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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 آبنباتی های لبخند:کتاب نام

 saadat6789نویسنده نام

 عاشقانه،عاطفی،درام،اجتماعی: ژانر

 شخص شخص،سوم اول: زبان

  خوش پایان

 ...قلم خالق بنام

 ...سیگار پاکت

 ... پاکت زیر به ای ضربه

 ... زرورقی جلد از سیـگار نخ یک پریدن باال

 ...کشد می بیرون انگشت دو با را آن

 ...کند می روشنش است زندگیش جهنم آتش از تر سرد که آتشی با و لبش کنج گذارد می
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 ... زند می پک همزمان

 ... تنش پی و رگ همه با...  عمیق

 ... خنک و آبی او قلب و شد می داغ و سرخ ـگار سیـ سر

 《اول فصل》

 می مانیتور روی صفایش و ظریف های دست. کند پر را او عمیق تنهایی کارش؛ تا میکشید دغدغه،کار بی و آرام

 :دارد بر چرخیدن از دست هایش دست شد باعث میانسالی زن صدای!بود شده مشغول کار، به تازه و چرخید

 .هستند شما منتظر چپ، سمت اتاق در داوودی آقای! امینی؟ خانم-

 اش، شده قفل های دست شد،به روانه اتاق آن سمت به و داد قورت رو دهانش آب! شد وبسته باز آرام هایش لب

 زیر را سرش. شد داخل. کرد صادر را ورود ی اجازه مردی، بم صدای. کوباند اتاق آن در بر و داد مشت طرح

 ولی شدم استخدام هم جایی چند... خوندم کامپیوتر مهندسی: گفت اش مظلومانه و ظریف صدای با و انداخت

 ...کنم کار جدی اینجا اومدم. کردم ترک رو جا اون مدرکم، گرفتن برای

 میتونی؟! مشکله اینجا در کار! س "آریا " المللی بین شرکت اینجا: شنید پاسخ

 ...میتونم: داد پاسخ امید با ، براقش رنگ خاکستری های چشم با و آورد باال امید با را سرش

 !کن پر رو فرم این: گفت جدی اما حوصله، بی و داد قرار او سمت به ایی برگه و کشید ایی خمیازه داوودی،

 :کرد زمزمه آرام حال، همین در و رفت بود، بودنش زنده سند حکم که ایی برگه سمت به دستانش

 !!میکنن؟؟ قبول رو من رئیس آقای-

 !میذارم شون جریان در ، گشتن بر آلمان سفر از که زمانی: داد پاسخ تر حوصله بی

 خانم به رو و کرد فوت را نفسش.شد خارج درب از "!  اجازه با "گفتن با و پاشاند اش لب ی گوشه تلخی لبخند

 ...!میشم مرخص من:  گذارند لب از(  رضایی خانم)  میانسال

 و تمام کرایه، نداشتن دلیل به را راه.شد خارج آریا، المللی بین شرکت از و گذاشت اش کهنه های کفش با قدمی و

. کرد وارد را خود و کرد باز را درب.رسید ، اش خاطره از شار سر اما کوچک، ی کلبه به تا گذراند پیاده با کمال

 را خود تمیز اما کهنه رنگ سپید مالفه... داشت عادت تنهایی این به.  مینالید اش کسی بی از گلویش، در سیب

 خاموشی به را خود و بست را هایش چشم ، دگر روزی امید با سپس؛ گذاشت، بالشت به سر و کرد زمین بر تقش

 ...خود بخت مانند! خاموشی...سپرد

*** 
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 منشی

 شما؟-

 ...!هستم امینی دلسا -

 !داشتین؟ قبلی وقت-

 !متاسفانه خیر -

 !پره دکتر خانم وقت! نمیشه-

 ...!!ببینم رو ایشون باید...! اجباریه -

 !پره وقتشون...! که گفتم -

 .هستم آشنایان از-

 !اصراریه؟ چه...! ایشون ندارن وقت! محترم خانم -

 !دیدنش؟ اومده دوستش ترین صمیمی بگین؛ بهشون میشه -

 .نشین امیدوار زیاد ولی...! میکنم هماهنگ -

 دوست رو شما و اومده خانمی "گفتن با و داشت بر جا از را مطب مخصوص رنگ سفید تلفن منشی سپس؛

 "...!ببینه رو شما که داره اصرار!کرده معرفی خودشون

 !گذاشت خود مخصوص جای سر را گوشی جواب؛ شنیدن از پس و

 .باشین منتظر باید -

 حال به سوزاند دل دلسا؛... شد خارج رفته رو و رنگ بیماری و شد باز اتاق درب دقیقه؛ چندین گذشت از پس

 "شین وارد میتونید " شنیدن با و گذارند لب از اهی. بود اش مریضی بودن خطرناک بیانگر اش؛ قیافه که بیماری

 خنده صدای تا گزاند لب! شد داخل آرام...را خود جسم کرد وارد و کرد باز را چوبی درب.گرفت پیش در را اتاق راه

 :لیال. نرود بیرون اش

 !شما؟ -

 آغوش در و کشید خفیفی جیغ شیراز، شهر در اش صمیمی دوست دیدن با و شد تر دقیق صورتش به سپس

 :نالید و را دوستش فرم خوش جسم گرفت

 !شدی زیبا قدر چه! شدی بزرگ قدر چه! خودتی؟! دلی؟ -
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 :داد پاسخ دلسا

 ...نفسگیر و قشنگ! نزدی مو هات بچگی با! عزیزم همینطور هم تو -

 !نبودی؟ شیرازی مگه! ؟ آوردی در سر چطور تهران از -

 ...پیش ماه چند همین. شد یهویی. نیاوردم در سر خودمم! خوای به که رو راستش -

 

 سالمتی؟ به خوبی خبر؟ چه خودت از -

 

 :گفت لبخند با و گذشت دلسا لب از آهی

 !خوبم -

 خوبن؟ خانواده! خبر؟ چه خودت: ! گفت و زد لبخندی دلسا

 .هستن خاستگارم درگیر.  میرسونن سالم!  گلم خوبن: گفت و پاشاند صورتش روی بر لبخندی دلسا؛ از تقلید به

 !خاستگار؟!  اوه -

 !اهوم: گفت عشوه با و داد گردنش به تابی لیال؛

 !خوشبخت؟ مرد این کیه حاال -

 : گفت عشق با لیال؛

 ...خدمتی هادی-

 : را بخت نگون سکوت آن شکست لیال که شد قرار بر سکوت دگر؛ بار

 !میگذرونی؟ زندگی چطور! بگو خودت از

 ...شرکت شدم استخدادم! خوبه ام اوضاع -

 شرکتی؟ چه. اووووم -

 ...برات میکنم تعریف-

 باید هارا ناگفته...آمیز اسرار دختر دو این بین داشت وجود ناگفته قدر چه و!  کنند گفته هارا ناگفته تا رفتند و

 ...گفت
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 ...سکوت شدن خورد صدای شنیدن است دلپذیر چه ؛ و...شکست باید را سکوت

*** 

 ...!!میکنه کار اونجا هم هادی...! طور این که -

 ...!باهم هستیم همکار پس! جدی؟ -

 .بود خوب تون وضع که شیراز تو! نرسیده؟ بهت چیزی مادرت؛ و پدر فوت از بعد! راستی؟. گلم اره -

 آرمان شهین! مشترکشون دوست پیش گذاشتن بزارن، من پیش رو شون نامه وصیعت اینکه جای به راستش؛ -

 !رسولیان جواد و مهر؛

 !کردی؟ هم پیگیری -

 !زیارت مشهد رفتن ماه 2 برای گفت(  ها آن ساله 17 دختر)  سونیا که بزنم؛ سر بهشون رفتم. آره -

 .برگردن کنم صبر باید حاال

 .کرد قطع اش؛ گوشی دلنشین آهنگ را هایشان گفته

 :داد پاسخ

 !الو؟ -

 !امینی؟ خانم هستین خودتون -

 !شمائین؟ داوودی آقای-

 .برسونین شرکت به رو خودتون تر زود چه هر لطفا. درسته-

 !افتاده؟ اتفاقی -

 ...آمدند می صدا بر هم؛ سر پشت که بودند هایی بوق پاسخ؛ جای به و

*** 

 فشرد را 3 ی طبقه. شد شرکت وارد پیچید؛ می دلش در که عجیبی ی دلشوره و نگرانی با و کرد پرداخت را کرایه

 تن فریادی؛ صدای میشد؛ طبقه وارد که همین و شد باز آسانسور؛ در. شد هایش ناخن با کردن بازی مشغول و

 .لرزاند را ش نحیف

 کــــــردی؟ کار چــــــی تـــــــــو -

 ...دیاکو باش آروم -
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 که ؟مــــن کــــــردی اســــــتخدام رو دخـــتر یـــــک چــــــرا لـــــــعنتــــی-

 گند به رو شرکت نبودم که روز چند این! بــــــاشـــــه مـــــرد بـــــاید منــــشی گفـــــتم

 !کشیدی

 .میکنه کار بهتر مرد تا صد از!  بلده کار! خونده کامپیوتر مهندسی! میخورد دردمون به -

 !کنم؟ تکرار دوباره یا فهمیدی! میکنی صادر رو اخراجش برگه االن همین -

 ...کن گوش دقیقه یک-

 !شد؟ خرفهم...! میکنم مرخص رو خودت نکنی؛ مرخص رو دختره این اگه! کن گوش تو! نه -

 " شین وارد " شنیدن از پس و کوباند در بر را کوچکش های پشت. شد مچاله دخترک گلوی در کسی؛ بی بغض

 نشسته سیب با! بود؟ ممکن چیزی چنین مگر اما! ببلعد بود که یی طعم هر با را بغضش کرد سعی. کرد وارد را خود

 مغرور نماد که ریشی ته و حالت، خوش های لب ، آبی های چشم با مشکی؛ مو خوشتیپ پسری ، لرزان گلو؛ بر

 :نالید داوودی به رو بود؛ ایستاده داوودی کنار داشت را بودنش

 !داوودی آقای میگه چی این-

 : گفت اش مردانه و بم صدای با و نشاند لبانش ی گوشه بر پوزخندی پسرک؛

 !نمیکنی؟ معرفی -

 !شما؟ ؛ و رئیس؛ منشی. رایانه انواع و کامپیوتر مهندس! هستم امینی -

 ...و! پوشاک طراحی و عمران مهندسی! مهرزاد دیاکو -

 : داد ادامه و زد نیشخندی سپس

 ...!رئیس -

 ...پیچید اتاق در اش؛ افتادگی زمین ی صدا و رفت تاریکی به رو دخترک چشمان

*** 

 ...!شدی پریشون اومدی وقتی از! چته؟! داری دختر این دست کار آخر:  داوودی

 :دیاکو

 !میزنی؟ سینه به رو خیابانی دختر یک سنگ چرا! چته؟ تو -

 !رفیق باشه زدنت حرف به حواست... اوهو -
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 ...!!بچه بابا برو -

 وارد بهش شدیدی شوک! داره استراحت به نیاز ولی! اومد هوش به:  انداخت رو آن میان را خود رضایی؛ خانم

 .شده

 :گفت ساله 30 رضایی خانم به رو دستوری؛ لحن با دیاکو؛

 ...!بری میتونی-

 .رفت بود بستری آن در دلسا که خانه؛ آبدار طرف به و برخواست جا از داوودی؛

 می گالیه ؛ ش پروردگار به خودش؛ بختی بد از و بود زده زل سقف به شده، گشوده خاکستری چشمان با دلسا؛

 !بود؟ تنها همه این دختر، این چرا و چکید چشمانش از اشکی قطره! کرد

 .کرد مرتب را خود و برخاست جا از دخترک. شد اتاق وارد درب، به زدن ضربه با

 !شد؟ بهتر حالتون:  داوودی

 .میکنین صحبت گفتین شما -

 !امینی خانم -

 !میکنین صحبت گفتین خودتون شما!  گفتین -

 .میشه شدنم اخراج باعث شما وجود! امینی خانم متاسفم:  گفت زده غم لحنی با و انداخت زیر به سر

 : نالید و چکید دلسا چشمان از اشکی قطره

 ...!دردسرم باعث همیشه من -

 ...نگین اینطور -

 ...حقیقـــــ حرف-

 : شد ظاهر درب چوب چهار در دیاکو. کرد قطع را حرفش درب؛ شدن باز صدای

 کردی؟ چه منو دفتر این! شهریار؟ -

 !خورد گره دلسا رنگ خاکستری چشمان با اش شیرین رنگ آبی های چشم

 !میزه روی تون پرونده بگم باید یادآوری جهت! راستی! شد؟ بهتر حالتون -:

 *** 
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 !دیاکو؟ چرا! کردی ش بخت بد کردی؟ خودتو کار بالخره-

 ندارم؟هان؟ هم رو شرکتم کردن اداره حق یعنی! چرا؟ چی -

 ...!کنی آواره رو دختری هم باید! خودته شرکت!  بــــــعـــله -

 : گفت حرص با دیاکو

 نمیدی؟ وا و هس تون بین چیزی نکنه! میکنی؟ رو دختره اون طرفداری چرا -

 : نالید و کشید پوفی شهریار؛

 !دارم دل...! نیستم تو مث که من! نداره رو کسی! سوخته حالش به دلم -

 ...میزنم سرم به رو گلی چه دارم میدونم خوب من! دلسوز! رحم با! دار دل بابا -

 :شهریار

 ...!نیستی سابق دیاکو!  شده سنگ جنس از دلت! شدی رحم بی برگشتی وقتی از

 ...!نداره! میفهمی؟! نداره ربطی هم کسی به! نیستم بچه و خام دیاکو! نیستم سابق دیاکو! نیستم! نه -

 : گفت فاصله بال و کرد خطور ذهنش به فکری ناگاه شهریار؛

 کردن؟ عملش شد؟ چی افتاده؟ اتفاقی "یلدا" برای-

 .کرد النه مغرور، مرد این گلوی بر بغض؛ سیب

 : گفت مردانه و بم همیشه؛ همچو اما ؛ لرزان صدای با

 !مـــــــــــرد یلدا

 نمیخواست گویی؛انگار. بود ایستاده مردانه تنها دیاکو؛ اما. داد سر اشک ی چشمه! کرد بغض!  کرد بهت شهریار

 دوست شکستن دیدن بود تلخی حس. افتاد زانو به شهریار. است سپرده خاک به را هایش آرزو همسر کند باور

 .نیاورد اش مردانه و پرپشت های ابرو به خمی دیاکو؛ اما!  اش مغرور

 شدن خم باعث عشق رفتن میداند، چه کسی اما! نیاوردی ابرو به خم اما کرد؛ ولت ات عشق! گرم دمت میگن)

 ... (ابرو نه میشود؛ کمر

 بشکند! را؟ یلدا های لباس کشد آتش! کند؟ ور شعله را بود خریده یلدا نیت به که عروسی لباس دیاکو، باید حال؛

 سیب بشکند! را؟ عشقش لبخندی و سوگندی های خاطره کند چال! را؟ یلدایش یه خوشبو و مارکدار های عطر
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 ی ساله 27مرد سر بر کردی چه یلدا! هایت؟ آرزو همسر با کردی چه یلدا! یلدا؟ ی شده دفن سر بر را اش بغض

 ...بود مرد واقعا مردت؛ و!  را مردت روح کشیدی آتش! شد؟ چه هایت قرار و قول یلدا! مغرورت؟

 نشد بمونه... خواستم من!  شد ناراحت دستم از! شد بد باهام ساده چه ندید، منو "

 !پاییزه همیشه تو، بدون!  نیستش االن! رفت و خیسه چشام که ندید اون

 !حرفامون؟ شد چی! بود خوشحال و گرفت و دستش غریبه یه! رفت و نکرد نگاه من به بازم اون

 ...موند تنها بازم دلم! زد قولش زیر و رفت اون! کرد هولش غریبه های چشم

........................ 

 !نبودم خواست می که اونجوری شاید! رحمه بی هات چشم

 ...حسودم خیلی من که میدونست اون

 ...نبودم من که! بود یکی عاشق

 ....پاییزه همیشه تو بدون!  نیستش اآلن رفت؛ و خیسه چشمام که ندید اون

 !حرفامون؟ شد چی! بود خوشحال و گرفت رو دستش غریبه یه رفت و نکرد نگاه من به بازم

 (ساسی مالنی، از ندید رو من... ) موند تنها بازم دلم زد؛ قولش زیر و رفت اون! کرد هولش غریبه چشمای

*** 

 !الو؟-

-... 

 نمیزنید؟ حرفی چرا! الو؟ -

-... 

 الـــــــــو؟!میشید؟ مزاحم شب موقع این چرا کرید؟ -

 ســــــــا؟... دلـــــ -

 !فشرد گوشش در بیشتر را تلفن زده حیرت

 !شما؟ -

 ... :رسید گوشش به باز آوا؛
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 ...!هستم نـــــدا -

 !نمیآرم جا به... شرمنده -

 ... !لقا مه... اخ-

 !میدونید؟ کجا از رو من مادر اسم -

 ...میشنود را ایی گریه آوای پاسخ؛ جای به

 ...سپس و

 ...ممتد های بوق

 ...بامداد《3:20》.میکند هدیه ساعت به را چشمانش خیرگی

 ...!میزند کنار را اش رنگ کاکائویی موهای کالفگی؛ با

 !بود؟ که زن؛ آن و گرفت، میرفتند، رژه ذهنش در که دیگرش های فکر جای کنجکاوی؛

 کالفه را ماه خاکستری، چشمان زدگی زل گویی. کرد بلند قامت خود، سیمانی پنجره کنار و گذراند لبانش از اهی

 !بود؟ الزامی خیرگی همه این و میکرد

 ...نداشت اختیار در ندا، آن از اطالعی و بود داده ندا نــــــــدا؛! شد بسته و باز لبانش،آرام

 ...ماند منتظر باید اما

 ...میآید کنار ابر پشت از ماه

 ...دیر

 ...زود از تر زود شاید؛ و

 *** 

 ...بود کرده راضی را را او انگار گویی! نگرید می صندلی روی زده لم دیاکو به شهریار،

 !خب؟:  داد تکان لب

 !داد قالب نقش را هایش دست و شد خم میز روی کردن، فکر کمی از پس دیاکو،

 ...بیاد بگو -

 ...جــ-
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 ...هـــــــــیس -

 : داد ادامه شد؛ فرما حکم که سکوت

 ...شی می اخراج هم خودت... اون بر عالوه... بیاد پیش خطایی... اگه... اما -

 خود لب بر قاطعانه آورد، نگاه به را چشم خاکستری دختر آن معصوم صورت که وقتی اما! شد لرزانده شهریار دل

 ...داداش میکنم ضمانت:  داد نقش

 ...شه مشغول فردا از بگو... خوبه -

 ...نشده سنگ جنس از قلب، اون میدونستم -

 : گذراند فکر از خود، لب بر پوزخند با ، دیاکو ندید و! کرد ترک را مجلس آن زدن زنگ ی بهانه به سپس، و

 ..." دیاکو "میگن من به...! میدم نشونتون -

*** 

 ...بود گذشته شب تماس درگیر فکرش هنوز، که حالی در! کند درست بندری خوراک شام، برای داشت تصمیم

 ...جنباند دست

 ...رسید عرش به اش، گوشی دلنشین آوای! اما

 !بله؟ الو؟:

 !امینی؟ خانم -

 !دارید؟ کاری! بله؟ -

 ...شید کار به دست فردا از میتونید... کردم صحبت رئیس با -

 : داد پاسخ جواب، یافتن از پس و کرد خطور ذهنش در آرام، نسیمی همچون(  کار؟)

 ! "حتما!  چشم

 ...حافظ خدا -

 ...دهد سر نمناک ی خنده خوشحالی، از داشت دوست دخترک؛

 ...برساند عرش به را گریه آوای

 ...و
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 و... کند شکر بودنش، عظیم تمام با را خدا

 ...مخلوق و خالق مناجات بود زیبا چه

 ....اذان بانگ از پس مناجاتی،

*** 

 صدای کند، شستن ظرف به شروع که آن از گذشته اما برد، ظرفشویی سینک نزد هارا ظرف کرد، میل که را شام

 ...بکشد کار از دست شد باعث درب، زنگ

 ...کرد باز را درب و نهاد اش موجی موهای روی بر را رنگی صورتی شال

 ...درب شدن کوبیده صدای و شد دخترک ی خانه وارد اش، روشن بسیار رنگ عسلی نگاه با لیال،

 دادند سر ه*س*و*ب باران و را یکدیگر کشیدند آغوش در

 !خوبی؟:  شکست را نگون بخت با سکوتی ها، روز دیگر همچو لیال

 !دادن؟ جواب بود جرم مگر! داد جواب

 !حالی؟ سر! چطوری؟ خودت... مهربان مرسی -

 کردم نامزد! خوشحالم که معلومه: گفت زیبا و کرد اشاره دستش درون حلقه به و انداخت گردنش به تابی لیال،

 ...!خب

 !سرعت؟ این با چطور؟: گفت ناپذیر عطوف حیرت با

 : و کوبید دلسا پیشانی بر اش اشاره انگشت نوک با لیال،

 ...!گفتم ازش برات خوبه حاال دختر؟ کجاست حواست! وا -

 !هادیه؟ آقا منظورت -

 !چی؟ پس. اهوم-

 ...باشه مبارکت!  شدم خوشحال خیلی -

 .کنم دعوتت رسمی اومدم -

 ...متنظرم... نره یادت! ها یی بیا... بفــــــرما:  گفت و گرفت او سوی به را رنگ گلبهی کارتی سپس

*** 
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 را خانه درب... طالیی خطوط با مشکی، لباسی! بود کرده زیبایش کار؛ لباس! زد آیینه داخل دختر روی بر لبخندی

 .شد روانه رنگ، زرد تاکسی سوی به و بست

*** 

 آسانسور وارد! برسد دیر اش، کاری روز اولین نداشت دوست! شد ساختمان وارد عجله با و کرد حساب را کرایه

 ...فشرد را 3عدد و شد

 !شد طبقه وارد و شد باز اتوماتیک آسانسور در

 دیاکو اتاق وارد تقه چند کوبیدن با و کرد گلو ی روانه باقدرت را دهانش آب کرد، طی کوچکش های قدم با را راه

 ...شد "رئیس"

 و کرد اشاره قیمتش گران و مارکدار مچی ساعت به دلسا، دیدن با و بود شده خیره درب به منتظر زده لم دیاکو

 ...تاخیر دقیقه3: گفت

 !بود ترافیک! ببخشید -

 !کنی توجیه رو کارت نیس الزم! کافیه -

 !میترسید مرد این از! چرا؟ دروغ... شد دیاکو های صحبت منتظر و انداخت زیر به سر

 :داد ادامه را خود صحبت دلسا، نگاه در نهفته ترس به توجه بی دیاکو

 با رو ها آدرس میداری؛ نگه تمیز رو میزت! باشی پرت حواس نمیاد خوشم! میشی حاضر اینجا ،7:30 ساعت سر-

 هم ""واو"" یک حتی و میدی توضیح دونه دونه کارت، ساعت از بعد هارو تماس و اتفاقات. مینوسی خوش خط

 اینجا میدونی که همینطور!نمیکنی ها کارمند بقیه واسه اضافی صحبت و باشه خودت کار تو سرت! نمیندازی جا

 میون در رضایی خانم با یا من، با یا داری، فکر تو جدید طرحی اگه و هس پوشاک طراحی الملی بین شرکت

 هوم؟ فهمیدی؟... میزاری

 داده قشنگی چشمای چه "گذراند خود ذهن از. زد زل مغرور مرد رنگ آبی چشمان در و آورد باال را سرش

 "! آبــــــــی! هــــــــوم! المصب

 "هیز ی دختره بدزد نگاهتو " زد؛ نهیب خود به سپس

 ...ام متوجه! بله بله -

 رو گزارشات و کن، کار مرتب رو روز چند این! کنم سفر ونیز به باید روز 4حدود که بگم باید اطالع جهت صرفا -

 !بده شهریار به

 شهریار؟: گفت متعجب
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 ...!داوودی همون: داد جواب کالفه

 .چشم -

 .خوبیه رسان کمک! بزار میون در رضایی خانم با نمیشی، متوجه رو چیزی اگه کارت، سر بری میتونی! خوبه -

 ...فعال. چشم -

 ...عسل از تر شیرین... شاید و... تلخ. بسازد را جدیدی دنیای تا رفت و

 ...استوار همیشه کوه ،...دیاکو و

 *** 

 الو؟ -

 .ام سونیا!دلسا سالم -

 !داشتی؟ کار چی! خودتی؟ سونیا-

 !اضطراریه! خونمون بیایی شام، برای امشب بگم بهت گفتن،... برگشتن بابا و مامان راستش -

 :ددا ادامه و آورد پایین را صدایش

 ...که هستن ام دیگه نفر2 -

 .دهد اکتفا کردن "خداحافظ" به شد باعث خانم، شهین گفتن سونیا

 ...اطالعم بی ازشون من که هست چیزی مطمئنا! خبره؟ چه اینجا: نگرید خود با دلسا

 " "...که هستن هم دیگه نفر2" "شد اکو گوشش در سونیا صدای

 ...!من خدای! وه! ؟...دیگه نفر دو:  کرد زمزمه

 !بود لیال جشن امشب، اما

 ...بود یافته دست مجنون به جنون، با که لیالیی

 ...و

 ...میداد اش لیلی خوشبختی برای را دنیا که مجنونی

 ...اما

 !میکرد؟ انتخاب را یک کدام
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 ...مجنون و لیال شکوه با جشن

 ...یا

 !ها؟ آشکار نا شدن آشکار انتخاب

*** 

 ...فشرد را آیفون

 بله؟ -

 ...ام دلسا-

 ...آمد پیشواز به سونیا،. شد آمیز اسرار خانه وارد! شد گشوده تیکی صدای با درب،

 ...:سکوت شدن شکسته صدای باز و را دیگر یک کشیدند آغوش در

 !تو بیا! عزیزم اومدی خوش خیلی -

 ...شدم مزاحم!شرمنده -

 !ها نشنوم ها چیز این از دیگه:  داد تکان لب و شد نشانده سونیا پیشانی روی مصنوعی اخمی

 !کرد اکتفا لبخندی به

 که زنی و! شد خود پدر مانند مردی، چشمان اسیر چشمانش که داد سالمی جواد، آقا و شهین به! شد عمارات وارد

 شد کشده نداشت او از هم نامی حتی که مرد آن آغوش در! بود تلفن درون داده آوا صدای به شباهت بی صدایش

 چشمان به شباهت بی چشمی خود، آبی چشم در اشکی پرده با که زنی! شدند باران ه*س*و*ب صورتش و

 !آورد خود لبان بر آرام، سالمی و کشید بیرون آغوش از را خود! نگرید بودند، زده زل او به دیاکو،

 : شد کار به دست شهین،

 ...حاضره شام! بفرمائید شام، از بعد برای بزاریم رو ماجرا بقیه! خب... خـ -

 !شدند خوری غذا میز راهی ، همه و

 ...امشب بسا چه و میفهمید را قضیه زود، یا دیر دلسا،

*** 
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 کمی شهین،! برود قضیه اصل سر و بگذارد کنار هارا چینی مقدمه که بودند شهین منتظر همه، و کرده، میل را شام

 با دلسا،! بود؟ ایی چاره مگر اما کند شروع که بود سخت! بست را چشمانش و زد محوی لبخند سپس کرد، پا به پا

 !نگرید می شهین دهان به منتظر، اش، خاکستری نگاه خیرگی

 : کرد تر لب شهین،

 فامیل تغییر! بود شده گرفته خبری هیچ بی که ازدواجش،! داره لنگ مهلقا کار فهمیدم اول، ی روزا همون از -

 ...!من پیش دخترش اصلی ی شناسنامه گذاشتن و دادن

 !کرد ترک رو جمع "بیارم رو اسناد و شناسنامه رم می "گفتن با و برخواست جا از لرزان، صدای با

 :داد ادامه بود دلسا پدر به شباهت بی که ناشناس، آقای

 که بود سال 4من!کنه ازدواج میخاد گفت بهم که بود سالش 20 تقربا... سنی تفاهم سال شش با! بودیم برادر دو -

 میون در پدرمون با خودش حضور در رو ماجرا! شده عاشق گفت بهم(  کرد اشاره ناشناس خانم به!) داشتم زن

 رو خودش مخالفت موقع همون از نداره، خوبی نصب و اصل و شهریه پایین دختره فهمید وقتی پدر،. گذاشتم

 رو دختره پسرش، گل فهمید وقتی کرد سکته پدرم. بود شده دیر دیگه اما؛... پدرم تقلید با هم من و کرد اعالم

 شدیم مجبور ندا، بودن نابارور خاطر به موقع؛ اون! کرد من نام به رو اموال ی همه ش، نامه وصیت تو. کرده صیغه

 نوچه. رفت در دستم از چیز همه حساب روزی اما... اما داشتم نظر زیر رو داداشم. کنیم سفر آلمان به درمان، برای

 .بودن شده محو! نداره وجود مهرزاد پرهام از اسمی دیگه گفتن هام

 فرصتی دیگه ام؛ بچه اومدن با! رفت یادم از چیز همه کم کم دیگه... هیچ به هیچ اما کردم الک رو ایران خاک

 اینترنت اطالعیه که... که بود گذشته موضوع اون از سال 27... نداشت وجود برادرم کردن پیدا و کردن فکر واسه

 .بود آلمان تو ما کردن پیدا مشغول جواد،... خوندم رو

 !شد مجلس وارد رنگی زرد ی کهنه کاغذ و رنگی سرخ ی شناسنامه با شهین،

 : داد ادامه و نشست سلطنتی رنگ آبی مبل روی

 گفت بهم. بگم بهت هارو این ی همه مرگش، از بعد که گفت بهم! گفت بهم رو چیز همه بالخره مهلقا که این تا -

 ...ببخشیش که

 روی به رو ؛ زد ورق و گرفت دست در را شناسنامه! داد شو و شست را دلسا داشتی دوست و کوچک صورت اشک،

 ...مهرزاد دلسا... میکشید یدک را " مهرزاد " ی کلمه رنگ، پر مشکی خودنویس با خانواگی، نام

 ...مهرزاد پرهام فرزند

 ...مهرزاد علی ی نوه
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 ...و

 ...مهرزاد دیاکو با همنام

 با دوم؛ قدم تردید؛ و شک با اول، قدم! برداشت قدم. بود رسیده "مهرزاد " به و گذاشته سر پشت را "امینی"

 ...فرستاد میداد را پدرش بوی که مردی، آغوش در را خود... سپس و... حراصت و حرص

 :شد خوانده جواد؛ آقا توسط نامه وصیت حال؛ همان در

 و شود واگذار مهرزاد پدرام جناب به ام، دختر سرپرست که میدارم وصیت امینی، به معرف مهرزاد، پرهام اینجانب

 ...گیرد انجام خاطر تعلق ، مهرزاد دلسا م دختر به ام بانکی های حساب تمامی دارای

 :کرد زمزمه دلسا

 گرفته مرا کام ها تلخی هنوز چرا پس! نمیشوند؟ شیرین روزی مگر تلخی! بگو تو....نداشتم باور و بود تلخ حقیقت

 !اند؟

 *** 

 از پر خانه دارد. کند جمع را نیازش مورد های وسایل خواست او از و کرد رها کوچکش ی خانه درب دم اورا پدرام،

 گریه چقدر! بسه 》:زد نهیب خود به. کشید چنگ نحیفش گلوی بر هم باز بغض؛ سیب. شد خود خاطره

 همچو چشمانش از اشک پیش، ساعت چندین اتفاقات آوری یاد با اما 《.نباشه مشکت دم اشکت اینقدر!میکنی؟

 بر هق؛ هق هجوم. کرد بازی سرسره دخترک، های گونه روی و شد رها باشد، شده آزاد قفس از که ایی پرنده

 "...! چرا پس. بودی خوب همیشه که تو... مامان مامان؟ چرا ":گفت خود با کرد، بازی تاب او گلوی

 از را کوچکش دستی ساک رفت؛ اتاقش گوشه چوبی کمد سمت به. نبود ها سخن این برای وقت؛ بلعید؛ را حرفش

 بعد، کمی میکرد؛ آوری جمع را وسایل تر باسرعت هرچه نبود؛باید وقت. کرد پر آن؛ داخل های پوشاک و ها لباس

 ...میسپرد ذهنش در را چیز همه باید کرد، اتاق ی کنجه و گوشه ی روانه را نگاهش

*** 

. پارکاند ویال، بزرگ پارکینگ در را ماشین و شد عمارت راهی شد؛ گشوده ویال، زیبای و آهنین درب بوقی، تق با

 :اورد زبان بر و پاشاند دو آن روی بر لبخندی پدرام شد، پیاده ماشین از دلسا همراه به ندا؛

 .میارم خودم رو وسائل برین؛ شما -

 گاه ندا، که چند هر کردند، حرکت عمارت سمت به یکدیگر شانه به شانه و فشرد خود دست در را دلسا دست ندا؛

 میکرد احساس دلسا هم باز اما، میکرد، شرمنده را دلسا و میانداخت دلسا سمت به محبت با نگاهی گاه، بی و

 .کرد اعتماد خانواده این به میتوان



                 
 

 

 انجمن کاربر saadat6789|  آبنباتی های لبخند رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

18 

 

*** 

 و ظریف صدای با و زد دلسا روی بر لبخندی ندا،! میزد برق حیرت، از دلسا چشمان شدند، که عمارت وارد

 !ســـــمیه؟: کشید فریاد اش، شکننده

 :گفت میزد نفس نفس که طور همان و آمد بیرون عمارت ی زیبا و مدرن آشپزخانه از ندا، خود سال و سن هم زنی

 !خانم؟ بله -

 قوانینی واسش بگین هم نگین به. کنین راهنمایی صورتی اتاق سمت به(  کرد اشاره دلسا سمت به)  رو ایشون -

 .بده توضیح رو گذاشتن آقا که

 .خانم چشم -

 ...!بال بی چشمت -

 :گفت سپس نمود، دلسا خاکستری چشمان ی حواله مهربان ونگاهی رفت دلسا سمت به خانم سمیه

 ...بیاید من با-

 ...شد همراه(  سمیه) ها خدمتکار سرپرست با نگرید؛ می زیبا، و بزرگ عمارت به که طور همان دلسا

 دومین شدند، راهی چپ سمت به رسیدند، که پایان به گذاشتند، سر پشت را مارپیچ سپید و ارتفاع کم های پله

 پر چندین با کروی، ی شیشه! صورتی ی نفره دو و زیبا تخت با گلبهی، اتاقی! شدند وارد را چپی سمت اتاق

 ...زیبا واقعا اتاقی و تخت، همرنگ کمدی! صورتی

) بفرما:  گفت خانم سمیه به رو و شد اتاق وارد عجله با ، خدمتکار دختری! نشاند لب روی بر کمرنگ لبخندی

 ...بچینین کمد تو رو وسایل گفتن بزرگ آقای(  گرفت سمتش به را دلسا دستی ساک

 ...شد مشغول و گرفت را دستی ساک خانم سمیه

 :گفت دلسا به رو جوان، خدمتکار

 ...بگم رو قوانین برات باید -

 ...میشنوم -

 :داد ادامه و زد زل دلسا به غیض با خدمتکار،

 1! بخورن هم دور رو صبحانه و شن بیدار باید همه 7ساعت ها صبح اینجا، خدمتکارهای 12 از یکی!  نگینم -

 شب، 11ساعت و میشه خورده شام شب، 9ساعت و میشه سرو باغ در عصرونه 5 ساعت! میشه حاضر ناهار رسمی
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 رو عمل این کس هر نمیکنه؛ احترامی بی خانم سمیه به کسی اینجا...! بخوابن باید همه و میشه زده خاموشی

 ...میرسه رو حسابش خودش آقا بده، انجام

...! نبود اینجا سختی به ها برنامه هم میرفت که پادگان بود؟ آمده پادگان به مگر... شد گرد تعجب از دلسا چشمان

 ...!!نشد اتاق از ها خدمتکار کردن ترک متوجه که بود مشغول فکرش آنقدر

 ...خود و ماند خود

 ...آغاز و ماند خود

 ...ماند می

 ...باد بادا؛ چه هر

*** 

 :گفت خود به ناله با 《7:25》انداخت نگاهی ساعت به پوشید، را خود فرم ی مانتو عجله با

 !شد دیرم باز... وای -

 با که شود ورودی،خارج درب از خواست. کرد طی دوتا دوتا را ها پله گذشته، شب یاد با و شد خارج اتاق از

 :شد متوقف آشنا صدایی

 !دخترم؟ میری کجا -

 :داد سخن نقش هایش لب به خانمانه، زیبا، آرام، برگشت، خانم ندا سوی به لبخند با

 !کار سر رم می اجازتون، با -

 :گفت و کاشاند اش پیشانی بر شیرین و مصنوعی اخمی ندا،

 !چرا؟ کار اصال! امروز؟ چرا -

 ...برسم دیر نمیخوام! شدم مشغول که هس، روزی چند-

 !کنم رد مرخصی برات رو روزی چند یه بده، رو کارت محل شماره الاقل-

 ...نـــــــیـ-

 ...استراحت فقط امروز؛.! گفتم که همین -

 خشن ی چهره آوری یاد با اما... استراحت فقط امروز! میگفت راست ندا! داد را شماره و نشاند لب بر پهنی لبخند

 .کشید آسودگی سر از نفسی ونیز، به دیاکو ی روزه 3 سفر آوردن؛ یاد به با که کند منصرف را ندا خواست دیاکو؛
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*** 

 !ســـــــــمیه؟ -

 !کوچک؟ خانم جانم -

 !ندیدمش که من!کجاس؟ ها این عمو فرزند بگم خواستم... بال بی جانت -

 .میگردن بر زودی به! سفرن ایشون -

 ...یا! دارم؟ عمو دختر-

 ...بود غنیمت واقعا داشتن، عمو دختر! کرد شکر را خدا دل، در دلسا! داد تکان سری فقط سمیه؛

 *** 

 بعد روز سه

 از دست سمیه، صدای با! کند باز جای، خانواده، این دل در توانست و داد نتیجه دلسا روز شبانه های تالش

 پله مارپیچ مسیر. شد خارج اتاق از و زد گره اسبی دم را اش رنگ مشکی موهای. داشت بر رمان، کتاب خواندن

 .رساند میکرد، تمیز را سالن کف طی با که ایی، سمیه به را خود و نمود طی هارا

 !خانم؟ سمیه جانم -

 .بیار برام اونو شوینده، مواد مخصوص هس، رنگی زرد کیسه یک اتاقت، روی به رو اتاق تو برو -

 ...!چشم-

 قاب با ایی، سورمه اتاقی. کرد باز را آن روی به رو درب و گرفت نظر در را خود اتاق. کرد طی هارا پله مسیر سپس

 رنگ، آبی تخت روی از را کیسه و گذاشت بعد برای را زدن دید فرصت... زاویه هر در زیبا دختری های عکس

 .زد جنگ

*** 

 ...بفرمـــا -

 کار به دست کیسه، داخل مواد با و آورد لبانش رز تشکری لب زیر و گرفت دلسا دست از را کیسه خانم، سمیه

 .شد

 گازی که همینطور و زد چنگ میوهدان از خیاری نشست، اوپن روی و گرفت ندید را عمویش زن و عمو نبود دلسا،

 :گفت میزد، خیار به



                 
 

 

 انجمن کاربر saadat6789|  آبنباتی های لبخند رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

21 

 

 ...!روز همه این میکنی؟ تکانی خونه امروز چرا حاال! سمیه؟ میگما، -

 :آورد لب بر وپاسخ کشید اش شده خشک کمر به دستی و داد تکیه دیوار به را طی سمیه

 ...!خب میارن تشریف شون دردونه فرزند داره امروز -

 !خبر؟ بی اینقدر چرا! جدی؟ من خدای! وای -

 ...!هیچ به که هیچ! بفهمونه بهت میزنه زور داره صبح تا شب خانم ندا طفلی -

 ...!وا -

 ...!کن کمک خدمتکارا باقی به برو یا! شو آماده برو یا! نزن حرف اینقدر -

 ...!اخالق بد -

 ...!شد راهی ؛ اتاقش سوی به و نشد ش جواب منتظر

 ...امشب و

*** 

 صدای با. زد چرخی و نشاند لبانش روی بر لبخندی. بود خوب. انداخت نگاهی نیم خود به آئینه در آراسته؛ و تمیز

 احوال و سالم صدای. کرد طی کند را هارا پله مسیر. شد خارج اتاقش از و داد قورت را دهانش آب آیفون، زنگ

 :گفت رسایی و بلند صدای با و زد او به لبخندی پدرام، رسید؛ که پله انتهای به. گرفت فرا را عمارت کل پرسی،

 ...!شما عموی دختر هم این! بفرما -

... آمدند کنار لبانش از آرام، لبخندش؛آرام! رسید دلسا به و گرفت را پدرش چشمان مسیر محو لبخندی با دیاکو

 پس...! بود داده او به دیگر اطالعاتی که سمیه! بود کرده تعجب دیاکو دیدن از هم دلسا"!دلسا؟ ": گفت لب زیر

 خبیثی لبخند دیاکو...!! نداشت ها آن کردن سرکوب برای پاسخی که بود سواالتی از لبریز ، دلسا ذهن!؟...اتاق آن

 :گفت آمیز طعنه لحنی با و پاشاند لب بر

 ...!آشنا امسال! دوست پارسال... امینی خانم! به به! اممم -

 :زد فک حیرت با پدرام

 !رو؟ همدیگه میشناسین! دیاکو؟ -

 :داد پاسخ ندا دیاکو، جای به

 ...!همکارن باهم سالمتی نا! آره -
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 :گفت و زد دلسا به چشمکی

 ...!فهمیدم کردم رد مرخصی برات که روز همون از -

 :کرد دخالت سمیه

 دلسا به رو دیاکو شد؛ خالی که منطقه...!ناهار بیایین...! کرده ش خسته سفر راه. ندارین نگه پا سر رو دیاکو حاال -

 :گفت لب زیر ،

 .میدم نشونت-

*** 

 :شد بلند میز سر از نفر، اولین

 ...!خانم سمیه ممنون -

 ...!که نخوردی چیزی...! دلسا بخور -

 .شدم سیر! ممنون-

 .رسید اتاقش به و کرد رد را ها پله احتیاط با سپس

 رو اتاق درب کوبیدن بهم صدای بالخره، و قدم؛ صدای و. رسید گوشش به دیاکو کردن تشکر صدای ؛ بعد چندی

 ...!رویی به

 *** 

 !الو؟ -

 ..!مرض و الو -

 !خبرا؟ چه! تویی؟! لیال -

 !بزنی؟ ما به زنگ یه نباید تو! خبری بی...! عممه! په نه په -

 ...!بود شلوغ سرم کن باور لیال! اوه-

 ..بـهونــ -

 :گفت بلند باصدای و داد سر سری، سری خداحافظی. کرد قطع را حرفش درب، به تقه چند زدن صدای

 !کیه؟-
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 ...!خانم هستم هورا -

 ...!!داخل بیا -

 .زد دلسا روی بر لبخندی. شد اتاق وارد دلنشین، هیکلی و سبز، چشمانی با دختری هورا،

 !کنین صرف رو عصرونه بیاین بگم بهتون گفتن آقا! خانم؟ -

 ...!ندارم میل-

 :گفت من من با! زد چادر رو زیبا دخترک چشمان بر ترس

 !مــیشن عصبانی... عـــ ا... آقــ-

 :گفت تفاوت بی

 .بخوابم میخوام بزار تنهام هم حاال...! بشن -

 پخش بالشت روی بر را اش رنگ مشکی موهای و کشید دراز تخت روی. شد خارج اتاق از و گفت چشمی دخترک،

 .داد قرار هم روی را هایش پلک و کشید راحتی نفس. کرد

 سیخ. زدند پس را همدیگر دلسا؛ های پلک. کرد باز محکم را درب عصبی و خشن ی چهره با دیاکو...بعد چندی

 باز رنگ مشکی موهای روی دیاکو نگاه. نگرید دیاکو به زده؛ بیرون حدقه از چشمانی با و نشست تخت روی

 ...بعد ثانیه چند.ماند ثابت دلسا، ی شده گذاشته

 و کوباند دیوار به اورا. کرد شدن، بلند به مجبور اورا و گرفت دلسا نحیف های بازو عصبی، و خشن چهره همان با

 :زد نعره

 !داره؟ عواقبی چه مــــن؛ دســــتـــورات از کردن پـــــیچی ســــر میــــدونـــــی -

 :کشید نعره باز و کوباند دیوار به تر محکم را او ؛ نشندید که پاسخی

 !مــــــیدونی؟ -

 ...خورد سر دیوار، به تکیه دلسا،. کرد رها اورا. دید دخترک چشمان درون را اشک پرده که همین

 :گفت میرفت، بیرون درب از که طور همان دیاکو. خورد سر هایش گونه بر لجوجانه اشکی قطره

 ...خودت پای شد چی هر نیومدی؛! پایین میایی میشی آماده -

*** 
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. کنند پیدا دست اش رنگ مشکی موهای به دیاکو؛ چشمان نداشت دوست. انداخت سرش بر را طالیی حریر شال

 نگاه از! بود؟ مشکلی! زند تیپ نداشت دوست...! مشکی راحتی شلوار همراه به رنگ آبی ربع سه آستین تونیک

 و آمد بیرون اش داشتنی دوست اتاق از. میگرفت لرزه آن؛ نگاه سرمای از. میترسید...! داشت هراس دیاکو های

 آماده مشغول خانه آشپز در خدمتکاران. کرد طی آرام آرام را ارتفاع کم و مارپیچ ی پله. کوباند هم روی را درب

 دیدن با. داد هدیه دلسا به را نگاهش شهال. زد شهال بازوی به ایی سلقمه دلسا؛ دیدن با هورا. بودند دسر کردن

 :گفت ذوق با دلسا

 ...!هستن منتظرتون بیرون آقا -

 :گفت و داد تکان سری لبخند با دلسا

 !کجان؟ عمو زن و عمو -

 .میگردن بر جایی، تا رفتن -

 نفره 2 های میز از یکی پشت دیاکو. کرد باز خروج، قصد به را ورودی درب و داد تکان سری تایید ی نشانه به

 منتقل دلسا به گوشی، از را نگاهش دیاکو،. نشست آن روی به رو آرام دلسا. بود اش گوشی مشغول و بود نشسته

 پوزخندش دخترک، موهای روی بر حریر شال دیدن با. زد پوزخند و انداخت دلسا وضع و سر به نگاهی. کرد

 به دیاکو صدای. داد سوق درختان، و حیاط وسعت به را نگاهش و کرد نمکی با و کوچک اخم دلسا. شد تر عمیق

 :رسید گوشش

 ...!که میرسیدی خودت به الاقل-

 :داد پاسخ لجاجت با و شد تر عمیق نمکش، با اخم

 ...!مربوطه خودم به -

 .کنم تحمل رو ت نحس ریخت همینطور باید که میگم خودم برای...!  گم نمی خودت برای -

 هم قیمت گران چینی ظرف2 و گذاشت میز روی را شکالتی کیک. شد دلسا جواب مانع و آورد را عصرانه هورا

 به شکالتی، کیک خود دیاکو،برای رفت؛ هورا که آن از پس. داد قرار رنگ، سپید میز روی دلسا و دیاکو برای

 خورد؛ را شکالتی کیک از کمی فقط دلسا؛ اما! شد مشغول و برداشت داشت قرار میز روی که ایی قهوه همراه

 لب مینوشید؛ را اش قهوه از ایی جرعه که همینطور دیاکو...!سپرد کوری به را، اش شده تحریک اشتهای دیاکو،

 :داد تکان

 !که؟ میفهمی! شرکتی فردا از -

 !داد تکان تائید ی نشانه به را سرش آرام
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 ...!نشنیدم -

 !میگفت سخن مغرورانه که بود دیاکو صدای

 :داد پاسخ دلسا

 ...!چشم-

 !آورد زبان بر را نامش دیاکو شود، بلند خواست میز سر از دلسا، که همین

 !دلسا؟ -

 :چرخید دیاکو سمت به و آورد لب بر محو لبخندی. داشت را احساس بهترین لحظه آن در میگفت اگر نبود دروغ

 !بله؟ -

 !باشی شلخته اینطور ندارم دوست. بگیرم لباس دست چند برات بزن بیار یادم ظهر از بعد فردا-

 :گفت و کرد ایی قروچه دندان!شد فروکش دلسا های حس تمام

 ...!چشم... باشه -

 !بری میتونی -

 شکاندن در فقط و فقط! نبود بلد احساس! نبود بلد خواهی نبود؛عذر بلد خواهش! نبود بلد مدارا پسر این لعنتی؛

 ...هیــــــــچ دگر؛ و بود استاد دل،

. شد همجنس دو این بین نفرت متوجه دیاکو و برگرداند رو دلسا. رساند دیاکو میز سر بر را خود عجله با نگین

 :ریخت عشوه دیاکو به خاصی طنازی با نگین

 . آقا داره کار باهاتون تلفن -

 :گفت و برگرداند رو دلسا از تقلید به دیاکو

 ...بری میتونی -

 ....خوب....بود گرفته را حالش خوب....دیاکو...و...برلبانش شده خشک لبخند و نگین، به زد پوزخندی دلسا،

 *** 

 خوب دیاکو،. زد لبخندی"! دلسا؟ " شد اکو ذهنش در دیاکو صدای. کرد تن بر را ش طالیی -مشکی فرم مانتو    

. فشرد دست در را اش رنگ میشی کیف و کرد صاف را اش مقنعه گوشه...لطیف...قشنگ... زیبا... بود داده نوایش

 های پله راه...! بود شده راهی دیاکو اما؛ داشت محلت دیگر ساعت نیم. کوباند هم روی را درب و شد خارج اتاق از
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 هایش لب به. شد اضافه آنها جمع به. بودند صبحانه خوردن مشغول پدرام؛ و ندا. کرد طی را مارپیچ و سلطنتی

 :داد حرف نقش

 ...بیرون رم می اجازتون با -    

 :کرد قانع اورا دلپذیرش، سخن با ندا که کرد کمرنگی اخم پدرام    

 ...!عزیزم مواظبشه دیاکو -    

 ...شاید!بود؟ مراقب واقعا دیاکو؛ و... داد دست دلسا به خوشی احساس حرف، این با    

    *** 

 لبخندی با و آورد باال سر شهریار؛. کرد سالم آرام. بود داری بر نقشه مشغول جدیت با شهریار. شد طبقه وارد    

 .داد را سالمش پاسخ دلنشین؛

 ...!مهرزاد خانم ، سلـــــام -    

 غلیظ اخمش...! نیافت دیاکو از یی اثر اما چرخاند چشم. کرد خوش جا رنگ، سفید میز سر و کرد نمکی با اخم    

 ...!دلنشین شروعی.کند شروع را کارش و بگیرد ندید را دیاکو نبود کرد سعی! شد

    *** 

 را دلسا. کرد شل کمی را اش رنگ آبی پاپیون. شد طبقه وارد حد، از بیش مغروریت و آبی نگاه همان با دیاکو،    

 از پس و کرد باز را تاق درب شد؛ رد میز جلوی از و کرد اخمی. بود نوشتن ،ومشغول داشت دست در گوشی!نگرید

 :کند جا از را آن و رفت تلفن سمت به شد، بلند تلفن بوق...! کوباند هم روی را درب شدن؛ وارد

 !الو؟ -    

 ....!ابراهیمی...! میشناخت خوب را صدا این. انداخت طنین گوشش در ایی؛ ساله شصت مرد صدای    

 !دیاکو؟! الو -    

 ...!میشنوم -    

 !کنه؟ شروع کی از. کرده قبول رو پیشنهادمون صداقت، الوند_    

 :داد پاسخ. گرفت جای دیاکو، دار حالت های لب کنج کجی، لبخند    

 .کنه شروع میتونه...! خوبه اممم -    

 خداحافظ.چشم-    
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 ...خوب... کند چه میدانست خوب. کوباند بر را گوشی خداحافظی، بدون    

    *** 

 !نباشید خسته -    

 به رفتن از قبل شد؛ خارج اتاق از خسته دیاکو،. میکرد اعالم را کار اتمام و خروجی که بود شهریار آوای صدا،    

 :گفت و چرخید دلسا سمت

 ...!میرسونمت -    

 و گرفت را دلسا دست مچ حوصله؛ بی دیاکو!دیاکو؟ حضور با هم آن ماشین آن در بودن. کرد من دلسا؛من    

 ...کشید خود همراه

    *** 

. کرد اکتفا سری؛ دادن تکان به دیاکو،! داد تکان دیاکو برای دستی و کرد باز را رنگ سپید درب سبحان؛ مشتی    

 به جا هایش دست درون را اش رنگ یشمی کیف دلسا،. شد پیاده خود و کرد پارک پارکینگ ی انتها در را ماشین

 قدمی حرص، با دلسا؛. برسد عمارت به تا داد ادامه را خود راه دلسا، حضور به توجه بی دیاکو. شد پیاده. کرد جا

 !بود؟ بلد کردن خرج عاطفه مغرور؛ پسر این کمی میشد چه! گذاشت دیاکو سر پشت

    *** 

 قطع را گوشی پدرام، دقایق؛ چندین از پس. نگرید بود صحبت مشغول اش گوشی با که پدرامی به استرس با ندا    

 :گفت پدرام به رو ترسانیت با ندا! رفت ورودی درب سمت به عصبانیت با و کرد

 !شد؟ چی-    

 ...!بندازم عقب رو سفر این بتونم الاقل شاید!  کنم صحبت خردمند با باید -    

 !نریم؟ نمیشه -    

 ...!باهاش میکنم صحبت -    

 پله که همانطور و آمد بیرون اتاقش از دیاکو...!مبل روی بر ندا، جسم انداختن و سپید درب شدن بسته صدای    

 :گفت بلند میکرد، طی هارا

 !شد؟ حتمی رفتنتون پس -    

 :داد پاسخ و داد قوسی و کش را خود جان کم جسم ندا؛    

 .کنه کاری بتونه شاید رفته پدرت -    
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 .کنه کاری بتونه عمرا میبینم؛ شرکت از من که اوضاعی اون با. نمیتونه -    

 !بخوریم؟ رو ناهار. بزرگه خدا-    

 .نیست یک ساعت هنوز -    

 !گرسنمه من ولی -    

 بشه خورده ناهار باید 1 ساعت که اینه قانون! مامان -    

 ...!دیاکو بشه گذاشته قانون که نیست خارج اینجا -    

 !اینجا میارم هم جا همون های قانون کنم، زندگی اینجا قراره اگه! مامان شدم بزرگ خارج من -    

 ...گذشتیم ناهار خیر از! خب خیلی -    

 ...!آورد ندا لبان روی بر غلیظی لبخند "مــــامــان "گفتن با و داد سر عمیقی ی خنده دیاکو    

    *** 

 .شد وارد هورا و خورد درب به ایی تقه    

 :کرد تر لب هورا، شد؛ خیره هورا به منتظر و کرد جور و جمع را خود    

 ...!ناهار بیائین گفتن آقا -    

 روی بر لبخندی...!میداد یدک را رسمی یک ساعت عقربه، که ساعتی داد؛ هدیه ساعت به را چشمانش خیرگی    

 ...آورد می را ش حال ناهار،...بود گرسنه.کرد صادر را خروج ی اجازه و پاشاند لبانش

    *** 

! ایستاد! بودند شده زده باال سلطنتی صورت به طالیی؛-سفید های پرده که بود پهنی پنجره پله؛ راه مسیر در    

 !میشد؟ چه او انجام سر. زد غمگینی لبخند. بودند او دید ویال،در وسعت از نیمی! داد هدیه بیرون به را نگاهش

    *** 

 :گفت سخن میکرد، خالی اش لقمه روی را سبزی خورشت که همانطور و کرد برنج پر را بشقابش    

 !رفتنی؟ یا موندگارین! بابا؟ شد چی -    

 : گفت و نشاند خود ی چهره بر غمگینی حالت پدرام،    

 !بندازیم عقب رفتنو بخوایم که نیس جوری اون اصال شرکت وضعیت -    
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 .کرد ایجاد بدی صدای و خورد سر زمین سمت به دستانش، از قاشق، و کشید کشداری و بلند هین ندا،    

 :انداخت پدرام،طنین صدای    

 !متاسفم-    

    *** 

 کس خود بدن به. ببندد را کتاب و بردارد خواندن از دست شد باعث درب؛ به ممتد ی تقه چندین صدای شنیدن با

 .کرد جور و جمع را خود و داد قوسی و

 !داخل بیا -

 .بندید نقش را خدمتکاری درب،قامت چهارچوب

 .داره کار باهاتون. اتاقشون تو بیائین گفتن آقا خانم؟ -

 تونیک و کرد رها موهانش روی بر را آبی رنگ حریر شال. شد مصادر را خروج ی اجازه و جوید را خود لب پوست

 با و کوباند درب به تقه چندین و برداشت قدمی.شد خارج اتاق از و برخاست جا از...کرد صاف را اش رنگ بنفش

 .شد اتاق وارد دیاکو؛ صدای شنیدن

 ...دخترک های عکس همان...رنگ همان...اتاق همان.شد خیره اتاق به تعجب و حیرت با

 میکرد؛ اندازش بر پورخند با که دیاکویی سمت به. کشید هم در را خود های اخم دختر، های عکس دیدن با

 :دیاکو.زد سایه دیاکو، رنگ آبی چشمان به و کرد ریز را چشمانش. برگشت

 !خب؟-

 :آورد زبانش آغوش بر را بستند، می نقش ذهنش آغوش در که حرفی. شد گرد چشمانش مبهوت،

 !خب؟ چـی -

 :گفت کالفه و زد نیشخندی دیاکو،

 ...!!نداشتم هستی؛ هم کار فراموش اینکه از اطالعی اما ایی شلخته دونستم می! رفت؟ یادت زودی همین به -

 :کشید زبانه حرص، با

 !نـــیستم کــار فراموش مــن -

 :شنید جواب کالفانه

 .خرید ببرمت میخام شو آماده برو -
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 ...مــ نیس نیازی! خرید؟ -

 :کشید داد نسبتا

 !بشه؟ زده داد سرت باید حتما! برو گفتم -

 دل فقط! نبود؟فقط بلد مدارا مرد این...کرد عبور ذهنش از دگر، بار برای...دخترک گلوی بر شد چالنده بغض؛

 !بود؟ بلد نشاندن بغض!بود؟ بلد شکاندن

*** 

 !قشنگه اینم -

 همراه به زیبا و ظریف دوزی سینه با رنگ، شیری دامنی و کت که مانکنی سمت به دیاکو، صدای شنیدن با دلسا،

 : اما بود زیبا واقعا. شد خیره داشت،

 .باشه کافی کنم فکر. کردیم خرید خیلی! ممنون -

 حتی مرد این. گذشت و کرد مانکن به نگاهی حسرت با دلسا. شد رد فروشگاه جلوی از و داد تکان سری دیاکو

 ...نبود بلد هم تعارف

*** 

 :کرد قرار بر را تماس میشد، خیره خرید، بزرگ و کوچک های کیسه به که طور همان و شد جا به جا تخت در

 !لیال؟! الو؟ -

 .خودمم! دلی سالم -

 !خبرا؟ چه! خب؟!آها-

 !بزنم؟ زنگ دوستم به که باشه خبری باید حتما مگه -

 .بخونم فاتحه خودم برا باید میزنی زنگ برام وقتی شناسم، می رو تو که منی اما! نه که خبر -

 :لرزاند را گوشش پرده گوشی، پشت از لیال جیغ صدای

 !بیـــــشعوری خـــیلی-

 :گفت و داد سر ایی خنده آوای

 !داشتی؟ چـیکار خــــب -

 .ببینمت بیام گفتم بود؛ شده تنگ برات دلم -
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 !رو؟ خونه یا ببینی رو من -

 :لرزاند را گوشش پرده دیگری جیغ باز

 ...که واقــعــا -

 :گفت و داد سر دیگری خنده

 .ببین منو بیا! گرفته؟ جلوتو کی! خب خیلی -

 !بیام؟ فردا -

 .نمیشم تموم که من...! خواست دلت که وقت هر -

 ...4ساعت راس فردا، قرارمون؛ پس -

*** 

 گرفتن،به ژست کمی از پس و زد کجی لبخند. میکرد نمایی خود کمی آئینه جلوی و کرده پرو را لباس آخرین

 .شد راضی لباس، تعویض

 ...شام بیائین! خانم؟ -

 :گفت حرص با و کشید پوفی

 !میـــــام! چشـــــم -

 و زیبا طالطمی. افتاد می طالطم به اش قلب لبخند، هر با. زد لبخندی آینه داخل دخترک به و گرداند بر رو

 ...انداخت سر بر را حریری شال باز و کشید اهی...!خواستنی

*** 

 .خانم سمیه ممنونم -

 ...!جان نوش -

 :شد متوقف دیاکو صدای با که گیرد؛ رو و پیش در را اتاقش راه خواست

 !کار سر بیائی نیست الزم فردا از -

 :داد ادامه پدرام. دوخت چشم دیاکو دهان به زده، بیرون حدقه از چشمانی با و برگشت

 !چی؟ برای کار. کار سر بری که نمیکنم موافقت منم -
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 !داشت؟ افرادی چه دفاع،! آورد هم زبان به اما کرد، من من

 ...!وایسم خودم پای روی میخام من اما -

 :انداخت جریان در را خود ندا

 .مخالفم کردنت کار با منم. نه کار اما وایسا خودت پای روی! چی؟ برای کار من؛ عزیز آخه -

 نفرت...بود بیزار خانواده هم کلمات این از چقدر! مخالفت! مخالف. میریخت مخالف او برای دیوار و در

 ...حیف...نبود شکستن نمکدان و خوردن نمک اهل که حیف...شد پذیرا ناچار...داشت

*** 

 سر هایش گونه روی خودسرانه اشکی! نبود؟ جرم بودن دلتنگ و بود، دلتنگ چقدر. شد خیره یلدا عکس به

 گریه کنی، حس را مرگ و سرطان کنی؛ حس را گذاشتن تنها وقتی. نکرد ش اشک کردن پاک برای تالشی! خورد

 را اش داشتنی دوست دلربای ی چهره که بود فردایی کاش...نبود عیب هم دنیا های کار ی همه هیچ؛ که کردن

 ...میدید

 ...میداد ثمر و میکرد رشد که بود یی کاش درخت کاش،

 ...کاش

 *** 

 ...میزد سردی به رو ماه؛ بهمن هوای

 ...کننده حس بی و عمیق سردی

 .نگرید می دیده ساختمان، به و شده عمارت وارد لیال؛. رفت پیشواز به و پوشید را اش پالتو

 !ســـالم -

 :کرد هدیه نگاه دلسا، به و گرفته ساختمان از را نگاهش لیال؛

 ...!خانوم دلــــسا. ســـلــــام -

 .سرده هوا داخل، بیا! وایسادی؟ اونجا چرا -

 ...!افتاد راه ساختمان طرف به دلسا همراخ بود، داده قرار خود تماشائی ی سوژه را ساختمان که همانطور لیال،

*** 

 .شه کوفتت! دلسا میکنی زندگی جائی عجب! به به -
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 :شد گویا خود با دل در آورد، می بیرون را خود کت که حالی در دلسا

 !بود خونه این خوبی به هم دیاکو کاش -

 :گفت بلند و کرد مصنوعی ی خنده

 !نکردی ترک رو ات گذشته های عادت که هنوزم -

 .کرد پرواز لیال، سمت به گشوده، رویی با سپس؛

*** 

 .بزن سر بهم! دیدمت شدم حال خوش -

 :گفت پوشید؛ می را خود کفش که حالی در لیال،

 !نیومدم؟ و کردی دعوت -

 ...!کرد بدرقه را لیال هایش، چشم با و داد سر عمیقی ی خنده

*** 

 :گفت بشنود، دلسا که طوری جوید؛ می را سیبی تکه که حالی در ، مبل روی داده لم دیاکو؛

 ...!دوستاش پاتوق کرده رو اینجا شده؛ ساکن خونه این تو روزه دو خـــانومو؛! هــــه -

 هارا پله غیض، با و کرد ریز را هایش خاکستری. کشید منظم نفس چندین و داد سر عمیقی ی قروچه دندان دلسا،

 ...!را آبی چشم مرد های خنده صدای باشد نشنیده کرد سعی و کرد؛ طی

*** 

 !دارین؟ بلیط کی -

 :داد پاسخ میکرد رها مبل در را خود خسته، که حالی در پدرام،

 !دیگه روز دو میشه! شنبه چهار -

 :گفت و کرد گرد را هایش آبی

 !نیست؟ کم! میمونید؟ دیگه روز دو فقط-

 !برسونیم رو خودمون نشده دیر تا باید! میشه ورشکست داره شرکت -

 !شیم؟ ورشکست که میگیره پول! کارس؟ چه اونجا مگه خردمند -
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 !کنه گیری جلو که میکنه داره رو ش سعی تموم خدا بنده اون -

 !بزارین سرمایه روش تونید می! هست هم من شرکت ضمن، در...! خدا بنده! هــه-

 .بگذره خیر به امیدوارم! بزرگه خدا -

 .امیدوارم -

*** 

 پر چندین و کروی های شیشه روی بر اش خاکستری چشمان. میداد اندیشه آینده به و کشید دراز خود تخت در

 ...!همین!میکرد توکل خدا به باید.شد خیره آن، در صورتی

 ...!وجودش به برسد چه. بخشد می آرامش اسمش که کسی همان خدا؛

*** 

 خیره ساعت به. آورد فرود موهایش روی بر را رنگی بادمجانی شال و کرد مرتب را اش ربعی سه آستین تونیک

 آمد بیرون رنگش گلبهی اتاق از کرد؛ عجله. میشد راهی شرکت به دیاکو دیگر، ساعت نیم! رسمی 《7:00》شد

 نگاه آمد؛ جلو خجالت و حیا با. بودند شده خیره دلسا به منتظر و نشسته، میز دور همه. کرد طی را پله راه مسیر و

 روی به رو و کرد کمرنگی اخم دلسا...!  کرد خوش جا لبانش بر پوزخندی و چرخید اش بادمجانی شال روی دیاکو

 گوش در پدرام؛ صدای که شدند خوردن مشغول. پاشاند دلسا روی بر ایی مادرانه لبخند ندا،. کرد خوش جا ندا،

 :پیچید دلسا

 !هستی؟ دخترم مواظب! نکنما سفارش دیگه! دیاکو -

 :گفت اجبار با و کرد رنگی پر اخم دیاکو،

 !پدر بله -

 منتخب را اجبار که بود دردناک واقعیت مگر!..اجبار؟ چرا. آمد درد به دیاکو اجباری لحن از دلسا؛ کوچک قلب

 ...سپرد کوری به را اش اشتها و شکاند را دلسا قلب دیگر، بار برای دیاکو! کرد میل میلی، بی با را صبحانه!..میکرد؟

*** 

 و ریز های برگ... میخورد غبطه بودند، داده ثمر و کرده بلند سر که درختانی حال به... میزد قدم آرامی به باغ در

 لذت پاهانش، زیر شده؛ خشک های برگ شکستن صدای از چقدر و کرد خورد پاهانش زیر را شده خشک درشت

...! داد را اش مشکی موهای کردن نوازش ی اجازه نسیم؛ به و کرد خوش جا سفید، ی نفره 2 تاب درون... برد می

 بافته، هنگام مادرش که شعری! کرد عبور ذهنش از شعری ناگه؛...! داد تاب کمی را خود و گذراند لبانش از اهی

 :خواند و چکید چشمش از ایی سرانه خود اشک! بود آورده زبان او،به برای موهایش، کردن
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 ...سخته ندیدن رو تو...سخته کشیدن نفس》

 ...سخته نرسیدن تو به عاشقی؛ تاب و پیچ تو

 ...بردی مو آرزو همه سپردی، غمام به منو

 ...نبردی اسممو بار یه بردم، اسمتو جا همه

 ...سوزوندی هیزمو همه زمستون، شب ی واسه

 《...نموندی خونمون توی کور، ی پنجره ی واسه

*** 

 و کشید کارمندان از یکی با صحبت از دست دیاکو، دیدن با شهریار. شد طبقه وارد شیک؛ و رسمی شلوار و کت با

 : گفت ایی زده متعجب لحن با سپس کرد، سالمی.افتاد راه به دیاکو، سمت به

 !کو؟ دلسا پس -

 :داد آوا بدی لحن با و کرد اخمی دیاکو،

 دلسا؟ -

 .هست مهرزاد... امـ خانم منظورم منظورم، نـــه؛ نـ،-

 : گفت و انداخت شهریار سمت به بدی نگاه دیاکو؛

 !نمیاد دیگه -

 !چـــرا؟-

 :گفت تفاوت بی

 !کنه کار نمیخواد -

 .شد( دیاکو اتاق) رئیس اتاق وارد شهریار؛ مبهم و گنگ نگاه به توجه بی و

. پاشاند صورتش روی بر خنکی آب و شد خانه آبدار وارد اش، شدید قلب تپش و شدن داغ از متعجبانه شهریار،

 شورش به قلبش باز دلسا، رنگ خاکستری چشمان آوری یاد با که بود نشده کم ش قلب طالطم از ایی ذره هنوز

 ...!افتاد

 *** 

 :کاشت پدرام های گونه روی بر آرامی ی ه*س*و*ب و شد بلند پا ی پنجه روی
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 ...!!عمو خداحافظ -

 ...!!گلم بزار جریانم در افتاد اتفاقی هر...!! عمو دل عزیز حافظ خدا -

 :گفت و زد کمرنگی لبخند

 ...!!چــشم -

 محبت آغوش در را یکدیگر. کرد پرواز بود، استاده پدرام کنار اشکش، از ظریفی ی پرده با که ندائی سوی به

 ...!دادند سر ه*س*و*ب باران و کشیدند

 :ندا

 !باش خودت مراقب! دلسا خداحافظ -

 ...همینطور هم شما! عمو زن چشم -

. خورد گره دیاکو، خشمگین رنگ آبی نگاه با اش خاکستری نگاه که گرداند بر رو. آمدند بیرون یکدیگر، آغوش از

 :انداخت دلنشین و محکم طنینی دیاکو؛ صدای. گرداند بر دیاکو از رو و گزید را لبانش

 !بریم؟! باشه بس کنم فکر -

 :داد پاسخ سپس و انداخت خانه بزرگ محیط و دلسا به نگاهی پدرام،

 .بریم -

*** 

 !کرد خوش جا اوپن، روی و کرد سوءاستفاده ها خانه صاحب نبود از

 !هورا؟ -

 :گفت لبخند با و برداشت کردن پاک سبزی از دست هورا،

 !خانم؟ بله -

 !نمیگیره داره دلم -

 ...!کنید گرم سر رو خودتون -

 !!آخه؟ چطوری -

 ...!بخونید کتاب یا بزنید قدم بیرون محوطه توی بدونید، مایل اگه -
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 : گفت و رفت فرو فکر به

 !کتاب؟ -

 ...!داره جالبی های کتاب اینجا؛ های کتابخونه! خانم بله -

 !نیستم بلد رو اینجا خیلی بدی؟ نشون بهم رو کتابخونه راه میشه -

 :گفت شست می را دستانش که همانطور و شد بلند هورا،

 ...!!بیائین همراهم!! البته -

*** 

 !!!داره قفسه و بزرگه چقدر اینجا هورا؛ وای -

 :داد آوا خانم، سمیه که دهد پاسخ خواست، هورا،

 ...!میشه عصبی بیاد آقا! بده انجام رو کارت بیا...! هــــورا -

 همانطور و کشید بیرون را رمانی کتاب ها قفسه درون از...کتاب انواع و ماند دلسا و شد خارج درب از عجله با هورا

 و زد را ورق اولین! کرد خوش جا آن، درون و کشید بیرون چوبی میز از را چوبی صندلی نگرید؛ می جلد به که

 ...شد مجازی دنیای وارد

*** 

 : داد آن به را حواسش و برداشت خواندن کتاب از دست نگین، صدای شنیدن با

 .نباشین خسته!! آقا سالم -

 !کجاس؟ دلسا -

 :داد پاسخ کالفگی با نگین!کرد تیز را هایش گوش خوشحالی؛ با

 ...!کتابخونه -

 ...!کنین حاضر و شام! خب خیلی -

 ...!چشم -

 ...شاید!گرفت؟ می را سراغش مغرورانه که بود دیاکو او آیا! آمد فرو دخترک قلب بر خوشحالی، تیر

*** 
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 :آمد ندایی و شد زده کتابخانه درب به ائی تقه

 ...!شام بفرمائید! خانم؟ -

 ی قفسه به را آن و نقشید ذهنش در را شماره " 75 " ی شماره! شد خیره آن روی ی شماره به و بست را کتاب

 آورد یاد به که برود شام میز سمت به که خواست و کرد طی را کتابخانه خروجی مسیر...!گرداند باز خود، مخصوص

 .شد روانه اتاقش سمت به روسری، قصد به و جوید را خود لب پوست حرص با. ندارد سر بر روسری

*** 

 :گفت خانم سمیه به نگین، ی خیره نگاه به توجه بی و کرد مرتب را سرش روی بر رنگ قرمز شال

 !بود خوشمزه واقعا! خانم سمیه ممنونم -

 ...!دلسا بخور -

 .شدم سیر! ممنون -

 بر دلسا از را رویش و رفت هم بر دیاکو، ی چهره که برگشت سمتش به لبخند با! کرد حس را دیاکو نگاه خیرگی

 ...!گرداند

 دانست می خدا!!!شد راهی اتاقش، ورود قصد به پله؛ راه مسیر سمت به و انداخت باال ائی شانه تعجب و ناراحتی با

 ...عسل از تر شیرین...شاید و...تلخ! است انتظارش در نوشتی سر چه

*** 

 امروز، اتفاقات به و کشید عمیقی نفس. داد آزادگی نقش اش مشکی موهای به و داشت بر را رنگ قرمز شال

 ...شیرین اتفاقات با...دیگر روزی امید به... و...!سپرد تختش آغوش گرمی به را خود دقیقه؛ چند از پس! شد مفکور

*** 

 ...برد فرو موهایش، انبوه در را دستانش و شد نیمخیز. سپرد بیداری به را چشمانش ساعت؛ زنگ صدای با

 سمت به و شد بلند جا از! میرفت ش کار محل به دیاکو دگر، ساعت نیم!! رسمی 《7:00》 شد خیره ساعت به

 سبز شال سپس؛...بپرد سرش از کامال خواب، تا پاشاند زیبایش صورت به را خنکی آب! افتاد راه به دستشوئی

 .کرد روانه را خود "هال" ی محوطه سمت به و انداخت سرش روی بر را رنگی

      *** 

 جوید، می را لقمه که همانطور...!! کاشت دهانش درون را آن آن؛ به پنیر کردن اضافه با و کشید نان درون را مربا

 :سپرد گوش خانم سمیه و دیاکو گوی و گفت به
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 ...!دیاکو بخور -

 .برم سریع باید. شد دیرم! سمیه ممنون -

 !بخور اونجا میکنم درست لقمه برات پس -

 ...خداحافظ! ندارم وقت! سمیه نه -

 ی لقمه و انداخت باال ایی شانه...رفت خروجی-ورودی درب سمت به و زد چنگ را اش رنگ ایی سورمه کت سپس

 بلند میز، سر از و کرد تمیز را دهانش دور کاغذی دستمال با. کشید باال را چائ لیوان. داد قورت را شده جویده

 : شد

 ...!خانوم سمیه مرسی -

 ...!!دلسا بخور -

 .شدم سیر! ممنون -

 ...افتاد راه به کتابخانه سمت به کتاب؛ آن ی ادامه خواندن امید به

*** 

 مخصوصش میز از را چوبی صندلی! شد روانه چوبی های میز از یکی سمت به نگرید؛ می کتاب به که همانطور

 :گفت خود با...! خوشید جا آن درون و کشید بیرون

 !23 صفحه! آهان! بودم؟؟ کجا!!! خـــب-

 .شد خواندن به مشغول و کرد باز را "23" ی صفحه

 : که خواندید می فقط ساعتی؛ چند حدود...!!! گذشته های بدبختی از شدن غافل بود زیبا چه

 ...!نباشین خسته! آقا سالم -

 .دارم کارش اتاقم، تو بیاد بگید دلسا به -

 .آقا چشم -

*** 

 ...شد اتاق وارد دیاکو؛ صدای شنیدن با و زد درب به ایی تقه

 :دلسا

 !داشتید؟ کاری من با -
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 :گفت میشد نیمخیز تختش روی که حالی در دیاکو،

 !آره -

 :داد ادامه دیاکو که میکرد تماشایش منتظرانه

 فوت که نامزدم احترام به اما بگیرم جشن خوام می مناسبتش، به! شده اول کشور تو ما، شرکت پوشاک طرح -

 ...کوچیک جشن یه...! باشه بزرگ خیلی جشن، خوام نمی شده؛

 !آد؟ می بر من از کاری چه خب؛ -

 : بست را چشمانش و کشید عمیقی نفس دیاکو،

 !نیستی دعوت تو -

 :داد ادامه! کرد پایمال پایش، زیر را دخترک غرور خوب چه دیاکو و

 !نیای بیرون اتاقت از اصال هم یا بیرون؛ بری خونه از یا دیگه، روز دو میشه که جشن؛ زمان خوام می ازت -

 و لرزان صدای با و انداخت زیر به سر! غرورش؟ شدن خورد برابر در گوید توانست می چه و کرد سکوت دلسا

 :داد پاسخ معصومی

 ...!یومدم نمی هم میکردید دعوتم -

 :گفت و داد تکان تائید ی نشانه به سری

 !خوبه -

 !شد راهی اتاقش سمت به و آمد بیرون اتاق از دخترک، های عکس به توجه بی و برگرداند رو مغرور مرد از

 بر را اش پشیمانی که بود ها حرف آن از تر مغرور اما؛ گشت پشیمان نادرستش؛ رفتار از بار؛ اولین برای دیاکو،

 ...بیاورد زبانش یا و خونسرد ی چهره

*** 

 !ناهار بیائین خانم -

 :کشید فریاد تقریبا

 !ندارم میل -

 ...اما -

 ...!بخوابم خوام می برو حاال...! کنی اذیتم نکن سعی! گفتم که همین -
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 !نداشت؟ میل واقعا و است رفته شهال که داد اطمینان خود به نشنید؛ که صدایی

*** 

 کجاس؟ دلسا پس -

 ...!ندارن میل گفتن! آقا -

 :گفت اش؛ پشیمانی آشوب به توجه بی و داد دلسا به را حق بار؛ اولین برای

 ...!ببرین براش! س گرسنه میدونم -

 ...آقا چشم -

*** 

 شماره کتاب آوری یاد با ناگاه بود؛ رفته سر اش حوصله...! گذاشت اتاق از یی گوشه را؛ بلوری سینی و خورد را غذا

 : کشید فریاد!! رسید ذهنش به فکری...! شد خاموش دیاکو؛ آوردن یاد به با اما پرید جا از "75" ی

 هورا -

 : شد اتاق وارد سراسیمه هورا،

 !خانم؟ بله... بـ -

 :گفت و کرد اشاره سینی به

 ...!بیار برام رو "75" ی شماره کتاب هم کتابخونه توی از!  ببر رو سینی این -

 :کرد بلند را سینی و شد خم و کشید عمیقی نفس هورا

 .خانم چشم -

*** 

 ولع با و کشید دراز تخت روی شوق با...! شد ورقه آن کتابی، های نوشته خواندن مشغول و گذراند دیگری ورق

 چه و میشد چالنده گلویش در بغض هم اوقات گاهی! میزد لبخند ها وقت گاهی... شد ها نوشته خواندن مشغول

 به!  برداشت کتاب خواندن از دست اش؛ گوشی زنگ صدای شنیدن با...!قصه دخترک بر سوزاند می دل بسا،

 : کرد لمس را اتصال ی دکمه ناپذیری، عطوف خوشحالی با! بود لیال! کرد نگاه شماره

 ...!لیال سالم! الو؟ -

 !خوبی؟. عزیزم سالم -
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 !چطوری؟ تو ممنون؛ -

 ...!خوبم! هی -

 !داشتی؟ چیکار! خب؟ -

 !رفتن؟ اینا عموت! راستی؟! بپرسم رو احوالت زدم زنگ! هیچی -

 :داد پاسخ و کشید آهی

 ...رفتن! آره -

 !کنم خداحافظی باهاشون نداشتم فرصت اصال! ببخشید -

 ...!شد یهوئی! نداشتن رفتن قصد! حرفیه؟ چه این عزیزم نه-

 !شرمنده هرحال به -

 ...!عزیزم شرمنده دشمنت -

 !نداری؟ کاری! گلم خب -

 !بزنی زنگ برام نکن فراموش فقط...! نه -

 .خانم دلسا چشم -

 ...!خداحافظت -

 ...!خدانگهدار -

 ...!شد خواندن مشغول باز؛ و کرد باز را کتاب! گذاشت رنگ صورتی میز روی و کرد قطع را گوشی

 *** 

 به و آرام را پله راه های مسیر و داد سر ممتدی و عمیق های نفس. کوباند هم روی را درب و آمد بیرون اتاق از

 دیاکو به را خود و کشید عمیقی نفس. بود صحبت مشغول دست، به گوشی نگرید؛ را دیاکو...! کرد طی تدریج؛

 "میگیرم تماس بعدا ": گفتن با دلسا، دیدن با ؛ دیاکو! کرد نزدیک

 :داد دیاکو،آوا به رو سرد؛ لحنی با دلسا؛! کرد تماشا را دلسا پرسشگرانه، و انداخت باال را خود ی ابرو تای یک

 ...!ببینم رو پدرم مادر، خوام می -

 :داد پاسخ دلسا؛ سرد لحن از حرص با دیاکو،
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 !داریشون؟ مگه -

 رنگ؛ آبی مغرور مرد این چرا. خورد سر هایش گونه روی بر براقش رنگ خاکستری چشمان از نمناکی، اشک قطره

 !میگذاشت؟ دست هایش ضعف نقطه روی

 که نبی، یعقوب همچو بود دلتنگ! کرد نگاهش ملتمسانه اما سنگی، قلب و یخی، چشمان با سکوت؛ با جواب؛ بی

 :داد پاسخ دلسا؛ ی گرانه التماس و خیره نگاه از کالفه دیاکو؛...! بود یوسفش دلتنگ سال 37

 ...نکن خوش رو دلت ولی...! میکنم سعی فردا! نه االن -

 بود اش ملتمسانه های نگاه تمام جواب نکردن خوش دل فقط...! شد فروکش دلسا ناب های حس تمامی

***** 

 《سیزدهم فصل》

 :دلسا. کوباند درب به ممتد ی تقه چندین

 ...!!!!داخل بیا! کیه؟ -

 .پاشاند لبانش روی بر عمیقی لبخند دلسا؛ دیدن با.  کرد باز را درب آرامی به

 .اتاقشون برین گفتن آقا!خانم -

 سری! باشد؟ شده دعوت این باعث میتواند چیزی چه یعنی. سپرد گردی به را اش رنگ خاکستری چشمان تعجب؛

 از و کرد رها اش مشکی و بلوند موهای روی بر را رنگی بهاری شال. شد خارج شهال؛ و داد تکان تائید ی نشانه به

 .کوباند دیاکو، اتاق درب به تقه؛ چندین و کرد طی را مسیر. شد خارج اتاق

 ...تو بیا -

 خوشبو خنک عطر دستش؛ ساعد به که درحالی دیاکو؛.کرد وارد را خود جسم و کشید پایین آرامی به را دستگیره

 :گفت دلسا به کردن نگاه بدون پاشید، می وتلخی

 !شو آماده برو -

 گره دلسا نگاه در را نگاهش و آورد باال سر دیاکو، علت؟ چه به شدن، آمده... کرد گرد را هایش چشم متعجبانه،

 :آورد دلیل و کاشت لبانش روی بر ملیحی لبخند خاکستری، های شده گرد دیدن با. زد

 مادرت؟ پدر پیش بری نمیخوای مگه -

 :گفت تاکید با و شد تر غلیظ دیاکو لبخند... شد چالنده دخترک وجود بر ترس
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 ...!!!دیدنشون بری -

 .داد تکان تائید ی نشانه به بار چند را سرش عجله با و شد گذاشته دلسا لبان بر دلربائی، لبخند

 :گفت آرام دیاکو

 ...شو حاضر برو پس -

 ذوق با و شد خارج اتاق از چهره؛ زیبا دخترک های عکس به توجهی هیچ بدون دلربا، لبخند همان با دلسا

 ...شد اتاقش وارد چشمگیری،

 **** 

 خوابه اون و نویسم می اون واسه شب هر که قلبم، تو هست، یکی

 تابه بی همه این من قلب که اونه واسه بدونه، خوام، نمی

 دیوونه دل این همدم شده دوباره خودکار، یه کاغذ، یه

 خونه نمی اونو بازم کسی و اشکه از پُر خیسه، که نامه، یه

 ره می داره گفت دفعه یه اتاقم توی جا همین روز یه

 بگیره غصه دلشو نخواستم آخه نگفتم چیزی

 میرم می که دونستم می بست می که درو کردم می گریه

 بگیرم راهشو جلوی تونستم نمی بود عزیزم اون

 تنها بمیرم نبینم اونو که برسه روزی یه ترسم می

 جا این کنم می جون دارم بدونه خوام نمی کن کمک خدایا

 دیوار رو ساعت تاک تیک شکنه می داره اتاقو سکوت

 انگار نمیاد دیگه که من باورِ بشه خواد نمی دوباره

 ( پاشایی مرحوم -خودکار ،یک کاغذ یک)

 :برداشت پخش؛ مشغول آهنگ به دادن فرا گوش از دست دیاکو؛ صدای شنیدن با

 !داری؟ ائی برنامه چه فردا واسه -

 :داد پاسخ غلیظش، های اخم همانند حالتی با. کشید درهم را هایش اخم جشن، روز یادآوری با
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 ...!دوستم پیش برم داره احتمال -

 !دوستت؟ -

 ...!لیال...! دیدنم بود اومده که کسی همون. آره-

 !دیگه؟ میری امشب از -

 :کرد تر غلیظ را هایش اخم

 .فـــردا از -

 ...زد پا و دست تنهایی، برزخ در باز دلسا؛ و کرد رها پاسخی هیچ بی اورا دیاکو؛

*** 

 :شد جا به جا تختش درون

 !الو؟ -

 !دیاکو؟ الو -

 !بگو کارتو. شهریار خودمم -

 !مونده؟ هم ای دیگه کار. کردم پخش هارو پستال کارت -

 !!"عقیقی " کردن راضی مونده فقط...! کردم ردیف هارو کار ی همه...! نه -

 ...!میکنم ضمانتش -

 .فعال! خوبه -

*** 

 ماشین سوئیچ! بود کرده برابر چند را اش زیبایی رنگ، کرم پاپیئون و مشکی، پیرهن و رنگ کرمی شلوار و کت

 -خروجی درب به و کرد طی را سلطنتی ی پله راه مسیر. شد خارج اتاق از و زد چنگ را اش مشکی ی ماکسیما

 : کرد متوقف را هایش قدم صدائی. شد نزدیک ورودی

 !دیاکو؟ کجا -

 !سمیه بیرون میرم -

 ...بعد بخور رو عصرونه -
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 .فعال. بخورین شما. ندارم میل! سمیه نه -

 کارهای از وقت هیچ او! انداخت باال ایی شانه سمیه؛.کوباند هم روی را درب و شد خارج درب از عجله با سپس؛

 ...بود جهنم برایش این؛ و...! نمیآورد در سر دیاکو،

 ...جهنم

 *** 

 بر را خود. زد چشمکی آئینه درون دخترک به. کرد جمع سرش باالی در را اش شده شانه رنگ مشکی موهای

 پذیرا را بودنش خوب هم دیاکو کاش. بود خوب! کرمی شلوار و شال و ایی قهوه کیف و مانتو کرد؛ انداز

 و داده سلطنتی مبل روی نگرید؛ را دیاکو. کرد طی تدریج، به را مارپیچ های پله و کرد باز آرامی به را درب...میشد

 :گفت حالت همان در دیاکو، که بیاورد زبان به حرفی خواست.  بود اش گوشی مشغول

 !شدی؟ حاضر -

 مبل روی از و تکانید تائید ی نشانه به سری. داد قرار خود تماشائی ی سوژه را دلسا و آورد باال را سرش سپس

 :شد بلند

 ...!بیا همرام -

*** 

 کوچک قلب زد، که حرفی با و کشید پائین را ماشین شیشه دیاکو؛. بست آرامی به را در و شد پیاده ماشین از

 :کشید آتش به را دلسا

 !باش خودت مواظب -

 با میکرد همچین دیاکو چرا. داد قرار اش قلب روی را دستش...!! آسفالت روی ماشین، چرخ شدن کشیده سپس،

 بدرقه را ماشین نگاهش با و گزید را خود لب! بود؟ نداره هم اش صاحب به اش، تصاحب ی اجازه حتی که قلبی

 :فشرد را لیال ی خانه درب زنگ دلسا؛ دید از ماشین شدن محو از پس. کرد

 !کیه؟ -

 !لیال کن باز -

 ...اآلن دلسا؟ تویی -

 ...بود درب شدن باز ی دهنده نشان که تیک، صدای و

*** 
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 :گفت و نوشید پرتقال شربت ائی جرعه

 !نیستم؟ که مزاحم -

 :نشست لیال ی چهره بر دلنشنی اخم

 !دلـــــسا -

 :گفت و کرد بانمکی ی خنده

 !خبرا؟ چه! لیال خب -

 ...!داغ داغ دارم یکی! کنم عرض چه که خبر -

 :گفت خوشحالی ولع با دلسا

 !خــــــب؟ -

 :گفت مرموز لحنی با لیال؛

 !میشناسی؟ رو راشاویر -

 :گفت تعجب با

 !راد؟ کریمی راشا آها،! راشاویر؟ -

 ...خودش!  آره -

 !خب؟ -

 ...!کرده خاستگاری دیاکو از رو تو -

 :گفت غیض با. نشاند اش پیشانی روی بر اخمی

 !میدونی؟ کجا از تو -

 !!!میشنوه رو قضیه تمام...! دیگه میکنه کار اونجا هم هادی! "آریا" شرکت میره راد؛ کریمی آقای این گویا، -

 ...!لیال بیخیال -

 !کنی؟ قبول نمیخوای یعنی! اِ اِ اِ -

 !کنم قبول بخوام که نگفته من به چیزی اصال دیاکو -

 !میکنی؟ قبول بگه؛ اگه یعنی این و -
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 :گفت کالفه

 ...!خیال بی! لیال نه -

 ...!سالته 21 سالمتی نا! کنی؟ روشن خودتو نمیخوای چرا -

 ...نه فعال! نه -

 ...دانند خسروان خویش، مملکت صالح! بگم؟ چی -

 ...رفت فرو فکر به و نزد حرفی دلسا

 !بود؟ نداره اطالعی هیچ او به دیاکو چرا

 !زند؟ پا دستو خبری بی برزخ در دخترک، داشت دوست دیاکو چرا

 !بود؟ بودنش،( قیم)سرپرست هایش، کار دلیل آیا،

 !بود؟ اش سرپرستی هایش، کار تمامی دلیل آیا

 ...آیا

*** 

 .برداشت دادن ندا و کردن صحبت از دست اش؛ گوشی زنگ صدای شنیدن با

 را اتصال ی دکمه و جوید را خود لب پوست... بود ناشناس شماره، انداخت، اش گوشی ی صفحه به نگاهی نیم

 :کرد لمس

 !الو؟ -

 !عمو ی دلسا سالم، -

 .شد نمایان دلسا دید بر خوشحالی؛ ی زاویه

 ...!عـــمــــو ســـلــــام -

 !عزیزم؟ خوبی -

 !خوبه؟ حالش عمو زن! چطورین؟ شما! ممنون -

 !نیستی؟ خونه! خوبه چی همه! عمو خوبه -

 :داد آوا متعجبانه
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 !چطور؟ -

 ...!نیستی خونه گفت بپرسم؛ رو حالت دیاکو زدم زنگ -

 : داد پاسخ و داد سر مصنوعی ی خنده

 ...!بزنم دوستم به سری اومدم! عمو آره -

 !میگذره؟ خوش ما بدون خب... اینطور که-

 :داد پاسخ زده خجالت

 ...!حرفیه چه این -

 !شد بلند پدرام ی خنده صدای

 !خداحافظ من طرف از...! ندا میدم رو گوشی -

 ...!خداحافظ -

 :رقصید گوشش در ایی مادرانه صدای بعد؛ چندی

 ...!دلسا سالم -

 !میره؟ پیش خوب شرکت های کار! خوبین؟! عمو زن سالم -

 !نیست معلوم اش نتیجه کنم؛ عرض چه که هم شرکت های کار! خوبیم ممنون -

 !میشه درست که انشاهلل -

 !!!انشاهلل -

 !ندارین؟ برگشت قصد -

 ...!!!شرکته های کار درگیر همش که عموتم! نکنم فکر ثانوی اطالع تا -

 !بگذره خیر به که امیدوارم -

 ...!شنیدم صداتو شدم خوشحال دلسا؛ خب. بخواد چی خدا تا -

 !ندارین؟ کاری خب! عمو زن همچنین -

 !دوباره دیدار امید به! نه -

 .خداحافظ پس؛ -
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 ...!خدانگهدار -

 :گفت کنجکاوانه لیال. کرد قطع را تماس

 !بود؟ عموت -

 ...!آره-

 :داد آوا بعد ائی لحظه. داد تکان تائید ی نشانه به سری لیال؛

 !چطوری؟ تهران بام با شب، برای -

 :گفت شرمزده

 ...!میشه زحمت... آخه -

 :داد ندا و کرد نمکی با اخم لیال؛

 !هــــا نشنوم اینا از دیگه! زحمتی؟ چه -

 ...داد فرا گوش لیال، سخنان به باز؛ و زد زیبایی لبخند

*** 

 !حاضری؟ دلسا -

 .حاضرم من -

 :هادی

 خانوما؟ بریم -

 :داد پاسخ لیال

 !بریم آره -

 : هادی

 !کردی؟ کم گازو زیر لیال -

 : داد پاسخ میکرد خاموش را برق کلید که درحالی لیال

 !آره -

 .کوباند هم روی را درب هادی؛ و آمدند بیرون هال درب از همگی سپس
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 *** 

 می دیده شهر؛ زن چشمک های چراغانی به و بود ایستاده زیادی نسبتا ی فاصله با هادی؛ و لیال از جدا

 ...گسترانید

 را نگاهش و گذراند خود لب از آهی...!بودند شهر عظیم وسعت تمامــی گر نظاره دارش؛ غم رنگ خاکستری نگاه

 ی زده حسرت و خیره نگاه ی متوجه که بودند خود های صحبت گرم انقــــدر آنها؛...داد سوق لیال سمت به

 ...سپرد شهر وسعت به و گرفت را نگاهش...نشدند دلسا

 :داد پاسخ و آورد بیرون را تلفن... کرد حس کیفش درون را همراهش تلفن ی ویبره

 !الو؟ -

 : رسید گوشش به دیاکو ی خسته صدای

 !دلسا؟ کجائی -

 : گفت زده متعجب

 !چطور؟ -

 !نیست خونه کسی که میده نشون اینطور اما! دوستت ی خونه دم دنبالت اومدم -

 :گفت خجالت و حیا با

 ...!تهران بام اومدیم -

 ...!دنبالت میآم وایسا! تهران؟ بام -

 را آسمان وسعت که شب، سیاهی باز و داد جا کیفش درون را اش گوشی...کننده خسته و ممتد های بوق سپس؛ و

 :گفت و کرد دلسا نزدیک را خود لیال؛...  کرد جلب را دلسا ی توجه میگذارند؛ دیده به

 !میای؟ همرامون! برمیگردیم بعدش بخوریم، آش پائین بریم میخوایم ما! دلسا؟ -

 :داد پاسخ لبخند با

 ...!برگردین زود.  برین شما! نه -

 : گفت و کاشت دوستش ی گونه بر آرامی ی ه*س*و*ب

 ...!چــشم -
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 نورانی وسعت تسلیم را نگاهش باز شد، محو او خاکستری دید از هادی؛ و لیال وقتی. کرد بدرقه را لیال نگاهش با

 در کسی؛ حضور گرمای سپس؛ و... خود گره گوشش به محکمی، های قدم صدای بعد، لحظاتی...کرد شهر های

 :رسید گوشش به دیاکو صدای...کنارش

 ...!راحتیه و دنج جای -

 خیره شهر، شب های نورانی به بود، کرده اشغال را لبش ی گوشه که برگ، سیگار با دیاکو؛. برگشت دیاکو سمت به

 : گفت دیاکو به رو و پاشاند لبش ی گوشه محوی لبخند...بود رفته فرو فکر به و شده

 !اومدید؟ وقته خیلی -

 :داد پاسخ اخم با دیاکو

 ...!میاد بدم بستن جمع از -

 :داد آوا احتیاط با دلسا

 !اومدی؟ وقته خیلی -

 :کرد شهر به تقدیم را نگاهش باز ثانیه چند از پس. داد سوق دلسا سمت به را اش نگاه

 ...باال اومدم! نیومدی وایسادم پائین -

 ...!ببخشید -

 !دلیل؟ چه به بخشش -

 ...بودنت قیم خاطر به شدن معطل -

 ...!بود خودت خاطر به -

 فرو جیبش درون به را دستانش دیاکو،!افتاد؟ می طالطم به قلبش حرف؛ هر با چرا. گزید آرامی به را خود لب

 ...ماند جایش سر ثابت دیاکو اما گشت بر ها آن سمت به دلسا. رسید گوششان به لیال های خنده صدای.برد

 :لیال

 ...!!برگشتیم ما -

 ... برداشت قدم لیال سمت به هم دلسا و کرد پرواز آن سمت به دیاکو، دیدن با هادی

 خوردید؟ آش -دلسا

 ...!داشت هائی آش چه دلسا وای! آره -
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 :داد قرار اش نگاه مسیر را دیاکو و کرد خم را سرش کنجکاوی با سپس

 !عموته؟ پسر -

 :داد سوق دیاکو به را نگاهش لیال، از تقلید به هم دلسا

 ...!خودشه! آره-

 ...!دیاکوئه همون این پس!!! عجب-

 ...!اهوم -

 :گفت دلسا به رو لیال، با پرسی احوال و سالم از پس و برگشت دلسا سمت به دیاکو بعد؛ لحظاتی

 !بریم؟ -

 :گفت و بوسید را لیال ی گونه. انداخت لیال به نگاهی دلسا

 حافظ خدا. دیدمت شدم خوشحال -

 ...!سالمت به -

*** 

 با. بود حرکت درحال جلو؛ سمت به بلند، های گام با دیاکو؛ اما. گرفت نشانه را دیاکو مشکی ماکسیمای ماشین

 : پرسید تعجب

 ! نیست؟ ماشین این مگه -

 :گفت تفاوتی بی با و ایستاد دیاکو،

 ...!خودشه! آره -

 !؟..پس -

 !معروفه؟ اینجا های آش نمیدونی مگه! بخرم آش میخوام -

 :گفت آمیزی شیطنت لحن با دیاکو. کرد تماشا را دیاکو حیرت با

 ...!میچسبه هم سرما این تو! تازه! نمیخوای؟ آش مگه -

 ...افتاد راه به دیاکو همراه به و زد لبخندی دلسا

*** 
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 فکر گذشته ساعات اتفاقات به لبخند با...! سپرد تختش آغوش گرمی به را خود و کرد تعویض را هایش لباس

 ...بار پر و زیبا روزی....بود دلچسبی روز چه...کرد

 *** 

 روی دلسا، روی به رو که حالی در دیاکو. کرد جویدن به شروع و گذاشت دهانش درون را قیمه و برنج قاشق

 :گفت و کرد رو سمیه به بود؛ غذایش با کردن بازی مشغول و بود نشسته صندلی

 ...!!بیان شام برای میخوان خواهرش و شهریار! ببین زیادی تدارک امشب واسه سمیـه -

 !نیست؟ که ائی دیگه کسی! دوتا؟ این فقط -

 ...دوتا همین فقط! نه -

 .باشه-

 :شد بلند میز سر از و کشید خوردن از دست دیاکو بعد؛ چندی. داد تکان سری دیاکو

 !سمیه مرسی -

 !دیاکو نخوردی چیزی که تو -

 ...ممنون هرحال به! نداشتم اشتها امروز -

 ...کرد بدرقه را دیاکو اش؛ نگاه با و داد تکان سری ناراحتی با سمیه

 :شد بلند و کشید خوردن از دست نیز، دلسا و شد سپری لحظاتی

 !خانم سمیه ممنونم -

 ...!بخور دیگه که تو -

 ...شدم سیر. خانوم سمیه کافیه-

 .شد روانه اتاقش سمت به سپس؛

*** 

 :شد انداخته طنین شهال؛ صدای و شد زده درب به ممتدی ی تقه

 ...!عصرونه بفرمائین خانم؟ -

 :داد آوا و برداشت اش گوشی با بازی از دست
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 ...برو تو باشه -

 ...شد مشغول لباس تعویض به و شد بلند تختش روی از

 ...رنگ زرد نوار با تیره بنفش رنگ به پا مچ تا تنگ و دار چین دامن همراه به تیره؛ بنفش ربع سه آستین لباس

 ...کرد ترک را اتاق ؛ عصرانه خوردن قصد به و انداخت سرش روی بر لباسش همرنگ بنفش حریر شال

*** 

 هورا؛ و شد سپری سکوتی...داد قالب نقش دستانش؛ به و نشست ایی نفره دو میز صندلی روی ؛ دیاکو روی به رو

 .داد قرار میز روی را فرنگی توت کیک

 لیوان در را فرنگی توت نوشیدنی از کمی...نیز دیاکو و گذاشت بلورین ظرف در خود برای را کیک از کمی دلسا؛

 .شدند خودن مشغول و رساندند

 :گفت و کرد صاف را گلویش دیاکو، بعد؛ لحظاتی

 و سر به و کنی رفتار خانومانه خوام می ازت. اینجا بیان دارن قصد خواهرش و شهریار امشب گفتم؛ که همونطور -

 ! .بدی اهمیت ات وضع

 .فشرد هم روی تائید ی نشانه به را هایش پلک دلسا،

 :داد ادامه دیاکو؛

 ...کنی تائید فقــــط راست؛ یا دروغ بگم، هرچی اینکه و -

 ...داد تکان تائید ی نشانه به سری متعجبانه

(  تلوزیون ) TV تماشای قصد به و خورد را اش عصرانه فکر؛ در غرق!علت؟ چه به!دلیل؟ چه به دروغیــن تائید

 ...کرد ترک را مجلس

 *** 

 .کرد برسی را خود میزد؛ موج اش خاکستری نگاه در که برقی و لب بر لبخندی با آئینه؛ مقابل

 شال و دامن کت، زرشکی؛ رنگ به کمرنگی رژ و سر روی بر حریر شالی مخمل، جنس از تنگی دامن و کت

 قلوه و متناسب لبان روی بر که لبخندی با...بودند کرده پیدا اش خمار های چشم با خوبی تضاهد اش؛ خاکستری

 بر خاکستری الک نقش.کرد خوش جا آن درون و کشید عقب را آرایش میز صندلی بود؛ کرده خوش جا اش ائی

 خود روی بر را الک نقش زیبایش، های ناخن تمامی که زمانی بعد؛ لحظاتی.آمدند فرود براقش و کشیده ناخن روی

 کردن طی با و شد خارج اتاق از دلنشین؛ لبخند همان با.رسید آسمان بلندای به زنگ صدای.بودند داده جای
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 و شهریار؛ قامت و شد باز خروجی-ورودی درب بعد؛ چندی.رساند دیاکو به را خود سلطنتی؛ ی پله راه مسیر

 : کرد دلسا به رو دیاکو؛ با پرسی احوال از پس شهریار.شد درب،ظاهر چوب چهار در اش زیبا خواهر

 ...مهرزاد خانوم ســالم -

 :داد پاسخ و نشاند اش پیشانی روی کمرنگی اخم دیاکو، از تقلید به دلسا؛

 .داوودی آقای سالم -

 :گفت و کاشت دلسا ی گونه بر آرامی ی ه*س*و*ب و آمد جلو لبخند با شهریار، زیبای خواهر

 ...!شهریار خواهر! هستم آیالر. عزیزم سالم -

 .گسترانید دیده رویش به رو دخترک به

 ...شفاف و سفید پوستی و کوچک لب و مشکی موی و چشمان با دختری

 :داد آوا و زد لبخندی

 .دیاکو ی عمو دختر هستم؛ دلسا منم. سالم -

 :گفت و داد سر آرامی ی خنده آیالر؛

 .بودم شنیده شهریار از بهت؛ نسبت رو زیادی های تعریف. آره -

 :داد ندا مصنوعی و زد کمرنگی لبخند

 .دارن لطف بهم داوودی آقای -

 :گفت و کوباند دلسا ی پهلو بر آرامی ی سلقمه آیالر؛

 ...بزن صداش شهریار همون! دختر هستی مقرراتی چقدر -

 :گفت دیاکو روبه و گرداند بر رو آیالر؛. آورد لبانش بر مصنوعی لبخند خجالت، با

 !دیاکو سالم -

 :گفت و آورد خود لب بر کمرنگی لبخند دیاکو

 !میره؟ پیش خوب دانشگاه! خانوم آیالر سالم -

 :داد پاسخ میکرد رها مبل روی را خود که حالی در آیالر،

 .شم قبول رو رشته این بتونم عمرا! سخته خیلی ها درس -
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 :گفت دیاکو

 !میکردی؟ گوش حرف مگه! نمیخوره تو درد به تجربی رشته گفتم که من -

 !چیه؟ چاره! کردم انتخاب رو رشته این که حاال -

 :گفت و پاشاند دلسا روی بر لبخندی شهریار. گرداند بر آیالر از را رویش و انداخت باال ائی شانه دیاکو

 ...شدم جویا دیاکو از رو احوالتون دیروز؛ مهمونی توی -

 : گفت و کرد قطع را حرفش عجله؛ با دیاکو

 .دوستش دیدن بود رفته! شهریار که گفتم -

 :داد ادامه مصنوعی لحن با دیاکو؛ حرف از شده شوکه دلسا،

 .بودمش ندیده که بود وقت خیلی. دوستم دیدن بودم رفته! آره -

 :گفت و کشید آسودگی سر از نفسی دیاکو

 .شام بیائین. بعدا واسه بمونه حرفه -

 پیش اتفاقی چه قراره " کرد زمزمه خود با دلسا...افتادند راه به غذا، با شده تزئین میز سمت به همگی سپس؛

 "کن کمکم خودت خدایا! بیاد؟

 ***** 

 :شکست را سکوت دیاکو،. بود کرده ایجاد را رمانتیکی صدای چنگال؛ و قاشق صدای

 !کار؟ کــو زمونه، و دور این ی تو. نمیاد گیرت کار شی، قبول هم رو رشته این اگه! آیالر -

 :داد پاسخ و داد سر زیبایی ی خنده آیالر،

 .میشم ش منشی میام مرده؟ شهریار مگه -

 :گفت دلنشین؛ لبخند همان با. چرخید دلسا سمت به و آورد خود لبان بر آرامی لبخند شهریار؛

 .نفهمیدم رو رفتنتون دلیل آخر من! خالیه خیلی شرکت توی جاتون! مهرزاد خانوم -

 :داد آوا حرص با باشد، دوستانه داشت؛ سعی که لحنی با و پرید حرفش میان عجله؛ با دیاکو،

 دلسا؟ نه مگه! بود شده منصرف کردن کار از گفتم، بهت که من! شــهـــریــار -

 :داد پاسخ متعجب طور، همان. دوخت چشم دیاکو خونین های چشم به تعجب با دلسا،
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 .بودم شــده منصرف کردن کار از! آره -

 :شد بازی مشغول اش، شده زده الک های ناخن با و گرفت دیاکو در را نگاهش سپس،

 !نبودن راضی هم عمو زن و عمو -

 :گفت ناباوری با شهریار؛

 !کردی؟ ترک شرکتو اونا حرف خاطر به تو یعنی -

 کشیدن نشان و خط مشغول دیاکو؛ رنگ آبی چشمان. زد زل دیاکو به نگرانی با و گرفت اش دست از را نگاهش

 :داد پاسخ شتاب با دلسا؛.بودند دلسا برای

 .بودم شده خسته ام کاری محیط از! نه!  نه -

 !نمیدونستی؟ قابل مارو یعنی -

 گرفت دیاکو از را نگاهش...شد مشغول یش غذا با و زد پوزخندی دیاکو؛. شد خیره دیاکو به ملتمسانه چشمانی با

 !...میداد؟ پاسخ چه...کرد بازی غذایش با جوابی؛ هیچ بی و

 ...بود کرده تاکید را کردن تائید فقط دیاکو

*** 

 .انداخت بودند؛ صحبت مشغول و داده لم مبل روی ایی؛ جداگانه صورت به که شهریار و دیاکو به نگاهی    

 دید، دیاکو روی را آیالر ی گرفته نگاه که زمانی اما گشت؛ بر آیالر سمت به. آورد خود لبان روی بر لبخندی    

 ...حقی چه به او...شد محو رفته، رفته اش؛ لبخند

 .کند دور خود از را ذهنش ی شده مسموم افکار بتواند تا کشید عمیقی و ممتد های نفس    

 .زد ایی خسته لبخند برگشت، دلسا سمت به آیالر    

 :پرسید احتیاط با دلسا،    

 !شده؟ چیزی -    

 :گفت ایی گرفته صدای با آیالر    

 ؟!مگه چطور! نه -    

 :داد آوا سپس و انداخت نگاهی خود اطراف به دلسا    

 .باال بریم نیستی؛ راحت اینجا اگه -    
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 .شدند دلسا اتاق وارد و کردند طی را پله راه مسیر هردو. کرد موافقط و کشید عمیقی نفس آیالر،    

 :گفت و زد لبخندی ، آیالر    

 ...داری قشنگی اتاق -    

 ...بشین! بینیش می قشنگ -    

 .داد قرار دستانش قالب میان را اش سر و نشست تخت روی آیالر    

 :گفت نگرانی با دلسا؛    

 ؟!شده چیزی! آیـلــار -    

 : کرد زمزمه خود با و کشید عمیقی نفس آیالر    

 ...وقت هیچ! بگیرم رو یلدا جای نخواستم وقت هیچ -    

 : گفت محکم نگرانی، از عصبی دلسا؛    

 !اصال؟ کیه یلدا! نزنی؟ حرف تکه تکه میشه -    

 :نالید زاری لحن با و انداخت دلسا به ایی خسته نگاه آیالر،    

 .کن کمکم-    

 :دلسا    

 !.کن تعریف رو ماجرا اصل کنده پوست و صاف -    

 ؟!هستی خوبی دار راز -    

 .کنی اعتماد بهم تونی می -    

 :کرد زمزمه و شد خیره کروی های شیشه به آیالر؛    

. داد دست دلسا به شدیدی تهوع حالت!بود کی لرزید دلم که باری اولین صحبت، اولین جرقه، اولین نمیدونم-    

 ...باالئی از شدن رها مانند

 :داد ادامه    

 .بگیرم رو یلدا جای خوام نمی من خدا به -    

 :گفت عصبی ؛ دلسا    
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 !؟!کیه یلدا -    

 ...آتش بر بود آبی مانند آیالر؛ حرف    

 ...باالئی از شدن رها    

 ...آور وحشت و شدید بازی تاب    

 : آیالر    

 !دیاکو نامزد -    

 دلسا اما میکردند گفته هارا گفته نا آیالر، های لب. بود زده زل آیالر به روح بی و خاموش... شد رها دلسا و    

 ...شنید نمی هیچ... بود نداده فرا گوش

 :گفت خود با دلسا؛    

 خودت با مگه! دختر باش قوی! شد؟ خالی توپت چرا شدی؟ خاموش چرا ؟!دختر شده چت! چته؟ تو! دلسا 》    

 《...محکم...باش محکم... باش قوی! ؟...پس شد چی باشی؟ خیال بی که بودی نبسته پیمان

    *** 

 به سردیی با دلسا؛. زد اش پیشانی به دستی و کشید راحتی نفس دیاکو. شد بسته خروجی-ورودی درب    

 ...انداخت دیاکو به ایی خودسرانه نگاه زمستان، فصل تمام سردی

 :گفت ایی خسته صدای با دیاکو    

 ...بخوابیم بریم بهتره -    

 اتاق به را خود و کرد طی هارا پله راه مسیر دیاکو، از تر سریع و زد دیاکو ی چهره به عمیقی پوزخند دلسا،    

 .رساند

 ...بعد چندی...شد مشغول لباس تعویض به بود، بسته را اش تنفس راه که بعضی سیب با    

 اشکی، شدن جاری...داد را شدن جاری مجوز هایش، اشک به مهربانانه، و سپرد تختش آغوش گرمی به را خود    

 ...بود تلخ و مبهم برایش؛...ندانستن این و...نمیدانست را دلیلش که

    *** 

 ...انداخت درب سمت به نگاهی نیم

 .بود نرسیده گوشش به صبحانه، خوردن برای ندائی هنوز اما میکرد؛ 7ساعت ی روانه را اش عقربه ساعت، اینکه با
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 برداشت را گوشی اش؛ گوشی ی ویبره احساس با.فشرد هم روی را هایش پلک و داد تکان را هایش پا عصبی

 .بود شناس نا شماره؛... شدند گرد هایش چشم. انداخت آن سمت به نگاهی

 :کرد لمس را تماس تردید، با

 !الو -

 .انداخت طنین گوشش، درون دخترکی، صدای

 .دلسا سالم -

 !شما؟ ببخشید -

 :کرد نوازش را اش گوش آرامی ی خنده

 ...م آیالر! نمیآری؟ جا به عزیزم -

 :گفت مصنوعی لحن با و گزید را لبش و کشید هم در را هایش اخم آیالر، شناخت با

 ...نشناختم ببخشید. آیالر سالم... امم -

 ..رفتم کش شهریار از رو ات شماره! داری ام حق -

 :گفت زده متعجب

 !چطوری؟ ؟!اون از -

 .بود رفته کش ات پرونده روی از اونم -

 :گفت و داد سر آرامی ی خنده

 ؟!داشتی کار چی خب؛! شما دست از -

 ؟!آزاده وقتت فردا بگم خواستم -

 ؟!مگه چطور -

 ...روز کل! گردش بریم چهارنفری آزاده، وقتت اگه -

 ؟!نفره چهار -

 زبان به حرفی خواست. کشید هم در را هایش اخم دیاکو؛ نام شنیدن با...دیاکو و شهریار تو من! دلسا دیگه آره -

 :کرد قطع را اش نگفته حرف آیالر که بیاورد
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 .نداریم بهونه و عذر و دلیل. باشمــا گفــته -

 ...آخه -

 .بینمت می فردا. گفتم که همین -

 سرش و نشاند گلویش بر بغضی دلیل بی.کرد پرت اش، بالشت سمت به را اش گوشی حرص؛ با و کرد قطع را تماس

 ...داد قرار دستش، قالب دو میان را

 .کرد پرت تخت روی را خود و کشید چنگ موهایش به خفیفی؛ عصبانیت ؟با...!بود اینگونه حالش چرا

*** 

 .کوباند هم روی محکم را درب و شد خارج خروجی-ورودی درب از و زد چنگ را اش ماشین سویچ دیاکو؛

 از شده؛ گذاشته باز های مو با و کشید آسودگی سر از ایی خسته نفس درب، شدن بسته صدای شنیدن با دلسا

 ذهنش به خبیث فکری...که بگذرد جا آن از خواست و انداخت دیاکو اتاق به نگاهی.شد خارج خود، اتاق درب

 راه به دیاکو اتاق سمت به و زد بدجنسی لبخند...کار به مشغول هم ها خدمتکار بود؛ کار سر که دیاکو. کرد خطور

 نفس دلیل؛ بی...بود پوشانده را اتاق مساحت تمامی دیاکو؛ عطر...شد وارد و کرد باز حرکت یک با را درب. افتاد

 به حرص؛ با.بود گذاشته نمایش به را یش زیبا ی چهره خوبی؛ به دخترک، های عکس.داد سر ممتدی و عمیق های

 آبی سبز های چشم به نفرت، با و کرد توقف ها، عکس از یکی روی به رو افتاد؛ راه به دخترک های عکس سمت

 همان روی به رو باز زد چرخی توصیف؛ قابل غیر نفرتی با!"تویی یلدا پس " کرد زمزمه. دوخت چشم دخترک

 .کرد توقف تصویر؛

 :گفت غیض با

 !هـوم؟ ؟!شدی جیم کجا ؟!نیست ت پیدا چرا ؟...!پس کجائی -

 از یکی درون خوشی؛ بوی با دخترانه؛ های لباس...کرد باز را دیاکو کمد نفرت با و زد کنار را اش اشک ی پرده

 سوژه را لباس، قرمزی...کرد مچاله خود، دستان درون و کشید بیرون را، آن از یکی.بود کرده خوش جای ها طبقه

 .کرد پرت دیاکو، تخت سوی به حرکت یک با را لباس و آورد خود لبان بر پوزخندی...داد قرار خود تماشائی ی

 اش حرف از شد باعث خانم؛ سمیه صدای که بیاورد زبان به چیزی خواست و کرد ریز عکس مقابل را چشمانش

 قرمز ی شده مچاله لباس آن از غافل...افتاد راه به پله، راه سمت به بدخلقی؛ با و شد خارج اتاق از...کند نظر صرفه

 ...دیاکو تخت روی بر رنگ؛

 *** 

 : برگشت خانم سمیه سمت به و زد لبخندی. جوید را صبحانه لقمه آخرین    
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 .خانم سمیه ممنون -    

 :داد پاسخ و کاشت اش پیشانی روی بر کمرنگی اخم خانم سمیه    

 !نخوردی چیزی که تو...! دلسا -    

 ...میشه اگه فقط. خانم سمیه ندارم اشتها دیگه -    

 :داد ادامه و کرد خانم سمیه به نگرانی سر از نگاهی    

 .نکنین صدام ناهار، برای -    

 .شد شدیدتر خانم، سمیه اخم    

 ...قوانینه جزو این! دلسا نداره امکان -    

 .خانم سمیه میکنم خواهش -    

 ...آخه -    

 از کالفه خانم؛ سمیه. دوخت چشم خانم سمیه به ملتمسانه هائی چشم و لبخند با و شد بلند صندلی روی از    

 :کرد زمزمه و داد تکان سری دلسا؛ ی خیره های نگاه

 ...تو دست از -    

 .افتاد راه به پله، راه سمت به و خندید شادمانی با دلسا،    

    *** 

 و انداخت باال ایی شانه تفاوت، بی.بود دیاکو آمدن ی دهنده نشان رو؛ به رو اتاق درب شدن بسته و باز صدای    

 خود درون ترس؛ و حیرت با...لرزاند را خانه دیاکو؛ فریاد صدای... شد سپری چندی.گذراند یکدیگر ز دیگری ورق

 محکم را درب و انداخت ترسیده ی دلسا به نگاهی نفرت با. شد وارد و کرد باز را دلسا اتاق درب دیاکو؛. شد مچاله

 به رو را رنگ قرمز لباس.داد قرار دلسا مقابل را خود بلند، گام چند با و کرد قفل را درب پوزخند؛ با. بست هم روی

 :زد داد خشم با و گرفت دلسا روی

 ؟!چیه این -    

 ... "خدایا " گفت خود با و داد سر عمیقی ی ناله دل، در ، دلسا    

 :داد پاسخ لجوجانه نبود؛ موفق چندان که ظاهری، حفظ با کند، حفظ را خود آرامش کرد، سعی    

 ...نمیدونی که نگو! لباسن اینا -    
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 : کشید نعره و کرد پرتاب دلسا صورت روی را رنگ قرمز لباس. گسیخت افسار دیاکو؛    

 میکنه؟؟ غلطی چه من تخت روی لباسا این! احـــمق میدونم اینــو -    

 :داد آوا ، لرزان صدای با دلسا؛    

 میپرسی؟ من... مـ از وقت اون. توئه نامزد های لباس بدونم؟ چه من... مـ -    

 :گفت درب، پشت از ، ترسان خانم؛ سمیه. کوبید اتاق درب به ایی تقه    

 .گرفته عمارتو کل فریادت صدای خبره؟ چه تو اون ؟!دیاکو -    

 :گفت تندی به باشد، آرام میکرد سعی که صدایی با دیاکو،    

 !سمیه نکن دخالت تو -    

 : کشید فریاد دیاکو که بیاورد، زبان به چیزی خواست سمیه    

 ...نکن دخالت گفتم -    

 .بود سمیه رفتن ی دهنده نشان که هایی قدم صدای و    

 :برگشت دلسا سمت به    

 ...شنیدم می! خب -    

 : کشید فریاد دیگر؛ باری ؛ سپس    

 ؟!هان بزاره؟ تختم روی لباسشو میتونه چطور من بیامرز خدا زدنام -    

 :کرد زمزمه تعجب با دلسا،    

 !بیامرز؟ خدا -    

 :گفت میکشید؛ زبانه درونش آتش؛ مانند که خشمی و عصبانیت با دیاکو؛    

 .متنفرم میفهمی؟!! دلسا متنفرم کارات از -    

 :گفت آرام میزد، موج صدایش درون که لرزشی با گلو، بر آرام بغضی با دلسا؛    

 ...شاید منه؟ کار میدونی کجا از -    

 :کرد قطع را حرفش و زد نیشخندی دیاکو؛    

 ...انداخته قلم از رو شده کار مداربسته دوربین خونه؛ جای همه توی اینکه نگین کنم فکر -    



                 
 

 

 انجمن کاربر saadat6789|  آبنباتی های لبخند رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

65 

 

 !؟...درسته    

 خاکستری چشمان از لجبازی؛ اشک قطره.شد خارج اتاق از درب؛ قفل کردن باز با و داد سر تلخی ی خنده    

 "نباشه مشکت دم اشکت اینقدر! بسه " گفت خود به تشر با و فشرد هم روی را هایش پلک...چکید دلسا

 .کنند بازی سرسره هایش، گونه روی بر هایش، اشک سیل تا بود کافی حرف؛ همین و    

    *** 

 "دلسا"

 ...انداختم ؛ تختم روی رنگ قرمز لباس به نفرت سر از نگاهی بار، چندمین برای

 ...شدم خیره اتاق کف های ماکت به و دادم قرار هام دست قالب میان رو سرم عصبی

 کرد، جلب خودش به مو توجه گوشیم؛ آنشرلی صدای. زدم پوزخندی میکشید؟ داد سرم که بود بار چندمین برای

 ...بود آیالر! انداختم اش صفحه سمت به کوتاهی نگاه نیم

 .بود آورده گیر وقت وسط این هم آیالر...کردم ریجکت رو تماس و زدم کنار مشکیمو موهای از ائی تکه

 ...نشست تنم به عجیبی لرز دیاکو، اسم شنیدن با...دیاکو وجود با اونم ؟!میکردم کار چی رو فردا ی برنامه حاال

 طور هر باید کردم؛ لمس رو اتصال و زدم تخت،چنگ روی از رو کالفه،گوشیم.رسید گوشم به باز آنشرلی؛ صدای

 : میکردم کنسل رو فردا قرار شده که

 ؟!الو -

 ...فــردا. دلسا سالم -

 :کردم قطع رو حرفش عجله با

 !بگیرم تماس باهات خودم میخواستم "اتفاقا -

 :دادم ادامه لجبازی با و کردم سوءاستفاده بود شده ایجاد که سکوتی از. کرد سکوت

 ...اما بیام باهاتون داشتم دوست خیلی میدونی؟ -

 :کرد قطع رو حرفم و شد لبریز سکوتش ی کاسه

. کرد قبول رو پیشنهاد هم دیاکو بگم گرفتم تماس باهات... نداریم بهونه و عذر که گفتم بهت اول تماس منم -

 .میبینمت رسمی " 9 " ساعت راس فردا

 ...آیالر... نـ -
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 :کردم زمزمه عصبی لب زیر و کردم پرت کنارم رو گوشی حرص با. بود م آخر جواب پاسخ ، ممتد های بوق

 ...آیالر...  آیالر...  آیالر -

 *** 

 رنگی مشکی پالتو و جویدم رو لبم پوست... مشکی کیف و مانتو آبی، شلوار و شال. دوختم چشم آئینه به لذت با

 .گذاشتم کیفم داخل رو اش شارژر و موبایل عجله با و انداختم تختم کنار میز طرف به قدمی.کردم تنم رو

. زدم چرخی کالفه.گذاشتم کیفم داخل هم رو بودم کرده لبریزش آب از پیش ساعتی که معدنی آب قمقمه

 زنگ؛ صدای شنیدن با و انداختم باال ائی گذاشتم؟شونه جا رو چیزی واقعا یعنی! داشتم رو چیزی کمبود احساس

 ...داشتم بر درب سمت به قدمی مردد،

*** 

 .شد ام متوجه شهریار نگاه

. دارم رو جوابش)!( لبی زیر سبک به و زدم ملیحی لبخند. داد "سالم" آروم لب، زیر و زد غلیظی لبخند دیدنم با

 :گفت و کشید درهم رو اش چهره دیدنم با دیاکو کردم، بیشتر هامو قدم سرعت

 !بیاد میخواد اینم بودین نگفته -

 :داد جواب تشر با شهریار

 !دیاکو -

 :داد ادامه و کرد ائی اشاره من به شهریار؛ به توجه بی دیاکو

 !نیستم من. شد جمع جمعتون دیگه -

 .نیارم زبون به چیزی کردم سعی و دوختم چشم زمین به همین، برای ناراحته؛ ازم دیروز قضیه بابت میدونستم

 :نالید ، زاری لحن با و رساند دیاکو به رو خودش کوتاه، عذرخواهی یک با آیالر

 ...شب یه همین! دیاکو -

 !نه -

 دیـــــاکو؟ -

 .خورد گره آیالر مشکی نگاه با دیاکو؛ آبی نگاه

 :میگفتم چیزی باید. بود سخت برام سنگین، وضع این تحمل
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 ...ایشون نه منم؛ بره باید که اونی! خانوم آیالر نه -

 .بودن کلمه این هضم درحال همه که آوردم زبون به محکم اونقدر رو "ایشون" ی کلمه

 :شدم متوقف شهریار صدای با که بردارم پله راه سوی به قدمی خواستم و انداختم باال ائی شونه تفاوت بی

 ...باهم همه. میریم باهم همه بریم، باشه قرار اگه... لطفا بسه -

 :شد بریده نفسم کردم احساس دیاکو، عصبانیت از گرفته صدای شنیدن با

 ...این با البد -

 هم رو بغض دهنم، آب دادن قورت با کردم سعی! گرفت رو گلوم راه بغضی... بودم من "این" از منظور! من خدای

 .بود فایده بی تالشم اما ببرم پائین

 .داشت شکستن قصد بغض گوئی

 :بدم فشار هم روی محکم هامو پلک شد باعث آیالر؛ صدای    

 .این با! آره -    

 :گفت عجله با ، آیالر که کنه مخالفتی خواست و کشید موهاش توی جنگی عصبی؛ دیاکو،    

 !ممنوع مخالفت... باشما گفته -    

! افتادم لرزه به آبیش، نگاه سرمای از... انداخت سمتم به کوتاهی نگاه نیم سرد، و کشید عمیقی نفس دیاکو؛    

 :رسید گوشم به اش مردونه و بم بازم ولی سرد، و خشک صدای

 .بریم! باشه -    

    ***** 

 که شدم کردن فکر در غرق اونقدر.شدم خیره خیابون، سر های فروشگاه به و دادم تکیه شیشه به رو سرم    

 تعجب کمال با و اومدم خودم به(  شهریار سمت) جلو شیشه به تقه چند خوردن با!نشدم ماشین ایستادن متوجه

 .دیدم رو ایی ساله 6-5حدود کوچکی، دخترک

 :گفت ائی مظلومانه لحن با شهریار، به رو    

 نمیخواین؟ گل! آقا -    

 صدای که بزنه حرفی خواست شهریار. شد هاش دست داخل خوشرنگ رز های گل متوجه تازگی به نگاهم    

 :شد بلند دیاکو عصبی
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 ...کنه حواله دیگه جای روزیتو خدا برو -    

 :گفت ناله با. بود افتاده التماس به دخترک،    

 ...گل یک فقط خدا رو تو... خدا تورو آقا! آقا -    

 :غرید عصبانیت با دیاکو    

 ...دیگه برو د؛ -    

 :گفتم ترحم با و کشیدم پائین آرومی به رو شیشه. اومد درد به رحمی بی همه این از دلم    

 چنده؟ ایی شاخه. میخرم من جون خاله -    

 :داد جواب ائی مظلومانه لحن با    

 ...تومن《...》 ائی شاخه -    

 :داد ادامه که بگم چیزی خواستم    

 ...بدیه کار فروشی گرون میگه بزرگم مامان! نمیدم گرون بخدا -    

 جون؟ خاله کجاست بزرگت مامان -    

 :گفت اشکی های چشم با و زد خیمه های چشم داخل اش پرده. کرد تازه رو دلش درد حرف، این انگار    

 .میخوایم اش دوا واسه هم پولو این...بستریه بیمارستان -    

 ثابت عقب به نگاهم.کرد حرکت سرعت با ماشین حرکت یک طی که بدم بهش رو پول خواستم و کشیدم آهی    

 که بگم چیزی خواستم و برگشتم دیاکو سمت به شتاب با. میکرد مون بدرقه دخترک، ی مظلومانه نگاه. موند

 :کرد قطع رو ام نگفته حرف

 .ندارم یکیو تو اعصاب! لطفا نگو چیزی -    

 تر غریبانه ائی غریبه هر از من؛ آشنای! بودم شده خورد. گرفتم ازش نگاهمو کشدار و فشردم هم روی هامو لب    

 ...کشیدم باال رو شیشه...کرد رفتار باهام

 پلی با و دادم قرار گوشم داخل رو هدفون نفر، سه اون داغ بحث به توجه بی و کردم سرم گاه تکیه رو شیشه    

 : فشردم هم روی ، هامو پلک غمگینی، آهنگ کردن

 ..طوالنی رویای این از    

 ..بیزاریم کابوس، این از    
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 ..داریم هم به میدونم، و میدونی که حسی این از    

 ..باشیم هم فکر نباید میدونیم، دو هر اینکه از    

 ..شیم تنها لحظه یک اگه میریم، کجا تا اینکه از    

 ...شم رها احساس این از میتونم نه    

 ...شی تنها تو تا    

 !نمیتونم..باشی کسی با ببینم دارم، دل اندازه اون نه    

 ..میگیریم دو هر که تبی وهم از میسوزم دارم،    

 ..میریم راه تیغ یک لب هم با دومون هر اینکه، از    

 ..میرم کجا تا من ببین تو، با زندگی برای    

 ..!میمیرم! میمیرم روز هر دارم رویا، این روز یک واسه    

    ****** 

 روی به رو و "آیالر" دستم کنار شخص.کردم خوش جا اون روی آروم و کشیدم عقب رو مجلسی صندلی

 دستم از هنوز که بود مشخص اش چهره از ؛ انداختم نگاهی نیم دیاکو، به چشمی، زیر. بودم نشسته "شهریار"

 :گفت لبخند با و گرفت رو نگاهم آیالر؛. برگشتم آیالر طرف به و گزیدم آرومی به رو لبم... عصبیه

 اونجا؟ میگذره خوش میکنی؟ کارا چی! خانوم دلسا خب، -

 ..."کاری خراب "بگم رو "میکنی؟ کارا چی" جواب میداد جون. زدم لبخندی ازش تقلید به

 : واسمون نذاشتن اعصاب! واال

 !نمیگذره خوش اصال شما بدون کنم؛ عرض چه که کار -

 :گشتم بر سمتش به شهریار؛ صدای با. بود بخش آرام و آهسته. داشتم دوست شو خنده صدای! خندید آروم

 ....خانوم دلسا -

 :کردم اش مردونه های چشم تقدیم رو نگاهم محترمانه

 !؟...بله -

 :کرد اضافه و داد قرار میز روی رو مخملی قرمز جعبه. کرد خوش جا هاش لب روی محوی، لبخند
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 ...!!قابله نا -

 :دادم پاسخ هیجان و ذوق با. زد برقی ام خاکستری های چشم

 چرا؟ شما -

 :شد غلیظ لبخندش

 ...کنم اش عوض ندارین، دوست. گرفتم براتون آشنائیمون مناسبت به -

 به و داشت طال از ظریفی زنجیر که بود ظریفی دستبند... داشتم بر رو جعبه و بردم جلو رو ظریفم های دست

 .بود گذاشته نقش به نگین، پر رو 《D》حرف التین

 :کردم نگاهش تقدیم رو نگاهم باز و کشیدم عمیقی نفس

 .کنم تشکر ازتون چطور نمیدونم... قشنگه خیـــلی! مـــمنون -

 .نشدم اش متوجه که کرد زمزمه چیزی لب، زیر

 ...گشتم بر دیاکو سمت به و دادم قورت رو دهنم آب

 .شدم ام زده الک های ناخن با بازی مشغول و انداختم پائین رو سرم. بود شده غضبناک نگاهش

 !بود شده کور اشتهام عجیبی شکل به اما آوردن رو صبحانه

 ...میدادم دیاکو به رو حق

 ...میکردم کاری...نباید...من

 ****** 

 .بستم آرومی به رو ماشین در و شدم ماشین داخل

 .شد خیره جلوش به باز و انداخت سمتم به کوتاهی نگاه نیم دیاکو؛

 :اومد حرف به شهریار

 مشخصه؟ بعدی مقصد! خب -

 : گفت و گشت بر سمتم به آیالر؛! کرد حرکت ماشین و کشید رو دستی ترمز دیاکو،

 ؟!چیه تو نظر جون دلسا -

 : گفتم و زدم تلخی لبخند! کرد حساب آدم رو من کسی بالخره! عجب چه



                 
 

 

 انجمن کاربر saadat6789|  آبنباتی های لبخند رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

71 

 

 ...هست منم نظر باشه شما نظر چی هر -

 :گفت لبخند با و برگشت شهریار سمت به آیالر

 کوه؟ بریم -

 :رسید گوشم به شهریار ی متعجبانه صدای

 !کــــوه؟ -

 !اهوم -

 دیاکو؟ چیه تو نظر -

 :گفت تفاوت بی و انداخت من به نگاهی آئینه داخل از دیاکو؛

 .ندارم نظر -

 :گفت مهربونی با و برگشت سمتم به شهریار؛

 خانوم؟ دلسا موافقین -

 !بگین شما چی هر -

 :گفت دیاکو به و گرفت خودش به جانبی به حق قیافه ، آیالر

 ...کوه شد بعدی مقصد پس -

 !من؟ ی سهمیه هاش اخم و بود اون سهم دیاکو لبخند. شد حسودیم آیالر به خواسته نا! زد کمرنگی لبخند دیاکو

 تو به ربطی و میده انجام بخواد دلش کاری هر اون ؟!میدی نشون حساسیــت چــرا دلسا؟ چتــه

 !!!میفهمـــی؟نـداره... نــداره

 ****** 

 کرده لبریزش آب؛ از که آبی قمقمه کـیفم، داخـل از و نشستــم سنگــی تخته روی عمیقـــی؛ خستگی با

 ...کـشیـدم بیرون رو بودم

 ...دادم هِدیه خشکم های لب به اون از ائی جرعه و کـردم باز رو سرش نرمـی به

 !کـردم حـس ِنـارمڪ رو حضورش که این تا بـرداشت سمتم به بلندی ےها قـدم دیدنـم با ، آیالر

 :گفـت و کرد ائی اشـاره داشت دسـت در که پفــکی به
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 ؟!نمیــخوری -

 :دادم جواب و دادم ـونڪت مِـیلی بی سر از سری

 ...بخـور خـودت ندارم؛ مـیل! عزیزم مـرسی -

 .برداشت بودن؛قدم ایستاده شهریار و دیاکو که سمتی به و زد دلنشینی لبخند

 گوئی که آیالر؛! دوخت چشم آیلـار هـای خوردن حرص به لذّت با و زد چنگ آیالر دست از رو شهریار؛پفک

 :گفت و جوید رو لبِش پوست بده؛ پَس بهش رو ڪپف نداره قصد شهریار بود فهمیده

 ...اومدیما راه خــیلی ؟!برنمیگـردیم -

 :گفت و انداخت وڪدیا به نگاهی شهریار

 ؟!چنده ساعت دیــاکو-

 :گفت و انداخت اش مُچی ساعت به کوتاهی نگاه نیم دیاکو؛

 ...!نیم و یازده-

 ؟!برگــردیم -

 .نگفت چیزی و انداخت باال ائی شونه تفاوتی بی با دیاکو

 :داد جواب و کرد فـرو داخل به آرومی به رو آیالر ی شده ریخته کَج موهای ؛ شهریار

 ...خواهری برمیگردیم! اهوم -

***** 

 ...دادم هدیه چپم سمت های شونه به رو کیفم زنجیری بند و کردم تَر زبونم با رو لبم

 !داد ادامه راهش به و کرد جـــا جـــابــه هاش شونه روی رو اش کوله آیالر؛

 خواستم حرص با و گفتم لب زیر آرومی ایش ؟!نیست من به کسی حواس چرا...خــودشـه حال تو که اینم! اَه

 !خــوردم زمین به شتاب با و کرد برخورد سَنگی به پام؛ که دارم بر قــَدمی

 ...لعنتیــا... آخ

 ...دادم قــرار هــم روی درد شدّت از هامو پلک

 !میــسوخت و بود شده زخمی شدت به پام
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 .کردم باز هامو پلک درد، با شد؛ حــلقـه بازوم دور دستـی اینکه احساس با

 نهــادم از آه که کرد بلندم زمـین روی از جوری میکرد بیــشتر رو اش چهره جذابیت که اخمی با! بود دیـاکو

  شد بلند

 :غرّید لب زیر و نشوند سنگی تخته روی رو من    

 ؟!کجـاست حواســت-    

 .شد تر شدید پام؛ سوزش که بیارم زبون به حرفی خواستم    

 :گفت تعجب با وڪدیا گفتم؛ بلندی آخ    

 ؟!شد چــی -    

 :دادم جواب ناله با    

 !ویـــی...میسوزه داره. پــام آخ-    

 :گفت آیالر به شتاب با شهریار؛    

 ؟!همراته هنــوز آب ی آیالر؟قمقمه-    

 :گفت تعجب با آیالر    

 !چطــــور؟!آره -    

 :،گفتم بزنه حرفی بتونه شهریار اینکه از قبل    

 ...دارم همراه آب خــودم! شهریار آقا نیست الزم -    

 !نگفت چیزی و داد ونڪت سری شهریار    

 بود هام زانو روی دیاکو دست...دادم سُر زانـــوم سمت به رو نگــاهم پــــام؛ سوزش شدن تر شدیـــد با    

 !میکرد بــرسی دقت با داشت و

 :کردم اعترض و گفتم کشـــــــداری آخ    

 ؟!وڪدیا میکنی چیــکار-    

 :گفت و انداخت هام چشم به نگاهی دیاکو؛    

 ...لطفـــاً بده رو ات آب قمقمه -    
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 ...کردم دیاکو تقدیم و آوردم بیرون کیفم از رو آب ی قمقمه و دادم قورت رو دهنم آب    

 :گفت غـــمــدار و شد متوجه رو دیاکو منظور شهریار که انداخت شهریار به نگاهی دیاکو؛    

 ...بزنیم قدم میریم آیالر منو -    

 ...کشید خودش همراه و گرفت رو آیالر های بازو کنه؛ اعتراضی آیالر اینکه از قبل    

 :گفت و داد بهم رو شده باز سَر آب قمقمه و گرفت رو نگاهم کردم؛ وڪدیا به نگاهی نیم    

 ...دار اش نگه ذرّه یک -    

 :کردم شدیـــدی اعتراض که بکشه باال رو شلوارم خواست و کرد خم رو سرش کردم؛ نگاهش مبهم    

 ؟!دیاکو بکنی میخوای چیکار -    

 ...کـــشیـدم بیرون دستش از رو بزنه،پام حرفی اینکه از قبل    

 :گفت و کرد کمرنگی اخم    

 !...نه یا شکسته بــبینم بایــد! دیــده ضربــه پات -    

 ...محـــاله افتـــادن؟ یک با اونم ؟!شکستگی    

 :نذاشتم که بزنه بــاال رو شلوارم خواست و گرفت رو پام! بود حرفـــا این از تر لجباز دیاکو اما    

 !محـــرمی نا تـــو امـــا -    

 :گفت و انـــداخت سمتم به نگـــاهی حرص با    

 ...نـــه یا شکستـــه ببینـــم بایـــد! دلـــسا نکن لجــبازی -    

 ...داد ادامــه رو خودش کـــار و نداد ائی نتیجه اعتراضم    

 با! انگــار نه انــگار اما برداره دسـت ازم شدید؛ قلـــب تپـــش این که فشـــردم هم روی هامــو پلک    

 ...شـــه تمــوم کـــارش مـــوندم منتظر و کـــردم پاک رو پیشونیم روی عرق قطـــره شـــرم

    ****** 

 باز و دادم تکـــیه مــاشین ی شیشه به رو ســرم

 رفته بــاال دیاکــو توســـط شلوارم هڪ زمــانی به کردن فکر با!کــردم فکــر گذشـته اتفاقــات به

 ...گرفــت شــدت قلــبم تپــش باز...شــدم داغ باز بــود؛
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 بـــا...گرفــت رو عقـــلم جــای احـــساس باز...کــرد باز راه پیــشونیــم روی شــرم عــرق باز

 گــــوی و گفـــت به و داشـــتم بــر گذشتـــه کــردن بــررسی از دســـت آیـــالر؛ صــدای

 :دادم فـرا گـوش داغشـــون

 ؟!چطـــوره! کنیم استفـاده جـاده کــنار های رستـوران از بهتـــره... امـــمـم ؟!رسـتوران -

 :گفـــت و داد اش بیـنی به چـینی ؛ دیاکو

 بــریم! دارم سراغ خـوب رستـوران یک مــن!! نیسـت خــوب غـذاش و مکـانش اونـجـا!!! نـــه -

 اونــجا؟

 :گـــفت ناگهـــان و کــرد فکــری شهریار

 ...که جــا همــون آهـــان -

 !!بلـــعید رو حـــرفش ادامــه دیــاکو؛ ی غرّه چشـم با

 ؛ این... خـب امــا! بـاشه میتونست چــی شهــریار حــرف ی ادامـــه بــدونم شتمدا دوست خیلــی

 ...مــوند بـاقی آرزو حد در فقـط

**** 

 .دوختـم چـشم رستوران فضای به و زدم لبخندی

 اتـاقک یـک.بود کـرده ایـجاد رو خـوبی فضــای و داشت قرار کـوهی باالی که بود سنّتی نسبــتاً رستوران

 کـامالً صــورت به بود؛ آالچیق از پــر که محــلی وسـط مــیز؛ کــردن رِزِرو بـرای سنتـی و کـوچک،

 به و افتادن راه به آالچیــقی سمــت به محکــمی های قدم با دیــاکو؛ و شهـریار...بود شده ایجــاد سنتــی

 .افتــادیم راه دنبالشون هـم ما اجــبار،

 :پــرسید و شهریار به کـرد رو کجــکاوی؛ آیــالر،با

 ؟!کـــردین رزرو رو جــا این -

 :گفت و شد االچیق وارد شهریار؛

 ؟!چــطوره! آره -

 :گفــت تفــاوت بــی و انداخـــت باال ائی شـونه آیالر

 !خــوبه -
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 رستــوران؛،جنگـــل پــائین!! نبود کردنــی بـاور من؛ خــدای! شدم آالچیــق وارد هــا؛ اون از تقلید به

 با و نشستم سنتــی صنــدلی روی...کرد تمـــاشا رو اونــجا میشد راحتـــی به اآلن و داشت قرار سبــزی

 !دوختــم چشــم اطـراف زیبـــای فضـــای به میــز؛ روی کیفــم گذاشــتن

***** 

 :بندازم مِنــو به نگــاهی و بگـــیرم رو ام شده دوختــه نگــاه شد باعث گــارسـون؛ صـدای

 ؟!داریــن میــل چی -

 :گفت و گــرفت مِنــو از رو اش مشکــی نگــاه آیلــار

 !میــخورم دریــایی غــذای من -

 :گفت و داد تــکون ســری شهـــریار

 ...موافـــقم دریایی غــذای با مــنم -

 :گفت و میـز روی انداخــت رو مِنـــو دیاکــو

 !همیشگی همون -

 :گفتم تردید وبا کشیدم عمیقی نفس! رسید من به نوبت

 !!!سلطانی -

 ...افتاد راه به مدیریت؛ اتاقک سمت به و گرفت فاصله ما از بلند؛ های قدم با و داد تکون سری گارسون

 **** 

 .گـرفت فــاصله ما کوتاه؛اَز تعــظیـم یــک با و داد مــیز،قرار روی رو نــاهار گــارسـون

 :گرفتـم قـرار آیالر مخـاطب و کشـیدم عمــیقی نفس

 .کن شروع دلســا؟عزیــزم -آیالر

 .کـردم شروع هٰ  اللّ بسم با و کـردم کوتـــاهی تشـکر

 و قـاشق صـدای.میـچسبید واقعـا آدم به غذا و داشت دلپذیـری فضای که بود این رستوران خـوبی

 .میـداد مکان ایـن هـوای و حـال به ایی تـازه رنگ و میــداد خـراش رو چنـگال؛سکــوت

 با رو نگــاهم تشــکر؛ قصد به و کــردم تمــیز رو لبــم دور کــاغذی دستمال با غذا؛ خـوردن از پس

 ...دادم گره دیـاکو نگــاه
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 !بود منــاسب فضـاش هم و داشت خـوبی غذای اینـکه هم! ممـنون خـیلی -

 :گفت و زد محــوی لبخند

 ...نداشت قابل-

 هـا حــرف این از تر تیــز اون انگــار امـــا! نشه هـام لب اومـدن کِش متوجـه تا انـداختم پائین رو سرم

 !بـود

***** 

 .بود خـوبی تصمـیم بیــوفتیم؛ راه بعـد و کنــیم استـراحت کمـی که کـردن پیشـنهاد شهریار و دیاکو

 واضــح و صاف رو؛ بود مفهــوم نا و گنگ بـرام که هـایی چیز تمــوم آیالر؛ شدن همـقدم با میتونسـتم

 !!کنـم

****** 

 از پس! میــخواستم من که نبود چیـزی اون این اما. دادم فـرا گوش آیـالر دل و درد به و داشـتم بر قدمی

 :کـشیدم وسط رو موضوع دل، درد و گو؛ و کمـی،گفت

 هنــوز رو بودنش عصبــی این اصلـی دلـیل اما میکنم؛ زندگی دیاکو با که هست مـاهی چند اینکه با -

 !نفهمــیدم

 :گفت و انداخت بهم نگـاهی مشکوک ، آیلـار

 ؟!چیه منظورت!!!وا -

 :گفتم و انداختــم باال ایی شونه

 ...همینـطوری!هیچـی -

 :گفت و فشـرد هم روی هـاشو لب آیالر

 !س «یلــدا»مـرگ دلـلیش میگه شهـریار اما نمیـدونم رو دلـیلش خیــلی مـنم ؟!بگم چی واال -

 :پرسیدم هوا بی

 داشته؟ دوستش اینقــــــدر یعنی -

 :گفت و کشــید درهم هاشـو اخـم چون نـیومــــد خوشش ؛ حرفم این از انگار

 ...نمـیدونم -
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 فاصـله آیلــالر از کوتاه خواهــی عذر یک با. شد بلند گوشیم تماس زنگ صدای سکــوت؛ لحظـه چند از پس

 :خورد گوشم به لیال ی گرفته و نمناک صدای و کردم برقرار رو تماس و گرفتم

 ســا؟...دلـــ لــو...الـــ -

 :دادم جواب تردید با

 ؟!توئـی لیال؟ -

 ؟!بـببیمنت مـیشه ـم...خـودمـ -

 :گفتم و انداختم اطرافم به نگاهی

 ...نیستم خـونه اآلن آخه -

 ؟!ببیمنت کی -

 خـوبه؟ فـردا! اوممم -

 !خوبه وم....اهــ -

 بیام؟ کجا -

 .ــت...نیسـ زحمتی اگه خونمون بیا -

 ...اونجام ظهر از بعد ۵ ساعت فردا پس چیه؟ زحمت! نه -

 ...خـداحافظ! واقعــاً نون...مـمـ -

 !حافظ خدا -

 مشکالت و ائیه زنده سر و شـاد دختر لیال ، میاد یادم من که اونجائی تا رفتم؛ فرو فکر به و جویدم رو لبم پوست

 !چیــزه ترین اهمیت بی براش زندگی،

 .هاست حــرف این از تر عمیـق قضیه که میگفت صداش تمنای...امـا شده دعـواش هــادی با شاید

***** 

 :گفت و نشست راننده صندلی روی دیاکو

 کجاست؟ بعـدی مقصــد! خـب -

 :گفت شیطنت با ،شهریار. نگفت چیزی و انداخت باال ائی شونه آیالر
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 است؟ گرفته مادمازل خانوم که شده چی -

 :گفت و زد شیرینی لبخند آیالر

 ...نیست چیزی-

 ؟!نمیکنی اعالم رو بعدی مقصد چرا پس -شهریار

 :گفت و کرد ائی خنده آیالر؛

 .جـنگـلـه بعدی مقصد که میدونی خوب تو ؛ ندونه کی هر -

 :گفت و کرد عوض رو دنده ؛ دیاکو

 !!جنگل شد بعدی مقصد پس -

 ******* 

 ...بستم آرومی به رو درب و شدم پیاده ماشیـن از

 ...داشت خنـکی هـوای و حـال و بود صـفائی با جنگـل

 :گفت دیاکو به رو و گرفت دست به رو آیالر ی شهریار؛کوله

 جنـگله؟ این توی هم تو ی کلبـه -

 :گفت و داد تکون سری و کرد منتـــقل سرش باالی به هاش چشم از رو اش آفتابی دیاکو؛عینک

 ...جاست همین!آره-

 کجـاشه؟ -

 ...وسـط تقریـبـــاً-

 ...بـریـ پس-

 :گفت عجــله با و پرید شهریار حرف آیالر؛وسط

 !کـلبه سمـت میریم بعد میـکنیم گـردش خـورده یک اول -

 :گفت لبخند با و برگشت سمتم به شهریار

 خانوم؟ دلسا چـیه تو نظـر-

 :گفتم موافقت با و زدم کمـرنگی لبخند
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 .موافقـم آیـالر با -

****** 

 !شه لـِه پام زیر جانـوری مبـادا تا میلغـزوندم زمیـن روی رو برمیداشتم،نگـاهم قدمی که همینطور

 ...خـورد سُـر خـوشرنگی گـل روی نگـاهم پایدم می رو زمـین که همـینطور

 ...نبود کـردنی باور! من خدای

 !مـیکرد جـلب خـودش به رو شخـصی هر نگـاه و بـود رنگ خـوش عجـیبی طرز به گل

 دسـتی تـوسط گل که بنـدازم عـکسی ازش خـواستم و آوردم بیـرون کـیفم از رو گوشیـم خـوشحالی با

 ...شد چیـده

 .بـرسم دست صاحب به تا کردم دنبال رو دست تعجب با

 !گرفته سمـتم به رو گـل که دسـتیه همـون دسـت؛صـاحب صاحـب دیدم تعـجب مـالڪ با

 .کردم تقـدیم شخـص به رو نگـاهم کنـجکاوی با

 .پـرید باال تعـجب شدت از شخص؛اَبروم اون دیدن با

 !بـود شهریار

 :گفتم کمرنگی اخم با و کردم جور و جمع رو خودم سریـع

 ...شهـریار آقا نبود الزم کـار این -

 :گفت و زد بود،لبخندی بسته نقـش پیشونیم روی که اخمی به توجه بی

 !شماست برای -

 :میذاشتم،گفتم کیفم داخـل رو گوشیـم که درحالی و شدم بلنـد م جـا از

 ...ندارم بهـش احتیاجی امـا! همـدردیتون احـساس از مـمنون -

 ...خـانوم دلسا -

 :گفتم سَـرد و برگشتم سمتش به

 بله؟ -

 :گفت و گرفت سمتم به باز رو گل و زد لبخندی
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 .نداره قابلی!لطفاً -

 احساس باز بود،اما نرفته کج پاهاش آیالر قول به و بود خوبی آدم که بود درست.میخود بهم هاش حرف از حالم

 :اومدم خودم به دیاکو عصبی صدای با..!نداشتم بهش خوبی

 .شد خسته دستشون بگیر ازشون رو گل -

 های چشم.دوختم چشم دیاکو به و برگردندم رو نگـاهم. آوردم لبم زیر به آرومی تشکر و گرفتم رو گل ناچار

 .بودنش،بود عصبی نمانگر این و میزد سیاهی به آبیش

 ...دادم ادامه راه به و برداشتم آرومی قدم تفاوت بی و انداختم پائین رو سرم

 ****** 

 زدن قدم اینهمه...کشیدم پـوفــی حوصله بی!بود ظهر از بعد« 4:33» ساعت انداختم، ام مچی ساعت به نگاهی

 .بود کرده ام کالفه

 :گفت و دیاکو به کرد بود،رو شده موضوع این متوجه که شهـریار

 نیست؟ کافی گردش-

 :گفت و داد تکون دیاکو؛سری

 ...کلبـه سمت برگردیم بهتره -

 :گفت و کرد قطع رو گوشیش با تماس آیالر

 درست شام،کباب برای تا بیارن هم سیخ و منقل گفتم بهشون! اینطرف میان دارن هم بیتا و باربد -

 چـطوره؟!کنیم

 :گفت و کشید موهاش به چنگی دیاکو

 ...بیوفتیم راه بهتره خوبه،پس-

***** 

 ...شم مطمئن میدیدم که چیزی از تا کردم ریز هامو چشم

 .داشت قرار چوبی های حصار وسط که چوبی بزرگ نسبتاً کلبه یک

 ...ماهِره تراش چوب یک کار که میزد نَما،داد و بود شده کار چوب با چیز،فقط همه که بود این جالب ی نکته

 سقـفِ و شکل مربعی پنجـره دو با ایی کلبه
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 ...مانند هِرَمی

 !کردم حـس رو ام خاکستری نگاه برق وضوح به

 .بود عالـــــی العـاده تراش؛فوق چـوب کار

 .شدیم چوبی عجیبِ مکان اون دیاکو،وارد از تقلید به هم ما و شد مکان اون وارد و کرد باز رو دیاکو؛حصـار

****** 

 :دادم فرا بود،گوش «باربد و بیتا» درمورد آیالر،که توضیحـات به و نشستم رنگ کرمی مبل روی

 ...اینا هستن ایی العاده فوق های آدم!نکنم ات جون،خسته دلسا خالصه -

 :گفتم و دادم تکون لبخند،سری با

 !ببینمشون حتماً شد واجب پس -

 .داد تکون ئیدٰ  تا عالمت به رو سرش و کرد آرومی ی خنده

 ...دوخـتم چشم کلبه دِکـراسیون به و کشیدم عمیقی نفس

 ...چوب نمـای با اوپـن آشپزخونه

 مبل با بزرگ تقــریـباً هـال یک... بود حمـوم و دستشوئی اتاق؛ تا دو اون، توی که چوبی نمای با راهرو یک

 !مجلسـی چوبـی میز و رنگ کرمی

 ...مینشست دل به خیلی اش؛ چوبی ی ساده نمای کل؛ در

 !!کنم سـرگرم رو آیالر،خـودم با کـردن صحبت با کردم سعـی و کشیدم آهـی

  ***** 

 از اول! دوختم درب به منتظــرانه رو نگاهم... کرد باز رو درب شهریار و شد زده درب به ممـتد ی تقه چنــدین

 !شد کلـبه وارد همرنـگش های چشم و خرمائی موهای با تپـلی نسبـتاً دختر همه

 ...باشه «بیتا» میـتونه دختر این که میزدم حدس

 ...کردم حضـورش تقدیم گـرمـی؛ سالم و شدم بلنـد جا از احتـرامش به

 .شد کلبه وارد ایی قهـوه های چشم و خرمایی تقریبــاً موهـای با بلندی قـد پسر اون، از بعد

 ...شد حـضـورم متوجـه نگـاهش که بگه چــیزی خواست و زد لبخندی
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 :گفت عجـله با شهـریار که بزنه حرفــی تا کرد باز لب و انداخت بهم نگـاهی تعجـب با

 بـاربد؟ نشنـاختی -

 : گفت و کرد شـــُـل رو نیـشش باربد

 دیاکوئـه؟ دختر دوست -

 :گفت و باربد گـردن پشت زد خنده با دیاکو

 نمیشــناسی؟ مو عمو دختر حـاال!! نـــــامــرد -

 :اومدم حـرف به تر زود که بگه چیــزی خواست و داد مالش رو گردنـش جای و کرد مصنـوعی اخم باربد

 ...خوشوقتم!! دیاکو عمـوی دختر! هستم دلسـا -

 :گفت و داد تکون رو سرش و کرد باز باال گوش بنـا تا رو نیشش باربد

 ...خـوشوقـتم منم! آهــــــان -

 یاد منـو هاش کار! طبعه شوخ کامـالً مردی که بود مشخـص رفتاراش و قیافه از! نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 !بودیم خنـدیده دستـش از لیال با چقـدر! انداخـت می همـدانشگاهیــم «بنیامین»

 .شد ایجـاد هام لب روی گرمـی هـا؛لبخنـد روز اون آوری یاد با

 :اومدم خودم به شهریار صدای با

 گذاشتـی؟ کجا رو منـقل و سیخ بیتا -

 !چوبـی نیـمکت روی! بیـرون -

 ...آها -

 .کرد ترک رو کلبه منقل؛ و سیخ داشتن بر قصد به و

 :گفت من به رو و زد لبخندی بیتا

 .ببیمنت شدم مشتاق واقـعاً! میکرد ازت آیالر که هایی تعریـف اون با -

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...دارن لطف من به ایشون -

 که؟ گرفتی رو مدرکت بوده؟ چی ببینم،رشتت خب -
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 ...کنم فراموش لحـظه چند برای رو ام گذشتـه کـردم بیتا؛سعی با زدن حرف با که شد طور این و

 ...چنـد هر

 ...نبود شُندنـی

****** 

 !بود《6:25》 انداختم؛ ساعتم به نگاهی کالفه

 ...دادم قرار هام دست قالب میون رو سرم عصبی! میکرد کوفتم رو امروزم قطعا لیال، گرفته صدای خیال و فکر

 :اومدم خودم به آیالر صدای با

 !سردرگمی و کالفه اومدیم وقتی دلسا؟از شده چت -

 :گفتم و زدم جونی بی لبخند

 ...نگرانم خورده یک فقط!نیست چیزیم -

 :گفت تردید با و انداخت بهم نگاهی نگرانی با آیالر

 مطمئن؟ -

 !!مطمئن -

 راحتی احساس دلیل؛ همین به بودیم کلبه داخل بیتا، و من،آیالر فقط و بودن کلبه از باربد؛بیرون و دیاکو،شهریار

 ...نبودم معذب ها اون برابر در و میکردم شدیدی

 :گفت و آورد بیرون موبایلش توی از رو سرش بیتا،

 هنوز؟ عسله ماه خبر؟ چه "ویدا" از -

 :گفت و داد تکون سری آیالر

 !اهوم -

 :زد رو دلم حرف حوصلگی بی با بیتا بعد، لحظه چند

 !رفت سر حوصلم...بابا ای -

 :گفت و انداخت بابا ای شونه آیالر

 ؟!کنیم چیکار میگی -
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 :گفتم ناگهانی فکری طی. افتادم دانشگاهم دوران یاد

 چطوره؟! فامیل و اسم -

 خواستم شرمندگی با و گرفتم گاز رو لبم ی گوشه! شدم جـَوگیر زیادی که کرد ام متوجه شون متعجبانه نگاه

 :کرد ام زده متعجب آیالر، حرف که بگم چیزی

 ...کنیم بازی هم دور تا کن صدا هارو پسر برو بیتا،. خوبیه فکر! آره -

 .رفت بیرون کلبه از و داد تکون سری ذوق با هم بیتا

 ********* 

 لبش روی رو زبونش آیالر گرفتیم؛ دست به رو فامیل و اسم مخصوص بساط و نشستیم دایره یک صورت به همه

 :گفت و کشید

 ؟!کنه شروع اول کی! خب -

 :گفت و کرد اشاره دیاکو به و انداخت باال ابرویی شیطنت با باربد

 !دیگه بزرگتره از -

 :گفت بعد و کرد باربد نثار ای "کوفت" لب زیر دیاکو

 ..."د" حرف با -

 .بود "دیاکو" کرد،اسم خطور ذهنم به که چیزی اولین! شدن دستبکار همه و شد تموم دیاکو حرف

 وارد بهم عجیبی ی انگیزه اسم این! نوشتن به کردم شروع باشم کرده کشف چیزی که انگار عجیبی، ذوق با

 !میکرد

 ...بودم ننوشته رو اشیاء و میوه هنوز من! شد بلند نهادمون از آه بیتا؛ گفتن "ایستوپ" با

 :گفت و داد تکون سری بیتا

 ...باال ها برگه! ایستوپ گفتم -

 : کردن بازرسی به کرد شروع بیتا، و گرفتیم باال رو هامون برگه

 اسم؟ -

 دانیال -آیالر

 درسا -باربد
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 دنیا -بیتا

 دانیار -دیاکو

 !دیاکو -من

 ...دلسا -شهریار

 ...بود عجیب! انداختم باال ابرویی تعجب با

 نوشتم؟ دیاکو و کردم فراموش رو خودم اسم یعنی

 !بود دیاکو همون بود؛ کرده خطور ذهنم به که اسمی اولین که شدم متوجه اینو فقط

 :دادم گوش بیتا بعدی حرف به و انداختم باال ائ شونه

 فامیل؟ -

 زاده دنیا -آیالر

 !دستی -باربد

 !دانیالی -بیتا

 !درامین -من

 داستانی -دیاکو

 ...ننوشتم -شهریار

 :خورد گوشم به باز بیتا صدای

 شهر؟ -

 ننوشتم -آیالر

 !ننوشتم منم-باربد

 !دبی -بیتا

 !دبی -من

 !دبی منم -دیاکو

 !ننوشتم منم -شهریار
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 :حیوان سراغ رفتیم

 !دلفین -آیالر

 !بنویسم نتونستم من -باربد

 ! دایناسور -بیتا

 !دلفین -من

 دارکوب -دیاکو

 دلفین -شهریار

 ...کرد پیدا ادامه همینطور و

 ****** 

 !بود《8:31》 ساعت که اومدیم خودمون به زمانی ما و گذشت زدن هم به چشم یک مثل زمان

 :افتادیم شام فکر به و گذاشتیم کنار رو بازی بساط سریع

 !بزار منقل توی هارو زغال برو باربد -

 .شد خارج کلبه از زغال، ی کیسه همراه و داد تکون سری باربد

 :گفت بیتا و من به رو هیجان با آیالر

 !میده کیف خیلی بیرون؟ بریم هم ما -

 :گفتم و زدم لبخندی! دوخت هام لب به چشم منتظرانه و

 .موافقم باهات! آره -

 .کردیم ترک رو کلبه و شدیم بلند جا از

 فضا دور تا دور که داشت قرار آبی و سفید رنگ به شکلی دایره های چراغ چوبی؛ های حصار کنار کلبه، بیرون

 !بود کرده ایجاد رو رمانتیکی فضای و بود شده گذاشته

 :دادم فرا گوش داغشون بحث به و ایستادم آیالر و بیتا کنار

 ...شه پیدا شون کله و سر ها جن درختا این میون از االن! بکن رو فکرش آیالر وای -

 .نکن بد فکرای... ام تو! اَه -
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 ...شد بلند زنی مانند جیغ صدای لحظه همون

 ...کردم نگاه دیاکو به وحشت با

 بهم جمع این توی که بود کسی تنها که بود این دلیلش شاید! آوردم پناه دیاکو به آدم همه این میون! بود عجیب

 !دارم فاصله ازش ها فرسنگ که میدونستم خوب خودم اما! بود نزدیک

 !شدن خیره اطرافشون به حیرت و وحشت با ها پسر

 ...جز باشه داشته میتونه معنی چه! جنگل توی! زن اونم! جیغ صدای

 ...تَوَهُمِه همش اینا... نکن بد فکرای...دلسا نه

 هراسونن؟ اینقدر بقیه چرا پس...چرا پس تَوَهُمِه اگه

 ...شد تر بلند جیغ صدای ناگهان که، کردم نگاه اطرافم به ترس با و کشیدم عمیقی نفس

 !کرد پیدا جریان مغزم به خون تازه انگار

 !کشیدن جیغ من، سر پشت اومدن، در بهت از تازه انگار هم بقیه و کشیدم کشداری جــــــــــــیغ

 !برداشتم کشیدن جیغ از دست بیتا، ریز های خنده صدای شنیدن با

 !شد تبدیل قهقهه به بیتا ریز های خنده

 :گفت بریده بریده و گذاشت شکمش روی رو دستش

 ...هاشونو...قیافه...نگاه...خدا...وای -

 :غرید لب زیر غضبناک باربد

 !میزدم حدس -

 !رفت در دستش از و دید مناسب رو فرصت هم بیتا برسه، بیتا به تا دوید بیتا، گرفتن قصد به بعد

 !شدم خیره زمین به مبهم

 ...میکردما رد رو سکته داشتم بود؟ بیتا کار همش یعنی

 !شدم خیره باربد و بیتا دویدن به و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ********* 

 !میزد سیخ به هارو کباب باقی دیاکو و میزدن باد رو شده گذاشته منقل روی های کباب بیتا و باربد



                 
 

 

 انجمن کاربر saadat6789|  آبنباتی های لبخند رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

89 

 

 .کردم حس کنارم رو کسی حضور که میکردم بررسی رو اونا و بودم نشسته چوبی نیمکت روی

 ...ماسید هام لب روی لبخند شخص، اون دیدن با که برگردوندم رو سرم لبخند با

 :دوخت چشم آسمون به و کرد فرو جیبش داخل هاشو دست

 !افتادیم بارون رو امشب کنم فکر! خوبیه هوای -

 :گفتم و زدم داری حرص لبخند کالفه،

 !شهریار آقا بله -

 بیتا؟ یا آیالر پیش نمیری نشستی؟ اینجا چرا -

 :انداخت طنین دیاکو عصبی صدای که بگم چیزی خواستم

 !کن کمک باربد به اینجا بیا پاشو دلسا؟ -

 :میگم،گفتم دارم چی کنم فکر اینکه بدون

 ...میگیرم کباب بوی! نمیخوام -

 :گفت غضبناک و شد گرد رنگش، آسمونی های چشم

 نمیگیری؟ که فلفل بوی! بزن سیخ به هارو فلفل اینجا بیا پس -

 کی هر حاال! شدم کار به دست و نشستم کنارش خوب؛ دختر مثل و شدم بلند اش، طعنه به توجه ای ذره بدون

 !من هستم کدبانویی دختر چه میکنه فکر ندونه

******** 

 !رفتم بیرون آشپزخونه از و دادم قرار سینک توی رو شام های ظرف

 :گفت شهریار به و کرد باز رو شطرنج صفحه دیاکو؛

 شدن؟ سوسک برای ایی آماده -

 :گفت و انداخت باال ابرویی غرور با شهریار

 !میشه سوسک کی دید خواهیم -

 !دوختم چشم شطرنج صفحه به منتظرانه ، اونا مثل و نشستم آیالر و بیتا کنار

 :گفت و کرد نوچی نوچ و انداخت باال ابرویی باربد
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 هر باید و میشه تنبیه یارش بر عالوه خودش باخت، کی هر باشن، داشته یار رقیبا؛ باید! نمیشه اینطوری! نه -

 ...بده انجام رو گفت مقابل طرف که کاری

 :گفت و کشید دیاکو کنار رو خودش بیتا

 ...میشم دیاکو طرفدار! ندارم رو باخت ی حوصله من -

 :گفت و گرفت بیتا بازوی از محکمی نیشگون آیالر

 !بیتا بدی خیلی -

 :گفت و آورد زبون به کشداری "آخ" بیتا

 چیه؟ دروغم -

 :گفت و کشید شهریار کنار رو خودش آیالر

 !!!میشم طرفدارش خودم! خوشگلم داداش فدای -

 :گفت و نشست دیاکو کناز تیز و تند من، از تر زود باربد

 !دیاکو طرفدار! ندارم رو کار و باخت ی حوصله منم -

 .نشستم شهریار کنار فاصله، با ناچار منم

 ...اما بودم، دیاکو طرفدار اآلن داشتم دوست خیلی

 !شدم خیره بود شده شروع که بازی به و کشیدم پوفی درگم سر و کالفه

 !کنم تجزیه رو بازی تونستم نمی و نبود آزاد فکرم! چیه به چی نمیفهمیدم اصال

 :دادم بازی به رو حواسم ؛ دیاکو صدای با

 !کیش -

 سرعت؟ این با! نداشت امکان! رفتم وا

 :بود شده دیر دیگه اما بده فراری رو شاه بتونه تا کرد کاری هر شهریار

 ...باز شطرنج آقای نباشی خسته!  مات -

 :گفت و زد هاش مو به چنگی کالفه شهریار

 !نبودم فرم روی اصال امروز -
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 .کرد ترک رو کلبه و شد بلند و

 :گفت و خندید مرموز باربد

 !کنیم تنبیه جاش به هاشو طرفدار باید پس! گریخت که متهم -

 .شد متوقف من روی و شد خبیث دیاکو های چشم لحظه، یک توی

 :گفت عجله با آیالر

 !زد گولم شهریار! کردم نفهمی!  بودم خام من! بگذرین من از -

 :گفت و داد تکون سری دیاکو

 !داد انصراف که آیالر -

 :گفت و کرد توقف من روی خبیثش نگاه

 !ببخشمت میدم قول کنی خواهی عذر اگه...تو اما -

 ...عمرا ؟...دیاکو از اونم ؟...خواهی عذر ؟...من

 :گفتم و دادم تکون سری منفی ی نشونه به اما انتظارمه، در بدی عاقبت میدونستم هرچند

 !نمیکنم خواهی عذر من -

 مطمئنی؟ -

 !مطمئنم -

 :کرد لوس رو خودش آیالر

 !بدی تخفیف بهش باید! عموته دختر حاال -

 :گفت سرد و خشک خیلی دیاکو اما

 !میشه تر غریبه برام آشنایی هر مواقعی، همچین در -

 :گفتم و فشردم هم روی هامو لب و کردم نگاهش مبهم! رفتم وا حرفش با

 چیه؟ تنبیهم حاال -

 !!!!!کمکی هیچ بدون! بشوری رو شام های ظرف کل باید -

 رو؟ همه اون بشورم؟ من! نداشت امکان این! موند باز دهنم
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 !کردم قبول و زدم مصنوعی لبخند و نیاوردم خودم روی به ولی

 ...بود غوغا دلم توی...هرچند

******** 

 .کشیدم آب رو مونده باقی ظرف چند و کشیدم آهی

 ...دادم سوق پنجره طرف به هامو چشم پنجره؛ ی شیشه روی به بارون، قطره چند برخورد احساس با

 !کردم احساس هامو چشم تعجب وضوح به

 !االن؟ بارون؟اونم

 !میکردیم ترک رو کلبه تر زود هرچه باید و بود《1:05 》 انداختم؛ نگاهی مچیم ساعت به

 ...میداد بهمون رو اجازه این نکنم فکر بارون، شدن شدید ولی

 یک بحثشون؛ که بود معلوم بیتا، و آیالر گفت و گپ از نشستم، مبل روی آیالر، کنار و اومدم بیرون آشپزخونه از

 ...داغه غیبت

 ...دادم گوش حرفشون به بااجبار و فشردم هم روی هامو لب

******* 

 ...انداخت انداممون به وحشت برق، و رعد صدای که جائی تا...شد شدید خیلی بارون

 :اومد حرف به شهریار

 !کنیم ترک رو کلبه تر زود هرچه باید...شده شدید خیلی بارون -

 :گفت و کرد فکر کمی باربد

 !میریم وقت اون بود، شدن رد قابل اگه! هست ایی اندازه چه تا بارون ببینیم ، بیرون بریم باید اول -

 .شد بلند جا از شهریار، و باربد همراه به و داد تکون سری دیاکو

 ...کرد ترک رو کلبه دو، اون همراه و زد چنگ لباسی جا از از شو بارونی

 !انداخت اندامم به رعشه و شد بلند غرش صدای لحظه، همون

 ...نیوفته اتفاقی براشون...خدایا

 :بیام بیرون فکر از شد باعث آیالر صدای
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 !میمونیم اینجا رو شب شه، شدید خیلی بارون اگه -

 :گفت ذوق با بیتا

 ...بارون کاش! میگذره خوش خیلی -

 :داد نگرانی به جاشو و کرد قطع رو بیتا حرف برق، و رعد صدای

 !نیوفته اتفاقی شون واسه -

 ...دوخت زمین به رو نگاهش و داد قورت رو دهنش آب آیالر

 ...بستم هامو چشم و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 ...خدایا

******* 

 ...کوبوندم زمین روی ممتد رو پاهام نوک و کشیدم عصبی و عمیق نفس

 ...بودن کرده دیر

 :گفت لرزونی صدای با نگران، و کالفه آیالر

 .دنبالشون میرم من! کردن دیر -

 و دیاکو و شد باز کلبه برسه،در در به اینکه از قبل اما! برداشت خیز کلبه در سمت به کنیم؛ مخالفتی اینکه از قبل

 !شدن کلبه وارد کشیده، آب موش مثل باربد؛ و شهریار

 !برداشتم طرفشون به قدمی بیتا، مثل و شدم بلند جا از و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 :گفت بیتا به میزد،رو نفس نفس که حالی در باربد

 ...بیار آب لیوان یک برو بیتا -

 .افتاد راه به آشپزخونه طرف به و داد تکون سری میکرد، بیداد گلوش داخل که بغضی با بیتا

 :گفتم و کردم تازه نفسی

 کردین؟ دیر چرا -

 :کرد صحبت تر زود شهریار که بگه چیزی خواست دیاکو

 !کردیم گم رو راه شد شدید بارون -
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 :داد ادامه دیاکو

 !میکردیم سر جنگل وسط صبح تا باید وگرنه! بود مونده روشن کلبه بیرون چراغای شد خوب -

 :گفتم لرزون و دادم تکون سری

 میشه؟ چی حاال -

 :رسید گوشم به دیاکو ی خسته صدای

 !میوفتیم راه صبح اول فردا اومد، بند بارون اگه! میمونیم کلبه توی رو امشب -

 :گفت و سپرد باربد دست به رو آب لیوان و اومد جلو عجله با بیتا

 !میمونیم؟ اینجا رو امشب -

 :داد بیتا دست به رو لیوان و کشید سر نفس یک رو آب باربد

 !آره -

 ...دوختم زمین به رو نگاهم

 ...بگذرونه خیر به رو امشب خدا

 ******* 

 :گفت و کرد خاموش رو کلبه های چراغ آیالر

 !میگیرم درد کمر زمین روی من...باشما گفته بخوابه؟ کجا کی -

 :گفت خندون باربد

 !نیست راحت زمین روی اصال جام که منم -

 .کرد اعالم رو اش موافقت و داد تکون سری شهریار

 :گفت و زد نیشخندی دیاکو

 کنین؟ خواب زمین منو دارین خیال نکنه -

 :گفت لب زیر و کرد نوچی نوچ باربد

 !بود نور الی نور که میشد اگه -

 :گفت لب زیر و انداخت باال ای ابرو دیاکو؛
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 !عمرا -

 :گفت و زد لبخندی بیتا

 نداری؟ کلبه توی اضافی مسواک دیاکو، راستی! بزنم صورتم و دست به آبی میرم من -

 :گفت و زد تلخی و محو لبخند دیاکو،

 !یلدا مال یکی خودمه مال یکی! نه -

 .کرد کج راهرو سمت به رو راهش شرمندگی؛ با و گزید رو لبش بیتا

 :زد داد حالت همون در و دوید ها اتاق از یکی سمت به آیالر

 !الال رفتم من! کنین خوابم زمین بزارم، عمرا -

 :گفت شهریار به رو و آورد در رو آیالر ی ادا مسخره طرز به باربد

 نداره؟ شدن بزرگ قصد تو خواهر این -

 :گفت و خندید شهریار

 !تکه من خواهر -

 :گفت آروم و چرخوند طرفم به رو سرش دیاکو،

 بخوابی؟ نمیخوای -

 :گفتم و کردم کج رو سرم

 برم؟ باید کجا -

 !راست سمت اتاق! رفت آیالر که همونجا -

 ...افتادم راه به اتاق اون طرف به لبی، زیر تشکر یک با و دادم تکون سری

******** 

 !دوختم چشم بودن خوابیده تخت روی که بیتا و آیالر به حسرت، با و دادم بدنم به قوصی و کش

 !نداشتم عادت زمین روی خوابیدن به اصال

 ...برید می رو امونم درد، کمر روز؛ همون ی فردا میخوابیدم، زمین روی که زمانی

 .شد قطع آباژور، نور که کنم جا جابه رو ام بالشت خواستم و شدم بلند جا از حرص با
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 بود؟ رفتن برق وقت االن! شانس خشکی به

 .انداخت می اندامم به ترس بارون، شرشر و برق و رعد صدای

 ...میرسید گوشم به ملیحی های خنده صدای اینکه مخصوصا

 ...شدم بلند جا از و کشیدم عمیقی نسبتا نفس ترس، با

 ...تر واضح ، خنده صدای و شد تر شدید برق و رعد صدای

 .اومدم بیرون اتاق از و دادم قورت رو دهنم آب

 ...شدن باز مهیبی صدای با باد؛ شدت از جوبی، های پنجره

 ...موند نتیجه بی نزدن، جیغ برای تالشم تموم

 ...که نگذشت چیزی اما

 .... کرد خفه رو جیغم و گرفت رو دهنم جلوی قدرتمندی، های دست

 ...میکردم حس رو بدنم هیستریک لرزش وضوح به

 :گفت آروم و داد قرار گوشم کنار هاشو لب! آوردم باال لرز با هامو دست و دادم قورت رو دهنم آب

 ...منم! باش آروم! هیس -

 :پیچید گوشم توی صدای باز! میسوخت داشت هاش لب حرارت از گوشام...شد کوتاه پـی در پـی هام نفس

 ....نزنیا برمیدارم؛جیغ دستمو -

 ...دادم تکون تائید ی نشونه به رو سرم

 ...برداشت دهنم روی از هاشو دست آرومی به

 :چرخیدم سمتش به و داشتم قورت رو دهنم آب

 دیاکو؟ میکنی چیکار اینجا -

 :گفت و داد چین رو اش پیشونی کمرنگی اخم

 !بپرسم ازت باید من اینو -

 :گفتم زبون لنکت با و انداختم باال ای شونه

 ...چیزه...چیـ خوب،...خـ -
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 :شد تبدیل کمرنگی لبخند به و اومد کش هاش لب

 آره؟ ترسیدی؟ نکنه -

 :گفتم و دادم تکون سری

 !خوب،آره...نـ -

 :دادم ادامه و کردم مکثی

 اینجا؟ اومدی چرا خودت -

 !بخوره سرم به هوایی بیرون اومدم!میکرد اذیتم باربد های خروپف -

 :گفتم و خندیدم آهسته

 میکرد؟ خروپف باربد -

 :گفت هاش خنده میون بود، اومده خنده به من خندیدن از که دیاکو

 !میخوابه زمین روی که وقتایی فقط! همیشه نه -

 .شد تبدیل لب رو عمیقی لبخند به هام خنده

 سرد ناگهانی خیلی و دوخت چشم ام خاکستری های تیله به سرد و آورد باال رو سرش ناگهان گذشت؛ لحظه چند

 :گفت

 !بخوابی بری بهتره -

 ...افتاد راه به اتاقش سمت به شد بلند جا از و

 بود؟ چی ناگهانی و یهویی های شدن سرد این دلیل یعنی... کردم اش بدرقه نگاهم با

 ...بود تر سوزناک و تر داغ آتش، از که حرارتی و موندم من که میدونم اینو فقط... بود که چی هر

********* 

 نذاشتید؟ جا چیزی -

 ...بود شهریار به مطلق صدا؛

 !داد تکون منفی عالمت به سری و زد جنگ مبل روی از رو اش کوله آیالر،

 :گفت و کشید لبش روی رو زبونش باربد
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 ...بیوفتیم راه بهتره -

****** 

 العاده فوق هوا...کشیدم عمیقی نفس میدادم، گوش پام زیر های برگ شدن خورد صدای به لذت، با که همینطور

 بود،منظره نکشیده آغوش به رو خورشیدش هنوز که آسمونی وزید،و می که خنکی نسیم بهاری، های شکوفه! بود

 چقدر!میکرد پهن ها زار سبزه روی به رو رنگش سبز دامن بهار؛ دیگه هفته یک حدود!بود کرده ایجاد محشری ی

 بـــــوی هاش لحظه تک تک نظرم؛ به که فصلی...زندگی فصل...عشق فصــل...بهار! بودم خوشحال بابت این از

 ...مهرزاد دلسا...من...بودم شده زاده اون توی من که فصلی...تر مهم همه از و...میداد رو بهشت

******* 

 جای بهترین اگه حتی!اومـــــم...کردم پخش تخت روی رو کمندم موهای و کشیدم دراز تخت روی آسودگی با

 !نمیشه آدم ی خونه جا هیـــــچ باشی؛ هم دنیا

 الزم حسابی حموم یک گردش؛ همه این...بسپارم دوش گرم آب به رو خودم تا شدم بلند جا دقیقه؛از چند از پس

 ...داشت

******* 

 ی شماره و برداشتم رو موبایلم میدادم، مالش رو سرم رنگم؛ قرمز حوله کاله از که همینطور...شدم راحت...آخیش

 توی لیال آلود خواب و گرفته صدای که نگذشت چیزی! میدادم اطالع بهش رو امروز دیدار باید...گرفتم رو لیال

 :پیچید گوشم

 !الو -

 بودی؟ خواب...لیال الو-

 :داد جواب و شد هوشیار من، صدای شنیدن با

 !نبودم خواب...نه!دلسا سالم -

 :گفتم میگه، مصلحتی دروغ یک داره دونستم می که این با

 ببینیم؟ هَمو کجا...لیال خب...اینطور که -

 هَمو؟-

 :گفت عجله با ؛ تند باشه،تند شده حرفم متوجه تازه انگار

 !من ی خونه بیا رو امروز نیست، مشکلی اگه -
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 :گفتم و دادم تکون سری

 خونست؟ هادی! باشه -

 !نیست خونه...هادی؟نه -

 ...بینمت می...پس! باشه -

 !!.ببینیم رو دیگه هم ظهر از بعد4 ساعت میشه اگه! اهوم -

 :گفتم و کردم ای فکر

 نداری؟ کاری!  باشه -

 !نه -

 خداحافظ...پس -

 حافظ خدا-

 ...گذاشتم میز روی رو گوشی و کردم خیس رو لبم

 ....چیز هــمــه...میشد مشخص چیز همه...امروز

 ******* 

 به رو کالباسی لب رژ...کالباسی همرنگ شلوار طالئی،و کالباسی،مانتو شال با دختری...انداختم نگاهی آینه به

 داشت؟ اشکالی ؛چه رژلب یکم...خب اما نبودم آرایش اهل زیاد!آوردم فرود هام لب روی کمرنگ صورت

 به میدادم؟ توضیح دیاکو برای رو لیال با قرار جریان چطور باید حاال.کردم ترک رو اتاق و انداختم باال ای شونه

 تقه بیشتری نفس به اعتماد با ثانیه، چند از پس...کردم وارد دیاکو اتاق درب به ای تقه و گرفتم گاز رو لبم آرومی

 ...کردم وارد درب به تری محکم ی

****** 

 و بود کشیده دراز تختش روی تفاوت به که دیاکوئی، روی شد میخ نگاهم بزنم؛ حرفی خواستم تا و شدم اتاق وارد

 تنگ و کوتاه تیشرت یک کنم؛ عرض چه که لباس...لباسش روی خورد سر نگاهم ناخودآگاه!میکرد نگاهم منتظر

 نگاه از و میکردم نگاه دیوار و در به!دوختم چشم دیوار به و گرفتم گاز رو لبم شدت به!همرنگش شلوارک همراه به

 صبرش تا شد سپری ای لحظه مجرد؟چند دختر یک جلوی بود وضعی چه دیگه این! میکردم پرهیز بهش کردن

 :گفت کالفه و شد نیمخیز شد؛ لبریز

 میخواستی؟ چیزی -
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 :نبود شدنی...کنم،اما مخفی رو حرفم توی نشسته لرز بتونم تا کشیدم عمیقی نفس

 ...من...م -

 :گفت عصبی

 چی؟ تو -

 ...بگم خواستم می...میخواستم...م...من-

 میکنی؟ تماشا رو دیوار و در چرا میکنی؟ همچین چرا دلسا -

 !کنم نگاه دیوار و در همون به بهتره اینکه مثل..مث -

 سعی هاش لب گرفتن گاز با و بود، گرفته خندش که حالی در انداختم؛ وضعش و سر به ای اشاره عصبی، بعد

 :گفت نخنده؛ میکرد

 میخواستی؟ چی حاال ،!خب -

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 !برم دوستم دیدن اآلن قراره بگم میخواستم -

 :گفت و کشید دراز دوباره و انداخت باال ابرویی

 ...بگه میخواست چی میکردم فکر حاال! خب -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 !کنه هماهنگ ها راننده از یکی با بگو سمیه به -

 صداش؛ شنیدن با که بیام بیرون اتاق از خواستم افتادم، راه به درب طرف به زیرلبی، تشکر با و دادم تکون سری

 :شدم متوقف جام سر

 ...باش خودت مواظب -

 ...بشنوه دیاکو میترسیدم که گرفت شدت اونقدر قلبم، تپش شد؛ حبس سینم توی نفسم

 روی رو دستم و ایستادم درب پشت!کوبوندم هم روی رو درب و اومدم بیرون اتاق از و دادم تکون سری تند تند

 ...آروم...باش آروم دلسا؟ شده چت...بیرون بزنه سینم از قلبم بودم منتظر آن هر! گذاشتم قلبم

 ****** 
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 به رو کالباسی لب رژ...کالباسی همرنگ شلوار طالئی،و کالباسی،مانتو شال با دختری...انداختم نگاهی آینه به

 داشت؟ اشکالی ؛چه رژلب یکم...خب اما نبودم آرایش اهل زیاد!آوردم فرود هام لب روی کمرنگ صورت

 به میدادم؟ توضیح دیاکو برای رو لیال با قرار جریان چطور باید حاال.کردم ترک رو اتاق و انداختم باال ای شونه

 تقه بیشتری نفس به اعتماد با ثانیه، چند از پس...کردم وارد دیاکو اتاق درب به ای تقه و گرفتم گاز رو لبم آرومی

 ...کردم وارد درب به تری محکم ی

****** 

 و بود کشیده دراز تختش روی تفاوت به که دیاکوئی، روی شد میخ نگاهم بزنم؛ حرفی خواستم تا و شدم اتاق وارد

 تنگ و کوتاه تیشرت یک کنم؛ عرض چه که لباس...لباسش روی خورد سر نگاهم ناخودآگاه!میکرد نگاهم منتظر

 نگاه از و میکردم نگاه دیوار و در به!دوختم چشم دیوار به و گرفتم گاز رو لبم شدت به!همرنگش شلوارک همراه به

 صبرش تا شد سپری ای لحظه مجرد؟چند دختر یک جلوی بود وضعی چه دیگه این! میکردم پرهیز بهش کردن

 :گفت کالفه و شد نیمخیز شد؛ لبریز

 میخواستی؟ چیزی -

 :نبود شدنی...کنم،اما مخفی رو حرفم توی نشسته لرز بتونم تا کشیدم عمیقی نفس

 ...من...م -

 :گفت عصبی

 چی؟ تو -

 ...بگم خواستم می...میخواستم...م...من-

 میکنی؟ تماشا رو دیوار و در چرا میکنی؟ همچین چرا دلسا -

 !کنم نگاه دیوار و در همون به بهتره اینکه مثل..مث -

 سعی هاش لب گرفتن گاز با و بود، گرفته خندش که حالی در انداختم؛ وضعش و سر به ای اشاره عصبی، بعد

 :گفت نخنده؛ میکرد

 میخواستی؟ چی حاال ،!خب -

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 !برم دوستم دیدن اآلن قراره بگم میخواستم -

 :گفت و کشید دراز دوباره و انداخت باال ابرویی
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 ...بگه میخواست چی میکردم فکر حاال! خب -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 !کنه هماهنگ ها راننده از یکی با بگو سمیه به -

 صداش؛ شنیدن با که بیام بیرون اتاق از خواستم افتادم، راه به درب طرف به زیرلبی، تشکر با و دادم تکون سری

 :شدم متوقف جام سر

 ...باش خودت مواظب -

 ...بشنوه دیاکو میترسیدم که گرفت شدت اونقدر قلبم، تپش شد؛ حبس سینم توی نفسم

 روی رو دستم و ایستادم درب پشت!کوبوندم هم روی رو درب و اومدم بیرون اتاق از و دادم تکون سری تند تند

 ...آروم...باش آروم دلسا؟ شده چت...بیرون بزنه سینم از قلبم بودم منتظر آن هر! گذاشتم قلبم

 ****** 

 ...بود کردن دم چای مشغول آشپزخونه؛ توی و بود برده مشترکشون خواب اتاق داخل رو لیال هادی

 !بود خودش اصرار...ولی بیوفته زحمت توی نمیخواستم

 :گفت و گذاشت میز روی رو چای

 ...چای بفرمائید -

 !هادی آقا ممنون -

 !میکنم خواهش -

 ...کردم لمس رو استکان دور آرومی به و برداشتم رو چای از لبریز استکان

 :گفت و کشید لبش روی رو زبونش هادی،

 خانوم؟ دلسا -

 !بله؟ -

 نگفته؟ بهتون اش تصمیم درمورد چیزی لیال...راستش...اومم -

 :کردم زمزمه و شدم خیره گرفته بخار استکان به! بود خبر بی هادی پس

 !نه -
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 :دادم ادامه و کردم مکثی

 بپرسین؟ خودش از نیست بهتر-

 :گفت و پائین انداخت رو سرش

 ...نزده باهام حرفی هیچ دیگه کلمه، چند جز به گرفته؛ رو آزمایش جواب وقتی از -

 !بده ادامه میزاشتم باید نزدم، حرفی

 !داره دوست رو شما چقــــدر لیال که میدونم همه از بیشتر من...من..خانوم دلسا -

 :داد ادامه بالفاصله و کرد سکوت

 جدائی به که بود چیزی لیال تصمیم اگه...اگه خانوم؟ دلسا...نمیزنه حرف شما؛ حرف روی که میدونم هم اینو و -

 میکنید؟ منصرفش...شما باشه، مربوط

 :گفتم درمیومد چاه ته از که صدایی با و زدم تلخی لبخند

 !کنید حساب من روی...حتما -

 :گفت و کشید آسودگی سر از نفسی

 ...کنم تشکر ازتون چطور نمیدونم! ممنون واقعا -

 ...بدم انجام رو کاری هر حاضرم دوستم، زندگی نجات برای من! هادی آقا نیست تشکر به نیازی -

 ****** 

 .تاک تیک تاک، تیک

 ... االبصار و القلوب مقلب یا

 فراری ازش که چیزی گرفت، می جون هام چشم جلوی داشت لیال رمق بی تصویر گرفتم، دستم توی رو قرآن

 در چیزی چه. بودم کرده بغض...النهار و اللیل مدبر یا!ببینم رو زندگیش شدن نابود نمیخواست دلم اصال. بودم

 چشمم به بیشتر روز به روز دیاکو چرا رسید؟ می کجا به اینجا؛ در زندگیم سرانجامِ کشید؟ می رو انتظارم آینده

 خدایا،.کن خیرمون به عاقبت خدایا،!!الفرج لولیک عجل الهم!! کردم دعا... االحوال و الحولِ محول اومد؟یا می

 .برداریم قدم تو راه در کن کمکمون

 چشهام جلوی رو دوستم زندگی شدن پر پر نزار خدایا.بده قرار عمرمون های سال بهترین از رو سال این خدایا،

 ...الحال احسن اال حالنا حول!ببینم
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 نبودشون کن کاری...خدایا! نبودن کنارم مادرم و پدر که بود سالی اولین...امسال...زد حلقه هام چشم توی اشک

 رو نو سال اومدن که مجری صدای اون از پس و رسید گوش به بمب انفجار صدای...کنم حس کنارم کمتر رو

 قرار صورتم جلوی دستمالی کردم؟ گریه من،کی! میکردم حس وضوح به هامو گونه شدن خیس...میکرد گوشزد

 صدای که گرفتم ازش رو دستمال تشکر؛ و زدم لبخندی! بود سمیه...انداختم نگاهی دست صاحب به! گرفت

 :کرد نوازش رو گوشم ی پرده اش، مادرانه

 ...بخندی رو سال تمام انشاهلل که...بخند -

 :گفتم و شد غلیظ لبخندم

 .مبارک عیدتون!ببینم خندون همیشه هاتونو لب امیدوارم -

 بوی سمیه...کشیدم عمیقی نفس...کرد نوازش هامو گونه و داد جا اش مادرانه آغوش توی منو که نکشید ثانیه به

 چیزی...بود عجیبی چیز نگاهش توی! گره،خورد رنگی آبی نگاه توی نگاهم که آوردم باال رو سرم!میداد رو مادرم

 :گفت لبخونی با...کنم تفسیر خودم پیش اونو نمیتونستم که

 !مبارک عیدت -

 :گفتم لبخونی سبک همون به و زدم پلکی

 !همچنین -

 با...بود کرده وارد بهم عمیقی انرژی رنگش، آبی نگاه...بستم هامو چشم سرخوشی با و نشدم جواب منتظر دیگه

 ...نگاه لحظه یک همون

 ****** 

 فکر با کردم؛ حس کنارم رو کسی حضور! بودم دوخته چشم تلوزیون بزرگ صفحه به و بودم نشسته کاناپه روی

 :گفتم و کردم تر هامو لب هست، سمیه اینکه

 ندارین؟ تصمیمی عید تفریح واسه خانوم؟شما سمیه-

 :نشستم جام سر سیخ دیاکو صدای شنیدن با

 تصمیمی؟ چه مثال -

 گم رو پام و دست بود، دیاکو حسابم طرف وقتی چرا اصال گفتم؟ می باید چی! دادم قورت رو دهنم آب مبهم

 ...اما برداره سرم از دست خفیف لرزش این تا کشیدم عمیقی نفس میکردم؟

 :گفت بود گرفته خندش انگار که دیاکو



                 
 

 

 انجمن کاربر saadat6789|  آبنباتی های لبخند رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

105 

 

 عید؟ تفریح -

 حسودیم بودن ریلکس و شیطون که هایی دختر به همیشه پائین، انداختم رو سرم...شد ارغوانی هام گونه

 ...وقت هیچ...بیارم زبون به رو دلم حرف میخوام که اونجور نتونستم وقت هیچ...میشد

 :گفت و کرد صاف رو گلوش دیاکو

 ؟!موافقی! بدم اطالع آیالر به بعد و بپرسم رو نظرت خواستم...کوتاه سفر البته! ریخته سفر ی برنامه آیالر -

 :گفتم و کردم ای آهسته ی قروچه داشت؟دندون ارتباط آیالر با دیاکو...کردم کمرنگی اخم

 کجا؟ فقط! موافقم..من -

 :داد جواب و داد تکون سری

 !هست هم ای دیگه جاهای! خب ولی...شماله آیالر خود نظر -

 :گفتم و کردم فکری

 میشه؟ چی خانوم سمیه پس -

 چی؟ دیگه! بریم می هم رو سمیه خب -

 ...ندارم حرفی -

 :گفت و زد شیرینی لبخند

 !بدم اطالع آیالر به میرم من پس -

 :گرفتم جلوشو که...شه بلند جا از خواست

 !بگم تبریک بهشون هم رو عید باید! میزنم زنگ بهش خودم -

 کرده تعجب هم دیاکو! میاوردم زبون به رو دلم حرف ساده خیلی که بود باری اولین...کردم تعجب زدم که حرفی از

 :گفت و نیاورد خودش روی به اما! خوند هاش چشم از رو تعجب رنگ میشد...بود

 ...پس باشه -

 ...کردم ترک رو مکان اون زدن؛ زنگ قصد به و دادم تکون سری

***** 

 !الو-
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 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 ...آیالر سالم -

 رسید؟ دستت به فرستادم؛ تبریک برات! مبارک عیدت! خانومـــی دلسا سالم -

 .بودین یادم به که ممنون! رسید دستم به تبریکا آره...مبارک هم شما عید -

 ...عزیزم یادتیم به همیشه ما -

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث

 گذاشت؟ جریانت در دیاکو -

 ؟!داری نظر در هم شهری...آره سفـــر؟خب -

 داری؟ نظر در رو بهتری شهر تو! خب...شماله من نظر -

 :گفتم و جویدم رو لبم پوست

 !هستن هم بهتری های شهر! خب ولی...نه -

 مثال؟ -

 !دیگه های شهر از خیلی شاید و...اردبیل یا! اصفهان...مثال اومم -

 .باشه الزم هم شما آرامش برای کنم فکر...کرده دریا س*و*ه میدونی؛دلم آخه -

 ...کیش...قشم...عباس بندر...نداره دریا که شمال فقط خب دریا؟ -

 :گفت و کرد فکر لحظه چند

 .میگیرم تماس باهات بعدا من دلسا -

 ...فعال...باشه -

 !فعال -

 ****** 

 و بودن شده باز کامال ها درخت های شکوفه میفرستادم، هام ریه توی رو بهاری و پاک هوای و میزدم قدم آروم

 بهاری فضای! میکرد سوار خودش روی رو بلندم موهای آرومی به نسیم...میکشیدن رخ به رو خودشون خوشبویی

 گذشت زود چقدر. کردم خوش جا روش و رفتم رنگ سفید ی دونفره تاب سمت به. بود اومده وجود به رمانتیکی و

 انجام سر! کشیدم عمیقی نفس وجود تموم با و فشردم هم روی هامو پلک! زندگیم سفید و سیاه سال 21ی همه
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 آسمون؛ مثل سرنوشتم امیدوارم...شدم خیره پاک و آبی آسمون به و دادم تکون سری میشد؟ ختم کجا به من

 ...امیدوارم...باشه پاک و زالل

***** 

 ...باشیم داشته اصفهان به کوتاه سفر یک شد قرار آیالر؛ مجدد تماس از پس

 رویایی فضای غمگین؛به آهنگ یک کردن پلی با و دادم قرار گوشم داخل رو هدفون و کشیدم دراز تختم روی

 .کردم سفر هام رویا

 ...خرابــه فکرت با امـــشبم هوای

 ...بتابــه محاله خورشــــید تو بی

 ...باش ام بیداری دریای فانوس تو

 ...بــــــــــــــــــده نـــــجـــــاتــــــم

 ...دیره تو پای به کردن گریه واسه

 ...بگیره گریت که شکستم جوری یک

 ...باش باخبر من حال از امشب همین

 ...بـــــــــــده نــــــجــــــاتـــــم

 ...روزه هر بارونای جنس از صداش

 ...نمـــیسوزه دلتنگم که وقتی دلش

 ...نمیدونه هامو طاقتی بی چرا

 ...میدوزه هاشو چشم چشمام رو که کسی

 ...شیرینه که رویایی به کن عاشق دنیامو بیا

 ...اینه از بهتر باشی تو من، روزگار میدونی

 ...آتیشه و آب رنگ که ترسی؛ این از کن خالصم

 ...میشه عادتم جوری یک تنهایی، تو که وقتی

 ...میــــــشــــــه عــــــــــادتـــــم
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 {لهراسبی علی*بده نجاتم}

 ***** 

 ...گذاشتم کوچکم، رنگ قرمز دستی ساک داخل رو نیازم مورد های لباس

 رنگم گلبهی اتاق به نگاهی بار آخرین برای! باشم داشته رو داشتم اینجا که آرامشی بتونم هم اونجا امیدوارم

 رو سلطنتی ی پله راه مسیر. اومدم بیرون اتاق از و کشیدم عمیقی نفس اتاق؛ لوستر کردن خاموش با و انداختم

 سر و بیوفته راه اصفهان طرف به خودش خانواده هر بود شده قرار پیوستم، دیاکو و سمیه جمع به و کردم طی

 :گفت و انداخت بهم نگاهی دیاکو! کنیم استراحت و گذاشته قرار جا یک معینی؛ زمان

 نذاشتی؟ جا که چیزی -

 :گفتم و دادم تکون سری

 !نه -

 راه به خروجی-ورودی درب طرف به و گرفت دست به هم رو سمیه ساک خودش، دار چرخ ساک بر عالوه دیاکو؛

 های چیز لب زیر و کرد رد قرآن زیر از رو من و دیاکو و ایستاد درب کنار دستش؛ داخل قرآن با سمیه. افتاد

 ...انداختم رنگ سفید ی خونه فضای به خاصی بار؛نگاه آخرین برای کرد؛ زمزمه لب زیر رو دلنشینی

 ...سفید رویاهای ی خونه خداحافظ

***** 

 گوش به رو گوشی منتظر، و میگیرم رو لیال ی شماره میکنم؛ تماشا رو اطراف و نشستم ماشین توی که همینطور

 :میکنه نوازش رو گوشم ی پرده صداش بوق، پنج از بعد چسبونم؛ می هام

 !الو -

 خوبی؟...لیال سالم -

 !خانومی دلسا سالم -

 :داد ادامه و کرد کوتاهی ی سرفه

 چطوری؟ تو. عزیزم خوبم -

 :شینه می هام لب روی دلنشینی لبخند

 لیالیی؟ راستی! خوبم منم -
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 عزیزم؟ جونم -

 .نیستم تهران روز سه دو؛ مدت به بگم گرفتم تماس باهات راستش -

 :رسید گوشم به نگرانش صدای

 شده؟ چیزی -

 :گفتم و خندیدم

 !اصفهان میرم دارم! نــــه -

 .بیار درم نگرانی از بزن دوستتم این به زنگی یک...ها مکه حاجی حاجی اونجا نری -

 :بودم دلتنگش نرفته هنوز...کشید پر براش دلم ناخودآگاه

 !باش خودت مواظب! لیال...من عزیز میگیرم تماس باهات حتما -

 ...باش خودت مراقب تو! عزیزم هستم خودم مراقب من -

 :گفتم و زدم لبخندی

 نداری؟ الزم چیزی...حتما -

 !نشه فراموشت سوغاتی فقط...عزیزم نه -

 نیارم؟ سوغاتی برات شدم سیر جونم از مگه! بـــله که اون -

 :گفت و داد سر ای آهسته و آروم ی خنده

 !نامــــردی خیــــلــــی -

 ...شما مائی استاد -

 :گفت عجله با لیال که این تا شد برقرار سکوت

 ؟!نداری کاری...دلسا میزنه صدام داره هادی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !سپارمتمی خدا به...عزیزم نه -

 خداحافظ...پس -

 ...خداحافظ -
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 !داد نشون رو خودش بیشتر بخش؛ آرام موزیک صدای و رفت باال ماشین، ضبط صدای تماسم؛ قطع محض به

****** 

. خورد چشم به باربد؛ و شهریار ماشین...کاج درخت یک زیر زار؛ گندم یک کنار جائی. کرد توقف قرار سر ماشین

 طرح با مشکی شال و کردم مرتب کمی رو ام سنتی های طرح با مشکی مانتو شدم؛ پیاده ماشین از و زدم لبخندی

 ...افتادم راه به کاج درخت سمت به دیاکو؛ و خانوم سمیه از تقلید به و کردم جور و جمع رو ام ای قهوه های

***** 

 :دادم فرا گوش داغشون بحث به و نوشیدم جرعه جرعه رو چای و شدم خیره چای ی گرفته بخار لیوان به

 ...برسیم تر زود دارم دوست بیوفتیم؟ راه نیست بهتر -بیتا

 ...بیتا ای زده ذوق خیلی اینکه مثل -آیالر

 :گفت و داد تکون سری شهریار

 !نرفته بیرون هنوز آقایون ما خستگی! نمیکنید رانندگی که خانوما شما -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت بیتا

 !کنم رانندگی خدامه از که من -

 !بود نشسته کنارش که باربد بازوی روی کوبید محکم اش آرنج با بعد

 ...بیتا مانتوی روی شد ریخته و شد رها باربد، چای لیوان قضا از افتاد؛ سرفه به و باربد گلوی توی پرید چای

 :گفت شمرده شمرده ؛ میتکوند مانتوشو که همینطور و شد بلند جا از سرعت با بیتا

 ...سوختم...سوختم -

 :گفت خنده با و کرد نوچی نوچ شهریار. میرفت ریسه خنده از داشت که بود دیدنی آیالر ی قیافه وسط؛ این حاال

 .بشینه هم لرزش پای باید خورد خربزه هرکی -

 ریخته چای قسمت بود؛ دستش توی که آبی قمقمه با و رفت بیتا طرف به آرامش با و شد بلند جا از خانوم سمیه

 :گفت حالت همون در بیتا! افتاد دلم به اش مادرانه محبت مهر. شست رو بیتا مانتوی ی شده

 !میکشـــمـــت...باربد میکشمت -

 :گفت و زد باربد ی شونه روی دیاکو! میکرد نگاه رو برش و دور واج و هاج هم باربد

 !افتادیم ختم مراسم یک کنم فکر -
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 :نالید باربد

 !توام؟ داداش؟ -

 :گفت میخندید که همینطور آیالر

 !باربد بری در بهتره -

 :گفت و شد بلند جا از باربد

 !حالله خونم نرم اگه -

 ...دوید زار گندم سمت به و

 :رسید سر بزنگاه سر بیتا و شد تموم خانوم سمیه کار

 !هـــان؟ کـــو؟ بـــاربـــد -

 :گفت و شد حرصی بیتا. نگفتن چیزی و زدن نفهمی به رو خودشون همه

 ...کردم پیداش اگه حالتون به وای -

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند شهریار

 !کردی پیداش اگه -

 ...افتاد راه به زار گندم طرف به خبیث؛ لبخندی با و کرد داغ چای از لبریز رو لیوان حرص با بیتا

 ***** 

 رو روز کل. بود شب نصف ی "12:50" دوختم چشم ساعت به و انداختم تخت روی رو خودم عمیقی خستگی با

! کرد خوش جا هام لب روی شیرینی لبخند پل؛ سه و سی ی خاطره آوردی یاد با! پرداختیم تفریح و گردش به

 ...کردم پرت تخت روی رو خودم و کردم عوض صورتی راحتی لباس با رو لباسام و کشیدم کشداری خمیازه

 کنار در ولی جداگونه سوئیت یک خانواده؛ هر و بود متری 70 آپارتمان سوئیت یک بودیم؛ کرده اجاره ما که جایی

 ...بودیم کرده اجاره هم

 ...بود باالتر عالی از گفت میشد روز؛ سه این برای و بود شیکی و خوب آپارتمان

 .نفهمیدم چیزی دیگه و شد گرم هام چشم و کشیدم ای دیگه خمیازه

***** 

 :کردم باز هامو چشم میخورد درب به که هایی تقه صدای با
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 دلسا؟...دلسا -

 .خانوم سمیه بیدارم -

 !صبحونه پائین بیا شو آماده -

 ...خانوم سمیه چشم -

 پس! شکلیه چه آپارتمان؛ پائین رستوران ببینم بودم کنجکاو! اومدم پائین تخت روی از و مالیدم هامو چشم

 از کالباسی، شلوار و شال و ای سورمه مانتو یک با صورتیم؛ راحتی لباس کردن عوض با و شستم و صورتم و دست

 .افتادم راه دیاکو؛ و سمیه همراه و اومدم بیرون اتاقم

 ...بود شده زده شگفت رنگ؛ ترکیب این از اونم گویا. موند خیره بهم و زد رو آسانسور ی دکمه دیاکو

 .ایستاد آسانسور

 ...شدم آسانسور وارد و زدم لبخندی

***** 

 نگاه با نگاهم که آوردم باال رو سرم. کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی که بودیم صبحونه خوردن درحال

 کم دیگه...بهم شد خیره باز و نرفت رو از اما پائین انداختم رو سرم و کردم اخمی! شهریار بازم. خورد گره شهریار

 و شدم بلند جا از حرص با. کنم کوفت رو ام صبحونه نمیزاشت نگاهش خیرگی این حتی. شدم می عصبی کم

 :گفتم

 .بزنم قدم کمی میرم -

 نگاهم با و دادم تکون سری شد؛ گرم دلم توجهش از "شده؟ چی" پرسید نگاهش با و کرد نگاهم تعجب با دیاکو

 "!بخور منم جای به! بخور صبحونتو! هیچی" گفتم

 !شد آخرم جمله متوجه نکنم فکر اما

 :شدم متوقف آیالر صدای با

 !نخوردی چیزی هنوز که تو -

 !بزنم قدم کمی میخوام شدم؛ سیر! توجهت از ممنون -

 بهاری و پاک هوای در زدن قدم مشغول و اومدم بیرون آپارتمان از شهریار؛ آمیز سوال نگاه به توجه بدون بعد

 .شدم پارک

 ***** 
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 اذیت هامو چشم و بود شده سوزناک آفتاب،! گرفتم دستم دو میون رو سرم و نشستم ها نیمکت از یکی روی

 :صداشو اون از پس و کردم حس کنارم در رو کسی حضور! میکرد

 خانوم؟ دلسا -

 سبز خونش در میومد؛ بدش پونه از مار میکرد؟ چیکار اینجا این...شدم خیره شهریار به و نشستم جام سر سیخ

 نیمکت این روی آقا اآلن و بیرون زدم جا اون از شهریار سنگین های نگاه خاطر به...دیگه منه حکایت! میشه

 :گفتم و کشیدم پوفی. بود نشسته

 !شهریار؟ آقا میخواستید چیزی -

 !آره نه؛یعنی من؟ -

 : زدم صداش بود؛ شده کالفه و میکرد دل دل چیزی گفتن برای

 شهریار؟ آقا -

 بله؟...ب -

 میخواستید؟ چیزی گفتم -

 :کرد متوقفم صداش و بیوفتم راه آپارتمان طرف به خواستم و شدم بلند جا از...داد تکون سری سردرگم

 ...میگم...خانوم دلسا نرید -

 :گفت پته تته با شهریار. نشستم چوبی نیمکت روی دوباره کالفگی با و کشیدم پوفی

 ...ن...م...من...میدونید -

 :گفتم کالفه

 ؟!چی شما -

 ...من خب...من -

 :گفتم و شدم عصبی

 .نگردید هم منو وقت و نگید؛ بهتره میکنه اذیتتون گفتنش اگه -

 :شد حبس سینم توی نفسم صداش شنیدن با که شم بلند جا از خواستم

 !دارم عالقه شما به من...من..خانوم دلسا -
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 این...رفت سیاهی کمی هام چشم ؛ کرد غلبه بهم شدیدی ضعف و شد سست پاهام داشتم؛ شدیدی تهوع حاال

 میگفت؟ چی

 !ندارم تحمل دیگه خدا به...ولی باشه، زود خیلی ابراز این برای شاید میدونم -

 بخدا...شدم خسته دیگه! بسمه...بسه...فشار همه این دیگه کافـــیه. برید تحملم افتاد؛ خس خس به سینم

 .زدم پس شــــــدت با رو دستش اما بگیره؛ رو صورتم قالب تا اومد جلو شهریار های دست... شدم خسته

 منو و شد کشیده شهریار توسط کیفم که افتادم راه به آپارتمان طرف به بلندی های قدم با و شدم بلند جا از

 .کرد ایستادن که محکوم

 :شدم منفجر اون؛ از قبل و کشیدم عمیقی نفس چند

 !ندین ادامه میکنم خواهش...شهریار آقا بسه -

 ...:نبود مهم دیگه...نبود مهم اما میکردن نگاهمون تعجب با و خیره همه پارک؛ داخل های رهگذر و مردم

 ...میشه خودتون غرور شکستن باعث حرفا این دادن ادامه! شهریار آقا کنید بس میکنم خواهش -

 :افتادم نفس نفس به

 ...ندین ادامه دیگه...ندید ادامه...میکنم خواهش...خوا...پس -

 :شد عصبی اونم عاقبت! بود فایده بی من آرامش برای شهریار تالش

 جرمه؟ من حرف جرمه؟ من ی چــــرا؟خــــواســــته چرا؟ آخه -

 :رفت باال صداش

 ؟!جرمه لعنتــــی ؟!جـــرمـه -

 نمی رو نگاهاش خیرگی مفهوم چرا ندونستم؟ چرا. کرد ریخته بهم موهاشو و کشید موهاش به چنگی کالفه

 چــــرا؟ میزدم؟ بیخیالی به خودمو و میدیدم رو اش خریدار های نگاه چــــرا فهمیدم؟

 :گفتن و اومدن جلو دیگه نفر چند و پارکبان

 محترم؟ خانوم شده مزاحمتون -

 میونستن تا و ریختن شهریار روی افتادم؛پارکبانا راه به آپارتمان سمت به خراب حالی با و دادم تکون سری فقط

 طرف به شهریار، جگرسوز های داد به توجه بی. میداد نشون مقاوت هم شهریار و کردن شهریار زدن به شروع

 شدن؟ عاشق برای تنبیه تنبیه؟...هه بود؟ الزم براش تنبیه کمی بودم؟یا شده رحم بی افتادم، راه به آپارتمان

 که بغضی دیدم؛ آپارتمان جلوی رو خودم تا زدم قدم اونقدر...نه مسلما...نه ؟!میخواست تنبیه عشق! بود مسخره
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 ها اشک انگار اما...نکن خورد دیگران جلوی خودتو شخصیت! نکن گریه...دلسا نه...ترکید بود گرفته گلومو راه

 ...بودن حرفا این از تر لجباز

 ***** 

 هیچ...شم شهریار چشم تو چشم کمتـــر تا کردم رو ام سعی تمام من و میگذره کذایی روز اون از روز یــک

 اتاق؛ درب شدن باز صدای با.شم امیدوار خودم به بیشتر کمی که شد باعث این و نداره خبر روز اون اتفاق از کس

 با و نشست تخت روی و داد تکون ؟سری!داشت کار چی یعنی. کردم نگاه سمیه به تعجب با و شدم بلند جا از

 :گفت مادرانه لحنی

 پکری؟ دیروز از چرا دلسا؟ شده چــت -

 :گفت تر صمیمی لحنی با و فشرد دستش توی هامو دست

 آدم اهل ی همه دیگه. باشی خودت تو اینقدر شده باعث چی بودنم بگو منم به شده چیزی اگه شده؟ چیزی -

 !ستون چهل نیومدی که دیشبم! ناراحتی چیزی از فهمیدن

 :گفت چون خوند؛ رو ذهنم انگار ؟!فهمیده هم دیاکو...یعنی فهمیدن؟ همه

 !بفهمه غمگینی؛رو این دلیل تا فرستاده منو دیاکو -

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...احوالم ناخوش کمی فقط!خانوم سمیه نیست چیزی -

 :گفت نگران

 دکتر؟ بریم میخوای ؟!شده چیزی -

 !میشه طرف بر استراحت با. نیست خاصی چیز! خانوم سمیه نـه -

 :گفت و داد تکون سری

 !کنه خدا -

 :داد ادامه باز و کرد مکثی

 ...نزار خبر بی منو صورت هر در -

 :گفتم و فشردم هم روی هامو پلک

 ...خانوم سمیه تخت خیالتون! چشم -
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 علت واقعا آیا! ذهنم توی سوال تا هزار و موندم من...رفت بیرون اتاق از گفت؛ و گپ کمی از پس و داد تکون سری

 شد؟ خواهد برطرف استراحت با من، بودن حال بی

 ...هاست حرف این از تر عمیق قضیه!نه قطعــــا! نه

 ****** 

 《نوزدهم فصل》

 !گذشت چطور سفر نمیدونم

 در رو سفر خستگی و کشیدم دراز تختم روی...نمیکردم فکرشم حتی که طوری افتاد؛ اتفاق سریع خیلی چیز همه

 ...نمیبره خوابم اما شبه نصفه 11:20 ساعت. میکنم

 ...بچینم نو از رو پازل این باید...مبهمه من برای هنوز ولی افتاد اتفاق که اتفاقاتی درگیر...درگیره ذهنم

 نو از رو ریخته بهم پازل این باید...نمیکنه خطور ذهنم به خواب فکر باز اما...میکنه اذیت هامو چشم آباژور نور

 پیش دلش مقابل طرف وقتی...گناهه اما...نیست ه*ا*ن*گ عشق که میزنه فریـــاد درونم از صدایی...بچینم

 از آیالر فکر...کردم کوتاهی چقدر...است بسته دیاکو نفس به نفسم فهمیدم دیر چه...گناهه هست دیگه کسی

 اما...بود قربانی شهریار...؟!بده قربانی چقـــدر عشق؛باید یک...عاشقه هم آیالر...نمیره بیرون سرم

 سوت مغزم فکر؛ این با...آیالره دل به بسته هم دیاکو نفس شاید...ندارم خبر دیاکو دل از که من...نمیدونم...آیالر

 من به متعلق مرد اون من؟ مرد...بود؟ شده وصل دیاکو به ای "واو" کدوم با آیالر من؟ مرد و آیالر...کشید

 ...رو چیز همه...بدم تغییر رو چیز همه باید...دوختم سقف به مو یخی نگاه...؟!بود

 ***** 

 ای خونه به و کشیدم آهی! بودم کرده فکر و زده قدم پارک توی رو االن تا عصر از. شدم عمارت وارد خستگی با

 از اثری حتی ؟!باشن رفته میتونن کجا شب وقت این! کردم تعجب. شدم خیره نبود روشن داخلش المپی هیچ که

 بادکنک ترکیدن صدای یهو...که کنم روشن هارو چراغ خواستم و دادم تکون سری کالفه! نبود هم خانوم سمیه

. کردم نگاه برم و دور به وحشت با و کشیدم تیزی و کشداری جیـــغ! شدن روشن ها چراغ اون؛ از پس و اومد

 ضربان صدای. میشد کنده جا از داشت قلبم! دار مدل و دار چین های کاغذ و رنگی های بادکنک از بود پر ها همه

 کناره از شهریار و خانوم؛بیتا؛باربد؛آیالر دیاکو؛سمیه اومدن بیرون با بود؟ وضعی چه دیگه این. شنیدم می رو قلبم

 به وحشتم کم ؟کم!بودم برده یاد از چطور! بود تولدم شب...امشب...قراره چه از جــریان فهمیدم تازه دیوار، های

 :تگف و اومد جلو دیاکو... نمیشد باورم. شد تبدیل هام لب روی ملیحی لبخند

 !عمو دختــر مبارک تولدت-

 :گفتم و اومدم خودم به کم کم. شد گرم دلم داشت، بهم که توجهی و مهربونی از
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 !میدونستید؟ کجا از...شما -

 :گفت محوی حسادت و خنده با آیالر

 !دیگه عموته پسر کار -

 :گفتم و زدم لبخندی! بود شده گرم نظاره و داشت لب به شیرینی لبخند...خورد سر دیاکو روی نگاهم

 .کنم تشکر ازت چطور نمیدونم! ممنونم واقعا -

 :گفتن باهم یکصدا بقیه و کشید سوتــــی باربد

 ...مبارک تولدت...تولد...تولد...مبارک تولدت...تولد...تولد -

 :گفت بشنوم خودم فقط که طوری لب؛ زیر و کرد اخمی دیاکو زد، حلقه هام چشم توی اشک

 ؟!گریه بازم -

 :شه اخم به تبدیل دیاکو لبخند نداشتم دوست. کردم پاک هامو اشک تندی

 !شوقه اشک اینا! نــــه...نـ -

 :گفت و شد باز اخمش

 ...بیا و کن عوض لباساتو برو -

 فراموش که بودم زده ذوق اونقدر. مشکی شلوار رو شال با ای سورمه مانتو. انداختم بود تنم که مانتویی به نگاهی

 :شنیدم صداشو که کنم حرکت خواستم. کنم عوض رو لباسم حتی کردم

 دلسا؟ -

 :گفت و زد محوی لبخند...برگشتم سمتش به

 .باشی غمگین باز تولدت شب ندارم دوست!بپوش شـــاد -

 ...افتادم راه پله؛به راه مسیر طرف به و دادم تکون سری

 ****** 

 نگاهی آینه به بار آخرین برای و کردم عوض مجلسی سفید و گلبهی دامن و کت با رو بیـــرونم های لباس

 بند چند که بلند دامنی همراه به سفید سارافونی زیر و بود؛ طالیی های نوار آستینش سر که گلبهی انداختم؛کت

 حجابم هم. زدم رضایتمندی لبخند و انداختم سرم روی رو رنگی سفید حریر سال. داشت همراه به ظریف طالیی

 کردم خاموش رو لوستر ای؛ دیگه آرایش ذره هیچ بدون و کشیدم چشمی خط.بودم پوشیده شیک هم و بود کامل
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 نفره یک مبل دیدنم، با بیتا رسوندم؛ اونا به رو خودم و کردم طی رو سلطنتی پله راه مسیر. اومدم بیرون اتاق از و

 :گفت و کشید کنار رو سفید مخمل ی

 .بشین اینجا دلـــسا،بیا -

 فقط کردم؛ گیری جلو سرم در فکری هر هجوم از افتاد، شهریار به نگاهم. کردم خوش جا مبل روی و زدم لبخندی

 :گفت و زد لبخندی آیالر...امشب فقط...باشم خوش میخوام رو امشب

 ...به رسید نوبــت -

 :گفت سریع و تند باربد

 !شام خــوردن -

 و شد بلند همه ی قهقهه صدای...بودیم هم دور که بود خوب چقدر...افتادن خنده داشت؛به باربد که لحنی از همه

 :گفت و زد باربد های شونه به دستی دیاکو!کرد غرغر لب زیر باربد

 !بخوری هم رو زیاد؛ما گرسنگی شدت از میترسم که میز سر بریم -

****** 

 بی و نیاوردم باال رو سرم اینبار...نه اما کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی باز که بودیم شام خوردن مشغول

 سنگینی دیگه شد،چون خسته خودش انگار بعد؛ لحظه چند. دادم ادامه خوردنم به نگاه، اون سنگینی به توجه؛

 .شدم خوردن مشغول بیشتر، اشتهای با و کشیدم آسودگی سر از نفسی. نکردم حس رو نگاهش

***** 

 :کرد روشن رو ضبط ایستادن؛دیاکو دورم و نشستم مبل اون روی هم باز

 ...همواره چه جاده پیشت میام دارم

 ...داره رو تو عطر بوی چقدر هوا

 ...صافه چقدر هوا همواره چه جاده

 ...بافه می سیاشو موهای داره شب

 ...خوشحالم چه امشب فهمی می تو فقط

 ...حالم رویاییِ لبریز خوشی این از

 ...تابی بی چه خودم مثل هم تو امشب
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 ...خوابی نمی اصال دیدار این شوق از

 ...جاده ور اون تا جاده ور این از

 ...داده بهم وعده چشمات آخه میام

 ...شه دستام رفیق دستات باز که میام

 ...شه می جا تو نگاهِ عمق تو دوباره

 اشک قطره ناخودآگاه!باشه؟ من به مطلق همیشه برای نگاه این گرمای میشد یعنی خورد، گره هم تو نگاهمون

 اش چهره. کردم پاک رو اشک سرعت با نکنم؛ نگران رو دیاکو که این برای. چکید چشمم ی گوشه از سمجی

 :گفت لبخونی با و شد نگران

 چیشد؟ -

 ... "هیچی" یعنی دادم، تکون سری فقط

 شد؛با قطع آهنگ صدای.میشد آب دلم توی بودم؛قند مهم براش اینکه از گرفتن، گر بدنم های سلول تک تک

 :گفتم نگرانی با پیشونیش، روی کمرنگی اخم با بود باربد کردم؛ نگاه کرد رو اینکار که کسی به تعجب

 ؟!شده چیزی -

 :گفت و خاروند رو سرش

 !وقت یه نشه آب کیک...میگم -

 :گفت و خندید بلندی صدای با شهریار

 !بــــاربـــد خوردی شام االن همین که تو -

 :گفت خونسرد خیلی باربد

 !خودش جای داره؛اینم خودش جای اون -

 :گفت و کرد ای خنده تک دیاکو

 متوجه تازه. کردن اعالم رو خودشون موافقت همه!کیک سراغ میریم بعد میکنیم باز هارو کادو اول...باشه...باشه -

 گل از پر باز سر جعبه یک ها؛ کادو کنار...من خدای...وای. شدم داشت قرار روش ها کادو انواع که ای شیشه میز

 :گفتم شوق با! بودن نوشته آبی های گل با رو "D" حرف التین با و بودن سفید همه ها گل داشت؛ قرار

 ؟!کدومتونه کار -
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 :گفت و زد محوی لبخند دیاکو. کرد اشاره دیاکو به ابرو با باربد

 ؟!اومد خوشت! ناقابله -

 :گفتم و دادم تکون سری

 !ممنونم واقعا. کنم تشکر ازت چطور نمیدونم! عالیه -

 .میکنم خواهش -

 :گفت لب زیر با و کرد مکثی

 .ارزید می -

 پیچ کادو که ای جعبه و اومد جلو آیالر.دوختم چشم جعبه اون به و زدم لبخندی باز اما نفهمیدم؛ رو منظورش

 :گفت و آورد جلد بود شده

 !شهریار منو طرف از...خانومی دلسا به تقدیم -

 :گفتم و کردم کمرنگی اخم

 !داشت ارزش دنیا یک برام اومدین که همین بخدا...چرا دیگه شما -

 :گفت و زد لبخندی

 !نداره قابلی -

 چشم رنگ قرمز مخمل جعبه به تعجب با و کردم باز آهسته رو کادو گرفتم؛ ازشون رو هدیه و زدم لبخندی

 طال از کامل سرویس یک.زد برقی هام چشم جعبه؛ اجزای دیدن با که کردم باز آرومی به رو جعبه دوختم،

 :گفتم آیالر به رو و شد غلیظ لبخنم...بود

 !کنم جبران رو کارتون میتونم چطور نمیدونم -

 :گفتم باشه سرد کمی داشتم سعی که لحنی با و کردم شهریار سمت به رو

 ...ممنونم خیلی -

. بود تر بلند هم بیتا از کادو کردم؛ تعجب خیلی. داشت غریبی و عجیب ی زاویه خیلی که کادویی با اومد جون بیتا

 :گفت و خندید مرموز دید هام چشم توی رو تعجب رنگ که بیتا

 ...نداره قابلی -
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 ذوق شدت از هام چشم دیدم که چیزی با.شدم کادو کردن باز مشغول و کردم تشکری زده؛ تعجب های چشم با

 حدس که قرمز مخمل کوچک جعبه یک بود؛با تر بلند منم از قدش حتی که بلند قد و بزرگ خرس یک! زد برقی

 :گفتم خندون و باربد و بیتا سمت کردم رو...باشه داخلش انگشتر میزدم

 .کنم تشکر ازتون چطور نمیدونم. ممنونم خیلــی -

 :گفتن باربد و بیتا

 !نداره قابل -

 :گفت و گرفت سمتم به رو بود گل از پر جعبه اون که دیاکوئی به و زدم لبخندی

 !کن باز رو پائین ی طبقه -

 !بود من به دیاکو کادوی ماشین سوئیچ یک...نبود کردنی باور...من خدای...وای دادم؛ انجام رو گفت که کاری

 :گفتم و برگشتم سمتش به خوشحالی با

 !نبودم زحمت به راضی!ممنون خیلی -

 :داد جواب و زد لبخندی

 ...کن شروع شنبه سه از! نوشتم رو اسمت هم رانندگی کالس یک تو -

 ...بود عمرم شب بهترین...امشب...شک بی...کردم تشکری باز و دادم تکون سری

  ***** 

 《بیستم فصل》

 خمیازه! بود نرفته بیرون تنم از گذشته شب خستگی هنوز. کردم باز هامو پلک گوشیم؛ آالرام صدای با

! بود صبح "7:30" انداختم نگاهی ساعت به...کردم فرو موهام انبوه توی رو دستم و کشیدم کشــــــداری

 و شدم بلند جام از!که خونه کنج نمیشینه...دیگه آره! گرفت خندم پرسیدم که سوالی ؟از!شرکت رفته دیاکو یعنی

 ...میاورد جا رو حالم دوش، افتادم؛ راه به حموم طرف به

***** 

! بود ناشناس شماره کردم، تعجب خورد؛ زنگ گوشیم که؛ بزنم شونه هامو مو خواستم و اومدم بیرون حموم از

 :چسبوندم گوشم به رو گوشی و کردم لمس رو اتصال ی دکمه

 ؟!الو -
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 ؟!خانوم دلسا الو-

 بود؟ امری...هادی آقا خودمم -

 ببینمتون؟ امروز میشه!بده خــیـلی لیال حال راستش -

 :گفتم و کردم فکری

 مورد؟ چه در...فقط! میشه آره -

 !کنم صحبت باهاتون رو در رو باید -

 ...ندارم مشکلی من باشه -

 ! "..." شاپ کافی ؛ ظهر بعد6 ساعت داره امکان اگه پس -

 ...حتما...باشه -

 ..خداحافظ! ممنون -

 ..خداحافظ -

 ...اومدم بیرون اتاق از صبحونه؛ خوردن برای و کردم قطع رو تماس

 ***** 

 :گفتم خانوم سمیه به رو و خوردم رو صبحونه

 !خانوم سمیه نکنه درد دستتون -

 !جونت نوش -

 زنگ خونه راه،تلفن میون ؛ افتادم راه به پذیرائی سالن سمت به و شدم؛ بلند جا از و کشیدم کنار رو صندلی

 :زد فریاد آشپزخونه از خانوم سمیه خورد؛

 !بده جواب رو تلفن بنده، دستم دستت؛ دلــسا؟قربون -

 :دادم جواب رو تلفن سپس و کردم کج تلفن سمت به رو راهم

 !الو -

 :گفتم باز و کشیدم پوفی. نمیشد شنیده نفس؛ جز صدایی هیچ

 الو؟ -
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...- 

 :وگفتم شدم عصبی

 ؟!کنم قطع یا میزنی حرف -

 :رسید گوش به شهریار صدای

 دلسا؟ الو...الـ-

 :گفت تند تند که کنم قطع رو تماس خواستم

 !نکن قطع...وایسا دقیقه یک -

 :گفتم کوتاه

 امرتون؟ -

 ؟!ببینمت...میتونم-

 !نه -

 :گفت ملتماسه که کنم قطع رو تماس خواستم

 !بار یه همین فقط...فقـ! میکنم خواهـــش -

 ...بود عشق قربانی فقط ؟!بود کرده گناهی چه اون. سوخت براش دلم آگاه ناخود

 :گفت باز چون گذاشته؛ تاثیر روم فهمید انگار

 !کنم می خـــواهش ازت -

 :گفتم و دادم تکون سری

 ؟!کجا -

 ******* 

 :گفت و داد توقف رو ماشین شاپ کافی جلوی راننده

 !خانوم رسیدیم -
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 هادی که جائیه همون شاپ کافی این نفهمیدم چرا بود؛ زده شاپ کافی در سر که تابلویی روی چرخید نگاهم

 سمت به محکمی های قدم با و شدم پیاده ماشین از کوتاه؛ تشکر یک با و انداختم باال ای ؟شونه!داشت قرار باهام

 ...رفتم پیش شاپ؛ کافی

 جلو!بود فکر غرق عمیق و بود گرفته هاش دست میون رو سرش که دیدم رو شهریار شدم؛ که شاپ کافی وارد

 :بگه،گفتم چیزی اینکه از قبل! نشستم روش و کشیدم عقب رو روش به رو صندلی و رفتم

 ؟!خب -

 :کرد شروع و کشید عمیقی نفس

 !شی پکر و ناراحت اینقدر تو نمیخواستم من دلسا -

 :داد ادامه بودم؟ شده دم بی کشمش دیگه حاال. شد گرد هام چشم

 ؟!بدیم سفارش چیزی نیست بهتر -

 :گفتم و کردم اخمی

 .بشنوم رو هات حرف اومدم! مهمونی اینجا نیومدم من -

 نمیکنی؟ قبول چرا بپرسم میشه -

 :بود شهریار دست از خالصی برای راه تنها این

 !کرده گیر ای دیگه دل پیش منم دل چون -

 زدم که حرفی از...کرد سکوت...نگفت اما شد باز حرفی گفتن برای دهنش. دوخت چشم بهم مبهوت و مات

 هیچ شهریار. شدم ناخنام با کردن بازی مشغول و پائین انداختم رو سرم چی؟ بیاد سرش بالیی شدم؛اگه پشیمون

 !نمیزد هم پلک نمیگفت،حتی چیز نمیکرد؛هیچ حرکتی

 :زدم صداش آروم. کرد نفوذ بدنم های سلول توی نگرانی کم کم

 شهریار؟ آقا -

 صدای با شهریار! گرفتم گاز رو لبم. میزد سرخی به رو هاش چشم! من خدای. دوخت هام چشم به رو نگاهش

 :گفت ای گرفته

 کیه؟ اون و -

 :گفتم میومد؛ بیرون چاه ته از انگار که صدایی با و فشردم هم روی هامو پلک
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 ...دیاکو -

 نیم حدود انداختم؛ نگاهی ساعتم به. داد قرار هم روی محکم هاشو پلک چون کرد؛ اذیتش بیشتر حرف، این انگار

 :گفتم و انداختم نگاهی شهریار به. اینجا میومد هادی دیگه، ساعت

 ؟!شهـــریار آقا -

 :گفتم آروم. سوخت براش دلم آگاه ناخود کرد؛ نگاهم رمق و روح بی

 .بیارید دست به آسونی به رو دختری هر دل میتونین مطمئنم! هستین ای شایسته و آل ایده مرد شما -

 بیاره دست به رو دختری دل بود بلد اگه که میکرد فکر این به حتما میکردم؛ درک رو لبش ی گوشه پوزخند معنی

 ...یافت ادامه سکوت و نزدم حرفی دیگه! میاورد دست به رو من دل

 ***** 

 جای هادی شدم؛ بلند جا از و زدم کمرنگی لبخند. شد وارد هادی همزمان؛ و شد خارج شاپ کافی درب از شهریار

 :گفت و نشست شهریار

 !سالم -

 :دادم پاسخ خوشروئی با

 !ســالم -

 :گفتم و کردم مکثی

 بهتره؟ لیال -

 :گفت و کشید پوفی

 .نمیکنه قبول اما گرفتم دکتر وقت براش! متاسفانه نه -

 :گفتم و جویدم رو لبم پوست

 !نمیشه که اینطور -

 :گفت و داد تکون سری

 !بده گوش رو شما حرف شاید کنید؛ صحبت باهاش کنم خواهش شما از اومدم -

 از پس و دادیم رو سفارش. خواست سفارش مون از و اومد جلو گارسون که بگم؛ چیزی خواستم و کردم مکثی

 :گفتم گارسون رفتن
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 ؟!چیه لیال نظر...میدم؛اما انجام رو کار این من -

 :گفت سپس و کرد مکثی

 و مامان! کرده حبس اتاق توی رو خودش و بسته خودش روی روی در! نمیگه من به چیزی نظرش درمورد لیال -

 !نیومد بیرون اتاق از حتی...اما اومدن هم خواهرم

 :گفتم حیرت با و آوردم زبون به کشـــــداری "وای"

 ؟!چی یعنی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !میخواد طالق -

 کردین؟ قبول هم شما و -

 :گفت عجله با و تند

 !بگیره طالق ازم لیال نمیشم راضــی عنوان هیچ به من! نه...نه -

 چی؟ پس -

 !نداره توجهی من حرفای به اصال چون کنید منصرفش شما میخوام. لجبازه و دنده یک خیلی لیال -

 ؟!طالق چرا -

 :گفت و انداخت پائین رو سرش

 ...مامانم -

 .بده ادامه خودش میزاشتم باید. نزدم حرفی

 !ببینه رو من ی بچه شه آرزو مادرم خانوادم؛ پسر تک من چون -

 :گفتم بهت با

 ؟!گفته هم لیال جلوی رو اینا مادرتون نکنه -

 :گفت و انداخت پائین بیشتر رو سرش

 !متاسفانه بله -

 !بیاره زبون به هارو حرف این لیال جلوی مادرتون میزاشتید نباید! حساسیه دختر لیال میدونید که شما -
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 !نبودم خونه من زد؛ رو حرفا این مادرم که موقع اون -

 و ورود مردم و داشت قرار شاپ کافی درب که جائی دقیقا...سرم پشت شد قفل هادی نگاه که بگم چیزی خواستم

 کار چی اینجا دیاکو...من خدای...کردم دنبال رو هادی نگاه مسیر و دادم قورت رو دهنم آب! میکردن خروج

 ...میکرد؟

 ***** 

 خیلی ماشین سرعت! دوختم چشم بود شده برجسته گردنش رگ و بود فرمون پشت که دیاکویی به وحشت با

 :نالیدم وحشت با... کنیم تصادف بود ممکن آن هر و بود زیاد

 ...دیاکو -

 :کرد زمزمه

 !شو خفه -

 ازم رو ام خانواده که بود چیزی همون سرعت...داشتم وحشت...میترسیدم سرعت از...دهنم توی اومد قلبم

 ...داد کشتن به رو پدرم و مادر...گرفت

 :گفتم بلند تقریبا و کنم کنترل رو خودم نتونستم

 !دیاکـــو -

 :شد سیخ تنم به مو تقریبا زد که فریادی با

 !شـــــو خفـــــه گفــــتــم -

 :کرد زمزمه خودش با دیاکو...پرداخت می وحشت به منو سرعت...لرزید ام چونه

 ؟!داشتی تفاوت میکردم فکر چرا بودی؛ بقیه مثل ام نشناختمت؟تو چطور -

 :کشید نعره

 !چـــرا؟ -

 :نالیدم

 ...تر یواش خدا تورو دیاکو -

 ...نمیکرد توجهی هیچ...شنید نمی چیز هیچ...بود شده کر انگار اما

 ...نه اما...بشکنی منو میخواستی تو نشناختمت؟ نشناختمت؟چرا چطور؟چــــطور -
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 :داد ادامه تر بلند صدای با

 ...قائلم ارزش خودم شخصیت برای اینا از شتربی من! خوندی کــــور -

 :نالیدم

 !میکنی اشتباه! دیاکو -

 :کشید داد

 !احمــــق ی دختــــره شو خــــفه گفتــــم -

 این...چکید هام چشم از سمجی اشک قــــطره من؟ چرا...گرفت رو گلوم راه بغض...شدم خفه واقعی معنای به

 :کرد اش عصبی بیشتر موضوع

 !لعنتی نده نشون ضعف خودت از اینقـــدر!نــکـــــن گــــریـــــه -

 ...سپردم سرنوشت دست به رو خودم و کردم پاک رو اشکم...زد فرمون به محکمی مشت

 ****** 

 کرد پرت منو خشن لحنی و عصبانیت با و کشید باال عمارت های پله از منو. بود شده دیاکو های پنجه اسیر ام بازو

 بود اومده وجود به دیوار با برخوردم از که دردی...شد بلند نهادم از آه و کردم برخورد دیوار با محکم...اتاقم توی

 ...طرف یک داشت هام بازو که دردی...طرف یک

 :اومدم خودم به زد؛ که دادی با. کرد تر ضعیف هامو چشم دید اشک؛ ی پرده

 گفتین؟ بهم چیــــا! خـــــب -

 :گفتم ضعیفی صدای با و کردم اخمی

 ...میکنی اشتباه داری -

 :گفت و زد پوزخندی

 ؟!اشتباه -

 :گفت تری بلند صدای با و کرد مکثی

 ...دیدم هام چشم تا دو این با خودم لعنتی -

 :گفت باز و نداد بهم زدن حرف اجازه

 ؟!نمیکنی رحم هم دوستت به حتی که هستی آدمی چطور تو -
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 ...بودم نکرده کاری من...میکرد برداشت اشتباه داشت...نه

 !دیاکو میکنی اشتباه داری -

 :گفت و کرد باز رو اش کمربند...کرد اش عصبی بیشتر ام خونسردی

 !میدم نشونت -

 پیش استخونم مغز تا بندش؛ کمر زدن درد...بود شده دیر اقدامی هر برای دیگه...اما کنم فرار دستش از خواستم

 :گفتم و کنم کنترل رو خودم نتونستم...میرفت

 !نزن...لعنتی نــزن -

 برای کشیدن نفس...بود شده حبس سینم توی نفسم...میزد ضربه بهم بندش کمر با التماسام؛ به توجه بی اون اما

 سر از زور به...بودم نکرده کاری من که کنم ثابت بهش باید...نه اما رفت سیاهی هام چشم...رفت یادم لحظه یک

 :نالیدم و شدم بلند جام

 ؟!میکنی تکلیف تائین برام که منی ی کاره چی تو اصال -

 توی کوبید توانش؛ تمام با و برد باال رو اش دست و داد دست از رو خودش کنترل...اومد جوش خونش حرفم این با

 از...برید نفسم لحظه یک برای... میسوخت داشت صورتم طرف یک...شد جدا بدنم از سرم کردم احساس...صورتم

 :شنیدم صداشو اون از پس و اومد بیرون غلیظی خون بینیم

 انگار...نه اما...باشی داشته تفاوت بقیه با اینکه امید به بستم دل بهت احمق من فقط کارم؟ چه من اصال...آره -

 یادم چی همه...رفت یادم سوزوند رو استخونم مغز تا کمربند که دردی! رفت یادم صورتم درد...میکردم اشتباه

 بهم نسبت احساسائی هم دیاکو پس..."بستم دل بهت احمق من"...کرد اکو گوشم توی صداش فقط...رفت

 :زدم صداش که بره بیرون اتاقم از خواست...داشت

 !دیــاکو؟ -

 :گفتم توانم تمام با برگشت، طرفم به خشک و سرد

 ...بیارم ات در اشتباه از بزار بدم؛ توضیح برات بزار -

 :نالیدم که شه خارج خواست توجه بی

 !دیاکو میکنم خواهش -

 :گفت خشک و اتاق توی برگشت دیاکو

 ...میشنوم -



                 
 

 

 انجمن کاربر saadat6789|  آبنباتی های لبخند رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

130 

 

 :دادم توضیح آخر تا اول از براش و کردم پاک رو غلیظم خون و برداشتم دستمالی

 توی پدرت و مادر که اومد خبر بارونی؛ روز یک اما! نبود دارم جلو کسی...شیطنت جور هزار و بودم دختر یک -

 شیراز؛ توی...گذاشتم ام دخترونه های شیطنت روی پا که بود موقع اون..دادن دست از رو جونشون تصادف؛ یک

 طلبکار ظاهر به های آدم موقع اون...شیراز بود اومده دانشگاهش برای تهران از که "لیال" نام به داشتم دوستی

 تنهام...گرفت رو دستم لیال اما! آوردن در چنگم از رو ام اموال و مال و اومدن مدرک و سند جور هزار با بابا؛

 ی خونه یک تونستم پدرش؛ و لیال خوب های کمک با بالخره و شد همراه باهام غصه و غم اوج توی...نگذاشت

 ام شیراز توی...شد خالی پشتم کردم احساس موقع اون! تهران رفته لیال اومد خبر...بخرم شیراز دل توی نقلی

 تهران توی اما کوچکتر؛ ی خونه یک جاش به و بفروشم رو ام خونه گرفتم تصمیم همین برای! نمیشد پیدا کار برام

 ...که کردم هم اینکارو...بخرم

 :داد ادامه دیاکو

 !شدی آشنا من شرکت با -

 :گفتم و دادم تکون سری

 خانوم؛ شهین های گفته طبق و کردم؛ پیدا هم رو لیال قضا از! بود تهران در موندن برای راهم تنها این! درسته -

 ...اومدم در شما عموی دختر مامانم، دوست

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 ...نشد هم بد من برای! البته -

 :دادم ادامه و کردم مکثی

 تا گذاشتم قرار هادی با...بگیره طالق میخواست...بود شده نابارور! اومد پیش گرفتاری لیال برای زمان اون -

 !بود پدرش و لیال های زحمت جبران برای راه تنها این نباشه؛ هم از زندگیشون کنم کمکش

 خودش حرف و زدم لبخندی...خوند هاش چشم از رو پشیمونی آثار میشد شدم؛ خیره دیاکو به و ندارم ادامه دیگه

 :دادم ادامه رو

 ...باشه داشته تفاوت بقیه با اینکه امید به بستم دل مغرور مرد یک به راه این در و -

 ،بالخره زندگی؛...فشردم هم روی هامو پلک و زدم لبخندی...زد گره هام چشم به هاشو چشم و آورد باال رو سرش

 ...داد نشون بهم رو سفیدش روی

 ****** 

 《پایانی فصل》
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 "بعد ماه سه"

 به خوشرویی با و کردم حلقه دیاکو؛ همسرم های بازو دور رو دستم...بودم شده محشر سفید؛ لباس اون توی

 ...بود نیافتی دست رویا؛ یک مثل برام که آرزویی...باشم رسیده آرزوم به نمیشد باورم...میگفتم آمد خوش مهمونا؛

 هرگز فهمید وقتی که شهریاری...بود شهریار دارم؛ قرار هادی با شاپ کافی توی بود گفته دیاکو به که کسی اون

 ندا به و زدم لبخندی...شد کوتاه فانی؛ دنیای این از اش دست زد،و رو اش رگ حموم؛ توی نمیرسه؛ من به دستش

 ...رفتن مهمونا و گذشت لحظات...شدم خیره میکرد دود اسپند دیاکو و من برای داشت که خانوم؛

 ...بود ابدی که عشقی و موندیم ما...و

 خوشبخت قول و موندیم ما...مامان لبخند و موندیم ما...داد نشون بهم رو سفیدش روی که ای زندگی و موندیم ما

 آبنباتی و شیرین که هایی لبخند و موندیم ما...میداد عشق بوی اش؛ ثانیه هر که لحظاتی و موندیم ما...من شدن

 ...آبنباتی های لبخند رمان اتمام و موندیم ما...بود

 پایان

 1395 /مرداد/29

 ظ.ب 19:13

**** 

 ...هاست خاطره از دفتری زندگی

 ...شب دل در نفر یک

 ...خاک دل در نفر یک

 ...هاست خوشبختی همدم نفر یک

 ...نفر یک

 ...هاست سختی همسفر

 ...میگذرد عمرمان کنیم؛ باز تا چشم

 ...و همسفر همه، ما

 ...رهگذریم

 ...باقیست آنچه
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 ...فقط

 ...هاست خوبی

saadat6789#  
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