
                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

1 

 

 

 

 ردس هواي این در ميخواد دلم نمانده باقی پائيز اول به چيزي آخه ميشه سرد داره کم کم دیگه هوا

 نارک ميرم و ميدم گوش دلم حرف به پس ببرم لذت پائيزي هاي روز آخرین از و بشينم حوض کنار

 دیگه تو خانم رها خب گفتم خودم به دیدم آب خودموتو عكس و نشستم حوض لب  وقتی حوض

 اي مونهن دختر که کنی ثابت همه به باید تو ميشه بيشتر تو از همه انتظارات دیگه حاال شدي بزرگ

 ديب نشون همه به باید بعد به امروز از ولی ميكردي رفتار ها بچه دختر مثل درست امروز تا هستی
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 و کنی تموم دبيرستانو درست تا مانده دیگه سال دو چون باوقاره چقدر و چطوریه واقعی رهاي که

 متن ميكنم فكر دوستام از جدایی به وقتی.... آه.  بشی دانشگاه راهی بخواد خدا اگه اون از بعد

 فتهفرور فكر به اینقدر.  دارم دوستشون خيلی و شدم وابسته حسابی اشون همه به چون ميلرزه

 دبو شده کرخ سرما از بدنم اومدم خودم به وقتی بودم کرده فراموش کل به را هوا سردي که بودم

 سرما از ترس ولی بمونم باقی هوا حال همون تو ميخواست دلم بشم بلند جام از نميخواستم

 شدم خونه وارد وقتی برسونم خونه ورودي در به خودمو و بشم بلند جام از شد باعث خوردگی

 ردمميك خستگی احساس اتاقم تو رفتم و نكردم توجهی بهش من ولی اومد در صدا به تلفن زنگ

 : گفت که شنيدم مامانو صداي که کشيدم دراز تختم رو

 .داره کار باهات خطه پشت شادي جان رها _

 از وگوشي و پائين رسوندم خودمو تمام هرچه سرعت به و پریدم جام از شنيدم شادیو اسم وقتی 

 دختر هم و شاگرد هم اون اومد ما مدرسة به پارسال شادي. کردم صحبت به شروع و گرفتم مامان

 موهاي و دخترانه و ظریف اندامی و داره مهتاب بی هاي شب سياهی به چشمایی اون ائيه نمونه

 دوستش همه شده باعث داره که خوبی اخالق و جذابيه دختر کل در آشنایانه همة زبانزد بلندش

 و ميشه تفاهم سوء باعث و ميكنه رفتار نسنجيده اوقات گاهی که نمونه ناگفته ولی باشند داشته

 ینا و بود همكالسی دو از بيشتر شادي و من دوستی حساسه خيلی من به نسبت اینكه دیگه

 که ارهد شيوا اسم به خواهر یه او بود اومده وجود به هم هامون خانواده بين بود ما بين که صميميتی

 ردهميگ بر زودي به و شده التحصيل فارغ آلمان در خانواده پسر تنها شاهين و دانشگاهه دوم سال

 گرفته شاهين بازگشت افتخار به که مهمونيی براي مارو خانوادۀ که بود زده زنگ هم شادي مادر

 من که ميخواست هم شادي پذیرفت خانمو عاليه دعوت و کرد تشكر هم مامان کنه دعوت بودند

 بودیم بيرون باهم خورشيد غروب تا و رفتم همراهش مامان اجازۀ با منم برم خرید به همراهش

 و زد يلبخند من دیدن با بابا کردم اعالم ورودمو سالم گفتن با منم بود اومده بابا برگشتم وقتی

  گفت

 گذشت؟ خوش بهت بيرون... دخترم سالم _

  نگذره خوش بهم و باشم شادي با ميشه مگه_ گفتم

 خبریه؟ نكنه_ گفت

 : گفت و خندید بابا شد تموم مامان حرفاي وقتی کرد تعریف براش مهمونيو جریان هم مامان
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 اراموقر نشم مجبور من که ميكردید مشورت منم به حداقل ميدوزید و ميبرید خودتون واسه خوب_

  بزنم هم به

 تمبرگش وقتی کنم عوض لباسامو تا اتاقم تو رفتم و گذاشتم تنها اونارو من بابا حرف اتمام با

  گفتم و نشستم کنارش بود اومده هم کورش

 کردي؟ دیر چرا... اوردند تشریف وکيل جناب_

  گفت و دوخت بهم نگاهشو و خندید کوروش

  ؟ کوچولو خواهر کو سالمت_

  بده منو جواب نكن عوض بحثو لطفاَ... سالم_گفتم

 ؟ نكنی پيچ سؤال منو شده که شبم یه واسه ميشه_ گفت و کرد اخمی

  گفت و کرد بابا به رو لحن همون با و

  متأهلم من کرده فراموش اینكه مثل بگيد بهش چيزي یه شما بابا _

 تسخ بهت ميخواي اگه پس ميكنه حكومت خونه این تو رها نميدونی مگه_ گفت و خندید بابا

  کن اطاعت من مثل هم تو نگذره

 ...تصور این غير در کن جمع حواستو_ گفتم بگه چيزي اینكه از قبل و کرد من به نگاهی کورش

  بدون خودت وفادار یاراي از یكی منو بعد به این از تسليمم من_ گفت و کرد قطع حرفمو

  گفت کنه تموم بحثو اینكه براي مامان و انداخت خنده به رو بابا کورش حرف این

 کجاست؟ رویا پس رها_

  گفتم و باال انداختم هامو شانه

  اتاقشه تو حتماَ نميدونم_

  نيومده کورش نميدونه حتماً کن صداش برو ميچينم ميزو من تا پس_ گفت
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 ولط خرده یه کرد عوض لباسشو رویا تا رویا دنبال رفتم و شدم بلند جام از چشم گفتن با منم

 دنبال ميومد داشت مامان و بود شده چيده ميز رسيدیم وقتی پائين رفتيم باهم دو بعدهر و کشيد

  تگف کشيدو عقب صندلی یه شد بلند جاش از ما دیدن با کورش شد منصرف ما دیدن با ماکه

  سرورم بفرمائيد_

  گفت و نشست رویا بزنم حرفی اومدم من تا ولی

  عزیزم ممنونم گرمت استقبال این از _

 گفت کورش که بشينم دیگه جاي یه ميخواستم و ندادم اهميتی ولی شدم عصبی خيلی

  باشی داشتنی دوست خواهر یه ميتونی فقط تو کيه من رئيس دیدي حاال_

  گفت و کشيد عقب خودش کنار کنار صندلی یه و

 ؟ ميدي افتخار حاال_

  نه_ گفتم نمک نگاهش اینكه بدونه و نشستم بابا کنار منم کرد بيشتر منو عصبانيت کورش کار این

 و کرد من به نگاهی شد مسئله این متوجه هم بابا شدم ناراحت که فهميد کورش من کار این با

  گفت

  بكشم غذا برات بده بشقابتو دخترم_

  گفتم و بابا دادم بشقابمو منم

  نكش برام زیاد بابا ممنون_

  ميكشم برات خواستی چقدر هر دخترم باشه_ گفت

 مرفت و کردم تشكر مامان از کردم تموم غذامو وقتی شدم خوردن مشغول و کردم تشكر ازش منم

 پزخونهآش تو رفتم کردند تموم غذاشونو بقيه وقتی شدم تلوزیون تماشاي ومشغول من نشين تو

 قيهب پيش رفتم و ریختم چاي فنجان چندتا اون از بعد و شستم و کردم جمع ظرفارو مامان وکمك

 و ام شونه رو انداخت دستشو بابا نشستم بابا کنار و کردم پخش همه بين چایو هاي فنجان و

 گفت

  نكنه درد گلم دختر دست_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

5 

 

  جان نوش_ گفتم و زدم لبخندي

 تو فتمر و بوسيدم رو بابا و مامان و گفتم بخير شب همه به شدم بلند جام واز کشيدم سر چایمو و

 تگف و اتاقم تو اومد کورش که نكشيد طولی کشيدم دراز تختم رو و کردم عوض لباسامو اتاقم

 ؟ کنم روشن چراغو_

 اومد شد رو به رو من سكوت با که اون نداشتم کردن بحث حوصلة چون ندادم جوابشو من ولی

 مودست اون اما بره که کردم محلی کم بهش بازم کرد روشن رو مطالعه چراغ و نشست تختم کنار

  گفت و گرفت

  کن گوش حرفام به پس بيداري ميدونم_

  گفت که ندادم اهميتی بهش بازم من ولی

 به زده وخودش که کسی اما کرد بيدار ميشه خوابو آدم گفتند که ميشه حاليشون چيزي یه قدیميا_

  کرد بيدار شه نمی هرگز خوابو

  نبودي خواب دیدي حاال_گفت و چرخيدم طرفش به گرفت ام خنده حرفش این از

  ميشنوم خب_گفتم

 ؟ دلگيري من از تو رها_ گفت

 ؟ دليل چه به _گفتم

  شدي ناراحت کردم احساس شام سر_ گفت

  شدم ناراحت که البته_ گفتم

 ...که کنی درك باید شدي بزرگ دیگه تو رها_ گفت و دوخت چشمام به نگاهشو

 حرف از ولی بشم ناراحت نبایدم نيستم ناراحت رویا کار خاطر به من_ گفتم و کردم قطع حرفشو

  شدم ناراحت تو

  کردم جبران که من_ گفت

  ميكنی خراب رو رویا و من رابطة کارات این با تو...؟ چی که خب_ گفتم
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  باشيد خواهر دوتا مثل رویا و تو ميخواد دلم من ببخشيد_ گفت

  گفتم و زدم لبخندي همين براي کنم اذیتش نيومد دلم بودم دلخور هنوز اینكه با

  بود بد حرفت که کن قبول ولی دارم داداش چندتا من مگه باشه_

  اینجام همين واسه بود بد حرفم ميدونم_ گفت زدو لبخندي

  عزیزم بخوابی خوب_ گفت و بوسيد صورتمو و

  طور همين هم تو_ گفتم

 با کردم فكر موضوع این به خيلی من شب اون شد خارج اتاق از اونم و کشيدم دراز تختم رو و

 کورش از زیادي توقع نباید من که فهميدم گرفتم هم خوبی درس بودم شده برنده من اینكه

 شوخياي با من ممكنه و متأهله دیگه خودش قول به چون بذارم احترام بهش باید و باشم داشته

 هک ميخواست اون شدم بيدار خواب از مامان صداي با بعد روز صبح کنم مشكل دچار اونو جام بی

 منش مشكل دچار مهمونی به رفتن براي شب تا بدم انجام زودتر کارامو و بشم بيدار زودتر چه هر

  بخير صبح_ کفت و زد لبخندي کردم باز چشمامو وقتی

  سالم_ گفتم

 ميخوابی؟ چقدر آخه من تنبل دختر سالم_ گفت

 چنده؟ ساعت مگه_ گفتم

 نه نزدیك_ گفت

 پاشو_ گفت و کشيد هم در اخماشو بخوابم بازم ميخوام من ولی_ گفتم و کشيدم اي خميازه

  نكن لوس خودتو

 ديلبخن من دیدن با رویا پائين رفتم و گرفتم دوش یه و شدم بلند جام از منم شد خارج اتاق واز

  بخير صبح_ گفت و زد

  بخير هم تو صبح_ گفتم و ميز سر نشستم

  گفت مامان که کنم جمع رو ظرفا ميخواستم شد تموم غذام وقتی شدم صبحانه خورد مشغول و

  ميكنيم جمع اینارو رویا و من بده انجام خودتو کاراي اتاقت تو برو تو دخترم نه_
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  کن صدام داشتی کاري اگه... باشه_ گفتم

 ابکت ویه بشه عوض اتاق هواي که کردم باز اتاقمو پنجرۀ و کردم مرتب تختمو اتاقم تو رفتم و

 فتر دستم از زمان که بودم شده خوندن کتاب سرگرم اونقدر شدم کتاب خوندن مشغول برداشتم

 غذا خوردن از بعد و پائين رفتم منم زد صدام غذا خوردن براي مامان که اومدم خودم به وقتی

 نارک کتابو که بود خورشيد غروب نزدیك شدم کتاب خوندن مشغول دوباره و اتاقم تو برگشتم

 سادگی نعي در ميخواستم زیبا، ولی ساده لباس یه انتخاب براي لباسيم کمد سراغ ورفتم گذاشتم

 نم سفيد پوست با که پوشيدم قرمز   ماکسی یه پس باشم جذابتر و زیباتر همه از متانت و

 خاصی جذابيت کردم رها دورم موهامو و پوشيدم قرمزمو  سندالي وقتی و داشت زیادي همخوانی

 یارو و مامان که پائين برم ميخواستم دادم انجام صورتم رو هم مالیم آرایش یه بودم کرده پيدا

  گفتم و چرخيدم طرفشون به منم شدند اتاقم وارد

 چطوره؟_

  گفت و کرد اندازم بر نگاهش با مامان

  عاليه_

 چيه؟ تو نظر رویا_ گفتم

  شدي ماه مثل_ گفت و زد لبخندي

  کردي دونی آشغال مثل اتاقتو ولی شدي ماه مثل آره_ گفت مامان

  گفتم تعجب با اتاقم تو بود افتاده بمب اینكه مثل کردم اطرافم به نگاهی مامان حرف این با

  اینجارو واي_

  کنی تميزش باید خودتم خودته کار شدي شوکه چيه_ گفت و خندید مامان

  کنم مرتب اینجارو باید اول که بگی نميخواي_ گفتم

  فردا چه االن  حاالچه کنی حلش باید خودت خودته مشكل_ گفت

 ميكنم مرتبشون فردا خيال بی پس_ گفتم
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 افتادیم راه به کيان آقاي خونة طرف به بابا اومدن با و اومدند همراهم اونا و شدم خارج اتاق از و 

 النس به مارو هم با احوالپرسی از بعد و اومدند استقبالمون به کيان آقاي و خانم رسيدیم وقتی

 و زد صدا منو جوونا از جمعی یه وسط از شادي شدیم سالن وارد وقتی کردند راهنمایی پذیرائی

 اومد خودش بعد موندم مامانم کنار و نيومد خوشم کارش این از من ولی پيشش برم که گفت

  گفت و کنارمون

  همگی به سالم_

 هم با و ميومد خوشش خيلی ميكنه برخورد صميمی و گرم خيلی همه با که شادي اخالق این از بابا

  گفت و زد لبخندي همين براي ميكردند شوخی کلی

 ؟ چطوره حالت تربچه سالم_

 ؟ چيه مقام ارتقاي این دليل بودم پيازچه دیروز تا که من عمو... اِ_ گفت شادي

  شدي خوشگل حسابی چون_ گفت و خندید بابا

  نميرسم رها پاي به ولی آره_ گفت

 دیگه منه دختر_ گفت بابا

 ؟ ببرم خودم با دخترتو ميدي اجازه حاال_ گفت شادي

  بفرمائيد البته_ گفت بابا

  گفت و گرفت منو دست هم شادي

  ميذاریم تنهاتون که ببخشيد_

  گفت برد خودش همراه ومنو

  شدي جذاب خيلی رسيدي خودت به حسابی_

  نرسيدم خودم به زیادم جذابم هم عادي حالت در من_ گفتم

 د؟ش حسودیت چيه_ گفتم و زدم لبخندي بذاري کالس من واسه نميخواد حاال... خبه خبه_ گفت

  گفت آروم و زد لبخندي همين براي بود توش شادي که جمعی اون به بودیم رسيده دیگه
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  ميدم بعداَ حرفتو این جواب_

  گفت وشادي شدیم جمع اون وارد

  کنم آشنا دوستم بهترین به که بدم بهتون افتخارو این امشب ميخوام ها بچه_

  گفت و کرد برانداز منو نگاهش با جمع در حاضر دختراي اون از یكی

 ایشونه؟ ميكنی تعریف ازش هميشه که رها دوستت حتماَ_

  هدف به زدي درست جان النا آفرین_ گفت شادي

  گفتم و زدم لبخندي منم بگم چيزي یه که بود من نوبت دیگه

  هستم وفائی رها من سالم_

 نمم خوشبختم_ گفت و زد لبخندي اونم کردم دراز دختر همون جلوي آشنائی عنوان به دستمو و

  هستم شمس النا

 گفت و کرد دراز دستشو بود ایستاده کنارش که جوونی پسر اون از بعد و فشرد گرمی به ودستمو

  هستم النا برادر عماد منم_

  خوشبختم_ وگفتم فشردم دستشو

 شادي عمة پسر رامينم منم گفت و کرد دراز دستشو جوونا از دیگه یكی اون از بعد

  گفت سارا بعد و شدم آشنا هم سپيده و وسارا نوید با ترتيب به وبعد فشردم هم اونو دست

 ؟ هستيد فرزند تك شما_

 ميكنند زندگی باما همسرش با که دارم کورش اسم به برادر یه من نخير_ گفتم

  هستند دادگستري یك پایه وکيل خان کورش_داد ادامه شادي

 نگاهش با منو حسادت روي از سارا کردم احساس همين خاطر به بود تعریف حالت به شادي لحن

 گفت و کرد برانداز

  اومده در آب از طبيعی خيلی موهات رنگ....؟ رفتی آرایشگاه کدوم_
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  گفت شادي که بگم چيزي ميخواستم

  مخالفه رنگ با رها خودشه موهاي رنگ_

  نميكنم فكر اینطوري من ولی_ گفت

 فكر نندک مخفی سنشونو بخواند که ميكنند رنگ موهاشونو اونایی سالمه پانزده همش من_ گفتم

  شده بد خيلی موهات رنگ چون بوده ناشی تو آرایشگر ميكنم

 خودشونو زحمت به نشه ناراحت سارا اینكه براي ولی گرفت اشون خنده همه من حرف این از

  گفت و کرد صاف گلویی بود شده ضایع حسابی که سارا کردند کنترل

  کنی خواهی عذر باید و ميكنی اشتباه داري شاید کردم رنگ موهامو من ميدونی کجا از تو_

  بوده ناشی آرایشگرت که گفتم_ گفتم و زدم لبخندي

  گفت عماد که بزنه حرفی ميخواست

 کنی تموم جا همين بحثو این بهتره جان سارا_

  گفت کنه تموم بحثو اینكه براي نوید بعد

 بگذرونيد؟ چطور فراغتتونو اوقات دارید دوست... نگفتيد خودتون از شما_

 زیاد دارم دوست هم رو شنا دارم طراحی تو هم عجيبی استعداد ميخونم زیاد کتاب من_ گفتم

 مامت به که ميكنی ریزي برنامه چطور خوبه خيلی درست شنيدم شادي از_ گفت باشگاه ميرم

 ؟ ميرسی کارات

 اليفموتك فقط خونه تو ميگيرم یاد کالس سر درسو تمام بخونم درس خونه ندارم عادت من_ گفتم

  بمونه ذهنم تو و کنم مرور دوباره درسو ميشه باعث همين و ميدم انجام

  ميخونيد درس من روش به هم شما پس_ گفت و زد لبخندي

 امو امهکارن وقتی ولی تنبلم من ميكرد فكر اون چون ميكرد نگران مامانمو اوایل روش این_ گفتم

  ميورد در شاخ داشت تعجب از گرفتم

 یه هب هم شما مطمئنم و دکترم یه من االن ولی داشت من با مشكلو همين منم مادر درست_ گفت

  ميرسيد جایی
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 ماجرا از دارم عالقه هنر به من بشم چيزا این واز ومهندس دکتر ندارم دوست من ولی_ گفتم

 مناطق اون قدیمی اشياء و تاریخ مورد در کنم سفر دنيا دور دارم دوست مياد خوشم هم جوئی

 همين خاطر به بشم دور خانوادم از ندارم دوست ولی گري کاوش مثل چيزي یه کنم تحقيق

  بشم هنرمند یه ميدم ترجيح

 مثل باید خانما من نظر به بيكاره مهندساي دکتر از پر زمونه دوره این تو عاليه خيلی این_ گفت

 بگذارند باز مردا ما واسه وراهو کنند توجه داري خانه چيزاي و هنر به شما

 هم مردا از خيلی امروزه و ندارن هم با فرقی هيچ مرد و زن مخالفم کامالَ حرفت این با من_ گفتم

 ردیدم چون شما مخالفم اینم با من که ميدن خرجشونو خانماشون و ميكنند داري خانه که هستند

  ترند قوي مردا شما از ها زن بيوفته پاش اگه کنيد توهين خانما به ندارید حق

  ميبازند خودشونو ميشه تنگ بهشون عرصه تا خانما ندارم قبول حرفتو این _ گفت

 ودز بخورند شكست مردا اگه ساده عشقی جریان یه تو مثالَ...؟ گفته چيزیو همچين کی_ گفتم

 هيچ هدیگ و بشه اخالق بد و عبوث ميشه باعث و بده خيلی مرد یه براي این و ميگيرند افسردگی

 و نهميك حبث اتاقش تو خودشو فوقش و ميكنه گریه روز چند دختر یه ولی نره طرفش به دختري

  ميسازه دوباره زندگيشو و ميكنه فراموشش روز چند از بعد

  ميكنن خودکشی فوراَ دخترا چون ندارم قبول هم حرفتو این_ گفت

 وارد نميخوام.... وخودشونو بردند رو دختره هرچی آبروي که ميكنن کشی خود اونایی_ گفتم

  بشم جزئيات

 خم و ندميكن کار معادن تو که هستند زیادي مرداي ولی توئه با حق مسئله یك این تو باشه_ گفت

  نميارن ابرو به

 حاال ات تو ميگيریم نادیده هم اینو ولی کردند کار معدن تو که ميشناسم زیادیو زناي من_ گفتم

 دیدي؟ خانمو یه زایمان

  نه_ گفت

 ازدواج وقتی ميكنم توصيه بهت شدي مرد که ميكنی شكر خدارو بار هزار روزي ببينی اگه_ گفتم

 از بار هزار روزي وقت اون باشی داشته حضور زایشگاه تو حتماَ بشی دار بچه خواستی و کردي
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 از تر قوي خيلی چون نداریم چيزا این به احتياج خانما ما البته ميكنی تشكر بچه بابت همسرت

  آقایونيم شما

  ضعيفه زن ميگن بري که دنيا جاي هر حرفا این تمام با_ گفت رامين 

 شما و دارند لطيفی روحية و ظریف خانما چون ميگن اینو است بيهوده و پوچ تفكر یه این_ گفتم

  ميكنند توهين خانما به هميشه که همينه خاطر به دارید بزرگتري هيكل مردا

  نيدک قبول شكستو باید دیگه بياد باد بدید اجازه کنار برید آقایون خب_ گفت و خندید شادي

  است بچه دختر یه تفكر همش اینا ولی_ گفت رامين

 ؟ ميكنی توهين چرا_ گفت من از حمایت به شادي

 وهينت سالح از ميخورند شكست وقتی آقایون معموالَ من دوست باش آروم_ گفتم و زدم لبخندي

 مارو ريطو این بزنه سر منطقی غير کار یه ما از و کنند عصبی مارو طوري این تا  ميكنند استفاده

  بكنند شكست قبول به مجبور مارو و کنند سرزنش

 سالته؟ پانزده تو واقعاَ_ گفت النا

 ؟ نمياد بهم_ گفتم

  بودم نكرده فكرم حتی چيزایی همچين به حاال تا بزرگترم تو از سال چند که من_ گفت

  زیاده مطالعة نتيجة این_ گفتم

 بياد باد تا کنار برید شادي قول به رهاست با حق_ وگفت کنارم اومد

  گفت و کرد عماد به رو رامين

  ميخوریم شكست داریم بگی چيزي نميخواي تو_

  خوردیم شكست که کنيم قبول باید جان رامين بگم چی آخه_ گفت و زد لبخندي عماد

  يستن کار در شكستی پس شدید رو به رو واقعيت با شما نيست جنگ ميدان که اینجا_ گفتم

  گرفتم یاد ازت چيزا خيلی بود خوبی خيلی بحث... اومد خوشم_ گفت نوید
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 همه و کنم غرور احساس که شد باعث اونا تعریفاي و بودم کرده خودم مجذوب رو همه ناخواسته

 کردم سعی بودم خوشحال اینكه با منم ميدم نوید جواب در چی ببينند که بودند شده خيره من به

  گفتم خونسرد خيلی و نكنم ایجاد ام چهره تو تغييري

  کردند معرفی آدم دوست بهترین کتابو که نيست خود بی_

 به ميخوایم ما اومد فرود شاهين هواپيماي االن همين_ گفت و اومد کيان آقاي موقع همون

  کنه همراهی مارو ميتونه داره دوست کس هر بریم استقبالش

  بيا ما ماشين با تو_ گفت و گرفت منو دست شادي

  ميكنم عمل بهش منم گرفتند اونا تصميمی هر خانوادم کنار ميرم من عزیزم نه_ گفتم

  نميكنم کاري به مجبور تورو من راحتی طور هر_ گفت

 رايب خوبی دوستاي اميدوارم و خوشنودم خيلی شما با آشنایی از_ گفتم و کردم بقيه به رو منم

 بشيم همدیگه

  بياد پيش موقعيتی همچين یه بازم ميخواد دلم....  اميدوارم منم_ گفت النا

  دیدار اميد به پس هست منم خواستة این_ گفتم

  گفت من دیدن با مامان ، مامان کنار رفتم و شدم خارج شون جمع از و گفتم اینو

 ؟ بود چطور_

 ؟ فرودگاه ميرید کنيد چيكار ميخواید.... نبود بد_ گفتم

 ؟ مگه چطور آره_ گفت

  نمياد خوشم فرودگاه جو از ميدونی که تو نميام من _گفتم

  بشه ناراحت خانم عاليه ممكنه نریم اگه_ گفت

  برید شما خب_ گفتم

 ؟ چی تو پس_ گفت

  ميمونم منتظر جا همين من_ گفتم
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 قبمرا و بمون جا همين هم تو برميگردیم ما تا پس بكشه طول زیاد نميكنم فكر باشه_ گفت

  باش هم خودت

  سالمت به برید چشم_ گفتم

 خيال و یباز خيلی اونجا فضاي باغ تو رفتم بودم تنها که من شد خالی خونه تقریباَ رفتند اونا وقتی

 كکوچ رنگی چراغ یك کدورمشون هر کنار که بود سال کهن و بزرگ درختاي از پر اونجا بود انگيز

 تدرخ یك کنار ميكرد روشن فضارو هم ميداد باغ به خاصی زیبایی هم که بود شده گذاشته کار

 احساس هک نكشيد طولی ببرم لذت اونجا زیبائی از و بشينم اونجا دادم ترجيح بود نيمكت یه کردو

 گفتم کنم نگاش اینكه بدونه ایستاده سرم پشت نفر یه کردم

  بشين بيا واینسو اونجا صورت این غير در برو مزاحمی اگه_

 گفت و روم به رو اومد

  فرودگاه رفتيد ميكردم فكر_

 ببينم اینجا شمارو االن نميكردم فكر...شمس؟ آقاي شمائيد_ وگفتم شدم بلند جام از

 اید شده نشون شما شنيدم چون طور همين منم_ گفت

 ؟ چی واسه شده نشون...؟ چی یعنی_ گفتم

 ؟ اینجا اید نيومده شاهين خاطر به شما مگه... شاهين_ گفت

  شاهين نه اومدم شادي خاطر به من_ گفتم

 اهينش خاطر به که هستند زیادي دختراي اینجا نداره اشكالی شنيدم اي دیگه چيز من ولی_ گفت

  ميشی قبول تو مطمئنم من ولی کنند جلب خودشون به اونو نظر جور یه تا اومدند

  گفتم و کردم اخمی کرد عصبيم حرفش این

 وخیش همچين یه که کسی با و ندارم قصدي همچين اصالً من نيومد خوشم اصالً حرفتون این از_

  ميكنم برخورد شدیداً بكنه باهام اي مزه بی

 نگفتم چيزي که من ميشی عصبانی چرا_ گفت
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 يكنمنم فكر اصالً هم چيزا این به و نيست ازدواجم وقت االن من بشم دردسر دچار نميخوام_ گفتم

  نكن تكرار هم حرفو این دیگه و کن خواهی عذر لطفاً پس

 ؟ چشه شاهين مگه_ گفت

 کنم تحميل کسی به خودمو که نيستم دخترایی اون از منم ولی نيست چيزیش شاهين_ گفتم

  گفتم ميگذره سرش تو چی بدونم ميخواست دلم خيلی نگفت چيزي و زد لبخندي

 ؟ بود دار خنده حرفم کجاي_

  کنم ناراحتت نميخواستم متأسفم_ گفت

  کردید کارو این ولی_ گفتم

 ميخواستم بفهمم مهمونی این به اومدن از تونو واقعی هدف ميخواستم من چيه ميدونی_ گفت

  دارید شاهين به احساسی چه بدونم

  ميدادم جوابتو صادقانه منم کنی سؤال ازم اینو ميتونستی خب_ گفتم

  دخترا بقية مثل نداره ربطی تو به بگی راحت ميتونستی ولی_ گفت

  نميكنم استفاده جمله این از زیاد من ولی...شاید_ گفتم و زدم لبخندي

  آدماست شخصيت هاي نشونه از یكی این خوبه خيلی این_ گفت

 ؟ روانشناسيد شما_ گفتم

 روانشناسم؟ من ميكنيد فكر چرا_ گفت

 پرسيدم طوري همين_گفتم

  دارم موفق تقریباً موسيقی مدرسة ویه موسيقيم معلم من نه_ گفت و زد لبخندي

  بگيرم یاد نكردم سعی تاحاال ولی موسيقيم عاشق من_ گفتم

  باشم معلمت ميشم خوشحال_ گفت

 ازب مدارس دیگه روز چند چون باشم داشته آزاد وقت دیگه نميكنم فكر ولی ميخواد دلم_ گفتم

  برسم درسام به باید و ميشن
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 ؟ بپرسم ازت سؤال یه_ گفت

 گفت دادم مثبت سرجواب حرکت با

 قدراین سن این تو تو که کتابه تاثير واین گرفتی یاد چيزو همه این کتاب خوندن با واقعاً تو_

  متينی و باشخصيت

  ميكنيد اغراغ دارید من نظر به_ گفتم

 ؟ ميكنم اشتباه تو درمورد دارم یعنی_ گفت

  نيست درست ميكنيد فكر شما که اونقدرام ولی نه_ گفتم

 ور ساله پانزده دختراي االن تا من تري شخصيت با خيلی خودت ساالي و سن هم از ولی_ گفت

  بدم بچه لغب شما به نميتونم ولی ميدنستم بچه

 اهیگ بعيده هم بچه یه از که ميكنه کارایی یه وقتا گاهی باشه که سنی هر تو کسی هر_ گفتم

  دارهن تعجب جاي این پس ميشن زده شگفت بزرگترا که ميكنند کارایی ها بچه عكس بر وقتام

 ؟ اي بچه یه که بدي من به باورو این ميخواي_ گفت

  نوجوانم یه من نه_ گفتم

  بالغ آدم یه شعور و درك با نوجوان یه_ گفت و زد لبخندي

  ميكنيد اغراغ دارید ميكنم فكر هنوز من ولی باشه درست یكی این شاید_ گفتم

  جالبه خيلی_ گفت

 چی؟ _گفتم

  نميشی مغرور خودت به اینكه_ گفت

  ميشم زده خجالت دارم دیگه نزنيم حرف من درمورد دیگه کنم خواهش ميشه_ گفتم

 کن باور ميبرم لذت تو با صحبت از که کنم اعتراف باید هستی جالبی دختر تو_ گفت و خندید بلند

  گفتم دلم ته از اینو

  کردم خواهش من_ گفتم
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 بشی ناراحت که نگم چيزي دیگه ميكنم سعی ولی نيست خودم دست که این با خب خيلی_ گفت

 چيزي یه شد این_ گفتم و زدم لبخندي

 ؟ چطوره برادرت با ات رابطه_ گفت

 کار نای به یعنی کنم اذیتش ميخواد دلم خيلی همين خاطر به و دارم دوستش زیاد خيلی_ گفتم

 بذارم احترام بهش همسرش چلوي من ميخواد دلش کرده ازدواج که وقتی از اون ولی کردم عادت

 يذارهم احترام خيلی من به اون ولی سخته خيلی برام ندارم عادت کار این به که من متأسفانه واما

  بگيرم یاد منم تا

 نداره هم تقصيري ميذاره احترام من به زیادي النا ولی دارم دوست خواهري همچين من_ گفت

  اورده بارش طوري این مامانم

 نكردند؟ دیر تو نظر به_ گفتم و کردم ساعتم به نگاهی

  نكردند دیر هنوز نباش نگران_ گفت و کرد ساعتش به نگاهی اونم

  بزنيم قدم بيا پس_ گفتم و شدم بلند جام از

 تماشاي محو من و بودیم کرده سكوت دو هر مدتی شدیم گام هم هم با شدو بلند جاش از اونم

 به پرسمب ميتونم_ گفت و شكست سكوتو اون اینكه تا بود رفته فرو عميقی فكر به اون و بودم باغ

 ؟ ميكنی فكر چی

 ؟ رفتی فرو فكر به دیدم چی تو... دارم دوست خيلی اینجارو شدم باغ این زیبایی محو_ گفتم

  نزنيم حرف درموردش بيا نيست مهم_ گفت و کرد مكثی

  باشه_ گفتم

 چی بدونم ميخواست دلم خيلی رفتم فرو فكر به منم بار این شد حاکم بينمون سكوت دوباره و

 نشدونست از منو که کنه فكر ميتونه چيزي چه به اون که ميكردم فكر این به ميگذره توسرش

  گفت و شكست سكوتو اون دوباره ميكنه محروم

 شدي؟ خسته_

 شدي خسته زودي این به نكنه پيرمرد چيه_ وگفتم زدم لبخندي
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  نگيره درد پاهات که شدم نگران نوپائی چون نه_ گفت و خندید

  بيشتره تحملم پيرمردا از من نباش من نگران_ گفتم

 کنی؟ ثابت ميتونی_ گفت

 چطوري؟_ گفتم

  بدیم مسایقه بيا_ گفت

  بشكنه پام نميخواد دلم نميتونم کفشا این با_ گفتم

 خوردي؟ شكست کسی از حاال تا... شد حيف_ گفت

  بده شكستم باشه تونسته کسی نمياد یادم نه_ گفتم

  ميكنم کارو این روز یه من_ گفت

  خوبه خيلی من دوي چون نباش اميدوار زیاد_ گفتم

 مطمئنی؟_ گفت و دوخت چشمام به نگاهشو

  نكن شك_ گفتم و کردم کارو همين منم

  شجاعی خيلی تو_ گفت و زد لبخندي

 ؟ بترسم ازت باید_گفتم

  نه_گفت

 چی؟ پس_ گفتم

 وجود به که صدایی سرو که بزنه حرفی ميخواست

 این ولی شده دعوا کردیم فكر در جلوي رفتيم دو هر و کرد جلب خودش به دومونو هر نظر اومد 

 قربانی از وبعد پيوستيم بقيه به هم ما برگشتند فرودگاه از که بود مهمونا صداي سرو این نبود طور

 رهب که خواست اجازه همه از و کرد تشكر همه از وشاهين رفتيم پذیرائی سالن به گوسفند کردن

 نيومدي چرا تو_ گفت و ما کنار اومد شادي شاهين رفتن با کنه عوض لباسشو تا اتاقش تو

 ؟ فرودگاه
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  نمياد خوشم فرودگاه جو از من ميدونی که تو_ گفتم

  بودم داده قول شاهين به من ميومدي باید بار این ولی_ گفت

 ؟ چرا_ گفتم

 برميگردم زود بذارم تنهات باید فعالً... ميدم توضيح برات بعداً کن ولش هيچی_ گفت

 ؟ چيه جریان ميدونی تو_ گفت و دوخت من به پرسشگرشو نگاه عماد بعد رفت و گفت اینو

  باشه خوشایند من براي نميكنم فكر ولی نه_ گفتم

 چرا؟_ گفت

  نيومد خوشم شادي حرفاي از چون_ گفتم

 بود پيوسته ما به تازه هم النا موقع اون ما کنار اومد شاهين همراه به شادي که نكشيد طولی

  گفت و کرد برانداز نفرمونو سه هر نگاهی با شاهين

 همگی به سالم_

 زحمت وبه گرفت ام خنده همين خاطر به بود ما سالم منتظر نگاهش با اون که فهميدم تازه

  گفتم کرد احوالپرسی النا و عماد با وقتی و کردم کنترل خودمو

  اومدي خوش ات خونه به_

 جان؟ رها چطوره حالت_ گفت

 کنی استفاده خانم از جان پسوند جاي به اگه البته خوبم خيلی_ گفتم

  کردي تغيير خيلی دیدمت که پارسال به نسبت_ گفت و کرد براندازم دوباره نگاهش با

 بد؟ یا خوبه شما نظر از این حاال_ گفتم و زدم لبخندي

  خوبه خيلی معلومه خب_گفت

  ممنونم خيلی تعریفتون از پس_ گفتم

 ؟ نكردم تغييري من نظرت به چی من_ گفت
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 عميرت ماشينتونو داشتيد چون بود ماشين روغن از پر سرتاپاتون دیدمتون که اول دفعة_ گفتم

  کجا یروغن لباساي اون و کجا شيك شلوار کت این کرده تغيير ظاهرتون فقط من نظر به ميكردید

  نبود ظاهرم منظورم ولی_ کفت

  بود احمقانه سؤالتون پس_ گفتم

 ؟ چرا_ گفت

 هچ بدي تشخيص اینكه به برسه چه شد باخبر آدما باطن از نميشه نگاه یك با چون_ گفتم

 ؟ نيست احمقانه خودت نظر به کرده تغييري

  باتوئه حق درسته_ گفت

 نديلبخ منم شد تسليم و داد نشون خونسرد خودشو ولی عصبيه خيلی که بود معلوم ظاهرش از

  گفتم و زدم

  بپذیر ومن عذر پس کردم ناراحتت و زدم حرفمو رك که بود این منم اشتباه ميكنه اشتباه کسی هر_

  گفت و اورد لبش رو لبخندو من حرف این

  بود منطقی حرفت نداره اشكالی_

 ناشو بدرقه نگاهش با وعماد گذاشتند تنها مارو شادي با اونم و زد صدا شاهينو کيان آقاي بعد

 نمم کرد برخورد هم به ونگاهمون کشيد من طرف به نگاهشو وبعد اورد لب به مرموزي ولبخند کرد

  گفتم و کردم النا به ورو گرفتم ازش نگاهمو

  تنهاست طفلك داداشم زن کنار برم من بهتره_

 بشم آشنا باهاش ميخواد دلم_گفت

   بریم باهم بيا پس_ گفتم

 ؟ بشيد آشنا من برادر با نميخواید شما_ گفتم و کردم عماد به رو و

 افتخارمه باعث_ گفت و زد لبخندي
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 یه و ندبود هم کنار خانواده بقية و بابا رسيدیم وقتی افتادیم راه به بقيه و کورش طرف به سه وهر

  گفت بابا ما دیدن با و بودند کنارشون هم دیگه خانم و آقا

  رها من دختر از اینم_

  گفتم و فشردم دوشونو هر دست و زدم لبخندي منم

  سالم_

 هم ایشون هستند کيان آقاي خانم برادر و من جدید دوست شمس آقاي ایشون_ گفت بابا

  همسرشونه

  خوشبختم خيلی_ گفتم

 ؟ کنی معرفی ما به دوستاتو نميخواي تو_ گفت و کرد النا و عماد به نگاهی بابا

  گفت عماد که بزنم حرفی ميخواستم

  الناست خواهرم ایشونم و ام شما جدید دوست پسر عماد من_

  گفت و کرد برانداز عمادو نگاهش با بابا

  جوون مرد خوشبختم_

 جو و شدیم صميمی هم با همه دقيقه چند عرض در و کرد معرفی بهشون رو بقيه و کورش و

 دهش صميمی شمس آقاي با حسابی و بود اومده خوشش خيلی شمس خانوادۀ از بابا شد دوستانه

 تداش شریك یه به احتياج شمس آقاي چون شد ختم شب فردا مهمونی به هم بحثمون آخر و بود

 شراکتشون مورد در که اونجا ميریم شب فردا و کنند شراکت باهاش که کرد قبول هم بابا و

 ویه كردممي خستگی احساس خيلی من خونه برگشتيم وقتی ببندند داد قرار هم با و کنند صحبت

 به بیآ یه شدم بيدار خواب از وقتی صبح خوابيدم لباسم کردن عوض از بعد و اتاقم تو رفتم راست

 رفتم ممن شدم بيدار خواب از زود خيلی فهميدم کورش و بابا حضور با که پائين رفتم و زدم صورتم

  گفتم و ميز سر

  بخير همگی صبح سالم_

  گفت و دوخت بهم نگاهشو بابا
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  بيدارشدي زود امروز عجب چه دخترم سالم_

  نميومدم بيرون تختم از زوده اینقدر ميدونستم اگه_ گفتم

 باشی روا کام تا باش خيز سحر گفتند قدیم از_ گفت

  ميشم روا کام کافی حد به ميشن باز مدارس که دیگه روز چند_ گفتم

 یه چيز همه واسه تو دست از امان_ گفت و خندید

  داري جواب 

 داري زبون شيرین دختر یه که بده این_ گفتم و زدم لبخندي 

  بگير تحویل خودتو خرده یه_ گفت کورش

 ؟ ميگم دروغ مگه_ گفتم

  دخترم نه_ گفت بابا

  گفتم و کردم کورش به نگاهی

  خودت مثل ميشم منم بري پيش طور همين اگه چون کنی نظر تجدید رفتارت تو باید تو_

  گفت کورش از حمایت به مامان

  نيست مجرد دیگه اون بذاري احترام برادرت به باید تو رها_

  کرد شروع خودش اون ميزدم حرف بابا با داشتم من_ گفتم

  گفت بابا شدم بلند ميز سر از و کردم تميز لبمو دور دستمال با و

  کرد شوخی باهات برادرت  ؟ نكردي تموم غذاتو چرا_

  شدم سير_ گفتم

  کن تموم غذاتو بشين_ گفت

  شدم سير که گفتم نشدم ناراحت که من_ گفتم
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 با و منشست منم سرجام بشينم باید اینكه یعنی این نگفت چيزي و دوخت چشمام به نگاهشو

  کفتم اعتراض

  بابا_

 به هخون این تو نميخواد دلم بشه تكرار دیگه نميخواد دلم بودم بدي برخورداي شاهد امروز_ گفت

  باشيد رفتارتون مراقب پس بودم هردوتون به اینو بشه احترامی بی کسی

 ارتكر دیگه که باش مطمئن من از بابا چشم_ گفتم و کردم بابا به رو و کردم کورش به نگاهی

  نميشه

 اباب که نكشيد طولی شدم تلوزیون تماشاي مشغول و من نشين تو رفتم و شدم بلند جام از و

  گفت چرخيدم طرفش به وقتی زد صدام

 ؟ کنی خداحافظی هام با نميخواي ميرم دارم من_

  گفتم و بوسيدم صورتشو و کنارش رفتم منم

  همراهت به خدا جون بابا سالمت به برو_

  گفت و بوسيد منو صورت اونم

  ميكرد شوخی باهات داشت نشو ناراحت هم کورش حرفاي از باش خودت مراقب_

  بگيد شما چی هر چشم_ گفتم و زدم لبخندي

 خداحافظ فعالً دخترم آفرین_ گفت

  باش خودت مراقب سالمت به برو _ گفتم

  گفتم و آشپزخونه تو رفتم کورش رفتن با و سرجام برگشتم منم رفت وقتی

 ؟ بدم انجام من که هست کاري مامان_

  گفت و کرد اطرافش به نگاهی

  بده آب گال به برو رفته سر ات حوصله اگه ولی عزیزم نه_

  شدم درختا و گال دادن آب مشغول و حياط تو رفتم منم
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 اونجا بزرگ حوض و باغچه یه و داره راه پارکينگ به ساختمان جلوي بزرگه خيلی ما خونة حياط

 که حالی در که ميبينم اتاقم پنجرۀ از وقتا گاهی که هست نفره چند تاب یه هم حياط کنار هست

 لذت خيلی منظره این دیدن از من نشستند تاب اون روي کورش شونة رو گذاشته سرشو رویا

 یه مه ساختمان پشت ميكنم شون تماشا و ایستم می پنجره پشت ساعتها اوقات گاهی و ميبرم

 بدیلت ورزشگاه به اونجارو کورش و من که بزرگه سالن یه باغ ته و زینتی درختاي از پر بزرگه باغ

 .  داریم قشنگی خونة کل در ميشه پيدا توش اي وسيله جور همه و  کردیم

 دمش آشنا خوبی آدماي با چون بود خوبی شب افتادم گذشته شب یاد به ميدادم گالآب به وقتی

 که کارم مباشي هم براي خوبی دوستاي بتونيم ميكنم فكر بشم آشنا باهاشون بيشتر ميخواد دلم

 یه اب خودمو و بودم نشسته کاناپه رو بودم حوصله بی و کسل هنوز ولی باال برگشتم شد تموم

 گفت و نشست کنارم اومد چاي باسينی مامان که بودم کرده سرگرم مجله

  مياي نظر به حوصله بی خيلی_

  ندارم اصالًحوصله امروز درسته_ گفتم

 گفت و داد دستم چایو فنجان

 ؟ دربياي حال این از بخوره بهت هوایی یه تا بيرون نميري چرا_

 نميگذره خوش که تنهائی_گفتم

 ميگرفت سراغتو دیروز نيما احمد دائی خونة برو خب_گفت

 مياید من با هم شما خوبيه فكر_ گفتم و سرکشيدم چایمو

 برو خودت دارم کار من عزیزم نه_ گفت

 گفتم و ميز رو گذاشتم فنجانو

  ممنونم چایی بابت_

 ویار و مامان از و پائين برگشتم لباسم کردن عوض از بعد و اتاقم تو رفتم و شدم بلند جام واز

 دید منو اونم دیدم عمادو که بودم نشده دور خونه از زیاد شدم خارج خونه از و کردم خداحافظی

 بخير صبحتون وفائی خانم سالم_ گفت و جلو اومد
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 چطوره؟ حالتون سالم_ گفتم و زدم لبخندي

  مياي نظر به حوصله بی شما ولی خوبم من_گفت

  بخورم هوائی یه تا کرد بيرونم خونه از مامانم همين خاطر به درسته_ گفتم

  کردند بيرون خونه از منم چون جالب چه_ گفت و خندید

 چرا؟_ گفتم

  بودم مزاحمشون چون_ گفت

  برم باید دیگه من شدم خوشحال دیدنتون از حال هر به_ گفتم

  برسونيد سالم خانواده به... طور همين منم_ گفت و زد لبخندي

 خدانگهدار... حتماً_ گفتم و زدم لبخندي

 گفت برگشتم طرفش به وقتی زد صدام اون که بودم رفته قدمی چند شدم دور ازش و

 کنی همراهيم ميشم خوشحال ميرم خوب خيلی جاي یه به دارم من_

  نميشم مزاحمتون نه_ گفتم

  نكن رد پيشنهادمو لطفاً ميبري لذت اونجا دیدن از مطمئنم من_گفت

 بري؟ ميخواي کجا_گفتم

  کنم سورپرایزت ميخوام خوب جاي یه_ گفت

 ...من ولی_گفتم

 نميشی پشيمون ميدم قول بهت کن قبول_ گفت و کرد قطع حرفمو

 گفتم شدیم آشنا باهم ماتازه آخه نبود درست ولی برم همراهش ميخواست دلم خيلی

 دیگه وقت یه واسه باشه نميشم مزاحتون نه_

  بياید همراهم ميخواست دلم من ولی راحتيد طور هر_ گفت
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 يمتسل که شد باعث نگاهش وگرمی خورد گره هم با نگاهمون دفعه یه که بگم چيزي ميخواستم

  گفتم بشم

 بریم؟ باید طرف کدوم از_

 بياي؟ همراهم ميخواي_گفت

  نميام ناراحتی اگه_ گفتم و زدم لبخندي

  خوشحالم خيليم_ گفت و زد لبخندي

 وقتی  افتادیم راه به و شدیم ماشينش سوار و رفتم همراهش منم و رفت ماشينش طرف به و

 گفت و شد پياده ماشين از رسيدیم

  منه شدۀ گم بهشت اینجا رسيدیم دیگه_

 گفتم بود درخت چندتا دیدم که چيزي تنها و کردم اطرافم به ونگاهی شدم پياده منم

 بهشت؟ ميگی درخت چهارتا این به_ 

  نكن قضاوت زود_ گفت و زد لبخندي

 اقعاًو اونجا چون شدم پشيمون زدم که حرفی از رفتيم که جلوتر رفتم همراهش منم افتاد راه به و

 هک بودند کرده رها اونجا جنگليو حيوانات از بعضی که بود واقعی جنگل یه مثل درست بود زیبا

 ااینج خالصه ميكرد تازه آدمو روح اونجا خنك هواي و جنگلم تو کنم احساس ميشد باعث همين

 تا بودم شده غافل عماد از که طوري بودم شده اونجا تماشاي محو حسابی من و بود زیبا واقعاً

 که یدمد عمادو برگشتم طرفش به وقتی کردم احساس ام نه شو رو نفرو یه دست سنگينی اینكه

  ترسوندید منو که شما...؟ کجایی_گفت

 بودم شده اینجا تماشاي محو حسابی من متأسفم_ گفتم و زدم لبخندي

 نكن قضاوت زود گفتم که بهت_گفت

  زیباست واقعاً اینجا شمابود با حق_ گفتم

  بدم نشونت چيزي یه بيا_گفت
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 وق چندتا که بودند کرده درست مصنوعی دریاچة یه محوته این پشت رفتم همراهش منم و ورفت

 و واقعی چيز همه و بودند گذاشته درخت کنتة نيمكت جاي به هم اطرافش و ميكردند شنا توش

 گفتم بودم شده زده شگفت حسابی که من ميومد نظر به جالب

  کردم قبول پيشنهادتو که خوشحالم خيلی زیباست واقعاً اینجا_

  اومدید همراهم شما که خوشحالم منم_ گفت و زد لبخندي

 گفتم و نشستم ها کنته اون از یكی روي

 جاهائيه همچين یه عاشق من مثل اونم بودم اورده خودم همراه رو رویا کاش_

  ميایم هامون خانواده با دیگه دفعة_ گفت

  گفت و کنارم ونشست

  کسی به ولی کردم پيدا اینجارو که زیادیه مدت من_

 نكنه پيدام کسی داشتم آرامش به احتياج که هروقت ميخواستم چون نگفتم چيزي

 دندی از رو بقيه که خودخواهيه این ولی ميكردم کارو همين بودم شما جاي اگه منم شاید_گفتم

  کنيم محروم قشنگی این به جاي

 داره گاه مخفی یه به احتياج کسی هر ولی شماست با حق_گفت

  شدم مطلع ازش من چون نيست امن دیگه  شما گاه مخفی ولی_ گفتم

  نميدونم دليلشو ولی نيستم ناراحت بابت این از من_ گفت

  هستيد جالبی آدم شما_ گفتم و زدم لبخندي

 ؟ بد یا خوبه شما نظر از این_ گفت

 شکار هر که کنم معاشرت کسی با دارم دوست نمياد خوشم نواخت یك آدماي از من خوبه_ گفتم

  کنم پيشبينی نتونم کاراشو کنه غافلگيرم

  سخته خيلی افراد این با معاشرت ولی_ گفت

  تلخيشه به شيرینيش که اسپرسو قهوۀ خوردن مثل شيرینه عوض در_ گفتم
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 بودم نكرده فكر این به تاحاال _ گفت

 آبميوه؟ یا ميخوري بستنی_ گفت و شد بلند جاش از اونم نگفتم چيزي و زدم لبخندي

  نميكنه فرقی_ گفتم

 نميچسبه آبميوه و بستنی هوا این تو چون ميخرم چيپس پس_ گفت

  موافقم_ گفتم

 گفت و برگشت و خرید چيپس دوتا رفت اونم

 بزنيم؟ قدم ميخواي_

  گفتم و شدم بلند جام از

  ببرم لذت بيشتر اینجا زیبایی از ميخوام نه چراکه_

 فتادا چشمم اینكه تا ميكردیم صحبت ميخوردیم چيپس که حالی در و شدیم همگام هم با هردو و

 کارشون این از  شوهر و زن نه بودند دوست که بود معلوم بودند هم بوسيدن حال در که زوج یه به

 اونا دیدن با و گرفت نگاهمو رد و شد متوجه عماد ميكردم نگاهشون کراهت با نيومد خوشم

 گفت و زد لبخندي

 چيه؟ اونا درمورد نظرت_

  احمقند دوتا اونا من نظر به ولی کنند عالقه ابراز هم به زوج یه که خوبه این_گفتم

 چرا؟_ گفت و خندید

 اراک این عام ملع در نه اتاقشون تو اونم کردند خلوت هم با که وقتيه واسه کارا جور این_ گفتم

  هوسه نيست عشق این ميكنه کثيف عشقو چهرۀ من مثل جونایی واسه

  ميكنيم نگاهشون داریم ما نميدونند که اونا_ گفت

 يشهم باعث اینا کار این نيست مناسب کاري هر براي جایی هر ولی نيست بد که بوسه_ گفتم

 بشه کشيده فساد به جامعه

  داره جامعه به ربطی چه اونا بوسة_ گفت
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 پسر كی یا دختر یه محوطه این از دیگه جاي یه شاید...باشی فكر کوته اینقدر نمياد بهت_ گفتم

 کنجكاو بچه اون چون بده خيلی این و ميكنه تماشا رو اونا ما مثل داره و باشه سال و سن کم

 خراب هارو بچه ذهن این و کنه امتحانش ميخواد بشه جور موقعيتش اینكه محض به و ميشه

  بشن کشيده چيزا این سمت این به موعد از زودتر ها بچه ميشه باعث ميكنه

  کنند تمومش نميخواند اونا اینكه مثل بریم اینجا از بهتره توئه با حق_ گفت

 ؟ گرفتی قرار تاثير تحت_ گفتم و خندیدم

 ؟ بگم چی_ گفت و خندید

 افتاد بزرگ سنگی گوزن یك به چشمم دفعه یه اینكه تا رفتم همراهش و نگفتم چيزي دیگه منم

 گفتم و کنارش رفتم

  بودم اورده دوربينمو کاش_

 نداري؟ موبایل مگه_ گفت

  ميكنيم استفاده موبایلم دوربين از درسته_ گفتم

 بشی؟ گوزن این سوار ميخواي_ گفت

  نمياد بدم_ گفتم و کردم بهش نگاهی

  باال بري کنم کمكت بذار پس_گفت

  مگفت شدم منصرف من ولی بندازه عكس ازم که اورد در موبایلشو بعد و باال رفتم کرد وکمكم

 بندازي عكس نميخواد _

 چرا؟_گفت

  حساسه خيلی من به نسبت و ميكشه سرك گوشيم تو زیاد شادي_ گفتم

  راحتی طور هر_ گفت و کشيد عميقی نفس

 باال بيا هم تو_ گفتم
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 افیک جاي تا بچرخم اون طرف به ميخواستم من به و باال بياد تا کردم کمكش و گرفتم دستشو و

 گيرهب منو ميخاست که اونم و پائين افتادم و خوردم سر دفعه یه که باشه داشته نشستن براي

 هوج هيچ به و گرفت ام خنده شده زمين پخش چطور اون دیدم وقتی زمين رو افتاد من سر پشت

  بگيرم خودمو جلوي نميتونستم

  گفت و کرد بلند زمين رو از خودشو زحمت به

  پائين افتادم تو خاطر به من اینكه مثل داره هم خنده... بخند_

  گفتم ميخندیدم که حالی در

 ؟ بگير منو گفتم من مگه_

 ردميك درد خرده یه و بود دیده ضربه دستم مچ کرد خندیدن به شروع نياره کم اینكه براي اونم

 دیگه پاشو نشستی هنوز که تو_ گفتم و کردم مرتب خودمو و شدم بلند جام از نبود جدي زیاد ولی

 نميتونم ولی پاشم ميخوام_ گفت

 دیده؟ آسيب کجات_ گفتم

  ميكنه درد خيلی چپم زانوي_ گفت

 کنم کمكت تا من به بده دستتو_گفتم و کنارش رفتم

 نداختما دستشو و گرفتم بغلشو زیر منم ميكرد درد شدت به زانوش چون بود فایده بی کار این ولی

 دهکر ورم پاش دیدم و زدم باال شلوارشو نشست وقتی و  نيمكت یه کنار بردمش و ام شونه رو

 گفتم

 دکتر بریم باید...  کرده ورم پات_

  نميكنه درد قبل مثل دیگه نيست الزم_گفت

 بشه ساز مشكل برات ممكنه...ميذاري؟ کاله کی سر_ گفتم

  خوبه حالم کن باور_گفت

  ببينم برو راه خرده یه ميگی راست اگه_ گفتم
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 گفت و رفت راه خرده یه شدو بلند جاش از

 خوبم من ببين_

  نشد چيزیت که خوشحالم_گفتم

 بخوریم کباب بریم نهاره وقت_گفت و کرد ساعتش به نگاهی

 ميخوریم غذا خونه ميریم_گفتم

 خوش همونب باحاليه مرد صميميم خيلی اینجا چی کافه با من کنی امتحان باید اینجارو کباب_گفت

 ميگذره

  بریم باشه_گفتم

 به غذا عماد یعنی خوردم غذا گاو یك اندازۀ به روز اون  داد سفارش غذا اون کافه تو رفتيم وقتی

 چسبيد بهمون حسابی ریحان و دوغ با و نداشت حرف کبابش چون نميومد بدم خودمم داد خوردم

 بود راحت خواب جاي یه ميخواستيم که چيزي تنها و شدیم آلود خواب و کسل هردو بعدش ولی

 كردمن قبول من ولی کنيم استراحت خرده یه بودیم نشسته که تختی همون روي ميگفت که دعما

 رفت دبع و خونه رسوند منو و افتادیم راه به خونه طرف به و کرد قبول اونم خونه بریم باید گفتم و

  گفت و جلو اومد مامان کردم اعالم ورودمو سالم گفتن با شدم خونه وارد وقتی

 خوردي؟ غذا... دخترم سالم_

  آره_ گفتم

 نرفتی اونجا تو گفت نيما به زدم زنگ_گفت

  پارك رفتيم هم با دیدم دوستامو از یكی_ گفتم

  گفت کردم رها کاناپه رو خودمو و

 بيارم؟ برات ميخوري چيزي_

  بخوابم ميخوام فقط مامان نه_ گفتم

 آلودي؟ خواب اینقدر که خوردي چی تو آخه_ گفت
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  دوغ_ گفتم بودم چرت تو اینكه با

 روشن چراغارو نبود خونه کسی و بود تاریك جا همه شدم بيدار وقتی شد چی نفهميدم دیگه و

 دعوت شمس آقاي خونة که افتاد یادم دفعه یه نبود کس هيچ ولی گشتم اتاقارو همة و کردم

 تازه کيان خانوادۀ با و اند شمس آقاي خونة گفت اون زدم زنگ بابا به و تلفن سراغ رفتم داشتيم

 زنگ هک گفتم ميترسيدم تنهائی از که من برگردند تا کنم صبر که خواست من از و اونجا رسيدند

 دوش هی رفتم کردم قطع گوشيو وقتی کرد قبول اونم دایی خونة ميرم و دنبالم بياد نيما ميزنم

 كشيدن طولی دنبالم مياد بشم حاضر گفت و زد زنگ بابا که ميكردم خشك موهامو داشتم و گرفتم

 عوض مولباس و اتاقم تو رفتم و کردم باز درو کيه ببينم اینكه بدونه منم دراومد صدا به در زنگ که

 المس_گفت که شنيدم عمادو صداي بابا جاي به ولی زدم صدا رو بابا و پائين برگشتم و کردم

 وفائی خانم

  گفتم و برگشتم طرفش به کردم تعجب خيلی

 ....اینجا شما.... سالم_

  فرستاد پدرت منو نكن تعجب _ گفت و کرد قطع حرفمو

 نميدادم طولش شمائيد ميدونستم اگه_گفتم

  بریم بهتره نشده دیر تا نداره اشكالی_ گفت

  حاضرم من_ گفتم و برداشتم کيفمو 

 وفائی خانم بفرمائيد_ گفت و کرد باز حياطو در رسيدیم وقتی افتادیم راه به دو هر و

  رهاست من اسم_ گفتم

  خانم رها بفرمائيد_ گفت و زد لبخندي

  چيزي یه شد این_ گفتم

 و کردم جلب خودم به رو همه نظر سالم گفتن با من شدیم خونه وارد وقتی شدم  حياط وارد و 

 نگاهش اب شمس آقاي نشستم مامان و بابا بين همه با احوالپرسی از بعد و پاشدند احترامم به اونا

  يدبش هم براي خوبی دوستا من الناي با اميدوارم دخترم اومدي خوش خيلی_ گفت و کرد براندازم
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  ميشه طور همين حتماً_ گفتم و زدم لبخندي

  نشستتی پدرت کنار که تو...چطوري؟ آخه_ گفت

  نكردم پيدا نشستن براي جایی اونجا ولی شماست با حق_گفتم

  باتوئه حق حاال_ گفت و خندید

  کردم باز جا برات اینجا بيا پاشو_ گفت النا

  گفت شادي  نشستم ها بچه بقية و النا کنار رفتم و شدم بلند جام از منم

 شدي بيدار خواب از عجب چه_

 نشدم بيدار که زدي صدا منو تو_ گفتم

  كردممي هم کارو این بود نرسيده دادت به مامانت اگه کنم در بمب سرت باالي بود مونده کم_گفت

  ميكردم قفل هم درو و اتاقم تو ميرفتم مياي تو ميدونستم اگه بودم خسته_ گفتم

 نشناختی هنوز شادیو مگه ميكنی شوخی_ گفت و خندید

  ميكنم شوخی بگم مجبورم ميشناسمت خوب چون_گفتم

 جات نبودي وقتی بگذریم که شوخی از_گفت شاهين بعد و انداخت خنده به رو همه من حرف این

  بود خالی خيلی

 گفت کنه عوض بحثو اینكه النابراي نگفتم چيزي و زدم لبخندي

  کنيم بازي حياط تو بریم موافقيد ها بچه_

  نشستنه اینجا از بهتر  موافقم من_ گفت شادي

 شدیم بازي مشغول و اورد واليبال توپ یه النا و رفتم همراهشون منم و کردند موافقت هم بقيه

 سر هم بزرگترارو این و بود گرفته رو خونه تمام صدامون سرو و ميگذشت خوش بهمون خيلی

 یك بردند لذت تازه هواي از ما مثل و حياط تو اومدند هم اونا و انداخت جا خانم ایران و اورد شوق

 ولط زیاد کنم استراحت خرده یه تا نشستم پله لب بودم شده خسته که من و گذشت ساعتی

 گفت و نشست کنارم اومد شاهين که نكشيد
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 شدي خسته زود_

 ندارم؟ هم شدن خسته حق من یعنی_گفتم

 کردم ناراحتت اگه متأسفم...؟ حرفيه چه این_ گفت

  نشدم ناراحت من ولی_ گفتم و زدم لبخندي

  بدیم ادامه بازیمون به بریم پاشو پس_ گفت

  ميام االن من برو تو_ گفتم

  گفتم نشستند ما کنار و اومدند هم ها بچه بقية که بشه بلند جاش از ميخواست

 ؟ شدید خسته هم شما..؟ شد چی_

  شدیم خسته هم ما آره_ گفت النا

  دارم فكري یه من ها بچه_ گفت شادي

  ميوفتند دردسر تو همه ميزنه سرش به فكري یه وقت هر شادي برسه دادمون به خدا_ گفتم

  گفت اعتراض با و کرد اخمی شادي

 ؟ بودي من با تو... رها_

  عزیزم آره_ گفتم و خندیدم

 نميگم اصالً_ گفت

 بگو فكرتو نكن قهر خب خيلی_ گفتم

  خواهرم ذوق تو زدي_ گفت شاهين

  کردم شوخی خودم دوست با من_ گفتم

 حلقه من کمر دور دستاشو و اورد لب به رضایت روي از لبخندي اومد خوشش حرفم این از شادي

  ميكنيم شوخی هم با زیاد رها و من_ گفت و کرد

 ؟ داري فكري چه بگی نميخواي حاال... درسته_ گفتم
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  کوه بریم هم با همه فردا_ گفت

  دارم کار فردا من ولی خوبيه فكر_ گفتم

  مياي ما با تو نزن مفت حرف_ گفت

 یشاک دستم از حسابی ندا و نيما نشد ولی دائيم خونة برم من قراره که روزه چند االن_ گفتم

 شدند

 ميدي؟ ترجيح ما به لوسو پسرۀ اون با بودن تو یعنی_ گفت

  بهت من دائيمه پسر اون ميگی داري چی شادي_ گفتم

  کنی توهين بهش نميدم اجازه

 دلم خيلی من ميزنه حرف هم نيما از اختيار بی ميزنه حرف تو از وقت هر شادي_ گفت شاهين

 دعوته هم نيما و پابرجاست فردامون قرار پس بشم آشنا باهاش ميخواد

 اون باشه داشته کار شاید کنم مشورت نيما با باید من هم بعدش نميره جائی ندا بدونه نيما_ گفتم

  شلوغه خيلی سرش روزا این

 ؟ چيكارست نيما آقا این مگه_ گفت

 وجهج ميگم به من نداره حرف کارش چون شلوغه سرش خيلی کاره تازه اینكه با و مهندسه_ گفتم

  استعداده با مهندس

  ببينمش حتماً که شد واجب پس_ گفت و خندید

 رادخت که مردائيه دسته اون از طبعيه شوخ پسر مياد خوشت ازش حتماً ببينيش اگه_ گفتم

  مياد خوششون

 زنگ بهش االن همين شدم دیدارش مشتاق منم باشه سرجاش باید فردا قرار پس_ گفت عماد

 بزن

 هم با خيلی بودیم نزده حرف هم با بود روز چند چون زدم زنگ بهش و برداشتم موبایلمو منم

 بياد ما اب فردا که کنم راضيش تونستم ولی کشيد طول خيلی صحبتمون خالصه و کردیم شوخی

  گفت عماد کردم قطع گوشيو وقتی
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  داري دوست خيلی دائيتو پسر معلومه_

  دارم دوستش ميكنيد فكر شما که چيزي اون از بيشتر_ گفتم

  ميكنند دعوا هم با طور همين ميمونند گربه و سگ مثل ولی_داد ادامه و خندید شادي

 به کردن دعوا با هم ما ميكنه عالقه ابراز داره دوستش که کسی به نحوي به کسی هر_ گفتم

  ميكنيم عالقه ابراز همدیگه

 هم سال یك اگه عماد داریم دائی پسر هم ما دارند دائی پسر مردم بده شانس خدا_ گفت شادي

  نيست مهم براش نبينه منو

 مهمه؟ تو براي_ گفت عماد

  نميكنم فكر رها مثل من ولی مهمه که معلومه خب_ گفت

 ساعتی هچ و داریم احتياج چی فردا براي بگيد و کنيد قيچی جا همين بحثو این لطفاً_ گفت شاهين

  بيوفتيم راه

  بگيرم اجازه بابام از باید من قبلش_ گفتم

  بگيري تصميم باید خودت شدي بزرگ دیگه تو_ گفت شادي

 آب اجازشون بدونه ميكنم زندگی مادرم و پدر با که وقتی تا بشه سالمم صد اگه من_ گفتم

  ندند کاریو اجازۀ بهم که نشده حاال تا و ميذارند احترام من نظر به هميشه هم اونا نميخورم

  گفت و کرد قطع حرفشو من دیدن با بابا نشستم بابا کنار رفتم و شدم بلند جام از و

 ؟ بگی ميخواي چيزي دخترم شد چی_

  بگم بعداً ميتونم مهمه بحثتون اگه_ گفتم

  بگو عزیزم نه_ گفت

  کنم مشورت باهاتون ميخواستم من راستش_ گفتم

 چی؟ به راجع_ گفت
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 نظر ينمبب ميخواستم ندادم بهشون جوابی حاال تا من و کوه بریم فردا گذاشتند قرار ها بچه_ گفتم

  بياند باهامون قراره هم ندا و نيما البته چيه شما

  بدي مثبت جواب بهشون ميتونی نداره ایرادي من نظر از_ گفت

 چيه؟ شما نظر مامان_ گفتم و کردم مامان به رو

  هست منم حرف بابات حرف_ گفت و زد لبخندي

 وگفتم بقيه پيش ورفتم کردم تشكر ازشون منم

  شد صادر من مجوز کنيد حساب من رو ميتونيد _

  گفت و کوبيد هم به دستاشو شادي

  باشيم اونجا هوا شدن گرم از قبل که بيوفتيم راه زود صبح بهتره پس شد عالی_

  ندارم گرمارو تحمل من چون موافقم من_ گفتم

  موافقم منم_ گفت شاهين

  گفتم و کردم عماد به نگاهی

 ندارید؟ نظري شما_

  موافقم منم و گفتيد شما گفتنيارو نه_ گفت عماد

  دارم نظري یه من ولی_ گفتم

 چی؟_ گفت

 مهمونی وت که اونائيو ميگم من ميگذره خوش بهمون بيشتر باشه بيشتر جمعيتمون هرچی_ گفتم

  است بقيه و نوید منظورم کنيم دعوت هم بودندو

  سربره امون حوصله نميذاره و داره انرژي خيلی نوید چون موافقم من_ گفت شاهين

 دزو صبح من شب اون فرداي بزنه زنگ بهشون شاهين شد قرار و کردند موافقت هم بقيه و عماد

 که بود شده تموم کارم تقریباً دیگه شدم رفتن آمادۀ صبحانه خوردن از بعد و شدم بيدار خواب از
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 از قيهب و مامان با خداحافظی از بعد و برداشتم پشتيمو کوله منم دره جلوي که گفت و زد زنگ عماد

 فتمگ هم با احوالپرسی از بعد و شد پياده ماشين از عماد کردم باز حياطو در وقتی شدم خارج خونه

 شدي؟ منتظر خيلی_

  رسيدم تازه نه_ گفت

 قتیو باشيم هم منتظر شهر اصلی ميدان سر بود قرار افتادیم راه به و شدم ماشينش سوار منم

 همه دیمرسي وقتی افتادیم راه به همه ما رسيدن با و بودند ما منتظر و بودند رسيده بقيه رسيدیم

 دوشم به زمبندا پشتيمو کوله ميخواستم شدم پياده ماشين از وقتی کردیم پارك هم کنار ماشينارو

 ماروني برگشتم طرفش به وقتی کردم احساس ام شونه رو نفرو یه دست سنگينی دفعه یه که

  گفت که دیدم

  سهيل ستارۀ سالم_

 گفتم و زدم لبخندي شدم خوشحال خيلی دیدنش از

  من معرفت بی دائی پسر سالم_

  باشم تو با تا کردم کنسل قرارامو تمام تو خاطر به من خودتی معرفت بی_گفت

 يگمم بهت بعداً دليلشو معرفتی بی هم خرده یه ولی نيست حرفی اي معرکه تو اینكه در_ گفتم

  کنم معرفيت دوستام به بریم بيا حاال

  کشكم که منم_ گفت ندا

  جون ندا سالم_ گفتم و برگشتم طرفش به نكردم احوالپرسی ندا با شدم متوجه دفعه یه

  دیگه حاال_ گفت

  ميذاره حواس آدم براي نيما این مگه... ببخشيد_ گفتم

  بگيرم نيما از سراغتو ميخواستم تازه کن باور_ گفتم و کردم بغلش و

 کشتمت بشه تكرار دیگه اگه فقط نكن ناراحت خودتو نداره اشكالی_ گفت و زد لبخندي

  بميرم نميخوام زودیا این به دارم آرزو هزارتا و جوونم من ميگی چی_ گفتم و خندیدم
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  کن جمع حواستو پس_گفت

  گفتم و زدم لبخندي و کردم نيما به نگاهی افتاد راه به ها بچه طرف به و

  نداره اعصاب امروز چشه این_

  نگير جدي زیاد ميكنه شوخی باهات_ گفت و خندید

 فكر ماني که شد باعث من سكوت این افتادیم راه به بقيه طرف به دو هر و نگفتم چيزي دیگه منم

 ناراحت ندا حرف از نگو_ گفت و من شونة رو انداخت دستشو شدم ناراحت ندا رفتار از من کنه

  ميگيره ام خنده که شدي

  گفتم و زدم لبخندي و کردم چشماش تو نگاهی

 شوخيا این از هم با دائم ندا و من ميدونی توکه.... انداخت خنده به منو بيشتر تو حرف این_

 ميكنيم

 شدم ضایع کنم فكر_ گفت و خندید

  دقيقاً _ گفتم

 ميكنی تأیيدش چرا تو گفتم چيزي یه من حاال_ گفت و کشيد لپمو

 ضایعی کالً تو چون_ گفتم و ریختم هم به موهاشو

 گفت اومدو دنبالم اونم و کردم فرار و

  گفتم و ایستادم شادي پشت رفتم  ضایعه کی بگم بهت تا کن صبر داري جرئت اگه

 برسه حسابتو شادي تا جلو بيا داري جرئت اگه حاال_

  يفيدضع خيلی آخه ميسوزه براتون دلم چيه ميدونی نميشم درگير جماعت زن با من اصالً_ گفت

  گفتم و کردم دخترا به نگاهی و کردم گرد چشمامو

  چيه مجازاتش کرد توهين ما به این ها بچه_

  بگيره سرد آب دوش یه چطوره گرمه خيلی هوا امروز_ گفت شادي

  گفت و اورد در آب بطري یه پشتيش کوله از و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

41 

 

 ؟ رها چيه نظرت_

 خوبند هميشه تو هاي ایده عاليه_ گفتم و خندیدم

 هظریف ظاهرشون فقط هستند قویی موجودات خانما شد عوض نظرم... کنيد صبر نه_گفت نيما

 کردي فراموش چيزیو یه ولی درست این_ گفتم

  ميخوام عذر اینجا در حاضر خانماي تمام از من_ گفت

 نكنی وهينت خانما به بعد به این از که بگيري یاد اینو باید خوب پسر آفرین_ گفتم و کنارش رفتم

  گفت و جلو اومد شاهين

 ؟ ایشونند نيما آقا_

 نيماست آقا ایشون بله_ گفتم

 نميذاره آدم واسه حواس رها نكردم ادب عرض اول که ببخشيد_ گفت نيما

  گفت و کرد برانداز را نيما نگاهش با

  کرده تعریف رها که هستيد اونی از جذابتر شما... عاليه_

  گفت و کرد شاهين به نگاهی نيما

  دارید مطابقت گفته رها که چيزایی با درست چون باشيد شاهين آقا باید شما_

  گفته چی من از رها بگی ميشه خوبه خيلی_ گفت و زد لبخندي شاهين

  کرده توصيف هستيو که اینی_گفت

  دیگه وقت یه واسه بذارید حرفارو این_ گفتم

  گفتم و گرفتم رو نيما دست و

  کنم معرفی بهت رو بقيه تا بيا_

 گفتم هم به ها بچه کردن معرفی از بعد و

  نوردیه کوه وقت حاال_
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  باال ميریم کابين تله با شو نوردي کوه خيال بی نخوابيدم اصالً دیشب من رها_ گفت نيما

 اومدم من بياد همراهم کنم نمی مجبور کسيو من بره کابين تله با ميتونه ميخواد کی هر_ گفتم

  نميكنم نظر صرف باشم هم تنها اگه حتی کنم نوردي کوه که اینجا

  ندارم نوردي کوه حال من رها_ گفت شادي

  نداره اشكالی_ گفتم

  ونميبينمت کوه باالي_ گفتم و زدم چشمم به آفتابيمو عينكاي و کردم محكم کفشامو بند و

  گفت و رسوند بهم خودشو عماد که بودم نرفته بيشتر قدمی چند افتادم راه به و

  ميام باهات منم_

 نميشی؟ خسته داریم پيش در زیادي راه_ گفتم

  بيام باهات ميخوام منم... نه_ گفت

  بریم پس_ گفتم

 راهمون به هم کنار در فقط و بودیم کرده سكوت دو هر اي دقيقه چند افتادیم راه به باهم دو هر و 

  گفت و شكست سكوتو اون اینكه تا دادیم ادامه

  ميكنه جذب رو همه خوبش اخالق جذابيه پسر واقعاً نميا_

 دائيمه مثل درست اون آره_ گفتم

  ميشيد خوبی زوج مياید هم به خيلی دوتا شما_ گفت

  گفتم انداخت خنده به منو حرفش این 

 ازدواجه نميكنيم فكر که چيزي تنها به ما....؟ ميگی رو نيما و من_

 داري دوستش گفتی خودت_گفت

 عمه ردخت و دوست دوتا عنوان به فقط نيما من ام آینده شوهر عنوان به نه ولی ميگم هنوزم_ گفتم

 ميره بين از داریم هم به که اي عالقه تمام کنيم ازدواج اگه ميسازیم باهم دائی پسر

  ميشيد خوشبخت ميكنم فكر من....چرا؟_گفت
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  ميشه اختالفمون باعث همين و داره فرق هم با کامالً ما نظرات_ گفتم

 ایدبي کنار هم با و کنيد رفتار خوب اگه ولی مياد وجود به زندگی اویل نظر اختالف بالخره_گفت

 ميشه شيرین زندگيتون

 تنيس مردي اون نيما کنم ازدواج بعد و بشم عاشق اول دارم دوست من نيست این فقط_ گفتم

 ميپرسی؟ من از سواالتو این چرا حاال...همين منه دائی پسر فقط اون ميخواد دلم که

  طوریهچ همسر انتخاب تو ات سليقه ببينم ميخواد دلم خيلی راستش پرسيدم طوري همين_ گفت

 بشه من نوبت تا بده نشون ما به اتو سليقه اول تو زوده من براي حاال_ گفتم و خندیدم

 نمم نپسندیدم هيچكدومشونو من ولی کرده معرفی من به زیادیو دختراي االن تا من مامان_ گفت

 يداپ تاحاال دنبالشمو که دختري اون که اینه من مشكل ولی بشم عاشق اول دارم دوست تو مثل

  پسندم مشكل جورائی یه نكردم

 داري؟ اعتقاد قسمت به تو_ گفتم

  کنه پيدا خودش واقعيشو عشق باید آدم که معتقد من نيستم خرافاتيی آدم من_گفت

  بودي کرده پيدا واقعيتو عشق االن تا بود قسمت اگه خب_ گفتم

  توام واقعی عشق من که بگه و بزنه رو خونه در نفر یه تا کنم صبر ميگی تو یعنی_ گفت

 دارهن خبر آینده اتفاقات از کس هيچ بشه طور این شاید ولی است احمقانه این_ گفتم و خندیدم

  کنم تالش باید خودمم ولی درسته_ گفت و خندید

 شقع نداري انتظارشو که جائی درست ميدم قل بهت ولی نميشود ميسر گنج رنج نابرده_ گفتم

 ميكنی پيدا واقعيتو

 مطمئنی اینقدر که افتاده تو براي اتفاق این نكنه_ گفت

  گفتم کنم تحریك کنجكاویشو حس اینكه براي

 شاید_

 نه؟ یا  آره یعنی شاید این_گفت
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 نيستم مطمئن چون شاید یعنی_ گفتم

 ميشناسمش؟ من...؟ کيه اون خب_ گفت

 آره_ گفتم

 کيه اون بگو کن اعتماد من به_گفت

  تگف و ميكرد نگاه من به تعجب با اون انداخت خنده به منو این و بود کرده باور حرفامو واقعاً اون

 ؟ ميخندي چرا_

  نميكنم فكر چيزا این به اصالً من ميخوري گول زود تو اینكه براي_ گفتم

  ميزنی گول ادمو راحت خيلی تو دست از امان_ گفت و خندید

  ميدي نشون واکنشی چه ببينم ميخواستم_ گفتم

 اي دیوانه تو_گفت و خندید

 دیدي کجاشو حاال_ گفتم

  گفت که نكشيد طولی ولی شد حاکم بينمون سكوت دوباره و

 بپرسم؟ ازت سوالی یه ميشه_

 البته_گفتم

 امالًک بابات و مامان...نيستی؟ خانوادت شبيه تو چرا...نشی ناراحت که بگم چطور نميدونم_گفت

 يموها و رنگی چشماي با ميمونی خارجی عروسكاي مثل تو ولی طور همين هم برادرت اند مشكی

  طالئی

  رازه یه این چون بدم جوابتو نميتونم متأسفم_ گفتم

  بدونم دليلشو ميخواد دلم خيلی شده سوال خانوادم و من براي این_گفت

 مرد و نز یه دختر من نيستم مادرم و پدر واقعی دختر من ميگم بهت مشتاقی خيلی که حاال_ گفتم

 ینجاا که بزنند بابام به سره یه که اینجا ودند اومده اونا بودند بابام دوستاي از که ام آمریكائی

  ميكنه قبول خوندگی فرزند به منو هم بابا ميميرند و ميكنند تصادف
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 دارند؟ دوست خيلی تورو نيستی واقعيشون دختر تو اینكه چرابا _ گفت تعجب با

  داشتنيم دوست من چون خب_گفتم

  متأسفم افتاده واقعيت مادر پدر براي که اتفاقی بابت_ گفت

 گفت انداخت خنده به منو دوباره حرفش این

  ميخندي داري دوباره که تو_

 خوردي گول دوباره تو ولی ببخشيد_ گفتم

  دوخت چشمام به نگاهشو بود شده عصبی خيلی

 ؟ ميگی دروغ بهم چرا بدي خيلی رها_ گفت و

  ببخشيد_ گفتم

 ميگی؟ بهم راستشو حاال_ گفت

 پدرم بزرگ پدر مادر اینكه جز مادرمم و پدر واقعی دختر من نيست کار در رازي هيچ_ گفتم

  اونم شبيه من و بوده آمریكائی

 باشی؟ ونا شبيه باید تو فقط چرا... نميكنم باور حرفتو من ولی ميزنم حرفمو رك ببخشيد_ گفت

 و کرد تثاب بهم اي ان دي آزمایش با اینو بابام ولی کردم نمی باور داستانو این تو مثل منم_ گفتم

 نشون بهت عكسو اون خونمون اومدي وقتی کردم باور ومنم داد نشونم بزرگش مادر از عكس یه

  کنی باور هم تو که ميدم

 و يكردمم اشتباه ولی نميدي جواب سواالتم به تو ميكردم فكر من چيه ميدونی_ گفت و زد لبخندي

 ميكردم اشتباه بازم ولی مغروري خيلی زیبائيت خاطر به تو ميكردم فكر

 ميكردي؟ من درمورد فكرو این چرا_ گفتم

  کردي ضایعش همه جلوي و دادي سارارو جواب مغرورانه خيلی تو شاهين مهمونی شب آخه_گفت

 نباشه خودخواه اینقدر و نكنه حسادت کسی به دادم یاد بهش فقط من نه_ گفتم

  شدم اشتباهم متوجه شد خوب_ گفت
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  گفتم شوخی به و زدم لبخندي

  کن خواهی معذرت زود_

 خوبه کردم غلط اصالً ميخوام معذرت من_ گفت و خندید

 اصالً که معلومه... کردم شوخی فقط من کن توهين خودت به گفتم کی من نه_ گفتم و کردم اخمی

  نميشناسی خانمارو

  يكنمم راحتی احساس اینقدر تو با چرا نميدونم نميكنم معاشرت خانما با زیاد من درسته_گفت

 ميدونم دليلشو ولی ميكنم راحتی احساس تو با منم خب_ گفتم

 چيه؟ دليلش_ گفت

 ذروندیمگ هم با وقتمونو بيشتر مدت این تو و شدیم آشنا هم با ما که روزه سه تقریباً االن_ گفتم

 همينه دليلش

 چيه؟ خانما شما خوبی ميدونی... بودم نكرده فكر این به من ولی درسته_ گفت و زد لبخندي

 بگی ميخواي کدومشون از ببينم بگو حاال داریم زیاد خوبی که ما_گفتم

  دقيقيد خيلی...بگم چطور ميكنيد فكر چيز همه به که اینه_گفت

  نميكنيد فكر اصالً آقایون شما عوض در_ گفتم

  ميكنند رعایت تعادلو حد که مردائيم دسته اون از من همشون نه_ گفت

 فهميدم عماد درمورد زیادي چيزاي من و یافت ادامه شدیم قله نزدیك که وقتی تا ما بحث این

 مه خيلی و شادابيه و خاکی جوون است کشيده اتو و مرتب و شيك خيلی که ظاهرش برخالف اون

 بود عتقدم چون کرد تكيه بهشون ميشه که آدمائيه دسته اون از رمانتيكه بگم بهتره یا احساسه با

 يلیخ اخالقش این از من و نميذاره کم چيزي دوستی تو و شناخت ميشه مشكالت تو خوبو دوست

 بيشتر ميكردم صحبت باهاش هرچی و همه به شبيه اخالقامون چقدر که فهميدم و اومد خوشم

 چون سخته خيلی برام اون کردن وصف  ميبردم لذت باهاش صحبتی هم از و ميومد خوشم ازش

 یم من که بود چيزي این و ميكرد غافلگير منو کاراش با منو بار هر اون سختيه کار اون شناخت

 چون ارهد حسو همين من به نسبت اونم ميكردم احساس و بود بينی پيش قابل غير اون پسندیدم
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 پائين هب نگاهی کوه باالي رسيدیم وقتی ميكرد موافقت باهام و ميكرد گوش حرفام به اشتياق با

 رسيدیم زود چقدر_ گفت و کرد کوه

  بودیم راه تو نيم و ساعت سه گذشته خوش بهت زیاد_ گفتم و کردم ساعتم به نگاهی

 مشكالت  متوجه طوري این باشه داشته خوب صحبت هم یه زندگيش تو آدم خوبه_ گفت

 نميشه زندگيش

 زندگی شریك نه صحبت هم_ گفتم

  بود همين منم منظور_ گفت و زد لبخندي

 ؟ نيستی که خسته_ گفتم

  وجه هيچ به نه_ گفت

 ؟ بدیم مسابقه هم با ها بچه کنار تا مياي_ گفتم

  خوبيه خيلی فكر_گفت

 بدو من شمارش با پس_ گفتم

 و دویدم آروم اول نشم خسته اینكه براي من کردم دویدن به شروع بعد و شمردم شماره سه تا و 

 نفس شد باعث این و دوید زیاد سرعت با اول همون از عماد ولی کردم زیاد سرعتمو راه آخراي

 زمين رو خودشو رسيد اون وقتی شدم برنده راحتی به و رسوندم بهش خودمو من ولی بياره کم

  گفت نيما و شدند جمع دورمون ها بچه و کرد رها

 ؟ خوبه حالتون دوتا شما_

  نيستم مطمئن عماد بابت از ولی خوبم من_ گفتم

 مرد؟ پير خوبی_گفتم و کردم بلندش زمين رو از و نشستم عماد کنار رفتم و

 کيه پيرمرد بگم بهت تا بده بهم آب خرده یه_گفت

 ميگيره درد دلت بخوري آب اگه_ گفتم

  گفت شد سرحال و خورد آبو وقتی دادم بهش آب بطري یه بعد و زدم بادشو خرده یه و
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 کردي زنی جر تو ندارم قبول رو مسابقه این من_

  نميرسی جوونا ما پاي به مردي پير تو نكردم زنی جر من_گفتم

  بدیم مسابقه دیگه بار یه بيا ميگی راست اگه_ گفت و خندید

 بمونی بيدار صبح تا درد پا از شب نميخوام کافيه دیگه_ گفتم

  گفتم و گرفتم دستش از بطریو و

 ميخوام منم نخور آب اینقدر کافيه دیگه_

 دیدم پائين اوردم دهانم ازجلوي بطریو وقتی و خوردم آب خرده یه منم و نگفت چيزي

 چشمی زیر و بشم خنك که گردنم به زدم آب خرده یه و ندادم اهميتی بهش و منه به هنوزنگاهش

  گفتم و بهش پاشيدم آب خرده یه است خيره من به هنوز دیدم و کردم نگاهش

  کن عوض نگاهتو مسير...؟ شدي خيره من به چرا_

 گفت و اورد لب به داري معنی لبخند

  ببخشيد_

  گذشت خوش خيلی که ما به....؟ بود خوب نوردي کوه_ گفت شاهين

  نشدیم زمان گذشت متوجه اونقدرکه گذشت خوش خيلی هم ما به_ گفتم

  گفت و کرد تایيد منو حرف هم عماد

  افتاد رها و من براي جالبی اتفاقات دادید دست از خوبو خاطرۀ یه شما_

 تعجب با زد حرفو این چرا نميدونم نداد رخ خاصی اتفاق هيچ چون کرد شوکه منو حرفش این

 نگفت چيزي و اورد لب به مرموز لبخنداي اون از دوباره ولی شد منظورم متوجه کردم بهش نگاهی

 چيزي و زدم لبخندي همين براي کنه تحریك رو اونا حسادت حس ميخواد حتماً کردم فكر منم

 هاديپيشن یه گذرونی وقت براي هرکس و بودیم نشسته هم دور همه و گذشت ساعتی یك نگفتم

  گفتم من که ميداد

 ميزد گيتار برامون و بود اورده گيتارشو عماد کاش اي_
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  اوردم گيتارمو همين خاطر به بودم کرده بينی پيش ائيو لحظه همچين یه من_ گفت عماد

 موافقيد؟ شما ها بچه شد عالی_ گفتم

 يلیخ که من بودند خواهراش و شاهين بودند مخالف که کسایی تنها و کردند موافقت ها بچه اکثر

  گفتم و ندادم اهميت بهشون بودم عماد صداي شنيدن مشتاق

 کن شروع عماد اکثریته با رأي_

  داره شرط یه ولی باشه_گفت عماد

  قبول باشه هرچی_ گفتم

  توئه نوبت من از بعد پس_گفت

 نگرفتم دستم گيتار تاحاال من ولی_ گفتم

 ميدم یادت من_ گفت

  بشم شما خندۀ سوژۀ نميخوام من_ گفتم

 نميخنده کسی زدي بد هم اگه....کجاست؟ ميزدي حرف ازش که استعداد همه اون پس_ گفت

 کاري تازه تو چون

 بگی تو هرچی باشه گفتم نيارم کم سارا جلوي اینكه براي منم

 نم که ميزد ایو ترانه آهنگ اون کرد گيتار نواختن به شروع و اورد لب به رضایت روي از لبخندي

  گفتم داشتم دوست خيلی

 منونم بخونی هم اشو ترانه اگه داره قشنگی ترانة آهنگ این ولی ميكنم قطع کارتو که ببخشيد_

 ام ترانه این عاشق من چون ميشم

 اول از کارشو و زد لبخندي و شد منصرف ولی بگه چيزي یه ميخواست کرد چشمام به نگاهی

  کرد خوندن به شروع گيتار نواختن با و کرد شروع

 روشن تو از روشن تو از بهانه هر چراغ اي

  من با داده آشتی منو قشنگت حرفاي که اي
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  عادتمونه دیدنت خونه گنجشكاي و من

  لونه تو از ميگيریم پر تو دیدن هواي به

  بپاشی دونه برامون روز هر مثل که ميایم باز

 نباشی خونه اگه تو ميميریم گنجيشكا و من

  حرفام آخر و اول بوده تو اسم هميشه

  هام نفس داره تو بوي خوندم تورو اسم بسكه

  شقایق صحرا یه قدر قشنگت حرفاي عطر

  عاشق هاي گونه سرخ اون از که شرمی همون تو

  ریایی بی پاك رنگ چشاته رنگ من شعر

  کهربایی زرد رنگ دیدم که رنگی بهترین

  عادتمونه دیدنت خونه گنجيشكاي و من

  لونه تو از ميگيریم پر تو دیدن هواي به

 رمیگ از و بودم دوخته بهش نگاهمو بودم شده جذبش حسابی که بود دلنشين برام صداش اینقدر

 يمان بعد کردند همراهيم هم بقيه و کردم تشویقش من شد تموم آهنگ وقتی ميبردم لذت صداش

  گفت

  بودي گرفته قرار تاثير تحت حسابی داري عالقه موسيقی به اینقدر نميدونستم رها_

 دوخته عماد به نگاهمو تازه دارم زیادي عالقة موسيقی به بودم گفته من...؟ چی که خب_ گفتم

  بگيرم یاد که بودم

  شدي که هم حساس_وگفت زد لبخندي

 کردي کتك هوس امروز کنم فكر نيما_ گفتم

 بدتري که خودت نداره اعصاب ندا ميگفتی تو_ گفت و خندید
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 ولی بودم گرفته قرار تاثير تحت واقعاً چون بودم شده حساس من و بود اون با حق کنم فكر

 گفتم گوشش در همين براي کنم جلب خودم به رو همه نظر و کنم بحث نيما با نميخواستم

  نده گير من به ميكنم خواهش نيما_ 

  گفت و خندید بلند صداي با

 ...ولی عمه دختر چشم_

  گفتم و دهانش جلو گذاشتم دستمو

  نده ادامه دیگه_

  گفتم و نشستم عماد کنار رفتم و شدم بلند جام از و

 ميشه؟ من نوبت کی پس استاد _

  االن همين_ گفت و خندید

 نشونمون هنرتو که توئه نوبت حاال_گفت و داد بهم هم کوچيك آموزش یه و داد دستم گيتارو و

  بدي

  داره خوبی صداي رها ها بچه_گفت نيما بعد کردم نواختن به شروع آهنگو همون و زدم لبخندي

 بخونی؟ برامون ميشه... عالی چه_ گفت شاهين

 خوندم هم رو ترانه همون گيتار نواختن همراه ها بچه اصرار وبه دادم ادامه کارم به و نگفتم چيزي

  گفت عماد و کردند تشویقم همه شد تموم آهنگ وقتی

  بود عالی کارت_

 بود افتضاح کارم خودم نظر از خوندم خوب فقط من ميندازي دستم_ گفتم

  بود خوب واقعاً کارت نگير کم دست خودتو اینقدر_ گفت نوید

 ميگی؟ جدي_ گفتم و زدم لبخندي

  بگم دروغ بهت باید چرا معلومه_ گفت
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 و کردم عماد به نگاهی بودم خوشحال خيلی همين خاطر وبه کرد اميدوار خيلی منو حرفش این

  گفتم

  ممنونم ازت نظيري بی تو_

 زیادي چيز که من گرفتی یاد خودت و من نه ميزدي گيتار که بودي تو این_ گفت و زد لبخندي

  ندادم یاد بهت

  کنم شرکت ات مدرسه ورودي آزمون تو باید کنم فكر ممنونم حال هر به_ گفتم

  شدي نام ثبت عالی نمرۀ با و دادي آزمونتو امروز تو_گفت

  من حال به خوش... اُ_ گفتم و خندیدم

 بودي گير سخت خيلی که تو ميشه چطور ات مدرسه قانون پس_ گفت سارا

 دوستان نه هاست غریبه مال قانون_گفت

 دونب امون همه فردا  و کنيم استفاده فرصت این از بياید گرمه عماد تا ها بچه_ گفتم شوخی به

  کنيم نام ثبت بریم آزمون

 کنم دوبرابر کالسارو شهریة باید پس_ گفت و خندید عماد

  دارم درس من شدم منصرف من اصالً_گفتم

  خسيس اي_ گفت و کرد بهم نگاهی

  دیگه اینيم ما_ گفتم و زدم لبخندي

  گفت و گرفت دستمو که پاشم ميخواستم و بهش دادم گيتارشو و

 دارم کارت کن صبر_

 یگهد ولی دارم خاطره خيلی باهاش خریدم که گيتاریه اولين این_گفت و داد دستم دوباره گيتارو و

 توئه مال نيست من مال

 ؟ من به بدیش ميخواي چرا ارزشه با خيلی برات حتماً این ميگی داري چی_ گفتم
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 يودیگر بدي ادامه موسيقيو و بشی تشویق تو اینكه یكی دارم هدف دوتا کار این از من_ گفت

  نكنی فراموش وقت هيچ امروزو خاطرۀ اینكه

 بگيرم ازت خاطراتتو نيست درست چون کنم قبول نميتونم اینو من_ گفتم

  گيتاره یه فقط این و اند ذهنم تو من خاطرات_ گفت و زد لبخندي

  ميكنم قبول شرط یه به فقط_گفتم

 شرطی؟ چه_گفت

 این مثل یكی بخرم برات جاشو_ گفتم

 است هدیه یه این ولی_گفت 

 بدم هدیه یه تو به ميخوام منم_گفتم

 باشه خودت سليقة به نه این مثل ولی باشه_گفت

   قبوله_گفتم

 به دائی سرپ بگير یاد_ گفتم و کردم نيما به ونگاهی کيفش تو گذاشتم گيتارو شدم بلند جام از و

 دوست ميگن این

 گفت شوخی به و خندید نيما

 خریدم کادو تو براي کم من نشناس نمك اي_

  گذاشتی جاشون مغازه تو حتماً...ميگی؟ دروغ چرا نيما_گفتم

  بدم بهت نكردم وقت...؟ ميدونی نداري خبر خودت خریدم_ گفت

 نميشی توآدم_ گفتم و خندیدم

  گرسنمه خيلی من بخوریم چيزي یه بریم ها بچه_گفت شادي

 گرسنگی از مردیم بابا... زد حسابی حرف یه یكی عجب چه_ گفت ندا

  گفت نوید و پاشدند همه ندا حرف این با
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  بخوریم چيزي یه بریم بهتره هاست بچه با حق_

 دبای حتماً و ميشم آلود خواب نهار خوردن از بعد من هميشه خوردیم دیزي و کافه رفتيم  همگی و

 و نيما شونة رو گذاشتم سرمو و شدم کسل هميشگی عادت طبق خوردم غذامو وقتی و بخوابم

  گفت نيما که ميبرد خوابم داشت تازه کشيد طول اي دقيقه چند بخوابم خرده یه کردم سعی

 سوسك... پاشو رها_

  بكشش خب... کو_ گفتم و پریدم جام از دفعه یه ميترسيدم خيلی سوسك از که من

  موهاته رو_گفت

  بكن کاري یه نيما_ گفتم و زدم جيغ

 ات بودم ترسيده حسابی و بودم خورده رو نيما حرفاي گول هم ساده من و خندیدند می من به همه

  ميكرد شوخی باهات نيما نترس_گفت عماد اینكه

  گفتم و برداشتم کفشمو لنگه و شدم بلند جام از عماده با حق که فهميدم و کشيدم سرم رو دستی

  بكشم رو مزه بی سوسك این ميخوام چيه ميدونی_

  کنار بذار اونو رها_گفت نيما

 ميشه؟ چطور نكنم کارو این اگه_ گفتم

 کن تالفی دیگه طور یه_گفت

  بگير جلومو ميتونی اگه کنم تالفی طوري این ميخوام من_ گفتم

  تنداش بهمون کاري کسی و خندیدند می هم ها بچه زدمش حسابی و جونش به افتادم کفش با و

 هل ور نيما و برداشتم آب بطري یه منم ریخت بهم منو موهاي و شد بلند جاش از کردم ولش وقتی

  گفتم و روسرش کردم خالی بطریو آب وتمام شكمش رو نشستم و تخت رو خوابوندمش دادم

 بدم؟ ادامه یا شدي آدم_

  کنی کيف که بگيرم ازت حالی_گفت

 بدم ادامه ميخواي پس_ گفتم
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  دیگه پاشو نه_گفت

 خشك موهاشو وقتی و بهش دادم و اوردم در حوله یه پشتيم کوله تو از و پاشدم شكمش رو از

  گفتم کرد

 بزنم چرتی یه من تا ميشينی آدم بچة مثل حاال_

  گفتم و شدم بلند جام از مياد خوابم منم بخوابيم هم با اینجا بيا رها_ گفت شادي

 نشدي آدم هنوز تو معلومه که طور این چون کنم قبول شادیو پيشنهاد بهتره_

  ميبخشی منو رها_گفت

 ام تو بازیاي دیوونه همين دیوونة من خره_گفتم و زدم لبخندي

  چاکریم خيلی_گفت و خندید

 بيشتر ما_ گفتم

 دراز دیگه تخت رویه هم پسرا و اومدند هم دخترا بقية و النا و کشيدم دراز شادي کنار رفتم و

 با لیو کنم صداشون ميخواستم بودند خواب هنوز همه شدم بيدار وقتی خوابيدیم همه و کشيدند

 لیو بخوابم دوباره کردم سعی خوابيدیم که ساعته نيم فقط که شدم متوجه ساعتم به نگاهی

 حرفاي كرف و افتاد گيتارم به چشمم دفعه یه نشستم آالچيق یه زیر رفتم و پاشدم منم نبرد خوابم

 راچ نميدونم ولی تحسينه قابل و است نمونه مرد یه واقعاً من نظر از اون کرد مشغول ذهنمو عماد

  بودم اون جاي اگه من داره لطف من به نسبت اینقدر

 داد ههدی من به چيزشو ترین باارزش و کرد کارو این اون ولی بدم کسی به گيتارمو نداشت امكان

 باهاشت من شاید نميدونم... حرفاش لبخنداش هاش نگاه عادیه غير من به نسبت چيزش همه اون

 تارگي این شاید ميكنم فكرارو این همين خاطر به و شدم اش شيفته زیادي من شاید... ميكنم

 یحس یه چون باشه درست من فكر و نباشه طور این که کنه خدا ولی نيست مهم براش اونقدراهم

 به هاگ ولی رویاهاته شاهزادۀ همون این... باشه گاهت تكيه ميتونه که همونيه این ميگه بهم همش

 هک کسی از کندن دل چون ميخورم شدیدي ضربة باشم کرده اشتباه و ببندم دل احساس این

 تاروگي است برازنده و شيك جوون یه اون اینكه مخصوصاً سخته خيلی برام شدم عالقمند بهش

 ارزشه با خيلی برام چون کنم بغل اونو ميخواست دلم بيشتر ولی بزنم گيتار ميخواستم برداشتم
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 قدرچ نميدونم مهمه برام خيلی این و داده بهم لرزونده دلمو که مردي اولين که کادوئيه اولين این

 گفت و نشست کنارم اومد عماد که بودم هوا و حال اون تو

 نخوابيدي؟ چرا_

  بود زود ولی کنم بيدار هم شمارو ميخواستم خوابيدم کافی اندازۀ به_ گفتم

  گفتم و کرد بود من بغل تو که گيتار به نگاهی

 داري؟ دوستش_

  گفتم و کنارم گذاشتم گيتارو

 خوبه خيلی خاطرۀ یه یادگار چون ارزشه با خيلی برام این معلومه خب_

 ميدونی رو هدیه این قدر که خوشحالم _گفت و زد لبخندي

 دونمب ميخواست دلم خيلی شد خيره روش روبه به و کرد سكوت اونم نگفتم چيزي و زدم لبخندي

 رفك و بود شده خيره دست دور به اون نبود دونستنش براي راهی هيچ ولی ميگذره توسرش چی

 گفت و اومد نيما که بودیم حالت این تو ما چقدر نميدونم ميكردم فكر اون به منم ميكرد

 ميكنيد؟ پچ پچ هم گوش تو چی مدت همه این شما_

  بودیم نشسته هم کنار فقط ما داره واقعيت ولی نميكنی باور هيچی بگم اگه_گفتم

 ميكنی زیاد مسخره کاراي این از تو نيست بعيد تو از کار این_ گفت و خندید

 گفتم نگفت چيزي و نشست کنارمون و

 بدي ادامه مارو کار ميخواي هم تو نكنه_

  کنم تجربه ميزنی حرف ازش هميشه تو که آرامشيو شده که بارم یه واسه ميخوام_گفت

  کن فكر داري دوست که چيزي به و نگو چيزي پس_گفتم

 گفت ونيما ریخت هم به چيز همه ها بچه بقية اومدن با که نكشيد طول زیاد

 نميذارید شما باشم آروم خواستم من که بار این... اَه_

  کنيم بازي پاشو نيما خيال بی_ گفت شادي
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  گفت و کرد بلند جام از منم و شد بلند جاش از و گرفت منو دست نيما

 بكنيم؟ بازیی چه... ایم آماده ما_

  سواري دوچرخه پيست بریم ميگم من_ گفتم

 دیمش بازي مشغول و سواري دوچرخه پيست رفتيم همگی و کردند استقبال من نظر این از ها بچه

 راه ميخواستيم دیگه شدیم آماده خونه به رفتن براي بعد و کردیم بازي خورشيد غروب از قبل تا و

 گفت و اومد عكاس یه با النا که بيوفتيم

  باشيم نداشته یادگاري یه خوب روز این از حيفه بندازیم عكس بياید ها بچه_

 مهه براي و شد آماده عكسامون تا کشيد طول دقيقه چند و گرفتيم عكس چندتا و شدند جمع همه

 ايآق خونة نزدیك ما خونة اینكه براي و افتادیم راه به عكسا گرفتن از بعد گرفت کپی ازشون

 اشينم دیدن با ما خونة در رسيدیم وقتی نشم نيما مزاحم که رفتم عماد ماشين با من بود شمس

 ها بچه از و در جلوي اومد مامان زدم درو زنگ وقتی و اند ما خونة اونا که فهميدیم شمس آقاي

 شدم ام مدرسه و درس سرگرم من مدارس شدن باز با و گذشت هفته یك باال بياند که خواست

 خوشحال خيلی بابت این از ومن خونه ميرسوند منو اون و ميدیدم عمادو روز هر مدت این تو ولی

 ليفتكا که ظهر از بعد روز یه اینكه تا بودم معذب نداره بهم حسی چه نميدونستم چون ولی بودم

 نبود خوشحال زیاد ولی جنگلی پارك همون به رفتم نداشتم کاري و بودم داده انجام امو مدرسه

 اینكه تا رفتم فرو فكر وبه نشستم سنگی گوزن همون کنار رفتم بود خالی خيلی عماد جاي چون

 گفت که شنيدم عمادو صداي

 اینجا؟ بياي من بدونه کردي جرئت چطور تو_

 ميكنی؟ چيكار اینجا تو_ گفتم و شدم بلند جام از شدم خوشحال خيلی صداش شنيدن از

  سالم اول_گفت

  سالم_گفتم

 اینجا مياي من بدونه دیگه حاال_گفت

 ؟ اینجام من فهميدي کجا از تو_گفتم
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 کيفتو نمم اینجا اومدي مه گفت مامانت خونتون رفتم بودي گذاشته جا ماشينم تو پولتو کيف_ گفت

 نشی مشكل دچار بخري چيزي خواستی اگه که اوردم برات

  بود خالی خيلی جات چون اومدي که کردي خوبی کار_گفتم

 بود؟ کرده مشغول اینقدر فكرتو چی_گفت و نشست کنارم

  نيست مهم هيچی_گفتم و کشيدم عميقی نفس

 ميكردي؟ فكر چی به بگو راستشو مشكوکه هيچی این_ گفت و زد لبخندي

  دهانم تو بذاري حرف ميخواي گمشو_گفتم و خندیدم

  نگو خب_گفت و خندید

 ميكردم فكر اینجا اومدیم هم با که روزي اون به داشتم... نميكردم فكر مهمی چيز به_گفتم

 نيست؟ مهم این_گفت و کرد اخمی

 مهمه؟ تو براي_گفتم

  بود خوبی خيلی روز روز، اون... زیاد خيلی_گفت

  گفت و شد بلند جاش از نگفتم چيزي و زدم لبخندي

 بزنيم قدم بيا_

 اون که ميزدیم حرف هم با و ميزدیم قدم طور همين شدم گام هم باهاش و شدم بلند جام از منم

 داد ادامه حرفش به بزنه خاصی حرف اینكه بدونه و گرفت منو دست ميزد حرف که حالی در

 دبع و کردم دستامون به نگاهی داشتم خوبی حس ولی نه یا اومد خوشم کارش این از نميدونم

 به نگاهی من مثل هم اون چيه کار این از منظورش بدونم ميخواستم دوختم بهش نگاهمو

 گفت و دوخت من به نگاهشو بعد و کرد دستامون

  بگيرم دستتو ميخواد دلم مياد خوشم کار این از من_

 ميگيري؟ دستشو ميزنی قدم که کس هر با یعنی_گفتم

 تو فقط نه_گفت
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 دارم؟ بقيه با فرقی چه من مگه_ گفتم

 دارم تو به خاصی عالقة و محترمی خيلی من براي تو_گفت

 تو زا دستمو نكنه بد فكر اینكه براي و بشه خبر با رازم از بود ممكن ميكردم سوال بيشتر اگه

 گفت و گرفت دستمو دوبار اون ولی دادم ادامه راهم به و نگفتم چيزي و کشيدم بيرون دستش

 نكن مخالفت ميكنم خواهش_

 واون شهبا کارات به حواست بيشتر باید احترامم قابل برات من اگه منطقيه غير حرفات آخه_ گفتم

 نميارم سردر ازش چيزي گفتی ازش که خاصی عالقة

 زا نگفت چيزي دیگه و کرد رها دستمو و کرد تایيد حرفمو سر حرکت با و کرد چشمام به نگاهی

 ازم تا دادم مهلت بهش اي دقيقه چند شد ناراحت کردم احساس چون شدم پشيمون ام گفته

 گفتم نگفت چيزي ولی کنه گالیه

 کردم؟ ناراحتت_

 ستتود بتونم که هستيم صميمی هم با اونقدر ميكردم فكر من ام زده خجالت خودم کار از نه_گفت

 بگيرم

 و حتمرا خيلی تو با من کن باور...بشه سوءتفاهم باعث این ممكنه ولی کردي فكر درست_ گفتم

 جازها بهش و راحتم نيما با چقدر ميبينی دارم نيما به که حسی مثل درست ميدونم خودم از تورو

 چيزي یه نيما و من بين فقط دارم هم تو به نسبت حسو همون درست بكنه کاري هر ميدم

 سح نيست قراري وقت هيچ ميكنيم نگاه دوست یه چشم به هم به که اینه اونم شده مشخص

 ميشی؟ منظورم متوجه باشه بينمون اي دیگه

 من مندار اون و تو رابطة به کاري و نميكنم حسودي نيما به من ولی ميگی چی فهمم می آره_گفت

... 

 خواهی عذر ازش منم و کنه قطع حرفشو شد مجبور اون و دراومد صدا به موبایلم زنگ دفعه یه

 شتپ که کسی فهميدم گوشی نمایش صفحة به نگاهی با و اوردم در جيبم تو از گوشيمو و کردم

 گفتم الناست خطه

  خواهرته نيست غریبه_
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 ميگه چی  ببين_گفت

 مونیمه بودیه تعطيل روز که فردا براي اون شدم النا با گو و گفت مشغول و دادم جواب گوشيو منم

 دعوت بقيه مثل منم که بود زده زنگ و بود کرده دعوت خونشون هارو بچه همة و بود داده ترتيب

 عماد ردمک قطع گوشيو وقتی ميدم بهش جوابشو بعد و ميكنم مشورت مامانم با که گفتم منم کنه

 گفت

 داشت؟ چيكارت_

 گفت کردم تعریف براش جریانو منم

  بگم بهت رفت یادم کرد مشورت منم با درسته_

  نداره اشكالی_گفتم

 ارهد برم باید دیگه ولی شدم خوشحال خيلی اومدي که این از _ گفتم و کردم ساعتم به نگاهی و

 ميشه دیرم

 نداره صفائی برام اینجا دیگه تو بدونه ميام منم خب_گفت

 پائين رفتم موهام کردن خشك از بعد و گرفتم دوش یه شدم بيدار خواب از وقتی روز اون فرداي

  فتگ و ام جلو گذاشت غذارو ظرف هم مامان صبحانه ميز سر نشستم و گفتم بخير صبح همه به و

 ميخوابی بيشتر امروز ميكردم فكر_

 اجازه چون ندادم بهش جوابی هنوز منم خونشون کرد دعوت منو و زد زنگ بهم النا دیروز_گفتم

  اونجا برم ميدید اجازه بهم اگه ميخواستم چون شدم بيدار زود و نداشتم

 دونهب شدي بزرگ اینكه با خوبه خيلی اخالقت یه این باشی داشته که بدیی هر تو_گفت کورش

 نميري جایی اجازه

 یه و ميخواد بينا چشم یه من خوب هاي خصوصيت شناخت ولی خوبه خيلی من چيز همه_ گفتم

 نداري کدومشو هيچ تو که مهربون قلب

 نامهربون هم شدم کور هم دیگه حاال_ گفت

 سر چشم نه بود دل چشم منظورم_گفتم
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 اب اینقدر چرا نميدونم ولی شدند تربيت خوب چون ندارند حرف من هاي بچه_ گفت و خندید بابا

  ميكنند بحث هم

  کورشه این تقصير همش بابا ميخوام معذرت_ گفتم

  باشيد مهربون هم با دوتا شما که اینه من آرزوي تنها_گفت

 بذارم راماحت بهش نيستم بلد ولی  دارم دوست خيليم داداشمو من  ميكنيم شوخی باهم ما_ گفتم

  بذاره احترام من به بقيه مثل اونم که شرطی به ولی بگيرم یاد ميدم قول بهت

 کوچكتري تو چون کنی شروع باید تو اول و کنيد تمرین به شروع االن همين از پس_ گفت

 ؟ کنم کار چی من بگيد شما چشم_گفتم

  کنی چيكار باید ميدونی خودت_ گفت

  بدم تغيير رفتارمو حاال از ميخواي شما شدم متوجه_ گفتم

  درسته_ گفت

 رصتف این و کورشه کنار مربا ظرف دیدم که بشم خوردن مشغول ميخواستم و نگفتم چيزي دیگه

  گفتم همين براي بذارم احترام بهش ميتونم بخوام اگه کنم ثابت که بود خوبی

 بدي؟ من به مربارو ظرف اون ميشه داداش_

  ميشه که البته_ گفت و زد لبخندي

 مامان از کردم تموم غذامو وقتی کردم تشكر ازش لبخندم با منم ام جلو گذاشت رو مربا ظرف و

 شمس آقاي خونة به رفتن براي که افتادم راه به اتاقم طرف به و  شدم بلند جام از  کردم تشكر

 بزن زنگ النا به رها_گفت بابا که بشم آماده

 بگم؟ بهش چی_گفتم

 دارم برنامه امروز براي کنی شرکت مهمونی اون تو نميتونی و داري کار که بگو بهش_گفت

 گاهین نكردم مخالفت ولی شدم ناراحت خيلی کنم شرکت مهمونی اون تو نميتونستم که این از

 ميزنم زنگ بهش االن چشم_گفتم و کردم بهش
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 رداشتمب تلفنو گوشی و دادم تغيير تلفن طرف به مسيرمو نرفتم اتاقم تو ولی دادم ادامه راهم به و

 ونا برم نميتونم که گفتم و کردم خواهی عذر ازش و گرفتم النارو شمارۀ و کاناپه رو نشستم و

 حتنارا اون ولی دیگه وقت یه واسه باشه گفتم و کردم مخالفت من ولی برم که کرد اصرار خيلی

 طعق گوشيو وقتی نداشتم اجازه چون برنميومد من دست از کاري اما ميكنه تالفی که وگفت شد

 یول شدم مطالعه مشغول و برداشتم کتابامو از یكی و اتاقم تو رفتم و شدم بلند جام از کردم

 و بقيه پيش برم دادم ترجيح کنم شرکت مهمونی اون تو ميخواست دلم چون نداشتم تمرکز

 مكشک بده اجازه خواستم ازش کاره مشغول که دیدم مامانو پائين رفتم وقتی کنم سرگرم خودمو

 زا ميكرد تماشا تلوزیون هم کورش و ميخوند کتاب داشت هم رویا نداد رو اجازه این بهم ولی کنم

 پرسيدم مامان

 کو؟ بابا پس مامان_

  ميده انجام داره داشت کار خرده یه اتاقشه تو_گفت

 کورش کنار رفتم و رویا به دادم یكيشو و من نشين تو رفتم و برداشتم آبميوه ليوان تا سه منم

  یكی و نشستم

  گفتم و کردم دراز طرفش به ليوانارو از

  داداش بيا_

 گفت تشكر جاي به و گرفت دستم از ليوانو اون

 ميخوره هم به داره حالم_

 چی؟ از_ گفتم

  نكن بازي فيلم اینقدر باش خودت رها دروغكی احترام این از_گفت

 چی؟ یعنی_گفتم

 کنی؟ ثابت ميخواي چيو تو باشه کار فریب اینقدر آدم نيست خوب اینكه یعنی_ گفت

 چون ولی بدم جوابشو ميخواستم آزرد جانمو و نشست قلبم به آگين زهر تير یه مثل حرفش این

 یه تمرف و پاشدم کنارش از و کردم نگاهش فقط بودم داده قول بابا به و بود بسته گلومو راه بغض

 دز بهم حرفو این اون چرا که ميكردم فكر این به و شدم خيره تلوزیون به و نشستم دیگه جاي
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 که مبود ناراحت  اینقدر ولی بود بسته گلومو راه زدبغض بهم حرفو این که دادم فریب اونو کی من

 و شد خارج اتاقش از بابا که کشيد طول چقدر نميدونم بشم آروم که نميشد خارج چشمم از اشكی

  گفت و نشست کنارم اومد من دیدن با

 اینجائی هنوز که تو_

 ؟ باشم ميخواي کجا پس_گفتم

 دوستت؟ خونة نرفتی چرا_گفت

  ندادید اجازه شما چون_گفتم

 نگفتم جدي که من_ گفت

  نميام که گفتم و زدم زنگ النا به من_گفتم

  ميرسونمت خودم شو حاضر پاشو_گفت

 نميرم جائی من_گفتم

  کردم شوخی باهات من_گفت

  نميرم جائی و جدیم کامالً من ولی_گفتم

 ناراحتی؟ من دست از نكنه دخترم شده چت تو_گفت

  نه_گفتم

 و اقمات تو اومد مامان که نكشيد طولی کشيدم دراز روتختم و اتاقم تو رفتم و شدم بلند جام از و

 گفت

  اومده دوستت پاشو جان رها_

 کيه؟ دوستم_ گفتم

  تو دنبال اومده اینكه مثل اینجاست شادي_گفت

  خوابه رها بگو برو ندارم حوصله_گفتم

 بگم؟ دروغ من دختر ميگی چی_گفت
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  کردم شوخی بگو بهش بعد بابا مثل هم تو_گفتم

 ؟ ناراحتی بابات دست از تو_گفت

  بيرون برو ميكنم خواهش... نه_گفتم

 مادرته با زدن حرف طرز چه این... چی؟ یعنی_گفت

 ندارم حوصله اصالً من نكن اذیتم دیگه تو ميكنم خواهش مامان_گفتم

 سپ نيستی ناراحت که هم بابات دست از ميگی نگفت بهت چيزي که کسی شده چت تو_گفت

 ریخته همت به اینقدر چی

  بذار تنها منو و بپرس پسرت از برو_ گفتم

 گفت و اتاقم تو اومد شادي موقع همون

 منتظرتيم دوساعته... ؟ ميكنی کار چی معلومه_

 نيست خوب حالم_گفتم

 بریم شو حاضر پاشو ميشی خوب_ گفت و کنارم نشست

 نيست خوب حالم که ميبينی نميام من_گفتم

  گفت و اورد لباس برام و لباسيم کمد سراغ رفت

  ببينم پاشو نزن زیادي حرف_

 ميكنی چيكار تو ببينم ميخوام برنيومدم پسش از که من_گفت مامان

  بزنه حرف من حرف رو ميتونه مگه جون سيما نباش نگران_ گفت

  برو و بردار سرم از دست شادي_گفتم

 بریم پاشو فقط شو خفه رها_ گفت

 گفت و کرد باز لباسمو هاي دکمه و

  بكنم برات کارو این من یا ميكنی عوض لباستو خودت_
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 گفتم و کردم عوض لباسمو نداشتم شدن تسليم جز اي دیگه چارۀ که من

  ميشی پشيمون کارت این از شادي_

 ناراحتی؟ اینقدر چرا عزیزم شده چی_گفت

 بریم پاشو هيچی_گفتم

  گفت و کرد براندازم نگاهش با

 برس خودت به خرده یه...ائيه؟ قيافه چه این... ؟ نميكشی خجالت تو_

 ندارم اشو حوصله _ گفتم

 ببينم بشين دارم که من ولی_گفت

 کن صبر خرده یه باشه خب خيلی_گفتم

 گفتم و کردم آرایش هم خرده یه و کردم مرتب موهامو و

 ؟ شد خوب حاال_

  خوب دختر یه شدي حاال_گفت

 از شادي همراه و کردم خداحافظی بابا از نگاهم با من و پائين برد خودش همراه و گرفت دستمو و

  گفت شادي بعد افتادیم راه به شمس آقاي خونة طرف به و شدم خارج خونه

 چته؟ بگی نميخواي هنوز تو_

  خانوادگيه مسئلة یه_گفتم

 نكنم فوضولی و نداره ربطی من به یعنی _ گفت

 گفتم؟ اینو کی من ميذاري من دهان تو حرف چرا_گفتم

 من اب صورت این غير در ميكنی باز اخماتو این و ميكنی رفتار آدم بچة مثل پس_گفت و خندید

 طرفی

 گفت و کرد عصبی اونو کارم این و نگفتم چيزي و انداختم بهش نگاهی
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 خونه برميگردي یا ميكنی باز اخماتو یا رها_

  اتاقم تو برم که خدامه از من بيام همراهت کردي مجبور منو تو_گفتم

 گفت و گرفت بازومو و رسوند بهم خودشو برگشتم خونه طرف به و

  گفتم چيزي یه من حاال ميري داري کجا ببينم وایسا_

  بردار من سر از دست شادي_گفتم

  نميكنم اذیتت دیگه بریم بيا خب خيلی_ گفت

  گفت و زد لبخندي من دیدن با و کرد باز درو عماد رسيدیم وقتی افتادیم راه به دوباره و

 اوردي؟ تشریف بالخره.... سالم_

  سالم_گفتم

 چيزي هدیگ و دوختم زمين به نگاهمو همين براي ببينه منو کردۀ پف و غمگين چشماي نميخواستم

 گفت و رفت کنار اونم نگفتم

  داخل بياید_

  گفت و رسوند ما به خودشو و بست درو اون و شدیم حياط وارد هم ما

  اومدند وقته خيلی ها بچه کردید دیر چقدر_

  کشيد طول خرده یه شد آماده رها تا_ گفت شادي

 گفت و کرد برانداز منو پرسشگرش نگاه با

 شده؟ چيزي_

  بودم بيدار صبح تا دیشب ام خسته خرده یه فقط نه_گفتم

 نيستی خوبی دروغگوي اصالً_گفت

  بگم دروغ بشم مجبور که نپرس سوالی پس_گفتم

 گفت و کرد چشمام به گذرا نگاهی
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  نميكنم سوال دیگه... ببخشيد_

 نگفت چيزي منم به نشو ناراحت عماد_گفت شادي

  بشه برطرف دوستمون ناراحتی کنيم کاري یه باید ما بشم ناراحت باید چرا_ گفت

 نارک همه با احوالپرسی از بعد و شد وارد اونم شدیم سالن وارد ما اینكه از بعد و کرد باز سالنو در و

 و ردک حمله من به سواالتش با شاهين هميشه ومثل نشست من روي روبه هم عماد و نشستم النا

 هر و ندشد ناراحتيم دليل جویاي ناراحتم من که شدند متوجه همه وقتی کرد عصبی منو خيلی این

 دبو کرده بهم کورش که توهينی خاطر به من ولی کنه خوشحال منو ميخواست نحوي به کسی

 ساعتی یك ميكرد عصبی بيشتر منو اونا کاراي و نميكرد خوشحالم چيز هيچ و بودم ناراحت خيلی

 عماده طرف از شدم متوجه گوشيم نمایش صفحة به نگاهی با اومد برام پيامك یه اینكه تا گذشت

 جهمتو بقيه که طوري که بود خواسته ازم اون ندیدم ها بچه بين اونو ولی کردم اطرافم به نگاهی

 یه ميخواد که داد جواب اونم ؟ بكنم کارو این باید چرا نوشتم جوابش در منم اتاقش تو برم نشن

 گفت و کرد فكر خرده یه اون بذاره پام جلو راهی یه تا گفتم النا به جریانو منم بده نشونم چيزي

  بدم نشونت دسشوئيو راه که بخواه من از_

 به االن و شدیم خارج بچه جمع از نكنند شك بهمون که طوري بهانه این به و کردم کارو همين منم

 فتوگ داد نشون بهم عمادو اتاق و باال طبقة برد منو خرابه پایين طبقة دسشوئی اینكه بهانة

  ميكنند شك ها بچه نده طولش زیاد فقط_

 داره چيكار باهام اون نميدونم من بریم هم با بيا_گفتم

 دهاگهب نشون تو به فقط ميخواد که کرده دانلود چيزي اینترنت از یا خریده چيزي یه حتماً_گفت

  ميكنند شك ها بچه برنگردم من

  برميگردم زود منم برو تو خب خيلی_گفتم

 دمندی اونجا کسيو چون کردم تعجب خيلی شدم اتاق وارد وقتی افتادم راه به عماد اتاق طرف به و

 اي هانهب دیگه چون بزنم زنگ عماد به رفتن از قبل گرفتم تصميم که بشم خارج اتاق از ميخواستم

 جواب اون بگيرم تماس باهاش نتونستم کردم سعی هرچی ولی نداشتم اینجا به اومدن براي

 طرف به هک دیدم شادیو کردم باز اتاقو در وقتی ولی بقيه پيش برگردم گرفتم تصميم منم نميداد

 ببينه ومن اینكه از قبل ميشد بد خيلی ميدید اونجا منو شادي اگه ترسيد خيلی ميومد عماد اتاق
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 سرم پشت کمد در که ميگشتم شدن پنهان براي جا یه دنبال  بستم درو آروم و اتاق تو برگشتم

 ونبودهم ترسيده خيلی بست کمدو ودر کمد تو کشيد منو و گرفت دهانمو جلو نفر یه و شد باز

 قتیو پائين برگشت و کرد تعجب نبود اتاق تو کسی اینكه از من مثل و شد اتاق وارد شادي موقع

 نم آلود خشم چشماي دیدن با و بود عماد اون برگشتم کمد تو کشيد منو که اونی طرف به رفت

 اتنه کمد فضاي تاریكی اون تو کرد خواهی عذر ازم نگاهش با و برداشت دهانم جلوي از دستشو

 تگف ميشه نبود وجودم در خشم اون از اثري هيچ دیگه و بود عماد چشماي برق ميدیدم که چيزي

 زشا نگاهمو گرفتن توانایی و بودم شده خيره چشماش به طور هيمن کرد جادو منو نگاهش با اون

 تكون صالًا چون بود افتاده اتفاق همين اونم براي کنم فكر بخورم تكون نميتونستم حتی نداشتم

 نوم ميخواست شایدم بود شده خيره من چشماي به فقط و ميكشيد نفس آرومی به و نميخورد

 منو بود چی هر بد یا بود خوب نميدونم داشت جالبی خيلی حس بود هرچی خالصه کنه جادو

 رو گذاشت لباشو و جلو اورد صورتشو و کرد روي پيش اون اینكه تا بود کرده خودش جذب حسابی

 قبع خودمو کنم چيكار باید نميدونستم کرد شوکه منو کارش این بوسيد منو آروم و من لباي

 گفت و زد لبخندي بار این اون ولی شدم خيره چشماش به دوباره و کشيدم

 دارم دوستت خيلی رها_

  نكردي انتخاب عالقه ابراز براي خوبيو وقت_گفتم

 رد هرشرایطی تحت که کنم ثابت بهت ميخوام عالقه ابراز واسه خوبيه وقت االن اتفاقاً_ گفت

 کنی حساب من رو وميتونی کنارتم

 کنی هاستفاد سو من وضعيت این از ميخواي ميكنم فكر من ولی ميگم اینو که ببخشيد_گفتم

 ندارم قصدیو همچين ميكنی اشتباه داري_گفت

 ميزنيم حرف درموردش بعداً پس_گفتم

 بگم؟ چيزي یه_گفت

 البته و قشنگند خيلی چشمات_گفت و انداخت پایين سرشو منتظرم که فهموندم بهش نگاهم با

 جادویی

 گفت بود همين اون چشماي درمورد منم نظر درست چون انداخت خنده به منو حرفش این

 بود دار خنده حرفم_
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 داره اي دیگه دليل من خندۀ.... نه_گفتم

  بخندونم تورو تونستم من که اینه مهم نيست مهم باشه هر دليل_ گفت

  بود نقشه کارا این همة پس_گفتم

  زدم دونشون تير یه با ولی دارم دوستت چقدر که بگم بهت ميخواستم فقط من نه_گفت

 خندیدي ولی_گفت جاشه سر من ناراحتی چون نشدي موفقم همچين_گفتم

  دراومد آب از یكی فكرامون چون خندیدم_گفتم

  نيست مهم دليلش گفتم که من_ گفت

 کنی؟ ول منو ميشه_گفتم و کردم باز کمدو در

 نيومد خوشت زیاد من کار این از تو کنم فكر_گفت

 وحیر شرایط در من که کردي انتخاب زمانيو تو گفتم بهت دليلشم و نيومد خوشم اصالً_گفتم

  نبودم مناسبی

  نكردي باور منو حرف یعنی_گفت

 ميزنيم حرف درموردش بعداً که گفتم_گفتم

  گفت و رسوند بهم خودشو رفتم اتاق در طرف به و شدم خارج کمد از و

 ؟ کرده ناراحت تورو اینقدر چی آخه_

 پيش ریمب بهتره..... ميكنه ناراحت بيشتر منو درموردش صحبت ولی منی فكر به که ممنونم_گفتم

 بقيه

  گفتم و نشستم شادي کنار رسيدیم وقتی اومد دنبالم اونم و شدم خارج اتاق واز

  ميزدم حرف تلفن با داشتم کشيد طول ببخشيد_

 بی کردیم تالش هرچی که ما کنه باز تورو اخماي باشه تونسته بوده هرکی اميدوارم_گفت شاهين

  بود فایده

  شو ساکت یعنی این شاهين_ گفت و خندید نوید نگفتم چيزي و کردم بهش گذرا نگاهی
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  نبود این من منظور اصالً نه_گفتم

 گفت و ام شونه رو انداخت دستشو شادي

 نداره حوصله نميبينيد مگه نكنيد اذیت دوستمو اینقدر_

 نمم کورشه فهميدم گوشيم نمایش صفحة به نگاهی با  اومد در صدا به موبایلم زنگ موقع همون

  گفت شادي زد زنگ بازم ولی کردم رد تماسشو

 ؟ نميدي جواب چرا_

  برسم اي نتيجه به باهاش نيست قرار چون بهتره ندم جواب_گفتم

 گفتم و شادي به دادم گوشيو منم زد زنگ بازم نبود کن ول اون ولی دادم تماس رد بازم و

  نيست رها بگو بده جوابشو تو_

 ؟ کيه این_گفت

  داداشمه نيست غریبه_ گفتم

 ولی نيستم من که گفت و کرد خواهی عذر باهاش احوالپرسی از بعد و داد جواب گوشيو اونم

  گفت و گرفت من طرف به گوشيو بگه چيزي اینكه بدونه شادي که گفت بهش چی نميدونم

 بدي جوابشو بهتره داره باهات واجب کار داداشت رها_

  ميشنوم_گفتم و گرفتم ازش گوشيو

 جان رها سالم_گفت

 گفت شد رو به رو من  سكوت با وقتی بگه کارشو شدم منتظر و ندادم جوابشو من

  دنبالت ميام دارم شو حاضر_

 گفت نگفتم چيزي بازم من

 وروت واکنش ميخواستم فقط من ميزدم تو به حرفو اون نباید من کردم ناراحتت که ميدونم رها_

  نيست اجبار روي از احترامت که بشم مطمئن ميخواستم ببينم

 گفت بعد و کرد سكوت ثانيه چند براي اونم نگفتم چيزي بازم من
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  کنم جبران ميخوام دنبالت ميام شو حاضر.... قهري؟ من با رها_

  نكن سبك خودتو و جات سر بشين پس نميام جایی تو با من....؟ شد تموم حرفات_ گفتم

  حياط در جلوي بيا ميوفتم راه دارم من_ گفت

  ميرم اینجا از االن همين من پس_گفتم

  گفتم و کردم قطع گوشيو و

  برم باید دیگه من ها بچه خب_

 اومدي تازه که تو....؟ بري ميخواي کجا_گفت عماد

  ميكنم ناراحت رو شما فقط و ندارم حوصله اصالً چون نيست جایز اینجا من موندن_ گفتم

  برم باید دیگه کردم اذیتتون امروز که ببخشيد_ گفتم و شدم بلند جام از و

 گفت و کنارم اومد النا

  بمونی باید تو بودم کرده ریزي برنامه کلی امروز براي من رها_

 داشتم احتياج که چيزي تنها به لحظه اون تو نبود کورش دست از فرار براي فقط من اصرار

 داد همب بودمو منتظرش که پيشنهادي اون عماد به کورش به نه کنم فكر ميخواستم بود تنهایی

 رچطو ببينم کنم فكر ميخواست دلم بود ناراحت  خيلی همين خاطر به و کردم خرابش من ولی

 گفتم و بوسيدم رو النا همين براي کنم درستش ميتونم

  برم باید متأسفم واقعاً من جان النا_

  گفتم و کردم ها بچه بقية به رو و

  کنم جبران خودمون خونة تو مهمونی یه با امروزمو کار شد بهتر حالم وقتی ميدم قول بهتون_

  گفت و رسوند بهم خودشو نيما افتادم راه به خروجی در طرف به خداحافظ گفتن با و

 شده؟ چت تو معلومه رها_

 همينه خاطر به ناراحتيم و کردم بحث کورش با صبح امروز_گفتم

  ميكنی بحث باکورش زیاد که تو_گفت
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  ميكنه فرق دفعه این_ گفتم

 بري؟ ميخواي کجا حاال_گفت

  خونه ميرم هم بعدش و ميزنم قدم خرده یه_ گفتم

 ميام دنبالت منم_گفت

  باشم تنها ميخوام من ولی منی فكر به که ممنونم _گفتم

  باش خودت مراقب پس خب خيلی_گفت

 جز ولی کرد ام بدرقه در جلوي تا عماد و شدم خارج سالن از و کردم باز درو و زدم لبخندي منم

 نگاهش فقط منم شده ناراحت اینكه یعنی این و نزد اي دیگه حرف باش خودت مراقب گفتن

 به و کردم باز حياطو در خداحافظ گفتن وبا نتونستم ولی کنم خواهی عذر ازش وميخواستم کردم

 ياطح تو برگشت اون که کشيد طول دقيقه چند ولی نكردم نگاه هم سرمو پشت حتی و افتادم راه

 اشك اختيار بی شد من هاي گریه شروع این و فهميدم در خوردن هم به صداي از اینو بست درو و

 رموس و نشستم سنگی گوزن همون کنار و جنگلی پارك همون تو رفتم و ميزدم قدم و ميریختم

 مذهن به حلی راه هيچ ولی کردم فكر خيلی و شدم آروم تا کردم گریه اینقدر و پاهام رو گذاشتم

 رامب حرفاش ولی کنه آروم منو ميخواسته فقط حرفا اون گفتن با عماد ميكردم فكر چون نرسيد

 با بعد  کردم فراموش قبلمو ناراحتی و کورش که طوري نميشد خارج ذهنم از و بود قشنگ خيلی

 اهو دیدم کردم بلند سرمو وقتی اومدم خودم به ميزدند صدا منو اسم که ها بچه صداي شنيدن

 خورمب تكون نميتونستم و بود شده کرخ سرما از بدنم ولی پاشم ميخواستم شده تاریك کامالً

 رفشط به وقتی پاشم که کرد کمكم و گرفت بغلمو زیر نفر یه که کنم صدا هارو بچه ميخواستم

 گفت که دیدم عمادو برگشتم

  کردي نگران حسابی مارو که تو_

 فتگ و زد لبخندي و کرد پاك اشكامو بگم جوابش در که نرسيد ذهنم به چيزي کردم فكر چی هر

 ؟ اوردي کجا از اشكو همه این کردي گریه چقدر_

 گفت و فشرد بغلش تو منو کردم رها آغوشش تو خودمو و نگفتم چيزي بازم

 باشم تو گاه تكيه که خدامه از من کنی حساب من رو ميتونی گفتم که بهت_
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  ميكنم درست برات دردسر فقط من ولی_گفتم و زدم لبخندي

  دارم دوست هم دردسراتو من نيست که باشه طور این اگه ولی گفته چيزي همچين کی_گفت

 ميگی؟ دل ته از حرفارو این که باشم مطمئن_گفتم

  نميكنم بازي کسی احساسات با وقت هيچ من_گفت

 گفت اش شونه رو گذاشتم سرمو و زدم لبخندي

 یانه؟ هست من براي قلبت تو جایی....نگتی چيزي که تو_

 زندگيمه عشق تنها به مطعلق اونم هست جا یك فقط من قلب تو_گفتم

 باشم تو زندگی عشق ميتونم من_گفت

  بتونی کنم فكر_گفتم و زدم لبخندي

 منو هک شنيدیم شادیو صداي موقع همون  فشرد توبغلش منو شد خوشحال خيلی من حرف این از

 وگفت زمين رو نشوند منو نفهمه چيزي اون اینكه براي بود نزدیك خيلی صداش و ميزد صدا

 کردم پيدا االن همين تورو من باشه حواست_ 

  کردم پيداش من اینجاست رها_ گفت و زد صدا شادیو و

  گفت و کرد بغل منو و دوید طرفمون به شادي

  کردي جون نصف هممونو که تو...؟ خوبه حالت تو_

 شدید؟ من نگران همتون که بودم شده گم من مگه_گفتم

  نشيم نگران ميخواي نميدي هم موبایلتو جواب و شدي گور و گم حاال تا ظهر از قبل تو_گفت

  نشدم موبایلم زنگ صداي متوجه اصالً متأسفم_گفتم

  بزن زنگ بهش شده نگرانت خيلی مامانت_گفت

  بيار درش نگرانی از بزن زنگ تو ندارم جرئتشو که من_گفتم
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 خونه طرف به بعد و اورد در نگرانی از اونو و مامان به زد زنگ بعد زد صدا هارو بچه اول هم شادي

 به مامان کرد جلب خودم به رو همه نظر سالم گفتن با من خونه رسيدیم وقتی افتادیم راه به

 گفت و اومد طرفمون

 کجایی؟ تو معلومه_

 نشدم زمان گذشت متوجه بودم ناراحت_گفتم

 ميزنيم حرف هم با بعداً_گفت

 با رسیاحوالپ از بعد منم کرد راهنمایيشون پذیرایی سالن به و کرد تشكر ها بچه بقية و شادي از و

 و ردمک پيدا خالی جاي یه و پایين برگشتم لباسم کردن عوض از بعد و تواتاقم رفتم بزرگترها

 ايآق و بابا و نگفت بهم چيزي کسی ولی کردم آماده ها بزرگتر سرزنش براي خودمو و نشستم

 النا مادر خانم ایران و خانم عاليه با هم مامان و بودند گو و گفت مشغول کيان آقاي و شمس

 ودمب من بود ساکت که کسی تنها و ميكردند صحبت هم با هم ها بچه و بودند گو و گفت مشغول

 نگاه بهم حتی خونه اومدم وقتی از چون کنه تنبيهم ميخواد کردنش قهر با بابا ميكردم فكر چون

 یب و بودم منتظر طور همين من و گذشت ساعتی یك بود کرده ناراحت خيلی منو این و نكرده هم

 خارج جمع اون از ميخواستم که اي لحظه درست اینكه تا ميورد در منو اشك داشت بابا توجهی

 بيشتر خرده یه گرفتم تصميم منم شد منصرف ولی بزنه حرفی ميخواست و کرد نگاهم بابا بشم

 بابا اشدمپ که همين ولی اتاقم تو برم گرفتم تصميم و بود فایده بی اینكه مثل ولی بمونم منتظر

  گفت

  بدي؟ ما به توضيحی کارت این براي نميخواي تو رها_

 گفتم و جام سر نشستم دوباره

  نداره وجود ناراحتی جز توضيحی هيچ_

 کنی؟ نگران مارو همة گرفتی تصميم بودي ناراحت چون_گفت

  نكردم کارو این عمداً من_گفتم

 چی؟ پس_گفت
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 کنم رفك و باشم تنها خرده یه که پارك اون تو رفتم بودم ناراحت خيلی گفتم که طور همون_گفتم

  ميزدند صدا منو که شنيدم هارو بچه صداي و بود شده تاریك کامالً هوا که اومدم خودم به وقتی

  شدي ناراحت اینقدر من حرف خاطر به که ضعيفی اینقدر نگو_گفت

 هحيل لغب بهم اینكه از شدم ناراحت برادرم جاي بی غرور از نشدم ناراحت شما حرف از من_گفتم

 به مکوچيكتر چون که این از ناراحتم سوال زیر بردند شخصيتمو اینكه از شدم ناراحت دادند گري

  ناراحتم بگند بهم ميخواد دلشون چی هر ميدند اجازه خودشون

 گفت و کرد کورش به نگاهی بابا

 گفتی؟ خواهرت به چی تو_

  نداد اجازه ولی کنم خواهی عذر خواستم من_گفت

 نبود این من سوال جواب_گفت

 بگم من ميخواي_گفتم

 کنم توهين بهت من شدي باعث کارات با خودت خودته تقصير_گفت

  شده غلط کار بزرگتر برادر براي ميوه آب تاحاالبردن کی از_گفتم

  چيه جریان فهميدم کافيه_ گفت بابا

  گفت باید هارو گفتنی ولی سخته خيلی من براي حرفا این گفتن_گفتم

 يشههم تو ميكنه فرق آسمون تا زمين خونه با کار محيط خان کورش_گفتم و کردم کورش به رو و

 در هک منم این فقط چرا بپرسی خودت از شده حاال تا ولی هستم پررویی و لوس دختر ميگی من به

 ميكنه؟ کارارو این خواهرم چرا بپرسی خودت از شده حاال تا ميكنم؟ فكر طور این خواهرم مورد

 نداري من کردن اذیت جز دليلی_گفت

 ينكرد درك منو وقت هيچ... ميگم چی من نفهميدي وقت هيچ که جاست همين تو مشكل_گفتم

 بدونم تا بگو حاال_گفت

 ؟ بدونی ميخواي واقعاً_ گفتم
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  کيه کار گناه بشه مشخص باید امشب آره_گفت

  بشه شناسایی کار گناه که نيست دادگاه اینجا _ گفتم

 کردم عیس هميشه من نيست کار در اشتباهی هرچند بشم اشتباهم متوجه تا بگو خب خيلی_گفت

  کنم مدارا تو با

 تربيش خواهرتو تا کن گوش خوب پس نميدونستم و داشتم مهربونی داداش چه... آفرین _گفتم

  بشناسی

 ميشنوم_گفت

 خوشحال هميشه برادرم ميخواد دلم من و برادرشه پدرش از بعد دختر یه گاه تكيه تنها_ گفتم

 حثب تو با ميخواد دلم من ميكنی فكر کنه قرار بر خوبی رابطة عروسش تازه با بتونه تا باشه

 کارو یخستگ ميخواستم شوخيام با من است عالقه روي از من کار این ميكنی اشتباه نخير...کنم؟

 نكنی یاخالق بد دیگه اون با که باشی داشته حوصله ميشه رویا به نوبت وقتی که بيارم در تنت از

 جون به تحقيرو همه این من ولی ميكردي بارم حرف مشت یه ميردي کار چی بار هر تو ولی

 حتراما بهت بيشتر خواست ازم بابا امروزم نفهميدي تو ولی باشه راضی دستت از تارویا ميخریدم

 از کارام همة گفتی فریبكارم گفتی ميخوره بهم ازم حالت گفتی تو ولی کردم کارو همين منم بذارم

 ادی ازتون گریو حيله من که برادرمی که تو یا مادرم یا بوده گر حيله پدرم مگه گریه حيله روي

 از من مثل هم رویا چون خودت خاطر به من خاطر به نه بياي خودت به وقتشه حاال دیگه بگيرم

 بياري بدست رو رویا دل کن سعی ندارم کاري باهات دیگه که من ناراضيه تو اخالق این

 متأسفم که گفتم بهت هم قبالً من_گفت

 بلق خودت چرا پس بزنم حرف بعد کنم فكر اول دادي یاد من به که نبودي خودت این مگه_گفتم

  داداش آسونه خيلی شكستن دل ميزنی حرف کردن فكر از

 چندا نم مگه نيستم بدي این به من کن باور ميگذره سرت تو چی نميدونستم من متأسفم_گفت

 که قهري من با نگو باشه داشته هوامو که ميكنم پيدا تورو از بهتر کسی جز مگه دارم خواهر

 دیلتب روح بی و خشك آدم یه به منو زیاد کار توئه با حق آره... کنم تحمل محلياتو کم نميتونم

 کار مترک دیگه بعدشم و نكنم قبول ائيو دیگه پروندۀ نشده تموم کارم تا ميدم قول ولی بود کرده

  باشم داشته کوچولومو خواهر حوصلة تا ميكنم
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  بزنی زیرش نميتونی یعنی ميدي قول آدم همه این جلوي وقتی_گفتم

 هم کوچوموم خواهر مخلص که ميكنم اقرار آدم همه این جلوي من نيست چيزي که این_گفت

  ببخشه منو که بكنم هرکاري وحاضرم هستم

  کن عمل قولت به فقط بكنی کاري نيست الزم_گفتم

 کردي؟ آشتی پس_گفت و زد لبخندي

 گفت و بوسيد صورتمو دادم مثبت جواب سر حرکت با و زدم لبخندي

 نداره دنيا تو غمی هيچ دیگه ميكنه ازدواج تو با که کسی.. دختر نداري حرف تو_

  داداش نكن اغراغ_گفتم و خندیدم

 کردم؟ اغراغ من_گفت و کرد آقایون به رو

  گرفته کم دست خودشو جان رها نه_گفت شمس آقاي

 نگفت چيزي و اورد لب به رضایت روي از لبخندي و شد نگاهم متوجه اون کردم عماد به نگاهی

 فتةشي رو همه شبم اون حرفاي با من خالصه نكنه شك بهمون کسی که گرفتم ازش نگاهمو منم

 که شمس آقاي ميكردند تحسين منو و ميزدند حف من مورد در همه شب آخر تا و کردم خودم

 عاليه ادبي خواستگاریش به بدید اجازه کسی هر به ندارید حق و است فرشته یه دختر این ميگفت

 به ونهمش امروزي دختراي باشه خانوادش فكر به اینقدر که ميشه پيدا دختري کمتر ميگفت خانم

 اريب اولين این و عماد دیگه طرف از ميزد لبخند بهم شاهين طرف یه از وسط واون خودشونند فكر

 اینكه خاطر به کورش موضوع خاطر به نه ميشدم خوشحال ازم تمجيد و تعریف خاطر به که بود

 تو و گذشت هفته دو یكی و موافقند عماد و من ازدواج با شمس خانودۀ که بودم مطمئن حاال دیگه

 شتربي ميكردم احساس ميگذشت هرچی و شدیم نزدیك هم به قبل از بيشتر عماد و من مدت این

 زودتر که بود شده قلب قوت یه برام خودش این و نریم بيرون هم با که نبود روزي و عاشقشم

 نهخو اومد زودتر شبا دیگه و کرد عمل قولش به هم کورش بيرون برم عماد با و کنم تموم درسامو

 ودب شده سوال یه براش این و بود راضی ازش هم رویا و نبود اخالق بد دیگه اینكه مهمتر این از و

 مادرش از بود رفته نبود خونه رویا شب اون چون شده عوض اینقدر کورش که شده باعث چی که

 ههم خالصه افتاده اتفاقی چه که نگفت بهش هم کس وهيچ کنه پرستاري بود شده مریض که

 فتكالي هميشه مثل روز یه اینكه تا بود مهمتر هرچيزي از من براي این و بودیم خوشحال خيلی
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 که گفت و زد زنگ تاخير خرده یه با بالخره که بودم عماد زنگ منتظر و دادم انجام امو مدرسه

 وقتی ومدنمي دنبالم وقت هيچ نكنند شك خانودم اینكه براي که صورتی در دنبالم مياد بشم حاضر

 پارك همون به هم با همه امروز که شده قرار و زده زنگ بهش نيما که گفت پرسيدم کارشو دليل

 و پائين رفتم و و کردم عوض لباسمو گوشی کردن قطع از وبعد کردم قبول منم بریم جنگلی

 اب عماد رسيدن با و برم همراهشون که داد اجازه بهم هميشه مثل اونم گفتم مامان براي جریانو

 و ونکنارش رفتيم هم ما بودند اونجا ها بچه بقية رسيدیم وقتی شدم خارج خونه از خداحافظ گفتن

 و کشيد عميقی نفس شاهين بعد بزنيم قدم جمعی دسته گرفتيم تصميم هم با احوالپرسی از بعد

 گفت

 ميكردي مطلع پارك این وجود از مارو اینا از زودتر باید تو قشنگه خيلی اینجا_

 اینجائيم همگی که حاال ميكنه فرقی چه_گفتم

 ميده آرامش آدم به اینجا_گفت

  دارم دوست خيلی رو اینجا من همين براي_گفتم

  بزنيم قدم هم با خرده یه بيا_گفت و گرفت بازومو

  ميكنيم کارو همين داریم االنم خب_گفتم

  تو و من فقط نه_گفت

 ندچ نگفتم چيزي من ولی بزنم حرفی من که بود منتظر اون رفتم همراهش و نگفتم چيزي منم

 گفت شد رو به رو من سكوت با وقتی ولی کرد صبر اي دقيقه

 ؟ مياي نظر به ناراحت چيه_

 نميارم سردر تو کار این از فقط نه_گفتم

  ميزنيم قدم هم با داریم ما خب_گفت

  نميفهمم رو بقيه از شدن جدا دليل من واضحه که این خب_گفتم

 بگذرونيم هم با بيشتریو زمان بعد به این از ميخوام من_گفت

  ندارم وقتشو من که ميدونی خودت_گفتم
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 يستمن بلد ولی بدم بهت چيزي یه ميخوام راستش بزنم حرف نميتونم درست چرا نميدونم_گفت

  کنم چينی مقدمه

 گفتم انداخت خنده به منو حرفش این

  کنی چينی مقدمه نيست الزم_

 طال رفتم  ميگشتم شادي براي خوب سوغاتی یه دنبال بودم آلمان وقتی من چيه ميدونی_گفت

 تو یاد به آگاه ناخود که افتاد گردنبند یه به چشمم موقع همون خریدم دستبند یه براش و فروشی

 بشی ناراحت ترسيدم ولی بدم تو به اونو مهمونی شب همون ميخواستم خریدمش منم افتادم

  دارم کننده قانع دليل یه حاال ولی نداشتم کار این براي اي کننده قانع دليل موقع اون چون

 دليلی؟ چه_گفتم

 ؟ نيستيم دوست هم با ما مگه_گفت

 چرا خب_گفتم

 نه؟ مگه...ميدن هدیه همدیگه به دوستاهم_گفت

  باشه داشته مناسبتی یه باید ولی درسته_گفتم

 هدیه بهت ميخوام مناسبت همين به کن فكر شدیم دوست هم با ما که ماهه یك االن خب_گفت

 بدم

  گفتم کنم عوض بحثو اینكه براي

  بخریم قهوه یه بریم بيا_

 گفت و افتادیم راه به دوباره قهوه خریدن از بعد و رفتيم پارك بوفة طرف به هم با و

 چيه؟ نظرت حاال_

 درموردچی؟_گفتم

 هدیه_گفت

 ندادي من به چيزي تاحاال توکه_گفتم و خندیدم
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 کردم فراموش ببخشيد_گفت زدو لبخندي

 وگفت داد بهم و دراورد کتش جيب از جعبه یه و

 باشه طور همين هم تو نظر اميدوارم اومده خوشم ازش خيلی که من_

 گفتم شده تزئين برليان با دورش که قرمزه یاقوت گردنبند یه دیدم و کردم باز رو جعبه در

  کنم قبول اینو نميتونم من قيمته گرون خيلی این_

 تو که اینه مهم ميكنم خرج برات اینا از بيشتر بيوفته پاش نيست مهم برام اصالً این قيمت_گفت

  بياد خوشت

 نهمچي یه تو نداره دليلی و دارم زیاد چيزا این از من که ميدونی ولی قشنگه خيلی این_گفتم

  بدي من به قيمتی گرون کادوي

 ميشم ناراحت خيلی وگرنه کن قبولش ميكنم خواهش نميدن پس رو هدیه_گفت

 ...من شاهين آخه_گفتم

 کنی ناراحت منو نميخواي که تو نده ادامه دیگه_گفت و کرد قطع حرفمو

  بدي بهم بقيه جلوي اینو ميتونستی تو _گفتم

  باشيم تنها ميخواستم_گفت

 نخري برام چيزي دیگه که شرطی به ولی ميكنم قبول اینو_گفتم و زدم لبخندي

  ميكنم سعی_گفت

 بده قول نه_گفتم

 کن آویزونش گردنت به حاال.... ميدم قول_گفت

 و دمب توضيح عماد براي ميتونستم نداشتم اي دیگه چارۀ ولی ميشه ناراحت عماد که ميدونستم

 کمك همب شاهين قفلش بستن تو و انداختم گردنم به و برداشتم گرنبندو همين براي کنم قانعش

 گفت و کرد براندازم نگاهش با بعد و کرد

 ساختند تو براي اینو انگاري مياد بهت چقدر واي_
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 نره یادت قولت ولی شاهين ممنونم_گفتم

  ایناست از بيشتر تو ارزش_گفت و زد لبخندي

 عماد دیمرسي وقتی افتادیم راه به بقيه طرف به و نگفتم چيزي و کردم تشكر ازش لبخندم با منم

 تناراح خيلی که فهميدم نگفت چيزي و کرد من چشماي به هم نگاهی کرد گردنبندم به نگاهی

 گفت نيما بعد بدم توضيح براش نميتونستم شرایط اون تو ولی شده

 باشه مبارك_

 باشه؟ مبارك چی_گفتم

 ميگم گردنبندو_گفت

  شاهينه هدیة این_گفتم

  بده شانس خدا قيمتی گرون هدیة چه_ گفت ندا

  نداره قابلی_گفتم و زدم لبخندي

  داره الزمش صاحبش نكن تعارف_گفت

 حتی ادعم خونه ميرفتيم وقتی تا روز اون بشه تموم جا همين بحث تااین نگفتم چيزي دیگه منم

 زيچي دیگه منم داد جوابمو سردي به اون ولی کردم باز سرحرفو من باري چند نكرد نگاهمم دیگه

 گفتم برگشت موقع نگفتم

 چته؟ تو معلومه_

 نيست چيزیم من_گفت

 ؟ چيه محليا بی این دليل پس_گفتم

  فروختی گردنبند  یه به منو تو واقعاً آویزونه گردنت به جوابش_گفت

  نميكنم عوض چيز هيچ با تورو من حرفيه چه این_ گفتم

  بود رفتهگ بغلش تو تورو گردنبند اون قفل بستن بهانة به که وقتی شد ثابت بهم امروز آره_گفت
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 اندازۀ به زچي هيچ که ميدونی نفروختمتوخودتم اون به چيزیو من ميكنی اشتباه داري تو عماد_گفتم

 نيست مهم برام تو

 تو و باشه اي دیگه چيز شایدم نداریم ماخبر و تولدته نكنه...؟ کردي قبول اینو چرا پس_گفت

  بدونيم ما نميخواي

 شناختی؟ اینطوري منو واقعاً تو_گفتم

 دیديميخن باهاش اینقدر چرا متنفرم شاهين از من که ميدونی تو ميگم دیدم که چيزیو من_گفت

 گفتمي مياید هم به چقدر ميگفت و ميرفت هردوتاتون صدقة قربون...ميگفت؟ چی شادي ميدونی

 همين رايب ميبري لذت ميكنند تعریف ازت دیگران اینكه از تو چيه ميدونی اصالً ميشيد خوبی زوج

  نميشه سرت داري وفا

 گفتم شدم ناراحت خيلی حرفش این از

 ؟ گفتی چی تو_

  نبود خودم دست متأسفم_گفت

  گفتم بگيرم جلوشو نميتونستم جور هيچ و شد جاري چشمام از اشك اختيار بی

 ؟ ميشم پياده دار نگه_

 بودم عصبی من رها_گفت

 دار نگه فقط رویی و چشم بی خيلی_گفتم

 باش آروم رها_گفت

  دار نگه ماشينو کري مگه_گفتم و زدم داد سرش

 ریدپ دهانم از نداشتم منظوري خدا به رها_گفت و صورتم رو گذاشت دستشو و داشت نگه ماشينو

 گفتم و زدم کنار دستشو

 باشی پست اینقدر نميكردم فكر وقت هيچ_
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 رفتم نمم نبود خونه کسی رسيدم وقتی خونه رفتم و گرفتم تاکسی یه و شدم پياده ماشينش از و

 ميكرد ربيشت عصبانيتمو و پيچيد می گوشم تو عماد حرفاي همش کشيدم دراز روتختم و اتاقم تو

 ییعن حسادت یا بذارم عالقه حساب به حرفشو این بزنه من به حرفارو اون تونست چطور اون آخه

 بودم رفك همين تو کرد من به رفتارو این اون که بود کننده ناراحت اینقدر دوست یه از گرفتن کادو

 امولباس و دادم تماس رد منم عماده که فهميدم شماره به نگاهی با دراومد صدا به موبایلم زنگ که

 جيرشوزن عصبانيت با افتاد شاهين گردنبند به چشمم که ميكردم باز موهامو داشتم و کردم عوض

 کردم سعی و کردم بغل وعروسكمو کشيدم دراز تختم رو ميزو رو کردم پرتش و کردم پاره

 دست هب آبی یه و شدم بيدار ميشه دیرت داره دخترم پاشو ميگفت گه مامان صداي با بعد بخوابم

 بابا ميز سر نشستم بخير صبح گفتن با و پایين رفتم لباسم کردن عوض از بعد و زدم صورتم و

 گفت و انداخت بهم نگاهی

 خوابيدي؟ خوب... دخترم بخير صبح_

  نه هميشه مثل_گفتم

 گفت و جلوم گذاشت غذارو ظرف مامان

 شمس؟ آقاي خونة نيومدي دیشب چرا_

 ؟ بودید اونجا دیشب شما مگه_گفتم

 اونجا مياي عماد و النا همراه تو ميكردیم فكر بودیم اونجا ما آره_گفت

 نشدم شما نبود متوجه اصالً و خوابيدم زود بودم خسته من_گفتم

 ندادي جواب تو ولی بگيریم تماس باهات کردیم سعی خيلی ما_گفت

  بودم خواب که گفتم_گفتم

 يرگ بهم مامان که ميكردم بازي غذام با فقط نداشتم اشتها اصالً ولی شدم غذا خوردن مشغول و

 دمش خارج خونه از خداحافظ گفتن با و برداشتم پشتيمو کوله و کردم تشكر مامان از بعد و نده

 بهش اصالً من ولی کرد ترمز پام جلوي عماد هميشه مثل خونه برميگشتم مدرسه از وقتی ظهر

 و دنبالم اومد و شد پياده ماشين از نبود بردار دست اون ولی دادم ادامه راهم به و ندادم اهميت

 گفت
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 بزنم حرف باهات باید رها_

 ندارم تو با حرفی من_گفتم

  شو سوار ميكنم خواهش دارم حرف من ولی_گفت

 بگی بخواي که نيست چيزي دیگه پس نكردم قبول من و کردي خواهی عذر قبالً_گفتم

 دارم گفتن براي چيزا خيلی که ميفهمی کنی گوش اگه تو_گفت

 که من افتاد کالسمون هاي بچه از چندنفر به چشمم دفعه یه ولی نكنم قبول ميخواستم

  مگفت و رفتم ماشين طرف به ببينند منو اونا اینكه از قبل بشم کالس سوژۀ نميخواستم

 دارم زیاد کار من کن عجله_

  گفت و زد لبخندي و شد سوار زود اونم

 دادي بهم دیگه فرصت یه که ممنونم_

  ميشنوم خب خيلی_گفتم

 گفت و کرد روشن ماشينو

 بخوریم؟ چيزي یه بریم اول_

 خونه برو راست یه دارم کار خيلی گفتم نشنيدي مگه_گفتم

 بودم ندیده اخالق بد اینقدر تورو حاال تا_گفت

 دادي نشون بهم دیروز اصليتو صورت هم تو....بزن حرفتو دیدي که حاال_گفتم

 من براي خب دارم دوستت چقدر که ميدونی خودتم تو نبود دلم حرف این کن باور رها_ گفت

 ميكنی برخورد صميمی اینقدر شاهين با تو دیدم که بود سخت خيلی

  بزنی بهم خواست دلت حرفی هر دادي اجازه خودت به همين براي_گفتم

  بودم عصبی من_ گفت

 ميدن نشون خودشونو عصبانيت تو آدما_گفتم
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 نشه تكرار دیگه ميدم قول بهت_گفت

 احاالت چون کنم رفتاري بد باهاش نميتونم من مياد بدت ازش تو چون و منه دوست شاهين_گفتم

 ندیدم بدي ازش

 کنه بغلت ميدادي اجازه نباید ميكردي منو مراعات باید هم تو خب ولی توئه با حق_گفت

 شدي؟ متوجه تو فقط و نشدم متوجه خودم که کرد بغل منو کی اون_گفتم

 خيلی حرفا اون تحمل که کن درك رها شدم ناراحت شادي حرفاي خاطر به بيشتر من_گفت

 بود سخت

 درميوردي من دل از تالفيشو باید چی که خب_گفتم

 كرارت دیگه ميدم قول بيا کوتاه بار این مادرت جون رها ميخوام معذرت گفتم بار هزار که من_گفت

 نشه

 ميبخشمت دادي مادرمو جون قسم چون خب خيلی_گفتم

 گفت و گرفت دستمو و زد لبخندي

 نشی پشيمون وقت هيچ کارت این از ميدم قول بخشيدي منو که خوشحالم_

 گفتم و کشيدم بيرون دستش تو از دستمو

 بدم ادامه رابطه این به حاضرم نگفتم بخشيدمت فقط گفتم من_

 ؟ چی یعنی_گفت

 اجازه خودت به تو االن نميكردم گوش دلم حرف به و نبودم احمق من اگه اینكه یعنی_گفتم

 اراحتن منو تو که باشه کار در اي رابطه نميخوام دیگه بعد به این از کنی بارم حرفارو این نميدادي

  ببخشمت بخوام دائم من و کنی

 داري؟ دوست منو نميگفتی تو مگه_گفت

 از خيلی اگه هستم تعصبيی دختر من باشه کار در اي رابطه نميخوام ولی ميگم هنوزم_گفتم

 این از رغي اگه ولی نميكنم اعتراضی منم شو دوست ميخواد دلت هرکس با برو ميبري رنج تنهایی

 کنند قبولت خانوادم شاید خواستگاریم بيا خواست دلت اگه شد که موقعش کن صبر بود
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 ميكنی؟ تموم چيو همه راحتی همين به_گفت

  همينه درست کار ولی سخته خيلی برام نه_ گفتم

 وگفتم کردم خيابون به نگاهی نكنه اصرار دیگه و کنم فرار ازش اینكه براي و

  بخرم چيزایی یه باید دار نگه جا همين_

 گفتم و شدم پياده منم داشت نگه ماشينو و نگفت چيزي دیگه اونم

  نزنی زنگ بهم دیگه باشه یادت_

 به ترف وقتی و مغازه یه تو رفتم و شدم دور ماشينش از خداحافظ گفتن با و بستم ماشينو ودر 

 تو که این با کردم حبث خونه تو خودمو من مدت این تو و گذشت ماهی دو یكی رفتم خونه طرف

 از چون ميكردم تحمل ولی باشم ها بچه با ميخواست دلم و ميرفت سر خيلی ام حوصله خونه

 دلم تو چی بشه متوجه که بشم رو به رو باهاش نميخواستم و بودم غمگين خيلی عماد دوري

 عادي خيلی من و بود همراهشون عمادهم البته و اومدند دیدنم به دوبار یكی ها بچه ولی ميگذره

 و شدم تهخس تنهایی همه این از اینكه تا نيوفتاد ما بين اتفاقی هيچ اینكه مثل کردم رفتار باهاش

 زدیكن دیگه جاي یه برم ميخواستم عماد مدرسة به نه البته موسيقی کالس برم گرفتم تصميم

 وارد وقتی نام ثبت براي رفتم و برداشتم مدارکمو و کردم پيدا رو خونه به موسيقی مدرسة ترین

 المس _گفت و زد لبخندي من دیدن با که بود نشسته اونجا جوون خانم یه شدم مدرسه مدیر اتاق

   کنم کمكتون ميتونم خانم

  اومدم نام ثبت براي.... سالم_گفتم

 گزاربر دیروز ما آزمون متاسفانه که کنيد شرکت ما ورودي آزمون تو اول باید نام ثبت براي_گفت

 کنيد صبر ماه یك باید شد

  کنم شروع ابتدائی کالساي از ميخوام نيستم بلد چيزي من_گفتم

 من به بدید مدارکتونو پس_گفت

 يزشم کشوي تو گذاشت شناسائيمو کارت و داد تشكيل پرونده برام اونم دادم بهش مدارکمو منم

  گفت و

  بمونه گرو اینجا این باید_
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 چرا؟_گفتم

  ميدیم پسش بهتون شد تموم کالساتون دورۀ وقتی و اینجاست قانون این_گفت

  نيست مانعی_گفتم

 نقدي؟ یا قسطی ميكنيد پرداخت چطور کالسارو شهریة_گفت

 ميدم االن همين همشو_گفتم

 وارد عماد که ميشدم خارج اتاق از داشتم شد تموم کارم وقتی و دادم بهش کالسارو شهریة و

  گفت و پاشد احترامش به خانم اون و شد اتاق

  آقا سالم_

 گفت و کرد من به رو و نكرد اون به توجهی عماد

 دونستی قابل مارو کدۀ هنر عجب چه... سالم_

 نميذاشتم توش پامو وقت هيچ توئه به مطعلق اینجا ميدونستم اگه_گفتم

 بري نميدم اجازه راحتيا همين به گذاشتی که حاال_گفت

 بدید پس مدارکمو شدم منصرف من_گفتم

  بودي اومده نام ثبت براي پس_گفت

   شدم منصرف ولی_گفتم

 ولی نیک شرکت کالسا تو باید نداري برگشتی راه دیگه و شده سيستم وارد اسمت متأسفم_گفت

  نداري مدرك فقط منی استاد تو که ميدونند اینو همه اما کنی صبر باید شده برگزار دیروز ما آزمون

  بده مدارکمو و نكن اذیتم پس کنم تلف تو با که ندارم وقتی من بریز زبون کم_گفتم

  نميشه که گفتم متأسفم_گفت

  گفت و کرد خانم اون به رو و

  ندارند آزمون به احتياجی ایشون بكن جدید ليست وارد خانمو این اسم_
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  نميكنم شرکت کالسا این تو من... گفتم چی من نشنيدي اینكه مثل_گفتم

  نميشه جان رها متأسفم_گفت

 نميبينی اینجا منو دیگه چون متأسفم منم_گفتم

  کردم اعالم ورودمو سالم گفتن با رسيدم افتادموقتی راه به خونه طرف به و شدم خارج اتاق از و

 گفت و اومد مامان که بودم نيورده در کفشامو هنوز

 کردي؟ نام ثبت موسيقی کالس تو_

 نه_گفتم

 نميكنی؟ شرکت کالسات تو ميگند و زدند زنگ موسيقی مدرسة از چرا پس_گفت

 چی؟_گفتم

 نشدي حاضر کالسا سر تو ولی شده شروع کالسا است هفته یك ميگفت خانمه اون_گفت

 گفتم و پوشيدم کفشامو دوباره

 برميگردم االن من_

 ميري؟ داري کجا_گفت

  برميگردم زود_گفتم

 مميخواست بود بسته در و نبود اونجا کسی ولی عماد کدۀ هنر به برگشتم و شدم خارج خونه از و

 گفت که شنيدم عمادو صداي که خونه برگردم

 وفایی خانم برگشتی زود_

 نكردي؟ پيدا مامانم از بهتر صالحی من شكست براي تو_گفتم

 کرد؟ سرزنشت مامانت_گفت و خندید

 چيه؟ تو کاراي این معنی_گفتم

 بكنه کاري هر آموزم هنر نميدم اجازه و قابليم مدیر من_گفت
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  توام آموز هنر من گفته کی_گفتم

 بدم؟ نشونت ميخواي... دارم مدرك_ گفت

 ميشم حاضر سرکالسا فردا از من بردي تو استاد باشه_گفتم

 کنم برخورد چطور سرکش شاگرداي با ميدونم من_گفت و زد لبخندي

  درسته کارتون شما_گفتم

 حبتص آقا یه با و ایستاده مغازه یه تو دیدم برگشتم و خریدم ماژیك یه کتابفروشی از رفتم و 

  استاد یگرفت کم دست منو نوشتم کاپوتش رو و کردم نقاشی براش سفيدشو ماشين منم ميكنه

 و ردماو در ماشينشو دزدگير صداي شدن سوار از قبل و گرفتم تاکسی یه و  بياد خوشت اميدوارم

 خيابونمون سر و شدم تاکسی سوار و کردم اشاره ماشين به براش شد خارج مغازه اون از وقتی

 بود ردس خيلی هوا نيومد شدم منتظر چی هر ولی ببينم ماشين اون با عمادو قيافة که شدم پياده

 بخورم هوهق یه و بود خيابون طرف اون که شاپی کافی تو برم گرفتم تصميم بشم گرم اینكه براي

 حسابی منو کرد توقف پام کنار که ماشين ترمز صداي ميشدم رد خيابون از داشتم که همين

 که گمب بهش چيزي یه که رفتم ماشين رانندۀ طرف به کنم توجه ماشين به اینكه بدونه ترسوند

 گفتم عماده رانند دیدم

 ماشين نه کنی سواري االغ باید تو_

 ترسيدي؟_گفت

  نه_گفتم

 پریده؟ رنگت چرا پس_گفت

 سرده؟ چقدر هوا نميبينی_گفتم

 ميري؟ داري کجا_گفت

 بخورم قهوه ميرم دارم ميگم بهت ولی نداه ربطی ت به اینكه با_گفتم

 خوب جاي یه ببرمت شو سوار_گفت

 شدم منصرف اصالً...شدي خاله پسر زود_گفتم
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 بشم خاله پسر بایدم اوردي ماشينم سر به که بالیی این با_گفت

  مرفت خونه طرف به و شدم دور ازش خداحافظ گفتن با و زدم لبخندي و کردم ماشينش به نگاهی

 هک بودم بسته عهد خودم به ولی بشم حاضر سرکالس شدم مجبور مامان اصرار به روز اون فرداي

 بردم پونز چندتا خودم با همين براي سالمت به برو بگه و بده مدارکمو عماد خود که کنم کاري

  گفتم و کنارش رفتم دیدم راهرو تو عمادو رسيدم وقتی

 استاد سالم_

  اومدي سرعقل که خوشحالم... سالم_گفت

  طور همين منم_گفتم و زدم لبخندي

 تمگذاش پونزارو اون ار یكی و شدو کالس وارد و شدم دور ازش بشم جوابش منتظر اینكه بدونه و 

 مغرورانه و شد کالس وارد هم عماد اومدند ها بچه همة وقتی جام سر نشستم و صندليش رو

 مثل که نكشيد طولی ولی  صندلی رو نشست و کرد زد گوش کالسو قوانين و کرد من به نگاهی

 دکردن خندیدن به شروع ها بچه همة کشيد بيرون پشتش از پونزو و پرید جاش از ها گرته برق

 ردک نگاه من به و جاش سر نشست دوباره عماد و شد آروم کالس وقتی و نخندیدم اصالً من ولی

  گفتم و زدم لبخندي

 ميكنند استادشون با زیاد شوخيا این از شاگردا استاد نداره اشكالی_

  طبعند شوخ خيلی هم ها استاد که اینه مدرسه با اینجا فرق_ گفت و داد تكون سري

  نكنم فكر_گفتم

 كی کرد کار به شروع نگفت چيزي دیگه اونم کردم سرگرم باهاش خودمو و برداشتم گيتارمو و

  گفت و کرد ساعتش به نگاهی بعد ساعت

 بينمتون می ویالن کالس تو بعد و کنيد استراحت دقيقه ده_

 هی روي و خریدم قهوه یه بوفه از رفتم و شدم خارج کالس از کيفشو تو گذاشتم گيتارمو منم

 گفت و نشست کنارم اومد که شدم خوردن مشغول و نشستم نيمكت

 تنهایی؟ چرا_
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 داري؟ مشكلی من تنهایی با_گفتم

 کنم صحبت باهات من بخواي شاید گفتم..... نه_گفت

 توئه با صحبت خوام نمی من که چيزي تنها... باشی احمق نمياد بهت_گفتم و خندیدم

  گفت و کرد سفيدم کت به نگاهی

  مياد بهت سفيد رنگ چقدر_

 فهمم نمی حرف این از منظورتو ولی مياد من به چيز همه_گفتم

  ميوفته اتفاقی چه روش بریزه قهوه اگه بدونم ميخواستم_گفت

  گفتم لباسم رو ریخت قهوه از خرده یه و برد باال اشو قهوه ليوان و

  کنم کار چی سرد هواي این تو من حاال کردي کار چی دیوونه_

  نكردي باور طبعند شوخ اینجا اساتيد گفتم که بهت_گفت

 کنم؟ چيكار کثيف لباس این با من حاال_گفتم

 بياري درش ميتونی_گفت

 ميكشمت خوردم سرما اگه نپوشيدم زیرش زیادي چيز_گفتم

  بياي کنار لباست کثيفی با ميتونی_گفت

  ميدم ترجيح کثيفی به مرضيو من_گفتم

  گفتم و اوردم در کتمو و

  باش مطمئن اینو ميكنم تالفی ولی_

 یه هب چشمم که کنم تالفی چطور که ميكردم فكر این به و کالس تو رفتم و شدم بلند جام از و

 کالس وارد ها بچه همة وقتی و کردم آب از پر سطلو رفتم زد سرم به فكري یه افتاد خالی سطل

 وارد دعما وقتی نيوفته که بودم مراقب و ایستادم در کنار و کالس در باالي گذاشتم سطلو شدند

 زمين رو افتاد و سرش تو خورد مستقيم سطل خود بشه خالی سطل آباي اینكه جاي به شد کالس

  گفتم و پاهام رو گذاشتم سرشو و دویدم طرفش به بودم ترسيده حسابی که من
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 خوبه؟ حالت تو عماد_

 تو اونو شد جاري چشمام از اشك اختيار بی شده بيهوش شدم متوجه و نداد جوابمو وقتی ولی

  ميكردم تكرار مدام و ميكردم گریه فقط و بودم گرفته بغلم

  پاشو ميكنم خواهش... پاشو کردم غلط عماد_ 

 حرف وداشتم گرفتم اورژانسو شمارۀ برداشتم موبایلمو گوشی منم نميخورد تكون اصالً اون ولی

 گفت و گرفت دستم از گوشيد دفعه یه که ميزدم

  کردم کم روتو دیدي_

 گفتم و فشردم ام سينه به سرشو شدم خوشحال خيلی خوبه حالش دیدم وقتی

  اوردم کم  خوشحالم_

 خوبه؟ حالت تو_ گفتم و بوسيدم سرشو و

 نباش نگران خوبم من_وگفت کرد پاك اشكامو

 گفت و شد خيره من چشماي به و شد بلند جاش از و

 شد؟ نگرانم_

  کنند زندانيم قتل جرم به زندگيم اول نميخواد دلم... معلومه خب_گفتم

 روب ميخواي اگه کارتت اینم بيا_گفت و اورد در شناسائيمو کارت کتش جيب از و داد تكون سري

 ازش نكردکارتو خوشحالم ميكردم فكر که طور اون ولی ميخواستم من که بود چيزي همون این

  گفتم و انداختم بهش نگاهی و گرفتم

 ميكنی؟ بيرونم داري_

  بكنی ميتونی داري دوست کاري هر خودته به مطعلق اینجا حرفيه چه این_گفت

 ميكنم تعطيل امروزو کالس و ميكنم استفاده فرصت این از پس_گفتم

 ميكنی؟ کارو این چرا_گفت
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 كنممي بگی تو کاري هر منم بيمارستان بياي همراهم بعد و بكنم کارو این بدي اجازه اگه_گفتم

 ميرم برو بگی و ميمونم بمون بگی

 بيمارستان؟ چرا_گفت

 نيست چيزیت که بشه راحت خيالم ميخوام_گفتم

 ... ميخوام چون ميدم گوش حرفت به خوبه حالم اینكه با_گفت

  بگو اتو خواسته آزمایش جواب از بعد_ گفتم و کردم قطع حرفشو

  بگی تو هرچی_ گفت و زد لبخندي

 بریم پاشو پس_گفتم

 عدب و گرفت اسكن تی سی سرش از و  بيمارستان رفتيم هم با دو هر و کرد تعطيل کالسو اونم

 ادعم ميدادم فشار و بودم گرفته عمادو دست که داشتم اضطراب اینقدر من دکتر پيش رفتيم

  گفت و کرد بهم نگاهی

 ؟ داري استرس اینقدر چرا رها چيه_

 ...الل زبونم ميترسم توام نگران خب_گفتم

 اون بشه راحت خيالت که توئه خاطر به فقط اینجام اگه من جان رها_ گفت و کرد قطع حرفمو

  نخورد من توسر اصالً سطل

  افتاد اتفاقی چه دیدم خودم من کنی آروم منو ميخواي فقط تو_گفتم

  گفت و کرد بهمون نگاهی دکتر

 خانم؟ مضطربی اینقدر چرا_

 توسرش بخوره سطل اون شدم باعث من آخه_گفتم

 من سر تو خورده سطل اون ميكنه فكر ایشون دره باالي آب سطل همون جریان_ داد ادامه عماد

 بترسونمش ميخواستم فقط من نيست طور این ولی
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 تهدیدش خطري هيچ و سالمه و صحيح نامزدتون جون دختر ناراحتی بيخود_ گفت و خندید دکتر

  نميكنه

 برام هک بودم خوشحال اینقدر شد برداشته دوشم از سنگين بار یه انگاري گفت اینو دکتر وقتی

 ازو کرد بغل منو اونم و کردم حلقه عماد گردن دور دستامو نه یا درسته کارم این و کجام نبود مهم

 گفت و کرد بلند زمين رو

 خوبه حالم من گفتم دیدي_

 گفتم و صورتش به چسبوندم صورتمو بعد و نگاهش فقط و نگفتم چيزي

  ميكشه منو نبودنتم فكر حتی دارم من که هستی چيزي ارزشترین با تو_

 بال و آغوشش تو کشيد منو حرفی هيچ بدونه و زمين رو گذاشت منو اونم کردم جدا ازش خودمو و

 رشارس وجودم کردم احساس کردم احساس نفسشو گرمی وقتی بوسيد منو و لبام رو گذاشت شو

 احساسمون وقت هيچ که بود این ميخواستم خدا از لحظه اون تو که چيزي تنها و عشقشه از

 گفت شدیم جدا هم از وقتی نشه عوض هم به نسبت

 ؟ باشی کنارم در هميشه براي حاضري_

 کردي خرم بالخره_وگفتم زدم لبخندي

 کردي فكر چی پس_گفت و خندید

 گفتم نبود دکتر ولی کنم تشكر دکتر از ميخواستم

 کو؟ دکتر پس_

 گذاشت تنها مارو دکتر_گفت

  نجيبی دکتر عجب_گفتم

 ؟ بریم مياي شد راحت خيالت که حاال_ گفت و خندید

  بریم_گفتم

 تو هم با عماد منو خورشيد غروب نزدیك تا روز اون شدیم خارج دکتر متب از هم با دو هر و

 خودش پيش یادگاري عنوان به خودمو کت و خرید برام دیگه کت یه اون و ميزدیم قدم خيابون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

94 

 

 بهش منميخواست ولی بودم نوشته نامه یه براش بيوفته اتفاقا این اینكه از قبل من و داشت نگه

 نشد نامه اون متوجه وقت هيچ اونم و دارم برش کردم فراموش و بود کتم جيب تو نامه اون و بدم

 يانک خانوادۀ روز اون کرد باریدن به شروع آسمان که زود صبح از بارید سنگينی برف بعد روز سه

 اینكه براي و کردم دعوت هم احمدو دایی خانوادۀ زدم زنگ من و بودند دعوت ما خونة شمس و

 ادندفرست دخترارو بقية و من و کنند کمك مامانم به که اومدند زودتر و خانما بود تنها دست مامان

 از هم ام بودیم خسته خيلی و بودیم کرده بازي برف حسابی ما روز اون چون کنيم استراحت که باال

 هم با و دادیم جا من تخت رو خودمونو جوري یه نفرمون پنج هر و من اتاق تو رفتيم خواسته خدا

 بيدار هم رو بقيه اومدند آقایون که فهميدم مياد سروصدا پائين از دیدم شدم بيدار وقتی خوابيدیم

 گفتم و زدم شانه هم موهامو و کردم عوض لباسمو من ميكردند مرتب خودشونو بقيه وتا کردم

 ؟ دیگه بریم ها بچه_

 کو؟ گردنبندت پس_ گفت شادي

 گفتم عمداً ولی شدم منظورش متوجه

 ؟ نميبينی مگه ایناهاش_

 ميگم شاهينو کادوي نبود این منظورم_گفت

 ميزه روي جعبه تو_گفتم

 کن آویزون خودت به اونو_گفت

 شده پاره زنجيرش نميشه_گفتم

 ؟ چطوري آخه_گفت

 و هشب کرد گير دستش دفعه یه ميكردم شوخی دوستم با داشتم.... اوردي گير وقت شادي_گفتم

  شد پاره زنجيرش

 یگهد بریم بياید_ گفتم و کردم باز اتاقو در و ندادم اجازه بهش دیگه من که بگه چيزي ميخواست

 ور همه نظر سالم گفتن با من پائين رسيدیم وقتی اومدند همراهم هم اونا و شدم خارج اتاق از و

 شاهين هميشه مثل و نشستيم جوونا کنار همه با احوالپرسی از بعد و کردم جلب خودم به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

95 

 

 و کردم عماد به رو ندادم اجازه بهش من بار این که بشه ور حمله بهم سواالتش با ميخواست

 گفتم

 ؟ شد تشكيل کالس امروز_

 نيومدي؟ چرا... آره_ گفت

 نشد ولی بپرسم و بزنم زنگ ميخواستم بشه تشكيل کالس هوا این تو نميكردم فكر_گفتم

 کنيم تمرین بيشتر تا بيا زودتر فردا نداره اشكالی_گفت

  تعطيله فردا معلومه که طور این_گفتم

 اسكی بریم بود تعطيل اگه_ گفت النا

  باشيم اونجا روز چند باید رفتيم اگه نداره فایده روزه یك اسكی_گفتم

 ميگذره خوش خيلی بهمون خوبيه فكر_گفت شادي

 باشه بد هوا امروز مثل هم فردا ممكنه_گفت عماد

  ميریم بود خوب هوا اگه_ گفت النا

  کنيم استفاده فرصت این از بهتره نرفتيم بيرون جمعی دسته وقته خيلی_گفت نيما

  موافقم منم_ گفت شاهين

 هم بزرگترامون و اسكی بریم فردا که گرفتيم تصميم هم سر آخر و داد نظري یه کسی هر خالصه

 از بعد ببرم مهمونا براي که دستم داد چایو سينی و زد صدا منو رویا بعد بریم که دادند اجازه

 گفت شاهين که جام سر بشينم ميخواستم چایا کردن پخش

  بدم نشونت چيزي یه ميخوام اینجا بيا رها_

  بده نشون همه به خب_گفتم

  موبایله کيليپ یه ميدم نشون هم بقيه به بعد_ گفت

  گفت و داد بهم موبایلشو اونم و نشستم کنارش منم

  ؟بدي انجام نمایشی حرکات دختر این مثل ميتونی تو... ميكنه شنا چطور دختره این ببين_
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 نداره نشد کاري هيچ _گفتم

 کنی؟ شنا این مثل ميتونی یعنی_گفت

 کنم شنا ميتونم اینم از بهتر کنم تمرین اگه_گفتم

 داري نفس به اعتماد خيلی تو_گفت

  هيچ که گفتم کنی شنا اون مثل ميتونی هم تو_گفتم

  کنی شنا ميتونی این از بهتر خيلی کنی اراده اگه تو نداره نشد کاري

  داشتم من تورو نفس به اعتماد از خرده یه کاش اي_گفت

 گفتم زد صدام النا که بگم چيزي ميخواستم

 پيشت ميام االن کن صبر جان النا_

  گفت و کرد گوشی نمایش صفحة به نگاهی شاهين

 بگم؟ بهت رازیو یه ميتونم_

  ميكنم گوش منم بگو داري اعتماد بهم اگه خودته ميل_گفتم

 ندارم نفس به اعتماد ميگم همين براي ميترسم خيلی آب از من راستش_گفت

 بود گفته من به اي دیگه چيز شادي ولی_گفتم

  ترسيدم آب از بودم آلمان وقتی من نگفته دروغ تو به شادي_گفت

 چيه؟ جریان_گفتم

 بود رورمغ خيلی داشت که هنري خاطر به اون منه همكالسياي از یكی ميبينی که دختري این_گفت

 کم روشو گرفتم تصميم باشه راحتی کار باید کردن شنا طور این ميكردم فكر تو مثل منم راستش

 و بشم خفه بود نزدیك و اوردم کم نفس ولی زدم شيرجه متر شش عمق با استخر یه تو و کنم

  نكردم شنا دیگه بعد به روز اون از داد نجاتم دختر اون

  بدم شكستش بالخره تا ميكردم تمرین روز و شب از ترسيدن جاي به بودم تو جاي اگه من_گفتم
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 شكستم خاطر به منو وقت هيچ اون کرد برخورد خوب من با بود مغرور خيلی اینكه با اون_گفت

 برم آب طرف نتونم دیگه که شد باعث همين و نرفتم دنبالش دیگه همين براي نكرد مسخره

 تموم کيليپ ویدئو اون هنوز چون ندادم جوابشو بار این من ولی زد صدام النا دوباره موقع همون

 گفت بود نشده

 ميكنی شنا خوب خيلی حتماً هم تو_

 ونچ نترسيدم آب از وقت هيچ مدت این تو و گرفتم یاد کردنو شنا که بودم بچه خيلی من_گفتم

  مرگه برادر ترس قدیميا قول به بترسه آب از که ميشه خفه آب تو کسی بخشه زندگی آب

 نميترسی؟ چيز هيچ از تو یعنی_ گفت

 که تندهس هم چيزا بعضی ولی نميترسه چيز هيچ از باشه داشته اعتماد خودش به که کسی_گفتم

 درنده حيوانات یا نما دوست دشمن مثل ميبينی آسيب وگرنه ترسيد ازشون باید

 چيه؟ نما دوست دشمن از منظورت_گفت

 به يا ضربه همچين نميتونه دشمنی هيچ که ميخوره دوستش از اي ضربه آدم وقتا گاهی_گفتم

 بزنه دشمنش

 خوردي؟ اي ضربه همچين حاال تا تو_گفت

 نيوفته برام اتفاقی همچين وقت هيچ اميدوارم.... نه_گفتم

 نگاهم عهدف یه که پاشم ميخواستم و شاهين به دادم گوشيو بود شده تموم کيليپ ویدئو اون دیگه

 رفتگ ازم نگاهشو فقط نداد نشون واکنشی هيچ ولی بود عصبی خيلی اون خورد گره عماد نگاه به

 من و پرسيد دیگه سوال یه که پاشم ميخواستم و کردم تشكر شاهين از منم نكرد نگاهم دیگه و

 و کرد پيچم سوال با و داشت نگه منو ساعت یه نزدیك طور همين و بدم جوابشو شدم مجبور

  گفت ندا اینكه تا پاشم اونجا از النا بهانة به که نزد صدام هم النا دیگه

  دارم کارت بيا پاشو رها_

 گفتم و کشيدم عميقی نفس و ندا کنار رفتم و پاشدم خواسته خدا از منم

 ؟ جان ندا چيه_
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  کنيم بازي بيار شطرنجتو برو_ گفت

 و نشستم عماد کنار رفتم منم شدند سرگرم ها بچه و اوردم کورشو و خودم شطرنج رفتم منم

 گفتم

 همه؟ تو اخمات چرا تو_

 ميكنه درد سرم خرده یه نيست چيزي_گفت

 ميكنه؟ درد سرت فقط_گفتم

 تنهاست شاهين برس مهمونات به برو پاشو حاال... آره _گفت

 شاهينه؟ مشكل پس آهان_گفتم

  برو پاشو منه سردرد مشكل... نه_گفت

 ؟ بيارم قرص برات ميخواي_گفتم

 گفتم نگفت چيزي و کرد چشمام به گذرا نگاهی

  بود داشته نگه خودش کنار زور به منو اون که دیدي نشو بچه عماد_

 نداره ربطی من به_گفتم

 چيه؟ بازیا این پس_گفتم

 بازیه؟ من سردرد... ميزنی؟ حرف بازي کدوم از_گفت

  است بهانه سردردت که ميدونی خودت_ گفتم

 ميشی ناراحت ميگم چيزي یه نيست خوب حالم من برو پاشو رها_گفت

 کنيم تماشا برفو باریدن حياط تو بریم پاشو_گفتم

 نداره تماشا برف باریدن سرد هواي این تو...؟ شدي دیوونه_گفت

  راحتی طور هر_گفتم

  گفتم و اوردم قرص براش رفتم و شدم بلند جام از و
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 حسادتو حس کن سعی ائيه دیگه چيز ناراحتيت اگه اینوبخوراما ميكنه درد سرت واقعاً اگه_

 کنی سرکوب

 هم اب هم شادي و وندا ميكرد بازي نيما با شاهين شدم ها بچه بازي تماشاي مشغول و نشستم و

 این از نم و بشه نوبتشون تا بودند منتظر و ميكردند نگاهشون من مثل هم بقيه و ميكردند بازي

 ايبر داشتم احتياج آرامش به و ميكرد اذیتم ها بچه صداي سرو و بودم ناراحت خيلی عماد رفتار

 لين من با که نداره اعتماد من به مگه آخه ميداد عذابم خيلی عماد حسادت این حياط تو رفتم همين

 ازش ريگي جلو و شد جاري اشكم اختبار بی بزنم حرف دوستم با ندارم حق من یعنی ميكنه رفتارو

  تگف و دوشم رو انداخت پالتومو و اومد النا که کشيد طول چقدر نميدونم بود سخت خيلی برام

 ؟ وایسادي اینجا چرا تو_

  بشم آروم ميخواستم بودم عصبی خرده یه نيست چيزي_گفتم

 گفت؟ بهت چيزي عماد_گفت

 اب فقط بگم چی باید نميدونستم...ميدونه؟ مارو ماجراي اون یعنی شدم شوکه سوالش این از

 گفت کردم نگاهش فقط تعجب

  ميزدید حرف هم با دیدم_

 نگفت بهم چيزي اون نه_گفتم

  حساسه خيلی داره دوستشون خيلی که کسایی روي من داداش رها_ گفت

  نبيندشون کسی که بذارند درشو و چاه تو برند باید اونا پس_گفتم

 متنفره شاهين از اون که اینجاست مشكل_گفت

 تنفرم کسی از نميتونم و نميرم زور حرف بار زیر که اینه من مشكل و خودشه مشكل این_گفتم

 باشم

  بكن مراعاتشو خرده یه هم تو خب_گفت

 ميدونی؟ چی تو النا_گفتم

 خبرم با چيز همه از من_گفت
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  باشه دار راز نميتونه اون یعنی_گفتم

 حرفاتونو اتفاقی روز یه من نگفت بهم چيزي اونم نيستم غریبه که من... دختر آي_گفت

 بودم کاراتون از بعضی شنيدموشاهد

 بشه دعوامون که نكنم کاري ميكنم سعی کنم رفتار خوب باهاش ميكنم سعی هميشه من_گفتم

 دهبو همين دعوامون دليل هربار و کردیم دعوا دوبار حاال تا ميكنه اذیت منو حسادتاش با اون ولی

 شههمي که ميخواد نميخواد دوستی براي تورو ميگه اون بدي تغييرش باید بارفتارت تو_گفت

 کنی عوضش ميتونی که هستی کسی تنها پس کنی ازدواج باهاش ميخواد باشی کنارش

 نميره جوب یه تو هم با آبمون نكنه عوض اخالقشو این اگه_گفتم

 که شكلی هر به ميتونی نرمه موم مثل اون نيست اخالق بد اونقدراهم نكن نگاه ظاهرش به_گفت

 ميكنم کمكت منم کنی پيدا راهشو باید فقط بياري درش بخواي

 حسوده خرده یه فقط نيست اخالق بد اصالً اون من نظر به_گفتم

 گفت و ام شونه رو انداخت دستشو

  برمياي ازپسش تو که ميدونم من... باش مطمئن عزیزم ميشه درست_

 گفت و بوسيد صورتمو و کرد پاك اشكامو و

 نخوردي سرما تا داخل بریم بيا_

 هینگا عماد شدیم پذیرائی سالن وارد وقتی  داخل رفتم همراهش و زدم لبخند یه فقط جوابش در

 نشستم و ندادم اهميت بهش دیگه منم چرخوند صورتشو توجهی بی با بازم و انداخت بهم گذرا

  گفتم و ها بچه کنار

 ميكنه؟ رغابت من با کی... منه نوبت دیگه_

 بدم شكستت ميخوام امشب که بشين بيا منتظرتيم وقته خيلی_گفت شاهين

 بخوري شكست تا ميكشه طول دقيقه پنج_گفتم

 اون کردم ماتش و کيش زود خيلی گفتم که طور همون و شدم بازي مشغول و چيدم هامو مهره و

 گفتم نميگفت چيزي و بود شده خيره ها مهره به فقط که بود شده شوکه اینقدر
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 شده شوکه زیادي بياره قند آب شاهين براي یكی_

 گفت و خندید بقيه مثل هم شاهين انداخت خنده به رو همه من حرف این

 کنيم بازي دیگه دست یه باید شد چی نفهميدم اصالً من_

 بشی شوکه بازم ميترسم_گفتم

 ميكنم جمع حواسمو دفعه این نترس_گفت و خندید

  ميبازي دقيقه چهار طی دفعه این باشه_گفتم و چيدم هامو مهره

  کنيم تعریف و ببينيم_ گفت و خندید

 گفت دادم شكستش زود خيلی من گفتة طبق دوباره و

 دادي؟ شكست منو سریع اینقدر چطوري تو نميفهمم من_

  دیگه اینيم ما_گفتم و خندیدم

 ميدم شكستت دیگه دفعة بترسم ازش که نيست آب این_گفت

 بدي؟ شكستم االن همين ميخواي_ گفتم

 معلومه_گفت

  کنيم بازي دیگه بار یه بيا پس_ گفتم

  گفتم و چيدم دوباره هامو مهره و

  بگيري منو حرکات جلوي کن سعی فقط بار این_

 و دش منجر من شكست به کشيدولی طول خيلی بازیمون بار این و کرد عمل من گفتة طبق اونم

  گفتم کرد خوشحال خيلی شاهينو این

  نيست ممكن غير کاري هيچ باشی بلد راهشو اگه دیدي حاال_

 خوردي شكست عمداً تو چون ندارم قبول بردو این  شدم خوشحال که این با_گفت و خندید

 دادم تنشون راهشو فقط من نميكشيد طول اینقدر بازیمون که بودم کرده کارو این عمداً اگه_گفتم
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  دختر اي معرکه تو_گفت

 دیدي کجاشو حاال_گفتم و خندیدم

 اونم زدم حرف باهاش نه و کرد نگاهش نه ولی عماد کنار نشستم و ندا به دادم جامو و وپاشدم

 دادمن اهميت بهش من ولی بزنه حرفی که کنم نگاهش منم که بود منتظر کرد نگاهم خرده یه اول

 شپي توي گذاشتم و گرفتم پوست ميوه خرده یه ميكردم تماشا هارو بچه بازي که طور همين و

  گفتم و عماد به دادم و گرفتم پوست جداگانه هم دیگه یكی و دستی

  شو مشغول نشين کار بی_

 تكه یه من ظرف از اومد و شد متوجه نيما شدم ميوه خوردن مشغول کنم نگاهش اینكه بدونه و

  گفت و برداشت سيب

  ميرسيد ما به هم یكی کاش_

 نداري دست خودت مگه_ گفتم و خندیدم

  داره اي دیگه مزۀ عمه دختر دست از ميوه خوردن ولی دارم چرا_ گفت

  بگيرم پوست ميوه ندارم حالشو بگو_گفتم

 ها مایه همين تو چيزي یه_گفت و خندید

 ستمنش سرجام برگشتم دوباره و بقيه براي بردم و گرفتم پوست دیگه ميوۀ خرده یه منم رفت و

  گفت عماد که نكشيد طولی

  نميشدم ناراحت نبودي خوب اینقدر اگه_

 بكشم عذاب اینقدر که حقمه خوبم چون_گفتم

 ميدي عذاب منو داري تو_گفت

  نكردم اشتباهی کار من_گفتم

  گفت مامان که آشپزخونه تو رفتم و کردم جمع هارو ميوه آشغاالي و شدم بلند جام از و

 خوري غذا سالن تو بياید حاضره شام بگو برو دخترم_
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 رفتم خوري غذا سالن به مهمونا رفتن از بعد و کردم دعوت شام خوردن به رو همه و رفتم منم

 روي نشستم ممن بود عماد کنار که صندليی جز بود پر صندليا همة پيوستم بقيه به و شستم دستامو

 ردمک صبر و کردم تشكر ازش کنم نگاهش اینكه بدونه منم کشيد غذا برام عماد و صندلی همون

 رفظ به چشمم که نكشيد طولی کردم خوردن به شروع منم شدند خوردن مشغول بزرگترا وقتی

 یه و برداشتم چنگال یه منم ميكرد بازي غذاش با فقط و بود نخورده دست کامالً افتاد عماد غذاي

  گفتم و گرفتم طرفش به و زدم بهش ساالد خرده

  کردم درست من سسشو کن امتحان اینو_

 با ینبارا ولی کردم تكرار امو جمله دوباره منم نداد هم جوابمو اصالً بود ناراحت خيلی اینكه مثل ولی

 دوساال و بگيره ازم چنگالو شد مجبور اونم شد کشيده ما طرف به همه نگاه و گفتم بلند صداي

 آقاي ساالد خوردن از بعد و بچشند منو سس که برداشتند چنگاالشونو همه بعد کنه امتحان

 گفت شمس

 است خوشمزه خيلی سس این_

 هم آور ااشته تازه عاليه خون چربی و قند و فشار واسه مفيده هم خيلی نيست خوشمزه فقط_گفتم

 نداره عوارضی هيچ که شدم مطمئن و آزمایشگاه بردمش هست هم بهداشتی البته و هست

 کردي؟ درستش چطور_ گفت خانم ایران

  داره خرج گرفتنش یاد  گرفتم یاد فرمولشو تا خوندم آشپزي و  پزشكی کتاب کلی من_گفتم

  گفت و گزید دندان به پائينشو لب مامان

 دخترم؟ حرفيه چه این رها_

 ينویسمم دستورشو بعداً کردم شوخی فقط نيستم مادیی آدم من که ميدونند همه اینو مامان_گفتم

 ميدم بهتون و

  دادي اي عاقالنه جواب دخترم آفرین_ گفت و اورد لب به رضایت روي از لبخندي شمس آقاي

 اینقدر شمس آقاي ولی بدند ادامه خوردن به نشده سرد غذا تا که نگفتم چيزي و زدم لبخندي

  گفت و کرد بابا به رو بعد و بود مانده خيره من به طور همين که بود شده من برخورد شيفتة

  است االده فوق اون بدونی دخترتو قدر باید_
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 گفت و زد لبخندي و کرد من به نگاهی بابا

 نداره کم من دختر از چيزي هم شما دختر خودتونه از خوبی_

 شد خوردن مشغول و نگفت چيزي دیگه و کرد عماد به هم نگاهی و کرد من به نگاهی دوباره اون

 واضافي ظرفاي داشتم و پذیرائی سالن تو رفتم و کردم تشكر مامان از و کردم تموم غذامو منم

  شد متعجب باعث ندا کار این گوشه یه نشست بگه چيزي اینكه بدونه و اومد ندا که ميكردم جمع

  گفتم و کنارش نشستم ناراحته چيزي یه از اینكه یعنی نميگه چيزي وقتی اون

 ساکتی؟ ندا شده چی_

 کرده مشغول فكرمو دوش هر که افتاد اتفاق دوتا دانشگاه تو نيست چيزي_گفت

 بد؟ یا خوبند اتفاقات این حاال_گفتم

 بد هم خوبه هم_ گفت

 ؟ شده چی ببينم بگو_گفتم

 کشت خودشو دنشگاه تو یكی امروز اینكه اول_گفت

 چرا؟_گفتم

 بود کرده خيانت بهش پسرش دوست_گفت

 ؟ بودش دیده دیگه یكی با_گفتم

 شده اش خواسته تسليم هم دختر اون و بود زده گولش بهش ازدواج وعدۀ دادن با اون نه_گفت

 در و نكرد پيداش گشت دنبالش هرچی اون کرد ترك رو دختره شده دار بار فهميد که بعد و بود

 کشت خودشو نهایت

 رزهل به بدنم تمام  گذاشتم دختر اون جاي به خودمو لحظه یه ترسوند خيلی منو ندا داستان این

 مادع ممكنه غير این ولی بكنه من به کاري همچين یه عمادهم ممكنه یعنی گفتم خودم به دراومد

  فتگ و ام شونه رو زد ندا که بودم فكرا همين تو باشه فطرت پست اینقدر نداره اکان  خوبيه آدم

 بودما تو با من کجایی رها_

 گفتی؟ چی... ببخشيد_ گفتم
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 ميكنی؟ کمكم بگم بهت رازیو یه اگه_ گفت

 حتماً_گفتم

 و نهآشپزخو تو بردم ظرفارو منم نزد حرفی دیگه اون و اومدند ها بچه بزنه حرفی اینكه از قبل ولی

 با امو طهراب ميخوام که نبودم مطمئن قبل مثل دیگه داشتم بدي خيلی حس بقيه پيش برگشتم

 ممن ميترسيدم بود کار خيانت پسر اون حرفاي مثل درست اون حرفاي چون نه یا بدم ادامه عماد

  گفت و کنارم اومد عماد مهمونا رفتن موقع بشم دچار دختر اون سرنوشت به

  دنبالت ميام باش آماده ميوفتيم راه خورشيد طلوع از قبل_

  ممنونم باشه_گفتم

 دلخورم هنوز من که باشه یادت_گفت

 گفتم برگردوند صورتشو اون ولی کردم چشماش به نگاهی

 نه یا بيام ميخوام که نيستم مطمئن منم بياي نيستی مجبور_

 نيوفتی پس ميگيري پيشو دست_گفت

 نيستم منتظرت من حال هر به بذار اسمشو ميخواي چی هر_گفتم

  دنبالت ميام باش آماده گفتم که همين_گفت

 اشون بدرقه در  جلوي تا مامان و بابا همراه منم رفت خداحافظ گفتن با و نشد من جواب منتظر و

 لیخي نرفت من چشم به خواب صبح تا شب اون اتاقم تو رفتم بخير شب گفتن با بعد و کردم

 به که ميترسيدم دیگه طرف از ميكرد اذیتم عماد دادن دست از فكر طرف یه از بودم آینده نگران

 ازم حتماً اون چون بریزم بهم چيو همه دفعه یه نميتوستم ولی بشم دچار دختر اون سرنوشت

 و هبش ناراحت خيلی ممكنه ندارم اعتماد بهش بگم بهش اگه و چيه کارم این دليل که ميپرسه

 در صدا به با و نرسيدم اي نتيجه به و رفتم کلنجار خودم با صبح تا خالصه بشه متنفر ازم حتی

 جمع هم وسایلمو و پوشيدم گرم لباس و خوردم چيزي یه و شدم بلند جام از ساعت زنگ اومدن

 صداي دادم جواب وقتی دراومد صدا به موبایلم زنگ که نكشيد طولی  شدم عماد منتظر و کردم

  گفت که شنيدم عمادو

 حاضري؟_
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 حاضرم من ببينی که کردي بيدار خواب از منو زدي زنگ صبح وقت این_عمداًگفتم

 بياي؟ نميخواي نكنه باشی آماده نشد قرار مگه...؟ چی یعنی_گفت

 نذاشتم تو با قراري هيچ من_ گفتم

 زمينی روي آدم ترین تحمل قابل غير وقتا گاهی تو رها_

  طوري این هميشه تو ولی_گفتم

 نه؟ یا دنبالت بيام ميكنی کار چی حاال_گفت

 منتظرم من بيا زود.... دنبالم نياي ميخواي کردي بيدارم که حاال_گفتم

 خونتونم در جلوي من_گفت

 و کردم خداحافظی و نوشتم مامان براي یادداشت یه منم کرد قطع گوشيو قهر حالت به و 

 داوم کردم باز حياطو در وقتی شدم خارج خونه از و برداشتم وسایلمو و یخچال در رو چسبوندمش

 ودشوخ کنار در کنه نگاه من به اینكه بدونه و ماشينش عقب صندوق تو گذاشت و گرفت وسایلمو

  گفت و کرد باز

 خوابيده عقب اون النا شو سوار_

 که يدنكش طولی افتاد راه به و شد سوار اونم بستم درو بزنم حرفی اینكه بدونه و شدم سوار منم

 و دادمن اهميتی بهش ميشه منصرف ولی بگه چيزي یه ميخواد و ميكنه نگاه بهم گاهی شدم متوجه

  گفت اینكه تا نه یا بزنه حرف ميخواد که بگيره تصميم خودش که شدم منتظر

 خوردي؟ چيزي تو_

 دادي اجازه تو مگه_گفتم

  اوردم آجيل هم خرده یه هست ساندویچ چندتا پاته جلوي که سبدي اون تو_گفت

 چی؟ که خب_گفتم

  بخور چيزي یه خودتم و من به بده ساندویچارو اون از دونه یه_گفت

  گفت بستم سبدو در و دادم بهش ساندویچ یه
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 نخوردي؟ چيزي تو چرا_

 باش نداشته من به کاري بخور غذاتو ندارم ميل_ گفتم

 گفتم زد بوق وبرامون شد رد کنارمون از نيما ماشين موقع همون 

 نيما ماشين تو برم ميخوام من_

 چرا؟_گفت

 ميكنند تحملم زور به که بمونم جایی نميتونم من تحملم قابل غير نگفتی مگه_گفتم

 ندارم حرفی من راحتی طور این تو اگه_ گفت

 گفت گرفتم رو نيما شمارۀ و اوردم در موبایلمو گوشی

 ميزنی؟ زنگ داري کی به_

 بشه منتظرم بگم بهش ميخوام ميزنم زنگ نيما به_گفتم

 نيما ماشين به رسيدیم وقتی کرد قبول اونم بشه منتظرم که گفتم نيما به منم نگفت چيزي دیگه

 نيما هب و کرد زیاد ماشينو سرعت اون ولی داره نگه ماشينو که شدم منتظر و کردم باز بندمو کمر

  رفت و نداد اهميتی

 نداشتی؟ نگه ماشينو چرا شدي دیوونه تو_گفتم

 بزنيم حرف هم با ميرسيم تا ميخوام بذاري تنهام و بري ندارم دوست_گفت

  ميزنيم حرف باشه_گفتم

  خوابيدم و کردم بهش پشتمو و عقب دادم ماشنو صندلی و

 شد نيما منتظر و کرد توقف جاده کنار و نيورد خودش روي به ولی شد عصبی خيلی من کار این از

 و ائينپ دادم رو شيشه و ماشين کنار اومد و شد پياده ماشين از و کرد توقف ما به رسيد نيما وقتی

 گفتم

 سالم_

 ؟ افتاده اتفاقی....سالم_گفت
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 نه_گفتم

 ميره راه من اعصاب رو شده بلند چپ دندۀ از خانم امروز_ گفت عماد

  شو من ماشين سوار بيا پاشو اصالً...رها شده چی_گفت

 شده باعث من چون سوخت براش دلم دیدم آلودشو خشم چشماي وقتی و کردم عماد به نگاهی

 گفتم بشه عصبی اینقدر بودم

 شدم منصرف من خوبه جا همين نه_

 رسيدیم وقتی باش مهربونتر خرده یه پس دعوا نه کنيم تفریح که اومدیم ما جان رها_گفت

 کنی استراحت ميتونی

 کردیم ناراحتت که ببخشيد... برو باشه_گفتم

  باشيد خودتون مراقب_گفت و زد لبخندي دید رو النا تا و کرد ماشين عقب به نگاهی

 گفتم و چرخيدم عماد طرف به منم افتاد راه به و شد ماشينش سوار رفت و

 ممچش به خوابو صبح تا و بود کرده مشغول فكرمو موضوعی یه نداشتم خوبی شب.... متأسفم_

 کردم اخالقی بد خرده یه همين براي  بود کرده حروم

 بدم تورو بيخوابی تاوان باید من عاليه_گفت

 تیوق تا ما رابطة پس ميكنی سرزنشم کنی آرومم اینكه جاي به کردم خواهی عذر که من_گفتم

 بزن رفح کی با برم کی با کنم گریه کی بخندم کی بگی تو کنم رفتار تو ميل طبق من که خوبه

  آدم یه نه ميخوره تو درد به رباط یه بيشتر

 من همیف نمی چرا ميكردم فكر تو به صبح تا من نداشتم خوبی شب تو مثل منم... متأسفم_گفت

 بخوام خودم براي فقط تورو که منه حق این ببينم تو کنار شاهينو ندارم چشم

  نيست جدي هم اونقدرا ما رابطة تازه... مسواکتم؟ من مگه_گفتم

 من توام عشق من که طور همون عاشقمی تو ميكردم فكر که بگو منو....؟ گفتی چی تو_ گفت

  بوده حماقتم از اینكه مثل ولی کردم باور تورو حرفاي

 ....کی من ؟ ميذاري من دهان تو حرف چرا_گفتم
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 بشنوم چيزي نميخوام... دیگه بسه_ گفت و کرد قطع حرفمو

 ميكنی صادر حكم و قاضی به ميري طرفه یه خودته دست مگه_گفتم

  بشه تر پيچيده این از موضوع نذار نگو چيزي دیگه ميكنم خواهش رها_گفت

 وقتی شدم خيره جاده وسط سفيد هاي خط به و گذاشتم آهنگ یه و نگفتم چيزي دیگه منم

 یه تو سراپ گه بگيرند همه براي اتاق دوتا ميخواستند ها بچه گرفتيم اتاق و هتل تو رفتی رسيدیم

 ینا ميخوام گانه جدا اتاق یه من گفتم و کردم مخالفت من ولی اتاق یه تو هم دخترا و باشند اتاق

 یه و بود النا و عماد اتاق کنار من اتاق بگيرند جداگانه اتاق خانواده هر شد باعث من خواستة

 نم  داشتند ارتباط هم به بالكن طریق از دو به دو ما مثل هم بقيه اتاقاي و داشت مشترك بالكن

 تو ردمب وسایلمو اینكه محض به بشه مزاحمم کسی نميخواست دلم اصالً که بودم ناراحت اینقدر

 هب ها بچه هرچی و موندم اتاقم تو ظهر از قبل وتا بستم اتاقمو در کردن استراحت بهانة به اتاقم

 بودم رفك تو اینقدر من شد اتاقم وارد بالكن در از النا اینكه تا ندادم جوابشونو زدند زنگ موبایلم

 گفتم شدم حضورش متوجه هست اجازه گفت وقتی نشدم ورودش متوجه که

 عزیزم باش راحت_

 نميدي؟ موبایلتو جواب چرا_گفت و کنارم نشست

 ميده؟ عذاب منو اینقدر داداشت چرا_گفتم

 بودم دعواتون شاهد_گفت

 بود؟ مقصر کی تو نظر به_گفتم

 یكی اون خاطر به کدومتون هيچ و داشتيد هم محبت به احتياج و بودید عصبی هردوتون_گفت

 نميكنی؟ فكر عماد به جدي طور به واقعاً تو... دارم ازت سوال یه ولی نميومدید کوتاه

 جدي الًکام ما موضوع وقتی که بود این من منظور ميكنم فكر جدي که معلومه حرفيه چه این_گفتم

 کنيم نامزد ما و بدند رضایت هامون خانواده که ميشه

  ميكردم فكر درست پس_گفت

 يرغ ميگه من به روش آبم یه و داده قورت حيارو اون نميكنم فكر قبل مثل دیگه حاال ولی_گفتم

  شناسمش نمی اصالً ميكنم احساس بوده دروغ حرفام تمام ميگه تحملم قابل
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 بغل به غم زانوي و نشسته گوشه یه مثل اون درمياره دلت از اون بده بهش دیگه فرصت یه _گفت

  بشكنه غرورشو سخته براش مرده اون بالخره گرفته

 کردم؟ غلط بگم برم ميگی تو_گفتم

... کن تیآش باهاش خودت شيوۀ به وقت اون ميارم اونو منم بقيه پيش بيرون بيا پاشو تو نه_گفت

 شروع االن از باید داري دوستش اگه پس کنيم عوضش شد قرار زدیم حرف هم با دیشب ما رها

 کنی

 بدم تغيير اونو که ميكنم هرکاري من باشه_گفتم

  وديب خواب که بگو هم ها بچه به منتظرتيم ما بيرون بيا و کن عوض لباستو پاشو پس_گفت

 ميام االن من برو تو باشه_گفتم

  نده طولش زیاد_گفت و پاشد

 گفت من دیدن با شادي پيوستم بقيه به و کردم عوض لباسمو منم شد خارج اتاق واز 

 شد پيدات تو عجب چه_

 بودم خواب_گفتم

 ؟ خوابيدي حاال تا که بودي خسته خيلی حتماً_گفت شاهين

  طوره همين_گفتم

 دیمش بازي مشغول و کوه باالي رفتيم و اومدند دنبالم هم اونا و افتادم راه به تلسكی طرف به و

 یاسك از که ها بچه سواري تيوپ بریم بياید ها بچه گفت سارا که کشيد طول دوساعتی یكی

 به وبتن وقتی و شدند سوار ها بچه از گروه یه سواري تيوپ ورفتيم کردند قبول بودند شده خسته

 گفت و اورد تيوپ یه نيما رسيد ما

  بشين رها_

 سر قيهب مثل و تيوپ روي بشينم ميخواست دلم کردم ميكردند بازي داشتند که اونایی به نگاهی

  بخورم

  ناراحته هنوز دیدم و افتاد عماد به چشمم وقتی ولی
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 کنم سواري تيوپ نميخوام من_گفتم

 چرا؟ آخه_گفت

 هلم نيما و نشستم منم شد دیگه تيوپ یه سوار اون دیدم که عماد به بده منو نوبت بگم ميخواستم

 جاي یه از دارم ميكردم حساس بود زیاد خيلی هم کوه شيب و بود زیاد خيلی تيوپ سرعت دادا

 رسيدم قتیو داشت خوبی حس اومد خوشم خيلی ولی  ميكشيدم جيغ اختيار بی پائين ميوفتم بلند

 و ردنك توجه من به اصالً رسيد وقتی اون ولی بزنيم حرف هم با که شدم عماد منتظر کوه پائين

 گفت النا اینكه تا نكردم توجه بهش دیگه و بقيه پيش رفتم منم رفت

 رفت؟ یادت قرارمون_

 نميده زدن حرف اجازۀ من به اصالً اون_گفتم

 منتظرته ميكنم فكر من ولی_گفت

 ميشكنم غرورمو که آخره دفعة ولی ميكنم سعيمو بازم من باشه_گفتم

 گفتم و نشستم کنارش و افتادم راه به عماد طرف به و

 ؟ نشستی اینجا چرا تو_

  ندارم کاریو هيچ حوصلة_گفت

 شدي مریض نكنه...چرا؟_گفتم

 نشده ناراحت شاهين تا برو_گفت

 گفتم و نيوردم خودم روي به ولی کرد عصبی منو حرفش این

  نيست مهم برام_

 برو اینجا از باشم تنها ميخوام من_گفت

 هی اینكه تا کردم فكر خرده یه کنم آروم اونو هم نذارم پا زیر غرورمو هم که بگم چی نميدونستم

  گفتم و ایستادم روش به رو و برداشتم برف گلوله یه رسيد ذهنم به فكري

 چيه؟ این دونی می_
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 ؟ سواليه چه دیگه این_ گفت و دوخت من به نگاهشو بعد و کرد برف گلوله به نگاهی

 بده جوابمو ميدونی اگه_گفتم

 برفه گلوله یه این_گفت

 بآ جرئه یه یا عشقه از سرشار که قرمز قلب یه....؟ کنم درست برات چی این با ميخواي_گفتم

 بلدي نوشكست فقط که تو مثل شكننده و خشك سنگ تيكه یه یا تو به من عشق مثل زالل صاف

 بشه عوض جاهامون باید من نظر به...ميكنی؟ اشتباه خودت و من درمورد نميكنی فكر_گفت

 کنی انتخاب باید فقط حاال ميزنيم حرف بعد این درمورد_گفتم

 کنی؟ بازي شعبده ميخواي_گفت

  برمياد من از کاري هر ميدونی که تو_گفتم

 ميكنم تالفی زدي کلك بهم اگه_گفت

 ميكنی؟ چيكار مثالً_گفتم و زدم لبخندي

 به فقط من کار این البته ببخشمت چيز همه خاطر به بتونم همه جلوي بوسه یه با شاید_گفت

 هدیگ چون نيستم نگران دیگه من طوري این داریم عالقه هم به ما که بفهمند همه که اینه خاطر

 نداره نظر بهت کسی

 بكن کارو این حتماً بگيري منو تونستی اگه _گفتم

 بزنی کلك بهم ميخواي پس_گفت

 هک چيزي ميدم قول بهت کن باز چشماتو بعد و بشمار پنج تا و ببند چشماتو تو نه_گفتم

  ببينی ميخواستی

 کن درست قرمز قلب یه برام پس باشه_گفت

  بكن گفتم که کاریو پس_گفتم

 کنه ازب چشماشو اینكه از قبل رسيد پنج به وقتی و کرد شمردن به شروع و بست چشماشو اونم

 که حالی در من دوید دنبالم کردن تالفی براي اونم کردم فرار و صورتش تو زدم برفو گلوله
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 از بود شده پر محوطه وتمام اورد اون لباي به رو خنده بالخره من کار واین ميدویدم ميخندیدم

 ههم وگرنه نرسه بهم عماد دست که بود این ميكردم فكر که چيزي تنها به من و ما خندۀ صداي

 دویدن به شروع دوباره و کردم جدا ازش خودمو نوید به خوردم دفعه یه اینكه تا ميشد خراب چيز

 گفت و کنارم اومد عماد زمين خوردم و خورد پيچ پام دفعه این که کردم

 خوبه؟ حالت_

 ميكنه درد خيلی پام_گفتم

 بري راه کن سعی و من به بده دستتو_گفت

 ميكنه کمكم نيما شو دور من از تو_گفتم

  بعد براي بذارم تالفيو  ميدم قول بهت_گفت

 شاهين تمبایس تونستم نمی و ميكرد درد شدت به پام ولی پاشم کردم سعی و گرفتم دستشو منم

 گفت و اومد

 شده؟ چی_

 ميكنه درد خيلی خورده پيچ پام_گفتم

  گفت و انداخت پام به نگاهی و اورد در امو چاکمه

  است ساده خوردگی پيچ یه نيست چيزي_

 ردمد خيلی پيچوند پامو دفعه یه شاهين و گرفت بغلش تو محكم منو اونم کرد اشاره عماد به و

 و زدم داد اومد

 شكستی پامو که تو ميكنی چيكار معلومه_گفتم 

 ميشه بدتر بري راه اگه کنی استراحت باید انداختم جاش بود دررفته پات_گفت

 اتاقش تو ميبرمش من_ گفت نيما

 چی منفهميد دیگه و عماد شونة رو گذاشتم سرمو بود شده سنگين سرم و بود شده داغ بدنم تمام

 مه دیگه طرف از و ميكرد درد شدت به پام بود شده تاریك کامالً هوا کردم باز چشمامو وقتی شد

 تزحم به و کردم روشن چراغو ندیدم کسيو ولی کردم اطرافم به نگاهی ميكرد اذیتم اتاق گرمی
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 تو تمرف و کردم تنم ربدشاممو منم ميكردم گرما احساس هنوز ولی اوردم در اضافيمو لباساي تمام

 چقدر نميدونم ميكرد اذیتم پام درد بخوابم دوباره کردم سعی و دادم لم صندلی روي و بالكن

 گفت من دیدن با و اومد عماد که گذشت

  بخوري سرما ميخواي نكنه... نپوشيدي؟ گرم لباس چرا_

  گرممه خيلی_گفتم

 

 نداري تب که تو_گفت و صورتم رو گذاشت دستشو

  ميگيرم آتيش دارم ولی_گفتم

 ؟ چطوره پات_گفت

 ميكنه اذیتم خيلی ميكنه درد هنوز_گفتم

 گفت و کرد پام به نگاهی و پام جلوي نشست

 کرده ورم خرده یه_

 گفت و کرد پام دادن ماساژ به شروع و

 نميكنه؟ آرومش این_

  بهترشد_گفتم

  گفت و بوسيدش و باال اورد پامو

 بود من تقصير همش_

  گفتم و کردم بلندش و گرفتم دستشو داد خجالتم خيلی کارش این

 کشيدم خجالت.... کردي؟ بود کاري چه این_

 بكشی خجالت نباید ميادتو پيش زیاد شوئی و زن زندگی تو چيزا این از_ گفت و خندید

 ارشک این دورم پيچيد پالتورو و پاش روي نشوند منو و صندلی روي نشست و اورد در پالتوشو و

 ذهنم به خوب فكر یه موقع همون ولی ترسيدم ازش لحظه یه براي انداخت ندا حرف یاد به منو
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 و اورد باال چپمو دست که بودم فكر همين تو کنم امتحانش و کنم ریسك گرفتم تصميم رسيد

  گفت

 چيه؟ نظرت_

 گفتم و زدم لبخندي ازدواجم انگشت تو کرده حلقه یه دیدم کردم نگاه دستم به وقتی

 نفهميدم؟ چيزي من که کردي من دست اینو کی تو_

 بلدي بازي شعبده خودت فقط کردي فكر_گفت

 اصورتبزرگتر حضور در باید کار این کردي عجله خرده یه ولی هستی قابلی باز شعبده پس_گفتم

 بگيره

  باشه راحت تو بابت از خيالم ميخوام من ميكنيم هم کارو این وقتش به_ گفت

 نداري اعتماد بهم ميكنم فكر ميكنه ناراحت منو تو حرفاي این_گفتم

 دستش از هرکاري که عوضيه اینقدر اون ندارم اعتماد شاهين به دارم اعتماد تو به من_گفت

  ميترسم شاهين هاي حيله از من رها برمياد

 نمياد نظر به بدي آدم اون ميكنی اشتباه داري_ گفتم

 خوب و شدم بزرگ باهاش بچگی از من ولی ميشناسی آدمو این که ماهه چند تو_گفت

 یك براي فقط خانمارو اون عزیزم نه...داره؟ دوست واقعاً تورو اون ميكنی فكر ميشناسمش

 وستد چندتا دبيرستانش دوران تو ميدونی تو برسه کثيفش هاي خواسته به که ميخواد ساعت

 که هميكن نزدیك تو به خودشو  عمداً هست بينمون چيزي یه تو و من که فهميده االنم داشت دختر

  بندازه جدایی هم ما بين اش خواسته به رسيدن بر عالوه

 هتب ام زنده که وقتی تا باش مطمئن و کردم انتخاب رو تو نيستم مزاجی دمی دم آدم من _ گفتم

  نچشم خيانتو تلخ طعم که وقتی تا البته ميمونم دار وفا

 يدمنم اي دیگه کس به جاتو بميرم تا شدم عالقمند بهش من که هستی دختري اولين تو_گفت

 مونه تو باشه داشته وجود اي گمشده نيمة اگه ميكنم احساس من چون کنی ترکم تو اگه حتی

 منی شدۀ گم نيمة
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 نم به بسبت اینقدر دیگه ميشه راحت خيالت تو کنم قبول رو حلقه این من اگه حاال_ گفتم

 ؟ نميدي نشون حساسيت

 منی نامزد که باشی داشته هم بارو این باید نيست کافی این_ گفت

 هی هنوز چون نكردم انتخابو این قلب صميم از ولی باشم نامزدش که ميخواست دلم واقعاً من

 این از اگه و کنم امتحانش بتونم راحتتر که کردم قبول اشو حلقه من داشتم شك بهش خرده

 ولی ميجنگم بشه جدائيمون باعث که هرکسی با داره جنگيدنو ارزش اومد بيرون سربلند امتحان

 رايب رسيد ذهنم به که بود فكري بهترین این ميكنم تموم چيو همه شد مردود امتحان این تو اگه

 گفتم و زدم لبخندي و کردم ام حلقه به نگاهی همين

  ميگم تبریك بهت نامزدیتو.... باشه_

 گفت و بغلش تو کشيد منو کرد خوشحالش خيلی من حرف این

 چهي که ميدم قول بهت باشم عاشقت هميشه و کنم محافظت ازت ام زنده تا که ميدم قول بهت_

 نشی پشيمون انتخابت این از وقت

 گفتم کنم امتحانش که بود وقتش حاال

 بگم؟ بهت رازیو یه ميتونم من شدیم نامزد هم با که حاال_

  عزیزم بگو_گفت

 روز دچن تا که کرد شوکه منو طوري ترس این ترسوند منو کورش شب یه بودم بچه وقتی_گفتم

 تمنميتونس شبا مدت یه تا و ميترسيدم تنهایی از دیگه بعد ب روز اون از نبودم زدن حرف به قادر

 اون شتمدا زیادي عروسكاي اینكه با خرید برام عروسك یه دائيم اینكه تا بخوابم اتاقم تو تنهایی

 برهنمي خوابم نكنم بغل اونو شبا تا و دارم عروسكو اون من هنوزم داشتم دوست خيلی عروسكو

  ترسم نمی چيز هيچ از و نميكنم تنهایی احساس دیگه ميكنم بغل اونو وقتی

 اونا ۀآیند تو بدي تاثير که ميوفته آدم براي اتفاقاتی بچگی تو وقتا گاهی_ گفت و زد لبخندي

 غلب عروسكشونو شدند بزرگ اینكه با که هستند خيليا نداره اشكالی این من نظر به و ميذاره

  ميندازم سرت از عادتو این من کردیم ازدواج هم با وقتی ولی ميكنند
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 لیو بخوابم تنهایی کردم سعی خيلی کنم چيكار نميدونم و مياد خوابم خيلی من ولی_گفتم

 بالكن تو اومدم ترس از و نتونستم

 باشی طوري این نميكردم فكر وقت هيچ_ گفت و خندید

 ؟ کنم چيكار باید طوریم این که حاال_گفتم

 است؟ ساخته من از کاري چه_ گفت

 نامزدیم هم با دیگه ما خب_گفتم

 گفت وبعد کرد سكوت ثانيه چند

  باشم؟ پيشت من ميخواي_

 ازش درخواستی همچين که ميكشيدم خجالت خودم از

 گفتم هوسش یا ميخواد خودم براي منو اون که ميشدم مطمئن باید من نبود اي چاره ولی کردم

   نيستی غریبه که تو نميشم ناراحت باشی پيشم تو اینكه از من_

  بخوابيم بریم بهتره پس مياد خوابم منم_گفت

 ولباسم خواب از قبل ميخواستم خوابيد کنارم خودشم و تخت رو خوابوندم و اتاقم تو برد منو و

 گفتم و رفتمگ دستشو کنه کنترل خودشو ميتونه چقدر ببينم ميخواستم نكردم کارو این ولی بپوشم

 کافيه کنم احساس حضورتو من که همين_

  راحتم منم باشی راحت تو هرطور عزیزم باشه_ گفت و زد لبخندي

 ازش چون  نبرد خوابم صبح تا ولی بستم چشمامو و کردم خاموش چراغو بخير شب گفتن با منم

 دهب دستم کاري یه اون و ببره خوابم بود ممكن ميكردم بزرگی ریسك داشتم من ميترسيدم

 نجابت و پاکی چون داشت ارزششو ولی کشيد طول سال یك اندازۀ به من براي شب اون خالصه

 وابخ عالم تو حتی و بود گرفته دستمو فقط بودم گفته خودم که طور همون اون شد ثابت بهم اون

 تدس بهم و نكرد سوءاستفاده بود تنم خواب لباس اینكه از یا نداخت من شونة رو دستشو هم

 ماشچش اون ولی خوابم که ميكردم وانمود من نخوابيد صبح تا من مثل اونم اینكه با نكرد درازي

 لب به رضایت روي از لبخندي و ميشد خيره بهم هم اوقات گاهی ميكرد فكر صبح تا و بود باز
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 فكر نم به داره که ميكرد مطمئن منو و ميكرد فكر و ميدوخت اتاق سقف به نگاهشو دوباره و ميورد

 بودم هشد اش شيفته بيشتر هميشه واز کردم زندگيمو انتخاب بهترین ميكردم احساس ميكنه

 هک دادم طولش خرده یه منم کنه بيدارم که صورتم رو کشيد دستشو آروم شد روشن هوا وقتی

 دمز لبخندي شده خيره بهم که دیدم سياهشو چشماي وقتی و کردم باز چشمامو بعد و نكنه شك

  گفتم و

  بخير صبح_

  گفت و زد لبخندي من مثل اونم

 خوابيدي؟ خوب.... عزیزم بخير صبح_

 ميگرفتم هارو ستاره آمار و بودم بيدار صبح تا نبودي تو اگه آره تو لطف به_گفتم

 خوابيدي راحت که خوشحالم_گفت

 ؟ خوابيدي خوب...؟ چی تو_گفتم

  خوابيدم خوب خيلی تو مثل منم_گفت

 شدي اذیت اگه ببخشيد_گفتم زدم لبخندي

 گفت و کرد تنش پالتوشو و شد بلند جاش از

  بخوابی راحت که پيشت ميفرستم رو النا امشب_

 گفت و بوسيد صورتمو و

 بكنه بد فكر و ببينه اینجا منو یكی ميترسم برم باید دیگه من_

  ممنونم چيز همه بابت_ گفتم

  ممنونم کردي بهم که اعتمادي بابت منم_گفت

 ولی کنارمه در اون  که خوشحالم چقدر که بگم بهش ميخواست دلم رفت بالكن در طرف به و

 در وقتی و کنم کنترل خودمو نتونستم بالخره کردم امتحانش نفهمه که بگم چطوري نميدونستم

 گفت و برگشت طرفم به  زدم صداش کرد باز اتاقو
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 ميخواي؟ چيزي.... عزیزم؟ چيه_

  ميكنم افتخار بهت که بگم ميخواستم فقط نه_گفتم

 اومده؟ خوشت تو که دادم انجام خاصی کار من...چرا؟_گفت

 هستی واقعی مرد یه تو چون ميكنم افتخار بهت هميشه من بكنی کاري نيست الزم_گفتم

  طور همين منم_وگفت زد لبخندي

  نشدند بيدار بقيه تا برو حاال_گفتم

  ميبينمت صبحانه ميز سر پس_گفت

 درد دیگه اصالً دیده آسيب پام بودم کرده فراموش که بودم خوشحال اینقدر شد خارج اتاق از و

 وت رفتم و کردم عوض لباسمو و زدم صورتم به آبی یه منم برم راه ميتونستم راحت و نداشتم

 نگاهش با ماني ميز سر نشستم بخير صبح گفتن با منم بودند اونجا همه رسيدم وقتی هتل رستوران

 گفت و کرد براندازم

 چطوره؟ پات_

  ندارم درد دیگه خوبه_گفتم

 بود روشن وقت دیر تا اتاقت چراغ دیشب_گفت

 فتگر دارو برام هتل مدیریت از رفت عماد داشتم شدیدي تب نبود خوب حالم اصالً دیشب_گفتم

  نبرد خوابم نكردم مصرف هارو دارو اون تا و

  درمانگاه ميبردیمت تا ميزدي زنگ خب_گفت شاهين

 مپيش اومد النا کردم روشن اتاقمو چراغ اینكه محض به ولی منيد فكر به که ممنونم_گفتم

 بهتري؟ حاال_گفت

  ندارم مشكلی دیگه خوبه حالم که گفتم_گفتم

 گفت گوشم در آروم بود نشسته کنارم که النا

 چيه؟ جریان_
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  مياري در شاخ بفهمی اگه ميكنم تعریف برات بعداً_گفتم

 و شدند بازي مشغول همه رفتيم بازي محوطة به همه غذا از بعد شدم صبحانه خوردن مشغول و

 یه النا هاینك تا بودم شده خيره عماد به فقط اختيار بی و بودم ایستاده فقط پام وضعت خاطر به من

  گفت و بغلش تو گرفت پشت از منو دفعه

 عاشقانه هاي نگاه این براي ميميرم من_

 ميشی؟ ظاهر جن مثل دفعه یه چرا_گفتم و زدم لبخندي

  افتاده اتفاقی چه دیشب ببينم کن تعریف برام یاال... خودتی جن_ گفت و خندید

 گفتم و دادم نشون بهش امو حلقه

 چيه؟ نظرت_

 گفت شد شوکه حسابی حلقه این دیدن از

 ...اینو عماد نكنه_

 گفتم و کردم قطع حرفشو

 ميكنم انتخاب انو من که بشه مطمئن که ميخواست اون درسته_

 تو هم الیقيه جوون عماد هم کردید خوبی انتخاب دوتون هر ميگم تبریك بهت_ گفت و کرد بغلم

 هستی خوبی و جذاب دختر

 گفت لب زیر و کشيد عميقی نفس و

 بود احساس با عماد مثل هم نيما کاش اي_

 دارید رابطه هم با نيما و تو...گفتی؟ چی تو_گفتم

 کن فراموشش...  نه... نه_گفت

 درسته؟ نميكنيم مخفی همدیگه از چيزیو ما النا_گفتم

  سخته برام حقيقت گفتن رها_گفت

 اشهب کار در اي رابطه نميكردم فكر ولی بودم شده تو به نيما عجيب هاي نگاه متوجه من_گفتم
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 نيست ما بين اي رابطه هيچ کردي فكر درست_ گفت

 چی؟ یعنی_گفتم

  نداده نشون من به اي عالقه وقت هيچ اون است طرفه یك من عالقة متاسفانه_گفت

 داره دوست تورو نيما که مطمئنم من ميكنی اشتباه داري_گفتم

 هک ميدویدم طرفت به داشتم من خوردي زمين تو که دیروز توئه به حواسش تمام اون ولی_گفت

  دوید تو طرف به و شد رد کنارم از نيما ولی زمين خوردم و سرخورد پام

  نيست کار در عشقی ولی داریم دوست رو همدیگه خيلی نيما و من_گفتم

 تفاوته؟ بی دخترا بقية به نسبت اینقدر چرا پس_گفت

 ابراز بهش تو اصالً ببينم...خجالتيه خيلی مسائل جور این تو اون نكن نيما ظاهر به نگاه_گفتم

 کردي؟ عالقه

  نميدم دلم دست افسارمو من نه که معلومه_گفت

 داره عالقه تو به که مطمئنم ميشناسم خوب نيمارو من_گفتم

 مطمئنی؟ اینقدر کجا از گفت

  باش داشته صبر خرده یه فقط ميكنم ثابت بهت حاال_گفتم

 گفت و اومد نيما که نكشيد طولی

  شده حرص بی دستام بریزي قهوه برام ميشه رها_

 وقتی من ميدونست اون دستش دادم کنم نگاهش اینكه بدونه و ریختم براش قهوه فنجون یه منم

 گفت بخوره رو قهوه اینكه از قبل اونم نميكنم نگاهش ناراحتم کسی از

 شده؟ چيزي_

 پرسی؟ نمی خودت از اینو چرا_گفتم

 کردم؟ کاري من_گفت

 بگم بهت تا بخور اتو قهوه_گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

122 

 

  شده چی بگو حاال خب_گفت و کشيد سر اشو قهوه

 کنم مراقبت ازت پيشت بيام کن صدا منو شد تموم کارت وقتی بقيه پيش ميرم من_ گفت النا

 ميكنم صدات حتماً جان النا ممنونم_گفتم

 نه؟ یا شده چی ميگی من به_گفت نيما رفت النا وقتی

 کنم؟ کمكت تا نگفتی من به چيزي چرا شدي عاشق که تو_گفتم

 ؟ رها ميگی چی_گفت

 نمياد خوشت النا از که نگو_گفتم

 گفته؟ بهت چيزي النا_گفت و زد لبخندي

 بگی بهم خودت شدم منتظر ولی شدم موضوع این متوجه که زیادیه مدت من نخير_گفتم

 نهميك فرار من از هميشه چون نيستم مطمئن اون از من ولی فهميدي درست چيه ميدونی_گفت

 نميزنه حرف من با وقت هيچ

 داره دوست خيلی تورو اون ميگم من ولی_گفتم

 ميدونی؟ کجا از_گفت

 نميمونه مخفی من از چيز هيچ گرفتی کم دست منو تو_گفتم

 مطمئنی؟_گفت

 عنیی نمياد بدش تو از اون زدم حرف تو درمورد النا با بگی چيزي بهم تو اینكه ز قبل من_گفتم

 نميشنوي رد جواب بزنی حرف باهاش اگه اینكه

 به کرد باران بوسه صورتمو و کرد بغل منو ها دیوونه مثل و شد خوشحال خيلی من حرف این از

 گفتم و کردم جدا ازش خودمو زحمت

 زدي بهم حالمو ميكنی کاریه چه این... اَه_

 شدم خوشحال چقدر نميدونی_گفت

 گفتم ميكردم مرتب لباسشو که حالی در
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 یباش جدي هم خرده یه البته باشی خودت کن سعی بزنی حرف النا با بري که وقتشه حاال خب_

  بشه تحميل بهت چيزي که طوري نه ولی بياري بدست رضایتشو کن سعی و  نيست بد

 ميترسم من رها_ گفت

 چی؟ از_ گفتم

 اب ميترسم من بشی عروسش تو ميخواد اون داره دوست تورو بابام چقدر که ميدونی خودت_گفت

 ميشه خراب چی همه وقت اون کنه مخالفت بابام و بزنم حرف النا

 هاگ نترس هيچی از و بذار پيش پا داري دوست رو النا تو اگه ميزنم حرف باهاش خودم من_گفتم

 نهک مخالفت تو با که هرکس با و ایستم می سرت پشت کوه یه مثل من بياد پبش مشكلی هر

  ميجنگم

  ميشناسی بابامو که تو_گفت

 با که مميگيری تصميم خودمون و ماست زندگی این و کنيم ازدواج هم با نيست قرار تو و من_گفتم

 کنيم ازدواج کی

 یه گها ميكنم مسوليت احساس بهت نسبت راستش کنم ازدواج تو از قبل نميخواد دلم من_گفت

 ببخشم خودمو نميتونم من بشی آشنا بد آدم یه با وقت

  عاقليم دختر من نباش من نگران تو_گفتم

 مونه به ميكردم فكر چون نميكنم فراموش وقت هيچ تورو کار این من رها_گفت و گرفت دستامو

 دهش اميد نا کامالً که روزي درست که کردي کاري تو و متنفره ازم اون دارم عالقه النا به که اندازه

 برسم آرزوم به بودم

 ميخوام من که چيزي تنها و تري عزیز برام کسی هر از که ميدونی خودت_گفتم و زدم لبخندي

 هرکاري و دارم هواتو من بزن حرف باهاش برو و نباش چيز هيچ نگران پس توئه خوشحالی

  باشی خوشحال تو که ميكنم

 همين زدن حرف براي فرصت بهترین و تنهاست االن اون برو_ گفتم و کردم مرتب موهاشو و

 االنه
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 احساس قدمش هر با افتاد راه به النا طرف به و کرد تایيد حرفمو سر حرکت با و زد لبخندي

 هم با اون و من بچگی از آخه ميدم دست از اونو دارم کم کم و ميشه تر دور من از داره ميكردم

 دمق چند شد جاري چشمم از اشك بياختيار داشتيم دویت رو همدیگه طور همين هميشه و بودیم

 به بزنم صداش من بود منتظر اینكه مثل زدم صداش و کنم تحمل نتونستم که بود نرفته بيشتر

 گفت و برگشت طرفم به شنيد منو صداي اینكه محض

 عزیزم؟ چيه_

 دونیمي خودت بشی سرد من به نسبت و کردي ازدواج اگه کشمت می نيما_گفتم و کنارش رفتم

 تو و من نيست هم دوستی نيست هم برادري خواهر نيست عمه دختر دائی پسر تو و من ارتباط که

 نه؟ مگه... ميمونيم همزاد دوتا مثل

  رو النا بعد دارم دوست تورو اول من طوره همين که معلومه_گفت و کرد پاك اشكامو

 هک ميدي قول بهم... ابد تا.... بمونه طور همين امون رابطه ميخوام من نميخوام اینو من نه_گفتم

 نشه عوض من به احساست وقت هيچ

 نم غمخوار تو اندازۀ به کس هيچ نيست نزدیك من به تو اندازۀ به کس هيچ_ گفت و کرد بغلم

 همين هميشه امون رابطه که ميدم قول بهت نيست تو از تر عزیز من براي کس هيچ و نيست

  بمونه طوري

 گفتم و زدم لبخندي و کردم جدا ازش خودمو

  بشی موفق اميدوارم برو شد راحت خيالم حاال_

 تعجب با من دیدن با و کنارم اومد عماد موقع همون رفت و زد لبخندي و کرد براندازم نگاهش با

  پرسيد

 افتاده؟ اتفاقی_

 بزنه حرف نفر یه با رفت نيما_گفتم و کردم پاك اشكامو

 داره؟ گریه این_گفت

 بزنه حرف ازدواج درمورد که رفت_گفتم
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 ناراحتی؟ چرا تو_گفت و دوخت چشمام به ونگاهشو شد شوکه حرفم این از

 هبزن حرف النا با رفت چون بریزي شوق اشك باید هم تو شوقه اشك این نباش نگران_گفتم

 گفت؟ چی تو_گفت

 تمگف هردوشون به اینو وسط این منم طور همين هم النا شده عاشق نيما شنيدي درست_گفتم

 .... النا که ميگفتی نيما به نباید_گفت

 گفتم و کردم قطع حرفشو

 ميگفتم نباید نميدونستم که من دانشمند...اِ_

 رديک چيكار ببينم بزن حرف درست_گفت ميخندید که درحالی انداخت خنده به اونو من حرف این

 هم يمان البته نگفتم بهش ماجرارو اصل بزنه حرف النا با بره کردم تشویق نيمارو فقط من_گفتم

 الناست عاشق

 نميدادم ازدست امو عمه دختر بودم نيما جاي به اگه من_گفت

 کنم؟ صداش ميخواي نشده دیر هنوز_گفتم

 ميگيري؟ جدي چرا تو گفتم چيزي یه من حاال_گفت و کرد اخمی

 شدي منصرف کردم فكر_گفتم و خندیدم

 کردي فكر درست_وگفت آورد لب به آميزي شيطنت لبخند

  بخواد دلت خيليم_گفتم و زدم بازوش به اي ضربه

 گفت و ام شونه رو انداخت دستشو

 ميخواد دلم که معلومه_

 کنی؟ درست دردسر من براي ميخواي وایسا درست_ گفتم و زدم کنار دستشو

 ساله وسه بيست بشی شبه یه تو که بدم چيزمو همه حاضرم_گفت

 ساله؟ سه و بيست چرا_گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

126 

 

 کنی ازدواج من با ميتونی و شده تموم درست بشی ساله سه و بيست وقتی_ گفت

  شده تموم سال هفت این بزنی بهم چشم تا_گفتم و زدم لبخندي

  بسازیم خوب خاطرۀ روزا این از و بگذرونيم خوش مدت این تو بهتره پس_گفت

 سرته؟ تو چی_گفتم

 کنيم بازي اسكواش بریم هم با ميخوام فقط هيچی_گفت

 دیگه بریم هستی چی منتظر پس_گفتم و زدم لبخندي

 عماد و من هم بود خوبی خيلی ،روز روز اون شدیم بازي مشغول و اسكواش سالن رفتيم باهم و

 انيم به عماد با مشورت از بعد هم النا و بود زده حرف النا با نيما النا، و نيما هم بودیم خوشحال

 شد وقرار خونه برگشتيم هم روز اون فرداي و بود نيما خوشحالی دليل همين و داد مثبت جواب

 اینكه محض به که من بزنم حرف باهاش النا درمورد من که ما خونة بياره دائيو نيما شب همون

 با ئينپا رفتم و گرفتم دوش یه شدم بيدار وقتی خوابيدم غروب تا و تختم تو رفتم خونه رسيدم

  اینجاست کی ببين به به_گفت و زد لبخندي من دیدن با و شد سالن وارد هم بابا من رسيدن

 نباشی خسته بابا سالم_ گفتم و کنارش رفتم

 چطوره؟ حالت دخترم سالم_گفت و بوسيد صورتمو

 شدم بهتر خيلی شما دیدن با_گفتم

 گذشت؟ خوش اسكی_گفت و زد لبخندي

  افتاد خوبی خيلی اتفاقات اونجا بود عالی_گفتم

 گفت و نشوند کنارش منو و کاناپه رو نشست

 خوشحالی اینقدر که افتاده اتفاقی چه ببينم کن تعریف خب_

 تعرف همه براي و اومده هم دایی بره در خستگستون و بخورید چاي فنجان یه شما تا_گفتم

  ميكنم

 مهميه اتفاق پس_گفت
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 ميشه مربوط دونفر سرنوشت به....بله_گفتم

 بشه عروس ميخواد دخترم نكنه ميرسه مشامم به عروسی بوي_گفت و زد لبخندي

 گفتم کنم تحریك کنجكاویشو حس اینكه براي

 اومد دائی که ميگم وقتی اشو بقيه بگم نميتونم این از بيشتر_

  برگشتم و ریختم چاي فنجان چندتا رفتم و شدم پا و

 فتمگ و کورش کنار نشستم و کردم پخش بينهمه چایو فنجوناي بود اومده کورش رسيدم وقتی

 داداش سالم_

  گذشت خوش نيك پيك... سالم_گفت

 گذشت خوش خيلی بهمون بود خالی خيلی اتون همه جاي_گفتم

 کردي چيكارا ببينم کن تعریف_گفت

 ميدم بهتون اصليو خبر مياند دائی خانوادۀ االن_گفتم

 داري سن سال شانزده فقط که ميدونی تو رها_گفت بابا

 مگه؟ چطور_گفتم

 بدیم شوهر تورو زودیا این به نداریم قصد ما که بگم ميخوام_گفت

  ميزنمن حرفی من نياد دائی تا نكردي انتخاب من از کشيدن حرف براي خوبيو راه جون بابا_گفتم

 یانه ميشه مربوط تو به جریان این بگو حداقل_گفت

 گفتم کنم اذیتش اینكه براي

 بگم نميتونم متأسفم_

 یاتفاق چه اونجا بگو بهم نگرانتم و پدرتم من ندادي بهم خوبی خبر نرسيده راه از دختر_گفت

 بزنی؟ حرف دائيت حضور در باید که افتاد
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 از بلق ولی بيارم درش نگرانی از ميخواستم و شدم تسليم شده ناراحت چقدر بابا فهميدم وقتی

 اینا دائی استقبال به ما و کرد باز درو رفت کورش و اومد در صدا به در زنگ بزنم حرفی اینكه

 چایا نکرد پخش از بعد و ریختم چاي چندتا رفتم من و نشستيم باهم احوالپرسی از بعد و رفتيم

 گفتم و نيما کنار نشستم

 نگفتی؟ بابات به که چيزي_

 نكردم جرئت... نه_گفت

 کنم؟ باز حرفو سر االن همين ميخواي... دارم جرئتشو من_گفتم

 کن صبر خرده یه نه_گفت

 بپرسم؟ چيزي یه دائی_ گفتم شد تموم بابام با دائی حرف وقتی و کردم صبر منم

 جون دائی بپرس_گفت

 چيه؟ النا به راجع شما نظر_گفتم

 دار خانواده هم و نجيبه هم خوبيه خيلی دختر_گفت

 گفتم و کردم دائی زن به رو

 همينه؟ هم شما نظر_

 مگه؟ چطور.. آره_گفت

  گفت و اورد در موبایلشو نيما

 برميگردم االن بگيرم تماس همكارام از یكی به باید من ببخشيد_

 چيه؟ سواالت این از منظورت جان رها نگفتی_گفت دائی شد خارج اتاق از و

 توناز ميخوام من داره عالقه نيما به اونم کردم صحبت هم النا با من داره عالقه بهش نيما_گفتم

  بكنيد دونفر این براي فكري یه که کنم خواهش

  گفت و شد عصبی دائی گفتم اینو وقتی

  کرده غلط نيما_
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 ازدواجشه وقت دیگه نميكنيد فكر سالشه پنج و بيست نيما...دائی؟ چی یعنی_گفتم

 دختر اون با نه ولی ازدواجشه وقت آره_گفت

 اصالً... هست که نيست دار خانواده هست که نيست کرده تحصيل النا از بهتر کی با پس_گفتم

 خوبيه؟ دختر نگفتيد االن همين خودتون مگه

  کردم انتخاب عروسمو قبالً من ولی نداره حرف دختر اون ميگم االنم همين_گفت

 کنه زندگی ميخواد نيما ولی_گفتم

 نزدیم؟ حرف هم با مورد دراین قبالً ما مگه سيما_گفت و کرد مامان به رو

 يزيچ بهشون گفتی خودت نيست یادت مگه... نفهمند چيزي ها بچه شد قرار ولی آره_گفت مامان

 نگيم

 چيه؟ جریان_گفتم

  کرده نامزد قبالً نيما_گفت

 ؟ ندیدیمش تاحاال ما چرا پس_گفتم

  بگيري زن ميخواي نامزدت براي که هستی عروسی چه تو_گفت

 گفتم شدم شوکه خيلی حرفش این از

 با ردمو این در قبالً ما کنيم ازدواج هم با نميخوایم ولی داریم دوست رو همدیگه خيلی نيما و من_

  گرفتيم تصميممونو و کردیم صحبت هم

 گرفتی؟ تصميمو این چرا_گفت

 هم با هاگ ما شده دیگه دختر یه عاشق نيما نكنيد کاري به مجبور مارو ميكنم خواهش دائی_گفتم

 و نكردم نگاه آیندم شوهر چشم به نيما به وقت هيچ من چون نميشيم خوشبخت کنيم ازدواج

  نميكنم

 بزنه حرفی ميكنه غلط نيما کنی قبول تو اگه_گفت
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 رپس و دختر دیگه االن حجر عصر تو نه ميكنيم زندگی یكم و بيست قرن تو ما دائی_ گفتم

 حرف النا اب من اینكه از قبل شده عاشق اینكه با نيما ميكنند انتخاب زندگيشونو شریك خودشون

  نكردم قبول من ولی کنه فراموش النارو حاضره شده عوض من نظر اگه گفت بهم بزنم

 چرا؟ آخه_گفت

 ازدواج داداشش با دختر یه ميشه شما نظر به کردم نگاه داداشم چشم به نيما به هميشه من_گفتم

 کنه؟

 نيست داداشت نيما ولی_گفت

 یانتظارات باشه اش آینده شوهر قراره که مردي از دختري هر بالخره دائی نيست این فقط_گفتم

 ...بگم؟ چطور داره

  تنيس من رویاهاي مرد نيما ولی ببخش منو ادبی بی این دائی_گفتم و پائين انداختم سرمو

 کردیم هم اسم به ماشمارو که ساله چند ولی_گفت مامان

 با نميشم راضی وجه هيچ به من نميوفتاد اتفاق این شاید ميگفتيد ما به اینو موقع همون اگه_گفتم

 سارتوج این وقت هيچ من بود نشده عاشق نيما اگه دائی... بشكنم دونفرو قلب و کنم ازدواج نيما

 چقدرم هر اون چون کرد نميشه کاري هيچ شده عاشق که حاال بدم رد جواب شما به که نميكردم

 يستن بازیچه که آدما قلب ميشه متنفر ازم کردم بهش که کاري این با باشه داشته دوست منو که

 عالقه ابراز بهش هم النا دیگه حاال اینكه مخصوصاً کنم بازي باهاش بخواد دلم طور هر من که

 کرده

 تحت بيشتر اینكه براي منم ميكردند فكر من حرفاي به و بودند کرده سكوت همه لحظه چند براي

 گفتم بدم قرارشون تاثير

 هب فقط بودم شما جاي اگه من بخوره شكست عشقش اولين تو که نيست نيما حق این دائی_

 اًمخصوص گذاشتم خواهرم با روزي یه که اعتبار بی قرار یه به نه ميكردم فكر پسرم خوشحالی

 به و بيار رد موبایلتو و بيا کوتاه ميكنم خواهش ازت نميشه راضی اصالً باشم من که دختر اون اینكه

 بذار خواستگاري قرار یه و بزن زنگ علی عمو

  گفت و کرد دخالت بابا
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 و پدر ما بياد شيرین بزي دهان به باید علف معروف قول به ست رها با حق من نظر به احمدجان_

 مه نيما نداره کم من رهاي از چيزي هم النا نره چاه تو هامون بچه پاي که باشيم مراقب باید مادرا

 کاري يچه وسط مياد دل پاي وقتی که ميدونی خودتم نيست مقصر کس هيچ یعنی نداره تقصيري

 کرد نميشه

 گفت و کرد برانداز رو نيما نگاهش با دائی نشست و کرد خواهی عذر بازم و اومد نيما موقع همون

 موافقی؟ رها با هم تو_

 هم به تنسب ما که عشقی که رسيدم نتيجه این به و کردم فكر خيلی رها حرفاي به من_گفت نيما

 همة يمکن خرابش ازدواج مثل اي افتاده پا پيش عمل با بخوایم که چيزیه اون از تر باال خيلی داریم

 نمم فرزندش به مادر عشق یا برعكس یا برادر به خواهر عشق مثل نميشه ختم ازدواج به که عشقا

 موافقم کامالً رها با

 گفت و داد تكون سري تاسف با دائی

 ونهد یه ميكردم فكر که بودم ساده چقدر هست پسرمم حرف من حرف ميكردم فكر که بگو منو_

 از ما هاي بچه فقط یا طوریند این جوونا همة... نميده رد جواب بهم وقت هيچ خواهرم دختر

 ميكنند سرپيچی حرفمون

 با ولی مگفتي نظرمونو فقط ما بزنيم حرفی شما حرف رو بخوایم که باشيم کی ما بابا_گفت نيما

 هار نه مگه...ميدیم گوش حرفتون به بخواید شما اگه کنيم ازدواج هم با نميخواد دلمون اینكه

 خاطر به بخواي اگه و نداري فرقی هيچ پدرم با که ميدونی خودتون شما دائی... درسته_گفتم

 که اشمب کی من اصالً نميخشيم خودمونو وقت هيچ ما بشی دلگير ازمون گفتيم نظرمونو اینكه

 و دکني فراموش مارو حرفاي بهتره ميكنيد فكر طور این شما که حاال کنم ناراحت رو شما بخوام

  بكنيد ميخواید که کاریو

 يلیخ بذاري خونم تو پا خودت ميل با که بشی عروسم تو ميخواستم زمانی من جون دائی نه_گفت

 به نمک کاري به مجبور پسرمو توو نميخوام ولی باشی خونم خانم تو دائيت زن از بعد ميخواد دلم

 نمک اقرار وباید خانمه پارچه یه که هم النا تازه نره چاه تو پاتون که باشم مراقب باید پدرت قول

 نميمونه باقی اي دیگه حرف حرف باشه مبارك گفتن جز و کرده خوبی خيلی انتخاب پسرم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

132 

 

 زن بشه عوض نظرش نميكرد فكر کس هيچ چون شدند شوکه دائی حرف این شنيدن از همه

 گفت بود موافق ما با که دائی

 بذاري خواستگاریو قرار و بزنی زنگ االن همين  بهتره آقا احمد خب_

 از ایلوموب گوشی و نشست کنارش رفت نيما که ميگرفت رو شماره داشت و اورد در موبایلشو دائی

 گفت و گرفت دستش

 بزنی زنگ نميخواد نيستی راضی دلت ته از اگه بابا_

 پسر؟ ميخواي چی تو معلومه_گفت دائی

 دبع کنيد قبول عروستون عنوان به رو النا اول ميخواد دلم من ميخوام شمارا رضایت من_ گفت

 اگه هيچم مامان و شما خير دعاي بدون من دارم شما از دارم هرچی من بابا بكنيد کاري به اقدام

 چشم اشم فردا پس نميخوام من درميوردم کجا سراز من نبود معلوم نميكردید همایتم شما حاال تا

 تا نمميك صبر اینقدر من نيستيد راضی دل ته از هنوز شما اگه باشيد نداشته منو همسر دیدن

 که مطمئنم چون ميكنم قبول حرفی هيچ بدونه نكنم ازدواج النا با بگيد اگه حتی بشيد راضی بالخره

  ميخواید صالحمو و خير

  گفت و دکشي نيما سر بر دستی و گرفت قرار تاثير تحت حسابی نميا حرفاي این شنيدن با دائی

 شما خوشحال با مامانت و من پسرم... دارم خلفی فرزند همچين که ميبالم خودم به من_

 سعيمو مامت و ميكنم همایتت منم کردي انتخاب النارو تو اگه و ناراحتيم ناراحتيتون با و خوشحاليم

  دمنمي انجام ميلم برخالف کاریو هيچ من باش مطمئن و ببينم شمارو خوشبختی که ميكنم

 خواستگاري قرار شب فردا براي و زد زنگ علی عمو به و گرفت نيما دست از موبایلو گوشی و

 طرخا وبه دادند مثبت جواب نيما به خون آزمایش جواب گرفتن از بعد و گذشت هفته یك گذاشت

 روز اون. کنيم برپا نامزدیشونو جشن ما امتحانات از بعد شد قرار بود ندا و من امتحانات اوج اینكه

 زا شاهين و کرد ترمز پام جلوي که دیدم شاهينو ماشين خونه برميگشتم مدرسه از من وقتی

 گفت و شد پياده ماشين

 چطوره؟ حالت جان رها سالم_

  سالم_گفتم
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 ميرسونمت من شو سوار_گفت

 نميشم شما مزاحم بدم انجام باید که دارم کار خره یه نه_گفتم

 دارم کار باهات شو سوار...؟ ميزنی حرف رسمی اینقدر چرا حاال_گفت

 دارم کار خيلی امروز دیگه وقت یه واسه باشه_ گفتم

 دارم باهات واجبی کار نميشه_گفت

 تادیماف راه به و شد سوار اونم شدم سوار و کنم مخالفت نتونستم دیگه منم کرد باز ماشينو در و

 ودتاب کرده کالفه حسابی منو سكوتش این که طوري نگفت چيز هيچ و کرد سكوت اي دقيقه چند

 گفتم و شكستم سكوتو من بالخره

 ؟ بود همين کارت_

 بگم بهت چطور ميكردم فكر داشتم نه_گفت

  بزن حرفتو راحت نيستم غریبه که من_گفتم

  نشد فرصت وقت هيچ ولی بزنم حرف باهات ميخوام من که وقته خيلی رها_گفت

  بياد يشپ موقعيتی همچين دیگه نميكنم فكر چون بزن حرفتو اومده پيش فرصت که حاال_گفتم

 و دمب سامانی سرو یه زندگيم به حاال دیگه ميخواد دلم دارم عالقه خيلی تو به من راستش_گفت

  کنم زندگيم شریك رو تو دارم  دوست

 رویاهامی مرد تو ونه ازدواجمه وقت حاال نه چون ندارم کار این به تمایلی هيچ من ولی_گفتم

 ميكنم صبر بخواي تو اگه_گفت

  نميشيم خوشبخت باهم ما ولی ممنونم ميدي شانسو این من به اینكه از_گفتم

  ميریزم پات به زندگيمو تمام و خارج ميبرمت تحصيل ادامه براي کنی قبول اگه رها_گفت

 و تیهس خوبی پسر تو نداریم تفاهم هم با اصالً ما ميكنم فكر من...؟ نميشی متوجه چرا_گفتم

  بدي اونا به شانسو این بهتره کنند ازدواج تو با ميخواد دلشون که هستند زیادي دختراي

  دارم عالقه بهت که وقته خيلی من کنی ازدواج باهام تو که ميكنم کاري هر من رها_گفت
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 گفتم بودم شده عصبی اصرارش همه این از

 اي هدیگ کس به من نداري شانسی هيچ چون نكن تالشی هيچ ميشنوي من از و کن بس شاهين_

  دارم عالقه

 گفت و کرد ترمز دفعه یه خونه در بودیم رسيده دیگه

 نكن من با کارو این رها_

  ندارم دوست تورو من شاهين نيست اجبار که داشتن دوست_گفتم

 ستمب درو و شدم خونه حياط وارد و بستم ماشينو در خداحافظ گفتن با و شدم پياده ماشينش از و

 ولی هبزن حرف من با حتی یا بكنه اقدامی دیگه نميكردم فكر کردم شاهين با من که کاري این با

 ردک احضار منو مدرسه مدیر امتحاناتم از بعد روز یه چون نبود بردار دست بود معلوم که طور این

 من از هميشه و داشت عالقه بهم خيلی مدرسه مدیر بودم خوبی شاگرد من اینكه خاطر به

 وقتی ولی بدم انجام کاري براش ميخواد هميشه مثل کردم فكر منم کنم کمكش کارا تو ميخواست

 کردم ابانتخ مدیر خانم ميز کنار صندلی یه منم بنشينم که کرد اشاره بهم شدم مدرسه دفتر وارد

  توئه مال این _گفت و جلوم گذاشت بسته یه شد خلوت دفتر ووقتی نشستم و

 ؟ چيه این_گفتم

  بدمش بهت که نبودم مدرسه من ولی اورد تو براي پيك پيش روز چند اینو_گفت

 كرف اول نامه یه و بود جواهرات جعبة یه بسته اون داخل کردم بازش و برداشتم رو بسته تعجب با

 ازم دوباره نامه با اون شاهينه خط دست دیدم کردم باز رو نامه وقتی ولی عماده کار کردم

 ابیحس کردم حقارت احساس خيلی کارش این با بود فرستاده حلقه برام و بود کرده خواستگاري

  گفت دید حال اون تو منو تا مدیر خانم بودم شده عصبی

 ریختی؟ بهم اینقدر که بود چی نامه اون تو....جان؟ رها شده چيزي_

  خونه برم باید من مدیر خانم_گفتم

 شده؟ چی_گفت

 ميشم ممنونتون خيلی برم بدید اجازه بهم اگه خانوادگيه مسئلة یه_ گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

135 

 

  بدم بهت اي اجازه همچين نميتونم داره مسوليت ما براي که ميدونی خودت_گفت

 مهميه مسئلة بدید اجازه بهم ميكنم خواهش_گفتم

  بشه راحت خيالم که بگيري تماس باهام خونه از بدي قول باید ولی باشه_گفت

 ؟ برم ميدید اجازه حاال چشم_گفتم

  باش خودت مراقب فقط برو_ گفت

 انمام خونه رسيدم وقتی افتادم راه به خونه طرف به و برداشتم کيفمو و کردم تشكر ازش منم

  گفت

 ميكنی؟ چيكار اینجا تو رها_

 ببرم چيزي یه اومدم...  سالم_گفتم

 کافی یه تو رفتم و شدم خارج خونه از و برداشتم موبایلمو گوشی و شدم اتاقم وارد عجله با و

 زیاد اونجا بياد خواستم ازش و دادم بهش شاپو کافی اون آدرس و زدم زنگ شاهين به و شاپ

 ردوا وقتی نشدم زمان گذشت متوجه و بود مشغول زیاد فكرم من هم شاید اومد که نكشيد طول

 و ميز کنار اومد و زد لبخندي من دیدن با اونم ببينه منو که دادم تكون دست براش شد شاپ کافی

 گفت

  سالم_

 لیو بزنم ذوقش تو نميخواست دلم اصالً بود رسيده خودش به حسابی کردم براندازش نگاهم با

  بشين....؟ وایسادي چرا_گفتم بود نذاشته برام اي دیگه چارۀ

  گوشم سراپا_گفت و صندلی روي نشست اونم

 گفتم و جلوش کردم پرت رو بسته اون

 چيه کار این از منظورت بدونم ميخوام_

  کنم امتحان همشونو ميخوام منم داره وجود خواستگاري براي زیادي هاي راه_گفت

 به من گفتمن مگه...؟ کنی فكر من به حتی نداري حق نگفتم تو به من مگه... ميكنی بيخود تو_گفتم

 کنی؟ درست سر درد من براي ميخواي چرا....؟ دارم عالقه اي دیگه کس
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  کنم درست سر درد تو براي نخواستم وقت هيچ من_گفت

 درد هچ تو من بود نگرفته اینو امون مدرسه مدیر اگه ميدونی...چيه؟ کارت این بگی ميشه_گفتم

 ؟ ميوفتادم سري

  گفتم بلند صداي با پائين انداخت سرشو و نگفت چيزي

 یانه؟ ميدونی پرسيدم... ؟ شدي الل چرا_

 بودم نكرده فكر مسئله این به من_گفت

 کارو ینا عمداً نميدونم من ميكنی فكر شادیو هم ميشناسم خوب تورو هم نيستم احمق من_گفتم

 شاهين.... بلرزم بادا این با که نيستم بيدي من خوندي کور ولی....؟ بندازي زبونا سر منو که کردي

  ميبينی رهارو بد روي اون اوردي زبون به منو اسم حتی دیگه بار اگه ميدم اخطار بهت دارم

 نميشه تكرار دیگه... متأسفم_گفت

 ادوعم من ندارم عالقه تو به من که بفهمی اینو باید تو ولی شد قبول خواهيت عذر باشه_گفتم

 كنن فكر من به دیگه پس دارم نامزد من اینكه یعنی کرده دستم اون هم رو حلقه این دارم دوست

 عصبيم دیگه اميدوارم ميخوام معذرت زدم داد سرت اینكه خاطر به_ گفتم و شدم بلند جام از و

 نكنی

 تادهاف اتفاقی یه بود شده الهام بهش اینكه مثل گرفتم عمادو شمارۀ و شدم خارج شاپ کافی از و

 عزیزم؟ خوبه حالت_وگفت داد جوابمو بوق اولين با

 احوالپرسی بعد ميكنند سالم اول_گفتم

 دیدم بد خواب یه که ميزدم چرت داشتم ميزو رو بودم گذاشته سرمو بودم خسته خيلی_گفت

  زدي زنگ تو پریدم خواب از که همين

 ببينی بد خواب بایدم_گفتم

 افتاده؟ اتفاقی_گفت

  ببينمت ميخوام_گفتم

  اونجام دیگه دقيقة ده تا من هميشگی شاپ کافی همون بيا_گفت
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 گذشته خير به چيز همه فعالً نكن عجله زیاد فقط باشه_گفتم

 ميبينمت باشه_گفت

 هنوز اون رسيدم وقتی گرفتم تاکسی یه بود طوالنی مسير اینكه خاطر به کردم قطع گوشيو وقتی

  گفت و کرد برانداز منو نگاهش با نگرانی با و رسيد اونم دادم قهوه سفارش من تا ولی بود نيومده

 خوبه؟ حالت_

 باشی نگران اینقدر  نيست الزم دیدي کابوس یه توفقط خوبم من_گفتم

  اینجا رسيدم تا مردم نگرانی از_گفت

 گفتم و دادم بهش آب ليوان یه

  سالمم و صحيح من که ميبينی بشی آروم تا بخور اینو_

  گفت و شد خيره من وبه کشيد عميقی نفس بعد و خورد نفس یك ليوانو آب تمام

  ميميرم من بياد تو سر بالیی اگه_

 نداره آفت بم بادمجان نترس_ گفتم شوخی به

  خودت یا گفتی من براي المثلو ضرب این حاال_گفت و خندید

  نداره تو و من نميكنه فرقی_گفتم

 ؟ شده چی ببينم کن تعریف حاال شكن دندون جواب یه ميگن این به_گفت

 تگف شد تموم حرفام وقتی و کرد گوش حرفام به دقت با اون و کردم تعریف براش چيو همه منم

 تخواستگاری بياد من از قبل و نباشه بردار دست که ميترسم من ولی بود حقش شد خنك دلم_

 ميكنم ضایعش بازم نداره اشكالی_گفتم

 کاریا هانپن این آخرش ميترسم بگی مامانت به چيو همه وقتشه نميكنی فكر  ولی خوبه این_گفت

  کنه جدا هم از مارو

 خصوصاًم کنم کاري پنهان نميتونم دیگه منم ميزنم حرف مامانم با امروز همين توئه با حق_گفتم

 ميشيم دردسر دچار بعداً نزنيم حرف هامون خانواده با اگه فهميده چيو همه شاهين که حاال
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 نبهمو آخرش ولی ميگيم بهشون جریانو حاال که کنند سرزنشمون خرده یه اولش شاید_گفت

 کنيم ازدواج هم با که ميدن اجازه

  اینجا ميایم باهم که باشه باري آخرین این ممكنه_ گفتم

  نميشيم جدا هم از وقت هيچ تو و من کن فكر مثبت_گفت و کرد اخمی

  بریم پاشو پس باشه_گفتم

  گفت و گرفت دستمو ما خونة جلوي رسيدیم وقتی افتادیم راه به دو هر و

 کن سعی پس داره بستگی تو به همه نكن فكر داریم پيش در که خوبی آیندۀ جز چيز هيچ به رها

 یچ ميفهمی... موافقند همه یعنی باشه موافق اون اگه کنی راضيش و بزنی حرف مامانت با درست

 ميگم؟

  يزنمم زنگ بهت زدم حرف مامانم به وقتی بلدم خوب کارمو من نباش نگران_ گفتم و زدم لبخندي

  منتظرم من باشه_ گفت و بوسيد صورتمو

 وقتی و ادد جوابمو بوق یه با اونم و بستم درماشينو خداحافظ گفتم با و شدم پياده ماشينش از منم

 ردمک اعالم ورودمو سالم گفتن با باالو رفتم و بستم درو منم افتاد راه به شدم خونه حياط وارد من

  گفتم و کنارش رفتم داد سالممو جواب آشپزخونه تو از مامان

  جون مامان نباشی خسته_

 ميزنی؟ سر مامانت به اتاقت به رفتن جاي به امروز شده چی... دخترم باشی سالمت_گفت

  سرحالم حسابی امروز ولی بودم حوصله بی خرده یه قبالً حاال دارم مامان چندتا من مگه_گفتم

 ميریزي زبون طوري این که بگی ميخواي چی ببينم بگو_گفت

 و مادر بعد و بره در خستگيم که بگيرم دوش یه اول باید ولی دارم زیاد زدن براي حرف_گفتم

  بزنيم حرف هم با و بشينيم دختر

  حاضره منم غذاي ميگيري دوش یه تو تا.... مایلی طور هر_گفت
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 حمام زا بهتر جائيو هيچ کنم آماده واقعيت گفتن براي خودمو که بودم کرده بهانه گرفتنو دوش من

 رفتم و کردم آماده حرفامو و کشيدم دراز داغ آب وان تو و باال رفتم نكردم پيدا کردن فكر براي

  گفت من دیدن با اون مامان پيش

 کار ميگفت و نبود خوب زیاد حالش زده زنگ شادي بار چند حاال تا.... دادي؟ طولش اینقدر چرا_

 داره تو با واجب

  واجبتره من کار نيست مهم_ گفتم

  کنی کمك بهش باید داره نياز کمكت به دوستت_گفت

 گفت و داد دستم به تلفنو گوشی و

 ميزنيم حرف بعد بزن زنگ شادي به اول_ 

  نيست من دوست دیگه شادي مامان_گفتم

 کنی کمكش باید و خواسته کمك ازت باشه هم دشمنت اگه_گفت

 گفت اومد در صدا به تلفن زنگ موقع همون

  ميگه چی ببين خودشه_

 گفتم شنيدم ميكرد گریه که حالی در شادیو صداي دادم جواب وقتی

 شده؟ چی شادي_

  اینجا بيا ببينمت باید_گفت

 ؟ کجائی االن تو_ گفتم

  گفت و داد بهم پارکو یه آدرس

  افتاده بدي اتفاق برسون زود خودتو ميكنم خواهش رها_

 به لشقب ولی شدم رفتن آمادۀ و کردم قبول کنم فكر اینكه بدونه و کرد نگرانم خيلی حرفش این

 برادرش و شادي به چون مياد همراهم که گفت اونم کردم تعریف براش چيو همه و زدم زنگ عماد

  گفتم  رسيدیم پارك اون به وقتی دنبالم بياد اون شد قرار و کردم قبول منم  نداشت اعتماد
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 نداره خبر جریان این از شادي شاید بمون منتظر جا همين تو_

 بزن زنگ بهم افتاد اتفاقی اگه ولی باشه_گفت

  بزنم زنگ نتونستم من شاید بيا بعد و بمون منتظر دقيقه ده تو_گفتم

 و ستهنش نيمكت یه روي که دیدم شادیو رسيدم وقتی افتادم را پارك طرف به من و کرد قبول اونم

 گفتم و کنارش رفتم عصبيه خيليم

 ؟ شادي شده چيزي_

.. .زدي؟ داد من داداش سر حقی چه به تو.... ؟ بشه ميخواستی چی دیگه_گفت و شد بلند جاش از

 اشمداد احساسات با ميذارم کردي فكر ميكنی ميخواد دلت غلطی هر که هستی کی کردي فكر تو

 کنی؟ بازي

 وريط این منو ميدونستی اگه.... چی؟ یعنی عشق چميدونی تو چيه احساس چميدونی تو_گفتم

 کردي نمی سرزنش

 که مه تو داد ترجيح من به رو النا عوضی نيماي اون ولی چی یعنی عشق ميدونم خوب اتفاقاً_گفت

 ميدي ترجيح من داداش به عمادو

 گفتم و گرفتم دستشو سوخت براش دلم خيلی گفت اینو وقتی

  بخ باشه طرفه دو باید عشق نيست کم دختر شاهين براي گفتم اینو شاهينم به من شادي_

 کردم انتخاب عمادو که نبود سازگار من با تو داداش اخالق

 گفت و کشيد بيرون دستم تو از دستشو

 زهاجا دیگه ولی شدي عشق تو من شكست باعث تو بگيري مهربونی ژست من براي نميخواد_

 رصتف دیگه تو برسه عشقش به اون که ميكنم کاري هر من بكنی کارو همين شاهينم با نميدم

 ميكردم پيشتر خيلی باید بكنم ميخوام االن که کاریو این دادي دست از انتخابتو

 بكنی نميتونی غلطی هيچ تو_گفتم

  گفت و گوشم زیر زد محكم گفتم اینو وقتی

  بزنی حرف شوهرت خواهر با چطور بگيري یاد تا زدم اینو_
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  ببينی خوابشو مگه شو خفه_گفتم

 گيرش تنها جا یه گفتم شاهين به بار چند کنيم کوتاه تورو زبون نميتونستيم ما  ميكنی فكر_گفت

 هی ميشه هنوزم نشده دیر هنوز ولی نرفت گوشش تو حرف ولی بكن ميخواي که کاریو و بيار

 کرد کارایی

 مثل دميوآ همچين من یعنی شكست قلبم شنيدم بود دوستم بهترین که کسی زبون از اینو وقتی

 گفتم شد جاري چشمم از اشك اختيار بی ميدونستم خواهرم

 فكر هب که آشغالی یه تو هستی واقعی دوست یه تو ميكردم فكر که متأسفم خودم براي واقعاً من_

  نميكردم نگاهم بهت حتی کثيفی اینقدر ميدونستم اگه شادي خودتی

  گفت و کرد پاك اشكامو و کنارم اومد

 تو هک باشم داشتنی دوست شادي همون ميتونستم من باشم اینطوري من که خواستی خودت تو_

 نذاشتی تو ولی ميكردید تحصينش وبقيه

 گفتم و زدم پس دستشو

  نزن من صورت به کثيفتو دست_

 دارم دوستت هنوزم من رها نميكنم کارو این که من_گفت و کرد بغلم

 رچیه و بود گرفته منو محكم و بياد شاهين که کرد اشاره دستش با نيست حواسم من کرد فكر

 موهاشو و دستم تو اومد موهاش اینكه تا بيارم  در بغلش تو از خودمو نتونستم کردم تالش

 و ودب شده تبدیل هق هق به ام گریه دیگه کردم فرار و عقب دادم هلش کرد باز دستاشو و کشيدم

 چيز هيچ و بشم دور ازاونجا که بود این مكردم فكر که چيزي تنها به و بود بسته چشمامو راه اشك

 دفعه یه که ميشدم رد خيابون از داشتم ميدویدم و ميكردم گریه که طور همين نبود مهم برام

 گفت و زد داد که شنيدم عمادو صداي

  باش مراقب رها_

 درد و خراشاند گوشمو و گرفت عمادو صداي جاي ماشين یه ترمز دلخراش صداي دفعه یه و

 تخت رو خودمو کردم باز چشمامو وقتی نفهميدم چيزي دیگه و کردم احساس سرم تو شدیدي

 در که دبو نشسته مسن خانم یه تختم کنار و بود وصل بهم دستگاه جور هزار که دیدم بيمارستان
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 اون بدونم ميخواستم ميریخت اشك و بود شده خيره گوشه یه به بود گرفته منو دست که حالی

 تشودس آروم منم بزنم حرف نتونستم کردم سعی هرچه ولی ميكنه گریه من سر باالي چرا و کيه

 به که دید وقتی و کشاند من طرف به نگاهشو و اومد خودش به دفعه یه من کار این با فشردم

  گفت و بوسيد دستمو شد خوشحال خيلی اومدم هوش

  کشتی منو که تو شدي بيدار بالخره دخترم رها_

 هب و کردم بلند دستمو زحمت به نداشتم زدن حرف توانایی ولی بزنم حرف باهاش ميخواس دلم

 گفت کردم پاك اشكاشو زدن حرف جاي

 وازدهد بزنی حرف من با نميخواي که نگو نميشناسی مامانتو که نگو...؟ دخترم نميزنی حرف چرا_

 دخترم انصافيه بی این نميزنی حرف من با نميخواي شدي بيدار که حاال خوابيدي که روزه

 چقدر که بگم نميتونستم و ميكرد اذیتم خيلی خانم اون هاي گریه و ميكرد درد شدت به بدنم تمام

 بد توجهم اون کنم آرومی نا و بریزم اشك ميتونستم فقط کنم آروم خانمو اون نميتونستم دارم درد

 رمس از و کردند ام معاینه فوراً اومدم هوش به که فهميدند دکترا وقتی زد صدا دکترو و شد حاليم

  ردندک هوشم بی دوباره اونا و عمل اتاق بردنم بعد و دیگه آزمایشات کلی و گرفتند اسكن تی سی

 اي دیگه کار هيچ آرامی نا جز و ميكردم احساس سرم تو شدیدي درد اومدم هوش به دوباره وقتی

 بودم توضعي همين تو روزي چند بخوابم بتونم که و زدند بخش آرام بهم هم اونا بكنم نميتونستم

 مةه و شد شروع مالقاتيام بعد به روز اون از و کردند منتقلم بخش به و شد بهتر حالم اینكه تا

 اونا اومدن از بزنم حرف و بخورم تكون نميتونستم اینكه خاطر به ولی اومدند دیدارم به آشنایان

 بين بينندب وضعيت اون تو منو نميخواست دلم نميشناختم کدومشونو هيچ اینكه با ميشدم ناراحت

 این براي اونا که ميومد نظر به داشتند غمگينی چهرۀ که بود پسر تا دو مادرم و پدر جز به اونا همة

 مادع هم یكی اون و ست نيما دائيم پسر یكيشون ميگفت مامان ناراحتند خيلی من وضعيت

 ردمميك فكر داشتم خاصی احساس اونا به نسبت هم من و  ميومدند دیدنم به روز هر اونا دوستمه

 وقتی کنم تشكر ازشون نميتونستم ولی ناراحتند اینقدر من براي اونا که بودم نزدیك خيلی اونا به

 بالخره هاینك تا ميرفتند اميدي نا با اونا و بدم جوابشونو نميتونستم خوبه حالم ميپرسيدند از

 كونت هام دنده شكستگی خاطر به هنوزم شدم مرخص بيمارستان از و شد بهتر جسميم وضعيت

 ونچ بود ممكن غير برام رفتن راه بودند بسته چپم پاي به که گچی با و بود آور درد برام خوردن

 و ميشم جدا بيمارستان تخت این از که بودم خوشحال حال این همه با ولی بود گچ تو پام تمام

 بدونه و ميشدند جمع من دور همه و داشتيم مهمون روز هر تقریباً خونه به رفتن با ميبينم امو خونه
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 باید هک رویا و مامان  ميكردندطفلك شلوغ دورمو و ميزدند حرف هم با بكنند منو حال مراعات اینكه

 روز چند این تو مامانو شدن پير من ميكردند پذیرائی مهمونا از هم و ميكردند پرستاري من از هم

 هميشه و بود بزرگی غم من حال این بهخاطر دلش ته ولی ميخندید لباش چون دیدم وضوح به

 ویار و مامان به کمك براي بابا برم شادي دیدن به کرد مجبور منو چرا که ميكرد سرزنش خودشو

 هخست خيلی مامان بازم حال این همه با ولی بكنه رو خونه کاراي که بود کرده استخدام خانمو یه

 و مشد بيدار خواب از که صبح روز یه بود شده کمتر مهمونيا دیگه و گذشت دوهفته یكی ميشد

 و کرد مرتب دورمو و گرفتم دوش یه مامان کمك با نبود خبري درد از دیگه و ندیدم دورم کسيو

 مخورد غذامو تمام بار اولين براي  اورد صبحانه بعدبرام و کرد مونيكر هامو وناخن زد شانه موهامو

 گفت و کرد بغلم کرد خوشحال خيلی مامانو واین

 ینميخواست مگه کنيم دردودل هم با که نبود قرار گه...؟ بزنی حرفی من با نميخواي هنوز عزیزم_

 اشخو ازت ميكشم عذاب خيلی بزنی حرف نذاشتم اینكه خاطر به من بگی بهم مهميو مطلب یه

  بگو چيزي یه و بشكن سكوتو حاال دیگه ميكنم

 شودست و اش شونه رو گذاشتم سرمو نميتونستم ولی بزنم حرف باهاش ميخواست دلم خيلی

 گفت گرفتم

 ؟ بزنی حرف من با ميخواد دلت اصالً_

 گفت و بوسيد صورتمو و زد لبخندي دادم مثبت جواب سر حرکت با

 نهک قهر مامانش با مدت همه این که نبود آدمی من دختر چون نكردي قهر باهام تو که ميدونستم_

 طی مميد قول بهت کنه ویزیت تورو تا اینجا مياد درمان گفتار دکتر یه امروز دخترم نداره اشكالی

 بزنی حرف بتونی آینده روز چند

 راچ نميدونم اومد النا و عماد با که نكشيد طولی بياره داروهامو  رفت و بكشم دراز تا کرد کمكم و

 کنارم هردوشون نشست لبم به لبخند بار اولين براي و شدم خوشحال عماد دیدن از اینقدر

 گفت النا و نشستند

  ميبينمت سرحال امروز شكر خدارو عزیزم سالم_

  گفت و بوسيد صورتمو دادم سالمشو جواب لبخندم با و کردم نگاهش فقط

  داد هدیه بهمون دوباره تورو که شكر خدارو ميشه تموم وضيت این_
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 همين ميزنه حرف باهام داره نگاهش با ميكردم احساس شد خيره بهم فقط و گرفت دستمو عماد

 تاررف این معنی بفمم تا ميگذره سرش تو چی بفهمم شاید تا بودم شده خيره چشماش به طور

 قرق چشمش رنگ سياهی تو بيشتر ميشدم خيره چشماش به بيشتر هرچی و چيه مرموزش

 ازش نگاهمو ميشدم مجبور و نميشدم دستگيرم سوال عالمت مشت یه جز چيز وهيچ ميشدم

 فتگ مشغول هم وبا نشست النا و مامان کنار رفت و شد بلند جاش از مستخدم اومدن با و بگيرم

 و ابهجذ برام اینقدر که بوده اون و من بين اي رابطه چه که بودم کنجكاو خيلی من ولی شدند گو و

 مجذوب منو اینقدر که چيه چشما اون تو مگه ميشم چشماش محو فقط ميبينمش که بار هر

 هک بودم گرفته نظر زیر حرکاتشو تمام و بودم شده خيره بهش طور همين...  ميكنند؟ خودشون

 خودم به نظرشونو کردم سعی خيلی کردم شربت هوس دفعه یه دیدم شربت خوردن درحال اونو

 هب تبدیل هوس این اینكه تا نشدم موفق ولی بدند شربت بهم بفهمونم بهشون که کنم جلب

 شكخ گلوم نميكردند توجه من به اصالً اونا و ميكردم تشنگی احساس شدت به و شد تشنگی

 بالخره و بزنم حرف بتونم که بكنم تالشمو تمام من که شد باعث تشنگی احساس این و بود شده

 من طرف هب تعجب با نفرشون سه هر گفتم اینو وقتی آب بگم تونستم زحمت به تالش کلی از بعد

  گفت و کنارم اومد مامان و برگشتند

  بگو دیگه بار یه...دختر؟ گفتی چی_

 ميخوام آب_ بگم تونستم کمتري تالش با بار این

  گفت و بوسيد دستمو خوشحالی با اون

 عزیزم ميارم برات االن دخترم چشم_

 كردمي نگاه منو خوشحالی با و نشست تختم کنار اومد عماد شد خارج اتاق از و شد بلند جاش از و

 آب بهم خودش دست با ميخواست و اومد مامان بگه چيزي ميخواست که همين نزد حرفی ولی

 هب چشمم دهانم جلوي بردم ليوانو تا و گرفتم ازش ليوانو بخورم خودم ميخواستم من ولی بده

 فتگ کردم نگاهش فقط و کردم دراز طرفش به ليوانو بود شده خيره من به که افتاد عماد چشماي

  نبود ات تشنه مگه...بخور تو نميخورم من_

 رئهج اونم نكشيدم عقب دستمو نگرفت دستم از ليوانو تا و شدم خيره بهش طور همين من ولی

 گفت دادو بهم ليوانو بعد و خورد آب از اي
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 بخور تو حاال خوردم من_

 داده بهش که قولی طبق و دکترم به زد زنگ هم مامان خوردم آب و گرفتم دستش از ليوانو منم

 زما تست چندتا و کرد ام ومعاینه اومد دکتر که نكشيد طول زیاد و کرد گزارش منو وضعيت بود

  گفت و کرد مامان به رو بعد و گرفت

 ؟ نميزنيد حرف دخترتون با مگه_

 ميزنيم حرف که معلومه_گفت مامان

  ميكشيد طول اینقدر نباید نيورده بدست اشو حافظه تاحاال چرا پس_گفت

 ونا ولی بشناسه دوستانشو و اطرافيان که بوده شلوغ دورش روز هر تقریباً حاال تا_گفت مامان

 براي دوستش دیدن از که امروز تا نداده نشون العملی عكس هيچ کدومشون هيچ به وقت هيچ

  زد لبخند بار اولين

 شدم وجهمت گرفتم ازش من که تستایی با نيست نگرانی جاي البته خوبيه نشونة این خب_گفت

 قسمت ناو به فقط  نشده وارد آسيبی هيچ ميشه معلوماتش به مربوط که مدتش بلند حافظة به که

 تنيس تصادف خاطر به اونم که رسيده آسيب خاطراتشه و آدما شناخت به مربوط که اش حافظه از

 فتةه پاشم گچ نداره مشكلی هيچ دیگه شما دختر این از غير و شده وارد بهش که شوکيه خاطر به

 بگيریم ازش آزمایش سري یه تا بيمارستان بياریدش امروز ميتونيد اگه فقط کنيد باز ميتونيد دیگه

 باشه شتهندا مشكلی نكرده خدایی وقت یه چيه نيورده بدست اشو حافظه هنوز اینكه دليل ببينيم

 نميكنه؟ تحدید دخترمو که خطري_ گفت مامان

 شيمب مطمئن کامالً که الزمه آزمایشات اون ولی نيست مشكلی هيچ دیگه شده رفع خطر نه_گفت

 شاهد خودتون شما برگردونده بهتون دوباره دختریو همچين که داشته دوست شمارو خيلی خدا

 بهبودیش احتمال چون نميرفت بيماري همچين بار زیر دکتري هر و بودید تون دختر بد وضعيت

 خانوادش آغوش به نقصی هيچ بدونه که بوده شانس خوش خيلی شما دختر ولی بود کم خيلی

 بازگشته

 کنه حفظتون خدا برگردوندید بهم دخترمو دکترشما آقاي ممنونم خيلی_گفت مامان

 بوده درميون دل پاي شدحتماً خوب دخترتون که بود خدا خواست این نكردم کاري من_گفت
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 گفت و زد لبخندي و کرد من به رو مامان

 کنی؟ تشكر دکتر آقاي از نميخواي بزنی حرف ميتونی که حاال جان رها_

 بگم تونستم زحمت با گذشته مثل نه ولی بود سخت برام زدن حرف هنوز

  دکتر آقاي ممنونم_

  گفت و زد لبخندي و کشيد سرم بر دستی دکتر

 حال رد بيمار که خوشاینده خيلی دکتر یه براي بود ارزشتر با من براي پاداشی هر از تو جملة این_

  کنه تشكر ازش خودش زبون با و بشه خوب مرگش

 نارمک النا و وعماد کرد اش بدرقه در جلوي تا مامان و شد خارج اتاق از ميبينمتون بعداً گفتن با و

 گفت و گرفت دستمو عماد و نشستند

 که کنم هچ ولی سخته خيلی من براي تو کنار از رفتن یافتی بهبود کامالً دیگه که خوشحالم خيلی_

 اونجا یایست می پات رو وقتی ميخواد دلم کنيم باز پاتو گچ ببرمت که ميام دیگه هفتة برم باید

  ببرم لذت منظره اون دیدن از و باشم

 بودي؟ ناراحت خيلی تو_گفتم و کردم نگاهش

  خوشحالم خيلی حاال ولی آره_گفت

  کردم نگرانت که ببخشيد ممنونم هم تو از_گفتم و زدم لبخندي

  نبودي مقصر که تو کنه لعنت بانيشو و باعث خدا_گفت

 رفتنه وقت که کن خداحافظی هم تو النا_ گفت و شد پا و

 دوباره که خوشحالم بود شده ذره یه صدات شنيدن براي دلم_ گفت و بوسيد صورتمو هم النا

 ميكنم مه کارو این و کنم پرستاري ازت روزي چند و بمونم پبشت ميخواد دلم خيلی شنيدم صداتو

  پيشت ميام برگشتی بيمارستان از وقتی و ميزنم حرف مامانت با االن

  دارم شما مثل دوستایی که خوشبختم خيلی من ممنونم_گفتم و زدم لبخندي

  کنی استراحت خرده یه کن سعی هم تو بریم باید دیگه_ گفت و کرد بغلم
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 بخوابم کردم سعی من و  رفتند و شد خارج اتاق از خداحافظ گفتن با و بكشم دراز کرد کمكم و

 گفت و اومد مامان ببره خوابم اینكه از قبل ولی

  بيمارستان بریم باید اومده بابات جان رها_

 و دز لبخندي من دیدن با و شد اتاق وارد بابا شد تموم کارم وقتی کنم عوض لباسمو کرد کمكم و

 گفت

 بزنه؟ حرف ميتونه من خوشگل دختر...؟ شنيدم درست من_

 بابا سالم_گفتم و زدم لبخندي

 از لمهک این شنيدن منتظر وقته چند ميدونی عزیزم ماهت روي به سالم_ گفت و بوسيد صورتمو

 ام تو زبون

 وگفت کرد اخمی نگفتم چيزي و زدم لبخندي

 دخترم بگو شده ذره یه زبونيات شيرین براي دلم که دخترم بزن حرف...؟ چی یعنی سكوت_

  ردميك ام دیوونه داشت سكوتت این دیگه که بگو چيزي یه بگوعزیزم... بگو ميخواد دلت هرچی

 جازۀا چشماش وبه کرد بغل منو کنه گيري جلو اشكاش از و کنه کنترل خودشو نتونست دیگه و

 گفتم و کردم پاك اشكاشو داد باریدن

 نميكنه گریه که مرد نكن گریه ميكنم خواهش بابا_

 گفت و صورتش رو گذاشت دستامو

 فقط که دخترم ميریزم پات به دارم چی هر نذاشت دلم به تورو داغ که ميكنم شكر خدارو_

 انندۀر بهترین و ميخرم ماشينو بهترین برات بشی رد خيابون از نميذارم دیگه ببينم لبخندتو

 نذار خيابون تو پا دیگه تو فقط ميبرمت بخواي هرجا نوکترم اصالًخودم ميگيرم شهروبرات

 ببينم اشكتو نميخوام دیگه ميكنمفقط بگيد شما کار هر جون بابا باشه_گفتم

  دخترم باشه_گفت و زد لبخندي

 شاتيوآزمای و افتادیم راه به بيمارستان طرف به مامان اومدن با و کرد ماشين سوار منو و کرد بغلم و

 اتآزمایش جواب دیدن با دکتر آقاي دکتر پيش بردیم جوابشو و دادیم انجام بود گفته دکتر که
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 اینبار ولی کردیم کارو همين هم ما بدیم انجام آزمایشاتو دوباره داد دستور و کرد تعجب خيلی

 با و شد تعجبش باعث آزمایشات جواب هم بار این و دادیم انجام آزمایشاتو خودش نظر تحت

 جواب که بود مشخص ظاهرش از ولی ما پيش اومد بعد و کرد مشورت هم همكاراش از چندتا

  گفت بود شده نگران حسابی که بابا نيست بخش رضایت آزمایشات

 ه؟ميكن تحدید دخترمو مشكلی نكنه...؟ مياي نظر به مضطرب اینقدر چرا شده چی دکتر آقاي_

 براي که اتفاقيه کرده متعجب مارو که چيزي نيست ناکی خطر مشكل راستش_ گفت دکتر

  بودم برنخورده چيزي همچين به حاال تا افتاده دخترتون

  نكن استفاده هم پزشكی اصتالحات این از لطفاً شده چی بگو واضح_ گفت بابا

 از خشیب بيمار که کنند کاري جراحی عمل با تونستند دانشمندا جدیداً وفایی آقاي ببينيد_گفت

  جراحی عمل بدونه فقط افتاده شما دختر براي اتفاق همين درست و کنه فراموش خواطراتشو

 چی؟ یعنی_گفت بابا

  هنميار بدست اشو حافظه وقت هيچ دیگه شما دختر بردارید تالش از دست اینكه یعنی_گفت

  کرد کاري جراحی عمل با نميشه_گفت

 باید دارهن ارزششو این و بشه کور دخترتون ممكنه زیاده خيلی ریسكش ولی ميشه بله_گفت دکتر

  نيست بزرگيم مشكل چون بياید کنار مشكل این با

 یا لزایمرآ باعث و کنه پيشرفت این مثالً  نميشه ساز مشكل دخترم براي این آینده در_گفت مامان

 بشه؟ اي دیگه دیگه مشكالت

 رس زود هم شما و داره خوبی بدنی نيروي و جوونه شما دختر نميوفته اتفاق این خانم نه_گفت

 کنه مصرف دارو باید مدت یه فقط افتادید

 نيست بهتر کشور از خارج ببریمش اگه_ گفت بابا

 ميدید حدر پولتونو فقط_گفت

 تهگذاش تاثير خيلی من روي دکتر حرفاي افتادیم راه به  خونه طرف به و کرد تشكر ازش هم بابا

 حالت نای از کسی که بود این از نگرانيم همة ميترسيدم آینده از بودم ترسيده بگم بهتره یا بود
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 فكر هدیگ حاال دوست دشمنامو و بدن جلوه برام دشمن دوستامو ميترسيدم کنه استفاده سوء من

 كراف همين تو و بودم شده خيره خيابون به ماشين پنجرۀ از ندارم تعلق آدما این به که ميكردم

 باباگفت که بودم

 فكري؟ تو اینقدر چرا...  ؟ بابا ساکتی چرا رها_

 ؟ بده خيلی من مشكل این تو نظر به بابا_گفتم

 هگذشت که ميسازم برات خوب خاطرات اینقدر بعد به این از کنی چيكار ميخواي خاطراتو_گفت

 بشه گم توش

 دیگه که اعتمادیه از ناراحتيم نيست این از هم ناراحتيم کنم گم امو گذشته نميخوام من ولی_گفتم

 گولم ميترسم بشه سوءاستفاده من وضعيت این از ميترسم دارم که ترسيه از ندارم اطرافيانم به

  بزنند

 شونا همه و نيستند کلك و دوز اهل خوبيند آدماي تو دوستاي باباجون نترس_ گفت و زد لبخندي

 بزنه كکل تو به کسی نميذارند ميكنند مراقبت ازت و کنارتند در ندا و نيما تازه دارند دوست تورو

 بهم والنار و نيما که بودي تو این چون توئه عاشق و دائيته عروس النا خودمونند از  که عمادم و النا

 رسوندي

  ميگيد شما که باشه طور همين اميدوارم_گفتم

 گهم اصالً توچيه مشكل بفهمه کسی که نيست الزم اصالً.....نكن شك دخترم طوره همين_گفت

 داري؟ تومشكل

 راحتتره خيالم اینطوري آره_گفتم

 نميخوام اخمالو دختر من کنيا اخم دیگه نبينم_گفت

 گفت و کرد اخمی نگفتم چيزي و آوردم لب به لبخندي زحمت به

 هخند صداي با که ميخوام سرحال و شاد دختر یه من نميخوام اخمتو من نميخوام سكوتتو من_

  ببنده مادرشو اشك راه و کنه تازه پدرشو روح هاش

 بخندم ميتونم چطور دارم که وضعيتی این با من ميخواد خوش دل خنده_گفتم
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 از زودتر مادرتو و پدر ميخواي...؟ ميدي عذاب خودتو اینقدر چرا.... ؟ شده چی مگه حاال_گفت

 كنب مادرت به نگاهی یه بخشيمت نمی بدي عذابمون طوري این بخواي اگه رها.... کنی پير موعد

  ميكنی شكنجه مارو روش بدترین با داري تو ببين اشكاشو شده پير چقدر ببين

  بگيد شما هرچی بابا چشم_گفتم

  بشی شاد که ميذارم شاد آهنگ یه برات حاال دخترم آفرین_گفت

 گفت  خونه رسيدیم وقتی کرد خوندن به شروع همراهش و گذاشت آهنگ یه و 

 بشين جا همين نيستی خسته اگه_

 بخوابم ميخوام شدم خسته خيلی امروز جون بابا نه_گفتم

 هميدمف خوب کار این از رو بابا منظور من بخواب کاناپه رو پس ببينم خوابيدنتو ميخوام من_گفت

 واونم ردمنك مخالفتی منم بگيرم افسردگی و بشه مشغول فكرم که نباشم تنها من ميخواست اون

 يصدا با بعد خوابيدم و کشيدم دراز بعد و کرد درست سرمو زیر مامان و کاناپه روي نشوند منو

 ميگفت که النا

 بخوري هاتو دارو باید پاشو جان رها_

 خانم تنبل شدي بيدار بالخره_گفت و زد لبخندي النا کردم باز چشمامو وقتی شدم بيدار

 سالم_گفتم و شدم بلند جام از

 ؟ خوابيدي خوب... عزیزم سالم_گفت

 گفتم و دادم مثبت جواب سر حرکت با

 اومدي؟ کی تو_

 ميام؟ بودم نداده قول بهت مگه...اومدم وقته خيلی_گفت

 ميوفتی دردسر تو آخه_گفتم

 بيوفتم دردسر تو ميخوام من دردسر ميگن این به اگه_گفت

 مایلی طور هر_گفتم و زدم لبخندي
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 امبر خاطراتمون و گذشته از برام هم شبا و ميكرد پرستاري من از و بود من پيش النا روز سه دو

 گفت و کرد براندازم نگاهش با بعد و داد بهم هامو دارو که بود سوم روز ظهر از بعد ميگفت

 شده بهتر خيلی حالت خداروشكر_

  داشتم مامانم و تو مثل خوبی پرستار_گفتم

 شدم مزاحمت روز چند فقط نكردم کاري که من_گفت

 خودته خونة اینجا نزن حرفو این دیگه_گفتم

 برم باید دیگه ولی_گفت

 کنيم ازب پامو گچ بریم هم با فردا تا بمون پيشم هم دیگه روز یه کردم عادت خيلی بهت من_گفتم

 برو خواستی اگه بعد و

 باشه گچ تو پات باید دیگه هفتة یك نگفت دکتر مگه_گفت

 باشه داشته توفيري نميكنم فكر روز چند ميكنه اذیتم داره دیگه گچ این_گفتم

  ميمونم هم دیگه روز یه تو خاطر به باشه_گفت

 متزح به کنم باز پامو گچ ميخوام من که دیدند وقتی اومدند دیدنم به عماد و نيما روز اون فرداي 

 کردم ازب سالنو در که همين برگشتيم وقتی بيمارستان بردند منو خودشون و کردند راضی مامانو

 تبریك بهم و بودند خوشحال ميدیدند سرپا منو دوباره اینكه از همه و شدند جمع دورم ها بچه

 یرتصو به رو اونا ذهنم تو افتادمو بود زده بهم النا که حرفایی یاد به من ها بچه دیدن با گفتند

 گفت و ام شونه رو زد نيما اینكه تا بودم شده غافل ها بچه از که طوري کشيدم

 خودتی تو که ساعته نيم االن...؟ ميكنی فكر چی به بگی ميشه رها_

  افتادم اونا یاد به شما دیدن با بود کرده تعریف برام گذشته از النا چيزایی یه هيچی_گفتم

 مياد؟ یادت چيزیم_گفت

 گفت نگفتم چيزي و دادم منفی جواب سر حرکت با

 مياریم هم تو یاد به یادمونه که ما عمه دختر نداره اشكالی_
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  بدونم گذشته از بيشتر مشتاقم خيلی من_گفتم

 ديب نشون  بقيه به هنرتو نكردي وقت ولی بودم استادت خودم بودي خوبی نوازندۀ تو_گفت عماد

 ماهري چقدر که بده نشونشون بيارو گيتارتو برو پاشو

 گفت و کرد تایيد عمادو حرفی اون کردم مامان به نگاهی داشت تازگی برام عماد حرفاي

  لباسيت کمو کنار اتاقته تو گيتارت_

 و بقيه يشپ برگشتم و برداشتم گيتارو منم گفت مامان که جائيه همون گيتار دیدم اتاقم تو رفتم

 من هب ميدي چرا اینو_گفت و انداخت گيتار به نگاهی عماد جام سر نشستم و عماد به دادم گيتارو

 بزنی گيتار باید خودت...؟

  نمياد یادم چيزي که من ولی....من؟_گفتم

 بلدي که بدم نشونت تا اینجا بيا پاشو مياد یادت خوبم خيلی نكن تنبلی_گفت

 کن شروع حاال گفت و دستم داد گيتارو اون نشستم کنارش رفتم

 نبود لدب چيز هيچ و ميگيرم دستم گيتار که اولمه دفعة ميكردم احساس ولی شدم خيره گيتار به

  گفت و زد لبخندي نگفتم چيزي و دوختم عماد به نگاهم

 داري؟ کمك به احتياج_

 نيستم بلد چيزي من_گفتم

 گفت و کرد نواختن به شروع اونم دستش دادم گيتارو و

 نيستی؟ بلد ميگی هنوزم چی حاال_

 اون به حواسمو وتمام بودم شده خيره عماد دستاي به بلدم آهنگو اون ادامة ميكردم احساس

 حس یه نميدونم....  یا دارم دوست خيلی آهنگو اون ميكردم احساس بودم کرده جمع آهنگ

 شد حالم متوجه آهنگ اون به نسبت من واکنش از اون داشتم آهنگ اون به نسيت خاصی

 نيومده؟ یادت چيزي هنوز_گفت

 گفت نگفتم چيزي و کردم نگاهش فقط
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 این ننواخت ميگفتی بودي عاشقش تو که بود آنگایی اون جرء آهنگ این  ميكنم کمكت من بازم_

 نواختن ميگفتی متفاوت حس یه  داره اي دیگه حس آهنگ این به دادن گوش داره حس یه آهنگ

 ميده آرامش بهت آهنگ این به دادن کوش ولی ميده عاشقی احساس بهت آهنگ این

 گفتم 

 داري؟ ایمان حرفات به تو_

  صد در صد_گفت

 بدم ادامش بتونم باید من پس_گفتم

 بدي ادامش ميتونی که مطمئنم دارم ایمان هم تو به من_گفت

 بكنند ميخواد دلشون کار هر بذار کن اعتماد دستات به گفت و داد دستم گيتارو و

 و کردم گوش حرفش به ولی ميگه مزخرف داره ميكردم فكر بود معنی بی برام حرفاش اولش

 هب شروع اون مثل درست منم چون ميگه درست اون فهميدم که بود اینجا کردم گفت که کاریو

 لیخي منو این و کردند تشویقم همه شد تموم آهنگ وقتی شد تعجبم باعث این و کردم نواختن

 ميشناسی خودم از بهتر منو تو اینكه مثل_گفتم و زدم لبخندي و کردم نگاهش کرد خوشحال

  گفت شاهين که بزنه حرفی ميخواست

 طرنجش تو حتی بودي االده فوق هم گرفتی دستت گيتار که اولی دفعة بودي طور همين هميشه تو_

 بودي نظير بی هم

 پر نگاهاش ميكردم احساس ولی نگفت چيزي دیگه عماد و شد عوض بحث شاهين حرف این با

 رقف آسمون تا زمين بقيه نگاه با و ميكردم احساس نگاهشو سنگينيه هميشه چون بود حرف از

 اي طهراب چه قبالً بدونم ميخواست دلم خيلی بودم قائل احترام براش اینقدر چرا نميدونم ميكرد

 این دشای ميكردم فكر بود سخت برام پرسيدنش ولی محترمه برام اینقدر االن که داشتم باهاش

 چهب عصر تا روز اون ميگفت بهم االن تا اون بود ما بين چيزي اگه چون است طرفه یه احساس یه

 ودمب ها نگاه این دليل دنبال همش من ولی گرفتند دوستانه جشن یه من براي و بودند ما خونة ها

 گله ازم که خوابم به اومد جوون مرد یه  خوابيدم وقتی شب اون نبود ها بچه به حواسم اصالً و

 قتوعش نباید تو نكن خراب زندگيمو ميذاشتی تنها منو نباید تو ميكرد تكرار همش اون داشت

 اش چهره و بود ایستاده تاریكی تو اون ولی ببينم اشو چهره کردم می سعی خيلی کنی فراموش
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 یكتار اطرافم و بود روشن بودم ایستاده من که اونجائی چون بودم ترسيده خيلی نبود مشخص

 براي خوابمو روز اون فرداي رفت برسم بهش من اینكه از قبل اون ولی رفتم مرد اون طرف به بود

 چون عادیه من براي خوابا این که گفت نداشت برام خوبی تعبير اون ولی کردم تعریف مامانم

 مه بعدش شب ولی نگرفتم دنبالشو دیه و کردم قبول مامانو حرف منم دادم دست از امو حافظه

 به حسابی منو فكر خوابا این و گذشت روز چند بعدش هاي شب طور همين و دیدم خوابو همين

 بودن خوب اصالً حالم شدم گير گوشه ميكردند فكر اطرافيانم که طوري بود کرده مشغول خودش

 این از منو که ميكردند تالش همه بودم داده ازدست هم اشتهامو و نداشتم کسو هيچ حوصلة

 بود قتحقي دونستن ميخواستم که چيزي تنها نميكرد خوشحالم چيز هيچ ولی بيارند در وضعيت

 سکابو جز چيزي من خواباي این که ميگفت هم مامان که بود این ميكرد اذیتم خيلی که وچيزي

 دست هب آبی یه شدم بيدار خواب از وقتی صبح روز یه اینكه تا نبوده من زندگی تو کسی و نيست

 پمچ دست تو حلقة به چشمم که ميكردم خشك صورتمو داشتم آینه جلوي رفتم و زدم صورتم و

 حل زندگيم معماي چون شدم خوشحال ناراحت هم کرد خوشحال منو هم حلقه این دیدن افتاد

 تا چرا دارم نامزد اگه که بود اومده پيش برام سوال این دیگه حاال چون  شدم ناراحت و بود شده

 ینا ؟همة ميكنه انكار زندگيم تو وجودشو مامان چرا نيست خبري ازش چرا نيومده دیدنم به حاال

 ریانوج که بخوام مامان از گرفتم تصميم ولی بشه بيشتر قبل از ناراحتيم که شد باعث سواالت

 فتمر خوشحال حقيقت فهميدن خيال با  برندارم سرش از دست چيه موضوع نفهمم تا و بگه برام

  گفت و زد لبخندي من دیدن با مامان ميز سر نشستم بخير صبح گفتن با و پائين

 خوابيدي؟ خوب... دخترم بخير صبح_

  ميبينم کابوس شما قول به و شده حرام من چشم به خواب که وقته خيلی_گفتم

  عادیه تو براي چيزا این ميشه حل چيز همه نداره اشكالی_گفت

 گفتم بياره صبحانه برام که گفت مستخدم به و

 نميخورم چيزي نفهمم حقيقتو تا من_

 شده؟ چی دیگه_گفت

 ارچيك من چپ دست تو حلقه این نيست کابوس که حلقه این ولی کابوسند خوابا اون_گفتم

 ميكنه؟
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 بودهن تو زندگی تو مردي هيچ گفتم بهت قبالً که من ؟ نميكنی باور منو حرف چرا دخترم_گفت

 چيه؟ حلقه این پس_گفتم

 کردي عوض بحثو تو چيه این که پرسيدم ازت وقتی ولی بودم دیده دستت تو قبالً اینو من_ گفت

 من دست از نحوي به بار هر تو ولی پرسيدم ازت سوالو این دیگه بار چند من کردي فرار من از و

  اومد پيش تصادف اون که بگی بهم چيزي یه ميخواستی هم آخر روز کردي فرار

 مبه خودشو تاحاال چرا گرفته من از خوراکو و خواب که کيه مرد این آخه بودم شده کالفه حسابی

 که گفت و زد زنگ بهم النا روز اون فرداي اتاقم تو رفتم و شدم بلند جام از ناراحتی با نداده نشون

 ولی تمنداش کاریو هيچ حوصلة چون نكردم قبول اولش بيرون بریم هم با که دنبالم مياد بشم آماده

 النا فتيمر  وقتی کنه کمكم بتونه اون شاید بگم النا به جریانو اگه کردم فكر چون کردم قبول بعد

 عماد شد جدا ما از همين خاطر به و بده انجامش باید و داره واجبی کار یه که افتاد یادش راه بين

 یه کنار برد من بعد و کرد تعریف برام گذشته خاطرات از کلی و و برد جنگلی پارك یه به منو هم

  گفت و سنگی گوزن

 ديبو نشسته جا همين شب تا اینجا بودي اومده که ظهر از قبل از بودي ناراحت خيلی تو روز یه_

 ها چهب با اینجائی تو زدم حدث و افتادم اینجا یاد به من اینكه تا بودیم شده نگرانت حسابی ما و

 من عاشق که گفتی داري عالقه بهم که گفتی بهم جا همين تو و کردم پيدات من و دنبالت اومدیم

 دادي مثبت جواب من درخواست به و شدي

 بود؟ چی تو خواست در_گفتم

 منو هم تو که خواستم ازت و کردم عالقه ابراز بهت من بودي ما خونة تو روز اون صبح_گفت

 کردي قبول درخواستمو شب اون تو و باشی داشته دوست

 ؟ بودي نگفته بهم چيزي حاال تا چرا_گفتم

  بگم هتب خودم گرفتم تصميم ميكشه طول داره دیدم وقتی ولی بياد یادت خودت ميخواستم_گفت

 نی؟ک سرایی داستان برام خواست ازت مامانم بگو راستشو... کردم باور منم و گفتی تو_گفتم

 حرفيه؟ چه این_گفت

  خونه ببر منو_گفتم
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 ... ولی_گفت

  خونه برگردون منو فقط نگو هيچی_ گفتم

  حقيقته عين گفتم بهت که چيزائی تمام کن باور رها_گفت

 کنه؟ تأیيد حرفاتو که هست کسی_گفتم

  نداشت خبر ما جریان از کسی النا جز_گفت

 ولی هستی درستی آدم تو ميكردم فكر من... ميگه ميخواي تو که چيزیو و خواهرته که اونم_گفتم

 تندونس از منو ميخواد مامانم کمك با که نشسته ظالم یه مظلوم چهرۀ این پشت نميكردم فكر

 نيستم احمق ولی دادم دست از امو حافظه من درسته کنه محروم واقعيت

 بفهمه چيزي کسی نميخواستی خودت تو_گفت

 خونه ببر منو فقط کن بس_گفتم

 افتادیمگفت راه به وقتی و اومد دنبالم اونم رفتم ماشين طرف به و

 ميگم؟ دروغ بهت مامانت کمك به من ميكنی فكر چرا رها_

  گفتم و کردم تعریف براش جریانو منم

  نه یا کنم شك بهتون دارم حق من بگو تو حاال_

 دروغ بهت من نه کن باور ولی ميكردم بدتر این از بودم تو جاي من اگه شاید داري حق آره_گفت

  دادم بهت من هم رو حلقه اون مامانت نه گفتم

  ميكنيد سوءاستفاده من حالت این از دارید شما نميكنم باور_گفتم

 وناستقبالم به مامان خونه رسيدیم وقتی نگفت چيزي دیگه و شد ناراحت خيلی من حرف این از

  برگشتيد زود چقدر_ گفت و اومد

  گفت مامان بعد و اومدند دنبالم هم اونا و شدم سالن وارد و نگفتم چيزي

 ؟ رها شده چی_

 کنه؟ بازي نقش من براي خواستی عماد از چرا...بگيد باید شما اینو_گفتم
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 شده؟ چی_گفت

  داده بهم اون رو حلقه اون ميگه داشتيم رابطه ماباهم که ميگه من به اون_گفتم

  ميگه راست حتماً_گفت

 چند ره شد پيدا اش کله سرو کردم غذا اعتصاب که وقتی  چرا بود نگفته چيزي حاال تا چرا_ گفتم

  کرده گداي عشق مردم از برام و نگرانمه مامانم چون افتاد هم با اتفاقات این تمام چرا ميدونم

 گفت و گوشم زیر زد محكم مامان گفتم اینو وقتی

 این شناختی طوري این مادرتو یعنی ؟ بكنم من که ميكنه کارو این دخترش با مادري کدوم_

  شدي رو و چشم بی اینقدر که گذاشته تأثير شعورت و ادب رو نكرده کاري ات حافظه به تصاف

 قماتا تو رفتم بگم چيزي اینكه بدونه کردم دوشون هر به نگاهی و صورتم رو گذاشتم دستمو

 با اونم کردم بيرونش اتاقم از من بزنه حرفی اینكه از قبل ولی اتاقم تو اومد عماد که نكشيد طولی

 و شد اتاقم وارد غذا ظرف یه با رویا که کشيد طول چقدر نميدونم بيرون رفت اتاقم از ناراحتی

 گفت و نشست کنارم

 کنی بيرون اتاقت از منم که نداري قصد_

 نميكردي؟ فكرو همين بودي من جاي به تو اگه_گفتم

 بهش نداري حق کنی توهين مامان به نداري حق ولی داري حالی چه االن تو ميدونم من_گفت

 مادر یه دل شكستن کشيد زحمت خيلی تو براي بودي مریض تو که مدت این تو اون بزنی تهمت

  داره تاوان

 من که گفت عشق از زمانی عماد آخه ندارم اعتماد کس هيچ به دارم که وضعيتی این با من_گفتم

 ؟ نميكردي شك مامان به بودي خودت تو ميگشتم گمشده عشق یه دنبال

 نهميك گریه داره حاال تا صبح از مامان شكستم نمی دل نميزدم داد ولی ميكردم شك آره_گفت

 کنی خواهی عذر مامان از باید تو شكستی دلشو تو ميگه

 ... اون ولی_گفتم
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 مادر کردي خردش عماد جلوي چون زد کتك بار اولين براي تورو اون_ گفت و کرد قطع حرفمو

  کشيد چی مامان لحظه اون تو بفهمی که نيستی

 درسته؟ عماد حرفاي تو نظر به کنم کار چی باید من ميگی تو_گفتم

 مورد در ولی نه یا کنی باور حرفشو ميخواي که بگيري تصميم باید خودت عماد درمورد_گفت

 هباش دروغگو نميكنم فكر من خوبيه پسر هم عماد کنی خواهی عذر باید و کردي اشتباه مامان

 نباید یک به و کنم اعتماد باید کی به غلط چی درسته چی نميدونم دیگه شده گيج حسابی_گفتم

  کنم اعتماد

 ئينپا بریم پاشو حرفا این جاي به نميشه حل چيزي خوردن غصه با ميشه درست چی همه_گفت

 کن خواهی عذر مامان از

 ميام االن منم برو تو باشه_گفتم

 ؟ کنم کار چی غذات با_گفت

  ندارم اشتها االن ميخورم بعداً_گفتم

 مخوراک و خورد خود جاي غصه و غم ميكنی نابود خودتو فقط کارا این با_ گفت و شد بلند جاش از

 نميشه حل چيزي که غذا اعتصاب با خود جاي

  مامان با کردن آشتی از بعد ولی جان رویا ميخورم_گفتم

  مایلی طور هر _ گفت و برداشت غذارو ظرف

 شوپشت قهر حالت به من دیدن با مامان پائين رفتم و کردم عوض لباسمو منم شد خارج اتاق واز 

 گفتم و نشستم کنارش رفتم نشست و کرد من به

 اريک وقت هيچ مادر یه و مامانمی تو که بودم کرده فراموش کل به رفتم تند خيلی من....متأسفم_

 ریضمم من نشو دلگير من از ميكنم خواهش مامان  بشه دخترش سرشكستگی باعث که نميكنه

  کنم چيكار باید نميدونم

  گفت و بغلش تو کشيد منو و کرد بررسی صورتمو

  دخترم نداره اشكالی_
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 بخشيدي؟ منو_گفتم

 عاتتومرا بيشتر باید من نبود عمدي کارت هم تو  ميبخشه اشو بچه خطاهاي هميشه مادر یه_گفت

  ميكردم

  نكنی شك من به وقت هيچ دیگه که بدي قول باید فقط_ گفت و بوسيد وصورتمو

 ميخواد؟ چی دلم ميدونی مامان_گفتم

 دخترم ميخواي چی_گفت

 احتر خيال با روز چند از بعد بتونم شاید تا باشه داشته آرامش که ميخوام گرم آغوش یه_گفتم

 بذارم هم روي پلك

 مادره آغوش از گرمتر آغوشی چه_گفت

  گفت و کشيد آغوش در منو و

  نباش هم چيز هيچ نگران دخترم بخواب آروم_

 و خوابيدم راحت خيال با و فراگرفت وجودمو  تمام آرامش و پرکردم مادرم تن عطر از هامو ریه

 منم روحی حال زمان گذشت با و گذشت روزي چند نبود خوابام تو جوان مرد اون از اثري دیگه

 بعق درساي معلما کمك به تونستم تا کشيد طول ماهی یك و برگشتم مدرسه به و شد بهتر

 کنه یراض منو که کرد تالش خيلی عماد مدت این تو برسونم بقيه به خودمو و کنم جبران امو افتاده

 کنم اعتماد بهش تونستم نمی هنوز من ولی کنم دستم رو حلقه اون و ببندم عهد باهاش دوباره که

 من هب مورد این در دیگه کسی که این و نه یا ميكنه ادعایی اي دیگه کس ببينم تا بودم منتظر

 گرم به رو هوا و بود سال آخر ماه بودم شده مند عالقه عماد به چون بودم خوشحال نزد حرفی

 از شادي و کرد ترمز پام جلوي شاهين ماشين  برميگشتم مدرسه از وقتی روز یك که بود شدن

 وگفت شد پياده ماشين

  جان رها سالم_

 ميكنيد؟ چيكار اینجا شما سالم_گفتم

 بگردیم تدنبال خونه مسير تو گرفتيم تصميم هم ما نبودي ولی دنبالت مدرسه جلوي رفتيم_گفت
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 شده؟ چی_گفتم

  بخوریم غذا هم با امروز ميخواستيم فقط نيست خاصی چيز_گفت

  دیگه وقت یه واسه بذار ميشه نگران مامانم_گفتم

  نميشه نگران کردم صحبت مامانت با من_گفت

 خونه برم زود باید نيماست نامزدي جشن امشب ميدونی که تو_گفتم

 خاصيه روز امروز بياي ما با باید ولی ميدونم_گفت

  برگردیم زود باید ولی باشه_گفتم

 گفت و کرد توقف شيك رستوران یه جلوي شاهين و افتادیم راه به و شدم ماشين سوار و

 نداره حرف غذاش شهره رستوران بهترین این_

 خاصيه روز چه بدونم نباید من خاصيه روز امروز گفتيد شما_گفتم

 ميفهمی نكن عجله_گفت و زد لبخندي شاهين

 به بود کرده رزرو ميز قبل از شاهين اینكه مثل  رفتيم همراهش  هم ما و شد پياده ماشين از و

 ردک راهنمائی ميز کنار تا مارو و کرد استقبال ازمون خدمت پيش شدیم رستوران وارد اینكه محض

 گفت و

  مياریم غذارو ميكنيد تازه گلوتونو شما تا_

 گفت و کشيد عقب صندلی یه خدمت پيش رفتن با و کرد تشكر ازش شاهين

 شماست روز امروز... بفرمائيد_

  گفتم و دیگه صندلی یه روي نشستم

  نميزنم غذا به لب خبره چه اینجا نفهمم تا_

 بخوري غذاتو اول باید ميكشه طول خرده یه فقط ميفهمی جان رها نكن عجله_گفت

 گفتم که همين_گفتم
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 باش داشته صبر خرده یه بریزي بهم مارو هاي برنامه تمام نميخواي که تو_گفت

 بياد؟ کسی قراره نكنه_گفتم

  نمياد کسی نه_گفت

 چی؟ پس_گفتم

 ميفهمی االن نبودي خلق بد اینقدر که تو... بابا اي_گفت

 ميكنه کنجكاو بيشتر منو شما سكوت همين_گفتم

 گفت شادي و اورد غذارو گارسن موقع همون

 کن صبر هم دیگه دقيقة چند کردي صبر تاحاال که تو_

 گفت و ددا دستم چنگالو و قاشق شاهين رفت گارسن وقتی نگفتم چيزي و نكردم اصرار دیگه منم

 کن شروع_

 مشغول منم کردند خوردن به شروع اونا وقتی و شدم خوردن آمادۀ و کردم تشكر ازش نگاهم با

 گفتم و کردم پاك لبمو دور دستمال با شدم سير ووقتی شدم خوردن

  شاهين ممنونم... بود اي خوشمزه غذاي_

 گفت و کرد غذام ظرف به نگاهی شاهين

 نخوردي چيزي که تو_

  خوردم کافی اندازۀ به_گفتم

 دش تموم گارسن کار وقتی کنه مرتب ميزو که کرد اشاره گارسن به و کرد  پاك لبشو دور اونم

 گفت

 ؟ بدونی مهمونيو این دليل که کنجكاوي هنوزم_

  نيست مهم برام دیگه_گفتم

  ببندي چشماتو باید فقط ميشی متوجه دیگه ثانية چند تا_گفت
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 ؟ درميارید چيه بازیا این_گفتم

  کنم غافلگيرت ميخوام حتماً ببندي چشماتو باید ميگم وقتی_گفت

 گفت بستم چشمامو و نگفتم چيزي دیگه منم

  بشمار دهو تا حاال_

 گفت ندادم حرفش به واهميتی بودم شده کالفه حسابی

 کنی باز چشماتو نميتونی نشماري اگه_

 روش که بود تولد کيك یه چشمم جلوي که کردم باز چشمامو بعد و شمردم دهو تا اجبار به منم

 نااو کار این خوندند تولدو سرود برام هم شاهين و شادي و مبارك تولدت جان رها بود شده نوشته

 گفتم کرد خوشحال خيلی منو

 منه؟ تولد امروز_

  ميشی اخالق بد اینقدر تولدت روز هميشه تو چرا نميدونم.... عزیزم آره_گفت شادي

 خيلی دوستاي شما ممنونم ازتون... بگم چی نميدونم که شدم شوکه اینقدر_گفتم و زدم لبخندي

  هستيد خوبی

 گفت و دوخت بهم نگاهشو شاهين

 خوشحالی؟ االن_

  زیاد خيلی_گفتم

  ميخواستيم تورو خوشحالی فقط ما کافيه ما براي این_گفت

  ممنونم ازتون شدم سورپرایز واقعاً_گفتم

 چههر که کردم آرزو منم نكردند خراب کيكو تا کن فوت شمعارو تعارفات این جاي به_گفت شادي

 دندز دست برام اونا شمعا شدن خاموش با و کردم فوت شمعارو و بيام در بالتكليفی این از زودتر

 یخيل من مبارك تولدت_گفت و داد بهم جعبه یه شاهين اون از بعد و خوندند تولدو سرود دوباره و

 نهانپ خاطر به که اميدوارم و بگيرم تولد جشن برات که داشتم  شانسو این امثال که خوشحالم

  باشی نشده دلگير ازم کاریام
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  بود کافی برام کارت همين کشيدي زحمت چرا_گفتم

  باشی داشته روز این از یادگار یه باید_گفت

  گفت و بوسيد صورتمو و

 ميگيرم برات مفصل جشن یه بعد سال بخواي تو اگه_

 همب هم حدش همين تا من نظر به چيه ها شما بين محبوبيتم دليل ميدونستم کاش اي_گفتم

 اییدوست که خوشحالم خيلی من ميزنيد حرف مفصل جشن یه از شما وقت اون کردید لطف زیادي

 سابح تسویه رستوران با خودم بدید اجازه باید و نيستم زحمتتون به راضی ولی دارم شما مثل

  کنم

 ؟ کنی ناراحت مارو ميخواي جان رها حرفيه چه این_گفت شادي

  نباشم مدیون کسی به ميخوام فقط نيست طور این اصالً نه_گفتم

  نيست کار در دینی هيچ و کردیم قلب صميم از کارو این ما_ گفت شاهين

 ممنونم ازتون حال هر به_گفتم

 بده برش کيكو یاال... بدي کيك بهمون نميخواي_گفت شادي

  شهب کثيف دستام نميخواد دلم شما با کردنش تقسيم ولی من با کيك برش باشه_گفتم

  گفتم و کردم تشكر ها بچه از بازم کيك خوردن از بعد

  دارم افتاده عقب کار کلی من برگردیم باید دیگه ها بچه_

  گفت و کرد ساعتش به نگاهی شاهين

 مطب برم باید منم چون موافقم رها با من _

 یوقت ميكردم فكر چون بودم خوشحال خيلی من افتادیم راه به خونه طف به و شد بلد جاش از و

 مثل بودن خونه مستخدم جز کسی خونه رسيدم وقتی ولی ميكنند غافلگيرم هم خانوادم خونه برسم

 بود ردهک پرت حواسشونو نيما نامزدي جشن اینكه یا بودند گرفته فراموشی من مثل هم اونا اینكه

 ههميش کشيدم دراز تختم رو و کردم عوض لباسمو و اتاقم تو رفتم کرد ناراحت خيلی منو این و

 و گرفتم دوش یه منم نبرد خوابم که بودم شده ناراحت اینقدر روز اون ولی ميزدم چرت موقع این
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 که ودید اورد چاي برام وقتی مستخدممون زیبا ولی کردم آماده دائی خونة به رفتن براي خودمو

 گفت ميشم حاضر دارم من

  دنبالت مياند شب بمونی منتظر خونه گفتند مادرتون خانم_

 گفته؟ اینو مامانم چرا.....چی؟ یعنی_گفتم

 مامانته دستور این نميدونم من_گفت

 چون شدم منصرف زود گرفتمولی مامانو شمارۀ و برداشتم تلفنو گوش شدم عصبی خيلی

 کارش هب که گفتم زیبا به و کردم قطع گوشيو ميكنم حسودي من که کنند فكر اونا نميخواستم

 دراز تمتخ رو منم شد خارج اتاقم از چشم گفتن با اونم ببينه حالت اون تو منو نميخواستم برسه

 تا بزنم دمق خرده یه برم و نمونم خونه گرفتم تصميم نبرد خوابم ولی بخوابم کردم سعی و کشيدم

 گفت و اومد زیبا پائين رفتم که همين بشه شب

 ميري؟ جایی_

  داره مشكلی اینم نكنه_گفتم

 دنبالتون مياد ندا االن بشيد حاضر گفت و زد زنگ االن مامانتون ولی... نه_گفت

 بشه؟ چی که_گفتم

 گرفته آرایشگاه وقت براتون اینكه مثل_ گفت

  دارم کار بيرون من بياد نكرده الزم بگو بزن زنگ لطفاً ندارم آرایش به نياز من_گفتم

 و ردک توقف پام جلوي نيما ماشين بيرون گذاشتم حياط در از پامو که همين شدم خارج خونه از و

 گفت و شد پياده ازش ندا

 بري؟ ميخواي جایی_

 دارم کار جایی آره_گفتم

 نمياي؟ من همراه مگه_گفت

 ندارم آرایش به نيازي من_گفتم
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 وت االن که داده سفارش لباس یه برات تو از تشكر براي و گرفته وقت برامون نيما ولی_گفت

 آرایشگاهه

 ولباسم اومدم که شب بيار لباسوبرام و برو خودت تو ندارم کارارو این حوصلة اصالً ندا_گفتم

 ميكنم عوض

  گفت و کرد ماشين سوار منو و گرفت منو دست

  نزن مفت حرف دیگه پس برم تو بدونه محاله_

 مومت کارمون که بود شده تاریك هوا دیگه افتادیم راه به و شد سوار خودشم و بست ماشينو در و

 اطرخ به استقبال ان ولی کردند استقبال من از گرمی به همه شدیم وارد وقتی تاالر رفتيم و شد

 این از و کردم کم هم ماهو روي حاال و بودم ماه مثل ميگفتند همه بود زیبائيم خاطر به نبود تولدم

 شونن  وناراحتيمو کنم خودموحفظ خونسرردي کردم می سعی منم ميگفتند هميشه که مزخرفاتی

 قصر پيشنهاد بهم کس هر و نشستم گوشه یه و کردم بهانه خستگيو جشن هاي نيمه تا ولی

 گفت و کنارم اومد نيما اینكه تا کردم می رد پيشنهادشو ميداد

 اخالقه؟ بد اینقدر امشب من عمة دختر چرا_

 ام خسته نيستم اخالق بد_گفتم

 برقصی من با باید نكن بهانه خستگيو الكی_گفت

 برقصی اون با باید تو اونجاست النا_گفتم

 ندي رد جواب بهم ميخواد دلم رقصيدم اون با کافی حد به_گفت

 دلم کردم نگاه چشماش به وفتی ولی بدم رد جواب بهش ميخواستم کرد دراز جلوم دستشو و

 ردندک خلوت ميدانو ما اومدن با و رقص ميدان وسط رفتم همراهش و گرفتم دستشو بگم نه نيومد

 از دبع کردیم رقصيدن به شروع آهنگ شدن شروع با و بودیم رقص ميدان وسط نيما و من فقط و

 گفت سكوت مدتی

 ناراحتی اي دیگه چيز از تو ميدونم من نيست خستگی از اخالقيت بد دیدي حاال_

 ميكنی؟ فكر طور این چرا_گفتم
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  محفوظه هم تولدت کادوي و نكردم فراموش تولدتو من چون_گفت

 کنم؟ چيكار ميخوام تولدو کادوي من_گفتم

 ناراحتی مادرت پدر توجهی بی از که وميدونم عمه دختر ميشناسم خوب تورو من_گفت

 نيست طور این_گفتم

 وتاد مثل تو و من نه من ولی دادي دست از اتو حافظه تو کنی پنهان نميتونی ازمن چيزیو_گفت

 امتم با و ميشناسم تورو خوب خيلی من بودیم نزدیكتر هم به برادرم و خواهر یه از بودیم همزاد

  دارم آشنایی اخالقات

 اورده نياد به منو که مامانم ولی باشه یادش منو تولد باید شاهين چرا که اینه از من ناراحتی_گفتم

  ميخوام خالی و خشك تبریك یه فقط نميخوام جشن من کرده فراموش

  نشده تموم حاال تا امروز عزیزم باش داشته صبر_ گفت و زد لبخندي

 نمانده باقی ازش چيزیم_گفتم

 خوشحال منو وقتی بود دلش تو دنيا غم بزرگترین اگه قبلی رهاي خوشحالم امشب من_گفت

 کنی؟ چيكار ميخواي تو حاال... ميخندید من با و ميكرد فراموش غماشو تمام ميدید

  گفتم و م زد لبخندي کنم فراموش ناراحتيمو شد باعث و نشست دلم به حرفش این

  ميكرد قبلی رهاي که ميكنم کاریو همون منم_

 بخند پس_ گفت

 بخندم الكی که ام دیوونه مگه_گفتم

 بخند حاال_گفت دادو قلقلكم

  باشم دیوونه ميدم ترجيح دیگه بسه خب خيلی_گفتم و خندیدم

 نميشی عوض وقت هيچ که تو دست از امان_ گفت و خندید

 و شيدک دستمو نيما که بشم خارج ميدان از ميخواستم و گرفتم رو نيما دست شد تموم آهنگ وقتی

 گفت
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 نشده تموم هنوز که ما کار شده تموم آهنگ کن صبر_

 چيه؟ ما کار_گفتم تعجب با

 ميفهمی االن_گفت

 دور اینكه محض به و اومدند طرفمون به بقيه و دائی خانوادۀ و همسرش و کورش و مامان و بابا و

 ومتم هنوز امروز گفتم بهت_ گفت و کرد من به رو نيما وبعد زد تولدو آهنگ ارکست شدند جمع ما

 نشده

 عمه دختر مبارك تولدت_ گفت و کرد بغل منو و

  نيما بدجنسی خيلی تو_گفتم و زدم لبخندي

  خودتونه از بدجنسی_ گفت و خندید

  کردم فراموش زندگيمو روز مهمترین من کردي فكر_گفت بابا

 مامانه با تون آشنائی روز شما زندگی روز مهمترین چون درسته_گفتم

  داد بهم تورو خدا که روزیه من زندگی روز مهمترین اون جز به_ گفت و خندید

 نيد؟ک اذیتم اینقدر بودید مجبور شما... ؟ ببينم باید کيو بشم سورپرایز نخوام اگه من_گفتم

 ميشی سورپرایز بدم بهت تولدتو کادوي وقتی نشدي سوپرایز هنوز توکه_گفت

 گفت و کرد اشاره باغ از اي گوشه به و

  داشتی آرزوشو که چيزیه همون درست... ببين اونجارو_

 خيلی بابا کار این از دیدم مدل آخرین ماشين یه چشمم جلوي کردم دنبال انگشتشو مسير وقتی و

 گفتم خوشحالی با بود زود خيلی من براي ماشين داشتن چون کردم تعجب

 منه؟ مال این_

 ميشه جمع هم سقفش... خریدم برات داري دوست که همونایی از معلومه_گفت

  ندارم نامه گواهی که من ولی_ گفتم
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 انامتح دیگه هفتة کردم هم اتو نامه گواهی کاراي و گرفتم راننده یه برات کردم اونم فكر_گفت

 کنی تحمل رو راننده این ميخواي چقدر که داره خودت به بستگی این دیگه داري نامه ائين

 گفتم و کردم رها بغلش تو خودمو

 بخرید قيمتی گرون این به ماشين نبود الزم دارم دوستت خيلی... بابا ممنونم ازت_

 موت ارت فداي ماشينارو این مثل هزارتا من باشی خوشحال تو که اینه مهم_گفت و بوسيد صورتمو

  ميكنم

 و تبرگش عادیش حالت به جشن ها کادو گرفتن از بعد و گفتند تبریك بهم هم بقيه و مامان بعد

 داشتم دوستش اینكه با من ولی کنه نزدیك من به خودشو که کرد سعی دوباره عماد شب اون

 تمرکزم ميخواستم کنم منحرف درسام از ذهنمو نميخواست دلم چون ميكردم دور ازش خودمو

 تيمداش خاصی رابطة هم با که گفت بهم دیر خيلی اینكه خاطر به البته و باشه درسام روي فقط

 تمرین مشغول بردرسام عالوه من مدت این تو و گذشت هفته دو یكی بودم هم دلخور ازش

 وزر اون ولی بود شلوغ خيلی سرم خالصه و بودم رانندگی نامة آئين کتابچة خواندن و رانندگی

 شده قبول رانندگی امتحان تو و گرفتم تالشمو همه این نتيجة بالخره چون بودم خوشحال خيلی

 امانم شدم سالن وارد وقتی خونه رفتم و خریدم شيرینی جعبه یه خونه به برگشت راه تو و بودم

 گفت و داد سالممو جواب و جلو اومد نكرد اکتفا این به ولی شدم موفق که فهميد شيرینی دیدن با

 روباه؟ یا شيري_

  باشم روباه ميشه مگه_گفتم

  شيرینيش اینم_ گفتم و کردم تعارف شيرینی بهش و

  گفت و برداشت شيرینی دونه یه

 ميشی موفق تو که بودم مطمئن من دخترم آفرین_

 کارت یچ ببين وهم بگو بهش خوبتو خبر هم و بزن زنگ نيما به برو حاال_ گفت و بوسيد صورتمو و

  بود خاموش که هم تو گوشی گرفته تماس مرتبه چند حاال تا صبح از داره

 ارمچيك که نگفت بهم اون ولی زدم زنگ نيما به بعد و کردم تعارف شيرینی هم رویا به اول منم

 بزنه حرف باهام رو در رو خواست می چون ببرم موفقيتمو شيرینی  براش که  خواست ازم و داره
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 هم رویا و مياد من همراه که گفت اونم کردم تعریف مامان براي جریانو وقتی  و کردم قبول منم

 من دیدن از  دائی زن دایی خونة رفتيم و خریدیم شيرینی جعبه یه راه بين و بردیم خودمون همراه

 زما حسابی و بودم نرفته اونجا حاال تا افتاده برام اتفاق این که وقتی از چون شد خوشحال خيلی

  گفت و پاشد نيما بعد کرد پذیرائی

 بدم نشونت تولدو عكساي باال بریم بيا رها_

 دیدن مشغول من دادو دستم عكسارو آلبوم اون و اتاقش تو رفتم همراهش و نگفتم چيزي منم

 باهات اي مسئله یه درمورد جدي طور به که اینجا اوردم تورو من رها_ گفت بعد شدم عكسا

  کنم صحبت

 شده؟ چيزي_گفتم

  توئه خاطر به ناراحتيش ميگه النا ناراحته خيلی تاحاال تولدت شب از عماد... آره_گفت

 نامزد خودش قول به یا دخترش دوست من که ميخواد اون ميزنی حرف چی از ميدونم من_گفتم

 ینا با من بگو بهم تو حاال داشتم اي رابطه همچين یه اون با من قبالً ميگه اون باشم مخفيش

 درسته؟ اي رابطه همچين اصالً.. کنم؟ اعتماد بهش ميتونم وضعيتم

 نفر دو شما چون بودم کرده شك بهتون باري چند ولی ندارم خبر شما قبل رابطة از من_گفت

 نمم حتی ميزدي قدم اون با فقط تو بيرون ميرفتيم هم با وقت هر و بودید صميمی هم با خيلی

 ميكردي فراموش

 همون اون چرا هستم هم دلخور ازش من ولی ميكنم قبول منم ميكنی تأیيد حرفاشو تو اگه_گفتم

 خودش به اون که ميشد بد حالم حتماً باید داشته من با اي رابطه همچين که نگفت بهم اول

  بزنه حرف من با و بده زحمت

 مدت این تو اون و گذشته هفته دو االن افتاده روز این به که داره دوست خيلی تورو اون رها_گفت

  نميزنه حرف کس هيچ با و کرده حبث اتاقش تو خودشو

 ؟ کنم کار چی باید من خب_گفتم

 ونا کن قانعش نميخواي اگه و کن قبول که باشی باهاش ميخواي اگه بزن حرف باهاش برو_گفت

 بدي زجرش اینقدر حيفه خوبيه خيلی پسر
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 کرده حبث اتاقش تو خودشو ميگی که تو.... ببينمش؟ ميتونم کجا من خب_گفتم

  خونشون بریم االن همين مياي_گفت

 چی؟ اینا مامان پس_گفتم

  بيرون ميریم خونه از خرید بهانة به ما برميگردیم زود_ گفت

 ميكنم قبول ميخواي طور این تو اگه باشه_ گفتم

 ونهخ مياد علی عمو دیگه ساعت یك بریم زودتر تا شو حاضر پس_ گفت و کرد ساعتش به نگاهی

  حاضرم من_گفتم

 النا یمرسيد وقتی علی عمو خونة رفتيم و شدیم خارج خونه از کلك همون به و پائين رفتيم هم با و

 گفت النا گرفتم عمادو سراغ  مدت یه از بعد و باال رفتيم هم ما و کرد باز رومون به درو

  بيرون رفته عماد_

 حياطه تو که ماشينش_ گفت نيما

 نيست خوب زیاد حالش اتاقشه تو پسرم_گفت خانم ایران

 افتاده؟ براش اتفاقی... نگفتيد؟ زودت چرا_گفتم

 شده عاشق... چشه ميدونی تو_گفت النا

 بزنه حرف باهاش ميخواد رها اینجا اومدیم همين براي ما_گفت نيما

 کنم صداش بده اجازه پس_گفت

 باال ميرم من نيست الزم_گفتم

  گفت و اورد غذا ظرف یه خانم ایران

 ببر براش هم اینو لطفاً_

 ؟ بدید نشونم اتاقشو ميشه_گفتم و گرفتم ازش غذارو ظرف

 گفت و کرد راهنمائی عماد اتاق جلوي تا منو اونم
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 کنی آرومش کن سعی نشو ناراحت گفت بهت چيزي اگه بده حالش اون دخترم_

   برگردم عماد با ميدم قول بهتون نباشيد نگران_گفتم و زدم لبخندي

 من دیدن با و بود کشيده دراز تختش رو اون شدم اتاق وارد و کردم وارد در به ضربه چند و

 ارکن اتاقشو هاي پرده و ميزش رو گذاشتم غذارو ظرف من خوابه کنم فكر من که بست چشماشو

 گفتم و زدم

 بيداري که ميدونم نزن خواب به خودتو الكی_

 گفتم فهميدم خوب منظورشو نگفت چيزي و کرد اخمی بود بسته چشماش که طور همين

 تردخ مثل چرا بشنوي منو حرفاي باید ولی بزنی حرف من با نميخواي و ناراحتی من از ميدونم_

 قدراین من یعنی....؟ ميشه ضعيف اینقدر هم مرد آخه... ميكنی؟ غذا اعتصاب و ميكنی قهر ها بچه

 همين با...  مياري؟ در ادا چرا..... کردي؟ حبث اینجا خودتو است هفته دو االن که کردم بد تو به

 زندگی مردي همچين یه با النا ميدي اجازه خودت تو...؟ کنی عشق دوباره منو ميخواي کارات

 بلق مثل دوباره که دارم احتياج زمان به شدم فراموشی دچار من...؟ ميبينی خودتو فقط چرا...کنه؟

 خودخواهی؟ اینقدر چرا...؟ نميكنی درك منو چرا...؟ داري زیادي انتظار من از چرا کنم زندگی

  ميشم اميد نا ازت دارم کم کم دیگه...

 گفت و شد بلند جاش از

 یه براي ميكنی فكر نميكنی درك منو تو ندارم هم زیادي انتظار ازت ميكنم درك خوب تورو من_

 ولی ميدم زمان بهت بخواي که وقت هر تا من راحته دیگه یكی با اش معشوقه دیدن عاشق

 قلب وت جامو اي دیگه کس ميترسم من باشی مهربون شد ما جدائی باعث که کسی با تو نميخوام

 بگيره تو

 و تنيس مهم برام دیگه چيز هيچ و ميكنم فكر درسم به فقط من چون نترس چيز هيچ از_گفتم

  کنم مشغول بهش فكرمو نميخوام

 ... یا داري زمان به احتياج بازم_گفت

 فكرکنم درسم جز اي دیگه چيز به نميخوام که گفتم_گفتم و کردم قطع حرفشو

 چی؟ من پس_گفت
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 قطعی جواب یه بهت شد برطرف درسم براي نگرانيم دیگه که وقتی داري فرق تو_گفتم

  نگرانته خيلی مامانت پائين بریم تا بخور غذاتو پاشو حاال...ميدم

  گفت و برداشت غذاشو ظرف

  ميخورم غذامو پائين بریم پاشو_

 رد مارو که این و شدند خوشحال خيلی عماد دیدن از النا و خانم ایران بقيه پيش رفتيم هم با و

 انمخ ایران ولی کرد شون متوجه جریان اصل از عماد ولی کرد خوشحالشون بيشتر دیدند هم کنار

 فرا نوروز عيد بالخره ميكرد مخاطب دخترم منو و ميدونست خودش عروس االن همين از منو

 براي خودمو داشتم من و گذشت ماه دو شمال رفتيم جمعی دسته تعطيالتو تمام ما و رسيد

 ادعم به امتحاناتم از بعد بود قرار چون بودم خوشحال هم خيلی البته و ميكردم آماده امتحاناتم

 بهش ميشه و اعتماده قابل که کرد ثابت بهو مدت این تو اون چون دارم دوستش چقدر که بگم

 فرا امتحاناتم آخر روز بالخره بود من هاي رویا مرد همون اون که بود این مهمتر همه از و کرد تكيه

 رداف براي خودمو که خونه اومدم خوشحالی با و کردم پاس موفقيت با امتحانتمو تمام من و رسيد

 تاس خونه بابا دیدم شدم سالن وارد وقتی بدم جواب عماد به فردا داشتم تصميم چون کنم آماده

  گفتم و کنارش رفتم نبوده خونه ساعت این تو وقت هيچ اون آخه کردم تعجب خيلی

 ميكنيد؟ چيكار اینجا شما... سالم_

 دخترم  سالم_گفت

 افتاده؟ اتفاقی_گفتم

 مگه؟ چطور نه_گفت

  نبودید خونه ساعت این تو وقت هيچ شما آخه_گفتم

 کردند اخراجم_گفت

 ؟ چرا آخه...؟ گی می چی_گفتم

  دادند پيشنهاد بهم بهتر کار یه اینكه براي_گفت

 چيه جریان ببينم کن تعریف حاال.... مبارکه_گفتم و کنارش نشستم
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 االن ونجاا بفرسته ميخواد عامل مدیر عنوان به منو و زده پایتخت تو نمایندگی یه شرکتمون_گفت

  اونجا بریم باید فقط ما و خریدند برامون هم خونه و دادند بهم پيشنهادو این که ماهه یك

 برید؟ باید کی حاال_گفتم

 ميوفتيم راه فردا هم ما شرکته افتتاحية فردا پس_گفت

 ميرید؟ همكارات با_گفتم

 مامانت و تو و من ميریم هم با همه عزیزم نه_گفت

 گفتی؟ چی_ گفتم

 وستايد بعد ولی سخته خرده یه اولش خب ميكنی پيشرفت چقدر تو اونجا بریم اگه ميدونی_گفت

 ميكنی رشد بهتري محيط تو و ميكنی پيدا جدید

 ومشورت ارزش من یعنی ميگيد من به حاال دوختيد و بریدید خودتون براي ماهه یك شما_گفتم

  نميام جائی شما با من...؟ نداشتم

 تانصاف نيستيآخه راضی تو ميگيرم زحماتمو مزد ارم که حاال کشيدم زحمت عمر یه من_گفت

 ریاست یعنی کنم پير خودمو رقم و عدد مشت یه با و بشينم ميز اون پشت باید تاکی من کجاست

 برازه نمی من به

 غربت وت بریم چرا....؟ کنيم تالش بيشتر چرا خوبه مون زندگی نداریم کم چيزي االن که ما_گفتم

  ؟

 اتنه اونجاست هوشنگم عمو تازه کشورمونه از بخشی هم اونجا نيستيم غریب اونجا ما_گفت

 نيستيم

  بودم ردهک ریزي برنامه تابستونم براي چقدر من ميدونی تو ميگی من به اینو االن چرا پس_گفتم

 ميگفتيم هتب زودتر نه وگر ميشی ناراحت اینقدر نميدونستيم ما بشی سورپرایز ميخواستيم_گفت

 فكر به همش نكردید فكر من به وقت هيچ خواهيد خود خيلی شما_ گفتم و شدم بلند جام از

  خودتونيد هاي خواسته
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 عماد هب اینقدر بيام کنار مشكل این با چطور نميدونستم کشيدم دراز تختم رو و اتاقم تو رفتم و

 طورچ که بود این از ناراحتيم اون از بيشتر و کرد می داغونم دوریش فكر که بودم شده مند عالقه

 چطور حاال بود کرده حساب من قول رو اون و بودم داده قول اون به من کنم نگاه عماد چشماي تو

 بود کسی اتنه اون باشه دیگه یكی با اون که ببينم ميتونم چطور اصالً کنه فراموشم که بگم بهش

 ینا از ميكردم فكر بردارم چشم ازش چطور حاال ميكردم وابستگی احساس بهش نسبت من که

 و ییتنها با چطور آخه کرد نابود چيو همه بابا ولی ميشم دنيا دختر ترین خوشبخ عماد با بعد به

 بدم راه قلبم تو اون جاي به رو دیگه یكی چطور بيارم دووم پيكر در بی شهر اون تو عماد فراغ

 صميمت نرسيدم اي نتيجه به ولی کردم فكر خيلی.... نه؟ یا کنم بيرون قلبم از اونو ميتونم اصالً

 تاقما از و کردم عوض لباسمو فوري کنه کمكم بتونه اون شاید کنم صحبت نيما با برم گرفتم

 گفت مامان بشم خارج سالن در از ميخواستم که همين شدم خارج

 ميري؟ داري کجا رها_

 ؟ داره اهميتی چه شما براي_گفتم

 ...دخترم آخه_گفت

 این با هميشه چون ندادم زدن حرف اجازۀ بهش بودم عصبی حسابی دستشون از که من

  ببينم ور نيما ميرم دارم_گفتم و کردم قطع حرفشو ميكردند خودشونو کار و ميزدند گولم حرفاشون

 ازم و خونه ميرفت داشت و بود شده تموم کارش اونم گرفتم رو نيما شمارۀ و شدم خارج در از و

 با و دکر باز روم به درو نيما رسيدم وقتی دائی خونة رفتم و کردم قبول منم خونشون برم خواست

 عمه دختر سالم_ گفت و زد لبخندي من دیدن

 سالم_گفتم

 فتگ دائی زن هم با احوالپرسی از وبعد اومدند استقبالم به ندا و دائی وزن داخل رفتم کرد تعارفم

 اینجاست الناهم دوستت رهاجان اومدي موقعی خوب_

 برگردم باید زود داشتم نيما با کاري یه... نميمونم زیاد من_گفتم

 ؟ اینجا مياي نيما خاطر به فقط تو یعنی_گفت دائی زن

  عزیزید برام چقدر که ميدونيد خودتون دائی زن حرفيه چه این_گفتم
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 بري جائی نميدم اجازه من و نميكنی فرقی خودم نداي با هم تو_گفت

 گفتم و اوردم لب به لبخندي زحمت به

  بگيد شما هرچی چشم_

  گفت و پاشد احترامم به و زد لبخندي من دیدن با النا شدیم سالن وارد و

  جان رها سالم_

 چطوره؟ حالت... سالم_گفتم و کنارش رفتم

 خوبم_گفت

 هنشست ساکت من ولی شدند گو و گفت مشغول همه و نشاندم خودش کنار و گرفت منو دست و

 وجهمت که بود مشغول فكرم اونقدر که هرچند ميكردم تأیيد حرفشونو سر حرکت با گاهی و بودم

 گفت نيما اینكه تا نميشدم حرفاشون

 ؟ نمياي نظر به سرحال زیاد امروز چته تو رها_

 ناراحتم هم خرده یه نداشتم خوبی روز امروز_گفتم

 ؟ برمياد ما دست از کمكی...شده؟ چی_ گفت النا

 گفتم و کردم نيما به رو و ا شدم منصرف النا وجود با ولی بگم حقيقتو ميخواستم

 بزنيم؟ حرف باهم ميشه نيما_

 قشهن چندتا تا کن کمكم تو هم ميزنيم حرف هم با هم من اتاق تو بریم بيا_ گفت و پاشد نيما

 داري خوبی هاي ایده هميشه تو کنيم اصالح است

  گفت و تختش رو نشست شدیم اتاقش وارد وقتی رفتم همراهش و شدم بلند جام از منم

 شده چی کن تعریف برام و اینجا بشين بيا_

 دش ناراحت خيلی ماجرا این شنيدن از اون کردم تعریف براش چيو همه و کنارش نشستم منم

 که کرد پيشنهاد بهم فقط و داد دلداري منو فقط و نرسيد ذهنش به حلی راه ولی کرد فكر خيلی

 جدائی و بریزیم بهم بيشتر مون دو هر که ميشه باعث این چون نگم عماد به ام عالقه از چيزي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

176 

 

 به و زدم قدم خيابون تو کلی دائی خونة از رفتن از بعد روز اون خالصه ميشه تر سخت برامون

 نم ولی ميدونست جدائی مارا کار پایان اون نبودم موافق باهاش زیاد ولی کردم فكر نيما حرفاي

 شگفتن از ولی بندازه دوري هم قلبامون بين راه دوري نميخواستم بشم جدا عماد از نميخواستم

 تهگذاش منتظرش داشتم عمادودوست اینكه با درسم بهانة به که ماهه چند االن چون ميترسيدم

 به مميترس بگم جدائی از باید کنم عمل قولم به وقتشه که حاال ولی نكرد اعتراضی اونم و بودم

 ينهمچ با ميتونم اصالً کنم چيكار شكسته دل این با من وقت اون  بشه متنفر ازم همين خاطر

 دم ببينم مبش منتظر و بسپارم سرنوشت دست به خودمو گرفتم تصميم بالخره بيام کنار مشكلی

 درو و ماتاق تو رفتم راست یه و نزدم حرفی کس هيچ با ولب خونه رفتم و ميوفته اتفاقی چه رفتنم

 لموسای بين همونجا و کردم جمع وسایلمو گریون چشم با و نشه اتاقم وارد کسی که بستم هم

 ردمک باز درو وقتی شدم بيدار شد وارد در به که هایی ضربه صداي با بعد بيدار وقتی برد خوابم

 گفت نگرانی با و کرد براندازم نگاهش با بود در پشت نيما

 خوبه؟ حالت_

 کردم؟ خودکشی کردي فكر چيه_گفتم

 نميكنی؟ باز کسی روي به درو حاال تا دیروز چرا پس_گفت

  برد خوابم بعدشم باشم تنها ميخواستم چون_گفتم

  ميشدم اميد نا ازت داشتم دیگه کردي راحت خيالمو_ گفت و کشيد عميقی نفس

  نميكنم خودکشی ميجنگم مشكالتم با من_گفتم

 براي همه پائين بيا و کن عوض لباستو زودتر نكردم کشی خود تو دست از من تا پس_گفت

  اومدند خداحافظی

 اینجاست؟ هم عماد_گفتم

 دلخوره ازت خيلی کنم فكر...نيومده نه_گفت

 ميام االن منم پائين ببر چمدونو این_گفتم
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 نظر مسال گفتن با پائينو رفتم و کردم عوض لباسمو و بخوابه چشمام پف که گرفتم دوش یه و

 نگاهش با شادي و نشستم ها بچه کنار همه با احوالپرسی از وبعد کردم جلب خودم به رو همه

  گفت و کرد براندازم

 کردي؟ اخم اینقدر چرا رها_

 نميبينی؟ منو دیگه که خوشحالی تو_گفتم

 نه که معلومه_گفت

 ؟ کنم اخم نباید من چرا پس_گفتم

 وشخ بهمون بودنمون باهم روز توآخرین کنيم سعی کردن اخم جاي به نيست بهتر_ گفت شاهين

 بگذره

  تلخه خيليم زندگی واقعيت نيست خوشی همش زندگی_گفتم

 هست چيزیت یه واقعاً تو اینكه مثل نخير_ گفت ندا

 که کسایيه از دوري دردم پيكره درو بی شهر یه تو تنهایی دردم هست چيزیم یه آره_گفتم

 ... دردم دارم دوستشون

 قرارمونو زودي این به که نگو زدیم حرف هم با کلی دیروز ما رها_ گفت و کرد قطع حرفمو نيما

 کردي فراموش

  سخته خيلی که کن قبول نيما_گفتم

 رفتنه وقت که کن خداحافظی دوستات از جان رها خب_ گفت و اومد بابا موقع همون

 کنيم صبر دیگه خرده یه نميشه بابا_گفتم

 باشم شرکت باید من هم زود صبح فردا و طوالنيه راه دخترم_گفت

 کن صبر دیگه دقيقة پنج فقط_ گفتم

 هستی؟ کسی منتظر_گفت

  گفتم و شدم بلند جام از همين براي بفهمند اونا نميخواستم ولی بودم عماد منتظر من
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  شهمي سختتر برام ازشون کندن دل باشم دوستام با بيشتر هرچی نيستم کسی منتظر نه_

 گفتم و کردم ها بچه به رو و

 يلیخ همتون براي دلم نشد ولی باشه تر پایدار دوستيمون که ميخواست دلم برم باید دیگه من_

 و نيدک فراموش بدیامو ميخواد دلم ببخشيد منو رنجوندمتون حرفام با دفعه یه اگه و ميشه تنگ

  ميشم خوشحال خيلی بزنيد زنگ بهم اگه هم وقتا گاهی کنيد یاد ازم نيكی به هميشه

 از همه با حافظی خدا از بعد و کنند آرومم حرفاشون با کردند سعی و شدند جمع دورم همشون

 تو گذاشتم چمدونمو و نكردم خداحافظی کورش و رویا با دلخوریم خاطر به و شدم خارج خونه

 اماشك متوجه بقيه اینكه براي و شد جاري چشمم از اشك شدم ماشينم سوار وقتی و ماشينم

 در که دنكشي طولی کردم گریه صدا بی و فرمان رو گذاشتم سرمو و باال دادم ماشينو شيشة نشن

  گفت که شنيدم کورشو صداي و شد باز ماشين

 کنی؟ خداحافظی داداشت با تونميخواي_

 گفتم و کردم بلند سرمو

 بدم اهميت شما به من که ميده اهميت من به کی آخه_

 مهمتري چيزي هر از ما براي تو حرفيه چه این_وگفت کرد پاك اشكامو

 گرفته تصميمی چه بابا که بفهمم آخر دقایق تو باید چرا پس_گفتم

 ميدونی ميكردم فكر چون نگفتم چيزي بهت فهميدم که است هفته یك منم_گفت

  ميكنم چيكار دارم نميدونم که ناراحتم اینقدر من متأسفم_گفتم و شدم پياده ماشين از

   ميكردم رفتار بدتر این از بودم تو جاي من اگه شاید_ گفت و کرد بغلم

  بيام کنار مسئله این با ميتونم چطور نميدونم_گفتم

 کنه خوشحالت رویا خبر شاید_گفت

 شده؟ منصرف بابا_گفتم

 ائيه دیگه چيز موضوع نه_ گفت و خندید
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 شده چی بگو بهم دارم نياز خيلی خوب خبر یه به االن_گفتم و گرفتم رویارو دستاي

 من از بيمارستان تو و اینجا بياي ميخواي که روزي واسه کن شماري لحظه و اونجا برو_گفت

 کنی پرستاري

 ميزنی؟ حرفيه چه این بشی مریض تو که خدانكنه_گفتم

  نندک زایمان که بيمارستان ميرن وقتا گاهی بيمارستان نميرن مریضی خاطر به که همه_گفت

 بارداري؟ تو_گفتم

  مياد دنيا به ات زاده برادر دیگه ماه هفت_گفت

  گفتم و کردم بغلش کرد خوشحالم واقعاً حرفش این

   ميگم تبریك دوتون هر به بدي بهم ميتونستی که بود خبري بهترین این_

 یمنف تأثير اخالقت رو غربت و دوري کن سعی پس نميخواد اخالق بد عمة من بچة_ گفت کورش

 نذاره

 چيزي یه به خودمو بخورم غصه و بشينم که نيستم آدمی من باشه راحت خيالت_گفتم و خندیدم

 ميكنم سرگرم

 پيش ورفت شد پياده ازش عماد و کرد توقف ما خونة در جلوي که دیدم عمادو ماشين موقع همون

 رفتم و کردم خواهی عذ رویا و کورش از داد نشون عماد به منو و کرد اشاره ما به نيما بعد و ها بچه

 سالم_گفتم و عماد کنار

 سالم_ گفت کنه نگاهم اینكه بدونه

  کردي دیر_گفتم

 ببينمت ميخوام که نبودم مطمئن_گفت

 داري حق_گفتم و دادم تكون سري

 باشم؟ دلخور ازت نباید..کردي؟ فكر چی پس_گفت
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 نگاه نم به طوري این چرا چيه_ گفت نگفتم چيزي کردم نگاهش فقط بگم بهش چی نميدونستم

 ميكنی؟

 گفتم کنم آرومش اینكه براي

 موئيه؟ مدل چه این_

  باشه تو ميل طبق باید فقط چيز همه که نبود یادم ببخشيد....نمياد؟ خوشت_گفت

 گفتم و کشيدم موهاش تو دستی و نيوردم خودم روي به ولی شدم کالمش نيش متوجه

  کرد درستش که ميشد درست باید اینجاش ولی مياد بهت خيليم اتفاقاً_

 ميري؟ داري راحت خيال با_ گفت

 یامبد تمام خاطر به نميرم خودم ميل به و برم مجبورم من که اینه مهم... نيست مهم این_گفتم

 هترب یكی اميدوارم ميشه طور این نميكردم فكر من نشی متنفر ازم اميدوارم ميخوام معذرت ازت

 بگيره قرار راهت سر من از

 نميكنه؟ فرقی هيچ تو براي یعنی نيستی؟ ناراحت اصالً تو یعنی...راحتی؟ همين به_گفت

  برنمياد من دست از کاري متأسفم_گفتم

 نداري؟ من به احساسی هيچ تو یعنی_گفت

 تنگف با و شدم منصرف مامان و بابا اومدن با ولی دارم بهش حسی چه که بگم بهش ميخواستم

 ماشينم سوار و کردم خداحافظی هم رویا و کورش با و افتادم راه به ماشينم طرف به خداحافظ

 چهکو سر تا کردم کاري هر ولی کردم حرکت سرش پشت منم افتاد راه بابا ماشين وقتی و شدم

 عقب گشتمبر ایستادند در جلوي هنوز اونا دیدم کردم نگاه سرمو پشت آینه از برم نتونستم بيشتر

 و دمش پياده ماشين از رسيد وقتی من پيش فرستاد عمادو و شد منظورم متوجه نيما زدم راهنما و

 گفت کردم نگاهش فقط

 دیدنيه؟ اینقدر احمق یه قيافة چيه_

 ميزدم گول خودمو داشتم که منم احمقه که اونی_گفتم

 بگی؟ ميخواي چی_گفت
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 ازب چشمامو که اول همون از دارم دوستت بگم ميخوام... ندارم دوریتو تحمل بگم ميخوام_گفتم

 با توق همه این که ببخش منو بگم ميخوام داشتم خاصی احساس بهت نسبت دیدم تورو و کردم

  دادم عذابت داشتم دوستت اینكه

 تشوپش بگه چيزي اینكه بدونه هم بعد و نگفت چيزي و شد خيره من به طور همين اي دقيقه چند

 ودمخ طرف به اونو و گرفتم دستشو نداشتم رو شكنجه این تحمل که من افتاد راه به و کرد بهم

 گفتم و برگردوندم

 برنرگردون ازم روتو ولی توگوشم بزن بيا ؟ نميگی ناسزا بهم چرا...؟ نميزنی داد سرم چرا_

 نمميتو چطور کردي بازي من چيز همه با تو.... ؟ بزنم داد تو سر ميتونم چطور من دختر آخه_گفت

  گفتم و انداختم پائين سرمو ببخشمت؟

 ردمميك اعتراف عشقم به اول روز همون ميدونستم اگه ميشه طور این نميدونستم من کن باور_

 گفت و کرد پاك اشكامو و اورد باال سرمو

 که ميدي قول بهم...ندي؟ راه قلب خونة تو کسيو دوریم هم از که مدت این تو  ميدي قول بهم_

 بمونی؟ عاشقم

 هرکسی هک نيست گاراج منم قلب کنه تسخير منو قلب تونسته که هستی کسی تنها تو_گفتم

  بشه واردش

 آروم بعد و بود شده خيره چشمام به طور همين داد قرار تأثير تحت اونو خيلی من حرف این

 خيلی همه جلوي کارش این از اولش داد بروز لبام از اي بوسه با احساسشو جلو اورد صورتشو

 لقهح گردنش دور دستامو شدم بيخود خود از کردم احساس نفسشو گرمی وقتی ولی شدم عصبی

 ۀچهر کارا این ميكردم فكر روز اون تا که هرچند کردم ثابت عشقمو اون بوسيدن با منم و کردم

 همين قتاو گاهی نيست هوس نشانگر اي بوسه هر که فهميدم بوسه اون با ولی ميكنه کثيف عشقو

 چه هب مقابلشون طرف به اینكه و آدماست باطن اصل و ميكنه پایدار عشقو عمر که هاست بوسه

 خجالت عماد از من فهميدم خجالتو واقعی معنی شدیم جدا هم از ميكنهوقتی نگاه چشمی

 دمبو کرده درحقش من که بدیایی تمام با اون چون ميكردم حذر چشماش به نگاه از و ميكشيدم

 اینقدر و بودم مهم نشكستبراش منو دل اون و کردم بازي احساساتش با تمام ماه چند بخشيد منو

 فقط خودم خاطر به و عاشقم ميكردم فكر من ولی گذشت من خاطر به ازخودش که بود عاشقم
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 بهار ابر مثل و صورتم جلوي بودم گذاشته دستامو شرم احساس همين خاطر به دادم عذابش

 گفت و کرد پاك اشكامو و برداشت صورتم جلوي از دستامو ميریختم اشك

 ميكنی؟ گریه چرا دیگه جان رها چيه_

 ميكشم خجالت ازخودم دادم بهت که عذابی همه این خاطر به _گفتم

 دادي بهم تو که لحظه این خوشحالی موت تار یه فداي بد روزاي اون تمام  نيست مهم_گفت

  کرد سختيو همه اون تالفی

 به هن ولی عزیزه خيلی من براي این_گفت و گردنم به انداخت و کرد باز گردنش از گردنبندشو و

 شانس خيلی من براي گردنبند این نكنی دور خودت از وقت هيچ اینو که بده قول بهم تو اندازۀ

  طوره همين هم تو براي مطمئنم اورد

  نميكنم غربت و تنهایی احساس اونجا دیگه گردنبند این داشتن با_گفتم و زدم لبخندي

  گفتم و دادم بهش عروسكمو منم

  مداشت دوستش چيزي هر از بيشتر و بوده من با االن تا بچگی از عروسك این ميگفت مامانم_

  بودي گفته درموردش قبالً آره_گفت

 کردي بغل منو که ميمونه این مثل کنی بغل اینو شد تنگ برام دلت هروقت_گفتم

 و هتوئ یادگار چون دارم دوست اینو ولی نميگيره من براي تورو جاي چيز هيچ_ گفت و کرد بغلم

  ميده تورو بوي

  گفت و کرد باز ماشينو در و بوسيد صورتمو و

  ميشه نگران پدرت االن عزیزم برو_

 سيدیمر وقتی رسوندم بابا ماشين به خودمو و افتادم راه به دیدار اميد به گفتن با و شدم سوار منم

 هوا تاریكی و وخستگی بود طبقه پنج آپارتمان یه سوم طبقة ما خونة بود شده تاریك کامالً هوا

 به و شيك خيلی ما آپارتمان باال برم بابا و مامان همراه و نكنم توجه خونه ظاهر به که شد باعث

 اب بودند کرده انتخاب من براي که اتاقی و پذیرائی و من و نشين خواب اتاق تا سه با و بود روز

 مجزا بالكن و بهداشتی سرویس و حمام با بود جداگانه واحد یك مثل و داشت فرق اتاقا بقية
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 چيده و خریده مامان سليقة طبق خونه وسایل تمام و بود عالی خيلی چيز همه قبليم اتاق مثل درس

 بود فتادها عماد و من بين که اتفاقی با بود گذاشته تمام سنگ برامون بابام رئيس خالصه بود شده

 اول اورد چمدونمو بابا وقتی بود شده طرف بر مامان و بابا از دلخوریم و ناراحتيام تمام دیگه

 تو تمرف و گفتم بخير شب بهشون و بوسيدم مامانو و بابا بعد و نشن چروك که اوردم در لباسامو

 يلجباز از دست که شدند خوشحال اون از بيشتر ولی بود کرده متعجب رو اونا من کار این تختم

 صبح فتنگ با و مامان کنار رفتم منم شرکت بود رفته بابا شدم بيدار خواب از وقتی صبح برداشتم

 گفتم داد جوابمو سردي به اون ولی نشستم کنارش بخير

 شده؟ چيزي مامان_

 بود چی شدنت مهربون دليل که ميفهمم حاال_گفت

 گفتم بودم شده منظورش متوجه اینكه با

 چيه؟ منظورت_

 کردي؟ دیر دیروز چرا_گفت

 ميگفتم عماد به باید که بود چيزي یه_گفتم

 چی؟_گفت

 کتك ازتون من همين خاطر به که یادتونه و داره عالقه من به چقدر اون که ميدونی خودت_گفتم

  خوردم

 بده ادامه خب_گفت

 ميگفتم بهش اینو باید و شدم مند عالقه بهش منم خب_گفتم

 راحتی؟ همين به_گفت

 ميكردم؟ کار چی باید من خب_گفتم

 یا چگانهب عالقة یه نيست عشق این رفتن تله تو خودت باپاي اینكه یعنی این و اي بچه تو_گفت

  است احمقانه بگم بهتره
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 بهم بارها شما خود ولی باشه کم من سن شاید طور همين عمادم احمق نه و ام بچه نه من_گفتم

 ميفهمم بيشتر خيلی خودم ساالي و سن م از که گفتيد

 شهر ینا تو اگه نذاشتی دانشگاه تو پا توهنوز دخترم ولی ميگم هنوزم نيست شكی این در_گفت

 يدبش سرد بهم نسبت بشه باعث دوري این اگه یا...؟ چی شدي مند عالقه اي دیگه کس به بزرگ

  برفت دیده از که همان برود دل از ميگن که نشنيدي مگه...چی؟

 عالقه ابراز من به زیادي پسراي چون مطمئنم خودمم از مطمئنم عماد بابت از من مامان_گفتم

  نداشتم کدومشون هيچ به احساسی کوچكترین وقت هيچ من ولی کردند

 چيه؟ تصميمتون حاال_گفت

 خواستگاري مياد عماد شد تموم من درس وقتی_گفتم

 کنی؟ زندگی مرد پير یه با ميخواي مطمئنی و خوشگلی و جوون دختر یه تو وقت اون_گفت

 مرد هرچی چون خوبه خيلی این من نظر به و بزرگتره من از سال هفت فقط عماد مامان_گفتم

 به زودتر اخانم ميكنه رشد بيشتر مردا از خانما عقل چون ميكنه درك همسرشو بيشتر باشه بزرگتر

  ميرسن فكري بلوغ

 نگرانتم من رها_گفت

 یه از عماد نميدم اجازه من هستم حدودمم و حد مراقب و عاقلم خودم من نباش نگران_گفتم

 ادميخو خدا و هست توش حكمتی یه شاید دوره که راهمونم تازه بشه نزدیك من به بيشتر حدي

 همين حرفه حد در فقط این بشناسم عمادو بهتر من

 راموشف حرفاتو همة دیدي عمادو اگه یعنی باشی پایبند ميگی که چيزایی به که ميدي قول_گفت

 نميكنی؟

 اینكه از قبل تا ندم اجازه که ميدم قول بهت نكردم بدقولی تاحاالهم عاقليم دختر من مامان_گفتم

 چيز همه موقع اون تا یعنی کنه تغيير عماد و من بين چيزي نشه جدي بابا و شما توسط چيز همه

  ميمونه باقی طوري همين

 رايب باشه اخالقی غير که نميكنی کاري که ميدونم و دارم اعتماد تو به من عزیزم باشه_گفت

  باشه راحتر برات اینجا در تنهایی تحمل تا نميگيرم سخت بهت همين
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 ميدونه؟ هم بابا_گفتم

 ميكنم قانعش و ميزنم حرف باهاش من ولی ميدونه آره_گفت

 ميكنيد؟ قبول شما من خواستگاري بياد عماد اگه مامان_گفتم

 شقیع شكست تو نميخواد دلم من نشيد زده هم از شما که اینه من نگرانی خوبيه پسر اون_گفت

 بخوري

 _گفتم و بوسيدم صورتشو

 داریم تفاهم باهم اینقدر که خوشحالم دنيائی مامان بهترین شما

  مياند گویی آمد خوش براي ها همسایه االن که بخور غذاتو نكن لوس خودتو_گفت

 هب ما که دادم پيامك دوستام همة براي و اتاقم تو رفتم ظرفا شستن از بعد و خوردم غذامو منم

 نميدونم کردم سرگرم کتاب خوندن با خودمو و برداشتم کتب یه ازاون بعد و رسيدیم سالمت

 گفته مامان که طور همون  شدم خارج اتاقم از در زنگ اومدن در صدا به با که کشيد طول چقدر

 تو چون بودند خوبی آدماي اونا ظاهراً بودند اومده گویی آمد خوش براي همسایه خانماي تمام بود

 دندش صميمی خيلی ما با دیدار اولين همين تو و ندیدم زاتی بد و کبر و بدي کدومشون هيچ چهرۀ

 هک جوونه خانم یه اون بود ما رویی روبه همسایة لطفی خانم کردیم برقرار دوستانه رابطة هم با و

 رپس یه ما مثل هم اون ست ما باالیی طبقة همسایة محمدي خانم و داره ساله سه پسر یه فقط

  وليسانسش تازه و بزرگتره من از سالی چند اون که دختر یه و  شناسيه زمين دانشجوي که داره

 عبدي وخانم  خونده کارگردانی چون ميره آموزي کار سيما و صدا تو حاضر حال در و گرفته

 و بزرگتره من از سالی چند اونم که داره دختر دونه یه فقط اونم ست ما پائين طبقة همسایة

 و سازه تازه ما آپارتمان خالصه کردند ازدواج تازه که جوونيند هاي زوج هم بقيه ميخونه معماري

 فيلم یه بعد و کردم مرتب رو خونه مامان کمك با رفتند اونا وقتی جوونند همه هم ساکنانش

 ايتماش حين در و شدیم تلوزیون تماشاي مشغول مامان با مشغول و دادم لم کاناپه رو و گذاشتم

 مندید قبلمونو خونة حياط زیباي منظرۀ اون قبل مثل و شدم بيدار وقتی برد خوابم تلوزیون

 ايج به ولی پنجره کنار رفتم بودم نكرده عادت خونه این به هنوز آخه داد دست بهم بدي احساس

 احساس دیدم ساختمان و خيابون ميكرد کار چشم تا آب از پر حوض اون و قشنگ باغ اون دیدن

 ولی بيارم در هوا و حال این از خودمو مامان با کردن صحبت با کردم سعی داد دست بهم خفگی

 رفته قبالً که گفت بام پشت رو برم کرد پيشنهاد بهم مامان که بودم حوصله بی و کسل اینقدر
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 فادهاست فرصت این از و کنم گوش مامان حرف به گرفتم تصميم منم داره زیبایی منظرۀ و اونجا

 پشت يباال از بود مامان با حق باال رفتم و برداشتم موبایلمو گوشی پس بزنم زنگ عماد به و کنم

 بر باعث و ميشد دیده بهتر اونجا از ماشينی شهر این زیبایی و داشت اي دیگه چهرۀ چيز همه بام

 حرف مشغول او با و گرفتم عمادو شمارۀ شد بهتر حالم وقتی شد من بد احساس اون شدن طرف

 کرد غافل جا همه و چيز همه از منو که بود نشين دل و شيرین برام عماد حرفاي اینقدر شدم زدن

 اثري هيچ دیگه کردم قطع گوشيو وقتی بود عماد دلنشين صداي ميداد اهميت که چيزي تنها به و

 هر از عاري شده متولد تازه که کودکی یه مثل نميكردم احساس وجودم در گذشته اندوه و غم از

 دلم بود جذاب خيلی برام بود چی هر بودم نكرده تجربه حسيو همچين حاال تا بودم اندوهی و غم

 تنها انمام چون پائين ميرفتم باید که حيف ولی بمونم باقی هوا و حال همين تو هميشه ميخواست

 ذخيره اونجا خنك هواي از روزم یك اندازۀ به عميق نفس یه با پيشش ميرفتم باید من و بود

 لبج خودش به نظرمو نفر دو چشم برق تاریكی تو دفعه یه که رفتم بام پشت در طرف به و کردم

 خنده صداي وقتی ولی اونجاست کی ببينم کنم روشن چراغارو که جلو رفتم نترسيدم اولش کرد

 گفتم و بگشتم عقب به قدم یك ترسيدم شنيدم هاشونو

 ؟ هستيد کی شما_

  گفت اونا از یكی که دیدم دخترو دوتا چهرۀ و شد روشن چراغا دفعه یه

 باشی رها باید تو_

  بدید منو جواب _گفتم

  شما باالي طبقه همسایة فرنوشم من_گفت دختر همون

  ميكنيم زندگی شما خونة زیر درست هم ما مرجانم منم_گفت هم یكی او

 گفتم و فشردم دوشونو هر دست

 بدیه کار ایستادن گوش فال ندادند یاد شما به_

 هغریب یه حضور امشب و اینجا ميایم هرشب مرجان و من ماست پاتوق اینجا آخه_ گفت فرنوش

  کيه غریبه این ببينيم ميخواستيم کرد شوکه خيلی مارو

 کنم استفاده بام پشت این از دارم حق شما مثل منم و ميشناسيد منو که شما_گفتم
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  رهاست اسمت شنيدیم فقط ما_گفت

 يد؟بدون ميخواید چی دیگه... لباسه طراحی تحصيليم رشتة و سالمه هفده وفایی رها من_گفتم

 کيه؟ بودي مهربون باهاش اینقدر که اونی بدونيم ميخوایم_گفت مرجان

 نشده یرسم چيزي هنوز البته کنيم ازدواج هم با قراره و موسيقيه استاد بود عماد دوستم اون_گفتم

 دیگه؟....

 شدي؟ ناراحت ما سوال این از_گفت

  نه_گفتم

 دادي؟ جوابمونو جوري این چرا پس_گفت

 قراره هاگ البته بدونم بيشتر شما درمورد دارم دوست منم بشه من نوبت زودتر ميخوام چون_گفتم

 بشيم دوست هم با

  ميزنی حرفتو رك چقدر.. دختر هستی کی دیگه تو_ گفت و خندید

 رو هم با نداره دليلی ميزدم حرف طور همين بودید هم پسر اگه دخترید هم شما دخترم من_گفتم

 کنيم دروایسی

  بشيم آشنا هم با بيشتر و بشينيم بيا پس_ گفت

 وقت یرد تا اونشب شدیم گو و گفت مشغول و نشستيم بام پشت لب سه هر گرفتند منو دست و

 خبر با هم پوك و جيك از معروف قول به که طوري ميزدیم حرف هم با و بودیم بام پشت رو ما

 ذره یه همن دیگه اونا وجود با و کردم پيدا االده فوق دوست دوتا من کم زمان اون تو و شدیم

 بهترین از یكی عضو من مدت این تو و گذشت هفته دو یكی رفت بين از هم تنهایی احساس

 و کردم شرکت هم موسيقی مدرسة یه ورودي آزمون تو و شدم شهر این شناي هاي باشگاه

 ینكها مثل ميزد هم سر پشت رو خونه در زنگ یكی بابا رفتن از بعد صبح روز یه جوابشم منتظر

 ؟ فرنوش شده چی_گفتم دیدم فرنوشو ردم باز درو وقتی داشت عجله خيلی

 گها برده ماشينمو داداشم و موندم خواب امروز کار سر برسون منو بيا دامنت به دستم رها_گفت

  دادند تذکر بهم بار چند حاال تا ميكنند اخراجم کنم دیر
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 ميكشه طول بشم آماده تا دارم کار من ولی_گفتم

 ؟ کنند اخراج منو ميشی راضی تو_گفت

 ميارم برات ماشينمو ریموت کن صبر نه که معلومه_گفتم

 تاز سيما و صدا مام من ببر ماشينو تو دارم کالس ده ساعت من_ گفتم و اوردم براش ریموتو و

  دارم احتياج ماشينمو و دارم کار خرده یه چون ميگيرمش

 گفت و بوسيد صورتمو و گرفت ریموتو

 تست براي که دخترایی با تورو ممكنه داري کار من با بگو مياي وقتی فقط جان رها ممنونم_

 بایستی صف تو بشی مجبور و بگيرند اشتباه اومدن بازیگري

 ميزنم زنگ بهت رسيدم وقتی_گفتم

 وارد يدنم اجازه کنی معرفی خودتو تو ميسپارم نگهبانی به من کنم خاموش باید گوشيمو نه_گفت

  بشی

 باش خودت مراقب و برون آروم... باشه_گفتم

  گفت و اورد لب به آميزي شيطنت لبخند

 ماشينت؟ یا باشم خودم مراقب_

 باش خودت مراقب آهنه تيكه یه ماشين_گفتم

  باشه راحت خيالت هردومنم مراقب باشه_گفت

 به و شدم آماده رفتن براي و شد نه ساعت دادم انجام کارامو تا منم رفت و شد آسانسور سوار و

 رايب بود شلوغ خيلی اونجا بود ده نزدیك ساعت رسيدم وقتی افتادم راه به فرنوش کار محل طرف

 اجازۀ بهم کردم معرفی خودمو که همين ولی ممكنه غير اونجا به شدن وارد کردم فكر لحظه یه

 کردند راهنمائی بود اونجا هم فرنوش که دستيارش و کارگردان اتاق طرف به منو و دادند ورود

 برد منو و کرد استقبال ازم گرمی به و اومد طرفم به فرنوش شدم اتاق وارد و زدم اتاقو در رقتی

 ذیتما خيلی کارگردان مشكوك هاي نگاه سنگينی بودیم زدن حرف مشغول فرنوش منو وقتی داخل
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 ات نميشدم موفق برم من بده اجازه و کنه تموم بحثو فرنوش که ميكردم تالش چی هر و ميكرد

 گفت فرنوش به رو و اومد کارگردان آقاي اینكه

 شده ساخته سينما تو بازي براي دوستتون چهرۀ_

 نداره کارارو این وقت من دوست ولی_گفت فرنوش

 چيه؟ اسمت_گفت

 وفایی رها... هستم وفایی خانم من_گفتم

  زیباست البته و سينمایی چهرتون مثل هم اسمتون_گفت

  دارید لطف شما_گفتم

 گفتم و کردم فرنوش به رو و

  ميبينمت شب برم باید دیگه من جان فرنوش_

 گفت کارگردان آقاي

 بگيرم بازیگري تست یه ازتون ميدید اجازه رفتن از قبل_

 ایدب و ميشن باز مدارس زودي به تازه ندارم کردن کار براي وقتی من گفت که دوستم...نه_گفتم

 مدرسه برم

 سالتونه؟ چند_گفت

 سالمه هفده_گفتم

 نظر در برات من که نقشی این ميكنه رو آدم به کم شانسی همچين کن فكر من پيشنهاد رو_گفت

 ميكنه سوپراستار تورو کار اولين با گرفتم

  بشم بازیگر نميخوام ولی دارم دوست هنرو من نكنيد اخفال منو حرفا این با لطفاً_گفتم

  گفت و داد بهم رو نامه فيلم از قسمت یه

 شد عوض نظرتون شاید بخونيد اینو شما_

 ....ولی_گفتم
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  نداره زحمتی که کاغذ چندتا این خوندن_ گفت و کرد قطع حرفمو

  کردم پيدا ميخواستم که اونيو من برن دخترا این همة بگو_ گفت و گرد فرنوش به رو و 

  کنم قبول من که محاله نكنيد کارو این_گفتم

  ميكنم راضيتون من_ گفت و زد لبخندي

 نزدم حرف درموردش هم خونه تو و نكردم هم نگاه کاغذا اون با اصالً من و گذشت ماه یك تقریباً

 اومده مرجانه کردم فكر دراومد صدا به در زنگ بودیم نشسته هم دور همه که شب یه اینكه تا

 و دیدم در پشت کارگردانو آقاش و فرنوش کردم باز درو وقتی ولی بام پشت رو بریم که دنبالم

 جوان؟ خانم نشدي خوشحال من دیدن از_گفت و شد خونه وارد تعارف بدونه اونم

  دادم جوابتونو که من_گفتم

 شما؟ ببخشيد_ گفت تعجب با کارگردان آقاي دیدن با و اومد بابا موقع همون

 گفت و کرد دراز بابا جلوي دستشو

 ببينم ماومد بودم کرده پيشنهاد دخترتون به نقش یه هستم کننده تهيه و کارگردان هستم زمانی_

 چيه جوابش

 گفتم شدم عصبی کارش این از

 دادم جوابتونو پيش ماه یك که من ميكنيد کوچيك خودتون چرا آقا_

 بود نزده حرف طور این من با کس هيچ حاال تا دارید نفس به اعتماد خيلی شما_گفت

  نداشتم توهين قصد متأسفم_گفتم

  چيه جریان ببينم بفرمائيد_ گفت بابا

 که دش راضی شنيد حرفاشو بابا وقتی شدند گو و گفت مشغول هم با و پذیرائی سالن تو بردش و

 پول يبرا نه کنم قبول نقشو اون که کرد راضی هم منو رفت اون وقتی و کنم بازي فيلم اون تو من

 آقاي با و رفتم روز اون فرداي خالصه باشم داشته سرگرمی یه من اینكه براي فقط شهرتش و

 ارک اواسط و گذشت ماه یك چند شد شروع برداري فيلم کار بعدش هفتة از و بستم قرارداد زمانی

 جور هزار و نكرد قبول اون ولی خواستم مرخصی زمانی آقاي از و شنيدم نيمارو عروسی خبر که بود
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 ولی کرد ناراحت خيلی منو این و کنيم تموم کارو زودتر هرچه باید و نداریم وقت که اورد بهانه

 و ميكردم پرداخت ضررشونو خسارت باید وگرنه ميكردم عمل داد قرار طبق باید نداشتم اي چاره

 فرارسيد عروسی روز بالخره زیاد کار و موندم و من و رفتند مامان و بابا عروسی از قبل روز چند از

  هک گفت بهم زمانی آقاي شد تموم کارمون وقتی داشتيم برداري فيلم ظهر از بعد تا ما روز اون و

 سیعرو به که بود گرفته هواپيما بليط برام اون برسونم فرودگاه به خودمو دارم وقت ساعت نيم

 ریمگ حتی فرودگاه رفتم راست یك خودم و فرودگاه بياره وسایلمو مرجان به زدم زنگ منم برسم

 موقع به درست مرجان هم و من هم شد هم طور همين برسم موقع به که نكردم پاك هم صورتمو

 مادع خصوص به همه شدم جشن تاالر وارد وقتی رسيدم عروسی به تأخير کمی با من و رسيدیم

 یه شب اون و بخشيد اي دیگه حال و شور جشن به من ورود و شدند خوشحال خيلی دیدنم از

 خواست ازم و زد زنگ بهم شاهين روز اون فرداي شد ما همة و النا و نيما براي ماندنی یاد به شب

 وقتی ودب ناراحت خيلی اون ولی  قرار سر رفتم و کردم قبول منم کنم قبول دعوتشو رفتنم از قبل تا

 گفت چيه ناراحتی همه این دليل پرسيدم ناراحتيشو دليل

  برسم عشقم به کنی کمكم تو ميخوام و شدم عاشق من رها_

 کيه؟ خوشبخت دختر اون حاال خوبه خيلی این_گفتم

  کيه دختر اون بشی متوجه خودت شاید کنم تعریف داستانيو یه برات بذار_گفت

  بگو گوشم سراپا من_گفتم

 تمبرگش سرزده مدتها از بعد ميخوندم درس آلمان که زمانی.... پيشه وقت خيلی مال قضه_گفت

 جدید دوست ميگفتند که بود خونمون دختري روز همون قضا از سربزنم خانوادم به که ایران

 ودب دخترائی دسته اون از ولی بود سال و سن کم شدم دختر اون عاشق نگاه اولين با من شادیه

 و ور خنده و مهربون هم بود فهميده و هموش با هم ميدارن نگه شيشه کنار سنگو هوششون با که

 یول بود سخت خيلی برام غربت تو خوندن درس دختر اون دیدن از قبل تا زیر به سر و نجيب هم

 مومت درسم وقتی گفت بهم اون و خواستگاریش به بره خواستم مامانم از و دیدم دخترو اون وقتی

 تو سالو چهار و خوندم درس روز و شب آلمانو برگشتم کردم پيدا اميد خواستگاري ميره شد

 گلم از گل دیدم برگشتم مهمانی تو گل دسته یه با اونو وقتی ایران برگشتم و کردم تموم دوسال

 خيلی که گفتم نشد تسليم راحتيا این به اون ولی دیدم جهان مرد خوشبخترین خودمو و شكفت

 اي دیگه چشم یه به من به کردم راضيش زحمت ههزار با نبود سنگ از که اون ولی بود نجيب
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 ات مدونستم جهان مرد ترین خوشبخت خودمو من و ميرفت پيش خوب خيلی چيز همه کنه نگاه

 گرفت من از اونو لعنتی تصادف یه روز یه اینكه

 مرد؟ اون_گفتم

 فراموشی اون دزدیده ازم اونو دیگه نفر یه ولی است زنده اون... خدانكنه_گفت و زد لبخندي

 رتا شب مثل روزمو و کرده معرفی اون عشق من جاي به خودشو کارم خيانت دائی پسر و گرفته

  کرده

 گفتم شد کنده جا از قلبم حرفش این با

 ..دختر اون_

  توئی_ داد ادامه و کرد قطع حرفمو

  نميگه دروغ من به اون نيست کار خيانت من عماد نميكنم باور_گفتم

 دفتر یه تو دارم مدرك من ولی کرده مصموم تورو ذهن اون چون نكنی باور داري حق_گفت

 از بعد ميكردي یادداشت توش خودت نگارش شيوۀ به خاطراتمونو تموم که داشتی خاطرات

 کردم پيدا دفترو اون از صفحه یه همين فقط من و شد ناپدید دفتر اون تصادفت

 مال نگارشش شيوۀ هم و بود من خط خط هم ميگه درست دیدم کردم کاغذ تكه اون به نگاهی

 بود من

 ؟ ميگی من به حاال اینو چرا_گفتم

 شونصورت تو تف و ميشناسی دشمناتو خودت و مياري بدست اتو حافظه ميكردم فكر چون_گفت

 جواب حتی شدم ناراحت خيلی نمياري بدست اتو حافظه وقت هيچ فهميدم وقتی ولی ميندازي

 ارک که بود وقت اون بود همين هم اونا نظر و فرستادم اساتيدم براي و گرفتم رویا از آزمایشاتتو

  زاري گریه شد من

 به قعش از سرشار من وجود تمام که کردي اقدام زمانی تو دیره خيليم دیره دیگه متأسفم_گفتم

  نميكنه عوض نظرمو چيز هيچ و عماده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

193 

 

 تورو دبخوا که کسی با و بخوري شكست تو نميخواد دلم ولی خوشحالم تو خوشحالی با من_گفت

 تو رهب پات نميذارم و ميكنم مسئوليت احساس تو به نسبت من رها  ميجنگم سخت کنه ناراحت

  چاه

 ؟ بگی ميخواي چی_گفتم

 نميكنه فكر تو مثل اون نخور عمادو ظاهر گول که بگم ميخوام اي ساده که بگم ميخوام_گفت

 نداره مفهومی عشق اون براي

  بزنی تهمت بهش نميدم اجازه بهت من بزن حرف درست عماد مورد در_گفتم

  گفت و جلوم گذاشت عكس یه

  نميزنم حرف مدرك بدونه وقت هيچ من_

 ميكنه؟ ثابت چيو این_گفتم

  جوونشه منشی بوسيدن حال در استادت کن نگاش خوب_گفت

 ميتونن ااین نميكنه ثابت چيزیو این_گفتم نكردم باور ولی اونه با حق دیدم کردم عكس به نگاهی

 باشن قالبی

 گفت و برد فرو موهاش الي دستشو

  ميكردي دفاع من از طوري همين روزیم یه_

  گفت و جلوم گذاشت نگاتيواش با عكس دسته یه و

  نيست کار در کلكی هيچ  یعنی نگاتيواشه این ببين_

 دختر ترین احمق ميكردم احساس کرد خراب سرم دنيامورو نگاتيوا اون و عكس همه اون دیدن

 عسكارو بينهب اشكامو اون نميخواستم و کنم گيري جلو اشكام ریختن از نميتونستم دیگه زمينم رو

 از و گاه فرود رفتم  و برداشتم چمدونمو خونه رفتم و شدم خارج شاپ کافی اون از و برداشتم

 و نمتببي نميخوام دیگه نوشتم ازعكسا یكی پشت و فرستادم عماد براي عكسارو از چندتا اونجا

 این اب چطور ببينم و کنم فكر که نشستم اي گوشه یه خونه رسيدم وقتی خودمون خونة رفتم

 ولی کنم فراموش عمادو تا کنم حبث خونه تو روزي چند خودمو ميخواستم بيام کنار مشكل
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 کسی و نمک گریه ميخواست دلم کنم خالی خودمو فقط ميخواستم که بودم عصبی اینقدر نتونستم

 بودمن شكستن اهل من ولی بشكنم شكستم قلب مثل چيو همه ميخواست دلم نشنوه صدامو

 ودمب حراسون خونه تو موندن از کردنو خرد و شكستن بودند داده یاد کردنو درست من به هميشه

 براي راستخ از بهتر جایيو هيچ و کردم فكر کلی بدم هودم دست کار تنهایی تو وقت یه ميترسيدم

 انتخاب استخرو ترین عميق و باشگاه رفتم و کردم فرار خونه از و نكردم پيدا خودم کردن خالی

 و کنم خالی خودمو ميخواستم فقط دادم تكون اب تو خودمو غيض با و توش زدم شيرجه و کردم

 از قتیو ماندم شناور آب روي خستگی از دیگه که کردم شنا اینقدر ميكنم چيكار دارم نميدونستم

 كامواش ميكنند تشویق منو و زدند حلقه دورم که دیدم باشگاهم هاي بچه تمام شدم خارج استخر

 زا یكی کردم عوض لباسمو وقتی کن رخت تو رفتم و کردم باز راهم و نگفتم چيزي و کردم پاك

 نگاهش با اون شدم مدیر اتاق وارد وقتی داره کار من با باشگاه مدیر که گفت و اومد ها بچه

 گفت و کرد براندازم

 ؟ چيه اسمت_

 وفایی رها_گفتم

 ميكردي؟ فعاليت باشگاه کدوم تو قبالً_گفت

  کردم نام ثبت توش من که باشگاهيه اولين این_گفتم

 ؟ اوردي بدست کجا از مهارتو همه این پس_گفت

  ميكردم شنا داشتم بقيه مثل منم ميزنی حرف مهارت کدوم از_گفتم

  بشه نزدیك بهش نداره جرئت کسی که استخري تو_گفت

  گفت و کرد اشاره روش به رو دي سی ال به کنترل با و

 چيه؟ پس نيست مهارت این اگه ببين خودت_

  باشگاه نميام دیگه ناراحتيد چی که خب_گفتم

  بخري باشگاهمونو آبروي امسال ميتونی تو ميگم من نيست این من حرف دخترم نه_گفت

 ميخواید؟ چی من از شما_گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 قاسمی پریسا | مهتاب و ماه رمان

 

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

 

195 

 

 کنی شرکت مسابقات تو ميخوایم فقط_گفت

  باش دیگه یكی فكر به ندارم وقتشو من_گفتم

 اهباشگ این فكر به کردي معجزه استخر اون تو تو  ميدي انجام زیبائی حرکات چه ببين_گفت

  بياري جهانی مقام ميتونی تو باش کشورمون فكر به نيستی

  تدارم دادنو مسابقه وقت سينمائيم فيلم یه تو بازي درحال حاضر درحال من_گفتم

  ميرسی شهرت اوج به راه این از تو کن فكر بهش_گفت

  نباش اميدوار ولی ميكنم فكر بهش باشه_گفتم

 راه به خونه طرف به پياده باپاي و شدم خارج اتاقش از خداحافظ گفتن با و شدم بلند جام از و 

 ردمک فكر بود افتاده برام که اتفاقاتی به و زدم قدم همشو بود زیادي راه خونه تا باشگاه از افتادم

 که کنم رینتم بدونو سنگ گرفتم تصميم کنم فرار تنهایی و کردن فكر از گرفتم تصميم بالخره و

 فكر لمجا مغزم به و کنم قبول مدیرو خانم پيشنهاد گرفتم تصميم نخورم مردیو هيچ گول دیگه

 به وز اون از کردم اعالم موافقتمو و باشگاه زدم زنگ خونه رسيدم اینكه محض به و ندم کردن

 رسد مدارس شدن باز با و فيلمبرداري سر رفتن هم اونجا از و رفتن باشگاه بود شده من کار بعد

 ردهک مشغول خودمو اینقدر خونه ميرفتم خوابيدن براي شبا فقط و شد اضافه اون به هم خوندن

 و بود نگرنم خيلی مامانم زدم بهم عماد با چرا بپرسن ازم نكردند فرصت بابا و مامان حتی که بودم

 الس یك عرض در ميكرد ام دیوونه خيال و فكر ميشدم کار بی لحظه یه اگه ولی ميخورد امو غصه

 مجالت تمام رو روزا این و شدم موفق بسيار هم سنما عرصة تو و کردم کسب مدال چندین من

 ارک وهمراه شدم التحصيل فارغ خوب معدل با هم هنرستان از خوشبختانه  کردند چاپ منو عكس

 اومدم کوفته و خسته وقتی شب یك که ميكردم آماده دانشگاه ورودي آزمون براي خودمو کردن

 ذرع ازشون بعد و کردم احوالپرسی باهاشون گرمی به منم اند ما مهمون کيان خانوادۀ دیدم خونه

 گفت مامان ولی بخوابم که افتادم راه به اتاقم طرف به و کردم خواهی

  بشين جان رها_

 دارم ابقهمس فردا پس کنم تمرین باشگاه برم باید زود صبح فردا ام خسته خيلی من مامان_گفتم

 بودیم تو منتظر االن تا ما_گفت

 بگيد؟ بهم باید که هست خاصی مطب_گفتم
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 بشين آره_گفت

 درخدمتم من_گفتم و کنارش نشستم منم

 ؟ خوردي شام_گفت

 بخورم برنج خرده یه سال یك از بعد داد اجازه ام تغذیه دکتر امشب آره_گفتم

 ؟ بخوري داري اجازه که اینو_ گفت و دستم داد چاي فنجان یه

  ميخورم چشم ميگيد شما چون ولی باشه رنگ کم باید_گفتم

 احرف این با ميخواستم و اومدند چی براي اونا که بودم زده حدث تقریباً چون گفتم عمداً رو اینا

 و وسواسی خودمو ميخواستم و ندارم حرفاشون و خودشون براي وقتی هيچ که بفهمونم بهشون

 تگف خانم عاليه خوردم چایمو وقتی نشد ولی بشن منصرف اونا که بدم جلوه تحمل قابل غير

 نميخواي مگه بذاري آیندت براي هم  وقتی یه باید... ميكنی؟ خسته خودتو اینقدر چرا جان رها_

  کنی؟ شوهر

  شده تموم سالم هفده تازه من باشم شوهر فكر به االن که سالمه چند من مگه_گفتم

 االيب بياد شوهر سایة که ميكنه پيدا آرامش وقتی دختر یه نميده آرامش آدم به چيزا این_گفت

 گذرونيه وقت فقط دختر براي کار و دانشگاه و درس سرش

  شده تموم داري برده زمان_گفتم

 ات هبچ کردن بزرگ از تر شيرین برات کاري هيچ شدي مادر وقتی باش برده گفتم من مگه_گفت

  نيست

 از که شيواست نوبت باشه نوبتی اگه ميكنم فكر زوده من براي ولی درسته شما حرف این_گفتم

  نوبت به آسياب ميگن جا همه و بزرگتره من از سالی چند چون بشه مند بهره شما نصایح

 به هم ام کرده انتخابشو که ساله چند بزرگتره شما همة از که شاهينه نوبت نوبتيه اگه پس_گفت

 خواستگاري براش اومدیم و گذاشتيم احترام انتخابش

 بشه خوشبخت اميدوارم_گفتم

 دادي؟ رضایت تو پس_گفت
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  بدم رضایت که پياز ته یا پيازم سر من_گفتم فهميدم حرفا این از منظورشو اول همون از اینكه با

 توئی عروس_گفت

 هیاشتبا راهو کنم فكر ولی  ميخوام بزرگتراعذر تمام از من ببخشيد...عروسم من...؟ چی_گفتم

  نداریم بخت دم دختر خونه این تو اومدید

   کنم استراحت باید و ام خسته خيلی من ببخشيد منو بازم_ گفتم و شدم بلند جام از و

 فسن و بود بسته گلومو راه بغض کشيدم دراز تختم رو و کردم عوض لباسمو و اتاقم تو رفتم و

 اليبا شاهين جاي به باید اون االن بود نكرده خيانت بهم عماد اگه بود کرده سخت برام کشيدنو

 اهیگن مرتكب که من کمه اینقدر خوشبختی زمان چرا خواستگاري ازمن غرور با  بشينه ما خونة

 مگه کرد خيانت بهم بود عزیزتر برام جونم از که کسی چرا ميده عذابم طور این خدا چرا نشدم

 همه بودم نداده مجال بهشون سال یك که افكاري شب اون نداشتم من که داشت چی دختر اون

 بشم عشقی دار عذا سال یك از بعد و بریزم اشك صبح تا شد باعث و اومدند سراغم به جا یك

 يانک خانوادۀ بيرون رفتم صبحانه خوردن براي وقتی شب اون فرداي شد رو به رو شكست به که

 صبح نگفت با منم نبود نشستن براي جایی شاهين کنار جز به و بودند حاضر صبحانه سرميز هم

 گفت مامان که برم ميخواستم و برداشتم ماشينمو ریموت بخير

  بيارم غذا برات تا بشين بيا جان رها_

 ميخورم چيزي یه باشگاه تو شده دیرم مامان ممنونم_گفتم

  گفت و نشوند شاهين کنار صندلی همون رو منو و پاشد خانم عاليه

 چی؟ کردي ضعف رانندگی حين در اگه عزیزم نميشه که طوري این_

 من به آسيبی خوردن غذا دیرتر ساعت نيم نيستم ضعيف ولی دارم ظریفی اندام من درسته_گفتم

 نميرسونه

 بيام؟ همراهت امروز ميتونم من رها_ گفت شادي

  یبش شنا سالن وارد بتونی تا باشی باشگاه عضو باید حتماً باشگاهه مقررات خالف_گفتم

 نيستی؟ آبها ملكة تو مگه بگيرند سخت تو به نكنم فكر_گفت
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 هميش مشخص بعدي مسابقة تو نه یا ميدن من به عنوانو این نيست معلوم که هنوز_گفتم

 باشی باشگاه چشمی نور باید تو ولی_ گفت

 ميبره خودش با تورو اون جان شادي نگران... طوره همين_ گفت مامان

 بشی حاضر بري ميتونی.... چشم ميگه مامان چون خب خيلی_گفتم

 مامان از شادي اومدن با و خوردم اي لقمه چند من برگشت اون تا و کنه عوض لباسشو رفت  اونم

 ارب چندین شادي راه بين شدم خارج خونه از خداحافظ گفتن با و شدم بلند جام از و کردم تشكر

 اشهب نگفته چيزي اصالً اینكه مثل نكردم توجه بهش اصالً من ولی کشيد وسط شاهينو حرف

 گفتم و دادم بهش مایو یه رسيدیم ووقتی

  کن سرگرم خودتو و کن عوض لباستو خواستی اگه_

 رس رفتيم و خوردیم غذا رفتيم اون از بعد و بودیم باشگاه تو ظهر تا و شدم تمرین مشغول بعد و

 کنار لیصند اون روي دوباره شاهينو و خونه برگشتيم وقتی  داشتيم ضبط  شب تا و برداري فيلم

 من مامان_ گفتم و بيرون رفتم لباسم تعویض بعد نموم خونه دادم ترجيح و شدم عصبی دیدم بابا

 فرنوش پيش ميرم دارم

 نيومدي؟ تازه تو مگه_ گفت مامان

 ميترسه تنهایی از اون آخه پيشش برم که خواسته ازمن تنهاست امشب فرنوش_گفتم

  باشند داشته احتياجش شاید ببر بدم بهت هم ظرفشونو این بيا فقط باشه_ گفت

 بعد و آشپزخونه تو رفتم همراهش منم برم همراهش که کرد اشاره من به و آشپزخونه تو رفت و

  گفت و کنار کشيد منو

 ميكنی؟ احترامی بی کيان خانوداۀ با اینقدر چرا...؟ چته تو معلومه_

 بشم عروسشون نميخوام چون واضحه دليلش_گفتم

 دار خانوداده و شخصيت با هست که نيست خونده درس... ؟ چشه مگه شاهين... چرا؟ آخه_گفت

 خدا بنده اون...؟ ميخواي چی دیگه تو داره که نداره دوست رو تو مهمتر همه از هست که نيست

 نشسته تو پاي به سال چند که
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 براي یناا کدوم هيچ ولی درست گفتی که اینایی...؟ بشينه من پاي به گفتم بهش من مگه_گفتم

  ندارم دوستش من که اینه مهم نيست مهم من

 االح تا ميكنی طور این خودت و ما با چرا دختر آخه ميدي سكته منو کارات این با آخرش تو_گفت

 تواین تو که اینه قسمت شاید خب دادي رد جواب همشون به و کردند خواستگاري ازت نفر چند

 بين چی آخه بود خوبی پسر که اون زدي بهم باهاش چرا داري دوست عمادو اگه کنی ازدواج سن

 زد بهم شمارو

 نيار شارف بهم اینقدر کنم زندگی ميخواي اگه نيار من یاد به رو گذشته ميكنم خواهش مامان_گفتم

 کنم ازدواج ندارم دوستش که کسی با نكن مجبور منو

 دادي رد جواب بهشون که داشتند کم چی بقيه نداري دوست شاهينو مياري بهونه داري_گفت

  چاه تو برم خودم باپاي نكن مجبور منو نكن اذیتم مامان_ گفتم

 از چون لجبازي چون عماده عمة پسر چون نميخوایش نيست چاه شاهين که ميدونی خودتم_گفت

 وت به که جوونایی بقية و شاهين چه باشيم بابات و من چه حاال ميبري لذت دیگران دادن عذاب

  ميشن عالقمند

 ميكنيد؟ فكر من درمورد طور این واقعاً شما_گفتم

  کن ثابت بهم اینه از غير اگه_گفت

 ؟ ميكنه فكر شما مثل هم بابا_گفتم

 یكيه بابات و من فكر_گفت

 گفتم و کردم چشماش به نگاهی

 حقو این االن شما ولی کنم درست خودم براي بابا و تو زندگی مثل زندگی یه داشتم آرزو هميشه_

  گرفتيد من از

 گفت من دیدن با خانم عاليه مهمونا پيش نشستم و پذیرائی توسالن رفتم و

 نرفتی؟ چرا عزیزم شد چی_

 بگم چيزي یه ميخواستم چون نرفتم_گفتم
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 بگی؟ ميخواي چی_گفت

  منيد جواب منتظر شما و راضيند ازدواج این به من مادر و پدر معلومه که طور این_گفتم

  درسته_گفت

 بدم جوابتونو رفتن از قبل ميخواستم_گفتم

  باش مؤدب رها_گفت بابا

 و كنيدمي قبول اونارو اگه دارم شرط چندتا من نيست خبري دار نيش حرفاي از دیگه بابا نه_گفتم

  ميكنم قبول منم

 قبوله باشه هرچی_ گفت شاهين

  گفتم و شاهين به دادم و اوردم قلم و کاغذ یه رفتم

 بنویس ميگم که شرایطيو_

 کنی؟ چيكار ميخواي بگی ميشه_گفت خانم عاليه

 ميشی متوجه باشی صبرداشته خرده یه_گفتم

 حاضرم من بگو_گفت شاهين

 بایدن من نامزدي جریان از کسی یكمون درجه فاميل جز نگفتم من که وقتی تا اینكه اول_گفتم

 چه نكهای چيزدوم همه زیر ميزنم نشده شب گفت تبریك بهم نفر یه روز یه اگه یعنی بشه باخبر

 سوم ميخوام مطلق آزادي من یعنی کنی مخالفت من کار با نداري حق ازدواج از بعد چه و قبل

 نامزدي دوران تو اینكه چهارم کنی فكر بچه به حتی نداري حق سال پنج تا ازدواج از بعد اینكه

  هنميش سرم اصالً هم چيزا این و دلتنگی دور راه از نامزدي یعنی بمونی اینجا بياي نداري حق

 شرایطيه چه دیگه این_گفت کيان آقاي

 نكردم مجبورتون که من نكنيد قبول نيستيد راضی اگه_گفتم

 کردي؟ محدود خودتونو اینقدر قدیميا مثل چرا خرمن سر وعدۀ یعنی این_گفت خانم عاليه

  راحتم طوري این من_گفتم
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 ندارم حرفی من راحتی طوري این تو اگه_گفت شاهين

 کن امضا کاغذو اون زیر پس_گفتم

 توئه درکنار بودن مهمه برام که چيزي تنها بودم گفته که بهت_گفت و کرد امضا

 مهنوز ولی شد حيرتم باعث کرد قبول شرایطمو چرا و چون بی اینكه و اومد خوشم حرفش این از

 رسیبر کاغذو هاي نوشته و نشستم کنارش رفتم و دادم ازدواج این به تن اجبار به و بودم ناراضی

  کنند امضاش باید هم مادرت و پدر نيست کافی این_گفتم و کردم

 اگر کردم اضافه کاغذ زیر من بعد و کردند امضا هم اونا و مادرش و پدر به داد کاغذو شاهين

 و شيرین زندگی که ميدم قول اونا به منم کردند عمل قرارداد این طبق مادرش و پدر و شاهين

 زا تخلف اولين با و منه با طالق حق صورت این غير در و کنم فراهم شاهين براي آرامشی با توأم

 گفتم و برداشتم کاغذو و کردم امضا زیرشو و ميشم جدا شاهين

 و کوچيك نامزدي جشن یه براي خودمون شهر ميایم خواستيد وقت هر و ميمونه من دست این_

 خودمونی

  ميكنی کار چی داري ميفهمی رها_گفت بابا

 ميذاره داماد براي شرایطی ازدواجش از قبل دختري هر کنم ازدواج من نميخواید شما مگه_گفتم

  منه شرایط هم اینا

 رفتيم هم با همه شد تموم من مسابقات وقتی و موندند منتظر اونا هم دیگه روز چند خالصه

 همون و شاهين نامزد شدم من و گرفتيم کوچيك نامزدي جشن یه من گفتة طبق و شهرستان

 منميخواست خودمون خونة برگشتم و داشتم برگشت بليط شد تموم جشن وقتی نامزدي شب

 از يشترب نميخواستم ميندازه عماد یاد به منو اش تيكه به تيكه که بمونم شهري تو اون از بيشتر

 عشق نشاهي که نيست زندگی مرد شاهين که غلطيه انتخاب شاهين که بخونه گوشم زیر نيما اون

 دیوانه هب و کنم تحمل این از بيشتر عمادو عاشقانة ظاهر به هاي نگاه نميخواستم نيست من واقعی

 بود قلبم تو عماد عشق هنوز چون ميكرد دیوونه منو هم شهر اون هواي حتی بزنم دامن شدنم

 لیو بزنند زمين به عرش از منو که بودند داده هم دست به دست دو این و چشمم جلوي وخيانتش

 حمر بی زمونة این با جنگيدم قلبم با و بستم چشمامو ندادم بهشون رو اجازه این بارفتنم من

 اون ميزدم دست کاري هر به و کرد کمكم هم خدا داشتم نگه سرپا خودمو زیاد کار با و جنگيدم
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 ميبارید گل برام آسمون و زمين از ميومد رها اسم هرجا که شد طوري درميومد آب از بهترین

 بازي خاطر به هم ميخوردند قسم اسمم به جهان کل  نميشد محدود کشور یك مردم به طرفدارام

 اپسر براي و بودم شده الگو جوون دختراي براي شنا تو قهرمانيم خاطر به هم و فيلما تو خوبم

 وخودم و ميكردم کمك خيلی مردم به بود نكرده مغرورم شهرتم چون عطوفت مظهر و زیبایی الهة

 یه ونچ محافظ با البته نميكردم فرار مردم از و ميزدم قدم خيابون تو آزادانه نميدونستم جدا اونا از

 مصدوميتم خاطر به مسابقاتم از ازیكی شدن محروم شد اش نتيجه و شد وارد آسيب بهم دفعه

 دهش تموم ام نامه پایان کار و شد تموم دانشگاهم دوسال و گذشت شكل همين به دوسال خالصه

 خودمو دادم که قولی طبق باید اون از بعد و ميكنم اجرا ام نامه پایان براي شو فشن یه فردا و

 اقوام پوشيدن لباس آداب درمورد که خودم سخنرانی متن کنم آماده بزرگ عروسی یه براي

 مادهآ سخنرانيمو متن شب آخر وتا موندم خونه تو کامل روز یك و نشده کامل هنوز ایرایه مختلف

 نشسته ميز پشت همش روزا بقية بخالف چون بود اي کننده خسته روز من براي روز اون کردم

 خواب از وقتی صبح برد خوابم ميز پشت شد تموم کارم اینكه محض به و ميدادم انجام کار و بودم

 چيزي اینكه بدونه و شدم حاضر عجله با شده دیرم که فهميدم ساعت به نگاهی با شدم بيدار

 جزء شهر مهم رجال بيشتر و بودم کرده دعوت زیادیو مهموناي چون شدم خارج خونه از بخورم

 رممنتظ سالن در پشت مانكنها دیدم رسيدم وقتی ميكردم دیر نباید من و بودند مهمونا همين

 توجهم که کنم دوره سخنرانيمو متن ميخواستم و  دادم بهشون لباسارو و کردم باز درو سریع بودم

 متنو وقتی خونه رفتم و ها بچه از یكی به سپردم کارارو گذاشتم جا خونه اونو که اونو شدم

 گفت مامان شدم خارج اتاقم از و برداشتم

  بيارمش برات ميخواستم گذاشتی جا هم لباستو این اومدي شد خوب_

 دوختم خودم براي عروسو لباس این_گفتم

 پذیرفتی؟ نامزدت عنوان به شاهينو بالخره_گفت و زد لبخندي

 کنيم برپا عروسيو بساط دیگه هفتة باید دادم که قولی طبق_گفتم

 داري؟ دوستش_گفت

 هشب ميتونم ميكنم احساس کنه جلب منو اعتماد تونست صبرش و قولياش خوش با اون_گفتم

  کنم تكيه

 کردي؟ فراموش عمادو دیگه_گفت
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 هک اي عالقه اندازۀ به نه ولی دارم دوست شاهينو من نيست راحتی کار اون کردن فراموش_گفتم

 نداشت رو عالقه همه این لياقت که حيف بود اي دیگه چيز من براي اون داشتم عماد به

  ميرسه فرا هم تو خوش روزاي بالخره نميره پيش ما ميل طبق چيز همه هميشه_گفت

  دارم خوبی زندگی من مامان_گفتم

 يشناسمم اخالقاتو تمام دخترمی تو  بزنی گول نميتونی منو ميزنی گول خودتو که حرفا این با_گفت

 دل از من ینميكن خسته خودتو اینقدر پول براي ميدونم نميكنی کار عالقه و تفریح خاطر به ميدونم

 زرو هر که پالشته ملحفة همون شاهدم ميگذره بهت چی کاري بی که شبا ميدونم و خبرم با تو

 نگرفتيم کردنتو کار جلوي وقت هيچ پدرت و من همين براي  توئه اشكاي خيس

  نمنميك فكر اینطور که من....  باشه درکار خوبيم روز ميگيد شما که طور همين اميدوارم_گفتم

 ينب و کرده باز روت به رحمتشو دراي خدا که سختياست همين خاطر به_ گفت و بوسيد صورتمو

 محبوبی اینقدر جهان مردم

 بينهب منو تالش همه این نتيجة بياد نميده زحمت خودش به مامانم وقتی داره اي فایده چه_گفتم

 دیرت تا برو هم تو بيایم هم با همه گذاشتيم قرار ساختمان خانماي با عزیزم ميام_ گفت و خندید

  نشده

  محفوظه جاتون منتظرتونم من پس_گفتم

 یسع بود کمد باالي ها پوشه توش بذارم کاغذامو که بردارم پوشه یك که اتاقم تو برگشتم و

 این ادافت عكس چندتا کتابا از یكی الي از و ریختند کمد باالي کتاباي که بردارم یكيشو کردم

 مادوع کردم نگاه خودم عكس به وقتی کوه بودیم رفته ها بچه با که بود تصادفم از قبل مال عكسا

 دیدن بود اون دستاي تو من دست و بود ایستاده من کنار عماد عكسا تمام تو دیدم خودم کنار

 و چشمم جلوي اومد عماد خيانت طور همين و کرد ور شعله دوباره خاکسترمو زیر اتش عكسا این

 جلوي رسيدم وقتی شدم خارج خونه از و کشو تو کردم پرت رو عكسا و شد عصبانيتم باعث

 همه نم دیدن با ببينندو نزدیك از منو کار و بشن سالن وارد ميخواستند همه و بود آدم از پر سالن

 خانماي و مامان براي ام ویژه مهموناي کنار منم بدم ورود اجازۀ بهشون که اوردند هجوم طرفم به

 رو برنامه شدند گير جا همه وقتی و بشن سالن وارد مردم دادم اجازه و کردم رزورو جا همسایه

 درموردشون من و پوشيدند شهریو هر به مربوط محلی لباس مانكنا همه از اول کردم شروع
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 هم آخر در و شب لباس اون از بعد و عروس لباس بعد و بچه لباس اون از بعد و دادم توضيح

 و جائيه  چه مخصوص رنگ هر که بندیشون رنگ و دوخت نوع و پارچه نوع درمورد و مردانه لباس

 يشترب خالصه دادم توضيح ميكنه انتخاب که رنگی و کس هر شخصيت روانشناسی لحاظ از حتی

 مورد واین بود داده انجام خودم دوختشونو و طراحی کار که گذاشتم نمایش به لباس مدل صد از

 یخيل طرحام از و بودند راضی خيلی اساتيدمم و کردند تحسينم همه و شد تماشاچيا همة توجه

 از احترام کمال با شد تموم ام برنامه وقتی شدم شهر مهم رجال توجه مورد و شد استقبال

 دش باعث کارم این که کردم دانی قدر اساتيدم از و پذیرفتند دعوتمو که کردم تشكر مهمونام

 وفقيتم با و کردم تموم رو برنامه مهمونا همة از پذیرائی با بعد بگيرم قرار مردم توجه مورد بيشتر

 دنبال من گرفتم تالشمو همه این مزد واقعاً و بودم خوشحال خيلی دادم تحویل امو نامه پایان

 دممر ميخواستم شد طور همين که بدم نشون مردم به هنرمو و استعداد ميخواستم نبودم جایزه

 رفدارامط براي ميخواستم باشه مفيد جامعه یه براي ميتونه چقدر زن یه و دارم پشتكار که بفمند

 سالن زا بودوقتی کشيدم که زحماتی براي پاداش بهترین این و شدم موفق که باشم خوبی الگوي

 در و کردند شرمنده منو کادواشون با و کردند تجمع سالن جلوي من براي مردم همه شدم خارج

 امضا ونبهش تونستم که جایی تا کامل احترام و مهربانی با منم ميخواستند امضا من از فقط عوض

 راه به ماشينم طرف به وقتی مردمه همين از دارم چی هر چون انداختم عكس باهاشون و دادم

 هب و جلو رفتم خودشه دیدم کردم دقت که خوب دیدم شاهينو چهرۀ جمعيت بين دفعه یه افتادم

 گفت و کنارم اومد خوشحالی با اونم و جلو بياد بدن اجازه که کردم اشاره نگهبانا

 رها خانم سالم_

 ؟ داخل بياي بدم اجازه که نزدي زنگ بهم چرا.... سالم_گفتم

 داریم؟ اي رابطه چه ما نفهمه کسی نميخواستی تو مگه_گفت

 نيمميك عروسی باهم ما دیگه هفتة یك بودم داده بهت قولی چه رفته یادت مگه... نه دیگه_گفتم

  ميكنم شماري لحظه روز اون براي_ گفت و زد لبخندي

 کنم؟ معرفيت همه به ميخواي_گفتم

  دارم تو با نسبتی چه و کيم من که باشه معما یه براشون این بذار نه_گفت

  راحتی طور هر باشه_گفتم
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 خونه بریم بيا_ گفتم و کردم حلقه دستش تو دستمو و

 نه خونه ولی بریم_گفت

  بریم کجا پس_گفتم

 بگيریم؟ جشن هم با موفقيتتو نميخواي_گفت

 کنم استراحت خرده یه ميخوام نخوابيدم که روزه دو من ولی_گفتم

 غذا هم با که ميخوام سال دو از بعد حاال نيوردم ابرو به خم و کردم صبر سال دو من_گفت

 زیادیه؟ خواستة اي... بخوریم

 ونا منو فرجام بی عشق توان دوسال داشت حق طفلك آخه بشكنم دلشو ردم جواب با نيومد دلم

 همين براي کرده ازدواج حاال تا حتماً که کسيه پيش دلم و نخورده سنگ به سرم هنوز و داد

 گفتم و زدم لبخندي

 ميام باهات گفتی هرجا امروز نيستم بد هم اونقدرا کنم ثابت بهت اینكه براي_

 برداشتی بازي لج از دست دیگه که ميدونستم_گفت

 بگم يچيز اینكه بدونه و زدم لبخندي نكنم ناراحتش اینكه براي ولی نيومد خوشم حرفش این از

 گفت و کرد ساعتش به نگاهی شدیم ماشين سوار وقتی رفتم همراهش

 بخوریم قهوه یه بریم اول بهتره زوده خيلی غذا خوردن براي االن_

 و ردک بهم نگاهی رضایت با و زد لبخندي ميام همراهت جابگی هر که گفتم ندارم حرفی من_گفتم

 گفت

 ميكردي؟ رفتار طوري همين من با هميشه تو اگه ميشد چی_

 بودیم معشوق و عاشق تو و من ميگفتی که تو_گفتم

  بود تصادفت از بعد منظورم ميگم هنوزم_گفت

 خوشحالی خيلی تو که مطمئنم و هميم با االن که اینه مهم نداره اشكالی_گفتم

 خوشحالی؟ هم تو چی تو... خوشحالم خيلی که معلومه_گفت
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 چشمام از که دادم مثبت جواب سر حرکت با کنم نگاه چشماش تو اینكه بدونه و کردم مكثی

 ستشك عشق تو و بيوفته من زور یه هم دیگه یكی نميخواستم ميگم دروغ بهش دارم که نفهمه

  گفت بلند صداي با که طوري کرد خوشحال خيلی اونو من مثبت جواب این بخوره

 دارم دوستت خيلی رها_

 گفتم داشتم دوست واقعاً دوست یه عنوان به اونو چون نگفتم دروغ بهش بار این

 شاهين دارم دوست تورو منم_

 عاشقشم من که هستی دختري تنها تو منی زندگی تموم تو_گفت

 زبون هب رو جمله این کردم سعی خيلی عاشقشم منم که بگم بهش قبل بثل منم که شد منتظر و

 گفت و دش خيره چشمام به و اورد باال نگفتمسرمو چيزي و گرفتم ازش نگاهمو نتونستم ولی بيارم

 نيستی؟ من عاشق تو مگه....رها؟ شد چی پس_

 کيه من عشق که ميدونی خودت تو.... متأسفم_گفتم

 گفت و کرد تأیيد حرفمو سر حرکت با نكرد اي گالیه ولی کرد ناراحتش حرفم این

 من لیو باشم عاشقش نميتونستم ميكردم ازدواج اي دیگه دختر با تو جز اگه منم ميكنم درکت_

 بشی عاشقم بالخره که ميكنم خوبی تو به اینقدر

 نميشه عشق دیگه که بشه دوتا بخواد اگه مقدسه خيلی عشق_گفتم

  بودي من عاشق هم روزي یه ولی_گفت

 ازدواج قول تو به من ولی..... کنم؟ اعتماد نمياد یادم ازش چيزي که عشقی به چطور آخه_گفتم

 نميگذرم قولم از بره سرم من ميدونی که تو ميسازم برات خوبی زندگی قولم طبق و دادم

  گفت راننده و شد متوقف ماشين موقع همون

  رسيدیم  خانم_

 گفت و زد لبخندي نيورد کم بازم شاهين

  مميكن صبر بازم روز اون تا من و ميشی عاشقم وار دیوانه تو که ميرسه روزي که مطمئنم من_
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 شاپ کافی وارد بعد و بشم پياده ماشين از تا کرد کمكم و گرفت منو دست و شد پياده ماشين از و

 مرد یه ممكنه چطور آخه برد فرو فكر به حسابی منو و کرد شرمنده خيلی منو حرفش این شدیم

 منو که درحالی نيست زنده من بدونه ميگفت که عماد بده خرج به حوصله اینقدر زن یه براي

 هم خيانت بهم و عاشقمه هنوزم من بدي همه این با شاهين ولی اورد رو اي دیگه زن به داشت

  داره لياقتشو واقعاً اون چون ميشدم شاهين عاشق عمادم عاشق که طور این باید نكردهمن

 گارسن وقتی نكنم فكر بهش دیگه و بكشم قرمز خط یه عماد دور گرفتم تصميم جا همون

  فتگ و داد من دست نوشيدنيو ليوان گارسن رفتن با و کرد تشكر ازش شاهين اورد سفارشمونو

 نكن فكر حرفام به هم دیگه و بخور اینو بيا_

 فتمگ ميخورد بهم حالم داشت الكلش بوي از دهانم جلوي بردم ليوانو وقتی که بخورم ميخواستم

 نميخورم چيزا این از من....مشروبه؟ این_

 بخور من خاطر به... خاصه روز یه امروز ولی نميخورم منم خب _گفت

 و زد من ليوان  به ليوانشو اونم و اوردم باال ليوانمو و اومدم کوتاه بازم و نگفتم چيزي دیگه منم

  گفت

  دنيا دختر زیباترین سالمتی به_

 اون شد برهم حالم رفت پائين گلوم از که همين خوردم خالی معدۀ با مشروب اون از منم خورد و

  گفت و داد بهم شكالت یه و شد حاليم بد متوجه

  خوبه برات بخور اینو_

 ردک گيري جلو اوردنم باال از فقط شد بهتر خرده یه حالم شكالت اون خوردن با شد هم طور همين

  گفت و بود شده خيره بهم نگرانی با اون

 عزیزم؟ خوبه حالت_

 گفتم و دادم مثبت جواب سر حرکت با نكنم نگرانش این از بيشتر اینكه براي

  خوبم من...نباش نگران _

  گفت و ام شونه رو انداخت دستشو
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 بشيم؟ نزدیكتر هم به خرده یه نيست بهتر_

 مينه جلو اورد صورتشو و بغلش تو کشيد منو بدونه بيشتر خودشو حد اون شد باعث من سكوت

 فايحر تمام بعد و ميكردیم خواحافظی عماد با که افتادم روزي یاد به من لب رو گذاشت لباشو که

 داغ هام گوش  گذشت چشمام جلوي از فيلم یه مثل النا حرفاي و نوردي کوه عكساي اون و عماد

 تالش توانایی منم و بود گرفته بغلش تو محكم منو اونم و ميرفت سياهی چشمام جلوي و بود شده

 دیگه و دش سنگين کيلویی صد سنگ یه مثل سرم اینكه تا کنم جدا ازش خودمو که نداشتم کردنو

 امانم  داشتم شدیدي درد سر دیدم بيمارستان تو خودمو کردم باز چشمامو وقتی نفهميدم چيزي

  گفت و کنارم اومد شد متوجهم وقتی

 ؟ دخترم خوبی_

 ميكنه درد سرم_گفتم

  ميشی خوب خورده سرت به که ائيه ضربه خاطر به این_گفت

 ميخوام آب_گفتم

  گفت و پاشم که کرد کمكم و نشست کنارم اومد و ریخت برام آب ليون یه

 ناراحته خيلی اون افتاد اتفاق این بيرون رفت نامزدش با بالخره که امروز شاهين طفلك_

 جلوي اومد بود کرده دستم به رو حلقه اون عماد که اي صحنه خداگاه نا نامزدش گفت وقتی

 اتفاق برام روز اون که اتفاقاتی همچنين بودو کرده تعریف برام که طوري همون درست چشمم

  فتگ و چرخوند خودش طرف به صورتمو مامان که بودم گذشته فكر تو اومد یادم به مو به مو  افتاد

  بمونه ما خونة شاهين امشب بده اجازه هتل بره نامزدت که زشته ميگم... بودما تو با رها_

 غدرو من به شاهين کنم چيكار باید که بودم درمونده کلی به و بودم اورده بدست امو حافظه من

 االح کنيم ازدواج هم با دیگه هفتة یك قراره و منه نامزد حاال ولی داشته منو دزدیدن وقصد گفته

 چی هکن سوءقصد بهم اگه یا...؟ چی باشه کرده ازدواج عماد و بزنم بهم باهاش اگه کنم چيكار باید

 یول کنم شك عماد به تونستم چطور من آخه کنم زندگی اون با نميخوام دیگه من حال هر به....؟

 حال زا نيما طریق از گرفتم تصميم بود کرده مصموم کثيف آدم یه افكارمو نبود خودم دست خب

 گرفتم رو نيما شمارۀ و برداشتم موبایلمو گوشی و ندادم مامان جواب چيزي بشم خبر با عماد

 گفت مامان
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 ميزنی؟ زنگ کی به بگو حداقل نميدي که منو جواب دختر شده چت تو معلومه_

 گفتم داد جوابمو نيما موقع همون

 نيما سالم_

 گفت بودم نزده زنگ بهش که بود وقت خيلی چون کرد تعجب خيلی من صداي شنيدن از

 چطوره؟ حالت خانم رها سالم_

 بپرسم ازت چيزي یه ميخواستم_گفتم

 رها؟ شده چيزي_گفت

 چطوره؟ عماد بگو بهم_گفتم

 متنفري ازش ميكردم فكر..داري؟ اون با چيكار تو_گفت

 نه یا کرده ازدواج اون بگو بده منو جواب ميكنم خواهش نيما_گفتم

 ریخت؟ بهت زهرشو عوضی پسرۀ اون آخرش...؟ ميكنی گریه چرا_گفت

 نه یا آره بگو_گفتم

 شده؟ چی بگو حاال...نه_گفت

 خداحافظ فعالً ميدم توضيح برات چيو همه و ميبينمت زودي به_گفتم

 گفت مامان کردم قطع گوشيو وقتی

 عماد داره ربطی چه تو به...؟ نيست تو عروسی دیگه هفتة مگه....؟ ميده معنيی چه کارا این_

 نه؟ یا کرده ازدواج

  دارم کار باهاش بياد بگو شاهين به برو نيست کار در عروسيی_گفتم

  گفتم که ميشد خارج اتاق از داشت و برگشت شاهين با که نكشيد طولی و رفت اونم

  نداریم هم با خصوصيی حرف دیگه ما بمون هم شما مامان_

  گفت و تختم کنار اومد شاهين
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 عزیزم؟ شده چی_

 چطوري بگو...؟ کردي درست عكسارو اون چطوري بگو...؟ کردي جعل منو خط چطوري بگو_گفتم

 ما خونة بياي بازم بدزدي منو ميخواستی اینكه از بعد شد روت

 چيه؟ مزخرفات این_گفت

 ازيب نفر دو احساسات با اومد دلت چطور تو... نيست مزخرف من حرفاي که ميدونی خودتم_گفتم

  نمک تشكر ازت باید و بيارم یاد به امو گذشته شدي باعث تو چون نيستم احمق دیگه من کنی؟

  گفت و انداخت پائين سرشو خبر این شنيدن با

 ینها اونم باشم زده زندگيم تو راست حرف یه اگه ولی باشم گفته دروغ زیاد تو به من شاید رها_

  دارم دوست تورو که

  ميكنم شكایت ازت صورت این درغير بگذرم ازت ميدم قول بهت بگی بهم چيو همه اگه_گفتم

 به يمودائ پسر  هميشه تو ولی باشم داشته تورو که بود این خاطر به فقط کردم کاري هر من_گفت

  دادي ترجيح من

 چيه؟ عكسا اون جریان بگو بهم فقط_گفتم

  کن باور.. بودند واقعی اونا_گفت

 ميگی؟ دروغ داري هنوزم_گفتم

 گرفتم عكس ازش منم و کنه غافلگير عمادو که دادم پول منشيش به نميگم دروغ_گفت

 دادي عذابش اینقدر که بود کرده گناهی چه من دختر_ گفت مامان

 من به که بود دختري اولين رها کرد کوچيك من اینقدر تو دختر که کردم گناهی چه من_گفت

  داد رد جواب

 شلوغه حسابی وورت دور بود درست عماد حرفاي پس_گفتم

 عاشقت نم باشی زندگيم شریك تو داشتم دوست ولی ميسازند منو تنهایی شباي فقط اونا_گفت

  هستم و بودم
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   ببينمت نميخوام دیگه گمشو فقط چيه عشق چميدونی تو شو خفه_گفتم

  نكردم بد تو به ولی گفتم دروغ من نكن رفتار طور این من با رها_گفت

 من درسته...؟ بدزدي منو شادي کمك به نميخواستی تو مگه...؟ کنی چيكار ميخواستی دیگه_گفتم

  کنم شكایت ازت باید کنم رفتار طور این باهات نباید

 کترد که نكشيد طولی رفت و شد منصرف ولی بزنه حرفی ميخواست و دوخت چشمام به نگاهشو

 خالی معدۀ با مشروب خوردن چون بمونم اینجا روزي چند باید که گفت و کرد ام معاینه و اومد

 دووم جااین این از بيشتر نميتونستم من ولی داشتم ضعف هنوزم و بود شده معدم خونریزي باعث

 انبيمارست از و بده رضایت که کردم اصرار مامان به خيلی نبود دلم تو دل عماد دیدن براي بيارم

 دیگه نمم بمونم باید که گفت نمی دکتر نبود الزم اگه ميگفت نشد راضی مامان ولی کنه مرخصم

 بابا وقتی ولی روش هم روز چند این کردم صبر سال همه این که من گفتم خودم به نكردم اصرار

 اب بود راحت خيالم دیگه که من و زد زنگ بهم نيما که داشت کار بيرون بود رفته هم مامان و رفت

 خوب چيز همه دیگه حاال ميكردم فكر بودم خوشحال خيلی کردم تعریف براش چيو همه آرامش

 زا نشد خوشحال زیاد نيما شد تموم حرفام وقتی ولی شده تموم سختيام تمام و ميره پيش

 گفت که کردم سوال ناراحتيشو دليل منم داره ناراحتی یه شدم متوجه حرفاش

  نيست قبل مثل چيز هيچ و کرده فرق چيز همه االن افتادي سر دیر خيلی تو رها_

 نيما؟ شده چی_گفتم

 بلیق عماد اون دیگه عماد اینكه دوم شاکيند تو از حسابی النا جمله از عماد خانودۀ اینكه اول_گفت

 نيست

 کرده موممص ذهنمو دیگه نفر یه نداشتم تقصيري کردم وفایی بی اگه من انصافيه بی این_گفتم

 بيارم در دلشون از و کنم جبران حاضرم بازم ولی بود

 ...عماد ولی کرد راضی رو اونا ميشه توئه با حق ميكنم درکت من_گفت

 افتاده؟ براش اتفاقی....؟ چی عماد_گفتم

 باشی باهاش بخواي بازم ببينيش بتونی اگه نيستم مطمئن  نداره خوبی حال اون_گفت

 مشكله؟ عماد دیدن چرا...نيما؟ شده چی_گفتم
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 ميزنم زنگ بهت بعداً بزنم حرف نميتونم االن_گفت

  بده منو جواب نيار بهانه نيما_گفتم

 دستم از کاري ولی ریخت بهمم حسابی نيما حرفاي کرد قطع گوشيو و نداد جوابمو اون ولی

 بریم و بده رضایت خواستم ازش دوباره اومد مامان وقتی و کردم فكر مامان اومدن تا برنميومد

 از نكهای تا کنم چيكار باید نميدونستم و بودم شده کالفه حسابی و زد خودشو حرف بازم اون ولی

 ریموت دمدی کشيدم سرك مامان کيف تو یواشكی بيمارستانه حياط تو ماشينم دیدم اتاقم پنجرۀ

  گفتم و برداشتم ریموتو مامانمه کيف تو ماشينم

 ميخري؟ برام کردم شيرینی هوس من مامان_

  ميارم برات االن_گفت

 بخر اي خامه کيك برام نميخوام اینا از نه_گفتم

 دش خارج اتاق از اون و کشيدم دراز منم ميخرم ميرم من ميخوابی خرده یه تو تا پس باشه_گفت

 رفتم ورآسانس با و نوشتم یادداشت یه مامان براي و برداشتم لباسامو رفته که شدم مطمئن وقتی

 رفط به و شدم ماشينم سوار رفتم و کردم عوض لباسامو گوشه یه و بيمارستان پارکينگ تو

 خونة به رسوندم خودمو زحمت هزار با بعد روز صبح نيم و هشت افتادمساعت راه به شهرستان

 و کرد ازب درو نيما بالخره اینكه تا بودم داشته نگه پا سر خودمو زحمت به نبود خوب اصالً حالم نيما

  گفت من دیدن با

 ميكنی؟ چيكار اینجا تو... سالم_

  بمونم بيمارستان تو داشتی انتظار زدي بهم تو که حرفایی با_گفتم

  باال بریم بيا_ گفت و گرفت دستمو

 گفت و کاناپه رو نشوند منو و باال رفتيم کرد کمكم و

 خوردي؟ چيزي_

  عماد پيش ببر منو فقط نميخوام چيزي من_گفتم

  گفتم بهت که من_گفت
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 شده؟ چش عماد ببينم بگو... نزدي حرف درست که تو_گفتم

  گفت کنه سالم اینكه بدونه و اومد النا دفعه یه

 نگس نيست که رو... ميكنن نمایی مظلوم مياند هم بعدش و ميكنن دارن کار هر مردم واهلل خوبه_

 قزوینه پاي

 ؟ کردم اعتماد شاهين حرفاي به اینكه جز کردم بدي کار چه من مگه_گفتم

 کردي؟ اعتماد بهش چرا عوضيه آدم چه ميدونستی ميشناختی خوب شاهينو که تو_گفت

 يانتظار چه بود گرفته فراموشی که آدمی یه تواز... شناختمش می تصادفم از قبل من_ گفتم

 داري؟

  کردي که کنی گير زمين منو بيچارۀ داداش ميخواستی فقط است بهانه همش اینا_گفت

  گفت من از همایت به نيما

 نبود اینجا االن داشت قصدي همچين اگه رها شو ساکت النا_

 كی شاهين با کردیم اعتماد بهش دوباره ما وقتی اگه ببين حاال من عزیز اي ساده چقدر تو_گفت

  نشد قالب دو در جون

  گفت و گوشش زیر زد محكم نيما کرد عصبی خيلی رو نيما حرفش این

 در جواب من به عماد خاطر به رها نميدونم من ميكنی فكر داري زندگيو این رها سر صدقه از تو_

 ؟ داد

 چيه برادرش به خواهر یه عشق نميدونی تو داره حق اون....؟ کردي بود کاري چه این نيما_گفتم

  نميشم ناراحت بشم سرزنش اینقدر نيست حقم اینكه با کنه خالی خودشو بذار

  گفت و کرد من به رو دوباره و کرد النا به نگاهی نيما

 بدم نشونت چيزي یه بریم پاشو_

  تگف و گرفت ازم ماشينمو ریموت شدیم خارج خونه از وقتی رفتم همراهش حرفی هيچ بدون منم

  کنم رانندگی من بذار_
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 ؟ ميریم داریم کجا_گفتم

  ردک پنهان ازت واقعيتو نباید عماد پيش ميریم داریم...؟ ببينی عمادو نميخواي تو مگه_گفت

 افتاده؟ اون براي اتفاقی چه مگه_گفتم

  ميبينی رسيدیم وقتی_گفت

  گفت و شد پياده ماشين از رسيدیم وقتی افتادیم راه به و کرد روشن ماشينو و

  یانه ميكنه باز درو عماد ببينم من تا کن پارك ماشينو تو_

 هشب شد پيداش شاهين دفعه یه که رل پشت بشينم که شدم پياده ماشين از من رفت وقتی

  گفت و بست درو عصبانيت با که کردم باز ماشينو در و ندادم اهميتی

 ببينی؟ عشقتو ميري داري_

  ميرم کجا من نداره ربطی به_گفتم

 بري هرجایی نميدم اجازه و نامزدتم من_گفت

  منی نامزد که کردي غلط تو_گفتم

 بيا همراهم و باش خوبی دختر_گفت

 ببينی خوابشو اینكه مگه_گفتم

 اب نداد گوش حرفت به خوش حرف با اگه زنت ميگفت بابام به هميشه بزرگم پدر یادمه_گفت

  گرفت طال باید زبونشو ميكنم فكر که حاال بزن حرف بهش کتك زبون

 ارب اینجوري تورو مامانت بود کرده کارو این اگه چون ميكرد کارو این باید بابات اتفاقاً_گفتم

  نمياورد

  بيوفت راه ميزنی حرف زیادي داري دیگه_گفت

  نميام هم جهنم تو با من_ گفتم

 ميخوام دیگه حاال مرد بشی همسرم ميخواستم که روزي اون زدي حدث درست آفرین_گفت

  بدتر جهنم از کنم درست برات زندگی یه ميخوام بشی کلفتم
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  ميزنی حرف دهانت از بزرگتر داري_گفتم

  گفت و گرفت موهامو

  بيوفت راه گفتم نشنيدي مگه_

 نزن من به کثيفتو دست_ گفتم و عقب دادم هلش

 گفت شاهين دیدن با و رسيد نيما که بزنه حرفی ميخواست و گرفت موهامو دوباره

 ؟ ميكشی رو رها موهاي حقی چه به تو_

 سعی بودم ترسيده خيلی گرفت باال دعواشون دقيقه چند عرض در شد یقه به دست باهاش و

 نگز پليس به که بود این رسيد ذهنم به که راهی وتنها نتونستم ولی کنم جداشون ازهم کردم

 دارۀا رفتيم رسيدو پليس وسریع بود نزدیكيا همون گشت نيروي یه ما شانسی خوش از بزنم

 سند جعل و برداري کاله و ربایی آدم جرم به و کردم تنظيم نامه شكایت یه من و آگاهی

 کرد سعی هرچی نيما ولی افتادیم راه به عماد خونة طرف به دوباره بعد و کردند بازداشتش

  گفت اميد نا و کنه باز درو که کنه راضی عمادو نتونست

  نميكنه باز کسی روي به درو عماد گفتم که بهت_

  باال برو دیوار از... گذاشتند روزي همچين یه واسه دیوارو_گفتم

 تيمگش را خونه جاي همه ندیدیم کسيو شدیم خونه وارد وقتی کرد باز درو و باال رفت دیوار از اونم

 صندلی ونا کنار رفتم  افتاد بود دیوار به رو که بزرگ صندلی یه به چشمم اینكه تا نبود کسی ولی

 ناو از دیگه داشت فرق آسمون تا زمين ميشناختم من که عمادي با ولی اونجاست عماد دیدم که

 صورتش شده سياه چشماش دور و بود افتاده گود چشماش نبود خبري مشكی و درشت چشماي

 گفتم و پاش جلوي نشستم بود شده چروکيده و الغر

 اومده؟ روزت به چی عماد_

 گفت و کنارم اومد نيما برگردوند ازم صورتشو و نگفت چيزي

 حرف کسی با و ميشد خارج اتاقش از کم وخيلی بود شده افسرده خيلی اون تو نامزدي از بعد_

 اونجا خودشو تمام روز چهار و کرد قفل اتاقشو در دفعه یه که این تا نميخورد هم چيزي و نميزد

 تاقشا وسط دیدیم شدیم وارد وقتی بشم اتاق وارد و بشكنيم تاقو در شدیم مجبور ما و کرد حبث
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 کترد بيمارستان بردیمش وقتی نميشد ما حضور متوجه اصالً و ميكنه عجيب کاراي و کشيده دارز

 ركت تا کردیم بستریش اونجا ما داره اعتياد بهش حسابی و کرده مصرف کردان روان قرص گفت

 ینكها تا نبود ازش اثري ولی گشتيم جارو همه ما شد پدید نا وقت چند و کرد فرار دوم روز ولی کنه

 که سرزدم اینجا منم بزرگش مادر خونة مياد ناراحته وقتی ميگفت بهم روزي یه اومد یادم من

 ایدهف ولی زدم حرف خيلی باهاش شد بهتر حالش وقتی کردم صبر افتاده اینجا نعشه دوباره دیدم

  شده دنيا تاریكه معروف قول به و اینجاست که نيمه و سال یك االن و نداشت اي

 مادع مثل جوونی سر بالیی همچين باید چرا آخه ميكرد پاره پاره منو قلب نيما حرفاي از هرکدوم

 این از اونو باید بكنم کاري یه باید افتاده چاه این تو من خاطر به اون منه تقصير همش... ؟ بياد

  گفتم و گرفتم دستاشو بيارم در حال

 عمد از ميدونی که خودت ولی کردم بد تو به ميدونم من... کن نگاه من به ميكنم خواهش عماد_

 ردنک تبرئه براي تالشی هيچ هم تو و بود بدتر مرگ از من براي عكسا ان دیدن نكردم کارارو این

 مصموم ذهنمو شاهين حرفاي کن باور...ميكردي؟ کار چی بودي من جاي تو اگه... نكردي خودت

 عكس چندتا دیگه طرف از و کثيفی دروغگوي یه تو ميگفت شواهد همة طرف یه از بود کرده

 که تو دمحسو تو به نسبت چقدر من ميدونستی که تو کاري خيانت یه تو گفتند و جلوم گذاشتند

 سعی اچر...؟ نكردي دفاع خودت از چرا پس ببينم دیگه بایكی تورو نداشتم چشم من ميدونستی

 به بتنس اینقدر که دختر یه از خب... بودم؟ ارزش بی برات اینقدر یعنی...؟ کنی متقاعد منو نكردي

 نشد خبري تو از ولی کردم صبر سال یك حال این همه با من داري انتظاري چه حساسه عشقش

 من کن باور اومد تو جاي به شاهين خواستگاریم بياي بود قرار تو که وقتی همون درست و

 ودمب دار وفا تو به بازم حال این همه با ولی کنم قبول کرد مجبورم مامانم کنم قبول نميخواستم

 که شرایطی کردم نامزدي شب خانودش و شاهين با رفتاري چه دیدي و بودي شاهد که خودت

 هبش دیر اینكه از قبل و شده خوب حالم که حاال شنيدي خودت که بودمو گذاشته شاهين براي

 ؟ منه حق سختی همه این...؟ انصافه این تو نظر از...  برميگردونی ازم روتو تو برگشتم

 بودنيما دهش خيره روش روبه به فقط نزد پلكم حتی و بود نشسته بت یه مثل ولی شنيد اینارو همة

 گفت و کرد پاك اشكامو و کرد بلند زمين روي از منو و اومد دید منو بد وضع که

 بریم بيا بود شده نرم االن تا بود کوه اگه نكن گریه جان رها_

  اشمب آروم وضعيته این تو عماد وقتی تا نميتونم من برم راحتی این به که نيومدم من_گفتم
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 گزن یه بریم بيا شدند نگرانت خيلی مادرت و پدر االن تا حتماً نيست خوب حالت هم تو_گفت

 بيا دوباره فردا و کن استراحت خرده یه و بزن بهشون

  نميرم اینجا از بخشيده منو نگه عماد تا...نميخورم تكون اینجا از نگيرم جواب عماد از تا من_گفتم

  گفت نيما بست درو و اتاق تو رفت شو بلند جاش از شنيد منو حرف این تا عماد

 نيست کار در بخشش اینكه یعنی این..؟ دیدي_

 کنم؟ فراموش چيو همه ميخواي ازم چرا ميزنی حرفو این چرا تو_گفتم

 ؟ ميفهمی... معتاده اون من عزیز_گفت

  کردم درست دردسر همه این و بودم مریض چندسال که من مثل مریضه اون_گفتم

 نک استراحت خرده یه بریم بيا نيست خوب حالت هم تو ولی مریضه اون باشه خب خيلی_گفت

  بيارمت فردا ميدم قول بهت

 سوندر منو اونم قدیميمون خونة ببره منو خواستم ازش و  رفتم همراهش و نگفتم چيزي دیگه منم

 اريج چشمم از اشك اختيار بی اونا دیدن با بودند اونجا هم مامان و بابا شدم خونه وارد رفتوقتی و

 تونستممي نه بود من زندگی روز بدترین روز اون کنند آرومم نتونستند کردند سعی چه هر اونا و شد

 نمی زچي هيچ و ميكردم گریه فقط کنم جلوگيري اشكام ریختن از ونه بخورم چيزي نه بزنم حرف

 نگز نه ساعت نزدیكاي بالخره که بودم نيما منتظر زود صبح از روز اون فرداي کنه آرومم تونست

 که يدکش طول ساعتی نيم و پائين رفت دید رو نيما تصویر آیفون از بابا وقتی اومد در صدا به در

  گفتم بگه چيزي اینكه از قبل ولی من کنار نشست اومد برافروخته صورت با بابا

 ميشنوم_گفت بزنم حرف من بده اجازه بگی چيزي اینكه از قبل بابا_

 اگه علی عمو جاي بذار خودتو لحظه یه کنی منصرف گرفتم که تصميمی از منو اینكه از قبل_گفتم

 ؟ داشتيد عماد از انتظاري چه شما بودم شده معتاد عماد جاي به من

 اجازه من نشدي ولی بشی معتاد ميتونستی هم تو...؟ داره ربطی چه تو به کرده خطا اون_گفت

  کنی فنا معتاد یه پاي به زندگيتو نميدم
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 هب حاال ولی بود فراري اعتياد اسم از من مثل روزي یه اونم اوردم سرش به من بالرو این_گفتم

 همون این بابا نشم دچار اون سرنوشت به منم روزي یه که معلوم کجا از معتاده سخت من خاطر

  نبودم نگرانش دیگه داشت عماد مثل برادر یه کورش اگه ميگفتی که عمادیه

 یه هک کسی کنی ازدواج باهاش تو نميدم اجازه من بكنه هم ترك اگه جوون این کافيه دیگه_گفت

  ميكنه خطا راحتر و شده عادي براش دیگه دوم بار ميكنه خطا بار

 ميزنم حرف دارم که وجدانی عذاب از من جداست اون بحث نميزنم حرف عشق از من_گفتم

 ارهند فراري راه هيچ که چيزیه وجدان عذاب بگيرم آروم نميتونم نكنم کمك بهش اگه من بابا...

 کنم فراموش وجدانمو عذاب چطور ولی کنم فراموش هامو وغصه غم تونستم کردن کار با من

 و دپاش بعد و کرد سكوت ثانيه چند براي و موهاش الي کرد فرو دستشو بود شده کالفه حسابی

  گفت

 کنند تحقير تورو اونا که ببينم نميتونم من کنی سبك خودتو نميدم اجازه تو به من گفتم که همين_

  مسخره وجدان عذاب یه خاطر به فقط اونم نگی چيزي و

 از من كنهن یا ام بافته جدا تافتة من مگه...کيم؟ من مگه ميزنه زمين به منو بيشتر غرور این_گفتم

 ....اون و اومدم آسمون

 تو تورو من داري فرق اونا با آسمون تا زمين باشی اومده که هرجا از تو_ گفت و کرد قطع حرفمو

 وزير یه عماد کنی ازدواج کرده دود شو دارایی همة که باکسی ببينم نميتونم و کردم بزرگ غو پر

  نيست هيچی االن بود عماد

 اشهب سرم پشت مادر یه نفرین عمر یه نميخوام من... زدم زمينش به عرش از من که بگو_گفتم

 اشم که هرچی ميكنم گفتيد شما که کاري هر بعد بدم ترك عمادو من بده اجازه ميكنم خواهش

  بگيد

  گفت و کرد مامان به رو بابا

  نميده گوش که من حرف به کنی منصرف دخترتو کن سعی...؟ ساکتی چرا_

 ینا  شاید چميدونه کسی باشيم خودخواه اینقدر نباید ما شهاب موافقم رها با من_ گفت مامان

 ما این اوردیم بار خودمون که دختریه این کنه بال این دچار هم خودمونو روز یه ما خودخواهی

 همگ باشه خواه خير دادیم یاد بهش که بودیم ما این ندادیم یادش ظالميو و خودخواهی که بودیم
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 راشونب درمانی راه و باشيم خبر با دوستانمون درد از که این یعنی انسانيت نميگفتی هميشه تو

 به وت زیاد عالقة بودیم وتو من معلمش که درسایی همون ميده پس درس داره دخترمون کنيم پيدا

  کنی فراموش انسانيتو و بذاري عقایدت رو پا شده باعث دخترت

  گفت و کرد پاك واشكامو شد خيره بهم و نشست کنارم اومد بابا

 بشی موفق تو که ميدم انجام برمياد دستم از کاري هر من نكن گریه دیگه دخترم باشه_

  بابا ممنونم_ گفتم و زدم لبخندي

 کنم آماده متخصص یه پيش رفتن براي عمادو ميرم من پس_گفت نيما

 نذاریا تنها اونا بين دخترمو دادم رو اجازه این رها به تو اميد به من نيما_گفت بابا

  هست چيز همه به حواسم من جون عمو باشه راحت خيالت_گفت

 کنی؟ همراهی منو نمياي رها_ گفت و پاشد و

 گفت شدیم خارج سالن از وقتی افتاد راه به خداحافظ گفتن با و

 ؟ عماد خونة تو بياي نميخواي که تو رها_

 دیگه و خوبه هم عماد براي و خوبه خيلی اونجا هواي و آب چون شمال بریم نفره چهر قراره_گفتم

  بدن قرص بهش که نيست خبري هم عماد دوستاي از

 کياند؟ نفر چهار از منظورت_گفت

  خواهرش و عماد و تو و من معلومه خب_گفتم

 عمادو ونمميت ببينم برم من تا باش منتظر و شو حاضر برو پس خوبيه فكر_گفت و داد تكون سري

 بریم هم با دنبالت ميام بعد و دکتر پيش بياد کنم راضی

 بود هگفت عماد به چی نيما نميدونم رفت و شد خارج خونه از خداحافظ گفتن با و کرد باز حياطو در و

 برم که گفت و داد دکترو یه آدرس و زد زنگ من به و بود کرده راضی عمادو نشده ساعت یك که

 ميدونمن کرد خوشحال خيلی منو نيما خبر این  برسونند خودشونو اونا تا بگيرم نوبت عماد براي

 اجازه بهمون نوبت از خارج خورد دردم به شهرتم اینجا دکتر اون مطب به رسندم خودمو چطوري

 یمافتاد راه به شمال طرف به و کردیم جمع وسایلمونو عماد ویزیت از بعد و بشيم مطب وارد دادند
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 ازش مهربونی با و نميدادم اهميتی محلياش کم به من ولی نميزد حرف من با عماد هنوز ولی

 و رفتمنميگ دل به ولی ميشدم تحقير کلی بدم دارو بهش ميخواستم که بار هر ميكردم پرستاري

 ازش و ميریختم اشك سرش باالي من و ميكشيد درد اون صبح تا شبا ميكردم خودمو کار

 مهصد بهم کرد سعی بار یه حتی نميدید منو کاراي این از هيچكدوم اون ولی ميكردم پرستاري

 ینكها تا گذشت هفته یك نكردم سرزنشش و گذاشتم اتفاق پاي به من ولی شد هم موفق و بزنه

  گفت نيما شد خارج ویال از خورد اشو صبحانه اینكه از بعد صبح روز یه

 ميري؟ داري کجا عماد_

  جنگل ميرم دارم_گفت

 راهشهم باشم مراقبش اینكه براي بودم نخورده بيشتر لقمه یه و بودم رسيده تازه اینكه با من

 دمبو رفته که سفرایی و برداري فيلم خاطرات از من ولی ميكرد محلی کم من به بازم اون رفتم

 استمميخو کمك عماد از و ميزدم جيغ من کرد حمله بهم پرنده یه دفعه یه اینكه تا ميگفتم براش

 هک برداشتم چوب یه و زمين رو شدم خم منم ميكرد تماشا منو و بود وایساده طور همين اون ولی

 لیو داشت خونریزي و بود شده زخمی پرنده اون منقار با ابروم باالي کرد فرار و ترسيد پرنده اون

  گفتم و کنارش رفتم ميرك اذیتم بيشتر کرد بهم عماد که کاري درد نميكرد اذیتم اون درد

 تو نيوفتادي روز این به من خاطر به تو چون ندارم وجدان توعذاب براي دیگه من چيه ميدونی_

 ودب بهتر ميشدي دختر اگه که مردایی دسته اون از عنصري سست چون ضعفی چون شدي معتاد

 تدس من ولی بدي فراري منو که کردي کاري هر تخس هاي بچه مثل و ضعيفی نيستی عاشق تو

 که اي نتيجه چون کردم تحملت کردي تحقيرم نگفتم هيچی زدي صدمه بهم نيستم بردار

 اشب مطمئن و بشم موفق که دادم قول بابام به من بود تر مهم برام غرورم از بگيرم ميخواستم

 کرد تاررف سنگدل نامادري یه مثل باید تو با نداري منو خوب رفتار لياقت تو ولی ميشه طورم همين

 این از خودت لمث یكی ميشم منم ميشكنم بشكنی ميخوري بزنی ميشنوي بد بگی بد بعد به این از

 به ودموخ که اینجام من نكن فكر... ميشه شكلی چه بشه سنگدل رها اگه که ميدم نشونت بعد به

 ميخواستم چون اینجا من ميدن جون برام مرد هزارتا کنم تر لب اگه االن همين کنم تحميل تو

 ریوکا من ولی نكردم خراب چيزیو که مطمئنم حاال دیگه هرچند کنم درست کردم خراب که چيزیو

 خودتو مترک دیگه پس نيستم بردار دست نرسم ميخوام که اي نتيجه به تا و نميكنم رها تموم نيمه

 کن خسته
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 کار ره ولی ميكردم گریه نباید دیگه سنگدلم کن وانمود اینكه براي افتادم راه به ویال طرف به و

 ساساح بودم نشده تحقير اینقدر حاال تا کنم گيري جلو اشكام ریختن از نميتونستم ميكدم

 من ونچ ميخورم شكست بودم انداخته راه عماد با که جنگی این تو ميكردم فكر ميكردم شكست

 به ستد چيز همه انگاري بزنم چطور نميدونستم بشكنم چطور نميدونستم باشم بد نبودم بلد

 به مميكشيد خجالت بود سخت خيلی من براي این ولی بزنند زمين منوبه که بودند داده هم دست

 ساحل نارک طور همين کنم نگاه بابام چشماي چطورتو نميدونستم خوردم شكست اینبارم بگم نيما

 و برداشت دستمال یه و اومد اوليه هاي کمك جعبة با عماد که ميریختم اشك و بودم نشسته

 رو اومد برگردوندم ازش صورتمو و زدم کنار دستشو من که کنه پاك صورتمو هاي خون ميخواست

 ميكرد خودش جذب منو گذشته مثل چشماش هنوزم شد خيره چشمام به فقط و نشست روم به

 يرتحق کافی حد به من چون بود الزم این نكنم نگاه چشماش به که کردم تالشمو تمام من ولی

 مه موفق کنم تحميل بهش خودمو که نبود این قصدم که ميكردم ثابت بهش باید و بودم شده

 زل من به فقط و بود نشسته روم به رو اون اي دقيقه چند کنم دریغ ازش نگاهمو تونستو و شدم

 گفت و کرد دریا به رو و شد بلند جاش از خورد سنگ به تيرش وقتی بود زده

 مرگ با و نميارم دووم ميكردم فكر خط آخر به رسيدم ميكردم فكر من کردي نامزد تو وقتی_

 ردميك آبم ذره ذره و بود شده کشنده فكراي پراز ذهنم نشد طور این ولی ميميرم منم عشقمون

 فقط و بردم پناه اتاقم به نداشتم کسو هيچ حوصلة دیگه بعدش بودم شده گير گوشه فقط اولش

 هم غذا خوردن براي و دادم دست از هم اشتهامو دیگه بعدش بيرون ميرفتم غذا خوردن براي

 والر این ميگردوندند برش نخورده دست ولی باال ميوردند غذا برام نميشدم خارج اتاقم از دیگه

 هک داد بهم قرص یه دید که منو روز و حال و اومد دیدنم به دوستم اینكه تا داشت ادامه ماه چند تا

 وردنخ با ولی نكنم مصرف زیاد مياره اعتياد قرصا این که کرد تأکيد بهم و کنم فراموش هامو غم

 همه بودم من کارش همه چون داشتم دست رو اونجا شد باز خيال دنياي به من پاي قرص اون

 يلیخ هم با ما و بودي درکنارم خودت ميل با تو اینكه مهمتر همه از و ميرفت پيش من ميل طق چيز

 لمث برام واقعی دنياي و بود نمونده برام قرصی دیگه که اومدم خودم به وقتی بودیم خوشحال

 همون وارد دوباره و گرفتم قرص دوستم اون از دوباره درخواست و التماس هزار با بود شده جهنم

 خودمو و اومدم خودم به بشه تموم قرصام اینكه از قبل بار این ولی بودم عاشقش که شدم دنيایی

 ازش و دوستم همون پيش رفتم و کردم فرار بيمارستان از زحمت به دیدم بيمارستان تخت رو

 الس که بزرگم مادر خونة تو رفتم و رفتم شهر این از من بگه خانوادم به گفتم و گرفتم قرص

 لیک شد پيداش نيما اینكه تا ميورد قرص برام هفته هر اون و ميدادم پول بهش و کرد فوت پيش
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 بيرون خونه از نيمارو و بكنم دل بودم ساخته باتو که دنيایی از نميتونستم من ولی زد حرف باهام

 و ومدمي بود حرفا این از تر معرفت با نيما البته اومدي تو که وقتی تا ندیدم نيمارو دیگه و کردم

 من اطرخ به گفتتو بهم نيما اومدي تو که حاال نميشدم متوجه و بودم نعشه من ولی ميورد غذا برام

 ینا شنيدن با گفت بهم هم پدرتو حرفاي و کردي شاهين با چيكار گفت کردي مخالفت پدرت با

 وت ببخشمت نميتونستم کردي بهم که شكی خاطر به هنوز ولی کشيدم خجالت خودم از حرفا

 تو هب من بود تنفر و خيانت بود من تواز ذهن تو که چيزي ولی بود من با هميشه یادت ولی نبودي

 ستازد بشم شوکه عكسا اون دیدن از اینكه از بيشتر چون نكردم دفاع خودمم از و نكردم خيانت

 دياوم که حاال کردي شك بهم شاهين حرفاي با و نداشتی باور عشقمو هنوز چون شدم عصبی تو

 چرا.....  اومدي وجدانت عذاب خاطر به نيومدي من خاطر به ميگی ميزنی جدایی از حرف دوباره

 که من...؟ نكردي درك منو عشق صداقت وقت هيچ چرا.... ؟ است بازیچه دخترا شما واسه عشق

 ییك ميفهميد تا دخترا شما نميبينم ائيو دیگه کس تو جز که بودم کرده ثابت بهت بار هزار

 نگس دل دخترا شما از درميارید طروفو پدر کردن ناز اسم به و ميكنيد گم خودتونو داره دوستتون

  ندیدم عمرم تو تر

  گفت و نشست کنارم اومد و

 کجا وت آخه ببينی منو که خواستی دوباره من دیدن از بعد تو که کردم تعجب من بخواي راستشو_

 که ییتو ميشكنند دست سرو همه امضات یه براي که تویی جهانيند طرفدارات که تویی کجا من و

 ؟ چی من ولی نميري جایی محافظ بدونه

 گفت و لبام رو گذاشت اشو اشاره انگشت که بزنم حرفی ميخواستم

 ونهم که بود این کردم که اي دیگه اشتباه و کردم اشتباه تو درمورد که ميدونم من نگو چيزي_

  دادم عذاب تورو و خودم تمام هفتة یك و نذاشتم پا زیر غرورمو اول

 قول بهم و بده مثبت جواب بهم کردي درك عشقمو صداقت االن اگه_گفت و بغلش تو کشيد منو و

 نذاري تنهام دیگه بده

 دمميز گول خودمو داشتم و بودم دلخور ازت که زمانی حتی داشتم دوست تورو هميشه من_گفتم

 قعش از و بشينيم هم کنار طوري این تو و من دیگه بار یه فقط که بودم این حسرت در هميشه

 کنيم گالیه هم از نه بزنيمم حرف

  گفت و بوسيد صورتمو
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  لحظه یك براي حتی کنه جدا هم از مارو کسی نميذارم دیگه عمرم آخر تا بعد به لحظه این از_

 طور به قرصا اون سم تا کشيد طول ماه یك شد راحت برام کارا همة دیگه بعد به لحظه اون از

 تونممي جرئت با حتی قبلی عماد همون شد عماد من رسيدگياي با و شد کشيده عماد بدن از کامل

 بار یه و کردم پرستاري ازش باعشق من چون بود شده تر شاداب و بهتر هم قبلی عماد از بگم

 ومدا بابام با زدن حرف تلفنی از بعد نيما روز یه اینكه تا چشيدم موفقيتو شيرین طعم دیگه

  گفت و کنارمون

  بيوفتيم راه االن همين دادند دستور بزرگترا شد تموم تفریح بچه_

 عنیم به برگشتن و نشيم جدا هم از هم لحظه یه دیگه دادیم قول بهم ما نميایم که ما_ گفت عماد

  ماست جدائی

 موافقم عماد با منم_گفتم

 زدي گزن بهش دوبار فقط تو ماه یك این تو دلتنگته بابات خانم رها شهابه عمو دستور این_ گفت

 تو نه زد زنگ من به االن همين براي ناراحته خيلی اون و

  ميزنم زنگ بهش االن خب_گفتم

 کنی قولی بد نميخواي که تو...دادي؟ بهش قولی چه یادته...؟ بگی بهش ميخواي چی_گفت

 بریم باید نداریم اي چاره_گفتم

  دادي قول منم به تو_ گفت عماد

  بزنم حرف بابام با باید کنم عمل قولم به ميشه هم خودمون شهر تو_گفتم

 تونميرم بدونه شب من و غروبه درحال خورشيد برسيم وقتی ولی باشه خب خيلی_گفت

  دوستيد دوتا فقط هنوز شما بردار دست عماد_ گفت نيما

 بشيم شوهر و زن و محضر بریم خونه بریم اینكه از قبل ميتونيم_گفت

  گرفتند تصميمی چه براتون بزرگترا ببينيم بریم بياید حاال_گفت

  کنم ازدواج نميتونيم هامون خانواده اجازۀ بدونه که ما نيماست با حق_گفتم
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  بده عذابم کسی نميدم اجازه من بار این ولی بریم باشه_گفت

 که رطو همون افتادیم راه به خونه طرف به و کردیم جمع وسایلمونو تا کشيد طول ساعت نيم حدود

 يهچراغان خونه دیدیم خونه در رسيدیم وقتی بود غروب درحال خورشيد رسيدیم وقتی گفت عماد

  مگفت کورش با احوالپرسی از بعد و شدیم پياده ماشين از بود ایستاده حياط در جلوي وکورش

 خبره؟ چه اینجا_

 جشن وت و کنيد عوض لباستونو برید هم گرفتندشما اینجا رو همسایه دختر عروسی هيچی_گفت

   کنيد شرکت

 عمو و مامان و بابا دیدیم شدیم اتاق وارد وقتی من قبلی اتاق تو رفتيم باال برد مارو پشتی در از و

  گفت و کرد بغل منو خانم ایران  کردند استقبال ما از گرمی به و اونجاند خانم ایران و علی

 مادموع نميتونه اي دیگه کسی تو جز که ميدونستم من دخترم برگردوندي بهم پسرمو ممنونم_

  بده تحویل بهم طوري این

 دلخورید؟ من از بازم_گفتم

  نبودم دلخور تو از اولشم از من عزیزم نداشتی تقصيري تو_گفت

  ميكنيد درك منو که خوشحالم_ گفتم و زدم لبخندي

 گفت و کشاند خودش طرف به منو و گرفت منو دست عماد که بزنه حرفی ميخواست

 بگيم چيزي یه ميخوایم ما_

  گفت و کشاند خودش طرف به منو بابا

  بگيم چيزي یه ميخوایم هم ما اتفاقاً_

  ميگيم اول ما پس_گفت

 ميگيم اول ما...؟ پسر کجاست ادبت_ گفت بابا

  مهمتره خيلی ما حرف ولی_گفت

  مهمه هم ما حرف_گفت بابا
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  گفتم بودم شده کالفه حسابی که من

 بگو شما بابا....بزنه حرفشو یكی بالخره_

  گفت و کرد مامان به اي اشاره بابا

 بود همين من حرف... کن عوض لباستو اتاق اون تو برو_

 گفت و داد نشونم بودمو دوخته خودم براي که عروسيو لباس مامان بعد

 اینجاست لباست_

 بپوشم اینو آخه_گفتم

 بپوشی؟ عروسيت تو اینو ميخواي نگفتی خودت مگه_گفت

 ...که امشب ولی_ گفتم

 گفتم و زدم لبخندي چيه مامان منظور فهميدم تازه

 بود؟ بهانه همسایه دختر عروسی_

 ميشی ما خونة عروس امشب تو درسته_ گفت خانم ایران

 گفت و کرد بغل بابارو خوشحال عماد زدم لبخندي و کردم عماد به نگاهی

 ام بود همين هم ما حرف... دادي من به دخترتو که نشی پشيمون وقت هيچ ميدم قول بهت عمو_

 ميخواستيم همينو هم

  منتظرند مهمونا که کن عوض لباستو برو رسيدي ات خواسته به که حاال_ گفت بابا

 آرایشگر که رویا مامان و کنم عوض لباسمو تا کردند کمكم و رویا اتاق به بردند منو خانما و

 عروس ترین زیبا شدم من سادگی همين به و داد انجام صورتم رو مالیمی آرایش بود معروفی

 اب و پاشدند احتراممون به مهمونا همة شدیم جشن سالن وارد بابا و مامان همراه به قتی و سال

 و عقب رفت گذاشت عماد دست در دستمو وقتی و عروس جایگاه به منوبرد بابا مهمونا تشویق

 گفت و کرد براندازم نگاهش با عماد اون از بعد شد عقد خطبة شدن جاري شاهد بقيه مثل

  اوردم بدست بالخره دنيارو دختر ترین زیبا که خوشحالم_
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   دنيایی مرد جذابترین هم تو_گفتم و زدم لبخندي

 گفت و کرد مهمونا به نگاهی

 مهمونا بين بریم باید کنم فكر_

 و ودب دیده تدارك برامون بزرگی جشن بابا رفتم دنبالش منم و افتاد راه به و گرفت منو دست و

 عرض با همه بود شده پخش همه بين ما عشق قصة و بود کرده دعوت هم همكارامو و دوستا تمام

 دو نوم خوشحالی این و ميكردند خوشبختی آرزوي برامون و ميكردند تحسين عشقمونو تبریك

 که دميشدن آماده رفتن براي مهمونا و رسيد پایان به برنامه ما رقص شدن تموم با و ميكرد چندان

 وگفتم کنارش رفتم افتاد بابا قرمز چشماي به چشمم

 باشه ناراحت جونم بابا نبينم_

 باشم ناراحت من که ناراحتی تو مگه_گفت و زد لبخندي

 کسی با چون خوشحالم و نيستم شما پيش دیگه چون ناراحتم خوشحال هم ناراحتم هم من_گفتم

 کردم ازدواج دارم دوستش که

  ومميشن خونم تو هاتو خنده صداي کمتر دیگه چون ناراحتم من دخترم همينه منم احساس_گفت

   طپه می شما براي قلبم اول و ام شما دختر بازم برم که کجا هر من بابا_گفتم و کردم بغلش

  ميشه نسيبشون تنهایی مادرا پدر تمام عاقبت دخترم ميدونم_ گفت

  دارم رهارو فقط که من مثل دارید همسرتونو شما...؟ تنهایی چرا_گفت عماد

  پسرم درسته_ گفت و زد لبخندي بابا

  گفت و اورد در و بليط دوتا کتش جيب از و

 نم دادند آمریكا تو تحصيل ادامه بورسية بهت پرورش آموزش طرف از اته نامه پایان جایزۀ این_

 وت ميایم دوباره هم ما برميگردید شما تا و مسافرید دیگه هفتة هردوتون و دادم انجام کاراشو همة

  کنم تحمل دخترمو دوري نميتونم من که ميدونيد شهر این

 نای مثل نداشتم رو شما اگه من هست چيز همه به حواستون هميشه شما بابا ممنونم_ گفتم

  ميوفتاد عقب کارام همة شلخته دختراي
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 ماشين طرف به بعد و کردیم خداحافظی هم مامان با بعد و انداخت خنده به رو همه من حرف این

 زا دوري فكر افتادیم راه به بود عماد کوچيك اتاق همون که خودمون خونة طرف به و افتادیم راه به

 آروم ات ميكرد مسخرم عمادم بگيرم اشكامو جلوي نميتونستم و بود اورده در منو اشك بابا و مامان

  گفت و کرد پاك اشكامو عماد رسيدیم وقتی کرد ناراحت خيلی عمادو این و نميشد ولی بشم

  باشه شده برطرف چشمات قرمزي برگشتم وقتی ميخواد دلم بگيرم دوش ميرم من_

 نگاهی اومد اون که نكشيد طول زیاد کشيدم دراز تخت رو و کردم عوض لباسمو من اون رفتن با

 به و نشكست سكوتو و کشيد دراز کنارم نيست قرمز چشمام شد مطمئن وقتی و کرد صورتم به

 ميكنی؟ فكر داري چی به_گفت که کشيد طول چقدر نميدونم رفت فرو فكر

  بگو تو اول_گفتم

 کنند اجد هم از مارو کردند سعی خيليا ميمونيم مهتاب و ماه مثل تو و من که ميكنم فكر من_گفت

  ادافت اتفاق ما براي معجزه این که خوشحالم خيلی و عشق معجزۀ ميگن این به نتوستند ولی

 رهام دنيا هاي غصه و غم تمام از ام تو کنار که وقتی تا اسمم مثل ميكنم احساس من _ گفتم

 نگرانيم هر از خالی

 اسشواحس عشقش بوسة با و شد منصرف ولی بزنه حرفی ميخواست و صورتم رو گذاشت دستشو

 از توق هيچ نميخواست دلم بودم نكرده تجربه حاال تا داشتم لحظه اون تو که آرامشيو گفت بهم

 اب مهتاب و ماه که شد طور این و بغلش تو کشيد منو و شد خيره چشمام به بعد بيام در حال اون

      آميختند در هم

   

                                                                                                                   پایان

  

 تو چشم چراغ

 تابم؟ بی تو بی اینگونه من که کيستی تو

  خوابم نميبرد خيالت هجوم از شب
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  تو تبسم هر موج از من که چيستی تو

  گردابم روي سرگشته قایق بسان

 ؟ سپيد اسب کدام بر سحر کدام در تو

 خدا؟ کدام تورا

  جهان کدام از تو

 ؟ صدف کدام از تو کرانه کدام در تو

 ؟ نسيم کداك همره چمن کدام در تو

 سبو؟ کدام از تو

 ناگه آمدم تو راه سر کجا از من

 آه شيرین نگاه آن من با کرد چه 

  نگاه پيش مدام نگاهی پيش مدام

 من؟ تن در تو از است دویده نشأه کدام

  ميبيند که تورا وجودم هاي ذره که

  ميخوانند سرود آیند می رقص به

  باتو زیستن محاليست آرزوي چه

 : تو با سخن یك بگذارند همين مرا

  بگير شير دهان از مرا که بگو من به

  بمير شير دهان در برو که بگو من به

  بشكاف قاف کوه جگر برو بگو

  زیر به بيار آسمان از هارا ستاره

  سوگند دوستی به گویی تو هرچه به تورا
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  مخواه صبر بخواه من از خواهی آنچه هر

  ست پيوسته مرگ به درازي راه صبر که

  کوتاه من دست و بلندي آرزوي تو

 ست خسته من پاي و اميدي دوردست تو

  محروم من جان و است مهمر تو وجود همه

 .است بسته من راه و است سبز تو چشم چراغ

 مشيري فریدون 
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