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 مقدمه؛.خدا بنام

 

 "فریب"و"سیب" اند بوده قافیه هم همیشه

 "سیب" ...,میگوییم هم حاال و داد فریب را حوا و آدم که سیبی همانند

  میدهیم فریب را عکاسی های دوربین و

 :رمان خالصه ...لبخندمان این پشت را اندوهمان کنیم پنهان تا

 ور زندگیش از قسمتی یه که...لجباز و مغرور دختری!آالگل بنام دختریه مورد در داستان
 . ..بشه نباید که میشه کسی داده دل

 آال:_زد صدام آروم شیما که داشتم رو خونه زنگ شنیدن انتظار.بود آخر ساعت:1 قسمت
 ؟؟

 ...میز روی گذاشتم سرمو

 رسید؟ کجا به عرفان با.. ات رابطه.چیزه... میگم_ شیما؟ جانم_

 !تمیرف یورتمه اعصابم رو کسی کنه،انگار نصیحتم میخواد هم شیماباز فکراینکه از

 کات برخ شنیدن منتظر فقط شیما؟نکنه چیه:_گفتم و کردم بلند میز رو از سرمو حرصی
 عرفانی؟؟ منو کردن

 مکث کمی بعد و کرد بازی ظریفش انگشتای با و کرد بلند میز رو از سرشو آروم
 !نیست ما ازهیچکدوم.. نیست تو از عرفان.. آال !آره راستش:_گفت

 وشگ حرفم به بار این فقط!خواهری... آالگل:_گفت که بشم نصیحتاش ادامه مانع خواستم
 .فکرکن بهش خوب کن و گوش فقط.میکنم خواهش.کن

 چی میدونی بیاره سرت بالیی یه پسره این نکرده خدایی..اگه ای دنده یه و غد تو
 نمیخوای که تو...نیس بیشتر که سالت11!چندسالته؟ مگه!میشکنی... آال میشه؟میشکنی

 حرفاشو و بذاری ساره با قرار یه نمیخوای هیچوقت چرا اصال!..؟ بشی داغون سن این تو
 کنی؟ گوش
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 کیه؟ دیگه ساره:_ گفتم و کردم نگاهی خوشگلش چشمای به اخم با

 یخوادم و بوده دوست عرفان با میگفت که دختره همون.ساره!نه نگو هپروتی تو میگم بیا_
 . ...بگه بهت چیزی یه

 :2قسمت

 ساره با میگه خودش دارم؟؟عرفان چاخان ی دختره اون به چیکار من بابا بروو.آهان_
 دوست عرفان با من میگه من به حسود سوسول بچه این اونوقت نبوده دوست هیچوقت
 !هه..بشناسونم بهت خوب و عرفان بذار آال بودم

 یهرچ عرفان مطمئنم من...نیس بدجنسی دختر من بنظر.بشنوی حرفاشو نداره ضرری_
 !میزنه الف میگه

 زا مهمان..آال برم باید زود من:_ بوسید رو ام گونه شیما.شد زده لعنتی زنگ این باالخره
 .عزیزم فعال.داریم اصفهان

 .فعال برسون سالم..اوکی_

 که سمتش برم خواستم...دیدم منتظر خیابون اونطرف رو عرفان. شدم خارج مدرسه از
 ! ساره..اووف ..کردم نگاه عقب به.گرفت رو دستم مچ یکی

 . دارم کارت وایسا آالگل_

 .برم میخوام بگو زود:_ گفتم همیشگیم اخم با

 انقدر چرا واقعا...میلرزه خشم از میکردم احساس.انداختیم عرفان به نگاهی همزمان هردو
 هابار  که کنه؟من جدا هم از مارو میتونه دیگه هرکسی یا ساره میکنه فکر و شده حساس
 برق نگارا میبینه من کنار رو ساره هروقت که کرده نگرانش چی...نمیکنم ترکش گفتم بهش
 جواب حتی میده اخطار همیشه که هست چیزی یه ؟حتما کردن وصل بهش ولت222
 دختر این شر میخواد فقط اون!آال؟ شدی مثال؟دیونه چیزی چه!ندم هم رو ساره سالم
 ...بشه کم حسود

 ؟آالگل؟؟؟...آال_
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 لیو نیست فرصت االن میگم_  گفتی؟ چی نه_ نشنیدی؟؟!بودما تو با کجایی_  بله؟_
 ثلم بخدا!نیست ضررت به بزنم میخوام که حرفایی..بذار قرار باهام روز یه میکنم خواهش
 ..!آال دوستدارم خواهرم

 .خدافظ مرسی..!هه_

 

 3قسمت

 ساره ذارمب نباید بود گفته بهم...افتاد راه حرفی هیچ بدون عرفان و شدم ماشین سوار سریع
 حس این فعال کردم سعی که بود اومده سراغم به عجیب کنجکاوی حس یه ولی.بیاد طرفم
 غرورم هم ازطرفی و بود شده تنگ صداش واسه دلم.بشه آروم عرفان تا کنم سرکوب رو
 اواقع.کردم نگاه عرفان رخ نیم به... دادم ادامه سکوتم به پس.بزنم حرفی نمیداد اجازه
 ی همه هاش،با بداخالقی ی باهمه داشتم دوسش رو بشر این واقعا من.بود داشتنی دوست
 شکخ صدای که دستگیره سمت رفت دستم.داشت نگه خونه در جلوی...رفتاراش و حرکات
 !؟... نشنیدم:_گوشم به انداخت خط بدجور سردش و

 چیو؟؟:_ گفتم متعجب

 ! ..خواهیتو معذرت:_گفت و زد کوتاهی پوزخند

 . . ...کار ساره با من بخدا عرفان!!!چی؟ خواهیه چی؟؟؟؟معذرت:_ گفتم ناخودآگاه

 شد خفه گلوم تو زد که دادی با حرفم بقیه

 فتمنگ بپری؟مگه هرزه دختر این با نمیاد خوشم نگفتم بت بار هزار مگه!!!!درد و عرفان_
 ؟؟؟؟؟ آال نگفتم مگه!!بدی؟ جوابشو واستی برسه چه نمیکنی نگاشم کشت خودشم

 میزنه؟؟ داد من سره که کیه پسره این!!بود بازمونده تعجب از چشمام

  گقتم بلند خودش مثل منم

 ات هکاس نیم زیر ای کاسه یه شدم مطمئن رفتارت این با حاال!!!نکن بلند من رو صداتو_
 .... میترسی ساره وجود از تو.بفهمم من نمیخوای که هست چیزی یه!هست
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 ... شدم خونه وارد و بستم محکم رو ماشین در و شدم پیاده

  ...داد رفتنش از خبر ماشینش الستیک وحشتناک صدای

 روبه...نشدن من اومدن متوجه و بودن نشسته وی تی جلوی بابا و مامان:7قسمت
 . سالم:_گفتم هردوشون

 .. سالم:_گفتن همزمان هردو

 مامان؟ دختر خوبی_ مامان

 .ممنون_

 .بیار قهوه تا سه!!؟..سمیرا_بابا

 خبرا؟ چه!خانوم آالگل..خب_بابا

 ...بابا سالمتی_

 شکیم جین شلوار.برگشتم اتاق به و خوردم سریع رو ام قهوه!نداشتم زدن حرف به تمایلی
 رژ هی شامل آرایشم.انداختم طرفم یه و بافتم موهامو.پوشیدم رو سفیدم خز یقه پالتوی و

 ور سفیدم های بوت نیم و سرکردم رو مشکیم بافت کاله...میشد ریمل و مالیم صورتی
 . پایین رفتم و برداشتم رو وسایلم و کیف و پوشیدم

 گفت دیدنم با بابا

 آال؟ میری کجا_

 ... بیرون میرم ها بچه با_

 .باشین خودتون مواظب_مامان

 خدافظ. چشم_

 ... شدم ماشین سوار سریع و کردم تند هامو قدم... بودن منتظر بیرون بچها 

 .سالااام_
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 من خره سالم_مژگان

 .عزیزم سالم_خنده با شیما

  عجقم سالم_نازک صدای با شایان

 با انشای وقتی از و عشقم میگفت بهم همیشه مژگان.خندیدیم تامون هرسه لحنش این با
 ..!خره میگه بهم و میشه حرصی میاره در رو اداش زنونه لحن

 بعد و..بخره هدیه و لباس دوستش تولد واسه میخواست مژگان چون خرید مرکز رفتیم اول
 ...رستوران رفتیم هم

 ...موندیم منتظر و دادیم سفارش غذایی هرکدوم

 فتر  دستم..شده تنگ واسش دلم!االن؟ چیکارمیکنه من از خبر بی...بودم عرفان فکر تو
 ...خورد تکون چشمام جلوی دستی..!لعنتی غرور.. این ولی گوشیم سمت

 .کردم نگاه بهش شایان صدای با

 !شده؟؟ چیزی..انگار پکری امشب!آال؟ چیه_

 ..خوبم بابا نه_ گفتم و خندیدم مصنوعی

 !ن؟گرفت باری ازت زیادی الهییی!هست چیزیت یه انگار میگه راست شایان من خره_مژگان

 گفتم و کردم ای خنده تک

 !دیونه گمشووو_

 هیچوقت...میفهمید منو خوب شیما.میکرد نگاهم عمیق... افتاد شیما چشمای به نگاهم
 !کرد پنهون ازش رو حقایق نمیشد

 

 

 عرفان که سمتی به فکرمو کردم سعی.شدیم خوردن مشغول و آوردن غذاهارو:1 قسمت
 !کنم منحرف نباشه
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 گفتم ها بچه به رو شد تموم که غذام

 موافقه؟؟ تهران با،بام کی_

 ستسخ راننده! بابااااا بیخی:_گفت شایان ولی کردن اعالم خودشونو موافقت شیما و مژگان
 !میاد خوابش...

 !اکثریته با رأی ضمن در...شایان نشو لوس إإإ_

  گفت و بازوش تو زد مشتی شیما !دیگه کنم قبول مجبورم...تنها و مظلوم منم_شایان

 !پرووو بچه انداختی لنگ مظلوم پیش تو هههه_

 که ودب خواننده صدای و بودیم ساکت مقصد به رسیدن تا و شدیم خارج رستوران از خنده با
 .. .میشکست رو سکوت

 که ودب زدن حرف مشغول شایان.. نشستیم ها نیمکت روی هم بعد و کردیم روی پیاده کمی
 بلندشدم جام از

 !آبجی؟ میری کجا_شیما

 .شدم دور ازشون و.... .بگیرم بستنی میرم_

 بهتر رفتارش اوایل اون چقدر...اینجا اومدیم عرفان با که بار اولین..!بخیر یادش
 ...پیام و زنگ یه از دریغ و میگذره ساعتها االن...اما.بود

 دادم پیام بهش بشه آماده ها بستنی تا

 !!نیست ازت خوبی؟خبری سالم_

 اومد پیامم جواب... گرفتم هارو بستنی

 .میزنم زنگ بهت خودم بعدا دارم کار فعال آال.خوبم سالم_

 لبخند با و عادی خیلی!دیوار تو کنم پرتاب رو بستنی سینی و گوشی میخواست دلم حرص از
 . پیششون برگشتم تصنعی

  گفت زیرگوشم.. بودم نشسته شیما کنار
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 !شده؟ بحثت عرفان آال؟با شده چیزی_

  گفتم و زدم لبخندی

 ...میزنیم حرف بعدا_

 ...خونه برگشتیم خوردیم که هامونو بستنی

 ... بخوابم کردم سعی و بردم پناه تختم به!ساکت ی خونه بازهم

 

 

 

 بود ظهر12اوووف..کردم ساعت به نگاه.بود روشن اتاق...بازکردم آروم چشمامو:9قسمت
 یالخ به...شد بلند گوشیم پیامک دایص لحظه همون که نشستم تخت رو!خوابیدما چقدر
 !!!تبلیغاتی پیام!باطل خیال زهی ولی...گوشی سمت برداشتم خیز باشه عرفان اینکه

 ..ودب آشپزخونه تو سمیرا... پایین رفتم لباس تعویض و صورتم و دست شستن از بعد

 ...بخیر ظهرتون خانوم سالم_

 خونن؟ بابا و مامان!سمیرا؟.ممنون_

 ... خانوم بله_

  نکنه؟ خبریه چطور؟امروز_

 گفت و گرفت طرفم رو چای فنجون

 حاضر دارن هم آقا و خانوم.دعوتن هم هادی آقا.تهران اومدن خانوم هما امروز.خانوم بله_
 ...میرسن االن چون...میشن

 غلب پریدم و میز رو گذاشتم رو چای فنجون!بکشممم جییییغ خوشحالی از میخواستم
 استم مثل و بود کرده کپ بدبخت سمیرا خخخ!دیگه شادیه ی تخلیه نوع یه اینم...سمیرا
  گفتم خوشحالی با...دیده منو اخم فقط بیچاره داره حق بود وایستاده من بغل تو
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 سمیرا؟؟؟ میگی راست_

 گفت و زد هولی لبخند.کردم جداش بغلم از

 .خانوم میگم راست بخدا_

 میکرد سفارش که... دیدم آماده و حاضر رو مامان راهرو تو.شدم اتاقم راهی خوشحالی با
 ...پایین برم و بشم آماده سریع

 چندسال!داشت رو واقعی مادر یه حکم واسم که عزیزم ی عمه.بود من ی عمه هما،تنها
 شا خونه تو بود،تنهایی نشده دار بچه که اونجایی از عمه و کرد فوت هما عمه شوهر پیش
 العاده فوق و مسن تقریبا خانوم یه...شد موندگار هستش شمال در واقع که

 عمو و همه،باباهمایون عمه!منه چشای رنگ کپی هاش چشم رنگ که...مهربوووون
 بابا رو هما عمه مهر کمی کاش..!رسمی و بود جدی برادرش و خواهر بین بابا فقط...هادی
 !داشت

 مونه کوتاه خز اش سینه روی که سفید نازک بند دو تاپ همراه به رو سفیدم جین شلوار
 هایمو به رو صورتی سربند و...صورتی صندل...پوشیدم بود صورتی ریز های قلب و رنگ
 ...شدم پایین راهی و زدم هم رژ و ریمل.بودم،زدم ریخته دورم که لختم

 ..نشستم ومژگان عمو بین و کردم روبوسی باهاشون... بودن اومده هادی عمو

 چطوره؟؟ عمو عزیز:_گفت و انداخت گردنم دور دست عمو

  جووونم عمو خوبم_

 ...داد هما عمه اومدن از خبر آیفون صدای که بزنه حرفی خواست مژگان
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 در...بود شده ذره یه عمه واسه دلم! کردم پرواز در سمت به زیااااد خوشحالی با:12قسمت
 توآغوشش مکثی کوچکترین بدون و شد ظاهر روم جلو عمه بعد لحظه چند و بازکردم رو
 ..بردم پناه

 ...عمه سالم_

 خوبی؟؟...دخترکم سالم.عمه عزیزدل سالم_

  گفتم رفت نمی کنار لبام روی از که لبخندی با و شدم جدا آغوشش از

 ...بخدا کردی خوشحالم.اومدی خوش...عمه خوبم_

 ... پیوستیم بقیه جمع به باهم و بوسید پیشمونیمو

 ارناه عزیزمون مهمونای کنار بعد ساعاتی...میبردن لذت عمه وجود از همه...بود خوبی جمع
 ...کردیم صرف رو

 ..بود،بردم خودم اتاق کنار که مهمانی اتاق به استراحت برای رو عمه

 ...پیشمون بیاد گفتم هم مژگان به

 ..کنندش آروم حرفای واسه بود زده لک دلم... نشستیم تخت روی عمه با

 !میکنی؟ چیکارا عمه عزیز خب_

 تهران؟ اومدین موقع این شما چیشد راستی... خوندن درس مشغول..جون عمه هیچی_

 این مگفت... نداشتم تحمل دیگه..بود شده ذره یه واستون دلم راستش:_گفت و کشید آهی
 ... شمال ببرم خودم با شمارو عید تعطیالت واسه و.شما پیش بیام رو عید به هفته چند

 !پوسم می خونه این تو من بخدا..اومدین که مرسی.عمه عالیه وااآای_

  گفت و کرد خوشگلی خنده عمه

 !!آخه؟؟ بودب خونه کی بیرونی دوستات با همیشه که تو شیطوون_

 گفتم و خاروندم سرمو
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 .شماست وجود االن مهم.اصال کن ولش...حاالااا_

 اومد میکرد نگاه مارو در بین از مژگان،که صدای که فشرد خودش به منو محکم

 !میشهه حسووودیم خب...هستماااا منم_

 بهم مژگان،خیلی و عمه کنار بعدازظهر خواب ..عزیزم پیشم بیا...بشم فدات الهی_عمه
 ...چسبید

 از بود بد احساس هرچی عمه وجود با..موند ما پیش عمه ولی.. رفتن هادی عمو بعدازظهر
 یب واسش انقدر یعنی..!نیست خبری عرفان از چرا..میزد دلم ته چیزی یه..ولی..رفت دلم

 ....!گذشته روز بزنه؟یه زنگ بهم بود قرار کرد فراموش که شدم اهمیت

  ...شدم دادن گوش اهنگ مشغول اتاق تو و نداشتم میلی شام خوردن واسه

 

 

 

 دنبالش و شدم بلند تخت رو از سریع...میومد گوشیم خوردن زنگ صدای:11قسمت
 !عرفان..بود کاناپه رو.گشتم

 بله؟_

 خوبی؟؟ عزیزم سالم_عرفان

 چطوری؟ تو..عرفان ممنون_

 خبرا؟ چه.. خوبم_عرفان

 ....سالمتی_

 .بزنم زنگ بهت نرسیدم بود شلوغ سرم..آال ببخشید_عرفان

  زدم داری صدا پوزخند
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 ه؟هفت این چیه ات برنامه تو..بیخیال.بود شلوغ سرم کارم واسه...نکن بد فکر_عرفان

 چطور؟.ندارم ای برنامه_

 و واجب خیلی کارم که اونجایی از...اصفهان برم مجبورم کارم بخاطر فردا راستش_عرفان
 .یزنمم زنگ بهت خودم برگردم.نشی نگران... بدم تلفنمو جواب هسش،نمیرسم پرکن وقت

 

 گفتم بیخیالی با!!عرفان میدی زیاد الکی قول

 و دمکر  قطع گوشیو معطلی بدون و .بای.میکنه صدام مامان رفتم من.باشی موفق باشه_
 ... کاناپه رو انداختم

 .راست؟؟؟ یا بود دروغ!!!کاری قرار..اصفهان

 موبزن زنگ ساره به جوری یه باید... عادت میشد واسم داشت کردنش رفتار اینجور دیگه
 .بشنوم حرفاشو

 به فکر با و آوردم پنا تختم به بهش گفتن بخیر شب و بوسیدن از بعد و هما عمه پیش رفتم
 ...برد خوابم ساره با قرار و عرفان کارای

 

 

 

 از االن...داد،میگذره رو رفتنش خبر و زد زنگ عرفان که شبی اون از بعد روز دو:12قسمت
 بدش ولی بزنه سر عمه به اومده کردم فکر اول..اینجاست مژگان دیدم که اومدم مدرسه
 که.مهسا،دوستش تولد برم باهاش تا کرد خرم خودش ی نحوه به و اتاقم تو اومد
 !!برم باهاش منم حتما کرده سفارش مهسا میگفت.امشبه

 ...کردم بیرون تن از دوش زیر خستگیمو و شدم حمام وارد

 گفت ولی بیاد اونم که شیما به زدیم زنگ هم بعد و خوردیم اتاق تو مژگان با رو ناهار
 ...!دعوتن مهمونی
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 ..گفت مژگان که کنم پیدا مناسب لباس یه تا میزدم دید لباسامو کمد داشتم

 آالگل؟_

 جانم؟_

  دوستی؟ هنوز..عرفان بود؟،اها چی...پسره این با هنوز تو...میگم_

 ..طرفش برگشتم و کشیدم بودم کرده انتخاب که لباسی از دست

 چطور؟_

 ..میپرسم همینجوری_

 ..اوایل مثل نه ولی. اره_

  گفت و سمتم اومد

 !دوستین؟ باهم وقته چند_

 ...میشه سالی یه_

 !دوستیه؟ فقط چی؟قصدش اخرش_گفت و انداخت باال ابروهاشو

  گفتم و انداختم باال ای شونه

 که حملی صورتی دار یقه ای حلقه آستین عروسکی لباس بحث از فرار برای و... نمیدونم_
  فتمگ شوق با و گرفتم طرفش به رو بود زانوهام تا و میخورد طالیی کمربند اش سینه زیر

 چطوره؟ این_

 مهسا..برسیم باید1ساعت و دوره راه بشیم آماده باید کم کم.. عالیههه_ گفت و زد چشمکی
 !مقرراتیه خیلی

 شنگق چشمامو حالت چشم خط.صورتم تو ریختم تیکه چند و بستم باالسرم ساده موهامو
 هب رو لباسم همرنگ های کفش با لباسمو.مالیم گونه رژ و صورتی رژ و ریمل..میکرد تر

 .برداشتم ش ست کیف همراه
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 ختل موهاشم..میومد بهش واقعا...بود پوشیده قرمز رنگ به زیبا شب لباس یه هم مژگان
 !بود شده محشر دخترونه آرایش اون با و کرد رها دورش

 !نبود باباهم و خرید بودن رفته مامان و عمه

 و بزرگ تولد!پرازجمعیت و بزرگ العاده فوق باغ خونه یه.رسیدیم سرساعت تقریبا
 !واقعا بود باشکوهی

 ... کردیم عوض لباسامونو و اتاقا از یکی داخل رفتیم و شدیم وارد

 .تیمنشس سالن از ای گوشه مژگان با و...شدم آشنا بود خونگرمی و زیبا دختر که مهسا با

 

 

 

 جمع تو رفت دوستاش اصرار به مژگان!جوون اکثرا و بود جمعیت از پر سالن:13قسمت
 .دادم ترجیح رو نشستن منم و ها رقصنده

 سیک ولی برگردوندم سر!شده من میخ یکی کردم احساس که میخوردم رو ام آبمیوه داشتم
 !!نبود من به حواسش

 شنیدم صداشو که بخورم رو ام آبمیوه ادامه خواستم

 میکنی؟؟ چیکار اینجا آالگل؟؟؟تو_

 نرفته میکرد؟؟؟مگه چیکار اینجا اون!کردم نگاه روم روبه فرد به متعجب چشمای با
  گفتم تعجب و شک ؟؟اینجا؟؟با االن!بود؟؟

 میکنی؟؟ چیکار اینجا.. تو...!فرزاد_

 زما چندسالی..بودم خوش باهاش بچگیم تو که پسری تنها...بود بابا دوست پسر فرزاد
 !داشتم دوسش همیشه بود مهربون بس از ولی بود بزرگتر

 !دیدم تورو نمیشه باورم...آال وااای_
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 !!نامرد؟ زد غیبت یهو شد ؟؟؟چی واقعا خودتی فرزاد...همینجور منم_

  گفت و کشید آهی

 حرف بعدا بابام و مامان پیش بریم بیا فعال.داره جریان..آال بخدا شرمنده...خودمم اره_
 .میزنیم

 !بریم باشه_

 !!بودیم هم دوست فرزاد منو..!فشرد و گرفت دستمو... بلندشدیم

 انقدر...نبود ازشون خبری...شدن ناپدید خانوادش و فرزاد ای دفعه یه بود سالم11 وقتی
 ماشی با ام رابطه بعد به روز اون از..بردیم یاد از رو حضورشون کال تا نشد ازشون خبری
 !نبود دیگه دوستم،فرزاد بهترین چون..شد قبل از بهتر

 و خانوم یه مقابل فرزاد که بودم فرزاد پدر و سوسن،مادر خاله و نادر عمو دنبال چشم با
 !بابا. مامان زد صداشون و ایستاد مسن آقای

 !!باشن شده شکسته انقدر نمیشد باورم

 !!گرفتن تحویلم کلی بعدهم و کردن تعجب کلی من دیدن با

 سرجای مرفت و گفتم ای اجازه با...میگرده دنبالم داره مژگان دیدم که نشستم پیششون کمی
 ... قبلیم

 آال؟ کجابودی_مژگان

 کردم تعریف واسش رو جریان و

 ...گذشته چندسال اینکه با...شناختت یارو خوبه_مژگان

 اومد سرم پشت از فرزاد صدای

 ماش وقتی و...نکرده تغییر هم خیلی البته و!نشده پاک ذهنم از هیچوقت آال قیافه چون_
 ؟!خودمونه آالگل همون نکنه که کردم شک میزدی صدا اسمشو
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 ..نشست پیشمون معارفه،فرزاد مراسم از بعد:11قسمت

 چطورن؟؟ خاله و عمو..کن تعریف آال خب_

 گفتم و زدم لبخندی

 ؟ میکنی چیکار تو...کارشون درگیر همیشه مثل خوبن اوناهم!بگم؟ چی_

 ..رفت و شد بلند جاش از دوباره مژگان

 .زدم مطب تازه گرفتم مدرکمو راستش_فرزاد

 !چیشدی؟ دکتر خب!!شدی دکتر پس به به_گفتم ذوق با

 !خوندم روانشناسی_

 !میزدی زیاد سلمبه قلمبه حرفای روزاهم اون!یس اوه_

 ... خندید

 کوچولو؟؟ موش چطوری رقص دور یه با_

  گفتم و خندیدم

 !نشدم؟ بزرگ ام؟؟بنظرت کوچولو موش همون هنوزم_

 وگفت انداخت باال ابرویی

 .. همونی من واسه!نه_

 یلیخ کال...هااا میرقصید خوشگل هم فرزاد.رقصیدم کلی و رفتیم رقص پیست سمت به
 .بود شده جذاب

 گفتم بهش که بود شام صرف موقع
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 !دعوتی؟ اینجا چطور تو راستی_

 .!میشه ام عمه دختر مهسا_

 من؟ به بود نگفته چیزی شما از حاال تا چطور!!جدی؟؟_ مژگان

 .نداریم هم از خوشی دل مهسا منو کال!نمیدونم_فرزاد

 گفتم بشنوه خودش که جوری آروم و زدم لبخندی

 !دیگه نداره البد مهسا میخواد لیاقت تو از داشتن خوش دل داداشی کن ولش_

 شد؟؟ همچین چرا.. .کرد نگاهم خیره و ماسید لباش رو لبخندش

 زدم؟ من بود حرف اینم!شدم خوردنم ساالد مشغول و بیخیالی به زدم خودمو

 ویت تا گرفت ازم رو خونمون آدرس و شماره فرزاد.رسید پایان به طوالنی تولد این باالخره
 ..بزنیم حرف باهم مناسب فرصت

 از ونولباسام برم من تا بمونه همینجا گفتم مژگان به بودن زدن حرف مشغول مهسا و مژگان
 ... بیارم پرو اتاق

 یادم مگه حاال!بودن شکل یه همه هم اتاقا در..بشه گم میترسید ادم بود بزرگ اینجا بس از
 ازش نبود اینجا هم خری هیچ..گذاشتیم اتاق توکدوم لباسامونو موقع اون بود
 !!!فکرکنم البته!اینه.اهان..بپرسم

 هروب ی صحنه دیدن با و بازکردم رو زدن،در در بدون هسش پرو اتاق اینجا اینکه هوای به
 یزآنال به کرد شروع مغزم که کنم گرد عقب خواستم و بستم چشمامو هول و مکث با روم
 .......!بود دیده که چیزی کردن

 

 

 

 !دمیلرزی خفیف...اما بود شده خشک در دستگیره روی دستم ...بود باز نیمه در:11قسمت
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 ....خدایاااا خدایا خدایا!شد مرور ذهنم تو چیز همه دقیقه چند از کمتر شاید

 دختر همون اره...میترا اهان!بود؟ چی مهسا؛اسمش خواهر...اون...آشنا های قیافه اون
 بدن تو رنگ طوسی پیراهن اون ...آشنا خیلی ی غریبه اون!بود؟ کی ؟اون...چی اون!لوند
 هست؟ بدترم این از ..خدایا!هیکلش خوش

 بیسته ات سلیقه آال گفت که خریدم؟همونی واسش من که نبود پیراهنی همون
 نه؟؟ مذخرفیه ی عشقم؟؟واژه!عشقم

 از بریزل چشمای و افتاده های شونه با..افتاد بدنم کنار آویزون دستم ...شد باز شتاب با در
 !شدم خیره روم به رو فرد اشک،به

 ..بود سنگین واسم هم تنفس!ایستاد من از میلی چند ی فاصله با و روم روبه اومد

 ...میکرد عشق ادعای همه این که بگه؟عرفانی داشت چی!بود ساکت

 گفت تاسف با

 باشه؟ بدم توضیح برات بذار آال...آال_

 اخری...باال به پایین از...پیراهنش های دکمه بستن به کردم شروع بگم چیزی اینکه بدون
 !شکست مغرور سرسخت آالگل ..ام گونه رو چکید اشک قطره اولین ...بستم هم رو

  گفتم ضعیف صدای وبا اش سینه رو گذاشتم دستمو

 باشه مبارک ؟؟...نه اومد در تنت از دیگه یکی دست به...خریدم برات من که پیراهنی_
 ...جدیدت عشق

 همیدف اونم پس...شد بیشتر بغضم مژگان آلود غم نگاه دیدن با و برم که برداشتم قدم و
 و سمتم اومد نگران مهسا...شد قدم هم باهام و گرفت آغوشش تو منو مژگان ...جریانو
 میشناسی؟ رو عرفان عزیزم؟؟تو چیه جان؟؟قضیه آال:_گفت

  داد ادامه نمیزنم حرفی دید وقتی

 میدونی؟؟ ازش چیزی تو!هستن نامزد خواهرم میترا با یکساله چیه؟عرفان جریان بگو_

  خورد گوشم به عرفان بلند صدای ...ایستاد حرکت از پاهام!!یکسال؟
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 ....بری دستم از نمیذارم ...آال_

 که نمیخوان رو همدیگه نیس؟مگه عشقش میترا دیگه؟مگه چیکار میخواد منو...!هه
 کمی و شدم خارج خونشون از سرعت به ؟؟...بودن کذایی اتاق اون تو بازی عشقش درحال
 ..اومد مژگان بعد

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 لعنتی ...ولی میکرد ام خفه داشت بغضم.شدم مژگان ماشین سوار:11قسمت
 تساع!...شدم خلوت خیابون ی خیره من و کرد حرکت مژگان !! نمیشد شکا...نمیشکست
 !!...کنن؟ صبح هم بغل تو امشبو ؟میخواستن مگه؟؟آخرشبه چنده

 رمس کارم واسه.. نکن بد فکر گفت!!شلوغه سرم نگفت ؟مگه اصفهان میرم نگفت مگه
 این بودم چی من. ..بود زندگیش گرم سرش!زندگیشه کار؟؟میترا ..شلوغه

 خداااا؟؟؟ بودم وسط؟عروسک؟بازیچه؟؟؟چی

 هات بنده جدیدا ..باختم بهش دل ناخواسته که کسی از محبت ..بودم محبت دنبال
 خدا؟؟؟ میکنن محبت اینجوری

 ...کنه ام خفه میخواد و گلوم رو گذاشته دستشو یکی انگار

 ...خیسه اشک از صورتم

 ...عرفان بهت لعنت ...میزنم هق بلند و میره در دستم از کنترلم

 زدم هق رت بلند...گرفتم جا مژگان آغوش تو ..گرفتم صورتم جلوی دستمو ..ایستاد ماشین
 ...بزن حرف باهام...عزیزم آروم...آالگل باش آروم_گفت گریه و بغض با هم مژگان ....
 ...خودت تو نریز

  گفتم بریده بریده و هق هق با
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 بدی..یا...یا بودم ..بد من...؟م..کرد جوری ..این چرا..چ ...داشتم دوسش..دو ..مژگان...مژ_
 ش؟؟؟..حق در کردم

  سرم رو کشید دستشو

 ...نداشت لیاقت اون.بودی خوب تو....عزیزدلم هیچکدوم_

  گفتم لب زیر.. بیرون ی خیره اومدم بیرون بغلش از

 ...برو_

 ...ایستاد خونه در جلوی ماشین...ریختم اشک مدام خونه تا

  گفتم ضعیف و آروم

  داره؟ رابطه مهسا خواهر با عرفان میدونستی تو...تو_

 طفق مهسا و بودمش ندیده حاال تا اخه.باشه عرفان همون این نمیکردم فکر من آال بخدا_
  .بخیر شب...باشه_ ...زد حرفشو یکبار

 ...پیشت میام فردا.خانومی باش خودت مواظب_مژگان

 ...شدم خونه وارد ای دیگه حرف بدون

 ...کرد باریدن به شروع نم نم بارون

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 هب رسیدم تا زدم قدم به کردم شروع بارون زیر...خونه تو برم نمیخواست دلم:17قسمت
 مثل گذشته ی ها صحنه ی همه ..خوردم تکون آروم و تاب رو نشستم ..حیاط گوشه تاب
 ....اشکی قطره گاهی میزدم لبخند گاهی من و میشد رد چشمام جلوی از فیلم یه
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 داشت اخم!بود؟ چجوری..دیدمش مدرسه جلوی که روزی ...عرفان حرکات اولین از
 حرفای من نازکردنای...اولمون قرار...میکردم ناز واسش چقدر...واسم بود جذاب چقدر!نه؟

 !!!هاش گفتن عشقم...اون شیرین

 میگفت؟ چی...خندیدنام .. تلفن پشت شبانمون زدنای هامون،حرف بازی اس ام اس

 !!!هاااا میدی دست از عرفانتو اونوقت.. میشنوه صداتو کسی وقت یه بخند آروم عشقم_

 .میخندم آروم ...عشقم چشممم_

 گفتم بغض با و گرفت دلم لحظه یه

 عزیزم؟ جانم_ ؟..عرفان_

 ؟..داری دوستم_

 ...یکنمنم ترکت گفتم بارها دوستدارم گفتم بهت بارها که من.عشقم نکن شروع باز ...آال_
 !نکن بغض توروخدا

 

 ...شد روون هام گونه رو اشکام سیل

 یگهد نبود یادم میده؟؟راستی جون داره عشقت ببینی که کجایی ...نامردی عرفان؟؟خیلی
 ...نه؟؟ مگه بود دروغ همش..نبودم اولم از..نیستم عشقت

 !باریدن می تند من چشمای مثل ابرهاهم حاال

 تو ...دونفرمون عکسای.کردم نگاه یکی یکی عکساشو و برداشتم کیفم تو از گوشیمو
  .و...تهران بام..دادم بهش که پیراهنی...تولدش روز...تولدم روز..شاپ کافی تو..پارک

 !ددبد...باهام کردی بدکاری ..لعنتی... کشیدم دست گوشی خیس ی صفحه روی قیض با

 

 !یمدوست ساله یه که ماهم...کردن نامزد ساله یه گفت مهسا...کیفم تو انداختم گوشیمو

 دادم؟ دست از عشقمو نفهمیدم من که کردن نامزد کی ...کرد حرکت به شروع اروم پاهام
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 گهمی میترا کرد،به خودش عاشق منو و زد من به که حرفایی همون.. .افتاد دستم از کیفم
 هم آغوش تو بود بار اولین امشب..دادم ادامه راهم به..برداشتم کیفمو و شدم خم ...یا

 رقف من واسه با داشتنش دوست جنس!معلومه...نه؟ داره ؟دوسش...باره چندمین یا بودن
 ؟.اصال کیم من ..خالصه!داره

 ونچ نبود؟شاید سردم چرا ولی ..میچکید روم و سر از آب..رفتم باال یکی یکی رو ها پله
 عاشق منو بودن؟از بامن از بود چی قصدش ...نداشتم شدن گرم واسه آغوشی دیگه
 ...کردن؟؟هی خودش

 عیس و کشیدم سرم روی تا پتورو ..افتادم تخت رو حال بی و شدم اتاقم وارد صدا و سر بی
 منم...بودم؟؟ بازیچه...بریزه اشکهام نزارم کردم سعی...کنم مهار لرزونمو ی چونه کردم
 اشکهاش زیر من که انقدر...ریخت اشک پام به پا امشب که خدایی همون..دارم خدایی
 . .شدم خیش

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 خوابم کی...کردم باز چشمامو حال بی ...بود داده دست بهم خفگی احساس:11قسمت
 ..بود شده گرمم خیلی..میسوزم کوره تو دارم برد؟انگار

 .بود صبح1.کردم ساعت به نگاه..شم بلند نداشتم حال و حس اصال ولی زدم کنار رو پتو

 !میخواست سرررد آب دلم...حمام رفتم و شدم بلند زحمت به

 .اومد یادم دیشب اتفاقات و کم کم...دوش زیر رفتم معطلی بی

 ...بستم چشمامو و زدم پوزخندی

 .نشستم سرد آب دوش زیر زمین رو

 عصبیم ی معده درد تا خوردم دارو کلی تازه!بود شده خوب تازه...میسوخت شدید معدم
 ...نداشت فایده انگار.. ولی بشه خوب
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  ...بودم حمام تو نیمساعتی

 منداشت مدرسه حس...پوشیدم رو مدرسه فرم.بستم و کشیدم سشوار حوصله بی موهامو
 اشتمد درون از..بودم داغ هنوز پیشونیم رو گذاشتم دست!بود خونه تو تنهایی از بهتر ولی

  .میسوختم

 !نبود عمه ...شدم وارد در به ضربه چند با و ایستادم هما عمه اتاق در پشت

 ...هادی عمو خونه رفته دادم احتمال

 ؟وایمدرسه دم بیاد امروز عرفان نکنه...یخچال سر رفتم ..نبود کسی..شدم آشپزخونه راهی
 اهمیتی.میسوخت معدم..ببینمش نمیخوام فقط!نمیدونم ...یعنی ..ببینمش نمیتونم من
 .ندادم

 من ریمت میلی چند مامان دیدم که برگشتم یخچال در بستن از بعد و برداشتم رو آب پارچ
 ... کردم رها رو پارچ و کشیدم خفیفی جیغ ترس از ایستاده

 ؟؟؟ تو آالگل؟؟؟؟خوبی_گفت تعجب با و عقب رفت مامان

 گفتم عصبانیت با

 من سر پشت و آشپزخونه تو میای ای دفعه مامان؟؟یه کردی اینجوری چرا_
  ...وایمیستی؟؟اه

 .نبود خودم دست ..ولی بزنم حرف اینجوری مامان با نمیخواست دلم

 شدم آشپزخونه وارد سرت پشت چته؟؟؟من هست معلوم تو_گفت و کرد اخمی مامان
 تنیس معلوم میکنم صدات دارم هی یخچال تو زدی زل چی عین دوساعته کردم سالم بهت
 مقصر؟؟ شدم من حاال!!کجایی

  گفتم زیر به هاش،سر گیری مچ از فرار واسه و مامان حرفای از حوصله بی

 .شدم خارج آشپزخونه از...و ببخشید_

 ...بیرون زدم خونه از و ندادم اهمیتی مامان توسط اسمم زدن صدا به
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 ۱۱:۷۵] 

 

 ...نکنم مشغول ذهنمو کردم سعی مدرسه تا و شدم تاکسی سوار:19قسمت

 بارونه زیر شدن خیس عوارض!بود حس بی بدنم ..بود شده خمار سوزش از چشمام
 ...دیگه

 .نمیشین؟رسیدیم پیاده خانوم_

 .کردم حرکت مدرسه بطرف و کردم حساب رو کرایه

  ..عقب برگشتم ..میزنه صدام کسی کردم احساس

 ...نداشتم دیدنشو تحمل!!نه..بود عرفان

 .شدم سالن وارد بعدهم و مدرسه حیاط وارد و کردم پاتند...میومد سمتم به داشت

 ...تند خیلی!میزد تند...قلبم رو گذاشتم دستمو

 پریده؟ رنگت آال؟خوبی؟؟چرا چیشده..سالم_گفت نگران و اومد سمتم به شیما

 .نشده چیزی نه..سالم_

 ...بردمش کالسها از کی ی سمت به و گرفتم دستشو و

 ...میشدم زمین پخش بودم نکرده تکیه شیما به اگ و رفت گیج سرم لحظه یه

 داغی؟ انقدر چرا دختر بده خیلی تو؟؟حالت چته آال_

  گفتم و نشستم

 .خوبم...نه_

  گفت دستاشو تو گرفت دستمو

 !میشه؟ عرفان..به مربوط_
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 ...شدم چشماش ی خیره و گرفتم تخته از خیرمو نگاه

 گهدی منو انگار ..ولی بگی بیای خودت تا نگفتم هیچی بهت.خودتی تو روزیه چند ..آال_
 نمیدونی؟ خودت محرم

 ما فتگ اول همون از شیما..بشم تحقیر نداشتم دوست .بود شده بسته دهنم..کردم سکوت
 من...رخوبیهپس عرفان نکن اشتباه گفتم ..و کفش یه تو کردم پامو من ولی .نیستیم هم برای

 نابودی به کشیدم رخت به همه این که عشقی بگم بهش چجوری حاال!دارم دوسش
 خوب باهم تا زدم خودم از و دادم اش جلوه خوب انقدر که عرفان  از رسید؟چجوری
 !بگم؟ نامردیشو بگم؟چجوری باشیم،بهش

 نگران  شیما چشمای ...پایین بره لعنتی بغض این بلکه تا دادم قورت سختی به دهنمو آب
 ...بود همیشه از تر

 ...یمیکن نگرانم شده؟؟داری چی بگو آال؟خواهری_گفت ترس با که میکرد نگاهش ساکت
 لمث رنگت رسیدی که اولم اون ...میسوزی تب تو اومده؟؟داری سرت بالها این که چیشده
 ...آال؟ چیشده!بود گچ

 باهام شیما میکردم تعریف که همونطور!!شد شکه و کردم تعریف واسش جریانو همه
 ...حضورش بود خوب چقدر...میکرد همدردی

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 بعد و دکتر رفتیم و دنبالم اومد مامان شد،که بد حالم و باال بود رفته تبم انقدر:22قسمت
 ...خونه رفتیم هم

 به دوباره و بیدارشدم چندبار!خوااابی چه اونم...خوابیدم ظهر از بعد تا و خوردم داروهامو
 ...خوابیدم سختی

 !نبود خبری..برداشتم تخت کنار آباژور از گوشیمو
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 ...شد باز اتاق در

 ...میداد بودنم بیدار از نشون صورتم تو گوشی نور

 ..بیداره؟ بابا دختر_بابا

 ...سالم گفتم آروم و.شدم خیز نیم جام تو

 .نشست تخت رو کنارم اومد و کرد روشن رو اتاق چراغ

 ..دستاش تو گرفت دستمو ...نشستم بیشتر

 بابا؟ بهتری آالگل_

 ...بهترم باباجون اره_

 اومد حرف به باالخره.بود مردد چیزی گفتن واسه انگار ..کرد مکث کمی

 به حتما میخوای هرجاهم ...و بیرون .مدرسه برو گذاشتم واست که ای راننده با ..دخترم_
 یمید بابا؟قول باشه..میبرتت بگو بخوای هرجا.هست همیشه راننده این... بده خبر من
 بهم؟

 میتونه چی یا...یا!!داره؟ شک من های آمد و رفت به ؟یعنی.. بابا حرفای این!چی؟ ینی
 اونم و بره کردم رد رو قبلی سرویس راننده خودم که حرفاش؟من این دلیل اصال باشه

 ...ولی نکرد مخالفتی

 شده؟ بابا؟چیزی چی واسه_

 ...خودت بیشتر محافظت برای فقط..دخترم نه نه_

 میکنه؟ تهدید منو چیزی مگه بابا ...من؟؟وااا از محافظت_ گفتم خودم به اشاره با

  گفت شدن بلند حین و ریخت بهم موهامو

 ...اینجا میان هادی عمو و محسن عمو شو آماده  بهتری اگه...موقوف فضولی_
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 ۱۱:۷۵] 

 

 پتی یه صورتم و دست شستن از بعد ...شدم بلند نرمم و گرم جای از رخوت با:21قسمت
 ...پایین رفتم و زدم معمولی

 .. بود بهتر حالم

  ...اومدن محسن عمو نشستم که دقیقه چند

 ...استقبالشون به رفتم

 هب گرفته صدای با که بوسید رومو و گرفت آغوش تو منو که دادم دست محسن عمو با
  گفتم اعتراض

  ..میخورینا سرما عموووو إإإإ_

 ..من گل بود شده تنگ برات دلم_

  پذیرایی توی رفت بابا تعارف به

 خاله؟ بهتری عزیزدلم سالم_الهه خاله

 پس؟ کوشن شایان و شیما...بفرمایین!عجب چه..جون خاله خوبم_

 عجقم؟؟؟؟ میگردی من دنبال_شایان

 ..نیاااا خرکی عشوه برووو_دادم هولش سالن طرف به و خندیدم اش زنونه نازک صدای با
 !که نمیخوری تکونم اوووف

 ..رفتیم بقیه جمع به باهم و گرفتم آغوش در رو شیما

 ....اومدن هما عمه همراه به هادی عکو هم بعد نیمساعت

  گفتم مامان روبه...افتادم فرزاد یاد دفعه یه که بودم نشسته خانوما جمع تو

 !تووووپ خبر یه راستی_
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 .عزیزم باشی خبر خوش-عموهادی زن

  کردم نگاه بود منتظر که مامان به و زدم لبخندی

 !!برگشتن نادر عمو_

 گفت تعجب و خوشحالی با و شد شکه مامان حرفم این با

 !!برگشتن؟؟دیدیشون؟؟...سوسن_

 گفت بابا روبه و نداد من به زدن حرف مهلت

 گفت؟ چی آالگل همایون؟شنیدی_

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 آال؟ شده چی ..نه_بابا:22قسمت

 ...برگشتن سون و نادر_مامان

  اومد بطرفم و شد بلند صندلیش روی از آروم بابا

 بابا؟ میگی راست_

 ...دیدمشون خودم ..اره_گفتم و دادم سرتکون

 این از دست...دیدم خوب هم رو دیگه یکی اون..کذایی تولد اون تو...دیدمشون خودم اره
 گفتم و برداشتم فکرا

  میکنم خبرتون زد زنگ..بزنه زنگ خودش قراره گرفت شمارمو فرزاد_

 ...بود شده داغ دوباره صورتم..رفتم دستشویی طرف به بلندشدمو

 گفت که زدم روش به لبخندی ..ایستاده نگران هما عمه دیدم بیرون اومدم وقتی
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 ..!نیست خوش حالت دخترم؟؟انگار خوبی_

  گفتم و انداختم سرپایین

 .سرماخوردم یکم...جون عمه خوبم_

  ..میشین مریض زودهم نیستین خودتون مواظب..هوایین به سر جوونا شما که ازبس_

  بردمش سالن طرف به و انداختم اش شونه دور دست

 !!میشم خوب زود جوون عمه که نیس چیزی ...بابا ای_

 ..کردن رفتن عزم کم کم مهمونا و خوردیم شام بعد کمی

 فرار دستش از جورایی یه من ..ولی بزنه حرف باهام میخواد مژگان میکردم احساس
 من لد از خبر چه اون ..بزنم حرف میکنه بد حالمو که چیزی درباره نمیخواست دلم .میکردم
 داشت؟؟

 ...باشم تنها نمیخواست دلم...خوابیدم عمع کنار شب

 عمه؟_

 عزیزدلم؟ جانم_

 ...شدی؟ شمال ساکن شما که چیشد..میگم_

  گفت و کشید آهی

 تربزرگ برادر که بابات..ولی نداشتن حرفی ها خانواده...بودیم همدیگه عاشق ناصر منو_
 پدر و مادر که شد شدید مخالفت این انقدر.بود ازدواج این شدید بود،مخالف

 لیو بودم سخت سر خیلی میکردم پافشاری خیلی روزا اون ...شدن ناراضی خدابیامرزم،هم
 فتمگ بهش..نداره خوبی گذشته میگفت.نیست خوبی آدم ناصر میگفت بابات..نمیشد

 مهم گفتم و دریا به زدم دلمو..زندگیه و کار مرد االن که اینه ناصره،مهم االن داداش،مهم
 دارم ناصر به که عشقی بخاطر من که اینه مهم داریم دوست رو همدیگه ما که اینه

 زندگیمونو و کنه کار تا داده شرف قول داره من به که عشقی خاطر به اونم...میبخشمش
 احتنار  هرچند ..شدن راضی باالخره جنگیدم،تا عشقم بخاطر انقدر و گفتم انقدر...بسازه
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 هرانت گتن آقاجون و بابات بود،ولی تهران تو ناصر کار!دادن رو رضایت  باالخره ولی بودن
 !بهتره نباشین تهران...مانیست خانواده سطح در ناصر گفتن...نمونین

 مهع سر به چیا که بود؟؟وااای کرده اینکارارو من بابای واقعا!!!بود بازمونده تعجب از دهنم
 ...اومده

 نمیکرد؟؟ طرفداری شما از هادی عمو خوب_

 حرف..نبود ساخته ازش کاری ولی بود من طرف همیشه هادی_گفت و زد مهربونی لبخند
 دیگهنه، میگفتن اونا اگه چون..بزنه حرفی نمیتونست هم م مادر ...بود آقاجون حرف بابات
 یول بود کم...نکردم زندگی ناصر با بیشتر سال سه من!نداشت اهمیت احدی هیچ حرف

 ومآرز تنها به من و داشت مشکل ناصر.بودم خوشبخت خیلی بود عمرم روزهای بهترین...
 سرنخ یه دنبال بابات..موندم پاش به و کردم گذشت اما..رسیدم نمی شدن مادر یعنی
 و بفهمن پدرم و برادر نمیذاشتم ولی!!نیست خوب ناصر گفتم دیدی بگه تا میگشت
 ...نمیخوام بچه من میگفتم

  ...بود شده غرق اش گذشته تو زیادی فکرکنم...کرد سکوت

 راه تو ناصر که...بود پیش سال17..بیاریم بچه پرورشگاه از بریم بود قرار_داد ادامه بغض با
 ناصر مردن با...رفت و گذاشت تنهام ...آخرشم و بود کما توی چندماه.. کرد تصادف خونه
  ...مرد منم دل

 !بودن هم عاشق سختی؟چقدر همه این ..کردم گریه بغلش تو و کشیدم آغوش به رو عمه

 ...برد خوابم عمه حرفای به فکر با و شدیم آروم هردومون گریه یکم با

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 !!نوروز عید به مونده روز چهار :23قسمت
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 بود دتهام که حرفایی گرفتم تصمیم باالخره...داریم قرار ساره شیما،با و منو دیگه دوساعت
 ..بدم گوش انداختم،االن تعویق به و شنیدم می باید

 ولی ندادم رو جوابش.زد زنگ بهم افتاده،عرفان که اتفاقی گذشته،تنها که روز چند این تو
  ..دادم جوابشو تردید با.نمیشد بیخیال

 !دادی جواب عجب چه_

 بزنی؟؟هاااا؟؟؟ زنگ من به میشه روت چجوری..ندیدم تو از تر پرو...هه_

 !!نبود خیالتم عین ولی بخوای توضیح ازم برگردی بودم منتظرت...کوچولو نشو عصبانی_

 !نبود مهم چون اره_

 یلیخ هنوز...باش کرده،منتظرم گل کنجکاویت و شیطنتی دنبال حاالکه!!مهرپرور خانوم_
 ..داااارم باهات کارا

 .اومدم بیرون روز اون فکر از و کردم پوفی

 هگذاشت بابا که ای راننده با و زدم معمولی تیپ مامان،یه و عمه با عصرونه خوردن از بعد
 خوردبر  سخت بابا و نشد کنم رد رو راننده خواستم نحویی هر به...شیما دنبال رفتم بود
 ....بود قرارمون که شاپی کافی همون رسیدیم!کرد

 ...7ساعت االن و بود قرارمون1ساعت

 بود نشسته خونسرد همیشه مثل که شیما به رو و بیرون دادم نفسمو حرصی
 حرفای نیومد پس؟؟چرا کوش!!!میگه زیاد چاخان دختره این گفتم دیدی؟؟دیدی_گفتم
 بزنه؟؟؟؟ مهمشو

 گفت و انداخت باال ای شونه

  .گوشیش به بزن زنگ اومده پیش واسش مشکلی یه شاید!نمیدونم_

  اومد اس ام اس واسم موقع همون

 !!شه سبز زیرپات علف تا وایسا اونجا ؟؟انقد منتظرمی ..عزیززززم آخیییی_بود ساره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
33 

 میکرد گامن متعجب که شیما بغل تو کردم پرت رو گوشی میزدم نفس تند تند عصبانیت از

 !!!سادگیت ی نتیجه اینم ...بخووون_

  ...بیرون زدم شاپ کافی از و

  ...میکنم میذاری؟؟؟حالیت سرکار منو احمق ای دختره

  ....دیوووونه وایسا ...آال؟؟؟؟آالگل_

 ...  .نشست کنارم هم شیما و شدم ماشین سوار

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 .شده سرخ کمی پوستم میکردم احساس...میسوخت صورتم حرص از:21قسمت

 فکرش از عزیزم نباش ناراحت.میرسم ساره حساب به خودم بعدا...عزیزم باش آروم ..آال_
 ...بیرون بیا

 ..خرید مرکز برو آقا_گفت راننده روبه و

 که دیشب!بیاااای خودته؟؟باید دست مگه_گفت و زد لبخندی شیما !!!!نمیام من_
 ابونخی ی خیره خرید مرکز تا و کردم سکوت ...بیای من با باید االن ..خرید نیومدی باهامون
 ...بودم

 ...گرفتم کفش و لباس دست چند شیما سلیقه به نداشتم حوصله که اونجایی از

 !دوتایی خودمون...رستوران رفتیم شیما اصرار به

 پا و کردم فراموش هارو غم ....شرایط و اطرافیانمون به توجه بدون...خندیدیم گفتیمو کلی
 ....خندیدم رفیقم پای به

 !!!دیدم چی بگو آال وااااااي_
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 چی؟؟_گفتم تعجب با

 !!!!شنیدم چییی بگو نهههه_

 !چیشده بگو خوب وااا_

  داد ادامه و زد مرموزی لبخند

 شده عوض مژگان با رفتارش کال خرید،شایان رفتیم شایان و مژگان منو که دیشب_
 خانوم و زیر به سر دخترای این مثل_داد ادامه و خندید ...نگوووو که رو مژگان وای!!بود
 !!!!نبود کردناش شیطنات اون از خبری ...میکرد رفتار

 ؟ ..خوب؟همین_ گفتم و زدم محوی لبخند

 خواب شایان اتاق رفتم بعدش ساعت یه... بود دیروقت خونه اومدیم وقتی...باباااااا نه_
 اره؟؟ ایانمش!!!نههه_ گفتم تعجب با !!!بود داده پیام مژگان به کلی!!برداشتم گوشیشو.بود

 نداره؟؟ دل من داداش مگه_گفت و خندید

 بودن؟؟ گفته بهم ؟؟چیا خوووب_ گفتم ذوق با

 ونهاش پیام تو زیادی چیز!میشن عاشق دارن دوتاشون فکرکنم_ گفت و گرفت دستامو
 الحا..اومده پیش تازه جریان این البته.. رفتن هم بیرون باهم اینکه مثل...نبود معلوم

 از عدب ...کرد ام حواله چشمکی و !میگه چی ببین بکش حرف مژگان زبون زیر از سرفرصت
 و دیمرسون رو شیما ..خونه برگردیم گرفتیم تصمیم داشتم شیما کنار که خوبی ساعات
 ..خونه برگشتیم

 

 ۱۱:۷۵] 

 

  سالم:_21قسمت

 ...دادن رو جوابم خوشرویی با هرسه و برگشتن طرفم به عمه و بابا و مامان من باصدای
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 .خوردیم چای کنارهم و نشستم پیششون

 چیه؟ عید واسه برنامتون_

 هم با هم، عید سوم_گفت لبخند با عمه ...دعوتیم هادی عمو خونه تحویل سال واسه_بابا
 ...شمال میریم

 مخانوادش و شیما امسال البته_ ...کردم بغل رو عمه و کشیدم خفیفی جیغ خوشحالی از
  گفتم و شد بیشتر لبخندم ...!!!میان باهامون

 ...میام شام واسه.کنم عوض لباسامو باال برم من..خوبتون خبرای بابت مرسی_

 ... جون عمه برو_

 .کردم عوض لباسامو...شدم اتاق وارد

 ..!همدیگن عاشق که خوب چقدر!!بزنم حرف مژگان با میخواست دلم

 یمگوش چون و داشتم ناشناس از پاسخ بی تماس چندتا!اوووه...آوردم در کیفم از گوشیکو
 زنگ گوشیم دوباره که بگیرم رو مژگان شماره خواستم .بودم نفهمیده بود سایلنت
 کردم برقرار رو اتصال..خورد

 بله؟؟_

 ؟ .شما_ کشیدم توهم ابروهامو ...سالم_

 ..آال؟ خوبی_

  گفت شیطون لحن با که آوردم می فشار مخم به داشتم...!آشنا صدای

 !فرزادم ...کوچولو موش نسوزون فسفر_

  گفتم شدمو بلند تخت روی از

 !!میزدی زنگ دیگه دوسال ؟؟میذاشتی خوبی ...تویی!اره ..اهااااان_

 نزدی؟ زنگ یه چرا تو ...شلوغه سرم حاالمن_
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  گفتم جانب به حق

 مارتوش  میخواستی تولد شب نیس یادت.میخوام معذرت...نداشتمااا شمارتو که ببخشید_
 ؟؟...رفتین بعدهم و زد صدات یکی که بدی

 !!کوچولو موش ببخشید!میگی راست اوه_

 ...شماهستن دیدار مشتاق شدیدا که من بابای خوبن؟مامان ؟خانوادت خبرا چه خوب_

 اباب امروز..بزنم زنگ بهت کردم فراموش بودم گرفتار بس از شرمنده...ممنون همه خوبیم_
 ...زدم زنگت االن منم و گرفت رو سراغتون

 .. اهان_

 چیه؟ ات برنامه فردا_

 ...خندیدیم دو هر و ..ظهرخوابم تا اصوال ها جمعه_

 !!بزنی خوابتو قید باید جمعه این حاال_

 چطور؟؟؟_

 ...!دوتایی!کوه بریم باهم تا دنبالت میام صبح من چون_

 ...کوه نرفتم وقته خیلی ..نبودا هم بد البته!!...بدجور گرفتم قرار رودربایستی تو

 .درخونتونم7ساعت صبح فردا پس،من_

 ؟شدی؟ معذب باهام نکنه....آال نشو لوس_ ...نمیام که من!پرو؟ بچه کردم قبول کی من_

 ...منتظرتم فردا .میام گفتم شوخی.فرزاد نه...نه_

  .بخیر شبت...دیگه برم من پس..آالگل ممنون_

 .بخیر توهم شب_

 ؟..داشتن اعتماد فرزاد به هنوزم نه؟یعنی یا بدم بابا مامان به رو کوه خبر نمیدونستم

  گفتم ظاهری خونسردی عین در شام میز سر
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 ...کردن نگاهم منتظر بابا و ذوق با مامان ...بهم زد زنگ فرزاد_

 باشه شتهندا اشکالی اگه بگم شما به گفتم منم ...کوه بریم دنبالم بیاد صبح فردا گفت_
 ...کنم قبول رو دعوتش

 ..میشناسیم که رو همایون؟؟فرزاد نه .باشه داشته اشکالی فکرنکنم_مامان

 گردش؟؟ برین میخواد و بیاد خانوادش با صبرنکرد چرا حاال_بابا

  ...نمیدونم_ گفتم و انداختم باال ای شونه

 میرین؟ ساعتی چه_

  کشیدم عمیقی نفس

  ..دنبالم اینجا میاد7 ساعت_

 ..شد ختم همینجا بحثمون و داد تکون سری بابا

 

 ...باشم سرحال فردا تا بخوابم زودتر کردم سعی وسایلم کردن اماده از بعد

 

 ۱۱:۷۵] 

 

 ...7:32ساعت..شین بلند خانوم ..خانوم:_21قسمت

 من7:32ساعت ؟خوب سمیرا چیه_ گفتم حوصلگی بی با و کردم باز نیمه چشمامو
 چیکارکنم؟؟

  گفت و عقب رفت قدم یک

 ..منتظرتونن پایین فرزاد آقا اخه_

 اومده؟ وقته خیلی_گفتم و نشستم سیخ جام تو فرزاد اسم شنیدن با
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 ارند مادرتون با پایین سالن تو االنم...داخل کردن دعوتشون خانوم ...میشه نیمساعتی_
 .میکنن صحبت

 نیست؟ بابا_

 

 ..اصفهان رفتن1ساعت آقا نه_

 .میام االن منم برو باشه.اهان_

 ...لباسام سراغ رفتم صورتم و دست شستن از بعد و بلندشدم سریع

 ...سرکردم رو مشکی بافت کاله و پوشیدم مشکیم کاپشن و مشکی شلوار

 ..شدم پایین راهی ام کوله برداشتن از بعد و زدم هام موژه به ریمل یکم فقط

  کردم سالم بهشون خوشرویی با که بودن بش و خوش حال در فرزاد و مامان

 بخیر صبحت دخترم سالم_

  ...بخیر صبح...سالم_ فرزاد

  بخیر شماهم صبح ممنون_

 !؟ بریم_فرزاد

 مامان؟ نداری کاری...بریم_

 .خدانگهدارتون.باشین  خودتون مواظب عزیزم نه_

 .شدیم خارج خونه از و کردیم خداحافظی مامان از

  ...شدم فرزاد خوشگل مشکی بلند شاسی سوار

  ...افتاد راه و نشست ها کوله گذاشتن از بعد

 چیه؟ ات میخونی؟؟رشته درس ..آال راستی_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
39 

  دارم کنکور امسال..میخونم معماری...اوهوم_

 نه؟ یا ای آماده...اوخ اوخ_

  گفتم فرزاد روبه و گرفتم بیرون از نگاه

 ؟..چی ی آماده_

 .....و دانشگاه و کنکور ی دختر؟؟آماده کجایی ...به_

  ......وقتایی یه نگی بگی...ای_

 وبخ من ولی شدیم رد سریع ...گذشت سریع خیلی زمان!شدم خیره....موند دهنم تو حرفم
 .ودب عرفان...نشد ولی ببینمش کردم سعی و عقب برگردوندم سرمو.شناختم و دیدمش

  ..میزد حرف نفر یه با داشت و بود زده تکیه ماشینش به خیابون کنار.

 !یکم فقط..بود شده تنگ بیمعرفت یه واسه کوچولو یه فقط...دلم

 

 ۱۱:۷۵] 

 

  کردم ونگاهش خوردم محکمی تکون فرزاد باصدای:27قسمت

 رنگت که دیدی آال؟چی چیشد!کنم صدات بلند شدم مجبور ..ترسوندمت ببخشید_
 ؟؟؟...پریده

 وایسادی؟ چرا!دیگه برو خوبم اره.خوبم ....نه_

 باشم؟ مطمئن_

 گفتم حوصله بی

 ...برو .خوبممم اره_

  ..افتاد راه و گرفت ازم نگاه مکث با
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 ..کردم سرم گاه تکیه و پنجره لبه گذاشتم دستمو..کرد پلی رو ضبط

  ..!نشست می دلم به بدجور اهنگ این

 نمیستم وای تو پای اگه دوتامونم هر خاطر واسه )

  ..میرم خوشبختیت بخاطر پس ..عرفان خوشبختی میترا با_

 میرم من نیستم هیشکی عاشق تو جز نیست زندگیم تو تو جز کسی

   ..نمیمونم هیشکی عاشق ...نمیشم هیشکی عاشق دیگه_

 بستم تو روی چشمامو اگه دوتامونم هر خاطر واسه

 میمیرم من ام خسته خسته که منی با بمونی که تونی نمی تو

 میدیدم قصه اول از باید که چی هر دیدم مدت این تو من

 ؟ ..اینجوریه عاشقی تاوان ..عرفان رو اصلیت ذات دیدم_

 

 میدم گوش غمگین آهنگای صبح خود تا و شب

 فهمیدم تازه اینو باشیم هم با نمیتونم

 زندونی ی دیونه منه تو بی میمیرم

 میتونی منم بدون حتی تو که میدونم

 

  ...میتونه میتونه میتونه من بدون_

 

 آخرمونه و اول راه عشقم جدایی

 میدونی دوتامونه هر خاطر واسه
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 ایستم نمی وای تو پای اگه دوتامونه هر خاطر واسه

 میثم یجدای اهنگ....()میرم من نیستم هیشکی عاشق تو جز نیست زندگیم تو تو جز کسی
 (میذارم کانال ابراهیمی،تو

 

 ۱۱:۷۵] 

 

  ...اسکی میرفتیم کاش ای!توچال رسیدیم:21قسمت

 ...کردیم حرکت و شدیم پیاده ماشین از

 !میخواد خودمونو اکیپ اصال؟دلم اومدیم تنها چرا

  پرسیدم تردید با...بدونم رو خانوادش و فرزاد رفتن دلیل زودتر میخواستم

  ..یمگشت دنبالتون کلی..؟ما نبود ازتون خبری رفتین؟چرا دفعه یه که شد ؟چی..فرزاد_

 گفت و کشید عمیقی نفس کردم نگاه بهش منتظر

 بود؟ چیکاره بابام که یادته ...بودم ساله19 من و بود سالت11 تو که وقتی...پیش سال7_

 .داشت داروسازی شرکت..یادمه اره_

 داد ادامه و کشید آهی

 از مدرک و سند کلی با میکنه میلیاردی اختالص بابا؛یه شریک.داشت شریک یه بابام ..اره_
 ودب کرده درست عوضی اون که شواهدی همه...بفهمه چیزی کسی اینکه از قبل!میره ایران
  ...!.  شکست واقعی معنای به بابا...باباست کاره میداد نشون

 تمشکال ؟غرق .خبریم بی ما و اومده سرشون به بزرگی این به بال ...نمیشد باورم ....!نه
 خودمون؟؟ زندگی دنبال ما و بودن

 هیچکس نمیخوام میگفت بابا ..نداشتیم ای چاره!بود بسته میزدیم دری هر به_
 ....میره نبوده؟آبروم من کار میشه باورش کی مدرک همه این با میگفت..بفهمه
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 هی بود اشک چشمش یه مامانم ..شد شناخته مجرم بابا و شد تشکیل دادگاه زود خیلی
  ..خون چشمش

 نذاشتین؟ جریان در مارو چرا.بود بدی اتفاق خیلی....فرزاد متاسفم وای_

 گفت و زد روم به مهربونی لبخند

 قیهب رو شکستش نمیخواست...نمیخواست دلش بابا راستش ..همدردیت بابت ممنون_
 این یردرگ انقدر.بریم گفت خودش ..اصفهان رفتیم ماهم ..زندان افتاد دوسال بابا....ببینن
 هک بود بزرگی ی ضربه.کردیم فراموش هم رو خودمون نزدیک اقوام حتی که بودیم مسائل
 ...آورد در پا از رو همه

  گفتم غمگین

 نشد؟ پیدا عوضی آدم اون ..حاال خوب_

 تیمتونس دوندگی کلی با خالصه.کردن دستگیرش مالزی تو گفتن ازدوسال بعد....چرا_
 دوباره ات کرد تالش انقدر...کرد شروع یکسال از بعد بابا ... بگیریم پس رو اموال از بخشی
 ..شد سرپا کارش

  ...خداروشکر بازم_

 .فرزاد دست دادم یکیشو و آوردم در آبمیوه دوتا ام کوله تو از

  .. شه تازه گلوت بخور_

  .ممنون_

  گفت و کرد باز رو اش آبمیوه

 ای؟ پایه کابین تله با_

 ....بریم.عاااالیه_گفتم و زدم چشمکی

 

 ۱۱:۰۰] 
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 و کابین تله از ترسی.بودیم نشسته هم روی روبه.. شدیم کابین تله سوار:29قسمت
  ..نداشتم ارتفاعش

 کردی؟ چیکارا سال7 تواین...آال کن تعریف تو خب_

  گفتم و زدم لبخندی

 درتوپ و مادر.بودی دوستم بهترین تو.. شد بد حالم خیلی من رفتین ای دفعه یه که شما_
 نکرد شروع دیدن می که منو های تابی بی که بابا و مامان..دارم و داشتم دوست عاشقانه
 ...کوچیک خبر یه از دریغ ولی ...شما کردن پیدا به

  ..کردم فراموش کم کم تا گرفتن دورمو انقدر شایان و شیما..نشد ازت خبری و گذشت

 گفت اخم با

 دیگه؟ هستن کی شایان و شیما_

 تو دور فقط من ولی خونمون اومدن می وقتایی یه نیست یادت...دیگه دوستم همون_
 !؟...بودم

  گفت و کرد فکر یکم

 ...بخیر یادش..اومد یادم...اره اهان_

 ...!بود خوبی دوران بخیر یادش...واقعا اره_ گفتم و کشیدم اهی

 بپرسم؟ سوال آال؟یه_

 .بپرس اوهوم_

  گفت و انداخت بیرون به گذرا نگاهی

 !ریختی؟ بهم دفعه یه که خیابون تو دیدی کیو .بودیم ماشین تو که موقع اون_

 ؟ میگفتم چی....خوردم جا وضوح به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
44 

  ...هام شقیقه رو گذاشتم دستمو و کشیدم جیغ کابین تله خفیف تکون با

 ؟ ...تو شدی اینجوری آال؟؟ترسیدی؟چرا چیشد_

 ..نیست چیزی نه...نه_

 ..بره یادش از من از کردن سوال ،فکر فرزاد شغل مورد در زدن حرف با کردم سعی

  ...گذرونیدم رو شاپ کافی تا کوتاه مسر و شدیم و پیاده کابین تله از

 ...نمیزدیم حرفی سفارش گفتن جز هیچکدوم

 .دادیم سفارش قهوه و شکالتی کیک هردو

 ؟ خونه برگردیم اینجا از بعد میشه فرزاد_

 بریم؟ زود میخوای نگذشته خوش چرا؟بهت_

 دترزو گفته مامان..خونمونه ام عمه ولی(بزرگی دروغ چه!)بود خوب خیلی اتفاقا...بابا نه_
  .برگردم

 . .بریم بعد رو ات قهوه بخور پس .. باشه آهان_

 

 ۱۱:۰۰] 

 

  گفتم فرزاد به رو و شدم پیاده ماشین از:32قسمت

 و عمو به برسون سالم.ببینمت دوباره امیدوارم!بود خوب خیلی ..امروز بابت ممنون_
 ...خاله

  ..آال باش خودت مواظب...همینطور منم!اومدی همراهم که ممنونم تو از من_

  ..شدم خونه وارد و کردم خداحافظی

 !!نیست؟ کسی. .سالااام_
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 .اینجام من...عمه آشپزخونه تو بیا_

 ..شدم آشپزخونه وارد و گذاشتم رو ام کوله

  .. جون عمه سالم_

 گذشت؟ خوبی؟خوش.. عزیزدلم سالم_

 .. میکرد پاک سبزی داشت که افتاد عمه دست به نگاهم

 .میده انجام سمیرا شما؟؟بذارین چرا عمه إإإإ_

 اشکالی چه..بکنم کاری یه خواستم بودم بیکار خونه تو...خواستم خودم...جون عمه نه_
 داره؟

  ....راحتین هرطور_گفتم و زدم روش به لبخندی

 !کن تعریف امروزتو تفریح واسم بیا کن عوض لباستو برو_

 !میام االن چشمممم_

 ..پایین برگشتم و کردم عوض لباسامو

 ...کردم بود،تعریف رسیده تازه که مامان و عمع واسه رو کوه جریان از مختصری

 !نوروزه عید.دعوتیم هادی عمو خونه امشب

 که تومان پایین و هاش آستین سر که مشکی مانتو همراه به رو مشکی چسبون جین شلوار
 و صورتم تو ریختم کج موهامو ..پوشیدم داره رنگ طالیی طرح و زانوهامه،حاشیه تا

 .کردم سر رو طالیی روسری

 چشمام تو رو مشکی مداد.زدم ریمل با رو رنگ همون ی گونه رژ و هلویی رژ
  کردم خالی خودم رو عطرو شیشه!شد بهتر حاال.چرخوندم

 شدم پایین راهی و پوشیدم رو طالییم مشکی کفش

 ...بودیم آماده همه
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 کنیمی لوسش االن..جان خواهر کن ول_گفت شوخی با بابا که رفت صدقم قربون کلی عمه
 !دیگه

 !خوب خوشگله دخترم دیگه میگم چیه؟حقیقتو لوس_عمه

 .شدیم خارج خونه از و بوسیدم رو عمه

 ...رسیدیم اینا شیما با همزمان

 ژگانم فکرکنم.خفن یعنی بودهاااااااا زده تیپی عجب بیشرف موند باز دهنم شایان دیدن با
  ...بیوفته پس

 ...شدیم خونه وارد تعارف کلی و احوال و سالم از بعد

 آرایش اون با و..بود عالی تیپش اونم!خخخخخ .میزد دو دو چشماش شایان دیدن با مژگان
 .بود شده زیباتر دخترونش

 !بود شده چیده زیبایی طرز به سین هفت سفره

  میشد تحویل سال دیگه نیمساعت

 ...میخوندن قران عمه و باباها...سفره دور نشستیم همگی

 ...دلم تو دعاگفتن به کردم شروع

 رو همه سالمتی..کنه بیرون دلم از رو عرفان ی عالقه و مهر خواستم خدا از
 واسه...بشن خوشبخت میخوان رو همدیگه واقعا اگه شایان و مژگان خواستم...خواستم
 .دعاکردم همه واسه...شیما خودمو

 ..شدیم جدید سال وارد!شد تحویل سال

 تبریک و کردیم روبوسی باهم همه...نداشت خبر هم اش دقیقه یه از هیچکس که سالی
 !!!فجیح بود شده شیر تو شیر ...گفتیم

 !دعوتن خونمون خانوادش و فرزاد شب!عیده دوم روز امروز

 ...پیشش میریم فردا ماهم...شمال برگشت اول روز عمه
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 کت رو،با رنگ همون تاب و سفید چسبون موهام،شلوار کردن سشوار و حمام از بعد
 رو ارایشم...مبست سرم به سفید-آبی سربند یه و بستم باال ساده موهامو.پوشیدم آبی اسپرت
 ور آبی بلند پاشنه های کفش...کردم تموم ریمل و ملیح صورتی رژ یه با معمول طبق
  .شدم خارج اتاق از و پوشیدم

 !رسیدن نادر عمو بعد نیمساعت

  ...رفتیم استقبالشون به بابا و مامان با

 ...میکرد همدلی باهاش متقابل اون و ریخت می اشک مامان بغل تو خاله

  .شدیم سالن وارد و زدیم لبخندی ها صحنه این به هم فرزاد منو

 رچقد پیشمون آورد رو فرزاد،آالگل شب اون وقتی نمیشه باورت جون مریم_سوسن خاله
 فرق زیاد چهرش ولی خودش واسه شده خانومی ماشالله ...دیدنش از شدم خوشحال
 !نکرده

  .زدم مهربونش ی چهره به لبخندی

 چرا ماش حاال!نبود ازتون خبری هیچ ولی گشتیم دنبالتون خیلی که ما خانوم سوسن_بابا
  ؟ .ما سراغ نیومدین

 مه خودمونو که بود مشکالت سری یه گرم سرمون انقدر ما واال_ گفت شرمندگی با خاله
 ...بود رفته یادمون

  گفت و گذاشت خاله ی شونه روی دستی مامان

 یزچ همه االن که شکرخدا...کرد تعریف برام رو بود شنیده نادر آقا از که چیزایی همایون_
  ...شده قبل مثل

 .بزنم نداشتم حرفی..نداشتم حرفاشونو حوصله!بود شده گرم مجلس حاال

 رو یهبق حرفای داشت یا بود خودش به حواسش نمیدونم ...میکند پوست میوه داشت فرزاد
 !میداد؟ گوش

 شدم خارج جمع از و گفتم ای اجازه با
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  ...خورد زنگ لحظه همون که کنم چک گوشیمو تا اتاق تو رفتم

 شیما؟ جانم_

  دنیااا دوست بهترین به سالاااام_

  .نشستم تخت رو و زدم لبخندی

  خوبی؟ .خانوم خوشگل سالاام علیک_

  خوبی؟ تو خوبم_

  چطوره؟ شایان...اوهوم_

 !نه؟ یا هستی رستوران پایه امشب بگم زدم زنگ.خوبه اونم_

  گفتم تردد با ..خورد در به ضربه چند

 .بفرمایید_

 ...شد وارد فرزاد که بدم شیمارو جواب خواستم

 .کردم قطع رو گوشی و میزنم زنگ بهت بعدا داریم مهمون شیما_

 ...داخل ایستادی؟بیا چرا_

  !!شدم میکردی؟مزاحمت صحبت تلفن با داشتی ببخشید_

 من؟ با داشتی کاری!نداره اشکالی نه_

  گفت لبخند با و شد اتاق وارد بیشتر

 ..!پیشت بیام گفت مریم خاله!کرد ام کالفه بزرگترا بحث راستش_

  گفتم زدمو چشمکی

 !کردی خوب!همینطور منم دقیقا_

 .شد اتاق دیدزدن مشغول و کرد شلوارش جیب تو دستشو
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 ...مختلف های سایز با عکس قاب از بود پر که دیوار از سمت اون به رسید

 کرد زوم خودش منو عکس روی...و ..مژگان منو...شایان و شیما منو,..بابا و مامان با عکس
  گفت خوشحالی با و

 آال؟ یادته...بخیر یادش وااای_

  گفتم خنده با و ایستادم کنارش

 ...استخر تو کنم پرتت شدم موفق باالخره!یادمه که معلومه_

  ...خندید

 تحرص بخوری زیاد نمیذاشت بابات چون تو ولی بود کاکائو از پر دستم همیشه من...اره_
 !میگرفت

 ...زدم بازوش به مشتی خنده با

  ...نشستم روش روبه منم و نشست اتاق کنار کاناپه رو

 چطوره؟ کارت اوضاع...!دکتر خب_

 ..هستم شغلم عاشق من.راضیم...!خوبه که فعال_

 .کردم اکتفا باشی موفق گفتن به و دادم تکون سری

 ... بود موضوعات همین حول صحبتامون

 !گذشت خوش بهم کلی که کردیم بازی شطرنج نادر عمو منو شام صرف از بعد

 ...کردن رفتن عزم کم کم

 ...بود گرفته خوابم خیلی

 .کنیم حرکت صبحانه از بعد فردا بود قرار

 ...باال رفتم و گفتم بخیر شب

 .برد خوابم که نکشید چیزی و شدم ولو تخت رو لباسام کردن عوض از بعد
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 ...شد دیر دیگه شو آالگل؟؟؟؟بلند...آال_

 ...پایین اومدم تخت از و زدم کنار حرص با رو پتو مامان غرغرای از کالفه

 از یشترب بودم گرفته تصمیم .وسایلم کردن جمع به کردم شروع و شستم صورتمو و دست
 ....بمونم عمه پیش فروردین آخر تا میخواست دلم.بمونم عمه پیش اینا مامان

  .گذاشتم اتاق کنار و کردم آماده رو وسایلم و لباس

  ...شدم پایین راهی و زدم معمولی تیپ یه.ام کوله تو انداختم گوشیمو

 ...نشه بد حالم که خوردم زور به نون لقمه چند

 بیرون خونه از,هادی عمو و محسن عمو رسیدن از بعد و ماشین تو گذاشتیم رو وسایل
 .اومدیم

  .خودشون ماشینای تو هم بقیه نشستیم ماشین یه تو شایان و مژگان و شیما منو

 ...شمال سمت افتادیم راه کم کم

 !بود خواب پر چشامون که شیما منو

 ...برد خوابمون من بعد و شیما اول که نکشید طولی

  ...بیدارشدم ازخواب,بود پیچیده گردنم توی که بدی درد با

 ...بیدار شیما و بود خواب مژگان..بودیم ماشین تو هنوز

 !تووو شدی بیدار !!عجب چه به به_انداخت باال ابروهاشو و کرد نگاهم آینه از شایان

 ...بود عمه خونه که خیابونی تو پیچید

 ...شدیم پیاده ماشین از و کردم بیدار رو مژگان

 ...بود منتظرمون در کنار عمه..داخل بردیم هم کمک به رو وسایل

 ..شدیم عمه ویالیی و بزرگ ی خونه وارد و کردم روبوسی باهاش
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 !بودم خونه این عاشق

 !بود نارنج و پرتقال درخت از پر که حیاط ته باغ و ریزه سنگ از پر حیاط

  ...شدم خونه وارد و رفتم باال هارو پله

  .شد اتاقی وارد هرکس و اومدن هم بقیه

 بخو ولی,دور هرچند..داشت دریا روبه تراس یه که باال طبقه اتاق رفتیم دخترا تا سه ما
 !بود پیدا

 ...گذاشتیم رو وسایلمون

 ناهار تو ات عمه پیش رفتیم بودیم خوابیده رو راه کل چون ما و کنن استراحت تا رفتن بقیه
 .کنیم کمک بهش کردن درست

 .کردن درست ماهی قلیه شیما و مژگان و کردم درست رو قاسمی میرزا من

 ...نداشت حرف واقعا که کرد درست کباب تاس هم عمه

  .انداختیم رو سفره و شدن بیدار کم کم هم بقیه

 ...ازمون کردن تشکر کلی و بردن لذت غذاها از همه

 وقت فعال گفتن و کردن مخالفت باباها مامان که گردش و خرید بریم امروز خواستیم
 ...هست

 ...ساحل بریم تایی1 خودمون اخرشب شد قرار

 ...باغ تو رفتیم ماهم و شستن اینا مامان ظرفارو

 ...نشستیم االچیق زیر چهارتایی اورد چایی واسمون شایان

 نیومدن؟ دوستت این چرا راستی_ شیما

 کی؟ دوست_شایان

 !بابات دوست پسره همون...دیگه آال دوست_شیما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
52 

 !نبود یادم منم..بهشون نگفتن چیزی اینا بابا نمیدونم...آهااان_

 زد صدا رو مژگان و سمتون به اومد متین

 مژگان؟ ؟آبجی..آبجی_

  گفت و بوسید سرشو مژگان...رسید ما به زنون نفس

 چیه؟ بگو آبجی؟آروم جان_

  گفت و کرد نگاهی تکمون تک به درشتش چشمای اون با

  شهربازی؟ ببری منو امروز میشه_

  گفت و انداخت باال ابرویی

 بریم؟ فردا داداشی؟نمیشه امروز_

  گفت و زمین کوبید پا

 .بریم امروز!نه_

  گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 ...میریم باهم همگی فردا کن صبر.ان خسته همه امروز جان متین_

  گفت من به اخم با

 !زی-با-ر-شه!زی-با-ر-شه.شهربازی برم آبجیم با میخوام امروز من_

  ...آبجیت با برو امروز.باااشه وروجک باشه_ کشید لپشو شیما

  بردم بیرون آالچیق از و گرفت بودمو ایستاده که منو دست

 نمیایین؟ دوتا شما مگه_مژگان

  گفتم شوخی با و زدم چشمکی

 !میبره شمارو شایان مستر!دیگه نه_
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    .....وووو دونفره خلوت شمام بازی بره متین ..دیگه آره_ گفت خنده با شیما

 جاخالی که سمتمون کرد پرت و آورد در کفششو مژگان و کرد نگاهمون بهت با شایان
 ....کردیم فرار دادیمو

 .شهربازی بردن رو متین,مژگان و شایان

  ...نشستیم اتاق تراس تو شیما با

 .بودم ساحل االن میخواست دلم!بود غروب

 گفتم و سرم پشت گذاشتم دستام

 !نشدی؟ عاشق ..تاحاال تو ؟میگم..شیما_

 شد دریا ی خیره دوباره ..انداخت بهم نگاهی

 ..منظورته تو که عشقی اون اما...تو عاشق..هستم ام خانواده عاشق فقط زندگیم تو من_
 ...باشم شده حاال تا فکرنکنم!نه

 ..نکردی اش تجربه توام پس_

  ایستاد تراس لبه

 !کردی؟؟ اش تجربه واقعی چی؟بنظرت تو_

  انداختم باال ای شونه

 مثل واسش عشقش از هم دوری لحظه یه عاشق آدم میگفت همیشه عمه...نمیدونم_
 تو ذارهن وجدانت حتی که عاشقی موقعی..ببخشی بتونی که عاشقی موقعی میگفت...مرگه
 از!عشق از ..بسوزونه وجودتو همه که وقتیه عاشقی میگفت!بری دیگه کسی سمت
  ..نمیدونم...!نرسیده عاشقی به عرفان به ام عالقه.. شاید.نمیدونم...!انتظار از...دوری

 فسن و گرفت سمتم به گوشیمو...بود عمه برگشتیم در سمت به دو هر اتاق در صدای با
  گفت زنون

 !دختر کشت خودشو...اینو بگیر_
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  گفتم و بوسیدم پیشونیشو

 .کشیدی زحمت.جون عمه شرمنده_

  گفت شیما روبه

 !دنبالتون باغ تو رفتم باال؟من اومدین کی_

 .بود فرزاد...خورد زنگ دوباره که کنم چک گوشیمو خواستم

 بله؟_

 !!دادی جواب عجب چه ...سالاام_

  ..تراس تو رفتم

 خوبن؟ خاله و خوبی؟عمو_

 چطوری؟ تو..همه خوبیم_فرزاد

 .ممنون خوبم_

  گفت مکث با

 آال؟ نیستی خونه_

  چطور؟ نه_

 ...هیچی_فرزاد

 فرزاد؟ شده چیزی_

 گها گفتم,میرن همراه با همه شدم دعوت دوستام از یکی تولد فرداشب راستش ..نه_فرزاد
 ...بریم باهم داری دوست

  گفتم و میگه؟زدم چی گفت دست حرکت با که شیما به زدم لبخندی

  .شمال...هما عمه خونه اومدیم ما ولی ...فرزاد ممنون_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
55 

 ؟!میگی؟ جدی إإإ_فرزاد

  گفتم دادمو تکون سری

 مگه؟ چطور..خب اره_

 ... شمال ویالی میاییم دیگه روز سه دو تا ماهم آخه_

  گفتم و باالانداختم ابرویی

 !زودی به میبینمت پس !خووب چه إإإ_

  گفت شادی لحن با

 نداری؟ کاری.آالگل برم من.دیگه خووب...!حتما اره_

 خدافظ .بده خبر بهم رسیدین ...فرزاد نه_

 .خدافظ برسون سالم.حتما باشه_

 .نادر عمو زد زنگ و شد خوشحال خیلی..میان فرزاد گفتم بابا به شام از بعد

 ...ساحل رفتیم اخرشب ماهم

 ...نشستیم دورهم و کردیم روشن آتیش

 !بود همینطور همیشه ..داشت عجیبی آرامش...شدم دریا ی خیره

 تو اطربخ رو همه نفر یه ببینی خوبیه حس ...زدن به کرد شروع و برداشت گیتارشو شایان
 زده پس

 

 خوبیه حس زده نفس نفس و راه ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه

 

 مصمم تو انتخاب واسه نفر یه ببینی خوبیه حس
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 خوبیه حس مسلم   تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو

 

 رمدلگی که لحظه همین تو ..بمونن همدیگه عاشق ابد تا کاش...بود مژگان ی خیره شایان
 ترم وابسته تو به همیشه از ازت

 

 سرم به سرم به نمیزد عاشقی فکر نبود تو خوب حس اگه

 

 کنارمی کنم حس دوباره تا بده زندگی ی انگیزه من به

 

  الکی قرارمی بی که بگو الکی بگیر دستامو شده دروغم به

 نفر هی ببینی خوبیه حس ...میکردیم نگاه دریا به دو هر و ام شونه رو گذاشت سرشو شیما
 زده پس تو بخاطر رو همه

 

 که بودی تو اون ..خوبیه حس زده نفس نفس و راه ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه
 کرد عاشقونه منو های لحظه نگاش با همیشه

 

 کرد بهونه تورو عاشقی واسه هاش لحظه تموم تو که منم این

 

 نداد من یاد رو تفاوتی بی تو مهربون نگاه اون هرگز

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
57 

 نخواد تورو من قلب میشه مگه بودنم تو با نیاز از پر من

......... 

 مزاحم تا جداشدیم ازشون کم کم شیما با ...زدیم دست واسش زیباش صدای افتخار به
 ...نباشیم دونفرشون جمع

 ...میرسن فرزاد ظهر امروز

 .کرده دعوتشون شام ی واسه عمه

  ...گذاشت چیزا این و خرید به وقتمون,گذشته دوروز این تو

 !بود شده مشکوک شایان و مژگان ی رابطه به عمه

 ...فهمید چیزو همه میشه عاشق آدم ی قیافه از میگفت

  ...یانه عاشقه واقعا فهمید میشه

 ....چشماش از,ازحرکاتش,حرفاش از

  ...خوردیم,بود برپا که صمیمی جمع تو رو ناهار

  ...ادند تشکیل رو اشون زنونه مجلس اتاق یه تو هم خانوما و نشستن تلویزیون پای باباها

  ..بودیم سرگرم تاب لب پای هم شیما و من

  گفت من روبه و اتاق تو اومد متین

 ؟ ..آالگل_

  جانم؟_

  گفت و چرخوند خوشگلشو چشمای اون دوباره

  ...!باحاله خیلی هاش بازی ؟آخه کنم بازی تابت لب با من میذاری میگم_

  گفتم انداختمو باال ابروهامو

 داره؟؟؟ بازی گفته کی باحاله؟اصال هاش بازی میگه کی_
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  گفت و نشست صندلی رو

  ...بگیر رو آالگل تاب لب برو گفت.گفت االن خودش...دیگه شایان_

 ...پنجره لب رفتیم شیما با و اومدم پایین تخت از سری

 ..بیرون میرفتن در از داشتن شایان و مژگان

  ...هاااااااا میزنین جیم خوب_شیما

  گفت اخم با و برگشت ترس با شایان

 دیوونه؟ چته هیییییس_

  ...دادم متین به رو تاب لب و زدم لبخندی بهشون

 ..نکنم درد سر تا بزنم کوتاه چرت یه کردم سعی

  .بیدارشدم کم کم کوتاه چرت یه از بعد

 ..بود خواب هنوز شیما

 ...بودن امشب غذای کردن درست مشغول هادی عمو زن و مامان...آشپزخونه تو رفتم

 .بودن برگشته هم مژگان و شایان

 ...بشم حاضر تا رفتم هم بعد و کردم کمکشون کارا بعضی تو

  .بود شده بیدار هم شیما

 باالخره حمام بره میخواست که شیما غرغرای به دادن گوش از بعد ...شدم حمام وارد
  .بستم رو دوش و دادم رضایت

  ...زدم معمولی تیپ یه و بافتم خیس موهامو

  ...گرفت قشنگی حالت موهام تا کرد سشوار موهامو اومد شیما اینکه از بعد

  .شدیم پذیرایی سالن راهی
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 !حسااابی شد جمع جمعمون و رسیدن کم کم هم نادر عمو

 ...کردیم راهنمایی پذیرایی سمت به رو مهمونا

  !میدادیم انجام نصف نصف رو پذیرایی کارای

  ...بودن شده اخت باهم حسابی فرزاد و شایان

  گفت شوخی با عمومحسن و عمونادر روبه بابا

 !!!بدید؟ زن پسرو دوتا این میخوایید کی دوتا شما_

 کو ولی بگیره سروسامون و کنه ازدواج فرزاد خدامونه از که ما جان همایون واال_عمونادر
 ....شنوا گوش

 !!وووزهن ای بچه میگن نمیره گوششون تو حرف اینا بدید زنم میگم من!عموجان هی_شایان

 ..خندیدیم شایان لحن و بازی پرو این به

 ...میخندید ریز هم مژگان

  ...چیدیم رو سفره موضوعا این حول صحبت کمی از بعد

 !بود عالی امشب واقعا

 ...بود بخش لذت واقعا..خانوادگیمون و صمیمی جمع,بزرگ و رنگارنگ ی سفره اون

 ...جنگل بریم ناهار ی واسه و الهیجان بریم همگی فردا شد قرار شام از بعد

 ...خندیدم اخموش ی قیافه به و شیما سر تو زدم رو بالش

  ...بریم میخواییم حاضرن همه!دیگه شو بلند خوب_

 ...شد بلند جاش از و کشید صورتش به دستی

   ..کردیم رفتن عزم و حاضرشدیم همگی باالخره

  ..الهیجان سمت افتادیم راه بعد و شدیم نادر عمو منتظر اصلی سرخیابون
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 ...عقب تا سه ما و نشست جلو و بود جمعمون تو هم فرزاد حاال

 ..!بود معرکه واقعا..شدیم رد سبز بام از و کابین تله رفتیم اول

 !خوردیم دلچسب ی صبحانه یه دورهم و کردیم پهن رو صبحانه بساط

 ...ایستاده کنارم فرزاد که بودم نشسته سکو ی لبه

 چطوری؟ روی پیاده یکم با..میگم_

 .کردم بقیه به نگاهی و تکوندم لباسمو.شدم بلند و زدم روش به لبخندی

 ...بود کاری مشغول هرکس

 .شدیم دور جمع از کم کم و شدم قدم هم فرزاد با

  ..کرد پر بخش لذت هوای از هاشو ریه

  .طبیعتم عاشق من !آالگل عالیه هوا این ...عالیه_

 ...کردم اطرافم های سرسبزی به نگاهی

  ...هستم دریا عاشق بیشتر من!بخشه لذت خیلی...اره_

  ...کشید موهاش تو دستی

  بپرسم؟ سوال یه ؟میتونم..آال_

 ...بپرس اره_

  ریختی؟ بهم دیدنش با که دیدی کیو!بودیم ماشین تو که...روز اون_

  ...شد آهسته پاهام حرکت

 !میگفتم؟ بهش چی

  ..!بزنم حرفی کسی با عرفان از نمیخواست دلم چرا نمیدونم

 !شده؟ ؟چی..حرفی کم انقدر که میکنه اذیتت آال؟چی_
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  زدم هولی لبخند

 !!نیست چیزی هیچی_

  ایستاد روم روبه سینه به دست

 !شدم غریبه واست شاید!؟..نمیدونی خودت رازدار منو دیگه نکنه_

 ..نیست اینطوری فرزاد ...نه نه_

  گفت مهربونی با و انداخت دستاشو

 قیاتفا میکنی؟چه پنهان داری چجوریه؟چیو پس نیست اینطور اگه.توام دوست من...آال_
 ؟ افتاده برات

  گفتم و زدم پوزخندی

 یادت هارو لحظه اون حتی نمیخواد دلت,بخوری شکست زندگیت از جایی یه وقتی_
  ...بیاری

  برداشتم قدم

 یه فرن یه از زندگیت تو وقتایی یه...کردنش بازگو به برسه چه بیاد یادت نمیخواد دلت_
 راتج,بیاد در آب از بد اسطوره این اگه نه؟حاال...بهترینه همیشه اسطوره میسازی اسطوره
  ؟..بزنی ازش حرفی میکنی

 چیه؟ تو مشکل میدونی_

  گفتم زیرلب

 ؟..چی_

 یلیخ!نیست خوبی فقط زندگی..آال ولی...میکنی معذور خودتو ها بدی گفتن از که اینه_
 ایطشر  نمیتونی همیشه...بلندی پستی و ها تلخی همین هاست بدی همین زندگی جاهای
 کنی مرادت وفق بر شرایطو نتونی که اونجا,بخوای اینو اگه که کنی مرادت وفق بر رو

 هک نشد؟؟اینجاست همیشه مثل چرا که...بزرگ معضل یه میشه واست!میخوری شکست
 !بد هم هرچند بدی وفق شرایط با خودتو کنی تالش باید
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  شدم؟ خودخواه من میگی یعنی_

 جای یه که این ...معلومه حرفات از ولی زندگی تو چیه مشکلت نمیدونم که من..!نه_
 ...آوردی کم زندگیت

 !بود درست حرفاش...کشیدم آهی

 برگردیم؟_

 ..ایستاد جلوم

 اما شهن حل چیزی ,هم گفتن با نظرت از شاید!نمیشه حل چیزی ,نگفتن با!عزیزم..آالگل_
  ..بشی سبک خیلی ممکنه

 گفتم و زدم لبخندی

 ...!فرزاد ممنون_

 دهشنون و داشتی گفتن به نیاز اگه خواستی اگه بگیری تصمیمتو خودت دوستدارم_
 ...! هستم کنارت همیشه من,نداشتی

 !بود من جانب از تشکر و لبخند بازهم جوابش

  داد جواب و زد محوی لبخند ..خورد زنگ فرزاد گوشی که بودیم بقیه نزدیک

 ..جااااان رفیق!!!به به_

_…………… 

  گفت و خندید فرزاد

 گذشت؟؟ پسر؟؟خوش تو چطووووری_

_………… 

  ...داد تکون سری اونم و میرم من که کردم اشاره بهش

 بودی؟؟؟ کجا خوشمله دخمل_شیما
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  !زد چشمکی و

  گفتم و دستش رو زدم

 ..!!میدونی که تو نزن راه اون به خودتو!خوبه خوبه_

 پس؟ کجاست فرزاد جان آالگل_سوسن خاله

  ...میاد االن خاله خورد زنگ تلفنش_

 ..ها بریم میخواییم !!اومد اگه حاال_سوسن خاله

  ...برگردیم گرفتیم تصمیم و اومد جمعمون به فرزاد

 

 ...بهار فصل تو هم اون ...میکرد عوض رو آدم هوای و حال جنگل قشنگ و سرسبز راه

  .داشت صفایی واقعا.رودخونه یه باالی دقیقا ..مناسب جای یه بردیم رو وسایل

 میکرد ذوق ذوق پاهام رفتم راه بس از ...کشیدم دراز و سرم زیر گذاشتم بالش

  گرفتمش سریع که کرد پرتاب سمتم به رو والیبال توپ شیما

  .ها سرم تو بود خورده االن دیوونه هوووی_

  گفت و آورد در زبون

  .کنیم بازی بلندشو!نیست خواب وقت که االن_

  ...شدم بلند جام از کردمو پوفی

 !میشد باباها...و شیما و شایان و ومژگان فرزاد منو شامل دوگروه

 !خوردیم گل و زدیم گل و کردیم بازی کلی

  ...گذشت خوش کل در

  ...گرفتیم عکس کلی و رودخونه لب رفتیم و آورد دوربین مژگان
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  نشستیم سرجاهامون گشنه و خسته

 !!کردم رو میشه درست تو دست با که هایی کباب جوجه اون هوس ...نادر_بابا

 !!خوووب؟ شد من پخت دست همایون؟حاال بری در کار زیر از میخوای_عمونادر

 ...خندیدیم حرفش این با همه

  ...شدن ناهار کردن درست به موظف هردوشون باالخره

  ...شدیم خوردن مشغول خنده و شوخی با و انداختیم رو سفره

 زنگ نم به نیست دسترس در گوشیت گرفت؟میگفت تماس باهات رفیقت,فرزاد_عمونادر
 ..زد

  ...زد زنگ بهم الهیجان...بابا آره_

  شمال؟ بیاد چندروز یه اونم میگفتی بهش مادر خوب_سوسن خاله

 گفت و نشست کنار فرزاد

 ...کرد قبول کله با اونم!گفتم بهش...من مادر جمع خاطرت_

 ...عمه خونه اومدیم ماهم و خودشون ویالی برگشتن نادر عمو

 نهخو بیاید باید هستم من وقتی تا میگفت و خودمون ویالی بریم نمیذاشت اصال عمه
 ....من

  ...داشت خودشو صفای اینجا هم واقعا

  ...رفتن اتاقها به خواب واسه زود خیلی همه و خوردیم دورهم حاضری شام

  ...شد بسته چشمهام کم کم و خوابیدم مژگان و شیما بین

 

 فایده بازم ولی زدم غلت و کشیدم بینیم روی محکم دستمو بینیم خارش احساس با
  ..دیدم رو مژگان خندون قیافه هم بعد و پر یه اول و کردم باز چشمامو آروم ...نداشت
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 ...أه..بریز کرم همیشه...مژگان روحت تو_

 !بود سررفته ام حوصله خب_

  گفتم و زدم کنار رو پتو

  ...اونی پیش همیشه که کجاست؟تو جونت شایان پس_

  کرد نگاهم چپ چپ

  ...بیرون رفتن باباش,با..!نیست_

  اومد شیما صدای که کردم کوتاهی ی خنده

  ...نکنین وز وز من گوش بغل انقدر که بگیرین درد ای_

  گفتم و کشیدم کنار روش از پتورو

  !!جونته زنداداش این تقصیر همش_

 ...!داریم ماهم دارن زنداداش مردم_شیما

  گفت صورتشو تو کرد پرت کوچیکو بالش مژگان

 !!بخواااااد دلتم ...خوبه خوبه_

  ...آشپزخونه تو رفتیم تایی سه

 ..بودن شده بیدار ما از زودتر بقیه

  گفت دیدنمون با عمه

  ...میزه رو صبحانه..دلم عزیزای بخیر صبحتون_

 ..شدیم آشپزخونه وارد  و دادیم خوشرویی با جوابشو

 ک گرفت درد حدی به ام معده دفعه یه ...نشستیم میز دور و ریختم چایی تامون سه واسه
 ...شدم جمع خودم تو
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 ...مذخرف درد این از میخورد بهم داشت حالم

  ...بسته دهنم و بودم شده خم درد از من ولی ...باال بیاره سرمو میکرد سعی شیما

  دفعه؟؟ یه شد عزیزم؟؟؟چت آال؟؟؟چیشد_شیما

 ...صندلی رو بشونش شیما...کردی مرگمون چته؟؟دق بگو آال_مژگان

  ...بکشم راحت نفس یه تونستم حاال و شد کم دردش کم کم

 ..وی تی پای رفتم و خوردم لقمه چند بچها زور به

 ...گذاشتم عمه ی شونه رو سرمو

  نشست روم روبه اومد شیما

  آالگل؟ بهتری_

  دادم تکون سری

  بوده؟ شده طوریش دخترکم مگه_عمه

  گفتم شیما از زودتر

 ...نشده طوریم جون عمه نه_

 ال؟آ معدته نکنه..پیچید خودش به آشپزخونه تو درد از دفعه یه...عمه میگه دروغ_مژگان

 .نگفتم چیزی و کردم پوفی کالفه

 ..تراس توی رفتم بخورم چیزی زیاد نتونستم بازم که ناهار از بعد

 ...کردم نگاه آسمون به و نشستم اونجا صندلی تک روی

 هب که هرچیزی مربوطه اون به که هرچیزی .کنم فراموش رو عرفان وجود کل بشه کاش ای
 !میندازه اون یاد منو...که هرچی...میرسه اون

 کرد؟ خودش درگیر یکسال منو چرا نداشت دوستم کرد؟؟اگه باهام کارو این چرا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
67 

 !!داشت؟ سودی چه...بود چی ؟قصدش داد بازی حرفاش با منو مدت همه این چرا

 رو عرفان نتونستم ؟هیچوقت...بری دستم از نمیذارم گفت شب اون چرا
 ...هیچوقت...بفهمم

 !میگذره سرش تو چی بفهمی که...خوند رو چیزی چشماش از نمیشد هیچوقت

 وت نه باشه نداشته وجود برام عرفانی دیگه باید...ببرم بین از رو یادش باید من...ولی
 ...ذهن تو نه واقعیت

 نداشت؟ عالقه من به ای ذره حتی که کی؟کسی بخاطر بدم عذاب خودمو من

 ...بگیره آروم دلم کاش ای

 .کنه فکر منطقی هم دلم کاش ای

 رفح مشت یه خام که من به لعنت ...میشم دیونه میوفتم حرفاش و کارا یاد وقتی که واای
 ...شدم دروغ

 ....چرا کرد؟ باهام کارو این چرا بگه بهم میخوام فقط

 .بدم قورت بغضمو کردم سعی و کردم پنهان دستام تو سرمو

 ...نشست ام روشونه دستی

  کردم بلند سرمو

 عزیزم؟ ؟خوبی..آالگل_شیما

 ...دادم تکون سری تنها

 ...کنی باز دهن نمیذاره بغضت که واست بمیرم_شیما

  گفتم خشدار صدای و بغض با

 حرفات که میفهمدم کاش ای...کاش ای..شیما بودم داده گوش حرفاتو کاش ای_
 ...اشک ...بشم بیدار غفلت حواب این از تا دهنم تو میزدی صورتم تو میزدی کاش!حقیقته
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 ..کرد بغلم محکم شیما

 .بسه..آال بسه.نگو هیچی...هیییییس_شیما

 ...میداد قلقلک رو ام چونه اشکم قطره

 کنی سعی باید آال..نمیشه درست چیزی کار این با...گلم نکن سرزنش خودتو_شیما
 ...کنی فراموشش

  گفتم اشکی چشمای با و جداشدم بغلش از

 اون ی صحنه چجوری...کنم؟ بیرون ذهنم از چجوری شیما؟حرفاشو آخه؟چجوری چجوری_
 ؟؟هاان؟ ...بزنم خط ذهنم تو رو شب

 

 ور نشستم لعنتی ی معده این سوزش با ولی کرد باز دهن...دوخت بهم رو اش درمانده نگاه
 . .بیاره کیفم از قرصمو خواستم ازش و صندلی

 .کشیدم دراز تخت رو و دادم قورت رو قرص زور به

  بود نشسته تخت لبه که دیدم رو مامان که بودم بیداری و خواب بین

 دخترمامان؟ بیداری_

  گفتم و کشیدم ای خمیازه

 ...اره_

  گفت نگران و دستاش تو گرفت دستمو

  مامان؟ آره!؟ گرفته درد باز انگار معدت میگفت آالگل؟شیما خوبی_

  گفتم و دادم تکون سری شیما دست از کالفه

 .جمع خاطرت شدم خوب خوبه االن.نبود خاصی چیز مامان خوبم اره_

  زد روم به لبخندی
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 ...یدنیهد آفتاب غروب...ساحل بریم حاضرشومیخواییم شو بلند بهتری اگه...عزیزدلم باشه_

 .بلندشدم و زدم لبخندی خوشحال

 ..شدن وارد دخترا دوتا سرش پشت و شد خارج اتاق از مامان

 ؟ میکنی نگاه اینجوری خب؟چرا چته اووه_شیما

  .رفتم دستشویی طرف به و ندادم بهش جواب

  .شدم پایین راهی و زدم معمولی اسپرت تیپ یه

  میان؟ هم نادر بابا؟عمو_

 !شده؟ شروع معدت درد بابا؟باز شده آال؟چت_ ...طرفم برگشت بابا

 !دیوااار تو بزنم سرمو میخواست دلم

  نباشین نگران...بابا خوبم_

 ..باهمیم همگی روز چند این دیگه...میان هم عمونادر اره.باش خودت مراقب هرحال به_

  ...کردیم روی پیاده ساحل تا

 .میرفتیم راه کنارهم شیما دست تو دست...بود سرد هوا

 ...بود نشسته ها صخره رو که دیدم,دریا کنار رو فرزاد

 ...عقب بود آورده سرشو و بود داشته نگه دوطرف دستاشو بود ایستاده کنارش دیگم نفر یه

 .ودنب تر اونطرف خاله و عمو چون...نیست نادر عمو که بود معلوم ولی نبود معلوم قیافش

 فرزاد؟ کنار کیه یارو آال؟اون_شیما

 ... انداختم باال ای شونه

 .خاله و عمو سمت یعنی ...تر اونطرف شد مایل راهشون بقیه .کردم عقب به نگاهی

 .بود ایستاده عادی پسره... بودیم فرزاد نزدیک
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  ...شنیدم صداشونو

  ؟..خودخواهی انقدر ؟؟چرا بفهمی نمیخوای چرا.خودته از مشکل پسرجوون آخه د_فرزاد

  !عقب برگشت دفعه یه پسره... بودیم ایستاده چندقدمیشون

 ...فشرد دستمو شیما

 ..میکرد نگاه اخم با

 شمادوتا؟؟؟ میخواین چی_

  ...کردم اخم متقابل منم بلندش تقریبا صدای با

  گرفت رو پسره اون بازوی و شد بلند جاش از کرد نگاهمون متعجب فرزاد

 ؟..اومدی کی ...تو_

  گفت و کرد نگاهمون عادی بعدهم و متعجب اول پسره

  !وایستادن گوش فال وقته خیلی ظاهرا_

  غرید لب زیر و کشید عقب دستشو فرزاد

 !دوستت و تو از میخوام معذرت من...منن دوستای اینا..مهراد بسه_

  گفتم و زدم پوزخندی

  !بخوای معذرت نباید تو_

  گفت و انداخت باال ابروشو مهراد

 !!اینجا؟ وایستادین کی از نیست معلوم بخوام؟شما معذرت باید من نکنه_

  گفت و کرد پوفی شیما

  !نداریم فضولی به نیازیم درضمن رسیدیم االن ماهمین_

 نگی؟ اومد ذهنت به هرچی میشه خورده اعصابت تو!مهراد دیگه کن بس_فرزاد
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  .گفت کمر به دست شیما

 فرزاد؟؟ آقا هستن کی ایشون اصال_

  ...لبم گوشه نشست لبخند من و انداخت باال ابروشو مهراد

 بهش شیمارو منو هم بعد و....ما پیش اومده امروز...من ی چندساله دوست مهراد_فرزاد
  .کرد معرفی

 ...مهراد ی معارفه مراسم و بقیه پیش رفتیم

 ...بیچاره ای عقده!داره سرجنگ من با اول همون از روانی ی پسره

  گفت آروم و کرد بهش نگاهی شیما

 بود؟ پسره؟روانی این کرد همچین چرا_

  گفتم شیطون

  ...بود فرزاد مریضای از فکرکنم_

 ...شد جلب ما طرف به بقیه نگاه و خندیدم بلند هردومون و

  ...خب بخندیم ماهم میکنین؟بگین پچ پچ چی وروجک شمادوتا_شایان

  گفت و باالانداخت ابرویی شیما

 !داداشی نمیشه..نچ_

 ...برگردوند نگاهشو خونسرد مهراد

 و شدن بلند یکی یکی کم کم ...میخوندیم همراهش ماهم و زدن ساز به کرد شروع شایان
 ... .رقصیدن

 ...برقصم ای عقده ی پسره این جلو نمیخواست دلم

  ...نخورد تکون جاش از اونم

  ..بودم تصویر این عاشق همیشه...بود معرکه آفتاب غروب
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 ...رفتیم خرید مرکز سمت به و کردیم جمع وسایلو کم کم

 ...ریمبخ,بود گرفته شیمارو چشم که لباسی تا شدیم زنونه لباس بوتیک وارد شیما با

 ...بود عالی هم شیما تن تو.بود خوشگلی و دخترونه لباس

 ...اومدیم بیرون مغازه از

 .بودن خرید مشغول هم بقیه

 یه ...انگاری بود کالفه.میکرد صحبت تلفنش با داشت ...افتاد مهراد به آگاه ناخود نگاهم
 اهمر  به و برگردوندم نگاهمو خونسرد ولی شدم غافلگیر!..دوخت نگاهم تو نگاهشو دفعه
  .دادم ادامه

 عقب برگردم خواستم متعجب شنیدم کنارم از که آرومی صدای با

 ....فضولی کال_

 ی پسره.کردم مشت دستامو رفت فرزاد سمت به و شد رد کنارم از که مهراد دیدن با
 آخه؟؟ چه  تو به کنم فضولی میخوام اصال ...پروووو

 ...أه دادم گوش حرفاش به من کرده فکر باز

 و دختر مجسمه یه هم یکیشون ...خریدم اتاقم واسه خوشگل تزیئنی ی وسیله چندتا
  ...شدم عاشقش من ولی نداشت خاصی جذابیت.بود بینشون قرمز قلب یه که پسربود

 !!بودیم رفته راه بس از شد شروع شیما منو غرزدنای کم کم

 !بودن؟ کن ول اینا مگه حاال

 .کندن دل خرید از تمنا و خواهش کلی با خالصه

 باید!ردک معرفی مهراد که زیبا و شیک رستوران یه ...رستوران بریم شام امشب دادیم ترجیح
 !بود کرده انتخاب رو خوبی جای کنم اعتراف

 

 !!!نبود کم که تعدادمونم.میکردم حس نفریو چند نگاه ورود موقع
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  ...داد سفارش چیزی یه هرکسی

  شدن زدن حرف مشغول دوباره بیارن سفارشارو که تاموقعی

 ! تعریف خودت از ..مهراد آقا خوب_بابا

  ایش...ادب بی ی داره؟پسره کردن تعریف اینم آخه .. بابا ایییش

  بود حرفاشون به حواسم ولی چرخوندم مخالف سمت نگاهمو

 ...راضیم...خوبه کارم کردم تاسیس چندسالیه شرکتم یه ...خوندم عمران مهندسی_...

 ....پسرجان باشی موفق..!عالیه خیلیم به به_عموهادی

 وسط؟ این میگه چی این...واااا

 ناریمونک تقریبا میز پسر یه.نمیشنیدم اونارو حرفای دیگه دیدم می روم روبه که چیزی با
 دوباره میزد چشمک دفعه یه !میداد عالمتایی یه هی ...دیگه پسر و دختر چندتا با بود
 ...بزنگ بدم تل میگفت اشاره با و آورد باال گوشیشو میداد من تحویل ژکوند لبخند

  داشت کم خیلی کال خخخخ .. یارو میخ کال که منم

 پسره این ی خیره سربرگردوندم که تاحاال موقع اون از نکنه!دادم گاف خودم فکرکنم البته
 ...هعیییی ....عاشقشم من فکرکرده حاال!!!نفهمیدم؟ و بودم چلغوز ی

 از کرم همیکن فکر ندونه هرکی حاال بابا ای...شدم رو روبه فرزاد متعجب نگاه با که برگشتم
 ...دادم رو این به عالمتی یه و بوده من خود

  ...بود روم روبه دقیقا هم فرزاد ...انداختم باال ای شونه

  گفت آروم و شد متمایل جلو به کمی

  یارو؟ این میگه چی_

  گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 !نبود این به حواسم اصال من ...داره قاطی کن ولش_
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 !بودن مذخرفشون های صحبت گرم همچنان بابا و مهراد

 معدم کردم احساس که درآوردم عذا از دلی یه حسابی .شدیم مشغول و آوردن غذاهارو
  ...میترکه داره

  گفت و اومد بطرفم فرزاد خداحافظی از قبل که بودیم رستوران از بیرون

 ...ساحل میرم آفتاب طلوع فردا_

  گفتم و شدم حرفش ادامه مانع شوق با

 دنبالم؟ میای ...میاااام منم وااییی_

  گفت و زد لبخندی

 !ها میرم بمونی خواب....دنبالت میام باش نه؟آماده که چرا_

  گفتم و زدم چشمکی

 ...بخیر شب.میام حتما_

 نماز موقع گفتم عمه به.داشتم نگه خودمو زور به.افتاد می روهم پلکام مدام خونه تا
 و دمش ولو روتخت معطلی بی بعدهم و دریا برسیم آفتاب طلوع تا صدابزنه منو صبحش
 ...برد خوابم که نکشید ای لحظه

 

 

 !بری؟ نمیخواستی مگه جون عمه ؟بلندشو...آالگل؟؟آال_

 بلندشدم و اومدم در منگی از ...حاضرشد روم جلو عمه ی چهره و کردم باز آروم چشمامو
  ...حاضربشم تا

 ...رسید فرزاد سریع خیلی

 ....میام گفتم فرزاد به چرا که افتادم کردن غلط به که میومد خوابم انقدر
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  گفت و خنده زیر زد دیدنم با فرزاد ..اومدم بیرون عمه خونه از

 !کوچولو موووش بودمت ندیده خوابالو انقدر تاحاال_

  گفتم و چسبوندم خودم به بیشتر سیوشرتمو

  .نشدم پشیمون تا بریم_

  گفت و زد لبخندی

  ...بریم... نه نه_

  ...کردیم زدن قدم به شروع کنارهم

 ...بود پریده سرم از خواب دیگه

 !!نیس دنبالت اخالقت خوش دوست اون عجب چه_

 ...بود میگی؟خواب مهرادو_

 .داری؟؟ ایم دیگه اخالق خوش دوست مهراد غیر مگه_

  گفت لبخند با

 لیو مهربونه ذاتن .. اینجوریه دخترا با اصوال رفتارش ...پسرخوبیه مهراد البته..!شاااید_
  نمیده نشون

  گفتم و زدم پوزخندی

 !باشه سخت واست هم باورش حتی شاید ...میشه روشن واست دیر آدما از بعضی ذات_

  گفت محوی اخم با

 ....نیستن یکرو همیشه آدما_

 !!میدن نشون رو بد روی ضررشونه که جایی و خوب روی نفعشونه به که جایی ...آره_

  نگفت چیزی و کرد بهم نگاهی
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 ...داشتم دوست رو سکوت این...میداد آرامش بهم دیگه چیزای خیلی مثل هم آفتاب طلوع

  ...نشست ها صخره روی و کشید عمیقی نفس

 ...بشین بیا_

  .نشستم کناریش ی صخره روی و دادم تکون سری

  گفتم کنم نگاه فرزاد به اینکه بدون و ام چونه زیر گذاشتم دستمو

 فرزاد؟_

 جانم؟_

  گفتم بامکث

 ؟؟..هباش میتونه چی,بوده عاشقش که کسی ترک واسه نفر یه دلیل محکمترین بنظرت_

 .بزنم حرفارو این و کنم نگاه بهش نمیخواستم..انداخت بهم نگاهی

  ...کرده کاری یه طرف خود شاید خب_

 ؟ ...صورت این غیر در_

 ندونستنش؟ و آال؟دونستن میکنه برات فرقی چه_

  گفتم و زدم پوزخندی

 ...دونستنش جونمه به بسته کن فکر_

 آالگل؟ شده چیزی_

  گفتم سوالش به توجه بی

 بعدهم و کنی بازی نفر یه بازندگی ...فکرکن هه...!میبرن لذتی چه بازی یه از بعضیا واقعا_
 نه؟ جالبه ...بزنی قیدشو راحت خیلی

 کم زندگیش میشی اونوقت ...نداره باهات کردن بازی جرات که باشی مهم واسش اگه_ 
 ...! کنه بازی خودشم زندگی با بخواد کسی میاد پیش
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  گفتم و انداختم بهش نگاهی

 !میکرد بازی داشت خودشم زندگی با ...حتی اون فرزاد چیه میدونی_

 ودشونمخ زندگی به باشن خورده ضربه بد زندگی جای یه یا بالتکلیفن که آدمایی اصوال_
 انقدر چون ...نداره اهمیت واسشون چیزی دیگه چون...!دیگری به برسه چه نمیکنن رحم
 یفضع آدمای بعضی.همه نه البته...بکشونه خودش دام به هم رو بقیه میخوان که داغونن
  ..و اراده

  ...نمیزد زندگیش از حرفی اون اصال ....!نمیدونستم چیز هیچ عرفان از من

  کردم بازی انگشتام با و دادم تکون سری

 شدی؟ عاشق تاحاال...فرزاد_

  گفت و زد لبخندی

 قانهعاش دونفر اینکه...قشنگیه و ناب حس مطمئنم ولی!نکردم تجربه عاشقیو هنوز...نه_
  ...باشه عشقشون از سرشار لحظاتشون ی همه اینکه!بخوان رو همدیگه

  گفتم و زدم پوزخندی

 میزنی؟؟ حرفارو همین کنه خیانت بهت عشقتم روزی یه ؟اگه..مطمئنی انقدر چطور_

 گفت و انداخت بهم عمیقی نگاه

 میزنی؟ حرفارو این که عشق از دیدی چی تو_

  گفت اخم با و ایستاد روم روبه

 میکنی؟؟ دوری عشق از میده نشون چشمات حرفات که آوردن دلت خودتو سر به چی_

  گفتم گرفتمو باال سرمو

 تونهمی بشکنه؟چی رو ساله هجده دختر یه دل میتونه چی ؟بنظرت..میکنی فکر چی تو_
 هااا؟؟؟؟ کرده؟؟؟ که اعتمادی و عشق از کنه پشیمونش میتونه کنه؟چی داغونش

  گفت و گرفت جلوم آرامش ی نشونه به دستشو بلندم صدای از متعجب
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 !بزن حرفتو..آروم...آالگل باش آروم_

 !نداشتم حرفی دیگه ...انداختم پایین سرمو

 وروت واقعا و باشه واقعی عشقش که کسی بدون اینو..آالگل بگم بهت چیزیو یه فقط_
 خیانت هاگ...میده نشون تو داشتن واسه خودشو شایستگی!نمیده دستت از راحتی به بخواد
 بلکه نمیخوادت تنها نه میگه داره خودش زبون با خودش بدون دیدی نامردی اگه دیدی
 ببوس جاها بعضی احساستو...!نیست قائل ارزش واست و نداره دوستت هم ای ذره حتی
 نک سعی رفته ازبین اعتمادت اگه..نخوری شکست دوباره تا فکرکن منطقی...کنار بذار

 !باشی منطقی کن سعی.کنی باز دیگران روبه بیشتر چشماتو

  ... نمیکردم نگاهشم حتی میدادم گوش حرفاش به سکوت تو فقط

 !نبود الیق عرفان...میرسیدم فرزاد حرفای به باید اول همون از من

 بعد هب االن این از کنم سعی باید پس گذشته که حاال ولی ...میکردم دقت باید اول همون از
 !بادقت و منطقی...بسازم خوب و کنم خوب رو

 ؟؟؟..آال_

 بله؟؟_..

 دیگه؟؟ بریم میگن_

 .شدیم خونه راهی و گفتم ای باشه جوابش در

  .خودشون ویالی رفت و نکرد ای توجه خونه داخل بیاد میگفتم که تعارفاتم به فرزاد

  .بودن شده بیدار بیش و کم هم بقیه

 .خوردیم رو صبحانه دورهم و کردم کمکش صبحانه کردن آماده تو عمه به

 

 دیگه جای انگار حواسش کردم نگاهش .نشستیم وی تی جلوی مژگان با:11قسمت
  کرد منتظرنگاهم و اومد بیرون فکر از دستش روی زدم آروم!بود



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
79 

 خوشگل؟ خانوم چیشده_

  گفت و داد تکون سوی حوصله بی

 !هیچی_

 ..!کردم باور منم_

  گفت و کشید عمیقی نفس

 !!!میدم ازدست و شایان دارم فکرکنم_

  گفتم و نشستم صاف

 خوب؟ چی؟؟چیشده یعنی...!!!وااا_

 گفت و زانوهاش رو سرشوگذاشت..گرفت اغوشش تو و باال اورد پاهاشو

 عالف میگفت شایان مامان!شد ازدواج بحث بودیم نشسته جمع اینا مامان با که ..دیشب_
 فتمیگ ....کنه ازدواج خالش دختر با باید,کنه ازدواج بخواد هروقتم ولی نمیخواد زن شایان
 ....حرفا این از میدونم چه ..و نداره حسابی درست عقل شایان چون

  گفتم و باالانداختم ابرویی

 به بد الکی توام خب ولی ...!بزنه شایان مورد در حرفی چنین بعیده خاله از....اینطور که_
 نه؟؟ مگه .دوستدارین رو همدیگه واقعا دوتا شما که اینه مهم نده راه دلت

  گفت و داد تکون سری غمگین

 بدم؟؟ دستش از ؟نکنه  آال ...اوهوم_

  گفتم و کردم کوتاهی ی خنده

 داره؟ خبر شایانم ...دیوونه نترس_

  ..خونه از بیرون رفت شد ناراحت اونم..اوهوم_
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 قعاش پسرش که بفهمه اگه!نداره خبر چیزی از که الهه خاله بابا...شمادوتا دست از اووف_
 پیش وبر بلندشو االنم!میره یادش خواهرشو دختر دیگه که شده گلی و خوبی این به دختر
 ..ریختین بهم اینجوری که نشده چیزی بزن حرف باهاش شایان

 آالگل؟؟؟_

  گفتم میزد صدام که مامان جواب در

  .مامان اومدم_

  رفتم بود اونجا مامان که اتاقی سمت به مژگان به سفارش از بعد و

  تنهابود اتاق تو مامان...شدم وارد و زدم در به چندضربه

 مامان؟ بله_

  گفت و زد لبخندی

 فرزاده؟ تولد امشب میدونستی تو_

 گفتم آروم و کشیدم پیشونیم روی دستی

 فهمیدین؟ کجا از شما!نبود یادم اصال...!نه_..

 یه واسش ویالشون تو امشب گرفتن تصمیم ای دفعه یه گفت زد زنگ بهم االن سوسن_
 !نداره خبر فرزاد خود ولی ...هستیم همه که حاال بگیرن مختصر جشن

  ..!که عالیه خیلی وای_

  گفت و زد لبخندی

 ...خرید برید بچها با حاضرشو برو االنم_

 .فعال پس.چشممم_

 .نبود مژگان از خبری شدم خارج اتاق از

  .گفتم بهش جریانو و زدم صداش که بود بیداری و خواب بین اتاق تو شیماهم
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 ..خرید مرکز سمت رفتیم چهارتایی معمول طبق خالصه مژگان زدم زنگ بعدهم

 قتیو خودشونو کنن ناراحت کوچیک چیزای بخاطر بود حیف واقعا ...بود بهتر حالش مژگان
 ...مشکلشون واسه داشتن حل راه

 دوکا واسه همیشه که بخرم؟؟معضلی فرزاد واسه چی که فکرمیکردم این به ماشین تو
 !داشتم شایان های تولد خریدن

 .خریدن فرزاد واسه کادویی هرکدوم بچها

  .میکردم نگاه ها مغازه ویترین به درمونده

 !خودشه...آره...واسم بود آشنا خیلی اسمش .موند ثابت چیزی رویه نگاهم دفعه یه

 .خریدم قشنگ کادویی جعبه یه با رو کتاب و شدم مغازه وارد خوشحالی با

 ...بود عاشقش فرزاد که بود کتابی همونی

 آال؟ خریدی واسش و کتاب این چرا حاال_شیما

 گفتم زدمو لبخندی خاطراتمون یادآوری با

 دمیش کتاب این خوندن مشغول نشست می جا یه همیشه...بود کتاب این عاشق فرزاد_
  نداشتم اینارو و کتاب حوصله آخه کنه بازی باهام تا میدادم گیر بهش مدام منم

  دادم ادامه کردمو کوتاهی ی خنده کردن نگاهم منتظر بچها

 که جایی تا و برداشتم منم گذاشت تنها کتابشو ای ثانیه فرزاد که روز یه..دیگه هیچی_
 لیک بودااا دیدنی فرزاد قیافه وای ...نبود کتاب از اثری واقع در !کردم اش پاره بود ممکن
  .کرد گریه

  گفت و خندید شایان

  !!خبرنداشتیم ما و دختر ظلمی چه تو_

  ندادم جوابی و زدم چشمکی

 .خونه برگشتیم لباس خرید از بعد
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 ...بودم خسته بدجور!خواب پیشواز رفتم و خوردم ناهارمو سریع

 

 ...دیگه شو ؟بلند ..من ؟خوشگل..من خره_

  نکردم توجهی مژگان حرفای به خوابیدو پهلو به

 .میشه دیرمون دیگههه بلندشو آال؟خب إإإ_

 ...دادم بدنم به قوسی و کش و بازکردم هم از دستامو

  .آینه روی روبه رفت و شد بلند کنارم از شدم بیدار دید که مژگان

  ...بیرون اومدم دستشویی از و شستم صورتمو و دست

  بوسیدم گونشو و رفتم طرفش به دیدم رو عمه

 .کردیم اش خسته انقدر چندروز این که بشم خوبم ی عمه قربون_

 گفت و کرد ساختگی اخم

 هدار  دلم االنم از نشدم خسته اصالهم من...ها نگی دیگه مادر آال؟زشته چیه حرفا این إإ_
  میگیره

 چرا؟؟_

  تهران برمیگردیم فردا تا نهایتا میگفت بابات_

  گفتم و زدم بهش چشمکی

 !!تولد بریم حاضرشو برو االنم جونم عمه نخوووووور غصه مونم می پیشت خودم_

 .لباش روی اومد لبخند

 اریکیب کمربندطالیی و بود ربع سه استین که دخترونه رنگ زرشکی لباس .شدم اتاق وارد
 .پوشیدم رو داشت

 .شد قشنگی و آبشاری حالت و بستم باال موهامو از نصفی
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 .. زدم دستهام به زرشکیمو الک و دادم انجام هم دخترونه ملیح آرایش یه

  .شدیم خارج اتاق از شیما و مژگان با آماده و حاضر زدمو عطر هم کمی

  گفت و زد سوتی دیدنمون با شایان

 به چشمکی و...تره سر همه از یکیتون همیشه البته..!شماهاااا شدین چی ...براووووو_
  .زد مژگان

 .خخخخ!!خررررکیف که هم مژگان

 .بیرون زدیم خونه از آماده و حاضر همگی

  ...نبود راه زیاد نادر عمو ویالی تا

 ...شدیم وارد خاله و عمو گرم استقبال با

 !بود شده تزیین سالن از قسمتی

 هک بودن فرزاد عموی زن و عمو که یکیشون...بودن اونجا هم دیگه ی خانواده دوتا ازما غیر
 .شد اخت متین با اول همون کوچیکشون پسر

 معرفیشون خاله.بودن نشسته کناری بودن متشخصی آقای و خانوم که هم خانواده اون
 !!بودن مهراد,پدر و مادر...کرد

  کردن برخورد مهربون و گرم العاده فوق اونا ولی کردم سالم بهشون رسمی خیلی

 .کردم عوض لباسامو و شدم اتاقا از یکی وارد

 .شدم خارج اتاق از و کردم مرتب موهامو

  بودن اونجا خدمتکارشون و سوسن خاله,آشپزخونه تو رفتم

  گفتم مهربونی با

  نمیخوای؟ کمک جون خاله_

  گفت و کمرم پشت گذاشت دستشو
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  میاد فرزاد االن بریم .بزنم سر اومدم منم میده انجام کارارو فریده.عزیزدلم نه_

  گفتم کنجکاوی با

  فرزادو؟ کردین بیرونش خونه از چجوری حاال_

  ..جان مهراد گردن افتاد زحمتش_

 ...سالن توی رفتیم و دادم تکون سری

 .کرد آب از پر رو بزرگ بادکنک یه شایان

 رد پشت صندلی,بازمیکردن رو ورودی در وقتی که طوری .در پشت گذاشت هم صندلی یه
 .بود

  ...ایستاد صندلی روی

 .ایستادیم دور تا دور همه و کردن خاموش چراغارو

 .میزد صدا باباشو که فرزاد بلند صدای و..اومد در صدای بعد چندلحظه

 بادکنک شایان,بزنه حرفی خواست تا فرزاد ..هاروشن چراغ همزمان و شد باز شتاب با در
 !!!شد آب خیس فرزاد و ترکوند  سرش باالی رو

 ..!بخونیم تولد شعر واسش یا بخندیم بودیم مونده ماهم حاال

 ...شد وارد و زد کنار رو فرزاد خنده با مهراد

 هتب شرمنه...رفیق مبارک تولدت_بوسید رو اش گونه و فرزاد گردن دور انداخت دستشو
  .گفتم دروغ

 !خنده زیر زد دوباره فرزاد ی قیافه به اشاره با و

 !کرد دور خودشو جرم صحنه از کال که شایان

  کرد نگاه هممون به لبخند با و کشید خیسش موهای تو دستی فرزاد
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 بد حالش بابا گفت مهراد!بود بدی دروغ البته.کردین غافلگیرم واقعا ...همگی از ممنون_
  ....میرسم بعدا کرد کارو این که اونیم حساب به کنم عوض لباسامو برم من... .شده

 .رفت اتاقش سمت به باخنده و

 نمم ...بقیه مثل کرد سالم رسید من به.کرد احوالپرسی و سالم همه به مهربونی با مهراد
 .بلندشدم جام از و دادم جوابشو خشک و سرد

  .نمیره یادم زدو بهم پرووو بچه این که تهمتی ولی نبودم ای کینه آدم

  ...پیوست جمعمون به بعد چندلحظه فرزاد

  .کرد تشکر اونم و گفت تبریک بهش شیما... شیما منو کنار اومد

  گفتم و زدم بهش لبخندی

 !مبارک تولدت,کودکیم دوران دوست بهترین_

 ...بود خوشحال چشماش

 ...ایم کنارهمدیگه دوباره که خوشحالم واقعا.عزیزم ممنون..آالگل ممنون_

 ..!همینطور منم_

  گفت فرزاد روبه اونظرف از شایان

 یخوامم ؟بیا آالگل گوش زیر میگی چی..ها توئه تولد مثال بابا اینجا بیا!فرزاد مستر هی_
 !!بزنم(ساز)مضقون واست

  گفت ساختگی اخم با و شد محو لبخندش فرزاد

  کردی؟؟ کشیده اب موش مثل منو که نبودی تو ببینم وایسا_

  گفت و کشید سرش به دستی شایان

 ...هااا اینو بگیریش آال!..دکترجون خوبه جات وایسادی که جا همون..میگم_

  .رفت شایان طرف به فرزاد
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  گفت ای زنونه و بامزه خیلی لحن با و سرش رو گذاشت دستاشو هم شایان

  ...کنه خورد دستتو قلم میگم آقام به بخوره بهم دستت اگه خودم جوون به_

 دیگه خنده از که فرزاد ..شایان بود بازی دیونه آخر یعنی ...خنده از بودیم پوکیده همه
  بزنه حرف نمتونست

  گفت خنده با محسن عمو

 نمیدونستم؟؟ من و بودی دختر تو_

 ..هامون خنده ی ادامه بازهم و

 ...ودب معرکه کارش واقعا...خوند فرزاد واسه شاد خیلی آهنگ یه و برداشت گیتارشو شایان

 .افتاد مهراد به نگاهم که پیداکنم رو(خدمتکار)فریده تا چرخوندم دورسالن نگاهمو

 خیلی ودب زده تیپی چه ولی!برگردوندم نگاهمو سریع..بیرون اومد اتاقا یه از دست به گوشی
 و مالیم خیلی سبز ی ساده پیراهن با تیره یشمی سبز دوخت خوش شلوار..میومد بهش
 !داشت همخونی چشماش بارنگ..کمرنگ

 .شد پخش قشنگی آهنگ و کرد روشن رو ضبط,فریده

 ...رقص واسه شدن بلند کم کم بچها

 رقصید می باحال خیلی...رقصید می شیما با و ها رقصنده جمع تو اومد هم هادی عمو
 .لباشون رو اومد می لبخند,بهش نگاه یه با همه که جوری

 هم رادمه که فهمید میشد رقص پیست به نگاه با..و بودم نشسته من ..وسط رفت هم فرزاد
 ..هنوز نشسته

 دختر؟؟ نشستی چرا دیگه بیا آال_هادی عمو

  گفتم بلند صدای با و زدم لبخندی

 ...میام عموجون باشه_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
87 

 وادشخان و مهراد جلوی نمیخواست دلم چرا نمیدونم ولی اصالاا نه بلدنباشماااا رقص که نه
  ...!!!برقصم

  ...پرکردم شیما کنار رو عمو جای دریا به زدم و دل خالصه

  .میرفتن و میدادن قر یه میومدن بیش و کم هم بقیه

 ینتمر  قبل از که انگار میشد هماهنگ رقصمون شیما منو,بود می مناسب آهنگ اگه اصوال
 ..باشیم کرده

 ...بودیم رقصیده باهاش کلی شیما با که بود اهنگی,بعدی اهنگ

 ..دادیم ادامه رقصمون به بقیه به توجه بدون و شد هماهنگ حرکاتمون زود خیلی

 آمیز ینتحس ی قیافه با که بشینیم بریم خواستیم و کردیم بهم نگاهی شد تموم که اهنگ
 .. چیزا این بود اشنا واسشون که خودمون باباهای مامان البته...شدیم رو به رو بقیه

 .. شد بلند زدنشون کف صدای واسمون کم کم و میکرد نگاهمون خیره فرزاد

 ...نشستیم و کردیم تشکر

 یه. دیدم و مهراد ی مسخره نگاه که پایین آوردم رو لیوان...سرکشیدم نفس یه شربتمو
 ....داد تغییر من برخالف نگاهشو و زد پوزخند

 رکد کرده؟؟به مسخره و رقصم نکنه... بود تشنم خووب!پسره؟ این چشه نیست معلوم
 ....!!سطو میومد که بود بلد اگه!بده قرکوچیک یه نیست بلد که خودشم از بهتر! واال...اصال

  .کردن روشن هارو شمع و آورد و فرزاد کیک خاله

  گفت بهش شیما کردن فوت از قبل

 !کن فوت بعد اول کن آرزو..فرزاد آقا_

 ...دکر  فوت رو شمع و کرد باز چشماشو بعد ای لحظه و بست چشماشو و زد لبخندی فرزاد

 !!میشد سالگی27وارد

 !!تولده اصلیه قسمت نوبت حاال خوب خوب_مهراد
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 !دیگه کادوهاست منظورت داداش_شایان

 هست؟ هم ای دیگه اصلی قسمت مگه_مهراد

  گفت حسرت با و کشید آهی شایان

 ناو مثال یا...میکنن اش قیمه قیمه چاقو با دارن االن که خوشگل کیک همون...دیگه آره_
 ...افتاده راه بوش که آشپزخونه تو خوشمزه غذاهای

 عادت شایان شوخیای این به دیگه...خنده زیر زد دفعه یه بعد و میکرد نگاهش اول مهراد
 .میشد باز خنده به هممون لب و داشتیم

  گفت و اش شونه روی زد مهراد

 !!!پرررست شکم ای_

 زیچی هیچکس ..بازکرد رو من کادوی .کرد تشکر ازهمه و کرد باز یکی یکی کادوهارو فرزاد
  نمیگفت

  گفت شوخی با  کردو نگاهی اولشو صفحه.قاپید فرزاد دست از کتابو مهراد

 .!چیزی ..تنوعی یه شده انیشتین خونده کتاب انقدر بچه!کتاااب هه_

 کتاب اول منو اسم مطمئنم.ای عقده ی پسره...میدادم فشار هم روی دندونامو حرص از
  ..!دیده

 گفت خوشحالی با و گرفت دستش از و کتاب فرزاد که بدم بهش جوابی خواستم

  گفت و کرد من به نگاهی   ..این .عالیه این..وای_

 ...بخیر یادش !بود واسم هدیه بهترین این واقعا ممنون...آال ممنون_

  گفتم زدمو لبخندی مهراد پکر قیافه به توجه بی

 ...!میکردم جبران باید باالخره_

 حاال؟ چیه کتاب این جریان_بابا
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 ...کردم تعریف واسشون رو جریان

  گفت و زد روم به لبخندی مهراد شمس،پدر آقای

 ...دخترم بود خوبی ی هدیه... العادست فوق کتاب این_

 .زدم لبخندی متقابال

 یچیز  که شد خودش کار مشغول هرکس دوباره عکس چندتا گرفتن و کیک خوردن از بعد
 ...نبود زدن حرف جز

  اومد مژگان و من بین و شد جدا مامانش از لبخند با شیما

 شنگولی؟ چیه_

  گفت و مژگان ی گونه رو نشوند کوچولو بوس یه

 !!عروسمون بشی دیگه دوماه یکی تا کنم فکر_

  گفت و نشست جاش تو سیخ مژگان

 مگههه؟؟ چطور_

 فهمیده؟ چیزی الهه خاله نکنه_

  گفت و زد چشمکی شیما

 ...فهمیدی درست...آال آفرین_

 داد ادامه و کرد اطرافش به نگاهی

 که چیزی از مثال؟گفت چی نه گفتم خبرداری؟منم چیزی از تو میگفت.کرده شک مامانم_
 ...میوفته اتفاق مژگان داداشتو بین داره

  گفتم مژگان به و زیرخنده زدم حرفش این با

 ...درمیارید بازی ضایعه بس از سرتون تو خاااک_

  کرد نگاهم کالفه مژگان
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 پنهان ازش چیزو هیچ نمیتونه هیچوقت آدم ی بچه میگفت ؟مامانم.. میدونی_شیما
 ...میخونم شایان چشمای از چیزو همه خوب من میگفت...کنه

 یکبار کهاین به..خودم به کجی دهن!بود کجی دهن شبیه بیشتر که لبام رو نشست لبخندی
 .شد قیچی افکارم رشته شیما حرف ادامه با... بخونه رو چیزی چشمام از مامانم نشده

 کنه؟ ازدواج دخترخالش با باید شایان گفت شب اون چرا پس_مژگان

 تو العمل عکس ببینه که کرده کارو این مامانم من بنظر!دخترخووب دیگه همین د_شیما
 ...میخوایین رو همدیگه حد چه تا ببینه!!چیه؟ شایان...و

 ...نشست لباش رو محوی لبخند و داد تکون سری مژگان

 هم ونرابطت!که نیستید بچه شایان و تو...کنار بذارید هارو کاری پنهون این.. مژگان_شیما
 !نمیمونه ها خانواده از کاری پنهان واسه دلیلی پس... نیست فرمالیته که

 این و خواستگاریم بیا باش زود بگم شایان به نمیتونم که من...ها بچه نمیدونم_مژگان
 !وقتشه االن که بدونه باید خودش اون..!حرفا

 زو داداشت گوش دم برو بزنی حرف عروس با اینکه بجای توام!!دخترعموم میگه راست_
 !بذاره اثری روش حرفا این بلکه کن وز

 ...!داشتمن اشتها امابازم بودم خورده کیک تیکه یه فقط اینکه با...!شد آماده کم کم شام میز

 ... میکردم بازی غذام با فقط

 .کردیم رفتن عزم کم کم شام از بعد

 

 !بودم موفق حدودی تا که...بخوابم فکری هیچ بدون رو شب کردم سعی

 ....برگردیم میخواییم بعدازظهر تا گفت مامان بیدارشدم که صبح

 هونهب چیزا این... و مدرسه...!نکردن موافقت ولی بمونم عمه پیش میخوام که گفتم بهش
 !بود خوبی
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 !نرسم بهش آخرش و کنم اصرار چیزی یه واسه الکی که نبودم آدمی منم

 ... عمه اتاق تو رفتم و کردم جمع رو وسایلم چرا و چون و حرف بی

 ...ردک نوازش دستامو و زدم صورتم به رو مهربونش لبخند همیشه مثل...نشستم کنارش

 ؟..آالگل_

 عمه؟ جانم_

  گفت و کرد مکثی

 داری؟ مشکلی مادرت و پدر با..تو_

 گفتم و زدم پوزخندی

  شده؟ مگه؟چیزی چطور..نه_

 ...دلگیری ازشون که میده نشون جوری رفتارات آخه.عزیزدلم نه_

 .نیست مهم پس.شدم بزرگ چیزا این با بچگی از من!نیست مهم...عمه نه_

 نیست؟ مهم چی_

  گفتم و پاهاش رو گذاشتم سرمو

 رگرمس...بودن بقیه کنار باشن من کنار رو اکثراوقاتشون اینکه بجای پدرم و مادر اینکه_
 مواس همیناهم.نمیخوام رفاه من!دیگه بسه...منه رفاه واسه ایناهمش میگن!بودن کارشون
 ...میخوام رو خالصشون محبت یکم!زیاده

 .!  بود بازکرده سر زخمم مدتها بعد انگار حاال.. کرد نوازش سرمو عمه

 دادم ادامه

 تو شده خالصه!مامان های موکل و بابا مریضای تو شد خالصه زندگیمون ی همه_
 هروقت..!داشت رو هادی عمو یا شما مهربونی و محبت یکم بابا آرزومه همیشه..مهمونیا
 ردمک عادت من..عمه نیست گله اینا...!من به رسیده که بوده خستگی فقط خونه رسیدن
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 ادتع ..هاش بچه واسه عموهادی رفتنای صدقه قربون و ببینم بابارو اخم اینکه به. دیگه
 ! ها صحنه خیلی دیدن به کردم

 عزیزعمه؟ نگهداشتی دلت تو رو غصه همه این چرا...بشه پرت دل قربون عمه الهی_

 گفتم و زدم مهربونیاش به لبخندی

 اسهو کسی نیستم بچه من درضمن . داره خودشو ی مشغله هرکس...عمه میگفتم کی به_
 روح دختر یه که بدونن باید خودشون اونا!کنه کمکم بخواد بابام و مامان از محبت گرفتن
 .!داره شکننده و لطیف

 رچخب تو...نکن قضاوت زود!نداره خبر دیگری دل از هیچکس ولی..دخترکم میگی درست_
 هواتو دور دورا اونا باش داری؟مطمئن پدر یه دل های نگرانی از داری؟چخبر مادر یه دل از
 ... باالسرتن که همین کن خداروشکر...دارن

 پدر پچای پچ با،بابا نشده بارم یه چرا پس... نمیدونستم هیچی!نمیدونم...کردم سکوت
 باشیم؟ داشته دختری

 !؟.. دخترونه و مادر بحثای مامان با

 ..کنم استراحت میخوام گفتم عمه به و پایین نرفتم ناهار واسه

 !تنها تنهای...ساحل رفتم ظهر از بعد

 .فرستادم هام ریه به رو دلپذیر هوای و بازکردم هم از دستامو

 ...!نشی خفه_

 . رفتم عقب قدم یه و کشیدم خفیفی جیغ بود نزدیکم که کسی صدای با

 !فوضول میگه من به بعد...میمونه جن مثل دیوونه

 گفت و کرد کوتاهی ی خنده

 ترسیدی؟_

 کردم نگاهش سینه به دست
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 !!...بدی جواب بلدی خوب که شدی؟؟تو الل ترسیدی؟نکنه خیلی_

  گفت و شد دریا ی خیره

 بدزدنت؟ اینجا؟نمیترسی اومدی تنها چرا حاال_

 !زد پوزخندی و

 مگه؟ فوضولی_

  گفت و  برگشت دفعه یه

 ...!تو ی اندازه به نه_

 !کرده پیچ سوال منو دوساعت فوضوله کی معلومه هه_

 ... نداد جوابی

 وایستادم حرفش با که برم خواستم

 برمیگردین؟ دارین_

 !بود فضول بشر این واقعا!بود گرفته خندم

 ...ویال برگشتم و دادم تکون آره ی نشونه به سری

 ماشین تو وسائل گذاشتن از بعد و کردیم خداحافظی همگی از بودن رسیده هم فرزاد
 ...کردیم حرکت تهران بسمت

 !شد شروع درس و مدرسه!نو از روزی و نو از روز دوباره تعطیالت از بعد

 رو همدیگه اول از انگار میکرد رفتار جوری...دیدم رو عرفان روز،دوبار چند تواین
 ...!بهتر چه!نمیشناختیم

 ..!دیدم رو ساره که شدم خارج مدرسه از

 اینکه و مقدمه بددن کالفه و بود نگران... سمتم به اومد...نشست پیشونیم رو غلیظی اخم
 زدن حرف به کرد شروع بده زدن حرف اجازه من به
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 باهات واجبی کار خونتون در میام امروز...آال.کن گوش حرفامو دقییه یه توروخدا.آالگل_
 باشه؟.دارم

 ... انداختم بهش عصبی نگاه

 هفت قرار،واسه سر اومدم و شدم خر که اول دفعه همون.گستاخ ی دختره ببند دهنتو_
 .نیا من سراغ دیگه و کن گم گورتو حاالم بسه پشتم

 بود؟ چی دنبال شلوغی این تو.بودیم مدرسه در کنار!میکرد اطراف به نگاه مدام

 یهرچ بسه نباش احمق بشنوی حرفامو باید.خونتون میام امروز من نخوای چه بخوای چه_
  خدافظ...برف تو کردی کبک مثل سرتو

 !گذشت کنارم از سرعت با و

 ..اوووف...!نباش احمق میگه من به پروو

 عمومحسن،پیش ی خونه برم میخواستم شدم ماشین سوار.مدرسه بود نیومده امروز شیما
 ادمد ترجیح قبلش دفعه بدقولی یادآوری با ولی باشم راحت هم ساره این دست از تا شیما
 .خونه برم

 !!نبود خونه هیچکس معمول طبق

 . کشیدم دراز تخت روی و ناهارخوردم چندلقمه زور به... اوووف

 بازکنم چشمامو کمی شد باعتث سمیرا صدای که بود شده گرم چشمام تازه

 ....اومده دخترخانومی یه بلندشین براتون بمیرم جون خانوم؟خانوم_

  گفتم و بلندشدم حوصله بی.بده ادامه حرفاش به نذاشتم

 .اومده؟ سمیرا؟کی چیه_

 تینداش قرار باهاش گفت اومده دخترخانومی یه.کنم بیدارتون مجبورشدم خانوم شرمنده_
 ...ساره اسمش.کنم بیدارتون

 !شد باز کامل چشمام ساره اسم شنیدن با
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 .میام االن منم پایین برو...باشه_

 .شدم پایین راهی مناسب لباس یه ازپوشیدن بعد و شستم صورتمو و دست

 آورده؟؟ کجا از مارو خونه آدرس

 .کردم بیدارت ببخشید.سالم_

 گفتم و ایستادم روش روبه

 ؟ بگو کارتو.خوب_

 بشینیم؟ اتاقت تو بریم میشه

  افتادم راه اتاقم سمت به کل کل بدون و زدم پوزخندی

 .گذاشت تنهامون و آورد کیک و قهوه سرمون،سمیره پشت

 خودش که کردم نگاهش سینه به دست...انداخت اتاق به گذرای نگاه و نشست کاناپه رو
  زدن حرف به کرد شروع

 که دارم دلیلی من ولی دلخوری ازم خیلی میدونم...روز اون بخاطر متاسفم واقعا من آالگل_
 !بشه تموم ناراحتیت این ممکنه بشنوی اگه

 دلیلتو؟؟ بگو..خب_

 ... زد بهم عمد از نفر اون مطمئنم!کردم داشتم،تصادف قرار باهات که روزی_

  کردم کوتاهی ی خنده بعد و زدم لبخندی

  گفتم پوزخند با و کردم اشاره بهش

 نگو چرت!؟؟..داری خونی ؟دشمن تو هستی کی مگه تو؟عمدی؟؟ههه به زد ماشین_
 .میبری سر حوصلمو داری...خواهشا

 .میدم توضیح واست چیو همه من صبرکنی دقیقه دو اگه_

 داد ادامه اون و کردم سکوت
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 ادقیق...اون ی دلباخته و عاشق!بودم تو مثل شدم دوست عرفان با وقتی پیش دوسال_
 خودش به نسبت اعتمادمو...!میکرد جادو حرکاتش و حرفا با آدمو که بود جوری یه انگار
 چیزمو همه که حاال...نبود ولی... عاشقمه فکرمیکردم!کرد خودش آن از دلمو و کرد جلب
 شهچ فهمیدم نمی.. بود مشکوک.بود شده بداخالق..برگشت کال اخالقش بود آورده بدست
 !میخواد چی و

 شتدا من با عرفان که حاالتی دقیقا.کردم نگاه بهش مبهوت... کرد پاک اشکاشو و زد هقی
!.. 

 و ددا نجاتم خدا دفعه هر اما باشه داشته رابطه و کنه تجاوز....بهم زور به میخواست بارها_
 گانه،نفرت بچه و مسخره عشق اون بجای کم کم که بود موقع اون از...گذاشت جلوم راهی
 سوال؟ یه.کرد پر قلبم تو جاشو که بود

  کردم نگاهش منتظر و متعجب چشمای با

 بود؟ گفته بهت چی خانوادش و خودش از عرفان_

  وگفتم کردم تر زبون با لبامو

 از خارج اکثرا باباش و کرده فوت مادرش گفت..و فرزنده تک که بود گفته...بود گفته_
 ....! کشوره

  گفت و زد پوزخندی

 چیکارس؟؟ چی؟نگفت کارش از_

 ... زدنمی حرفی زیاد!نمیدونم..شریکش به سپرده کاراشو همه که داره شرکت یه میگفت_

 چی و کی نمیدونم رو خانوادش.بوده دروغ مشت یه همش بگم بهت باید آال ولی..هه_
 روان و روح کردن له کارش فقط..که بگم بهت باید شغلش درمورد ولی...هستن

 ...دختراست

 گفتم و شدم خیره بهش غمگینم نگاه با

 قرار؟ سر نیومدی روز اون نگفتی؟چرا اول از چرا میدونستی اینارو..که تو_
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 ..نذاشت و فهمید عرفان...یا نخواستی خودت تو یا بگم بهت خواستم بارها من بخدا آال_

  گفتم اخم با

 ...بزن حرف نذاشت؟واضح عرفان_

 که رزیدمیل بدنم چهارستون بشم نزدیک بهت خواستم که هربار.نذاشت لعنتی عرفان..آره_
 بذاریم نباید!آالگل نیست مهم واسم هیچی االن دیگه اما...بفهمه عرفان ببینه عرفان نکنه
 .بکنه خواست دلش هرکار فطرت پست این

 داد ادامه که گذاشتم روپاهام سرمو...کردم سکوت

 ! نگفتم بهت که هست هم ای دیگه چیزای یه راستش_

  گفتم و کردم بلند سرمو کالفه

 مونده؟ چیزیم مگه دیگه_

 نیک باور که نفعته به ولی نکنی باور حرفارو این شاید میدونم.آال!مونده کاری اصل..هه_
 خوب من میگم وقتی...کن گوش حرفام به و کنار بذار رو لجبازی!خطره در جونت چون
 ...نمیزنم بلوف شناختم رو عرفان

  گفتم و نشست لبام رو پوزخندی

 ما کیه؟مگه عرفان مگه...ساره میزنی گنده حرفای خطره؟هههه در من من؟جون جون_
 ...باشه خطر در جونمون که کردیم چیکارش

  گفتم شدن بلند حین و کردم پوفی

 !فانتزیه توهم مشت یه دیگه اینا...دختر بیخیال_

 ... حرفام واسه دارم هم مدرک حتی من.نشده تموم حرفام هنوز...وایسا_

  گفتم و سمتش به برگشتم

 بگو سریع فقط...میشنوم باشه_
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 بود،تولد کات نزدیکای و سرد رابطمون که هایی موقع عرفان،همون و تو دوستی از قبل_
 انعرف طرف زیاد.بودم رفته الناز،دخترخالم با منم...بودیم دعوت دوستامون از یکی آرش
 یدمد می آخه بودم عرفان نگران یکم راستش دیروقت و بود تولد آخرای.. ولی چرخیدم نمی
 پیداش باغ توی که گشتم دنبالش یکم!بود مست مست که بود خورده انقدر که
 که اییحرف.. ولی بشم نزدیکش میترسیدم..بود افتضاح حالش و خندید می مستانه...کردم
 همیدمف می باید ولی میلرزید ترس از الناز.وایسم کناری یه و درختا پشت شد باعث میزد
 !میکرد گریه بار یه و خندید می بار یه آخه..میگه چی

 اشحرف!شوک تو میرفتم داشتم کم کم...دادم بدستش و لیوان و ریختم آب یکم واسش
 !نمیداد خوبی بوی

 ...ممنون_

 باالخره ور انتقامم عزیزدلم کن صبر:میگفت که میشنیدم ولی میگه چی نبود معلوم دقیق_
 نمیره یادم دردات:میگفت یا! میخندید.. و زندگیش از خودش از میگیرم کثافت اون از
 ..میکرد گریه مانند ناله..و نمیبرم یادم از بدبختیاتو...

 میگیرم عوضی آالگل اون از رو انتقامم:میگفت..آال گفتم کم بگم بدش حال از هرچی
 که بود تو اسم.!کشیدی که هایی عذاب بخاطر دخترارو تمام میکنم بیچارشون میگفت..

 و یدرس سر دوستاش از یکی دفعه یه ولی..حرفاش بقیه شنیدن و موندن واسه شدم مصمم
 و دش ساز دردسر واسمون دید مارو که پسره این بعدا هرچند..گذاشتیم فرار پابه الناز منو
 از ههمیش عرفان بود همین واسه شنیدم حرفاشو من که گفته!گفت عرفان به که شد این
 ...میکرد تهدیدم هم همیشه.میکرد خطر احساس من وجود

 !!شد خیره من اشک از پر چشمای و متعجب ی قیافه به و کرد مکثی

 حرفی و بودم خیره ساره به فقط...بود آور شوک..بود باورنکردنی و ممکن غیر چیز همه
  ..عوضی و پست آدم یه درمورد بگم میتونستم چی!بزنم که نداشتم

 کجا زا نمیدونم ولی آوردم در بال خوشحالی بگم،از بهت حرفامو تا میای گفتی که روز اون_
 ماک توی چندروز و ماه یک من آال..هه!زد بهم ماشین یه خیابون تو... فهمید لعنتی عرفان
 !بودم
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 .. کردم نگاهش باز دهنی با

 کما توی ماه یک تو ساره..؟وای.. و زد  .. بهت ماشین.. با عرفان یعنی...تو یعنی..یع_
 بودی؟؟

  گفت و کرد پاک چشماشو گوشه اشک

 بهت من گوشی با عرفان تصادفم از بعد میدونم حتی.دارم مدرک حرفام ی همه برای من_
 عرفان که هایی اس درضمن..خوبیه شاهده النازه داری شک بازهم اگه!سرکاری که داده اس
 از الناز و تولدمه دیگه ی هفته...گذاشتمش خونه که هست گوشیم اون توی هنوز بود داده
 ...شیما با بیای توهم میخواد دلم حتما میاد کانادا

 ...فکر دنیا یه و موندم من و خونشون رفت ساره بعد کمی

 دروغ؟؟ کی و راسته حرفش کی نمیدونم دیگه...! مبهم و سردرگمی دنیای یه تو

 ...!زیاد خیلی.. بودم کالفه

 بهش عرفان؟زهری به داشتم چیکار من واقعا؟مگه چرا!بود؟ درخطر من جون
 !!دلش؟ رو گذاشتم زخمی!ریختم؟

 از و مدرآورر  بازی بچه هرچی بسه دیگه!برداشتم رو فرزاد مطب نشونی و کیفم سراغ رفتم
 ... گذشتم راحت اطرافم اتفاقات

 !نمیکنه؟ مرخص رو راننده این که فهمیده چیزی بابا نکنه

 ...نبود معلوم هیچی جواب دیگه

 ینا باید االن که کسی به دادم دل بگم؟بگم بهش ؟چی..فرزاد پیش برم میخواستم چرا
 تراس حد چه تا ساره حرفای داره؟اصال جونمو قصد که بشنوم؟؟کسی بهش راجع حرفارو
 بود؟

 !درد سر و درد معده...نبود خوب زیاد حالم فکرنکنم چیزی به کردم سعی و بستم چشمامو

 .بیاین تا میمونم همینجا من.رسیدیم خانوم_

 .افتادم راه مطب سمت به دادمو تکون سری
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 ..زدم رو1دکمه و شدم آسانسور وارد.شیک و طبقه چند ساختمان یه

  کردم اطراف به نگاهی و شدم مطب وارد

 رفتم میزش سمت به.نبود مطب داخل منشی جز کسی...ساده و مدرن مطب یه

 ..سالم_

 گفت مهربونی با و کرد بلند سرشو

 ..کنن نمی ویزیت مریض دیگه دکتر متاسفانه.اومدین خوش... سالم_

  گفتم و باال آوردم دستمو

 .....راستش.. نیستم مریضاشون از من نه..نه_

 حرف حین فرزاد سرش پشت و مهراد و شد باز ها اتاق از یکی در. برگشتم صدا سمت به
 . شدن خارج اتاق از زدن

 .باالبگیره سرشو فرزاد شد باعث که کرد قطع حرفشو مهراد

  چرخیدم سمتشون به

 ....سالم_

  گفت خوشحالی با فرزاد درعوض و داد تکون سرشو مهراد

 ...ندیدمت االن تا دیگه خونتون اومدم که بار آخرین.دیدیم رو شما ما!عجب چه به به_

 که نمک خداحافظی خواستم اومدم بدموقع اینکه از کالفه... نگفتم چیزی و زدم زوری لبخند
  گفت فرزاد

 ؟..آال شده چیزی_

 ..میسوخت بدجور معدم.کنار رفت مهراد

 اینجا؟ اومدی که  باهام داشتی کاری_

 .کنم ادا نمیتونستم کلماتو و بود شده خشک دهنم...میرفت گیج شدید سرم
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 نمیگی؟؟خوبی؟ چیزی آالگل؟؟چرا_

 ..منتظرم بیا زود پارکینگ تو میرم من فرزاد_مهراد

 دیگه... شدم خم کمی و ام معده رو گذاشتم دستمو نمیتونستم ولی بزنم حرف میخواستم
 ..میچرخید ذهنم تو تصاویر و حرفا همه... .نداشتم ایستادن توان

 ..نشنیدم که گفت چیزی بلند صدای با بعد و میزد صدا رو اسمم مرتب فرزاد

 !نفهمیدم هیچی من و شد قطع کم کم مبهم صداهای

 و تمبس چشمامو دوباره میکرد اذیت خیلی اتاق نور.کردم باز چشمامو زور به و خستگی با
 ...کنه عادت نور به تا بازکردم

 .کردم حس کنارم رو کسی حضور که افتادم سرفه به دفعه یه

 و داد بهم آب یکم... میکرد نگاهم نگران که بود فرزاد. کردم نگاهش رمق بی چشمای با
 ..بخورم تا کرد کمک

 آال؟ خوبی_

 و فرزاد توسط اسمم زدن صدا...رو مطب توی اتفاق آوردم یاد به....دادم تکون سری تنها
 .عمیق خواب و مبهم دنیای یه.. بعدهم

 ...  بیرون رفت سرمم توی آمپول یه تزریق از بعد و شد وارد پرستار

  شد وارد دکتر.میکرد نگاهم نگران فقط فرزاد

 ...دخترم اومدی هوش به که بسالمتی_

 کلی.شده عصبی خیلی معدم و شده ضعیف بدنم که داد توضیح و پرسید ازم سوال یکم
 وپیآندوسک به فعال گفت...کرد ترک رو اتاق الزم سفارشات از بعد و کرد تجویز واسم دارو
 .باشم مراقب باید پس حتمیه بعد ی دفعه ولی ندارم احتیاج

 این تو آخه؟اونم چرا...عصبیه معدت میگه تو؟دکتر شدی اینجوری آالگل؟چرا چیشده_
 ..سن
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  گفت دید رو سکوتم وقتی

 .توام با آال بزن حرف_

 بعضی..بغض با گاهی لبخند با گاهی...اول همون از.کردم تعریف واسش رو جریان
 مکث گاهی...! کردم تعریف بود هرنحوی به... گریه با جاهاشم بعضی و خنده با جاهاشو
 هب نگاهی کوچکترین مدت تمام...میدادم ادامه دیدم می رو فرزاد سکوت وقتی و  میکردم
 . گفتم بهش هم رو ساره های حرف عین...نکردم فرزاد

 ...بستم لحظه چند واسه شد،پلکامو تموم که حرفام

 ...بازکردم چشمامو گرفت قرار دستم روی که دستی گرمای با

 ودهنب من موقعیت تو وقتی چجوری!همدردی نگاه..آمیز ترحم نگاه..نگاه این از بودم معذب
 !.؟.. میفهمه حالمو و میکنه درکم که میکنه نیست،ادعا و

 ... معناست تمام به روانیه مریض یه اون.. کرده داغون تورو عوضی ی پسره اون...آال_

 میکرد بازی کلمات با و بود و عصبی

 اون.کنن ناراحت نمیذازم.برسونه آسیب بهت کسی دیگه نمیذارم بخدا...احمق ی پسره_
 تکمک خودم!نداره تعادل میچرخه تفریحی دخترا ی همه با که کسی تورونداشته لیاقت
 ...بره یادت از بدهم خاطرات و کنی فراموش چیزو همه میکنم

 میکردم نگاهش العملی عکس هیچ بدون

 ...قرار بی و بودم خسته بگم؟فقط چی نمیدونستم

 نفهمیدن؟ بابام و مامان_

 و بود شهر از خارج که بابات... گفت بهش و زد زنگ راننده بیرون اومدیم که مطب از..چرا_
 ..همینطور مامانتم برسه باید دیگه االن

 .برگردوندم سرمو و زدم پوزخندی
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 دلم ایکج اینارو نصیحتای حاال...بره گفتن فرزاد به و پیشم اومدن هم مامان و بابا باالخره
 اریدب می چشمهاشو از خستگی..!بود نیمه نصفه که حرفاشون... میذاشتم؟دلسوزیاشون

 ..اینجا بود کننده کالفه واقعا... داد رو مرخصی اجازه و اومد دکتر..نمیزدم حرفی زیاد...

  گفتم و برگشتم شیما بطرف

 شدم؟؟؟ چطور_

  گفت و زد برقی چشماش

 ...شدی ناز خیلی!دختر شدی عااالی_

 !همینطور توهم_زدم بهش چشمکی

 ...بود ساره تولد امشب

 ساده موهاشو.مشکی کوتاه دامن یه با بود پوشیده ای فیروزه آبی گره یقه شومیز یه شیما
 .بود شده خوشگل خیلی درکل ولی.داشت غلیظی نسبتا آرایش و بود بسته باال

 .کرد خودم به نگاهی آینه تو دوباره

 بود، ومزان تا که اش تنه پایین و بود سفید اش تنه باال که آستین حلقه عروسکی لباس
 ... سفید های برگ طرح با مشکی زمینه

 .میکرد میلتک زیباییمو ام دخترونه ملیح آرایش. بستم باال نصفشو و کردم فر موهامو پایین

 باغی خونه آدرس.شدیم ماشین سوار بابا و مامان از خداحافظی از بعد و پوشیدیم لباسمونو
 .گفتم راننده به رو بود داد بهم ساره که

 .بودیم افتاده راه زودتر ما خدا شکر و بود زیاد تقریبا راه

  گفتم راننده به و شدیم پیاده. رسیدیم باالخره

 میکنم خبرتون برگشت واسه برین شما عظیمی آقای_

 ...خانوم اما_
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 کاری اینجا شماهم... هستن جریان در پدرم.نداره هم اگر و اما دیگه برین_
 خداحافظ.ندارید

  گفت خنده با شیما

  کن گم گورتو برو گفتی بهش رسما_

 هشب کلی امشب!نمیکنه مرخصش چرا بابا نمیفهمم من آدمه دنبال کنه مثل!دقیقا ههه_
 !باشم داشته بادیگارد ندارم دوست...گذاشت تا گفتم

 ...که خوبه_

 !شد الل کال که انداختم بهش چپی نگاه

 .دادیم خدمتکار بدست لباسامونو و شدیم عمارت داخل. بودن باغ تو نفری چند

 .بود دختر چندتا با صحبت مشغول که دیدم سالن سمت اون رو ساره

 و مسن آقای و خانوم چندتا اضافه به..و جون پسرهای دختر از بود پر تقریبا سالن
 .متشخص

 سریع بود شده العاده فوق زیباش آرایش و رنگ خوش لباس اون با بود ساره روی نگاهم
 اومد سمتون به و شد جدا اونا جمع از... سمتون به برگشت

  گفت خوشحالی با و گرفت خودش آغوش تو منو

 .آالگل اومدی که کردی خوشحالم خیلی_

  گفتم و زدم روش به لبخندی

  ممنون..سالم_

 ... گفت آمد خوش بهش و داد دست هم شیما با

 !هستن دختر و مادر که بود واضح چهرشون شباهت از..اومد سمتون به ساره مادر

 !سمیعی خانوم سالم_
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 .کرد کارو همین متقابال هم شیما کردم دراز بطرفش دستمو

 داد دست بهمون خوش رویی با اونم

 درسته؟ باشید ساره ی مدرسه دوستای باید شما...گلم دخترای اومدین خوش_

 ..بله_

 . لنسا تو خوب جایگاه یه سمت به کرد راهنماییمون بعدهم و کرد معرفی شیما و ساره،من

 ...شدم اطراف زدن دید مشغول و.نشستیم صندلیها رو

 ... صحبت مشغول هم جمعی و بودن رقص پیست تو جمعی

  زد صدام شیما که میخوردم آروم آروم نوشیدنیمو داشتم

  گفتم و برگشتم سمتش به

 ؟.. بله_

 بزنی؟ حرف ساره دخترخاله با میخوای امشب... میگم_

 ! شاهده یه الناز.دیگه اره_

 داری؟ باورشون_

 گفتم و انداختم باال ای شونه

 ارانک جای پس زده حرف شاهد و سند از ساره خود وقتی گفت بهم فرزاد...که گفتم بهت_
 ... میشه مشخص چیز همه باالخره!نمیدونم..نیست

  گفتم و داد تکون سری

 ! میومدن هم شایان و مژگان کاش ای میگم_

  گفت و بست نقش لباش رو لبخندی

 !نامزدیه مراسم دیگه ماه تا که مخصوصا خودشونن سرگرم کال دیگه اونا_
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 و مژگان خواستگاری ربت رسمی شایان پیش دوشب...بابت این از بودم خوشحال خیلی
 ... وصالشون و پاکشون عشق بابت بودم خوشحال... گذاشتن رو نامزدی مراسم قرار

 ...اینجا شدم خشک برقصیم بریم بلندشو_

 رقص پیست تو رفتیم شیما همراه به

 ..بود ما روی ها خیلی ی خیره نگاه که شدیم هماهنگ دوباره و رقصیدیم آهنگ تا دوسه با

 ... شدیم ولو صندلیمون روی...نداشت جون دیگه پاهام

 ...سمتمون بود،اومد آرایش صورتش کل که دختر یه با ساره

 

 ..!انگاری بود ما جانب از سالم منتظر و میکرد نگاهمون فخر با دختره

 شیمای و(شیما به اشاره با) و آالگل عزیزم دوست ایشون... دخترخالم،الناز ها بچه_ساره
 ...گلم

 !الناز بود این پس

  گفت عشوه با و کرد دراز دست طرفمون به اکراه با

 . خوشبختم_

 ...دادیم جوابشو ماهم

 بشنوی؟ شاهدم زبون از رو گفتم بهت که هایی حرف اون االن مایلی آال... خب_ساره

 زد پلک آروم...کردم شیما به نگاهی

 ؟.! نه که چرا..آره_

 میام ازمب بتونم اگه بپرس الناز از داری هرسوالی بقیه پیش برم باید من.عزیزم اوکی_ساره
 فعال... پیشتون

  گفتم و زدم الناز به زوری لبخند
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 شنیدید؟ چیا و دیدید چی دقیقا شب اون بگید میشه..خب_

  میکرد بسته و باز ناز با چشماشو

 مونه یا..بشه بد واسمون و ببینه مارو کسی که میترسیدم خیلی شب اون من راستش_
 به بعدا و بود دیده مارو دوستاش از یکی..شد هم همین که! ببینه مارو عرفان..پسره،
 ...نداشت روحی تعادل اصال شب اون عرفان...بود گفته عرفان

 ... نبود خوشایند اصال دوبارشون شنیدن..!بود گفته بهم ساره که بود همونایی حرفاش بقیه

 ... بود سررفته حوصلم واقعا میداد کشش و میزد حرف کند خیلی الناز

 ...جون الناز ممنون_

 ...!میشه خواهش_

 !رفت ای دیگه حرف هیچ بدون و شد بلند جاش از

  شدم بلند جام از

 آالگل؟ میری جایی_شیما

 گفتم حوصله بی

 !بزنم قدم..یکم باغ تو میرم نه_

 !!دقیقه دو حتی باشم تنها میخوام یعنی این میدونست.. نزد حرفی

 ...گرفتم پیش رو سنگی راه و پایین اومدم آروم آروم هارو پله

 .نداشت ناراحتی و عذاب جز چیزی...بود بیهوده چیز یه گذشته به کردن فکر

 ...خالی خالیه..نباشه ذهنم تو چیییز هیچ میخواست دلم

 الکی منمیخواست که...داشتم دلهره یه ولی عظمت این با ترسیدم نمی..نبود باغ تو هیچکس
 ... کنم بزرگش

 ...نه یا داخل برگردم که بودم مردد...باغ در و عمارت وردوی در بین بودم جایی یه
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 !بود سنگین نگاهش بدجور...میکنه نگاهم داره خیره یکی میکردم احساس

 ... شد بیشتر ام دلهره

 ...سراغم بود اومده بدجور ترس... نمیخوردم تکون جام از

 روهم چشمام بعد ای لحظه و گرفت و قرار دهنم جلو پارچه یه برگردونم سر خواستم تا
 ...افتاد

 تصاویر...میدید تار چشمام...کردم باز چشمامو آروم بدنم ی همه توی بدی درد احساس با
 ...بود مبهم

 کردم گاهن برم و دور به... بزرگ انباری یه شبیه جایی یه.شد واضح یکم تا زدم پلک تند تند
 ...هیچی دیگه و بود بودم،اونجا نشسته روش من که صندلی تنها...

 ...میسوخت دستام مچ...بود شده بسته قطوری و محکم طناب با پاهام و دست

 ردس خیلی اینجا...بود شده حس بی سرما از ام برهنه پاهای!بود تنم عروسکی لباس همون
 .بود

 !ام دلهره و  ترس.. باغ توی!آره..بود ساره تولد که... اومد یادم و بستم چشمامو

 میکردم؟؟؟ چیکار اینجا من آخه... کردم باز چشمامو ترس با

 .انگار بودم چسبیده صندلی به اصال!نداشت ای فایده هیچ که خوردم وول کمی

 زدم داد سعیم تمام با و کردم باز دهان.بود خشک گلوم

 نیستتتت؟؟؟؟ اینجا کسی.......بده نجات منو بیاد یکی!!!کمک_

 ...افتادم سرفه به دهانم خشکی از

  گفتم خدارو اسم بار این و زدم فریاد دوباره

 ...بده نجاتم تو...خدایاااااااا_

 ردمیک بود،اذیت بیشتر اتاق این از بیرون نور...شد باز شتاب با بود روم روبه که دری
 ...کردم سرفه کمی و انداختم پایین سرمو...
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 شتاب با و گرفت قرار ام زیرچونه دستی.میخورد گوشم به کسی محکم های قدم صدای
 ....باال آورد سرمو

 .. افتاد بدنم به لرز ترسناکش و عصبی ی قیافه از

 عوضی؟؟؟ ی دختره سرت رو انداختی صداتو مرگته چه_

 کاش ای قطره اما... میشد بیشتر ام چونه روی هم انگشتش فشار میگفت که رو کلمه هر
 .نمیریختم

  گفتم و برگردوندم سرمو اخم با

 میخوای؟؟؟ من جون از هستی؟؟؟چی کی دیگه تو_

 گفت و زد داری صدا پوزخند

 ...کوچوولو فهمی می چیزو همه وقتش به_

  گفتم داد با که بره خواست و کرد من به پشت

 هستی؟؟؟ کی میخوای؟؟؟تو جونم از چی بگو عوضییی_

 ورتمص توی زد چنان آنی ی لحظه در و برگشت رو رفته چندقدم و برگشت بطرفم خشم با
 !بهت لعنت...کشید می سوت گوشم که

 ...بود شده جمع چشمام تو اشک

  فتگ حرص با و کشید می نفس عصبی.بود صورتم میلی چند... کردم نگاهش نفرت با

 یمیبین بد.. بگی اومد هرز دهنت به هرچی و کنی وا دهنتو دیگه یبار فقط..دیگه بار یه_
 !!!بد...

 ...ایستاد

 .داشت نفرت رنگ فقط نگاهم

 !میشنوی هم بدتر دزدیدی منو چرا و هستی کی نگی بهم تا_
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 روانی!میکردم نگاهش متعجب منم...خندید می فقط.. خنده زیر زد بعد و کرد نگاهم اول
 ...بود

  گفت شد تموم که خندش

 ...کوچوولو بدم جوابتو نیستم مجبور من درضمن..من واسه نکن تعریف جوک_

 داد ادامه و کرد مکثی

 ...میشه بد واست که نکن فضولی دیگم_

 بکنی؟؟؟ میخوای غلطی چه مثال هه_

 ... بمونم ساکت نمیتونستم ولی!زیاد خیلی... میترسیدم

 ...شد نزدیک بهم و انداخت باال ابروشو یه

 بدونی؟؟ دوستداری چیکارمیکنم؟؟خیلی بگم بهت میخوای_

 ... نبود باز لباسم یقه شکرخدا...میچرخید پاهام روی اش خیره و هرز نگاه

 لعنت. بودم ترسیده دیگه بدجور...شد نزدیکتر...ضعفم نقطه رو بود گذاشته دست عوضی
 ... میسازی دردسر خودت واسه که شی خفه...آال بهت

 هب سریع حرکت یه تو...رذل کثافط...میداد قلقلک گوشمو بدجور گرمش و داغ های نفس
 میخورد بهم داشت حالم. افتاد گردنم جون

  بود شده روون دیگه اشکام

  خواستم کمک دوباره و زدم هق... گمشوووووو....آشغاااااال کن ولم_

 ...  کن ولمممم.. عوضیییی_

 ...میخورد بهم خمارش چشمای از حالم... زد ذل چشمام تو... موهام تو کرد فرو دستشو

  گفت و زد پوزخندی دید که هامو گریه

 ...مثال.. میاد بر ازم بیشترهم بخوای اگه.. بکنم؟البته چیکارمیتونم دیدی_
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  کشیدم جیغ که شد نزدیک هام لب به

 نارک با... لبام رو نشست محوی لبخند رهایی امید به و شد باز بدی صدای و شتاب با در
 ...ریخت فرو قلبم به یکجا تعجب و وحشت و فطرت،ترس پست این رفتن

 ...نبود خودم دست دیگه هام اشک اختیار

 گفت و شد ور حمله پسره اون بطرف خشم با

 کثافط؟؟ میکردی غلطی چه داشتی_

 رابخ سرم روی آوار بعدیش حرف با ولی.. بده نجاتم شاید که شد خوش حرفش،دلم این با
 ... شد

 توی نه منه حق فقط دختر اون به درازی باشی؟؟؟دست نگهبانش فقط نگفتم مگه_
 ...آشغااال

 هم پست از که آدم دوتا با..باشی بود؟زندانی اینم از ؟بدتر..من درازی؟؟به دست
 ...  صفتن حیوون که...بدترن

 ...روم جلو بذار نجات راه یه قسم ات بنده عزیزترین منو؟توروجون خدایا؟میبینی

 ...درآورد جیبش از سیگار یه و کرد مرخص رو پسره

 همدست عرفان.. و ساره بوده؟؟یعنی ساره همکاری و دستی هم با اینا همه نکنه...نکنه
 ...خدا بکشونن؟؟؟واای اینجا به منو تا شدن

 چییی؟؟؟ ؟؟واسه... اینجا؟؟؟ها آوردی منو چی واسه_

 ...میزد عمیق پک سیگارش به من به توجه بی

 ناموس؟؟؟؟ بی داری عرفان؟؟؟؟چیکارم توام با_

 دهان ولی...میکرد نگاهم بود خون کاسه که چشمایی با...بود زهر واسش انگار آخرم حرف
 ... بازنکرد

  شد نزدیکتر بهم و کرد له پاهاش زیر سیگارشو
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 ...زمین رو شدم پرت صندلی با...گوشم تو زد ای دفعه یه ولی...خونسرد و عادی خیلی

 ولی میکردم گریه... میکردم حس سردم پوست ردی رو گرم و لزج مایع شدن سرازیر
 ...نمیومد در صدام

  گفت پوزخند با و کرد بلند رو صندلی

 بگم اول!خوب خووب...بگم بهت کارامو همه دلیل میخوام بعد به ساعت این امروز،از از_
 . . کشید،بود مادرم که هایی عذاب از دهم یک فقط زدنم سیلی این دلیل..

 گفتم شده گرد چشمای با

 شدم؟؟؟؟؟ عذابش باعث من مگه!!!روانی چه من به مادرت کشیدن عذاب_

 !احمق دختره میفهمی وقتش به!کن خفه صداتو... آروم... هییس_

 گفت قبلش از بلندتر صدای با و کرد جیباش تو دستاشو...کرد من به پشت

 این بخاطر.. مادرم و من های عذاب ی همه تاوان به..سالها اون تمام به..امروز...اینجا_
 ...میدی پس تقاص...گذشت برامون مرگ مثل که سالی چند

 داد ادامه تر من،آروم ی زده شوک ی قیافه به توجه بی و برگشت بطرفم

 ..تقاااص...میدی تقاص.! .مهرپرور آالگل میگیرم جونتو_

  گفت و کرد روشن بعدیشو سیگار

 هارو لحظه این انتظار عمرم ی همه...بری دستم از نمیذارم گفتم بهت..که یادته_
 ...بود تو دادن عذاب روی فکرم زندگیم ساعات و عمرم ی همه...کشیدم

 صدام نبود مهم واسم میزدم حرف و میکردم هق هق خودم بدبختی و عرفان بودن روانی از
 .. بلنده چقدر

 ...کردی خیانت که بودی تو کردم؟؟این چیکارت من ؟؟مگه چراااا آخه_

  گفت و زد پوزخندی
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 فقط تو...باشه مهم واسم بهت کردن خیانت که نداشتم دوستت اصال من...خیانت؟هه_
 ..بزرررگ هدف یه فقط...بودی من ی طعمه

 ....  ازت نمیگذرم... آشغالللل ذاتت تو تف....تووووو به لعنتتتتتتت_

  گفت خودم صدای از تر بلند و حرص با

 صداتوووو ببر... نکردم بیچارت تا شووووو خفه_

 ..تنهایی و موندم من و شد خارج اتاق از عصبانیت با

 ..واجور جور فکر عالمه یه

 ؟مثل...چی بابام و فهمیدن؟؟مامان میکنه؟یعنی چیکار اینجام؟شیما من حاال تا کی
 ؟؟..نگران دل...یا و ریلکس همیشه

 یه که غمی با...بود؟؟ چی حرفا اون از چیه؟منظورش قصدش عرفان... اینا همه از تر مهم
 از بلق ممکنه ؟یعنی .نه یا هست نجاتی راه آیا که میکردم فکر این ریخت،به دلم تو دفعه
 کنم؟؟ پیدا نجات اینجا از کاری هر

 ورآ چندش...بودم بیزار حالت این از من و بود شده بود،خشک افتاده راه بینیم از که خونی
 ...بود

 .بود حس بی کامال که صورتم... میکرد درد و بود شده کرخت سرما از بدنم همه

 بدست سینی پسره اون و شد باز در که میشدم خفه دهان خشکی از داشتم رسما دیگه
 ...شد وارد

 .کرد باز دستامو و پام جلو گذاشت رو سینی...داشت غلیظی اخم من مثل اونم

 ...کنم نوازشش نمیکردم جرات حتی...میسوخت بدجور و بود شده زخم دستام مچ

  گفت خشک خیلی و پاهام رو گذاشت رو سینی

  .... که میدونی خودت خطاکنی پا از دست بخوای... کنی کوفت اینارو تا میمونم_

 ..زد ام ترسیده ی چهره به پوزخندی و
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 ...نکردم هم غذا بشقاب به نگاهی حتی  خوردم لیوان داخل آب از کمی فقط

 ... بود من ی خیره هم یارو اون

  گفت غذاروبخورم ندارم تصمیم دید وقتی

 مهمی کارای هه... باشی داشته جون باید حاال حاال...بخوری غذاتو باید گفته عرفان آقا_
  نداره کردنتو غش حوصله کسی که کن کوفت یاال پس!داره باهات

  گفتم لکنت با

 ؟؟.. بدی بهم.. دستمال یه..دس یه.. میشه..می_

 چیکار؟؟؟ میخوای_

 گفتم و دادم نشون بهش صورتمو رو شده خشک خون دستم با

 ...این واسه_

 .داد بهم و آورد در جیبش از دستمال یه

 رو خون انزجار با و کشیدم لبم به و دستمال رو ریختم رو لیوان تو آب بقیه و گرفتم سریع
 .کردم پاک

 ..بود مونده قاشق رو دستم... بمیرم؟؟؟واااییی ریختن؟؟نکنه چیز یه غذام تو نکنه

 ..نیس توش زهر نمیخوری؟؟؟نترسسس چرا پس_

 ...دادم دستش به رو سینی و خوردم رو غذا قاشق چند زور با

 زخم و کبود کردم پاهام به نگاهی...بست دستامو سریع خیلی و زمین رو گذاشت رو سینی
 ....بود شده

 .بهتون لعنت

 .... گذاشت باز رو در و شد خارج اتاق از

 .بست رو در و شد وارد..دیدم رو عرفان که کردم کج گردن
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 ...خودت به میسپارم خودمو.. خدایا

 !بهت؟ میگذره چطوره؟خوش حالت..عزیزم ی طعمه.. خب_

 داد ادامه و کرد ای خنده تک

 تو شأن در اینجا!شدی بزرگ قو پر تو اول از تو آخه...میشی اذیت اینجا میدونم..الهی_
 !!بگذره خوش هردومون به کلی کنم کاری حرفام بعد میدم قول ولی...نیست

 هب برسه چه میترسیدم هم اینجا بودنش از حتی افتاد بدنم به لرز من و خندید دوباره و
 ... بزنه حرف بکنه میخواد که کارایی از اینکه

  گفتم نمیده جوابی دیدم وقتی.. زدم صدا اسمشو ترس با

 ؟؟...اینجام حاال تا کی از من..من_

  گفت آوری چندش حالت با

 ...داریم زیاد وقت پیشمی ها حاال حاال !نخور غصه... ےآخ_

  گفت عصبانیت با بعد

 ...نداری فراری راه هیچ...کن بیرون پوکت کله از بازیارو مسخره این و فرار فکر_

 ...بودم ندیده دستش اینجا،سیگار جز...کرد روشن سیگارشو

  گفت و کرد من به پشت

 یرغ کنم،حاال کم عذابت از میخواستم اگه هم درصد یه حتی....آال دادنته پس تاوان موقع_
 پس تاوان باید همه بجای تو...میریخت بهم هامو نقشه داشت عوضی ی ساره اون...ممکنه
 !هدفی این اصلی ی نقطه تو..بدی

 

 .میزد حرف بهتر اینجوری...بمونه بسته دهنم و نزنم حرفی کردم سعی

 تو ردک پخش سیگارشو دود و سمتم به شد خم...جلوتر اومد قدم چند و سمتم به برگشت
 ... صورتم
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 فعهد یه و گرفت مشتش تو موهامو و سرم پشت رفت...چرخوندم مخالف سمت به صورتمو
  کشید

 ...نبود خیالش عین ولی درد از کشیدم جیغ

  گفت شده کلید های دندون زیر از و حرص با

 مردم حرف بخاطر...کشید رو درد این برابر هزار سال22 من میاد؟مادر چیه؟؟دردت هاا_
 ...توووو عوضی پدر بخاطر....الشی آدم یه حرف بخاطر

  گفت تر بلند صدای با

 ... آشغااااال همایون اون بخاطر_

 رفاشح گنگی از... موهام درد از میکشید تیر سرم...میکشید سوت بلندش صدای از گوشام
 ..خدااا داره؟؟؟ای خانوادم و من به ربطی چه اخه..بازیاش دیونه از..

 ... ایستاد سرم پشت همونجا و کرد ول موهامو

 پولدار ولی الشی پسر یه پیش سال21...بوده متوسط خانواده یه وکیلی،تو مادرم،فرزانه_
 میکنن قبول مادرم خانواده...بوده مادرم عاشق خودش قول به هه...مادرم خواستگاری میاد
 ... حسابیه آدم یه پسر اون فکرمیکردن چون

 ...جداشد ازش و نموند مادرم پای به ماه 2،3... ولی

 بطرف و زانوهاش رو گذاشت آرنجشو...نشست روم روبه و آورد انباری گوشه از صندلی یه
 ...  میکشید عمیق نفس و شد خیره یجا به...شد خم جلو

 تحویلم پرتارو و چرت این که کرده خودش اسیر میکنه؟منو تعریف من واسه اینارو چرا
 بده؟؟؟

 من هگفت...نمیخوریم هم درد به ما و نیستید ما خانواده شان در شما گفته پدربزرگم به_
 اون عاشق مادرم...! مفت حرف مشت یه.!نمیاد من با فرزانه و کشور از خارج برم میخوام
 بوده عاشقش مادرم که کسی...میخوره ضربه بدجور طالقشون از بعد...بوده شده پسر
  ..هه...همایون   اسمش
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  گفت که کنم باز دهان خواستم

 با میکنه مجبورش پدرش طالقش از بعد....میزنم حرف فقط من االن نگو هیچی ..هیییس_
 آدم یه.. میکنه مجبور کارا خیلی به مادرمو که کسی...کنه ازدواج ناصر اسم به دیگه آدم یه
 شمیگیرت کتک بار به میکنه باردار مادرمو وقتی که کسی! روانی معتاد یه.. الخمر دائم
 هم مادرم خانواده که جایی تا...!است حامله لعنتی همایون از میکرده فکر چون...

 که ودهب گفته.. بوده گفته همشون به رو حقیقت مادرم چون..میکنن طرد اونو و باورمیکنن
 ...نداشته ای رابطه هیچ همایون با

 میشه خیابون کوچه ی آواره...بشه خار و ذلیل من مادر شده باعث عوضی همایون اون
 من ات میگذرونه روزگارشو سختی یک و هزار به مادرم... میخورده کتک بار چندین که بماند..
 بوده بدی اوضاع تو و بوده کرده فرار ناصر دست از مادرم که موقعی...میام دنیا به
 همیکن بزرگ منو مشقت با مادرم...دیگه یکی با بوده کرده ازدواج سال همون که همایون...
 طرب خیلی تو به چیز یه ولی..نداره ربطی توهیچ به فهمیدم رو حقیقت چجوری اینکه...
 .. هبود تو پدر لعنتی همایون اون...اره!کرده بدبخت مادرمو عوضیت پدر..که اینه اونم!داره

 ...بود آور شوک خیلی چیز همه...!!ایستاد لحظه یک برای قلبم کردم احساس

 ...شد تبدیل کوتاه ی خنده به پوزخندم..ام گونه روی شد رون اشکم

 اینجا؟؟؟ آوردی منو چرا بگو....نده من تحویل رو پرتا و چرت این.کن بس..عرفان_

  زدم داد اخم با..بود کرده سکوت

 گفتناااا؟؟؟ دورغ این از چیه قصدت...لعنتی بگو_

 اونجایی از هرچند...!بشناسی رو فطرتت پست بابای تا مونده هنوز جون بچه...!دروغ هه_
 ...آوردم مادرمو ی پوکه،شناسنامه مغزت میدونستم که

 ...کرد باز چشمام جلوی رو شناسنامه و اومد سمتم به

 امچشم تا گرفتم کار به رو توانم تمام ولی نبود خوب اصال حالم..میسوخت خیلی معدم
 ... و...مهرپرور همایون... فرزانه...ببینه خوب

 ...شدم خیره عرفان ی چهره به ناباور و مبهوت
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 من حاالکرده؟ فرزانه با کارو این بابام یعنی..سخته خیلی باورش..خدا وای..من بابای.. یعنی
 قربانی؟؟؟ بشم باید وسط این باید

 ... شد سرازیر چجوری اشکام نفهمیدم

 ...خوند میشد رو کینه چشماش از...کرد نگاهم نفرت با و ایستاد

 .. روحم به میزد خدشه بدجور صداش

 بدبختی تو منو...بود مادرم عذاب باعث وضیع اون...مرگه مثل واسم پدرت اسم آوردن_
 ذابع کثافط اون.. محبت بی اما!امکانات بهترین با.. تو ولی...کرد بزرگ عشققق با ولی
 !داره خنده هه..بوده گرفته وجدان

 در من تهدیدات از هیچوقت پدرت!شدم بزرگ دلم تو نفرت این با فهمیدم که موقعی از
 کور ولی...دوری من دست از بذاره شخصی راننده واست اگه بود کرده فکر... نبوده امان
 خونده

 زد نعره و صندلیش به زد لگدی

 ...پدرت و تو از انتقام... تو نابودی. نابودیه روز امروز....خونده کور_

 داشت بغض یکم صداش

 ادهد قول بهش...گرفتین ازم مادرمو...باشه همراه همتون با عمر آخر تا درد که میکنم کاری_
 ونا تقصیر! همیشه واسه...رفت و نیاورد دووم...ولی بدم نشون بهش شمارو نابودی بودم
 ...زدم بهش ماشین با وقتی شد خنک دلم... شد عوضی ی ساره

 ..است ساره چندبرابر.. تو کشیدن درد.. تو دادن تاوان...اما

  گفتم و زدم هق

 ... عوضییییی متنفرممممم ازت!معنایی تمام به روانی یه تو_

 درتپ با که بار آخرین...میگیره آروم دلم میبینم که زدنتو ضجه و کردن گریه... میدونی_
 جریان در هم رو پلیس حتی...باشم نداشته تو به کاری میکرد التماس زدم حرف
 ... ام نقشه پایان تا نمیرسه من به دستش هیچکس ولی..گذاشت
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 ... میگفت جدیت با حرفاشو تمام

 خشک دیگه اشکمم حتی...خیره یجا به. بودم شده ها دیونه مثل دیگه.. شد خارج اتاق از
 ...بود شده

 ....میکرد درد و بود خسته وجودم ی همه جسمم روحم ذهنم

 موخود و کنم دورشون ذهنم از میکردم سعی مدام...داشتم ترس بودم شنیده که ازچیزایی
 ...میومدن چشمم جلو فیلم یه مثل لعنتیا. نمیشد ولی... بزنم گول

 ویت تهدید رنگ موقع همون از... بود فرستاده ناشناس شماره به عرفان که هایی پیام اون
 توروخوب من ولی نمیشناسی منو تو"یادمه خوب یکیشو حتی...بود معلوم پیامهاش
 ..."ےدُک میفهمی کردم تسویه باهات حسابتو وقتی...میشناسم

 ...میفهمم کردو بهم هارو توصیه اون و گذاشت راننده واسم بابا چرا اینکه دلیل حاال

 ....وجودش از ترس و ساره از دوری علت ...عرفان خیانت دلیل

 عشق از که دادم کسی به دلمو ...من بودم احمق چقدر...داشته نقشه اول همون از لعنتی
 ...نبرده بویی عالقه و

 ...سیرم عشق از....من بودم ساده چه که خدا واای...داشته منو نابودی نقشه که کسی
 ...سیر

  ...بوده من دادن تاوان دلخوشیش که کسی به بودم کرده خوش دلمو

 ردهک برف تو کبک مثل سرمو...خدا داشته؟؟؟وای زن قبال بابا میدونه مریم مامان یعنی
  ...بیخبر جا همه از و بودم

 نمیاد هیچکس یعنی!!نیست خبری هیچ اینجام من ساعته چند نیست معلوم اووف
 ...خداااا ؟هعییی...دنبالم

  ...میخورد بهم داشت دیگه حالم

 ....تو اومد عرفان و شد باز لعنتی در این دوباره

  ....شد خم پایین به سرم و شد درهم ام قیافه معده سوزش از
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 ...نیاد در صدام تا کشیدم دندون به لبمو

 ...شمب خفه بود مونده کم...باال آورد و سرم کوچیک فشار یه با و گلوم رو گذاشت دستشو

 ..سراغت نیومده هیچکس ولی هه...بدبخت میمیری داری_

  گفت داد با

  ...رامین_

  ..تو اومد پسره همون و شد باز سرعت به در

 آقا؟ بله_

  .رفت رامین بطرف و داد حل عقب به محکم سرمو دستش با

 ...باغ ته اتاق بیارش کن بازش_

 هیچ و بترسی بود بد خیلی...بودم نلرزیده اینجوری سرما از که بود حدی به بدنم لرزش
 ...نباشه دستت کاری

 ..نجاتم راه منتظر خدا ... کنم فرار دستش از بتونم کاش ای

 ومدمی خوشش عوضی کال...اومد بطرفم چاقو به با رامین خارج اتاق از عرفان اینکه از بعد
 بکنه میخواست چیکار پاهام و دست طناب بریدن غیراز... .بترسونه منو

 ...آخه؟؟؟؟هوووف

 بود دهش زخم دیگه لبم فکرکنم..زدم نمی دم من ولی دستم به میکشید هی رو طناب کثافط
 .گرفتمش دندون به انقدر

 که مه کفش...بایستم پاهام روی خوب نمیتونستم داد هولم محکم و گرفت چنگ به بازومو
 ...نبود پاهام

  گفت قیض با

_ َ  ... احمق دختر   وایسا سفت ہاَاَا

 ...نبود عرفان از خبری که اینجاش تا...میشدیم نزدیکتر در به داشتیم کم کم
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  .بود بعدش اتفاقات از بهتر اما بکنم خواستم می که کاری از میترسیدم

  ...رفتم می راه زور به و بودم داشته نگه شل خودمو همچنان..شدیم خارج اتاق در از

 .میرسید در یه به که کوتاه راهروی یه

 بود ازب نیمه..دیدم رو ها درخت و تاریک نیمه هوای شیشه پشت از شدیم نزدیکتر که یکم
 ..!نیست قفل که بود خوب خیلی این و

 ...بود گرفته بازومو هنوز رامین

 .. ایستاد اونم..ایستادم

 بدی؟؟ بهم چیزی کفشی یه میشه_

 رو ککوچی در یه و عقب برگشت قدم چند ...چسبید محکمتر بازومو و کرد نگاهم خشمگین
 ..گشت می کفش دنبال و چرخوند سرشو...شدیم وارد باهم...کرد باز

  ...نبود من به حواسش اصال ...افتاد دستم کنار ایستاده چوب به نگاهم

 به محکم و نداشت قرار و آروم قلبم...قرارداشت چوب کنار بود ازاد که دستی شانسم از
  ..میکوبید ام سینه

 هک گفت می لب زیر چیزی یه و شد خم بود جلوپاش که وسیله سری یه سمت به رامین
 ...نشنیدم

  ...برداشتم آروم خیلی رو چوب و کشیدم عمیقی نفس

 یه با و باال آوردم سریع خیلی رو چوب بشه بلند و بدم دست از رو فرصت اینکه از قبل
 ...سردم دستای این با آوردم کجا از رو زور این نمیدونم...گردنش تو زدم محکم ضربه

 افتاد مانند ناله باصدای که بود این مهم!!نمیدونم...سرش تو خورد شایدم 

  ...دویدم در سمت به و کردم گرد عقب شد رها بازوم اینکه محض به

 و دار از پر ولی تاریک نیمه حیاط یه کردم اطراف به نگاهی و کردم باز درو سرعت با
 ...درخت
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 بود باز راه شکرخدا...بود بدتر میخورد بهم که سرد سوز...بود برداشته وجودمو همه وحشت
  .. دش نمی تموم حیاط این ولی...شد تبدیل دو به هام قدم .نبود حرکت مسیر تو درختی و

  .میکردم فرار باید نداشتم ای چاره...میشد قطع داشت پاهام

 عرفان حتما.بود روشن هاش چراغ که بور اتاق یه یکیش ته...دوراهی یه به رسیدم
  ..اینجاست

 دیوار...نفهمه لعنتی اون که برم صدایی هیچ بی کردم سعی و گرفتم پیش در و راه یکی اون
 فک که وحشتناکی سوزش با ولی دویدم تندتر...شدم خوشحال خیلی...دیدم می رو آجری
 بود معلوم که اینجور..کشیدم پام کف دستی...برم راه نمیتونستم ایستادم کردم احساس پام
 ...مکشید جیغی ناخودآگاه و کشیدم رو شیشه زجر و درد با بود شیشه یه کردم حس من و

 ...شنیدم باغ ته از رو کسی صدای

َ  دیگه رامین؟؟؟تویی؟؟بیارش_بود عرفان  ..ہا

 ...دادم ادامه بود مونده که کمی راه به و شدم درد خیال بی

 کنارش سگ که بود خروجی در یه...بود دیوار نزدیک...شنیدم کنارم رو سگ پارس صدای
 ...بود شده بسته

 که صداش همینطور و...شنیدم می رو کسی های قدم صدای.بود کرده پارس حاال لعنتی
 ..انعرف بهت لعنت...تو؟؟؟؟ هستی کی ..ببینم وایسا_ میشد نزدیکتر لحظه به لحظه

 ...باال برم دیوار از کردم سعی و زدم رو در قید...بود قفل در

 بکشم ودموخ کردم تالش و دیوار لبه گرفتم دستمو.بود شده نزدیکتر خیلی عرفان دیگه حاال
 پای با اخصوص گرفت می جونتو ازش رفتن باال..نداشت پایی یا دست جای هیچ لعنتی...باال
 ...االب کشیدم یکم خودمو و شدم موفق باالخره....بود من تن که مسخره لباس این و بریده

 لیخی چیز یه کردم حس که... اونطرف برم تا باال بکشم خودمم خواستم و باال آوردم پامو
 وجودمو همه ترس...انداختم پایین به نگاهی نیم...شد پیچیده پام مچ دور قوی و محکم
 ... بود گرفته پامو مچ خشم با عرفان!بود گرفته
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 ... تگرف پاموهم مچ یکی اون و فهمید سریع که صورتش تو بزنم آزادم پای اون با خواستم

 غرید بلندی صدای با

  میکنم دوتات وسط از وگرنه پایین بیا خودت... آشغااال_

 ...پایین اومدم و گرفت کمرمو دور... کردم رها آروم دستمو

 ...میداد فشار رو شکمم و بود شده چفت کمرم دور دستش

 نتیلع ولی میداد تکون رو بود آزاد هوا تو که پاهام... بغلش زیر بود زده منو انگار جوری یه
 .نشد شل ای ذره دستش

  توروخداااا کن ولم عرفان_

 جوش به خونمو کارت این با کافی اندازه به...نکن جیغ جیغ انقدر شو خفه_
 ....میشه چندبرابر عذابت اینجوری...آوردی

 ...بودم دیده که اتاق همون به رسیدیم سریع خیلی عرفان محکم و بلند های قدم با

 ....خددددااااا ووااااای ...حتمیه من مرگ اینجا

 کرده؟؟؟ بغل اینجور منو نشد خسته زوره خر آشغال

 ...تخت رو کرد پرت منو و کرد باز رو اتاق در

 می بهش دستم اگه عمرا که..بلند کمد یه پشت انداخت کلیدشو و کرد قفل رو در سریع
 ...رسید

 ... بودن هم ای پنجره هیچ حتی...بود دونفره تخت همین فقط انداختم اتاق به سریعی نگاه

 به برسه تا جلو میومد قدم به قدم هم عرفان...رفتم عقب عقب و نشستم تخت رو سریع
 ...تخت

 ...شدم خیره بهش لرز و ترس با و کردم جمع بغلم تو پاهامو...تخت تاج به رسیدم

 ...سرکشیدم نفس یه و برداشت رو مشروب شیشه تخت کنار آباژور روی از
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 ...کشید موهاش تو دستی.کرد باز یکی یکی پیراهنشو های دکمه... نشست تخت لبه

 ...بود انداخته پوست که بودم جوییده لبمو انقدر

  گفت و خندید مستانه و کرد من ترسیده ی قیافه به نگاهی

 ...ندارمااا دوووست خون طعم با لب من.. لبات اون میشه خون االن نکن..توله_

 یه... کرده مست خیلی انگاری...خدا این؟؟واای گفت چی...شد متوقف لبهام جوییدن
 ...بود یکی اون کنار هم دیگه خالی ی شیشه

 ...کرد آویزون عقب از سرشو و کرد گاهش تکیه دستاشو

 ..کشید دراز و شد شل کم کم دستاش

 ...شد خیره بهم خمارش چشمهای با

 ... کرد لمس انگشتامو و گرفت راستمو دست دستش با و جلو کشید خودشو

  گفت آوری چندش حالت با و کرد مصنوعی اخم

 ...میکنم گرمت خودم ؟االن...م..عشق کرده یخ دستات چرا...الهییی_

  گفتم بغض با و کشیدم دستمو

 ... نزن دست من به_

 مچ دور شد قفل دستش دوباره و...آورد در پیراهنشو...نشست شد بلند زاری باحالت
 ..پاهام

 ...بود بیشتر زورش اون حال این با ولی... تخت تاج به گرفتم دستمو

 .شدم خوابیده حالت که جوری... پایین کشید منو پام کمک به

 ...زانوم باالی تا کشید نوازشگونه پاهام مچ از آروم دستشو

 اشکم از لبریز چشای تو خمارشو چشمای و زد خیمه روم دفعه یه...!میسوخت وجودم همه
 ...دوخت
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 . نداشت فایده ولی... اش سینه رو گذاشتم دستمو

 ...میرسم بخوام هرچی به من..کوچولو نکن تقال_

 میخورد بهم داشت دهانش بد بوی از حالم چرخوندم مخالف سرمو..کرد کوتاهی ی خنده و
... 

 و گرفت دستمو یکی اون بعد و راست دست اول آروم و ریلکس خیلی دستاش یه با
 ...تخت رو گذاشت

 و بد ویب از میشدم خفه داشتم ولی من رو بود ننداخته وزنشو سنگینی...بود من روی کامال
 ....حالت این

 ...میزد دامن داشتم که خفگی به لعنتیم بغض

 الی دستش و بود بسته چشماش...شد جاری هم لبهام،اشکام شدن گرم با همزمان
 ....موهام

 بار اولین هواس که بود بد خیلی...نداشتم نفرت جز حسی...لبهام نداشتن حرکتی کوچکترین
 ...بد خیلی...کنی تجربه نفرت و هوس با رو بازی عشق این

 رکتح یه با...شد بیشتر العملش عکس اون و خورد تکون لبهام...بود حس تو کامال عرفان
 و اینطرف از کردم احساس بود بدجور خیلی... گرفتم دندون رو پایینش لب ناگهانی
 ...بود عمیق و فجیح خیلی یعنی...کردم لمس خودمو دندون لبش اونطرف

 بود ریدهپ کال حسش...برداشت دستشو...لبش رو گذاشت دستشو و نشست بلندشد سریع
 خون یکم و بود کرده باد کلی لبش اووف...برداشت دستشو. داشت غلیظی اخم
 و سرم تپش رفت....اومد بسمتم ناگهانی که پایین بیام تخت از خواستم و نشستم....میومد
 وقتی لیو چیکارمیکنه داره نفهمیدم....بود خیلی زورش لعنتی... گرفت پشت از دستما دوتا
 ... ایستاد قلبم... شنیدم لباسمو زیپ صدای

 دلم...نگهداشتم جلوم و کشیدم سریع دستمو...درآورد دستم از هارو آستین حلقه
 ...نباشم حالت این تو و بمیرم میخواست
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 دورم دستاشو و کرد قفل پاهاش با پاهامو تند و خوابوند خودش رو منو و کشید بازومو
 گفت شیطونی با و گرفت

 رشمآخ به کوچوولو نکن عجله..میرسونم پایان به زودتر کارمو کنی شیطونی دفعه این_
 ...میرسیم

 ولی میخوردم وول مدام منم داد ادامه کارش به بیشتری گری وحشی و حرص با دفعه این
 ...کوچیک تکون یه از دریغ

  التماس و هق هق به شد تبدیل ام گریه کم کم

 ...بذا..ب...کن ولم...خخخدا تورووو... ن...عرفا_

 که همینطور و شدم بلند سریع...تخت رو کنارش خوابوند منو و بگم حرفمو ادامه نداد مجال
 کمد هلب به حتی دستم کردم تالش هرچی..رسوندم کمد به خودمو کشیدم می باال لباسمو
 میاد رد داره کم کم لباس....و چسبیده بهم پشت از یکی کردم احساس دفعه یه...نرسید هم
  گفتم ضجه با.برنمیومد ازدستم کاری هیچ خر من و زمین رو افتاد لباس...تنم از

 ... عوضیییییی کن ولم توووروخدا_

 ... و کمربندش سمت برد دستشو...تخت رو کرد پرت و گرفت بغلش تو بچها مثل منو

 ...من بودم بیچاره چقدر... کردم تهی قالب

 رتفط پست این ی هرزه نگاه از رو ظریفم بدن نمیتونستم هم دستم دوتا با دیگه حتی
 ...بپوشونم

  گفتم فریاد با

  ...آشغااال...پستت ذات تو تف_

 ...اومد سمتم به...بود باز کمربندش

  ...بودم امید نا واقعا دیگه

 ...کوچووولوووو ندارم زمان...نیست کار تو صبری دفعه این_
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 ...زد خیمه دوباره نحیفم و سرد بدن رو

 ...کردم رها هم رو آخر تیر

 گفتم سریع خیلی و بغض با

 ...مادر روح به تورو..باش نداشته کاریم قسم مادرت جون عرفان_

 مهم ام دخترونه دنیای و خودم از دفاع برابر در . .نبود مهم خوردم که محکمی سیلی
 ... حرفم بود کارساز که بود این مهم...نبود

  زد داد و ....دیوار تو زد محکم و برداشت رو مشروب شیشه

 ....لعنت بهت لعنت_

 شتاب اب اتاق در که میگشتم لباسم دنبال چشم با...زدم زار و پیچیدم خودم تو بیچارگی از
  پیچوندم خودم دور کمی رو تخت رو ملحفه....شد باز

  ...میکردم نگاه نجاتم فرشته به ناباورانه...دوختم در به اشکیمو چشمای

 ...نبود ساخته ازم کاری و بود اومده بند زبونم

 ...شکست رو بار سکوت فضای هقم هق چیز همه آوردی یاد با

 ...زدم زار دل ته از و بستم چشمامو

 ...شنیدم می رو عرفان و فرزاد دعوای صدای فقط دیدم نمی چیزی

 شدم جمع خودم بیشتر و گوشام رو گذاشتم دستمو

 هک گرمی آغوش تو فرورفتن با ولی خوابید دعواشون آتیش چجوری و شد چی نفهمیدم
 ...رفتم بیهوشی عالم به و بستم بیشتر چشمامو میکردم امنیت احساس

 

 ... شنیدم می رو مبهم صداهای...بازکردم چشمامو آروم و دادم تکون راست و چپ به سرمو

 ..بهوش_
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 ...شکر خدا واای_

 ..عمو_

 جمعیت سیل به و زدم پلک بیشتر.نداشتم ازشون واضحی تصویر ولی بود آشنا صداهاشون
 ...کردم نگاه کنارم

 شتمیگذ که هرثانیه...ببندم چشمامو دوباره میخواست دلم...نداشتم رو هیچکس حوصله
 .افتاد می یادم بیشتری چیزای

 لب حرکت فقط و نمیفهمیدم حرفاشون از هیچی .بشم بلند کرد کمکم گریه با مامان
 ...حالت این از میشدم دیونه داشتم...دیدم می رو هاشون

 ...افتادم می خودم های کردن گریه یاد میدیدم که رو اشکاشون

 ...نکردم توجهی دستم تو سرم به و کردم جمع بغلم تو پاهامو

 ...سمت به اومد بابا

  گفتم رفته تحلیل صدای با

 ...بیرون برید_

  گفتم صدا همون با و زدم زل بابا چشمای تو

 ...بیروون برو_

 ... نکردن حرکتی و کردن نگاهم متعجب همشون

  گفتم داد و جیغ با و گوشام رو گذاشتم دستمو کرد باز دهان بابا

 ... بیروووون برییید همتوووون_

 نمیومد چشمام از اشکی دیگه ولی

 ...بازکردم چشامو و برداشتم گوشام رو از دستمو بعد چندلحظه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
129 

 و غمگین نگاه با و اومد سمتم به...بست درو و کرد بیرون اتاق از هم نفرو آخرین فرزاد
  گفت ای خسته

 ...خست میدونم عزیزم..آال_

 قول وت هه..تو...نداارم هیچکسم حوصله..خستم فکرکنی که اونی از بیش من...فرزاد بسه_
 .... برسونه آسیب بهم کسی نذاری بودی داده

 یبیهوش دوروزه االن...اال باش اروم فقط تو... شدم غافل ازت... شد لعنتی من تقصیر..اره_
 .بود بدی شوک..طبیعی رفتارات این...

 نکنی؟؟ یادآوری میشه_

  فتمگ که بشه خارج اتاق از خواست آورد باال آرامش ی نشونه به دستشو و داد تکون سری

 ..خونه برم میخوام_

 .صبرکنی صبح تا باید نمیشه که االن.. باشه_

 ...کشیدم سرم رو رو پتو و خوابیدم بهش توجه بی

  اووف...خورد گوشم به در شدن بسته صدای

 ...دمش خیره سقف به و زدم کنار رو پتو سریع.نمیداد بهم خوبی حالت پتو زیر تاریکی

 !!!بود شب9...کردم دیوار روی ساعت به سرکنم؟؟نگاهی صبح تا چجوری

 

 هی به دیدنم خواب...پریدم خواب از بار چند صبح تا...برگشت نخورده دست غذام سینی
 ...شدن بیدار وحشت با و میشد ختم تاریک اتاق

 ... بشه صبح تا اومد باال جونم

 .نمیبرد خوابم دیگه....شدم بیدار ای دیگه روز هر از تر زود صبح
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 به آینه تو...رفتم دستشویی سمت به کشید دستم از رو سرم خوشرویی با و شد وارد پرستار
 ودب شده همیشه از تر روشن چشمام...بود روح و رنگ بی کامال صورتم... کردم نگاه خودم

... 

 ...دیدم رو فرزاد و شیما شدم خارج که اتاق از

 که داشتمن حرفی ولی..  گرفتم پناه آغوشش تو...کرد بغلم و اومد سمتم به نگرانی با شیما
 !بگم

 ....شدیم خارج بیمارستان از تسویه از بعد و کردم عوض هامو لباس

 ...شدم خیره ابری هوای به و پنجره لبه گذاشتم آزنجمو

  گفتم بود بیرون به نگاهم که همینطور

 کردین؟ پیدام چجوری_

 تگف مهربونی با و ام شونه رو گذاشت دستشو بود نشسته عقب صندلی رو که شیما

 ؟..دیگه وقت یه واسه بذاری نیست بهتر..عزیزم_

  بدونم االن میخوام..نه_

  گفت و انداخت بهم ای کالفه کوتاه نگاه فرزاد

 ..دیگه وقته یه بذار...ذهنت از کنی دور چیزارو این کن سعی عزیزم.. آال_

  کشیدم نفس عمیق و پایین دادم رو شیشه

 تر کالفه منو پس نمیشه پاک ذهنم از هیچوقت جریان اون میدونی خوب خودت...فرزاد_
  بگو و نکن

 یادم و میشه نگرانت خانوم شیما..نبوده ازت خبری مسلما دزدیدن تورو که شب اون..خب_
 ...نبوده ازتو اثری ولی.. دنبالت

 ..داد ادامه و کرد رد رو قرمز چراغ
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 پیدا تولد باغ خونه تو رو وسائلت ولی گوشیت به میزنه زنگ و میشه نگرانت_
 اون رس زیر هست هرچی اینکه به میکنه شک میگه دوستت،ساره به که رو جریان...میکنه
 ..عوضیه پسر

 .دادم گوش حرفاش بقیه به و کشیدم پیشونیم رو دستی

 دسترس در گوشیت چون...گذاشتن جریان در منو اوناهم و خانوادت به میزنن زنگ اول_
 ... بیرون بریم که خونه زدم زنگ من و نبود

 وت از خبری هیچ و بودیم دنبالت کامل روز یک...گذاشتیم میان در پلیس با رو جریان_
 ...بود معنا تمام به روانی یه اون چون بودیم ونگران گرفته حسابی هممون حال!نبود

 ور باغ اون آدرس و اومدن مالی،موقور گوش یکم با و عرفان دوستای سراغ رفتیم مهراد با
 ... اینکه از قبل خدا شکر ولی...باشین اونجا شما میدونستیم بعید ما هرچند...دادن

  گفت هولی لبخند با و کرد عوض حرفشو دستپاچه

 بعد مکنی پیاده رو آالگل بریم اول موافقید خانوم شیما...دیگه شد تموم چیز همه شکرخدا_
 شماروبرسونم؟؟

 ..ندارم حرفی من.. بله..ب_شیما

 چیشد،؟ اون پس.. خووب_

 . کردن دستگیرش و رسیدن پلیسا خورد من از حسابی کتک یه اینکه از بعد_فرزاد

 ...شد سپری سکوت در راه بقیه و زدم پوزخندی

 ...شدم خونه وارد و کردم خداحافظی سرسری شیما و فرزاد از

 ... ندادم اهمیتی که میگفت چیزای یه لب زیر و چرخوند چندبار سرم دور رو اسفند سمیرا

 ... میکردن نگاهم گریه با مامان و نگرانی با بابا

 ...گرفتم پیش در رو اتاق راه بهشون توجه بی

 شنیدم رو مامان نگران صدای
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 .نیست وقتش االن.. صبرکن..همایون_

 و محکم همیشه مثل..خورد گوشم به آشنایی پای صدای که کردم توقف ها پله روی
 !!استوار

 امابرنگشتم خورد گوشم به خراشش گوش صدای

 یخیل تو و هستیم احوالت نگران مادرت و من انگار نه رفتاره؟؟انگار طرز چه این!آالگل_
 ...  میری و پایین میندازی سرتو خونسرد

 ...اول ی پله رو بابا و آخربودم های پله...برگشتم

  خونسردگفتم

 ..ام خسته باهام؟من دارین کاری_

  شد قبل از بیشتر پیشونیش روی اخم

 ...بشینی بیای دقیقه دو شده که مادرتم حال واسه نبود بد_

  گفتم عصبانیت با... زدم داری صدا پوزخند

 مامان؟؟ حال چی؟؟واسه... هه_

  شد بدل و رد بابا و من بین نگاهش و اومد ها پله سمت به مضطرب مامان

  ندادم بابا به زدن حرف ی اجازه

 ونوقتا میکنه دیگه یکی گندکاریشو جالبه واقعا...بکنم؟؟؟ رو مامان حال رعایت باید من_
 ... صبور سنگ بشم باید من

  گفت و باال اومد پله یه

 چیه؟؟؟ منظورت_

 دختر یه...روانی یه بشم االن من شد باعث که چیزی همون..میدونید خوب منظورمو_
 ...حوصله نه داره اعصاب نه که ساله هجده
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  گفتم داد با

 همایون هه.. کردی ولش بعد و زدی بیچاره دختر یه به پیش چندسال که ای ضربه همون_
 میفهمی؟؟؟؟؟؟ کرد دخترت با کارو همین پسر یه حاال مهرپرور خان

  ....میکردن نگاهم زده بیرون حدقه از چشمای با بابا و مبهوت مامان

 .دادم ادامه راهم به و فرستادم بیرون حرص با نفسمو

 

  کشید رو بازوم و رسید بهم سریع خیلی بابا

 هان؟؟؟ گفتی که بود چی پالها و پرت این ببینم وایسا_

  ...پوزخند یه و بود چشماش تو خیرگی تنها جوابم

  گفت و کرد نگاهم ناراحتی با مامان

 مقصر ما!بوده گفته بهم چیزو همه پدرت ..بودم موضوع این جریان در من...آالگل_
 ...عرفان چون دخترم خودتی مقصر...نیستیم

  گفتم بغض با و گرفت تأسف رنگ متعجبم نگاه

 کم ارمونک از یکم بگین بار یه شد تاحاال!!نیست پشتم هیچکس که!خودم برای...متاسفم_
 میشین یکارب سرکارتون وقتی شد باشیم؟؟تاحاال شاد دخترمون با بچمون تنها با بریم و کنیم
 سپ!نشدددده....بگین؟؟؟؟هان؟؟ میکنه؟؟؟شد چیکار داره تنهایی تو االن آالگل بگین
 جرمه؟ عالقه و عشق سرم؟؟مگه تو میزنین اینارو االن چرا

  کرد قطع حرفمو بابا

 . داشتیم دوستت ماهمیشه ولی_

 !ندادیییییید نشون هیچوقت ولی_

 .گرفت آغوشش تو منو مامان
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 انصاف بی... مادر کنارتیم همیشه ما...عزیزم ببخش مارو!خوشگلم دختر هییس..هیس_
 !!نباش

 ....دویدم اتاقم سمت به و اومدم بیرون آغوشش از

 ...انداختم نگاهی اتاقم به و کردم قفل داخل از رو در

 ... باشم توخونه نمیخواست دلم...نمیومد خوابم اصال اما بودم خسته

 ....فکرکردم چیز همه به و کشیدم دراز تخت رو

 "بعد دوهفته"

 ساعت به نگاهی و شدم خارج حمام از.پوشیدم رو ام حوله و بستم رو حمام دوش
 .عصربود1.انداختم

 رو محال بتونه شاید مراسم این مدت این بعد.هستش مژگان و شایان نامزدی مراسم امشب
 ....بهترکنه

 

 منمیتونست اصال...کردم واگذار مامان و بابا به رو همه و کنسل رو شکایت و دادگاه کارهای
  کردم نابود داشتم ازش که هم آثاری ی همه....ببینم رو عرفان ی قیافه حتی

 لیخی و من های حرف به نداد اهمیتی کسی...شد قبل مثل همچنان بابا و مامان با ام رابطه
 .کردن خاک رو قضیه زود

 ... بگیره موج تا زدم خیسم موهای به ژل یکم

  پوشیدم رو طالییم مشکی شب لباس

 ...نشستم آینه جلوی و

 ..!محدود خوراکم و خواب...بودم شده الغرتر خیلی قبل به نسبت

 نگاه فقط..!نمیریختم اشک..نمیزدم داد..نمیکردم کل کل... بود شده طوالنی سکوتم زمان
 ..اهمیت بی و خیال بی... میشدم رد و میکردم سکوت میکردم
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 ...ومدا دیدنم به ساره هم یکبار..و کردم مالقات رو مژگان و شیما یکبار فقط دوهفته این تو
 ...باشیم داشته مشاوره جلسه یک تنها شدم راضی فرزاد مکرر های اصرار به

 آرامبخش های قرص با میکردم سعی...نمیبرد یاد از چیزارو این بود من جای هم هرکس
 یه اش شده خرد ی تیکه هر توی که بود دلم اصل اما.. کنم فراموش و بزنم گول خودمو
 .... بود تلخ ی خاطره

 ... فکر توی و بودم شده خیره بازهم

 ...شدم کردن آرایش مشغول و دادم تکون سرمو

 چیز مهه به باشم قید بی میخواست دلم...کنم آرایش بیشتر یکم دفعه این میخواست دلم
 ...داره فرق کلی پیش چندماه آالگل با آالگل این..

 ...ببازه دل زود که نیست احساسی دختر اون دیگه... خودش و خودشه فقط دیگه

 در و...رو چشم خط و ریمل و رژگونه بندش پشت و زدم زرم و روح بی پوست روی رو کرم
 .کشیدم لبهام روی حرص با رو قرمز رژ نهایت

 ...گفتم لعنت خودم به دلم تو هام ناخن دیدن با که بزنم الک خواستم

 هتاز  و میشدن جویده اضطراب و استرس از خواب از قبل شبها حاال که خوشگلم های ناخن
 ونا دادن قورت از بعد و...بگیرم قرار و آروم تا بخورم قرص مشت یه باید که افتاد می یادم
 ... میشدم مبهم و خیالی بی دنیای وارد مسخره های قرص

 زدن الک بیخیال کال و کردم مرتب سوهان با هامو ناخن و فرستادم بیرون حرص با نفسمو
 ...  شدم

  گفت و شد وارد اجازه با سمیرا

 ...میشه دیر بدم اطالع گفتن.. هستن آماده آقا و خانوم_

 کیمش کفش و کیف با و پوشیدم لباسهامو سمیرا رفتن از بعد و دادم تکون سری تنها
 ...شدم پایین راهی طالییم

 .. جاگرفتم عقب روصندلی و کردم حرکت ماشین سمت به بابا و مامان از جلوتر حرف بی
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 ...بود فرزاد انداختم بهش نگاهی و آوردم درش کیفم از حوصله بی.. میلرزید گوشیم

 چطوری؟کجایی؟ آال سالم_

 ...راه تو.سالم_

 ...شدم شدوغ های خیابون ی خیره و نکردم گوشیمم به نگاهی هادی عمو خونه تا دیگه

 .بودن اومده مهمونا اکثر...بود آماده صندلی و میز و ها ریسه با هادی عمو خونه حیاط

 ...شد اتاق وارد شیما که کردم عوض هامو لباس مژگان اتاق تو و شدم خونه داخل

 .معرفت بی خانوم سالاااام_

  گفتم و زدم جونی بی لبخند

 خوبی؟..سالم_

 مطوری؟ چطور تو جوونم آبجی خوبم_

 ..!شدی خوشگل چه...خوبم_

 ... بود شده العاده فوق اش دخترونه موهای و آرایش با و یاسی عروسکی لباس اون تو

  عزیزممم ےواقعا؟؟مرســــ_

  وگفتم زدم چشمکی

 ببری؟؟ میخوای کیو دل شیطــــووون_

  گفت و خندید بلند

  هاااا داداشمه عروسی مثل... دیووونه_

  گفتم و اتاق،خندیدم از رفتن بیرون حین

 !!باشه خب_
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 زدن حرف مشغول با،بابا که دیدم رو نادر عمو و فرزاد حیاط به ورودم با همزمان
  موندم ها پله روی من و رفت بقیه سمت به شیما...بودن

 ...اومد سمتم به و شد جدا اونا جمع از و.. برگشت سمتم به سریع فرزاد

 داص سمت به همزمان هردو..زد صداش یکی که برسه بهم تا بود نمونده بیشتر چندقدم
 .برگشتیم

 ... کرده؟؟اوف دعوت اینو کی!!!مهراد

 !میام االن گفت اشاره با فدزاد..پایین اومدم رو مونده باقی ی پله دو

 ...گشتم مامان دنبال چشم با و ندادم اهمیتی

 کرد متوقفم صدایی که بشم رد فرزاد کنار از خواستم

 ..شد عرض سالم_

 ...شدم رو روبه رو مهراد منتظر ی قیافه با و برگشتم

  گفتم آروم و خونسرد

 ..سالم_

 ..میام االن کن صبر جان آال_فرزاد

 گفتم و دادم تکون سری

 ..برس کارت به_

 رو هیچکس مهربونی دلم اصال... نداشتم هم دلسوزیاشو و فرزاد ی حوصله دیگه
 ای نیشخند مثل!بود مضحک دلسوزی شبیه بیشتر آدمها این مهربونی...نمیخواست
 !لبخند بذارن اسمشو که پوزخندی

  رفتم سمتشون به دیدم هادی عمو زن کنار رو مامان وقتی

 .میگم تبریک...عمو زن سالم_
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  گفت و گرفت آغوش به منو

 !خودت عروسی انشالله خانومی مرسی...عزیزدلم سالم_

 ..شدم خارج جمعشون از اجازه با گفتن با و شد محو لبام رو لبخند

 چجوری ندارم کسی به شدن عاشق و بخشیدن واسه دلی دیگه وقتی...!هــــه!ازدواج
 باشم؟؟ خوشبخت و کنم ازدواج میتونم

 ..عقب کشیدم صندلی و کردم توقف میزها از یکی پشت

 ...گرفتم دستام تو سرمو و نشستم

 و وردمآ در کیفم از هامو قرص از یکی...نبود چیزا این به کردن فکر و گرفتن غمباد وقت االن
 ...خوردم

 ...کردم حس رو کسی ی خیره نگاه که میز روی گذاشتم رو لیوان

  گفت و کنارم اومد ذوق با شیما که بگردم خیره نگاه صاحب دنبال خواستم

 ...اومدن اینا شایان_

 .بلندشدم جام از و لبهام رو نشست محوی لبخند

 ... در سمت شد کشیده نگاهم

 ...باشه مژگان شیری لباس اون تو ناز دختر اون نمیشد باورم

 ...شد برداشته سمتشون به هام قدم کم کم

 ..رفتن جایگاهشون سمت به و گذشتن کنارم از

 ..پیششون رفتم گذشت که یکم 

 کردم روبوسی باهردوشون

 !خوشبخت زوج بهتون میگم تبریک_

 ... عزیزدلم مرسی_مژگان
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 .!نمیاد بهت زدن حرف اینجور اصال که برووو بیا_شایان

 .کردم اکتفا لبخندی به تنها

 ..شدم جدا جمعشون از و بودم پیششون کوتاهی مدت

 داد دستم به نوشیدنی و شد ظاهر جلوم فرزاد که سرجام برم خواستم

  بشینیم بریم بیا...آالگل_

 .برداشتیم قدم کنارهم و دادم تکون سری

 هم ناو و نشستم کشید کنار رو صندلی ایستاد بود خلوتی جای تقریبا که میزی کنار
ا   .متقابال

 ؟..بهتری_

  نشست لبهام روی ناخودآگاه پوزخندی

 .خوبم..آره هام قرص لطف به_

 گفت و شد خم جلو به کمی

 کردم تجویز واست هارو قرص این من...بشی خوب ها قرص این بدون کن سعی... آالگل_
 هروقت..بشی خوب تا بخوای خودت باید تو.بخوری شد بد خیلی حالت نکرده خدایی..اگه که

 ..تذهن تو کنن پیشروی نده اجازه... کنی دورشون کن سعی ذهنت تو میاد منفی فکرهای

 اینو؟ میفهمی...دارم نیاز زمان من...فرزاد_

 دیش خشک و سرد انقدر.آال نباش ضعیف انقدر... بفهمی نمیخوای که تویی.میفهمم آره_
 هی بفهمن همه که میکنی رفتار جوری چرا...بزنه حرف باهات نمیکنه جرات هیچکس که
 میاد؟؟؟ خوشت آدما دلسوزی داری؟؟از غمی

  شدم بلند و کوبیدم رومیز رو نوشیدنی لیوان

 نمیاد خوشم توهم رفتار از... نمیاد خوشم هیچکس دلسوزی از نمیاد خوشم... نــــه_
 باش،داد باش،آروم خوب میرید،آال راست میرید دارم؟؟چپ شماها به چیکار من اصال...
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 خودم و باشم خودم بذار.. فرزاد نشو من پاپیچ انقدر دیگه بّسه...بســـه  ..!!باش فالن...نزن
 ...تنهاییم خودمو..

 لم،خواهرمدوستم،عزیزد ببینم نمیتونم... اینو بفهم خواهرمی عین تو.نمیتونم..آال نمیتونم_
 ... بشی خوب زود میخوام باشی شادتر هم قبل از میخواد دلم باشه داغون انقدر

 .کردم پاتند عمارت سمت به و کردم گرد عقب.ندادم اهمیتی صداش تو بغض به

 شونه رو گذاشتم دستمو و ایستاد حرکت از پاهام محکم چیز یه به برخورد از دفعه یه
  تگف خشم با مهراد که بگم چیزی خواستم و برگشتم...بود شده جمع درد از ام قیافه...ام

 مگه؟؟؟ کووری_

 قیهب به خونسرد و کردم نگاهی  بود نوشیدنی ریختن از سفیدش،که پیراهن روی لکه به
 . دادم ادامه راهم

 .... ببینم وایسا_مهراد

 دادم ادامه راهم به توجه بی بازهم

 اریکیت همون تو.. گذاشتم باز نیمه در و شدم مژگان اتاق وارد...نبود اینجا کسی خداروشکر
  شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت رو

 عصبانی من که کرده دلسوزی الکی داشتم؟؟کی فرزاد با بود رفتاری چه این
 ؟اوووفــــ...شدم

 سیک حرصی صدای بدم نشون العملی عکس بخوام اینکه از قبل و شد باز بیشتر اتاق در
  شنیدم رو

 .... چلفتی پا و دست کووور   ی دختره اَه_

  گفت و کرد روشن رو چراغ بست رو اتاق در

 آورد؟؟ پیراهنم روز به چی توروخدا نگا... ا   ا   ا   _

  انداختم نگاهی دستش تو آبی پیراهن به و اومدم پایین تخت از سریع
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 کرد نگاهم اخم با بعد و متعجب اول طرفم به برگشت ترس با

 تو؟؟ میمونی جن مثل چرا_

  گفتم و کردم اخم خودش مثل منم

 بشی؟ وارد بعد بزنی در اول ندادن یاد بهت.اتاق تو پریدی دفعه یه شما...ادب بی_

 گفت و زد پوزخندی

  کرد اشاره پیراهنش رو لکه به و... !اثرش اینم...هست منم از تر ادب بی یه فعال_

  گرفت بازومو که بشم رد کنارش از خواستم

  گفتم لرزون صدای با قبل از تر عصبی

  نزن دست من..به...کن ولم_

  گفت و شد خم توصورتم

 !پررویی؟؟ خیلی میدونستی_

 ضعیف از...نباشه دستم کاری اینکه از..بودم بیزار.. زیاد زور این از بازو زور این از
 ..لعنتی...بودن

 وازپر بیرون سمت به و کشیدم دستش از بازومو اومد کجا از نمیدونم که زوری و قیض با
 . کردم

 ..لرزید می دستام... میزدم نفس نفس

 رد چشمام جلوی از چیز همه سریع خیلی...بستم چشمامو و ایستادمو ورودی در دم
 ..... لعنتی اتاق اون شدنم بیهوش تنهایی حیاط...شد

 ... کردم باز چشمامو لرز و ترس با

 ...میومد طرفم به داشت که دیدم رو مهراد کردم نگاه رو عقب و سربرگردوندم
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 مامان میز و حیاط به خودمو زود خیلی خاطر همین به و میترسیدم اما نبود خودم دست.
 رسوندم اینا

 ....نخوردم تکون جام ،از شیما با رقص دور یه جز به مراسم آخر تا و 

 ....میومد بدم ضعیف آدم این از

 

 بکنی؟ اینکارو میخوای مطمئنی تو آالگل_فرزاد

  کردم نگاه حیاط به و کشیدم کنار رو اتاقم پنجره پرده و شدم بلند جام از

 ... داد انجام موقعیت این تو میشه که کاری بهترین...تصمیم   بهترین این...فرزاد آره_

 خودت مراقب باید خیلی اما.. هستش تو آینده این هرحال به راحتی هرطور.. باشه_
  میدم انجام واست بتونم هرکاری منم..باشی

 .دادم رو اش بردارانه رفتار جواب لبخند با و برگشتم سمتش به

 ...بگم بابا و مامان به و بکنم کارامو مونده فقط_

 کمک بهت کارات تو و باشه داشته هواتو میسپارم بهش...دارن اقامت اونجا من عموی_
 ...کنه

 .ممنون واقعا...فرزاد ممنون_

 ...عزیزم میکنم خواهش_

  گفتم آروم و پایین انداختم سرمو

  .... خودم دست..میخوام معذرت..شایان عروسی تو رفتارم بخاطر_

 .. خواهری نداره اشکال... رفتاراتو میفهمم دکترتم من..آال میدونم... هیییس_

 ..میرفتم باید من بودم گرفته رو تصمیم. نداشتم حرفی...کردم سکوت

 ...رفت پیشم از فرزاد کوتاهی مدت یه بعد
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 جمعه امروز که اونجایی از خوبم شانس از و بابا و مامان با زدن حرف و عصرونه بهانه به
 ... شدم پایین بود،راهی

  زد روم به لبخندی و بیرون اومد آشپزخونه از سمیرا

 کوشن؟ بابا و مامان..سمیرا_

 ...خانوم حیاطن تو_

 . آالچیق تو دیدمشون..کردم باز رو ورودی در

 ...رفتم سمتشون به

 ... شنیدم رو بابا صدای و مامان لبخند که بودم چندقدمیشون

 ...باباجون بیرون اومدی اتاقت از..! عجب چه_

 ..ریخت چای واسم مامان...نشستم بینشون صندلی رو

 ..حرفام واسه میکردم آماده خودمو باید

 .. ممنون_

 ... کردم تر زبون با رو لبم و گرفتم انگشتام حصار تو رو چای فنجون

 ؟..دخترم چخبرا خوب_مامان

  گفتم و نوشیدم رو ام چای یکم

  کنم صحبت باهاتون میخواستم راستش...راستش_

  پرسید جدی میز رو گذاشت رو فنجونش بابا

 ؟..چی مورد در_

  کردم قفل هم تو دستامو و گذاشتم رو فنجون

 ..دانشگاهم و درس درمورد.... .مورد در_
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 شدی قبول که توهم.. اومد جوابا پیش چندروز خدا مگه؟شکر چیشده عزیزدلم خب_مامان
. 

 ... فرانسه برم میخوام.. میخوام....بدم ادامه درسمو اینجا نمیخوام من ولی...خب آره_

 جدیش نگاه همون با بابا و خونسرد خیلی مامان...بود انتظارم از غیر العملشون عکس
 ... کردن نگاهم

 درس؟ واسه اونجا بری میخوای چی؟تنهایی یعنی_بابا

 میایید؟..نمیایید که شما.دیگه آره خب..خب_

 ...بابات نه کنم ول کارمو میتونم من نه..نمیتونیم که معلومه_مامان

 ...نموند پنهان بابا دید از که زدم پوزخندی بیخیالیشون این به

 و نیستم بچه من ضمن در... اونجاست عموش گفت فرزاد..باشین نگران نیست الزم_
 ...دیگه چیز نه خوبه ی آینده داشتن و خوندن درس فقط رفتن از قصدم

 .بکنم کراموف خوب باید...بری بفرستمت گیجی گیج نمیتونم من....کن صبر دوروز یکی_بابا

 .ممنون باشه_

 ..کردم پرواز اتاقم سمت به...نداشتم کاری دیگه... شدم بلند جام از

 ... تنداش اهمیت بابا حرف اندازه به شدنش تیکه هزار نه صداش نه... افتاد دستم از لیوان

  گفتم نبود خودم دست کنترلش که صدایی با و شد پررنگ کم کم اخمم

 .بگین؟؟؟؟ بهم حرفارو این که کردین االف منو هفته یک از بابا؟؟؟؟بعد چی یعنی_

  گفت بلند و محکم

 باز خوب گوشاتو پس...آالگل بگم دوبار حرفامو ندارم دوست... شنیدی که همین اره_
 رو رفتنت خارج قید نه اگه..کنی عمل من حرف به باید کشور از خارج بری میخوای اگه.کن
 ...بزن

  گفت گرفتو پیش در رو اتاقش راه
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 .جوابتم منتظر عصر فردا_

 تیهسرنوش چه این اخه... میزدم زار دل ته از .آوردم پناه تختم به و رفتم اتاقم سمت به دو با
 ؟؟؟ بزنه حرفو این باید بابا چرا خدا

 افتادس؟؟ پا پیش واسش انقدر من آینده یعنی

 به هفته،امروز یک از مشکوکش،بعد رفتارای از جدا ولی بده جواب دوروز از بعد بود قرار
 ..بود سنگین خیلی حرفاش خدا وای.... میگه من

 فرداشب که خواستگاری با باید خارج بری میخوای اگه میگی که هستی پدری چه تو اخه
 کنی؟؟؟ ازدواج میاد

 کردم فرو بالش تو بیشتر سرمو و زدم هق دوباره حرفش این یادآوری با

 ممکنه؟؟ چیزی همچین مگه

 یتهواقع از دوری..نه یا... فرار...رفتن واسه دالیلم از یکی که میدونم خوب خودم ندونه هرکی
 دوری یکم...نداری بهش امیدی هیچ که ای خانواده از دوری...تلخ و بد خاطرات از دوری
 .بتونم باید من... کنه خوب رو حالم میتونه قطعا

 م؟؟؟؟کن پیشرفت و بشم موفق گذاشته روم پیش بابا که دوراهی این با چجوری حاال..ولی

 ..ندارم وقت بیشتر هم فردا تا...اه

 ..نذاشتم بیرون اتاقم از تاحاال،پامو دیشب از

 . شده پوک مخم....که کردم فکر کوتاه زمان این تو و رفتم راه انقدر

 ،االن رمب تنها من نمیذاره و منطقیه بی ادم بابا میدونم که اونجایی از...گرفتم رو تصمیمم
 ...میگم بهش رو تصمیمم و پیشش میرم

 ..شدم وارد اجازه کسب از بعد و زدم اتاقش در به ضربه چند.. زار حال و آشفته ی قیافه با

 ...کرد نگاهم جدی خیلی..لبخندی هیچ بدون

 پدرت؟ اتاق تو بیای نداشته شده؟سابقه چیزی_
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  موافقم بگم اومدم...اصالاا نه.شما به کردن التماس واسه نه..اومدم االن اما..اره_

 ....نشست سیخ جاش تو... کرد تعجب وضوح به

 کار این زا قصدتون نمیدونم...شماست پای بدبختیم یا خوشبختیم کنم ازدواج که موافقم_
 ......دومی و بازی بچه ازروی ازدواج؟؟اولی کنید؟؟؟دوبار خودتون مثل منم چیه؟؟اینکه

 در امصد...ام گونه روی گذاشتم دستمو...شد قطع حرفم... زد بابابهم که محکمی سیلی با
 ...زدم زل بهش و چشمام تو ریختم رو نفرتم فقط..نمیومد

 غرید حرص با

 روب.آالگل باشه زدنت حرف به حواست...کردم چیکار قبال من نداره ارتباطی هیچ تو به_
 زبون بخوای اونجا حالت به وای فقط... میاد خواستگارت دیگه چندساعت تا شو حاضر
 ...بروو... بگی پرت و چرت و کنی درازی

 .زدم بهم محکم کردمو خالی در سر قیضمو

  گرفت دستمو کسی که بشم اتاقم وارد خواستم

 .. بود ام گونه روی که دوستی رو گذاشت دستشو.بود مامان.. انداختم نگاهی

 قید یا...تورومیخواد صالح حتما اون نباش نگران... کردم صحبت پدرت با من...دخترم_
 .....یا..  بزن رفتنتو خارج

  گفتم حوصله بی

 تو که باشید خوشحال برید ... میشه عروس دخترتون امشب.نیست مهم برام هیچی_
 یزنمنم رو خارج قید...ترم لجباز اون از من لجبازه بابا اگه... بودید سهیم من کردن بدبخت

... 

 ...میکرد نگاهم مبهوت فقط مامان

 ...دروبستم شدمو اتاقم وارد

 ... ندم هارو لعنتی این به گریه اجازه تا کشیدم عمیقی نفس
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 به میکنم مجبورش کشور از خارج برسیم هست هرکی.. کیه خواستگارم نیست مهم واسم
 ....کنیم ازدواج سوری شد راضی شاید میزنم حرف باهاش اصال..اصال...طالق

 ...اوووفــــ

 تنم تو... پوشیدم قیض با رو آورد واسم مامان که رنگ یاسی دوخت خوش شلوار و کت
 هبار  دراین حتی... . مسخره بازی این از میخورد بهم داشت حالم ولی.. بود خوشگل خیلی
 ...نزدم حرفی هیچکس با اصال...نزدم حرف شیماهم و فرزاد با ای کلمه

 ..دادم انجام سریع و ساده ارایش یه و بستم ساده موهامو

 .اومدنشون تا بود مونده دوساعت یکی هنوز

 ...جالبه خیلی هه...کیه ام آینده همسر نمیدونستم حتی

 از مفرارکن میخواستم فقط...نمیومد خوابم اصال اما بودم نخوابیده هم رو دیشب اینکه با
 .. اینجا

 وابج امروز همین هه..حاال اما... بفرسته منو گیجی گیج نمیخاد میگفت بابا است مسخره
 ...هی... گذاشته قرار خواستگارم با شبش و خواسته ازم

 هشب نگاهی سرسری. میکرد خفه خودشو داشت گوشیم...میرفت جلو سریع خیلی ساعت
 .دادم ورود اجازه میزد اتاقمو در که کسی به و کردم ریجکت بود فرزاد انداختم

 ...اومدن مهمونا بیا خوشگلم_مامان

 ...شدم پایین راهی مامان همراه و تخت رو کردم پرت گوشیو

 ... که گرفتم باال سرمو

 جوش اب انگار... نفرسوم دیدن با ولی دیدم اشتباه کردم فکر اولش... بود اومده بند زبونم
 .....سرم رو ریختن

 ...بود بازی بچه و مسخره خیلی چیز همه

  ....میدادم بابا به جوابو بعد کیه میفهمیدم ازاول کاش ای
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 ..رفتم سمتشون به و اومدم خودم به سریع

 .. بودن رفتار خوش باهام خیلی که دادم دست پدرش و مادر با

  گرفت جلوم رو گل دست مرموز لبخند یه با و اومد جلو

 ... سالم_

 ...نبود ما مکالمه به حواسش کسی شکرخدا ندادم هم جوابشو حتی

 اومده؟؟ بند زبونت که شدی زده ذوق دیدنم از انقدر_

 ...گذاشتم رومیز و شدم سالن وارد و گرفتم ازش رو گل دست قیض با

 ..داشت تعجب جای واسم هنوزم

 اینجا؟؟؟ مهراد

 ...نشست روم روبه دقیقا مهراد و نشستم مامان کنار

 .... کرد نگاهم چپ چپ بابا که میدادم تکون پاهامو حرص از

 یاقتصاد مسائل و کار مورد در اولیه بحث...کرد تعارف همه به و آورد رو چای سینی سمیرا
 خوب آینده...دانشگاهه به من ورودیه ی الزمه مراسم این انگار...مذخرفی مراسم چه..بود
 .. شد پیچیده چه....  زوری ازدواج و بدبختی گرو در

  گفت بابا روبه مهراد مامان همون خانوم،یعنی فرشته

 رحاله به..!بزنن حرفاشونو باهم برن گلم دختر و پسر بدین اجازه اگه مهرپرور آقای خوب_
 ...جوونه دوتا این مال االن مراسم

 ...! میگن درست...بله_مهراد پدر

  گفت من روبه و.... دارین اختیار... میکنم خواهش_بابا

  کن راهنمایی اتاقت به رو مهراد آقا...!جان آالگل_
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 اهنگ از و گرفت دردم خودم که دادم فشار دستام تو رو مبل دسته انقدر شدن بلند موقع
 ...نموند دور مهراد خندون

 ...هست جا همه به حواسش لعنتی

 ...شدم وارد اول و رفتم اتاقم سمت به جلوتر

 ...روم روبه صندلی رو اونم و نشستم تخت رو

 .... ااهااا روانیه میگم.بودم ندیده حاال تا مراسم اول از که پیشونیش رو بود نشسته اخمی

 تو نه و دوستدارم تورو من نه میدونم چون! مطلب اصل سر برم مقدمه بی...آالگل ببین_
 ... داری عالقه من به

  وگفت شد شیطون دوباره

 ...بیاییم ما کردی قبول سریع خیلی آخه...نمیگی و داری شایدم_

  گفتم و زدم داری صدا پوزخند

 ....  کی با اونم میشدم ازدواج به راضی عمرا وگرنه گیره کارم من....!!باطل خیال زهی_

 ... بود کجی دهن شبیه که لبخندی و کردم اشاره هیکلش کل به دستم با و

 .ندارم بازیارو بچه این حوصله من... نکنی کلکل من با بهتره_

 ...حرفاتو میشنوم خوووب_

 ...دارم نیاز هنگفت ی سرمایه یه به این از جدا و خارج برم مجبورم کارم واسه من_

 ..داد ادامه و کشید پیشونیش به دستی

 مدار  الزمش که سرمایه اون به رسیدن....ازدواج اونم داره راه یه تنها من مجوز گفته پدرم_
 ...ازدواجه فقط

  گرفت باال سرشو حرفم با

 ....جالب تا ست مسخره بیشتر هرچند...ازدواجه رفتن واسه منم مجوز!جالب چه...هه_
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  گفت و انداخت باال ابرویی

 کردی؟؟ انتخاب رو ازدواج که بوده مهم واست ات آینده انقدر یعنی_

 ...مهمه واست کاریت آینده که تو مثل...اره_

  گفت و شد بلند جاش از

 هدفمون به رسیدن از بعد کنیم ازدواج هم سوری غیر یا سوری اینجوری!بهتر...خوبه_
 ...بره خودشو زندگی راه هرکس و بشیم جدا ازهم میتونیم

 ... کردم اعالم موافقتمو و دادم تکون سری

 .... نه دارم تو به کاری من نه ازدواج بعد... فقط_

 هتب کاری من نگی بگی کنی نصیحت بچها مثل منو نیست الزم.. مهراد بسه اوووفــــ_
 سر ور باشه منتی و شروط و شرط نمیکنم فکر ضمن در....اینجا از برم میخوام فقط...ندارم
 .داریم نیاز بهم هدفمون به رسیدن واسه هردومون چون..کسی

 ...بود واضح عصبانیتش اما..ندادم بهش ای دیگه حرف اجازه و رفتم در بطرف

  گفت ذوق با دوتامون روبه خانوم سالن،فرشته تو رسیدیم وقتی

 نه؟؟ یا داد رو بله چیشد؟؟عروسمون_

  بود گرفته خندم بودنش هول این از

 گفت میرفت جایگاهش سمت به که همونطور خوشی با مهراد

 ؟؟..بگه نه من به میتونه مگه...  مادر بودم گفته بهتون که من_

 .بودم وایساده همونجا حرصی من و اومد همه لبای رو رضایت لبخند حرفش این با

 ...بشین اینجا بیا...باباجان ایستادی؟بیا اونجا چرا گلممم عروس_مهراد پدر

 ...رفتم کرد باز جا واسم خودش کنار مهراد،که پدر سمت به و زدم زورکی لبخند

 گفت شعف و شوق با و دستم رو گذاشت دستشو خانوم فرشته
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 ...میبینم هردوتون چشمای تو رو عشق من_

 ...میکنه فکرایی چه بیچاره...خندیدم حرفش این به کلی دلم تو

 دیگه ی هفته دو تا گفتم بهت که همونطور ما مهراد آقا این!جان همایون خووب_پدرمهراد
 ...فرانسه بره باید کارش واسه

 .فرانسه میره اینم پس.جالب چه...عه

 سهفران برن تا واسشون بگیریم مختصر عقد یه موافقید خانوم مریم و شما اگه_داد ادامه
 جشن یه شد تموم مهراد کار وقتی و بیاد و بکنه کاراشو زودتر مهراد هم عسل ماه یه هم

 محترم شما نظر...بگید هرچی شما بازم البته..میگیرم واسشون مفصل

  گفت و کرد مکث کمی بابا

 هرچه... نیست ای استخاره هیچ حاجت خیر کار تو.موافقم منم ولی...شما دارین اختیار_
 .میرسه کارش به هم اقامهراد...بهتر زودتر

 ... بــــوقم وسط این که منم...اوووفــــ

 کی و چی و چقدر نبود مهم واسم اصال. گذشت حرفا این... و مهریه حول حرفاشون بقیه
 ..بشه تموم مسخره مراسم این زودتر میخواست دلم فقط..مهرمیکنن

 ....نشستم جام تو و ورجستم خواب از گوشیم بلند صدای با

 .... بوده مونده بالشم کنار میدادم گوش اهنگ که دیشب

 .کردم برقرار رو تماس و کشیدم چشمام به دستی

 .پیچید گوشم تو شیما عصبانی صدای

 نگفتی؟؟؟؟؟ هیچی دوستت به میشی عروس داری عوضــــیییییی بیشعـــووووووور_

 ...کردم دور گوشم از از رو گوشی خندیدمو

 میرسید گوشم به عصبیش و بلند صدای هنوز ولی

 ...آال برسه بهت میفهمم؟؟؟؟هاااان؟؟دستم که نفرباشم اخرین باید من کههههه واقعا_
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  نیست خبری که هنوز...میکنی بیداد و داد چقدر دیووونه بّسه_

 شد بیشتر آتیشش انگار حرفم این با

 بدی؟؟؟ آزمایش میری امروز نمیدونم کردی فکر کردیییی غلط_

 .نبود یادم اصال گفتیااا شد خوب...شیما وااای_

 ...!میگی چی تو میگم چی من..واال خوبه_

  گفتم خندیدمو

 اشه؟؟ب بزنم بهت سر یه حتما میدم قووول.برم باید میاد مهراد االن دیرشده برم قربونت_

 به برسون سالم برو...هاااا میکشمت نشه ازت خبری دیگه بری ولی.. برو...باشــــه_
 بابای.. آقاتووووون

 .بای فعال عزیزم فدات_

 ..دنبالم میاد بود گفته مهراد که ساعتی به  بو مونده نیمساعت

 ...گذشته خواستگاری شب از روز سه امروز

 .. هی...میکنیم بازی فیلم داریم انگار...دیروز از تر مسخره روز هر

 ...دارم اس ام اس کلی اوووه دیدم که کنار بذارم گوشیمو خواستم

  خوندم کی یکی... بود فرزاد از هم همشون

 نمیدی؟؟ جواب گوشیتو خوبی؟چرا سالم_

 رو بله جواب واقعا!!خواستگاریت اومده مهراد شنیدم امشب همین من..آالگل_
 نمیگفتی؟ و داشتی دادی؟؟دوسش

 ارواینک چرا...نبوده مهراد به عالقه روی از ات بله جواب دلیل میدونم.. نیستم خر من...آال_
 کنی؟؟؟ بازی ات آینده با که بود قوی انقدر کردی؟؟دلیلت

 ؟؟....مطمئنی انتخابت از و داری دوسش چی؟واقعا تو...دوستتداره که کرد اعتراف مهراد_
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 هه.دارمدوست رو آالگل من گفته فرزاد به چاپلوس ی پسره.فرستادم بیرون حرص با نفسمو
 ...!!داره خنده خیلی

 ...گفته اینطوری فرزاد به اونوقت ندارم دوستت میگه و میزنه زل من توچشمای

 شنیدن نصیحت حوصله.کردم خاموش گوشیمو بدم هاش پیام به جوابی اینکه بدون
 ...نداشتم

 شدم پایین راهی و زدم معمولی تیپ یه سریع

 .داد رو جوابم خوشرویی با که گفتم ارومی سالم..بود آشپزخونه تو مامان

  گفت مامان که بیرون بیام آشپزخونه از خواستم و خوردم چای یه

 کنی؟؟ ضعف میخوای...بخور صبحانتو کجا؟؟بیا_

 ...ندارم میل_

 ...شد مامان حرفای ی ادامه مانع آیفون زنگ خدا شکر

 .بیرون اومدم سریع و کردم خداحافظی مامان از

 ... بود نشسته ماشینش تو مهراد

 "..!سالم"بود کلمه یه شد بدل و رد بینمون اونجا تا که تنهاحرفی و نشستم

 رو درسم همینجا نمیشد یعنی!!زندگیم با خودم من؟؟با چیکارمیکردم داشتم واقعا
 به راضی مهراد. بهتره که اینجوری میکردم ازدواج باید که باالخره..فایده چه خب...بخونم؟؟
 ....هست جدایی

 ...غلط چی و درسته چی نمیدونم خودمم که کردم فکر انقدر...اوووفــــ

 ...شو پیاده_

 ..شدم پیاده و کردم آزمایشگاه به نگاهی

 ...!!باشه خوب خاطره و خوشی از پر ازدواجم ی مرحله به مرحله میکردم فکر همیشه
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 عمیق سنف مدام و بود کالفه خیلی مهراد...بزنن صدامون تا نشستیم منتظر سالن تو یکم
 ...میکشید

 جلو هک همینطور.موند ثابت بود آرایش غرق که دختره یه رو نگاهم..بود شلوغ تقریبا سالن
 باالپایین کرد شروع ها بچه این مثل ما دیدن با دفعه یه...میکردم نگاهش منم میومد
 نوم یا البد شده خوشحال من دیدن از کردم فکر میگی منو...بودااا مرگ ذوق یعنی...پریدن
 ... مهراد به چسبید رفت راست یه و ندیدددد منو اصال ولی میشناسه

 .آدمو مخ داد می خراش جیغوش جیغ صدای

 چیکارمیکنی؟؟؟؟؟ اینجا تو....عزیززززززززم.. مهراد واااای_

 گفت هول خیلی و کرد دختره به نگاه یکم...بود هنگ کال که مهراد

 ؟؟چطوری؟!تویی...تو..ماندانا...عه_

 .بود حرفاشون به حواسم ولی برگردوندم سرمو

 چیکارمیکنی؟؟ اینجا چطوری؟؟نگفتی تو...مهرادم خوبم_ماندانا

  گفت و کرد الکی ی سرفه مهراد

 .اینجاست دکتر.سربزنم دوستام از یکی به اومدم... هیچی_

 .کردم بهش تمسخرنگاهی با و کردم کوتاهی ی خنده حرفش این با

 که؟؟ میای داره مهمونی شهرام فرداشب.عشقم باشه..آهان_

 داد ادامه شتری عشوه با و

 صبح خود یادته؟تا.. شب اون مثل...نمیگذره خوش بهم تو بدون...هانی میدونی آخه_
 ..داشتم آرامش پیشت

 ی دختره....رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند ازجام.. جویدم می لبمو پوست
 بشن واصل درک به... چه من به اصال! اه...عوضــــییی مهرار اصال نه..بیشعـــووور
 این دست از بده نجات منو خداااا ای.همشون
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 ....افتادم..... دروغگوی باز دقل آدم یه گیر

 ....شستم صورتمو و کردم باز رو اب شیر حرص با

 ینا قرارمون..... میکنه غلطی چه و دختره چندتا با این که چه من به اصال!آالگل باش آروم
 ...باشه نداشته دیگری کار به کار کسی بود

  گفت عصبی مهراد که برم صندلیم سمت به خواستم و اومدم بیرون دستشویی از

 .ماشده نوبت زده صدامون میزنه؟؟دوساعته غیبت کجا دفعه یه معلومه_

  گفتم و انداختم باال ابرویی

 مربوطه؟؟ تو به_

  گفتم حین همین در و رفتم ازمایش اتاق سمت به

 ؟؟... داری عجله انقدر_

 ...نکن کلکل باهام گفتم بهت_

 .نندازم کل باهات تا باش نداشته کارم به کاری پس_

 

 ازمایشگاه نشد،از بدل و رد مهراد و من بین حرفی هیچ دیگه که آزمایش دادن از بعد
  کردم بلند دست تاکسی اولین واسه و بیرون اومدم

  گفت و رسوند بهم خودشو سریع مهراد

 .....مامان جواب.. میبرمت خودمم آوردمت خودم_

 .خدافظ.بدی پس جواب بخوای که نمیرم خونه...نترررس_

 ... دادم شیمارو خونه ادرس ماشین تو نشستم

 و اینده به فکر ولی میومد سرزنش مثل چیزی یه ذهنم تو مدام....بود گرفته خیلی دلم
 ... .کنم سرزنش خودم،خودمو فرانسه،نمیذاشت و درس
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 ام آینده روز یه نمیکردم فکرشم...میخورد پیشونیم به گرم باد...پایین دادم و  شیشه
 پیش اتفاقات انقدر... میشه چی و کجاست قصه این اخر نمیدونم...بخوره رقم اینجوری
 ...کنم بینی پیش هیچیو نمیخوام دیگه که بوده تصوراتم از خارج اومده

 ...خریدم خوشگل گل دسته یه شیما واسه سرکوچه از و کردم حساب رو کرایه

 موحال زود خیلی شیما....باشم نداشته بغض تا کشیدم عمیق نفس چندتا ورود از قبل
 ....میفهمید

 ...شدم خونشون وارد و زدم ام چهره به رو تفاوتی بی نقاب

 گفت و کرد روبوسی باهام خاله

 !!!کردی؟ ما از یادی.خانوم عروووس عجب چه_

 ...بود شلوغ سرم...خاله بخدا شرمنده_

 ...اومد سمتم به جیغ و شوق با شیما که بزنه حرفی خواست

 ...جوووونم ابجی واآاااای_

 ..چرخیدیم می سالن وسط هم بغل تو همونجور و کردم بغلش

 ..معرفت بی بود شده تنگ واسه دلم_

 ...منم_

 ..رفتیم اتاقش سمت به باهم و گرفت دستمو

 ...کرد نگاهم منتظر و نشستیم کنارهم

 خوووب؟؟ چــیــه_

 ؟..کردی قبول که چیشد_شیما

  گفتم باخنده و راه اون به زدم خودمو

 چیو؟؟_
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  گفت کالفه

 کنی؟؟ ازدواج مهراد با کردی قبول چرا بگو..نکن بازی نقش بّسه..آالگل_

  گفتم و جویدم لبمو

 .. دارم دوسش_

 نمیشد که بودی ریخته بهم انقدر ماجرا اون از بعد تو.... خواهشا نکن تعریف جوک هه_
 میگی وقتی نفهمم چطور الکیه؟؟ هات خنده نفهمم من میشه چطور حاال زد حرف باهات
 ؟...میگی دروغتو بزرگترین دارم دوسش

  گفتم و انداختم پایین سرمو

 !اینجا از برم میخوام..شیما برم میخوام_

  گفت و کرد نگاه بهم ناباور

  ؟؟...آال بری کجا کجا؟؟_

 ...فرانسه_

 داره؟؟؟ ازدواجت به ربطی چه رفتنت فرانسه...میکنی گیج آدمو...آالگل وااای_

 !!موندن یا... ازدواج شرط به رفتن...بپرررس همایونت عمو از..هه_

 آره؟؟؟ دادی؟؟؟؟؟...بله جواب بهش...رفتنت فرانسه بخاطر ..تو...آال.... یعنی..یع_

  گفتم و باالگرفتم سرمو بلندش صدای از

 !آروم..دیوونه هیییس_

 رانقد میتونی چطور آروم؟؟ میگی اونوقت میکنی بدبخت خودتو داری آروم؟؟؟ چیو چی_
 ها؟؟؟ ؟؟ کنی بازی بیچاره پسر اون خودتو آینده با راحت

  گفتم و زدم داری صدا پوزخند
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 هک همونطور...کنی ازدواج باید خارج بری بخوای اگه گفت راحت خیلی بابام که همونطور_
 و فرانسه برم میخوام کارم بخاطر و ندارم ای عالقه بهت گفت چشمامو تو زد زل مهراد
 خواستن هرکار راحت خیلی خیلیا که همونطور....ازدواجه ام سرمایه گرفتن مجوز
 ....میزنن خواستن هرحرف..میکنن

 کرد نوازش کمرمو گرفتو آغوشش تو منو هوا بی

 میاد؟؟؟ سرت به داره چی آالگل...من برات بمیرم_

  گفتم و شدم جدا آغوشش از

 .خودم شیوه به میکنم زندگی دارم..هیچی_

 ود؟؟ب مهم واست رفتن انقدر کردی؟ قبول چرا تو گذاشت شرطی یه بابات... عزیزدلم آخه_
 ؟. .بود اهمیت بی واست ات آینده کردن خراب و دادن بله انقدر

 ..کن بس پس...کردن نصیحت و سرزنش از میاد بدم میدونی..شیما_

 اهر  به بیشتر داری روز هر و بستیو واقعیت رو چشماتو...سرزنش نه نصیحته نه اینا_
 ...میدی ادامه غلطت

 ..شد خارج اتاق از ای دیگه حرف هیچ بدون

 ازم دبو هرکس گرفتم من که تصمیمی این با اما...باشه ناراحت ازم شیما نمیخواست دلم
 !!میشد دلخور

 ...مادر شو بلند ؟؟..آال آالگل؟؟_

 یست،ن کنم ول نیمساعته که مامان به برزخی ی قیافه با و کشیدم سرم رو از رو پتو کالفه
 ...کردم نگاه

 ...منتظرته پایین مهراد آقا مادر زشته دیگه شو بلند خوب_

 چییی؟؟ واسه دیگه.. خداااا ای_

 نم... چیزا؟؟ این و لباس خرید واسه برین امروز نبود قرار مگه میزنی؟ داد چرا..هیییس_
 .بیا شو آماده زود توام پایین میرم
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 یهرچ از دیگه اصال...هااا کردم غلطی عجب ببینم؟؟ باید کیو نمیخوام لباس من اصال اه
 که ازدواجی هم اون ساعت؟؟ چند واسه دوندگی همه این.شدم بیزار عروسیه و عروس
 ... جدابشی بعدش چندروز قراره

 پایین رفتم...ارایش بدن و معمولی تیپ یه..نداشتم زدن تیپ حوصله اصال روزا این

 ...بود نشسته سالن تو مهراد

 .شدم آشپزخونه وارد بده جواب خواست و شد بلند مهراد تا که گفتم سالمی لب زیر

  گفت و شد وارد سرم پشت سریع مامان

 بود؟؟ کردن سالم طرز چه این بدخلقی؟؟ انقدر چرا آال؟؟ چته_

 ...ریختم چای خودم واسه و ندادم جوابی

 حتی...دوستتداره که بیچاره اون نمیخوای؟ رو مهراد اینکارا؟مگه چی یعنی باتوام؟؟_
 اهگن...زشته مادر کنید زندگی هم کنار عمر یه قراره..نگهدار احترامشو نداری هم دوستش
 ...کنی اذیتش و دوستتداره داره

 ...لبهام رو بود آورده آشکار پوزخند یه حرفاش تمام

 ...بیرون اومدم زودتر و کردم خداحافظی مامان از و خوردم رو چاییم سریع

 ..روووپ بچه میترسم من کرده فکر..میروند آور سرسام سرعت با مهراد و شدیم ماشین سوار

 باشی؟؟ تر اخالق خوش بقیه جلو یکم میشه_

  گفتم و کردم نگاهش عصبی

 که بکنن؟؟ کسی داشن دوست به تظاهر راحت که خودتن؟؟ مثل همه کردی فکر !!نه_
 دوستدارم؟؟ رو آالگل من بگی خودشیرینی از رفتی هرجا

  گفت خونسرد

 ... خودشیرینم نه دوستتدارم نه من_
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 این ؟ چرا؟؟هاااان؟ دوستدارم رو آالگل گفته مهراد گفت رسیدم هرکی به ولی..هه_
 ...ندید می االنتم رفتار کاش ای.. االنه از غیر رفتارات بقیه جلو نیست؟؟ خودشیرینی

  گفت خونسرد

 ... خودشیرینم نه دارم دوستت نه من_

 این هان؟؟ چرا دوستدارم؟؟ رو آالگل گفته مهراد گفت رسیدم هرکی به ولی... هه_
 ...دندی می االنتم رفتار کاش ای...االنه از غیر رفتارات بقیه جلو نیست؟؟؟ خودشیرینی

  گفت و باال رفت صداش

 اگه نمیشد ما ازدواج به راضی بابات که تظاهرنکنم من اگه...دیووونه ی دختره بفهم_
 لوج باهات خودت مثل منم کن فکر !! من دست سپرد نمی تورو بابات که نمیکردم تظاهر
 که نداره داعتما بهت بابات چون نمیتونییی فرانسه؟؟ بری میتونی اونوقت... کنم رفتار همه

 ...خارج بفرستت

  گفتم بلند صدای با کوتاه مکث یه بعد و شدم خیره بهش ناباور

 منو بابای مخ چجوری نیست معلوم تو... بذاره تنهام نمیخواد ولی داره اعتماد من به بابام_
 ...هه بذاری ما خونه تو پاتو حتی داده اجازه بهت تا زدی

  گفت تمسخر با

 دیگه...کرد پیدات پسرت دوست اون باغ خونه تو وقتی از...خانووم بهت نداره اعتماد_
 !!!نداره

 میدونست چی.بود شده جمع چشمام تو اشک...آوردم کم نفس حرفش از کردم احساس
 ...چشمام جلو میاورد رو نحس و کذایی روز اون راحت انقدر که

 ..افتادم سرفه به که... بود گرفته رو تنفسم جلوی چی نمیدونم.

 مومیت هام سرفه ولی بکشم نفس طبیعی جوری یه کردم سعی و گلوم رو گذاشتم دستمو
 ...نداشت

 بود شده قاطی هام سرفه صدای با نگرانش صدای
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 ..آال......شد؟؟؟ چت.....آالگل؟؟ _

 بهترشده...دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو و زدم پس رو بود گرفته بطرفم که آبی بطری
 ..میکوبید ام سینه قفسه به محکم و بود نگرفته آروم دلم ولی بودم

  گفتم رفته تحلیل صدای با و کردم نگاهش حالت توهمون

 ....واست.. متاسفم_

 دایص یه که داشتم رو جانبش از حرفی شنیدن توقع..کرد بهم نگاهی و بطرفم برگشت
 ...داد خراش گوشمو وحشتناک

 وبهر صحنه به و گرفتم رو نگاهش رد..کردم نگاه مهراد به و کشیدم خفیفی جیغ ترس از
 ...شدم خیره روم

 ...داد بهم محکمی تکون هم در شدن بسته صدای

 بحث مهراد با داشت پسره... بودیم خورده بهش که جلویی ماشین سمت رفت مهراد
 ..کردم نگاه بهشون ماشین کنار و شدم پیاده ماشین از سریع.میکرد

 ...نبود مهراد کن ول و بود عصبی خیلی یارو

 بری؟؟؟ بذاری سریع میخوای کردی داغون ماشینمو مرتیکه_

 ...دید می رو من پسره اون فقط و بود من به پشتش مهراد

 گفت عصبی

 ..... میدم رو خسارتت بده حالش ماشینه تو خانومم میگم بهت_

  گفت و کرد بهم نگاهی پوزخند با پسره

 .... تره سالم منم از که خوشگله این..خانومته؟؟ اون_

  گفت و کرد نگاهی من به سرش پشت به تعجب با مهراد

 !!توماشین بشین برو بیرون؟؟ اومدی چرا_
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 نکردم توجهی حرفش به ولی برگردوندم نگاهمو

  گفت و خندید پسره

 کرد حسابت آدم که چقدرم_

  تنم به انداخت رعشه مهراد عصبی صدای

 ...ناموس بی کثافتتتتت شوووو خفه_

  ...بستم ترسناکشون دعوای رو چشمامو و شدم ماشین سوار سریع

 .... وسط این داشتیم کم همینو فقط

 به نگاهی..بودم شده غافل اطرافم دنیای از بودم گذاشته روپاهام سرمو چقدر نمیدونم
 ...لعنتی اه... بود نشده تموم هنوز پس !بود اومده پلیس..انداختم بیرون

 ..حقشه...بود دار خنده خیلی اش قیافه...موند خیره پسره داغون قیافه رو نگاهم

 ...حقته توهم... روش بود گذاشته دستشو و بود اومده خون بینیش هم مهراد

 وت ریخت رو آب همه..برداشت رو آب بطری و کرد باز رو ماشین در مهراد االفی کلی از بعد
 ...نشست بعد کمی و صورتش

 .بکشم نفس نمیکردم جرات بود عصبی انقدر

 ...بود شده پاره پیراهنش یقه

 تو بود نحس مهراد این وجود اصال !بزنم نمیتونستم هم حرفی و  بره کجامیخواست نمیدونم
 !رووووزش هر...من زندگی

 خورد گوشم به خشدارش صدای

 ارک بگو ازت پرسید چیزی هم هرکی... لباس خرید برو مادرم با فردا...خونه میرسونمت_
 ...خودت بگو چیزی یه... اومد پیش مهراد واسه فوری

 فاال خودمو هم فردا نبودم مجبووور من و افتاد نمی اتفاق این میکردی جمع حواستو اگه_
 .کنم مسخره کارای این
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 درموردت صفت حیوون ی پسره اون تا وایسادی راحت خیلی.. انگاری نمیومد بدت که تو_
 ... بده نظر

 ..نیست مربوط تو به_

 .میشم شوهرت رسما دیگه چندروز تا من ولی جدا؟؟؟ عه_

 .تتتتنیس مربوط تو به من کارای...کنن ازدواج واقعی که کساییه اون واسه میگی که شوهر_

 منه دست که امانتی رو بعضیا ی هرزه نگاه ولی !!میگی راست نیست مربوط..نه تو کارای_
 ... من با نکن لج انقدر ضمن در!مربوطه من به

 که اباب نه بود خونه مامان نه شکرخدا.شدم خونه وارد خداحافظی بدون و نزدم حرفی تاخونه
 ...کنن پیچم سوال

 هک دختری این...نبودم من قطعا...نبودم من هم شاید !نه...میکردم نگاه خودم به آینه تو
 ...نیست شاد اصال دلش ولی شده خوشگل و ناز خیلی... کرده تغییر کلی

 ...بودم شده العاده فوق بودم خریده خانوم فرشته سلیقه به که لباسی اون تو

 ...نداشت قرار و آروم دلم اما بود عالی چیز همه..آرایشم موهام

 و ودب بغض از پر صدام..میزدم لبخندی خانوم فرشته و (ارایشگر) الناز تعریفات تو تنها
 ...سخت ، من برای زدن حرف

 ... منتظرته اومده مهراد عزیزم_فرشته

 ...شد بیشتر استرسم

 ... کرد باز واسم رو در الناز

 لوارش و کشت اون تو...شد کشیده صورتش به...کم کم بعد و هاش کفش به زمین از نگاهم
 ...بود شده قبل از جذابتر مشکی

 ....بودیم همدیگه ی خیره حرفی هیچ بدون دو هر

 ...میکوبید ام سینه قفسه به محکم قلبم
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 عصبی و آروم اومد خودم به..میخوره تکون هاش لب دیدم بودم اش خیره که همینجور
  گفت

 ..شد خشک دستم..دیگه بده دستتو_

 . گفت که بودم ایستاده حرکت بی

 ..زود بریم من به بده رو دستت.. .میکنه نگاهمون داره مادرم_

 ..گذاشتم دستش توی رو دستم اضطراب با

  گفت اخم با که کنم حرکت خواستم

  لباسیه؟؟؟ چه این_

  گفت و کرد پوفی... کردم نگاه بهش متعجب

 ..که معلومه...پاهات کل_

  گفت الناز به رو کالفه و نداد ادامه

 .. بپوشه خانومم بده شنل یه_

 دایص با که بیرون بیارم دستش تو از دستمو کردم سعی و انداختم زیر به سر خجالت از
 .. نداد رهایی اجازه و گرفت محکمتر دستمو مهراد سرم، پشت خانوم فرشته

 هنوز؟ نرفتین چرا پس مادر واا_

 !بعد بپوشه شنل...میریم االن_مهراد

 ...نزد حرفی دیگه فرشته ، مهراد عصبی لحن از

 ..شدیم خارج آرایشگاه از مهراد با و پوشیدم رو لباسم همرنگ خوشگل شنل

 ... نبود عکاس و فیلمبردار از خبری شکر خدارو

 ...!! بودم نکشیده خجالت انقدر هیچوقت... نشستم سریع من و کرد باز واسم رو در

 ..شد پخش مالیمی اهنگ و کرد روشن رو ضبط
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 .آتلیه بریم کرده سفارش مادرم_

  گفتم و کردم گره توهم دستامو

 ...نیست نیازی ولی_

 ازت گها بگم خواستم...کار این به نیستم راضی خودم اصال.نیست نیازی میدونم منم_مهراد
 ردمک هماهنگ عکاس با خودم...اومدیم زود و گرفتیم چندتاعکس اتلیه رفتیم بگو پرسید
 ...نمیاییم گفتم

 ...داد ادامه مدتی بعد که کردم سکوت

 دارم هکن فکر نمیخوام....زرنگیه ادم..میفهمه زود خیلی پدرمن..کنیم عقد واقعی مجبوریم_
 ودمخ کاراتو...فرانسه میریم عقدمون از بعد روز سه !!میکنم سواستفاده موقعیت این از

 ات یهمهر  تمام...میشیم جدا صبرکنی، که کوتاه خیلی مدت یه از بعد اونجا.. میکنم درست
 اهر  بعدش به اونجا از...باشی راحت و مستقل تا میدم بهت خواستی هرچی و میدم بهت رو
 ...میشه جدا کالاا هرکی

  گفتم آروم

 ...خوبه_

 نز رسما که زمانی تا...نکنیم بحث باهم اونجا که بگم بهت هم چیزارو سری یه ضمن در_
 !!نداری کارارو سری یه اجازه هستی من

  شدم حرفاش بقیه منتظر اخم با

 ...قبیل این از مسائل...اخر الی....و دیرشب تا و اونجا و اینجا مهمونی و دیسکو_

  گفتم حرص با نبودم کارا این اهل خودم اینکه با

 .یممممباش نداشته کاری بهم...ندی گیر میکنم که کارایی به اینکه.بودی گذاشته قرار یه_

 .میگم خودت بخاطر_

 .. .اوووفــــ_
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 یه برسه چه نیست خودمم به حواسم که درگیرم انقدر خودم من...نشو عصبی الکی_
 پدرت به که قسمی و قول !زد حرف باهام پدرت دیشب اما...کنم محافظت رو دیگه شخص
 ...رهباالت ارزشش خیلی خیلی دادم تو به که قولی به نسبت دادم بهش تو از محافظت تو

  نزدیم حرفی کسی دیگه خونمون، تا و زدم پوزخندی تنها

  گفت کنه نگاهم اینکه بدون..اومده یادش چیزی انگار بشه پیاده مهراد اینکه از قبل

 ...بره کنار ات شونه رو از نذار میوفته سرت رو از شنلت_

 هم خودم و بود باز خیلی هام سرشونه هم واقعا..نشدم ناراحت حرفش این از چرا نمیدونم
  .کشیدم سرم رو هم یکمی حتی..بودم معذب

 .بازکرد واسم رو در و شد پیاده ماشین از

 !بود اومده هم ساره..شدم رو روبه دوستام و ها خانواده از گرمی اسقبال با

 معرفت بی چه !بودم خبر بی ازش بود وقت خیلی..شد بلند نهادم از آه دیدم که رو فرزاد
 ...من بودم

 ...بود خوشحال و گرفت تحویلم کلی مهربونی و لبخند با اون اما

 ..ومدا سراغم به دوباره استرس افتاد عقد سفره به که نگاهم...رفتیم خونه داخل سمت به

 ... نشستیم جایگاهمون تو...بود مهراد دست توی دستم مدت تمام

 ..داد نشونم و باال آورد یکم رو دستش مهراد

 استرس وقتی همیشه.. گرفتم دندون لبمو...بود مونده دستش رو بلندم های ناخن جای
 ...میومد سرش بال همین خودم دست داشتم

  شنیدم گوشم زیر صداشو

 ...هم دست از میشیم خالص !نباش نگران...  الکیه چیز همه داری؟؟ چی استرس_

  صدات اصال انگار که جوری.. گشتم شیما دنبال نگاهم با و ندادم حرفش به اهمیتی
 .نشنیدم
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 ...ایستاد کنارم و اومد سمتم به خوشگلش و عروسکی لباس اون با شیما

 ....عزیزمممم شدییی خوووووشگلللل چه آالگل وااااای_

 .گلم همینطور توهم_

 .. نمیرسممم تو پای به که من دیگه نه_

 .عزیزدلم میگم خودت به رو حرف این منم بشی عروس وقتی ایشاال_

 گفت و زد چشمکی

 ...میام االن_

 ازت اکشن فقط که من کسی؟؟ با کنی صحبت بلدی هم اینجوری تو_پوزخند با مهراد
 ...دیدم

 وشخ داریم ما کرده فکر حتما..هه...شدم مواجه بابا راضی نگاه با که کرد کوتاهی ی خنده و
 ...میکنیم بش و

 که زدن حرف اینطور میدم براش جونمم باشم داشته دوستش دلم ته از رو هرکسی اصوال_
 ..نیست چیزی

 طرف اون فدای چیزتو همه..رو احساست..رو جونت.. رو تنت !!بله بله ههه_
 نه؟؟...میکنی

  گفتم عصبانیت با

 چیه؟؟؟ منظورت_

 !!خودم چشمای با دیدم خودم..نیست مهم یعنی !نیست خاصی چیز..هیچی_

 بود؟؟؟ عوضییی عرفان باغ خونه منظورش...اومد بند زبونم و شد گرد تعجب از چشمام

  غریدم شده کلید دوندونای زیر از

 ...نداری خبر چیزی از وقتی شوووو خفه_
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  گفت اخم با

 ...بودم اونجا خودم هه خبر؟؟_

 مهراد متنفرم ازت...نمیزدی هرحرفی راحت انقدر بودی اگه لعنتی نبودی...نبودی_
 ...متنفرررر

 ..ببینی چشماش از رو مهراد نگرانی میشد و کشیدم می نفس تند تند

 .. نفهمه تاکسی بکشم نفس طبیعی کردم سعی...شد بلند جاش از

 دمیز  حرف ذوق با که همینطور و نشست مهراد صندلی رو نوشیدنی لیوان دوتا با شیما
 ..گرفت طرفم به رو لیوان

 ...مامچش و صدام غم از نفهمید چیزی و بود صحبت گرم شیما شکرخدا.شد بهتر حالم یکم

 ...دیدم رو هما عمه سرشون پشت و شایان و مژگان که...در سمت شد کشیده نگاهم

 زج نبود مهم برام کس هیچ و چیز هیچ دیگه اصال...بکشم جیغ میخواستم خوشحالی از
 ....عمه

 وجود امتم با...گرفتم پناه عمه امن و گرم آغوش تو..بعد و رفتم جلو کمی و شدم بلند جام از
 ...بود ارامش منبع برام عمه وجود... بوییدمش می

 گفتم غم از دور ای لحظه برای خوشحالی با و کردیم بوسی رو باهم

 وندوستت خیلی... ارامشه منبع من برای شما وجود...اومدین شما که خوشحالم خیلی عمه_
 .دارم

 من رمنتظ غریبه ادم چندتا بین انگار... میشه نگرانت ادم میزنی حرف جور یه... عزیزدلم_
 !بودی

 می سریع رسید می بهم هرکسی که بودم ضایع من انقدر یعنی..خوردم یکه حرفش از
 چمه؟؟؟ من فهمید

  فتگ مهراد اینکه،پدر تا کردم بش و خوش یکم شایان و مژگان با رفت عمه اینکه از بعد
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 .بیاد بگم مهراد به برم من.. اومد عاقد بنشین بیا گلم عروس_

 ...نشستم صندلیم رو و زدم لبخندی روش به

 یمرد مهراد، کنار که منی..بود من جانب از بله جواب شنیدن منتظر بعد،عاقد لحظه چند
 دهان و کشیدم عمیق نفس ،..همینطور متقابال هم اون و ندارم بهش حسی هیچ که

 .. بازکردم

 ..بله..بزرگترها ی اجازه با_

 ..نشنیدم رو مهراد گفتن بله و دست صدای که بود گرفته حالم انقدر

 ...میکردم نگاه بودن که زیادی تقریبا جمعیت به و نشستیم هامون صندلی رو باغ تو

 قابن با و بودم چسبیده رو مهراد بازوی تظاهر با من و میگفتن تبریک میومدن کم کم همه
 .تشکرمیکردم ازشون صورتم، روی لبخند و شادی

 ...هیچکس...خبره چه دلم تو بفهمه هیچکس نمیذارم دیگه

 ..!!خوشحالم و خوشبخت واقعا انگار..بود کرده تعجب رفتارم این از هم مهراد

  گفت و کنارمون اومد فرزاد

 ...بدین قــــری یه بلندشین صندلی این رو نشستین چقدر بابا_

  گفتم و زدم هولی لبخند

 برقصیم؟؟ بریم..جان مهراد میگه راست_

  گفت و نیاورد کم بود، خونده منو دست که مهراد

 ... عزیزم میل کمال با_

 .... رفت و داد تکون سری هم فرزاد

 اسشو بخوام من و بیاد دیگه کسی اینکه از قبل...بخورم تکون جام از اصال نمیخواست دلم
 .رفتیم رقص پیست سمت به مهراد با کنم بازی نقش
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 و مهراد های شونه رو گذاشتم دستامو...کردن پخش ما دونفره رقص واسه رو مالیم اهنگ
 همبا کم کم..مالیم و اروم...خوردن تکون به کردیم شروع و روکمرم گذاشت دستاشو اونم

 ... شدیم هماهنگ

 ...نیستم بقیه بین ذره زیر حداقل شد بهتر اینجوری.. شد تاریک تقریبا فضا

 ...بودن رقصیدن مشغول ما مثل هم ها زوج انداختم اطراف به کوتاهی نگاه

 ماموچش میکردم سعی...خورد گره مهراد نگاه به نگاهم اتفاقی خیلی و گرفتم اطراف از نگاه
 !نمیشد انگار.. ولی نگاهش، از ببندم

 ...نمیداشت بر ازم نگاه هم مهراد

 ....شد مچاله شد، وارد کمرم و پهلو به که محکمی فشار از ام قیافه

  شنیدم گوشم زیر محکمش صدای

 کوش؟؟ شنلت_

 . پهلوم شد داغون دیوونه کن ول..آآآخــخــخ_

  کرد کم دستشو فشار

 .توچه به اصال اه... برقصم نمیتونم که شنل با_

 ...بامن بزن حرف درست_

 .میزنم باتوحرف بخواد دلم هرطور من_

 مصنوعی دوباره و باشیم ساکت شد باعث بقیه تشویق صدای که بزنه حرفی خواست
 ...بخندیم

 ...بشه تموم چی همه زودتر کاش ای

 

 (بعد روز سه)
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 گوشم تو هما عمه جز هیچکس حرفای!بود نمونده کسی دیگه...کردم خداحافظی همگی از
 هی نکنیم هم کاری اگه....ایم واسطه فقط ماها.رحم بی خیلی زندگی االگل"_بود نمونده
 رستهد بود مخالف ناصر و من ازدواج با بابات درسته...زندگیمون تو میوفته اتفاقات سری
 و موندم من و گرفت ازم زندگیمو شریک ،تنها روزگار این مدت یه بعد ولی.رسیدیم بهم
 چسبیب سفت زندگیتو که اینه مهم !نمیدونم... عالقه از یا کردی ازدواج اجبار به اگه !تنهایی
 کالتمش بشی بزرگتر هرچی...باشی مند گله نشه که باشی پشیمون که نیاد روز یه که

 و اغوند خودت که نباش تالفی فکر به.ببخش دیدی بدی... میشن بزرگتر باتو هم زندگی
 به کن نگاه و نشین... ببری رو استفاده کمال هات موقعیت تمام از کن سعی...میشی خسته
 تو.. کن تالش توانت از بیش و شو بلند...یاعلی بگو و زانو به بزن دست...روزگار نامردی
 بیای وزیر یه میخوام !!برعکس بلکه... کنن غلبه برتو دنیا و زندگی نذار.باشی موفق باید
 مگینغ آالگل نه میخوام اینو من..زمینم رو فرد ترین خوشبخت و ترین موفق من عمه بگی
 "سفربسالمت...خسته و

 ...جاگرفتم صندلیم رو و شدم هواپیما سوار مهراد همراه

 گاهی و کردم فکر صبح تا تنهایی تو اتاقم تو و باشم مهراد پیش نخواستم جشن از بعد
 گیمزند با که اینجا تا میخوام؟ چی زندگی از که کردم فکر این به...ریختم اشک چندقطره
 شم؟می موفق یعنی ؟ بشه چی میخوام بعدش به این از..کردم انتخاب اشتباه و کردم بازی
 پیروزه؟؟؟ زندگی یا بشم پیروز میتونم یعنی

 ...نزنم باهاش ای دیگه حرف ، سالم جز و نکنم کل کل مهراد با دیگه کردم سعی

 ... بودیم تر راحت هردومون اینجوری

 امچشم سریع خیلی بودم، کشیده خوابی بی و مشغول فکرم روز سه این که اونجایی از
 رفتم خواب عالم به و افتاد روهم

 بود بیدارشده خواب از انگار هم مهراد...بازکردم چشمامو

 رسیدیم؟؟_

 ...کرد نگاه بیرون به و داد تکون سری
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 جای یه اومدم..صمیمی دوست یه حتی و عزیزانم بدون !!بود سخت یکم واسم باورش
 ! !موفقیت واسه..پیشرفت واسه...دور

 ... شدیم پیاده... اومد فرود هواپیما

 از ساله12حدودا مرد یه...مشکی ماشین یه به رسیدیم تا.میکرد حمل هارو چمدون مهراد
 ...اومدین خوش...اقا سالم_ گفت مهراد به اول خوش رویی با و شد پیاد ماشین

 رو خوبی های روز امیدوارم.. .خوشوقتم شما دیدار از.خانوم اومدین خوش خیلی. سالم_
 ...خانوم میگم تبریک رو ازدواجتون ضمن در... بگذرونید اینجا

 ..آقا ممنون_

 ...ماشین داخل نشستیم و کرد باز واسمون رو در !!میزد حرف روون فارسی

 مناظر و بود شب..میکردم نگاه ها مغازه و ها خیابون به ..!داره شخصی راننده اینجا پس
  گفتم ذوق با گذشتیم که سن رود کنار از...دیدنی واقعا

 پاریس؟؟ دیگه؟؟؟ هستش سن رود این_

 ..انداخت نگاهی سن رود به و کرد سکوت مهراد بود، رضا خطابم چون

 ...است دهنده ارامش العاده فوق که..اینجا مناطق ترین زیبا از یکی.خانوم بله_

 ...میکردم نگاه بیرون به لذت با همچنان من و گذشتیم کنارش از

 شد باز رد بعد ای ثانیه و ایستاد بزرگ العاده فوق و سفید سنگ نمای با عمارت یه جلو رضا
 ...شد فرش سنگ حیاط وارد و

 و دش پیاده سریع رضا. ایستادن در کنار منتظر و بیرون اومدن در از خانوم خدمتکار دوتا
 ...کرد باز رو در

 از پر اما کوچیک نه و بود بزرگ زیاد نه حیاطش...کردم نگاه خونه کل به و شدم پیاده
 هب که کوتاه پله چند...بود حیاط ته که هاش صندلی و چهارنفره میز یه با.... بود درخت
 خوش بهمون خوش رویی با هم ها اون و پایین اومدن سریع ها خدمتکار...میرسید عمارت
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 ظتلف خوب زیاد رو فارسی یکیشون ..گفتن تبریک رو ازدواجمون هردوشون  و گفتن امد
 ...میزد حرف روون رضا مثل یکی اون اما نمیکرد

 ...شدم وارد من سرش پشت و مهراد اول

 رو خونه های قسمت یکی بشه الزم هروقت حتما...لوکس و شیک وسایل با بزرگ خونه یه
 !!میکنه معرفی بهم

 هک اومده یادش انگار و رفت باال رو سالن کنار های پله مهراد..بودم ایستاده سالن وسط
  گفت بود ما به پشتش که همونطور !!هستم منم

 .. بده نشونش روهم آالگل اتاق.نزنه صدام کسی فرانک_

 گفت بود بلد خوب رو فارسی که زنی فرانک،همون

 ...آقا چشم_

 ..سنگینه.میارمش خودم باشه_ گفت بهش رضا که گرفت دست رو من چمدون

 راه بود، شده سرخ کمی هاش گونه که فرانک همراه و زدم رضا مهربونی به لبخندی
 ...رفت مهراد که هایی پله راه همون..افتادم

 بودن خاکی و مهربون جورایی یه !اومد خوشم فرانک و رضا از چرا نمیدونم اول همون از
 .داشتم بهشون خوبی حس ...!انگار

 قریبات سالن یه به و نبودن زیاد ها پله.سرش پشت کمی فاصله با من و میرفت جلو فرانک
 . در کلی همچنین و بود عکس قاب از پر هاش دیوار که سالن یه.میشد منتهی بزرگ

  بازکرد رو در و ایستاد اتاق دومین کنار

 ... شما اتاق اینم..جان خانم بفرمایید_

 ...رفت و در کنار گذاشت رو چمدون رضا... شدم اتاق وارد

 ...سفید گاهی و زرشکی دکوراسیون با !!بود بزرگ من واسه شایدم.. بزرگ اتاق یه

  !بود قشنگی اتاق
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 کشوها؟ و کمد داخل بذارم رو وسایلتون دارم اجازه جان خانم_فرانک

  گفتم و زدم لبخندی

 .میدم انجام خودم.. ممنون_

  گفت باشه گذاشته کنار رو رودربایستی انگار

 ...هستش سپیدار و من وظایف جز کارا این..میکنین تعارف دارین... دیـــگـه نه_

 کیه؟؟ سپیدار_

  رضا و من دختر.خانوم دخترمه_

 ...وسایلم چیدن به کرد شروع

 بود؟ پایین که دختری همون یعنی...جالب چه واقعا؟_

 . شماست کوچیک..خانوم بله_

 چندسالشه؟ میکنه؟ کار... اینجا هم اون_

 .جان خانوم سالشه22...میکنه کمکم ها مهمانی تو خوب ولی !نه که کار_

 ...! میزدم حدس

 ...میزنم صداتون شام واسه کنید استراحت یکم جان خانوم_

 داد ادامه رفتن حین

 صداشون نداریم جرات ما..میگیرن شدیدی سردرد بشن هواپیما سوار هروقت که مهراد اقا_
 ..کنیم

 گفتم و انداختم باال ابرویی

 ....!حمام برم.پایین میام دیگه یکم من ولی_

  گفت و شد خوشحال
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 .!عالی هم خیلی..جان خانوم باشه_

 .انداختم اطراف به نگاهی.. بست رو اتاق در

 می ریز برف.بود پیدا کامال حیاط...زدم کنار رو پرده و رفتم اتاق پنجره تنها سمت به
 !بود خوب خیلی این...بارید

 ...داشت هم تراس کاش ای

 ...بهداشتی سرویس !بود درست.کردم باز رو ها اتاق از یکی در

 ...ایستادم دوش زیر و کردم باز رو داغ آب

 ...خاطراتم از...حیاطمون تو االچیق از...دلم عزیزای از...آشناهام از بودم شده دور چقدر

 !!چی همه از

 باید نم !بیارم کم نباید ولی.بودم شده دلتنگ زود خیلی...بودم دلتنگ دوری این اندازه به
 .بشم میدان پیروز

 من ،باشم نداشته ای پشتوانه هیچ و کنه رها غربت این تو رو من مهراد االن همین اگه حتی
 ...میشم موفق حتما و میکنم رو تالشم تمام

 سیاحسا و ساده دختر اون دیگه میدم نشون.نیستم ساده دختر یه که میدم نشون همه به
 بهم، سبتن اعتمادیش بی این از بابا میکنم کاری...همه به میکنم ثابت خودمو...نیستم قبل

 .... بشه پشیمون

 ...اش چهره تو نه باشه داشته دلش تو نه دردی هیچ که کسی ...!قوی آالگل میشم من

 ... شد خارج حمام از.پیچیدم دورم امو حوله و بستم رو دوش

 کردم رها دورم و کردم خشک سریع موهامو.. پوشیدم مشکیمو شلوار و طوسی بافت یه

 

 ..شد وارد در به ضربه چند که بشم خارج اتاق از خواستم

  گفت و زد خجلی لبخند بهم دست به تلفن سپیدار.بازکردم رو در
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 .. هستند خط پشت مهراد اقا مادر..خانوم_

 ممنون_

  رفت و کرد کوتاهی تعظیم سپیدار و گرفتم رو تلفن

 ..خانوم فرشته سالم_

 خانومی؟؟ خوبی...گلم عرووس سالاام_

 خوبن؟؟ خان فرید خوبین؟ شما ممنون_

 ...بردار رو پیشوند و پسوند این...باش راحت ما با عزیزدلم.گلم خوبیم ماهم_

 ... کرد کوتاهی ی خنده و

 بشن ناراحت نمیخواست دلم اما...بودم معذب

 ...جون مادر چشم_

 کی عزیزم؟ کجاست مهراد!میمونی دخترم مثل هم واقعا... من برم قربووونت الهی_
 رسیدین؟؟

 !رسیدیم میشه یکساعتی...خوابید بود خسته مهراد_

 میبوسم...اوردم درد سرتو کن استراحت برو گلم ای خسته رسیدین تازه پس وای ای_
  خداحافظ... باشین خودتون مواظب. میرسونه سالم هم فرید... هردوتونو

  .خداحافظ... برسونین سالم شما جون مادر چشم..باشین سالمت_

 کاویمکنج اما پایین برم خواستم.شدم خارج اتاق از دست به تلفن و کشیدم عمیقی نفس
 ...!! بود شده تحریک

 ... میگشتم مهراد اتاق دنبال

 دومی هم من اتاق....راست سمت اتاق چهارتا و داشت چپ سمت اتاق تا سه راهرو کل
 ...بود هم شبیه هم ها در ی همه.بود راست سمت
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 !هسش مهراد واسه راست، سمت اتاق اخرین میگفت بهم حسی یه

 یصدای یه میشدم نزدیکتر نظرم مورد اتاق به هرچی...داشتم بر قدم صدا و سر بی و اروم
 !!درسته حدسم میشد معلوم که میشنیدم

 ... نبود خبری انداختم اطراف به نگاهی...ایستادم اتاق در از سانتی چند فاصله با

 خمار و خسته صداش...میشنیدم خوب رو مهراد صدای.. دادم صدا به بیشتر حواسمو
 بود آور چندش خیلی اصال...بود

ــره قربوووونت آ_ ـ   ...عـــزیززززم ....مهراد ب

 ...اومد اش خنده صدای بعد یکم و شد ساکت

 ... میکنه بش و خوش داره کی با نیس معلوم.ایشالــاااا گلوووت تو حُـنّـــاااق...درررد ای

 بیام ونمنمیت عزیزم خستم خیلی امشب که گفتم..بگیریا بهونه نشد قرار...عه...خانووومی _
 من؟؟ ملوسک باشه...پیشتم شب خود تا شرکت از بعد فردا...  پیشت

 .... کنم گوش حرفاشو بقیه تا نموندم دیگه و زدم عق اش مسخره لحن این از

 ... بیشوور احمق ی پسره ایییش

  اوردم در اداشو قیض با و ایستادم اتاقم به رسیدم

 ؟؟؟؟ مــــَن ملـوســـک باشــه_

 !!! برمیخوره بهت فضولی میگم وقتی_

 ... کشیییییدم بنفشی جــــیغ و هوا پریدم صدمتر مهراد صدای از

 ...کردم نگاه مهراد خندون ی چهره به ترس با و قلبمو رو گذاشتم دستمو

 ...نکنیااا فضولی دیگه کوچولو؟؟؟ ترسیدی _

  گفت و داد نشونم رو راهرو گوشه دوربین دست با

  بده تکون دست دوربین واسه_
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 یگریج... حسابییی بود زده تیپ.افتاد هاش لباس به نگاهم رفت یادم ترس و شدم حرصی
 .. .آالگل مرض... خخخخ بودااا شده

 ... پیشش بری میخوای و برنیومدی خانومت ملوسک پس از انگار ام تو ههه_

  گفت و انداخت باال ابرویی

 واسه دلم چون ولی برمیام همه پس از که من...کوچووولو نکن اشتب دیـــگـه نه_
 ... پیشش میرم شده تنگ ملوسکم

  گفت درآررررر حرص لحن یه با

  بابای... نیستااا خوب واست کوچولو نخوور حرص توام _

  گرفت پیش در رو ها پله راه سریع خیلی و

 فحش مهراد به لب زیر سرمو رو گذاشتم دستمو و نشستم همونجا و و زمین پاکوبیدم
 ...میدادم

 ... عوضــــییی... دیووونه... روانی ای عقده

 یه و تر لوج رفتم یکم..آال بزنن گندت. شدم بلند سریع خیلی و افتادم دوربین یاد دفعه یه
 سریلک خیلی و برگشتم !!! بیاره در رو طرف حررررردص قشنگ که زدم ژکوند لبـــخـند
 ... برداشتم قدم

 کارارو سری یه حق منی زن رسما که زمانی تا میگه من به بعد... میکنم آدمت روانییی
 ...نداری

 ... ملوووووسکت همون بغل تو بترکی ایییش

 ...خان مهراد براات داااارم

 .شدم پایین راهی و کندم دل لعنتی راهرو این از باالخره

 ... که بزرگتره خعلی خودمون خونه کو؟از آشپزخونشون حاال

  شنیدم رو فرانک صدای که برگردم خواستم و انداختم روم روبه به نگاهی
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 ...غذاخوری سالن بفرمایید...جان خانوم _

 سبتان غذاخوری سالن یه به که کوتاه خیلی راهرو یه...رفتم دنبالش.افتاد راه جلو خودش و
 ... میرسید بزرگ

  فتمگ که کنه تعارف خواست...کشید عقب واسم رو صندلی و ایستاد نفره شش میز کنار

 بخورم؟ شام تنهایی باید هستمو اینجا که شبی اولین من یعنی خانوم فرانک_

  گفت ناراحت

 دمیکنی میل غذا باهم حتما گفتم من پایین اومدن که آقامهراد...جان خانوم شرمندتونم_
..... 

  گفتم شوق با

 خوردین؟؟ شام شما خانوم؟؟؟ فرانک_

 جان؟ خانوم..چطور نه_

  گفتم کردمو قفل توهم دستامو

 هک االن مخصوصا.نمیچسبه بهم غذا تنهایی من آخه بخورید؟؟ شام من با امشب میشه_
 ...!!ام گرسنه حسابی

  گفت و زد خجلی لبخند

 .... که نیست خوب اخه..جان خانوم بشم فداتون _

 شام هم کنار و بشم اضافه شماها جمع به امشب میخوام نیست؟ خوب چیش وااا_
 ....خانوم فرانک باش نداشته رودربایستی من بده؟؟با کجاش این...بخوریم

  گفتم و گرفتم دستشو رفتم سمتش به که میکرد نگاهم محو لبخند یه با ساکت

 کجان؟؟ رضا آقا و سپیدار...گرسنمه من دیگهههه بریم_

 ... بیان رضا و سپیدار بگم من بنشینید شما جان خانوم پس_
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 ....چشمممم_

 ...بردم لذت کلی و خوردم رضا آقا خانواده صمیمی و گرم جمع تو ای خوشمزه شام

 ...بود مهربونی و خووب العاده فوق مرد رضا آقا

 ندهخ صدای سپیدار و من و میشد سرخ لبو مثل هم فرانک و میکرد شوخی فرانک با کلی
 ...  میرسید فلک به هامون

 !!بود ےعــــال درواقع...بود خوبی شب کل در

 چجوری میده نشون داره اول همین از...نبود مهراد از خبری و بود شد شب نصفه1ساعت
 ... باشه خودش مراقب باید یکی هه باشه من مراقب میخواد

 تا اومدی....نیومدی اینجا مهراد دست از خوردن جوش و حرص واسه تو...آالگل بیخیال
 ....برگردی زود خیلی و بشی پیروز و موفق

 من و بود صورتی که شورتکش با تنه نیم یه.کمدم سراغ رفتم و کردم قفل رو اتاقم در
 و بزرگ تخت رو پریدم ��!!!بودم تر سنگین نمیپوشیدم...پوشیدم بودمو عاااشقش
 .خوشگلم

 داربی صداش از تا کردم قطعش سریع آوردن؟؟ اینو کی...افتاد آپاژور رو تلفن به نگاهم
 ... نشم

 ...رفتم خواب به زود خیلی و کشیدم سرم رو تا رو پتو

 

 اوووفــــ کیههه؟ خدا یا... نشستم جام تو سیخ میخورد در به که محکمی های ضربه با
 ...قبلم

 !! شد باز در و چرخوندم کلیدو تند رفتم در سمت به و پایین اومدم تخت از سریع

 ... پرید سرم از خواب کال

  زد داد مهراد که انداختم فرانک نگران ی قیافه به نگاه
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 کردی؟؟؟؟ قفل لعنتی در این چرا_

 .. رفت و کرد کوتاهی تعظیم فرانک

 ونا با و گرفت دستمو مچ و و اتاق تو اومد دفعه یه که میکردم نگاه مهراد به مبهوت و مات
 ... بست محکم اتاقو در دستش یکی

 دیووونه کــــن ولم...دستم آیــــییی_

  کشیدم جــــیغ و افتادم لباسم یاد دفعه یه

  بیروووووون بروووو_

 ...درنمیومد خونش میزدی کارد مهراد کردم باز چشمامو

 گرفتی؟؟؟ مونی الل اه خوووب چته_

  گفت و برداشت قفل رو از رو کلید

 ..هه... کنی قفل درو ترس از شی مجبور که بپوشی لباسا این از نیست الزم_

  گفتم سینه به دست

 .داره؟؟؟ ربطی چه تو به اصال.راحتترم اینجوری...نمیترسم من_

  گفت و برداشت جلو به آروم قدم دو

  جدا؟؟؟...عــــه_

 ...عقب میرفتم هی من و میومد اون هی...جلو اومد باز... عقب رفتم  دوقدم

 ولی یوارد کنج بیوفتم گیر که بگیره دستامو مچ خواست روم به رو اومد... دیوار به چسبیدم
 اپ دستو چهار حالت پاهاش دوتا بین از بیاد خودش به تا نشستم دادمو جاخالی سریع
 ... بیرون زدم اتاق از و بیرون اومدم

 ...میره اونم جلو آبروم وگرنه نباشه اینجا رضا آقا کنه خدا وای

 .. .رضا آقا بخاطر پایین برم میترستیدم
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 ...  سالن ته میرفتم داشتم...بیرون اومد خونسرد مهراد

 ...دارم کارت اینجا بیا..آال_

  دادم تکون نه معنی به سرمو

  گفت و کرد پوفی

 وخانوادت... کردی قطع که اتاقتم تو تلفن کردی قفل که صاحاب بی در اون !درکــــ به_
 ...بهشون بگم چی موندم دیگه واال .. منو کشتن حاال تا صبح از دوستات

 !!اوکی.... قراره این از جریان پس عه

 .میزنم زنگشون االن خودم من برو تو.باشه_

 ...هییی...رفت و پایین انداخت اسب مثل اشو کله حرفم وسطای

 و برداشتمش سریع...بود افتاده زمین رو که افتاد کلید به نگاهم.اتاق تو رفتم سریع
 ..بود صبح11 کردم ساعت به نگاهی... آباژور رو گذاشتمش

 داد جواب مامان سریع خیلی...خونه زدم زنگ و کردم وصل رو تلفن

  مامان سالم_

 ... نگرانی از مردم وای میکنی؟؟ چیکار مادر؟ خوبی برم قربونت الهی دخترممم سالم_

 چی؟ نگرانی خوبید؟؟ بابا و شما... مامان خوبم_

 ..بزنم ونزنگت نتونستم کردم کار هر که دیشب... میرسونه سالم باباتم عزیزم خوبیم ماهم_
 ... خوابی گفت جان مهراد زدم زنگ بار چند که امروز

 ....بود قفل اتاقمم در بودم کشیده تلفنو آره_

 بودی؟؟ خوابیده مهراد از جدا قفل؟؟؟؟مگه_

  گفتم و شدم حرصی خودم سوتی از
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 قفل رو در باشم راحت اینکه واسه من رفت مهراد که زود صبح..چیزه... قفل؟؟آهــــااان_
 .نیاد کسی که کردم

 هتاز ...خوابی تو و هستید هم کنار گفت من به مهراد پیش یکساعت همین تا آالگل؟؟_
 .نشی بیدار تو که میزد حرف یواش انقدر بیچاره

 هک هستم موکلش من کرده فکر مامان کنم گریه میخواستم و میدادم فشار بهم دندونامو
 رسمی و شیک خیلی... نمیکنی هماهنگ که مهراد بترکی . میکنه پیچم سوال داره هی
  گفتم و راه اون به زدم خودمو

 .....دلتنگتونم چقدر بدونی اگه مامان وااای_

 ...ها میگیره گریم منم نکن بغض حاال مادر فداتشم الهیی_

   ..هییییی !!نکردم بغض که من واا

 .کردم خداحافظی بدم سوتی دوباره اینکه از قبل و زدم حرف مامان با دیگه یکم

 .زدم حرف کلی هم مژگان و شیما مامان،با بعد

 ...شدم پایین لباسم،راهی تعویض از بعد و گذاشتم رو تلفن

 ...کردم پیدا رو آشپزخونه و شدم خوری غذا سالن وارد

 !!!بیخیالش کال که هم مهراد.نبود رضا و سپیدار از خبری... دیدم کار مشغول رو فرانک

 ....بخیر صبح_

  کرد نگاهم اشکی چشمای با و بطرفم برگشت

 .میارم رو صبحانتون االن بفرمایید...جان خانوم بخیر شمام صبح_

  گفتم و شدم وارد

 ؟؟؟...میکنید ببینمتون؟گریه...خانوم؟؟ فرانک چیشده_

  گفت اش گریه بین لبخند یه با.بودم ایستاده کنارش... انداخت پایین سرشو
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 .بودم افتاده خاطرات یاد یکم!!نیست چیزی...جان خانوم نه_

 ...کرد آماده رو صبحانه میز و کرد پاک اشکاشو سریع

 ...خوردم لقمه چند و میز و پشت نشستم!!تنهایی بازم

 .بگردم رو بزرگ خونه این کل برم میخواست دلم.نبود فرانک... شدم بلند

 شده کمتر خجالتش که اونم بده نشون بهم رو خونه گفتم بهش و دیدم رو سپیدار
 گفتم... کرد قبول بود،سریع

 ... کنیم شروع حیاط از اول _

  گفت زده ذوق

 ...جان خانوم چشم_

 . دوستداری خیلی رو حیاط انگار_

 ...بله_

 !!بود سرد هوا...کشیدم نفس عمیق و ایستادم حیاط وسط و پریدم رو ها پله

  گفتم لبخند با و گرفتم رو سپیدار دست

 !!کنیم شروع خووب_

 ...شدیم قدم هم باهم و زد ای بامزه چشمک

 ود،یهنب پیدا اصال حیاط اول از که سمتش اون و...بود صندلی و میز که حیاط ته رفتیم اول
 .بود صفا با و قشنگ خیلی... بود درخت از پر و بزرگ جای

 !!داریم مخفی حیاط پس...اینجارووو_

 .... رو کوچیک بهشت شما پس_

 !!میزد حرفی نباید انگار.دهنش جلوی گذاشت دستشو و.... هــــیییی: گفت دفعه یه

  گفتم کنجکاو
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 ...چیه؟؟ دیگه کوچیک چی؟؟بهشت_

 ،..سرده بریم دیگه اصال..نشه اونجا وارد کسی گفتن مهراد اقا..جان خانوم هیچی..هیچ_
 .شمابدم نشون رو عمارت داخل بریم

  گفتم سینه به دست

 فیحر  میگم هم مهراد به تازه!!نمیخورم تکون جام از نمیدی نشونم رو کوچیک بهشت تا_
 !!زدی کوچیکه بهشت از

 ..خانوم...آخه_

 رو کوچیک هستی،بهشت خوبی و کن گوش حرف دختر که تو تا میام تو همراه من االن_
 عزیز؟؟ سپیدار نه مگه!بدی من نشون

 ...دنبالش به پیروز و خوشحال منم و افتاد راه و کرد نگاهم درمونده

 امانه و امن جا همه دید وقتی و کرد طرفش همه به نگاهی...عمارت های پله به رسیدیم
 هی مثل باریک راه یه.عمارت پشت رفتیم و چپ سمت به کشید سریع گرفت منو دست
 رگب از پوشیده ها دیوار رسیدیم که اواسطش به اما نمیشد جلب کسی توجه راه اول کوچه
 ...نبود طوالنی زیاد راه.... بود گل و

 بهشت واقعا ولی... متری 11 شاید محوطه یه به رسیدیم شد تموم که مانند کوچه راه
 ... بودم زیبا محیط اون ی خیره حرفی هیچ بدون!!بود

 خوشگل کوچیک های گلدون از پر دورش تا دور که حیاط وطی کوچیک گرد آبی حوض یه
 ...بود گیاه و گل از پر هم اونا.... حیاط باالی هم یکی و پایین یکی باغچه دوتا!بود

 ....برگردن آقا که االناست...دیگه بریم بیاین توروخدا جان خانوم_سپیدار

 میام دیگه یکم من...برو تو سپیدار_

  گفتم و شدم مانعش که بزنه حرفی خواست

 ..دیگه برو_

 ... رفت و انداخت پایین سری
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 اهینگ!میومد آب شرشر ضعیف صدای...بود حوض کنار هم کوچیک نسبتا چوبی تخت یه
 جاک از نمیدونم...میشد رد دیوار کنار از کوچیک جوی یه...انداختم حیاط باالیی باغچه به

 ... میرفت کجا به و میومد

 ...میومد خوشم جاها اینجور از خیلی... بود زالل خیلی آب...کنارش رفتم

 ور جایی عجب نامرد...مهراد اتاق پنجره مطمئنم.انداختم سرم پشت ی پنجره به نگاهی
 !کرده تصاحب

 گرفته یاد هما عمه از رو سعر این....ذهنم تو اومد شعری ناخودآگاه و نشستم تخت لبه
 این!!دهبو اینجا مثل مکانی یه تو این جریان میکردم فکر میخوند واسم وقتی همیشه.بودم
 ...بود خوبی خیلی حس

 ....خوندن به کردم شروع و کردم جمع بغلم تو پاهامو

 او گلگون لب بوسیدم چو شب

 او موزون قامت لرزان گشت

 خویش روی پنهان کرد گیسو زیر

 خویش گیسوی با پوشید را ماه

 

 امید صبح تو روی ای : گفتمش

 دید؟ که را ما بوسه شب دل در

 نبود صحرا این در پردازی قصه

 نبود ما سوی به غمازی چشم

 

 شکفت گل چون او خاموش غنچه  

 گفت و کرد نگاهی حیرت از من بر
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 شب گردید ما راز از خبر با

 شب دید را آن و دادیم ای بوسه

 

 گفت مهتاب با و دید شب را بوسه

 گفت آب موج به و خندید ماه

 شتافت پارو جانب دریا موج

 شتافت سو دیگر به و گفت ما راز

 

 گفت باز قایق به پارو را قصه

 گفت راز آن ز دلکشی داستان

 خویش قایقبان به هم قایق گفت

 خویش یاران از بشنید را آنچه

 

 او پیش در اگر راز این بود مانده

 او تشویش از آشفته نبود دل

 مرد ناپخته کان اینجاست درد لیک

 کرد ابراز را راز آن زنی با

 

 را راز غافل مرد زن با گفت

 را آواز بلند طبل تهی آن
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 نهفت راز آن از فردا جرم ال

 گفت خواهند ها قصه گویان قصه

 

 کند می وا دهان غمازی به زن

 "معیری رهی شب،از راز" کند می افشا روز چون را راز

 ...بگیرم باال سرمو شد باعث کسی زدن دست صدای

 !بود شده تنگ خیلی عمه واسه دلم

 ..بود استوار و محکم صداش ولی نبود عصبی...جلو اومد قدم چند...بود مهراد

 ...اینجا اومدی اجازه بدون نبود درست اصال کارت اما...!!بود زیبایی شعر_

  گفتم داشت بغض یکم که صدایی با رفتن حین و شدم بلند تخت رو از سریع

 ...   میکنه مسخ آدمو اینجا...میخوام معذرت_

 عکس...عکسهام سراغ رفتم و کردم قفل رو در... اتاقم تو رفتم سریع و نموندم دیگه
 !بابا..حتی.....مامان حتی..بودم همشون دلتنگ.... بودند همه که خانوادگی

 ...میچکید عکس قاب شیشه رو ام گونه رو از اشک های قطره

 !گرفته و ابری هوای این با مخصوصا!بود گرفته خیلی دلم

 فکر... دوستام با ام خانواده با خوبم خاطرات به و کردم پلی رو کالمی بی آهنگ تابم لب با
 ! کردم

 نزد صدام ناهار واسه و اتاقم در پشت اومدن چندبار فرانک و سپیدار...میکرد آرومم گریه
 ... نشه مزاحمم هیچکس گفتم و کردم بهونه رو در سر من اما

 دلتنگی و دوری...اما...بدم عذاب خودمو دلتنگی و دوری بخاطر نباید من...راهه اول تازه
 !خیلی..سخته خیلی
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 برداشتن از بعد و کندم آیینه از میشد،دل وارد اتاقم در به که آروم های ضربه صدای با
 ... رفتم در سمت به کیفم

 .بود آماده و حاضر هم مهراد

 بریم؟؟_

 ... شدیم قدم باهم،هم و دادم تکون سری

 مهراد همین واسه و!کنم تلف وقت نباید... بدم انجام دانشگاهمو کارای برم میخوام امروز
 .گذاشته من اختیار در وقتشو کال امروز

  گفت و کرد باز رو در بود ایستاده ورودی در کنار رضا

 .بفرمایید.. کردم آماده رو ماشینتون آقا_

 ... شدم سوار معطلی بی هم من و نشست سریع مهراد

 ...بودم تلخ بوی این عاشق.. بود پیچیده ماشین تو تلخش عطر بوی

 ...نبود زیادی نظرمون،راه مورد دانشگاه تا

 !!؟...چیکارست اصال و خونده چی بودم نپرسیده مهراد از تاحاال

 خوندی؟ چی ؟تو...مهراد_

 گفت نگاهی بدون

 ... دانشگاه همین تو.خوندم عمران_

 !!!کرد ترمز بزرگ دانشگاه یه جلوی و

 ...شدیم همراه باهم و شدیم پیاده

 

 .بود پوکیده ام حوصله دیگه!بودیم اونجا وقت کلی

 ..شدیم خارج دانشگاه از و  شد تموم باالخره
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 .... خونه برم نمیخواستم!نمیدونم...یا.. خرید بریم میخواست دلم

 ... دوختم بیرون به نگاهمو

 !! میرم خودم ظهر بعداز.بندازم رو مهراد به رفتنم بیرون واسه نمیخواستم

 ونبیر بره بخواد دلش شاید داره دل آالگل نمیگه کلمه یه که خودبین خودخواه آقای این
 ...شاید...

 کوچیکه بهشت تو پامو نمیذاره حداقل...مغرور خودخواه ی پسره!اصال بیخیال
 ....هــــییی!بذارم

 !شده االف من نام ثبت بابت کلی و زده کارش و شرکت از امروز!!آال نباش انصاف بی

 بریم یا بخوریم رستوران رو ناهار مثال میذاشت وقتشو هم دیگه یکم میشد چی خوب
 گردش؟؟

 ...دیگه شو پیاده_

 کرد کپ بیچاره انداختم بهش ای خسمانه نگاه

 ؟؟؟ چته_

 .. شدم پیاده ماشین از قیض و حرص با حرفی بدون

  اومد فرانک که نشستم وی تی جلوی همونجا

 براتون؟ بیارم چی نوشیدنی...نباشین خسته اومدین خوش...جان خانوم سالم به به_

 .ندارم میل هیچی..فرانک ممنون_

 ..شد وارد مهراد

  گفتم فرانک روبه

 کجاست؟ رضا ؟آقا فرانک_

 .. باغبان پیش جان خانوم پشتیه حیاط تو_
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 بیاد؟؟ باهام هم گردش؟؟سپیدار ببره منو عصر میشه_

 "؟؟؟؟ بوقم من مگه" یعنی که کرد بهم نگاهی و برگشت بود ها پله نزدیک که مهراد

  شدم فرانک جواب منتظر و گرفتم ازش نگاهمو

 ......سپیدار اما.وظیفشه رضا آقا نمیشه که چرا جان خانوم_

 دهب فرانک به جوابی اینکه از قبل و کردم نگاه مهراد به اخم با... کرد مهراد به خجلی نگاه
  گفتم

 ساعت واسه بگو سپیدار به!داره رو مهراد جواب حکم من ی اجازه.فرانک مهرادم زن من_
 ... باشه آماده1

 رفتم اتاقم سمت به گذشتمو مهراد کنار از تفاوت بی و

 ...خوردیم ناهار هم کنار مهراد منو بار اولین واسه امروز

 !نیست خانومش ملوسک از خبری

  گفت استثنا لحنی با و میز رو گذاشت کارت یه

 .... بگذره خوش بهت امیدوارم!بخر داشتی الزم هرچی... کارتت اینم_

  گفتم و برداشتم رو کارت و زدم ژکوندی لبخند

 ...!! میگذره خوش مزاحــــم،بهم بدون و عزیز سپیدار با باش مطمئن_

 !! نباشی خونه که بهتره..دارم ویژه مهمون امروز هم من اتفاقا!عالی هم خیلی_

 ظاهر در ولی کردم درآرش حرص لحن اون و خودش نثار بودم بلد فوش چی هر دلم تو
  گفتم و زدم لبخندی

 دستت رو مهمونت وگرنه دادم رو رفتن بیرون پیشنهاد خودم شد خوب پس وای ای_
 !!میموند

 ...کردم کوتاهی ی خنده و
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 .. نداد جوابی دیگه هم اون

 بافت کاله اون با ریختم دورم آزاد موهامو و زدم اسپرت تیپ یه کوتاه استراحت یه بعد
 .بود شده تر شیطون قیافم

 لبستهد بهش شیما مثل!بود زده تیپ ناقال کردم بهش نگاهی شد اتاقم وارد اجازه با سپیدار
 !!بودم

 ...هعی...شده ذره یه شیما واسه دلم

 ...نبود مهراد از خبری.شدیم پایین راهی و زدیم بهم لبخندی

  گفت رضا آقا اومدیم بیرون خونه از...شدیم ماشین سوار

 بریم؟؟ کجا خانوم خوب_

 رود مبری...آخر در و رستوران بریم بعد... خرید بریم اول ولی.نیستم بلد اینجاهارو که من_
 ... .ایفل و سن

  گفت شعف و ذوق با سپیدار

 ...نرفتم اینجورجاها وقته خیلی من.هستی عالی شما آالجووون وااای....جااااااان آخ_

 ...غرید اسمشو لب زیر و کرد نگاهی بهش آیینه از عصبی رضا

 ..انداخت پایین سرشو سپیدار

 از ودمخ من.نباشم معذب و نکنم غریبی من تا باشین راحت من با نداره اشکالی... رضا آقا_
 ... بزنه صدام اینجوری خواستم سپیدار

 ...بفهمن آقا اگه ولی...خانوم بزرگوارین_

 ام بطهرا میدونم صالح من...بده گیر شما با من های رفتار به میکنه بیخود مهراد بابااااا ای_
 .باشه اینجوری شما با

 !بگید شما هرچی.جان خانوم چشم_

 ...گرفتم دستم تو رو سپیدار دست و زدم آسودگی سر از لبخندی
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 مغاره این از و شدیم پیاده خوشحالی با سپیدار منو و ایستاد خوب خرید مرکز یه جلوی رضا
 ...مغازه اون به

 گارییاد عنوان به تزیئنی وسائل چندتا و.. خریدم ای وسیله و لباس همه کردم خرید کلی
 ...خرید من سلیقه به لباس دودست یکی هم خودش.خریدم سپیدار برای

 اون خوشی فقط و فقط و بود رفته یادم از چیز همه.......و مهراد و دلتنگی و غصه و غم
 ... بود مهم برام سپیدار و خودم ی لحظه

 .شیک و عالی رستوران یه ببره مارو گفتم رضا به و شدیم ماشین سوار

  گفتم رستوران دیدن با

 ...بخور شام ما با بیا شماهم کن پارک ماشینو رضا آقا_

 .بخوریم شام بهم تا میمونه منتظر همیشه فرانک راستش... جان خانوم شرمنده_

 جااین از بعد سپیدار منو داره گناه فرانک.خونه بریم شما پس که خوبه خیلی...جاان ای_
 ...سن رود میریم خودمون

 ...خانوم آخه_

 .خودمه دست من اختیار.کنه دعواتون یا بفهمه مهراد نمیذارم من دیگه برید رضا آقا_

 ....بگید شما هرچی_

 ...شدیم وارد باهم و گرفتم رو سپیدار دست

 .کردم انتخاب رو  گوشه تقریبا و دنج جای یه...کرد راهنماییون گارسون

 چطوره؟؟ اونجا_

 .جون آال عااالیه_سپیدار

 یلیخ از..سپیدار رفتارهای از میومد خوشم... دادیم سفارش چیزی کلی هردومون و نشستیم
 .بود خودم مثل لحاظ

 ... رسمی و شیک های آدم از پربود رستوران...انداختم اطراف به نگاهی
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 میخونی؟ درس سپیدار خوب_

 .بدم ادامه نتونستم دیگه...اما رفتم رو دانشگاه اول دوسال..راستش_

                                                                                                                                                   چرا؟؟_
                                            ....روحیم حال بخاطر... اومد پیش زندگیم تو که مشکالت سری یه بخاطر_
 بدی؟؟ ادامه نمیخوای دیگه...آهان_

 !!بودم نکرده فکر بهش تاحاال یعنی..بدم ادامه نمیاد بدم...نمیدونم_

 ..درستو بده ادامه بنظرمن_

 .نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه و آوردن رو سفارشاتمون

 شده اچهدستپ و کالفه که میکرد نگاه کجا به نمیدونم. کرد تموم من زودتر رو غذاش سپیدار
 ...بود

 شده؟؟ چیزی_

 .نشده چیزی نه..؟؟نه..چی_

 ... و کردم دنبال نگاهشو رد بعد یکم

 و ساله21 حدودا دختر یه با بود مهراد...عصبانیت اوج به رسیدم دونفره میز اون دیدن با
 .لوند خیلی

 ودب کرده خوشتیپ مهرادم.باشه خارجی میخورد دختره به...!! میگرفتن قلوه و میدادن دل
 دممیاور  فکشو همینجا وگرنه باشم نداشته کارش به کار دادم قول که حیف... حساااااابی
 ...شوهریم و زن رسما خودش قول به ولی ندارم دوستش درسته...پایین

 اهنگ سپیدار ی ترسیده ی قیافه به و میز رو کوبیدم ناخودآگاه و قیض با رو آب لیوان
 ...کردم

 ...بشم بیخیال کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

  گفتم ظاهریه میدونستم خودمم که لبخندی با
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 تو؟ شدی شکلی این چیه؟؟چرا_

 ...هیچی_

 بیرون هب کردم موکول رو صحبتامون و نگفتم چیزی ولی میمیره فضولی از داره میدونستم
 ...اینجا از

 

 هدختر  دهن سمت برد رو غذا چنگال با خاصی ژست یه با...انداختم مهراد به نگاهی دوباره
... 

  مگفت سپیدار به و دادم تغییر نگاهمو جهت سریع. کرد حس رو نگاهم سنگینی انگار

 .بریم شو بلند کم کم...نکنی نگاهشون_

 کردن حساب از بعد و نیست،بلندشدیم ما به حواسش مهراد شدم مطمئن اینکه از بعد
 .رستوران از شدیم خارج ها غذا پول

 زود خیلی و نیست زیادی راه سن رود تا میگفت سپیدار... گرفتیم ماشین یه
 ستهشک پا و دست که من مثل نه بود عالی فرانسویش زبان سپیدار خداروشکر.رسیدیم
 .بده یادم بگم بهش باید...بلدم

 ...بود معرکه و دیدنی بودم شنیده که تعریفاتی اون از بیش رودسن

 . افتادم "کالری دزیره" رمان یاد ایستادیم ها نرده لبه

 خوندی؟؟ رو "دزیره" سپیدار؟رمان_

 چطور؟؟ نه_

 کاخ اون از...شده خیانت بهش میفهمه و میبینه دیگه زن یه با رو وقتی،ناپلئون دزیره _..
 این لبه از رو خودش میخواسته و دویده می همینجا تا منتظرشه ناپلئون میکرده فکر که
 عاشق من...میشه عاشقش و میده نجاتش جوان پسر یه که... رود توی کنه پرت ها نرده
 ..رمانم این
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 نمیتونم هم لحظه یک کنه خیانت بهم عشقم روزی یک اگه من...بد چه!من خدای اووه_
 ...اون سر یا و میارم سرخودم بالیی یک یا.بمونم زنده

  گفتم و...زدم آشکاری پوزخند

 !!میشکنی... دیگه یکی عاشق اون و بودی عاشقش تو بفهمی وقتی...بده خیلی اره_

 بپرسم؟؟ سوال یک میتونم_

 .عزیزم حتما اره_

 دوستش نشدید؟یعنی ناراحت دیدین خانوم اون با االن رو مهراد آقا شما..نباشه جسارت_
 ....میکنم پروئی ببخشید...!بودید ریلکس خیلی ندارید؟آخه

 تنها دوتا ما...من عاشق اون نه و مهراد عاشق نه من... نه!نداره اشکالی..عزیزم اصال_
 کی شاید مثال...جدامیشیم بگذره که کوتاه مدت یه و کردیم ازدواج باهم هدفهامون بخاطر
 ...کمتر یا دیگه ماه

 ...خنده زیر زدم اش قیافه دیدن از که بود متعحب انقدر

 ...ست شما حیف....چرا واقعا؟؟؟؟آخه_

 بهش راجع نمیخوام دیگه درضمن!بمونه خودمون بین فقط جریان این بده قول اول _
 اوکی؟؟!بزنم حرفی

 خوامنمی من و هستی من دوست تنها شما نمیگم کسی به باشید مطمئن... جوون آال حتما_
 ... بدم دست از رو عزیزم دوست

  .. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 شروع ودشخ تا نگفتم چیزی اما بزنه حرفی بخواد انگار سپیدار... ایفل کنار رفتیم بعد یکم
  کرد

 هک کنم پیدا رو مدارک سری یک تحصیلم ادامه واسه میخواستم...بود پیش ماه1 دقیقا_
 ...کردم پیدا مدارک و اسناد سری پدرم،یک مدارک ی جعبه توی...

  میلرزید صداش
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 !!نباشن واقعیم....پدر و مادر رضا.. و فرانک نمیکردم فکر... نمیکردم فکر هیچوقت_

 ....سپیدار بیچاره!!نمیشد باورم... کردم نگاه بهش تعجب با و ایستادم حرکت از

  گفتم و انداختم گردنش دور دستمو

 .شدم متحیر واقعا من..عزیزم بگو رو اش ادامه... ببخشید_

 ..داد ادامه و زد تلخی لبخند

 سخت اما بودن ها بهترین فدانک و رضا اینکه با...بود سخت باورش هم خودم واسه_
 آخه.نداره رو هیچکس که...ام اضافی آدم یه میکردم فکر... کنم هضم رو واقعیت تا گذشت
 احساس.. میکرد آب روهم سنگ دل که بود غمناک اونقدر بود مدارک تو که ای نامه
 سح اینها...بپذیرفتن فرزندی به رو من وجدانشون و دلسوزی سر از رضا و فرانک میکردم
 !!بود بدی واقعا های

 گریه..بشه آروم تا کنه گریه دادم اجازه و کردم بغلش...میسوزوند آدمو دل هاش اشک
 گفت اومد بند که اش

 .کردم خراب توروهم شب..آالگل شرمنده_

 من.باهمیم همدیگه های غم و شادی تو دوستیم دوتا ما...دخترخووب نگو هیچی...هییس_
 ...نمیشم و نیستم راه نیمه رفیق

  گفت و گرفت دستامو

 !!!بهترینی واقعا تو_

  گفت اشک بین خنده با و

 !!!! میپرستیدم تورو دفعه هزار روزی بودم مهراد آقا جای اگه من_

 و کردم معرفی سپیدار به رو دوستام و خانواده هم من اون از بعد... خندیدیم هردو
 .خونه بریم دادیم رضایت باالخره کوفته و خسته...بعد
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 المح کال.بودم خوشحال خیلی...کردم حرکت دانشگاه سمت به و شدم پیاده رضا ماشین از
 به وزر سه این میگذره،تو روز سه بیرون بودیم رفته سپیدار با که شب اون از...بود بهتر
 ... زدم زنگ هما عمه به هم بار سه.زدم حرف مژگان و شیما با...بابا و مامان با کلی

 این ربیشت که نشستم سوم ردیف های صندلی از یکی رو.شدم وارد و کردم پیدا رو کالسم
 ...بودن دختر ردیف

 یادب شد راضی باالخره! میومد امروز هم سپیدار کاش ای...بود تعادل پسرها و دختر تعداد
 ...دانشگاه

 .بزنم حدس رو سنش نمیتونستم... شد وارد بود جوون مرد یه که استاد

 ...انداخت گذرا نگاهی ها چهره تک تک به بعد و کرد لیست به نگاهی

 چه!!بود ایرانی هم استادمون پس"...فتحی ارسالن..."گویی خوشامد و معرفی به کرد شروع
 ...عالی

 و شوخی پس!!من نه.. شماها برای البته سخته العاده فوق دارید من با که درسی این_
 زا خطا کوچکترین و اولین با و هستم جدی درس تو کامال من کنار بذارید رو بازیگوشی
  !میشید حذف من کالس

 کار بیشتر رو فرانسه زبان فشرده طور به روز سه این تو خوبه بازم!! جدی چه اوه اوه
 ..!!زدیمش جمعی دسته ما انگار کرده اخم جور یه..خدا یا!کردم

 اما..بودن کالس تو هم ایرانی پسر دوتا و ایرانی دختر تا سه کرد غیاب و حضور وقتی
 ... باشن بزرگتر من از میخورد بهشون

 ؟ مهرپرور آالگل_

 طوالنی کمی میکردم حس که استاد ی خیره نگاه از غیر...کردم اعالم رو خودم حضور
 چشمای.بودم خیره هم های چشم تو هردو.میکردم حس هم رو ای دیگه نگاه شده،سنگینی

 اهنگ اون دنبال به...برداشت من از نگاه و داد رضایت خودش باالخره..!!داشت مشکی نافذ
 .نبود من به حواسش کسی اما برگردوندم سرمو
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 دادم اداست به رو حواسم تمام... بود سخت العاده فوق داشتیم فتحی استاد با که درسی این
 ..نشم مشکل دچار تا

 خوردن تکون جرات کسی اما!بودن شده خسته دیگه همه....میداد درس ریز یک استاد
 !! نداشت

 وت سرمو و بیرون فرستادم عمیق رو ام شده حبس نفس... داد اتمام به رضایت باالخره
 ... گرفتم دستام

 مبود حاضر بودم سپیدار اگه...! نداشتم کالسی دیگه امروز... اومد زنگ صدای بعد یکم
 ..بمونم دانشگاه تو و بردارم کالس رو بیشتری ساعات

 ...شدم رضا ماشین سوار

 بود؟؟ خوب دانشگاه.خانوم نباشین خسته_

 !میشه عالی بیاد سپیدار اگه ولی...رضا آقا آره_

 .نزد حرفی دیگه و زد مهربونی لبخند

  رفتیمگ جای هم آغوش تو و رفتم سمتش به دو با...استقبالم به حیاط تو بود اومده سپیدار

 قفل دستای رو نگاهش و کرد باز رو در  مهراد که بشیم وارد خواستیم هم دست تو دست
 .شد ثابت سپیدار  و من ی شده

 ...گذشتم کنارش از حرفی  هیچ بدون و زدم تنه بهش شدم رد کنارش از وقتی

 آالگل؟؟_

 نگه محکم دستشو که بره خواست سپیدار.بودیم نزده حرف باهم زیاد روز چند این تو
  گفت اخم با. نموند دور مهراد تیزبین نگاه از که داشتم

 !! تو و من...بیرون میریم ناهار شو آماده_

 .نمیام جایی من ولی_

  گفت که گرفتم راهمو و
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 ....  میای هم تو و کنیم صحبت باهم میخوام_

 !! بست محکم رو در و

 ...دیوونه ی پسره ایییش_

  گفتم که خندید سپیدار

 ....پروووو نیست؟؟زورگوی دیووته این بگو تو نه...واال_

 ....خندیدیم هردومون اینبار

 اومد نکفرا که نشستیم وی تی جلوی.. سالن تو رفتیم سپیدار با و کردم عوض هامو لباس

 ..نباشین خوبین؟؟خسته.جان خانوم سالم_

 !نباشی خسته شماهم.ممنون..فرانک سالم_

 بیارم؟ براتون دارید میل چی.خانوم ممنون_

 ...بیار لطفا سپیدارهم واسه...میخورم شکالتی کیک و قهوه من_

 .!دوستداره شکالتی کیک و قهوه میدونستم

 بود؟؟ چطور یونی خووب_

 .!عااالی میشه بیای تو اگه... بود خوب_

 ...شدیم طنز فیلم یه دیدن مشغول و آورد هامونو قهوه فرانک... زد مهربونی لبخند

 

 ...دیگه باش ای؟؟؟زود آالگل؟؟آماده_

 .کندم دل اتاقم آیینه از..  کردم خالی روخودم رو ادکلن شیشه و ندادم مهراد به جوابی

 قریبات تیپ یه منم.. بود پوشیده شلوار و کت اوقاتش اکثر مثل مهراد... بازکردم رو اتاق در
 .بودم زده مناسب و رسمی
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 .. کنم خداحافظی ازش که ندیدم رو سپیدار...کردیم حرکت حرف بدون ماشین تا

 ...بود شده پخش ماشین فضای تو مالیمی آهنگ

 نزدیک؟؟ رستوران یه بری میشه_

 داره؟ فرقی چرا؟؟چه_

  گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ...خونه برم زودتر میخوام_

  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 ... بیرون میری من با دادی باشه خداتم خونه؟؟از_

 ریبهغ حس بیشتر تو کنار من...دارم بودن کنارتو به میلی هیچ نه و خدامه از نه که فعال_
 ...سپیدار و فرانک و رضا کنار تا میده دست بهم بودن

 میداد نشون آشکار رو حرصش که زد پوزخندی

 ....  میشی رفیق خدمتکارا با جدیدا عه_

  توپیدم بهش عصبی

 سشه تو از بیشتر شرفشون و شعور باشن هرچی...هستن آدم اوناهم برات متاسفم واقعا_
 فقط کن جمع حواستو توهم...دوستدارن خودشون دختر مثل منو اونا...داری ادعا فقط که
 ...میدونی خودت بزنی حرف بهشون راجع اینجوری دیگه یکبار

 بگن؟؟ ها خانواده به مارو رابطه بار یه اینا نمیگی!!دختر ای ساده چقدر تو آخه_

 که اییکس خصوصا کنم شک الکی الکی هرکسی به نیستم مریض من ولی نمیدونم تورو_
 ...!!هه... بمونن ام خونه تو دادم اجازه بهشون خودم

  گفت تمسخر با

 کسی به زود به زود دیدی عشـقـــت از که خیانتی اون از بعد نمیکردم فکر آخه...آهااان_
 ... کنی اعتماد
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  گفتم قیض با

 ....داااااار نـــگـه_

 ...نیار در بازی دیوونه_

  گفتم جیغ با

 ...روانیییی... .نمیاام جا هیچ تو با اصال من... نگهدااااااااار میگم بهت_

 گفت داد با و گرفت دستمو مچ و کنار زد

 

  شووو خفه_

 

 ..کردم نگاه بهش و دادم قورت رو دهنم آب ترس با بلندش صدای از

 

 حرفاتو...ندیدم تو از تر خودخواه... کنی دعوا میخوای هستی؟؟همش اینجوری چرا تو_
 ...میندازی راه قال و داد میگه چیزیت یه یکی تا میزنی

 

  گفتم پیداشده اش کله و  سر کجا از نمیدونم ک بغضی با

 

 چپ ولی باشیم نداشته هم کار به کار میگی که چی؟؟تویی تو...ام روانی من اصال آره_
 پسره اون بحث میاری کم تا ؟؟چرا.میدی گیر کارام و رفتار و من به میری راست میری
 میاری؟؟؟ یادم رو لعنتی باغ خونه و کذایی روز اون یا عوضی

 

  زدم داد
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 کسی به کار و بودم خودم تو ها؟؟؟؟؟وقتی طعنه و تیکه این از میشه نصیبت چی_
 ندارم غمی و ام قوی بدم نشون میخوام که حاال زد حرفی یه هرکس نداشتم
 .نمیذاری حرفات با میفهمی؟؟؟تو...نمیذاری

 

 ..میکرد نگاهم فقط و نمیزد حرفی

 

 یرگ من به انقدر نکرده الزم....دادی قسم و قول بابا به و مردی خیلی خودت قول به که تو_
 وقتی نکن فکر....مهراد باش نداشته من کار به کار دیگه...باشی مواظبم نمیخواد اصال بدی

 نه...میخورم غصه یا میشه حسودیم دیدمت رستوران تو دختر اون با پیش چندروز
 حسودی و بشم عاشقت بخوام که ندارم عاشقی واسه دلی من.اشتباهی در سخت!اصال
 ...هام آرزو کنار.بکنم زندگیمو میخوام فقط من...کنم

 

 .شدم پیاده ماشین از و زدم آخرمو حرف.بزنه حرفی نذاشتم

 

 و بود جدایی ما قرار....مهراد نکن ادعا رو بود نخواهی و نیستی که چیزی اون هیچوقت_
 ثلم نبود الزم!بگیری بابام از منو رفتن مجوز که میشد ختم این به تو مردونگی...بس

 رو بذاری منت هــی االن که کنی مواظبت دخترش از بدی قول بهش خسته دل عاشقای
 ...بده رو طالقم و باش نداشته بهم کاری!کن عمل واقعیت قول به و باش مرد....سرمن

 

 !!بهتر..نشد رفتنم مانع

 ....سن درو کنار ببرتم گفتم راننده به و گرفتم تاکسی یه.بودیم نشده دور زیاد شکرخدا
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 رمس از دست شکرخدا نه؟که یا میکنه تعقیبم مهراد ببینم کردم نگاه هم دوباری یکی
 ....بود برداشته

 مهم...نبود مهم ولی بود سختم یکم ها لباس این با.شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه
 ما معده درد.کشیدم نفس عمیق و ایستادم ها نرده لبه...میخواستم االن که بود آرامشی
 ما معده درد از نه....نریزم اشک که میگرفتم دندون رو لبم مدام...سراغم بود اومده دوباره
 اصال زد حرفشو مهراد هرموقع که ببرم یاد از رو چیز همه بتونم باید من...دلم رو درد از

 نمیومد فرزاد با روز اون هیچوقت کاش ای....میزنه؟ حرف کی میگه؟از چی داره ندونم
 ..هــی....ببینه وضع اون تو منو که دنبالم

 دش کال زندگیم!!...میکردم فکر عاقالنه یکم کاش ای... نداشت وجود عرفان اصال کاش ای
 بزرگ نک پاک یه با اصال نه یا...بکشم زندگیم رو قرمز بزرگ ضربدر یه میخواد دلم...اشتباه
 و نزدیک مادرم و پدر با انقدر خودم رو ام رابطه!کنم شروع اول از و کنم پاک چیزو همه
 ...بذارن تنهام دقیقه یک حتی نتونن که میکردم قوی

 انعرف ی دلباخته و نبینم خودم جز رو هیچکس تا نمیشدم مغرور خودم به انقدر کاش ای
 !میترسم...عاشقی و عشق از میترسم دیگه!من...بشم

 بوسه نممیبی! بازهم ولی...نیستن واقعیش پدر و مادر رضا و فرانک میدونه اینکه با سپیدار
 به مهربونیاش میبینم...پدرش و مادر پیشونی و گونه رو رو صبحش روز هر های
 با یکم اگه...میبینم خودمو فقط... شدم خودخواه خیلی میگه راست مهراد...من ولی...!اونارو
 یم بیشتر محبت میدادم،شاید رو گهگاهیشون های محبت جواب و بودم خوب بابا و مامان
 ....دیدم

 ...خورد گوشم به کسی زدن گیتار صدای

 داشتوص غم ولی فهمیدم نمی آهنگشو معنی!میخوند غمگین...بود دلنشین خیلی صداش
 ...اس گرفته حالش فهمید میشد...میزد موج

 دبو آشنا اش قیافه خیلی... باال آورد نگاهم،سرشو سنگینی از...ساله 21 حدودا پسر یه
 بودم مطمئن ولی دیدمش کجا نمیومد یادم...بود معلوم اون چشمای تو هم تعجب رنگ!
 !دیدمش که



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
205 

 ... مسمت به اومد خودش شد تموم که آهنگ...بود نشسته نیمکت رو من از تر اونطرف یکم

 !خارجیه بود معلوم اش قیافه از

  گفت و کرد دراز سمتم به دستشو

_Hel l o… 

  گفت کوتاهی ی خنده تک با که ندادم نشون العملی عکس

_Oh…my god! 

  گفت بزنه حرف ایرانی داشت سعی که دار خنده لحجه یه با

 گفتم؟؟؟ درست...!پرور...مهر آلــاگل..آ.. اومــمــم!... هستی ایرانی...تو_

  گفت و خندید بلند که بود دار خنده ام قیافه نمیدونم... رفت باال تعجب از ابروهام

 ...! شده بامّزه خیــلی...  ات قیافه_

  گفتم اخم با

 میشناسی؟؟ کجا از منو و هستی کی بگو میخندی؟حاال چقدر بسه خوب خیله_

 گفت تعجب با

 !باشی خشن انقدر... ا مــم ...کــه نمیـــاد اصــال ! ات قیافه..به_

 !راحتی هرجور...اوکی_

 گفت و گرفت دستمو که برم برداشتم قدم

 ...فتحی ؟؟استاد درسته داشتی کالس یک !!نبود؟ یونی اول روز امروز مگه !!کن صبر_

 گفتم و سمتش به برگشتم

 هستیم؟؟ همکالسی جدا؟یعنی_

  گفت نیمکت به اشاره با و داد تکون سری 
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 ...بشینیم؟؟لطفا میشه_

 دادم پیام سپیدار به و آوردم در کیفم از گوشیمو.نشستیم...رفتم نیمکت سمت به تردید با
 چیزی پرسید مهراد اگه...هستم سن رود کنار االن.بیرون نرفتم مهراد با من سپیدار_
 .نباش نگران.خونه میام زود.نگو

 ؟؟....آقای من با داشتید کاری خوب_

 !سالمه21...هستم سابین من!!کنم معرفی رو خودم کردم فراموش! من خدای... اوه_

 خرمایی موهای و ابرو و سفید پوست...خخخخ میومد اش قیافه به!!! اسمی چه..!سابین
 و بانمک کال...زدنش،اسمش اش،حرف قیافه...داشت جالبی ی قیافه درکل...رووووشن
 .بود بامزه

 ...خونه برگردم باید امرتون؟من حاال.شدم معرفی قبال که منم.خوشبختم_

 !پس میرسونمت من...باشه آزاد وقتت شاید گفتم.نمیشم مزاحمت!متاسفم...اوه_

  گفتم و شدم بلند جام از

 .میرم خودم!ممنون نه_

  گفت و برداشت گیتارشو شد بلند

 ...گرفتم رو وقتت من...!که نمیشه_

 !نمیشناسمش هنوز من...نه ولی!!!خونه تا دربست!!!ها گفت نمی بدم

 ...! کنه پنهان رو اش خنده میکرد سعی کردم ام قیافه چاشنی اخم یکم

 !!!!خداحافظ میرم خودم...که گفتم_

  شنیدم می رو اش خنده صدای...کردم تند پا و

 ؟؟؟OK..نمیترسم...ها اخم این با من!دختره هـــی_

 ونهدیو اینا دست از من چیکارکنم؟؟اووف من...نترس که نمیترسی خوب!دیوونه ی پسره
 ...خیلیه نشم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
207 

 ...!!!هـــعی...!سوارنشدم تهران تو شدم سوارتاکسی اینجا که انقدر

 ...رسید موقع همون هم مهراد ماشین ایستاد که تاکسی

 ...داخل رفتم بندازم مهراد میرغضب ی قیافه به ای دیگه نگاه اینکه بدون و شدم پیاده

 االن؟؟؟ تا بودی کجا نداد گیر خداروشکر

 ...اومد سپیدار که شدم ولو کاناپه رو

 گذشت؟؟ خوش!!عجب چه به به_

  کشیدم رو لپش و خندیدم

 !!نرم جایی تو بدون دیگه شد تجربه....اصالاا_

  گفت و کرد نگاه بهم چشماش تو شرمندگی با

 تر بداخالق میگیره زن یه مهراد آقا میکردم فکر همیشه...گفتم کم بگم خوبیت از هرچی_
 .... اونوقت خودش از

  نیمک نگاه سرمون پشت به و بخوریم محکمی تکون هردومون شد باعث مهراد محکم صدای

 قراره و دارم اخالقی چه من باشه مربوط خدمتکارام به نمیکنم ؟؟؟فکر...چی اونوقت_
 !بودم کرده طی رو جریان این پدرت و مادر با هم قبال!!!چیکارکنم

 ...سالن تو اومدن سراسیمه رضا و مهراد،فرانک بلند صدای از

  گفت و باال آورد دستشو مهراد که بزنم حرفی خواستم

 از لقب تا رفته یادتون انگار...میدید گوش شماها و میزنم حرف من فقط االن!هـــیسسس_
 ...کردید می اطاعت کی حرف از آالگل

  گفتم قیض با و ایستادم

  باشه قرار اگه!!نزن حرف نداری خبر وقتی میگی؟؟خواهشا تند تند خودت واسه چی_
 ....نفر سه این نه منم اون بشه بازخواست و مجازات کسی
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 به االن از قوانین کنید جمع رو حواستون االنم!داره قانون و نظم خونه این!نکن دخالت تو_
 یادتونه... دوم قانون خصوصا...چیه مجازات میدونید خودتون نشه رعایت بعد
 ....وگرنه نمیکنه پیدا درز بیرون به خونه این از حرفی کوچکترین....که

 ... میکنم خواهش باشید آروم!شماست با حق...آقا بله_رضا

 غریب ورکش یه تو....کنم زندگی ای خونه چنین تو نمیتونم یکی من!! نیست پادگان اینجا_
 برم من کنم میذاری؟؟؟فکر هم قانون...کنار به ات مسخره اخالق اون با که خودت
 ... نمیشن مجازات تو زیردست هم نفر سه این حداقل!بهتره

  گفت مهراد که برم تا بهشون کردم پشت

 ... صبرکن!!میشی راحت زودی به_

 .کردم قفل رو در و رفتم اتاقم سمت به داغون اعصابی با

 ...نمیره یادم از آخر لحظه اون تو سپیدار اشکی چشمای...مهراد بهت لعنت

 !!لیاقت بی...باباش مامان و سپیدار جلو شدم ضایع بدجور

 ور فرزاد شماره ناخودآگاه و برداشتم رو گوشی کن خورد اعصاب فکرای این از فرار برای
 ...گرفتم

 داد جواب باالخره انتظار و بوق کلی از بعد

 ؟..بله_

 ...ســالم_

 !میومد صدا هم کلی نیست گوشیش به حواسش که جاییه انگار

 ؟..فرزاد الـــو_

 داد جواب حسابی درست باالخره...رو خط اونطرف صداهای بدم تشخیص نمیتونستم

 بفرمایید؟؟؟ جانم_

 ....آالگل فرزاد؟؟منـــم_
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  گفت ذوق با و کرد کوتاهی مکث

 ؟؟؟ خوبی!!!!عــجــــــب آال؟؟؟خودتـــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه_

 توچطوری؟؟؟...فرزاد خوبم_

 !!!معرفت بی خوبم منم_

  گفتم بود باالرفته ناخودآگاه که ابروهایی با

 مرده؟ رسیدم سالم ببینی تو نزدی من به زنگ یه....معرفته بی کی مــــــن؟؟؟معلومه_
 ام؟ ام؟زنده

  گفت خنده با

 دمهرا..خبر چه ببینم بگو بزنی؟؟خوب غُــر میخوای صبح تا کوچوولووو مـــوش بسه_
 !!نمیده جواب اصال میزنم زنگ بهش...تو بدتر که چطوره؟؟اون

  گفتم و زدم پوزخندی

 میکنید؟ ؟؟چیکارا...چخبر شماها.میرسونه سالم خوبه اونم_

 ....بود شده کمتر صداها

 

 که زدی زنگ تو بفهمن اگه.سینما اومدیم بچها با االن خالی جات! نیست خاصی خبر_
 !سرشون رو میذارن رو سینما

 رفتی؟ کیا با مگه_

 ...شیما و شایان و مژگان_

  گفتم حسرت با

 !!!!خواست دلم منم بـــــــشه کوفتتون وااای_

  گفت و خندید
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 !شده ذره یه برات دلمون همه بخداماهم....کوچولووو آبجی دلت قربون_

  گفتم.. خورد تاب لب به نگاهم

 به اومدن از بود چی من هدف میدونی که خودت..فرزاد برگردم نمیتونم که فعال_
 تصویری تماس "Skype"با باشید هم پیش همه بگو بهم رو ساعتی یه فردا ولی...اینجا
 !بزنم حرف باهاتون میخوام

 .میمونیم تماست منتظر و میدم خبرت حتما...گلم عالیه_

 خداحافظ.همه به برسون سالم...فرزاد ممنون باشه_

 .خداحافظ باش خودت مواظب....چــشم_

 !نکنه چیکارت خدابگم مهراد....پیشم؟؟؟هـــی نیومد سپیدار چرا

 ارسپید ولی میومد بدم کار این از درسته...رفتم مهراد اتاق سمت به و شدم خارج اتاقم از
 .بودم من مسببش اتفاقات این هرحال به!داشت رو ارزشش

 ندوربی از حتما.داد ورود اجازه... رسید گوشم به خشنش صدای زدم اتاقش در به چندضربه
 .دیده منو

 !ادب بی...بود من به پشتش و بود کشیده دراز تخت رو

 .مقصرم من.نداشتن تقصیری کردی؟؟اونا اینجوری چرا_

  گفت ریلکس

 .میدونم_

  گفتم.. گرفت لجم بودنش پرو از

 !جدابشم سپیدار از نمیتونم من_

  گفت و سرم زیر گذاشت دستشو.سمتم به چرخید

 یه مامیکنی؟؟حت لج چرا.بودم نکرده بحث تو اندازه به باهیچکس عمرم تو...آالگل کن بس_
 ... نه میگم که میدونم چیز
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 ما بابا.بکنی کاری نمیتونی توام...منه دوست سپیدار...نمیام کنار هرکسی با من میدونی_
 گیر دوستام به بخوای که نیستی بابام ننه...سرگرمیم خودمون داریم؟؟برا تو به چیکار
 ...بدی

 ...نگفت چیزی و کرد پــوفی

  گفت و نشست جاش تو بگه چیزی تا موندم یکم

 با..رضا..فرانک.. سپیدار با مهربونیا و رفتارا این از کسی جلوی ولی....خب خیله_
 اومدم بخاطرش که چیزی همون دارم مهم جلسه یه فردا من!نداری هیچکدومشون

 !باشه آروم ذهنم و فکر چندساعتی من بذار و اتاقت تو برو لطفا االنم...اینجا

 _ گفتم لمهک یک تنها بکنم تشکری یا و پیداباشه صورتم تو آثارخوشحالی بذارم اینکه بدون
 ...شدم خارج اتاق از و ! باشه

 ...ایــشش...برنگردی دیگه بری...نباشی فردا که بهتر همون اصال!!بهتـــــر

 دهچیش انگار بود زده غمبرک همچین...سپیدار اتاق تو رفتم اول. پایین رفتم یکراست
 ..کردم شنگولش و شاد و زدم حرف باهاش کلی خالصه!!!حاال

 اراحتن و منم مقصر که گفتم بهش بود شرمنده کلی بیچاره...فرانک پیش رفتم هم بعد
 ...و نباشه

 یه باغبان...پیششون رفتیم باهم.هستش باغبان پیش سپیدارگفت... گرفتم رضارو سراغ
 !مهربووون خــــــــــیلی و بود چهره خوش و مسن مرد

 ...اتاقم واسه بیاره خوشگل گلدون چندتا گفتم بهش

 حالمخوش خیلی! کنه نام ثبت اونم تا دانشگاه بریم میخواییم سپیدار با صبح امروز ...

 دنبالمون بیاد1 ساعت گفتیم بهش و رسوند مارو رضا ...

 تا تیمنشس حیاط تو های نیمکت رو رفتیم بعدهم و دادیم انجام رو سپیدار کارای رفتیم اول
 ...بشه شروع کالسم

  گفت و درآورد کوچیک ساندویچ دوتا کیفش تو از سپیدار
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 ...بخور!!! پــز فرانک خوشمزه ساندویچ یه اینم_

 گفتم و خندیدم

 !!زدی هم رو من رکورد که تو!خوردیم صبحانه پیش دوساعت دخترهمین_

 ...!!خوردم حرص نام ثبت این سر چقدر من نمیدونی تو..آالگل نه_

 حرص؟؟ چی واسه...وااا_

  گفت و داد قورت اشو لقمه

 !!داشتم استرس دیـــگه نمیدونم بابا ای.... بگن یا پره ظرفیت بگن موقع یه مثال!نمیدونم_

 کنن؟؟؟ رد تورو میتونن مگه معدلت و نمرات این با آخه...تو دست از_

 نسابی دیدم که خوردم ساندویچو تیکه یه منم...نزد حرفی و بود خوردن مشغول همچنان
 لواصو ادا هم رفتنش راه بشر این...رولبهام اومد لبخند ناخودآگاه...سمتمون به میاد داره
 ...بود

 !!!عــــزیــز آالگل ســـــــــالم_

  گفت دوستمه فهمید انگار سپیدار به نگاه با و

 !!گــرامی... بانوی شما به سالم_

 به هنگا یه و باال آورد سرشو بامزه حالت یه بود،با پر زیاد لقمه حجم از دهنش که سپیدار
 وشونهرد قیافه از!!!!عجـــــــــیب میکرد ُســــــــــرفه...افتاد سرفه به بعد و کرد سابین
 چی لمث هم سپیدار میچرخید خودش دور به و بود شده گیج که سابین!!!بود گرفته خندم
 کمر هب چندضربه خندیدن حین... بکنم کاری نمیتونستم خنده شدت از...میزد پا و دست
 ...آورد واسش آب لیوان یه زیـــــاد سرعت با سابین و زدم سپیدار

 شدت از خخخخخ...سپیدار حلق تو بریزه رو آب خودش میخواست زور به دیوونه سابین
 ...میومد چشمام از اشک خنده

 !!!!شد خـــــــــفـه بخوره خودش بده دیوونه خوووب_
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 خفه رسپیدا بچم اینکه از قبل بود هرنحوی به خالصه.... بود گرفته خندش هم خودش دیگه
 ....!!شد آروم و کرد جان نوش رو آب بشه

 االن؟؟ دفعه؟؟؟خوبی یه سپیدار چیشد_

 اهنگ سپیدار به متفکر هم سابین...!هست طوریش یه میکردم احساس...داد تکون سری
 حرفاش نصف که بود هول انقدر و درهم اخمای با شد چش نمیدونم دفعه یه...میکرد
 ...!فارسی نصف و بود انگلیسی

 _sorry… شدم مزاحمتون ..bye… 

 ...!میکرد بازی انگشتاش با و بود پایین سرش سپیدار 

 دفعه؟؟ببینمت؟؟؟ یه سپیدار؟؟؟چیشد_

 ..میکنه گریه کردم احساس که کردم بغلش...باال آورد نمی سرشو...داشت بغض انگار

 !خودت تو چته؟نریز بگو...دختر نکن ؟؟نگرانم جــونم؟؟؟چیشد سپیدار_

  گفت و کرد پاک اشکاشو

 .میزنیم حرف تفریح ساعت برو...میشه شروع کالست االن_

  گفتم و بلندشدم جام از دلی دو با

 .فعال باش خودت مواظب رفتم من پس...باشـــه_...

 !فکره تو بود معلوم.... نزد حرفی

 گفتم و برگشتم که بودم نرفته بیشتر دوقدم

 من؟ پیش کالس سر بیای ؟؟؟نمیخوای..سپیدار_

 .نشستم سابین کنار.رفتم کالس سمت به ناراحتی با!بود نشده متوجه... نکرد نگاهمم اصال

 اعتس ولی بود مهربون العاده فوق که داشتیم کالس مسن نسبتا استاد یه با ساعت این
 !! اووفـــ....داشتیم کالس فتحی با بعدی
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 فتحی کالس همون مشترکمون کالس تنها فکرکنم...نبودیم مشترک سابین با رو درس این
 !هستش

 !خوبش توضیحات بخاطر شدم متوجه رو درس خوب خیلی

 همونجا هنوز سپیدار...رفتم حیاط سمت به دو با و شدم بلند جام از استاد نباشید خسته با
 ...بود نشسته

  گفت که نشستم کنارش..کرد نگاهم و آورد باال سرشو که بودم قدمیش چند

 بود؟؟ چطور کالس..!عزیزم نباشی خسته_

 نه؟؟ شدی خسته!بود خوب.گلم مرسی_

  گفت و کرد آسمون به نگاهی

 !میکردم فکر داشتم....نه_

 ...بگو بهم دوستداری چی؟؟؟اگه به_

  گفت و شد خیره روش روبه به و کرد مکث یکم

 رهایپس جز!بود ما مدرسه تو هم سابین... بودم دبیرستان که وقتی...!پیش چندسال به_
 نجاای وقتی!!بستم می دل زود....بودم احساسی خیلی ها موقع اون!بود پولدار و خوشتیپ
 !!بود گذشته از تصویری اش بقیه و دیدم رو االنش تصویر ثانیه یک فقط دیدمش

  گفت و کرد بهم نگاهی... کردم پاک هاشو اشک سرانگشتم با

 آالگل؟؟؟ شدی عاشق حاال تا_

 داد ادامه که ندادم جوابی

 ردمک پیدا خودمو وقتی...سابین ی، لحظه یه حتی دیدن بود شده ام مدرسه به رفتن امید_
 یه اون_ میگفت دوستم...!نمیبینم هیچکسو دیگه و شدم سابین عاشق بدجــور دیدم که
 باهاشت_ میگفتم غرور با منم!!!هستین مردم خونه خدمتکار خانوادت و تو و پولداره بچه
 ثلم...نیست مهم براش هیچی دیگه دارم دوستش من بفهمه وقتی سابین!میکنی فکر
 !!!خودم
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 داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 های حرف تمام...عاشقتم من سابین گفتم بهش...پیشش رفتم و کنار گذاشتم غرورمو_
 دوست باهم چندماهی...پذیرفته دل ته از منو کردم فکر...ریختم پاش به رو ام عاشقونه
 ...اینکه تا...بیرون برم عشقم با تا بیرون میزدم ازخونه...بودیم

 داد ادامه و کرد مکثی... گرفت دندون به لبشو

 تک به و کرد جمع...و مدیر چشم از دور حیاط تو رو مدرسه بچهای همه روز یه اینکه تا_
 هب سابین رسید من به وقتی....میکرد پخش هارو کارت دوستش.داد دعوت کارت تکشون
 زیچی!نبود مهم این...گذشت کنارم از بده بهم کارت اینکه بدون اون و کرد اشاره دوستش
 تادهایس غرور با سابین کنار که دختر اون بدونم که بود این بود مهم و میسوزوند دلمو که

 و دآور  باال و گرفت دخترو دست!! شناختم نمی مغرورو خودخواه سابین این کیه؟؟؟دیگه
 دیگه ...!!!هست.... عشقم،نامزدم معرفی مناسبت به... دعوت این و کارت این:_ گفت
 لبق شکستن!من شکستن....لحظه اون بود بــد خیلی...آال نمیشندیم حرفاشو بقیه

 ..!پاکم احساس...کوچیکم

 گفتم و کردم نگاه بهش متحیّــر

 !!گذاشت؟... کنار رو تو راحـــتی همین به یعــنی وااای..و_

  گفت و زد لبخندتلخی

 ؟؟؟نپذیرفتی رو عشقم و من کردی؟مگه من با اینکارو چرا سابین..:_ گفتم بهش روز یه_
 آسلی عاشق من!نمیخوام تورو من که میکنی درک باشی عاشقم واقعا اگه:_گفت بهم

 !!نمیخوام رو اون جز کسی و هستم (نامزدش)

 ...!باشه کرده اینکارو سابین نمیشه باورم هنوز من وای_

 گفت و کرد پاک هاشو اشک

 تا گذشتم احساسم و ازخودم من...باشه خوشبخت اون که اینه مهم!آالگل نیست مهم_
 هست؟؟ کی بعدیت کالس!!!...بشه خوشبخت عشقم

  گفتم و کردم ساعتم به نگاهی
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 خونه؟؟ توبری میخوای...1ساعت تا.کالس سر میرم دیگه نیمساعت_

 !میمونم... نه_

 استراحت خونه برو نکن تعارف بامن... سخته واست گذشته یادآوری میدونم...سپیدار_
 !شتهگذ یادآوری کافیه امروز واسه...ببینی اینجا رو سابین بارها شاید بعد به امروز از.کن

 گفت و کرد نگاهم شرمنده

 ....بود نکرده درک منو خوبی این به هیچکس حاال ازت؟؟تا باشم ممنون چجوری_

  گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 ...! کنی تشکر و باشی شرمنده نیست الزم!کنارم اومدی تو غربت تنهایی این تو_

 .سرکالسم رفتم رفت،منم سپیدار اینکه از بعد

 گفت و شد رد کنارم از که میگشتم سابین دنبال باچشم

 میخونه؟ درس بود؟؟اینجا دوستت... دختر...اون_

  گفتم عادی و نشستم کنارش منم.هانشست صندلی از یکی رو

 چطورمگه؟!کرد نام ثبت امروز. اینجا بیاد فردا از قراره!دوستامه بهترین از یکی...آره_

 گفتم و بستم رو جزوه..!میداد نشون اش جزوه های نوشته خوندن مشغول خودشو

 چطور؟؟ گفتم! بودما باتو_

 ....بودمش ندیده یونی تو حاال تا آخه پرسیدم همینجوری.هیچی..هـــا؟؟_

 محالت این از باتعجب.بود صورتش روی روبه صورتم که جوری آوردم جلو سمت به سرمو
  گفتم و انداختم باال ابرویی..کرد بهم نگاهی

 ؟؟؟؟؟ ندیدیش یونی تــو فقط_

 ...بلندشدم ازجام و برگشتم اولم حالت به سریع استاد صدای با که بگه چیزی خواست
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 ـــــاوال !!!میترکوندم الو سابین با داشتم من انگار میکرد نگاهم جوری یه فتحی استاد
 درس تا زد صدا منو اسم نرسیده هنوز...کردم نگاه بهش و کردم اخم خودش مثل منم...!
 استاد نای توضیحاتم تو ولی... بدم فول و بودم خونده شکرخدا...بدم توضیح رو قبل جلسه
 ...گرفت ایراد ازم دوبار یکی ای عقده

  گفت فتحی که سرجام برگردم خواستم

 مهرپرور؟ خانوم_

  گفتم جدی و اخم با و برگشتم

 بله؟_

 گفت و کرد اشاره اول ردیف خالی صندلی تک به

 .بنشینید اینجا رو کالس ساعت ادامه_

  گفتم و شد بیشتر اخمم

 بـــــله؟؟؟_

 .خانوم نگیرید رو کالس وقت.سریع لطفا.!!کنم تکرار رودوبار حرفم ندارم عادت_

 و تمرف توپ غره چشم یه اونم به میخندید ریز ریز سابین برداشتم رو وسایلم قیض با
 ...جلو ردیف برگشتم

 اموه چشم خونه تا و شدم رضا سوارماشین!!بود سنگین کالسها...شدم خسته واقعا امروز
 .شدم پیاده و کردم باز هامو چشم رضا صدای با که میبرد خوابم داشت کم کم... بستم

 محض به و شدم اتاقم وارد...میومد خوابم شدید...خوردم رو ناهارم آلود خواب های چشم با
 ...برد اومد،خوابم فرود بالش رو سرم اینکه

 .کردم نگاه سپیدار به و کردم باز ازهم زور به هامو چشم کسی دست های تکون با

 نشستم توجام و کشیدم صورتم به دستی

 نمیکردم بیدارت خواب از نداشتم کارواجب اگه...جان آال ببخشید_
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 چنده؟ ساعت گلم نداره اشکال_

 .عزیزم شبه 1 ساعت_

 داشتی؟؟ چیکارم خوب...خوابیدم زیاد چه اووه_

 مهراد آقا.کرده برگذار دخترش نامزدی مناسبت به مهمونی  یک پدرم عموی...راستش_
 بیرون رفتن هم مهراد آقا... میشه ناراحت پدرم چون برم مجبورم منم بریم ما که داد اجازه
 ... گردیم برمی زود ماهم البته...نباشین تنها شماهم که میاد زود گفت ولی

  گفتم و زدم روش به لبخندی

 ...میاد زود مهراد نباشید نگران.بهتون بگذره خوش برو توهم...گلم نداره اشکالی-

  گفت مهربون

 .بیای ما با شماهم میشد کاش ای...عزیزم ممنون باشه_

 ...!حاضربشه تا رفت سپیدار و کردم تشکر

 رخب بودم منتظر بینهایت!بود نشده فرزاد از خبری...کردم آب پر رو وان و شدم حمام وارد
 ...ببینم رو تکشون تک و بزنم زنگ بهشون  تا بده

 .بودم شده شنگول و شاد حسابی... بیرون اومدم بودم حمام تو که یکساعت بعد

 الک...پوشیدم سفید جین شلوار و یاسی شومیز یه....بافتم ساده و کردم سشوار موهامو
 !زدم هم یاسی

 واسه بودم شده جـــــــیگری...کشیدم پررنگ حسابی رو قرمز رژ اما کردم هم آراش یکم
 !!!خودم

 شدم پایین راهی و برداشتم رو تابم لب و گوشی و پوشیدم سفیدمو های صندل

 .بزنم زنگ میتونم کی که بودم فرزاد خبر منتظر

 تا باشم سرگرم آوردم خوراکی خودم واسه آشپزخونه ت رفتم و کردم روشن رو وی تی
 .کنه خبرم فرزاد وقتیکه
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 قبال هک عاشقونه فیلم یه...میشد پخش داشت قشنگ فیلم یه موقع همون خوبم شانس از
 مداشت دیگه فیلمه نخ تو بودم رفته حسابی...داشتم دوسش خیلی ولی بودم دیده هم

 تی پای نیم   و دوساعته.. اوووه... کردم ساعت به نگاه....بودم خورده چیزی اتقدر میترکیدم
 .. هستم وی

 که هم مهراد...وااا.نبود فرزاد از خبری هنوزم انداختم گوشیم به نگاهی.. گذشتا زود چه
 ..! راحتترم من نیاد بشر این بهتر اصال!!نیومد

 . اومد گوشیم ام اس صدای موقع همون که تابم لب سراغ رفتم و گذاشتم شاد آهنگ یه

  بود فرزاد رفتم گوشیم سمت به خوشحالی با

 !بزنی؟ زنگ میتونی.. هستیم جمع شما خونه همه چطوری؟؟االن... آالگل سالم_

 .میزنم زنگ االن.. عــالــی هم خیلی اووه_

 .. میداد ارور و نمیشد وصل میکردم هرکار اما کردم روشن تابمو لب

 ...بود فایده بی همش ولی بود چی مشکلش نمیدونم...بود شده خورد دیگه اعصابم

 ... نداره شارژ عزیزمممم تاب لب اومد اخطار خوووبم شانس از....اااااه

 ؟؟؟؟ میشد پیدا لعنتی شارژر این مگه حاال.. اتاقم تو رفتم سریع

 ...پایین رفتم دو با و کردم پیداش اتاق گوشه باالخره

 بود فرزاد..میخورد زنگ گوشیم

 فرزاد؟؟ جانم_

 ؟؟ چیشد؟خوبی پس آال_

 ... میزنم زنگ االن نداشت شارژ تابم لب...نشو نگران فرزاد آره_

 بزنم؟ زنگ خودم میخوای_فرزاد

 ....اومدم کن قطع...نه نه_
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 .اوکی_

 و باال گرفت سریع سرشو آهنگ زیاد صدای از...شد وارد مهراد و شد باز در موقع همون
 نگاه بهم اینجوری چرا نمیدونم...بودیم خیره بهم هردو.انداخت سالن به نگاهی
 نکرده نگاهم اینجوری حاال تا اما!بود عادی...نبود هم خوشحال...نبود عصبی...میکرد
 !منتظره فرزاد...آالگل بیخیال... اووفـــــ...بود

 سدش برقرار تماس اینکه محض به.. کنم برقرار رو تماس تونستم و شدم موفق باالخره
 تی روی به رو)بودم نشسته من که جایی سمت به و شد خارج آشپزخونه از مهراد
 رو تاب لب صفحه یعنی.نشست من از تر اونطرف و کرد کم رو آهنگ صدای...اومد(وی

 .ببینه نمیتونست

 : کشیدم جیـــــــــغ خوشحالی از که گفتن چیزی یه صدا یک و بودن جمع همه

_Happy bi rth day…(.مبارک تولدت)!!! 

 بدترمن دیگه اون...انداختم نگاهی مهراد به بعد و اونا به اول ناباوری با.. زدن دست واسم
 !!!نبود یادم خودمم...تولدمه نمیدونه اصال که معلومه....بود

 بگی؟ چیزی یه نمیخوای خوووب_فرزاد

 ؟حســابی!؟.. بگم چی موندم که کردید سورپرایز منو قشنگ انقدر ها شما وااااای_
 ...تکتون تک از ممنونم...بخدا نبود یادم خودم اصال...کردین غافلگیرم

 کردید گذرونیاتونو خوش شیــــــطون ای چطوره؟ آالگل؟مهرادجان خوبی_هادی عمو زن
 نداشتی؟؟؟ خبر خودت تولد از میگی االن

 گفت و خندید شیما... کردم نگاه مهراد به حرص با من و خندیدن همه حرفش این با

 واست هدیه عالمــــــــــه یه ما ببین!!!ببینــــمممم روکن رو ات هدیه بـــــــدووو_
 ...!!!برسونن بدستت اینارو نمیذارم ندی نشونم رو مهراد های هدیه گرفتیمتا

  گفت شوخی با مژگان که زدم لبخندی

 !زده هم تیپی چه توروخدا نگــــــا ...بیار بـــدو دیگه میگه راست_
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  گفتم و زدم زوری لبخند

 جاتون وااای...جوون  عمو زن بگم چی نمیدونم دیگه شدم غافلگیر امروز بس از آخــه_
 ...مهــراد امروز خالی

 دادم ادامه و آوردم در عاشقارو ادای الکی

 دونفره جشن یه بعد تازه عـــــــــالیییی رستوران یه برد منو...عــزیزم مهراد  ...اره_
  ...گذشت خوش کلی خالصه و اومدن دانشگاهم دوستای

 ...میترکید داشت سرم دیگه میگفتن چیزی یه هرکدومشون

 !! ببینیم بیار کادوتو مادر خوب_مامان

 !! بگم دروغی چه بودم مونده دیگه

 .میارم وقتش به اونم چشــــــم_

 نمیتونستم اما... ای فاصله هیچ بدون!نشست کنارم و سمتم به اومد و شد بلند مهراد
 !!!میزدن دید مارو و بودن  شده چشم همه بدم نشون العملی عکس

 فتگر  ازم نگاه مهراد... شدیم خیره همدیگه چشمهای تو کوتاه لحظه چند... چندثانیه برای
 مستت عطرش بوی.. کرد نزدیک خودش به بیشتر منو و گردنم دور انداخت دستشو و

  کرد نجوا زیرگوشم ...بود کننده

 !!کن تحمل دقیقه چند یه_

 ...گوشم رو گذاشتم دستمو و شدم جوری یه گوشم زیر نجوای این از

 ابتث رفتارش این کاش ای!!مهربون و مودب خیلی...کرد احوالپرسی و سالم تکشون تک با
 رفتار چجوری که داره تو برای فرقی چه مگه..آالگل میـــــگی چی...!بود همیشگی و

 ؟...میکنه

 ...میزد حرف اونا با و میکشید بازوهام روی گونه نوازش انگشتاشو

 گفت بهشون و کرد من به نگاهی نیم خنده و شوخی با
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 !؟؟....!دارید چیکارش!!!!گیرآوردیدهـــــــــا تنها منو خانوم_

 اینام گهم حاال اووف...کنم تحمل وضعیتو این نمیتونستم دیگه...میزدم لبخند الکی هی منم
 بودن؟؟ کن ول

 ...گذاشته جا ماشین تو پرته حواس خانومم ولی بهش دادم اشو هدیه _مهراد

 ...دوربین جلوی اومدن مهراد پدر و مادر تنها و کنار رفتن همگی بعد یکم

 گفت تولدم،مادرجون تبریک و احوالپرسی و بعدازسالم

 ...!نکنیــا دیگه؟؟اذیتش هست دخترم به حواست مهراد_

 نباشی؟؟ مراقبش و باشی داشته دوست رو کسی میشه حرفیه؟مگه چه این مــادر ا ا ا   _

 مهراد و من!رفت ازبین سریع خیلی اما...لبهام رو اومد لبخند حرفش این از ناخودآگاه
 ی ادامه...بره یادم نباید هیچوقت...!تظاهره و دروغ همش حرفا این و نداریم بهم ای عالقه
 !جدامیشیم ازهم زودی به...دیگه هیچکس نه هست مهرادی نه...خودم خودمو زندگیم

 آالگل؟؟؟_مهراد

 گفتم هول و گرفتم زمین از خیرمو نگاه

 بــله؟؟؟...بَ _

 !!!بودن شما با پدر کجاست حواست_مهراد

 ...دفعه یه رفتی فکر دخترم؟؟تو شده چیزی_مادرجون

 گفتم و زدم مهربونیش و نگرانیا به لبخندی

 گفتم پدرجون روبه و  ...!نیست چیزی مادرجون نه_

 ...پدرجون نشدم متوجه ببخشید_

 !شد بیشتر مهراد به شباهتش که زد لبخندی پدرجون

 چطوره؟؟ چخبرا؟دانشگاه میگم_
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 .کردم نام ثبت اس هفته یه تازه خوبه اوضاعش دانشگاهم...جون پدر خوبه چیز همه_

 !بود شده آروم  دلم...کردیم قطع رو تماس و زدیم حرف باهاشون دیگه یکم

 جام از منم.شد بلند کنارم از و برداشت شونم رو از دستشو کنه نگاهم اینکه بدون مهراد
 ..بلندشدم

 باهاش طالقمون درمورد که افتاد ذهنم به....بودیم ایستاده سالن وسط حیرون دوتامون
 ...بزنم حرف

 گفتم من که بازکردیم دهان همزمان هردو.. طرفش برگشتم  بره اینکه از قبل

 میخوری؟؟ قهوه_

                                                                                               !بیاری منم واسه..میشم ممنون_
                                                                                                              بگی؟ میخواستی چیزی_
                                                                                                         خوردی؟ شام بگم میخواستم_
 ..بخور بردار چیز یه ای گرسنه اگه تو...نیستم گرسنه_

 ..شدم سالن وارد شکالتی کیک با و کردم آماده قهوه دوتا شدم آشپزخونه وارد

 ...بود بسته چشماشو و مبل پشتی رو بود گذاشته سرشو و بود نشسته مهراد

 اشو قهوه و بازکرد چشماشو.نشستم مهراد روی روبه خودم و و میز رو گذاشتم رو سینی
 ... برداشت

 گفتم بود میز به نگاهم که همینطور و و گرفتم دستام بین رو فنجون

 بندازی؟؟؟ جلوتر رو طالق جریان..میشه_

 گفت دقیقه چند بعد..بود کرده سکوت

 جواب... ببرم پیش رو جریان ای دفعه یه نمیتونم که من!مدت یه صبرکن...که گفتم بهت_
 اآشن جا هیچ و هیچی با هنوز دانشگاه رفتی تازه خودت تو بدیم؟درضمن چی هارو خانواده
 ...!!نیستی

 .برمیام خودم پس از من...باشی نگران نیست چقدر؟؟الزم یعنی مدت یه_
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 گفت بده رو دومم حرف جواب اینکه بدون

 !مدت چه نمیدونم_

 گفتم طعنه با

 مزاحم دونب تا!جدایی واسه کنی پافشاری من بیشتر باید تو اتفاقا...نمیشه بد که تو واسه_
 ردمک نام ثبت دانشگاه من.نداریم بهم احتیاجی دیگه که ما!!....ات خونه تو بیاری عشقتو
 ...گرفتی سرمایتو که توام

 .بود کرده جاخوش پیشونیش رو اخم..شدم بلند جاش از و کشید عمیقی نفس

 ...!کن صبر نهایتا هفته دو_

 ...اتاقم تو برم من بعد بره صبرکردم..باال سمت به رفت

 ...میزد ضربه اتاقم در به مدام یکی..بازکردم هم از چشمامو زور به

 زدم داد

 ...! اه دیگه تو بیا خوب.. سپیدار_

 زدن ـرغُــ با و شدم بلند.بودم شده کالفه دیگه...در به ها ضربه جزهمون نمیشنیدم جوابی
 گفتم عصبانیت با و بازکردم درو.نمیشد زده ای ضربه دیگه...رفتم در سمت به

 بـــــلـــــــــــــه؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 ...تمانداخ پام پایین به نگاه... خورد چیزی یه به پام که جلو رفتم یکم...نبود کسی ولی

 ...اونورتر افتاد و خورد باد کاغذ که بود روش هم کاغذ یه و بود کادویی جعبه یه

 ...نبود سالن تو کسی برداشتم رو کاغذ و جعبه

 روخوندم کاغذ رو های نوشته...بستم درو و اتاقم تو برگشتم

 اما میدادم بهت رو هدیه این دیشب باید...نداشتم خبر واقعا....!!!تولدت هدیه)
 ...نمیدونستم
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 .(مهراد.                                            !!!!!بدی نشون خانوادت به میتونی حاال

 قیض نپرسن؟؟؟؟؟با هـــــی که بدم خانوادم نشون من اینکه واسه فقط خریده هدیه
 ...کردم مچاله رو کاغذ

 ...هستش جعبه تو چی بدونم میخواست دلم خیلی ولی

 !!!میزد رو چشم داخلش جواهر برق... کردم باز آروم رو جعبه در

 رفتم....!!تداش برلیان نگین وسطش که ظریف نسبتا گل یه...بود خوشگل خیلی گردبند یه
 .اومد خوشم خیلی!!!بود بیست واقعا...گردنم انداختم و آیینه جلوی

 ...!در پشت بده؟؟گذاشته بهم خودش میمرد...مغرور ی پسره

 خُــل...میخندیدم خودم حرف به میکرد؟؟خودم نقدیم بهم عشق با اینو مثال میشد چی
 !صبحی اول زدم توهم منم...چیه عالقه و عشق....بودم شده

 تو برم گرفتم تصمیم....بود 9ساعت.میومد هنوزخوابم...سرجام برگشتم و اش جعبه گذاشتم
 ...کنم ورزش یکم و بود پایین طبقه که باشگاه

 نگرانش...اهدانشگ بود رفته سپیدار..پایین رفتم و لباساموپوشیدم و شستم صورتمو و دست
 !بشه بد حالش و ببینه رو سابین میترسیدم.بودم

 ..!.میکرد تعریف واسم رو دیشب مراسم و گفت تبریک تولدمو.زدم حرف فرانک با یکم

 مه بدش...بدنم کردن گرم به کردم شروع و کردم زیاد رو آهنگ...باشگاه تو رفتم بعدهم
 چند استراحت یه بعد و نشستم روصندلی.بودم شده خسته... کردم کار ها دستگاه با یکم
 ...باال برگشتم ای دقیقه

 ...میومد سپیدار بگیرم دوش یه تا.کردم ساعت به نگاهی

 ...رسید سپیدار موقع همون که پایین رفتم سریع حمام از بعد

 ...سالن تو نشستم منتظرش منم و کنه عوض لباساشو رفت...بود دمغ یکم

 ...نشست کنارم اومد نوشیدنی دوتا با
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 بود؟ چطور جــونم؟؟؟امروز سپیدار خبرا چه خووب_

 ...بود خوب_

 ندیدی؟ رو سابین_

 گفت و زد تلخی لبخند

 !دیدم...چرا_

ا؟؟_  جــدا

 تو اومد نداشتم کالس وقتی...بعدهم...بودم مشترک باهاش کالسم اولین شانس از...آره_
 !پیشم حیاط

 گفتم کنجکاو

 زد؟؟ حرف خووب؟؟؟باهات_

 اون گفت... شکستم دلتو که ببخش منو میگفت!گذشته مورد در..!آره_
 دل گفت..!کرده ازدواج سابین پسرعموی با و جداشده ازش دوسال بعد...دختره،نامزدش

 ...!شکستن دلمو و شکستم

  گفتم ناراحتی لحن با

 بهش؟ گفتی توچی خوب!بد چه..بابا ای_

 گفت و شونم رو گذاشت سرشو

 عاشق ولی بودی عاشق من مثل توهم چون...بخشیدمت رفتی که موقع همون من گفتم_
 ...!کنم عادت دوریت به تا برد زمان خیلی ولی...کرد دور ازهم مارو تقدیر...!دیگه یکی

 گفت و شد بلند جاش از

 ...مادرم کمک برم من.فکرکنم بهش نمیخوام...آالگل بیخیال_

 .اتاقم تو میرم منم.. برو گلم باشه_
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 گفتم بلندی نسبتا صدای و تعجب با

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چــــــــــــــــی_

 سکوت ی نشونه به دستمو که بزنه حرفی خواست...اومد سمتم به و بلندشد ترس با مهراد
 .باال آرودم

 جون؟؟؟ بابا شدی خوشحال_پدرجون

 گفتم داغون ی قیافه و ظاهری کامال لحن با

 !!کردید انتخاب رو خوبی موقع...شدم خوشحال خــیلی...پدرجون بـله_

 ...شدم ولو مبل رو و کردم خداحافظی باهاش سریع

 گفت نگران و نشست هم مهراد

 میگفت؟؟ چی آالگل؟؟؟پدرم چیشده_

 گفتم بودم زده زل وی تی خاموش صحه به که همونجور

 .........!اینجا میاد!!داره پرواز فردا.. گفت....بابات_

  گفت و شد بلند جاش از سریع حرفم این با

 چــــــی؟؟؟؟؟؟فردااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 وای...جریان تو بندازه رو طالق بود شده راضی مهراد تازه...وای ای!دادم تکون سری تنها
 ؟؟؟؟ داره کردن بازی نقش حوصله کی...دررررک به طالق!!خـدا

 !!برسه دخترش دوست به نمیتونه دیگه....الهــــــــــی...!بود پکر هم مهراد

 .... اتاقم تو رفتم و شدم بلند جام از حرف بدون

 یجورایی...بود شده صمیمی و گرم خیلی سابین با رابطم...بود گذشته تولدم شب از هفته یه
 ...!فرزاد یا شایان بود شده واسم

 داد جواب زود خیلی...زدم زنگ بهش و برداشتم گوشیمو...افتادم فرزاد یاد
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  سالم_

 ..!عجب خوبی؟چه.گلم سالم_فرزاد

 توچطوری؟چخبر؟...فرزاد خوبم_

 آالگل؟ شده چیزی!سالمتی خوبیم ماهم_فرزاد

 گفتم مقدمه بی

 !اینجا میاد داره مهراد بابای..!فرزاد_

 گفت بود متعجب یکم که بالحنی

 مگه؟؟؟ داره اشکالی...بیاد خوب_

 !کنم بازی نقش مهراد با مجبورم که اینه مشکلم تنها...نه_

 میزد موج صداش تو عصبانیت و تعجب

 ادامه مسخرتون بازی اون به دارید همچنان شمادوتا آال؟؟؟یعنی میگی چـــی_
 میدید؟؟؟؟؟؟؟؟

 ..بعد بشم آشنا.. و محیط و دانشگاه با یکم تا چیکارکنم؟صبرکردم خوب...اوهوم_

 زندگی این به وقت همه این چی واسه دارم هواتو خودم گفتم که من...!بیخــــود_فرزاد
 میکنم خواهش ولی بشناسمس من و باشه بهترین رفیقم دادی؟؟؟هرچندهم ادامه الکی
 !!!آالگل نده ادامه...رو بازی این کن بس

 داد ادامه که نزدم حرفی

 سرگردون و حیرون االن نمیکردی رفتار گونه بچه و نمیگرفتی تصمیم سرخود اگه_
 !!!زندگیت با بازی !!کردی؟ انتخاب چیو..بود حل راه همه این!!!نبودی

 گفتم غمگینی لحن با

 نکنی؟؟ سرزنشم میشه...فرزاد کن بس_
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 داد ادامه قبل از تر مهربون و کشید عمیقی نفس

 فتاراتر  از بده حق عزیزی برام خیلی اینو؟؟؟یعنی میفهمی!خواهرمی مثل تو...آالگل ببین_
 نکنه..!!.کن تموش و نده کشش انقدر و بیا پس بود اشتباه کارت کن قبول...بشم ناراحت
 میکنه؟؟؟ نمیده؟؟هــا؟؟اذیتت طالقت مهراد

 ...!نداریم دیگه بهم کاری اصال اون منو_

 نمیشی؟ جدا ازش که آالگل بینتونه چی پس_

 گفتم دلخور

 .....میدونی که چی؟تو فرزاد؟؟؟یعنی_

 گفت و کرد کوتاهی خنده

 !که نیست جرم عاشقی و مگه؟عشق چیه حاال...ببخشید!باشــــه_

 نداری؟ کاری دیگه برم من بیخیال_

 داری دوستش واقعا اگه....نکن خورد خودتو اعصاب انقدرم باش خودت مواظب...خواهری_
 خودم.کن تمومش زودتر خواهشا اینه از غیر اگه اما...نده دست از زندگیتو و بهم بگو
 .خداحافظ...میکنم کمکت

 .خداحافظ.برسون سالم.ممنون...باشه_

 ؟..میدادم ادامه رو الکی زندگی این انقدر داشتم چی واسه واقعا

 ...نمیدونستم رو جوابش هم خودم

 بسمت مرفت و پوشیدم سیوشرتمو...بشم آروم یکم تا کوچیک بهشت تو برم میخواست دلم
 ....مهراد اتاق

 ...کردم باز درو آروم و زدم در به چندضربه

 از یدممیترس!کرد نگاه بهم اخم با و باال گرفت سرشو باورودم...بود گوشیش تو سرش مهراد
 گفتم و دریا به زدم دلو ولی...چهرش این



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
230 

 عمارت؟ پشت خوشگله حیاط اون تو برم ؟میتونم..مهـــراد_

 گفت دادو تکون سری

 !نبری خودت با رو سپیدار...بیا زود_

 .ممنون باشه_

 گفت که کردم گرد عقب

 و رنگز خیلی گفتم هم قبال باشه رفتارات همه به حواست اینجاست پدرم وقتی...راستی_
 ....!داری رفتارو همون توهم دارم سپیدار و رضا و فرانک با من که رفتاری هر.حساسه

 گفتم نداشتم حرفاشو ادامه شنیدن حوصله

 .هست حواسم باشه_

 ... شدم خارج اتاقش از سریع و

 ...نشستم تخت لبه همون رو و شدم کوچیک بهشت وارد

 !هـــــی...میزد گیتار واسم و بود اینجا شایان االن کاش ای

 دلم که اول اون به نه..نداشتم هم اینجارو حوصله دیگه حتی.بودم شده حوصله کم
 ...!االنم به نه...و اینجا بیام میخواست

 کم دبای سپیدار با رابطم االن از مطمئنم...!کی؟؟؟هیچکس با!!!بیرون میرم خونه از اصال
 چهب بیرون؟؟؟مثل میبری منو بگم مهراد به برم نمیخواست دلم....بیخیال هم رضا...بشه
 !باطـــل خیال زهــــــــی !!!میبرمت االن عـــــزیزمممم چشم میگه حتما اونم....!ها

 نمیذاره اینجا پاشو سال تا سال حاال خدا ای....میاد داره مهراد دیدم که باال آوردم سرمو
 ! اوووفـــ !!!اومدم من خوبه.. هــــــــا

 گفت میکرد نگاه آسمون به که همونطور و نشست تخت سمت اون

 باخبره؟؟؟ ما بین جریان از هم فرزاد_

 !!؟؟بزنه حرف من با میخواد هـــی جدیدا چرا...کردم نگاه نیمرخش به و انداختم باال ابرویی
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 .....!میشد جذابتر و خوشگلتر میکرد اخم وقتی....!نداشت نقصی هیچ المّصـــب

 ؟!؟!نگفتی؟_

 چیو؟؟؟؟_

 گفت و کرد بهم اندرسفیهی عاقل نگاه

 ..!پرسیدم ازت که سوالی جواب_

 مگه؟ چطور....آهان_

 نده جواب سوال با سوالو_مهراد

 چطور؟ بگو حاال.داره خبر...اره خوب_

 گفت و گرفت چشمام از عمیقشو نگاه

 ...میشیم جدا هم از برگرده پدرم اینکه محض به_

 گفتم تعجب با...جاخوردم یهووییش و مقدمه بی حرف از

 شده؟؟ چیزی_

 گفت اخم با

 !!!نمیزنی؟؟ زنگ فرزاد به راه به راه همین واسه نمیخواستی؟؟؟مگه همینو مگه_

 گفتم و زدم پوزخندی

 ..!روز اون امید به پس!نیست مربوط تو به دیگه ایناش_

 ... درآورد جیبش از سیگاری و شد بلند جاش از

 ...اینجاست نکشی؟؟؟حیف شیگار اینجا میشه_

 گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 ...!!نیست مربوط تو به دیگه اینش_
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 گفتم قیض با

 ؟..چی میکنی؟یعنی رفتار ها بچه مثل چرا مهراد واا_

 گفت و زد پوزخندی

 ....داری تو که رفتاری دقیقا_

 داد ادامه که میکردم نگاهش منتظر

 ...!باشه سومی شخص دونفره زندگی   تو ندارم دوست اصـــال_

 گفتم و شدم نزدیکش بود ایستاده من به پشت

 داری؟؟ مشکل دکترهم با تو! منه دکتر... آشنا و دوست از جدا فرزاده؟؟؟اون منظورت_

 !آره بکشه سرک زندگیم تو بخواد هی که کسی با ولی..نه دکتر با_

 بود عصبی یکم لحنم

 هک زندگی ضمن در!!خودته فاب رفیق خوبه...میخواد مارو خوبی کرده؟؟؟اون چیکار مگه_
 ...میگی اینجوری که نیست واقعی زندگی ماداریم االن

 گفت و رفت خروجی راه سمت به

 خـــــــووش دُکــــتُــــرت با میتونی جداشدیم!!صبرکنید روز چند ؟پس!؟!واقعــــا؟_
 !باشی

 گفتم بره اینکه از قبل.حسااابی بودم شده چیـــــهههه؟؟؟؟؟؟؟؟حرصی منظورش

 !!!!باشی خـــــــوووووشــشــش عشقت با میتونی توام_

 ...رفت و زد پوزخندی تنها

 ...!!!!کرد خوبترش بود خوب خیلی حالم بیشعووور

 ...گریه زیر بزنم بعدشم بکشم جییییغغغغ یه اول میخواستم
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 نیست نبینم؟؟معلوم هیچکدومشونو نحس روی دیگه شم راحت من میشه کی خدا ای
 !شده اخالق گند انقدر که گفته بهش چی فرزاد

 پیش رفت و گذاشت تنها منو اینجا اومدیم ؟؟تا چی خودش...!چه اون به اصال
 حرف اینجوری داداشمه مثل فرزاد که من ولی نداره عیب خودش عشقش؟؟؟کارای

 ...میزنه

 !!!!نیست مهم...اصال بیخیال

 ...اتاقم تو رفتم یکراست هم بعد و موندم اونجا دیگه یکم

 و تخت رو پریدم بخورم غذا اینکه بدون و خوندم هامو جزوه... دانشگاه میرفتم باید فردا
 ....برد خوابم زود خیلی

 .یوفتمب سرفه به بود مونده کم...میشدم خفه داشتم تشنگی از که چندبود ساعت نمیدونم

 ..!بمونه خالی معدم نباید نبود گفته بابا...میسوخت عجیبی طرز به هم معدم دفعه یه

 .بود شب نصفه 1 ساعت...پایین رفتم و کردم باز اتاقمو در

 ...باال برگشتم و خوردم غذا چندلقمه هم بعدش  و خوردم آب سریع

 نزدیک بیشتر هرچی... بودم آلو خواب هم هنوز...میخورد گوشم به کسی بلند صدای
 !!!بود مهراد صدای...بیشترمیشد صدا میشدم

 ... ببینه منو دوربین از و بشم نزدیک میترسیدم

 نهفکرک دید اگه که شدم خم و دلم رو گذاشتم دستمو و کردم معطل یکم اتاقم تو برم تا
  خخخ!!!وایستادم فالگوش اینکه نه نیست خوب حالم

 !نـدارم دوستت میدونی خوب خودتم!کارت پی بری بهتره..دخترجون ببین_

....... 

 گفت و داد سر عصبی ی خنده...چــی؟؟؟_
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 هم متاهل اگه.. !!!شبیــا نصفه شدی زده خواب!!میکنم؟؟؟ ازدواج باهات گفتم من_
 رفتار جور یه هردوتون.زدم هم رو آسلی قید من...سمتت نمیومدم بازم نبودم
 مثل هم آسلی...دادی انجام همونو دقیقا میاد بدم کاری چه از که میدونستی...میکردید
  !!!تو

 باز نیمه درو و شدم اتاقم وارد و ایستادم صاف....بودم حالت اون تو بس از شدم خسته
 !ندید منو خدا شکر..بود شده کم خیلی صداش گذاشتم

 تموم آسلی با گفت؟؟؟گفت چـــی!!!بوده دوست اینم با نبوده تنها جونش آسلی ماشالله
 کرده؟؟؟

 ...کرده تموم باهردوشون بفهمه باباش ترسیده حتما الهـــــــی

 شد شنرو اتاق چراغ و شد باز شدت با اتاقم در ببندم چشمامو خواستم تا و تختم تو پریدم
 گفت سریع مهراد بکشم جیغ اینکه از قبل..

 !نترس....آالگل منم هـــــیس_

 مانداخت سرمو لختش ی باالتنه دیدن با دفعه یه...کردم نگاه بهش شده گرد چشمای با
 ...پایین

 ..بود نگران لحنش

 دردمیکنه؟؟ آالگل؟؟دلت چیشده_

  فتمگ بود پایین سرم که همونطور نرم لو اینکه برای... دوربین تو دیده منو!! زرنگ آدم ای

 !!نیست مهمی چیز..نه_

 ؟ پایینه سرت چرا ببینمت_

  گفت باشه فهمیده خودش انگار نگفتم چیزی

 ...باال بیاری سرتو میتونی حاال خوب_

 بودمو گذاشته در نزدیک صندلی رو که زرشکیم شال دیدم که و باال گرفتم سرمو تردید با
 ..بود شده بهتر ولی بود کمش شال هرچند...!هاش شونه رو انداخته و برداشته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
235 

 !؟ دکتر میکنه؟؟ببرمت درد دلت ببینم بگو حاال خوب_

 تودس کردم تعجب باشه فهمیده انگار...!  بودم کرده تعجب نگرانیش و توجه همه این از
  گفت.. نیوفته پس که گرفت پیش

 قول من بعدشم...! بدم پس جواب باید بیاد پدرم فردا... ها دکتر بریم بگو بده حالت اگه_
 !!!پدرت به دادم

 گفتم قیض با و سرم رو کشیدم رو پتو و خوابیدم

 !ببند هم رو در...کن خاموش چراغو بیرون رفتی لطفا.. نیست هیچیم خیر نه_

 . نبود پیشش دقیقه دو نگرانی و مهربونی اون از اثری هیچ... بود کرده تغییر صداش

 هدیگ فردا از... ضمن در...! پدر اومدن واسه بشیم آماده باید... یونی بری نمیخواد صبح_
 ...!!!من اتاق تو میای بخوابی اینجا نباید

 نشستم سیخ توجام و زدم پس رو پتو سریع حرفش هضم با که باشه بگم خواستم

  گفتم تعجب با

 چــــی؟؟؟؟_

 رو دادم فشار دستمو و شد درهم قیافم... کردم حس معدم تو رو سوزش یه موقع همون که
 ... لعـنتـــی اه... معدم

  گفت ترس با مهراد

 !!تو؟؟ شدی اینجوری چرا بابا شد؟؟ای چت_

 !بیرون..برو..... باشی نگران و کنی مسئولیت احساس نکرده الزم_

 ..!رفت و کرد خاموش چراغو... تخت رو کرد پرت رو شال قیض با

 ...کردم پرتاب اتاق گوشه به شالو عصبانیت و قیض با منم

 وشآغ به و گرفتم نادیده معدمو درد.بخوابم مهراد اجباری حرفای به فکر بدون کردم سعی
  ..بردم پناه خواب
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  گفت فرانک به رو... پایین رفتیم مهراد همراه آماده و حاضر

 تمام...دنبالش میرم خودم... میرسه12 ساعت پدر نره یادتون...نکنم سفارش دیگه_
 .باشه من اتاق تو باید هم آالگل وسايل

 ...آقا چشم_

 .شدم مهراد ماشین سوار و کردم خداحافظی ازشون

 ..! داشتم نداشتم پرسیدن سوال حوصله و بودم ناراحت... میریم کجا نمیدونستم

  داشت نگه فروشی لباس بزرگ فروشگاه یه جلوی

 ...شو پیاده_

 .ندارم احتیاج چیزی من_

 ردنمیک نگاهم اما بازکرد واسم درو و من سمت اومد و شد پیاده ماشین از من به توجه بدون
 ..فروشگاه بطرف رفتیم و شدم پیاده حرف بدون..

 ...رفت یادم از ناراحتیم لحظه چند واسه دخترونه خوشگل لباس همه اون دیدن با

 دایص که کردم اخم و ماسید لبام  ر ،لبخند میکنه نگاهم شیطنت با داره مهراد دیدم وقتی
 ...رسید گوشم به اش خنده

 گبزر  و خوشگل گل دسته یه پدرجون واسه رفتیم بعدهم و خریدم خوشگل لباس کلی
 .شدم مواجه مهراد آمیز تحسین نگاه با و بود من با انتخابش که دادیم سفارش

 ...میخواست دلم لحظه همون دقیقا که چیزی... گرفت بستنی دوتا مهراد و رود کنار رفتیم

 میرسه؟ ساعتی چه پدرت_

  گفت و کرد ساعتش به نگاه... !12.. که گفتم_

 ... بریم باید کم کم بخور بستنیتو_
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 .دادیم ادامه خوردنمون بستنی سن،به رود به خیره و سکوت دوتو هر و دادم تکون سری

  گفت و شد بلند مهراد که بودیم پدرجون منتظر سالن تو

 !!اومد...اوناهاش_

 رپد شاید! داد دست بهم امنیت و آرامش احساس و شدم خوشحال دیدنش با چرا نمیدونم
 !!دوستداشتم خودم پدر بیشتر رو مهراد

 !بود دلتنگی پراز نگاهش بوسید پیشونیمو...گرفتم جا امنش و مردونه آغوش تو

 و دلتنگی حرفای با و کرد تشکر ازم گل دسته بخاطر کلی... کرد بغل مرونه هم رو مهراد
 .شدیم ماشین راهی اش پدرانه

 !!! میشد شروع مهراد منو بازی االن از

 اگه..!. میکنیم سوءاستفاده ها خانواده اعتماد از داریم که بود این بخاطر ناراحتیم طرفی از
 .نفهمن چیزی فعال تا میکنم تالشمو تمام پس..میشیم شرمندشون واقعا بفهمن

 ما هرابط از حرفی بود گفته بهشون مهراد چون بود جمع رضا و سپیدار و فرانک از هم خیالم
 !نزنند کسی به

 رد جلوی.گذاشتیم پدرجون اختیار در باالرو سالن اتاقای همون از یکی... شدیم خونه وارد
 منو نهببی منتظره که فهمیدم...میرفت ور گوشیش به و نمیشد وارد و بود ایستاده اتاقش
 و مشون دور انداخت دستشو میشناخت خوب پدرشو که مهراد!نه یا میریم اتاق یه تو مهراد
 شدممی وسوسه من و میشد پیدا حسابی گونش چال که لبخندی با و فشرد خودش به منو

 به حواسم من میداد نشون داشت الکی که پدرجون گونش،روبه چال تو کنم فرو انگشتمو
  نیست؛گفت شماها

 ... منتظرتونیم پایین ناهار واسه ما کنید استراحت...!پدر_

 اتاق وارد و نموندیم دیگه ماهم و گفت ای میزد،باشه برق چشماش کرد بهمون نگاهی
 ...!!! بیرون فرستادیم عمیق نفسمونو همزمان و جداشدیم هم از سریع. شدیم

 !!کنم؟؟ عوض لباسمو چجوری حاال
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 .کمدم داخل بذاره واسم فرانک بود گذاشته مهراد بودیمو خریده تازه که لباسایی

 .حمام سمت رفتم و برداشتم رو روشن آبی آستین حلقه تاپ با رو پررنگ آبی جین شلوار

  گفت تعجب با مهراد

 !حمام؟ میری_

 .کنم عوض لباس میخوام نه_

  گفت شیطنت با

 !!! کن عوض همینجا خووب_

  گفتم جدیت و اخم با

 چیه؟؟؟ ما واقعی رابطه که نرفته یادت!هست پدرت که وقتیه واسه حرفا و شوخیا این_

 ... دیدم قیافش تو رو ناراحتی و تعجب وضوح به

 .بگیرم مهرادو حال میخواست دلم چرا نمیدونم

  گفت بودم ندیده ازش تاحاال که طوری و مظلوم لحن با

 .پایین بریم باهم منتظرم کن عوض لباستو برو باشه!!....نرفته یادم.. نـــه_

 . بخونم نگاهشو نمیتونستم. بود مونده ثابت رنگش خوش چشمای تو نگاهم

 ... بیرون اومدم و کردم مرتبشون موهامو و کردم عوض لباسامو!!بود بلد هم مهربونی پس

 پوشیده رو من تاپ همرنگ تیشرت و سفید شلوار.. بود کرده عوض لباسشو هم مهراد
  بود شده تر روشن چشماش اینجوری.بود

 جلو قدم باالخره! کردم دستش به نگاهی فاصله همون از... کرد دراز سمتم به دستشو
 ستمد رو نوازشگونه شصتشو انگشت!شد چفت هم تو دستامون بعد ای ثانیه و گذاشتم
 .کرد باز رو اتاق در و کشید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
239 

 هم وت دستامون همچنان....نشستیم وی تی جلوی و پایین رفتیم.. نبود پدرجون از خبری
 !بود چفت

 رو توت خنده با و برداشت فرنگی توت یه پایین میاد ها پله از داره پدرجون دید که مهراد
 کنهن میشد باورم داشت خودمم که جوری میکرد رفتار طبیعی خیلی... گرفت دهانم بسمت
 ...هههه!!! عالقست و عشق از ناشی رفتارش

 اومد پدرجون تا و خوردم فرنگیو توت....میکردم لوس خودمو و خندیدم می الکی هی منم
 ... ندیدیمش ما انگار شدم بلند سریع

 !باشید راحت.دلم عزیزای بنشینید_

 .. شدیم زدم حرف مشغول و نشستیم کنارهم تایی سه

 ... میکردیم بازی رو معشوقه و عاشق نقش همچنان

 نیاوردید؟؟ خودتون همراه رو مادرجون چرا راستی_

 یادب نتونست و اومد پیش واسش کار اما... بیاد میخواست دلش خیلی هم فرشته اتفاقا_
 ...! پیشتون میاد اونم زودی به گفت و رسوند سالم خیلی خیلی ولی

 از...لبهام رو میومد ارادی غیر بلکه نبود الکی لبخندام دیگه میزد حرف پدرجون وقتی
 .میگرفتم آرامش مهربونش شخصیت

 ! بود بخش لذت و جالب واسم پسریشون و پدر های شوخی... خوردیم کنارهم رو ناهار

 نهات به که نگاهم... اتاق تو رفتیم هم مهراد منو کنه استراحت رفت پدرجون ناهار از بعد
 ...پرید سرم از خستگی و خواب کال افتاد اتاق تخت

  شد ولو تخت رو مهراد

 نمیخوابی؟؟_

 !! بخواب تو نه_

 ! رفت خواب به سریع و نزد حرفی دیگه
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 ...بود سررفته حوصلم بودم وایستاده اتاقش وسط سرگردون و حیرون

 ختس هاشونم تلفظ حتی... روانشناسی و فلسفی کتابای همه کتابخونش بسمت رفتم
 !!بود

 مونه میزدم حدس.رفتم اتاق پنجره سمت به و شدم بیخیال. نکردم پیدا دردبخور به چیز
 ! پیداست کوچیک بهشت که باشه ای پنجره

 اش لبه و کردم باز کامل رو پنجره و دوشم رو انداختم سیوشرتمو...بود قدی تقریبا پنجره یه
 ... بود من اتاق اینجا ایکاش.بود آویزون بیرون از پاهام یعنی نشستم

 جاش تو.کردم نگاه بهش و سمتش به برگردوندم سرمو. شده بیدار مهراد کردم احساس
 رو پنجره ات بلندبشم خواستم شده سردش کردم فکر... بود بسته چشماش ولی بود نشسته
 ...شده بیدار گرما از فهمیدم... درآورد تیشرتشو دفعه یه که ببندم

 .دادم ادامه نشستنم به بستن پنجره بیخیال

 ....نیست روش هم بخوره؟؟پتو سرما نکنه

 پتورو زمین رو و برداشتم رو بالش. بستم رو پنجره و شدم بلند! هچ من به اصال بیخیاااال
 ...کردم استراحت یکم و کردم پهن

 .. شنیدم رو مهراد صدای که بودم بیداری و خواب بین

 .عصرونه واسه... پایین بریم آالگل؟؟بلندشو بیداری_

 هایلباس و خیس موهای ...بود ریخته پیشونیش تو خیسش موهای... انداختم بهش نگاهی
 من مگه وااا...بازه پنجره دیدم که نشستم جام تو.بوده حمام میداد نشون شدش عوض
 !!!نبستم؟؟؟ رو پنجره

  گفت دید که خیرمو نگاه

 سردته؟؟... کردم باز من_

  گفتم و انداختم مهراد به رو متعجبم نگاه بود سردم یکم

 !!ها خیسه نیست؟؟موهات تو؟سردت خوبی_
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  گفت و ایستاد آیینه جلوی

 مداشت بود شده گرمم خیلی هم موقع اون... بود باز صبح تا اتاقم پنجره هم دیشب...نه_
 ...!! میسوختم

 ....بازه پنجره هم خیسه موهات هم که االنم!میشی مریض داری شاید_

 ... شد شیطون نگاهش دوباره

 . ...بیخیالی به زدم خودمو و شدم پشیمون میداد نگرانی بوی که خودم های گفته از

 ....بود گرفته درد بدنم تمام بودم خوابیده زمین رو که ام دقیقه چند همین

 نپایی راهی مهراد صورتم،همراه و دست شستن از بعد و تخت رو گذاشتم رو بالش و پتو
 ...! شدم

 پیشنهاد به هم شام.گذشت خوش کلی و خوردیم حیاط تو پدرجون کنار رو عصرونه
 ...رستوران رفتیم پدرجون

 ...االن ولی هعی گذشت  خوش بهم کلی ساعات این همه

 بخوابم دمهرا اتاق تو مجبورم اینکه به.میکنم فکر دارم و خودم با درگیرم دستشویی تو االن
 .شانس این به لعنت اه..... بزرگه تختش درسته.بخوابم نمیتونم که روزمین...

 ...کردم نگاه بود نشسته تخت لبه که مهراد به و شدم خارج دستشویی از

  گفتم که کنه بازش خواست و پنجره کنار رفت بود کالفه

 خوبی؟؟ .. مهراد_

  گفت داد تکون سری

 !نمیاد خوابم فعال من..بخواب تو_

 

 !باشی بیدار نمیتونی که صبح چی؟تا آخرش خوب_
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 !!!سرکار بره زودهم صبح..بیدار اون و میخوابیدم راحت تختش رو من بود بیرحمی

  گفت و انداخت بهم گذرایی نگاه

 ! هست جا زمین رو_

 .خوابیدم تخت گوشه رفتم و برداشتم رو بالش

 . ابهبخو بذار...ضــــرر و جَــهـنّـمُ !بود فاصله کلی بینمون میخوابید من مثل هم مهراد اگه

  گفتم و باال کشیدم هام شونه تا رو پتو

 .تخت گوشه من مثل.. بخواب تخت رو خواستی_

 .بستم چشمامو ولی میکردم حس نگاهشو سنگینی

 !نیست خوب حالش میکردم بودم؟احساس نگرانش چرا نمیدونم

 ..هـهــه!؟!؟!بود شده عوض قلبم ریتم چرا نمیدونم ها نگرانی این به فکر با

 !میزدم حرف خودم با خودم

 ...! نمیدونم_  آالگل؟ نگرانشی چرا_

 چه ههههه_   .پدرش به بدم پس جواب باید چون.. اوومم_  بگی؟ نمیخوای یا نمیدونی_
 ناشی یادنم بنظر..خیال و فکر این قلب تپش این نگرانی این!! ای کننده قانع و محکم دلیل
 و چرت همش اینا...بخوابم میخوام. بســـه   هــــیییـس_     !!! باشه مسئولیت احساس از
  ..پرته

 برخورد از دفعه یه. میخوردم وول مدام بود کرده تغییر جام چون اما رفتم بخواب باالخره
 .. بازکردم چشمامو داغ خیلی جسم یه با پیشونیم

 مهراد اتاق تو که اومد یادم کردم فکر یکم....بود تاریک کامال هم اتاق.بودم موقعیتم دنبال
 .بودم خوابیده

 یهبالش چه این وااا...میگشتم بود داغ و روش بودم گذاشته سرمو که چیزی اون دنبال به
 ؟؟؟
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 زدرا آباژور بسمت دستمو یکی اون و بود داغه جسم همون رو دستم یه. بلندکردم سرمو
 ـــغجیــــــ یه میخواستم...بود معلوم و بود نورافتاده دقیق بودم آباژور نزدیک چون کردم
 ... مهراد؟؟؟وااااییییی بازوی رو بودم گذاشته سرمو!!!! بکشم بنفش

 تمودس..بود نشسته عرق پیشونیش رو... رفت یادم عصبانیتم بازوش داغی یادآوری با
 ...!میسوزه تب تو داره وای... بود داااغ پیشونیش رو گذاشتم

 ...میگه چی فهمیدم نمی میکرد ناله ولی بیدارنشد زدم صداش

 گشتمبر  و برداشتم حوله و ولرم آب ظرف یه و پایین رفتم چیکارکنم؟؟سریع حاال خدا وااای
 ..کردم روشن رو چراغ!باال

 مکرد باز پیراهنشو های دکمه لرزون دستای با.میکردم اش پاشویه مرطوب حوله با مدام
 کم قدر همین تا اومد باال جونم...! پایین اومد تبش یکم .دربیارم پیراهنشو نکردم جرات ولی
 !! بشه

 ولی اشتمد استرس اینکه با.باال اومدم و برداشتم قرص چندتا و دماسنج و پایین رفتم دوباره
 ...نشه بیدار کسی که میدادم انجام کارامو سروصدا بی

  دادم تکونش آروم

 ... بلندشـو مهراد !؟!؟ مهـــراد_

 .بشه بلند کردم کمکش و برداشتم پیشونیش رو از رو حوله

 ..کردی تب مهراد_

 تمنداش وزنشو تحمل توانایی منم نگهداره خوب خودشو نمیتونست و بود حال بی بدنش
 باز یمهن و قرمز چشماش...داد تکیه تخت تاج به و باال کشید خودشو یکم بود نحوی هر به...
 ...بود

 آورد و گرفت دستمو مچ جونش و حال بی دست با... پیشونیش رو گذاشتم دستمو
 .. بود مهربوون خیلی زدنش حرف لحن...پایین

 ...آالگل خوبم_
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 گفتم جدیت با و کشیدم بیرون داغش انگشتای حصار از دستمو

 ! باالست هنوزم داری تب!مهراد نیستی خوب نــه_

 گفت افتاد آب ظرف به که نگاهش

 ؟!نگفتی؟ فرانک به..؟چرا کردی اینکارارو...تــو_

  گفتم و دهانش داخل گذاشتم رو سنج تب

 ! نیست حرفا این وقت االن !! هـــــــیـسسس_

 ...! بود صبح چهار ساعت! نیست خوب اصال حالش بود معلوم

 ستهب چشماشو.برداشتم هاشو رکابی از یکی رفتم کمدش سمت به و دادم بهش هارو قرص
 ...بود

 ؟؟ مهــراد_

  کرد باز چشماشو خسته و آروم

 !بپوش اینو...دربیار پیراهنتو_

 ....کنه عوض لباسشو تا دادم نشون کار مشغول خودمو و پاهاش رو انداختم رو رکابی

 ...خوابه غرق دیدم که برگشتم...باشه شده تموم کارش میزدم حدس

 نکاراای تاحاال که منی از.بودم شده خسته... نشستم تخت لبه و کردم خاموش رو اتاق چراغ
 !!نبود بعید خستگی این بودم نداده انجام هیچکس برای رو

 .پایین بردم رو وسایل بقیه و و پیشونیش رو گذاشتم رو نمدار حوله دوباره

 ای دقیقه ده دوش یه و حمام تو پریدم!بیاره جا حالمو میتونست گرم آب دوش یه
 !!برد خوابم که بود 1 ساعت!نشم مریض خوئم دیگه که کردم خشک موهامو...گرفتم

 گاهمن.بازکردم چشمامو شده بد حالش مهراد نکنه و باشم خوابیده خیلی اینکه ترس از با
 ...!بود صبح 7 ساعت تازه...بود ساعت رو مستقیم
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 لیخی تبش خداروشکر اووفـــ.. پیشونیش رو گذاشتم دستمو.. انداختم مهراد به نگاهی
 !بود شده کمتر

 و ستد شستن از بعد و بلندشدم پایین،ازجام بیارم رو تبش تونستم اینکه از خوشحال
 .شدم آشپزخونه راهی صورتم

 گفتم بود گردگیری درحال فرانک...سالن تو رفتم و خوردم صبحانمو

 خانوم؟ فرانک_

 !؟!جان؟ خانوم بله_

 کن درست سوپ واسش لطفا!شدید داشت تب صبح تا هم دیشب شده مریض مهراد_
 ...ممنون.کن درست واسش بیزحمت بلدی هم حالش مناسب دمنوش اگه اومـمــم.

 گفت نگران

 بیاد؟؟ دکتر بزنم کنم؟زنگ اش پاشویه برم.جان خانوم نده بد خدا_

 گفت و زدم روش به لبخندی

 .... کردم اش پاشویه دیشب من فرانک نه_

 گفت و پایین اومد ها ازپله.. عقب برگردم شد باعث پدرجون صدای

 !؟!؟!؟ شده طوریش چیشده؟؟مهراد_

 گفتم واسش رو جریان

 چطوره؟ حالش االن خوب_

 !پایین بود اومده خیلی تبش بودم باال که پیش نیمساعت_

 گفت و نزدیکتر اومد

 زبا پنجره درو سریع بشه گرمش یکم تا همینطوره همیشه! حریــفه بچه این بس از_
 ندارم شک االنم!! نشونشه اولین تب که میشه مریض بندش پشت... میشه لخت و میکنه
 ..کاراشه همین بخاطر
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 کردم تایید رو پدرجون حرف خیسش موهای و کاراش این آوری یاد با

 !دکتر بزن زنگ فرانک_

 !آقا چشم_

 عطسه هــی حاال و بود شده بیدار تازه که بودیم نشسته مهراد سر باال پدرجون با
 ...صمیمیه دوست پدرجون با فهمیدم اولش برخورد همون با که شد وارد دکتر.میکرد

 گفت دارو تجویز و معاینه از بعد و گفت تبریک ازدواجمون بابت

 درسته؟ شده پاشویه_

 الزمه؟ بازم.دادم بود،انجام باال خیلی تبش صبح 1 ساعت بله_

 تگل عروس اگه ولی کنار نمیذاره عادتشو این که شازدت این خان فرید خوب...دخترم نه_
 !!ودب قبلش دفعات از بیشتر خیلی کردنش تشنج احتمال دفعه نمیبود،این مراقبش

 گفت بود گر نظاره باز نیمه چشمای با که مهراد روبه خنده با و

 ...بدون قدرشو!ها نمیکنه عطا خانوما این از هرکسی به خدا_

 گفتم زده خجالت پدرجون قدردان نگاه و دکتر تعریفات از

 ...!بود وظیفم_

 با دش آماده که سوپ.فرانک پیش رفتم و گذاشتم تنها رو مهراد و پدرجون رفت دکتر وقتی
 ..بود خواب هم مهراد.نبود پدرجون دیگه...اتاق تو رفتم داروهاش

 دهش مزه با خیلی و بود ریخته پیشونیش تو موهاش...بود خوابیده آروم و مظلومانه خیلی
 !بود

 وریاینج.!باال فرستادم رو همه و کشیدم دست موهاش تو آروم و رفتم سمتش به ناخودآگاه
 !!میشد قشنگتر

 ولی ودب نیوفتاده خاصی اتفاق!میزد تند قلبم...عقب رفتم سریع و اومدم خودم به دفعه یه
 !! بفهمه رو حرکتم این مهراد میترسیدم چرا نمیدونستم
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 این از الفهک....میزد تر تند قلبم دوباره میخورد بهش که نگاهم... کشیدم پیشونیم تو دستی
 نگاهم گنگی حالت با و شد بیدار...زدم صدا رو مهراد آروم کردنش فراموش واسه و قضیه
 !میکرد

 ...!هست داروهاتم.بخور سوپتو بلندشو_

 مبهوت ممن !!عقب بفرستشون تا موهاش تو کشید دستی باشه همیشگیش عادت که انگار
 دیب قصد با که مگه؟من میشه چی بفهمه خوب بفهمه؟؟؟واای نکنه...میکردم نگاه بهش
 راحت مهراد_اومد حرف به عـزیز وجدان دوباره !باشه راحت...خواستم فقط نکردم اینکارو
 ؟!!؟!دوستداشتی؟ مدلی این تو یا باشه

 گفتم گیج و اومدم بخودم دستی تکون با

 ؟!هــــان؟_

 گفت و کرد کوتاهی ی خنده حالیش بی اون با

 !!شده؟؟ شدی؟چیزی خیره من به آالگل؟؟چرا خوبی_

 گفتم و گرفتم ازش نگاه خودم دست از عصبی

 ...میکنی اشتباه نمیکردم نگاه تو به اصال من نخــــیر_

 هب بردم و کردم سوپ پراز قاشقشو که بزنه حرفی خواست بود معلوم قیافش از تعجب
 ...دهانش سمت

 و داختمان بشقاب تو رو قاشق قیض با... افتادم شدنم خیره و کارم یاد دوباره که بخوره رفت
 گفتم

 ...بخور بعد کنم گرمش برم.شد سرد_

 وگفت گرفت رو دستم مچ که شم بلند خواستم

 خوبه؟؟؟ حالت...آالگل_

 گفت تری مهربون لحن با که کردم نگاهش درمونده
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 برو.شدی خسته کافی اندازه به تو...میخورم خودم من بده.کنی گرم رو سوپ بری نمیخواد_
 ...کن استراحت

 ...!نشدم هم خسته.خوبم من نه_

 گفت و گرفت دستم از رو بشقاب

 هم کردن داغ به نیاز... ممنون.بخورم رو سوپ خودم میتونم بهترم من هرحال به_
 .کن استراحت یکم برو و نکن لجبازی توام...نداره

 که ضمری یه از کامل روز یه حداقل نتونستم اینکه از شاید....بودم کرده بغض چرا نمیدونم
 های دادن سوتی از هم شاید...کنم کمکش و کنم مواظبت شوهرمه مثال
 !!!نمیدونم...شاید...خودم

 ...نره یادت داروهات_

 ... مزاحم لعنتی بغض این نکنه ریزش تا گرفتم دندون به لبمو و نزدم حرفی دیگه

 ...رفتم در بسمت زیر به سر و گوشم پشت انداختم موهامو

 ...آالگل؟_

  گفتم رفته تحلیل صدای با...کنم نگاه بهش نمیتونستم

 ؟..بله_

 ؟...خوبه حالت مطمئنی تو_

 ندید شد خوب... شدم خارج اتاق از اشکم قطره اولین چکیدن با و دادم تکون سری
 ...اشکمو

 !!ندارم رو جایی مهراد اتاق از غیر نبود یادم اصال واای

 چشم یکس نمیخواستم...حیاط تو رفتم و برداشتم گوشیمو و شدم کردن استراحت بیخیال
 .نشستم حیاط تو های صندلی رو...شده قرمز میدونستم چون ببینه هامو
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 تا دمش منتظر و کردم لمس رو کال دکمه سریع...میگشتم نفر یه دنبال فقط هام شماره تو
 بده جواب

 !ســـــالم_

 !!!!!عــجـــــــــب خوبه؟چه خوبی؟؟مهراد.. عزیزدلــــم سالاااام واااااییییی_شیما

 !خیلی.. بودم دلتنگش...شد بیشتر بغضم حرفاش این با

 داری؟؟ صدامو خانوم  عروووس مُــردی؟؟؟الــو آال_شیما

 چطورین؟ شماها.خوبیم ما..شیما آره_

 .دوابروهام بین بیوفته اخم شد باعث نگرانش صدای

 ... جوریه یه آالگل؟؟؟صدات شده چیزی_شیما

 گفتم و کردم پاک اشکمو انگشت سر با

 ...گرفته دلم یکم فقط!خوبم... نه_

 گفته؟؟ چیزیت گلم؟مهراد چرا واست بمیرم الهی_شیما

 لمد...شیما..شدم اینجوری...چرا نمیدونم..نمیدونم...نداریم بهم کاری اصال ما...شیما نه_
 ..باشم.. اینجا نمیخوام دیگه اصال.. شدم.. خسته..!شده تنگ واستون

 نبز حرف...بشم پرت دل قربون...!آالگل نکن گریه باش آروم برم قربونت الهی_شیما
 ...بشی آروم تا بگو عزیزم

.... 

 رارق و آروم دلم کردم احساس که انقدر......گفتم و گفتم و گفتم..زدم حرف شیما با کلی
 وت شیماهم...االنمون وضعیت از و کردنامون بازی نقش از!بهش گفتم چی همه از.گرفته
 ...میداد گوش من شکایات و گله به سکوت

 دهش تموم هام گریه خداروشکر...میزد صدام پدرجون که کنم هضم شیمارو حرفای خواستم
 برگشتم پدرجون بسمت و کردم خداحافظی شیما با سریع بود
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 پدرجون؟ بله_

 ! جان بابا داره کارت مهراد...داخل بیا دخترم_

 .اومدم چشم باشه_

  دمدی رو سپیدار... شستم صورتمو و دست... داخل رفتم بلندشدم هم من و رفت پدرجون

 گفتم بهش آروم

 خوبم؟ دوست چطوری_

 عزیزممممم؟؟؟ دوست چطوری تو.عالیم من_سپیدار

 .بزنیم حرف باهم و پیشت بیام زود میکنم سعی برم من...خوبم هم من_

 ...برو.گلم باشه_سپیدار

 میفرستادم تر عمیق نفسمو میشدم نزدیکتر هرچی...کردم حرکت مهراد اتاق سمت به
 ...بیرون

 ...بود تنها مهراد.بازکردم رو اتاق در و زدم در به چندضربه

 داشتی؟ کاری من با_

 گفت و آباژور رو گذاشت گوشیشو

 ....دیگه اتاقای تو بری نمیتونی اینجا جز نبود حواسم اصال من_

 و دخونسر  کامال االن.. و مهربون موقع اون...داشت فرق پیش دوساعت یکی با کامال لحنش
 !عادی

 .زدم دمق...حیاط تو رفتم یکم.نداشتم استراحت به نیاز و خوبم من که گفتم.نیست مهم_

 گفت بگیره مچ بخواد انگار که حالتی یه با

 ؟!؟!؟ میزدی قدم؟؟قدم_

 گفتم و دادم تحویلش ای مسخره لبخند   ...قدم آره...!!آره_
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 داره؟؟؟ اشکالی.دیگه زدم قدم_

 بود کجی دهن شبیه بیشتر که زد لبخندی یه من بدتر اونم

 ...اشکالی؟ چه نه_

 زد صدا اسممو مهراد که رفتم بود داخلش هام لباس که کمدی سمت به

 گفت و کرد نگاهم یکم...کردم نگاهش منتظر و برگشتم سمتش به

 کردی؟؟؟؟؟ گریه....میگم.. اومــمـــم_

 ...!لعنتی...!افتاد بدنم کنار آویزون و اومد کش لباس رو از دستم

 .نکردم گریه من..نه!چرا؟ تو؟؟گریه خوبی مهراد وااا_

 !! باشه خستگی از شاید پس خوووب آهــــــــــــان_

 گفتم کارش این از کالفه

 نینک صرف کردنت فضولی واسه انرژی انقدر بهتره توام...!کردم گریه نه خستم نه من_
 .بشی زودخوب کن استراحت...

 گفت که دادم نشون برداشتن لباس مشغول خودمو و برگشتم

 ..!!! معلومه چشمات از_

 بود ینا کردم که کاری اولین و کردم قفل درو.حمام رفتم و برداشتم لباسامو و نکردم توجهی
 حرفا این زا تر تیزبین مهراد ولی نبود معلوم زیاد اوووفـــ....کنم نگاه چشمام به آیینه تو که
 !!!بود

 .!باشم اینجا بندازم،بیشتر کل مهراد با و بیرون برم زود اینکه بجای کردم سعی

 ..شد چی همه درگیر ذهنم ناخودآگاه و نشستم... کردم آب پر رو وان

 دوباره و... شدن مهربون...کلکل..دعوا...بود گرفته خندم دیگه مهراد و خودم رفتارای از
 ..!!کلکل
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 !نبود ثابت هردومون رفتارای از هیچکدوم

 ...!برگرده زودتر پدرجون کاش ای

 ادمهر ...در پشت صدای به سپردم ،حواسمو میخورد حمام در به که پی در پی های ضربه با
 بود

 نمیدی؟؟ جواب چرا...آالگل؟؟؟؟؟؟خوبی؟؟_

 .میام االن...داری؟ مهراد؟چیکارم بله_

 داد ادامه خنده با    ...باشه_

 خندش و... !!!شدی بیهوش خستـــــگی از...شاید گفتم حمامی میدونی؟دوساعته آخه_
 !!!شد بیشتر

 حرف میخواد خودخواه ی پسره !!!بکشــــممممم جـــــــــــــــــیغ میخواستم قیض از
 !!!!بشونه کرسی به خودشو

 !!!پریــــــــــد خندش و حرف این با بودم کرده پیدا که آرامشی ی همه !!!!! ااااااااه

 و یخرد اعصاب بذارم عمرا پروووو ی پسره کنه؟؟؟؟؟اییییششش خرد منو اعصاب میخواد
 ..ببینه ناراحتیمو

 و کردم تمرین کلیباخودم شدنم خارج از قبل و پوشیدم حمام داخل لباسامو سختی با
 ...زدم لبخند الکی هــــی

 ...کردم باز رو حمام در مهراد دادن شکست ی آماده و غرور احساس با

 کـو؟؟؟؟؟؟ مهراد پس !!!باطل خیـــال زهی

 ...کنم تالفی بخوام که نبود اینجا مهراد اصال... شد پنچر بادم

 یه.کردم رها دورم آزاد و کردم خشک موهامو...بهتر وقت یه واسه میذارم!!بیخیالـــش
 و مهراد دیدم که شدم پایین راهی و بستم سرم به لباسم ست صورتی طوسی سربند
 که مهراد... شنیدم رو مادرجون صدای...جلوشونه تاب لب و نشستن کنارهم پدرجون
 گفت شد اومدنم متوجه
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 !اومد گلتم عروس...من مادر بفرمااا_

 استم ازطریق)زدم حرف مادرجون با ای دقیقه چند و نشستم پدرجون و مهراد اجبار،بین به
 (...تصویری

  گفت پدرجون کرد قطع رو تماس مهراد وقتی

 من ___شرکت بریم بیا من همراه تونستی و بود بهتر حالت صبح فردا تا اگه... بابا مهراد_
 .نک لطفی یه فقط...میرم خودم نداره اشکالی نتونستی اگرهم دارم ساعته چند کار یه

 لطفی؟چیکارکنم؟ چه...میام باهاتون پدر باشه_

 .برگردم که بگیر بلیط یه من فرداشب واسه_

 تنشرف از کنیم،اما تموم رو مسخره بازی این و برگرده زودتر پدرجون میخواستم که این با
  میشدم ناراحت هم

 ...خوب بمونین دیگه روز چند یه آخه؟؟حاال زود انقدر پدرجون؟؟چرا_

 .. تنهاییم که ماهم... بیشتربمونین چندروز یه... میگه راست آالگل_

 گفت و زد هردومون به مهربونی لبخند

 به مسپرد کارارو هم اونجا.بمونم نمیتونم این از بیشتر فعال اما...من به دارید لطف شما_
 .نمیشه این از بیش معاونم

 ...راحتین هرجور.. پدر باشه_

  گفت و مهراد شونه رو گذاشت دستی

 گفت من روبه و.... میکنی؟ چیکار تو خوب_

 بمونید؟؟ اینجا مدت چه تا که نگرفتید تصمیم هنوز_

 ...بده ای کننده قانع جواب هم من جانب از تا کردم نگاه مهراد به منتظر
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 وفقم کردین شمابهم که کمکی و سرمایه با خداروشکر میره پیش خوب کارا فعال راستش_
 زودی این به نمیکنم فکر.بده ادامه اینجا رو درسش گرفته تصمیم آالگل..اینکه و.. شدم
 ...برگردیم

  گفت متفکر پدرجون

 !!کنارهم.. و هردوتون باشین موفق.باباجان خوبه... خوبه_

 ایپ همچنان مهراد منو بخوابه زودتر رفت پدرجون... خوردیم کنارهم رو شام.. کردیم تشکر
 ...دادیم می نشون فیلم سرگرم خودمونو هم هردومون حاال...بودیم نشسته وی تی

 !!! عـجـیــب بود گرفته خوابم

 ...برداشتم قدم آروم و بلندشدم

 ... صدازد اسمو آروم مهراد

 دادم....زمی پایه تو زدم پامو کوچیه انگشت بدبختیییی از که سمتش به برگردم خواستم
  هوااااا رفت

  میزدم چرخ خودم دور کنون لی لی و دستم تو گرفتم پامو

 ... پااامممم آخخخخ....پااااام آیییییی_

 نگران ی قیافه دیدن میداد حال ولی بودااا نگرفته درد میدادم جو که هم اونقدرا حاال
 ...مهراد

 خخخخ...میکردم بهش پشتمو چیشده پام ببینه میومد مهراد تا

 ... کاناپه رو نشوند منو و گرفت بازوهامو دوتا دفعه یه

 گفت عصبانیت با

 . میچرخی خودت دور پرکنده مرغ مثل هی!!!عــــه دیگه چته ببینم بشین خوب_

  گفتم پام درد به توجه بدون و اخم با

 مرغ؟؟؟؟؟آررره؟؟ میگی من به_
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  گفت تعجب با

 شد؟؟؟؟ خوب پات_

 .بخیر شب.دیگه بخوابم برم من اه ....! هــــا_

  رفتم ها پله بسمت لنگون لنگون و بلندشدم

 ... میشنیدم رو مهراد خندیدن ریز صدای

 ...میومد خوابم خیلی چون ندادم اهمیتی

 مهراد کردم احساس که بودم بیداری و خواب بین.پتو زیر خزیدم و کردم عوض همو لباس
 .شد اتاق وارد

 ...نفهمیدم هیچی دیگه و برد خوابم و افتاد روهم چشمام باالخره

 مهراد اووف...کردم نگاه کنارم به ترس با و پریدم خواب از ساعت زنگ صدای با دفعه یه
 مخ رو و مذخرف صدای..! بود خوابیده زمین رو مهراد.. موند ثابت زمین رو نگاهم!!نبود
 پدرجون با میخواد مهراد حتما!بود 7ساعت اووه..بگیرم مهراد از نگاه شد باعث ساعت
 مخواب هنوز که منم.شد بیدار خودش خداروشکر..بزنم صداش برم نداشتم حال اصال!بره

 ....گذاشتم بالش رو سر میومد،دوباره

 

 آالگل؟؟آال؟؟_

 یرهخ روم روبه فرد به و بازکردم چشمامو بیحال و میزد،آروم صدا اسممو که کسی صدای با
 !...بود سپیدار..شدم

 سپیدار؟ ؟چیه...هوم_

 !..یومدین که هم قبلی کالس.داریم کالس یونی دیگه یکساعت!گلم؟ بشی بلند نمیخوای_

  گفتم متفکر

 !نیست؟ اینجا مهراد...نبود یادم اصال..جدا؟؟_
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 ..بیرون رفتن پدرشون با! نه_

 ..عزیزم میام بشم آماده برو..باشه_

 .منتظرتم!اوکی_

 ..پایین رفتم و حاضرشدم سریع.بلندشدم و کندم خواب از دل

 ..بیرون رفتیم خونه از سپیدار با و خوردم صبحانه چندلقمه

 با تا هرسه رو دومم کالس اما.بودم سپیدار و سابین از جدا و طوالنی خیلی اولم کالس
 ...داشتیم فتحی

 !بود شده تنگ سابین واسه دلم

 قبل مثل سپیدار که بودم خوشحال...بود شده تر صمیمی باهم سپیدار و سابین رفتارای
 ...!نیست خودش تو خیلی

 !باشید؟ من مهمون شام امشب میدید ؟؟افتخار محترم خانومای_سابین

 میخواد پدرجون افتاد یادم دفعه یه که کنم قبول پیشنهادشو کله با میخواستم
 ..!هعی...برگرده

 !برگرده میخواد مهراد پدر.بیام نمیتونم من نه_

 .(بود کرده معرفی رو مهراد و متاهلم من که بود گفته سابین به قبال سپیدار)

 اضیر  برن دوتا خودشون کردم اصرار هرچی.. نمیریم گفتن و شد پنچر بادشکن دوتاهم اون
 .. و گردش بریم باهم حتما شب یه دادم قول ولی... نشدن

 استاد بودن حواسم اصال... میکردم شوخی سابین با داشتم و بودیم نشسته فتحی سرکالس
 مارو هم کالس ساعت کل.. ماست به حواسش تمام دیدم کردم نگاهش وقتی اومده
 .بود دیوونه کال...!داشت زیرنظر

 ...میکنم چیکار من که چه اون به اصال
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 ولی د می حرف فتحی ی زیرکانه و مشکوک های نگاه از هم سابین شد تموم که کالس
 ...شدیم بیخیال نرسیدیم نتیجه به وقتی

 دلم...بده بهم زودتر رفته یادش و آورده رو تولدم های هدیه که بود گفته بهم پدرجون
 .بفرستم اونا واسه و بخرم یادگاری چندتا میخواست

 و شایان و فرزاد واسه.خرید مرکز رفتیم کارم این از کردن اسقبال کلی که سپیدار و سابین با
 یادگاری عنوان به هدیه چندتا پدرجون خود حتی و مادرجون و بابا و مامان.شیما و مژگان
 ... گرفتم

 ...بفرستم واسش شخصا تا گرفتم هما عمه واسه هم اختصاصی هدیه یه

 .. نه پدرجون اما بود خونه مهراد... خونه برگشتیم پر دست با

 .دادم توضیح رو جریان واسش هدیه و کادو همه اون از مهراد متعجب نگاه مقابل در

 نکرده یمعرف بهش رو سابین حاال تا و بودم کرده فراموش کل در یعنی سابین با نگفتم اما
 .نمیدونستم الزم چون بودم

 ...خوردیم زودتر پدرجون پرواز بخاطر رو شام

 کرده آماده و خریده امروز که هایی هدیه تمام هم من و داد بهم هدایامو تمام شام از بعد
 ...دادم بهش رو بودم

 نزندگیمو و همدیگه مواظب که کرد توصیه کلی... فرودگاه رسوندیم رو پدرجون مهراد، با
 ...!!باشیم

 ...!رفت پدرجون و کردیم روبوسی باهم

 ... نشد بدل و رد مهراد منو بین حرفی خونه تا

 !!!ودنب برگردونده خودم اتاق به وسایلمو سپیدار و فرانک برگردیم فرودگاه از خداروشکرتا

 رد دم.برگشتم سمتش به...زد صدام مهراد که بشم اتاقم وارد خواستم حرفی هیچ بدون
 بود وایستاده اتاقش

 ؟..بله_
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 گفت و پایین آورد اش روشونه از رو کتش

 .کردی تحمل که چندروز این بخاطر... ممنون_

 .میکنم خواهش_

 گفتم و دوختم بهش خستمو نگاه بزنه حرفی بخواد انگار دوباره که برداشتم قدم

 بگی؟ میخوای چیزی_

 گفت و کرد باز اتاقشو در

 .بخیر شب..نــه_

 ...!!نمیبرد خوابم ولی میومد خوابم... شدم وارد و انداختم باال ای شونه تفاوت بی

 ...حسابی بودم شده کالفه دیگه...میشدم پهلو اون به پهلو این از مدام

 آهنگ یه اول.کردم روشن و برداشتم تابمو لب...بلندشدم جام از و کردم روشن رو آباژور
 ... کنه خالصم کالفگی از میتونست کوتاه چت یه.مسنجر تو رفتم بعد و گذاشتم

 اکشپ بعد ولی نوشتم خودمو اسم اول...پروفایلم رو بودم گذاشته ناز دختربچه یه عکس
 .نوشتم بارانا رو،یعنی دوستداشتم خیلی که اسمی و کردم

 تشخیص قابل اصال اسمش که رو یکیشون.... داشتم چت درخواست چندتا موقع همون
 .کردم ادد رو نبود

 درخواستو همین متقابال منم...کنم معرفی خودمو خواست احوالپرسی و سالم از بعد
 ....نوشتم

 .تهران از....هستم باراد_

 !!!تهران از....بارانا منم_

 ...زیباست خیلی اسمتون خانوم؟؟راستی بارانا نمیخوابی چرا_باراد

 :نوشتم!!!زیباست اسمم میدونم خودم هههه
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 .ممنون.نمیبره خوابم_

 نوشتم سریع کردم قهوه هوس یهو که بود تایپ حال در

 .میام االن_

 دمخو واسه خوشمـــــــزه قهوه یه.خوابن همه بود معلوم نبود خبری...پایین رفتم سریع
 تو رفتم و گرفتم دستم تو قهومو فنجون...اتاقم تو برگشتم شکالتی کیک با و کردم درست
 مسنجر

 !!منتظرم باشه....نمیبره خوابم منم_باراد

 نوشت.اومدم که بود فهمیده بودنم آنالین از

 !!اومدی؟؟_

 نوشتم و خوردم قهومو یکم

 ..اره_

 نمیگی؟ چیزی چرا پس_باراد

 !نمیدونم!!...بگم؟ چی آخه_

 چندسالته؟ بدونم میشه_باراد

 !خخخخ...افتادم کنه آدم یه گیر میگه بهم حسی یه واااایییی

_19... 

 وشتمن نداشتم پرتارو و چرت این حوصله...بود شده تموم کیکم و قهوه.. میکرد تایپ داشت

 .خوش شب.گرفته خوابم من ببخشید_

 ...شدم خارج نت از سریع و

 ...اون سمت شد کشیده ذهنم اتفاقی خیلی..میکردم فکر مهراد به داشتم
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 ردنام عرفان فدای عشقمو همه اینکه با...بود کرده ظهور تازه که هاش مهربونی و رفتاراش
 ردنک بازی فیلم کاراش ی همه شیما بقول.نداشت مهربونیارو این یکبارهم اما بودم کرده
 !! مــــاهــر بازیگر..اون و ...بود

 رفانع با مهراد دعواکردن طرز بازهم اما داشتم کلکل و بحث مهراد با چندباری اینکه با حتی
 ...داشت فرق

 ....بود مهراد از تر زورگو و غدتر اون میگم جرات به حتی

 !؟!کجا؟؟ اون و کجا مهراد شخصیت اصال

 ایه درگیری ها،این مقایسه و ها تفاوت این کردم سعی و بیرون فرستادم عمیق نفسمو
 ....!!کنار بذارم رو ذهنی

 ...!برد خوابم زحمت هزار به باالخره

 

 .داشتم کالس ساعت سه ظهر بعداز امروز...شدم بیدار خواب از دیرتر یکم صبح

 ...سپیدار نه و بود خونه مهراد نه... اتاقم تو برگشتم صبحانه بعدازخوردن

 .بودم شده خسته دیگه...خوندم درس یکم و دادم انجام دانشگاهو کارای

 ....پایین رفتم و برداشتم تابمو لپ

 بود نوشته یکیشون.داشتم باراد از پیام چندتا...نت تو رفتم و نشستم حیاط تو

 ؟!!نیستی؟ خانوم بارانا_

 نوشتم...بود پیش یکساعت واسه

 ...کارداشتم یکم.سالم_

 باهم رو ناهار اومد که سپیدار...داخل رفتم و شدم بیخیال منم.بده جواب نیومد دیگه
 .خوردیم

 ... میخوره ناهار شرکت تو که بوده گفته فرانک به هم مهراد
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 گفت خوشحالی با و اتاقم تو اومد سپیدار که دانشگاه برم حاضرمیشدم داشتم

 ...بزرگ جشن یه به کرده دعوتمون سابین...!!راستی_

 دعوتمون؟؟؟_

 ...کنه دعوتت که میزنه زنگ توام به گفت...دیگه اره_

 !؟!هست؟ چی جشن حاال_

 گفت و نشست

 ...دوستاش از یکی تولد جشن_

 ...میام منم باشی راضی تو اگه.عزیزم باشه_

 گفت و کرد بغلم خوشحالی با

 .مرسی!!!مــــاهی خیلی_

 گفتم و بوسیدم گونشو

 شد دیرم دیگه برم من.!خودتم مثل_

 فعال.عزیزم باشه_

 ..شدم ماشین سوار و دادم تکون واسش دستی

 !!!داشتم ارک کلی... بکشم جیییییغ میخواستم..گفت بهمون کار استاد کالس تو کلی امروز

 و مسال از بعد....دیدم دانشگاه جلوی رو سابین که اومدم بیرون کالس از کوفته و خسته
 گفت احوالپرسی

 !!دارم واست زحمت یه...آالگل_

 چی؟؟؟_

 .یشهنم فرصت دیگه ولی ای خسته میدونم...میگم بهت راه بشی؟تو ماشین سوار میشه_
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 لحظه چند صبرکن پس....باشه_

 گفت هول سابین که دنبالم نیاد بگم و رضا به بزنم زنگ خواستم درآوردم گوشیمو

 !!میزنی؟؟؟ زنگ سپیدار به..به_

 !بدونه؟؟ نباید چطور؟اون..نمیزنم زنگ اون به...نه_

 .میگم بهت.بریم سریع بشین میکنم خواهش..آال_

 ..باشه_

 .میام خودم کاردارم جایی دنبالم نیاد گفتم و زدم زنگ رضا به

 ...بشه خارج دانشگاه از میخواست ماشینش سوار فتحی که بشم ماشین سوار خواستم

 و میام رضا اب بود دیده قبال.دیدم می خیرشو نگاه.بود کرده توقف فتحی.. ماشین تو نشستم
 ذارب فضووول!!!نیست  مهم هههه...هست سابین منو بین ای رابطه کرده فکر شاید...میرم

 .مسخرش های نگاه اون با بکنه میخواد هرفکری

 ...!!. و فضول فتحی که داشت منو فکر هم اون پرسیدم علتشو وقتی که خندید سابین

 گفتم که بزرگ خرید مرکز سمت به میرفت داشت افتاد راه

 یریم داری چرا ؟اصال!!خبره؟ چه نگفتی هنوز میرسیم االن!!دیگه بگو خوب سابین وای_
 خرید؟ مرکز

 گفت و کشید موهاش تو دستی

 باهام هم سپیدار و تو میخوام.!دوستمه تولد دیگه دوشب چهارشنبه،یعنی...راستش_
 ...بهمون میگذره خوش. دورهمی جشن یه...بیایید

 ،گفتم گفتناش حاشیه از کالفه

 .بزن اصلیتو حرف!!سابین_

 گفت و کرد بهم نگاهی
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 بهش تو و بخرم سپیدار واسه زیبا لباس یه تو کمک به االن میخوام!خوب... راستش_
 ...!بپوشه جشن تو تا..بدی

 گفتم اخم با

 ؟نیست؟؟ خوب سلیقش نداره؟یا لباس سپیدار خود بخری؟؟مگه تو چی؟؟؟چرا یعنی_

 گفتم طعنه با بود کرده سپیدار به که تحقیرهایی یادآوری یا

 سابین؟؟ کدوما..هــــه ؟!نیست؟ تو حد در تیپش و سلیقه یا_

 گفت غم پراز صدای با.. گرفتم ازش نگاه..بود شرمندگی از پر نگاهش

 منظوری همچین من آالگل اما!میدونی رو پیش چندسال جریان میدونم_
 وننش هم اینجوری رو محبتم خواستم...باشه ست سپیدار با لباسم دوستدارم.نداشتم
 ...خورده سنگ به سرم.نیستم قبل مغرور آدم اون دیگه من...بدم

 داد ادامه که نگفتم چیزی

 رو سپیدار اذیت و آزار قصد من ولی...دارین حق بگین چی هر سپیدار چه و تو چه_
 !!دارم دوستش...راستش...ندارم

 گفتم و شدم جدی.لبهام رو اومد محوی لبخند حرفش این با

 ستشک دوباره نکن کاری...شد خراب سپیدار پیش اعتمادت جدی خیلی یکبار.هرحال به_
 رفتار باهاش خالصانه داری دوستش واقعا اگه.بخوره غصه رفتاری کوچترین با حتی و بخوره
 موقع اون.بهتره باشه خودش!!سپیدار و من دنبال بیا شب.خونه برسون منو االنم!کن

 ...بدین نظر همدیگه لباس ست واسه هردوتون

 گفت و میزد برقی چشماش

 ...کنه افتخار بهت باید همسرت.آالگل خوبی خیلی تو!!چــــــــشم_

 ..رفت و کرد پیاده در جلوی منو و نزدیم حرفی تاخونه دیگه.کردم وتشکر زدم پوزخندی

 ... پایین میومد ها پله از که دیدم رو مهراد شدم وارد تا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
264 

 هدیگ حرف هیچ بدون. تمام و کردیم سالم بهم عادی خیلی.بیدارشده خواب از بود معلوم
 .ای

 از رفیح... دیدم آشپزخونه تو رو سپیدار پایین رفتم کردم عوض لباسامو و شدم اتاقم وارد
 ... سپیداربگه به و بزنه زنگ خودش تا نزدم سابین

 آالگل؟_

 ؟ سپیدار جانم_

 ..چیزه..میگم_

 چیه؟؟_

 ! بهم زد زنگ سابین..میگم_

 .کردم قبول منم... کرد دعوتم زد زنگ منم به راستی آخ_

 مبری..باهم دنبالمون بیاد امشب ممکنه اگه گفت راستش..نه دعوت واسه نه...خوب چه_
 .جشن واسه لباس خرید

  گفتم و دادم نشون زده ذوق خودمو

 چیه؟ نظرت...خرید واسه تنهانیستیم ماهم.که خوبه خیلی..عالی چه وای_

  گفت شرمزده

 ..ندارم حرفی منم..خوب_

 .دش خارج آشپزخونه از ببخشیدی با و شد قطع آشپزخونه به مهراد شدن وارد با حرفش

 ...بیرون رفتم و ریختم خودم واسه آب لیوان یه منم

 ...میکردم چت آراد با داشتم و بودم نشسته وی تی جلوی

 .پایین اومد ها پله از آماده و حاضر مهراد که

 .بود رسیده خودش به و بود کرده پیک و شیک کلی
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 دش رد سرم پشت از...دادم نشون دیدن فیلم مشغول خودمو و گرفتم ازش آهسته نگاهمو
 ...برد سرم از و هوش عطرش بوی که

 !میره کجا نیست معلوم !اووووف

 ....خورد زنگ بود من پای جلوی میز رو که گوشیش که میرفت داشت

 لوممع گونش چال دوباره که زد نمایی دندون لبخند و انداخت صفحه به نگاه یه !برگشت
 !ایییییش ....شد

 عزیزم؟ جانم_

                                                 ..... _ 

 کرد کوتاهی خنده و رفت در سمت به

 !نیسی تنها دیگه میام االن بابا ای ؟...تنهــــایی ؟...چی ....!گلم اومدم ....جان ای_

 ....میز رو کوبیدم رو آب لیوان حرص با گرفتمو ازش عصبیمو نگاه

 ....بهتره بره چه من به اصال اه !مهمونی میره داره پس

 .بزنه غر هی و بمونه تنها اینجا اونوقت میرم شب فردا منم

 ....سپیدار پیش رفتم و شدم بلند جام از رفته شدم مطمئن وقتی

 ....میاد سابین دیگه ساعت نیم تا گفت

 .... زدم اسپرت تیپ یه و شدم حاضر سریع

 وقتی ...حسابی بود زده تیپ بیشرف ....بشه حاضر سپیدار تا شدم منتظر ای دقیقه چند یه
 ...!شد می نازتر خیلی میریخت لخت موهاشو

 وندوم هر واسه رو در .دیدیم منتظر ماشین کنار رو سابین که بیرون اومدیم خونه از هم با
 ...کرد باز

 .نشستم عقب من و نشست جلو سپیدار
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 .کنیم انتخاب لباس سپیدار واسه تا بزرگ فروشگاه یه رفتیم اول

 عالی یخیل سپیدار تن توی و داشت زیبایی العاده فوق مدل خیلی که مشکی شب لباس یه
  :گفتن همزمان لباس اون دیدن با دوشون هر که بود اینجا جالب بود شده

 ...!عالیه این

 ...شیک و ساده کردم، انتخاب کوتاه مشکی لباس یه منم

 ...کنیم انتخاب لباس سابین واسه رفتیم هم بعد

 ....زرشکی پاپیون یه با همرنگش شلوار و استخونی پیراهن و زرشکی کت یه

 !!بود شده جییییگر و دخترکش خیلی

 .شدن کناریشون مغازه وارد باهم ریلکس خیلی بوسید سابین،سپیدارو اینکه بعد

 ...لبام رو اومد لبخندمحوی دیدم که سپیدارو خجالت

 سنگ اب گردنبند یه سابین،سپیدار انتخاب به...فروشیه جواهر دیدم که شدم مغازه وارد منم
 .میشد ست سابین کت با هم میومد سپیدار به هم که زرشکی های

 ...گذشت خوش خیلی که خوردیم شام رفتیم خرید از بعد

 نمیخواستم ....کردم خداحافظی و شدم پیاده زودتر داشت نگه خونه در جلوی سابین
 هی بودم شده خسته حسابی که منم نبود مهراد از خبری شدم خونه وارد باشم مزاحمشون
 ...اتاقم تو رفتم راست

 رو مهراد صدای اومدم حمام از وقتی ... شه کم خستگیم از که بگیرم دوش یه حمام رفتم
 ....!میزد حرف موبایلش با ظاهرا شد می رد راهرو تو از که شنیدم

 .... تاپم لپ سراغ رفتم و بستم خیس موهامو

 .بود شب ۱۱ انداختم ساعت به نگاهی

 میکنه، تایپ داره اون و تایپ حال در زده دیدم که کنم تایپ خواستم بود، آنالین باراد
 ...!موندم منتظر
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 !بود خوب سرگرمی و تفریح واسه باراد با کردن چت این راستش

 ...!اون نه و بودم دیده و میشناختم کامل اونو من نه ضمن در

 ؟...خوبی سالم _باراد

 چطوری؟ تو مرسی... سالم_

 میکنی؟ چیکار نیست؟ ازت خبری ...خوبم _باراد

 !نبودی امروز کال تو بودم من_

 .بپرسم ازت حالی یه نت بیام نرسیدم بود شلوغ سرم یکم امروز آره _باراد

 !منت مرررررسی(_من)بارانا

 !میزاره هم منتی چه پررووو ....!گذاشت خنده شکلک

 !نت بیای و باشی بیدار نیسی مجبور بخواب برو ای خسته خب_بارانا

 ...یکم مشغوله فکرم ....نمیبره خوابم اما خستم آره _باراد

 :نوشت خودش که بگم چی نمیدونستم

 میکنی؟ چیکار کجایی؟ تو_

 ....خوابیدم ...ام خونه _بارانا

 .نمیبره خوابم اما بودم، بیرون ...خستم منم_

 !تفاهمی چه:نوشت و گذاشت لبخند شکلک بازم

 !میره؟؟ خیلی خرش که ای گنده آدم یه نکنه مشغوله؟ فکرت چرا خب!ههههههه _بارانا
 خیّــــر؟ یا مهم آدم یه مثال یا اومممممم

 ....درگیره فکرم اما !معمولیم آدم یه بابا نه (خنده شکلک) ههههههه _باراد

 !عاشقـــــیه و عشق موضوع ...بگو پس آهــــــــــــــا _بارانا
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 ....!شاید نمیدونم _باراد

 !مینویسه رو حرفا این داره جدی خیلی کردم احساس

 ؟....میگی من به رو حرفا این داری چرا حاال _بارانا

 ...! نمیفرستاد چیزی و میزد تایپ حال در هی کشید طول یکم

 ...نوشت تا کشید دقیقه چند

 !نرسیدم ای نتیجه به کردم فکر چی هر_

 االن؟ چی یعنی خب _بارانا

 حتی هک تویی !میزنم؟ تو به رو حرفارو این دارم چرا نمیدونم اصال ...ام کالفه نمیدونم _باراد
 ....!نمیشناسمت

 البته !!! نمیشناسیم همو که ما .کنی دل و درد من با میتونی بخوای اگه خب ....اووووم_
 !راحتی هرجور

 !بشه تموم باراد تایپ تا ریختم آب لیوان یه

 شدی؟ عاشق حاال تا_

 !ایستاد حرکت از کیبورد رو دستام سوالش از

 .بدم رو سوالش این جواب نمیخواستم

 مگه؟ چطور_

 !ندی جواب میتونی ....!میپرسم همینطوری _باراد

 .کنم تجربش وقت هیچ نمیخوام و ندارم ای عقیده من ...نه_

 و کشکــــــــه عالقه و عشق ...!میکنی فکر من پیش وقت چند مثل ....جالب چه _باراد
 .....!کنم تجربه رو عاشقی نمیخوام وقت هیچ ....

 شدی؟ چجوری االن بودی؟ چجوری قبال مگه قبلت؟؟؟ وقت چند مثل_
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 اب باید چجوری نمیدونم دیکه حتی ....کردم گم خودمو که مدته یه بارانا نمیدونم _باراد
 ؟....کنم رفتار اطرافیانم

 شدی؟ عاشق که اینه منظورم یعنی زندگیته؟ تو کسی _بارانا

 چه قیعاش ببینم که نه؟ یا شدی عاشق پرسیدم همین واسه ....موندم همین تو دقیقا _باراد
 ترینکوچک کسی از مسائل این خصوصا کارم هیچ واسه سن این به تا من راستش ....حسیه
 .نگرفتم کمکی

 و ...احساسته و خودت از شدن مطمئن ممکن راه تنها االن من نظر به ...شیفته خود چه _
  ...کنه استفاده سو طرفت ممکنه چون مقابلت طرف البته

 ..!.این از بیشتر نمیشم مزاحمت برم دیگه من بارانا، ممنونم ....میگی درست آره _باراد
 .بخیر شبت

 .بخیر توام شب ...!نکردم کاری میکنم خواهش ...باشه _

 خودش حصار تو منو بدجور خواب دیگه پتو زیر خزیدم و کردم خاموش رو تاپ لپ سریع
 ...بود گرفته

 کفشای همراه به بستم ساده مدل یه موهامو.میومد بهم خیلی قرمز رژ.شد تموم آرایشم
 ... پوشیدم مشکیم

 با... نیومده هنوز مهراد که خوبه. شدم خارج ازاتاقم.برداشتم کیفمو و پوشیدم هم بارونیمو
 .شدیم سابین سوارماشین و شدیم خارج ازخونه سپیدار

 .بود شده خوشگل هم واقعا... سپیداربود محو سابین

 !دیگه برو...سابین_سپیدار

 هی جلوی سابین.بود دور تقریبا راه... افتاد راه و گرفت سپیدارو دست و زد لبخندمحوی
 .بود پرازماشین که نگهداشت بزرگ خونه

 خیلی اوووهه ... شدیم سالن وارد و کردیم عوض لباسامونو... واردشدیم کنارهم هرسه
 ... بودن سن کم اکثرا که پسر و پرازدختر و باشکوه و بزرگ جشن یه دقیقا بود شلوغ
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 یه بود تولدش که همونی یعنی سابین دوست. دیدم روهم دانشگاه های بچه از چندتا
 بریکت تولدشو بود ایستاده نامزدش کنار بود ایرانی اصالتا که پرهام بنام پسرخوشتیپ

 چشم... بیاد سابین تا نشستیم و سالن سمت یه رفتیم سپیدار با بعد یکم و  گفتیم
 .ندیدم ای دیگه آشنای یونی های بچه از غیر...اطرافم چرخوندم

 افتادم شیما یاد رقصیدیم باهم کلی.. رقص پیست تو رفتیم سپیدار با خوردم که نوشیدنیمو
 ... رقصیدیم می هماهنگ همیشه که

 دامها رقصم به و شدم شدن، حساس بیخیال.. هستم کسی بین ذره زیره میکردم احساس
 ....دادم

 یه.نبرقص دوتایی تا گذاشتم تنهاشون من بعد و تایی سه اول و اومد سابین بعدهم یکم
 .نشستم صندلیم رو و برداشتم نوشیدنی

 .. شد بیشتر جیغ و دست صدای رقص پیست تو رفتن نامزدش و پرهام

 ایو!میرقصیدن وسط اون هم دیگه زوج چندتا پرهام از غیر حاال و گذاشتن مالیم آهنگ یه
 با.. گرفت دیدمو جلو نفراومد یه که بودم تماشا غرق!!بود عالی و و رمانتیک خیلی صحنه
 عموق اون که بود پسری همون دیدم کردم نگاهش یکم... کردم نگاه بهش کارش این از اخم
 ..بودمش دیده پرهام کنار

  گفت و زد محوی لبخند دید که اخممو

 بشینم؟ میتونم_

 ...کنار برو دیدم جلو از فقط بکن میخوای هرکار_

  کرد دراز سمتم به دستشو و کنار رفت یکم

  دارم؟؟ رو شما مثل زیبایی بانوی با رقص دور یه افتخار_

 .بود فارسی به مسلط کامل

 برقصی؟ یا بشینی میخواستی_

 نه؟...!نشستنه از بهتر بنظرم اوومـمـــم_
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 قبول زا راضی...کردم مرتب لباسمو و شدم بلند جام از دستش تو بذارم دستمو اینکه بدون
 اروی این با عمرا وگرنه نیست که هم سپیدارهم سررفته حوصلم که حیف..پیشنهادش
 !هعی.. بدنیستااا قیافش البته...برقصم

 به کردیم شروع... شدن پاتی قاطی و کرد تغییر ها زوج جمع دوباره و شد عوض آهنگ
 . رقصیدن

 ... بودیم هماهنگ تقریبا! بود شده جالب خیلی رقصمون

 ازم نگاه سریع خیلی اما.رسیدم آشنا چهره یه به که بودم خودم رو ی خیره نگاه دنبال
 یشمم کالفه دارم اوووفـــ!! ندیدم شایدم!!ببینم شو چهره تونستم ای ثانیه فقط.گرفت

 با.بود مهراد شبیه خیلی سر ازپشت... بود ایستاده من به پشت کردم بیشتری دقت..
 ..رفت و داد ادامه راهش به برگرده اینکه بدون. میکردم نگاه بهش تعجب

 ...! دادم انصراف رقصم ادامه از ببینمش نتونستم اینکه از کالفه

 های هپل راه یکیش که دوراهی به رسیدم گرفتم پیش در رو بود رفته که راهی همون سریع
 ... خروجی در به یکیشم و باالبود طبقه بسمت

 ...!بیرون باشه رفته میزدم حدس

 مشکی شکت اون اومم... بودن بیرون نفری چند پایین رفتم یکی یکی هارو پله و کردم پاتند
 !بود

 یدمشد حیاط ته زدن قدم حال در که برگردم خواستم کنم پیداش نتونستم اینکه از ناراحت
 ... میزد حرف موبایلش با داشت رفتم سمتش به سریع..

 .فعال.میکنم صحبت باهات بعدا حاال...رفتم نه_

 ...!همین

 ! بود مهراد شبیه چقدر که وای... ایستاد حرکت از شنید که پامو صدای

 !خودشه؟؟ یعنی

 .. زدم صداش تردید و شک با. وایستادم که برسم بهش بود مونده چندقدم
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 ؟؟..مـــهـراد_

 ...برگشت آروم و و جیبش تو گذاشت گوشیشو

  گفتم من من با و جاخوردم وضوح به دیدنش با

 ... بـبخـشــید..ب  _

  گفت که برگردم خواستم

 اومدین؟؟ دنبالم اینجا تا که من با داشتین کاری_

  گفتم و کردم اخم

 رزیرنظ منو مهمونی ازاول شما میکنم فکر اما نداشتم کاری!!فتحی استاد..ببخشیدا_
 !بدونم؟ دلیلتونو میتونم....!دارین

  گفت مغرور و زد پوزخندی

 !! مهرپرور خانوم میکنی اشتباه_

 ..پرو ی پسره اییییش...گفت قیض با فامیلیمو

 ... نمیومد خوشم استاد این از اولشم از

  دادم جوابشو پوزخند باهمون منم

ا  رو امشب_  میکنم اشتباه چی؟؟اوناروهم چی؟؟سرکالس یونی تو کردم اشتباه فرضا
 !!؟؟؟...

 م،لبخندمیبین حرکاتشو و نیستم خر من بفهمونم بهش باالخره تونستم اینکه از خوشحال
 .. زدم ای پیروزمندانه

 !بود کرده سکووت... نمیگفت هیچی

 (بود خودمون هنگ همون!)بگه چی بود مونده

 بدین؟؟ توضیح نمیخواین_
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  گفت حرص با و کرد اخم

 ...!!نمیدونم الزم_

 .. میفهمم بعدا شدم بیخیال

 ! فــتحــــی اســتــــاد خوش شب..باشــــه_

 سابین و سپیدار کنار!کنم نگاه سرمو پشت برنگشتم حتی دیگه... داخل رفتم
  گفت دید،بانگرانی رو پکرم قیافهء که سپیدار.نشستم

 !رفتی؟ کجا دفعه ؟چیشده؟؟یه آالگل_

 !نیست چیزمهمی..هیچی_

 !نبودی عصبی انقدر نبود مهم اگه_سابین

  گفتم و میز رو کوبیدم رو لیوان

 چیکارمیکنه؟؟؟ اینجا بیشعور فتحی این_

 !کیه؟ دیگه فتحی؟؟فتحی_سپیدار

 گفت متفکر سابین

 هس داشتیم که موقعی... اتفاقا دیدمش بار یه منم میگی؟؟آره رو فتحی استاد آهــــااان_
 ...!!بود ما به حواسش میرقصیدیم تایی

 !!نگفتی؟؟ بهم چرا چـــی؟؟؟پس_

 مگه؟ چیشده حاال...کال رفت یادم_

 ارید چیکارم میگم بهش دنبالش رفتم حیاط تا...داره نظر زیر حرکاتمو و من پرو پرو یارو
 !!!!اومدی من دنبال اینجا تا که داری توکار میگه

  گفت باالرفته ابروهای با سابین

 !!خوووب؟؟...جدا؟؟عجباااا_
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 که تمگف کردم خالی سرش حرصمو منم!!میکنی اشتباه میگه توچشمام زده زل پرو..هیچی_
 ...نفهمم من نکنه فکر که ماهستش به حواسش چجوری یونی تو

 گفت و خندید سپیدار

 ی؟میکن ناراحت الکی چراخودتو...نیست مهم فتحی این اصال.نحور حرص.. عزیزممم الهی_

 !میاوردم جا حالشو وگرنه استاده این گیره کارمون فعال که حیف.. میگه راست_سابین

 گیردر  الکی هم شماهارو بیخیال..؟!چیکارمیکنم من چه اون به اصال...مشکوکه خیلی آخه_
 .کردم

 .شام سرمیز بریم بلندشین.. حرفیه چه این_سابین

 .خونه.. برم میخوام.ندارم میل من_

 .میریم زود.. بخور شام بریم بیا.. نکن آال؟؟اذیت_سپیدار

  گفتم و دادم تکون سری

 !میام االن من شمابرین باشه_

 .زودبیا گلم اوکی_

 تماس تاچند به میرفتم بهداشتی سرویس سمت به که همونجور درآوردم توکیفم از گوشیمو
 کرمیکردمف داشتم.بود آشنا یکم شماره...میکردم نگاه داشتم ناشناس شماره از که پاسخ بی
ا  آهنگ صدای خداروشکر..خورد زنگ دوباره که  و کردم روبرقرار تماس!بود شده قطع کامال

 ..... نمیذاشتم کاش ای که کنارگوشم گذاشتم گوشیو

 !شد کَــر گوشم طرف اون داد و بلند صدای شدت از کردم احساس لحظه یه

 گاهن گوشیم به ام کله رو دوتاشاخ و باتعجب و دادم فاصله گوشم از یکم گوشیو سریع
 .کردم

 !!میگه؟؟ چی و کیه ببینم کردم دقت یکم...میومد دادش صدای هنوز

 کجایییی؟؟ هاااااا؟؟؟معلومه توام نمیگی؟؟؟؟با هیچی چرا_
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 گفتم داد با و کردم نزدیکتر گوشم به نیست؟؟گوشیو مهراد این وااا

 ...اه !میگی؟ چی بفهمم آروم میزنی؟؟خوب داد ؟؟؟؟؟چرا چته_

  گفت بود شده کمتر صداش یکم که عصبانیت با دوباره و..سکوت دوثانیه

 هان؟؟ بگی میخوای چی_

 !!!هستی؟؟؟ گوری کدوم هست معلوم

 !هستی؟ گوری کدوم چی یعنی مهراد کن صحبت درست!چی؟_

  گفت و باال رفت صداش دوباره

 میگی اونوقت نشده پیدات هنوز شبه12ساعت االنم نیست ازت خبری هیچ چندساعته_
 !داری؟ من از توقعی چه کن؟؟هــــااااان؟؟؟تو صحبت درست

 .میکردن نگاه بهم باتعجب بودن اونجا که نفری چند

  گفتم باحرص

 ارایک.خونه نمیام چرا و کجام من نداره ربطی هیچ تو به درضمن.ندارم ازتو توقعی هیچ من_
 !!!پیداست و معلوم من اما ناپیداست خودت

 میکنی تالفی داری پس!!میسوزه چی از داره خانوم پس بگو.. آهــااان...هـهـهــه_
 یندار  اینجا رو هیچکس که تو نه داره فرق تو با حسابم پسرم یه من... دخترجون!؟ههه!؟!
 !!نیستی بلد جارو هیچ و

 اشک هب بغضم تا گرفتم دندون به لبمو..هـه!بکشه؟ رخم به منو تنهایی میخواد لعنتی
 ....!نشه تبدیل

 ...بود رفته تحلیل صدام اما

 پرکردن واسه و تنهایی از فقط.میسوزم چیزی از نه میکنم تالفی نه من...خان مهراد نه_
 کدومهیچ بودی گفته خودت چون بدم توضیح واست حتی نباید...بیرون اومدم ازخونه وقتم
 حد این ات فکرنمیکردم هیچوقت. درآوردی شورشو دیگه اما.باشیم نداشته کارهمدیگه به کار

 . خدافظ..آوردی یادم تنهاییمو که مرسی راستی...باشی خودخواه
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 ...کنه بیداد و داد نمیرسید حوصلم اصال... کردم خاموش گوشیمو موقع همون

 ...سرمیزشام رفتم و شستم دستمو.. کردم مهار اشکمو

 سکوت و زدم تلخی لبخند تنها کردم دیر اینکه واسه سپیدار و سابین نگرانیهای توجواب
 .دادم قورت بغضم همراه خوردم ها بچه اصرار به که هم ای لقمه چندتا...کردم اختیار

 ...رفتم خونه بسمت و شدم پیاده ازماشین سپیدار از زودتر

 ور مهراد چشم ازگوشه.کرد جلب رو توجهم چیزی یه که برمیداشتم قدم حیاط تو داشتم
 ...بود کرده پر صورتشو دودسیگار.بود نشسته آالچیق تو که دیدم

 .کردم پاتند اتاقم بسمت و نکردم توجهی

 ...در الی گذاشت پاشو که ببندم رو اتاقم در خواستم.میاد سرم پشت داره میکردم احساس

 ...بردار پاتو_

 .بردار دستتو تو_

 ... خستم بخوابم میخوام مهراد برو_

 ...بشی خسته که باشی بیرون وقت دیر تا نبود الزم_

 برووو گفتم... نیست مربوط تو به_

 ..کردم نگاه بهش اخم با و کنار رفتم در پشت از و نرسید زورم هم آخرش

 ...چهرش بود عادی

 .. شدیییید کرد اخم خورد لباسم به که نگاهش بود باز بارونیم های دکمه

 ...عقب رفتم قدم یه منم... جلوتر اومد یکم و بست پاش با اتاقو در

 !!؟؟ آالگل بودی کجا بگو_

  گفتم داد با و دادم ازدست خودمو کنترل دیگه

 !؟میفهمی؟ نداره؟؟آره ربطی هیچ تو به میفهمی مهراد_
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 گفت داد و اخم همون با و باال آورد دستشو

 

 !شوهرتم...من چون... داره ربط من به چون نمیفهمم نه_

ا  هــهــه_ ا  ولی آره اسما  چه!داره؟ دخترهم دوست زنش از غیر که شوهری چه!نه رسما
 شوهری؟؟؟ هــــااان؟؟؟چه!بده؟ گیر زنش به و بره هرجاخواست خودش که شوهری

 و پشیمونی یکم...بخونم چشماشو تونستم بار اولین واسه...بود شده جوری یه قیافش
 ... بود کشیده سرک غرورش دیوار ازپشت که شرمندگی

 گفت تمسخر با و داد چهره تغییر سریع خیلی

 !!میشه؟؟ حسودیت_

 خودت اصال یا!جلفت؟ دخترای دوست اون به یا!؟ کارات و تو کی؟؟؟به چـــی؟؟به به_
 من کارای متما به ولی باشیم نداشته کارهم به کار میگی!چیه؟ تکلیفت و چته نمیفهمی که
 !میکنی بخواد دلت هرکار خودت اما... میدی گیر

  آشکارگفت کالفگی با و مقدمه بی... است کالفه بود معلوم... کشید توموهاش دستی

 !کیه؟ پسره اون_

  گفتم متعجب

 !پسره؟ کدوم_

 !آره؟ .!سابین..ساب.. بود؟آهااان چی...داره خودش از تر مسخره اسم یه که..همون_

 طرف از و میرفت ضعف شدنش غیرتی و نگرانیها این واسه دلم طرف یه از چرا نمیدونم
 ...میشدم حرصی دیگه

 میشناسی؟؟؟ کجا از اونو تو داری؟اصال چیکار_

 میشناسه؟؟ پسرتو دوست شـوهـــرت برخورد بهت چیه_

 ...مکشید عمیقی نفس و بستم چشمامو ای لحظه برای... بود گذشته حد از تحملم دیگه
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 .. بیرون برو_

 گفتم بلندتر نمیکنه حرکتی دیدم وقتی

 !ندااااری رو اجازه این تو و.. گفتی چیزی تحملم از فراتر امشب!بیرووووون برو_

 وسمحس خیلی پایین وسرش بود من به پشتش.. بره که کرد گرد عقب...  داشت اخم هنوز
  گفت آروم و

 ..... میفهمیدی کاش_

 گفت؟؟ چی...!!! نفهمیدم آخرشو کلمه

 !گفتی؟ چیزی_

 !دونمنمی... پشیمون شایدم... انگیزه غم خیلی کردم حس که نگاه یه...انداخت بهم نگاه یه

 ...تخت تو پریدم لباسا باهمون حرص با...! بست محکم اتاقو در

 میگرفت؟؟و گلمو راه بغض میکرد اخم ذره یه مهراد تا چرا!بودم؟ شده حساس انقدر چرا
 !میکردم؟ اذیتش هام طعنه و تیکه با و میشدم شیر خودم واسه میشد مهربون وقتی

 ربط بی حرف یه مهراد تا االن اما.. نداشت اهمیتی واسم هیچکس حرف هیچوقت که من
 !برمیخورد؟ بهم میزد

 !!بوده؟؟؟ حسودیم روی از امشب مهمونی به رفتن که دادم نشون جور یه چرا اصال

 .باشه مهربون باهام همیشه مهراد میخواست دلم...کردم پاک اشکمو

 !مهراد؟!کی؟ به نسبت!بودم؟ خودخواه

 و کنه دعوا باهام مهراد نمیخواد دلم تنهایی و غربت این تو میدونم فقط نمیدونم!...نـــه
 !باشه بداخالق

 ...آالگل میاری هایی بهونه چه..ها بچه مثل هه

 و میخواد آرامش فقط دلم...دلم و بهونست میگه عقلم!هست شایدم...نیست بهونه
 !!!هیچ دیگه و مهربونی
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 عشق میخوام میخواد آرامش دلم...شکستم که روز اون از بعد...کذایی اتفاق اون از بعد
 !شدن خرد.. . شدن شکسته از ترس..میترسم اما...کنم تجربه رو واقعی

 ... میزنم حرف خودم با اینجوری دارم که شده چم نمیدونم

 نتری صمیمی نبود...میره یادم اینجا غربت..میره یادم تنهاییم میشه مهربون که مهراد
 دیگه میشه بداخالق وقتی اما...میره خودم،یادم پیش خانوادم و دوستامو

 !میده طعنه بوی حرفاش میزنه زخم میشه عوض...نمیشناسمش

 نسج... اما بودن واقعیم داداشای مثل و داشتن وهوام خیلی شایان وخصوصا فرزاد اینکه با
 چیکار...متفاوته اونا با هم هاش عصبانیت حتی...!داره فرق اونا با مهراد های مهربونی
 !؟.. چرا!!!...میکنی؟؟؟ مقایسه بقیه با و آالگل؟مهراد میکنی

 ... آرامش و میخواد امن آغوش یه دلم.ام خسته... ام کالفه...نمیدونم

 ...کنم یادآوری رو طالق موضوع دوباره بهتره اصال

 ... تنهایی و منم فعال... بدم خواب به دل کردم سعی

 ...آرامش و عشق محتاج و خورده شکست قلب یه

 دش محول نصفش که دادم انجام کار کلی امروز... شدم خارج یونی از و کردم جمع وسایلمو
 .. خونه به

 هک آخرشب حرفای و دیشب یاد لحظه یه....بستم چشمامو ماشین خونه،تو تا معمول طبق
 از تمیخواس دلم چرا نمیدونم.کردم پاکشون ذهنم از سریع خیلی اما...میزدم،افتادم باخودم
 ...کنم فرار چیزا سری یه

 ...نبینم رو مهراد روز چند تا میکردم دعا االن از

 ...پایین اومد ها پله از مهراد موقع همون شانسم از... شدم خونه وارد

  کردم زمزمه کنارش از شدن رد سریع حین و پایین انداختم سرمو

 ...سالم_

 !آالگل؟..سالم_
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  برنگشتم...بود ایستاده پایین هم اون.ایستادم دومی پله تو

 ...بله_

 ...میخوام عذر دیشب رفتار بابت.. راستش..من..من_

 سرکوب رو الکی و مسخره احساس این کردم سعی... میزد تند دوباره قلبم ضربان
 کنه خواهی عذر ازم دونسته وظیفه... نشده مهربون... که نشده چیزی...آرووووم...کنم
 !زودگذرن...نشو مهربونیها این وابسته..آال..

 ... ردمیک تر امید نا و تیره امیدمو قلبمو میکرد ادا که کلماتی تک تک و خونسرد لحن با

 تمسئولی جدابشیم که زمانی تا...من دست امانتی تو.داشتم حق گفتم هرچی راستش_
 به... هکی پسرت دوست نیست مربوط من به البته!...که؟ یادته... دادم قول بابات به... دارم
 شتباها یه آدم نیست خوب..کسی به کردن اعتماد تو کنی دقت کنم گوشزد نبود بد هرحال
 !نه؟... کنه تکرار دوبار رو

 ...میکرد ذوق ذوق درد از انگشتام... شد له مشتم تو ام کوله بند

 !واسم؟ کسی حرف داشت اهمیت مگه!میسوخت؟ قلبم چرا

 .... گذاشتم جواب بی حرفشو و کردم سکوت بار اولین واسه

 .. اتاقم سمت به کردم پاتند

 ...اش چهره به زد بداخالقی نقاب دوباره...زد زخم دوباره

 ...اتاق گوشه کردم پرت وسایلمو تمام و کردم قفل اتاقمو در

 ...کردم خفه بالش تو هقمو هق و تخت رو پریدم

 چیکارش من مگه!میکنه؟ لج باهام چرا!میکنه؟ دریغ ازمن مهربونیشو چرا!چرا؟ آخه
 کردم؟؟

 ناحق که چی اون اما... داشته حقیقت حرفام تموم چون داشتم حق انداختم تیکه اگه
 میکنه؟ قضاوت زود چرا!میگه؟
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 حال و زخمی روح ندید مگه!داد؟ نجات جهنم اون از منو نیومد فرزاد با خودش مگه
 ...خرابمو

 !! باشم شده... وابسته... االن... که.. که داد نشونم مهربونیاشو اول همون چرا اصال

 ... بودم افتاده سکسکه به... نشستم جام تو سریع

 !!!؟؟؟؟ مهراد های مهربونی چی؟؟؟به شدم؟به وابسته!گفتم؟ چی من

 ... کردم تلخی ی خنده

 مهربونی وابسته اگه...نه نه...  مهراد وابسته هم اگه...بسه خودم زدن دور و شدن قائم
 تشکس دوباره نمیخوام...نمیشیم همدیگه سهم هیچوقت ما.کنم تمومش شدم،باید هاش
 "....کنه تکرار دوبار رو اشتباه یه آدم نیست خوب" خودش قول به... بخورم

 ...ارسپید و شیما حتی... بشه خبردار هم نوپا وابستگی همین از نباید هیچکس هیچوقت

 !! هست بهش که حسی هر و مهراد...بشه دفن باید همینجا

 واسه و زد زنگ (شایان مامان) الهه خاله...میکردم نگاه مهراد به داشتم خوشحالی با
 ...میکرد صحبت مهراد با داشت االنم...کرد دعوتمون مژگان و شایان عروسی

 ..میز رو گذاشت رو تلفن و کرد تشکر...!شد نمایان گونش چال دوباره

 کردم نگاهش منتظر و کردم پنهان لبخندمو

 گفت دید که منو ی خیره نگاه

 چـــیـه؟؟؟_

 گفتم و کردم قفل توهم دستامو

 !عروسی واسه ندارم مناسب لباس من..خرید بریم میشه..!هیچی_

 بیخیال....خرید برم میتونستم خودمم که من!گفتم مهراد به چرا که شدم پشیمون لحظه یه
 .اصال

 گفت شیطووون و روم روبه نشست
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 !!داره شرط...اوومــمــــــــم_

 ...شرطتتو بگو خوب!داره؟ شرط مگه هم رفتن خرید...مهراد واااا_

 گفت سینه به دست و داد تکیه

 ...!باشه من انتخاب به لباست_

 گفتم و زدم حرصی لبخند

 ...نداریم وقت بلندشو توام.میرمحاضربشم من...بود بامزه هه هه هه_

 گفت که برم خواستم

 ...!!!نمیریم هم عروسی اصال یا...من انتخاب به یا!نبود شوخی هم اصال_

 گفتم و سمتش به برگشتم شده گرد چشمای با

 !؟!!باشه؟ تو انتخاب به منه واسه چـــــی؟؟؟؟؟؟؟لباس یعنی_

 ..!کن انتخاب سریع!داری دوتاراه...نمیکنم تکرار دیگه_

 گفتم و زمین پاکوبیدم

ـــمُ _ َـّ  ....تو انتخاب به قبول باشه !ضــــــــرر جَـــهــــن

 لبخند خندش شنیدن با ولی بودم عصبی....!شنیدم خندشو صدای که رفتم ها پله سمت به
 !چرا؟؟؟نمیدونم...لبهام رو اومد

 ...!کنه انتخاب لباس واسم میذاشتم عمرا نداشتم قبول سلیقشو اگه

 .کردم ملیح آرایش یه و باالبستم موهامو...زدم خوشسگل تیپ یه سریع

 ....!شد  خارج اتاقش از هم مهراد اتاق از خروجم با همزمان

 ...کرد باز واسم رو ماشین در بار اولین واسه...برداشتیم قدم ماشین تا هم کنار
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 ساساح یه اما  میکردم تعجب دیدم می ازش بار اولین واسه که رفتارهایی این از شاید،باید
 این...!ندم دست از رفتاراشو این که نمیدادم نشون رو تعجبم شاید...میداد دست بهم خوبی
 ...بود مهربونیش از ناشی رفتارها

 .میشکست رو سکوت که بود موزیک فقط و نزدیم حرفی هیچکدوم خرید مرکز تا

 لخیا زهی  اما!!تمووووم و میکنه انتخاب واسم لباس یه مهراد سریع خیلی میکردم فکر
 نگاهی حتی مهراد ولی میشدم رد دخترونه خوووشگل های لباس کنار از حسرت با...باطل
 ...نمینداخت لباسا اون به

 سندیدپ نمی هیچی مهراد اما میرفتیم راه داشتیم که بود وقت کلی... بودم شده خسته دیگه
 چندتا نویتری تو... وایستاد مغازه یه جلو اینکه تا..میکردم شک اش سلیقه به داشتم دیگه
 !دوستداشتم عروسکی کوتاه لباس بیشتر من...بود شب لباس

 گفتم عصبانیت با

 !مغازه این تو بری میخوای که نگو... !!مـهــــــراد_

 گفت و زد خوشگلی لبخند

 ؟!!داره؟ اشکالی مگه!خوب آره_

 بیرون قویش انگشتای حصار از دستمو زور به...!!!بود مهراد دست تو راه اول از دستم
 گفتم طلبکارا مثل و آوردم

 کردم اشاره ..نکردی نگاهم بهشون تواصال دیدم خوشگل لباس همه اون!داره اشکال آره_
 دادم ادامه لحن همون با و ویترین پشت لباسای به

 بپوشم؟؟؟؟ اینارو من داری توقع حاال_

 ...پیشونیش رو نشست محو اخم

 اونا؟؟؟ چیه آخه !بود پارچه متر نیم..نبود لباس اونا چون نکردم نگاه_

 ..جویدم می لبمو پوست حرص از

 .نمیکنم هم پرو حتی اینارو من هرحال به_
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 گفت و داد فشار یکم....گرفت بازومو و اومد سمت به

 ...!نداره ضرر که آالگل؟پوشیدنش لجبازی انقدر چرا باشه؟ زورباالسرت باید حتما_

 گاهن رو مخالف جهت و نکردم حرفاش به هم توجهی اما.. نداشتم دوست عصبانیتشو و اخم
 کردم

 گفت مهربونی لحن با

 ...!رو لبت کَـــنـدی...دختر نکن خوووب...!کرده لج ها بچه عین...!توروخدا نگا_

 مدندون حصار از لبمو شدم مجبور...آورد پایین سمت به و ام چونه رو گذاشت انگشتشو
 !کنم خارج

 ...!بود گردش در خوشرنگش چشمای دوتا بین نگاهم

 !!شد تموم عصبانیتش

 ...!تر عقب برد صورتشو و برداشت چونم رو از انگشتشو

 میشد؟؟؟ کنده جا از داشت قلبم که چشماش تو بود چی...بودیم هم چشمای تو خیره

  ...!ممیسوخت حرارت تو داشتم انگار که عمیقش نگاه از یا بود بازوم رو دستش از نمیدونم

 ...گرفتم ازش نگاه باالخره و زدم پلک.. افتاد بازوم رو از دستش

 ...جیبش تو کرد دستشو و برداشت ازم نگاه اونم

 گفتم خونسرد و دادم نشون لباسا دیدن مشغول خودمو

 ...ها نمیخریم نداشتم دوست اگه اما میپوشم_

 ...باشه_

 .بیاره لباسارو کدوم گفت فروشنده به مهراد و شدیم مغازه وارد

 !!!!بود العاده فوق بگم میتونستم جرات به... انداختم خودم به نگاهی آیینه تو و برگشتم

 ...!بود دار دنباله یکم که بلند لباس یه
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 مشکی بود،تور آرنجم تا که هاش آستین و یقه این که هفت یقه...!!! پوشیده کامال
 ! مشکی هم لباس کال...بود

 !میداد نشون فرم خوش و باریک ظرافت به کمرمو که داشت طالیی باریک کمربند یه

 !بکنم آینه از دل نمیخواستم اصال...!بود اومده خوشم خیلی...داشت جالبی و خاص مدل

 هک کرد اخمی یه....دادم دستش به و کردم عوض لباسمو سریع...! ببینه مهراد ندادم اجازه
 !!ببینه لباسو نذاشتم چرا شدم پشیمون چی مثل

 گفتم آروم خیلی ...نیومد خوشم بگم و بذارم کالس نکردم جرات دیگه

 !دیگه بریم!....بود خوب همین_

 ببینم؟؟؟ نذاشتی چرا_

 گفتم و کردم جابجا روشونم کیفمو

 ..! بود مانکن تن تو ویترین پشت!دیگه نداشت دیدن کردی انتخاب خودت...مهراد وا_

 !!! نزنم حرفی دیگه دادم ترجیح که کرد بهم نگاهی یه

 مهراد اسهو رفتیم بعدشم و خوردیم نوشیدنی یه رفتیم...گرفتم هم لباس ست کفش و کیف
 ...بگیریم لباس

 و ادهس.بود قشنگ خیلی...خرید سفید پیراهن و مشکی شلوار کت همدیگه،یه انتخاب به
 !!شیک

 !خسته هم و بودم گرسنه هم...شدم ولو کاناپه اولین رو که بودم خسته انقدر

 ...بشینم حتی نداشتم جون دیگه من ولی بخوریم بیرون رو شام گفت مهراد

 ...بخواب برو بخور شامتو بیا...!بریم زودتر که میگیرم بلیط فردا_

 ارسپید پیش اتاقش تو رفت که مهراد...شام سرمیز رفتم و بلندشدم جام از حرف بدون
 ...بود رفته بیرون تنم از خستگی...!زدیم حرف باهم کلی و نشستم

 ...بگیرم مرخصی هفته یه این واسه و دانشگاه برم فردا قرارشد
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 ..بیرون اومدم و گرفتم نیمساعته دوش یه... حمام تو رفتم راست یه و شدم اتاقم وارد

 ...کنم کوتاهشون باید!بود بلندشده خیلی... بافتم خیس موهامو

 داد ام پی باراد موقع همون...نت تو رفتم و کردم روشنش...خورد تاب لپ به نگاهم

 !خوبی؟...سالم_

 !چطوری؟ تو...باراد مرسی سالم_بارانا

 !بود خوب امروز،خیلی....عالیم من_باراد

 !روزات باشه خوب همیشه امیدوارم...خوبه_بارانا

 ..پتو زیر خزیدم و کردم خاموش رو چراغ...بود تایپ حال در

 ...همینطور توهم! بارانا ممنون_

 نوشتم و زدم پوزخندی

 !است فرمالیته اش بقیه..باشه خوب دوروزش یکی شاید_

 ...!میزنی حرف مبهم!چی؟ یعنی_باراد

 و خوبی انتظار ازش مخالف،فقط جنس یه با زندگی مدت یه بعد اگه!سوال یه_بارانا
 میذاری؟؟ چی اینو اسم...باشی داشته مهربونی

 ...شد تایپ حال در تا گذشت چندثانیه

 ...میگیره صورت داره ای عالقه کم کم شایدم...!وابستگیه جور یه این بنظرم_

 نوشت که گذاشتم تعجب شکلک

 خوب؟ چیه_

 !؟!شدی؟ مطمئن احساست میکنی؟؟از چیکار تو!اصال بیخیال هیچی_بارانا

 نوشت و گذاشت لبخند شکلک
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 صبانیتع و اخم اصال...میکوبه سینم قفسه به محکم قلبم میبینمش وقتی..میدونی..!آره_
 ...!بگه سالم پسر یه به بخواد ببینم نمیتونم حتی!میره یادم

 !!!!رفــــــــــت شدی عــــــــاشق واااای_بارانا

 بهضر و نباشه عمیق بهش احساسم اینکه از میترسم!میترسم...بارانا نمیدونم_باراد
 نشون بهش احساسمو حتی نمیکنم جرات....!!خورده لطمه روحی نظر از قبال آخه...بخوره
 ....بدم

 یایم خودت به که است موقع اون.میدی هدر عمرتو تمام اینجوری...باراد نکن اشتباه_بارانا
 و میمونی تو اونوقت...رفت دیگه یکی با داشتی داشتنشو آرزوی که همونی میبینی و

 تدوست اون نکنه.. یا!؟!نیستی؟ مطمئن خودت به نداری؟مگه دوستش مگه!پشیمونی
 ؟!نداره؟

 ...زده رو جدایی حرف چندباری خودشم راستش...بارانا توئه با حق آره_باراد

 حتی اینکه درصد موقع اون بود دیده عشق و محبت ازت اگه داره حق..!دیگه خوب_بارانا
 !؟!نداده؟ نشون خودش از رفتاری اون...!میبود کمتر خیلی بزنه رو جدایی حرف

 ثالم...!نه یا عشقه از ناشی رفتاراش این نمیدونم اما چرا!!....کردی درگیرم حسابی_باراد
 قبداخال باهاش وقتی....میشه آروم اونم مهربونم باهاش که مواقعی..میکنه حسادت خیلی
 ...میشم پشیمون خودم که چشماش تو میاد غمی یه میشم

 میترسه و دوستتداره اونم شاید هرحال به...!باراد بگیر خوب تصمیم و کن فکر بیشتر_بارانا
 ..بده نشون

 ...کردی کمکم که بارانا مرسی...!ممکنه آره_

 ...نیستم هفته یه بمدت فردا از من راستی!!میکنم خواهش_بارانا

 بخیر شب!مرســی بازم...باشی خوش هرجاهستی اوکی_باراد

 .بخیر شب....ممنون_

 ..کنار گذاشتم رو تاب لپ و بستم رو مسنجر
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 بخندل یه بازم..میشم؟؟؟ عالقمند مهراد به دارم منم یعنی...! فکر تو و بودم سقف به خیره
 ...!نمیخوره درد به طرفه یه احساس...!تلخ

 ....ببره خوابم تا دادم فشار روهم چشمامو

 با...ماه عمه بودن،حتی نشستم؛همه مهراد کنار پذیرایی تو و کردم روبوسی تکشون تک با
 بودم دلتنگشون خیلی ..بابا...مامان ...میکردم نگاه همشون به دلتنگی

 ...بخوابم یکم میخواست دلم و بودم خسته خیلی

 ..کنید استراحت برید شوهرت با شو بلند اید خسته باباجون_ بابا

 .شد کاری به مشغول کسی هر کم بود،کم معذب یکم

 .. هستم نظر زیر توک و تک میدونستم شدم بلند

 گفتم مهراد به رو

 کنم استراحت اتاقم تو میرم من_

 !میارم وسایلتو االن منم برو باشه-

  مرسی-

 !نمیشه اینجا مثل جا هیچ میکردم سپری اینجا روزامو همه که جایی شدم اتاقم وارد

 ...قبل مثل بود نخورده دست چیز نشستم؛همه تختم لبه

 !شد وارد مهراد بندش پشت و  شد زده در به ضربه چند

 !نشست کاناپه رو و اتاق گوشه گذاشت وسایلمو 

  گفت و چرخوند اتاق دور نگاهشو

  گفتم زدم محوی لبخند اینجا؟ واسه بود شده تنگ دلت_

 !چیزام خیلی دلتنگ...خیلی اره_

  گفت و کرد اخمی
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 ؟!مثال-

 !!!بیخیال هیچی-

 ...شدم حمام وارد و برداشتم لباسامو

 !بود شده شروع دوباره کردنامون بازی نقش

 !نبود مهراد شدم خارج حمام از وقتی

 !تخت رو بود گذاشته مرتب و بود کرده عوض لباساشو

 ...کشیدم دراز تخت رو و پوشیدم مناسب لباس دست یه

 !داشتیم دعوت جون پدر خونه شب فردا

 !نداشتم مهمونی حوصله اصال

 .. تخت رو پریدم و شدم اتاقم وارد خوردیم که شام

 .بودن گذاشته دونفره تخت یه بجاش!بود شده عوض تختم البته

 ...پتو زیر رفتم و خوابیدم تخت گوشه

 ...اومد مهراد بعد یکم

 ...نمیبرد خوابم میکردم هرکار...بیدار هنوز من و بود شب نصفه 3ساعت

 .برد خوابش موقع همون مهراد

 ...خوابه عمیق بود معلوم منظمش های نفس از

 تو مهراد مظلوم قیافه به...گرفتم بغلم تو پاهامو و کردم روشن آباژورو.. نشستم توجام
 ...!کردم نگاه خواب

 ... برگشت راه نیمه تا و رفت صورتش بسمت دستم

 ... کردم تکرار کارو همین دوباره
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 ... نشست فرمش خوش موهای رو و کرد تغییر موهاش به صورتش از دستم حرکت مسیر

 نهنوازشگو گذاشتمو موهاش بین انگشتامو... میزد تند و محکم لعنتی قلب این دوباره
 ...دادم حرکت

 ...چشمام تو زد حلقه اشک بازم

 تنهاییه؟؟ و جدایی سهمم بازم

 .شدم اشکم ریزش مانع و برداشتم موهاش تو از دستمو بیاد فرود اشکم اینکه از قبل

 ...بود ارادی غیر حرفام و حرکاتم تمام

 !داره دوستش دل ته از مهراد که اونی خوشبحال

 عذاب این لز بیشتر که.. که جدابشیم زودتر پس طرفست یه احساس این که حاال امیدوارم
 ... بسه دیگه.نبینم

 !بشه تکرار گذشته اشتباهات... نیست قرار دیگه...بخورم شکست نیست قرار

 ! اعتمادم از..کرد سوءاستفاده ام عالقه از هم عرفان

 ...بره خودشو راه هرکس و جدابشیم همدیگه از بفهمه چیزی اینکه از قبل که بهتر

 ...! نکردم حرکتی اما خورد تکون...انداختم بهش نگاهی دوباره

 ...برد خوابم تا شمردم اشکامو قطره قطره و خوابیدم

 تو کلی میخواست دلم هم خودم!!میکرد نگاهم خیره هنوزهم... شدم مهراد ماشین سوار
 !!!کنم نگاه بخودم آیینه

 ترآرایشگر،جذاب بدست شده پیچیده مشکی موهای و لباس اون با... بود العاده فوق آرایشم
 !بودم شده

 ...کرد بود،حرکت مژگان عروسی که محلی بسمت مهراد باالخره

 ...داد بهم آرایشگاهو این آدرس جون بودیم،مادر پدرجون خونه که پیش دوشب
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 لبق این تا! نزنه تا.. بگیرم ازش خیرمو نگاه میکردم سعی!بود شده جذاب خیلی هم مهراد
 ....نزنه عاشقانه...نزنه محکم و تند انقدر لعنتی

 رفتار خوب اجبار،باهم به که بقیه توجمع... میکردم نگاهش چشمی زیر گاهی فقط
 !نبودم قبل مثل دونفرمون،دیگه جمع تو اما میکردیم

 تو دیدم اول دفعه همون رو تعجب.. داشتم باهاش عادی خیلی و خشک رفتار
 آروم مهربونیاش با و بودم اون محبت و مهربونی طالب که منی.داشتت حق...!چشماش
 !بود شده عوض رفتارم.. خودم حاال میگرفتم

 ...! میکردن سرکوب رو احساسم وجدانم و عقل اما آورد می کم دیدنش با دلم

 وضع باهمه رفتارم که بود عجیب... نشستم شیما کنار... بودن اومده اکثرمهمونا تقریبا
 آرامش...میخواد چیز یه فقط که خسته و تنها آدم یه... گیر گوشه آدم یه مثل... بود شده

 !واقعی عشق!

 و کنه بهونه هی...دلــش وحاال ندن بهش ولی بخواد چیزی یه دلش که ای بچه مثل
 ...!کنه بداخالقی

 !بکنم کاری نمیتونستم اما.. ناراحته رفتارام این از شیما فهمیدم می

 اون به میزدم خودمو و میدونستم شایدم...نمیدونستم رفتارامو این دلیل دقیقا هم خودم
 ...!راه

 بی و بودن سنگ میخواستم.. شاید یا!؟؟!؟ کنم جلب رو مهراد توجه میخواستم..شاید
 چه هب ولی!نشم اذیت زندگی راه تو شدم تنها وقتی که.. کنم تجربه االن از رو بودن تفاوت
 !؟!؟...! خودخواهی بازم!؟ اطرافیانم کردن ناراحت و شدن اذیت قیمت قیمت؟به

 !میخواست مطمئن و واقعی عشق یه دلم فقط من..!نه

 عاشق بخوای هیچی بدون اینکه ،با کنارته ابد تا و دوستتداره نفر یه بدونی اینکه
 هیچوقت و طرفست دو عشقتون که مطمئنی موقع اون!داره فرق آسمون تا بمونی،زمین

 ...!!نمیخوره ترک قلبت و نمیشی تنها

 ... نمیشه من عاشق هیچوقت مهراد
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 !رهدا که هستش مسئولیتی احساس بخاطر داره،فقط که رفتاری هر یا میکنه هم هرکاری

 نگاه بود ومجل که نوشیدنی پراز سینی به و گرفتم ازمیز خیرمو نگاه... خورد دستم به دستی
 ..  برداشتم یکیشو..کردم

 دختر.. یه..دیدمش مسن خانوم به کنار کردم پیداش...گشت مهراد دنبال اختیار بی چشمام
 بازوی!!بود مهراد آویزون بگم که بهتره!بود ایستاده ،کنارش.. هم قرمز لباس خوشگل خیلی
 ...نبودن دور زیاد!بود کرده پر فضارو هاشون خنده صدای و بود چسبیده مهرادو

 ...بلندشدم ازجام و رومیز گذاشتم نوشیدنیو لرزون دستای با.شد برابر چند اخمم

 ... کسی دست تو شد قفل دستم مچ

 !بود شیما

  گفت نگران

 !میلرزه؟ دستت آالگل؟چرا خوبی_

  گفتم و دادم تکون سری

 !کن ولم ...خوبم_

  زدم نهیب خودم برداشتم،به سمتشون به که رو اول قدم

 !!برگردی؟؟ بشی یخ رو سنگ اونجا ؟میری!دیوونه آالگل میری کجا

 !بگی؟ چی بری میخوای!نمیرفت تنها اول همون از که کنه تورومعرفی میخواست اگه

 همیش..حساسم روش و کردم پیدا عالقه بهش تازه آقاشوهرمه این خانوم ببخشید بگی
 !!!کنی؟؟ ول بازوشو

 ...!!داره خنده!هههه

 !نذاره عقلت و برو بگه دلت... دردناکه!نیست دار خنده..نه

 !!نذاره عقلت و بمون عاشق بگه دلت
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 !هبپاشون هم از رو الکی و خوب احساسای همه استداللش با عقلت بزنی گول دلتو خودتو

 سرویس بسمت مسیرمو....بودن بش و خوش حال در هنوز.. گرفتم صندلی به دستمو
 .بردارم قدم محکم کردم سعی و دادم تغییر بهداشتی

 .کردم نگاه رو عقب برگشتم که بودم رفته چندقدم

 ..میگرفتن عکس داشتن دختره های دورشونه بود انداخته دستشو.. مهراد

 حسادت ندارم حق.. ندارم حق من! هییس.. زدم داد درونم،سرخودم آالگل تخریب از قبل
 ...بشم داشته دوست و رو کسی باشم داشته دوست.باشم عاشق .. ندارم ححق!کنم

 !خیالی بی.. تفاوتی بی نقاب!نقاب یه با آالگل به.. کردم نگاهی خودم به آینه تو

 اسهو روحی نه و شدن عاشق واسه ندارم دلی نه دیگه عوضی عرفان اون از بعد فکرمیکردم
 !مهربونی و لطافت

 !داره مهراد،فرق به احساسم این جنس..ام عالقه جنس... اما

 ... کردم اش تجربه تاحاال نه و دیدم حاال تا نه..داره فرق آسمون تا زمین

 !باشه داشته بهم ای عالقه مهراد نمیدم احتمال هم درصد یک حتی

 ... واجور جور فکرای از پربود... میشد منفجر داشت سرم دیگه

 .سرجام برگشتم دوباره و شستم دستامو

 .بود نشسته بجاش،فرزاد اما نبود شیما

 ... قوی و محکم اما... تنهاییم و منم بار این... بفهمه کسی بذارم دیگه نباید 

 .شستمن فرزاد کنار و زدم لبخندظاهری...نکنم تکرار رو قبلی اشتباهات که هایی تجربه با

 !.کجاست؟ مهراد_فرزاد

 ...!! رفته سر حوصلم گفت..بقیه پیش رفت بود نشسته_
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 گوب همسرش تظاهریبا نخواسته حتی که سررفته حوصلش انقدر طفلی..خودش جون هه
 .آالگل بیخیاااال!دیگه یکی سراغ رفت.. کنه بخند

 !میخورم؟ حرص الکی دارم و نشستم اینجا من چرا اصال

 !!برقصم؟؟هـــهــه دیگه بایکی مهراد چشم جلو برم چیکارکنم؟مثال

 کنمن اعتماد کسی زودبه که بود این واسه داد،فقط گیر بهم قبال مهمه؟؟؟اگه واسش مگه
 ...!هستن فامیل همه که اینجا نه..غریب کشور تو

 !؟!کنم؟ تماشا بشینم اینجا من و بگیره گرم همه چی؟؟؟با خودش درضمن

 ...رفتم بود ایستاده شایان عموی کنار بابا،که سمت به

 .دوستداشت منو هم کلی و بود مهربون العاده فوق شایان عموی

 ...کنارمون اومد شایان عموی وحید،پسر که بودیم صحبت گرم

 ... داشتم برخورد باهاشون دوباری یکی!مهربون و خونگرم..بود باباش مثل هم وحید

 .بود کاری مسائل حول بحثشون.. گرفتیم فاصله پدرشایان و بابا از یکم

 ...!کردی ازدواج شنیدم_وحید

 ..!آره_

 .همسرتم دیدار مشتاق..باشه مبارک_وحید

 !اومدن داماد عروس که بگم حرفمو ادامه خواستم و کردم تشکر

 !بودن عــــالی هم فاصله ازهمون..کردم نگاه بهشون ذوق با و رفت یادم زدن حرف دیگه

 !میومدن بهم چقدر

 ...عجب چه!کنارم اومد قرارگرفتن،مهراد جایگاهشون تو داماد عروس اینکه از بعد

 .گفتیم تبریک بهشون و رفتیم شایان و مژگان بسمت باهم

 فتمگ مسخره لحن یه با نزدیک،که همون های میزصندلی از یکی سمت میرفتیم داشتیم
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 !!میام االن من بشین تو...ا مـــــمـم _

 گفت و انداخت باال ابرویی

 !؟!؟!میری کجا_

 گفتم بیخیالی با گرفتم فاصله ازش که یکم

 وبر.. نمیدونم... از یکی پیش برو رفت سر حوصلت اگه!!نبــــاش نگران..جاهام همین_
 !! یوقت نباشی تنهـــــا کن بش و خوش یکم یکی پیش

 ...ببینم رو العملش عکس برنگشتم!نه یا گرفت حرفامو تو تیکه نمیدونم

 زد صدا اسممو نفر یه که میرفتم داشتم برم؟همینجوری میخواستم کجا حاال

 آالگل؟_

 !بود وحید.. صدا سمت برگشتم

 ..ایستاد روم روبه وحیدهم ایستادم

 بله؟؟_

 دفعه؟؟ یه رفتی کجا_وحید

 ...بودم همینجاها هیچی_

 گفت و کرد نگاهی رقص پیست به بالبخند

 ؟!موافقی؟ رقص دور یه با_

 .کردم قبول درخواستشو و دریا به زدم دلمو... بودم مردد

 کــم ونفاصلم اما..نه تانگو..رقصیدن به کردیم شروع.رفتیم رقص پیست سمت به کنارهم
 !بود

 !!نهبز  غیبش تا برم من بود منتظر...نکردم پیداش.گشتم مهراد دنبال و چرخوندم چشم

 ..!گرفت تعجب رنگ نگاهم..چشمام تو بود زده زل وحید
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 ؟!؟!؟...داری دوسش_

 گفتم و وحید به زدم زل متعجب

 !!چـــی؟؟_

 گفت کنارگوشم و نزدیکتر آورد سرشو نشنیدم کرد فکر

 ؟!!؟؟!داری دوسش میگم_

 کیو؟؟؟_

 گفت و زد پوزخندی

 !!میگم رو مهراد_

 ...ابروم دو بین نشست محو اخم

 !!آره که معلومه!دیگه نداره پرسیدن_

 مسر  پشت به ابرو و چشم با  ...!!باشه داشته حسی همچین اون نمیاد بنظر ولی_وحید
 گفت و کرد اشاره

 !!!میرقصه دیگه نفر یه با داره زنش نیست خیالشم عین_

 لباس همون یکیش..!!بود ایستاده دیگه دختر دوتا کنار...کردم نگاه سرمو پشت برگشتم
 ...بود قرمزه

 !!بهت لعنت...باشم مسلط خودم به کردم سعی

 گفتم وحید روبه ژکوند لبخند با

 شده؟؟ طوریت تو مگه حاال.....داره اعتماد زنش به ولی!هست خیالش عین_

 گفت و شد هول

 ...هـا میرقصی خوشگل توام میگم..اصال بیخیال... نه.. نه_
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 پس داری دوستش اگه...سراغم اومد وجدان عذاب مثل حس یه لحظه یه... ندادم جوابشو
 میرقصی؟ اون از غیر با داری چرا

 و تالفی پس داری دوسش که داری قبول اگه!آالگل نکن اشتباه...!خودش مثل ..خووب
 !!دورکن خودت از رو... و کینه

 !!!نمیتونستم...کشیدم پیشونیم رو دستی

 !!شهب خنک تا میشکنه خودم دل بیشتر...کنم تالفی نمیتونم من بکنه هم هرکاری مهراد

 ...رمکم دور شد قفل دست دوتا و شد تاریکتر فضا دفعه یه..فکر تو و بود پایین نگاهم

 ... کننده مست عطر همون بود آشنا عطرش... ولی ببینم نتونستم چهرشو

 ریدغ گوشم زیر... نخورد تکونی اما دادم هلش عقب به یکم و اش سینه رو گذاشتم دستمو

 ..شونم رو بذار دستتو...!نخور وول انقدر_

 !!نداشت قرار و آروم دیگه قلبم!!!شدم جوری یه زیرگوشم حرفاش حرارت از

 .برم .. میخوام...مهراد.. کن ولم_

 ..صداش تو میزد موج عصبانیت

 نه؟؟؟؟؟؟ شدی خسته رقصیدی پسره این با بس از!!جالبه... ا ا ا ا   _

 ..صورتمون تو بود افتاده نور... زدم پوزخندی

 تهخس بازم رقصیدم و گرفتم گرم هرچقدر هرکسی با که نیستم تو مثل من...آره هـــه_
 ...!!نشم

 این.. هک کنم اعتراف خودم پیش میتونستم...میرقصیدیم مالیم و هماهنگ....بود کرده اخم
 !!!دوستدارم...رو آغوش

  باشه خونسرد میکرد سعی اما بود عصبی

 .ردیمیگ کیا.. با و چیکارمیکنی تو حتی یا..بود کی پسره اون نیست مهم برام ..ببین_
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 فهمنب تو خانواده یا پدرم اینکه.. میکنن درموردم بقیه که فکری... مهمه خیلی چیز یه اما
 ...اشهب کارات به حواست پس نه؟؟؟ بده خیلی.. میکنیم سوءاستفاده اعتمادشون از داریم

 حاال تا مهمونی اول از بودم من مهراد؟؟ باشه؟؟؟خوبی کارام به حواسم چـــــی؟؟؟؟من_
 قرمزم؟؟؟ لباس دختر اون کنار

 یه ناحقش و ربط بی حرفای این بخاطر میذاشت دلم اگه...کرد نگاهم خیره و نزد حرفی
 ....میزدم بهش سیلی

 .برم میخوام...کن ولم_

 داغش های نفس...نزدیکتر اومده صورتش میکردم حس...رفت کنار صورتش تو از نور
 .میکرد نوازش پوستمو

 ...شد بیشتر هام پهلو رو دستش فشار... کشیدم عقب یکم صورتمو

 .. برم.. چیکارمیکنی؟بذار...مهــراد_

 بود هـــزار رو قلبم تپش...بودم کرده تعجب...پیشونیم رو گذاشت پیشونیشو

 گفت وار زمزمه

 شدی خوشگل... خیلی_

 گفت؟؟؟ چی.. مهراد...ایستاد حرکت از پاهام

 رادمه بدم نشون  العملی عکس اینکه از قبل و شد روشن کامال فضا... جداشد ازم سریع
 ...رفت

 ...باش آروم... دختر بود ساده تعریف مگه؟؟یه گفت چی...روقلبم گذاشتم دستمو

 ... نشستم کنارم صندلی نزدیکترین رو

 گیردر ...بودم درگیر هنوز اما..خوردم آب لیوان یه...کشیدم عمیق نفس سرهم پشت چندبار
 ...زد که حرفی درگیر... اش خیره و خاص نگاه اون
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 به که منی... نمیتونم...کنم،نمیشه پاک ذهنم از رو بهش احساسم و مهراد بخوام اگه
 کنم؟؟؟ فراموشش میتونم چجوری میلرزه دلم کوچیکش حرف یه با..نگاه

 ..اومد مهراد هم بعد یکم...پدرجون و مادرجون کنار رفتم و بلندشدم جام از

 میکرد عاشقم؟؟فکر نگاه من؟از حس از میفهمید چه اون... کرد حلقه بازوم دور دستشو
 لحظاتی دل ته از من و بود واقعیت همش که درصورتی تظاهره لبخندام و رفتارها ی همه
 ...داشتم بودم،آرامش کنارش که

 و میزدم گول خودمو ...میگرفت آروم بود،قلبم مهربون باهام دیگران جلوی اجبار به وقتی
 موجدان و عقل نمیذاشتم و باشه خوب ،حالم کنارمه که لحظه اون تو حداقل میکردم سعی

 ...تظاهره مهربونیاش این تمام اینکه...بکشونه دلم رخ به رو ،حقیقت

 اتاقم تو من هم حاال..برگشتیم و موندیم ایران هم دیگه دوروز شایان عروسی از بعد
 .نشستم

 بهم چی که نمیاورد هم خودش روی به اصال...بود عادی باهام مهراد شب،رفتار اون از بعد
 .عادی خیلی... ها اون ازجمع غیر و بود عـالی همیشه مثل بقیه جلو رفتارامون...گفته

 قعمــی بهش نگاهم... برداشتم رو بودیم گرفته مهراد ،با شایان عروسی تو که عکسی
 میدونست چون.. بزنه حرف باهاش چشمام طریق از میخواست دلم انگار...بود

 ... بمونه ناگفته احساس این تا زده دهنم به بزرگ قفل یه عقلم و غرور،وجدان

 ..مسنجر تو رفتم و آباژور رو گذاشتم رو عکس

 .. غریبه یه...بگم احساسم از...بزنم حرف یکی با میخواست دلم

 نوشتم باراد برای

 باراد؟؟ خوبی؟هستی...سالم_

 ..بیرون یا ست خونه نمیدونستم...بود شب11ساعت

 ...نیومد جوابی..کردم صبر دقیقه چند
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 جمعی هدست عکسای کلی و گردش رفتیم بودیم ایران وقتی .افتادم عکسامون یاد دفعه یه
 ...بود مهراد دوربین با همشون...گرفتیم

 جوابی.. زدم در به چندضربه...مهراد اتاق سمت رفتم و شدم خارج اتاقم از سریع
 ..نداد جوابی بازم زدم صداش..نیومد

 شنیدم سرم پشت از صداشو که بشم وارد خواستم... کردم باز رو اتاق در آروم

 داری؟؟ کاری_

 گفت گوششو رو گذاشت دستشو مهراد...کشیدم خوووشگــل جـــــــــیغ یه

 چته؟؟؟؟ بابا شدم کر...هـــــــیسسس_

 ...ترسیدم واقعا که فهمید..قلبم  رو گذاشتم دستمو

 .. ترسیدی..خوب ببخشید_

 گفتم و کردم تر بونز با لبمو

 رفتیگ دوربینت با که عکسایی میگم..آهــــااان.. ا ممم...چیزه میگم..نیست مهم..بیخیال_
 کوش؟؟؟

 گفت و شد اتاقش وارد

 چطور؟؟؟ تابمه لپ تو_

 وایستادم در لب همون منم..نشست تخت لبه

 بریزی؟؟ واسم میشی...باشم داشته میخوام خوب هیچی_

 گفت و انداخت تابش لپ به نگاهی

 .دارم کار بیای؟االن دیگه ساعت یه میشه...ا مــمم _

 گفتم آویزون ی لوچه و لب با

 .میام بودم بیدار اگه...بــاشـه_
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 . بیا خواستی... بیدارم من اوکی_

 ...اومد مسنجر صدای... اتاقم تو رفتم...بستم اتاقو در و کردم گرد عقب

 ...بود باراد.تخت رو پریدم

 چطوری؟ تو خوبم ممنون.. سالم_باراد

 نیستم بد _بارانا

 دیگه؟؟ نیستی خوب یعنی نیستم بد_باراد

 نوشتم و کشیدم آهی

  ...شاید_

 نوشتی؟؟ مبهم تو باز_باراد

 ... چجوریه؟ حالم نمیدونم دقیقا هم خودم آخه..نیست مبهم... نه_بارانا

 .میکنم گوش من..بگو_باراد

 شدی؟؟ اینجوری تاحاال...بگم چجوری و بگم میخوام چی نمیدونم..اما حرفم از پر_بارانا

 ...وقتا خیلی..آره_باراد

 ات؟ معشوقه با چیکارمیکنی تو_....بارانا

 به حتی الاص...دلشه تو چی بفهمم نمیتونم راستش...بیارم دستش به نتونستم هنوز_باراد
 نه؟ یا فکرمیکنه من

 .هوام و زمین بین انگار...من مثل دقیقا_بارانا

 باشه مبارک...افتادی عشق دام تو باالخره توام پس ا ا ا   _باراد

 ...میشه ختم آوارگی و دلتنگی و غم به ولی عشقه دام اسمش... دام   واقعا...آره_بارانا

 نوشتم..نبود آنالین...نیومد جوابی.. گذشت یکم
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 .بخیر شب.. دادی گوش حرفام به که مرسی...باراد؟؟ رفتی_

 فتمر  و برداشتم رو رم..بودم شده یکساعت...کردم سرگرم خودمو یکم.... بستم رو مسنجر
 ... مهراد اتاق سمت

 رفتم یکم و کردم باز رو اتاق در...نشد خبری ولی شدم اجازش منتظر و زدم در
 زدم صداش...میومد حمام از آب صدای...داخل

 ؟؟؟؟ مهـــراد_

 گفت و شد قطع آب صدای

 آالگل؟ بله؟تویی_

 .. هــــا شد ساعت مهراد؟؟یه میای کی...اره_

 گفت مکث یکم با

 بنص برنامه یه بودم گذاشته روشن.... تختمه رو تاب لپ.. ببین...نبود حواسم وای ای_
 ...بریز برو خودت کجاست عکسا میگم بهت...بشه

 گفتم میرفتم تختش بسمت که همونطور

 ..بگو باشه_

 ....گفت بهم عکسارو جای

 ...کرد جلب رو توجهم چیز یه که بشم بلند جام از خواستم... ریختم عکسارو تمام

 فعال مهراد که بود این از نشون و میومد همچنان آب صدای ولی...بفهمه بیاد میترسیدم
 !!!نمیاد

 میخواست دلم...داشتم خودمم دقیقا که بود مسنجری بود کرده جلب رو توجهم که چیزی
 ...داشت جدید ام پی تا سه که بود این واسه ام دیگه کنجکاوی و بردارم آیدیشو

 خــــــــــدا وااااااااای!!کنم سکته بود نزدیک تعجب از.مسنجر تو رفتم لرزون دستای با
 !! خدا وای... بارانا...!!!منه آیدی که این.. این...شدم بدبخت... وای....نمیشههههه باورم
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 نفهمه که کردم پاکش سریع...بودم گفته بخیر شب من و بود نخونده که آخرم ام پی دقیقا
 ...خوندم من

 ،باراد..یعنی وای....باراد..بود خودش !!!!هــــــــعـــی... دیدم آیدیشو رفتم اطمینان واسه
 ؟!!؟!؟!مهراده؟؟؟

 دوتا فقط...نبود هاش چت لیست تو ای دیگه دختر هیچ... دادم قورت ترس با دهنمو آب
 !!!!بود خداحافظی آخرش ام پی...میفهمید میکردم باز اگه...داشت فرزاد از ام پی

 جلوی گذاشتم دستمو سریع که بکشم جیغ دوباره بود نزدیک مهراد صدای با
 ..میومد حمام تو از صداش...دهنم

 کردی؟؟ آالگل؟؟چیکار_

 بلندشدم جام از بستم رو مسنجر سریع

 ..بخیر شب مرسی شد تموم آره..آره_

 ..اتاقم تو پریدم سریع و نموندم دیگه

 .. زمین به شدم خیره و نشستم در پشت همونجا

 بارانا،آالگل میدونه اونم.. یعنی !!!میدادم؟؟ ام پی مهراد به من مدت این همه یعنی
 !!هستش؟؟

 ...میشد رد باد و برق مثل چشمام جلوی هامون چت تمام تصویر

 ...بود سخت واسم باورش واقعا

 هآر ..." "شدی؟ مطمئن احساست از..." آوردم قبلیشو های ام پی...مسنجر تو رفتم سریع
 یادم یتعصبان و اخم اصال... میکوبه سینم قفسه به محکم قلبم میبینمش وقتی میدونی
 چندبار شمخود...بارانا راستش...." " !بگه سالم پسر یه به بخواد ببینم نمیتونم حتی...میره
 .."زده رو جدایی حرف

 ... ام گونه رو میچکید یکی یکی اشک ی ها قطره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
304 

 دوباره جداشد؟؟؟یعنی ازش که دخترش دوست ؟همون!!شده؟ کی عاشق مهراد یعنی
 ....میمیرم من باشه دیگه یکی عاشق مهراد اگه.. خدا وای ؟؟؟.. شدن دوست باهم

 رو بندازم خواستم.برداشتم هامو شال از یکی و کردم دراز دست...رفتم کمدم سمت به
 ...شد بیشتر شال،اشکام بوی از که شونم

 نگاهش و نکشم خجالت من تا لختش بدن رو بود انداخته شب اون که بود شالی همون
 ..! میداد مهرادو بوی...بودن نشسته اینو که خوب چه...کنم

 غلمب تو پاهامو....نشستم بودن گذاشته تازگی که توآالچیقی و کردم پرواز حیاط بسمت
 ...شد تبدیل هق هق به ام گریه و گرفتم

 ...باشه شده دیگه یکی عاشق مهراد اگه میشم دیوونه دارم

 فکرهم من به اصال مهراد...!ندارم جایی زندگی این تو من...برم باید نمیخوام که هم حاال
 .... به برسه چه نمیکنه

 !نمیشیم هم مال میدونستم...میریختم اشک و میکردم بو رو تنش عطر

 ...میکردم فکر چیز همه به و میکردم بازی شالم های ریشه با

 ...جذابش ی قیافه...دیدمش که اولی روز به

 میکنه؟؟؟؟؟چـــــرا؟؟ مهربونی بامن چرا دیگست یکی عاشق اگه

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ عاشق دل یه بمونم من االن که نکرد ازدواج عشقش با اول همون از چرا اصال

 ... !!خدا؟؟؟ چــــــــرا

 ...کشیدم پیشونیم رو دستی...بودم آورده کم نفس

 معدم محتویات تمام که االنه میکردم احساس...میکرد درد هم میسوخت هم عجیب معدم
 ...بیارم باال رو

 بره ادبخو بود دیرشده دیگه... خورد تکون.. دیدم پنجره پشت رو مهراد که کردم بلند سرمو
 !!!نبینمش من تا کنار
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 دوستت چقدر که نفهمی هیچوقت امیدوارم...شدم خم و گرفتم دندون لبمو معده درد از
 !!! مهراد دارم

 !!زاری و گریه.. سر از و میومد یادم چیز همه دوباره..نداشت تمومی هقم هق

 و احساسات این تمام!کنه زندگی راحت مهراد تا میرم...نمیمونم دیگه...میرم زود خیلی
 .. میشه خاک جا همین هم جریانات

 ... میکردم گریه چی همه بخاطر حاال

 !!شکست بازم...!تنهاییم..قلبم درد..معده،عشقم درد

 ...ودب چندقدمیم..باال گرفتم سرمو زور به..کرد جلب رو توجهم مهراد توسط اسمم زدن صدا

 ...دیدمش می تار اشکی چشمای اون با

 ... ببینمت آالگل؟؟؟ چیشده_

 گفتم بریده بریده و عقب شیدمک سرمو که صورتم رو بذاره دستشو خواست

 .. نزن ت .. دَســ...من به... ب   ...کن .. ولم..و   _

 بشه تنگران حرکتت کوچکترین با یکی بود خوب چه...میفهمیدم خوب اینو من و بود نگران
 ...کنم نگاه بهش غریبه یه چشم به باید االن از...نیست من سهم مهراد...نه اما...

 گفت و زد دوزانو پام جلو

 تنگ دلت نکنه...آالگل ببینمت..!دختر بودی خوب که دفعه؟؟تو یه شد چت آخه_
 دیدی؟؟؟ شده؟؟؟آره؟عکسارو

 یمیزن زل غمگین انقدر هروقت میگفت بهم هما عمه...چشماش تو دوختم غمیگنمو نگاه
 !!!میشه زیاد چشمات غم انقدر.. میسوزونی رو طرف نگاهت با کسی، چشمای تو

 اما.. نمک نگاهش سیر دل یه میخواستم داشتم دوستش..نه.. بسوزونم رو ادمهر  نمیخواستم
 ...چشمام تو بود ریخته غمشو همه بود؟؟؟دلم غمگین انقدر نگاهم که چیکارمیکردم
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 کنار رفتم و دهنم جلو گرفتم دستمو...باال اومد معدمه تو هرچی کردم احساس دفعه یه
 ...باغچه

 ...میشد کنده جا از داشت معدم...نمیومد باال چیزی اما میزدم عُـــق

 آب ریبط مهراد... تنم تو نبود جون دیگه اصال.نشستم زمین رو همونجا شدم بهتر که یکم
 اینو من..بود شده مخلوط نگرانی و غم با اونم نگاه حاال...گرفتم دستش از..گرفت بطرفم رو

 !باشه شاد باید مهراد..نمیخواستم

 .. صورتم تو پاشیدم آب یکم

 ..دکتر بریم شو بلند_

 گفتم رفته تحلیل صدای با

 .خوبم.نیست الزم_

 عمــــیق میخواست دلم!نبود کن ول لعنتی درد..میسوخت دوباره...بستم چشمامو
 ...شدم کنده زمین رو از کردم احساس دفعه یه ...بخوابم

 !!!بودم مهراد بغل تو...بازکردم چشمامو بیحالی و ترس با

 نالیدم

 ..بخوابم برم میخوام..مهراد زمین بزارم_

 ...بود گرفته آغوشش تو ها بچه مثل منو

 گفت میکرد حرکت که همونجور...داشت اخم

 ...بخواب همینجا میاد خوابت...نکن لجبازی دوباره... هـــــییسسس_

 از مخود تراز لجباز اشک قطره  ...میبخوابیدم امن آغوش این تو ابد تا که میتونستم اگه
 تو زد زل... ایستاد که شد خیس اشکم از بازوش فکرکنم...پایین اومد چشمم گوشه
 توهم من شایدم نمیدونم..داشت ملتمسانه رنگ جورایی یه نگاهش!نداشت اخم..چشمام
 !زدم
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 ..نکن گریه ولی بزن داد و جیغ بده حالت اگه باشه؟؟...!!نکن گریه...آالگل_

 بود؟؟؟ چی اون گناه...نسوزونتش این از بیشتر انگیزم  غم نگاه تا بستم چشمامو

 مخالف سمت به که بازکرد رو ماشین در... زمین گذاشت منو آروم.. ایستاد ماشین کنار
 ..برم که برگشتم

 ...خوابَ  من...نیست الزم..مهراد_

 بودم خورده مخ با بود نگرفته منو مهراد اگه!موند دهنم تو حرفم شدیدم ی سرگیجه با
 ...زمین

 ...نمیفهمیدم حرکاتمو اصال...بود بد خیلی حالم

 (:مهراد زبون از داستان) 

 !!میزدن حرفی و بود بسته چشماش...شد بیهوش بغلم تو گرفتم رو آالگل اینکه محض به

 ...لجباز سرتق ی دختره

 تمبرداش وسایلمو و کردمو عوض لباسامو داخل رفتم و خوابوندمش عقب روصندلی سریع
 .بودم نگرانش.. !شد دقیقه 1 از کمتر ایناکارا همه...

 ...خودت به میسپارمش خدایا...نبود خوب حالش اصال

 یادب گفتم و فرشاد به زدم زنگ سریع...روندم می سرعت بیشترین با بیمارستان تا
 ...بیمارستان

 زناکشسو نگاه اون تصویر هنوز..بود خوابیده مظلوم..کردم نگاهش و عقب برگشتم چندبار
 ...بود چشمام جلو

 استمخو و برداشتم سیگار یه!...؟؟!میکرد؟؟ گریه وحشتناک انقدر که بود چیشده یعنی
 ...افتادم بدش حال یاد که کنم روشن

 ...بیرون کردم پرت قیض با سیگارو
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 به و کردم لشبغ قبل بیان،مثل برانکارد با پرستارا اینکه از قبل... کردم ترمز بیمارستان جلو
 ...کردم پاتند پذیرش سمت

 شنیدم سرم پشت از رو فرشاد صدای بزنم کله و سر پرستار با بخوام اینکه از قبل

 مهراد؟؟؟چیشده؟؟_

 ..دش اتاق یه وارد...دنبالش به منم و راهرو یه سمت دوید سریع که برگشتم سمتش به

 .. روتخت خوابوندم رو آالگل سریع

 دخترته؟؟ دوست_فرشاد

 هگری کلی قبلشم..داشت شدید درد معده...میگم بهت بعدا بکن کارتو فقط..فرشاد_
 ...میکرد

 ...شد کار به مشغول

 ...دهش چش بفهمه تا تالشه در فرشاد و خوابیده مظلوم انقدر آالگل ببینم نمیتونستم

 ...دمش ابری آسمون ی خیره و کردم جیبم تو دستامو...ایستادم پنجره کنار اونا به پشت

 ...سمتشون به برگشتم دیگه نفر چند صداهای و سر با

 فرشاد؟؟ چیشد_

 ...کنارم اومد و گفت پرستار به چیزی یه

 کنن تزریق هم آرامبخش چندتا گفتم زدم سرم!شده وارد بهش عصبی شوک_
 داشته؟؟؟ هم درد معده سابقه...واسش

 ... !!شده؟؟؟ وارد بهش عصبی شوک چی یعنی_

 گفت و کرد هدایتم اتاق از بیرون به

 بحص فردا...افتاده حال این به که بوده مهمی چیز یه حتما!!بوده؟؟؟ اومده پیش مشکلی_
 ...!میدم انجام واسش آندوسکوپی
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 گفتم رفته تحلیل صدای با

 !چطوره؟ حالش.. االن..خب_

 میدم مالاحت که پایین بود اومده یکم قلبش ضربان..عصبی شوک یه...نباش نگران_فرشاد
 ...میکنه رد کردن، تزریق که هایی آمپول و سرم این با باش مطمئن...باشه ارثی

 تو ریخته درد ؟؟چقدر.. داره توان چقدر چی؟؟مگه یعنی...فرشاد به زدم زل تعجب با
 ؟!!شده؟ اینجور.. االن که خودش

 ...دهنم به زدن قفل یه انگار

 گفتم وار زمزمه

 ... باش داشته هواشو_

 ... آوردم در سیگارمو...وایستادم ماشین کنار...بیرون رفتم

 طاقت دلم دیگه ولی...کشیدم سیگار چندتا و وایستادم اینجا وقته چقدر نمیدونم
 ...نبود پیشش هیچکس...رفتم اتاقش بسمت...نداره

 ... بود ظریفش دست تو سرم

 ...نشستم و تختش کنار روگذاشتم صندلی

 !!بشه خوب زودتر خدایا...میکردم نگاهش خیره

 ... کشیدم دستش رو نوازشگونه انگشتمو و کردم جرات

 ؟!!بوده؟ ناراحت انقدر چی از و چیشده از بفهمم میخوام بود؟؟فقط ناراحت انقدر چرا

 !نمیبخشم خودمو هیچوقت..باشه من تقصیر...اگه

 ؟!میده؟؟ من به هم اهمیتی آالگل تقصیرمن؟مگه چرا

 ..منفجرمیشد داشت سرم! ....بود غمگین چشماش چقدر

 .رفتم فرشاد اتاق بسمت و شدم خارج اتاق از
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 گفت بلندکنه کتاب رو از سرشو اینکه بدون..شدم اتاق وارد

 بشی؟؟؟ وارد بعد دربزنی هنوزیادنگرفتی_

 گفتم و نشستم

 .ندارم حوصله..بیخیال_

 گفت جدیش نگاه با... بست رو کتاب

 نقدرا بودم ندیده حاال ؟تا..نگرانشی انقدر که کیه دختر چیه؟؟این جریان بگی نمیخوای_
 ..!باشی آسلی نگران

 گفتم اخم با

 ...نیستم نگران _

 ..کنی سکته بود مونده کم!!معلومــــه_

 گفتم و بیرون فرستادم باحرص نفسمو

 ؟!!نزده؟ تو به حرفی فرهاد بگی میخوای یعنی_

 گفت و انداخت باال ای شونه

 نم برادر و تو!؟!؟!بزنیم حرف تو به راجع  بخوایم االن که زدیم حرف باهم کی فرهاد و من_
 آسلی همون اش نمونه..میاد در گندش بعدا که میکنید چیکار زیرآبی نیست معلوم
 ..!کنار میذاریش دوروز نه؟؟بعد است بقیه و آسلی مثل اینم!!خانـــوم

 گفتم و زدم پوزخندی

 من جلوی رو عوضی ی دختره اون اسم دیگه درضمن...زنمه...کردم ازدواج آالگل با من..نه_
 ...نیار

 گفت و کرد ای خنده تک

 !!کنی هستی،شــوخی جدی وقتی بودم ندیده حاال تا_
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 ...اینجا اومدیم و کردیم ازدواج تازه... نمیکنم شوخی_

  گفت و شد مطمئن جدیم فوق لحن از

 ..مهراد شدی معرفت بی....باشه مبارک!واقعیه پس ا ا ا   _

 !بود مختصر جشن یه بعدشم...ایران نمیومدی که تو_

 بود فرهاد.. خورد زنگ گوشیم لحظه همون

 ؟؟...فرهاد جانم_

 پســر؟؟؟ کجایی... بال بی جانت_

 بود کارش سرگرم.. کردم فرشاد به نگاهی

 !فرشاد پیش...بیمارستان_

 گفت نگران

 ..اش خونه میرفتی کارداشتی بافرشاد که چی؟؟تو واسه بیمارستان_

 نوکجایی؟... اینجا آوردمش بدشد حالش آالگل...نباش نگران_

 !؟!چطوره؟ چیشده؟؟االن.. وای ای_

 ..بهتره شکرخدا_

 .پیشتون میام االن منم باشه_

 .فعال_        ...فعال اوکی_

 ؟!اینجا میاد_فرشاد

 گفتم و دادم تکون سری

 ؟!؟ قهرید باهم هنوز_

 !هاست بچه واسه قهر_فرشاد
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 ؟؟.. دیگه ازدواجه همون بحث  ...اید بچه شمادوتاهم خوب_

 بهش بس از درآورد مو زبونمون که ماها...بابا آره..بگی گرامی برادر به باید اینو_فرشاد
 ...پیرمیشی داری بگه بهش نیست یکی...نداد گوش و کن ازدواج گفتیم

 گفتم و کردم ای خنده تک

 تیراس!صبرکن.. میکنه ازدواج میخوره سنگ به سرش بار یه...دکترجوون نخور حرص تو_
 چطوره؟؟ دخترکوچولوت

 گفت و زد لبخندی

 !!شده شیطوون خیلی...خوبه_

 .بلندشدم ازجام و زدم لبخندی

 !خونه؟ نمیری تو... آالگل پیش میرم کرد دیر فرهاد اگه.. بیرون میرم من_

 ..صبح تا هستم نه_

 ...زدی استراحتت و خواب از بخاطرمن...رفیق مرسی_

 .وظیفمه...حرفیه چه این_

 ..بود خواب هنوز...کردم نگاه آالگل به در الی از و شدم خارج اتاقش از

 برادر از رکمت واسم که رفیقی.اومد فرهاد تا گذشت یکم.بیرون رفتم و کشیدم عمیقی نفس
 استاد.داشت استادی اُبــهـت اونجا.. داشت فرق کلی دانشگاه توی با االنش شخصیت!نبود
 درانق که استادی نمیدونست... آالگل استاد  !!تربود خاکی هم من از اینجا و..فتحی فرهاد
 ..!منه رفیق مشکوکه

 .نشست کنارم و ام شونه رو زد

 ؟!بهتره؟...چطوری؟؟-

 ...هنوز نیومده هوش به_

 !؟!بود؟ شده شد؟دعواتون اینجور چرا_
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 گفتم و صندلی به دادم تکیه

 ورج یه...کرد گریه تونست ، تا و حیاط تو رفت ای دفعه ؟یه..چیشد نمیدونم اصال...نه_
 بیهوش بدش حال و معده درد از که بعدشم...میشد آب هم سنگ دل که میریخت اشک
 ..پایین بوده اومده هم قلبش..ضربان!!شده وارد بهش عصبی شوک میگه فرشاد...شد

 !؟!؟.. ای دفعه یه کشیده درد همه این که چیشده یعنی...بابا ای_

 چخبر؟چیشد؟.. !!بلندمیشه ازسرم دود فکرکردمکه این به انقدر نمیدونم_

 ..پرسیدم رفتم اطمینان واسه بازم..که گفتم بهت.هیچی_

 گفتم منگ

 چیو؟_

 و کیه ینساب پسره این ببینم..گفتی بهم دیروز که همونی!نیست خوب حالت اصال معلومه_
 ؟!؟!چیکارست

 داره؟ آالگل به ؟چیکار!؟!فهمیدی چی خوب..آهان_

 خودمم دانشجوی که دختره اون...ای عالقه نه و داره آالگل به کاری نه اصال..بابا هیچی_
 سپیدار..آالگل دوست...میخواد رو هست

 ...ست رضا دختر آهـــــان_

 !چیکارکنیم؟ حاال.. خوب.. ا ا ا  _

 مراقبش جوره همه خودم بعد به این از.بود بهت حواسش که مرسی..دیگه بیخیال هیچی_
 .هستم

 ...هست که خونه؟فرشاد بری نمیخوای!! بود وظیفه..باشه_

 ...زحماتت بابت مرسی.برو تو..تره راحت خیالم اینجوری.. نیست مشکلی.. نه_

 ...عاشق رفیق باش خودت مراقب!!!قربانت..راحتی هرجور اوکی_

 .کردم نگاه فرهاد رفتن به و زدم پوزخندی
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 ...میومد خوابم نه بود خسته نه...برداشتم قدم آالگل اتاق بسمت آهسته

 ...یزدم همیشه از تر محکم قلبم...بردارم ازش نگاه نمیتونستم...نشستم صندلی همون رو

 ....منه برای آالگل ...!میده عذابم فکرشم حتی که وای...بدم دست از دخترو این اگه

 فعد اونو غرورم که آهنربایی..بود آهنربا مثل دختر این..!!!بوسیدم دستشو رو آروم و نرم
 ..!!! جــذب قلبم و میکنه

 .. دادم تکیه صندلی به و کردم رها دستشو سریع...خورد تکون

 ...!شده تنگ خاصش نگاهای اون واسه دلم هم کم مدت همین تو!!بیداربشه خداکنه

 ورن به چشمش تا کرد اینکارو دوباره..بست دوباره و بازکرد چشماشو ترس با و آهسته
 .میکردم خاموش چراغو کاش..کنه عادت

 چشمای از نگاه سریع.موند ثابت من روی نگاهش درآخر و کرد نگاه اطرافش به یکم
 و چیکارکنم دستورمیداد بهم لعنتی غرور فعال...بلندشدم جام از و گرفتم مجذوبش
 !؟!؟!نکنم

 ...بیاد بگم فرشاد به تا در بسمت برداشتم قدم

 

 ":آالگل"

 بازم.بیمارستانم تو فهمیدم دستم تو سرم و اطراف به نگاه با...داشتم تهوع حالت هنوزم
 !؟!شدم؟ بیهوش

 !؟!میره؟ کجا.. مهراد

 گفت محوی اخم با..برگشت و ایستاد بود رفته که رو چندقدم همون که کنم صداش خواستم

 ؟!بهتری_

 ..دارم تهوع حالت یکم..آره_

 ..شد خارج اتاق از و داد تکون سری
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 ...بیخیالی به زدم خودمو اما.میکرد درد کوچولو یه هنوز معدم

 مهراد از چندسالی میخورد بهش..شد وارد پوش سفید مرد یه مهراد،همراه بعد دقیقه چند
 ..باشه بزرگتر

 نای شبیه یکی یا دیدم جا یه خودشو یا میکردم حس...بود آشنا برم خیلی اش چهره ته
 ..!!بوده

 ...بیدارشدی عجب چه!!سلــام.. به به_

 ...سالم_  گفتم وار زمزمه

 االن؟؟ چطوره حالت ببینم بگو خوب_

 !معده درد.. و تهوع حالت یکم_

 

 گفت مهربونی با و کرد خارج دستم از رو سرم... میکرد دکترنگاه به منتظر مهراد

 ؟!!سوال؟ یه راستی..هستش سرم این واسه تهوعت حالت... طبیعیه که اینا خب_

 ؟!!چی؟_

  گفت زودتر که بگه چیزی میخواد کردم احساس.. جلوتر اومد قدم چند مهراد

 بشه کم قلبش ضربان یا تپش مثال!باشه؟ داشته قلبی بیماری هست کسی خانوادتون تو_
 ؟؟!؟

 گفتم فکر بدون

 .پدرم...آره_

  انداخت مهراد به نگاه یه

 ... میکنین نگرانم ؟؟دارین دکتر مگه چطور_

  گفت و زد لبخندی
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 که بود افتاده برات اتفاقی چه نمیدونیم همسرت نه و من نه راستش نباش نگران... نه_
 ... کشید اینجا به کارت

 رطرفب خداروشکر که بود شده ضعیف یکم قلبتم ضربان! بود شده وارد بهت عصبی شوک
 .شد

 داد ادامه دوباره و نوشت چیزی یه

 نکرده خدایی اینکه احتمال کنی جمع بیشتر حواستو باید_
 عیس...واست سم مثل همه...زیاد،ناراحتی،عصبانیت حرص،جوش،گریه...بدتربشی،هست

 ؟!شدی؟ آندوسکوپی تاحاال راستی... .نداری نگه خودت تو ناراحتیتو کن

 بود؟؟ اومده سرم به چی... حرفاش از بودم متحیر

 ... جرهپن کنار رفت و کرد پوفی مهراد

 ...بود رفته تحلیل بیشتر صدام دیگه حاال

 ... نذاشتم اما بده انجام میخواست پدرم... نه_

 نذاشتی؟؟؟ چی؟چرا یعنی_

 ... وحشتناکه_

 میکشی؟؟؟ که درداییه لز تر وحشتناک_

  رفت در سمت به و زد لبخندی

 ناشتا حصب تا!!میشه تموم چیه به چی بفهمی بخوای تا نمیکشه طول بیشتر چنددقیقه_
 ! بخواب االنم... میدم انجام میام زودتر صبح. بمون

 ... شد خارج اتاق از و داد تکون مهراد واسه دستی

 فکرم تمام...مهراد!دیگه سمت بدم سوق فکرمو کردم سعی.. فردا واسه داشتم استرس
 ...!!بود مهراد

 ... ردب خوابم و دارم بازنگه چشمامو نتونستم... شد وارد مهراد که بودم بیداری و خواب بین
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 ...شدم پیاده ماشین از

 ... بشه انجام آندوسکوپی تا دادم جون انگاری...شدم مرخص بیمارستان از باالخره

 .شدم وارد... برمیداشتم قدم مهراد از  جلوت

 !!خودمون داغووون همون یعنی... شده عفونی عصبی ام معده گفت دکتر

 ...کرد سفارش و داد دارو هم کلی

 دارسپی کمک به و دادم رو فرانک جواب باخوشرویی...پیشوازم به اومدن فرانک و سپیدار
 ...شدم اتاقم راهی

 .حمام رفتم و کردم عوض لباسهامو

 رفتار و کمرنگ اخم یه... بودم اومده هوش به که بود موقعی مثل مهراد رفتار امروزهم
 ...عادی

 ...بکشم دست مهراد از باید!نبود مهم برام دیگه

 .شدم خارج حمام از و بستم رو دوش

 ...نبود اتاق تو هیچکس

 ...شدم خارج اتاق از و پوشیدم سیوشرتمو.کردم خشک کامل موهامو

 ... روحی نظر از بلکه جسمی نظر از نه بودم خسته

 و کارش از کلی هم دوروز این تو حتما مهراد بیچاره.باشم کسی سربار نمیخواست دلم
 .برگشت و خونه اومد دوساعت فقط..نباشم تنها من تا زده هاش برنامه

 ...بود کشیده دراز کاناپه رو همونجا مهراد

 ...شدم آشپزخونه وارد صدا بی و آروم

 ... بودن کار مشغول فرانک و سپیدار

 .نباشید خسته_
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 .. کردن تشکر هردو

 .میارم غذاتونو االن کنید استراحت برید... اینجا اومدین چرا جان خانوم_فرانک

 رمیرهس حوصلم... میکنه داغون ادمو اعصاب واقعا بیمارستان...نمیتونم ولی فرانک ممنون_
 .اتاقم تو برم

 میشه اذیت خیلی اونجا میگی میفهمم واال... جان خانوم راحتید شما هرطور_فرانک
 ... کنید استراحت بمونید اتاقتون تو که بود کرده سفارش من به مهراد آقا اما...ادم

  گفتم و انداختم بال ابرویی

 .نمیفهمه و خوابه مهراد که فعال اما...اهان_

 !بود بسته چشمام... نبودم خواب_

 ...کردم نگاهش خیره قلبمو رو گذاشتم دستمو... هواااا پریدم دومتر صداش از

  دیدم چشما تو نگرانیو از هایی رگه

 !!!؟ اینجوری چرا تو!؟ ترسیدی_

 ... میمونی جن مثل تو نیستم اینجور من_

 ... آشپزخونه تو نموندم دیگه و

 ...نشستم وی تی جلوی

 ...جلوم گذاشت رو غذا سینی فرانک که بودم فیلم یه دیدن مشغول.. ندیدم مهرادو دیگه

 ... بدنشه حالم که غذاروخوردم قاشق چند و کردم تشکر

 ...بهتره حالم...میگذره شدم مرخص بیمارستان از که روزی اون از هفته یه

 ...مشغولم حسابی و شده تر سنگین دانشگاهم کارای

 یه!ودمخ مثل شده جورایی یه راستش... بود شده بهتر تقریبا هفته یه این تو مهراد رفتار
 ارب یه همینطورم هم خودم... چشه نمیفهمم... سرسنگین و کرده اخم بار یه.. مهربون بار
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 یکنهم دستی پیش غرورم هم بار یه اما میکنم نگاهش عشق با و میاد کوتاه دلم پیش عقلم
 ... بده لو چیزیو چشمام نمیذاره و

 ور طالق حرف بذاره دلم اگه.. اگه.. و مهراد پیش برم درسی مشکل بهونه به میخوام االنم
 من.. یمنیست بالتکلیفی این به راضی هیچکدوم عقلم، نه و غرورم من،نه نه!بکشم پیش
 محتاج من.. باشه کنارمن تماما هم اون که بشرطی.. اما دوستدارم رو مهراد کنار بودن

 .میشم گیج بیشتر و نمیفهمم ازش هیچی که حرکاتی و رفتار این نه! هستم مهربونی،مهراد

 ...بود مطالعه مشغول  کارش میز پشت....  شدم اتاقش وارد اجازه با

 .دارم مشکلی یه!داخل؟ بیام میتونم_

  گفت و داد تکون سری.. کرد دستم تو جزوه به نگاهی

 !؟!چیه ببینم بیا..آره_

 خودمو و بزنم تفاوتی بی نقاب کردم سعی...نلرزه دلم و دست کنارشم که حاال کردم سعی
 .... بدم نشون بیخیال و شاد

 ...ایستادم کنارش و میز رو گذاشتم رو جزوه

 گفتم بود ها نوشته رو نگاهم که همونجور

 یدونیم...میاد در اشتباه اخرش میکنم هرکار (الکی)نشدم متوجه اصال رو مبحث این ببین_
 تندددد ؟؟همینجــــووور!!! میدونی خاصیه مدل یه اصال فتحی استاد..  داریم استاد یه

 !!میشی فراری اصال... ببین و بیا فقط اووف... جدیه خیلیم... میشه رد و مینویسه

 ... خنده از کرد غش مهراد دیدم که بدم ادامه خواستم

 !!کردم؟؟ تعریف جوک مگه وااا_

  گفت و کرد جمع خندشو کم کم

  میدم توضیح واست کن گوش خووب بیخیال.. نه_

 ...!!! میخنده الکی ها شده دیوونه هم مهراد
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 ...بشین_ گفت و بلندشد ازجاش

 .راحتم من نه_

 ... دیگه بشین ااا_

 این وت نداشتم مشکلی اصال من...دادن توضیح به کرد شروع ایستاد کنارم اون و نشستم
 .داد توضیح برام کامل و جامع اون ولی مسئله

 .شدم متوجه... مرسی_

  گفت و بست خودکارو در

 .میکنم خواهش_

 مهراد؟_

  گفت و برگشت

  گفتم جدی تقریبا و بلندشدم جام از   بله؟_

 کنیم؟؟ صحبت باهم ای مسئله یه درمورد داری وقت_

 گفت و کشید درهم اخماشو

 .. خوب باشه...چی؟؟ درمورد_

 ..زیاد نه بود کم نه فاصلمون... همینطور منم نشست تخت لبه

 !آالگل؟ شده چیزی_

  !االن میگم نه.. نه_

  گفتم و کردم تر زبون با لبمو

 رداف میشه...کردم ،تکمیل دارمو الزم مستقل خونه خرید واسه که پولی مقدار..راستش_
 !!ببینیم؟؟ خونه عصربریم

  گفت گیجی حالت و اخم همون با
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 آالگل؟؟؟ چی یعنی!مستقل؟.. خونه!؟؟.. چی_

 امروز طالق.. واسه داریم االن تا شد انجام خوبی به کارت که روزی از.دیگه آره.. خوب_
 نه؟؟؟ یا بدیم انجام مراحلشو از یکی باید باالخره...میکنیم فردا

 من یارهب بهونه مثال یا نه بگه میشه یعنی... میکرد نگاهم خیره دقیقه یک از کمتر شاید
 ...بری تو خداشه از اون شدیااا خل!!؟...برم دیرتر

 میرم حتما دیگه دوروز یکی تا باشه ولی... بودم کرده فراموش طالقو جریان اصال من_
 تهگذاش..بشی مستقل طالق از قبل اینکه واسه بودیم نذاشته قراری درضمن..دنبالش
 بودیم؟؟؟

   بگم کردم جرات فقط بود پیشونیش رو که وحشتناکی اخم از

 ... بخیر شب.نکنی فراموش دیگه امیدوارم...! باشه_

 ... گرفتم بخیرمو شب جواب که بودم در نزدیک

 !!دیگه؟؟ دوروز یکی

 !!نمیبینم؟؟ مهرادو هیچوقت من و جدامیشیم دیگه دوروز واقعا یعنی...!تختم رو پریدم

 ... برد خوابم تا شدم پهلو اون پهلو این انقدر

 ... انداختم نگاهی خودم به آینه تو

 ... هبد تغییر چشمامو غم رنگ نمیتونست، هم شادش رنگ با خوشگل لباسای اون حتی

 .. گذشته دوروز دقیقا 

 راه هرکس و میگیرم طالق رسما دیگه روز چهار یعنی آخرهفته تا حتما گفت بهم مهراد
 ... میره خودشو

 موقعیت نای تو میتونستم مگه..  نکردم قبول پایین بیام شام واسه کرد اصرار هرچی سپیدار
 !بخورم؟ هم چیزی

 ..میبارید نم نم باران انداختم بیرون به نگاهی پنجره از
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 ... خوابن همه االن بود مطمئن..سرم رو انداختم کالهشو و پوشیدم سیوشرتمو

 تا.شدم حیاط وارد و بازکردم رو در آروم..نبود هیچکس...پایین رفتم هارو پله آهسته
 ... کردم پاتند کوچیکه بهشت

 .بود تاریک یکم..نبود اونجا مهراد خداروشکر.. انداختم نگاه یه اول

 ....  میکردم آسمون به نگاه و بودم ایستاده حیاط وسط تقریبا

 ...  میکردم زمزمه خدا با زیرلب

 از برم اگه.. بده نشونم راهی یه خداجونم..دارم دوسش چقدر من میدونی که تو... خدایا_
 ... بفهمون بهم داره دوستم هم ذره یه حتی اگه.. .  میشم دیوونه پیشش

 ... بود شده مخلوط بارون های قطره با اشکام.... بود گرفته شدت بارون

 ...آال_

 ...سمتش به برگشتم ترس با.. صداش شنیدن با

 ... نزدیکتر و نزدیک... نزدیکتر اومد

 ... داشتیم فاصله باهم میلی چند

 میکنی؟؟ گریه_

 ... چشماش تو زدم زل و پیداکردم جرات

  گفتم و زدم لبخندتلخی

 !که؟ میبینی میاد بارون.. نه_

 !کنم؟ چیکار چشماتو غم بگیرم فاکتور رو بارون_

 ... گرفتم چشماش از نگاهمو و گرفتم دندون به لبمو

 ..باال آورد سرمو و گرفت چونمو دست با

  گفت میلرزوند دلمو بدجور که لحنی یه با
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 ... ببینم کن نگاهم_

 .. چشماش تو دوختم چشم

 ... کرد پاک اشکامو سرانگشت با

 !!داره؟؟ غم انقدر چشمات که دلته تو آالگل؟چی چته_

 .. هیچی_

  گفت و کرد بامزه اخم یه

  بهم بگو.. دلت تو ندار نگه...غمتو میده لو چشمات!میگی؟ دروغ من به!دروغ؟_

 ...سرمامیخوریم هردوتامون... میاد بارون..مهراد برم بذار_

  گفت آروم... گرفت دستامو مچ

 ؟؟.. سردته_

 ... نه_

 ؟..بری میخوای چی؟کجا پس_

  گفتم بلندی نسبتا صدای با و دادم دست از خودمو کنترل دفعه یه

 ونهخ واسم بریم زودتر صبح نگفتی مگه.. بخوابم برم داری؟؟میخوام چیکارم... کن ولم_
 بگیری؟؟؟؟ مستقل

 پایین موسر  و بدم ادامه نتونستم... بود گرفته صدام... کنم مهار لعنتیمو بغض نتونستم
 .انداختم

 ...میفشرد خودش به محکم منو.. گرفتم پناه آغوشش تو دفعه یه

 کنم یکارچ باید نمیدونستم...بود افتاده آویزون دستام...بیوفتم پس بود مونده کم تعجب از
.. 
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 زدمی محکم انقدر...مهراد قلب تپش...میفهمیدم خوب چیزو یه...بود هزار رو قلبم ضربان
 ...میکردم حس قلبشو تند حرکت هم من که

  گفت وار زمزمه گوشم کنار

 !میده؟ آزارت چی... آالگل نکن اذیت خودتو انقدر...هـــــیسسس_

 ابستمو بیشتر رفتاراش و مهربونیا این با داره چرا جدابشیم ازهم قراره کرد؟؟اگه بغلم چرا
  میکنه؟؟

 هن یا میشه له غرورم نبود مهم دیگه... میزدم حرفامو گریه با شدم جدا بغلش از زور به
 ... میشد داغوون داشت که بود دلم مهم...

 نیست قرار مگه...کردنت بغل همین...ایت دفعه یه های مهربونی همین...رفتارات همین_
 نابودم سرته؟میخوای تو مهراد؟؟؟؟؟؟چی کنی؟چرا وابستم میخوای چرا..جدابشیم
 دیگه...دااااری دوستش که هرکی با مهراد باش خوش برو..برو!داری؟؟ ؟چیکارم.کنی؟آره
 ؟؟نمیبری؟ رنج اون جدایی از نیستی؟؟؟مگه دیگه یکی عاشق مگه...نزن حرف باهم اصال

 طالق روز تا... معتاده هم صدات به المصب دل این_ دادم ادامه و قلبم به کردم اشاره..
 ... طالقمون به حاضری که تو نکن وابستم انقدر بگیر نادیده منو

 ....بودیم شده خیییس بارون زیر

 .بیچارگیم؟؟؟ میخندید؟ غرورم شدن له ؟؟به میخندید چرا... زد زیبایی لبخند

 ....کردم حس لبهام رو رو لبهاش گرمی و کرد بغلم محکم دفعه یه

 ... چیکارکنم نمیدونستم که بودم منگ و گیج انقدر

 ....بود لبام رو لباش همچنان و نمیخورد تکون...میکردم نگاه بهش مبهوت و مات

 ... موهام الی رفت دستش

 ... کرد نگاهم شیطنت با و جداشد ازم

 !ای؟؟ آماده...آالگل کنم اعتراف رو چیزی یه میخوام_
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 ... میکوبید سینم قفسه به وار دیونه قلبم

 !!بشه نزدنم پلک مانع نمیتونست هم بارون قطرات حتی

 ... چرخیدن به کرد شروع و کرد قفل کمرم دور دستشو

  میگفت جمله یه داد با میچرخید که دور هر

 ...آالگل.... اول دور

  اندازه به... دوم دور

 .. آسمون این...  دورسوم

 ... بارون این ......

 ... قلبم وسعت به.......

 .... عاشقتمممممممممم.....

 ..بود شده نعلبکی اندازه به چشمام... ایستاد

 ؟؟.. عاشقتم.. گفت..  ؟؟؟مهراد گفت چی

  گفت خنده با... خندید

 ....چشاشووووووو... توروخدااا کن نگاش...خدا وااای_

 .. شدم ولو بهتربگم... نشستم تخت رو همونجا

 ... میکردم نگاهش خیره

 !؟.. نه کردی شوخی... مهراد_

 ..بود شده جمع چشمام تو اشک

  بگم؟؟؟ دوباره میخوای...زدمتااا کنی گریه.. دیوونه_

 .. چشمام تو زد زل و زانوش رو گذاشت دستاشو..شد خم
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 !!میفهمی؟؟ شدم عاشقت...آالگل دوستتدارم مادرم جون به_

 ... بوسید پیشونیمو

 ... بغلش تو افتادم و کشید دستمو .. خوابید تخت رو کنارم

  کشیدم جیغ بود خیس تخت

 ... خیسهههه تخت_

 ...  توبغلش کشید بیشتر منو و خندید

 !خوبه؟ االن جات...کوچووولو نکن جیغ جیغ انقدر...هیییس_

  گفتم بدم جوابشو اینکه بدون

 ...واقعا.. یعنی..مهراد_

  گفت و بوسید کوتاه لبهامو دوباره

 ... عاشقتم میکنم ثابت بهت_

  تمگف آروم و بوسیدم پیشونیشو بود گرفته آروم دلم که حاال...شدم قدم پیش بار این

 ... دوستتدارم_

 گفتی؟؟ ؟؟چیزی چی_

 !شنیدی...نکن اذیت_ گفتم و خندیدم

  گفت و انداخت باال ابرویی

 !!!بلندبگی باید.نشنیدم... نووووچ_

  گفتم بلند صدای با... زد کنار موهامو

 ...!دووووستتدااااارممممم_

  گفتم وار زمزمه.. سینش رو گذاشتم سرمو
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 ... منه آرامش! منه زندگی جریان...قلب ضربان این_

 تو کردم فرو انگشتمو طینت با... شد نمایان گونش چال که زد نمایی دندون لبخند
 ... شد بیشتر اش خنده...چالش

 !کوچووولو؟ میکنی اینجوری چرا_

 !!کنم بهتجر خواستم...میکرد عشقش با کارو این دختره میخوندم داستانا تو وقتها بعضی_

 ..! من کوووچووولوی حــسـووود_

  گفتم و دستش تو گذاشتم دستمو

 !!باشه خودم برای فقط مهراد میخوام چون حسوودم_

  گفتم شیطنت با...نشست اونم نشستم

  ... وااااییییی_

  گفت نگران

 چیشد؟؟؟؟_

 ؟؟؟..! بابا مردم بگو چیشد خووب_    !چیشد؟؟ میدونی_

 ...ازم خبره بی رووزه چند..گذاشتم منتظر نفرو یه_

  گفت اخم با

 !!گذاشتی؟؟ منتظر کی؟؟کیووو_

  گفتم و گرفتم چشماش از نگاه

 من...شده دختررره یه عاشق میگفت...شدیم آشنا باهم مدتیه یه.. نفرهست یه راستش_
 ماسمش...کردم قطع پسررره با رابطمو فهمیدم که بعدا... منم دختر اون نمیدونستم که
 !!!بود باراااااد..اووم..

 ...خنده زیر زدم و گفتم اینو
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 هک منم.. تخت رو افتادم...دادنم قلقلک کرد شروع دفعه یه. بووووود دیدنی مهراد قیافه
 !!!حسااااابی بودم قلقلکی

 بدجنسسسس؟؟؟؟؟ میگیری اعتراف من میذاری؟؟آره؟؟از سرکار منو_

 ...میومد چشمام از اشک خنده زور از دیگه

 ...توروووخداااا.. بسه... مهراد... وااای_

  فتگ و میفشرد خودش به محکم منو و کرد بغلم و برداشت دادنم قلقلک از دست باالخره

 ... نمیذارم تنهات هیچوقت_

 ... بوسیدم رو اش گونه حرف بدون

 .. نشستم جام تو کالفه.نمیبرد خوابم

 ... رفتم اتاقم در بسمت تامل بدون

 قدم مهراد اتاق بسمت آهسته و شدم کردنش عوض بیخیال...کشیدم نازکم تاپ به دستی
 .برداشتم

 بغلم سریع بکشم جیغ میخوام میدونست انگاری...بازکرد درو خودش بزنم در اینکه از قبل
 گفت و ریخت بیشتربهم رو پریشونم موهای باخنده و بست درو..اتاقش تو برد و کرد

 کوچووولو؟؟؟ نبرد خوابت توام_

 اشاره خودش کنار به و خوابید.. برد تختش تا و گرفت دستمو.دادم ،تکون نه معنی به سرمو
 ..کرد

 !میبره خوابت اینجا مطمئنم_

 .شدم پنهان امنش آغوش تو و خوابیدم آروم...بخواد آغوششو داشت حق دلم

 مدوستتدار  ،با اش عاشقونه های زمزمه با..میکرد نوازش صورتمو اون و بود بازوش رو سرم
 ... میگرفتم آرامش گفتناش

 !دلم؟ جان_     ؟؟ مهراد_
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 !!!!خونه؟؟ توهمین!میمونیم؟ همینجا ابد تا_

 خیلی میدم قول اما برخوردم مشکل به کارام تو صبرکنی باید یکم...عشقم نه که معلومه_
 خوشگل و بزرگ خونه یه بعدهم..بگیرم واست بزرگ جشن یه و بدم انجام کارامو سریع
 هس بعدش...! دوتایی و عالی زندگی یه!!!اونجا میبرمت و میگیرم خوشگلممم خانوم واسه
 ..!!!چهارتایی بعدددش و تایی

 .. خندیدیم هردو

 !هامووون؟ بچه تا کو حاال_

  گفت خاصش نگاه با و کشید موهام به دستی

 ...دوستتدارم چقدر بدونی کاش_

 ..برد خوابم هاش نوازش با و بستم چشمامو

 

 فیقش فتحی،رفیق نمیشد باورم!میشد بدل و رد فتحی استاد و مهراد بین تعجب با نگاهم
 ستد مهراد!!نمیزد هم لبخند اصال دانشگاه صمیمیش،تو و گرم رفتار از جدا..!!باشه مهراد
  گفت و گردنم دور انداخت

 !!باشه داشته اخالقاهم این از گنداخالقش استاد نمیشه باورش خانومم_

 ..شدیم خارج دانشگاه از و خندیدیم هرسه حرفش این با

 قصد به...بود کرده دعوت امروز ناهار واسه روهم سابین و تا،مهراد،سپیدار ماسه از غیر
 . بیشتر آشنایی و دورهمی

 خوابم اون بدون.. بودم کرده عادت... داشتم آرامش..خوابیدم مهراد کنار رو هفته این کال
 !نمیبرد

 هرادم با رو روزش هر..! االن تا بوده زندگیم روزای بهترین هفته این بگم میتونم جرات به
 . . بودیم خوش کلی و رفتیم گردش به

 .میگیریم عروسی ایران تو دیگه آخرماه بود کرده صحبت ها خانواده با مهراد
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 استرس و دلشوره یکم اما...شده تموم خستگیم دل و تنهایی دوران میکردم احساس
 یسع و دارم استرس الکی.. عروسیمونه بخاطر میگفت مهراد!چرا؟ نمیدونستم...داشتم
 ... کنه آرومم میکرد

 

  گفتم و کردم اخم.داشتیم پرواز امشب... دیدم آینه جلوی رو مهراد.چشماموبازکردم

 ؟؟؟!!میری مهراد؟؟کجا_

  گفت پیراهنش های دکمه بستن حین و برگشت

 اعتس دوسه میدم قول ولی اومده پیش کارفوری یه شرکت سرمیرم یه...گلم بخیر صبحت_
 ...بیام دیگه

  گفتم مانند گله و نشستم توجام

 !کنی کمکم توکارا و بیرون نری امروز دادی قول.داریم پرواز امشی ما ولی...!!!مهراد_

 ...نره کاش...میزد محکم قلبم

  گفت و بوسید پیشونیمو

 باشه؟؟.. زودمیام.نباش نگران خانومم_

 ... برو پس..باشــــه_

 کووو؟؟ بوسم پس_

 ... رفت و شد جدا ازم خداحافظی با و بوسیدمش

 .. کردم مرتب وسایلمو.بدم انجام نمونده کاری دیگه.. این از اینم

 ...بزنم زنگ بهش نکردم وقت که بودم کارام درگیر انقدر.رفته مهراد ساعته سه

  گفتم سپیدار به و تخت رو شدم ولو خسته

 !بدی؟ رو تلفن میشه_
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 .. گرفتم رو مهراد شماره و داد بدستم رو تلفن

  توگوشم پیچید عجولش و تند صدای که میشدم نگران داشتم ندادنش جواب از دیگه

 .. آالگل بگو...الوو_

 وگفتم شدم گیج سریعش لحن از

 !نمیای؟ چرا مهراد؟؟پس کجایی_

 .خدافظ کن قطع فعال...میام_

 آروم خودمو کردم سعی اما.شدم ناراحت خیلی چرا دروغ..کنم خدافظی نداد مهلت حتی
 ...کنم

 !بوده خستگیش از.. یا...  بزنه حرف نتونسته و داشته مهمی کار یه حتما

 ...بیاد مهراد تا شدم حمام وارد بخوابم اینکه بجای..بودم خسته

 ..شد وارد حمام در به ضربه چند که بودم حمام تو بود ساعتی یه فکرکنم

 ..مهرادتویی؟؟اومدم_

 ..شدم مزاحمت ببخشید...منم گلم نه_سپیدار

  گفتم و بستم رو دوش سریع

 ...گفتی؟نشنیدم چی بگو دیگه بار یه_

 ...خبربدم بهتون گفت.داره عجله هم خیلی..داره واجب کار باشما میگه اومده خانومی یه_

  متفکرگفتم

 نگفت؟؟ کیه؟؟اسمشو خب_

 ... ببینه شمارو اصرارداره فقط نگفت هیچی خانوم نه_

 نیومد؟؟؟ مهراد راستی.میام االن بگو بهش برو...باشه_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
332 

 ...نیومدن هنوز نه..چشم_

 ..شدم پایین راهی و موهاموبستم مهراد بدقولی از داغون اعصابی با

 ربرگردوندس شنید که پامو صدای... ببینم خوب چهرشو نتونستم و بود من به پشتش خانومه
 !!کردم تعجب...

 ؟؟؟؟...داره کارواجب باهام ولی نمیشناسمش و ندیدمش اصال من که بود کی این

 نه بلوند کوتاه موهای و برنزه پوستی با.. خودم از الغرتر و بلند قد بود ها مانکن شبیه
 !معمولی..جذاب نه و بود خوشگل

 انگلیسی کامال.کرد سالم و کرد دراز بسمتم دستشو.ایستادم روش روبه جدی نگاه با
 ... نشستیم و کردم تعارف. میزدم حرف باهاش خودش مثل منم... . میکرد صحبت

 درسته؟؟ هستین آالگل شما_

 !شما؟ و.بله_

 ...میشیم آشنا عـزیــزمـمم کم کم_

 .کاردارم کلی من تر سریع لطفا_

  گفت و زد ژکوندی لبخند

 !!!درسته؟.ظهرتونه بعداز پرواز یکیش که_

 

 دست بهم خوبی حس اما... داشت چیکارم و بود کی نمیدونم.نبازم خودمو کردم سعی
 ... اینجاست اینکه از نمیداد

 اشم حال به فرقی بودنش غلط یا محترم؟؟درست خانوم انداختین راه سوالی بیست_
 ...نداره

 گفت و کرد مصنوعی کوتاه ی خنده
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 عزیزززز آالگل..چرا..تو حال به..!اما نداره من حال به فرفی میگی درست عزیزممم اوووه_
 !!!نه؟؟...باشه بدی ضدحال امروزتووون پرواز شدن کنسل میکنم فکر اووممم

 شده؟؟؟ طوریش مهراد این؟؟نکنه میگفت چی... ایستاد حرکت از قبلم انگار دفعه یه

  ...شد بیشتر اخمم

 یک شما افتاده؟؟اصال واسش اتفاقی..بدید؟؟مهراد توضیح واضح میشه... محترم خانوم_
 هستید؟؟

 گفت و سرداد ای قهقه

 و من دونفره.. میبینه رو دونفرمون های برنامه تدارک داره االن مهراد... . ساده دخترک_
 رو مهراد درواقع... داشته پرواز قرار ساده توی با امروز که نیست یادش اصال اون!!!!مهراد
 ... میشه من سهم امروز از اون نمیبینی دیگه

 خندیدم می که بودم من حاال... بود جووک یه مثل حرفاش

 !!!!نیست من جز هیچکس مهراد زندگی تو.داری روانی روحی مشکل شما فکرمیکنم_

  گفت باحرص و زد پوزخندی

 شدی ضایع و نیومد هیچوقت مهراد وقتی...بودنت احمق واسه میسوووووزه واست دلم_
 ...!!میفهمی

  کرد پاتند در سمت به و شد بلند جاش از

 !!اسمتو؟ نگفتی... ببینم وایسا هی_

 ...بیشعووور احمق دخترهء.. بست محکم درو و نداد جوابی

 خرد خودتو اعصاب... آالگل بود دروغ!!...میده من تحویل پرت و چرت اومده دیووونه
 ...نکن

 . .چیه قصدش و کیه میشه معلوم باالخره
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 فتمر  آشفته باحالی من و گفت چشمی  ... بزن صدام اومد مهراد بخوابم میرم من..سپیدار_
 .برد خوابم باالخره خوردن وول کلی از بعد..مهراد اتاق تو

 سر از نفسی.. انداختم اش صفحه به نگاهی... پریدم خواب از گوشیم زنگ باصدای
 ..دستش از بودم ناراحت!بود مهراد...کشیدم آسودگی

 .. بود شده تنگ واسش دلم اما

 بله؟؟_

 مرد صدای اصال...مهرادنبود صدای...گوشم تو انداخت طنین کسی زدن قهقهه صدای
 ... پرعشوه و ناز با...بود زن یه!نبود

 منه پیش مهراد...  که بگم بهت باید اممم !مهرادی منتظر که معلومه.. عزیزممممم_
 !!!نیستتت هم یادت به اصال که متاسفم...کنارمن...

 زدم داد پرتش و چرت حرفای از عصبی

 تو دست مهراد گوشی بگو...نده من تحویل پرت و چرت...آشغاااال شوووو خفه_
 چیکارمیکنههه؟؟؟؟

 ...خندید دوباره

 برو توام.. منتظرمه.. استخره تو االن مهراد...حقیقته عزیززززممم نیست پرت و چرت_
 کم کم .بود خاموش زدم زنگ هرچی...کرد قطع و خندید دوباره ....!! باباااات مامان پیش
 از خبری هیچ.. و...بود دستش مهراد گوشی...حرفاش کاوش و تجزیه به کرد شروع ذهنم
 ..... کنارمه گفت !!!نبود مهراد

 ؟؟؟..میاد؟؟؟گریه چشمام از اشک اصال؟؟؟چرا گفت چی... پیشت نمیاد گفت

 ...شد تیکه هزار و آینه وسط خورد دقیقا... آینه تو کردم پرت گوشیو قیض با

 گریه دارم چی و کی بخاطر من... بهت لعنت... کردم پاک اشکامو عصبانیت با
 !!!! ...لعنتی لعنتی... میکنم؟؟؟لعنتی
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 هک پایین میرفتم حرص با هارو پله انقدر..شدم خارج اتاق از و کردم عوض لباسامو سریع
 طحیا در...بیرون زدم خونه از کنه پیچم سوال کسی اینکه از قبل...میکرد ذوق ذوق پاهام
 ..بود زنگ نزدیک دستش...دیدم رو فرهاد که  بازکردم رو

  گفت لبخند با

 خوبی؟؟ تنبل شاگرد سالم...به به_

  گفتم و زدم پوزخندی

 ...هستممم عااااالی رفیقت مراااام به_

  گفت و گرفت دستمو مچ که برم خواستم

 ؟...!کجامیری ندارین؟پس پرواز دیگه دوساعت چیشده؟؟مگه ببینم وایسا_

  گفتم داغون اعصابی با

 اصال؟؟ چیکارمیکنی اینجا تو_

 بیام زد زنگ صبح مهراد... هستم باشما...دارم پرواز امشب نگفت؟منم بهت مهراد مگه_
 االنم..کرد ریجکت یعنی نداد جواب اما مهراد به زدم زنگ چندبار... فرودگاه بریم باهم اینجا
 .خاموشه که

  گفتم و بیرون کشیدم دستش تو از دستمو

 اب خوشبختی آرزوی واست که من بگو... برسون بهش هم منو سالم کردی پیداش اگه_
 من؟؟؟؟ سمت اومدی بودم،چرا کرده رو عشقت

 نگاه سرم پشت به...شدم تاکسی سوار و کردم پاتند . میکرد نگاهم مبهوت و مات
 ...بود نیومده دنبالم فرهاد خداروشکر.کردم

 ...نگهداره گفتم راننده به دیدم که رو سن رود

 نمی بغضم...میومد یادم مهراد از ای لحظه یه حرف، خاطره،یه یه برمیداشتم که هرقدم
 ...نمیدونم!بود دلتنگی از شایدم...میشدم خفه داشتم و ترکید
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 کنه پرت خودشو خواست دید عشقشو خیانت بدم؟؟وقتی انجام رمانو تو دختر اون کار منم
 هن...راحت و کنم پرت خودمو..ندارم کسیو دیگه که من...!نذاشت مرده اون ولی سن رود تو

 برای.. شدن بازیچه برای شدم ساخته من...مهراد شبیه نه و بده نجاتم هست مهرادی
 ...شدن له... شدن شکسته برای...تفریح

 که میسوزم این از... کردم کوچیک یاخودمو و کردم اعتراف چرا که نمیسوزه این از دلم
 ...! رفت و گرفت نادیده منو بازم اون ولی شد رو دلم دست.. شد له.. غرورم،خودم،دلم

 !بزنم داد فقط و خلوت جای یه برم میخواست دلم

 چشمام؟؟ تو عشقو ندیدی نمیذارم؟؟مگه تنهات هیچوقت نگفتی مگه...بهت لعنت

 بذار خواست؟؟آررره؟؟گفتی دلت توام!باغ؟ اون تو رو شدنم شکسته ندیدی مگه..آخه
 !!؟.. گرفت آروم دلت کنی؟؟حاال تجربه خواستی... رو آالگل بشکنم منم

 ..میشدن نمناک و کفشم رو چکید می اشکم های قطره

 ... نیمکت پشتی به دادم تکیه

 هم،لطیف گل مثل حتی دیگه"آالگل.."ندارم هم اسمم به شباهتی هیچ دیگه حاال
 !!!!اون از بدتر.. نه.. اتاقم تو آینه مثل شده دلم...نیستم

 وت دست عاشقای به حسرت با کردم گله ریختم اشک.. بودم اونجا بود دوساعتی شاید
 نمیشد؟؟ آروم جوره هیچ دلم اما... کردم نگاه دست

 یه کردم احساس میرفتم داشتم که همینجور.. دورشدم اونجا از زنان قدم و بلندشدم جام از
 نکهای تا نکردم توجهی اولش.. زدن بوق به کرد شروع دفع یه...میاد پام به پا داره ماشین
 ... زد صدا اسممو

 ..صدا بسمت برگشتم تعجب با

 !؟!؟!کرد پیدام چجوری...کردم نگاه فرهاد به و کردم پوفی

 .دارم کارت بشین آالگل_

 گفتم و کشیدم پیشونیم به دستی
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 .تنهاباشم میخوام...فرهاد بروو_

  زد داد و باال رفت صداش دفعه یه

 ..نکن لج من با خیابون وسط ها بچه مثل بشین میگم بهت_

 لومگ تو بغض و داد با بسمتم اومد و شد پیاده ماشین از.. شدم عصبی منم تندش لحن از
 گفتم

 ...!!!دیگه کنییید دارییییین؟؟؟ولم چیکارم نامردت رفیق اون و تو...کن ولم_

  گفت شده کلید دندونای زیر از و  چسبید بازومو

 .. گفته بهت چی عوضی آسلی اون نیست مهم من واسه_

  داد ادامه.. کردم نگاه بهش تعجب با

 قسم که کسی..بوده آسلی داده تحویلت اراجیف و اومده که دختره اون...خانوووم آره_
 احساس لحظه یه  ... اینکه.... مهمه واسم خیلی چیز یه اما!بزنه بهم مهرادو زندگی خورده
 چیشده؟؟..خدایا... میلرزه صداش کردم

 ...!! افتاده بیمارستان گوشه..االن مهراد... اینکه_

 ... سرم تو میچرخید حرفاش

 

 .. آوردم یاد به پیشمو دوروز حال..میسوخت گلوم.. بازکردم بیحالی با چشمامو

 وبخ اصال حالش فهمیدم وقتی...!!هستش کما تو االن و کرده تصادف مهراد فهمیدم کقتی
 رزیرس ها نقشه این همه و نبوده درکار خیانتی اصال فهمیدم وقتی بدتر همه از... نیست
 ...کردم سرزنش خودمو ،هزاربار.بوده عوضــییی آسلی

 ..نمیومد در صدام و بود شده ضخم هم گلوم که زدم ضجه کردم ناله انقدر

 و الهن کلی...نشده موفق و بکشه اصادف این منو،با مهراد میخواسته آسلی فهمیدم وقتی
 ... کردم نفرینش
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 شوخی بخنده...پیش روز چند مثل بشه... بشه خوب زودتر مهراد میخواستم فقط االن
 ..بلندبشه لعنتی تخت این رو از.. بده نشون حرکتی یه اما.. کنه اخم حتی..کنه

 هصدق قربون به کرد شروع و زد حلقه چشماش تو اشک دید بازمو نیمه چشمای که مامان
 ...بود خوابیده دست به سرم مادرجون..انداختم کناریم تخت به نگاهی... رفتنم

 ...بود دستم رو که سرم چسب کندن به کردم شروع و نشستم جام تو رخوت با

 ..برم قربونت مادر؟؟نکن میکنی چیکار_مامان

 ...پیشش برم میخوام..کن ولم_

 کمک به انمام.. پیشش میری بهتربشی صبرکن. بشم قربونت الهی_ گفت و گرفت دستامو
 بخوا به و تاثیرکرد توسرم آرامبخش... مهراد پیش برم نذاشتن و کردن آرومم پرستار
 .رفتم عمیقی

 ... شدم بلند ازجام

 ...کردیم گریه هم بغل تو کلی و کردم بغل مادرجونو گریه با

 رانقد مهراد پیش رفتم که چندباری... شدم زنده و مردم رو روزش ،هر نیم و ماه یک این تو
 اومد خووش خبر االن،با دکتر باالخره تا.. کردم التماس خدا به انقدر.. زدم حرف باهاش
 هر زا بعد که شکرت خدایا... کنه راضی و خوشحال منو انقدر نمیتونست هیچی...سراغمون
 ..!! میدی آسایش و راحتی و ناراحتی،خوشی و سختی

 

 مایجش با و روسرم گذاشتم دستامو... روزمین نشستم و کشیدم بنفش جیـــــــــغ یه
 ...کردم نگاه برم و دور به اشکی

 گفت نگران و شد وارد سراسیمه مهراد

 چیشدددده؟؟؟_

 چهب و ناز لحن اون با و چسبید مهرادو پای دودستی..گرفت پناه مهراد پشت رفت سریع
  گفت اش گونه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM قدیری . ص – آالگل

      

 
339 

 (..کنه دعوا منو میخواد مامانی باباجونم...) تونه دعبا منووو میهاد مامانی دووونم بابا_

 خندیدن به کرد شروع و شد جریان متوجه من درمونده حال و اتاق اوضاع دیدن با مهراد
 ...نشست کنارم اومد و کرد بغل رو بارانا...

  گفت مهربون

 ...جفتتتووون سر فدای اصال..دیگه نباااش چته؟؟ناراحت خانوووومم_

  گفتم تر عصبی

 رسم نقشه هرچی کشیده زحمت خانوووم فداسرمووون؟؟بارانا مهراد؟؟؟چی میگی چی_
 باید فردا ها نقشه فداسرتون؟؟آررره؟؟این میگی تو اونوقت کرده ریز ریز بودمو کرده
 ...میشد داده تحویل

  گفت مهربونتر...! همیشه مثل... بوسیدم آروم و کرد بغلم..  اتاقش تو بره فرستاد رو بارانا

 مهم...!شناااس وظیفه مهندس خانوم سرت فدای میگم هنوزم...عشقم میدونم_
 ...نباش نگران تو.میکنم صحبت جمالی مهندس با خودم من..نیست

 وبهر صحنه به بهت با و برگشتیم هردو در به شده وارد صدای با که بزنم حرفی خواستم
 ...کردیم نگاه رومون

 اولین!تمیرف راه...بود ایستاده تنهایی به بار اولین واسه کووچوولومون باراد و بازبود اتاق در
 ..بود برداشته زندگیشو های قدم

  !پیداشد بارانا ی کله و سر دوباره که..بوسیدمش آروم و رفتم بسمتش عشق با

 و نم گردن دور دستشو باشه،یه بارانا توجهمون نقطه و بگیریم باراد از نگاه اینکه واسه
  گفت و انداخت بود نشسته کنارم ،که مهرا گردن دور دستشو یکی اون

 (دارم دوستتون) دااالم دوووشتووون_

 میقع و پاک عشق حاصل که ام یکساله باراد و ساله سه بارانای دخترکوچولوم به عشق با
 به رو بود،آرامش عشق از سرشار که هایی چشم با نهایت در و..کردم نگاه بود مهراد و من

 ...کردم منتقل همسرم
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  !شکرت خدایا

 .دقیقه 22:1 ساعت 1391/12/21 پایان


