنج.  شدم کالس راهيه.  بپره خوابم بلکه تا خوردم نسکافه و بوفه رفتم کالس بعد

 . نيومد استاد ولي گذشت کالس از ساعت نيم.  ربع يک.  دقه ده

 ممن.  بيرون رفتن مي کالس از دونه دونه ها بچه.  نداشت رو اومدن دير اينقدر سابقه هم حاال تا

 اس ام اس برام.  کنم نگاه رو ساعت تا آوردن در گوشيمو.  کالس از رفتم در خواسته خدا از که

 . بود نوشته.  علي از.  بود اومده

 ... خونه برو فقط شما...  يخچاله تو هم کيک ضمن در...  گرديد نصب موفقيت با تابلو: - علي

 بآ رو خونه نشد وقت که ببخشيد گفت.  کردم تشکر کلي و بهش زدم زنگ.  شدم آب خجالت از

 . کنم جارو و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

391 

 

 پله دوب بدو و شدم پياده آپارتمان در جلو.  خونه رفتم آژانس با.  نداشتم تاکسي و اتوبوس حوصله

 العمل عکس ديشب از بعد خواستم مي.  خونه سمت به کردم مي پرواز داشتم.  باال رفتم هارو

 پس.  رو خودش داد لو خودش خواست با خودش ديشب باشه شده عاشقم اگه.  ببينم رو محمد

 صداي.  شدم داخل و کردم مرتب رو خودم.  چرخوندم قفل داخل رو کليد.  کنه نمي قايم ازم ديگه

 !!! ... زن يه خنده.  اومد خنده

 و دناهي.  شد تيکه تيکه قلبم.  شد دود احساسم همه.  رفت رمقم.  جلو رفتم و کندم هامو کفش

 . شد بلند ديد که رو من محمد.  هم روبروي بودن نشسته خنده با محمد

 ... نداشتي؟ کالس 79/2 تا مگه...  ؟ اومدي زود....  بانو سالم به: - محمد

 . بود مشخص ام چهره از حالم مطمعنا ولي باشم عادي کردم سعي صلوات زور به

 ... نشد تشکيل...  يعني...  نه: -

 الممس حال شورو با هميشه مثل و کرد نمي نگاه بهم.  داشت خاصي حالت يه اونم.  شد بلند ناهيد

 ... و چاي فنجون.  ميوه پوست. کردم نگاه ميز به.  داد آروم سالم يه فقط.  نکرد

 مثل درست.  شد زده آتيش چشمم جلوي.  شد خاک آرزوهام همه که ديدم چيزي يه بينشون

 چشم ديدم که چيزي اون برق از تونستم نمي.  تلوزيون قاب از.  ديدم رو محمد حلقه که روزي

 !! خوشگل خيلي قاب يه توي...  زيبا خيلي...  حلقه يه.  بگيرم

 باختم رو زندگيم همه...  تموم...  مردم ديگه من.  ندارم ريختن واسه هم اشکي ديگه کردم حس

... 

 ... برم ديگه من...  اجازه با: - ناهيد

 دمحم از.  کيفش توي انداخت و برداشت ميز روي از رو حلقه جعبه.  شکست رو سنگين سکوت

 هم من حتي.  نخوردم تکون جام از.  در سمت رفت من از خداحافظي بدون و کرد تشکر کلي

 شکار رو محمد صداي هام گوش.  نقطه يه همون روي بود شده خشک چشمم.  نکردم خداحافظي

 . شنيدم من ولي کرد مي صحبت آروم.  کردن

 ... ديگه هستم جوابتون منتظر من پس خب: - محمد

 ... فقط..  ممنون بازم...  کنم مي فکر...  باشه: - ناهيد
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 ... هست؟ مشکلي...  ؟ شده چي: - محمد

 ... شد بد خيلي عاطفه جلوي فقط...  نه که مشکل: - ناهيد

 ... من با کوچولو اون...  راحت خيالتون نه: - محمد

 ور کوبيدم مي رو سرم.  گوشه يه کردم پرت رو چادرم.  بستم رو در و خودم سابق اتاق تو دويدم

 . حتي نداشتم ريختن واسه هم اشکي ديگه ولي زانوهام

 يعني...  کرد بازي من احساس با...  هممون...  کيميا...  شيدا... شيده...  ؟ بودم خيال خوش چه من

 تهوابس يا...  ؟ کنم اي ديگه برداشت رفتاراش از من ممکنه فهميد نمي که بود شعور بي اونقدر

 محبتم اونهمه چرا... ؟ کرد رو ها اونکار چرا...  بودم بچه يه خودش قول به فقط من...  بشم؟ اش

 ردايناسو آخرين با...  شد منقرض مرد اسم به موجودي نسل که فهميدم مي بايد...  نامرد...  کرد؟

 که خونه آوردش وقتي هم دقيقا...  کرده خواستگاري ازش دوباره و برگشته ناهيد که هم حاال... 

 .... برگشتم زود که شده هم ناراحت...  نيستم من دونست مي

 . پيچيد هام گوش تو محمد صداي

 ... سوخت غذات...  خانومم؟ عاطي: - محمد

 ترف يادم دمپاييامم.  بيرون دويديم و پريدم جا از فوري که بودم هيستيريک و عصبي اونقدر

 مثل . بود ايستاده اشپزخونه جلوي محمد.  آشپزخونه سمت دويدم.  بود پام جوراب فقط.  بپوشم

 ميشم مغزي ضربه افتم مي االن شکر رو خدا.  دادم دست از رو تعادلم و خورد سر پام هميشه

 ديشب ياد باز.  بود کرده بغلم محکم.  محمدم بغل تو ديدم اومدم که خودم به...  شم مي راحت

 . شدم مي ديوونه داشتم.  افتادم

 ... ؟ بسوزه بخواد که بود گاز رو غذا...  کوچولو اخه: - محمد

 . داد فشارم محکم.  بودم نذاشته غذا.  گفت مي راست

 ... اخيييشششششش: - محمد

 رو گذاشتم.  دستام کف تو ريختم داشتم زور چي هر. زد مي بهم رو حالم داشت.  عوضي پسره

 تهديد عالمت به رو ام اشاره انگشت.  عقب رفت عقب چند.  دادم فشارش محکم و اش سينه
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 با ديگه ولي بدم لو رو خودم و باشم ضعيف خواست نمي دلم.  ريختن هام اشک.  طرفش گرفتم

 . زدم داد.  بودم شده تموم من ديگه.  بود گذشته سرم از

 ...  لطفا...  نکن تخليه من رو خانومتو ناهيد ديدن هيجانات لطفا: -

 . زد زانو و نشست مقابلم اومد.  خوردم سر و ديوار به دادم تکيه.  بهم بود مونده خيره واج و هاج

 ... ببينمت: - محمد

 . زدم داد که جلو اورد مي رو دستش داشت

 ... نزن...  دست...  من به...  نزن من به دستتو: -

 . باال برد تسليم عالمت به دستاشو

 ... باشه...  باشه: - محمد

 شدم اروم که يکم.  اومد مي بدم خودم ضعف همه اين از.  کرد مي نگاهم فقط.  زدم مي زار

 . پرسيد

 ... ؟ اينجا بود اومده ناهيد اينکه از ناراحتي: - محمد

 ... ؟ کرد مي بارم تيکه داشت...  ؟ کرد مي ام مسخره داشت...  تمسخر؟

 ما محاصره و سرم طرف دو.  ديوار رو گذاشت دستاشو کف.  شد بلند همراهم.  شدم بلند خشم با

 . کرد

 ... بده منو جواب: - محمد

 . گفتم بلند صداي با

 هن...  نخير...  ؟ باشه مهم برام بودنت ديگران با که هستي حدي در کني فکر شده باعث چي: -

 جا اين از...  شدم خسته ازت...  نداري ارزش اي ذره برام...  کارات نه...  حرفات نه...  خودت

 ملتح تونم نمي ديگه...  متنفرم ازت...  بودي فهميده درست...  مياد بدم ازت...  شدم خسته بودن

 ... کن تمومش رو ات مسخره نمايش اين...  خونتو نه...  دوستاتو نه...  خودتو نه...  کنم

 . گفتم سوزوند رو ام حنجره که فريادي با
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 .... برم اينجا از خوام مي: -

 سرم و هام زانو به کوبيدم رو مشتم.  پايين اومدم و خوردم سر ديوار از حال بي و سست دوباره

.  بود شده گرد چشماش.  گرفت نمي نگاه ازم.  اپن به دادم تکيه و شد دور ازم محمد.  روش

.  ردک نگاهم يکم.  من به لعنت.  بودم نگفته جا يه دروغ اينهمه عمرم تو.  کرد نمي باور که انگار

 خورد غرور.  گفتم دروغ.  کردم غلط بگم ميخواستم.  گرفت نمي چشم ازم.  موهاش الي زد چنگ

 فکر...  باش رو ساده منه...  هه.  کوبيد سرش پشت رو در و بيرون رفت.  داد نمي اجازه ام شده

.  زياد خيلي.  بود روم زيادي فشار.  داره خنده.  شده درست.  ميشه درست چب همه کردم مي

 شده ضايع بدجور.  شده عاشقم محمد بودم زده توهم اينکه از.  خودم شدن ضايع از خصوصا

 که بودم کرده گريه انقدر.  اومدم خودم به اذان صداي با ولي نشستم مدت چه نميدونم.  بودم

 اروم يکم خوندم که نماز.  شدم بلند جام از.  گرفتم در از رو چشمم.  شد مي منفجر داشت سرم

 جون ديگه ولي.  شدم سبک خيلي.  کردم دل درد خدا با کلي.  خب بود ما بخت از اينم.  شدم

 چشمم.  امون مطالعه اتاق تو رفتم و برداشتم خواب رخت.  کنم استراحت ميخواستم.  نداشتم

 اساحس.  بوديم انداخته قاپو عالي توي هم با.  بود کرده قابش محمد.  دونفريمون عکس به افتاد

 رو کشيدم رو پتو و زمين زدم رو خودم زود.  بگيره ام گريه دوباره ممکنه اينکه از.  کردم خطر

 مخواب باالخره.  نريزه اشکام هم و ببره خوابم زودتر بلکه دادم فشار هم رو محکم چشمامو.  سرم

 . برد

 زده من به رو دستاش اينکه از.  گرفت حرصم.  محمد اتاق تو.  تختم رو ديدم شدم بلند که صبح

 مي بهم حالم بوسيد مي من و کرد مي بغلم هوس روي از فقط که اين تصور از.  گرفت حرصم

 مي رو خونم خون...  اينا و پاک دست.  گرفتم پس رو مازيار عروسي شب حرفاي همه.  خورد

 . خوابيدم کنارش هم باز رو شب که اين تصور از.  خورد

 از و پايين اومدم تخت رو از سريع...  خوابم؟ مي کجا من که چه تو به عوضي و پست ادم آخه

 بلم روي که بالشي و پتو به افتاد چشمم که بودم نذاشته بيرون کامال رو پام.  بيرون زدم اتاق

 زل.  بود نخوابيده من کنار.  بود خوابيده اونجا رو شب محمد.  کشيد تير قلبم.  بود وي تي جلوي

 يم نظر به رنجور خيلي.  شدم چشم تو چشم محمد با.  شد باز استديو در که مبل به بودم زده

 ور جوابش.  در سمت رفت و داد سالمم لب زير.  پايين انداخت رو سرش.  شکسته خيلي و رسيد

 پاش کفشاشو.  بود دستش بودم خريده عيدي براش که کيفي.  خودش مال ثوابش همه.  ندادم

 . ردک مي نگاه رو زمين.  کرد نمي نگاه بهم. طرفم چرخيد رفتن بيرون از قبل.  کرد باز رو در و کرد
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 و رفت.  راحت خيالت....  کردم بلندت پتوت با....  نزدم دست بهت خواستي که همونطور: - محمد

.  بود اواقع.  بود زندگيم همه.  کنم انکار تونستم نمي.  بودم عاشقش.  ريختن هام اشک.  بست در

 احساسش که گفت بهم اول از اون.  کنم متهم بودن عوضي و ناپاکي به رو اون نداشتم حق من

 الاص ديگه بهتره.  کنم نگاه بهش برادر چشم به نميتونم خودم چون نفهميدم من.  اس برادرانه

 . ندارم کارش به کاري ديگه.  برم من و بده جوابشو ناهيد تا باشم نداشته کارش به کاري

 رسما من.  شد تموم هم ارديبهشت.  کردم لمس وجودم تمام با رو واقعي جهنم بعد به روز اون از

 اهنگ.  بود خودش کار به سرش.  اون با من نه ميزد حرف من با محمد نه.  بودم متحرک مرده يه

 . مازيار و علي و شايان و مرتضي.  اومدن مي دوستاش.  سخت مي

 اشقق چند و اب بزور تشنم نه ميشد ام گرسنه نه.  نداشتم حسي هيچ.  بودم مرده واقعا ديگه من

 نفهميدم هم وقت هيچ.  کردم مي اماده هميشه رو محمد غذاي ولي.  فقط نميرم تا خوردم مي غذا

 ميزدم ميشدم پا که صبح.  شم ديده چشمش به خواست نمي دلم اصال چون.  نه يا خورد مي

.  سابقم اتاق.  بودم خودم اتاق تو هم رو بقيه.  گشتم برمي عصر.  دانشگاه رفتم مي...  بيرون

 ولي . بود شده اضافه دلم به هم اونا غم.  بودم زده گند ديگري از بدتر يکي رو ميانترمم امتحانات

 ليو بودم دلخور ازش که درسته.  نداشت کارم به کاري ديگه محمد که نبود اين بدتراز دردي هيچ

 دبو شده.  داشتم دوستش عاشقانه.  بود چيزم همه چون.  شنيد نمي نه ازم سمتم اومد مي اگه

 و مش بيدار صبح و ببره خوابم زمين روي يا ميز پشت يا مطالعه اتاق تو شبا اينکه واسم عادت

 حال در گاهيم و اونجا بود خواب گاهي.  مبل روي رو محمد خواب رخت و ببينم تخت روي رو خودم

 هک نشن متوجه زنن مي زنگ که کسايي که کردم مي رو سعيم همه.  ديدمش مي کردنشون جمع

 و کرد مي پيرترم اين و.  تونستم نمي.  گفتم نمي هيچي هم شيدا و شيده به حتي.  داغونم

 و مازن و قران به بودم برده پناه فقط کنم خالي رو خودم نميتونستم چون... زيادتر رو ام شکنجه

 ستمتون نمي واقعا.  شدم خورد چقدر که بگم براشون و کنم دل دردو دوستامم تنها با ميتونستم

 نمي هم درس حسابي و درست حتي.  بود شده تموم گرون خيلي برام...  شدم ضايع چقدر بگم

 مامت دلتنگي از ولي خونم مي درس کتابخونه تو که اين بهونه به دانشگاه تو موندم مي.  خوندم

 . قاپو عالي تو دونفريمون عکس به هم خونه تو.  محمد کليپهاي و ها عکس به زدم مي زل مدت

 کافي اين و بودم کرده کم وزن کيلو شش ماه يه همين تو.  قاشق چند روزي.  خوردم نمي هم غذا

 ور من مدت اين تو اصال.  ميکردم قايم هم علي از رو خودم.  کشيدم مي که زجري اثبات براي بود

 مثل...  انگار نيستي سرحال گفت مي همش.  بود برده بوهايي يه ولي محمد مامان.  بود نديده
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 رو سدر تونستم مي فقط منم.  زد مي زنگ هم قبل از بيشتر... نيستي پرانژي و شلوغ هميشه

 وت گاهي.  نکنه ديگه فکر که ميدادم هم رو ناهيد ي ها اس جواب.  امتحانام خستگي و کنم بهونه

 نفس تنگي ، نداشت فايده کردم مي خرج داشتم اشکم هرچي و بودم محمدم واسه دلتنگي اوج

 اونا فقط.  بودم کرده ضبط که بود هايي نفس صداي همون فقط و فقط عالجش و.  گرفتم مي

 . گرفتم مي جون و دادم مي گوش بهشون و نشستم مي خلوت جاي يه رفتم مي.  کرد مي ارومم

 عاواق ديگه که که شهرمون گشتم برمي اگه.  بود کنارم محمد که حاال.  کردم حس رو واقعي جهنم

 . نبود بهم اميدي

 ... برس دادم به...  برس دادم به...  خدايا

 و گرفتم عکس از رو نگاهم.  شد مي روشن و خاموش که گوشيم صفحه به افتاد چشمم

 ادمد جواب.  بود شب نه.  انداختم ساعت به نگاه يه.  بود علي.  کشيدم بيروم ازگوشم هندزفريمو

. 

 ... سالم: -

 ... دادين رو ما جواب...  عجب چه...  کوچيکه ابجي سالم...  به به: - علي

 ... شرمنده: -

 ...؟ راهي روبه...  ؟ خوبي...  ؟ خواهري شرمنده دشمنت: - علي

 ... الحمدهلل: -

 ... ؟ چطوره درسها...  شکر رو خدا: - علي

 .... رسونن مي سالم: -

 . کردم پاک رو اشکهام. خنديد

 . .. برسونين رو ما سالم هم شما: - علي

 .... هعي...  من خداي واااي.  گفت اصفهاني لهجه با

 ... ؟ پايانترما....  ؟ ميشه شروع کي اناتامتح: - علي

 .. چطور؟...  ديگه دوهفته: -
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 ... همينجوري...  هيچي: - علي

 ... بپرسم حالتو بزنم زنگ گفتم...  نداشتم خبر ازت بود وقت خيلي: - علي

 ... ممنون...  کردي لطف خيلي: -

 . کرد سکوت يکم

 .... ؟ من ابجيه: - علي

 ... بله: -

 ... ؟ نيستي هميشه مثل: - علي

 فکر ماني به و نشستم مي گاهي و کرد مي سنگيني دلم رو حرفايي.  ندادم جوابشو.  کردم بغض

 ديگه که اون.  کردم مي دردل باهاش اونشب کاش گفتم مي هم وقتا بعضي.  لج از.  کردم مي

 مبر و دور کسي واقعا چون.  شد مي محو افق تو اونم و زدم مي رو حرفام.  ببينه منو خواست نمي

 تيکه قلب هاي خورده اين.  کرد مي ام خفه داشت حرفا اين.  بزنم حرف باهاش بتونم که نبود

 ... احساسم و غرور...  قلب تنها نه..  ام شده تيکه

 ... ؟ من ابجيه: - علي

 دهنم جلو گرفتم رو دستم.  ترکيد بغضم

 ... بله: -

 ... ؟ شده چيزي: - علي

 يزيچ و کشيد مي عميق نفس.  شنيد مي رو ام هق هق صداي.  کنم کنترل خودم نتونستم ديگه

 . گفتم و کردم متوقف رو ام گريه زور به.  گفت نمي

 ... کنم ناراحتت خواستم نمي...  شرمنده واقعا: -

. . کنم صحبت باهات بايد...  دنبالت ميام صبح ده ساعت فردا ابجي...  شرمنده دشمنت: - علي

 ... نداره فايده اينطوري

 .. دارم کالس اخه: -
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 ... نگو چيزي محمدم به...  دنبالت ميام... دانشگاه بي دانشگاه فردا: - علي

 ... چشم: -

 ... بينمت مي فردا...  نکن گريه ام ديگه...  بال بي: - علي

 ... خداحافظ باشه: -

 بودم مطمعن.  بخوابم تا ميز روي گذاشتم رو سرم هم باز! . ديد مارو يکي عجب چه.  کردم قطع

 . هميشه مثل.  تخت رو ميبرتم و بخوابم همينجا نميذاره

 هساعت نيم علي....  اوووه.  انداختم ساعت به نگاه يه.  بودم تخت روي بازم شدم بيدار که صبح

 وردمخ چيزي يه الکي.  شدم اماده و کردم کارامو دستشويي رفتم.  بيرون پريدم.  دنبالم اومد مي

 خواستم مي.  کشيدم سر چاييمو.  بيرون اومد استديوش از محمد.  دوشم رو انداختم ام کيف و

 يم نگاهم و اپن رو بود گذاشته رو ها برگه.  بهش افتاد چشمم که سينک توي بذارم رو فنجون

 شتيپ کوله رفتني دانشگاه.  شد خيره کيفم به.  گرفت نگاهشو شديم که چشم تو چشم.  کرد

 کيف ولي دارم کالس امروز ميدونه بودم مطمعن.  انداختم مي عربيم چادر روي از و داشتم برمي

 . دادم جواب.  خورد زنگ گوشيم.  کشيدم اب رو فنجون بهش توجه بي.  بودم برداشته بيرون

 ... بدو...  پايينم خواهري: - علي

 ... اومدم: -

 که مديد بستني رو در.  بيرون رفتم و کردم پاک کفشامو دويدم.  بهم شد خيره محمد.  کردم قطع

 داره فضولي از بودم مطمعن.  کنه مي دنبالم داره نگاهش با خاصي حالت يه و طرفم چرخيده

 اريک ولي بود بد رفتارم ميدونم.  کنم درازي زبون براش خواست مي دلم.  نزد حرفي ولي ميترکه

 افتاد راه نور سرعت با بالفاصله.  نشستم پريدم.  بود ايستاده در جلوي علي.  اومد برنمي دستم از

 !! مرگ و محمد توسط شدن ديده با بود مساوي بيجا تعلل. 

 .شد خارج که کوچه از

 ... خوبي؟...  سالم...  گذشت بخير...  اوووف: - علي

 ... ممنون...  سالم: -

 .خنديد
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 ... ميريم؟ کجا: -

 .... رفتي؟...  صالح امامزاده: - علي

 ... نه: -

 از.  دش پلي اهنگ يه.  ضبط سمت برد دست علي.  شد سپري سکوت تو راه بقيه.  نزد حرفي ديگه

 . محمد صداي به رسيد گذشت گه اهنگ تا چند.  زدم نمي حرف و کردم مي نگاه رو بيرون پنجره

 . کرد ردش سريع علي

 ... ديگه بخونه بذار: -

 ... نيست امکاناتش اصال: - علي

.  نداشتم زدن حرف حال.  بوديم ساکت رو راه تموم.  کردم نگاه بيرون به باز و انداختم باال شونه

 يم نگاه خودم برداشتن قدم به و بود پايين سرم.  نداشتم هم رو اطرافم به کردن نگاه ذوق حتي

 شيرين همچين گفت مي.  داد نشون بهم و شهر جاي به جا محمد.  افتادم اصفهان ياد.  کردم

 ميشه نزني که هم حرف گفت مي.  بده نشونت جديد چيزاي همش داره دوست ادم کني مي ذوق

 . کرد کيف و خوند چشمات تو از رو ذوقت

 . کشيدم اهي

 ... کنيم زيارت تو بريم: - علي

 به دادم کيهت رو پيشونيم.  ترکيدم باز افتاد ضريح به که چشمم.  داشتم وضو هميشه.  داشتم وضو

 محمدم واسه دلتنگي از درکنارش.  خواستم خدا از صالحمو و کردم دعا.  کردم گريه و ضريح

 ممن.  نشست سنگ يه روي علي.  بيرون اومديم زيارت بعد.  بود شده ذره يه براش دلم.  گفتم

 مي رضا امام دلم...  ؟ بود اينجا االن محمد ميشد چي.  روبرومون.  دستها دور به زده زل.  کنارش

.  ميشه ناراحت بيرون اومدم علي با بفهمه محمد اگه دونستم مي...  محمد با هم اون..  خواست

 دکشي افکارم از رو من علي صداي.  باشم داشته بدي حس که شد مي باعث اين و قايمکي اونم

 . بيرون

 ... بگو خب: - علي

 ... ؟ بگم چي: -
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 ... ؟ اومده پيش ناراحتي بينتون چي سر: - علي

 . کرد نگاهم علي.  گريه بالفاصله.  کردم بغض

....  کشم مي عذاب دارم موال به....  بشه تموم تو ريختن اشک اين قراره کي نميدونم: - علي

 ... کردنت گريه ميده عذابم

 ... مازيار اقا عروسيه تو اونشب داداشي: -

 خب: -علي

 ... ؟ شنيدي...  ؟ گفت چيا گوشم دم يادته: -

 ... شنيدن هم بودن شده جمع دورمون که کسايي همه...  من تنها نه...  اره: - علي

 . کردم نگاهش تعجب با

 ... ؟ همه: -

 . زد تلخي لبخند

 ... بودن کرده قطع هم رو اهنگ صداي حتي...  اره: - علي

 . زدم نيشخندي

 ... ؟ کردي مي برداشت چي حرفا اون از بودي من جاي شما: -

 .... باالخره نطقش شدن باز...  اعتراف: - علي

 . گفتم لرزون صداي با

 ... کرد مي برداشتو همين هم بود من جاي کسي هر...  کردم برداشتو همين منم: -

 .... خب: - علي

 من احساس با....  بده بازي منو حرفا اون با نداشت حق اون...  بزرگتراش و عاقلتراش حتي: -

 ...  ؟ بود...  نبود درست کارش بازم ولي...  عاشقشم...  دارم دوستش نميدونه درسته...  کنه بازي

 .طرفش چرخيدم کامل
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 سه...  اعتراف پاي گذاشتي رو محمد حرف خودت...  عاقلتري...  بزرگتري که شما...  بگو شما: -

 ... نرسيده هم بيست به سنم که من...  بزرگتري محمد از هم سال

 . کرد مي نگاهم تعجب با

 ... برگردي فکرت از نيست الزم...  اعتراف يعني حرفاش اون کني مي فکر اگه: - علي

 . شد بيشتر ام گريه

 . بوده توهم فقط فکرام اون که کرد ثابت بهم... الزمه...  الزمه: -

 .طرفم چرخيد

 ... ؟ کرده چيکار...  ؟ شده چي باز...  ببينم: - علي

 ور نفسش.  بست چشماشو شد که تموم.  گفتم براش رو قضيه همه.  بود متعجب و هول خيلي

 . بيرون کرد فوت

 نمي بهش رو حرفا اون کاش...  کني مي فکر تو که نيست اونطور قضيه....  کني مي اشتباه: - علي

 ... زدي

 ... ؟ چيه پس...  ؟ چي يعني: -

 . بود کالفه انگار.  طوالني مدت.  کرد نگاهم

 .... نميدونم...  دونم نمي: - علي

 . شد خيره اسمون به

************** 

 محمد

 شونکنار اومدن که ديگه کساي.  کردم بغل رو شايان.  بهشون گفتم حسابي و درست تبريک يه

 استخو نمي دلم اصال.  شدم خيره بهشون حسرت با.  گوشه يه نشستم.  گرفتم فاصله ازشون

 دوماه . بودم اينطور که اغلب.  کنم فکر و بشينم گوشه يه خواست مي دلم.  بگيرم قرار جمع توي

 يم عاطفه ياد کردم مي که نگاهشون.  بيام مهموني اين بودم مجبور امشبم.  بودم همين که بود

.  کردنش بغل.  نگاهش.  کارياش شلوغ.  خودش براي.  بود شده ذره يه براش دلم.  افتادم
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 مي کاري هر.  ترکيد نمي ولي.  بود گلوم توي مدام بغضي يه.  دستم از کردنش فرار.  بوسيدنش

 برام عاطفه که غذاهاي اگه فقط.  متحرک مرده يه.  بودم مرده.  شد نمي اشک به تبديل کردم

 خوردم مي.  بکنم دل ازشون تونستم نمي ولي نداشتم ميل اصال.  نبودم االن نبود کرد مي درست

 چي من.  گرفت بدجور دلم.  افتادم خودمون عروسي ياد.  بود خورده بهش ام عاطفه دستاي چون

 شايان که وقتي.  بودم ننداخته دستش حتي هم حلقه يه...  هيچي؟...  براش؟ بودم کرده کار

 واسش کاري.  توش برم و کنه باز دهن زمين خواست مي دلم کرد مي ناهيد دست حلقه داشت

 هب و بودم کرده قفل ام سينه رو دستم هميشه مثل باز.  مياد بدش ازم که معلومه.  بودم نکرده

 ايانش و ناهيد و علي.  کردم نگاه.  کشيد رو دستم دستي.  فرش گلهاي به.  بودم شده خيره زمين

 هس کنه ول رو دستم اينکه بدون ؟ چيه که پرسيدم سرم دادن تکون با.  بودن ايستاده روبروم

 فرش رو نشستم و خوردم سر مبل روي از.  کشيد رو دستم علي دوباره.  زمين نشستن باهم تايي

. 

 ... کني؟ تمومش ميخواي کي محمد:- علي

 ... داره دوستتون هم عاطفه کنم مي حس خدا به...  محمد اقا: - ناهيد

 .... نداره: -

 . کرد ناهيد به علي

 ... نکنين اذيتش اينقدر محمد اقا...  داره...  فهمم مي...  دخترم من...  داره: - ناهيد

 ... دين مي عذاب خودتونو دارين اينقدر چرا اخه....  کن تموم و خواييش مي بگو بيا: - علي

 داشته هم با رو روزا بهترين تونين مي که حالي در...  کشين مي عذاب دارين دوتاتونم: - ناهيد

 ... باشين

....  ؟ کنين مي اينطوري چرا اخه....  کردين جهنم خودتون واسه رو زندگي که ماهه دو: - علي

 مينه...  بياريمش بريم االن بيا...  داداش بيا... خدا به بعيده تو از اينکارا...  بزرگي که تو محمد

 ... خوايش مي که بگو و بفهمه رو قضيه امشب

 خوش بهم هم هيچي...  نخوابيدم راحت خيال با هم ساعت يه رو ماه دو اين اصال بخدا: - ناهيد

 انگار اصال ديد شما خونه تو رو من و اومد که اونروزي...  ببخشم رو تونم نمي باورکنيد...  نگذشته
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 هيچي دادم شما به که قولي خاطر به...  کردم گريه سير دل يه و رفتم...  شد خراب سرم رو دنيا

 ... فقط گم نمي بهش

 تکون وگرنه...  خوايش مي نميگم دادم بهت که قولي خاطر به فقط منم موالقسم به: - علي

 ... دادم مي گزارش بهش هم رو خوردنت

 راتب بيشتر يا...  ؟ اينو ميفهمي...  بره ميخواد و شده خسته گفت و کرد نگاه چشمام تو علي: -

 ... بدم توضيح

 يگهد جور تو چرا...  بينتون حلقه يه با و ديده خانومو ناهيد توو اومده...  بوده عصباني خب: – علي

 و من با ميديدي رو عاطفه خودت تو....  ؟ بيني مي رو قضيه طرف يه هميشه چرا...  نميکي فکر

 ... ؟ گفتي نمي بهش چيزي...  شدي؟ نمي عصباني...  کردي؟ مي فکري چه حلقه

 . شد منقبض فکم

 ... باشه من زن و تو بين بخواد که ات حلقه اون با کردي غلط تو: -

 . خنديدن همشون

 قح کنم مي فکر منم ولي...  بدم نظر بخوام که نيستم جايگاهي در من...  محمد ببين: - شايان

 ... شه عصباني داشته

 ... کنين بزرگتري بايد شما...  کوچولوعه يه فقط اون خودتون قول به محمد اقا: - ناهيد

 ... محمد بيارش برو: - علي

 ... شيمک مي عذاب داريم هممون ببينين...  بوده چي قضيه ببينه خودش...  بيارينش...  اره: - ناهيد

 ... ميترسه تنهايي شبها...  خونه برم بايد من االنم...  داره امتحان فردا: -

.  يرونب زدم و کردم خداحافظي و گفتم تبريک هم باز و شدم بلند.  کشيدم موهام به دستي کالفه

 شبها دلخوشيم همه بودم قرارش بي بدجور.  کردم لمس وجودم تمام با واقعي جهنم دوماه اين

.  ميکرد ارومم.  دادم مي کوش هاشو نفس صداي ساعتها گاهي.  اتاق تا برنش و بود کردنش بغل

 ها بچه عين واقعا...  اروم خيلي...  کنه مي ارومم نفساش صداي که اينو بودم کرده کشف تازه

 بلم روي که خودمم.  خوابيد مي اتاق اون تو بازم ميدارم برش شبها دونست مي اينکه با. ميموند

 مي رو کوچولو دلم.  بودم قرارش بي بدجوري.  خب بخوابم پيشش نداشت دوست.  خوابيدم مي
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 يکي.  نترسه وقت يه که گشتم برمي نشده تاريک شبها.  بگم بهش تونستم نمي ولي.  خواست

 داشتمن تمرکز حتي.  اصال.  نبود کارم جمع حواسم اصال ولي بازار تو رفتن مي اهنگام ديگري بعد

 ودنشب عصباني مورد در علي و ناهيد امشبه حرفاي.  بخونم روم دد توي و کنم حفظشون بتونم که

 امونم ديگه دلتنگي.  سراغش رفتم مي بايد.  برگردوند رو انرژيم همه.  داد دوباره زندگي بهم

 مي رپ براش دلم.  کردم مي اشتي باهاش بايد امتحاناش از بعد.  ميترکيدم غصه از داشتم.  نميداد

 نمي.  خوامش مي و دارم دوسش که بگم هم تونستم نمي ولي نداشتم طاقت ديگه.  کشيد

 تا گمن اگه ولي ميرفت و ميزاشت حرفم گفتن با بياد بدش من از هم صد در يه اگه حتي.  تونستم

 اين ودب ممکن.  کنم ريسک خواستم نمي.  داشتنش نگه واسه دارم بهونه سالمون يه قراره پايان

 چرا...  ؟ گذشت زود چقدر ماه اين اخه...  لعنتي اه.  بشه محروم بودنش از مونده باقي ماه سه

 ... ديگس؟ ماهه سه فقط زنم از من سهم يعني...  ؟ ماه سه فقط...  سريع؟ اينقدر

 تا کردم صبر هم رو امتحاناش شدن تموم تا بعدي روز هشت هفت.  فرمون رو کوبيدم مشت با

 . گذشت

 تو بازم ولي بود داده رو امتحانش اخرين صبح.  بود اتاقش تو عاطفه.  بود عصر پنج ساعت

 هموند و بود جور خوندنم لحن و ريتم.  کردم مي فکر جديد کار اهنگسازي رو داشتم.  بود اتاقش

 کوچولو اخه.  خنديدم.  نداد جواب.  زدم در.  بود بهونه بهترين کنم فکر.  ساز زدن و اهنگ بود

 توني نمي.  کني نمي کاري هم من اجازه بدون.  ميدم برات جونمم.  خودمي زن يانکني کني قهر

 ستمب رو در.  نوشت مي چيزي داشت.  ميزش پشت بود نشسته.  تو رفتم و کردم باز رو در.  بکني

 ولمشغ.  کردم مصلحتي سرفه يه.  بود حقم.  برنگشت اصال و نکرد توجهي.  در به دادم تکيه و

 . گفتم مشتي داش لحن با.  نداشت هم هندزفري.  بود نوشتن

 ...  پريدن مي پايين باال ذوق از ميديدن رو شوورشون متري کيلو صد از ها ضعيفه قديما: -

 زمين.  نزد حرفي.  نکرد نگاهمم حتي.  طرفم چرخيد و شد بلند جاش از و انداخت رو خودکارش

 . کشيدم اهي.  کرد مي نگاه رو

 ... نداره شوورشو ديدن چشم ما ضعيفه که بماند: -

 . کرد نگاهم و باال گرفت سرشو حرفم اين با.  بهش بودم زده زل

 ... ببخشي رو من خوبي اون خاطر به بخوام ازت که نکردم بهت هم اي خوبي هيچ: -
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 . جلوتر اومد.  شد پر چشماش

 ... بيرون برم ميخوام: - عاطفه

 کرد گاهن دستم به.  گرفتم دستشو که بيرون بره ميخواست.  کرد باز رو در.  کنار کشيدم در جلو از

 . کردم ولش سريع. 

 ... ندارم اجازه نبود حواسم ببخشيد: -

 دوست.  نداشتم اشکاشو ديدن تحمل.  دونفريمون اتاق تو دويد و دهنش جلوي گرفت دستشو

 بود ستهنش.  اتاق اون تو رفتم.  باهاش کردم مي اشتي امروز همين بايد.  ببينم ناراحتيشو نداشتن

 منشست.  کشيد مي تير بدجور قلبم.  بودن صورتش رو رو دستاش. کرد مي گريه و تخت لبه

 . کرد زمزمه اروم گوشش دم و کنارش

 ... بزني حرف باهام تا...  ؟ بشم بخشيده تا بيارم واسطه کيو: -

 ... توروخدا...  بسه محمد: - عاطفه

 ... گم نمي هيچي ديگه...  باشه: -

.  شدم شکه.  بغلم تو انداخت خودشو کنه نگاهم اينکه بدون و برداشت صورتش رو از دستاشو

 . کردم حلقه دورش رو دستام. کردنش بغل واسه بود شده ذره يه دلم

 ... جونم اي: -

 معذرت اومدي تو حاال ولي...  زدم حرف بد باهات خيلي...  ببخش منو...  ببخش محمد: - عاطفه

 ... بيشعورم خيلي من..  ببخشيد...  خواهي

 ... خوام مي ازت همينو فقط...  بمون همينجا فقط نگو هيچي...  هيس: -

.  بود مدلتنگي بغض.  کرد مي اذيتم بدجور.  بود گلوم تو بغض.  موند بغلم تو ساعت يه حدود شايد

 ردمک نگاهش لبخند با.  کرد نمي گريه که بود وقت خيلي و شد جدا ازم.  شکرت مرتبه هزار خدايا

 . پايين انداخت رو سرش. 

 ... محمد ببخشيد: - عاطفه

 . بگيرم دستشو تا جلو بردم رو دستم
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 ... ؟ هست اجازه: -

 . کشيدم دستشو که بره ميخواست قهر حالت با

 ... ديگه نکن قهر کوچولو خب: -

 نگاه بود انداخته دستش تو خودش که اي حلقه به.  دستم تو گرفتم محکم رو دستش...  نشست

 شودست خواست مي.  بوسيدم و لبم نزديک برم رو دستم.  گرفت رو وجودم همه شرمندگي.  کردم

 که ودب اين سعيم همه.  بوسيدم رو انگشتاش دونه دونه.  دوتاشم گرفتم محکم که بيرون بکشه

 . بگم راست و رک تونستم نمي ولي خوامش مي چقدر بفهمونم بهش

 ... خجالت از ميشم اب دارم مخمد: - عاطفه

 . نمگرد به دادم تکيه رو سرش.  بوسيدم رو اش پيشوني و گردنش پشت گذاشتم رو ازادم دست

 ... ؟ من کوچولوي: -

 .. ؟ مخمد اقا بله: - عازفه

 . بودم عاشقش. بودم گفتنش مخمد عاشق

 ... دارم دستور يه: -

 ... بفرمايد: - عاطفه

 ... شماست با پيانوش...  کنم شروع رو جديدم کار اهنگسازي ميخوام: -

 . بوسيدم چشماشو.  کرد نگاهم تعجب با و برداشت رو سرش

 ... بيخيال...  نصر؟ محمد اهنگ پيانوي....  ؟ من با: - عاطفه

 ... خودم واسه کسيم کنم مي فکر نصر محمد ميگي همچين: -

 ... خو هستي: ... - عاطفه

 کني يم چيکار ببينم...  داري وقت هم هفته دو...  واسم زني مي شما پيانوشو... ؟ باشه...  نيستم: -

... 

 . گفت اعتراض با
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 ... محمد ولي: -

 . بده ادامه نذاشتم

 شمام...  داده دستور بهت شوورت...  نداريم هيچي...  بيسار...  فالن...  اخه...  اگر و اما و ولي: -

 ... چي؟ گي مي بهش

 گفت زد قشنگي لبخند يه و فشارداد هم رو چشماشو

 ... چشم: - عاطفه

 . کردم کار اهنگ و سازها روي تموم هفته دو برگشت ام فرشته.  شد زندگي از پر ام خونه دوباره

 هم اهنگ تزئين. کنم استفاده پيانو و گيتار فقط خواستم مي. گيتار من و زد مي رو پيانوش عاطفه

 من خوندن نوبت شد اماده که کار ماکت. دادم مي يادش هم رو زدن گيتار. بود عاطفه ي عهده به

 اومد خوشم واقعا.. شو پيانو زد خوب خيلي. کرديم مي کار باهم دوتايي نياوردم و دوستام ديگه بود

 ارک عشق با چنان..  داره عجيبي استعداد و ذوق هنري کال و موسيقيايي کاراي تو اومد مي بنظر. 

 .شد مي حسوديم استديوم هاي دستگاه به که کرد مي

 عدشب کرديم تمرين هم با بار چند.  دادم ياد عاطفه به...  بيان نگفتم ها بچه به ضبط براي حتي

 وشمگ رو گذاشتم رو هدفون. بود تنظيم که ميکروفن پشت ايستادم بستم رو در روم دد تو دويدم

 . ها دستگاه تو شد خم و گوشش رو گذاشت رو هدفون هم عاطفه.  گرفتمش راستم دست با و

 .... اي اماده: - عاطفه

 خنديد و

 ... ام اماده: -

 خوندم مي بار چند رو متن يه هم گاهي گشتم مي بر و خوندم مي همش. خوندم مي. کرديم شروع

 حفظ واسه تالش و سعي ترين کوچک که اين بدون حفظ از هم خودش.  اول از و اول از همش

 بدون و درست برام گرفت مي رو اهنگ ضرب.  خوند نمي بلند ولي زد مي لب همراهم کنم کردنش

.  کرد يم کمکم خيلي ولي نداشتم نيازي.  گرفت مي ضرب درست درست کامال اشکالي کوچکترين

 اونو هک اخ.  استادشون اون با.  موسيقي رو کرده کار کامال که کرد ثابت برام گرفتنش ضرب همين

 . شد منقبض فکم.  کردم مي ديليت گوششو هيستوري بايد.  اوردش مي گيرش
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 . پيشونيش رو کوبيد يهو

 ... خونديش اشتباه واي مخمد: - عاطفه

 . گفتم استغفرهلل يه.  اعصبام به زد مي گند پسره اون فکر اصال

 ... سر؟ از: - عاطفه

 ...سر از: - محمد

 کارو استپ بدون اخر تا اول از خواستم بار يه.  شد اماده باالخره کار امون وقفه بي هاي تالش با

 هرفت ورفته.  کرد مي زمزمه فقط اولش.  کرد مي همراهيم.  شد شروع.  کنم مقايسه بعد.  بخونم

 حل صدام تو صداش که انگار.  بردم مي غريبي لذت.  خوند مي باهام و شد مي بلندتر صداش

 وتاد هميشه.  روم دد تو کشيدن عاطفه.  بيرون رفتم شد که تموم.  باهام قشنگ خيلي.  بود شده

.  ردمک تنظيم قدش با رو ميکروفون.  گوشش رو گذاشتم رو يکيش.  داشتم ضبط اتاق تو هدفون

 رو در.  حاال کنيم مي حذف بعدا رو اش اضافه قسمتاي.  بشه پلي اهنگ تا زدم و شه ضبط زدم

 زشا ميدونست.  شد پلي اهنگ.  دستم تو گرفتم رو دستش.  گوشم رو گذاشتم رو هدفون بستم

 ادهالع فوق.  باهم دوتايي.  خوندن به کرديم شروع.  شد پلي اهنگ.  نپرسيد هيچي.  خوام مي چي

 در و بود عالي واقعا.  بود گرفته رو وجودم همه زيادي هيجان.  شد مي سيخ ادم تن به مو.  بود

 ور صداش تا بخونه برام دونه دونه رو هام اهنگ همه اينده روز چند که گرفتم تصميم حين همون

 بعضي و خوند مي خودش صداي با گاهي.  برم لذت واقعا.  باشم داشته کارام همه گراند بک

 جهمتو کسي بخونه کلفت صداي با خواست مي اگه که الحق.  کرد مي کلفت رو صداش قسمتها

 دد تو تمبرگش تو بزرگي لبخند با.  کردم متوقف رو ضبط و دويدم.  شد تموم.  نميشد بودنش دختر

 . روم

 ... اي دونه يه: -

 . گفت کند جا از رو قلبم که خاصي ي عشوه با.  جانم اي.  افتاد چال لپاش و خنديد

 ... خب ميدونستم...  بگو جديد چيزي يه محمد اق: -

 و برداشت سرش رو از رو هدفون.  بغلم بياد که کردم مي التماس نگاهم با.  کردم براش رو دستم

 بودم اماده.  طرفم دويد.  براش رفت مي ضعف دلم.  گرفت دويدن ژست.  ميکروفون رو گذاشت

.  خنده از کرد مي غش داشت.  خنديدم.  بيرون رفت و شد رد دستم زير که بدم فشارش بغلم تو
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.  برگردوندم رومو قهر حالت با.  کرد درازي زبون برام. بود لبم به لبخند.  اخر داد مي دق منو

 لباش.  کردم نگاهش.  ميکرد کاري نه زد مي حرفي نه.  جلوم ايستاد و ضبط اتاق تو اومد دوباره

 . گفت چگونه لحن با و کرد غنچه رو

 ... خب کن باز دستاتو: -

 ... بيا.... داري چيکار من دستاي با: -

 ... که نميرم جايي دعوت بدون من: -

 مي جوري.  بار چند چرخوندمش هوا تو و کردم بلندش جا از حرکت يه با.  شد تند قلبم ضربان

 . زديم مي نفس نفس.  زمين گذاشتمش.  دادم مي دست از رو اختيارم داشتم واقعا که خنديد

 . بغلم تو کشيدمش.  بودم طاقت بي و اراده بي جلوش خيلي.  چشماش تو شدم خيره

 ... جونم اي...  جونم اي...  جونم اي: -

 ... گرفتم مي زندگي شد مي حلقه کمرم دور که دستاش.  کردم بوسه غرق پيشونيو و موهاش

 يه توي ريختم رو همه.  خوند روشون عاطفه و اوردم دونه دونه اهنگامو تموم رو بعدي روز سه

 تحويل کارو رفتم.  نخوره بهش کسي دست تا.  کردم مي مراقبت ازشون گنج يه عين.  فلش

 ماسي و صدا توي.  نزدم بهش اشتيمون درباه حرفي هيچ.  زدم علي به هم سر يه.  دادم صداسيما

 روز چند.  مجريشه هم علي که هستم برنامه يه مهمون امشب گفت بهم علي اونجا.  ديدم همو

 اونجا بايد شب هشت ساعت داد خبر بهم که هم علي.  نداشتم خبر و دادم نمي تلفن جواب بود

 . باشم

 و اورد چاي برام عاطفه.  کردم اونور اينور رو کانالها و مبل رو شدم ولو.  خونه رفتم و بيرون زدم

 . کنارم نشست

 ... نباشي خسته: - عاطفه

 . لذت با. بوسيدمش

 ...مهموني ميريم بازم امشب خانوم عاطي...  باشي سالمت: -

 ... ؟ کجا: - عاطفه
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.. . ميکنه برگزار سال هر صداسيما که هايي جشن و پارکها توي که هايي برنامه ازين...  چيزه: -

 .. شبشه اولين امشب...  رمضانه شبهاي برنامه اسم

 ... ؟ کنه شرکت ميتونه خواست هم هرکي و ميشه شهر قسمت يه که ازاونايي اها: -

 .. کنم اجرا زنده کار تا سه بايد امشب منم...  مجريه هم علي...  بلي: -

 ... رو رمضون ماه هاي برنامه ويژه کردن شروع زود اينقدر چرا حاال...  باشه: -

 ... ديگه رمضونه ماه روز اولين فردا پس...  که نيس زود: -

 . کشيد اهي

 ... زد زنگ بهم مرتضي اقا که بود رمضون ماه روز اخرين دقيقا پارسال...  گذشت زود چقدر: -

 . کردم زمزمه اروم

 ... ازش ممنونم...  ازش ممنونم تو بودن بابت...  همش خيسه بودنت حس از چشام: -

 ... نفمستم...  شد؟ چي...  ؟ چي: - عاطفه

 . بگم بلد شد مي کاش

 ... موخوندم چي يه داشتم هيچي: -

 نس روي داشت علي.  بود بزرگي پارک يه.  مراسم برگزاي محل سمت به افتاديم راه شد که شب

 مه من و بردن چيا تماشا جايگاه سمت به احترام با رو عاطفه.  تو رفتيم هم با.  کرد مي صحبت

 . گفتن بهم رو کنم اجرا بود قرار که کاري تا سه.  اومد هم علي بعد مدت يه.  صحنه پشت رفتم

. مکرد پيداش.  گشت مي عاطفه دنبال امان بي چشمام.  سن رو رفتم اولي براي.  نبود مشکلي

 بتصح يکم.  کرد سوري احوالپرسي و سالم يه باهام علي.  بود نشنسته خانومش و مازيار کنار

. دومي هم بعد مدتي و کردم اجرا رو رو اولي.  دادم جواب کوتاه و کرد سوال کارام از علي.  کرديم

 که دکشي طول اينا ساعت دو.  وي تي از بود مستقيم پخش.  برنامه ختام حسن براي موند سومي

 شد که تموم.  کردم اجرا رو اخرم اهنگ و سن رو رفتم پايان براي من.  کرد خداحافظي علي

 بودن شده جمع مردم از عده يه.  شدم مي متفرق داشتن جمعيت.  شدن خاموش هم ها دوربين

 بين پايين رفتيم سن از ادب رسم به.  بودن اورده گل برامون و کنارم اومد علي.  سن پايين

 يه.  بوديم سرگرم و گير در.  امضا و عکس هم باز.  کرديم تشکر کلي و گرفتيم رو گلها.  جمعيت
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 دبع.  کرديم مي نگاش لبخند و تشکر با هم ما.  رفت مي علي و من صدقه قربون داشت پيرزن

 ليع.  زد مي حرف مزه با خيلي.  گرفتن زن ي برا علي نصيحت به کرد شروع ديگه ادماي همه مثل

 گفت مي همش علي.  خنديدن مي همه.  بود شده زير به سر هم

 ... چشم...  چشم: - علي

 ... ازدواج تو که نيستن شانس خوش محمد که همه مادرجان: - علي

 يستادها جلوش ماني.  تقريبا بود خالي مهمونا جايگاه.  گشتم مي عاطفه دنبال و باال گرفتم سرمو

 مي تشخيص رو خاص و معمولي نگاه و لبخند فرق و بودم پسر من.  کرد مي نگاش لبخند با و بود

 و پايين انداخت رو سرش عاطفه.  بود شده قلبمه باز گردنم رگ. ميشد بد داشت حالم.  دادم

 ولي مزن طرف برم و کنار بزنم رو همه ميخواستم.  نميگرفت چشم ازش کصافط ماني.  داد جوابشو

 از چشمام.  بدم رو خوشبخيمون واسه پيرزن اون دعاهاي و بدم جواب و بايستم بودم مجبور

 يخ اب سطل انگار.  عاطفه طرف گرفت خوشگل گل دسته يه ماني.  شد نمي جدا ماني و عاطفه

 مين تاييد نشونه به عاطفه.  طرفمون کرد اشاره کنه نگاهم اينکه بدون ماني.  سرم رو ريختن

 . دزديد نگاهشو سريع.  شديم چشم تو چشم.  ما طرف برگشت و داد تکون رو سرش چي دونم

 همه از ديگه.  ما سمت اومد.  کرد خداحافظي ماني از و کرد مرتب سرش روي رو چادرش

 . بندازم راه دعوا خواست نمي دلم.  عاطفه رفت رفتم.  بيرون زدم جمعيت از و کرديم خداحافظي

 اشينم سمت بريم تونستيم مي راحتتر اونجا از.  صحنه پشت بردمش و کشيدمش.  کردم سکوت

 چسبوندم رو عاطفه پشت رفتن که همه و کردم صبر.  رفتن حال در و بودن کرده جور و جمع همه. 

 فکر.  چشماش تو زدم زل.  کرد نگاهم.  سرش طرف دو ديوار رو گذاشتم دستامم کف و ديوار به

 . اورد مي جوش به رو خونم کنه نگاه من زن چشماي به اونطوري ماني که اين

 ... ؟ بهت گفت مي چي: -

 . باال گرفت رو گل.  ام پاچه تو افتاد قلبم.  کرد کج رو سرش.  زد لبخند

 ... بهت بدم من داد بود شلوغ سرت...  بود اورده گل برات: - عاطفه

 ... ؟ بهت گفت مي چي اول از...  داد اخر که رو گل: -

 . خنديد مهربون

 ... بگو حسيني راست: -
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 . کرد نگاهم يکم

 ... کرد مي عذرخواهي داشت: - عاطفه

 شدم دقيقتر

 ... چي؟ واسه: -

 ... کرد خواهي معذرت رفتارش از....  مازيار عروسيه شب خاطر به: - عاطفه

 . شد منقبض فکم

 ... ؟ مگه بود کرده غلطي چه: -

 داد توضيح.  شد هول

...  کردن مي مسخره رو حجابم پسر و دختر تا چند بودن تنها که من...  محمد خدا به هيچي: -

 و راحت...  يکما فقط...  يکم...  نشنوم رو اونا حرفاي من تا زد حرف باهام و کنارم نشست اومد

 ... ببخشين شدين ناراحت اگه گفت...  کرد صحبت صميمي

 باال دادم رو ابروم يه

 ... ؟ رمضون ماه برنامه ويژه به چه رو ماني: -

 اريد اجرا اينجا تو که فهميده امشبم...  شده تو و من نسبت متوجه اونشب اتفاقا گفت: - عاطفه

 ... کنه عذرخواهي که اومد... 

 . کشيدم راحتي نفس

 ... کردي؟ مي قضاوت زود داشتي باز: - عاطفه

 ... بکنم غلط من: -

 سر . افتاديم راه و دستم تو گرفتم رو دستش.  بوسيدم عميق رو پيشونيش و جلو بردم رو سرم

 مي رو انارهامون اب داشتيم.  مقابلش منم و ماشين به بود داده تکيه.  گرفتم انار اب تا دو راه

 . بود نشده نصف هنوز اون واسه ولي کردم تموم من.  خورديم

 ... تونم نمي ديگه محمد: -
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 ... سرت بکش اي دفعه يه: -

 . کشيد سر اي دفعه يه و من ظرف توي انداخت و اورد در رو اش ني

 ... ميفته فشارم االن: -

 بازي هديوون صاحابم بي قلب اين باز.  بود کشيده سر ليوانو چون.  بود شده خيس لباش.  خنديدم

 که کردم اشاره و بازکردم رو ماشين عقب در.  اشغال سطل انداختم رو ها ليوان.  بود اورده در

 زل . کردم قفل رو درها.  کرد مي نگاهم تعجب با.  بستم رو در و کنارش نشستم خودمم.  بشينه

 که هم ماشين هاي شيشه.  بود خلوت.  انداختم بيرون به نگاه يه.  حرفي هيچ بدن.  بهش زدم

 و ود اين قراريه بي.  کرديم مي نگاه همو فقط.  بغلم تو کشيدمش.  بود راحت خيالم.  بود دودي

 . کردم تخليه حسابي نو درويمو ماه نيم

 

 

 

******************** 

 

 

 عاطفه

 

 

 

 ام گرسنه.  بود کرده ام کالفه حسابي جايگاه اون تو نشستن ساعت دو.  خونه رسيديم باالخره

 و زدم لبخند.  تو برم اول من تا کنار رفت و کرد باز رو در محمد.  بوديم نخورده هم شام حتي.  بود

 کارت.  کارت يه به خورد چشمم که دربيارم کفشامو شدم خم.  کردم روشن رو چراغ.  داخل رفتم

 .  بود پام زير اش خورده يه.  عروسي
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 بجي رو گذاشتم چادر زير از و برداشتمش سريع.  کردم مي خطري احساس يه.  زد مي تند قلبم

 . کردم پام پاييامو دم و کندم کفشامو.  ترسيدم مي چرا نميدونم.  مانتوم

 ... ميکنم درست مرغ تخم تا چند من بشين بفرما شما خب: - محمد

 کونم مي درست چي يه خودم کنين استراحت شوما..  بابا نه: -

 . کرد کلفت رو صداش

 ... چي؟ ميگه فقط شوورش به ادم...  ضعيفه: - محمد

 . خنديدم

 ... چشم: -

 عسري محمد اتاق تو رفتيم. رفت مي ويلي قيلي دلم.  بودم زدنش حرف مشتي داش اين عاشق

 يم اويزون رو مانتوم داشتم کردم عوض لباسامو منم خونه اشپز تو رفت و کرد عوض لباساشو

 يه دز مي تند قلبم چرا دونم نمي کردم نگاهش و داشتم برش کارته اون به افتاد چشمم که کردم

 که بودم نکرده بازش هنوز هنوز داشت خوشگلي صورتي ي برجسته هاي گل که مستطيلي کارت

 شتمپ که انگشتم چهار با و کمرم به زدم رو دستم پشتم گرفتم رو کارت سريع اتاق تو اومد محمد

 پائين انداختم رو راستم دست و داشتم نگه رو کارته بود

 ... ايستادي جا اين چرا: - محمد

 ... اومدم مي داشتم: -

 .... بيا: - محمد

 پنا پشت از و اشپزخونه بيرون ايستادم ولي من خونه اشپز تو رفت محمد بيرون رفتيم باهم

 قايمش راچ دونم نمي خودمم.  ببينه نميتونست پايين بودم گرفته رو دستم تو کارت کردم نگاهش

 . کردم مي
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 سيب با.....  سوسيس با.....  بارب.....  املت..... ؟ ميخوري چي هست مرغ تخم مدل انواع: - محمد

 ؟... خالي.....  آبپز.....  زميني

 . خنديديم

 ... که نداره اظهار حق چشم ميگه فقط ضعيفه: -

 . هم تو کشيد هاشو اخم

 ... مرغ تخم سوسيس باشه باشه:-

 .... شد حاال: - محمد

.  کردم نگاه دستم تو کارت به بهش دادم تکيه و اپن به کردم رو پشتم شد اشپزيش مشغول

 .دمروخون شون فاميال نداشتم اطمينان چشمام به....  ناهيد؟ و شايان.  خوندم اسمارو کردم بازش

 ..... وااااااي.....  حسين يا

 . بود گرفته رو بدنم تموم سردي عرق.  بود افتاده کار از هام حس ي همه

 تونستي چطور..... ؟ چي يعني....؟ چي من محمد پس...؟ چي يعني.... ؟ شايان و ناهيد چي يعني

 شسر باليي چه حاال...  بودي تو محمد زندگي به اميد ي همه..... ؟ ناهيد بکني محمد با رو کار اين

.... ؟ حاال کنم چيکار خدايا.... ؟ مياد من مرد غرور و احساس و قلب سر چي..... ؟ خدايا.... ؟ مياد

 قضاياي ديدن تحمل واقعا..  لحظه اون تو بميرم خواست مي دلم.....  ميشه داغون بفهمه محمد

 ليع از بايد.....  علي....  اره....  علي.... ازش؟ کنم قايم تونستم مي چقدر مگه...  نداشتم رو بعدش

 ... بودم گرفته رو اشکام جلو بزور....  بگيرم کمک

 ....؟ خوني مي داري چيه اون: - محمد

 اوردم رو سرم...  بود شده قفل زبونم اضطراب و ترس شدت از...  دهنم تو اومد مي داشت قلبم

 ..... کردم نگاه بود ايستاده در قاب تو که محمد به و باال

 ....خدايا؟ شد طوري اين چرا آخه

 ؟ پريده رنگت چرا ؟ شده چي: -محمد
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 نمي.  کردم قايم پشتم کارتو.  جلو اومد.  بود زده يخ پام و دست.  کرد مي نگاهم نگراني با

 بزنم حرف تونستم

 ....ببينم بده: -محمد

 رخوردمس.  داشتم بدي حال خيلي.  بود افتاده فشارم کنم فکر کشيد دستام تو از کارتو و شد خم

 ات بستم چشمامو.  بود زده خشکش دست به کارت.  کردم نگاه محمد به.  زمين روي نشستم و

 اين اخرش که کرد تحمل منو مدت اينهمه... ارزوهاشو شدن خراب... ناراحتيشو.  نبينمش ديگه

 ...؟ بشه

 . ميزد حرف اروم اروم

 ...اخه؟ مسخريه شوخيه چه اين... چي؟ يعني... کاريه؟ چه اين... چي؟ يعني: -محمد

 ازهت. کردم مي سکته داشتم.  کنم نگاهش تونستم نمي ترسم از.  گرفت مي اوج داشت صداش

 . ترکيد بغضم. بود شده درست چي همه که بود هفته دو

 دينمي عذابم شوخيا اين با چرا... ؟ من زندگي به ميزنين گند دارين چي واسه لعنتيا اخه: -محمد

 ... نميدمش دنياها به...  منه زن...  من زن... بگيرين؟ ازم زنمو ميخواين چرا چرا؟ …؟

 . خيلي.  بودم ترسيده خيلي.  بشه پاره اش حنجره که االنه کردم مي حس که ميزد داد جوري

 ريهمينطو نميذارم....  زندگيمه همه....  بگيرين ازم رو زنم کارا اين با نميذارم....  نميذارم: -محمد

...  کنم زندگي نميتونم اون بدون...  داشتنش نگه واسه ميريزم هم به رو دنيا...  بره و کنه ولم

 ... بگيرينش ازم کارا اين با نميذارم

.  پريدم جا از چيزي شکستن صداي با.  بود پام جلو کارت شده پاره هاي تکه.  کردم باز چشمامو

 ادد.  انگار بود شده ديوونه.  شکوند مي ظرفارو داشت هم سر پشت همينطور.  بود اشپزخونه تو

 بود دهافتا کار از مغزم.  کنم چيکار نميدونستم.  ميگه داره چي فهميدم نمي اصال که جوري.  زد مي

 و دست تو چيزي بود ممکن.  موند نمي ظرفي ديگه کردم نمي کاري اگه.  اشپزخونه تو دويدم. 

 . گرفتم رو دستش.  بره پاش

 ... باش اروم خدا رو تو محمد: -

 زدم پس رو دستم
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 ... زنمو...  بگيرن ازم زندگيمو ميخوان کارا اين با... باشم؟ اروم... ؟ باشم اروم: -محمد

 . دادم تکون رو سرم و کردم نگاهش فقط.  شدم پودر.  شدم خورد

 تو...  داري حق...  بخور افسوس...  اره... ميخوري؟ افسوس واسم توام... ؟؟ چيه... ها؟: -محمد

 ... زنم رفتن فکر..  فکرش از حتي ميکشم چي دارم نميفهمي که تو...  نيستي عاشق که

 ... شده تموم تو منو بين قرار ديگه اينکه مثل...  نفهم...  نفهمم..  نميفهمم...  نيستم عاشق اره: -

 . پايين افتاد و شد مشت ولي.  کنه خالي رومن رو حرصش خواست مي بازم.  باال رفت دستش

 به که اينا... ايستادي؟ چي واسه...  برو خب...  بري که خداته از...  اره… بري؟ ميخواي: -محمد

 ... برو هم تو...  رسيدن قصدشون

 خاموش رو گاز اجاق.  کرد قفل رو در و استديوش تو رفتش.  واسم حرفش اومد سنگين خيلي

 کوبيده پتک مثل اخرش هاي جمله اين.  پيچيد مي مغزم تو سرهم پشت حرفاش همه.  کردم

 بود نمونده واسم غروري ديگه.  سرم رو ميشد

 به که اينا... ايستادي؟ چي واسه...  برو خب...  بري که خداته از...  اره... بري؟ ميخواي "

 "... برو هم تو...  رسيدن قصدشون

 پام.  اقات سمت دويدم.  بود شده تموم چي همه ديگه.  بمونم اينجا نميتونستم هم ثانيه يه ديگه

 نخوره صورتم تا کردم حايل رو دستام.  زمين افتادم و خورد سر اشپزخونه کف هاي شيشه رو

 هک رو سفيدم مانتو.  ندادم اهميت.  کردم حس پام و دست تو رو ها شيشه خورده رفتن.  بهشون

 روي رو دکلي.  برداشتم چادرمو و کيف.  سرم کشيدم رو ام مقنعه و پوشيدم بود تنم پيش دقه چند

 راه تموم.  دادم بهش رو اينا علي خونه ادرس و اژانس به زدم زنگ.  بيرون رفتم و گذاشتم اپن

 فتمر مي همينطور شبي نصف بود زشت.  شدم پياده اشون کوچه سر.  ميريختن امان بي اشکام

 . بهش زدن زنگ.  خونشون

 سالم: -علي

 ...؟ بيرون بيايد لحظه چند ميشه... درتونم جلو من... اقاکجاييد؟ علي: -سالم

 .  شد نگران خيلي.  کردم مي گريه

 ... اومدم...  رسيدم اي دقه ده نيستم خونه...  االن االن: -علي
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 . ايستاد اونورتر خيابون چند.  کرد حرکت.  کنارش نشستم.  رسيد دقه ده از زودتر.  کردم قطع

 ور کوبيد.  کردم تعريف براش بپرسه اينکه بدون رو چي همه.  طرفم برگشت و کرد روشن چراغو

 . پيشونيش

 بودين؟ کرده اشتي شما: -علي

 ... وقته خيلي...  اره: -

 .... واي...  واي...  واي: - علي

 ... واي؟ چرا بپرسم خواستم نمي که بود بد حالم انقدر

 خونمون؟ کنيد راهي منو امشب همين ميشه اقا علي: -

 ... خواهري؟: - علي

 ... شم؟ پياده يا توني مي...  خونمون برم خوام مي فقط...  بشنوم نميخوام هيچي ديگه: -

 .... باشه باشه: -علي

 . کردم درست رو بود شده کشيده ايم دفعه يه حرکت از که رو ام مقنعه و بردم دست

 ... شده؟ چي دستت: -علي

 درد تازه.  رفت مي خون کفش از داشت ريز يه.  کردم نگاه دستم به.  کرد مي نگاهم نگراني با

 از رو دستم.  بود شده قرمز کامال گوشيم صفحه.  کردم حس پام و دست تو رو ها شيشه خورده

.  قرمز مزقر. بود خوني کامال مانتوم سفيد استين پايين تا ارنج از.  بيرون کشيدم چادرم استين

 . ازم رفت مي خون داشت

 ... شده؟ چي...  ياخدا: - علي

 . گفتم ترس با

 ... دستم تو رفت شيشه زمين خوردم اشپزخونه تو: -

 ...ميگي؟ حاال چرا: - علي
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 دجورب.  بودن کشيده نقاشي روش تيغ با انگار.  باال زد اخر تا رو ماتوم استين و گرفت رو دستم

 . کردم احساس دردشو تازه.  بود بريده

 ... بيمارستان بريم..  زهرا فاطمه يا: - علي

 دست ام ديگه دست با بود مونده باال همونطور مانتوم استين.  گرفت گازشو و کرد ول دستمو

.  بود دهبري پامم کنم فکر.  سوخت مي پامم.  نبود زخم زياد دستم يکي اون. بودم گرفته رو راستم

 دشمبع.  دراوردن دستم از کوچيک و درشت...  خورده شيشه کلي.  بيمارستان رسيديم سوته سه

 ور خودش رفت مي راه.  بود کالفه علي.  کردن اش پيچي باند. کردن کاريم بخيه هم کلي.  پام

 از يکي گف.  زد زنگ مادرش به.  ميداد فحش رو محمد و کرد مي نگاه ها شيشه به.  ميداد فحش

.  بود زرد مرنگ و نداشتم حال.  بود افتاده خيلي فشارمم.  پيشش ميمونه شب بيمارستانه دوستاش

 . کردم سر بيمارستان تو رو اونشب.  کردن وصل سرم بهم.  ميگفتن اونا

 هم هثاني يه ديگه.  شدم شهرمون راهي.  بگيره بليط برام کردم راضي رو علي بيداد و داد با صبح

 رسيدن هرا تموم.  دستم بود داده و بود کرده تميز علي گوشيمم.  کنم تحمل شهرو اون نميتونستم

 ازش . کرد بيدارم بود مسن خانوم يه که دستيم بغل هم رسيديم وقتي.  بودم خواب بيحالي از رو

 . انداختم دستم و خوني مانتوي به نگاه يه.  شدم پياده و کردم تشکر

 .... خونه برم نميشه که هم اينطوري: -

 . بعد واسه گذاشتم رو توضيحات بقيه.  خونه ميام دارم عصر که دادم خبر و زدم زنگ مامان به

 داشت.  مامانم الخصوص علي نگه چيزي کسي به گفتم.  خونشون ميرم گفتم و زنگيدم شيده به

 در شتپ دو هر.  کردن باز بالفاصله رو در زدم که زنگو.  رفتم گرفتم تاکسي.  ترکيد مي نگراني از

 . پريد رنگش دستم و خوني استين ديدن با شيدا.  بودن

 شده؟؟؟؟؟ چي: -شيده

 . نبود خونه که دايي. خونه تو کشوندم.  کردم گريه و بغلش انداختم رو خودم.  ترکيد بغضم

 . بود فرستاده بيرون اي بهانه چه با دونم نمي مامانشم

 قضيه کردن دست اون دست اين و تعلل يکم با.  کردم تعريف براشون ديشبو قضاياي.  نشوندنم

 . اومد نمي در خونشون ميزدي کارد عصبانيت از.  گفتم هم بود ما خونه که رو ناهيد
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 زمين بار فحش داشت ريز يه شيدا کنم عوض لباسمو من تا.  کنم عوضش تا داد مانتو بهم شيده

 . کرد مي اسمون و

 .. نامرد...  نامرد: -شيدا

 ... استغفرهلل...  ميتونه ادم يه چقد اخه: -شيده

 يم حوالش بوس و ماچ هي داشت الزم رو عاطفه وقتي تا عوضي پسره...  استغفرهلل چرا: -شيدا

 .. نامرد...  فطرت پست....  بيرون کرده پرتش اينطور که هم حاال...  کرد

 شيده.  بود قرمز استينش کال.  بره بود محال هاش لکه ديگه.  دور انداختم هم رو خودم مانتوي

 صالا کاش گفت مي...  خيلي...  بود ناراحت خيليم.  عاقلتر و بود بزرگتر خب.  زد حرف باهام يکم

 و کرد نميشه کاريش ديگه حاال گفت مي....  گفتم بهت چقد... شدي نمي رابطه اين وارد تول از

 ... کنن ارومم کردن سعي خيلي...  نداشت لياقتتو

 خاطرش به خوشگلتو چشاي بخواي نداره ارزششو هيچي...  شم فدات اجي نکن گريه: - شيدا

 ... کني باروني

 . خونه فرستادنم و کردن ارومم کم يه

 رو رد اتنا.  بودم خونمون در جلو اومدم که خودم به. بيننم مي مثال و خونمون ميان فردا گف شيده

 اندب دست روي همشون نگاه.  باال رفتيم هم با.  کرد بغلم.  پايين دويد ها پله از ذوق با و کرد باز

 . موند خيره ام شده پيچي

 ... شده؟ چي دستت ابجي: -اتنا

 پرسيد اي نکردني باور نگراني با مامانم

 ... شده؟ دعواتون: - مادرم

 . گفتم اصفي لهجه با. گرفت ام واقعاخنده که بود مصنوعي و مزخرف اونقد.  زدم قهقهه زور به

 مردونه محيطش...  نماهنگ يه روي کار شيراز بره ميخواست محمد... چيس؟ چي قهر بابا نه: -

 دکر عذرخواهي کليم داشت عجله خيلي...  داره پرواز تهران رفت خودشم...  اينجا گذاشت منو بود

.... 
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 ؟ شده چي دستت پس: - بابا

 يريچ...  بريد رو دستم شکست بود دستم ليوانم....  زمين تو رفتم مخ با خورد سر پام ديروز: -

 ... بابا نيست

 . خوابيد ناراحتياشون و شد راحت خيالشون که بود مشخص هاشون قيافه از

 ...مياد؟ کي محمد: - بابا

 ... دنبالم مياد...  شه بيشتر شايدم...  داره کار اي هفته يه که فعال: -

 . کردم نگاهشون يکم

 ...؟ اضافيم نکنه...  ميپرسين سوال هي در دم داشتين نگهم: -

 . خنديدن

 پاشده...  باشه شده دعواتون نکرده خدايي ترسيدم من...  روچشم قدمت...  ها ديوونه: - مادرم

 ... بياي باشي

 ...ام؟ بچه مگه... من؟ مادر نه: -

 . ينمير ميذارين ابروعه چشمت باال ميگن بهتون تا...  نيس بعيد هيچي جوونا شما از واال: -بابا

 و اوردم اسمشو انقدر.  بود محمد پر واسم هميشه اتاق اين.  بخير يادش اخي.  اتاق سمت رفتم

.  بود خواهد محمد از پر هم عمرم اخر تا.  اتاق اين تو گذاشت پاشو باالخره که کردم فکر بهش

 ندچ هر.  کنم ازاد ازش رو ذهنم و فکر نميتونستم واقعا ديگه چشيدم رو باهاش بودن طعم که حاال

 تموم زود چقدر.  بودم فکر تو و اوردم مي در لباسامو داشتم ايينه جلو.  شد تموم ديگه چي همه

 بود شيرين خواب يه مثل چي همه.  شد

 . اتاق تو اومد مامان.  شدم دقيق خودم صورت رو اينه تو و جلوتر رفتم

 شده؟ دعواتون...شده؟ چيزي بگو راستشو توروخدا عاطفه: -مادرم

 .  بود شده بهتر ام خانواده دوباره ديدن و شيده و شيدا با درددل بعد حالم

 ...اخه؟ نگراني اينقدر چرا...  ماماني کني نمي باور چرا... نه: -
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 .... خودت با نياوردي ايناهم وسيله اخه: - مادرم

 همگ...  ديگه دارم وسيله اينجا...  بپوشم لباس کردم فرصت فقط...  شد اي عجله که گفتم: -

 ...دور؟ انداختيشون

 .... وديب برده خودت با که خيلياشم...  فقط بود لباسات گوشه يه کردم جمع همشو بابا نه: - مادرم

 رو امه بخيه و زخما بقيه تا پوشيدم بلند استين بلوز يه و رودراوردم مانتوم.  بيرون رفت مامان

 و عادي چيو همه بايد.  بودن دقيق روم و.  اومدنم زده سر از.  بودن کرده شک خيلي انگار.  نبينن

 . کنارشون نشستم و بيرون رفتم.  دادم مي نشون نرمال

 ... نمياري؟ در رو شالت چرا ابجي: - اتنا

 ... بعد بگيرم دوش برم بايد...  ابجي نامرتبه موهام: -

 ... تو موهاي بودن ژوليده به داريم عادت که ما: -بابا

 .. ميکنه شونه کرده شوهر وقتي از ديگه نه: - مادرم

 گفتم بيرون بيام بينشون ذره زير از اينکه براي واسه.  خنديدم

 من با شام: -

.  بودم نخورده چيزي ديگه ناهار جز به ديروز از هم و بود رفته ازم خون هم.  بود ام گرسنه خيلي

 . بره يادشون خوردن غذا شيدا و شيده شدم باعث هم ظهر امروز.  اب ليوان يه حتي

 . گرفتم کمک مامان از يکمم.  پختم ماهي با پلو سبزي.  پختيم رو شام اتنا با

 . پرسيد مامان شام سر

 محمد؟ اقا واسه ميکني درست چيا: -مادرم

 ماهي و ابگوشت محمد خود البته...  تاحاال نپختم ماهي و اش و ابگوشت فقط اهان...  چي همه: -

 ... کرده درست بار چند...  بلده

 ... چطوره؟ دستپختش: - مادرم

 ... نميکنه رو نامرد...  خوبه خيلي: -
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 ... بشمارم هاتو جوجه کنم رسيدگي نيستي دستم دم ديگه... ميخوني درس خوب:  بابا

 شرکت دکترا ميخواد...  ميخونه محمدم...  خونم مي خوب خوب بود کجا جوجه...  دارين اختيار: -

 ... کنه

 ... نداره؟ اي ديگه بار و کار قصد محمد...  باشيد موفق دوتاتونم ايشاال...  افرين: -بابا

 اموزشگاه يه يا بشه مشغول سيما صدا تو ميخواد يا...  داشت قصدشو اتفاقا...  چرا چرا: -

 ... بهتره اموزشگاه بنظرم...  بزنه موسيقي

 ... ميشه عالي بگيره دست بتونه دوتاشم... همزمان نميتونه دوتاشم مگه: - بابا

 من با دوتايي...  ميده ياد رو چيزا همه هم من به گفت مي...  ميگه همينو خودشم...  اره: -

 ... کنه مي جمع پوالشو داره که فعال...  کنيم اداره اموزشگاهو

 دنش خبري هيچ و شد تموم قرارمون.  کنيم مي کار باهم که.  گفت مي اينارو همه محمد.  خنديدم

 ومتم.  رفت شد تموم ديگه.  چه من به.  نيس مهم.  کنه شروع کارو ناهيد با خواست مي شايدم. 

 جدا ناهيد از چرا ميفهميدم حداقل کاش.  دادم فرو غذا همراه بزور رو بغضم.  شد تموم محمد. 

 . بود کرده باز جا دلم تو خيلي.  بود صميمي باهام هم خيلي.  بود خوبي دختر خيلي که ناهيد.  شد

 . اومدم من که داد خبر شيده و شيدا به و زد زنگ مامان شام بعد

 ... ميگم هم دخترا بقيه به..  اينجا بيان فردا گفتم...  کردن مي دلتنگي خيلي: -مادرم

 ... شيدا و شيده همون...  نگو...  نه نه نه: -

 لب رفتارام تک تک از دارن االن ميدونستم.  کرد نگاهم بود اش چاشني نگراني يکم و تعجب با

 . اوردم دليل پس.  ميگيرن

 ... معرفتا بي شن غافلگير...  بزنم سر بهشون خودم ميخوام: -

 معرفت؟ بي چرا: - اتنا

 ... بهم ميزنن زنگ کم خيلي اخه: -

 سر ام هحوصل.  کردن مي نگاه هم بقيه.  کرد مي نگاه جنگي فيلم و بود کشيده دراز وي تي جلو بابا

.  تمرف مي ارايشگاه فردا پس فردا بايد.  انداختم خودم به نگاهي يه اينه تو.  اتاق تو رفتم.  رفت
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 يرز گذاشتم رو دستم و پام رون روي گذاشتم رو ارنجم.  پام رو روانداختم وپام تخت لبه نشستم

 روز از.  محمد با.  خاطراتم به.  کردم مي فکر.  بودم زده زل فرش طرحهاي و گلها به.  ام چونه

 بود سخت خيلي چند هر. دور بندازمشون و.  کنم مرورشون ديگه بار يه خواست مي دلم.  اول

 .. سال 9? مث زماني.  شه فراموش زمان گذر با ممکنه ولي.  واسم

 ... شاااايد اونم.  سال بيست نکنم انصافي بي حاال

 اي نهبهو چه به بگم.  بگم رو قضيه مامانيا به چطور دوهفته يکي بعد اينکه به...  کردم مي فکر

 ... محمد... طالق؟... ؟ بگيرم طالق ازش ميخوام

 شايد.  موندم مي کاش اومدم؟ چرا اصال.  بود شده ذره يه براش دلم.  کشيد مي پر براش دلم

 اقات تو اومد مامان.  توهماتي چه زدم نيشخند يه.  بمونم کنارش که خواست مي ازم و ميشد اروم

 . تخت روي کنارم نشست

 ...اتاق؟ گوشه کردي کز چرا: -مادرم

 ... ميکنن خورد اعصابمو مزخرفم فيلماي اون...  رفته سر ام حوصله: -

 زدم لبخند

 ...؟ ناقال شده تنگ شوهرت واسه دلت: -مادرم

 . شد پر چشمام

 ...دلتنگشي؟ اينقدر واقعا...  کن نگاش کن نگاش: -مادرم

 زدم لبخند.  گرفتم رو بودم شده سرازير که اشکام

 ... کوچولو ميگه من به: -

 . خنديد

 ...کوچولوعه؟ کجام من بگه بهش نيست يکي اخه: -

 . بوسيدم دستشو.  کرد نگاهم مهربوني با فقط.  نگفت چيزي

 رهميگي ام گريه دلتنگي از ميشه شما صحبت هر هم اونجا...  ها نکني ديگه فکراي جون مامان: -

 ... بوديم هم کنار همه کاش... 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

425 

 

 همو قدر باعث ها دلتنگي و دوريها همين شايدم.... ميشه تنگ واست دلمون خيلي ماهم: -مادرم

 ... رو همديگه...  باشيم داشته دوست و بدونيم

 .. اينطوره قطعا: -

 ... تهران اومديم کرديم جمع بازنشستگي بعد ديدي يهو: -مادرم

 مي که اسمش...  محمد بي...  شمام دل ور عمرم اخر تا بعد به اين از من....  من؟ مادر بياين کجا

 ... شوهرم...  قشنگي کلمه چه...  شوهرم...  زندگيم همه...  من عشق.  ريخت مي دلم اومد

 ...هست؟... نيس؟ که سخت... چطوره؟ مشترک زندگي... خبرا؟ چه: -مادرم

 ... خيلي... مامان خوبه خيلي...  الحمدهلل

 گفت بغض با

 ... بينيم نمي همو که زياد: -مادرم

 داد ادامه عادي دوباره.  کرد مکث يکم

...  بگو حاال...  زد نميشه ديگه حرفاي...  کرد احوال و حال ميشه فقط هم تلفن پشت: -مادرم

 ...همديگه؟ با ندارين که مشکلي

 ... نداره لنگه...  تکه...  خوبه خيلي محمد...  مامان نه: -

 ...  ؟ نکرده شدن بابا هوس: - مادرم

 . زدم شرمگيني لبخند

 ... ميره ضعف و غش ميبينه که بچه: -

 ... ؟ شم مي بزرگ مادر کي خب: -مادرم

 ... کرديم عروسي نشده سال يه هيچ...  ماااماااانننن: -

 . بوسيد پيشونيمو و خنديد

 گردونه مي اي زندگي چه غريب شهر تو...  خودش واسه شده خانومي چه کوچولوم دختر: -مادرم

 ... بود شما صحبت فقط بودين اينجا که عيد... 
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 . بهم کرد فوت و خوند يکاد ان و يه

 ... ؟ صحبتي چه: -

 دوستت عاشقانه...  اينطوره هم واقعا انصافي...  داره دوستت بدجور محمد گفتن مي همه: - مادرم

 ... دراه

 . هست هم اي عالي بازيگر بودن خوبي خواننده بر عالوه پس

 وستد همو عاشقونه ابد تا و باشين خوشبخت همينطور هميشه که ايشاال...  معلومه اصال: -مادرم

 ... باشين داشته

 ... بگيره که ايشاال.  گرفت مي دعاش.  بود مادر.  بوسيدم دستشو

 نبودم برات خوبي کمک...  ببخشيد واقعا...  مجرديم موقع دادم عذاب خيلي رو شما من مامان: -

... 

 همه...  چيه اذيت...  فرشته يه...  شدي گل دسته يه مثل االن عوضش...  حرفيه چه اين: -مادرم

 ... ديگه اينطورن دخترا

 مپاش تا هم صبح.  برد خوابم زود خستگي از رو شب.  بودم آروم واقعا ديروز به نسبت.  بودم آروم

 . گرفت بغضم.  افتادم محمد ياد و ديدمشون.  خونمون بودن اومده شيده و شيدا بگيرم دوش و

 . الکي احوال و حال کلي و کردن بغلم

 ( چطوري؟... ) ؟ سن نجه: -شيدا

 .( نکن باور تو ولي خوبم... ) اينانما سن اما...  ياخچيام: -

 ... ؟ بلده ترکي محمد..  عاطفه راستي: -مادرم

 ... چطور؟ نه: -

 سرگرم...  داد رو جوابم ترکي برگشت رفت...  گفتم چيزي يه ترکي بهش اونروز واال: - مادرم

 ... ؟ نه يا بلده بپرسم نشد حواسم بودم

 ... ميگي؟ عيدو عمه: - شيده

 . خنده زير زدن شيده با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

427 

 

 ... ؟ عمه بهش گفته چي: -شيدا

 ... ؟ مگه چطور: -مادرم

 يچ ترکي به چيز فالن...  ؟ ميشه چي معنيش چيز فالن پرسيد مي من از بود اومده آخه: -شيده

 . .. ؟ ميشه

 . دارن دوسش همه.  مجلسامونه نبات و نقل محمد ديدم مي وقتي کردم مي عشق

 ... بابا؟ شماها گين مي چي: -

 " دپرسي بعد....  " ديدي؟ چطور" يعني گفتيم...  چي؟ يعني " گوردون نجور " ميگه اومده: -شيدا

 ... رفت کرد تشکر...  گفتيم معنيشو...  ؟ ميشه چي ترکي به " ميدم جونمو

 ودنب حواسم...  ديدي؟ چطور رو عاطفه پرسيدم ازش ترکي به بابا...  پرسيده شما از پس: -مادرم

 .( ميدم براش جونمم. تکه... ) " وررم جانيميدا...  دي تک "...  گفت اومد رفت...  نيست بلد ترکي

 نفسم.  بدجور.  بود کرده هواشو بد دلم.  کنم شروع رو کردن زر زر باز که بود االنا.  خنديدن

 دهنم با . کشيدم مي عميق نفساي.  بالکن تو رفتم.  کشيدم مي نفس زور به.  شد مي تنگ داشت

 رو مخود زور به. نريزن هام اشک تا کوبيدم مي پام کنار به مشت با و کشيدم مي نفس تند تند

 . کنارم اومد شيده.  داشتم نگه

 ... بيرون بريم شو آماده: -شيده

 ... کجا؟: -

 ... بدو...  دي مي لو چيزو همه بموني اينجا...  امامزاده: -شيده

 کنن کمکم کردم التماس کلي.  معمول طبق.  کردم گريه خيلي.  ضريح جلو رفتم.  امامزاده رفتيم

 و کنم تحمل يا.  شه پاک ام حافظه همه.  بگيرم فراموشي اصال.  بره يادم.  دوريشو کنم تحمل

 آبي يه تا ها بچه به دادم کيفو.  بيرون زديم.  کرديم دعاهامونو.  معجزه يه مثل.  واسم شه عادي

 . کردم خشک رو صورتم.  درآورد گوشيمو و توش کرد دست شيدا.  بزنم صورتم و دست به

 ... ؟ خبره چه...  داري پاسخ بي تماس چقد ببين اووووه: -شيدا
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 ديدم دهز زنگ کي کنم نگاه بتونم اينکه قبل.  صداشم.  بود قطع هم اش ويبره.  کردم نگاه گوشيو

 .افتادم راه و دادم جواب.  بود محمد مامان.  دارم تماس که

 ... خوبيد؟...  جان مامان سالم: -

 ... ممنون...  دخترم سالم: - مامان

 . کردم سکوت

 ... شهرتون؟ برگشتي چرا...  ؟ شده چي...  کنم چيني مقدمه ندارم عادت: - مامان

 ... شده تموم قرارمون فقط...  نباش نگران جان مامان هيچي: -

 ... چي؟ يعني...  ؟ قرار: -مامان

 عشق ناو همه.  ناهيد برگشتن براي بودم اي وسيله که گفتم.  گفتم براش.  نبود مهم واسم ديگه

 خواهش ازش.  نميشد باورش.  شد تموم قرارمون و کرد ازدواج ناهيدم.  بود نقش.  بود بازي هم

 کباب براش دلم.  سوختم.  بودم رفته خودم خواست با چون.  نکنه دعوا و قهر محمد با که کردم

 پست خيلي.  محمد خوشحالي و ما ديدن از کرد مي عشق چقد.  داديم بازيش اينهمه که شد

 . شکونديم رو همه دل خودمون خاطر به.  بوديم

.  دروغامون خاطر به کردم عذرخواهي کلي هم ازش.  ميکشه پر محمد واسه دلم نگفتم بهش

 طعق و کردم خواهي عذر.  خيابون وسط.  ترکيد مي بغضم بازم داشت.  کرد گريه.  نميشد باورش

 بس از.  بود نداده اس ام اس هم دفعه يه.  بود زده زنگ کلي محمد.  کردم نگاه تماسام به.  کردم

 شماره.  بود زده زنگ اينا بار ده هم علي.  بود زده زنگ بار يه دقيقه يه هر صبح از ولي.  داره غرور

 .داد جواب سريع.  بودم عصبي خيلي.  گرفتم رو علي

 دينب گوش فقط شما...  بشنوم چيزي خوام نمي ولي ادبيه بي خيلي دونم مي...  آقا علي سالم: -

 ... فقط... 

 . کشيد عميقي نفس.  بود رنجور خيلي

 ... بفرمائيد...  سالم: - علي

 ولي.. . نميشه جبران هزارمشم يک حتي کنم تشکر برادرانتون محبتاي بابت چقدم هر دونم مي: -

 هش مي مربوط بهش که هرچيزي نه و ميشناسم محمدي نه من ديگه...  شد تموم بازي همه ديگه
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 خودم...  نيست هم منتي...  کشيدم زجر خيلي مدت اين تو...  بيفتم يادش ديگه نميخوام... 

 تماس من با ديگه که بگيد هم نصر آقاي به کنيد لطف....  خوام نمي ديگه اين بعد ولي...  خواستم

 من...  نيس مهم ولي کنن عذرخواهي رفتارشون از خوان مي احتماال...  دونم مي...  نگيرن

 بذارين...  نگيرين تماس من با ديگه...  ذهنم از کنم مي پاک رو خاطراتم همه...  بخشيدم

. .. نداره وجود ها ما صحبت واسه دليلي هيچ ديگه...  خودم با بيام کنار بذارين...  کنم فراموش

 ... ياعلي...  نيست حرفي ديگه...  گم مي رو قضيه ومادرم پدر به کم کم خودم...  هيچي

 . شنيدم بزور رو صداش

 ... علي يا: -علي

...  هش تموم چي همه راحتي اين به کردم نمي فکر ولي بود احمقانه فکرم...  نميدونم.  کردم قطع

 ازاول قرارمون...  بود بيجايي انتظار...  کنه خداحافظي باهام علي راحتي اين به کردم نمي فکر

 نم که نداره وجود هم دليلي نيومد ناهيد اينکه...  برم من...  بياد ناهيد...  بيام من...  بود همين

 ... تمام و...  بمونم

 و محمد عکس به زدن زل ام شبونه کار.  بودم شهرمون تو که بود روز پنج. اومد هم رمضون ماه

 يخيل.  کردم مي رو نفسم تنگي جبران.  کردن گريه و بود نفساش و خودش صداي کردن گوش

 رارق اتفاقي هيچ دونستم مي اينکه با....  خبر يه منتظر همش.  ساعتها گذشت مي سخت برام

 ...  ماند مي منتظر هميشه...  ديگر است آدمي اما.  بيفته نيست

 

 مي.  گرفت تماس باهام ناهيد اول روز همون هم بار يه.  علي نه.  زد زنگ بهم محمد نه ديگه

 و من که کردم قانعش زور به.  بخشم نمي خودمو باشم زندگيت شدن خراب باعث من اگه گفت

.  زد مي زنگ هم محمد مادر.  کنيم زندگي هم با تونستيم نمي و هم با داشتيم مشکل محمد

 . کنه درست چيو همه داشت سعي و بود شرمنده و ناراحت خيلي پسرش کار از.  بود من طرفدار

 يم همش من.  کنه محبت بهش الکي اينقدر و باشه نداشته دوست کسيو محمد محاله گفت مي

 رو عشق تونستم نمي.  آينده روز چند تا نمياد يادش ديگه منو اصال اون.  شده که حاال.  خنديدم

 . نامردن خيلي.  نزد زنگ ديگه هم مامان.  کنم گدايي
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 فاصله اطرافم دنياي از نور سرعت با داشتم.  رفتم مي فرو تاريکي و تنهايي توي بيشتر روز به روز

 تپوس بودم شده...  همين...  محمد صداي و فيلم و عکس و فکر بود شده دنيام تمام.  گرفتم مي

 ... خيلي...  بود بد حالم خيلي...  استخون

************* 

 " محمد "

 دوستت اونم شايد خب...  خب محمد...  ميرين بين از دارين دوتاتونم...  کن بس محمد: - علي

 ... داره

 طفق.  رفتم مي رژه همش.  خونه تو افتادم راه و شدم بلند.  بيرون کشيدم موهام الي از رو دستم

 داد.  بزنه حرف باهام بود اومده و بود داده جرئت خودش به باالخره علي.  کردم مي بيداد و داد

 . زدم

 به اصال...  مسخرس...  هه؟...  ؟ داره دوسم...  کن تمومش تو....  کن بس تو...  علي...  علي: -

 برنداشت قدم يه چرا داشت دوستم اگه...  ميشه بدتر قضيه فقط هم باشه درست حرفت فرض

 رو خودم من علي...  ؟ ها...  ؟ بفهمونه بهم نکرد سعي بار يه چرا...  ؟ کرد فرار ازم همش چرا... ؟

 ... فهميد شايدم...  رفت گذاشت...  نفهميد ولي...  ديوونشم که ميزدن داد کارام همه...  کشتم

 سادگي همين به...  ديدي که سادگي همون به...  نداشت بهم حسي چون...  ؟ نموند چرا ميدوني

 هواس کرد مي سعي يه حداقل چون...  نبود بخشيدني گناهش داشت دوسم اگه...  رفت گذاشت... 

 کن تمومش ديگه...  المصب بزن د...  دهنم تو بزن ميگم دروغ...  ؟ ميگم دروغ...  داشتنم نگه

 ديگه....  علي شم مي رواني دارم علي...  داره خنده...  هه....  اين از اينم...  ناهيد از اون...  علي

 شد تموم چي همه ديگه..  نيار من پيش رو عاطفه اسم هيچوقت...  کنم مي خواهش...  هيچوقت

 مقابلش طرف واسه کنه خورد خودشو تونه مي حدي يه تا آدم...  بشنوم چيزي خوام نمي ديگه... 

... 

 ... نگفتي بهش هيچوقت هم تو محمد....  بده توضيح واسش حداقل: -علي

 . زدم فرياد

 ... بسه...  تموووم چي همه گفتم...  بسه...  بسهههههه علي: -

 . شد بلند
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 مي داري...  رواني...  چي؟ خودت به ولي بگي دروغ توني مي بمن...  بگو دروغ...  خب خيلي: -علي

 ... نکن سيا منو...  عشقش از ميري

 نم و بود آويزون اتاقش ديوار رو که بود تابلويي همون.  شناختمش.  اپن روي گذاشت تابلو يه

 و کرد خداحافظي آروم.  امانت به حتي. داد نمي بهم ولي بودمش خواسته ازشم.  بودم عاشقش

 . کردم گريه.  زانوهام روي گذاشتم رو پيشونيم و نشستم کنج يه.  ايستادم.  بيرون رفت

 دلتنگي از...  دلتنگي از...  کردم مي گريه داشتم...  کردم مي گريه...  نصر محمد...  من...  آره

 علي به که حرفايي همه...  شدم مي ديوونه دوريش از داشتم...  کوچولوم واسه...  ام عاطفه واسه

.  هيچي.  سحر نه و داشتم افطار نه.  بود شده گم شبم و روز همه...  محض دروغ...  بود دورغ زدم

 شدت از روزا.  رفت نمي کاش.  ذاشتم نمي تنهاش اونشب کاش.  نداشتم حسي هيچ اصال

 مرد مخواست مي.  ببينم ام خونه توي خاليشو جاي نداشتم تحمل.  زدم مي بيرون خونه از دلتنگي

 مي شب دوازده بعد.  فقط.  رفتم مي اره فقط شب تا.  بيرون ميزدم پس.  نکنم گريه و باشم

 تماذي نبودنش و ببره خوابم خستگي از تا خونه اومدم مي شب نصف و رفتم مي راه.  خونه اومدم

 . چيهي.  بود نمونده من واسه غروري.  بود کرده ردم بدجور.  دنبالش برم نميتونستم چون.  نکنه

 وشبيه خستگي از خونه تو گذاشتن پا محض به ميکردم فکر.  خونه اومدم مي خسته و ديروقت

 . نبودنش از. ترکيد مي بغضم خونه تو گذاشتن پا محض به...  برعکس ولي....  ولي.  شم مي

 اون حال واسه مست. کرد مي مستم عطرش بوي.  کردم مي باز رو کمدش در.  اتاق تو رفتم مي

 ردمک مي گريه و بلعيدم مي عطرشو ساعتها و و لباساش بين کردم مي فرو سرمو.  کمه هام لحظه

 روزه دچن همين فقط ميگفتم خودم با ولي...  کردم مي گريه...  من...  ميدونم.  حالم بود بار تاسف. 

 پسم مباش داشته محبت کي هر به اينکه به.  نخواد منو کسي که اين به کنم مي عادت که باالخره. 

 . بزنه

...  ي؟رفت گذاشتي کجا معرفت بي...  نداشتم ساده محبت يه فقط تو به من معرفت بي آخه ولي: -

 کردي ولم واقعا...  ؟ کجايي من معرفت بي کوچولوي...  معرفت بي...  رفتي شرايط بدترين تو

 يه راتب دلم معرفت بي...  کني؟ فراموشم سادگي همين به ميتوني...  نميخواي؟ منو واقعا...  رفتي؟

 ... عاطفه...  ؟ گردونم برت جوري چه...  ؟ کنم پيدات کجا از...  شده ذره
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 ابلوييت به بودم زده زل و نشستم استديو گوشه يه فقط.  نرفتم بيرون خونه از ديگه بعدي روز دو

 بود فتهگر قرار قلبي يه داخل.  بود بقيع عکس.  بود قشنگي خيلي عکس.  بود آورده واسم علي که

 ...بود شده نوشته کج قشنگي خط با هم عکس راست گوشه.  بود شده درست دست با که

 "...  دردا و غم همه تمومه کني نگاه يه...  زهرا يا "

 و شد مي پلي بودم کرده ضبط که عاطفه صداي هم سر پشت روز دو اون همه تو هم طرف يه از

 ... وجه هيچ به.  کردم مي گريه ديگه نبايد ولي.  خوندنش به.  دادم مي گوش

 ور عاطفه کليد.  داخل اومد و کرد باز رو در علي.  بودم نشسته گوشه يه.  گذشت کامل هفته يه

 . تونستم نمي. کسي واسه کردم مي باز رو در نه و دادم مي جواب تلفن به نه چون.  بود برداشته

 که دونست مي علي و نداشتم شدم بلند جون.  ايستاد در چوب چهار تو.  بود باز رو استديو در

 کنم عقط رو عاطفه صداي و شم بلند تونم نمي ولي ميرم مي دارم فهميد کنم فکر.  حساسم چقدر

 رو وسيستمم کرد قطع رو آهنگ و رفت.  گوشاش روي گذاشت دستشو خودش.  نشنوه تا

 و کرد مي رو مراعاتم قشنگ چقدر.  علي بود دونه يه.  دادم فرو زحمت به رو بغضم.  کرد خاموش

 دز زل و ايستاد دستگاهام کنار همونجا.  نکنه ناراحتم و حساس و نذاره پا حريمم تو بود مواظب

 ازش جون بي نگاهمو.  افتاده خون کامال بودم مطمئن.  سوخت مي چشمام.  کردم نگاهش.  بهم

 . جلوم نشست اومد.  روبروم تابلوي به شدم خيره دوباره و گرفتم

 ... افتادي روزي چه به ببين: - علي

 . زانوهام رو گذاشت دستاشو.  بود صداش تو بغضي چه

 ... بيرون بريم پاشو: - علي

.  کردم تنم.  دستم داد و برداشت علي رو کتم.  شدم بلند مقاومت بدون.  ميشدم رواني داشتم

 مي نه هک من.  بود شب نصفه دو.  افتاد ساعت به نگاهم.  علي ماشين تو نشستم و پائين رفتيم

 . زد گشت خيابونا تو خورده يه.  داشت اهميتي چه پس خوردم مي چيزي نه و خوابيدم

 ... ؟ خوبي: -علي

 ... خيلي: -

 ... ؟ محمد: - علي
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 . کشيد عميقي نفس.  بزنه حرفشو بودم منتظر

 ... هيچي: - علي

 من پيش موندن واسه تالشي هيچ اون.  تونستم نمي ولي.  دنبالش برم ميخواد ازم دونستم مي

 القهع يعني نکرد اينکارو وقتي.  بفهمونه بهم رو اش عالقه رفتاراش با تونست مي حداقل. نکرد

...  نبود منطقي چند هر بودم دلخور خيلي ازش...  ؟ شدم مي آويزونش من چي واس پس.  نبود

 ... زندگيش دنبال رفت...  داد مي هدر من پاي عشقشو و آينده که نبايد

 اب هميشه مثل تا بستم چشمامو.  شد پلي آروم آهنگ يه.  کرد روشن رو ضبط و برد دست علي

 ... بگيرم آروم يکم موسيقي

-: 

 بشه سر بغض يه با امشبم نذار

 بشه تر چشات گريه زير بزن

 هم رو آروم خيلي چشماتو بذار

 کم يه شي سبک گريه زير بزن

 کنار بذارش غرورو امشب يه

 ببار لذت با هستي ابري اگه

 که هستي عاشقش اگه هنوزم

 ديگه قلبت تو هاتو غصه نريز

 کنه ات خسته ديگه نذار غرورت

 کنه شکستت دل بايد نيست اگه

 داغوني کني پنهون نميتوني

 نباشي يادش توني نمي

 آسوني اين به
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 مي.  کردم مي حفظ علي جلو رو غرورم بايد.  کردم مي گريه نبايد ولي.  بودم جنون مرز لب

.  بياره راه به منو تا کرده آماده اينو هم آهنگ همه اين بين از.  علي کشيده نقشه برام کلي دونستم

 تا کنم همخوني باهاش غرورم حفظ براي تا اومدم...  من به علي زبون از.  منه حال دقيقا چون

 ... خوبم بفهمه علي

-: 

 بشه سر بغض يه با امشبم نذار

 بشه تر چشات گريه زير بزن

 هم رو آروم خيلي چشماتو بذار

 کم يه شي سبک گريه زير بزن

 کنار بذارش غرورو امشب يه

 ببار لذت با هستي ابري اگه

 که هستي عاشقش اگه هنوزم

 ديگه قلبت تو هاتو غصه نريز

 کنه ات خسته ديگه نذار غرورت

 کنه شکستت دل بايد نيست اگه

 داغوني کني پنهون نميتوني

 نباشي يادش توني نمي

 ... آسوني اين به

 

 ... کرد مي ام بيچاره داشت...  دوريش...  دلتنگيش

 ودمب گذاشته رو ام شده مشت دست پشت.  بودم کرده مشت رو دستم و بود پنجره لبه رو آرنجم

 ولي.  دستم کف به دادم مي فشار رو ناخونام داشتم قدرتم همه با.  ام بيني نوک و دهن جلوي
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.  ام شونه روي اومد علي دست.  شد متوقف ماشين.  لرزيد مي هام شونه.  باريد هام اشک

 ...ناليدم

 ... علي: -

 ... ؟ دلم جونه: -علي

 . گفتم کنم متوقف رو ام گريه خواستم مي درحاليکه.  صورتم روي کشيدم رو دستام

 ... ؟ ميري...  ؟ ميري...  شهرشون برو: -

 .داد فشار ام شونه

 ... االن همين...  ميرم که چي پس...  پسر آره: - علي

 . شهرشون سمت افتاديم راه.  شبونه همون.  افتاد راه و کشيد رو دستي.  گفت اهلل بسم يه

 ... ؟ بابات و مامان علي: -

 ببرمت و دارم برت شده هرطور بودم گذاشته قرار خودم با امشب من...  نباش اونا نگران: -علي

 ... هماهنگه...  عاطفه پيش

 نمي حسرت بعدا الاقل...  برگرده که بخوام ازش و بگم براش احساسمو همه حداقل خوام مي: -

 ... نگفتم که خورم

 . موهام رو کشيد دست و زد لبخندي

 اميد که نيست سرم پشت مادرم دعاي حتي علي...  باز ولي...  نداره بهم اي عالقه دونم مي: -

 کني يم اذيتش بفهمم اگه بودم گفته گفت بهم زد زنگ اونروز...  برگردوندنش واسه باشم داشته

 ... کني بچگونه بازيه اين وارد اونو اومد دلت چطور گفت مي...  گذرم نمي ازت

 . موهام به کشيد دست دوباره

 شدن حل واسه روزي شبانه باشه مطمئن..  مادره اونم...  بزرگه خدا...  نباش نگران: - علي

 ...ميشه درست که دارم ايمان من...  ميشه حل...  کنه مي دعا مشکلتون

 . کردم سکوت
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 ... کنم مي بيدارت رسيديم بخواب...  توروخدا کن استراحت يکم محمد: - علي

 صندلي پشتي به دادم تکيه رو سرم

 ... ؟ علي: -

 ... ؟ جانم: - علي

 ... ممنون دنيا يه و...  شرمندتم من: -

 ... بخواب...  پسر بخواب: - علي

 . خوابي بي هفته يه بعد.  برد خوابم آروم

 . بود باصفا حياط يه.  انداختم برم و دور به نگاه يه.  پريدم خواب از علي دادناي تکون با

 ... داداش پاشو...  کن استراحت باال بريم پاشو: - علي

 ... ؟ علي کجاييم: -

 ... د پاشو...  هتل: - علي

 ... عاطفه دنبال بريم علي نه: -

 -هد ساعت...  باال بريم شو پياده...  ؟ بگيم چي بريم...  صبحه نيم ششو ساعت محمد: - علي

 ... ميريم يازده

 دمق اتاق تو داشتم فقط.  اومد نمي چشمام به خواب ديگه من ولي خوابيد علي.  اتاق تو رفتيم

 تونستمن ديگه که بود گذشته رو نه ساعت. مطمعنا نميکرد قبول رو من ديگه. ميکردم فکر و ميزدم

 نبالد برم ميخوام گفتم بهش. زدم زنگ شيده به و بيرون کشيدم جيبم از گوشيمو. کنم تحمل

 . خونشون نرو گفت.  خوردم جا خيلي.  بود عصبي.  کنه قبولم که کنم چيکار گفتم.  عاطفه

 ردک دعوتم. کنم صحبت باهاش بايد گفتم بهش. نکن خرابترش گفت. نميدونن مامانشينا

 ودمخ.  خونشون سمت افتاديم راه کردمو بيدار رو علي. کنيم صحبت اونجا برم گفت.... خونشون

.  منشستي.  بودن مادرشون و شيده و شيدا.  تو رفتيم.  شد باز رومون به در و زديم در.  روندم مي

 .بلندشد شيدا عاقبت.  بودن سکوت غرق همه

 ... واستون بيارم چيزي يه برم: -شيدا
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 ... ايم روزه ما نشين زحمت...  ممنون نه: -علي

 ... بگيرين روزه که نميتونين…نيومدين؟ سفر مگه اخه:- شيده

 .... نداره مشکلي گرفتنمون روزه...  کثيرالسفريم شغلمون خاطر به محمد منو: -علي

 يزچ واسه ما که انگار نه انگار.  شدم مي کالفه داشتم.  شد حاکم دوباره سکوت و نشست شيدا

 .کردم نگاه شيده به و موهام الي زدم چنگ.  اومديم اي ديگه

 …کنم؟ چيکار: -

 . کرد نگاهم حرص با

 ... بکنين؟ خواين مي چيکار ديگه....  هيچي: - شيده

 . کردم تعجب

 .... برگردونم زنمو خوام مي:-

 . زد نيشخند

 ....نه؟؟؟..... خانوم ناهيد مثل: -شيده

 وير کوبيد دستشو علي.  بزنم حرف بتونم که بود اوني از بدتر حالم.  دادم فشار هم رو چشمامو

 . پام

 .... بدم توضيح من بذار: -علي

 تو شد نابود عاطفه....دونيم مي خودمون چيو همه...بدين؟ توضيح خواين مي چيو اقا علي: -شيدا

 .... بود اقا اين همسر که ماهي چند اين

 .کرد اشاره من به

 …دنبالش؟ اومدين چي واسه اصال: -شيدا

 ارومش يکم فقط.... يکم بدبختي تا هزار با رو هفته اين...  نرين سراغش ديگه توروخدا: -شيده

 نبذاري....  کنه فراموشتون بذارين....  نرين دنبالش ديگه....  محمد اقا....  ديگه بسه....  کرديم

 .…کنه پاک دلش از عشقتونو
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 .باال گرفتم رو سرم

 …عشق؟؟؟؟: -

 گفت بغض با شيدا

 قانهعاش که نفهميدي مدت اين تو که نگو.... کلمه؟ اين عجيبه برات خيلي.... عشق....  اره: -شيدا

... رد؟آو کتابش تو شمارو آهنگاي متن دنيا شعرهاي تمام بين از چرا کني مي فکر....  داره دوستت

 ودمونوخ ما اينکه وجود با چرا …کرد؟ قبول پيشنهادتو چرا کني مي فکر.... نبود؟ بهتري چيزاي واقعا

 خطي خط رو اش شناسنامه چرا … کنه؟ بازي نامزدتو نقش کرد قبول کنيم منصرفش تا کشتيم

 .... داشت دوستت چقدر که بکني رو تصورش توني نمي حتي …طوري؟ همين …؟ چرا.... کرد؟

 واسه زندگيو داشتيمو دوست همو عاشقانه مدت اين تمام يعني.  افتاد مي کار از داشت قلبم

 کرديم؟ جهنم خودمون

 ....خانوم شيدا کنين کمکم توروخدا...  کشم نمي دست ازش...  گذرم نمي ازش: -

 ردهم من مگه …بکشي؟ دست عاطفه از نبايد افتاده يادت رفته خانومت ناهيد که حاال چرا: - شيدا

 ....حرفاس ازين باالتر خيلي ارزشش عاطفه....  کني پر عاطفه با ناهيدتو خال بذارم که باشم

 ور عاطفه کار اين با....  کنين مي خانم ناهيد جايگزين رو عاطفه دارين شما....  محمد آقا: -شيده

 واهشخ برگردين....  سراغش نرين ديگه....  باشين داشته انصاف يکم توروخدا....  کنين مي نابود

 .... برگردين.... کنم مي

 از... .بودن کرده قضاوت انصافانه بي و زود چقدر …کنم؟ مي ناهيد جايگزين رو عاطفه …جايگزين؟

 .... شدم بلند جا

 .... اجازتون با: -

 يول.  بود وحشتناک حالم.  زدن قدم به کردم شروع.  جيبم تو کردم فرو رو دستام.  بيرون رفتم

 بي که افتادم روزايي اون ياد. کردن مي نگاهم همه. بود روم نگاها همه.  کنم گريه خواستم نمي

 ميبر رو ازم موقع اون که بود اين روزام اين با تفاوتش.  رفتم مي راه خيابون و کوچه تو پناه سر

 بد.  اومدن نمي جلو که ميديدن رو حالم و روز کنم فکر.  کنن مي نگاهم خيره االن و گردوندن

 . کردم مي زمزمه لب زير هم سر پشت مدام.  بودم ويرون.  بودم خراب.  بودم
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 ... داشتنت نگه واسه ريزم مي هم به رو دينا: -

 . بود علي.  خورد زنگ گوشيم.  نبودم زمان متوجه و رفتم مي راه همينطور

 ... الو: -

 ... ؟ کجايي محمد: - علي

 ... خيابون: -

.. .. هتل بيا....  شدن سوتفاهم دچار که گفتم بهشون و کردم صحبت باهاشون من محمد: - علي

 ... ايشاال ميبيني خانومتو عصر همين...  داداش بيا بدو

 . زد مي تند تند قلبم

 ... ؟ علي آخه چطوري: -

 ... اومديا...  ميدم توضيح واست بيا...  جانم اي: - علي

 از رو دوديم عينک.  رفتم مي راه داشتم که بود دوساعت نزديک.  انداختم نگاهي يه ساعتم به

 . دويدم سره يه رو هتل تا.  چشمم به زدم و کردم باز پيرهنم

 . بگه تا شدم منتظر و اتاق تو رفتم.  ميزدم نفس نفس.  کرد باز برام رو در علي

 رو عاطفه شد قرار...  خانوم شيدا مخصوصا...  کردن عذرخواهي ازت حرفاشون بابت خيلي: - علي

 ... ميزني حرف باهاش اومد که عاطفه...  اونجا ميريم...  خونشون بکشونن عصري

 وعشر و برداشتم قرآن.  مشتم تو گرفتم و کردم باز مچم دور از رو تسبيحم.  تخت رو نشستم

.  کرد مي نگاهم فقط هم علي.  بود همين کارم فقط عصر تا.  خودم کردن آروم و خوندن به کردم

 زا اون ميدونستم که حاال مخصوصا.  اطمينان از پر.  بودم آروم واقعا.  رسيد رفتن زمان باالخره

 . داشته دوستم پيش مدتها

 مدام.  بوديم عاطفه منتظر و بوديم نشسته همه.  کردن عذرخواهي ازم بازم.  خونشون رسيديم

 . خوندم مي رو نصر سوره لب زير

....  ري نمي در کوره از....  دي مي توضيح براش چيو همه ادم عين...  باش مواظب محمد: -علي

 ... ؟ فهميدي....  نميگيري هم موني الل
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 .... بودم آروم واقعا.  دادم فشار هم رو تاييد نشونه به چشمامو و زدم لبخند

**************** 

 " عاطفه "

 يه با و محکم.  پايين پريد ها پله از.  دمپايي بدون. بيرون دويد شيدا حياطشون تو نذاشته پامو

 . کرد بغلم ذوق دنيا

 .... سالم سالم: -شيدا

 ... ؟ باز چته...  سالم: -

 . دستش تو گرفت رو دستم.  بوسيد رو ام گونه محکم

 ... نکري؟ عوض بانداژشو: - شيدا

 ... کردم عوض تازه چرا: -

 .... کني؟ مي بازش کي: -شيدا

 .... فردا پس فردا: -

 ... فرجهم عجل و محمد آل و محمد علي صل اللهم....  الرحيم الرحمن اهلل بسم: - شيدا

 . خنديدم.  بهم کرد فوت

 ... شدي؟ ديوونه: -

 و آروم بز مثل....  بخوابونه رو تو ديوونگي رگ ساعت سه دو خدا خونم مي دعا دارم: - شيدا

 ... بشي کن گوش حرف و سربزير

 ... کنار گذاشتي کردي بزمونم...  نکنه درد دستت: -

 . شديم وارد و کندم کفشامو.  خونه تو کشيد منو

 ... داشتين؟ چيکارم حاال: -

 . بودن ايستاده سرپا روبروم...  اينجا؟...  ؟ علي و محمد.  بريد نفسم.  باال گرفتم رو سرم
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 ... بود ايستاده روبروم زندگيم...  بود محمدم خود خود...  آره...  بود؟ محمد

 دائما نگاهشون علي و شيده و شيدا.  بود زده خشکم.  انداخت زير سرشو و گرفت ازم نگاهشو

 ديدن اب يا.  کنم بيداد و داد وحشيا عين داشتن انتظار االن احتماال.  بود نوسان در محمد و من بين

 ادد مي آزارم شب و روز که دلتنگي اينهمه بعد...  ؟ رفتم مي بايد چي واسه ولي.  برم بذارم محمد

 .... ؟ رفتم مي کجا...  بود ايستاده روبروم شوهرم حاال

 رفت مي دلم.  ميزد آتيشم اول روزاي مثل نگاهش هنوزم.  کرد نگاهم و باال آورد سرشو دوباره

 از دش مي خفه داشت که بودم صاحابم بي دل اين فکر فقط.  نبودم اينا و غرور فکر ديگه.  واسش

 اندب به.  دستش تو گرفت رو دستم آروم.  چشمام تو بود خيره.  جلو اومد.  محمد واسه دلتنگي زور

 دگيششرمن نميخواست دلم.  شد تيکه تيکه دلم.  داد فشار هم رو چشماشو.  کرد نگاهي يه دستم

 يا شيشه چون بودم زخماش عاشق.  بود زخميم دست همين مدت اين تو همدمم تنها.  ببينم رو

.  در سمت افتاد راه گرفت رو سالمم دست.  بود محمد دست تو که بود کرده زخمي رو دستم

 ... وجودم همه با....  اکراه با نه.  شدم کشيده دنبالش

 :(((( بز يه عين دقيقا...  گرفت زود چه شيدا دعاي.  کردم نمي کاري هيچ.  کردم پام کفشامو

.  شد دبلن دوباره.  ريخت قلبم.  بست کفشامو بند و زد زانو پام جلو.  لبهام رو اومد لبخند اراده بي

 علي ابالفضل يا....  پسر؟ بري مي کجا دخترمونو گفت نمي هيچکسم.  افتاد راه و گرفت رو دستم

 ... اينا شيده خونه موند هم

 رو تمدس بازم.  شديم پياده.  ايستاد هتل يه جلوي بعد کمي.  افتاد راه و شديم علي ماشين سوار

 اخلد رفتيم.  گرفت رو کليد و داد نشون هامونو شناسنامه.  کنم فرار ترسيد مي انگار.  گرفت

 توقفم آسانسور.  داد فشار دستش تو رو دستم.  پايين انداختم سرمو.  بهم بود خيره.  آسانسور

 اتاق يه.  بست رو در.  دنبالش منم.  تو رفت و کرد باز رو اتاق يه در.  بيرون رفت محمد.  شد

 تا ود.  تخت پايين.  زمين روي نشست پام جاوي.  تختها از يکي لبه نشوند رو من.  بود دوتخته

 . کردم مي مقاومت من ولي.  شد پر چشاش.  چشمام تو شد خيره و گرفت دستاش تو رو دستام

 . اومد حرف به باالخره

 که ودب سالم هيجده...  برم نمي سر حوصلتو...  ميگم خالصه زندگيمو سال شش و بيست: -محمد

....  هيچي...  نداشتم هيچي...  تهران اومدم اصفهان از...  شدم قبول تهران دانشگاه دادمو کنکور

 پول هب و خونم مي درس هم کنم مي کار دارم هم گفتم مي بهش...  بگيرم پول بابام از نميخواستم
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...  بايستم خودم پاي رو ميخواستم...  نداشتم هم خوابگاه پول حتي حاليکه در...  ندارم احتياجي

 تالششو و سعي همه...  بکنم ازش داد نمي اجازه غرورم...  نبود خوب زياد بابام وضع موقع اون

 کردم رکا من بگي که جا هر...  کار سر رفتم...  موسيقي کالساي بود فرستاده منو و بود کرده واسم

 رو روزا بيشتر پس نبود ممکن واسم روزه هر خوراک و خورد... دربيارم خرجمو تا ميکردم کار... 

.. . رو پناهيم سر بي و...  ديدن مي که رو کمم سن کردم مي کار که اونجاهايي...  گرفتم مي روزه

 مي کم خواب جاي واسه حقوقم از حتي بعضياشون...  دادن مي بهم خواب جاي اشون مغازه تو

 هم و کردم مي کار هم...  باشه سرم باالي که بود سقف مهم...  نبود مهم واسم ولي...  کردن

 واسه و ساختم ملودي و شعر اونقدر...  کردم مي کار موسيقي روي شدت به هم و خوندم مي درس

 سعيمو همه...  گرفتن دستمو نفر چند خدا لطف و کمک با باالخره که...  فرستادم سيما و صدا

 وت ميداد بهم کارهام مقابل در خوبي پول که سيما و صدا بر عالوه...  باال کشيدم خودمو و کردم

 رو پوالم...  رسوند عزت به رو من خدا...  خوندم مي هم درس...  کردم مي کار هم ديگه جاهاي

 اي خونه همون...  خريدم خونه يه بودن خيابونا آواره روزها و پناهي بي ها سال بعد و کردم جمع

 توي يا بود پارکها هاي نيمکت روي جام يا اون قبل...  توئه خاطرات از پر وجبش به وجب که

 يول...  سال پنج اون گذشت سخت خيلي...  مغازه تو برم و بشه شب تا...  عمومي هاي کتابخونه

 ازم...  بار اولين براي... شد باز زندگيم تو دختر يه پاي که بود سالم سه و بيست...  گذشت

 ... شدم مند عالقه بهش...  کرد جذبم رفتاراش با کم کم...  اومد مي خوشش

 ومبشن خودش زبون از خواستم نمي...  لرزيد مي داشت وضوح به دستام...  ناهيد باز...  ناهيد باز

 ... داد فشار محکم دستامو...  ميده جون داره که داشتم رو آدمي حس...  ناهيدو به اش عالقه

 ام عالقه...  کرديم مي صحبت...  داشتيم آمد و رفت هامون خانواده نظر زير رو دوسالي: -محمد

 ... شد مي تر زياد بهش

 ... داد فشار دستامو دوباره.  کرد مي ام خفه داشت بغض

 مهست و بودم معتقدي بچه...  بود مهم واسم پوشش...  ميدوني...  کرديم نامزد اينکه تا: -محمد

 ممعتقد...  نيست يقه و ريش به مذهب و دين چون...  ندارم هم بسته کامال يقه و زانو تا ريش.... 

.. . بود بد يکم ناهيد پوشش نوع...  پوشم مي امروزي...  کنم مي زندگي امروزي ولي...  مذهبي و

 مي روزها...  شد درست کامال...  شد درست عقدمون بعد الحمدهلل که ميشه درست گفتم مي

 جوريش چه...  روزي يه شنيدم ناهيد از رو چيزايي يه اينکه تا...  داشتيم خوبيو روزهاي...  گشت
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 هب شب تا صبح بودم ناهيد فکر به فقط من که رو دوسال مدت اون تمام فهميدم...  نيست مهم

 ...شايان...  بود؟ کي پسره اون...  بود ديگه پسر يه فکر

 . بودم هنگ تو کامال.  بست يخ رگهام تو خون

 رو ناهيد که بود شايان گفت مي دوستش...  کنه ازدواج من با بود قرار حاليکه در: -محمد

 خواست مي ناهيدو شايان اگه...  نبود ناهيد رفتار واسه جالبي توجيه اين خب ولي...  ميخواست

 زدواجا باهاش ميخوام و دارم يکيو بگه ميتونست...  گشت مي شب تا صبح باهاش بايد ناهيد چرا

 و ودهب بودنم خواننده ميگفته من از که چيزي تنها دوستاش پيش ناهيد که فهميدم ها بعد...  کنم

 همه که فهميدم...  برد نمي اسم ازم حتي...  بس و همين...  خوندنم درس تهران دانشگاه

 خوادب آدم بعدا اگه حتي...  گفت مي که شنيدم حتي...  بودنم خواننده و بوده شهرتم به افتخارش

.. . شده عوض ناهيد االن...  گرفتم طالق خواننده از ميگه و کنه مي پر رو دهنش بگيره هم طالق

 اشهب کرده توبه صبح تا شايد...  نکن مطرح روز ديد کسي از چيزي يه شب اگه ميگه هم علي موال

 ناي به ميگم تو به دارم اگه اينارم...  شده عوض واقعا ناهيد االن...  نبود واقعي بهم احساسش... 

 ميدونم...  داشتم حق که بدوني...  شدم جدا ازش چرا که بدوني رو حقيقت که داري حق که دليله

 نيدمش ازش که رو اينا...  گفتم مي داشتم...  ابد تا ميداري نگه خودت پيش راز يه مثل رو اينا که

...  روب...  گرفتي طالق خواننده از بگو و کن پر دهنتو برو....  گفتم و زدم داد سرش...  شدم عصبي

 کرد وارد بهم بدي ضربه رفتنش...  داشتم دوسش سالها من...  عاطفه...  شديم جدا و رفت اونم

 اسم به...  ام خونه تو اومدي...  راهم سر گداشت رو تو خدا که...  بودم کرده عادت بهش... 

 ... کمرنگتر و ميشد تر کمرنگ ذهنم از ناهيدم گذشت مي زمان چي هر اومدي ناهيد برگردوندن

 يول بگه خواد مي چي بزنم حدس خواست مي دلم...  کرد مي پاره گوشمو پرده داشت قلبم صداي

 .... خداياااا...  باشم شده توهم دچار باز ترسيدم مي

 نداره وجود من زندگي و قلب و فکر و ذهن تو ناهيدي هيچ ديدم و اومدم خودم به روز يه: -محمد

 باز ساکال اون جريان تو...  نيست مهم برام ناهيد ديگه نگفتم بهت ولي...  هستي که تويي فقط... 

 زا هيچي چون نکردم رابطه قطع شايان با قضيه اون سر من...  بودن افتاده هم با شايان و ناهيد

 مهمقد و عيد تبريک کلي با و زد زنگ بهم شايان عيد ايام تو...  هيچي...  نميدونست ناهيد منو

 ريخواستگا نميتونه خودش گفت...  کنم کمکش خواست ازم و...  خوام مي ناهيدو که گفت چيني

 و بيرون کشوندم ناهيدو شب هون منم...  شايان داد حلقه بهم که بود مازيار عروسي شب...  کنه

 واستمنميخ...  نباشي خونه تو که ساعتي يه...  خونمون بياد فردا که گفتم...  کردم صحبت باهاش
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 از و مداد بهش رو شايان حلقه من و اومد ناهيد...  نيست مهم واسم ديگه ناهيد که بفهمي و ببيني

 به که ماهه يه االن ناهيد...  عاطفه...  رسيدي سر تو که...  کردم صحبت باهاش باز شايان طرف

 مه نبوديم قهر اگه...  رفتم تنها من و بوديم قهر منوتو هم نامزديشون روز...  دراومده عقدشايان

 ... نيست زندگيم تو ناهيدي که بفهمي نميخواستم چون...  بردمت نمي

 کرف ناهيد به اينکه بدون مدت اينهمه.  نميشد باورم اصال.  بيرون زد مي حدقه از داشت چشمام

 ... بود داشته نگه اش خونه تو رو من کنه

 .... بفهمم؟ خواستي نمي چرا: -

 .... چرا؟ بدوني خواي مي: -محمد

 . کردم نگاهش فقط

 .... من...  عاطفه....  چون...  من: -محمد

 . پايين انداخت رو سرش

 .... دارم دوستت: -محمد

 کشيدم دستاش از رو دستام.  بود گرفته رعشه بدنم همه.  آورد مي در اي بازي ديوونه چه قلبم

 . آورد نمي باال رو سرش ديگه.  نداشتم اعتماد گوشام به.  بيرون

 تنيس ناهيدي دونستي مي اگه...  بدم دستت از ترسيدم مي چون بفهمي خواستم نمي: -محمد

 ات بدوني خواستم نمي ولي...  رفتي مي ذاشتي مي...  نداشت وجود تو و من بين هم قراري ديگه

 دايفر...  ديدي خونه تو ناهيدو و اومدي که اونروزي حتي...  داشتنت نگه واسه باشم داشته بهونه

 نبايد هک فهميدم متنفري ام که گفتي و زدي داد وقتي...  ولي نابودتم که بگم ميخواستم...  عروسي

 از ز،ا ترسيدم مي...  باختم به دل وقته خيلي من...  احساسمو...  حقيقتو اين بگم بهت هيچوقت

...  مخمد براي...  بموني من براي هميشه براي خوام مي...  عاطفه عاشقتم من...  دادنت دست

 هرکسي اگه...  آوردم مي در رو بازيا ديوونه اون اگه... کردم اذيتت خيلي خيلي مدت اين ميدونم

 به فقط...  شد بلند روت دستم اگه...  آوردم مي جوش زدي مي حرف باهرکسي يا طرفت اومد مي

 اي عالقه...  نداشتي من به تعهدي تو...  بري دستم از که...  ترسيدم مي که بود اين خاطر

 رو ادميخو دلت که کسي هر بودي مختار و ميتونستي تو...  بينمون بود قرار يه فقط...  نداشتي

 و بگو باهات احدي خواست نمي دلم که بود همين خاطر به...  کني انتخاب ات آينده زندگي واسه
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 و بود ترس از همش...  بدم انجام نتونستم من که کاري...  ببره دلتو ترسيدم مي...  کنه بخند

 اومد مي کي هر...  بگيرن ازم رو تو خواستم نمي...  نيستم و نبودم بددلي و شکاک آدم گرنه

 ...  برگرد بيا...  دارم دوستت من...  عاطفه...  ريخت مي دلم طرفت

 رو من مدت اينهمه.  موردش در بودم کرده قضاوت رحمانه بي چقد.  کرد مي ام خفه داشت بغض

 دست از.  بودم کرده متهم بودن عوضي به رو خودش و ناپاکي به رو رفتاراش من و داشت دوست

 سختي محمد...  من محمد.  نداشتم اي فرشته همچين داشتن لياقت من.  بودم عصباني خودم

 هب خواستن نمي و ميدونستن همه که رازي بود اين پس.  بود پاک چشمه آب مثل...  من کشيده

.  گرفتم مي آتيش داشتم.  کرد نگاهم.  بگن بهم گذاشت نمي محمد که رازي بود اين.  بگن من

 ... ؟ کشيديم عذاب اينهمه و داشتيم دوست همو دوتامونم مدت اينهمه

 ... جونم اي: -محمد

 ... شو مهمونم و بيا چشام رو قدمات

 ... شو ام خونه گرميه

 ... دلم پريشونه ببين

 . خورد گره هم به نگاهمون

 ... تنت عطر ميخوام: -محمد

 ... ام خونه تو ببيچه

 ... ام ديوونه سرگردون يه نيستي که تو

 ... جونم بيا

 .... داغونم که بيا

 . شد پر چشمام

 داشته نگه رو خاطرات اين همه...  چيه عشق فهميدم تو با ولي...  داشتم عالقه ناهيد به: -محمد

 ميانن من کار به ديگه...  دور بندازشون خواستي...  توئه دست حاال...  تو به گفتن واسه فقط بودم

... 
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 سجده ميخواست دلم خودم مقابل در ميديدمش وقت هر چرا نميدونم.  کردم مي نگاهش فقط

 نماز رکعت دو بايد کردم مي حس ديدمش مي وقت هر چرا نميدونم.  خدا از تشکر واسه کنم

 ... بخونم شکر

 . دستم رو گذاشت رو اش پيشوني.  گرفت رو ام شده پيچي باند دست

 ... شرمندم...  موال به شرمندتم: -محمد

 ودمخ به که بودم پست و احمق من چقد..  نداشتم ديگه...  نداشتم ديدن تحمل.  بوسيد دستمو

 . کنم قضاوت اينطور موردش در دادم اجازه

 ... بمون من براي...  خانومم: -محمد

.  شد کوبيده سرم پشت در.  بيرون رفتم سريع.  شدم بلند و بيرون کشيدم دستش از رو دستم

 باز رو در و انداختم کليدو.  خونه رفتم تاکسي با.  نکنم گريه که بود اين سعيم همه.  نبود عمدي

 آئينه تو از.  آئينه جلو ايستادم و تخت رو کردم پرت کيفم همراه چادرم.  اتاقم رفتم بدو بدو.  کردم

 . گريه زير زدم.  ترکيد بغضم.  دستم به افتاد نگاهم

 . گريه زير زدم و بغلش انداختم رو خودم.  کردم نگاهش.  اتاق تو اومد مامان لحظه همين درست

 اس هفته يه چي براي...  ؟ شده چي... ؟ چته بگو حاال...  فهميدم من بخوري جم تو: -مادرم

 ... اينجايي؟

 يعسر بدم قضاوت مهلت بهش اينکه بدون.  کردم تعريف واسش تند تند رو چي همه گريه ميون

 مشخص کامال.  بود عصبي ولي شم آروم کم يه گذاشت.  گفتم براش هم رو محمد االن حرفاي

 ... پرسيد شدم جدا ازش کامال اينکه بعد.  بود

 مشورت ارزش هم سوزن سر يه اندازه به ما يعني...  کردي؟ کاري همچين چرا واقعا: -مادرم

 ... مادره و پدر اسممون مثال...  نداشتيم؟

 دشاي.  سمتش رفتم شيرجه.  شد بلند گوشيم صداي.  بيرون رفت اتاق از.  دادم مي حق بهش

 ... محمد طرف از صوتي فايل يه...  اومده پيام واسم آپ واتس از ديدم و انداختم نگاه.  بود محمد

 يم رو حرفاش ميدونستم.  زد مي تند تند قلبم داشت بخشي آرمش ملودي چه... کردم اش پلي

 بود خونده واسم خودش صداي با که ابراهيمي ميثم آهنگ ياد.  بگه بهم آهنگ طريق از خواد

 . افتادم
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 بغل رو من...  محبوبشون خواننده...  نصر محمد...  ايران مردم...  دونستن مي مردم اگه که آخ

 بود هگرفت بغل تو رو من بشونمحبو خواننده...  بود خورده رو دستپختم...  بود بوسيده...  بود کرده

 ... بود خوابيده و

 ... کنم فکر ام خواننده اين عاشق من بود فهميده...  بود ابراهيمي ميثم آهنگ باز

-: 

 ... ميخوام هم با رو خونه اين و تو

 ... گيره مي من دل نباشي تو

 ... خونم مي تو چشماي از اينو

 ... دلگيره برات خونه اين من بي

 ... شم مي آروم تو داشتن با من

 ... هستي وقتي خونه سقف زير

 ... تکميله من خوشبختيه تو با

 ... همدستي خوشم حال اين توي

 ... احساسه از پر خونه اين شب

 ... مينازه داشتنت به من دل

 ... دستام کنارم باشي تو اگه

 ... سازه مي رو خونه اين خالي دست

 . دهنم تو اومد مي داشت هيجان شدت از قلبم

 ... بامن بمون قصه ته تا: -

 ... شه عادت دلخوشي اين بذار

 ... عشق تا من همخونه بيا
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 ... شه عبادت همرنگ تو با

 ... بامن بمون قصه ته تا

 ... شه عادت دلخوشي اين بذار

 ... عشق تا من همخونه بيا

 ... شه عبادت همرنگ تو با

 مخوند مي شکر نماز بارم هزار اگه حال.  بوسيدم بار هزار بود گوشيم صفحه باالي که رو اسمش

 . بود کم بازم

 ... گرم دمت...  عاشقتم خدايا: -

 مخصوصا.  کردن نمي صحبت و بودن سرسنگين باهام تمام روز دو.  فهميد رو قضيه هم بابام

 هواس پس ميخوادش اينهمه شوهرش ميگفت.  بگيرم طالق خواست نمي دلش ولي مامان.  پدرم

 . شد مي دستگيرم اينا ايستادم مي فالگوش که گاهي...  ؟ شه جدا چي

 .هيچي.  گذاشت پيام برام واتس تو نه داد اس نه زد زنگ نه ديگه محمد

 انداست.  بودم کرده شروع جديد رمان يه امتحانام شدن تموم بعد.  ميشه چي اخرش نميدونستم

 يدهکش دست نوشتنش از.  بودم مونده حاال ولي.  بودم نوشته کلي هم روز چند اين.  خودم زندگي

 يم صحبت دوستام از يکي با تلفني داشتم.  بود سوم روز.  نداشتم واسش پاياني چون.  بودم

 مي و اومدن مي.  بود کرده خبر رو دوستام همه شيدا و شيده بودم اينجا که روزي ده اين.  کردم

 ريهگ و افسردگي از خيلي هم انصافي.  داشتيم ارتباط هم با دبيرستان دوره مثل دوباره و رفتن

 کردم قطع شد تموم که تماسم.  بکنن تونستن نمي کاري ام دلتنگي براي ولي.  بودن کرده دورم

 . کرد پر رو گوشم پدرم صداي

 ... بيا...  عاااطفه: -بابا

 . افتادم بگه بهم رو محمد کردم خواستگاري قضيه خواست مي که روزي اون ياد

 ...  ميام االن: -
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 و مامان.  کنارشون نشستم و بيرون دويدم.  کرد مي صحبت باهام که بود باري اولين روز دو بعد

 . آتنا و بابا

 سر دنباي ديگه ولي...  شد تموم...  بکشم پيش گذشته ديگه که رو چيزي بحث خوام نمي: -بابا

 يومدن پيش مشکلي و بوده پناهت و پشت خدا الحمدهلل که حاال...  کني کاري مشورت بدون و خود

 اهم چند...  توئه زندگي...  خودت با تصميم ديگه...  حاال...  شده مند عالقه بهت اينطور شوهرت و

 ميتوني ببين...  برگردي خواسته ازت که اونم...  شناختيش خوب حتما و کردي زندگي باهاش

 ادامه يا طالق به اجباري و زور من...  خودته با تصميم بار اين...  نه؟ يا...  کني؟ زندگي باهاش

 ... بگيري خواي مي که تصميم به کردي فکر حاال تا احتماال...  ندارم زندگيت

 مونپشي شايد.  اصراري نه.  اسي نه.  زنگي نه.  بود نزده حرفي ديگه که محمد.  بود پائين سرم

 هک حاال ولي رفتم مي ببره منو که بود مصر اگه.  کردم؟ مي سبک رو خودم چي واسه.  باشه شده

 قيعش و خواستن جور چه اين.  رفته گفت مي شيده.  شدم مردد تهران برگشته روز همون شنيدم

 ... کني؟ چيکار ميخواي همه معلوم کجا از اصال....  بود؟

 . شد مي پخش برنامه يه داشت.  تلويزيون صفحه به افتاد چشمم

 ... ندارم دوستش: -

 رو خودم دوباره نبودم حاضر.  تعجب از شد گرد چشماشون.  کرد مي خداحافظي داشت مجري

 . رفت گذاشت شم نمي خر من ديد...  کنه جايگزين منو خواسته مي واقعا شايد...  و کنم خورد

 بيعص و گرفت حرصم باز...  بهمان و فالن و شدم جدا زنم از ميگه کنه مي پيدا رو ديگه يکي فردا

.  لرزوند رو قلبم محمد صداي که بودم برنداشته قدم يه هنوز.  اتاق تو برم تا شدم بلند.  شدم

 من که بود آهنگي همون.  بود برنامه همون تيتراژ.  تلوزيون طرف چرخيدم و سرجام شدم خشک

 دنبال داشت چشمام.  بود تلوزيون سمت نگاها همه.  کردم تزئين رو آهنگش.  زدم رو پيانوش

 . بود آور هيجان برام هم اسمش ديدن حتي.  گشت مي اسمش

 

 موسيقي گروه

 

 نصر محمد:  خواننده
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 مهر راد عاطفه:  پيانو

 نصر محمد:  گيتار

 يخيل مامان.  هوا پريد آتنا.  بود کرده محاصره رو اسمم اسمش.  نشست لبهام رو بزرگي لبخند

 . خوند مي داشت محمد.  بود کرده تعجب بامزه

 ... ديدي؟... زده آبجي رو پيانوش...  بود آبجي اسم...  ديدي؟...  ديدي؟...  بابا بابا: -آتنا

 ... زدي؟ رو پيانوش تو...  عاطفه؟ آره: -بابا

 . کردم نگاهش

 ... ؟ نوشتن الکي...  بلدي؟ پيانو تو مگه: - مادرم

 ... گريه با.  زمين نشستم.  دهنم جلو گرفتم رو دستام.  شد پر چشمام

 ... شده تنگ دلم....  برگردم خوام مي من: -

 هامومو.  بغلش تو رفتم.  کرد باز واسم رو دستاش بابا.  هوا رو رفت آتنا و بابا و مامان خنده صداي

 . بوسيد مي

 ... خونتون برو االن همين پاشو...  پاشو پس: -بابا

 . کردم پاک رو اشکام و خنديدم

 ... بابارو: -اتنا

 ... االن؟ همين: -

 ... دنبالت بياد شوهرت بزن زنگ بدو...  آره: -بابا

 . اتاق تو دويدم شدم پا

 ... ها نداشت دوستش مثال: -مادرم

 . برداشتم گوشيو

 بود بهتر ميذاشتم سرش به سر و کردم مي اذيتش يکم...  زدم مي زنگ محمد به نبايد...  نه ولي

... 
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 . گرفتم رو علي شماره

 .. سالم: - علي

 . گفتم شادي و شيطنت دنيا يه به

 ... داداش خان سالم...  به: -

 .خنديد

 ... خاتون آبجي سالم عليک...  سالم عليک: -

 ... هس؟ ؟ نيست برتون و دور که ما شوور اين...  ميگما...  ؟ داداش خان: -

 ... نيس نه...  شوهرررر؟: - علي

 . خنديدم

 ... آشتي؟ يعني...  شوهر؟ گفتي االن...  من جون: - علي

 ... آشتي يعني: -

 ... آخه دادي دق رو ما طفلک داداش اين که تو دختر...  گرم دمت جون خدا اي: - علي

 ...کف تو موندم رفت گذاشت همچين...  برگشتنمه مصر خيلي اينکه نه حاال: -

 نومخا شيده توصيه...  شهرتون بود نشسته بست...  ؟ من با ميومد محمد مگه...  نخيرم: - علي

 حالت...  کني فکراتو شما بذاريم بديم اس نه بزنيم زنگ نه مدت يه..  بريم ما گفتن..  بود

 گفت مي هم خانوم شيدا...  ميفرستيمش خودمون موقع اون گفتن..  بشي دلتنگ...  بياد سرجاش

 ... کنيم خرابتر کارو فقط ممکنه بزنيم زنگ يا ببيني محمدو اگه

 ... نامردا اي: -

 ... برگردي؟ ميخواي من جون: - علي

 مخوا مي...  ها نگي بهش...  بگم شما به فقط گفتم...  تهران برگردم خوام مي...  داداشم بعله: -

 ... کنم سورپرايزش

 ... خيرا اهلل جزاکم...  ميشه عمرش سورپرايز بهترين: - علي
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 . خنده زير زديم دوتايي

 ... دنبالت ميام خودم: - علي

 ... ها نيايي شما اصال...  ميام ميشم پا خودم...  بابا نه نه نه: -

 درميام اون بعد...  دارم کار دوازده تا من...  يازدهه ها...  ببينم بذار...  ؟ چنده ساعت االن: - علي

 ... خدافظ...  باش آماده فقط تو...  اونجام بعدظهر

.  ها گفت خودش شد خوب.  بياد علي بود خدام از که منم.  کرد قطع.  بزنم حرف نداد مهلت اصال

 ونورا زندگيم همه.  کنم جمع که نداشتم هم وسايلي.  مياد علي که دادم خبر اينا مامان به و دويدم

 . خداحافظي واسه.  پيشم خونمون اومدن شيده و شيدا زدم زنگ.  بود

 شش ساعت و کرد استراحت و نشست اينا ساعت دو.  رسيد علي که بود چهار ساعت ظهر بعد

 و بردم دست افتاديم راه و شديم سوار دوباره که افطار بعد. کرديم افطار هم راه تو. افتاديم راه

 . خنديد و کرد نگامم علي.  آوردم رو محمد آهنگاي... کردم روشن رو ضبط

 …چطوره؟ دستت: -علي

 ... روشکر خدا...  خوب خوبه...  خوبس: -

 …؟ اقا علي: -

 ...بله؟:-علي

 مي: -

 مي دبرخور احترام با محمد با اينقدر طالقشونم بعد ناهيد خانواده چرا بپرسم اگه نداره اشکالي م

 ... ؟ بودن خوب باهاش و کردن

 رفت بار چندين دعواشون بعد محمد...  بود دخترشون تقصير...  ندارن رو بد برخورد حق: - علي

 الب و اال که بود مصر...  زد پسش و نخواست رو محمد که بود ناهيد ولي برشردونه تا ناهيد سراغ

 .... همينه خاطر به هم بيني مي که احترامي اين....  آخه بود ديگه جايه دلش....  طالق

 . محمدم طفلکي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اميريان هاوين | بمون من براي بخون من براي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

453 

 

 عجب...  خواست کمک ازت و اومد خوشش تو از نيست بند جايي به دستش ديد محمدم: - علي

 ... ولي شد داستاني

 . زدم لبخند

 .... ؟ داداشي: -

 خنديد

 ... خواهري؟ جانم: - علي

 ... کرده درگير رو ذهنم بدجور تاسوال دو: -

 ...بپرس تا سه: -علي

 مرتضي اقا اون بعد...  بود شده دعواش مرتضي اقا با که قبلش... شد؟ مريض محمد يادته: -

 …بود؟؟ شده چي …چرا؟؟... کنه مي صحبت رسمي بامن خيلي

 ؟...بعدي سوال: -علي

 .  شد اويزون ام لوچه و لب

 ...نميدي؟ جواب يعني: -

 ... ميدم جوابتو بعد.... بپرس دوتاشم... چرا: -علي

 کمک خودش مگه…شد؟ عصباني ديد ناهيدو عروسي کارت که اونشبي محمد چرا ميدوني شما:-

 …بگه؟ رو بله شايان اقا به ناهيد که بود نکرده

 دناهي و من... شد ما تقصير شما دعواي اصال...  ابجي ببين....  ميدم جواب اول دومتو سوال: -علي

 رديمک صحبت محمد با کليم...  شده بحثتون هم با سرچي شما بوديم فهميده ما...  شايان خانومو

 تونعشق ميدونستيم که ما ولي... ميره دستم از ميگف نميرفت بار زير ولي....  بياد حرف به که

 سپ...  گفت نمي که خودش...  واشه نطقش محمد کنيم کاري يه گرفتيم تصميم....  دوطرفس

 وت بايد پس نزنيم حرفي که بوديم داده قول بهش طرفي از...  کنيم مجبورش که بوديم مجبور

 مه کارته...  حتما ببيني که خونه تو انداختيم اورديم کارتو...  ميداديم قرارش شده انجام عمل

 هم اب قبلش شما نگو.....  شايانه زن ناهيد که بفهمي تو ميخواستيم فقط... بود صوري و الکي
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 ولق ازمون اخه...  ديگه بود ما کار خاطر به عصبانيتشم....  زديم گند فقط ما و بودي کرده آشتي

 ما نکهاي واس شد عصباني اونروزم... بده دستت از ترسيد مي چون نگيم بهت چيزي که بود گرفته

 بهت نامحسوس

 شد يعصبان...  ميده دستت از اينطوري کرد مي فکر و الکيه کارته که دونست مي محمد...  گفتيم

 ...ببخشيد...  ابجي شرمنده....  روز ده اين تو کشيديم چي نميدوني... 

 ....شد وا دوتامونم نطق...  رسيدين نيتتون به اتفاقا نه: -

 من با حرفاش همه روي.... بودم؟ من منظورش بود انداخته راه زنم زنم محمد که روزي اون پس

 .... گرم دمت...  باهالي خيلي...  گلي خيلي خدايا.... ناهيد حساب به گذاشتم احمق من.... بود؟

 تهيچوق که بدي قول ميخوام ولي.... نه يا درسته کار گفتنش نميدونم....  اولت سوال اما: -علي

 هردوشون واسه چون.. نميدوني که انگار اصال.... نياري مرتضي و دمحم روي به رو قضيه اين

 ....باشه؟؟....  شد تموم گرون

 .... قول...  باشه: -

 که حرفايي داشت محمد اونشب....  خواست مي رو تو مرتضي....  ميگم رو کالم ختم:-علي

 مرتضي ميگف...  بزنه حرف باهاش اروم اولوخواست....  داد مي گوش رو ميزد تو به مرتضي

 فشک يه تو کرد پاشو باز فهميد محمدو عالقه اينکه بعد مرتضي ولي...  دارم دوسش من نميدونه

 ازش رو زنش داشتن...  خب داشت هم حق....  کرد قاطي محمدم.... داره دوستت و ميخوادت که

 ....کن؟؟؟ فک...  کردن مي خواستگاري

 صحبت قضيه اين به راجع نميخواست دلم... نزدم حرفي ولي....  پررو چه...  وا....  کردم هنگ

 ...کنم

 .....کني انتخاب ميتوني....  ها نشده دير هنوزم البته: -علي

 .زدم داد

 .... که واقعا...... اااااققققاااااااااا عليييي:-

 . زد قهقهه
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 قانعش و زدم حرف مرتضي با کلي...  افتاد پس اونطور محمد فرداشم.... بابا کردم شوخي:-علي

 حرف باهاش کلي....  بسته دل تازه محمد بودم مند عالقه بهش اول از من ميگف که اول... کردم

 تو اينکه همه از مهمتر...  نميده طالقت هيچوجه به محمدم...  محمدي زن تو االن که گفتم و زدم

 که داد قول من به و کرد خواهي معذرت محمد از.... اومد کوتاه شنيد که اينو....  محمدي عاشق هم

 .... من مث... ببينتت خواهر چشم به.... نکنه فکر بهت ديگه

 .زدم لبخند

 برسيم تا و بنداز برت و دور به نگاهي يه حاال...  کردي خارج رقابت دور از که رو مرتضي: -علي

 ....خوشتيپماااا منم.... بگير تصميمتو تهران

 نهديوو هم علي اين...  خنده از پکيديم دوتايي و کرد نگاه عليم.  کردم نگاهش گشاد چشماي با

 ... کرد مي شوخيايي عجب....  بودا

 يه حتي منو....  ماجرا ازين برد در به سالم جان و کرد رحم بهش رحمان خداوند رو مرتضي: -علي

 ....بمونم زنده بتونم که نکن فکرشو درصدم

 .خنديديم باز

 ....کنم نمي عوض دنياها با محمدو من: -

 .... محمد خوشبحال:- علي

 .... دراوردم زبون براش

....  ميکشه؟ خودشو براتو اينقد چي واس محمد موندم من...  رفت حرکتو اين باز...  بيا: -علي

 ..... کوچولو

 هزار خدايا...  بودن رسيده خوشي و خنده روزاي و بودن رفته تاريک روزاي ديگه.  خنده زير زديم

 .... شکرت مرتبه

 .کرد پياده در جلو رو من علي.  تهران رسيديم که بود گذشته رو ده ساعت

 ....باش مواظبش....ها شده داغون محمد...  عاطفه:-علي
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 شدم معرفتش و مرام شرمنده حسابي.  رفت.  کردم تشکر ازش کلي.  دادم فشار هم رو چشمامو

 خانوم حج يعني.  شدم واردش و گفتم اهلل بسم يه.  انداختم روبرو ساختمون به نگاه يه عشق با. 

 فتمگ.  باال رفتم و کردم احوالپرسي و سالم باهاش در دم از... نداشتم کليدکه کرد باز واسم رو در

 .کنم بيدار محمدو نميخوام ميام شهرستان از

 يحت محمد ديدارمون اخرين بعد ميدونستم.  داشتم هيجان خيلي. دهنم تو اومد مي داشت قلبم

 هک بود دقه ده.  بذارم جلو قدم که بود من نوبت ديگه حاال ولي.  برگردم من که نميکنه فکرشم

 . زدم رو زنگ....  نداره شدن اروم قصد چلم و خل قلبم اين....  نخير ديدم.  بودم ايستاده در جلو

.  در تپش اومد ولي کشيد طول يکم.  زدم زنگ دوباره.  نبينتم تا در چشمي جلو گذاشتم رو دستم

 و استديو چراغ فقط خونه تو.  برداشتم در رو از رو دستم سريع.  کرد باز رو در مکث کمي با

 هک آخ.  چيزي نه خورد مي تکون نه.  بود زده خشکش.  کردم نگاه محمد به.  بود روشن اشپزخونه

 کم يه خواستم مي ولي بود گرفته ام خنده حالتش از.  روز دو اين تو بود شده ذره يه براش دلم

 تکون جاش از.  کنار بره راهم سر از که کردم اشاره دستم با و کردم اخم يه.  بذارم بسرش سر

 .نخورد

 .... منتظرمه پايين بابا...  ببرم کنم جمع وسايلمو اومدم...  اونور برو: -

 با رو مدل و در پشت نشستم.  بستم رو در و دونفرمون اتاق تو رفتم و زدم پسش.  نخورد تکون باز

 صدام بودم گرفته رو دهنم.  خنده زير زدم...  رو دهنم ام ديگه دست با و گرفتم دستم يه

 . روونشنوه

 مشد بلند شنيدم رو در شدن کوبيده صداي...  سوخت براش دلم... قيافش بود بامزه چقد وااااي

 يه و اوردم در رو ام مقنعه مانتو نور سرعت با.  کردم اويزون رو کيفم و چادر کردم قفل رو اتاق در

 شوک. .کردم جمعشون کردو مرتب موهامو و ايينه سمت دويدم... پوشيدم خوشگل تنگ شرت تي

 انجام هارو کار اين سريع چنان. کشيدم مداد چشمام به.  زدم عطر زدم پودر کرم و کردم باز رو

 ...نشد هم دقه پنج هيچ هم رو همش.  بود گرفته ام خنده خودم که ميدادم

. دش بلند بيدادش و داد صداي بعد يکم.  قفله ديد که کنه روباز در ميخواست محمد.  اومد صدايي

 .بود شده عصباني.  اوه اوه

 …؟ببيني رو شدنم اب اومدي... بدي؟ عذابم اومدي...  لعنتي؟ ميکني اينکارو من با چرا اخه: -محمد

 بذاري ميخواي باز و کردي عطرت از پر رو ام خونه اومدي دوباره …شه؟ خنک دلت اومدي
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 زجرم داري چرا.... ميخوامت...  المصب ميخوامت …ميخوامت؟ چقد نشده باورت هنوز...بري؟

 …بري؟ ميخواي چرا …نداشتي؟ دوسم مگه …ميدي؟

 ور کشيدم اروم سرخ لب رژ ي سريع و تند. بردم مي رو دنيا همه لذت.  بود زده خشکم ايينه جلو

 بودم حرفاش تشنه...  شد بلند صداش باز...  در سمت رفتم... شه پررنگ خيلي نميخواستم. لبام

 ....در پشت نشستم و خوردم سر در به دادم تکيه

 ارهدوب...  اينجا گذاشتي پاتو باز روز ده بعد.... بکشم؟ خوابي بي قراره چقدر باز ميدوني:-محمد

 ....کردي هواييم

 تمش احتماال...  بود؟ چي بود لگد بود مشت نميدونم.  در به ميشد کوبيده چيز يه هم گاهي از هر

 ... بود

 کن ازب... رو شدنم شکسته ببين کن باز... رفتنمو بين از ببين کن باز...  درو کن باز خب: -محمد

 ... لعنتي کن باز... باهام کرده چيکار يادت ببين

 رو شنيدنشون ارزوي شب هر و روز هر ميدونه خدا.  ريخت مي دلم گفت مي که اي جمله هر با

 هک همين.  کردم باز رو در و شدم بلند.  ميشکست در وگرنه.  ميشدم پا بايد ديگه ولي.  داشتم

 يزدم تولوپ تاالپ دلم.نزد حرفي ديگ. کرد نگاه رو سرتاپام...  شد ساکت شديم چشم تو چشم

 که کرد مي نگاهم حالتي يه با.  کشيد مي نفس تند تند...  بودم بازياش ديوونه اين عاشق.  براش

 پرش . نداشتيم فاصله بيشتر قدم يه.  کردم اذيتش خيلي.  بود بس ديگه.  سوخت مي جيگرم

 يزدم امان بي.  قلبش روي گذاشتم رو گوشم.  کمرش دور کردم حلقه رو دستام. جلو رفتم و کردم

 ...من قلب مثل.  تند تند خيلي.

 .کردم زمزمه اروم

 .... قرصه دلم من باشي تو: -

 ... لرزه نمي دستام ديگه

 ... تو بي زندگي بهشت

 ....  ارزه نمي گندم يه به
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 و کرد بلندم زمين روي از سريع حرکت يه با.  بوسيدم رو اش سينه روي و کردم بلند رو سرم

 نگاهم فقط.  پاهام طرف دو...  بهشون داد تکيه و طرفم دو گذاشت دستاشو.  اپن روي نشوندم

 دمکر حلقه دستامم.  دورش کردم حلقه رو پاهام.  کردم مي نگاهش لبخند با منم.  فقط.  کرد مي

 دلم تو. ميکرد سرازير قلبم تو رو دنيا همه ارامش نفساش صداي.  کردم نگاهش.  گردنش دور

 ميگفتم سرهم پشت همش

 ... العالمين رب احمدهلل: -

 . کردم مي عشق...  ريشاش ته روي کشيدم رو صورتم کم يه و جلو بردم سرم

 رو سرم و کردم تر تنگ گردنش دور دستامو حلقه.  نگاه جز کرد نمي کاري هيچ. کردم نگاهش باز

 دور از رو پاهام.  گذاشتم رو سرم باز و بوسيدم رو اش شونه روي. اش شونه روي گذاشتم

 . اومدم حرف به اخر....  بابا اي....  کردم باز کمرش

 .... من به زدي زل واستادي خيارشور عين صبح از … نوازيه؟ مهمون طرز چه اين مخمد: -

 |: کرد نگاه فقط باز.  کردم نگاهش.  عقب بردم و برداشتم رو سرم

 ما وورش اينکه مثي...  اومد مي بند زبونشون ذوق از ديدن مي هاشونو ضعيفه وقتي شوورا قديما: -

 ... قديمس شووراي او از

 جک رو سرم.  زد مي ام سينه قفسه از داشت قلبم داد مي رو انجامش فرمان مغزم که کاري فکر از

 شها لب روي نور سرعت با بوسه يه.  جلو رفتم حالت همون تو.  کردم نگاهش شيطنت با و کردم

.  جلو اومد مي داشت سرش.  گرفت رو صورتم طرف دو.  گرفتم فاصله ازش سريع و نشوندم

.  خنديد مي داشت.  کردم باز چشمامو از يکي بعد يکم.  دادم فشار هم رو خنده با رو چشمام

 بار اولين براي...  ايندفه.  شد تموم امون فاصله.  کردم باز کامل رو چشمام.  کشيدم راحتي نفس

 زا گرفت فاصله که ازم.  بوسيدمش مي منم.  وانستادم حرکت بدون خيارشور مجسمه مثل... 

 . کرد حلقه دورم رو دستاش.  اش سينه تو کردم فرو رو سرم کارم خاطر به خجالت شدت

 ... جونم اي: -محمد

 ...پايينه؟ بابات گفتي دروغ: -محمد

 .... اوهوم: -
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 . داد فشارم

 ....اومدي؟ کي با:-محمد

 روغد نميخواستم.  است راه در دعوا باز. باشيما خوش ميخواستيم رو امشبه يه.  مظلوم حسين يا

 .کنم عصبيشم نميخواستم ولي بگم

 .... يکي با:-

 ...؟ کيه يکي اون خو:- محمد

 . گفتم براش تندتند.  کردم جا بعلش تو خودمو بيشتر

....  تمنشس هم جلو....  کنم غافلگيرت ميخواستم خدا به...  دنبالم بياد که کرد اصرار خيلي علي:-

 هاضاف حرف....  ميمونه داداشم عين علي خدا به....  نبود که ام راننده بشينم عقب شد مي زشت

 .... نزديم هم با هم

 .... دل ته از. خنديد

 … خواستم؟ توضيح من …ميدي؟ توضيح داري چرا حاال: -محمد

 . پرسيدم تعجب با.  شدم جدا ازش

 …نشدي؟ عصباني يعني: -

 . بغلش تو کشيد منو دوباره

 ...؟ نه مگه...  عشقت پيش اومدي داداشت با!!... خودم ابهت جونم: -محمد

 ... شوهرم پيش اومدم...  ها نه عشق ولي...  اوهوم: -

 . داد فشارم

 ... بگو...  جونم بگو: -محمد

 ...بگم؟ چي: -

 ... داشته؟ نگهت من پيش مدت همه اين که چيزي همون: -محمد

 ... لطفا واضحتر:-
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 ....بود؟ چي ات خونه به برگشتن واسه دليلت... کردي؟ يم تحملم داشتي مدت اينهمه: -محمد

 . کردم نگاهش.  شدم جدا دوباره ازش.  ميخواد اعتراف ازم فهميدم

 ... ندارم گفتن برا چيزي... نيس نظرم مد خاصي حرف: -

 وخاص جذاب برام چيش همه بيشووور.  اش مردونه هاي خنده براي رفت مي ضعف دلم.  خنديد

 . بود

 . ام پيشوني روي گذاشت رو پيشونيش

 .... چاکرتم باز من نگي که هم دنيا اخر تا: -محمد

 يم اذيت پسرو گل اين اينقد چرا من اخه.  نبود بهش اميدي ديگه. بود شده رواني لذت از قلبم

 . گردنش دور کردم حلقه رو دستام... کنم؟

 ... مخمممد: -

 ... مخمد جون اي: -محمد

 .... نشسته روبروت که اي ضعيفه اين: -

 ...خب؟: -محمد

 .... زندگيش همه....  دنياش: -

 . کرد مي نگام مشتاق و منتظر

 ... ايستاده روش به رو که مرديه: -

 ور پيشونيش هنوز.  زد عميقي لبخند.  کشيد عميقي نفس و داد فشار روهم لذت با چشماشو

 . بود پيشونيم

 بودن امکانش باز ولي کردم ام شناسنامه تو اسمت نرفتن واسه که تالشايي همه رغم علي: -محمد

 .... گفت بهم رو چيزي يه عاقد ولي...  رفت اسمم و

 .ميشه ناراحت خيارشوره ميگم بعد

 .... اعترافم اون حيف....  ميگه؟ چي اين ميگم چي من ببين
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 …چي؟: -

 ويلشتح سفيد رو اش شناسنامه باشن نشده خانوم خانومتون اگه جداشدنتون موقع گفت:-محمد

 ... ميدن

 گفتم بچگونه لحن با و کردم غنچه رو لبام.  پوستم زير دويد خون

 ...چي؟ که خب: -

 وامميخ منم...  عوض در...  نيستي من قلب فکر اصال و کني مي عالقه ابراز اينطور وقتي:-محمد

 ... کني پاک ات شناسنامه از رو اسمم نتوني وقت هيچ ديگه که کنم کاري

 تو گرفتم رو پيرهنش و اش سينه تو کردم فرو سرمو.  شدم لبو االن ميدونستم.  بودم کرده داغ

 . مشتم

 .... بگو گفتي خودت خب: -

 …قبوله؟... باشه؟... المصب؟ اينجوري اخه:-محمد

 . گفتم حالت همون تو

 …قبوله؟ چي:-

 .... بدم انجام ميخوام گفتم که کاري همون: -محمد

 .... مخمد....  عههههه: -

 . دورم کرد حلقه رو دستاش

 .... االن همين: -محمد

 ....مخمممممممد:-

 .... آن... ال همين.....  گفتم که همين: -محمد

 ....عهههههه: -

 .داشتم خاصي و عجيب حال يه.  بودم جوري يه.  دهنم تو اومد مي داشت قلبم.  ورچيدم لب
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 يزچ تا سه ازم مشترکمون زندگي شروع تو امشب برگشتي و بودي خوبي دختر که حاال: -محمد

 ... بخوا

 ... جادويي؟ چراغ غول تو مگه...  عهه: -

 . خنديدم.  گرفت گاز دماغمو

 ... کني؟ قبول ميدي قول باشه: -

 ... مردونه مرد..  اره: -محمد

 ... کني قبول خواستم ازت هرچي بعد به ازين اينکه اوليش اها...  اممم: -

 . خنديد

 ... وروجک اي: -محمد

 ... داديا قول: -

 ... دوميش؟ خب: -محمد

 پر رو گوشام صدات هميشه خوام مي...  بخون من براي...  ابد تا محمد...  صداتم عاشق من: -

 ... کنه

 . بوسيدمش.  زد لبخند

 ... بمون من براي...  ابد تا محمد...  سومي و: -

 ... گي؟ مي بهم خودمو هاي جمله: -محمد

 بهم شهرمون اومدي که پيش روز دو...  بخون من براي گفتي استديوت تو بار اولين...  اوهوم: -

 ... خوام مي ازت رو همينا فقط ديدم کردم فکر چي هر منم....  بمون من براي گفتي

 . داشتا زوري عجب.  کرد بلندم پر مثل.  پاهام زير دستش يه و گردم زير گذاشت رو دستش يه

 گذاشت رو من.  شد اتاق داخل و کرد خاموش رو چراغا بودم بغلش تو من که همونطور و افتاد راه

 ميک ميخواستم.  کرد بغلم محکم.  کشيد پتو با رو دومون هر روي.  کنارم کشيد دراز و تخت رو

 . باز بذارم سرش سربه
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 ... تشنمه...  بيار اب برام برو: -

 ... چشم به اي: -محمد

 . کشيدم سر.  برگشت اب ليوان يه با و رفت

 ... بيار خنکشو...  بود گرم:-

 بود خنک حسابي ايندفعه.  اورد ديگه اب ليوان ي و خنديد

 …چي؟ ديگه: -محمد

 ... بشورش ببر:-

 . اتاق تو اومد. بود گرفته ام خنده.  شست رفت.  دستش دادم ليوانو

 ....ميده؟ چي 7 کانال ببين کن روشن تلوزيونو برو: -

 برگشت بعد ثانيه دو و رفت

 .... فوتبال: -محمد

 . گفتم خنده با.  داد مي انجام گفتم مي کاري هر جدي جدي

 ... بخوريم بيار بپز يکم برو...  کردم سبزي قورمه هوس...  گرسنمه: -

 .تخت لبه نشست اومد و باال داد رو ابروش يه

 …کني؟ مي اذيت داري: -محد

 و دورش کردم حلقه رو دستام.  زدم قهقهه.  خنده از بودم مرده.  کرد بهم رو پشتس و کشيد دراز

 . بوسيدم کتفاشو بين

 ...خونموناااا ميرم ميذارم... خب بود شوخي...  قهرو قهر مخمد: -

 . کرد بغلم محکم و طرفم چرخيد

 ..... باشم مرده من مگه.... کني مي بيجا تو: -محمد

 ... خدانکنه...  عههه: -
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 ... بري بذارم عمرا اومدي خودت پاي با که حاال...  نبودي من مال ديگه تولدم روز از: -محمد

 ؟ نه يا اومد خوشت ازش که نفهميدکپم هيچوقت...  ديدي؟ رو تولدت کادوي...  محمد راستي: -

... 

 .خنديد

 نغمگي آهنگ يه ميخواستم که بار يه...  ضبط اتاق تو بود زده علي...  بود قشنگ خيلي: -محمد

 اونروز...  ديگه هيچي...  ديدمش که بگيرم غمگين حس اومدم و روم دد تو رفتم...  کنم ضبط

 ... قردار آهنگاي جز...  بخونم نتونستم اصال

 رفتگ محکم.  دستم نکرد ول ديگه.  بوسيد و دستش تو گرفت رو دستم.  کردم نوازش صورتشو

 . دستش تو

 ... ميبينتش تو مياد کي هر...  ضبط اتاق بيرون زديمش االنم: -محمد

 . نگفتم چيزي

 ... شدي بيخيال رو نويسندگي کال که شمام: - محمد

...  کنم چيکار رو آخرش نميدونستم...  نوشتم مي رو خودم زندگي داستان داشتم اتفاق..  نه: -

 ... ميدونم حاال

 . گرفتم لپش از کوچولو گاز يه و کردم بلند رو سرم

 ... ميخورمتا: -محمد

 . بوسيد عميق رو پيشونيم

 آرامش تو...  آرومم االن...  خونه تو رفتم مي اونور اينور پرکنده مرغ مثل بياي اينکه قبل تا: -محمد

 ... من کوچولوي بخواب راحت بگير...  مطلق

 . پرسيدم تعجب با

 ... ؟ بخوابيم: -

 . خنده زير زد
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 .. شهرتون بريم بايد فردا...  بخوابيم...  ديگه آره: -محمد

 ... چي؟ واسه: -

 ازشون دوباره...  کنم تشکر...  کنم خواهي عذر مادرت و پدر از بايد اينکه واسه: -محمد

 ... دل ته از بار اين...  کنم خواستگاريت

 ... چيه؟ واس ديگه تشکرت: -

 ... دادن من تحويل و کردن بزرگت گل دسته مثل رو تو اينکه واسه: -محمد

 . خنديدم

 ... بخواب حاال: -محمد

 

 . گفتم بچگونه لحن با

 ... بود شوخي اونا که گفتم محمد:-

 ... عمرم ميدونم: -محمد

 . کرد بغلم محکم.  کردم نگاهش

 ... زوده واست خيلي...  کوچولويي خيلي هنوز تو...  نميشه...  نه: -محمد

 کجام آخه...  قدمه شيش و شصت و صد...  وزنمه کيلو چهار و پنجاه...  نيستم کوچولو من: -

 ... ؟ کوچولوعه

 جوجه بزرگترم ازت سانتم پنج و بيست...  ام کيلو هشتاد من..  کوچولويي چقد ببين اوووه: -محمد

... 

 . گفتم حرص با

 ... محمد: -

 . جلو آورد سرشو

 ... ؟ جونم: -محمد
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 . درآورد زبون برام.  کردم نگاهش و باال دادم ابرومو يه

 ... بخواب...  نداريم...  نميشه: -محمد

 آورد رو دستش.  ندادم جوابشو.  کرد صدا رو اسمم خنده و شوخي با يکم.  بهش کردم رو پشتم

 ام دهخن و بخوره بهم دستش ميترسيدم.  زدم پس دستشو محکم.  بده قلقلکم ميخواست و جلو

 . هوا بره دادم و جيغ خالصه و بگيره

 . اخم با و جدي خيلي. کرد نگام و کرد بلند رو سرش.  بغلش تو کشيد رو من پشت از محکم

 ... ؟ قهر: - محمد

 . تمداش نگه خودمو ولي ميترکيدم داشتم منم.  گرفت اش خنده و کنه کنترل خودشو نتونست

 ... کني مي قهر من با کني مي غلط تو: -محمد

 . خودش به داد فشارم و کشيد دراز راحت.  خنديدم

 بخوري جم ازش ذارم نمي...  بغلم تو..  جاست همين ام زنده وقتي تا جات بکني هم قهر: -محمد

... 

 و خنديدم ريز.  داد قلقلک رو گردنم ريشش ته.  بوسيد رو گردنم پشت از.  بوسيدم رو دستش

 . کردم خيس خودمو اش ناله صداي با.  سمتش چرخيدم

 ... خدا واي...  شکست دماغم...  واي آخ...  آاااخخخخ: -محمد

 . کرد مي ناله بلند و دماغش رو بود گذاشته رو دستش و بود کرده ول بودم بغلش تو که رو من

 . کردم سکته

 ... خورد؟ سرم...  شدي؟ چي محمد: -

 خورده بد خيلي سرم حتما برسرم خاک.  کرد مي اي ناله چه گرفت نمي دردش حاال حاال که محمد

 . ترسيدم خيلي.  دماغش به

 ...واي...  مياد خون داره...  آخ اخ آخ: -محمد

 . گرفت ام گريه
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 ذاشت نمي ام شده پر چشماي هم و بود تاريک هم. .  زدم کنار دستشو و روش انداختم رو خودم

 . کردم غلطي چه ببينم

 ... نبود حواسم خدا به...  محمد...  کردم غلط محمد...  خوبي؟ محمد...  ببخشيد محمد: -

 باعثش که خصوصا.  ببينم رو کشيدنش درد خواستم نمي چون شايد.  کردم مي گريه چرا نميدونم

 . زد داد تر بلند.  بوسيدم دماغشو روي.  بود خودم

 ... نزن دست...  نکن نکن...  آخخخ: -محمد

 ... خدا به نزدم دست: -

 روي سرهم پشت و تند تند. دماغش بوسيدن به کردم شروع.  صورتش روي ريخت اشکام

 .واستادم. کرد مي نگاهم و بود شده ساکت.  کردم مي خواهي معذرت بوسيدمو مي دماغشو

 ... ؟ خوبي محمد: -

 .گفت پريشوني لحن با

 ... کني؟ مي گريه چرا: -محمد

 ... سرم بر خاک...  کردم زخمي دماغتو ببخشيد: -

 .شد بلند صداش

 گفتمن...  رو؟ اينا نريز نگفتم بهت فعه صد...  کني؟ مي گريه چرا تو...  من دماغ باباي گور: -محمد

 ... ؟

 گفتم بغض با

 ... محمد: -

 سرت اصال...  کردم شوخي خدا به...  دماغم رو گذاشتم رو دستم الکي...  کردم غلط من: -محمد

 اگه من...  کني؟ مي گريه داري برسر خاک منه واس...  بذارم سرت سربه خواستم مي نخورد بهم

 ... ديگه بميرم برم بايد کنم شادت نتونم و بشم ات گريه باعث فقط

 مي رو ام گريه وقتي کرد مي قاطي.  بود حساس انقدر اشکام رو چرا نميدونم.  بود عصباني اوه اوه

 .ديد
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 دلم به داغش بدجور.  صورتش اجزاي تک بوسيدن به کردم شروع محکم و روش پريدم کامال

 . بود مونده

 ... ديگه نکن قهر محمد: -

 . خنديد

 ...نماک مي دعوات... توهما ميره کالمون کني مي گريه الکي سرچيزاي ببينم ديگه بار يه: -محمد

 ...چشمممم: -

 ....بالااا بي: -محمد

.  نشوند لبام رو سريع بوسه يه.  بينيش رو گذاشتم رو ام بيني و کردم حلقه گردنش دور رو دستام

 . بغلش تو کشيدم دوباره و طرفم چرخيد.  تخت رو خوابيدم و خوردم سر روش از

 ... کنيم؟ درست سحري بريم...  نمياد خوابم من: -

 ... نباش سحري نگران غذاس پر...  يخچاله تو همش آورد مي برام علي که غذاهايي: -محمد

 . دادم فرو محمد خاطر به ولي گرفت بغضم

 ... الهي برات بميرم: -

 . شده عصباني فهميدم.  بيرون کرد فوت محکم رو نفسش

 ... باز: -محمد

 . کردم قطع حرفشو سريع و بده ادامه نذاشتم

 ... کردم غلط...  ببخشيد: -

 . بوسيد رو لبخندم

 ... جونت از دور: -محمد

 روزاي تو خواست مي دلم...  باشم ياورت و يار هميشه خواست مي دلم خيلي...  شوخي بي ولي: -

 وزاير تو...  خيابونا تو آوارگيت و و سرپناهي بي خودت قول به روزاي تو...  باشم کنارت ات سختي

 وزار اون خواست مي دلم..  کنه کمکت و کنه تاييدت نداشتي رو کسي که روزايي تو...  تنهاييت
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 مدت به هرچند...  برگرده روزا اون شدم باعث دوباره خودمم...  هيچ که نبودم ولي...  باشم کنارت

 ... روز دوازده ده

 . دادم ادامه و کشيدم عميقي نفس

 نيس زندگيت تو مشکلي خداروشکر که اومدم روزايي تو و کشيدم زحمت...  اومدم که هم حاال: -

 ايران همه...  شناسنت مي دنيا همه...  نه که نفر يه فقط...  آدمه پر برت و دور...  داري چي همه... 

 ... دارن دوستت

 تنهايي و کسي بي بايد...  بود امتحان واسم روزا اون...  مهربونت دل اون قربون من آخه: -محمد

...  نشم مغرور و رسيدم کجا به کجا از بمون يادم و برسم عزت به تا کردم مي تجربه رو ذلت و

 با تاداف مي بهم وقتي که نگاهاييه اون منظورم...  نيستا پارک و مغازه تو خوابيدن ذلت از منظورمم

...  شده برعکس چي همه حاال ولي...  ضعم و سر خاطر به شد مي برگردونده ازم چندش و نفرت

 کشيدم مي زجر بايد...  بود امتحان هم باز بگم بايد هم گفتي ازش که روزي دوازده ده اين درباره

 ونجن مرز تا و کرد مي زنده و کشت مي بار هزار منو برنگردي ديگه اينکه فکر بايد...  نبودنت از

 ازکترن گل از...  اوردم دستت به سختي با بمونه يادم...  رو داشتنت قدر...  بدونم قدرتو تا رفتم مي

 دمکشي سال پنج اون تو که زجري اين کن باور... کرد رحم بهم خيلي خدا ولي...  بگم بهت نبايد

 مي چقد ميدونه چون..  دوريو اين کرد تموم زود که شکرش بار هزار...  نبود روز ده اين هزارم يک

 رت دير روز يه اگه علي والي به...  بخورم قسم تونم مي...  اس بسته نفست به نفسم و خوامت

 اومده ديرتر روزم يه اگه...  من بدن براي روحي منزله به تو...  نبود محمدي ديگه بودي اومده

.. . کردم اش تجربه روز ده اين تو بار هزار چون ترسم نمي مردن از ديگه...  بودم رفته ديگه بودي

 ... من جوجه...  مني جون تو...  قسم باالسرم خداي به...  رفتم مرگ مرز تا

 . اش سينه تو کردم فرو سرمو

 ... ؟ کني مي گريه چرا ميگي کني مي دعوا بعد کني مي خفه بغض با آدمو محمد آه: -

 .کرد عوض بحثو و خودش به داد فشارم محکم

 گفتم مي ، کني بوس سرهم پشت دماغمو خواي مي اونطوري دونستم مي اگه...  ميگما: -محمد

 ... لبم به خورد سرت

 ...ادب بي پسر اي: -
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 . نيومد دلم که بگيرم گازش تا باال گرفتم سرمو

 ... من زندگي...  برات ميرم مي: -

 ... چاکرتم: -محمد

 که اي سختي و عذاب اينهمه بعد...  خوابيدم راحت و گردنش تو کردم فرو رو سرم.  بوسيدمش

 ... بود شيريني خواب...  کشيديم

 رو وپت سريع.  شديم پا خواب از همزمان بوديم گذاشته زنگ سحر براي که گوشي آالرم صداي با

 .کشيد رو دستم محمد.  کنم گرم غذا و آشپزخونه سمت بدوم تا زدم کنار روم از

 مي آبدار ماچ يه شوورشونو شدن مي پا خواب از وقت هر ها ضعيفه قديما...  ؟ خانوم کجا: -محمد

 ... کردن

 . درآوردم زبون براش

 ... بود قديما اون: -

 . بوسيد رو ام گونه محکم و گرفت منو

 ... واال شده اخرالزمون...  بري ميتوني جاال: - محمد

 ميز من برگرده تا و گرفت اي دقه ده دوش يه رفت محمد.  کردم گرم رو غذا و آشپزخونه تو رفتم

 برا و روبروم نشست.  شد آشپزخونه وارد لبخند با کرد مي خشک موهاشو حاليکه در.  بود چيده رو

 ... انگار زد مي برق چشماش.  کشيدم غذا دومون هر

 ... ام خونه به برگشت زندگي...  ؟ کنم شکرت جوري چه خدايا: -محمد

 .زدم لبخند

 ... اينجا بيا پاشو: -محمد

 پرسيدم تعجب با

 ... کجا؟: -

 ... پام رو بشين بيا: -محمد
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 يه.  جلو دکشي بشقابشو.  پاش رو نشوندم و گرفت رو دستم.  سمتش رفتم و شدم بلند لبخند با

 سحريمون اولين.  خورد خودش قاشق يه و من دهن تو گذاشت قاشق يه.  برداشت هم قاشق

.  بوسيد مي منو عشق با بار يه دقه چند هر. دهنم توي گذاشت غذا خودش اخر تا.  بود هم کنار

 نميو زن يه بهشت و...  شوهرشه اندازه بي عشق زن يه براي خوشبختي...  بودم خوشبخت واقعا

 اينا همه از که گل خداي يه و...  داشتم رو خوشبختي و بهشت...  داره دوستش که مرديه بازوهاي

 ... بود سرتر

 رو راه همه.  باشه درست من روزه که افتاديم راه ساعتي.  شهرمون سمت به افتاديم راه فرداش

 . کرد بيدارم محمد که شهرمون به بود مونده کيلومتر 22 حدودا.  خوابيدم خرس مثل

 ... رفت سر حوصلم...  خوابالو پاشو: -محمد

 . دادم بدنم به قوسي و کش يه و کرد باز چشمامو

 که حاال...  ببري دل تا ميذاشتي سرم به سر و موندي مي و بيدار من خاطر به راه کل قبلنا: -محمد

 ... نيستي منم فکر خوابيدي گرفتي راحت بردي رو دله

 . کردم نگاهش و باال دادم رو ابروم يه

 ...؟؟؟؟؟ کنم دلبري ميخواستم من: -

 . نهک مي شوخي داره ميدونستم.  خنديد دل ته از و داد نشون تائيد نشونه به سرشو.  کرد نگام

 ... شه خنک دلم...  نميده دختر بهت بگه بابام کنه خدا واي: -

 . گفت اصفهاني لهجه با.  خنده زير زديم

 ... خودمس مالي نخَي بخَي دخدرد ميگم...  کِردي فک: -محمد

 ... ات خونه تو نميام اينطوري ديگه من هم کنه قبول بابام اگه تازشم...  خب...  زرنگ آدم اي: -

 . پرسيد تعجب با

 ... ؟ طوري چه: -محمد

 ... باشم داشته جهيزيه بايد...  نياوردم هم کبريت چوب يه من: -

 ... چي؟ يعني...  واااا: -محمد
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 چيزم همه بود ات وظيفه کرد مي فرق قضيه موقع اون...  نيس شوخي اصال...  ميگم جدي محمد

 ... کني تامين رو

 . خنديد و کرد نگاهم.  حرفم خاطر به درآوردم زبون براش

 ... خب امه وظيفه بيشتر که االن: -محمد

 ... نيستم راحت اينطوري من...  محمد نه: -

 ولي نباشه تازه هام وسيله از سري يه شايد حاال...  اس تازه ام خونه من...  خانومم آخه: -محمد

... 

 جلسه تو شايد...  داره به نه باره به نه اصال...  ميشه چي ببينيم حاال...  نکن بحث ديگه: -

 ... کردم ردت و نيومد خوشم ازت خواستگاري

 . خنده زير زديم باز

 ... باشه خداتم از...  بيخووود: -محمد

 . استقبالمون اومدن شوق و ذوق کلي با زديم که رو زنگ.  خونمون رسيديم.  انداختم باال شونه

 همونب لبخند با و شد بلند جا از بابام.  شديم خونه داخل.  بودما اينجا ديروز که انگار نه انگار حاال

 هجذب تيريپ...  ديگه باباست.  محمد با کرد مي رفتار سرسنگين يکم ولي.  گفت آمد خوش

 با محمد...  محمده عاشق ميدونستم که من ولي ازت دلخورم که مثال...  بود برداشته مردونه

 .گفتم گوشش زير آروم. کرد نگاهم نگراني

 ... شدي رد اينکه مثل: -

 . کرد نگام حرص با

 ... نيس چيزي...  نباش نگران: -

 . گرفت دستش تو رو بابا دست محکم.  داد دست پدر با و جلو رفت محمد

 ... منو ببخشيد کنيد بزرگواري...  ببخشيد...  ام شرمنده آقا حاج: -محمد

 . کرد بغل رو محمد و زد عميقي لبخند بابا

 . گفت و گرفت رو گوشش شوخي به شدن جدا هم از که بعد
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 ... ها باشه جمع بعدحواست به ازين پسر آقا اي: -بابا

 . خنده از بوديم کرده غش همه

 ... هست حواسم ديگه...  حاجي چشم: -محمد

 نشست و اومد بيرون آشپزخونه از هم مامان.  برگشتم و کردم عوض لباسامو و اتاق تو رفتم

 سرش به سر هي بابامم.  داد مي توضيح و کرد مي عذرخواهي داشت همچنان محمد.  کنارمون

 شده تموم چي همه خوشي و خير به که کردن مي شکر رو خدا مامان با هم همش ولي.  ذاشت مي

. 

 کنم خواستگاري دوباره ازتون رو خانومم ميخوام بديد اجازه اگه...  جان مامان...  آقا حاج: -محمد

 ... ميذارم گرو ريش...  دل ته از دفعه اين... 

 . ترکيد خونه که خنديدن جوري

 ... بخونه درس ميخواد...  نداره ازدواج قصد من آبجي: - آتنا

 ... خانووووم آتنا بخونه ميذارم درسم: - محمد

 دوباره سريع و اتاق تو رفت و شد بلند بابا:((( ...  بشم محمد زن من داد رضايت بابام خالصه

 . محمد جلوي گذاشت بانکي کارت يه.  پيشمون برگشت

 که تنيس و نبود قرار اصال و بودم گذاشته کنار...  دخترمه جهيزيه پول ي ديگه نصف همون: -بابا

 ... عاطفه بي عاطفه وگرنه داري برش بايدم...  اس عاطفه جهيزيه واسه چون بزنم دست بهش

 ... آخه حاجي بابا اي: - محمد

 ... خودت با بقيش ديگه...  والسالم...  تهران برميگردي تنها يا...  ميداري برش يا: -بابا

 حسابي محمد ديد که مامانم.  برداره بود مجبور.  داشت برش ولي شد اب خجالت از طفلکي

 گفت و کشيد دستش از کارتو کنه اينکارو نميخواست دلش اصال و شده زده خجالت

 .... کنيم مي خريد واسش خودمون...  پسر نگير قيافه اينقدر حاال خب: -مادرم

 . کشيد راحتي نفس محمد

 ... بگيرم قيافه کنم غلط من: -محمد
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 ... منه حساب تو که هم پول بقيه نصف: -

 اخه.  بودم نکرده خرج خودش از اصال.  بود کافي رسيد مي بهم که سودش فقط من براي

.  نااي دايي و بوديم ما.  اينا عزيز خونه انداختيم رو خودمون هم افطار.  بودم نکرده پيدا احتياجي

 نزديک.  داشت صفايي عجب.  عزيز خونه حياط توي انداختيم رو سفره و شستيم رو حياط اول

 که بود خداش با خودش مخصوص ونياز راز مشغول هرکس و سفره دور شديم جمع همه اذان

 به محمد که بودم ننشسته هنوز.  چرخوندم رو چايي سيني شدم بلند.  کرديم افطار و گفت اذان

 . اومد حرف

 .. باشه قبول همگي: -محمد

 .داديم جوابشو

 مطرح ميخوام حاجي الخصوص علي جمع بزرگتراي همه اجازه با که هست موضوعي يه: -محمد

 …کنم

 ... پسرم باشه خير: -عزيز

 ام خواسته از هيچوجه به کنم عرض بايد جسارتا قبلشم... جان عزيز خيره که ايشاال: -محمد

 .. نميشم منصرف و نميام کوتاه

 .... ها باشه حواست محمد:-بابا

 . ماليد رو گوشش محمد. خنديديدم همه

 ... حاجي هست حواسم:-محمد

 .بود گرفته محمدو گوش بابا که لحظه اون ياداوري با مخصوصا.  خنده از بودم ترکيده

 .... محمدجان بگو …بگه؟ ميخواد چي پسرم ببينم بذار: -عزيز

 شخصا خودم...  بگيرم خوب عروسي يه خانومم واسه ميخوام..  من...  جان عزيزخانوم: -محمد

 نه نگين خواهشا...  کنم جبران جشن اين با ذره يه ميخوام کشيدو که سختيايي اون همه عوض... 

 ... بگيرم عروسي براش ميخوام تنها تنهاي...  خواستمه بزرگترين اين که

 . بشقاب اندازه بود شده هممون چشماي
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 .. پسرم اخه:- مادرم

 ... کنين قبول فقط جان مامان: -محمد

 …حاجي؟ ديگه هست اجازه...  برگردم تصميمم از که نداره امکان

 ... بار ي گرفتيم که عروسي…بگم؟ چي واال: -بابا

 خوب مهموني يه ميخوام... بود الکي و بيخودي کامال که اون...  نکنين شرمندم توروخدا: -محمد

 ... کنم نگاه شما چشاي تو خجالت از نميتونم عمرم اخر تا واال...  درام شرمندگي از بگيرم

 .... ميزني تو که حرفيه چه اين اخه پسر نه: -عزيز

 هرکاري...  وحشتناکه چقد زنش از مرد خجالت ميفهمم من...  قبول باشه اينطوره که حاال: -بابا

 ... بده انجام داري دوس

 . کردم اعتراض

 تنيس کارا اين به نيازي اصال اصال اصال کن باور محمد.... چيه؟ خجالت.…چيه؟ عروسي بابا نه:-

.... 

 گفت گوشم در و شد خم

 شوورت به فقط شمام...  بمونه کوچولوم دل به عروس لباس پوشيدن حسرت نميخوام: -محمد

 ... اقا چشم بوگو

 .پايين انداختم رو سرم و خنديدم

 ...حله؟....  ديگه شد راضي بدجور عاطفه کنم فک خب: -شيدا

 .... حله که چي پس: -شيده

.  شد جمع هم سفره.  شدم الل ديگه.  کردن دعا خوشبختيمون واسه و زدن دست همشون

 . تر اونور يکم ميگفتن بقيه.  فطر عيد ميگفت محمد.  هم دور نشستيم

 .. کشيده ناراحتي کلي خدا بنده...  ديگه بگو بزن زنگ مامانتم به محمد:-

 . پيشونيش رو کوبيد
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 ... نبود يادم اصال اخ:- محمد

 ور همه بخوريم خونه داخل رو ميوه و چاي اينکه بهانه به عزيز.  جيبش از بيرون کشيد گوشيو

 . باهم باشيم تنها ما تا خونه داخل کشيد

 . بهش خنديدم کلي.  نميداد جواب.  مامان به زد زنگ محمد

 ... نخند اونطوري...  کوفت: - محمد

 .کرد بوسم

 ... خنديدنات اون با کردي ديوونم:-محمد

 ... نميده جوابتو که مامانمو کردي چيکارش:-

 شمپي از..  عاطفه...  گفتم کلمه سه بهش فقط بود زده زنگ اونروز...  بانو شماس تقصير: -محمد

 ... نميده که جوابم...  قهره منم با فهميده رو قضيه کرده باتوصحبت نگو بعد....  رفت... 

 . داد جواب سريع.  زديم زنگ من گوشي با

 . محمد به دادم پاس موبايلو سريع

 ... خودم وفاي بي مامان سالم: -محمد

 ..... 

 …نميدي؟ جوابمو مامان: -محمد

……… 

 ميدوني ديگه که شما...  کردم غلط...  ديگ ببخش ماماني...  دادنت سالم قربون من اي: -محمد

 ...نميبخشي؟؟ شما بخشيد عاطفه...  رو کوچولو اين دارم دوسش چقد

 محمد.  کرد نمي باور. کرد تعريف رو قضايا همه براش محمد.  اومد حرف به مامانش کنم فک

 وقتي محمد.  شدن خوشحال چقدر خداها بنده.  کردم صحبت باهاش و من دست داد گوشيو

 . هس وظيفتم گفتن و کردن قبول چرا و چون بي گفت رو عروسي قضيه

 . شد راحت خيالم منم.  کشيد راحتي نفس.  کرد قطع و شون همه با کرد صحبت کلي
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 ... فناتم...  شکرت خدايا: -محمد

 ام شده دراز پاهاي به محمد.  کردم دراز رو پاهام.  سرم پشت ديوار به دادم تکيه و خنديدم

 .زد قشنگي لبخند و کرد نگاهي

 .... گفتي آخ: -محمد

 ... نگفتم چيزي منکه: -

 ... پاهات رو بذارم رو سرم گفتي زبوني بي زبون با يعني کردي دراز پاهاتو همينکه: -محمد

 ... بذار خب: -

 . ريخت قلبم.  بودم جنبه بي اينقدر چرا من نميدونم.  پاهام رو گذاشت رو سرش

 رفح به کردم شروع.  شدم خيره آسمون به و ديوار به دادم تکيه رو سرم و کشيدم عميقي نفس

 آروم و کنارم بود ايستاده.  اومدم خودم به آتنا صداي با. گذشت مدت چه نميدونم.  خدا با زدن

 .زد مي حرف

 ... تو ميايد يا اينجا بيارم ميوه ميگه عزيز آبجي: -آتنا

 . طفلک بود خسته خيلي.  بود برده خوابش جانم اي.  انداختم نگاه محمد به

 ... تو ميايم کنم مي بيدارش بعد کم يه...  خوابه محمد بگو: -

.  موهاش الي کردم فرو رو دستم.  محمد سمت رفت نگاهم دوباره.  رفت و گفت اي باشه آتنا

 سر با موهاشو دوباره.  بوسيدم رو پيشونيش و شدم خم...  موهاش نوازش به کردم شروع

 .... بار سه دوبار بار يه.  صورتش روي کشيدم دست.  کردم مرتب انگشتام

 ... مردي؟...  جذابي؟...  ؟ خوشگلي اينقدر چرا تو آخه: -

 نمي بود بيدار اگه که حرفايي.  بزنم حرف باهاش ميخواستم.  بوسيدمش و شدم خم دوباره

 . بگم تونستم

 دسترس از دور خيلي ولي...  ام دخترونه روياهاي شاهزاده...  بودي زندگيم آروزي بزرگترين تو: -

 مثل هنو هاش ساله هيجده دختر ميگفتن...  بگم؟ ميتونستم مگه هم کسي به ولي داشتم دوستت... 

 بهت ام عالقه چقدر ميدونه خدا ولي...  شده بيسار و فالن و خواننده عاشق ابتدايي هاي بچه
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 تو هک اولي روز از...  کشيدم چي بدوني اه که آخ...  داري زن ميدونستم اينکه با حتي...  بود عجيب

 مکشيد چي بدوني اگه...  کردي مي اجرا مستقيم پخش داشتي...  ديدم رو حلقه يه برق دستت

 از حتي من محمد...  بدوني اگه...  مجله تو ديدم حرفاتو مشترکت زندگي شروع درباره وقتي

 زير زدم مي زرتي صدات شنيدن با که بود بود حالم اونقدر...  بردارم چشم نميتونستم هم اسمت

 ... امين گفتم آها...  حتي ديد دانشگاه تو بارم يه...  حاضر و هي زنده شاهد امين ايناها...  گريه

 نگام امين...  هنوزم موندم ششمت حس اين هنگ تو...  حساسي خيلي امين رو کردم مي حس

.  شد مي شروع داشت تازه ولي داشت حسايي يه من به امين آره...  شدي مي ناراحت کرد مي

 وجل ميتونم االن که گفت بهم امين و کرديم ازدواج سوري تو و من که بود نگرفته شکل هنوز

 اب حاال تا...  خودم اما و...  نميتونستم عمرن کردي مي عروسي ديگه سال اگه ولي بگيرم خودمو

 باهتش همين و...  همين؟ شبيه چقدر ميدوني...  کنين نگاه همو و ايستادين آئينه يه جلوي امين

 بدون چشمم جلو روز هر خودت از کپي يه ولي بودي کرده ازدواج که تو...  شم آروم شد باعث

 ميگفتم خودم به گاهي...  بودي تو همش...  نديدم رو امين خود هيچوقت من...  رفت مي رژه حلقه

 تدرس که بينم مي ناباوري درعين االن ولي...  ميخنديدم خودم به بعد و ميده رو محمد بوي امين

 حست مباش داشته اطالع اينکه بدون من و نزديکه بهت خيلي که کسايي از يکي امين...  گفتم مي

 تو گذاشتم پا...  خواستي ازم رو اون تو و ديدم همو تو و من عجيب اونقدر بعدشم...  کردم مي

 ليو نفهميدي تو...  کرد مي اذيتم رفتارت سردي...  ؟ ميشه باورش کي...  خواب يه مثل...  ات خوه

 قول به و خونمون بود اومده که روزي همون...  بود فهميده تو به رو من عشق دوم برخورد تو علي

 شدم نفسات صداي معتاد محمد...  نده لو خواستم ازش ولي...  کرد دعوت شام واسه خودشو تو

 که دميآ اون با چقدر ميفهميدم بيشتر و شدم مي عاشقت بيشتر گذشت مي بيشتر که روز هر... 

 ... مني عسل چقد و داري فرق شناختم مي

 . بوسيدمش دوباره

 حرف باهاش و ناهيد طرف رفتي تو...  محرم تو...  ديدم اينا علي مراسم تو ناهيدو بار اولين: -

 کردم گريه...  نمياد باال نفسم ديگه کردم مي حس و کردم مي نگاتون خيره من...  يادته؟ زدي

 ضعيف خيلي ولي... بودم اومده اي ديگه چيزه خاطر به من...  ديدي مي نبايدم...  نديدي تو ولي

..  ارمني درد سرتو خالصه...  کردي مي وابسته بيشتر منو و ميشدي تر مهربون تو کم کم..  بودم

 نم به...  خوابيدي آروم و من پاي روي گذاشتي رو سرت تو االن و...  بينمون افتاد اتفاقا خيلي

 و خوابي هرچند...  کنم گريه نميخوام تو خاطر به ولي گرفته بغضم االن...  مني جون تو گفتي
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 ايمان جمله اين به لحظه اين...  االن...  ميشي ناراحت تو ميدونم که من ولي..  نميشي متوجه

 ... آوردم

 . دادم ادامه و کردم نگاه آسمون به

 ... خندد مي پنداري مي محال انچه به و شنيده را آرزوهايت...  ميشنوي؟ را خدا خنده صداي: -

 . بوسيد و گرفت رو دستم.  محمد صورت به کشيدم رو دستم

 ... بيداري؟ تو محمد: -

 .خنديد کنه باز چشماشو اينکه بدون

 ... بشنوي نميخواستم...  بدي خيلي: -

 الماسي چه ميفهمم تازه...  بکشم زجر اونهمه که بود حقم...  نفهميم خاطر به شرمندتم: -محمد

 ... دارم

 ... خوابي کردم فک بودي آروم همچين: -

 بايد آرامش...  صورتم رو دستات نوازش و باشه تو پاهاي رو که سرم...  مردم يه من: -محمد

 ... بندازه لنگ پيشم

 .ديد رو لبخندم و کرد باز چشماشو

 ... جونم اي: -محمد

 فتس ولي بشم مانع خواستم مي همش.  بوسيد رو انگشتام تمام بند بند و گرفت دستامم دوتا

 . دستامو بود گرفته

 بعد وزر سه رو عروسي شد قرار.  شد شروع بحث و نشستيم جمعيت بين.  تو رفتيم شديم بلند

 تهران ديمگر برمي فردا وقتي شد قرار مثال.  شد گرفته هم ديگه تصميمات کلي.  بگيريم فطر عيد

 با رو ها خريد تا بياره اونم و مامانش دنبال بره محمد هم بعد.  بياد باهامون هم من مامان

 مي روز ده بايد.  مياد اتوبوس با فردا خودش که گفت محمد مامن ولي.  بديم انجام کمکشون

 بيان شد قرار هم شيده و شيدا.  بود زياد خيلي کارها هم و باشه درست اشون روزه هم تا موندن

 ... اينا و کمک و خونه چيدن براي
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 محمد لوج نشست پشتيش کوله با و اومد اتنا که بوديم صحبت مشغول.  شد گرفته تصميمات همه

 ... دفترچه و دفتر و کتاب و برگه کلي.  بيرون ريخت رو محتوياتش و کرد باز رو کوله. 

 ... اتنا؟ چيه اينا: -

 ... بدونم من کنم فکر: -محمد

 ... کنن مي کلمو دوستام واال واسم کني امضا بايد رو اينا همه...  محمد آقا بيا: - آتنا

 ... کشه؟ مي طول چقد ميدوني...  ؟ خبرته چه آتنا: -

...  کردن خواهش کلي شوهرخواهرمه محمد آقا فهميدن که دوستام...  کنم چيکار خب: - آتنا

 ... سوخت براشون دلم نشد بذارم باال طاقچه اومدم

 . سوختن دل از منظورشو فهميدم.  کرد معناداري نگاه من به

 ... اس خسته االن محمد اتنا: -

 ... بدي؟ تحويلشون ميخواي کي...  باشه بذار نه: -محمد

 ... ديگه تابستون بعد: - آتنا

 يارب خودت با رو پشتيت کوله هم بقيش برا...  باهم کنيم مي امضا چنتاشو يه االن خب: -محمد

 ... ها؟...  کنيم مي تمومش و ميديم رو سري يه ترتيب هرروز...  تهران

 . زد برق اتنا چشماي

 ... عاليه: - آتنا

 . کرد جمع هاشو برگه

 ورمجب که کردن نمي باور...  خودشونن مثل همه ميکنن فک ميگن دروغ ازبس پرروها بچه: - آتنا

 اين مخصوصا ها...  اومد حال جيگرم شدن ضايع...  بدم نشونشون شما از عکس يه ببرم شدم

 .... ميده کيف آي..  بشه ضايع دستيم بغل دوست

 ....اتنا عه: -مامان

 . خنده زير زديم همه
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 ... بدن امضا يه بمن بگو خدا رو تو سرم رو ريختن که بعدشم: - آتنا

 گرمسر کلي کرديم مي آآآآ پنکه جلو بوديم اينا همسن ما...  خدا رو تو ببين رو مچه بچه: - شيدا

 ... ؟ چيه امضا دونستيم مي چه....  شديم مي

 ... خدا به واال: -

 مامان.  تهران سمت به افتاديم راه هم با همگي فرداش و گذشت خوشي و خوبي به هم اونشب

...  بودن مونده خونه که هم آقايون.  ماها گردن افتاد کارها همه ديگه.  رسيد شب هم محمد

 ... باباهامون

.  مدادي تشکيل ها برنامه واسه اساسي جلسه يه و نشستيم ميوه و چاي و افطار بعد شب همون

 . بود کرده غش آتنا البته.  نشستيم گرد موقع اون از بود مونده زمين رو که فرشي روي

 ... بديم رو ها کارت ترتيب بايد همه از اول خب: - محمد مامان

 ... اون کاراي دنبال بريم اول صبح..  آره: - مادرم

 ... آوردم کردم پيدا قشنگ متن چنتا يه من اتفاق: - شيدا

 . رديمک انتخاب رو بهترينش محمد منو بودن قشنگ انصافي که متنهاش بين و اورد گوشيشو رفت

 ... اين از اين خب: - شيده

 يمبنويس روش را اسما و بشد اماده موقع اون تا که..  کونيم مي پخشش قدر شبهاي بعد: - مامان

... 

 ننبتو ميان ما شهر و تهران از که اونايي چون...  ديگه ها بابا دست به برسونيم زودتر بايد اما: -

 ... نشه اي عجله و کنن ريزي برنامه

 ... بشه اماده فقط...  فوقش کنيم مي پست نباشين اونا نگران: -محمد

 ناي.  نوشتن رو مهمونا ليست و برداشت خودش برگه يه و مادرم دست داد برگه ليست يه مامان

 .انداخت نگاهي ها برگه به محمد شد که تموم و کشيد طول خيلي يکي

 ... ببينين؟ مارو ليست...  کم؟ اينقدر چرا شما مهموناي پس: -محمد

 .خنديدم
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 حتما که اونايي...  بديم؟ کارت الکي چي واسه بيان نميخوان که همه دوريم شهر ما اخه: -مادرم

 ... نوشتيم رو ميان

 . انداخت اميزي محبت نگاه بهم محمد

 ... ؟ نفرن چن مهمونات...  ؟ خانوم چي شما: -محمد

 ... ميان حتما نفر پنج اين مطمعنم...  متاهلن دوتاشون. .. نوشتم نفر شش پنج: -

 ... بيان که بنويس خانواده همراه رو مجردن که اونايي پس: -محمد

 ... چي؟ شما...  اقا خب...  چشم: -

 با.  کرديم مي صحبت هم با محبت با اينقدر که بود دوتا ما رو عميقي لبخند با نگاها همه. خنديد

 ... ميزديم حرف اهسته هم با چرا نميدونم.  پائين ولوم

 که اونايي..  شايان و مازيار و مرتضي و علي تهرانم از...  نوشتم رو اصفهانيا که منم: -محمد

 ... کردم اضافه هم همکار دوتا يکي شايد حاال...  خانواده با بقيه...  خانوماشون با متاهلن

 . شديم ساکت

 ... مهمه خيلي برام که هست اي مساله يه فقط: -محمد

 ... چي؟: -

 عتمادا نميشه و خطرناکه...  باشيم داشته بردار فيلم بدم اجازه نميتونم شغلم خاطر به: - محمد

 ... کرد

 ... ديگر است شهرت: -شيدا

 . خنديديم

 ... ببيننا خانوممو ملت بشه پخش ممکنه...  کرد ريسک نميشه: -محمد

 . هم تو کشيد اخماشو و

 ... ارهد حجاب که وقتي خانومم از و بگيره فيلم آقايون از که دونه يه مياريم مرد بردار فيلم: -محمد
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 . کرديم تستش.  بود نکرده رو اصال نامرد.  کرد رونمايي داشت که دوربيني يه از و شد بلند

 . برداري فيلم هم و عکس هم.  بود العاده فوق کيفيتش

 مي داشتمن حجاب وقتي هم اينطوري...  بسپريم يکي به رو برداري فيلم مسئوليت ميتونيم: -محمد

 ... بود راحت خيالمون امنش جاي از هم بگيريم فيلم تونستيم

 ... گيرم مي عهده به رو خطير مسئوليت اين ميل کمال با من آقا: - شيدا

 ... خانوم شيدا بود خواهد محفوظ ما نزد شما دالوري اين پاداش پس: -محمد

 ... شمائيم کوچيک ما: - شيدا

 ... ديگه نکته يه...  اهان: -محمد

 ... پسرم بگو: - مامان

 ضروري که چيزايي و نکنيم اسراف بياد که کنم مي خواهش...  خونه وسايل خريد درمورد: -محمد

 ميز و تخت..  نداره تعويض به نياز هنوز و اس تازه واقعا چيزام سري يه...  نخريم رو نيست

 ... ديگه چيزاي خيلي و فرش تلوزيونو و کابينت هودو و غذاخوري

 ... موافقم محمد با منم اره: -

 و خورديم خوابالو رو سحري.  سحره وقت ديگه ديدم اومديم خودمون به.  کردن قبول هم مامانا

 و کرد يم نگام کمر به دست محمد.  تخت رو پريدم و ااتاق تو رفتم.  کنيم استراحت يکم تا رفتيم

 .خنديد مي

 . بانو اومدي خوش: - محمد

 نقربو کلي. فرستادم خدا براي بوس يه.  بالکن تو رفتم و پريدم تخت از.  اوردم در زبون براش

.  ودب داده تکيه دستاش به و تخت لبه بود نشسته محمد.  اتاق تو برگشتم و رفتم اش صدقه

 شتيم داش باز.  کرد کلفت صداشو.  رو همديگه کرديم نگاه لبخند با و بالکن در جلوي ايستادم

 . شد

 .... ؟ عيااااال: - محمد

 . خنديدم
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 ... ؟ بله: -

 .... خوااام مي بوووس: - محمد

 . گفتم و لبم رو گذاشم رو دستم.  ميزد داد

 ... شنون مي...  هيس: -

 ... ميخوااام بوس: - محمد

 . صدا تن همون با

 . خنديدم

 .. نميدم: -

 . پايين اورد رو صداش.  خنديد

 ... ؟ توعه دست مگه...  کردي غلط: - محمد

 ... نميدم بوس...  اوهوم: -

 . شد مهربون

 ... خانومم؟: - محمد

 گفتم محکم

 ... نه: -

 . بود گرفته ام خنده.  ميکرد نگاهم اي معصومانه حالت چه با.  شد مظلوم

 . نيست خبري بوس از...  نکنا نگاه اونجوري کوفت: -

 رو يادب گرفت خيز.  بگيره منو ميخواست.  تخت رو پريدم.  دويدم مي منم.  دنبالم گذاشت پاشد

 تا مگرفت مي رو دهنم دستم با هي و خنديدم مي بلند هي.  پايين دويدم و خنديدم بلند که تخت

 سرخوش چه ما.  دنبالم دويد مي کرد نمي ول اونم.  ميره بودم مطمعن که.  نره بيرون صدام

 . خلن دوتا اين ميگن حاال.  رفت مامانينا پيش ابرومون.  شبي نصفه بوديم

 . چشمام تو زد زل.  کرد بغلم محکم و روم شد خم.  تخت رو افتادم.  انداخت گيرم
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 ... ؟ ها...  ؟ توعه دست مگه: - محمد

 . محکم خيلي.  بوسيدم محکم.  جلو اومد سرش

 ... جلو بياري لپتو لحظه همون بايد....  بده بوس يعني بده بوس عيال ميگم وقتي: - محمد

 . خنديدم

 .... اس خوشمزه چه...  لپاشو چال جونم اي: - محمد

 . خنديدم مي غش غش منم.  لپم چاالي بوسيدن به کرد شروع

 ... عاشقتم...  من کوچولوي...  عاشقتم: - محمد

 و کشيد رومو اومد.  فرستادم بوس براش.  سرجام کشيدم دراز درست و کردم فرار دستش زير از

 . بستم چشمامو.  سقف به شد خيره و سرم زير گذاشت دستشو.  کنارم کشيد دراز

 ... ميذاري؟...  ام سينه رو بذار رو سرت: -محمد

 ربانض.  قلبش روي گذاشتم رو سرم و کردم نزديک محمد به بيشتر رو خودم.  کردم بلند رو سرم

 يگهد و شنيدم رو محمد صداي بيداري و خواب عالم تو.  بود دنيا الاليي قشنگترين برام قلبش

 . برد خوابم

 ... شکرت الهي: -محمد

 . خريد اون بعد و کارت سراغ رفتيم اول.  شد شروع کارامون بعد روز صبح از

 ظروف و ظرف دست چند.  جهيزيه خريد رفتيم مي و کردن مي بلندمون مامانا ها صبح ديگه

 و ظرف هم باز و...  تختي رو و پرده و مبل دست دو...  يخچال و گاز اجاق و سوالردام.  خريديم

 همه و خونه در دم مياوردن عصرش تا برامون...  بود کرده داغون تماما بود زده محمد چون ظروف

 که جهيزيه خريد.  خونه چيدن به کرديم شروع وسايل شدن تکميل بعد دست در دست هم با

 کرديم مي سير ابرا رو.  بود اي عالي هاي روز خيلي.  رسيد عروسي براي خريد نوبت ، شد تموم

 بود نصر محمد چون.  بود پدرشوهرم دست اينا و تاالر رزرو هم اصفهان تو...  هممون.  دومون هر

 و الک کلي و آرايش ست و لباس دست چند...  برم قربونش شد مي درست خود به خود چي همه

 عروس لباس موند و خريديم رو بقيه و پاتختي هاي لباس...  خريديم ديگه هاي وسيله خورده يه

.  مپسنديدي خوشگل خيلي لباس يه.  نبرديم رو محمد رفتيم مي عروس لباس براي که روزي... 
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 دردمب...  بخرمش نميخواستم چون بمونه دستمون معمول حد از بيش يکم شد وقرار.  عالي خيلي

 ... يگهد بود نصر محمد ديگه...  کردن قبول هوا رو...  بپوشم نميتونستم که ديگه جايه...  نميخورد

 گفت مي...  کنه کمک کسي ذاشت نمي...  بود محمد پاي خرجها بقيه خونه وسايل خريد جز به

 وقتي ولي کردم مي ناراحتي خيلي من...  بود محمد خود با عروسي همه...  کنم خرج ميخوام خودم

 اب کال هم مدت اين تو.  نزدم حرفي ديگه ميشه راضي دلش اينطور و ميخواد اينطور محمد ديدم

 ستموند به کارتها تا موندن بيشتر روز دو هم مامانا...  گرفتيم مي مشورت و بوديم ارتباط در باباها

 حتي...  وجه هيچ به...  باشه مختلط عروسيمون نبود قرار.  بشه نوشته روشون اسم و برسه

 خيلي ديگه هاي خواننده با محمد...  نه يا شيم مسخره نبود مهم...  باشه مولودي ميخواستيم

 زا يکي با...  بودم عاشقش بودنش متفاوت همين خاطر به...  دوستاش با حتي...  داشت تفاوت

 ميل کمال با اونم...  داشتن آمد و رفت هم با...  عروسي واسه بود کرده صحبت معروف هاي مداح

 ... شد عالي خيلي...  بود کرده قبول

.  بشه رسيدگي کارها بقيه به و برگردن فردا بود قرار مهمونامون و بود شده تموم اينجا کارهاي

 هب حد از بيش من چشماي.  شدم مشغول و برداشتم رنده و پياز.  کردم مي درست سحري داشتم

.  نميداد نشون شديدي العمل عکس و ميشد قرمز وضعيتشون شدت به و بودن حساس پياز آب

 و نبود محمد االنم.  کردم نمي خورد يا رنده پياز بود خونه محمد که وقتايي همين خاطر به

 تو ومدا محمد مامان که بود نشده نصف هنوز.  بره اثراتش تا کنم تموم اينکارو سريع ميخواستم

 مي مه گريه واقعا که سوخت مي چشمام انقدر راستش.  ترسيد ديد که قيافمو طفلي.  آشپزخونه

 ... گرفت

 ... ميريزه اشکي چه کن نگاش وا: -مامان

 ... لوسم حد از بيش خورده يه...  جان مامان نيس هيچي: -

 . خنديد

 .. کنه مي نصف وسط از هممونو مياد محمد اونور برو بيا من بده: - مامان

 ... خب کنم مي اينکارو هميشه نيس که بارم اولين جان مامان: -

 هم رو بذارشون يکم چشمت تو بريز چيزي اي قطره يه برو بيا اينجام من که فعال: - مامان

 ... بدو...  بره قرمزيش
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 . تخت لبه نشستم و اتاق تو رفتم.  داد انجام خودش و درآورد دستم از رو ها وسيله

 لندب اومدم.  نياوردم قطره اوا.  تخت رو کشيدم دراز. خنديدم خودم به. انصافي نميشد باز چشمام

 . زد خشکش افتاد بهم که چشمش.  تو اومد محمد.  شد وا اتاق در که بيارم قطره برم شم

 جلو اومد دستپاچه.  شد بسته در.  کرد ول درو.  ببينمش درست نميشه وا چشام منم حاال

 ...شده؟؟؟ چي... کردي؟؟ گريه: -محمد

 . ريخت اشکم.  بره يکم سوزش تا دادم فشار هم رو چشمامو و خنديدم

 ....ها؟؟؟... شده؟ چي مگ حسين يا: -محمد

 .... بابا هيچي: -

 .... ميگم بده منو جواب... شده؟ چي ميگم بهت:- محمد

 گريه زير زدم و صورتم روي گذاشتم رو دستم.  گرفت کرمم باز.  کرده قاطي محمد واويال ديدم

 . خورد مي تکون هام شونه و خنديدم مي وسطاش....  زدم مي زاري چه.  الکي و مصلحتي

 ...اخه؟؟ شده چي خانومم.. شم؟؟ فدات شده چي...  شده چي قربونت...  عزيزم: -محمد

 و ادمد رضايت که افتاد مي پس داشت ديگه طفلک.  بغلش تو کشيد مي منو و کرد مي اصرارم هي

 ... زدم داد...  خنديدم و برداشتم صورتم رو از دستامو.  کردم تموم

 .... کردمممممم خورد پياز: -

 ذارهب دنبالم شه بلند داشتم انتظار.  بده جر رو دهنم االن که بود حقم.  خنده زير زدم.  کرد نگام

 . کرد نگام خيره فقط ولي

 ؟ محمد: -

 . هم تو رفت اخماش

 .... اي بچه که واقعا: -محمد

 . بود باور غيرقابل و سنگين خيلي برام لحنش.  خوردم جا

 .. ميخواستم: -
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 ... نميزنيااااا حرف من با ديگه...  هيس: -محمد

 ... اصال شدم شکه.  بودم شده الل

 هي...  دادنم سکته از ميبري لذت و کني مي اذيت هي دستت اومده من از ضعف نقطه يه: -محمد

 ...  متاسفم...  کن اذيت داري توان تا...  کن اذيت

 بود نزده حرف اينطور باهام حاال تا.  کردم بعض و بودم مونده واج و هاج.  اتاق بيرون رفت شد پا

 ... ديگه داري مرض...  اي بچه وقعا...  سرت تو خاک.  نداشتم ازش رو لحني چنين تحمل اصال. 

.  بيرون رفتم و کشيدم صورتم و سر به دستي يه شدم پا...  ؟ کنم چيکار نميدونستم بودم مونده

 اويزون لوچه و لب با و جلوش ايستادم.  کرد مي تماشا تلوزيون و بود نشسته مبل روي محمد

 اواقع منم.  اتاق تو رفت و شد بلند و هم تو کشيد اخماشو.  انداخت بهم نگاه يه.  کردم نگاهش

 ... باد خودم بر لعنت که کردم خودم اي.  بودم کرده هنگ

 . ببينه رو رفتارش نبود هال تو کسي خوبه حاال.  حموم تو رفت اش حوله با و بيرون اومد اتاق از

 بيرون و اونجا کردم حبس ديگه خودم و مامان کمک آشپزخونه تو رفتم.  شدم ناراحت خيلي

 همه.  نبيرو رفتم ميوه و زولبيا و چاي با و کردم کم زيرشو شد حاضر کامال غذا اينکه بعد.  نيومدم

 . کنن حرکت زود صبح فردا که بودن گذاشته آماده و بودن کرده جمع رو هاشون وسيله هم

 رفته هم همه.  اتاق تو رفتم کشيدم آب و کردم جمع و کردم کوفت رو ام ميوه و چاي اينکه بعد

 بود هبست چشماشو.  محمد کنار تخت رو نشستم لبخند با و کردم خاموش رو چراغا.  بخوابن بودن

 اصال ولي بوسيد رو ام گونه.  بوسيدم رو اش چونه.  پيشونيش رو بود گذاشته رو دستش و

 ميدونستم و بودمش شناخته خوب هم مدت اين تو.  قهره هنوز ميدونستم.  نکرد باز چشماشو

 پس . باشه قهر باهام شدت به اگه حتي ميده رو ام بوسه جواب حتما حتما حتما ببوسمش که وقتي

 هاگ چون.  داده رو من بوسه جواب فقط.  باشه آشتي که نميشه دليل بوسيد رو ام گونه که االن

 رو نممينشو که اي بوسه هر ازاي به باشه قهر اگه و ميکنه بوسم بيشتر برابر چند باشه اشتي

 !!! بيشتر نه ميده رو جوابم صورتش

 وير گذاشتم رو دستم و کنارش کشيدم دراز.  نداد نشوني العملي عکس هيچ.  گرفتم رو دستش

 . اش سينه

 ... ببخشيد محمد: -
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 . نگفت هيچي و کرد بهم رو پشتش

 ملوس که بس از.  کنه رفتار باهام اينطوري خواست نمي دلم اصال.  کرد مي ام خفه داشت بغض

 .... داد رفتار تغيير زود خيلي ولي.  شايد بود کرده

 با همش سفره سر.  کنه بيدارم که فرستاد رو شيدا هم سحري برا.  برد خوابم سخني به اونشب

 انتخاب رو سختي مجازات هم محمد ولي بود بچگونه رفتارم ميدونستم.  کردم مي بازي غذام

 چقد...  هه.  خورد غذاشو کامل توجهي بي با و زيادي خيلي اشتهاي با محمد عوضش.  بود کرده

 ور عروسي نيست بعيد هيچ.  نگرفتيم هم عروسي حتي هنوز...  شدم عادي براش زود چقد....  زود

 ... گندش اخالق اين با.  کنه کنسل هم

 ... بگيريا روزه نميتوني فردا...  ؟ ديگه بخور عاطفه: - مامان

 ... خورم مي چشم: -

 ... ؟ کني مي بازي غذات با داري که همش:- مادرم

 ... ندارم اشتها: -

 . بود غذاش خوردن مشغول بيخيالي با.  کردم نگاه محمد به

 ... ميشه خفه داره غرور از خدا واي...  بيشووووور...  سنگدلي خيلي

 ولمشغ ها مامان.  بکنم نميتونستم هم کاري هيچ.  غرورش اين از اومد مي در حرصم وقتا بعضي

 . مياد خوابم ندارم ميل نميخورم که گفتم و اتاق تو رفتم و شدم بلند.  بودن مسائلي درباره بحث

.  هبش پخش کارتها چهارم و بيست حتما که کردن مي تاکيد.  شنيدم مي رو صداشون اتاق تو از

.. . بگيره وقت تا بهش بدن رو آرايشگاه برن خوان مي که کسايي امار که گفت مي محمد مامان

 صفهانا حتما فطر عيد که گرفت قول و کرد تاکيد و نباشن مهمونا بقيه مثل که کرد اصرار هم کلي

 . بيارن رو شيدا و شيده حتما که گفت محمدم.  باشن

 دقه چند نميدونم.  نميشد باز هم از اخمام.  سرم رو کشيدم رو پتو تختو رو روکوبيدم خودم

 و وراون کرد پرت رو پتو.  بود محمد.  کردم نگاه.  شد کشيده روم از خشونت با پتوم يهو.  گذشت

.  گرفت دردم.  کرد بلندم و کشيد محکم رو دستم.  تخت کنار عسلي رو گذاشت رو غذام بشقاب

 کشيد دوباره.  خودش طرف زدم پس بشقابو.  شدم حرصي دستش از.  جلوم گذاشت رو بشقاب
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 قفل ام سينه روي رو دستام و برگردوندم رومو.  جلوم گذاشت هم باز.  زدم پس دوباره.  جلوم

 . هم به کردم

 ... زود...  بخورش: -محمد

 . کردم نگاش اخم با.  محمد بدي خيلي.  صداش بود خشن چقد

 ... نميخورم: -

 صورتش.  خودش طرف چرخوندش محکم و گرفت رو ام چونه دستش با.  برگردوندم دوباره رومو

 . گفت قبل از خشنتر.  بود صورتم جلو درست

 ... ميخوريش: -محمد

 دستم از وقتي که بود خودش خاص اخالقاي از ديگه يکي هم اين باز. بوسيد رو من خشونت با

 در قاب از.  بيرون رفت و کرد ول رو ام چونه.  بوسيد مي منو شه آروم که وقتي تا بود عصباني

 گفت کنه نگام اينکه بدون

 ... باشه خالي بشقابت گردم برمي که بعد دقه ده تا: - محمد

 همه...  بوسيم مي همو...  قهريم مثال.  داشتا عالمي کردنمونم قهر.  خوردم غذامو بغض با

 . براش ميرم مي ولي دم مي فحشش دلم تو و...  همه به حواسمون

 هميشه تا ميخواستم.  کنم بلند روش رو صدام و بزنم بد حرف بهش نميخواست دلم هم اصال

 يدبا.  نشه باز هم روي تو رومون و نشه شکسته بينمون ها حرمت سري يه و دارم نگه احترامشو

 احترام بايد باشه چي هر ولي نيست دل ته از حرفامون و هميم عاشق درسته.  کردم مي اينکارو

 .... دارم نگه رو بودنش بزرگتر سال هفت

 تخت لبه دقيقا.  تخت رو پريدم و خوندم رو نمازم.  برد و برداشت بشقابمو اومد بعد دقه ده

 و شد جدا ازم.  کرده بغلم پشت از محمد ديدم دم پاش که صبح.  کشيدم هم رو سرم و خوابيدم

 . گفت تندي و سرد لحن با.  پائين رفت تخت از

 هاينک خاطر به...  نبرد خوابم سحر تا شب تو بدون فقط...  باهاتا کرم اشتي نکن فکر:  -محمد

 ... نداره هم اي ديگه دليل و کردم بغلت بخوابم
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 تا محمد و انداختيم راه رو مهمونام.  شستم رو صورتم و دست و بيرون زدم.  گرفت ام خنده

.  آوزدم مي در دلش از و کردم مي آشتي باهاش بايد شده طور هر امشروز.  رسوندشون ترمينال

 گفت محمد که بودم نکرده کامل فکرمو هنوز

 ... نميام خونه شب تا: -

 تا . رفتاراش اين بود سنگين برام خيلي.  شده آوار سرم رو دنيا انگار.  بست رو در و بيرون رفت

 حاج به هم سري يه.  کردم سرگرم افطار کردن درست و خونه کردن تميز با خودمو يکم شب

 موقع.  کردم جور و جمع کم يه رو اش خونه.  نداشتم خبر ازش بود وقت خيلي چون زدم خانوم

.  نياد محمد که بودم نگران من و شد مي تاريک داشت هوا..  بود نيومده هنوز محمد و شد افطار

 مغربم نماز.  گفت اذان.  خوندم لب زير دعاهامو و سجاده پاي نشستم و کردم سر رو نمازم چادر

 ازب درو.  رسيد هم محمد شد که تموم نمازم.  کنيم افطار دوتايي محمد با ميخواستم.  خوندم رو

 . داد سالم خشک و سرد و کرد

 ... شد دير ببخشيد: -محمد

 . زدم لبخند

 ... سرت فدا: -

 عوض لباساشو و بشوره رو صورتش و دست محمد تا.  آشپزخونه تو رفتم و کردم باز رو چادرم

 حرف باهام اصال.  شد مشغول و کرد دعاهاشو و سفره سر نشست اوردم.  ريختم چاي براش کنه

 رفتهگ دلم خيلي.  تلوزيون جلو نشست بيرون رفت و خورد غذاشو.  بود تفاوت بي خيلي.  زد نمي

 راشب.  شد فيلم تماشاي مشغول دوباره و خوند نمازشو پاشد.  شستم و کردم جمع رو ظرفا.  بود

 . نکرد توجهي.  نکرد نگاهي.  کنارش نشستم و بردم ميوه

 ... ؟ بگيرم پوست چي برات: -

 ... خورم نمي: -محمد

 . بود نامردي ديگه.  کرد مي روي زياده داشت حد از بيش ديگه

.  رشوقه کنم تحمل باز ديگه روزاي نميتونستم.  شدم پشيمون راه وسط که اتاق تو برم پاشدم

.  ردمک نگاش و ايستادم بود نشسته که مبلي پشت.  سمتش برداشت قدم آروم آروم.  برگشتم

 . کردم حلقه گردنش دور مبل پشت از رو دستام و شدم خم
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 ... ديگه نکن قهر محمد: -

 . داد رو جوابم سرد

 ...  نيستم: -محمد

 ... ببخشيد بازم...  کردم خواهي معذرت که من: -

 .داد جواب خشونت با يکم و سردتر

 ... نيستم...  قهر...  من: -محمد

 . بود شده بد خيلي ديگه.  گرفت بغضم

 ... ها نشده دير هنوزم...  شدي خسته ازم زود چقد: -

 ... شد سردتر هم باز.  هم تو کشيد اشو چهره

 ... خودتو نکن لوس: -محمد

 . ام گريه نشه شر باز که دادم مي قورت بغضمو هي

 ... کن باز گردنم دور از رو دستات: -محمد

 . دستامو حلقه کردم تر محکم

 ... نکن پرت حواسمو ميبينم فيلم دارم...  دار برشون گفتم: - محمد

 . شکست دلم.  کرد مي روي زياده داشت خيلي.  شدم مي خفه داشتم ديگه

 ... برات ميرم مي...  اصال...  دارم دوستت خيلي من...  کن رفتار داري دوست جور هر تو: -

 سمت افتادم راه.  کردم باز رو دستام و صورتش به دادم فشار محکم رو اشکم از خيس صورت

 . گفت تحکم با.  اتاق

 ... پيشم بشين بيا: - محمد

 ... بالکن تو از لباسارو برم بايد: -

 ... پيشم بشين بيا گفتم: - محمد
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 رو رمس.  پاش روي نشوندم و کشيد رو دستم سريع که مبل رو بشينم شدم خم.  سمتش رفتم

 اش ينهس تو کرد فرو سرمو.  ترکيد بغضم و مشتام تو گرفتم رو پيرهنش.  اش سينه روي گذاشت

 . کرد بغم محکم.  گريه زير زدم و

 ... خانومم...  عاطفه...  نکن گريه...  برم قربونت من الهي: - محمد

 . شد مي بدتر ام گريه زد مي حرف محبت با بيشتر چي هر

 .خودش به داد فشارم

 من...  ببخشيد...  درآوردم بازي تخس ميدونم...  ببخشيد...  ؟ من عاطيه...  کردم غلط: - محمد

 ... نکن گريه روموال تو...  شم فدات نکن گريه...  ؟ برم قربونت خوبه...  ؟ خوبه...  کردم بيجا

.  کرد نگاهم و گرفت رو صورتم طرف دو.  نکنم ناراحتش بيشتر تا خوردم رو ام گريه زور به

 . اش سينه به چسبوند سرمو دوباره.  بوسيد بار هزار چشمامو

 ... بمبرم من...  جونم اي: - محمد

 . اش سينه رو کوبيدم آروم مشت يه

 بود بد خيلي رفتارم...  دونم مي...  شکنه مي خيلي دلم...  نکن قهر باهام اينطوري ديگه محمد: -

 ... بخشيد.. 

 و درست آشتي يه.  دادم مي جوابشو کردم مي پيدا که فرصت منم.  بوسيد منو هزاران دوباره

 . کرديم حسابي

 يکهت تيکه و کندم پوست ميوه براش.  ام رو گذاشت رو سرش و کشيد دراز و مبل روي نشوند منو

 يم لذت خيلي کارم اين از که بودم شده متوجه.  کردم مي مرتب موهاشم.  دهنش توي ميذاشتم

 .... بره

 تموم رمانمم.  رفت کرديم رد هم رو کهنه وسايالي.  بود حاضر چي همه و ميگذشت روزها خالصه

 بسپر وکاراش بقيه گفت مي...  کنن تايپش دوستاش از چند بده تا برد گرفتشو ازم علي.  بود شده

 گرفته رو برم و دور که هايي فرشته اين بابت خدا از چطور وکه بودم مونده عاجز واقعا...  من به

 . کنم تشکر بودن
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 و کت.  نامرد داد نمي راه منو و بود استديوش تو محمد رو رمضون ماه اخر تا بعدي روز چند

 هي اومدني که سپرد و گرفته وقت ارايشگاه که گفت و زد زنگ مامان....  بود نکرده رو شلوارشم

 ... نره يادتون ها وسيله سري

 دچن اين.  پيشش بودن اومده ضبط کار و کمک براي هم رو دوستاش.  زد مي مشکوک که محمدم

 و اصفهان سمت افتاديم راه رمضون ماه اخر روز محمد و من.  گذشت خوشي و خوبي به هم روز

 . بوديم اصفهان تو رو سال اين رمضون ماه افطار اخرين

 رد زنگ.  رسيدن ظهر و افتادن راه فطر عيد روز زود صبح وشيده شيدا و اتنا همراه بابامم و مامن

 . حياط تو رفتيم.  استقبال واسه شدن بلند خونه اهالي همه زدن که رو

 مه شيده و شيدا و تو امدن همه....  انگار بکنه دل ازش تونست نمي. بود دستش دوغ ليوان محمد

 و شيدا و محمد و من.  مونديم چهارتا ما فقط حياط تو.  داخل شدن راهنمايي همه.  سر اخر موندن

 . شيده

 ... شلوارم تو زدي گند ميزني پاتو هي... کردي؟ چيکار ببين شيدا اه: - شيده

 پشت يه.  محمد ب بعدش و انداخت من ب نگاه يه شيدا.  کرد پاک رو شلوارش و شد خم شيده

 گرفت.  ام خنده حرکتش از.  کرد نازک محمد براي چشم

 ... ها رفته يادم اونروزتو برخورد فکرنکن: -محمد

 ... کرد من به رو

 ... ام ضعيفه دنبال برم ذاشت نمي...  سرم زد مي دادي چه ببيني نبودي: -محمد

 ... خب بود حقتون:- شيده

 و پريد جا از شيدا.  سرش رو کنه خالي رو دوغ ليوان خواست مي.  سمتش برداشت محمدخيز

 جيغ و دويد مي هم شيدا.  خنده از ترکيديم مي داشتيم شيده و من.  زد رو حياط دور يه.  دويد

 . کرد مي جيغ

 ... شو ما بيخيال بابا...  کردم غلط...  کردم غلط: -شيدا
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.  خونه تو رفتيم و خنديديم همه.  داخل دويد هم بعد و گرفت سنگر پشتم و سمتم دويد شيدا

 يه شيدا ناهار موقع.  شدن پذيرايي و هم دور نشستيم همه.  من خورد به داد رو دوغ اخرشم

 گفت و زد پهلوم به سقلمه

 از هن دارم ازدواج قصد نه من راستيتش...  نکنا تعارف شيم جاري خواستي وقت يه عاطفه: -شيدا

 .... کنم فداکاري تو خاطر به حاضرم ولي....  مياد خوشم حامده اين

 . خنديدم

 ادونبر فکرايي يه اينده در...  برد سربازيشا...  بوخوند درسشا اونم..  بوخون درستا حاال شوما: -

 ... ميکونم

 . گفت محمد اينطرف از.  خنديد

 ...چيس؟ چي قضيه.... شده؟ چي: -محمد

 . شد خم شيدا

 اييم اونم...  بينمش مي بزور بار يه ماه چند هر بردي برداشتي که داييمونو دختر محمد اقا:-شيدا

 اهمب تونيم نمي هم خصوصي حرف کالم دو پيشمه که هم حاال...  بوديم مي باهم بايد هفته هر که

 ....بزنيم؟؟؟

 . گفت داد مي تکون رو سرش که حالي در.  انداخت باال شونه و کرد نگاهم محمد

 (بگه؟ چي ادم... )ديسين؟ نمه ادام: -محمد

 . نيست اينکاره بود معلوم.  زد مي حرف ترکي باحال خيلي.  خنده از ترکيديم شيدا منو

 ... حسابي...  بود شلوغ سرمون حسابي روز چند اين

 .بود وضعي يه اصال.  کاروانسرا بود شده اينا محمد خونه طفلک

 از تمرين عنوان به هم شيده.  ياد ياد بهش رو باهاش کار و سپرد رو دوربينش شيدا به محمد

 لغيمب يه که گفت بهم محمد.  بود جالبي خيلي چيزاي.  گرفت مي فيلم ما کردناي بدو بدو همون

 . ميده بهش هديه عنوان به کشه مي که زحمتي خاطر به رو

 . بود آماده و تميز و تر ديگه چي همه و اومدن عروسي قبل شب يه ماهم هاي فاميل
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 مي عذرخواهي محمد داداش و بابا و مامان از دادنمون زحمت بابت رفتيم مي چپ هممون همش

 ... کرديم مي عذرخواهي رفتيم مي راست...  کرديم

 رفتيم همه صبحم و خوابيدن شب نصف سه ساعت همه سرمون بود ريخته کار بس از اونشب

 . جدا بقيه رفتيم باهم محمد هاي خاله از يکي و شيده و شيدا و من.  ارايشگاه

 از...  دونستن مي فاميل کل نبندم خالي حاال...  دونستن مي ادم و عالم همه رو ما قصه ديگه

 .... فهميدن مي ايران کل ديگه شد مي چاپ کتابم اگه اونطرفم

 بعضي و خودش مورد در کرد اصالح برام رو جاها بعضي و بود روخونده همه بود نشسته محمد

 ...دبو خودم زبون از همش البته...  کردم ويرايش رو جاها بعضي.  کرد توصيف روبرام احساساتش

 دهش عوض خيلي.  انداختم نگاهي خودم به آيينه تو.  شد تموم کارم که بودم چيزا اين فکر تو

 مي و گفت مي پرت و چرت و گشت مي برم و دور دست به دوربين همش شيده. خيلي.  بودم

 قريبات لباس ي ميخواستم که بود بار اولين.  لباس پرو برا رفتم.  برم هام خنده اون از تا خندوند

 زيبا عاواق.  بلند ساق شيري هاي دستکش با رنگ شيري دکلته لباس يه...  بپوشم محمد جلو باز

 ... بود

 خودم از تونستم نمي خودم.... نگو رو چشمام واي.  بودم شده عالي.  بودم شده عوض خيلي

 . بگيرم چشم

 .... توروخدااااا...  شو خودم زن بيا...  کصااااافطططططط شدي جيگري چه: - شيدا

 . زدم قهقهه

 .... ديگه کردي رمزگشايي رو عمليات هات خنده همين با...  کوفت اي: - شيده

 . خنده زير زديم

 ...بود محمد اقا قلب عمليات از منظورم: -شيده

.  داشت استرس بيشتر من از شيدا.  باالخره اومد که.  محمد اومدن منتظر و بودم اماه کامال

 . بودم محمد العمل عکس ديدن مشتاق خيلي خودمم

 سوخته اي قهوه کتون شلوار و کت.  اورد نمي باال رو سرش ولي.  شد ارايشگاه وارد. باال اومد

 ليوي قيلي دلم.  بود العاده فوق.  کصافط اومد مي بهش چقدرکتون.  بود شده محشر.  بود تنش
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 چي همه اصال.  بود شده ناز که انقد مردم مي داشتم....  وااااي...  واي...  که هم موهاش.  رفت مي

 .... بود رفته يادم

 .... الاقل کن نگاهش يه....  ها کرده دوزک بزک اينهمه تو واسه محمد اقا بابا: - شيدا

 . باال گرفت رو سرش.  خنده زير زدن همه.  گفت اهلل بسم لب زير محمد.  بود ايستاده نزديکم

 يدمد مي من فقط ولي.  کشيد مي عميق هاي نفس و کرد مي نگاهم فقط.  بود شده قطع من نفس

 پاک عشق از پر نگاه يه....  بودم نديده وقت هيچ که...  تازه و ناب نگاه يه... چيه؟ نگاهش تو که

... 

 شصورت به دستشو همش و بود لبش روي لبخند.  بود شده قرمز.  پايين انداخت رو سرش دوباره

 سرمو.  دستم داد رو گلم دست.  خنده از ترکيدن مي داشتن همه.  داد مي تکون سر و کشيد مي

 . گفتم بهش اروم و کردم نزديک بهش

 ...کنم؟ اذيتت ميخواي...  شدي لبو تو حاال... کردي؟ مي اذيتم کشيدني خجالت من يادته: -

 ... االن ندارم درستي حال اصال وهلل...  نکنيا اينکارو محمد جان رو تو عاطفه: -محمد

 . تگف لب زير.  اش سينه قفسه به بود چسبيده انگار اش چونه.  هام خنده اون از.  خنديدم بلند

 .... جونم اي: -محمد

 مقلب صراحتش از گاهي بازم بود کرده بهم که اي عالقه ابراز اينهمه بعد.  پوستم زير دويد خون

 شيدا مه باز ولي.  داد مي انجام اقا يه رو برداري فيلم بقيه.  بيرون رفتيم ارايشگاه از.  ايستاد مي

 . بدم دست از رو ها صحنه اين خواد نمي دلم ميگفت.  ذاشت نمي زمين زمينشو دوربينشو

 زهراي و علي مهر اهنگ ورودمون مناسبت به. برداشتم رو حجابم اش ورودي تو.  شديم تاالر وارد

 چند و برداشت محمد.  جلومون گرفتن اسپند.  داشتم دوستش خيلي.  گذاشتن رو ناصرعبداللهي

 . همينطور منم.  دستش تو داد مي فشار رو دستم محکم.  ظرف تو ريخت چرخوندو سرم دور بار

 .... آتيش تو ريختم و چرخوندم سرش دور رو اسپند

 مي راه.  بود محمد دست تو چپم دست و بودم گرفته دستم يه با رو دامنم گوشه.  داخل رفتيم

 . دمبو ها ابر رو انگار.  داد مي حالي چه.  کرديم مي بوسي رو و احوالپرسي و سالم بقيه با و رفتم

 .... بود من مال فقط...  ايران محبوب خواننده...  نصر محمد کنار...  من
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 که نوشتم اس ي شيدا براي که افتادم اونروزي ياد

 "... کرد ازدواج...  نفره يه براي فقط خوشگل صداي اون ديگه "

 ... باشم؟ خودم, گفتم مي که نفري يه اون که کرد مي فکرشو کي و

 نگاهشو.  کرد نمي نگاهم اصال. کنم حسش وجود تمام با تا دادم فشار دستشو محکم هم باز

 . مخصوصمون جايگاه تو نشستيم. زد مي لبخند و دزديد مي ازم همش

 چه.  زدم مي لبخند دلم ته از.  بودن انداخته راه صدايي و سر چه.  دوستام همه.  بودن اومده همه

 ... زدن مي کفي و سوت

 ... بپاش پولک بريز طال بکوب نقره بيا باز: -

 ... هاش خنده نشسته گل به غزل و نور زهره

 ...دلشو سپرده آسمون به خاک پدر

 .... يواش يواش مياد ها فرشته بال صداي

 ... آسمون بسته قنوت

 ... ستاره قامت به

 ... ربنا کعبه بوم رو

 .... باره مي نفس نفس

 ....شلووووغ...  خودتنا جنس از دوستاتم اين: -محمد

 . زدن مي ودست خوندن مي بلند خواننده همراه.  کردن مي همراهي اهنگ با ها بچه.  خنديدم

 ... فدک سبزه که اگه: -

 ... فلک ميچرخه اگه

 ... نسيمشو خدا اگه

 ... قاصدک به سپرده
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 ... زهراست و علي مهر تمومشون بهونه

 ... جاست همين عشق اول ترانه ها ترانه

 ... زهراست و علي مهر تمومشون بهونه

 ... جاست همين عشق اخر ترانه ها ترانه

 . بود لبهامون روي بزرگي لبخند

 ... بپاش پولک بريز طال بکوب نقره بيا باز: -

 ... هاش خنده نشسته گل به غزل و نور زهره

 ...دلشو سپرده آسمون به خاک پدر

 .... يواش يواش مياد ها فرشته بال صداي

 ... آسمون بسته قنوت

 ... ستاره قامت به

 ... ربنا کعبه بوم رو

 ... فدک سبزه که اگه.... باره مي نفس نفس

 ... فلک ميچرخه اگه

 ... نسيمشو خدا اگه

 ... قاصدک به سپرده

 ... زهراست و علي مهر تمومشون بهونه

 ... جاست همين عشق اول ترانه ها ترانه

 ... زهراست و علي مهر تمومشون بهونه

 ... جاست همين عشق اخر ترانه ها ترانه
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 راهو اينهمه که کردم تشکر کلي هم دوستام از.  گفتن مي تبريک بهمون و اومدن مي دونه همه

 مخ و دادم نمي دستش از شدم مي دعوت معروف خوانده يه عروسي و بودم خودمم خب.  اومدن

 . بريم تا خوردم مي بابامو و مامام

 داشي.  بندازم راهش تا رفتم همراهش.  اقايون مجلس تو بره شد بلند بعد و نشست يکم محمد

 تا رد نزديکاي بودن نشسته مامانا.  رفتم باهاش ورودي تا.  اومد مي دنبالمون دست به دوربين هم

 با . ريخت دلم.  بوسيدش و شد خم.  نکرد ول دستمو محمد.  کنن راهنمايي رو ميان که مهمونايي

 . رفت و داد تکون دست برام قشنگي ژست يه

 شلوارشم و کت...  برد مي سرم از هوش...  هيکلي و قد چه...  ميرفت ضعف و غش براش دلم

 ... بود محشر بود محمد تن تو چون... بود محشر

 عاقل يه بود خوش دلمون...  طفلک؟ اين با کردي چيکار...  عاطفه رو تو نگيري مرض اي: - شيدا

 ... اوردي؟ سرش باليي چه تو نيست معلوم اونم جمعمون تو داريم

 مشغول خنده با و صورتم مقابل گرفت رو دوربين سريع.  دار خنده شکلک دراوردمو زبون براش

 . شد زدن حرف

 جلوي که است ديوانه عروس يک به متعلق کند مي مشاهده اکنون هم که تصويري: - شيدا

 اورده چنگ به سالم زني که است اين به دلخوش هم شوهرش...  کند مي رفتار معقول شوهرش

 ... شماستا خانوم واقعيه چهره اين... داري؟ صدامو محمد اقا...  محمد اقا نکن اشتباه اما...  است

 .خنده از بود مرده شيدا.  اوردم مي در خودم از دار خنده شکلکهاي هي اوردمو نمي کم منم

.. . باش قوي اما...  شدي سير زندگي از ميبيني تصويرو اين که االن ميدونم محمد اقا: -شيدا

 ... قوييييي

 . خنده از بود شده قرمز که محمد مامان.  نزديک اومدن مامانا.  خنده زير زديم

 ... ها عروسي مثال تو کاريه چه اين دختر زشته: -مادرم

 . خنده زير زديم باز

 .... خانوم عروس سرجات بشين برو بيا...  باش رنگين سنگين دختر حسين يا:-شيده
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 مگفتي کلي.  برداشتن رو هاشون حجاب راحت همه.  شديم مشغول و شد گرم گرفتن عکس بازار

 . پيچيد تاالر کل تو علي صداي که بود نشده تموم گرفتنمون عکس هنوز.  خنديديم و

 . داد جو کلي و کرد سالم

 مخلص که کنم عرض بايد محمد اقا اجازه با...  تبريک و سالم عرض با... 722.... 227: - علي

 دمحم...  علي يا...  ميگم تبريک بهش همينجا از ولي ندارم ديد االن...  هستم هم کوچيکه ابجي

 ... تبريکمو گيرم مي پس کردم غلط... کردم غلط

 دکر دعوت مداح از بعد و کرد صحبت يکمم.  ميکنه شوخي داره دونستيم مي.  خنده زير زدن همه

 ادد تشخيص نميشد زياد معموليش صحبت صداي از.  گرفت رو ميکروفون مداح.  کنه شروع که

 شنيدن يا ديدنش نمي که خانوما.  مولودي خوندن به کرد شروع و گفت اهلل بسم يه.  کيه که

 مداح از يکي.  لرزوند رو تاالر کل کف و جيغ و سوت صداي.  شدن زده هيجان شدت به صداش

 پيرزن تا بچه از که الحق و خوند مي مولودي هم سر پشت.  خوند خوب خيلي.  بود معروف هاي

 فکر وقت هيچ.  رويايي عروسي يه.  بود رويايي واقعا.  زدن مي دست و کردن مي همراهيش همه

 انصافي چون.  يودن راضي و بود عالي واقعا ولي کنه روراضي همه مولودي عروسي يه کردم نمي

 .بودم محمدم مديون رو همش.  خوند العاده فوق و گذاشت تموم سنگ مداح

 . بود شام وقت اومدم خودم به تا.  شدم نمي زمان گذر متوجه که گذشت,خوش و بود عالي اونقدر

 . مبذاري هم دهن غذا و بياريم در بازي مسخره بخواييم که نداريم بردار فيلم که کردم شکر رو خدا

 هي و تاالر از خلوت گوشه يه برد رو ما بود عروسيش پيش وقت چند که متاهلم دوستاي از يکي

.  نرفتيم هم اتليه دونست مي چون.  بمونه يادگاري عکس برامون تا گفت بهمون ها ژست سري

 شيدا.  داد مي انجام رو گفت مي دوستم چي هر راحت محمد ولي کشيدم مي خجالت يکم من

 کرديم تشکر کلي ازش.  عکس شيده و گرفت مي فيلم

 کردن مي کار دوربين با شيفتي هم عموم دختر و شيدا.  خورديم رو شام.  بود ام گرسنه خيلي

 . رو باهاش کار بود بلد هم عموم دختر چون

 رو حنابندون مراسم و بذارن حجاب خانما تا گفت شوهرم مادر که بود گذشته شام از ساعت يک

 . دش جمع تاالر وسط پارتيشن.  رو دستکشام و پوشيدم رو شنلم.  کنيم اجرا اقايون حضور با
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 حد زا بيش يکم هم رو کالهش.  شد نمي ديده اصال گردنم و بود پوشونده رو ام يقه کامال شنلم

 . نشه مشخص ارايشم تا بودم کشيده پايين معمول

 اونقدر.  شد پلي آهنگ يه شدم بلند جا از که همين.  شدم بلند احترامش به.  طرفم اومد محمد

 يهو . نشستيم و گرفت رو دستم محمد.  لبهام رو اومد لبخند ناخوداگاه که بود قشنگ ملوديش

 !!!بود خونده محمد رو اهنگه.  برداشت رو تاالر کل محمد صداي

 ...بود؟ اينکار مشغول داد نمي راه استديو تو منو که رو مدت اون پس زرنگ ادم اي

 بار هزارمين براي امشب همه.  بود قشنگ واقعا.  بود خونده زهرا و علي حضرت عروسي درباره

 رد هم پسرا...  کشيدن مي کل طوالني و بلند مجلس دختراي کال و دوستام.  بودن شده زده ذوق

 . خنديد مي ذوقي چه با محمد.  زدن مي سوت و ميزدن دست جوابشون

 ... تشکرکنم ازت چطور دونم نمي...  چي همه خاطر به...  ممنونم محمد: -

 . ديدم مي برقشو کامال.  چشماش زدن مي برق.  نگاهشو ازم نزديد ديگه.  کرد نگاهم

 ... چشمات اون با کني مي زنجيريم داري...  نکن نگام اونطوري فقط...  هيچي: - محمد

 . لب زير رفتن خدا صدقه قربون جز اومد برنمي دستم از کاري

 . شد نمي تموم پسرا و دخترا صداي ولي شد تموم محمد اهنگ و خوندن

 حجاب و جلو اورد مي دستشو بار يه دقه پنج هر محمد و گفتن مي تبريک و اومدن مي هم اقايون

 . خنديدن مي همه.  جلوتر کشيد مي رو سرم

 . گرفت دست به رو ميکروفون و ايستاد ما از فاصله با يکم و سن روي اومد علي

 ونافتخارش به حسابي کف يه اول....  خانوم عاطفه و محمدخان به بگم تبريک بازم ميخوام: -علي

 ... بزنين

 يه شايان دست.  سن روي اومدن هم شايان و ناهيد. کرد پاره رو گوشم پرده دستشون صداي

 هب سوال و تعجب با.  اونا تنظيم به کردن ع شرو.  تاپ لپ يه ناهيد دست و بود پروژکتور ويديو

 .... کنن مي چيکار دارن نداشت خبر.  انداخت باال شونه اونم.  کردم نگاه محمد
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 باييزي ترانه اين بابت خواننده اقاي افتخار به...  بزنين ميخوام خوشگل دست يه بعدشم: -علي

 ...کرد روش االن که

 . زدم دست براش منم.  زدن دست همه بازم

 پاي به ولي...  عروسيش روز تو عروسي ترانه از رونمايي بود جالبي ابتکار خيلي انصافي: -علي

 ... نميرسه که من ابتکار

 . گرفت مي اش خنده ادم که خنديد مي شيرين انقد.  خنده زير زد خودش

 وندمش رمان که خانوم عروس افتخار به بزنين دست يه...  من ابتکار از رونمايي قبل ولي: -علي

 .... عروسيشون روز تو ايشون به من طرف از خوش خبر يه اينم...  چاپه دست در

 رو تاپ لپ صفحه.  شد تموم کارشون شايان و ناهيد.  کردم تشکر کلي علي از.  کف و سوت بازم

 بزرگ خيلي تصوير بود زياد هم فاصله چون.  پروژکتور از استفاده با. بود افتاده روبروييمون ديوار

 .ديدن مي واضح همه.  بود

 بود انومخ ناهيد عهده به برداريش فيلم يعني...  اصليش بار البته...  بنده ابتکار از اينم خب: -علي

 ... ببينن همه که کنيم پخش عروسي شب رو فيلم که بود من پيشنهاد و... 

 کرد کليک ويديويي فايل يه روي و داد تکون سر ناهيد.  کرد بهش اشاره يه و ناهيد سمت برگشت

. 

 .... دقه يه...  کنيد صبر دقه يه: - علي

 . بدن نشونمون ميخوان چي اينا بودم مونده.  زد رو استپ ناهيد

 ...ديگه؟ ميدونن رو نويسنده خانم و خواننده اقاي زندگي قصه همه: -علي

 بععععلللله زدن داد جمعيت بيشتر نصف

 اقانهمشت و کنه پخش فيلم بود قرار علي که بودن ايستاده ديواري به رو همه.  خنده از بوديم مرده

 شد خاموش چراغا.  شد شروع.  کرد پلي رو فيلم ناهيد و کرد اشاره ناهيد به باز علي. بوديم منتظر

 . 

 "... پايکوبي و رقص....  اهنگ صداي "
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 ازيارم عروسي واسه فيلم... بود مازيار عروسي...  اره.  واسم بود اشنا ديدم مي فيلم تو که محيطي

 .... بود

 سمت دويدم...  سبزم و زرد لباس با...  من روي رفت تصوير...  شد مي زوم داشت دوربين "

 " گريه با... کردم بغلش محکم و محمد

 خودم موقع اون چون.  کردم مي نگاه و بودم زده زل... ؟ بود شده برداري فيلم اينا همه خدا اي

 . نميديدم رو برم و دور و کردم مي گريه داشتم

 " بود کرده هنگ دست به گوشي محمد...  کردم بغلش "

.  خجالت از شدم مي اب داشتم باباهامون و مامان جلوي.  خنده زير زدن صحنه اين ديدن با همه

 . روبروييم ديوار به زدم زل باز

 علي دست داد گوشيشو و انداخت باال ابرو محمد...  شده چي پرسيد محمد از سر اشاره با علي "

 "...  دورم کرد حلقه رو دستاش.... 

 . گرفتن فيلم که بودن نکرده رو اصال.  ناقال علي و ناهيد اي....  بخير يادش اخ

 داشتن دونه....  شد مي جلب داشت ها توجه کمکم...  بود گرفته فيلم جمعيت از ادامه در ناهيد "

 به رو من محمد...  داد نشون رو محمد منو دوباره دوربين بعد...  باغ ورودي در کنار شدن مي جمع

 رو رفت دوربين دوباره...  همراهش منم....  چرخيد مي و ميزد دور هي و داد مي فشار خودش

 رو حجابم که اکيپي اون... شد قطع اهنگ صداي...  ديدم جمعيت بين رو پوريا لحظه يه...  جمعيت

 "...  کردن مي نگاهمون باز دهن با....  ديدم هم رو کردن مي مسخره

 . دادما دست از رو هايي صحنه چه شد حيف...  اه

 اون... نصره؟ محمد...  رسيد مي گوش به جمعيت پچ پچ صداي و بود خوابيده اهنگ صداي "

 "... ؟؟ کيشه دختره اون...  بده شانس خدا...  داره؟؟ باهاش نسبتي چه دختره

 همه...  هم خانومش و مازيار.  بود هم خودمون عروسي مهموناي اکثر لب رو.  لبهام رو اومد لبخند

 . شد مي پخش که اي فيلمي و.  ديوار به بودن زده زل

 رفتهگ بغلش تو رو من همچنان محمد....  باال اومد بودن نزديکمون که جمعيتي دوربيناي فيلم تو "

 هک محمد دوستاي از ديگه نفر دو و بشير و شايان و نيما و مرتضي و علي يهو...  چرخيد مي و بود
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 تا ساختن ديوار ي زدن اي حلقه با...  زدن حلقه محمد و من دور دونستم نمي رو اسماشون

 "... بگيرن فيلم نتونن جمعيت

 . شد نمي باورم. بود قشنگي صحنه چه.  ريخت هوري دلم

 محمد بغل تو من...  پسر تا هفت اون اي حلقه ديوار داخل رفت دوربين و شد باز کوچولو يه راه "

 جا يه دوربين...  کردن مي محافظت و بودن ساخته ديوار دورمون دوستاش و چرخيدن درحال

 "...  بود بسته چشماشو محمد...  شد ساکن

 . بود کرده پر رو خودمون عروسي تاالر هم بود شده ضبط فيلم تو که صداش

 ... خوند مي "

 ...جونم اي: -محمد

 ... عمرم

 .... نفسم

 ... عشقم

 ... کسي همه تويي

 ... خوشحالم چه که اي

 ... دارم رو تو

 .... جونم اي

 ... بودنم دليل...  جونم اي

 ... عشقت

 ... تنم تو خون مث

 ... خوشحالم چه که اي

 ...دارم رو تو

 ... جونم اي
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 ... گفت هم سر پشت بار سه و کشيد عميقي نفس

 "... جونم اي...  جونم اي...  جونم اي

 يلمف که ناهيد به ايول.  بود داده خرج به ابتکاري چه علي واقعا.  بود خوب خيلي.  شد تموم فيلم

.  شد روشن چراغها.  کردن خاموش تاپو لپ.  بودم کرده هنگ واقعا.  بود کرده برداري

 و علي براي بايد که افتاد يادشون سکوت مدت يه بعد چون.  بودن هنگ تو انگار هم مهمونامون

 . بود عالي واقعا.  بود کرده هنگ هم محمد. بزنن دست ناهيد

 ... اونشب نشدم متوجه اصال من: - محمد

 ... همينطور منم: -

 يم هم سر پشت علي.  تشکر عنوان به زديم دست بقيه همراه و شديم بلند جا از هم محمد و من

 گفت

 ... بود وظيفه...  نداشت رو شما قابل: -علي

 که ديمب نشونتون توپ موقعيت يه تو گفتيم بود اومده در اب از قشنگ خيلي که اوجايي از: -ناهيد

 ... کردن پيشنهاد امشبو اقا علي

 عروس هم بعدش.  بشه اجرا حنابندون مراسم و بيرون بيان فيلم هنگ از ملت تا کشيد طول خيلي

 دورمون که بود ديواري اون درگير ذهنم مدت تمام.  شديم اينا محمد خونه راهي بعد و بود گردوني

 ... خدا بود قشنگ چقدرررر.  بود شده درست

 توي آقايون.  رفتيم داخل و شديم رد خونش روي از.  بريدن سر گوسفند پامون جلو.  رسيديم

 ها خانوم همه.  نشستيم بود شده درست واسمون جايگاهي تو و خونه تو رفتيم.  ايستادن حياط

 . کرد نمي ول دوربينو اون که هم شيدا.  کردن مي پچ پچ هم با همه.  بودن اومده هم

 با امانمم و شوهر مادر و شيدا و شيده.  بود رفته سر حوصلمون.  نشستيم سکوت تو دقه ده ربع يه

 هم رو در و کشيدن رو ها پرده شوهرم مادر و شيده شدن که جدا هم از.  کردن مي پچ پچ هم

 ياطح از اقايون ميخواسن احتماال.  برداشتن رو حجاباشون.  ايستاد در جلوي شوهرم مادر.  بستن

 نلمش و ها دستکش و سمتم اومدن مادرشوهرم و شيده.  کرد روشن رو دوربين شيدا. نبينن داخلو

 داپي اهنگ يک و انداخت فلش استريو توي و دويد شيده.  وسط بردنم.  کردن بلندم.  دراوردن رو
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 عمل تو قشنگ.  شد پلي بيگي سامي اهنگ.  بود ايستاده جلوم دست به دوربين هم شيدا.  کرد

 . بودن ايستاده حرکت بي. دادن قرارم شده انجام

 .... برقصي شوهرت براي بايد و نداري اي چاره:-مامان

 ايستاد اومد و کردن بلند هم رو محمد.  نبود چيزي که رقص.  دادم مي هم جون شوهرم براي

 دمحم.  بدنم دادن تکون به کردم شروع اروم.  کندم کفشامو.  شد پلي سر از اهنگ دوباره.  وسط

 . بود ايستاده

 ... جونم اي: -

 ... شو مهمونم و بيا چشام رو قدمات

 ... دلم پريشونه ببين شو ام خونه گرميه

 ... کن ارومم بيا

 ... جونم اي

 ... ام خونه تو بپيچه تنت عطر خوام مي

 ... ام ديوونه سرگردون يه نيستي که تو

 ... جونم اي

 ... داغونم که بيا

 ... نفسم عمرم جونم اي

 ... کسم همه تويي عشقم

 ... دارم تو...  خوشحالم چه که اي

 ... جونم اي

 ... بودنم دليل جونم اي

 ...عشقت

 ... تنم تو خون مث
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 ... دارم رو تو...  خوشحالم که اي

 ....  جونم اي

 لباس با بود سختم.  کشيدن مي کل و زدن مي دست همه.  رقصيدم مي و چرخيدم مي محمد دور

 دکر نمي بلند سر.  کردم اجرا شوهرم واسه رو رقصم بهترين که کردم رو سعيم همه ولي عروس

 . نگاهشو دزديد مي و کرد مي نگاهم ثانيه يه.  صورتش رو کشيد مي دست همش.  کنه نگاهم

 رداو سرشو محمد.  ديديم شوورمونم کشيدن خجالت و نمرديم.  کشيد مي خجالت مزه با خيلي

 . نزديکم

 ... ندارم رو فشار اينهمه تحمل طاقت ديگه خدا به... کن دلبري کم... ضعيفه اخه: -محمد

 .خوند مي داشت بيگي سامي.  خنديدم

 ... جونم اي: -

 ... بارونم پر ابر تو بي خزونم

 ... جونم بيا

 ... دونم مي بودنتو قدر که بيا

 ... موني مي که بگي اگه...  ميدوني

 ... رسوني مي خوام مي که چي هر به منو

 ... نفسم عمرم جونم اي

 ... کسم همه تويي عشقم

 ... دارم تو...  خوشحالم چه که اي

 ... جونم اي

 ... بودنم دليل جونم اي

 ...عشقت

 ... تنم تو خون مث
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 ... دارم رو تو...  خوشحالم که اي

 .... جونم اي

 . رقصيدم مي دورش و خوندم مي براش اخرو قسمتاي اين

 ... حسابي...  درميام عوضشو...  کن اذيت باشه: - محمد

 ....چجوري؟: -

 ...؟ يادته که رو شناسنامه قضيه اون: -محمد

 خنديدم غش غش

 ... خب باشه هم فيلم تو بزنين حرف بلند بلند بابا:-شيدا

 ...نداريم؟ هم زدن حرف خصوصي کلمه دو حق خانوم شيدا:-محمد

 .... خوند مي داشت همچنان بيگي سامي.  خنديديم سه هر

 ... جونم اي: -

 ... مديونم تو به قشنگو حس اين من

 .... دونم مي

 ... مونم مي تو عاشق باشه دنيا تا

 ... دونم مي

 ... مونم مي

 ... نفسم عمرم جونم اي

 ... کسم همه تويي عشقم

 ... دارم تو...  خوشحالم چه که اي

 ... جونم اي

 ... بودنم دليل جونم اي
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 ...عشقت

 ... تنم تو خون مث

 ... دارم رو تو...  خوشحالم که اي

 .... جونم اي

 

****************** 

 "محمد "

 منو دست همش. داشت استرس خيلي عاطفه.  بيرون زديم گريم اتاق از و شد تموم کارمون

 . نصيحت و اندرز و پند خط تو بود زده که هم علي.  داد مي فشار کوچيکش تودستاي

 ... نداره حد که پرروعه اونقدر...  بگير ياد محمد اين از...  ابجي ببين:-علي

 . گرفت ام خنده

 کنه يم فرق اينجا محيط ببين...  اس نشده تعريف وجودش تو استرس اصال....  ببينش آه: -علي

 صالا تو...  داريم صميمي خيلي جو يه اينجا...  نيست ها برنامه بقيه مثل...  باش عادي خيلي... 

 ايمخو مي هم با محمد و تو و من...  داره وجود دوربيني اصال که انگار نه انگار...  نبين رو ها دوربين

 گرانن اصال....  شوهرين و زن دوتا شما که نکنيم رو اولش ميخوام فقط...  بزنيم گپ و بشينيم

 رودروايسي بي نخواستي هم رو کدوم هر...  پرسم مي معمولي و عادي خيلي سواالي من...  نباش

 احتر راحت...  نيست رسمي و خشک اصال و صميميه خيلي برناممون جو.... نميدي جواب که بگو

 ... باش

 . داد مي فشار رو دستم و داد مي تکون سر فط علي حرفاي درجواب عاطفه.  رفت برنامه تيتراژ

 هي و نشستيم عاطفه و من.  صحنه توي دويد علي.  انتن رو رفت مي ديگه شماره سه تا برنامه

 .بهش دادم رو اب ليوان.  بودم گرفته محکم دستشو.  براش خواستن اب ليوان

 ... شي اروم بفرست صلوات يه...  باش اروم خانومم: -
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 داشت و بود دستش تو قران يه.  رو برنامه بود کرده شروع علي.  فرستاد صلوات يه لب زير

 :- علي گفت شد تموم که اش عارفانه حرفاي.  شديم تماشاش مشغول هم ما.  کرد مي صحبت

 ... خب

 . هم به کوبيد دستاشو کف

 گل ستهد مهمون دوتا گرديم مي بر...  ببينيم رو بخشي يه بريم...  الرحيم الرحمن اهلل بسم: -علي

 ... داريم

 . سمتمون اومد علي

 ...  فاصله دقه چند با...  کنما دعوت خوام مي بخش يه تو دوتاتونم.. ايد؟ اماده: - علي

 داديم سرتکون

 ...ديگه؟؟ اس کاره هيچ کننده تهيه کال... ميگيري؟ تصميم تو: -

 . کرد عاطفه به رو.  خنديديم

 ... خودمم کاره همه...  کنه مي فرق مدلش کال برنامه اين و اينجا...  خانوم عاطفه که گفتم:-علي

 . انداخت نگاه يه اطرافش به

 ...شم؟ بدبخت نباشه اينحا کننده تهيه: -علي

 . يکم از بيشتر يکم.  کرد صحبت.  صحنه داخل دويد.  رو ها ثانيه شمردن براش و زدن صداش

 ... کنه دعوت مهمون خواد مي افتاده يادش تازه بعد

 بي...  داريم گل مهمون دوتا که گفتم...  ندين دست از رو برنامه اين کنم مي پيشنهاد: - علي

 ميخوام...  ترن مقدم ها خانم که اونجايي از...  خواننده آقاي يه و نويسنده خانوم يه...  نظيرن

 مي خواهش بفرمائيد...  رادمهر خانم...  بذارن ما چشم رو قدم...  رادمهر عاطفه بانو از کنم دعوت

 ... کنم

 . سمتم چرخيد.  پريد جا از فنر عين

 ... تونم نمي تنهايي من محمد: - عاطفه

 ... ميام االن منم برو بدو: -
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 . صحنه توي گذاشت پا و برداشت قدم آروم آروم

 .. بفرمائين...  اومدين خوش خيلي...  رادمهر خانم سالم...  به به: - علي

 وسک يه.  کرد اشاره بهش علي که جايي نشست و گفت کنمي مي خواهش و سالم يه هم عاطفه

 . بود سرپا هنوز علي.  بودن نظرگرفته در مهمونا براي که د بو مانندي

 ... سالتونه؟ چند شما...  رادمهر خانم: - علي

 ... نيس درستي کار از ها خانوم از سوال اين پرسيدن دونم مي البته: - علي

 .خنديد عاطفه

 تو اپ که ميشه روزي چند...  ندارم مسئله اين روي حساسيتي من...  نيست مشکلي نه: - عاطفه

 ... گذاشتم سالگي بيست سن

 ... بشين ساله بيست و صد ايشاال...  به به: - علي

 ... ممنونم: - عاطفه

 . علي خواست به البته.  رفت کرد مي نگاه دوربين به که درحالي هم احوالپرسي و سالم يه

 رمهس مانتوي.  مشکي مقنعه يه و بود سرش عربيش چادر.  کردم مي نگاهش لبخند با مدت تمام

 . بود ايستاده همچنان علي.  بود پاش هم استارش آل هاي کتوني و نفتي آبي لي شلوار و اي

 ... بفرما...  عزيز نصر محمد...  گلم داداش...  خواننده آقاي...  بعديمون گل مهمون اما و: - علي

 . کرديم روبوسي و داد دست باهام.  علي سمت رفتم و شدم بلند جا از

 ... اومدي خوش....  برم قربونت الهي: - علي

 . کردم نگاه دوربين به بعد و کرديم سوري احوالپرسي و سالم علي

 ... ؟ دوربينه اين: -

 ... بگو...  عزيزم اره: - علي

 هم علي.  وسک لبه دقيقا يعني.  نشستم عاطفه از زيادي تقريبا فاصله با و گفتم روزبخير و سالم

 . کرد من روبه.  رومون به رو نشست و تر جلو کشيد رو خودش دار چرخ صندلي تک
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 ... ؟ خبرا چه محمد خب: - علي

 ... سالمتي: -

 ... ؟ سالته چند شما محمد...  الحمدهلل خب: - علي

 ... هفت و بيست: -

 ... دادي خرج به جالب ابتکار يه که شنيدم: -علي

 ... ديگه اينيم ما کال: -

 . خنديديم همه

 روز تو که...  زهرا و علي حضرت عروسي مورد در داشتي شنيدني و زيبا خيلي ترانه يه: - علي

 .... ؟ درسته کردي رونمايي ازش عروسيت

 ... تاالر تو...  عروسيم روز...  کامال بله: -

 .. زدي؟ کاري همچين به دست که شد چي...  بده توضيح برامون اش درباره خب: - علي

 عروسيم روز تو که خواستم مي فقط...  ندارم واسش خاصي توضيح...  ؟ اخه بگم چي...  واال: -

 علي و...  خانواده براي ماندني ياد به خاطره يه و سورپرايز يه و باشه بزرگوار دو اين اسم

 ... همسرم الخصوص

 ... نداشت حرف..  بود تک کارات بقيه مثل ات ترانه...  گرم دمت...  عالي خيليم: - علي

 ... شکر رو خدا...  جون علي داري لطف شما: -

 ... خبر؟ چه شما...  ؟ رادمهر خانم خب: - علي

 . زد مي لبخند مدام.  کردم نگاهش

 ... سالمتي هم ما: - عاطفه

 ... هستيد؟ نوشتن مشغول: - علي

 ... نويسم نمي چيزي نه حاضر حال در ولي هستم جديد کار يه فکر تو: - عاطفه

 ... ؟ درسته هست بازار تو رمان قلمتون به فعال: - علي
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 ... بله: - عاطفه

 . دوربين طرف چرخيد علي

 ... بود عالي...  دارم دوستشون خيليم...  خوندم رمانشونم دوتا خودم من: - علي

 . کرد عاطفه به رو باز

 ... ؟ مدته چه...  ؟ ديگه نوشتين تازه هم رو دومي اين: - علي

 ... بکنم اساسي تشکر يه هم شما از داره جا و...  شده چاپ که ميشه ماهي يه تقريبا: - عاطفه

 ... بود وظيفه...  داريد اختيار: - علي

 . کرد دوربين به رو دوباره

 کم سن تو بودنشون نويسنده خاطر به هستن برنامه اين مهمون االن اگه رادمهر خانم: - علي

 و اموزش کوچکترين بدون ساله 23 دختر يه که داشت تعجب جاي من خود واسه واقعا...  هست

 ... بود العاده فوق خودشون سن و حد در...  بزنن قلم اثري همچين بتونن نويسندگي کالس

 . عاطفه سمت چرخيد

 ... کرد خواهيم صبت دومي به راجع حاال...  اولتون اثر مخصوصا: - علي

 . کرد من به رو علي

 ... بازار؟ تو مياد کي...  ؟ آلبوم از...  خبر؟ چه بار و کار از محمد خب: - علي

 مي بازار وارد حتما دوماه سر ايشاال ولي...  نشده تموم کامال کاراش هنوز راستش...  که آلبوم: -

 ... شه

 ... ؟ سوال يه...  انشاءاهلل: - علي

 ... بفرما: -

 ربيشت آلبوم دو يکي از هات ترک تعداد شايد...  آهنگه؟ تک روي بيشتر تو تاکيدت چرا: - علي

 ...  نداري؟ حساسيت و توجه دادن بيرون آلبوم رو ولي باشه

 ... کنه مي فرق من کار سبک...  که ميشه اين بگم جمله يه تو بخوام اگه خالصه واال: -
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 ... طور اين که: - علي

 نباشه يا باشه آلبوم حاال...  راحتترم خيلي آهنگ تک با خودم من کال...  جون علي دوني مي: -

 ... بزنم حرفمو...  برسم هدفم به بتونم من که اينه مهم...  نيست مهم

 ... موافقم باهات...  درسته کامال: - علي

 ... ؟ داره...  ؟ نداره عيب که خصوصي سوال: - علي

 . خنديدم

 ... ؟ ديگه باشه چي داره بستگي خب: -

 ... اصليمون بحث سر برم خوام مي کم کم چون: - علي

 ... اش خنده به هم ما.  خنديد

 . پاش روي کوبيد رو دستش يه.  دوربين سمت چرخيد

 ... گرديم مي بر...  ببينيم رو بخشي يه بريم...  اِاِاِاِاِ: - علي

 . بيرون کرد فوت محکم رو نفسش عاطفه

 ... ؟ نبود سخت اصال آبجي ديدي: - علي

 . پرسيد تعجب با علي.  بود دار خنده: - عاطفه

 ... ؟ کجاش: - علي

 .خنديد

 يم همچين رو دوني مي مو به مو خودتون که چيزاي بابا...  هستيااا هم خوبي بازيگر شما: - عاطفه

 ... اي غريبه پشت هفت ميشه باورش آدم پرسي

 رهب برنامه بود نزديک دوباره.  گذشت خنده و شوخي به هم ديگه يکم.  خنده زير زدن استديو همه

 . انتن رو

 ...نکنين فاش زود زياد که باشه حواستون ولي...  بدم لو رو نسبتتون خوام مي کم کم: - علي

 2...  2...  7...  شمردن.  داديم تکون سر خنده با
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 ... بحث ادامه سراغ ميريم...  خب: - علي

 . عاطفه سمت چرخيد

 رب بود شده نوشته مجزا صفحه يک در داستان شروع قبل...  رادمهر خانم دومتون اثر اما و: - علي

 ... واقعي داستان اساس

 اقاتف کامال که اينه منظورم...  حقيقته اساس بر کتاب اين خط به خط..  درسته...  بله: - عاطفه

 ... افتاده

 ... نوشتيد محمد زندگي روي از...  شنيدم من که اونطور...  رو داستان اين شما: - علي

 . خنديد عاطفه.  کرد اشاره من به و

 ... طوره همين...  بله: - عاطفه

 . خنديدم منم

 ... ؟ بدين توضيح ميشه: - علي

 شايد حاال...  سرگذشت اين...  داستان اين بود داشتني دوست و جذاب خيلي برام خب: - عاطفه

 ... بود شادي از پر اندازه همون به پايانش ولي...  بود غمگين اوايلش

 . داد تکون سر علي

 يا تائيد منم..  بپرسين يا بگين شما...  بدم؟ توضيح بايد دقيقا رو چي نميدونم من االن: - عاطفه

 ... کنم مي تصحيحيش

 . خنديد علي

. .. نوشتين دختر يه زبون از رو رمان اون شما...  اومده پيش من واسه االن سوالي يه خب: - علي

 ... ؟ چرا...  دختره يه زبون از ولي محمده زندگي داستان

 ... خب شده نوشته نصر آقاي همسر زبون از: - عاطفه

 ... ؟ شناسين مي شما رو ايشون يعني..  آهان: - علي

 . خنديديم همه
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 ... کامال بله: - عاطفه

 ... ؟ نکرد کمکي محمد خود: - علي

 به اخراش...  کردن کمکم تنها و تک خانومشون رو اوالش...  اواخرش ولي ولي چرا: - عاطفه

 ... کردن کمک نصر آقاي جاها بعضي تصحيح

 .کرد نمي ول علي... !!! .  اومد خوب رو خانومشون.  خنده از ترکيديم مي داشتيم مي همه

 ... ؟ بيارينش کاغذ رو بخواين بعد که شدين سرگذشتي همچين وجود متوجه اصال شما: - علي

 . خنديديم مي هم فقط.  دستشون از شدم ديوونه.  پيچوند مي.  داد نمي جواب هم عاطفه

 ... بودم ماجرا اين شاهد نزديک از خودم من چون: - عاطفه

 ... ؟ هستين رمان اين تو هم خودتون شما يعني آهان: - علي

 . خنديد شيطنت با عاطفه

 ... داريد اختيار: - عاطفه

 . کنيد تموم بابا که بگم هم تونستم نمي.  خنده از شدم مي خفه داشتيم واااي

 چقدر...  هستين دوست محمد همسر با شما که رسيدم نتيجه اين به من پس: - علي

 ... ميشناسينش؟

 ... خيلي از بيشتر خيلي: - عاطفه

 ... جالبه: - علي

 . پرسيد خنده با بعد و کرد سکوت ثانيه چند

 گيزند قصه نقشتون اصل در يعني...  ؟ بودين رمان شخصيت کدوم شما بدونم خوام مي – علي

 ... ؟ بود چي نصر محمد

 . گفتم و کردم اشاره علي به

 ... ؟ بدم جواب من رو سوال اين ميشه: -

 ... ؟ بود چي قصه تو رادمهر خانوم نقش...  محمد بگو: - علي
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 . گفتم بالفاصله

 ... بود زندگيم همه: -

 . حرفمو کردم اصالح.  کردم مکث يکم

 ... بود خواهد...  هست: -

 ... گذاشتن سرکار ملتو ساعته دو...  واال.  کرد هنگ اولش علي

 ... به به...  به به...  رفت و شد تموم...  بعععععله: - علي

 ارهاش صحنه پشت هاي بچه به علي.  پائين بود انداخته سرشو عاطفه.  زدن دست به کرد شروع

 . گفت و کرد

 عروس اين افتخار به رو قشنگه دست بزنين بابا...  مونده باز همشون دهن نگا نگا: - علي

 ... خب دومادمون

 . کرد پر رو استديو کل دست صداي

 .. ؟ کردين ازدواج کي: - علي

 ... بود پيش دوماه که...  بخواي اگه رو عروسي جشن: -

 ...؟ اصفهان تو: - علي

 . دادم تکون تائيد نشونه به رو سرم

 ... اصفهان تو: -

 ... شما عروسي تو کردم اي گرمي مجلس چه من که نماند ناگفته البته: - علي

 مونمشترک زندگي شروع اگه ولي بود پيش دوماه عروسي جشن...  گفتم مي داشتم....  بله بله: -

 ... ميشه سالي يک بخواي رو

 ... من جون...  بزنيد دست براشون ام ديگه بار يه...  بشين خوشبخت ايشاال: - علي

 . زدن دست به کردن شروع صحنه پشت عوامل همه
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 نمخا رمان تو منم راستي...  آهااان...  بودم شاهد خودم...  کشيدن سختي خيلي دوتاشونم: - علي

 ... هستما رادمهر

 . خنديديم

 ... بشينيد هم نزديک ميتونيد داديم لو رو نسبتتون که حاال خب: - علي

 گفتم نشستم مي عاطفه کنار دقيقا که حالي در و شدم بلند جا از

 ... بزنيم باال آستين هم شما واسه بايد کم کم ايشاال: -

 . مياد خوششم چه.  دل ته از. خنديد علي

 ... اينارو پائين بزنه خواد مي يکي...  باالست وقته خيلي ها آستين اين واال: - علي

 . بود گذشته خوش خيلي عاطفه به مخصوصا.  گذشت خنده و شوخي به فقط برنامه بقيه

 . بوديم خنديده هم کلي.  صداسيما در دم کرديم خداحافظي هم علي از شد تموم که برنامه

 . آرود در گوشيشو عاطفه.  ماشين تو نشستيم

 ... دارم تماس چقد...  اووووه: - عاطفه

 ... ؟ کيه: -

 ... الهييي...  آخييي...  ببينم بذار داده هم اس...  دوستم: - عاطفه

 ... ؟ شده چي: -

 . کنم نگاش تونستم نمي بود رانندگي به حواسم

 برات کارتو نشد شرمنده عروسيمه شنبه پنج...  ندادي جواب زدم زنگ خيلي نوشته: - عاطفه

 ... شم مي خوشحال خيلي...  بيا حتما تونستي...  کنم پست

 . کردم فکر يکم.  کشيد آهي

 ... ميريم...  عالي چه...  پنجشنبه...  امممم: -

 . هوا پريد
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 ... ؟ ميريم واقعا...  گي؟ مي راست محمد....  ؟ جدي: - عاطفه

 ... زنجاااااان شهرتون مونيم مي هم رو جمعه...  خدا اميد به..  ميريم...  عزيزم اره: -

 ... برم قربونت...  بشم تو فداي من اي...  گلي خيلي محمد: - عاطفه

 . خنديدم

 ... کوچولو کرديا مي شيطوني علي با خوب: -

 . بود نگاهش تو اي نگراني چه.  جونم اي.  خانومم به بعد.  انداختم عقب به نگاه يه آئينه از

 ... ببخشيد محمد: - عاطفه

 کذاشته سرکار رو مليون پنج و هفتاد که اينه منظورم... ؟ گفتم چي من مگه...  من دل عزيز: -

 ... دادي نمي لو پيچوندي مي خوب...  دوتايي بودين

 . خنده زير زديم

 . عروسي بيان که بود قرار هم اونا و ميريم که گفتيم.  ما خونه اومدن کيميا و شهاب شب

 . خالي دست همه و بود جمعه پنجشنبه

 من.  پشت هم خانوما و بود نشسته من کنار شهاب.  رفتيم ما ماشين با.  افتاديم راه صبح پنجشنبه

 . اومدم عشقم با متاهلي مسافرت يه و نمردم آخ.  کردم مي رانندگي

 به فردا و باشيم اونجا رو امشب.  اينا عزيز خونه بريم که شد اين بر تصميم.  رسيديم ظهر

 . نداشتيم وقت زياد که عاطفه و من مخصوصا.  بزنيم سر ها خانواده

 . کرديم استراحت و خورديم و کردن درست ناهار خانوما

 ولقب سر آخر کيميا و برن هم با کرد اصرار کيميا به خيلي.  شد اماده و گرفت دوش رفت عاطفه

 ميخوريم هم با چيمونو همه گفت مي عاطفه.  بده نشون دوستاش به رو خودش مدتها بعد که کرد

 . داشتن ذوق چقدم.  تاالر رسوندمشون و شدم بلند من. 

 که گفتن و زدن زنگ خانوما گفت شهاب اومدم که بيرون.  گرفتم دوش يه و برگشتم خودم

 . رفتيم شام موعد از زودتر ساعت يه.  بريم بايد هم ما و کردن دعوت شام واسه هممونو
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 . کرديم مي صحبت هم با و نشستيم گوشه يه

 رنص محمد وجود نبود حواسم... که نميشناسه مارو کسي بيايم چي واسه ما گفتم مي:- شهاب

 .... بشيم عزيزتر هم دوماد از ميشه باعث

 . همشون.  انداختن عکس باهامون بودن تاالر تو که کسايي همه ديگه.  پشتش زدم و خنديدم

 ودب اومده پيش واسش کاري.  خورد زنگ شهاب گوشيه که بوديم صحبت مشغول دوباره شام بعد

 . فت ور من به سپرد رو خانوما. 

.  ودب کوچولوم خانوم.  خورد زنگ گوشيم.  موندم خانوما منتظر يکم.  در دم رفتم پاشدم منم ديگه

 . دادم جواب.  بودم کرده سيو " جونم " رو اش شماره

 ... ببين راستتو سمت مخمد: - عاطفه

 . داد مي تکون دست واسم داشت.  چرخيدم

 .... اينجا بيا: - عاطفه

 و سالم دوستاش.  سمتش رفتم.  بود تنم بودم پوشيده مازيار عروسي که شلواري و کت

 کردم نگاه کيميا ب.  بهم کرد معرفيشون.  کردن باهام گرمي احوالپرسي

 ... اشناس چقد اتون چهره شما خانوم: -

 . خنديدن

 ...متاسفانه نميشناسم رو شما اصال من ولي: - کيميا

 .... اي اي اي اي: -

.  دمش باهاش صحبت مشغول و بغلم تو روگرفتم کيميا کوچولوي.  بودن کرده ذوق خيلي دوستاش

 ... جونم اي

 . گفتم گوشش دم. بوسيد رو غزاله و شد بلند پاش رو.  ايستاد روبروم اومد عاطفه

 ...داريما دل ماهم خانوم حاج: -

 . کرد نگاه بهم.  دراورد زبون برام
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 اقامون؟: -

 ... ضعيفه جونم:-

 .... خواااااهش اقامون …؟ گردوني عروس بريم ميشه: - عاطفه

 فياص لهجه با. نميشد حيف.  بود زده سرم به بوسيدنش هوس بدجور.  بود گرفته رو کتم گوشه

 . گفتم

 ...بخواه جون شوما: -

 . خنده زير زدن دوستاش

 متس کردم راهنماييشون.  ميان باهامون دوستاشم ميدونستم.  شدن ماشين سوار داماد و عروس

.  قبع هم بقيه و کيميا و نشست جلو عاطفه.  نفرشون سه فقط البته.  اومدن کليه با.  ماشين

 . کردن مي عذرخواهي دوستاش.  فرمون پشت نشستم.  بغلش دادام رو کيميا کوچولوي

 . دستعاطفه داد فلش يه کيميا افتاديم راه اينکه بعد يکم

 ...داريم اهنگ: -

 ... ميدونم...  ندارين اينا از محمد اقا نه:- کيميا

.  کنه کنترل خودشو نميتونست ادم...  اهنگايي عجب...  ياحسين.  انداخت فلشو عاطفه.  خنديديم

 مي کل گاهي و زدن مي دست همشون.  کنه بلند اهنگو گفتن مي پشت از يواشکي دوستاش

 . کردن شلوغ کلي.  کشيدن

 ميگفتم.  کردم مي کم من هي و کرد مي بلند عاطفه هي

 .... زشته: -

 ... خودش جاي چي هر...  فرستاديم صلوات کلي تو اون خدا به محمد اقا: -کيميا

.  دراوردن اصول ادا و کردن شلوغ کلي خالصه.  شد بلندتر باز اهنگ صداي.  خنده زير زدن همه

 . بودن شلوغ.  بودن حال و شور با بس از.  اينا با شد نمي پير ادم

 کجا؟ اينا بودم مونده اخه!!! ...  تو رفتن هم اينا...  مادرش خونه بردن رو عروس
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 اومدن شدن که سير.  بود من پيش هم غزاله.  اومد مي بيرون که بود اينا صداي فقط هم داخل از

 . اينا عزيز خونه سمت رفتيم و هاشون خونه رسونديم رو همه.  بيرون

 گوشه هي حياط تو.  بکنم دل تونستم نمي.  بود خوب خيلي هوا.  داخل رفتيم و کردم پارک ماشينو

 . ايستادن روبروم کيميا و عاطفه.  نشستم

 ... محمد اقا نکنه درد دستت-

 . خنديدن و گفتن همزمان دوتايي

 ... نداشت را شوما قابل: -

 ...تو؟ نمياي: -عاطفه

 ... خب ببريم لذت قشنگي اين به هواي از بشينين...  بابا نه: -

 ... يدکن مرور عروسيتونو خاطرات و اينجا بشينين دوتا شما...  شوهرم پيش تو برم من: - کيميا

 دش خيره اسمو به.  بغلم تو کشيدمش بيقرار.  کنارم نشست و اورد در رو چادرش عاطفه.  او رفت

 دوباره.  بوسيد رو گردنم زير و اورد باال رو سرش.  صورتم روي اومد نگاهش.  اون به هم من. 

 ... کرد نگاهم يکم.  کرد جا بغلم تو رو خودش

 لوممع.  ميکنه کارو اين کشه مي خجالت وقت هر دونستم مي.  ام سينه تو کرد قايم رو صورتش

 ... گذره مي کوچولوش کله تو چي باز نبود

 . اومد حرف به خودش بپرسم اينکه قبل

 ... مخمد: -عاطفه

 ... جونم اي: -

 ... ديگه خودشون خونه رفتن شوهرش و فاعزه االن: - عاطفه

 . اومديم مي عروسيش از االن که بود دوستش همين منظورش

 ... بشن خوشبخت ايشاال...  سالمتي به خب: -
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 محکم . بيرون کرد فوت رو نفس حرص با.  کنم اذيتش خواستم مي ولي يهچ منظورش ميدونستم

 . بوسيدم رو اش پيشوني و دادم فشارش

 ....چي؟ که خب: -

 برم... بهشون؟ بگه چي ادم...  خوان مي نوه ازم...  دلخوشن چه کن نگاه رو ما ماماناي: - عاطفه

 ……هنوز من بگم

 رو کوبيد اروم مشت يه.  موهاش روي کشيدم دست روسريش زير از و خنديدم.  نداد ادامه ديگه

 . ام سينه

 نيک مي ثابت بهم داري کارت اين با... بگيري؟ خودتو جلوي ميتوني چطور واقعا تو محمد: - عاطفه

 .... که...  که

 . صورتم مقابل گرفتم رو سرش و گرفتم دستام با رو صورتش طرف دو

 ....؟؟؟؟ که:-

 . گفت بچگونه لحن با.  پايين رفت صداش

 ... نمياد خوشت من از که: - عاطفه

 . کرد يخ پام و دست.  ايستاد قلبم لحظه يه

 ...زدي؟ که بود حرفي چه اين… ؟ چي يعني: -

 ... باشه داشته ميتونه اي ديگه دليل چه پس خب: - عاطفه

 . بغلم تو کشيدمش بازم و دستم تو گرفتم دستشو

 ... کوچيکي هنوز تو...  گفتم که بهت: -

 ... نيس خوبي دليل اصال... چي؟ يعني مخمد: -عاطفه

 . بوسيدم هم سر پشت چندبار دستشو

 يجلو مقاومت واسم دنيا کار سختترين وهلل...  ندارم کششي هيچ من نکن فکر معرفت بي: -

 ... گيرم مي خودمو جلو فالکتي چه با نميدوني...  خورم مي قسم دارم...  توعه
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 ...چرا؟ اخه خب: - عاطفه

 هعشق عشقم بفهمونم بهت خوام مي...  رو واقعي عشق...  کنم ثابت عشقمو بهت ميخوام چون: -

 وت...  روحتو...  خوام مي وجودتو...  خوام مي خودتو يعني خوامت مي ميگم وقتي کنم ثابت بهت... 

.. . نيست نياز روي از نمخواست...  نيست هوس رو از عشقم بگم خوام مي...  نکردم جايگزين رو

 .... جسمتو الل زبونم نه...  ميخوام خودتو فقط و فقط

 ... دونن مي ادم و عالم همه اينو محمد:- عاطفه

 .... ام پاچه تو افتاد مي قلبم کرد مي اينکارو وقت هر دونه مي خدا.  بوسيد رو ام سينه روي

************** 

 " عاطفه "

 گهماهن شهربازي قرار عزيز عصر.  بوديم اونجا عصر تا.  زديم سر مادرامون و پدر به رفتيم صبح

 . بازي شهر رفتيم شام.  عزيز و داييم و من خانواده.  کرد

 ديمش بلند جوونا ما بعد.  نشستيم دقه ده و کرديم پهن انداز زير درخت از پر و سبز سر جاي يه

 . بازي وسايل سراغ رفتيم

 تنميذاش و دادن مي امون ملت اگه گذشت مي خوش بيشتر خيلي.  کرديم تست رو همشون ديگه

 ... اه اه اه....  مار زهر و کوفت و امضا و فيلم و عکس همش.  باشه ما با دقه دو محمد

 ... صبا کشتي اوليش...  چيز دو موند فقط حاال خب: - شيدا

 . پريد رنگم

 ... نهههه: -

 ... اره: - شيدا

 ... کنم مي نگاتون پايين ازين من برين شماها پس:-

 پام . نشدن حريفم ولي کردن اصرار کلي شيده و شيدا.  داشتم وحشت و بودم نشده سوار حاال تا

 . نميام بال و اال که کفش يه توي کردن رو

 ...نميام منم پس: - محد
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 واقعا ولي.  برم هم من محمد هواي به تا بردش کشون کشون و کرد راضي زور به رو محمد شيدا

 . نميتونستم

 به.  رسيدمت مي واقعا.  نه که نه گفتم.  کرد اصرار و پايين اومد باز نرفتم ديد شيدا.  نشستن رفتن

 فحر باهاش باز نيش با کردن شروع.  کنارش نشستن دختر تا دو لحظه همون.  کردم نگاه محمد

 . ريخت قلبم.  زدنش

 هرفت دادنش دست از مرز تا بار يه.  پوشوند رو بدنم تموم سردي عرق.  کردم مي سکته داشتم

 . شد پر چشام.  بود ترسيده چشمم ديگه و بودم

 . گرفت رو ام شده ميخکوب نگاه رد شيدا

 ... ميام...  شيم سوار بريم شيدا: -

 . مقابلشون ايستاد شيدا.  باال رفتيم ها پله از.  زد قهقهه

 ... بود ما جاي اينجا ببخشيد: - شيدا

 . محمد به چسبوند خودشو عوضي کصافط ي دختره

 . بشينيم نصر اقاي کنار ميخواييم ما اخه...  ميشه جا نفرم يه برا اينجا بيايد: -

 بغضم مونده کم.  شدم مي خفه داشتم.  مماس مماس. محمد بدن به بود چسبيده بدنش کامال

 گفت بلند.  هم تو بود رفته اخماش.  کرد باز جا يه و کنار کشيد خودشو محمد.  بترکه

 ... بشين اينجا بيا...  خودم کوچولوي بيا: - محمد

 . ها دستشه اش حلقه خوبه حاال.  طرفم کرد دراز رو دستش

 . خودش طرف کشوند منو محمد.  شد گرد چشاشون.  محمد دست تو گذاشت رو دستم شيدا

 ... جونم اي: -محمد

 پرسيد دختره

 ...؟ خواهرتونه: -

 . گفت کنه نگاهش اينکه بدون بود هم تو اخماش که درحالي و سردي لحن با محمد
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 ... هستن همسرم: - محمد

 گفت دوستش.  پريد دختره روي از رنگ

 .. اونور بريم پاشو...  خانومتونه جاي دونستيم نمي شرمنده: -

 و شيده و شهاب.  نشستيم هم کنار شيده و محمد و من.  کرد بلندش و گرفت رو دختره دست

 . خنده زير زدن همشون رفتن که دخترا.  سرمون پشت هم کيميا

 ...اومدي؟ نمي...  ؟ خانوم عاطي شد چي: - شهاب

.  کرد نگاهم محمد.  ما رو کردن زوم و روبرومون نشستن دختر تا دو.  شد پر چشمام دوباره

 . چشام تو زل و ام چونه زير گذاشت دستشو

...  بريزه مرواريدات اون از قطره يه فقط...  قطره يه...  قسم واحد و احد خداي به: -محمد

 ...کنم مي خراب دوتا اون سر رو رو شهربازي

 اي مهربوني و عشق چه با کيميا.  شنون مي دارن جلوييا و سريا پشت نبود مهم براش انگار

 زدم لبخند.  کرد مي نگاهمون

 ... نبودي خواننده کاش...  نبودي معروف کاش: -

 شونه ورد کرد حلقه دستاشو يه.  کرد نزديک بهم خودشو بيشتر.  گفتم دلم ته از. زد برق چشماش

 . اروم خيلي.  کرد حرکت صبا کشتي.  گرفت دستش تو رو دستام جفت اش ديگه دست با و ام

 گفتم گوشش دم

 ... کني پاک ات شناسنامه تو از اسممو ميتوني راحت تو...  بترسم بده حق خب: -

 . گرفت رو صورتم طرف دو

 مالکيت مگه...  کامل کامل...  توعه مال ذهنم فکرمو همه...  قلبم همه...  روحم همه...  من: -محمد

 ... نميره بين از وقت هيچ که توعه مال من از چيزايي... ؟ ها... ؟ جسميه ققط

 رست از داشتم.  اش سينه تو کردم فرو سرمو.  شد مي تر تند لحظه به لحظه داشت صبا کشتي

 اشيد هم اونور از.  زدم جيغ.  پايين اومد وحشتناک و تند و باال رفت لحظه يه.  کردم مي سکته

 . شد مي بد داشت حالم.  ميشدم جدا صندلي رفتاز مي پايين وقتي.  بهم چسبوند رو خودش
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 مي باز ولي.  شيدا طرف يه از و بود کرده بغلم محکم محمد طرف يه از.  کردم مي سکته داشتم

 . شده سفيد گچ مثل رنگم دونستم مي.  ترسيدم

 ردخو مي بهم داشت حالم.  شديم پياده.  گذشت قرن يه اندازه برام.  ايستاد تا شدم زنده و مردم

 فتمر نشه ناراحت محمد اينکه براي ولي نبود خوب حالم اصال.  پرنده بشقاب سمت رفتن ها بچه. 

 به گالب تا داشت نگه رو خودم زور به.  دهنم تو اومد مي داشت جوارحم و اعضا واقعا ديگه. 

 نشد خوردن مشغول همه.  بودن کرده پهن رو شام سفره.  خانواده سمت رفتيم.  نيارم باال روتون

 زشا...  دستم داد و گرفت لقمه يه محمد.  کنم نگاه غذا به تونستم نمي اصال.  بود الويه ساالد. 

 و مدهن جلو گرفتم رو دستم.  ميارم باال دارم کردم احساس که دهنم تو بودم نبرده هنوز.  گرفتم

 نگه خودمو زور به.  بود دور هم لعنتي.  بهداشتي سرويس سمت دويدم و شدم بلند.  زدم عق

 ... آخيشششش.  راحتشدم و آوردم باال يکم روتون به گالب بازم و داخل رفتم.  داشتم داشتم

 .گفتم خنده با.  بودن ايستاده نگران با شيدا و محمد رفتم که بيرون

 ... کنين نمي باور...  نميشم سوار ندارم اشو جنبه گفتم بهتون: -

 . گفت گوشم دم اروم شيدا!!! بيت اهل سمت افتاديم راه.  شد راحت خيالشون

 ... محمد اين داره هايي توانايي عجب: - شيدا

 . پرسيدم خنده با

 ... ؟ چطور: -

 ... ؟ کرد ات حامله چطوري باال اون: - شيدا

 . گرفتم ازش محکم نيشگون يه

 ... ادب بي: -

 و ودب رومون نگاها همه.  دستم.  داد مي و گرفت مي لقمه محمد.  سفره سر نشستيم باز و رفتيم

 ستد باهاش منم اينکه از قبل.  داد دست بهم بودن انگلستان ملکه احساس باز.  توجه بي محمد

 . زد لبخند کردم که نگاهش.  شدم عزيز موزيانه هاي نگاه متوجه بدم

 ... ؟ شد بد حالت چرا...  ؟ شده چي: - عزيز
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 ... ساده تهوع حالت يه...  هيچي: -

 ... ؟ خبريه: - عزير

 . شد گرد چشمام

 ... ؟ خبري چه: -

 ... ؟ بارداري: - عزيز

 زور از زدن مي گاز زمينو داشتن که شيده و کيميا.  خنده زير زدن همه.  گلوم تو پريد غذا لقمه

 . ريخت مي آب برام هم.  خنديد مي هم.  پشتم زد مي هم محمد.  خنده

 . کشيدم سر رو اب ليوان

 ... بيخيال عزيز: -

 که بهش انداختم تيکه يه.  گفتم چيزي يه محمد گوش دم شدن خودشون کار مشغول که همه

 |... : بياد حال جيگرم

 مي شار هم رو دندوناشو حرص از.  سفره توي گذاشت دستشو توي لقمه.  داد قورت رو اش خنده

 . گفت آروم.  کرد مي نگاهم و داد

 .. پاشو...  کنم ادبت رو تو بايد من بريم پاشو...  پاشو: - محمد

 . شد جلب بقيه توجه.  دهنم تو اومد مي داشت قلبم.  کشيد رو دستم

 ... ميايم االن ما...  ببخشيد: - محمد

 زشا عقبتر قدم يه منم و رفت مي راه تند تند.  شدم بلند مجبورا.  کشيد رو دستم و شد بلند

 باز ماشينو قفل.  پارکينگ سمت کشود منو.  کردن مي نگاهمون همه.  دويدم مي دنبالش داشتم

 رو ها در بود رمضون ماه برنامه ويژه که شب اون ومثل نشست.  عقب صندلي داد هلم آروم و کرد

 فتمبي تا شد باعث اين و کشيد بودم داده تکيه بهش که رو دستم.  بود تاريک جا همه.  کرد قفل

 . صندلي کف بود چسبيده کامال ام تنه پائين ولي بود آويزون پاهام.  صندلي روي

.  بود متري ميلي صورتم با صورتش فاصله.  کشيد مي نفس تند تند و بود عصبي.  روم شد خم

 . صوتم روي شد مي پخش هاش نفس
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 ... ؟ ها...  ؟ نميخوام رو زنم من که:  - محمد

 . گفت خشم با.  بود صورتم رو کامال ولي ديدم نمي واضح صورتشو

 ... ؟؟ خوام نمي رو تو...  من...  بده منو جواب: - محمد

 . زد داد.  کردم غلط خدايا.  عصبانييتش از ترسيدم مي.  بودم کرده سکوت

 ... ؟ آره...  بده منو جواب گفتم: - محمد

 هاشم نفس.  بود عصبي خيلي.  دادم تکون منفي عالمت به سرمو.  لرزيدم خودم به لحظه يه

 ور همديگه کرديم مي نگاه فقط.  زد مي دهنم تو رسما.  دهنم تو اومد مي داشت قلبم.  نبود نرمال

 . کرد مي هم صحبت حالت همون در.  صورتم جاي همه بوسيدن به کرد شروع امان بي. 

...  مصب ال...  خوامت مي...  علي...  والي...  به...  خوامت مي..  موال...  به...  خوامت مي: - محمد

 ... ؟ ها...  ؟ ها...  ؟ کنم ثابت...  بهت...  چطوري...  آخه...  زندگيم...  همه...  زندگيمي...  همه

 . گفت گوشم دم شد که آروم.  طوالني مدت يه.  بغلش تو کشيد رو من و کرد بلندم

 ... ؟ آره...  شدي؟ ادب: -محمد

 . بوسيدم گردنشو

 ... کني ادبم تو تا کنم ادبي بي ابد تا خواد مي دلم: -

 . داد فشارم بغلش تو محکم

 ... نکن اذيتم موال رو تو...  نکن اذيتم...  بد...  قرارتم بي بد: - محمد

 ... چشم: -

 ... جونم اي...  جونم اي: - محمد

. 

. 

 . 
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 مياکي و شهاب.  بوديم رسيده.  بود صبح يازده ساعت.  تهران سمت به افتاديم راه بعد روز صبح

 رو چشمام و صندلي به دادم تکيه رو سرم.  بوديم خونه راه تو و خونشون بوديم رسونده هم رو

 .... بستم

 . کردم باز رو چشمام.  بوسيد و کرد بلندش.  دستش تو گرفت رو راستم دست محمد

 .... نکني اينکارو ديگه که بدم ترکت نميتونم آخر من: -

 بود روبرو به نگاهش.  منو دست راستش دست با و بود گرفته رو فرمون چپش دست با.  زد لبخند

. 

 ... خانومم: - محمد

 ... ؟ آقامم بله: -

 .خنديد

 ... ؟ گذشت خوش دوستت عروسي: - محمد

 . گرفتم صندلي از رو ام تکيه

 ... غزاله مخصوصا...  بودن شده زده ذوق کيميا ديدن از چقد ها بچه...  خيلي...  محمد خيلي: -

 ... الحمدهلل خب: - محمد

 ... ؟ مخمد: -

 ردب مي دل بدجور لبخنداش هنوزم.  لبخند با. کرد نگاهم مهر نهايت با کرد ترمز قرمز چراغ پشت

 ... ازم

 ... آقامون عاشقتم: -

 يطوالن و محکم و گردنش دور کردم حلقه رو دستام.  کرد نگاه را رو به رو.  شد تر عميق لبخندش

 . بوسيدم رو اش گونه هم سر پشت بار چند و

 ... بردي ابرومونو...  خوب دختر آفرين: - محمد
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 ور دستش و زد لبخند يه پليسه.  کرد مي نگاهمون داشت راه چهار پليس.  گرفتم رو نگاهش رد

 مسال جواب سرش حرکت با محمد.  شدم جدا محمد از سريع.  برد گوشش کنار نظامي سالم مثل

 . صورتم رو گذاشتم رو دستام.  داد رو پليس

 ... شد بد خيلي...  وااااي: -

 ... بگير جوابتو جلو بيا...  نکرديم که جرم...  سرت فدا: - محمد

 . نشوند ام گونه روي بوسه يه محمد و جلو رفتم.  نبود حواسش.  انداختم پليسه به نگاه يه

 که افتادم روزايي ياد.  کردم مي نگاه روم به رو خيابون به.  کرد حرکت ماشين.  شد سبز چراغ

 ... کردم زمزمه اطمينان با لب زير.  خوردم مي رو محمد داشتن حسرت

-: 

 « فيکون کن له يقول ان شيئا اراد اذا امره انما »

 « ترجعون اليه و شيء کل ملکوت بيده الذي فسبحان »

 يس سوره

 . ياسين سوره اخر آيه دو

 :بود مطلب اين رسوندن رمان اين تو سعيم تموم

 ؟ شنوي مي را خدا خنده صداي

 ... شنيده را دعاهايت

 ...خندد مي پنداري مي محال آنچه به و

 .... باشين بوده راضي اميدوارم

 ... شما همه از ممنون دنيا يه

 دارم دوستون

 حق يا

 پايان
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