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 خالصه :

 داره دلش توی امید یه همیشه بهار

 آفتابی و قشنگ روزای به امید

 چرخننمی گردونه یه رو همیشه روزگار و روز اما

 ...کشهمی چالش به رو باورت و امید تمام صاعقه یه آفتابی روزای وسط وقتا گاهی

 کنه دلبری آسمون برای خواد می دلش گاهی

 ...کنه بهاری

 اس دیگه جای یه دلش آسمون اما

 کنه می اخم فقط

 زنه می رعد

 شکنه می

 ....و
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 : خواننده با سخنى

 عزيزان شما حمايت مورد سوگند انتظار در و سورنا هاى رمان مثل که اميدوارم و هست من رمان سومين صاعقه آخرين

 ... بگيره قرار

 .کنيد کمک رمان اين پيشرفت به انتقادهاتون و نظرات با ميشم خوشحال

 .ببريد لذت رمان اين خوندن از هک اميدوارم

 فر بهداديان سميرا: تشکر با

  

 «مقدمه»

 بود خورده پيوند صاعقه و سيب انگار

 ...شدند بارور حادثه ابرهای تا

 و گرفت باران

 شکيب بی هایقدم بعد

 شدند سفر هایوسوسه محض تسليم

 و گرفت باران

 شد تازه تو هوای و حال

 هاغزل و رود سپيد گفتی

 ...شدند خزر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 5 

 ميرآقايی سيدمهدی#

*** 

 «خدا نام به»

 :اول فصل

 :بهار

 قصد هاينک مثل. کنه باز برامون رو راه تا رفت کنار هم در هايیاخم با بندازه بهمون نگاهی نيم اينکه بدون هميشه مثل

 ور سرش کاش ای. بود شده قفل هاپارکت روی نگاهش!شد منصرف رفتن از ما اومدن با که بره بيرون عمارت از داشت

 !ببينم رو براقش و مشکی هایچشم شده که هم ثانيه يک برای تا آوردمی باال

 اي هميشه چون؛ بودمش نديده که بود ماهی چند!کوبيدمی امسينه یقفسه هایديوار و در به رو خودش محکم قلبم

 ...يا بود اتاقش توی يا بود شرکت

 نگاه يه هديگ اما؛بوديم اونا از تر پايين خيلی مالی نظر از ما که درسته! بود ترشده افتاده جا بودمش ديده که وقتی اون از

 ؟بود، نبود زيادی توقع که

 و کرم نگر ترکيب باگليمی و رنگ کرم مبل دست يک از بود شده تشکيل سالن.رفتيم سالن سمت به مامان یاشاره با

 دقيقا هک کاناپه يه و تلويزيون يه هم سالن ىگوشه در! گير چشم و بزرگ هایلوستر و قيمتی و زيبا هایمجسمه؛ای قهوه

 .داشت قرار، بود تلويزيون روى به رو

 از و بود گرم گوشيش با سرش همچنان اون اما؛کردم نگاه بهشچشمی زير. نشستيم قيمتشون گرون هایمبل روی

 .بود غافل اطرافش

 .بود شده جذاب و خوشتيپ العاده فوق رنگ ای قهوه یمردونه پيراهن اون توی که کنممی اعتراف

 .شد وارد چايی سينی با خانم عطيه
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 رفتار خوش خيلی من با و بود وقاری با و خوب خانم؛دوختم چشم خانم عطيه به و گرفتم رامتين از ميلی بی با رو نگاهم

 :گرفت جلوم رو سينی و شد خم!بود

 دخترم بفرما -

 : پاشيدم روش به کمرنگی لبخند و برداشتم رو چايی!نديدم مهربانی جز يزیچ و کردم نگاه هاشچشم عمق توی

 ممنون -

 نمخا اشرف هایکفش تق تق صدای. رفت بيرون سالن از خانم عطيه.کرد تشکر و برداشت اونم. کرد تعارف مامان به

 سالم ؛رسيد من به نوبت. کرد سیاحوالپر و سالم مامان با و اومد پايين خونه مارپيچ هایپله از خاصی ژست با؛اومدمی

 .بشينيم که کرد تعارف و کرد استقبال ازم باز روی با که کردم

 :گفت تعجب با و انداخت مامانم خالی هایدست به نگاهی

 ؟ نياورديد رو وسايلتون چی برای خانم شمسی وا -

 :گفت خجالت با و کرد جا جابه سرش روی رو دارش طرح مشکی چادر مامان

 .باشم کسی سربار ندارم دوست من اما؛ وهست بوده خير شما قصد دونممی خانم اشرف -

 :گفت دادمی تکون رو النگوش از پر هایدست که حالی در خانم اشرف

 زندگی داغون و درب یخونه اون توی نمياد خوش رو خدا. خاليه اتاق از پر جا اين؟ کدومه سربار؟چيه هاحرف اين -

 !کنينمی زندگی جايی همچين يه توی چطور دونمنمی. مشغوله فکرم، اونجا اومدم که روز اون از خدا به. کنيد

 ...و کرديم عادت ديگه ما -

 :گفت و برد باال تهديد ینشونه به رو انگشتش و ايستاد مامان کنار عصبی. کرد قطع رو حرفش خانم اشرف

 .هست اينجا بخوايين چی هر؛ بياريد رو نوسايلتو نيست الزم اينطوره که حاال! نزن حرف من حرف رو -
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 :زد فرياد بعد و

 عطيه....خانم عطيه -

 :گفت زدمی نفس نفس که حالی در و شد سالن وارد سراسيمه خانم عطيه

 ؟داشتين امری؟ خانم بله -

 .هاشوناتاق کن راهنمايی رو هاخانم -

 چشم بله -

 .کرد هدايتم هاپله سمت به و گذاشت کمرم پشت رو دستش؛ کرد بلندم مبل روی از اجبار به

 االب هاپله از عطيه همراه. داد تکون نامحسوس رو سرش و کرد بسته و باز بار يک رو هاشچشم؛انداختم مامان به نگاهی

 :گفت و کرد باز رو هااتاق از يکی در. بود اتاق چند از متشکل که بود بزرگی راهروی. رفتيم

 .شماست اقات جا اين، داخل بفرماييد -

 هاینگر با هايیپرده و ماليم بنفش ديوارهای با بود شکلی مربع اتاق انداختم اطراف به نگاهی.شدم وارد و کردم تشکر

 به بود دهش کار براقی نوارهای اون روی که رنگ ياسی روتختی با بزرگی ینفره دو تخت و ياسی و تيره بنفش از ترکيبی

 .ودب تخت ست که آرايش ميز یعالوه

 اينکه بخاطر ناراحتی و ديدمشمی روز هر اينکه از خوشحال! ناراحت هم بودم خوشحال هم بوديم اومده اينجا اينکه از

 .کنه ترحم بهمون کسی اينکه از اومدنمی خوشم

 !نبود بطر بی هم به کامال؛ نپرسيدم رو آشناييشون دليل وقت هيچ.بود مامانصميمی دوست؛بود خوبی خانم،خانم اشرف

 ...رو مردم هایخونه اوقات اکثر من مامان و بود ملکه يه خانم اشرف

 !من یبيچاره مامان.ريخت هامگونه روی محابا بی هاماشک و نياوردم طاقت ديگه
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 ... و کنهمی تصادف من اومدن دنيا به از قبل گفتمی مامان. نديدم رو پدرم وقت هيچ

 و جمع رو خودم زدمی در به که کسی صدای با که، جديدم اتاق ديوار و در به نکرد نگاه مشغول و بودم فکرها همين توی

 .کردم جور

 .گرفتم جا آغوشش توی و رسوندم بهش رو خودم و شدم بلند تخت روی از. شد اتاق وارد مامان من "بفرماييد"با

 نوجودمو به رو بدی حس بودن رسربا اين و داشتيم نفس عزت ما.بود چيز يه فقط هم دليلش و کرديممی هق هق دو هر

 .کردمی تزريق

 ایهاشک شست انگشت با اون از بعد و کرد پاک رو هاشاشک روسريش یگوشه با مامان، شديم آروم که مدتی از بعد

 :گفت و شد خيره چشمام به. نشوند ام گونه روی ای ــوسه بـ و کرد پاک هم رو من

 .بديم سروسامون زندگيمون به بتونيم تا کنم پيدا رکا زودتر دممی قول؛ نخور غصه عزيزدلم -

 :گفتم هق هق با

 !متنفرم ترحم از -

 :گفت مهربونی با و نشوند موهام روی رو دوم یــوسه بـ

 رامتين قاآ و خانم اشرف بخوريم ناهار پايين بريم بيا. نکن فکر چيزا اين به ديگه هم االن. دخترم دممی قول که گفتم -

 .منتظرن

 جلوی نما نخ هایلباس اين با اينکه از. ايستادم آرايش ميز روی روبه. رفت بيرون اتاق از مامان. دادم تکون سری

 !راهه در خوبی روزهای که دادممی دلداری خودم به ولی؛ کشيدممی خجالت بشم ظاهر خانم اشرف و رامتين

 که رفتم سالنی به و رفتم پايين مارپيچ هایپله از. بودن آمد و رفت در زن و مرد از اعم خدمه. اومدم بيرون اتاق از

 زمي روی. بود اون اطراف شده چيده هایصندلی و شيشه تمام چهارگوش بزرگ ميز يک شامل که بود خوردن غذا مختص
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 صدای با که بودم انداخته پايين رو سرم! بود اسراف واقعا غذا همه اين پخت. بود غذاها و هاسوپ،هاميوه اقسام انواع

 :کرد اشاره کناريش صندلی به خانم اشرف. اوردم باال رو سرم خانم اشرف

 !بشين اينجا بيا بهارجان -

؛ کردم ندبل رو سرم.گرفتم قرار ميز پشت و رفتم صندلی سمت به مطيعانه و گرفتم النگوش از پر هایدست از رو نگاهم

 !شدم شوکه

 و دمکشي برنج خودم برای! بود مشغول غذاش با حسابی و نکرد توجهی مبه هم باز اما؛ بود من روی روبه دقيقا رامتين

 .شدم مشغول

 درهم هايیابرو با و بود گرفته دست به رو گوشيش. انداختم رامتين به نگاهی نيم. شد بلند نفر يک گوشی زنگ صدای

 به ام اومدن از گفتمی بهم احساسم.شد خوردن غذا مشغول و کوبيد ميز روی رو گوشی مدتی از بعد. کردمی نگاه بهش

 .گرفت رو مچم خانم اشرف که شدم خيز نيم صندلی روی و برداشتم رو بشقابم غذا از بعد. ناراحته اينجا

 ؟جان بهار کنیمی کار چی -

 !آشپزخونه توی ببرم رو بشقابم خواممی -

 ناهپ اتاقم به و رفتم بيرون سالن از و گذاشتم ميز روی رو بشقاب! شد دار خدشه غرورم؛ شدم رامتين پوزخند متوجه

 .بردم

 .لرزيدمی بدنم یهمه؛رفتم باال هاپله از آروم.بود زده حلقه هامچشم توی اشک

 :کردم زمزمه آروم.کشيدم دراز تخت روی و کردم پاک هامواشک شدم اتاق وارد

 !دممی ترجيح راحت و نرم تخت اين به رو منت بی سفت زمين اون -

 ...! رامتين پوزخندهای اما؛ ذارهنمی منت خانم شرفا که درسته

 .رفتم خواب به و شد هامپلک شدن سنگين باعث اتاق خنکی.شدم خيره روم روبه ديوار به دقيقه چند
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 نظر از رو اتاق.کرد عادت تاريکی به هامچشم تا کشيد طول ای دقيقه چند. بود تاريک اتاق.کردم باز رو هامچشم

 جلب ور توجهم نفر دو گوی و گفت صدای؟! نيست من اتاق به شبيه که اينجا.بودم کرده فراموش رو قعيتممو. گذروندم

 .بودند صحبت حال در رامتين و خانم اشرف کردم نگاه بيرون به در الی از و شدم بلند تخت روی از کرد

 .کنند کار جا اين ذاشتیمی الاقل ؟بخوابن مفت و بخورن مفت که؟جا اين اوردی چی واسه رو اينا، من مادر آخه -

 به من که طوری همون! بذاری احترام بهشون بايد هم تو و منن هایدوست اينا؟ رامتين گیمی چی بده مرگم خدا -

 .ذارممی احترام تو هایدوست

 ؟کنن زندگی باهامون خونه ميارمشون من ولی؛ ذارينمی احترام هامدوست به آره -

 :داد ادامه خنده با سپس

 !بعد یصفحه برن وقتشه ديگه که فقرن خط زير حدی به که اينا. حسابين آدم من هایدوست درضمن -

 .گذاشتم هاملب روی و کردم مشت رو دستم.شد چفت هم روی هامدندون

 هشد خيس هامپلک بازهم؛کشيدم هامچشم به دستی. کنم خالی ديوار روی رو حرصم خواستممی.کوبيدم مشت ديوار به

 یانهخ کتاب. بشم آروم تا نوشتممی خطی چند و بردممی قلم به دست شدممی ناراحت و عصبانی وقتی هميشه!بودن

 برق امهچشم؛ بودن شده چيده خونه کتاب توی مرتب که دفترهايی و کتاب ديدن با.بود نصب اتاق ديوار روی کوچيکی

 کردم سرم رو دارم طرح مشکی شال؛ کردم پاک دست پشت با رو هاماشک. بست نقش هاملب روی محوی لبخند و زد

 اومدم رونبي که اتاق از.بود اتاقم در به چشمش و بود چسبيده اتاقش در به سينه به دست رامتين. اومدم بيرون اتاق از و

 حس کامال رو نگاهش سنگينی. گذشتم راهرو از آروم هايیقدم با و انداختم پايين رو سرم. افتاد من به چشمش

 عطيه. گشتم خانم اشرف دنبال چشم با و اومدم پايين هاپله از! باشم تفاوت بی بهش نسبت که کردم سعی. کردممی

 .داشت قرار سالن انتهای در که بود ای مجسمه گردگيری مشغول خانم

 .اومد سمتم به و کشيد کار از دست؛ زد لبخند ديدنم با
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 ؟جان بهار خوایمی چيزی -

 !گفتن برای داشتم ترديد. کردم پا اون و پا اين

 : گفت و شد ترديدم متوجه

 .بگو خودم به داشتی احتياج چی هر عزيزم نکن غريبی -

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟کيه واسه خونه کتاب توی هایکتاب و دفتر اون -

 :وگفت چرخوند حدقه توی رو هاشچشم و گذاشت ش چونه زير رو دستش

 . گذاشتن شما برای خانم اشرف هم رو هاکتاب اون.شماست اختيار در کامال اتاق اون -

 ؟کنم استفاده ازشون نداره اشکال؟ مطمئنين -

 :گفت اطمينان با و گذاشت م شونه روی رو دستش

 !مطمئنم -

 شيشگو با بلند صدای با و بود اتاقش توی رامتين. گرفتم پيش در رو اتاقم راه "مرسی" گفتن از بعد و زدم لبخند

 چيزهايی التين به روش که رنگ نارنجی جلد با دفتری. رفتم اتاقم به و شدم ايستادن فالگوش خيال بی.کردمی صحبت

 :ردمک نوشتن به شروع و برداشتم رو بود آرايش ميز روی که خودکاری.کشيدم بيرون خونه کتاب از رو بود شده نوشته

 .گذشت آه و حسرت توی زندگيم تمام -

 .خوردم رو چيزها خيلی حسرت سال نوزده اين توی

 ...باشه داشته دوستم و باشم داشته دوستش، بگيرم رو دستش خيابون توی که پدری؛ پدر يک داشتن حسرت
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 !تهران خوب هایمحله از يکی توی خونه يه داشتن حسرت

 ...خوب یمدرسه يه توی تحصيل حسرت

  رفتن دانشگاه حسرت

 ...وَ... وَ... وَ

 !نشد اما؛ نذاره دلم به رو چيزی حسرت کرد سعی لیخي مامان

 .کرد صلب ازم رو آرزوهام کردن برآورده یاجازه و کرد دخالت پولی بی زندگيم مراحل تمام توی هميشه

 ...ندادم دست از رو اميدم هم باز وجود اين با

 : نوشتم معمول حد از تر رنگ پر

 "ميان خوب هایروز باالخره" -

 خانم اشرف. مرفت پذيرايی سالن به. بود رفته سر م حوصله. گذاشتم ميز روی و بستم رو دفتر؛ بنويسم نتونستم ديگه

؛ ندمچرخو سالن دور،دور يک رو نگاهم. بود تلويزيون تماشای مشغول و بود نشسته تلويزيون روی روبه یکاناپه روی

 :پرسيدم سوندمور خانم اشرف به رو خودم آهسته هايیقدم با! نبود مامان از اثری

 ؟کجاست مامانم، خاله -

 :داد جواب و دوخت من هایچشم به رو اششده آرايش هایچشم و گرفت تلويزيون از رو نگاهش

 !گردهمی بر هم سريع و بيرون رهمی کاری يه برای گفت من به؛  دونمنمی -

 : گفتم و دادم تکون هاشحرف تاييد ینشونه به سری

 ؟نداره اشکالی شما نظر از. برداشتم رو خونه کتاب توی هایدفتر از يکی -
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 : زد مهربونی لبخند

 .خودته به متعلق وسايلش یهمه و اتاق اون عزيزم نه -

 : زدم لبخند متقابال

 خاله ممنون -

 به،نم حضور به توجه بی. برگردوندم طرفش به رو سرم اومدمی پايين رو هاپله عجله با که رامتين هایکفش صدای با

 :گفت و اومد خانم اشرف سمت

 !نشو نگران،  ندادم جواب رو گوشی اگه. مهمونی رممی هم ور اون از، شرکت رممی سر يه من -

 :کرد برقرار رو تماس! خورد زنگ گوشيش هزارم بار برای حرف اين دنبال به و

 ؟جانم -

 عزيزم ديگه ميام االن -

 بای اکی -

 گفتن با و گذاشت جيبش توی رو گوشی! زد پوزخند و انداخت بهم نگاهی مچش یگوشه از. کرد قطع رو تماس

 !رفت بيرون در از "مامان خداحافظ"

*** 

 :رامتين

 ايستادن شاهد چشم یگوشه از؛شدم شرکت وارد. روندم شرکت سمت به گاز تخت و شدم رنگم مشکی پرادوی سوار

 ! بودم احترام ینشانه به منشی
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. کنم ارهاد رو شرکت اون بتونم که نبود زياد انقدر هنوز اطالعاتم. رسيد من به مرگش از بعد که دبو پدرم مال شرکت اين

 هي همين خاطر به و بود گرفته ياد رو کار اين چاه و راه و کردمی کار اينجا، بود مديرعامل پدرم که زمانی بابک دوستم

 !شدمی محسوب من راست دست جورايی

 کشور خارج و ايرانی هایتوليدی به لباس جديد هایطرح یارائه کارش که بود ايران توی شرکت تنها شرکت اين

 ! شدمی ارائه تهران توی فقط هاطرح بيشتر کار اين توی بودنم تجربه بی خاطر به من شدن عامل مدير از بعد البته!بود

 .شيدمک مکثکمی از بعد و گرفتم رو يرهدستگ؛ايستادم رنگ ای قهوه در مقابل. گرفتم پيش در رو اتاقم راه راست يک

 يک ستنب از بعد. شدم کار به مشغول و نشستم؛ رفتم رنگم مشکی گردان صندلی سمت به بستم رو در و شدم اتاق وارد

 .برداشتم رو تلفن تهران هایتوليدی با هاقرارداد سری

 .اتاقم بياد بگو راد آقای به سميعی خانم -

 .چشم -

 .بياره قهوه تا دو بگو هم قاسم مش به -

 .شيدمک بيرون رو سيگارم پاکت و کردم باز رو ميز کشوی. گذاشتم رو گوشی بشنوم جانبش از جوابی اينکه از قبل

 .زدم سيگار به عميقی پک. کردم روشنش فندک با و کشيدم بيرون نخ يک

 ...در "تق تق" صدای با شد مساوی دهنم از دود شدن خارج

 تو بيا -

 .شد وارد بابک و شد باز در

 :گفت لب زير و کشيد پوفی و انداخت اطرافش به نگاهی

 !انداخته راه هم دودی چه -
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 !دونمنمی... سوم يا بود دوم پک! حسی هيچ بدون؛ شدم خيره هاشچشم توی

 .کردم هدايت جلو به مستقيم رو دود

 ؟خوردی رو سالمت -

 .نشست ميز کنار مبل روی و کشيد موهاش توی دستی

 !بدی دست از رو تمرکزت بزنم حرف ترسيدم نه -

 :گذاشت ش سينه روی رو دستش

 !شد عرض سالم -

 .دادم تکون سالم ینشانه به رو سرم

 :کردم سکوت زدن در صدای با که بزنم حرفی تا کردم باز لب

 بفرماييد -

 يزم روی رو قهوه سينی.شد لداخ رفته در بناگوش از هایسيبيل و سرش روی بافتنی کاله،خميده قدی با قاسم مش

 :کرد پرتاب سمتم به سرزنشگر نگاهی بابک.رفت و گذاشت

 کردیمی تشکر يه حداقل -

 :گفتم حرفش به توجه بی و کردم خاموش ميز روی کريستال سيگاری جا توی رو سيگار

 !ريخته هم به اعصابم صبح از بابک -

 ؟باز شده چی -

 .خونمون بمونن کرد وادارشون زور به، خونه هآورد رو پاپتی داهاتی تا دو مامان -
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 خونشون رنمی بعدش ديگه روزه دو يکی!شده چی گفتم حاال خب -

 .نشستم،مبل روی،بابک کنار و شدم بلند صندلی روی از

 .کنن زندگی ما با قراره که اينجاست مشکل -

 :شد عوض ش چهره حالت سريع اما؛ خورد جا اولش

 ! هست بزرگ کافی یاندازه به که عمارت داره اشکال چه -

 .کردم نزديک هاملب به و برداشتم رو قهوه فنجان

 :گفت و کشيد جلو خودشو

 ؟کردن تنگ رو تو جای نکنه -

 :گفتم و کردم مزه مزه رو قهوه؛ کردم نگاهش چشم یگوشه از

 منه اتاق روی به رو دختره اتاق -

 :زد بلندی سوت و کرد گرد رو چشماش

 !حالته به وشخ حسابی پس -

 :کردم جمع رو امچهره

 گدا یدختره اه اه -

! شدمی ردي داشت؛ کردم نگاه مچيم ساعت به. رفت بيرون اتاق از و شد بلند جاش از "شعوریبی خيلی" گفتن با بابک

 رظن مورد محل سمت به و شدم ماشين سوار. رفتم بيرون شرکت از و برداشتم ميز روی از رو ماشين سويچ و گوشی

 .روندم
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 .ايستادم و کردم ترمز قرمز چراغ ديدن با

 .گرفت سمتم به رو کاغذی دستمال هایجعبه پوش ژنده ای بچه پسر

 بخر دونه يه آقا -

 :غريدم لب زير و بردم باال رو پنجره بودم خيره چراغ قرمزی به که حالی در! داشتم نفرت جمله اين از چقدر

 !هاگشنه گدا -

 ادهپي ماشين از.شدم خيره رو به رو بزرگ ساختمان به.بود السا پدر هایباغ از يکی توی مهمانی. بود شده تاريک هوا

 .رفتم ساختمان سمت به و شدم

 :شد قدم پيش کردن سالم تو و ايستاد مقابلم و کرد تند پا ديدنم با السا پدر.بودند چيده صندلی و ميز رو محوطه تمام

 جان رامتين سالم -

 :مفشرد رو دستش

 سالم -

 :داد ادامه و کرد اشاره جلو به

 .کنممی خواهش بفرماييد؛اومديد خوش خيلی -

 و بود شريک شرکت توی پدرم با فجر آقای. رفتم کرد اشاره فجر آقای که صندلی و ميز سمت به محکم هایقدم با

 .بود ايشون جانب از هاايده بيشتر تقريبا

 و مشد مند عالقه السا دخترش به که بود اونجا از و ما یخونه بيان خانواده راههم گاهی گاه که شدمی باعث مسئله اين

 یرابطه هک بود اونجا از! نيست ميل بی من به نسبت هم السا شدم متوجه، گذاشتم درميون السا با رو موضوع اين وقتی

 .شد شروع ما
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 قطع باهاش رو ارتباطم السا خاطر به من اما؛ شد جدا هم از راهشون و خريد هم رو فجر آقای سهم مرگش از قبل پدرم

 !بودم بيزار شلوغی از من و بودند آمد و رفت حال در مردم. کردم نگاه اطراف به! بود برجا پا همچنان ما یرابطه و نکردم

 از اين و ودب پوشيده رو بودم کرده طراحی که هايیلباس بهترين از يکی. شد وارد کرشمه و ناز با السا دقيقه چند از بعد

 !بود العاده فوق من نظر

 مقابلم.دبو گذاشته نمايش به رو تراشش خوش و برنزه پاهای و بود زانو باالی تا قدش که رنگی مشکی یدکلته لباس

 و ايستاد پا یپنجه روی؛ زد نمايی دندان لبخند. فشردم دستم توی رو ظريفش دست و شدم بلند صندلی روی از. ايستاد

 .د*ی*س*و*ب رو امگونه

 عزيزم سالم -

 سالم -

 :دادم ادامه و انداختم باال ابرويی

 !شده خوشکل چه خانمم -

 : داد تابی موهاش به

 عزيزم مرسی -

 .ايستاد السا کنار و شد نمايان دور از فجر آقای

 :گذاشت کمرش پشت رو دستش

 ؟برقصی رامتين آقا با رینمی چرا دخترم -

*** 

 :بهار
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 !خوابيد و رفت اتاقش به؛ عمارت به رسيدن محض به که بود خسته آنقدر مامان

 رفته کجا يعنی؛ بود نيومده هنوز رامتين. دادمی نشون رو شب نصف دو ساعت. کردم نگاه ديوار روی ساعت به

 :شد فعال درونم صدای؟بود

 ؟رفته کجا که چه تو به آخه -

 از.داشتمن نيازی وسايل اين از کدوم هيچ به.گذروندم نظر از رو ميز روی ووسايل نشستم آرايش ميز پشت؛ کشيدم پوفی

 !برجسته هایگونه و متناسب هایلب و بينی، آبی هایچشم،بور ابروهای و موها. انداختم م چهره به نگاهی آينه توی

 .«هاستباالشهری عين قيافت که بگيری درد:» گفتمی هميشه فرناز

 فرن يک پاهای صدای شنيدن با! زدم نما دندان لبخندی جمله اين گفتن هنگام رد فرناز حسرت از پر یچهره يادآوری با

 !ترسيدم اومدمی باال هاپله از که

 در غرق راهرو!لرزيدندمی ترس از پاهام. کردم باز رو در الی.رفتم در سمت به و شدم بلند صندلی روی از؟باشه دزد نکنه

 مدت از دبع!شدمی تر نزديک لحظه هر که بود نفر يک پای صدای، شدیم شنيده که صدايی تنها و بود سکوت و تاريکی

 يغج مبادا تا گذاشتم دهنم روی رو دستم. شد وارد و داد هل رو در. شد نمايان اتاقم روی به رو رامتين بلند قامت کوتاهی

 !بکشم

 قاطی هم با عطرش و سيگار بوی.انداخت تخت روی رو خودش و رسوند تخت به رو خودش سختی به؛ خوردمی تلو تلو

 !بود شده

 :گفت اخم با، افتاد من به چشمش و گذروند نظر از رو اتاق دور يک،  بودند شده خط یاندازه به که هايیچشم با

 ؟کنیمی کار چی جا اين تو -

 : گفتم من من با. کنم مهار رو پاهام لرزش کردم سعی و گرفتم دندون به رو پايينم لب ترس از

 !من اتاق... توی... اومدين. ..شما -
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 يرونب اتاق از و پريد جا از فنر مثل اشچهره توی تغييری هيچ بدون. انداخت اتاق به موشکافانه و دقيق نگاهی دوباره

 !رفت

 به. دادم تکون تاسف روی از سری و شدم بود خورده که زهرماری اون یزننده و تند بوی متوجه گذشت کنارم از وقتی

 !بود گرفته اشتباه خودش اتاق با رو من اتاق که نبود خودش الح توی قدری

*** 

 ویر لبخندی اتاق ديدن با.کردم باز رو هامپلک الی آروم و کشيدم خميازه؛ دادم بدنم به قوسی و کش.بود شده صبح

 ساعت هب نگاهی. بود بهداشتی سرويس به متعلق در يک راهرو توی. اومدم پايين تخت روی از!کرد خوش جا لبم

 !دادمی نشون رو صبح شش ساعت که انداختم

 اتاق از صداهايی. گرفتم پيش در رو سرويس راه پاورچين پاورچين. اومدم بيرون اتاق از و شدم زدن روسری بيخيال

 اما؛ شتمبردا کوتاه قدم چند! بود ناله شبيه بيشتر صداش. چسبوندم در به رو گوشم! کرد نگرانم که شنيدم رامتين

 !شتمبرگ

 :دمز در به تقه چند و گذاشتم کنار رو ترديد! کردمی ناله، بودم زده حدس درست.  چسبيدم در به دوباره اطمينان برای

 رامتين آقا.... رامتين آقا -

 دیبلن" هين" اوضاع اون توی ديدنش با.کردم باز رو در و کشيدم و گرفتم رو دستگيره. کردمی ناله فقط؛ نداد جواب

 !دويدم سمتش هب و کشيدم

 دستپاچه.دبو نشسته سردی عرق پيشونيش روی!زدمی عق تختش کنار سطل توی مدام و بود شده سفيد گچ مثل رنگش

 هب محکم دست کف وبا رفتم عطيه اتاق سمت به راست يک و اومدم بيرون اتاق از! چرخيدممی خودم دور و بودم شده

 .کوبيدم در

 .بده رامتين آقا حال شينپا توروخدا خانم عطيه؟خانم عطيه_
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 ؛دويدم و گرفتم دستشو. اومد بيرون ببنده رو روسريش کردمی سعی که حالی در کرده پف هایچشم با

 به رو تشدس بتونه بود محال که بودم گرفته رو دستش محکم انقدر من اما؛دربياره دستم توی از رو دستش کردمی سعی

 ! نمک عرض چه که صحبت البته؛کردن صحبت به کرد شروع نمياد بر دستش از کاری ديد وقتی! کنه آزاد راحتی همين

 ؟بهار؟ خانم بهار؟ دختر چته... وای ای -

 نفس نفس.رسيديم رامتين اتاق به باالخره! بودند چسبيده هم به م حنجره صوتی تارهای انگار؛ زدمنمی حرفی

 :زد ش گونه روی محکم رامتين وضعيت ديدن با عطيه.زدممی

 ؟شده چی آقا، سرم بر خاک -

 و يدمکش بيرون بود ميز روی که اش جعبه از دستمالی!شدمی باز زور به هاشچشم.بکشه دراز تخت روی تا کرديم کمک

 به و برگشت قرص از کوهی با عطيه. گرفتمی گاز رو هاشلب مدام درد از. کردم پاک رو پيشونيش روی هایعرق

 تا ور پتو و کشيدم آسوگی روی از نفسی!برد خوابش که نکشيد طولی؛ بود هاقرص اون توی چی دونمنمی!داد خوردش

 .کشيدم باال گردنش

 انداختم خودم به نگاهی روشويی یآينه توی از. رفتم سرويس سمت به و اومدم بيرون اتاقش از

 ونيمپيش به محکم بودند شده رها هامشانه روی قيد بی و آزادانه که موهام ديدن با.بود شده ديوار گچ مثل ترس از رنگم

 توی و مکرد آب از پر رو مشتم؛گرفتم آب شير زير رو دستم!نزدم روسری کردم فراموش که بودم دستپاچه انقدر.کوبيدم

 .پاشيدم صورتم

*** 

 !بود خودم خيز سحر هميشه مامان نفر اولين.شدند بيدار خواب از همه کم کم

 :کردم تند پا سمتش به ديدنش با

 خوشکلم مامان مسال -
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 ؟خوابيدی خوب ديشب؟ خوبی عروسکم سالم -

 : دادم جواب لوسی لحن با

 اوهوم -

 :کردم بازی روسريش یگوشه با

 ؟مامانی -

 ؟عزيزم جانم -

 ؟بودی کجا ديروز -

 :داد بيرون مانند اه رو نفسش

 کار دنبال بودم رفته -

 ؟کردی پيدا -

 بزرگه خدا کنممی پيدا اما، نه هنوز -

 .شد شنيده سرمون پشت از خانم اشرف صدای دنبالش به و کفش تق تق صدای

 !کردين خلوت باهم خوب دختر و مادر -

 اول"که بودم موضوع اين به کردن فکر حال در همش من و بود خانم اشرف سواالت به دادن توضيح مشغول مامان

 "؟دار پاشنه کفش و صبحی

 اهنگ مامان و خودم یرفته رو و رنگ هایجوراب به!وجه هيچ به؛نبوديم هم شبيه اصال ما.انداختم نگاهی مامان و خودم به

 :کرد اشاره خوری غذا سالن به دست با!مُردم... خجالت از ای لحظه برای و کردم
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 صبحانه بفرماييد -

 النگويی مانما يا خودم دست وقت هيچ.رفتمی رژه مخم روی هاشالنگو صدای.شدم سالن وارد زير به سر و مطيعانه

 و دوگر، مرغ تخم، سوسيس، خامه، قهوه، چای،شير،پرتقال آب،پنير،مربا،کره، عسل.شدم خيره صبحانه ميز به!نديدم

 و رهک روش و برداشتم نون ای لقمه!سال هجده به نزديک شايد؟ بود پنير و نون فقط ما یصبحانه که بود وقت چند....

 !رفت پايين زحمت به اما؛ بود العاده فوق طعمش؛کردم اش زهم مزه و گذاشتم دهنم توی. ماليدم مربا

 روزش و حال که افتاد مامان به چشمم!کردمی مقاومت لقمه رفتن پايين برابر در شدت به "بغض "نام به سختی جسم

 زدن مه به چشم يک در.رفت بيرون سالن از تشکر از بعد و کرد اکتفا پنير و نون لقمه چند خوردن به!نبود بهتر من از

 در.شد وارد رامتين که گرفتم خودم برای رو دوم یلقمه!بود نخورده دست هنوز ميز بيشتر نصف. رفت هم خانم اشرف

 تازه. نشست روم به رو.اومد ميز سمت به کردمی خشک بود انداخته گردنش دور که ای حوله با رو صورتش که حالی

 به ور ناخواسته هم باز. بگيره، بودن رفتن باال حال در ناخودآگاه هک رو ابروهاش جلوی داشت سعی! افتاد من به چشمش

 !بوديم نشسته هم روی

 صدای که خورهمی سرما وگرنه کنه خشک رو موهاش بگم که کردم باز لب. چکيدمی آب ازشون و بودن خيس موهاش

 !کرد شروع رو هاشگفتن " چه تو به، چه تو به" هم باز درونم

 :گفت ماليدمی کره روش که حالی در و داشتبر تست نون ای تکه

 ؟خوردی رو سالمت -

 :زدم لب آروم

 سالم -

 : گفت و زد داری صدا پوزخند

 ؟گذرهمی خوش -
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 .کردم حس چشمم یکاسه توی رو اشک هجوم

 .شدم بلند صندلی روی از و دادم قورت زور به رو بغضم؛ نکنم گريه تا گرفتم دندون به رو پايينم لب

 ؟کجا -

 با. بود تنم ديروز هایلباس هنوز.اومدم بيرون سالن از حرفی هيچ وبدون دوختم اخمش از پر صورت به رو اشکيم نگاه

 به پياده پای با و کشيدم پوفی!تومنی هزار يک حتی از دريغ؛ انداختم جيبم به نگاهی.رفتم بيرون عمارت از هالباس همون

 گرون هایماشين به.کردممی نگاه باالشهر یشيشه تمام و بلند هایتمونساخ به راه توی.رفتم اينا فرناز خونه سمت

 .بودم دوخته چشم متفاوت کامال هایفرهنگ با برم و دور هایآدم و قيمت

 از مبيني که ندارم شک. کردم تر تنگ رو شالم و بردم فرو جيبم توی رو هامدست. لرزيدم خود به وزيد که سردی باد از

 !بود شده قرمز سرما

*** 

 رفته اهر کيلومتر چند دونمنمی! بودند شده حس بی کامال پاهام.بست نقش هاملب روی لبخندی فرناز یخونه ديدن با

 همه ناي مجبورم پياده پای با و تنهام ديد وقتی رو تاکسی راننده بده خيرش خدا.اومدم تاکسی با رو راه هایوسط؟!بودم

 !رسونهمی دشخو مقصد تا رو من که گفت برم راه

 با رو خونشون یدرومده جا از و رفته در زهوار زنگ!کشيدمی جيغ گرسنگی از ام معده و بود ظهر از بعد سه ساعت

 .فشردم احتياط

 :شد بلند در پشت از خونه اون اهالی از يکی حال بی صدای

 ؟کيه -

 :خونه صاحب صدای دنبالش به و

 مفنگی اسمال چه تو به -
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 بهم بدی نگاه و کرد مرتب رو بود بسته کمرش دور که چادری.شد نمايان درگاه توی خونه صاحب مخان و شد باز در

 :انداخت

 ؟فرمايش -

 .ببينم رو فرناز اومدم -

 :انداخت باال ابروهاشو

 !شهنمی نچ -

 ؟چرا -

 .گممی من چون -

 يک دويدن صدای.فشردم رو زنگ بارهدو دقيقه چند از بعد!شدم خيره بسته در به شده گرد هایچشم با!بست رو در و

 ..در شدن باز دنبالش به و نفر

 :خنديد!بود خودش دفعه اين خداروشکر

 !سالم؟ تويی اِ -

 :رفت کنار در جلوی از و بازترکرد رو در

 تو بيا -

 !سالم -

 : گفتم و کردماخمی خونشون صاحب رفتار يادآوری با اما؛تو برم خواستم

 رونبي بيا تو... ممنون نه -
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 :داد تکون سری ترديد با

 . ميام االن؛ بپوشم رو پليورم کن صبر باشه -

 پارک .رفتيم بود خونشون نزديکی در که پارکی به هم همراه. اومد بيرون خونه از و آورد رو پليورش دقيقه يک از کمتر در

 زده زنگ نيمکت یرو!شدنمی محسوب پارک که فرسوده هاینيمکت و تکيده هایدرخت با محوطه يک؛نه که

 :گفتم و چرخوندم پارک دور دور يک رو هامچشم. کرد نگاهم منتظر.نشستيم

 ؟يادته رو مامانم دوست فرناز -

 :پرسيد و کرد ريز هاشوچشم

 ؟دوستش کدوم -

 خانم اشرف -

 : گفت و داد باال رو ابروهاش از يکی

 !رامتين آقا همون آهان -

 :گرفتم دندون به رو پايينم لب

 .رهمی آبرومون شنوهمی يکی آروم يسه -

 :کرد اشاره پارک توی هایآدم به

 !خمارن دم از همه؟ بينینمی رو هاشونقيافه؟ بشنون اينا -

 .دادم تکون تاسف ینشانه به سری

 ؟نگفتی خب -
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 که ناي تا!رفتيممی طفره هی هم ما هاحرف اين و کنيم زندگی باهم خونمون بيايين بايد بود داده گير بود وقت چند -

 !رگرديمب نذاشتن ديگه رفتيم وقتی.کردم قبول منم شده تنگ براشون دلم بزنيم بهشون سری يه بريم گفت مامان

 :پرسيد و کرد بشقاب تا دو قد رو هاشچشم

 ؟چی يعنی؟برگردين نذاشتن -

 !کنيممی زندگی اونا یخونه موقت که اين يعنی -

 :کردم نگاه بود مونده باز تعجب از که دهنش به

 توش رهمی مگس رو دهنت ببند -

 :دراومد بهت از

 !وايميستم جات من برو گفتی شانس خوش لوک به وکيلی خدا، دختر تو داری شانسی چه خدانکشتت -

 :گفتم و کشيدم پوفی؛زدم زل رو به رو یتکيده درخت به

 .زنهمی زبون زخم همش -

 :انداخت باال رو ابروهاش که ديدم چشم یگوشه از

 ؟کی -

 !رامتين -

*** 

 :رامتين

 :دادم ادامه خوردن به گرفتم رو حالش اينکه از حال خوش
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 آقا -

 :انداختم عطيه به نگاهی

 ؟شدين بهتر -

 !شدی فضول -

 ویر از!اومدنمی خوشم، کردمی فضولی کارهام توی که اين از. رفت و گفت "ببخشيدی" لب زير، کرد تغيير نگاهش

 تاپم لپ؛پوشيدم مناسب لباس و شدم اتاقم وارد.نبود داهاتی یدختره از خبری.رفتم بيرون سالن از و دمش بلند صندلی

 روی.شدم اتاقم وارد سالم بدون معمول طبق؛ رسيدم شرکت به.رفتم بيرون خونه از و گذاشتم پشتيم کوله توی رو

 .گرفتم اينترنت از رو بود نظرم مد که هايیطرح.کردم باز رو تاپم لپ و نشستم صندلی

 جين شلوار.کردم کليک،کردم طراحی پيش یهفته که شلواری مدل روی!زدندنمی دل به چنگی امروزی هایلباس مدل

 .برداشتم مانيتور از چشم در تق تق صدای با!ران قسمت روی پارگی چند همراه رنگ آبی

 بفرماييد -

 . شد وارد دست در هايی برگه با بابک

 .دهمی صدا تهران توی بمب مثل! هلو دمکشي برات طرح -

 :کردم نوچی زمان هم و انداختم باال ابرويی

 سر اولش روزهای مثل رو شرکت خواممی، موندم عقب چی هر بسه ديگه! بده صدا ايران توی که خواممی طرحی من -

 !کنم بلند

 ! باريدمی تمسخر ش چهره از؛ چرخوند حدقه توی دور يک رو هاشچشم

 ؟کنيم کار چی گیمی حاال -
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 .ببين رو اين بيا -

 .ايستاد صندليم پشت و گذاشت ميز روی رو هابرگه

 :گفت و داد تکون سری طرح به کردن نگاه دقيقه چند از بعد

 !ست پاره و تيکه اش همه! ديگه طرحيه چه اين! گيرهنمی،نه -

 :چرخوندم طرفش به رو صندلی و گذاشتم م چونه زير رو دستم

 !متفاوته که اينه يشخوب -

 ؟قيمتی چه به متفاوت -

 !نپوشه هم نخواست کی هر، بپوشه خواست دلش هرکی ديممی ارائه رو طرح ما -

 .رفت بود مبل مقابل درست که ای شيشه ميز سمت به و گرفت فاصله صندلی از

 !نيست مشکلی که طوريه اين اگه. خب خيلی -

 :گذاشت ممقابل و برداشت ميز روی از رو هابرگه

 بنداز منم هایطرح به نگاهی کردی وقت،وقت هر -

؛ کردم روشن و اوردم در پاکت توی از سيگاری.رفت بيرون اتاق از.کردم اکتفا سر دادن تکون به هاشحرف جواب در

 .کردم فوت مانيتور یصفحه توی رو دودش و زدم عميقی پک

*** 

 :بهار

 !زنهمی زبون زخم کرده غلط -
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 :گفتم اعتراض با و کردم اخم

 !فرناز اِ -

 :گفت شاکی و داد تاب هوا توی رو دستش

 !کردینمی دفاع بداخالق قزميت اين از انقدر وگرنه ديگه نداری عقل -

 :مگفت حالت همون تو و شدم بلند نيمکت روی از عجله با ساعت ديدن با. انداختم دستم روی مچی ساعت به نگاهی

 برسم تا راهم تو کلی برم بايد ديگه من -

 :گرفت رو دستم و شد بلند نيمکت روی از

 !رسونتتمی بابام کن صبر -

 .کرد اصرار خيلی اما؛  کنم قبول خواستنمی دلم

 با. بود هاشناخن کشيدن سوهان مشغول خانم اشرف. برگشتم عمارت به(فرناز بابای) ايرج عمو یپاره پاره موتور با

 !کرد پر رو سالن هاشکفش تق تق صدای هم باز.  شد بلند مبل روی از ديدنم

 !شدم نگرانت کلی؟ جان بهار يهو رفتی کجا -

 .رفتم خبر بی ببخشيد -

 ؟حرفيه چه اين عزيزم کنممی خواهش -

 .برگشت دوباره و شد دور ازم قدم چند

 !دور اندازمشونمی وگرنه هابپوشيشون حتما. اتاقت کمد توی گذاشتم لباس برات راستی -
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 در به گاهین و ايستادم راهرو توی؛رفتم باال مارپيچ هایپله از. کردم اکتفا "مرسی" یکلمه گفتن به فقط و زدم ندیلبخ

 شباعا کمد؛ کردم باز رو کمد در. شدم اتاقم وارد و دادم تکون تاسف روی از سری صبح يادآوری با. انداختم اتاقش بسته

 !دبو مختلف هایمدل با رنگارنگ هایلباس از

 اجبار هب! نبود من آرزوی اين.  ندارم دوستش اما دارم االن. باشم داشته نپوشيده لباس از پر کمد يک داشتم آرزو هميشه

 االب ناخودآگاه ابروهام و شدند گشاد تعجب فرط از هامچشم حمام ديدن با. رفتم حمام به و برداشتم لباس دست يک

 در کلش مستطيل وان يک. زدندمی برق تميزی از سفيدرنگ هایکاشی! بود اونا حمام یاندازه به ما یخونه تمام! رفتند

 وکيل ده فکرکنم. اومدم بيرون حمام از و گرفتم دوش طوری همين و شدم وان بيخيال.  داشت قرار چپ سمت یگوشه

 چرخی !بنفش هایگل با گرن زرد تونيک يک! بود العاده فوق تنم توی لباس. کردم نگاه خودم به آينه توی از! کردم کم

 .برداشتم آينه از چشم در تق تق صدای با.کردم برانداز خوب رو خودم و زدم

 بفرماييد -

 :شد نمايان درگاه توی عطيه

 .شام برای پايين ببريد تشريف گنمی خانم -

 .رفت بيرون اتاق از و کرد گرد عقب؛ دادم تکون سری

 :گفتم لب زير و مالوندم هم به رو هامستد؟ شام. شدم بود زده که حرفی متوجه تازه

 !شام جون آخ -

 :گفت و زد لبخندی ديدنم با خانم اشرف. رفتم پايين هاپله از

 !مياد بهت لباس اين چقدر، عزيزم شدی خوشکل چه -
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 ویر مصلحتی لبخند؟! گفت ديگه لحن يه با واقعا يا گفت ديگه لحن يه با رو "لباس اين" کردم حس من دونمنمی

! ردک زهرم رامتين که ای صبحانه لقمه سه دو اون جز؛بودم نخورده هيچی صبح از. نشستم ميز پشت و نشوندم هاملب

 :پرسيدم خانم اشرف از.  کردم خالی روش رو قيمه خورش از مقداری و کشيدم بشقابم توی برنج گير کف دو

 ؟نيومده هنوز مامان خاله -

 :گفت دکشيمی ساالد ظرفش توی که حالی در

 عزيزم نه -

 :شد نگران ش چهره لحظه يک برای

 ؟رهمی کجا دونینمی تو -

 ش مزه؛ جوييدم و کردم فرو دهنم توی رو لذيذ غذای اون از قاشقی. گفتم "نه" لب زير و دادم تکون طرفين به سری

. دش وارد رامتين دنبالش به و اومد ورودی در شدن باز صدای. رسيدنمی مامان پخت دست پای به البته! بود العاده فوق

 .ردک سالم خانم اشرف به من به توجه بی! باريدمی خستگی ش چهره از و بود دوشش رو رنگی مشکی پشتی کوله

 :گفت خانم اشرف

 !عزيزم بخور شام بيا کن عوض لباستو برو -

 هشب تری هيزم چه اقبال ورش بدبخت من دونمنمی. رفت و کرد پرتاب سمتم به ای دوستانه چندان نه نگاه رامتين

 سه،دو هنوز !باشم تنها باهاش نباشم مجبور تا کنم خالی رو بشقابم مياد رامتين که وقتی تا کردم سعی؟! بودم فروخته

 .شد وارد رامتين که بود مونده باقی قاشقی

 رو سرم! يدنکش طول هم ثانيه بيست حتی روش نگاهم! اومدمی بهش خيلی که بود پوشيده رنگی خاکستری شلوار و بلوز

 هم رنجب دانه يک حتی؛ کنم تميز تميز رو بشقابم داشتم عادت هميشه. کردم سرگرم غذام با رو خودم و انداختم پايين

 !نداره دوست رو کاراناسراف خدا و اسرافه اينکار گفتمی مامان. ذاشتمنمی بشقابم توی
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 و انداخت ابمبشق به نگاهی! شدم چشم تو چشم رامتين با که اوردم البا رو سرم ثانيه چند برای کردم تميز که رو بشقابم

 بهش نسبت کردم سعی. کردم فرو دستم گوشت توی رو هامناخن و دادم فشار هم روی حرص از رو هاملب. زد پوزخند

 نگاهم. ديدم رو مامان پذيرايی سالن توی. رفتم بيرون سالن از و شدم بلند صندلی روی از!شدنمی اما باشم تفاوت بی

 .بردم پناه آغوشش به و دويدم طرفش به! ديدن رو نجاتشون یفرشته که بود کسايی مثل بهش

 ومتعجب چرخوند صورتم دور دور يک رو نگاهش و کرد جدا خودش از رو من، بود شده شوکه کارم اين با که مامان

 :پرسيد

 ؟!جان بهار شده چی -

 :زدم هق

 مامان -

 .کردم پرت بغلش توی رو خودم دوباره و

 :بود شيشه روی ناخن کشيدن مثل درست رامتين صدای

 !باشی ننر انقدر کردمنمی فکر -

 .موندنمی مخفی کسی از حرفی تا بود ما یخونه یاندازه به شون خونه کاش ای، نبود بزرگ انقدر خونه اين کاش ای

 .شنيدمی رو رامتين هایحرف و بود جا اين خانم اشرف کاش

 کردم نوشتن به شروع و کردم باز رو خاطرات دفتر. بردم پناه اتاقم به و انداختم بهش تندی گاهن

 و مبود بچه هنوز. عشق يعنی اين گفتمی فرناز. ريخت فرو قلبم توی چيزی يه و لرزيد دلم ديدمش که بار اولين -

 سرد هميشه رامتين اما. کردممی درک رو قعش معنی بيشتر و شدممی تر بزرگ روز هر.چی يعنی چيزا اين دونستمنمی

 يتخاص اين. شدم ديوونه شايد! داشتم دوستش بازم حال اين با باشم داشته دوست من که نزد حرفی وقت هيچ و بود

 ... اما زنهمی زبون زخم اينکه با؟ نه عشقه
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 !بود راست هم شايد، بنويسم دروغ خواستمنمی چون بستم رو دفتر

 يتواقع انگار اما بودم ساخته سفيد اسب بر سوار یشاهزاده يه ازش ذهنم توی، بودم ساخته اسطوره يه رامتين از من

 !بود ای ديگه چيز

*** 

 :رامتين

 :برداشتم رو گوشی بردارم طرح روی از رو نگاهم اينکه بدون

 ؟بله -

 .اوردن تشريف فجر خانم -

 کن راهنماييشون -

 چشم -

 شم موهای از ای طره! بود ودلفريب زيبا هميشه مثل؛ شد وارد السا و شد باز در،تق تق یصدا از بعد. گذاشتم رو گوشی

 سالم آروم. اومدمی بهش خيلی که داشت تن به رنگی ای قهوه چرم مانتوی و بود گذاشته بيرون شال از رو ش کرده

 از ور شالش و نشست مبل روی. فشردم دستم توی سالم ینشونه به رو ظريفش دست. اومد جلو و بست رو در و کرد

 :گفت زدمی باد رو خودش دست با که حالی در و برداشت سرش روی

 ؟داشتی مهمی کار چه -

 .نشستم مبل روی کنارش. برداشتم ميز روی از رو تاپ لپ و شدم بلند صندلی روی از

 ببين رو طرح اين -

 .برچيد رو شهالب. شد خيره مانيتور صفحه به و گذاشت ش چونه زير رو دستش
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 .بگيره کنمنمی فکر -

 !ايران توی بلکه تهران توی تنها نه بگيره خواممی من اما -

 :انداخت باال ابرويی

 !جديه موضوع پس اوه -

 :دادم تکيه مبل به

 !بله -

 :زد کنار صورتش جلوی از رو موهاش

 .کنم مشورت پدر با بايد پس -

 .بکن رو کار اين حتما -

 :گذاشت ميز روی رو بود توش قهوه فنجون دو که کوچيکی سينی. شد وارد قاسم مش،در هب ضربه چند از بعد

 ؟نداريد امری من با -

. دش بلند مبل روی از و برداشت رو کيفش السا، قهوه خوردن از بعد. دادم تکون "نه" ینشونه به رو دستم هایانگشت

 :گفت، ايستادم متقابال

 .زنممی زنگ بهت حتما شب تا مدار آرايشگاه وقت برم بايد من -

 .ممنون باشه -

 :رفت در سمت به و گذاشت دوشش روی رو کيف

 بای -
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 در.ومدما بيرون شرکت از و برداشتم رو تاپم لپ و کيف.بود شده تموم کارم. رفت بيرون در از بشنوه جوابی اينکه بدون

 ؛کردم باز رو ماشين

 توی! بهار آهان؟بود چی اسمش... گشنه گدا یدختره اون. شدم رتعما وارد.کردم حرکت خونه سمت به و شدم سوار

 :شدم پياده ماشين از!اومدمی بهش باغبانی؛ نبود هم بدفکری.بود هاگل به دادن آب مشغول و بود حياط

 مبارک جديد شغل -

 رو خودم!بود نکرده توجهی بی من به کس هيچ حاال تا!بيوفته جوشش به خونم تا شد باعث موضوع اين و نکرد اعتنايی

 :غريدم م شده چفت هایدندون الی از.گرفتم دستم توی رو بازوش و رسوندم بهش

 ؟کنم حاليت ای ديگه جور يا شد حاليت؛  باشه من پيش ت توجه یهمه بايد زنممی حرف باهات وقتی -

 !داشتم کشتنش هب عجيبی ميل و بودم شده کفری شديدا من و بود ننداخته بهم هم نگاهی نيم حتی هنوز

 : زدم فرياد رو اسمش

 بهار -

 ای لحظه برای هاشچشم تالطم پر دريای ديدن با. دوخت من هایچشم توی ترشو هایچشم و برگشت نور سرعت به

 و مات من و رفت و اورد در هامدست بين از رو بازوش! بودم نشده هاشچشم خاص رنگ متوجه امروز به تا!شدم الل

 .شدم خيره فتنشر راه به مبهوت

*** 

 :بهار

 ناولي آخه نشد اما نريزم اشک کردم سعی خيلی. رفت فرو قلبم توی و شد رد هامچشم از صاعقه مثل هاشچشم برق

 ! کردمی ادا رو اسمم که بود باری
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 افتنیب ميل. کار دنبال بود نرفته امروز مامان! شدمی تکرار ذهنم توی مدام دلنشينش صدای انعکاس... بهار... بهار...بهار

 .نشستم کنارش. بود بافتن مشغول و بود گرفته دستش

 پيچيدمی سرم توی که صدايی تنها چون شنيدمنمی رو صداش. کنم کمکش تا خواست ازم و انداخت بغلم توی رو کاموا

 رمس از رو متينرا فکر اينکه برای! رنگ قرمز کاموای به چشمم و بود يار پی حواسم و هوش تمام. بود رامتين صدای

 :کردم صحبت به شروع کنم بيرون

 مامان -

 ؟جانم -

 ؟بافیمی چی -

 ؟قشنگه رنگش، گردن شال -

 :دادم تکون سری

 ؟بافیمی چی برای، خيلی اوهوم -

 :گفت و دوخت هامچشم توی رو نگاهش

 بفروشم هامغازه به ببافم گردن شال حداقل کنم پيدا کار تا گفتم -

 :گفتم شوق و ذوق با و زدم لبخندی

 .ببافيم بيشتر که بده ياد منم به پس -

 :انداخت بهم غمگينی نگاه

 ؟شدی خسته موندن جا اين از -
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 انمخ اشرف. شد بافتن مشغول دوباره و کشيد سوزناکی آه. ندادم جواب پس دونستمنمی رو سوال اين جواب هم خودم

 .رفتم سمتش به و شدم بلند مبل روی از. چرخيدمی سالن دور بود دستش رامتين گوشی که حالی در

 ؟خاله شده چی -

 ؟کجاست رامتين دونیمی تو دخترم -

 .ديدمشون حياط توی بار آخرين دونمنمی -

 :داد دستم به رو گوشی

 !داره کارش خطه پشت السا بگو بهش کن پيداش شهمی اگه -

 ؟پسر يا بود دختر اسم السا

 :زدم صداش و رفتم باال هاپله از! خطه پشت کسی افتاد يادم که کردممی نگاه گوشی به واج و هاج

 رامتين آقا -

 ؟بله -

 .اومدمی حمام توی از صداش

 :ايستادم حمام در مقابل

 خطه پشت السا گفتن خاله -

 :برد باال رو صداش

 .گيرممی تماس باهاش بعدا بگو بهش -

 گفتم "الو" لرزيدمی استرس از هک صدايی با؟بود خط پشت کسی چه؛کردم حس بدنم در لرزشی
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 : داد پاسخ

 ؟هستين کی شما الو -

 ؟شهمی، شهنمی ظريف و نازک انقدر که مرد صدای

 :گفتم لکنت با دادممی تکيه ديوار به ضعف از که حالی در

 .هستم بهار..ب... من -

 ؟کجاست رامتين،نيست مهم اينا حاال؟ کيه ديگه بهار -

 !رامتين گفتمی قيد بی چه بودم کرده بغض

 :گفتم و دادم پايين رو گلوم توی سنگين حجم

 .گيرنمی تماس باهاتون خودشون گفتن رامتين آقا -

 !خداحافظی بدون؛ کرد قطع

 ور پاهام شد بهتر حالم که دقيقه چند از بعد. کردم نگاه گوشی خاموش یصفحه به لرزيدمی بغض از که ای چونه با

 شاتاق وارد اجازه بدون اگه ترسيدممی. بذارم کجا رو گوشی دونستمنمی. ايستادم اهرور وسط مستاصل و دادم حرکت

 .گذاشتم ميز روی و بردم اتاقم به رو گوشی. بشه ناراحت بشم

 :  نوشتم معمول حد از تر درشت خطی با و کردم باز رو خاطرات دفتر

 ...!السا -

 :زد صدام مانما.برگشتم پذيرايی سالن به و کشيدم مانند آه نفسی

 بهار -
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 :رسوندم بهش رو خودم آروم هايیقدم با

 ؟بگيری ياد بافتنی خواستینمی مگه -

 : بردم تپلش یگونه از آبداری ماچ و نشستم کنارش. شد رفع جمله يک اين با دنيا هایغم تمام

  گوشم سراپا -

*** 

 :رامتين

. اومدم نبيرو اتاق از و پوشيدم مشکی شلوار همراهکرمی شرت تی.رفتم اتاقم سمت به مستقيما و اومدم بيرون حمام از

 ؟بود کجا گوشيم اما افتادم السا ياد

 :شد ظاهر جلوم که نکشيد دقيقه به.  زدم صدا رو عطيه

 آقا بله -

 ؟کجاست من گوشی -

 :گفت کردن فکر کمی مدت از بعد و گذاشت ش چونه زير رو دستش

 !خانم بهار به دادنش خانم کنم فکر ولی نبوده من دست -

 شمادر هایحرف به دقت با و بود نشسته مبل روی مادرش کنار بهار. رفتم پايين هاپله از! بهار؛ انداختم باال ابرويی

 جايز رو کردن نگاه اين از بيش! شد بافتن مشغول بهار و انداخت بهار بغل توی رو کاموا خانم شمسی. دادمی گوش

 : وگفتم کردم من و منکمی. مرفت سمتشون به و ندونستم

 ؟کجاست من گوشی -

 :شد بلند مبل روی از... ! هاچشم اون هم باز. اورد باال رو سرش
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 براتون ميارمش االن -

 منباش تابلو زيادی که اين برای. شد ناپديد کم کم و رفت باال هاپله از آروم که ديدم و نداشتم بر روش از رو نگاهم

 .ختمدو اطراف به رو نگاهم

 .بفرماييد -

 .زدم ام چهره به رو هميشگی نقاب ثانيه چند از بعد و کردم نگاه بهش و برگشتم سمتش به آهسته

. ردمک لمس مخاطبين توی از رو السا اسم. گرفتم ازش رو گوشی کنم تشکر که اين بدون و کشيدم هم توی رو هاماخم

 وقب چهار از بعد. کردم ميخکوب سالن انتهای رنگ طاليی یمجسمه روی رو نگاهم و کردم فرو جيبم توی رو چپم دست

 :داد جواب

 ؟جانم -

 !من بدون اونم؛بود مهمونی توی که انگار رسيدنمی درست صداش

 ؟!بودی زده زنگ -

 ... آره -

 :برد باالتر رو صداش

 خلوت جای يه برم تا باشه دستت گوشی لحظه يه عزيزم -

 : کردم پوفی

 اکی -

 .کرد صحبت به شروع باالخره انتظار قيقهد چند از بعد
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 هایباسل و بيان تا کنيم استخدام هم مانکن تا چند و کنيم رزرو سالن يه اول بايد گهمی بابا. شدی معطل ببخشيد -

 .بذارن نمايش به رو شده طراحی

 :دادم تکون سری

 .کنيممی شروع رو کار فردا از پس عاليه -

 مبود کرده فراموش رو اسمش که خدمه از يکی! داشت عجله هم خيلی اينکه مثل؛ ردک قطع سرسری خداحافظی از بعد

 :گفت من به خطاب

 خوری غذا سالن ببرين تشريف بگم بهتون کردن امر خانم -

 جلب رو توجهم که چيزی اولين شدم که سالن وارد. دادم تکون سر بود زياد کردن فکر از ناشی که هم در هايیاخم با

 ههميش مثل داشتم بهار با کل کل و چزوندن به خاصی یعالقه چون. بود ميز روی خوشبوی و رنگ خوش ونیماکار. کرد

 اکارونیم از پر چنگال بود ماکارونی از پر بشقاب به نگاهش که حالی در و بود نشده من متوجه هنوز. نشستم روش به رو

 .برد دهنش توی رو

 شده نارنجی کامال لبش دور؟ شد جا دهنش توی چطور ماکارونی حجم ناي که عجبم در؛ بود کرده باد لپش طرف يک

 !بود

 جمع حواسم شد وارد پام به که ای ضربه با که شدمی خمار داشت هامچشم. موند ثابت ايش قلوه هایلب روی نگاهم

 !بود برزخی من به نگاهش و بود مامان طرف از ضربه. شد

 .دارم کارت بيرون بيا دقيقه يک پسرم -

 حرص از که حالی در. رفتم همراهش و شدم بلند صندلی روی از اجبار به "!کندی خودتو گور رامتين "گفتم خودم با

 : گفت باشه شده کنترل صداش کردمی سعی و سابيدمی هم روی رو هاشدندون
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 نبک خوادمی دلت که ریکا کثافت هر بودم نگفته بهت مگه؟ کنی خارج ت روزانه ی برنامه از رو بهار نبود قرار مگه -

 ؟بکش خط رو بهار دور ولی

 ؟بودم نگفته يا بودم گفته

 .کردم نگاه بود گرفته چشمم جلوی کنان تهديد که اش سبابه انگشت به

 بودين گفته بله -

 پچ نگاه حالت به وای رامتين، بسپر اتحافظه به خوب هم گممی االن که چيزايی پس مونده يادت من هایحرف خوبه -

 ؟شد فهم شير ميارم در کاسه از رو چشمات خودم بندازی دختر اين به

 : گفتم کالفه

 .کنمنمی فکر ای ديگه دختر هيچ به السا جز به من السا جان به؛ شد شيرفهم، من مادر بله -

 ازم رو اجازه اين شکمم قور و قار اما بشم خوردن غذا خيال بی خواستم اول رفت سالن سمت وبه گفت ای "خوبه"

 !کرد صلب

*** 

 :بهار

. نيشطوال هاینگاه و گوشيش یقضيه بعدش؛  بزنه دارم بود نزديک حياط توی که اول. شدمی چيزيش يه رامتين امروز

 که بود اين مشکلم تنها فقط؛ داشتم ماکارونی به خاصی ارادت بچگی از! بود مشکوک من برای فقط چيزها اين هم شايد

 !شدمی نارنجی دهنم دور تمام مخوردمی ماکارونی وقت هر

 ادامه خوردن به و گفتم "خيال بی" يه شدن عصبی از جلوگيری برای! من روی روبه صندلی به بود داده گير هم رامتين

 .ترکوند رو امزهره خانم اشرف بلند صدای که بودم جويدن مشغول و بود پايين سرم. دادم

 .دارم کارت بيرون بيا دقيقه يک پسرم -
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 روی از.بود کرده گل کنجکاويم؟ بود شده چی يعنی! چکيدمی خون خانم اشرف هایچشم از. اوردم باال آروم رو سرم

 سالن درگاه به خودمو، رفتممی راه پا یپنجه روی که درحالی،صدا و سر بی و آروم هايیقدم با و شدم بلند صندلی

 ...که رسوندم

 ؟بهار کنیمی کار چی -

 .رسوندم حداقل به رو صدام ولوم

 گنمی چی ببينم خواممی -

 .کشيد و گرفت رو دستم و شد بلند صندلی روی از

 .خصوصيه حرفشون شايد دختر ور اين بيا -

 :کوبيدم زمين روی پامو! بود کرده وموعظه پند دادن س*ـو هــ مامان باز

 مامان -

 :گفت تحکم با

 بشين بيا -

 .کردم فرو ماکارونی ظرف توی رو چنگالم حرص با و نشستم صندلی روی رقه حالت با و کشيدم هم توی رو هاماخم

*** 

 در وارزه گوشی! نزدم گوشيم به سری وقتيه چند افتاد يادم که بودم خونه ديوار و در به کردن نگاه مشغول کاری بی از

 اداششد چون نداشت شیگو؛ نبود خودش گوشی! فرناز از پاسخ بی تماس يک. کشيدم بيرون کيفم توی از رو امرفته

 یمارهش! بود مونده دلش به خالی و خشک گوشی يک حسرت که فرناز بيچاره! شکاک حدودی تا و بود غيرتی نهايت بی

 !شد تموم گوشيم شارژ بيداد داد ای! شد قطع بوق چند از بعد که گرفتم رو فرناز
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 .گرفتم هامدست بين رو وسرم کردم پرت تخت روی رو گوشی و فرستادم لعنت بدم شانس به

 "؟چی باشه داشته من کمک به نياز اگر؟ چی بود افتاده اتفاقی اگر "نبودند دار بر دست منفی افکار

 .رفتم بيرون اتاق از و گذاشتم غرورم روی پا باالخره؛خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد

 :گفتم کردن پا اون و پا اينکمی از بعد و ايستادم خانم اشرف مقابل

 ؟کنم استفاده تلفنتون از شهمی خاله -

 :انداخت م چهره به موشکافانه نگاهی خانم اشرف

 حتما عزيزم آره -

 :گذاشت م گونه روی رو دستش

 ؟عزيزم پريده رنگت چرا -

 :گرفتم دندون به رو پايينم لب

 .نگرانم ذره يه -

 . پذيرايی توی؛مبل کنار ميزِ روی تلفن -

 .انداختم یگوش روی اعداد به نگاهی و برداشتم رو سيم بی تلفن! دويدم پذيرايی سمت به تقريبا و کردم سرسری تشکر

 روش وار دايره اعداد و بود رنگ نارنجی که خونمون صاحب یقراضه تلفن جز به حاال تا.بودم دوخته چشم اعداد به مردد

 !بودم نکرده کار تلفنی هيچ با بود شده حک

 ؟زنینمی زنگ چرا پس -

 ؟!بودم زده توهم يا بود رامتين صدای. رفت باال خود به خود امابروه
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 .برگشتم و گفتم "اهلل بسم" لب زير

 دستش روی دار مارک قيمت گرون ساعت و زده تا هایآستين،جيب در دست يک هميشه مثل؛ ورودی در کنار ديدنش با

 .گرفتم مقابلش رو تلفن گوشی و رفتم سمتش به. زدم لبخند

 ؟بگيرين شماره يه برام ميشه -

 مثل و انداخت ام برچيده هایلب به نگاهی! ماسيد لبم روی لبخند و کردم تهی قالب که انداخت هامچشم به نگاهی

 .رفت بيرون در از و زد پوزخند هميشه

 .شد سالن وارد خانم اشرف! کردم نثارش فحشی لب زير و کوبيدم زمين روی حرص از پامو

 ؟گرفتی ور تماست؟ عزيزم شد چی -

 :گرفتم سمتش به رو گوشی

 ...آخه؟ بگيرين شماره برام ميشه ببخشيد -

 : دادم ادامه خجالت با و انداختم پايين رو سرم

 .نيستم بلد -

 .خوندم رو شماره لرزان صدايی با من و گرفت ازم رو گوشی

 :يچيدپ گوشی توی فرناز بغض از پر و خسته صدای بوق چند از بعد؛داد دستم به رو گوشی

 الو -

 ؟عزيزم کنیمی گريه چرا؟شده چی فرناز الو -

 :گفت هق هق با
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 ؟اينجا بيايی ميشه؟بهار تويی اِ -

 :پرسيدم نگرانی با

 ؟شده چيزی؟چرا؟ اونجا بيام -

 :کشيد باال رو بينيش آب

 .فهمیمی بيا -

 .دوختم زمين به رو نگاهم. کرد قطع رو تماس

 :گرفت دستم از رو تلفن خانم اشرف

 ؟جان بهار شد چی -

 : گفتم لب زير

 پيشش برم بايد -

 ؟کجاست -

 ديگه خونشونه -

 ؟چيه آدرسش که اينه منظورم نه -

 !پايين خيلی؛شهر پايين -

 .کن صبر لحظه يه پس -
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 هاملباس به نگاهی. نشنيدم رو شون مکالمه اما؛  زدمی صدا رو رامتين داشت؛ شنيدممی رو صداش. رفت بيرون در از

 ادهاستف زيپ از دکمه جای به و بود چرم جنس از راستش سمت قسمت که رنگ مشکی یپاييزه مانتوی يه؛ انداختم

 !بود بخشيده مانتو به خاص ای جلوه و بود شده

 بيرون سالن از کشيدممی زمين روی هاموکفش که حالی در پريده رنگی و لرزان پايی با. زد صدام خانم اشرف

 :گذاشت ام شونه روی رو ستشد خانم اشرف.رفتم

 .بره خواست دلش جا هر بعد برسونه رو تو اول گفتم رامتين به -

 ؟تنها رامتين و من! شدند خارج عادی حالت از تعجب فرط از هامچشم

 : گفتم عجله با

 .ميرم خودم ممنون نه، نه -

 .پريدم هوا به متر دو ماشين بوق صدای با

 ؟برم يا ميايی -

 شش و دويست يه سوار عمرم توی بار يک که بود اين من آرزوی نهايت. انداختم بلندش شاسی نماشي به نگاهی

 : گفت که داشتممی بر قدم ماشين سمت به آروم! بشم آلبالويی

 .ديگه بدو -

 :داد ادامه تر آهسته

 !مياد هم ای عشوه چه -

 گاز پدال روی رو پاش، در بستن محض به.  شدم سوار و کردم باز رو ماشين در؛ دادم قورت صدا و سر با رو دهنم آب

 !شد کنده جا از ماشين و فشرد
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 ؟برم کجا -

 : وگفت زد پوزخند که دادم رو آدرس لرز و ترس با

 .... چه خونه گدا بری که انداختی زندگی و کار از رو من -

 سکوت پس نداشتم کل لک یحوصله.بود سوال عالمت از پر سرم توی. کرد سکوت و کشيد هاشلب روی رو دستش

 ور سرم؟ خونه گدا گفتمی ما زندگی محل به؟ خونه گدا! بشه دردسر باعث و نپره دهنم از حرفی تا گزيدم لب و کردم

.. .گداخونه... خونه گدا. پيچيدمی سرم توی صداش انعکاس هم هنوز.کنم جلوگيری هاماشک ريزش از تا گرفتم باال

 ...گداخونه

 انمخ پروار هيکل و شد باز خونه در بزنم زنگ که اين از قبل. شدم پياده و گفتم "ممنون". داشت نگه خونه در مقابل

 .شد نمايان درگاه توی خونه صاحب

 :گفت طعنه با بودم پوشيده که هايیلباس و ماشين ديدن با

 خانم بهار به به -

 .شد صورتم شدن جمع باعث که گفت کشيده لحنی با رو "خانم"

 :کرد شارها ماشين به

 مبارک جديد کيس -

 .شدم هاهمسايه بين مشترک حياط وارد و انداختم بهش نفرت روی از نگاهی

 !من یخونه تو بيا و پايين بنداز سرتو يابو مثل بعد بگير اجازه اول؟  کجا او -

 .دادم تاب هوا توی "بابا برو" ینشونه به رو دستم
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 توپ صدای. اورد درد به رو دلم بند روی آويزون یژنده هایلباس و رخت هایبند؛ چرخوندم حياط دور دور يک رو نگاهم

 به تقه ندچ و ايستادم اينا فرناز یخونه ای شيشه در مقابل. بود کرده متشنج رو فضا حياط از ای گوشه در پسر چند بازی

 .زدم در

 تو بيا -

 يک و فکستنی تلويزيون يک، بودند زده تا هاشونارهک که کهنه فرش. شدم وارد! شده رگه دو و گرفته؛بود فرناز صدای

 ! کابينت يک و گاز

 مالدست یجعبه. بود نشسته متورم هايیچشم و شده سرخ بينی، خميده هایشونه با دختری پذيرايی وسط درست

 توی و دمدوي سمتش به! بودند کرده احاطه رو خونه دور تا دور شده مچاله هایکاغذی دستمال و بود کنارش کاغذی

 .فشردمش آغوشم

 ؟عزيزم شده چی -

 .داد سوق من نگران هایچشم سمت به رو اشکيش نگاه

 .هری يا دينمی رو افتاده عقب یاجاره يا گفت نشناس خدا خانم؟ بشه چی خواستیمی ديگه -

 .اومدنمی خوشم خانمه اين از هم اولش از، بد چه اه -

 ؟خدانشناسه فاميليش واقعا حاال

 :داد فشار بينيش روی قدرت تمام با رو لدستما

 شناس پشت افتاده "ن" يه اشتباهی احوال ثبت تو بابا آره -

 !مياد بهش هم قدر چه -

 :گفت بود شده دماغی تو که صدايی با. زد لبخند اشک همه اون ميان از
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 !پولشه مهمه که چيزی اون نيست مهم؛ باشه،باشه خوادمی کاری هر، کنم پيدا کار خودم بايد نداره فايده -

 .نباش نگران کنيممی پيدا کاری يه باالخره -

 !بود افتاده هاشاشک جون به روسری با؛ کردنمی کفايت دستمال

 .کردم بلندش زمين روی از اجبار به. بود کنده رو صورتش پوست تمام دارم حتم

 شی سرحال بزن صورتت و دست به آبی يه بريم پاشو -

 .رفت دستشويی سمت به و شد بلند رمق بی پاهايی با

*** 

 :رامتين

 تو کرده سرشو، جلو اومده بود بدتر همه از شون خونه صاحب! افتادم عقب زندگی و کار از داهاتی قوم اين خاطر به

 : پرسهمی ازم و ماشين پنجره

 ؟پسرش دوست يا شوهرشی تو -

 ورآسانس هميشه مثل. گرفتم ای تازه جان پله آخرين ديدن با! بگيرم رو اين بيام خنديدم جدآبادم هفت گور به من

 . مبست رو هامچشم آرامش با صندلی روی نشستن با.شدم اتاقم وارد.  بيام هاپله از شدم مجبور و بود خراب شرکت

 .خورد هم به در شدن باز با آرامشم

 .شد وارد دست به گوشی بابک

 کردم پيدا -

 .مالوندم رو هامچشم
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 ؟خوردی ور سالمت باز -

 ؟ کنی سالم تو بار يه شهمی چی -

 : گفتم بحث کردن عوض برای

 ؟کردی پيدا رو چی -

 .دارن رسمی و اسم اينستاگرام اجتماعی یشبکه توی که کسايی دنبال بگرديم بايد ما ببين -

 .شدم جا به جا صندلی روی

 ؟چی که -

 .کنن تبليغ ما شرکت از پيجشون توی خواييممی ازشون و فرستيممی براشون رو مون شده طراحی هایلباس -

 .کشيدم پايين سمت به و گذاشتم لبم هایگوشه رو شستم و سبابه انگشت

 .نيست هم فکری بد -

 : دادم ادامه مکثکمی با

 ؟کنيم پيدا چطور رو دارن رسم و اسم اينستاگرام توی که هايیآدم اين حاال -

 ...که نداره کاری -

 . کرد سرچ رو اسمی و شد اينستاگرام وارد؛ ايستاد ارمکن و اومد جلوتر

 .ايشون ش نمونه، بفرما -

 !آبی هایچشم و بودند کرده رنگ البته که داشت بور موهای.کردم باز رو هاشعکس از يکی

 !قشنگه -
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 بخون رو هاکامنت حاال -

 .بود همين نفوذ راه بهترين. گفتمی درست کباب! بودند نگفته بهش راجع که چيزها چه. زدم پوزخند هاکامنت ديدن با

 .ذارممی رو شرکت اسم و دممی تغيير رو اسمش؛ دارم گرام اينستا توی پيج يه من -

 .دادم تکون سر

 خوبيه فکر -

 : کشيد موهاش توی دستی

 !خوبه که معلومه -

 .پيچيد اتاق توی تلفن زنگ صدای

 .برداشتم رو گوشی

 .اوردن تشريف پدرشون مراهه فجر خانم،اعتمادی آقای -

 .کن راهنماييشون -

 :گفتم دستپاچگی با و گذاشتم رو گوشی

 .کنيم جور و جمع رو جا اين کن کمک بيا ياال بابک -

 .کرديم مرتب سوت سه توی بابک کمک به رو ميز روی پالی و پخش هایبرگه

 :کردم اشاره مبل به؛ فشردم رو پدرش و السا دست و رفتم سمتشون به. شدند وارد پدرش و السا، زدن در از بعد

 بفرماييد -

 . نشستند
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 ؟بگی برام رو ذهنته توی که ای ايده از ای خالصه يه شهمی پسرم خوب: فجر آقای

 :گفتم و دادم نشونش رو طرح

 .بشه ايران بازارهای تمام وارد طرح اين خواممی من -

 : کرد نگاهم تحسين با و انداخت باال ابرويی

 مشخصه هاتخواسته از کامال موضوع اين داری درخشانی یهآيند -

 :داد ادامه و کرد تازه نفسی

 .سپرممی وکيلم به هم رو چيزها جور اين و مجوز کارهای.بذارم اختيارت در رو هامباغ از يکی تونممی من -

 . ممنون -

 :گفت و کشيد هاشچتری به دستی السا

 .کنم رجو برات خانم مدل تونممی هم من -

 .دوختم چشم دلفريبش صورت به و کردم کج رو سرم

 ممنونم هم شما از -

، دش چيده دخترش و فجر آقای توسط که ای برنامه با! نبود اينجا پدرش کاش ای کردم آرزو که زد نمايی دندان لبخند

 !شد رفع زيادی حدود تا داشتم رو پيش که مشکالتی و موانع

 داشت. افتاد مامان به چشمم کردم باز که رو ورودی در. روندم خونه سمت به و اومدم يرونب شرکت از کارم اتمام از بعد

 از بعد! نداشتم شک؛بود فريبا عمه! کيه که زد حدس شدمی زدنش حرف نوع و درهم یچهره از و زدمی حرف تلفن با

 و رفتم وجل. نشنيدم که گفت چيزی يه لب زير. گذاشت سرجاش رو تلفن و کرد قطع رو تماس الکی تعارفات دقيقه چند

 :داد فشار هم روی عصبی رو هاشلب ديدنم با.ايستادم مقابلش
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 !بياد خوادمی ات عمه -

 : گفتم تفاوتی بی با

 !اومد خوش -

 :زد بدجنسی لبخند. شد تر عصبی ديد مو چهره حالت وقتی

 هست هم ويشکا -

 از خودمو رت سريع چه هر خواستممی؛ برداشتم بلند گام چند و کردم گرد عقب. کوبيدم پيشونيم به محکم دست کف با

 .کنم دور خونه

 ؟کجا -

  و بود ايستاده مقابلم درست مامان

 .چرخوندم حدقه توی دور يک رو هامچشم! ندارم خروج حق يعنی اين و. بود زده زل هامچشم به

 ؟هست اجازه. اتاقم توی رممی دارم -

 .شد دور ازم و داد تکون سر ش سفيه اندر عاقل نگاه با زمان هم

 هم توی هاشاخم انگشتش روی خاک ديدن با که کشيد پذيرايی توی هایدکوری از يکی روی رو ش سبابه انگشت

 : زد صدا رو عطيه.رفت

 ...عطيه... عطيه -

 .پيچيد سالن توی صداش انعکاس

 .گرفت عطيه چشم جلوی و اورد باال ور انگشتش مامان. ايستاد مقابلش زدمی نفس نفس که حالی در عطيه
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 ؟چيه اين -

 : گفت ترس با

 انگشت -

 ؟چيه انگشت روی گمنمی اونو -

 پوست -

 دهشمر شمرده سپس و کنه آروم اعصابشو تا کشيد عميق نفس چند مامان!بود اورده گير وقت هم عطيه؛ زدم پوزخند

 :گفت

 ؟کنهمی... چيکار...جا اين... خاک... همه... اين -

 .گزيد لب عطيه

 خانم ببخشيد -

 .بزنه برق تميزی از جا اين بايد ديگه ساعت يک تا. کنهنمی درست رو کاری تو خواهی معذرت -

 .شد خارج سالن از قهر حالت به حرفش اتمام از بعد

 .شد ظاهر سرم پشت عطيه. رفتم باال هاپله از و کردم جا به جا دوشم روی رو کيفم

 آقا -

 .کردم نگاهش باال از و بردم جيبم توی دستمو. برگشتم مکثکمی با و دمايستا حرکت از

 کرد پا اون و پا اينکمی
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 عصبی ؟بديد خبر مادرتون به شما شهمی رفته که ديدم اتاقش توی رفتم وقتی بود خونه کردن تميز مسئولکاظمی -

 .رفت هم در ناخودآگاه هاماخم و کشيدم پوفی

 باشه -

 .رفت و کرد کوتاهی تعظيم تمام چاپلوسی با و زد لبخندی

*** 

 :بهار

 صبر. بودم رامتين و عطيه گوی و گفت شاهد دور از. اومدم بيرون اتاق از. بود پيچيده عمارت توی خانم اشرف صدای

 ویر رو هاشدست آرنج. بود اتاقش توی؛ گشتم خانم اشرف دنبال.شدم راهرو وارد بعد شد اتاقش وارد رامتين تا کردم

 .بود داده تکيه هاشدست به رو سرش و بود گذاشته پاهاش

 .گذاشتم ش شونه روی رو دستم و نشستم تخت روی کنارش

 ؟جون خاله شده چی -

 :گفت عصبانيت با

 نم زندگی وضع که گيرنمی حقوق، خوابنمی مفت خورنمی مفت، خونه اين تو اوردم عرضه بی و تنبل آدم مشت يه -

 .گرفته خاک و گرد رو جا همه؟باشه اين

 .نکنيد ناراحت رو خودتون -

 :داد ادامه من حرف به توجه بی

 .بقيه برای بشه عبرتی درس تا کنم اخراج رو يکيشون بايد نداره فايده جوری اين -

 :گفت خانم اشرف روبه و کرد حفظ رو موضعش سريع اما؛ شد شوکه ديدنم با؛ شد اتاق وارد يهو رامتين
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 .رفته میکاظ گهمی عطيه -

 :داد باال رو ابروهاش خانم اشرف

 ؟کجا؟رفته -

 .شد خيره بهش دادن جواب بدون رامتين

 .کنيم پيدا جايگزين براش سريعا بايد روزنامه توی بده آگهی يه -

 .دزديد رو نگاهش سريع اما انداخت بهم ای ثانيه يک نگاه رامتين

 !هاشتابی بی ياد،هاشگريه ياد، افتادم فرناز ياد

 :گفتم سريع کردممی تلف رو وقت نبايد

 .دارم سراغ رو يکی من -

 :گفت خانم اشرف

 .برسونه رو خودش سريعا بگو پس -

 داداش صدای بوق چند از بعد. گرفتم رو فرناز یشماره و برداشتم رو گوشيم. رفتم اتاقم سمت به و دادم تکون سر

 :پيچيد گوشی توی، فراز، فرناز

 ؟الو -

 .سالم -

 ؟خانوم بهار شماييد... هب -

 : گفتم کالفه و کشيدم پوفی
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 .دارم کارش؛ بياد دقيقه يه بگيد فرناز به ميشه -

 : گفت آميز اعتراض

 !داری کار ما خود با شده که هم بار يه گفتيم اه -

 : زد فرياد جمله اين دنبال به و

 فرناز -

 .داد فرناز دست به رو گوشی

 ؟تويی بهار الو -

 !هعمت پ ن پ -

 !شدی ادب بی خيلی بهار -

 روز ره کردم پيدا کار برات. فرستممی که آدرسی اين به بيا زمين بذار دستته آب، کن ول رو هاحرف اين حاال. دونممی -

 !هميم پيش

 :پيچيد گوشی توی شادش صدای

 .اومدم بزنی سوت سه؛ مرسی -

 رو گوشی و کردم اس ام اس براش رو آدرس و انداختم باال اى شونه! کرد قطع خداحافظی بدون، حد از بيش هيجان از

 .گذاشتم تخت کنار عسلی روی

 :نوشتم و کردم باز رو خاطرات دفتر

 "!گذرهمی خوش بيشتر فرناز با"
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 توی نازفر ظريف هيکل که نکشيد طولی.رفتم ورودی در سمت به استقبال برای. رسيد فرناز تا کشيد طول ساعتی دو

 .شد ظاهر درگاه

 خودم مامان کار که بود گذاشته بافتنی کاله يه شالشم روی. بود پوشيده آبی جين شلوار همراه به مشکی یساده نتویما

 : گفت هيجان با.کرد پرت آغوشم توی رو خودش و دويد سمتم به؛زد برق چشماش ديدنم با.بود

 ؟بهشته جا اين بهار -

 : داد ادامه هيجان با که انداختم بهش مهربونی نگاه

 ؟ديدی، دارن خوشکل تاب يه حياط توی -

 رو زچي همه چطور بود اومده که ای ثانيه چند اين توی، نه که دقيقه چند اين توی دونمنمی من! بودم نديده حقيقتش

 .کردم سکوت خانم اشرف صدای شنيدن با که بدم رو جوابش خواستم!بود کرده آناليز

 ؟هستين کی شما -

 :برداشت سمتش به قدم چند فرناز

 .اومدم بودين خواسته که کاری برای فرنازم من.سالم -

 :انداخت باال ابرويی

 جوونی خيلی تو اما -

 : گفت ملتمس لحنی با و رفت جلوتر قدم چند فرناز. کردم التماس خدا به دلم توى و شدم پنچر حرفش اين با

 باشين راضی کارم از دم می قول. کنم کار براتون بدين اجازه خدا رو تو خانم -

 :داد پاسخ کردن فکر دقيقه چند از بعد خانم اشرف

 !استخدامی، بودم راضی کارت از اگر کن کار جا اين آزمايشی صورت به امروز باشه -
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 .برگشت دوباره اما؛شد دور قدم چند و کرد گرد عقب

 .دارم مهمون؛ بزنه برق تميزی از جا اين عصر تا بايد -

 : گفت سريع فرناز

 چشم -

 .پيچيد هم توی رو هاشانگشت.کرد تند پا سمتم به فرناز رفت که خانم اشرف

 ...بهار اوم -

 :کردم کج رو سرم

 ؟جان -

 ؟عصر تا گفت؟ متره چند جا اين -

 :کردم پرتاب سمتش به چشمکی و زدم لبخند.بشه تميز جا اين بود ممکن محال عصر تا. گفتمی راست

 کنممی کمکت منم نباش نگران -

 :بوسيد صدا و سر پر و امگونه و گذاشت امشونه روی رو تشدس

 عاشقتم -

*** 

 شهم بين اين در. رو کشيدن تِی فرناز و گرفتم عهده به من رو کشيدن دستمال. کرديم شروع پذيرايی سالن از اول

 اب شدمی رنازف به من کمک متوجه اگر. بکشم کار از دست سريع شد خانم اشرف از خبری اگر که بود در به چشمم

 راهرو و يديمکش دستمال رو تابلوها. رفتيم باال یطبقه به انداختيم برق رو سالن خوب وقتی!کردنمی موافقت فرناز موندن

 !شدم رامتين بلند قامت یمتوجه که کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم لحظه يک برای.کرديم مرتب رو
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  :انداختم سقف به نگاهی و گفتم ای کشيده "وای "!شد حبس م هسين توى نفس و شد جدا تنم از روح ديدنش با

 !کن رحم خودت خدايا -

 : گفت جدی لحنی با. بود کرده قالب سرش پشت رو هاشدست. رفتم سمتش به لرزان هايیقدم با

 ؟کردیمی کار چی داشتی -

 :ناليدم عجز با

 .کردم کمکش من نگيد خاله به خدا رو تو رامتين آقا -

 :انداخت اطراف به نگاهی و برد شلوارش جيب توی رو هاشدست زا يکی

 !داره شرط يه -

 :گفتم درنگ ای لحظه بدون

 ؟شرطی چه -

 :گفت بود خيره ديوار روى تابلوى به که حالى در

 !بشه خبر با نبايد کس هيچ ولی؛ خواممی ازت کاری يه -

 !کنيم صوری ازدواج بيا بگه خوادمی حتما گفتم خودم با. چرخوندم حدقه توی دور يک رو چشمام

 :رسوند حداقل به رو صداش ميزان و آورد جلوتر رو سرش

 !منی شخصی خدمتکار تو بعد به اين از -
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 صدای که طوری به اوردم باال رو سرم برق سرعت به... تا کردم تکرارش ذهنم توی بار چند و نفهميدم رو منظورش اول

؟ ينرامت شخصی خدمتکار.شدند بشقاب تا دو یاندازه به تعجب فرط از هامشمچ!شنيدم رو گردنم "تيريک تيريک"

 : زدم لب ناباوری با؟من

 ؟من -

 : گفت تمامرحمی بی با

 تو بله -

 ...آخه اما -

 : گفت و کرد گرد عقب

 .کنم گزارش مامان به رممی دارم من -

 : گرفتم رو بازوش ناخودآگاه

 ...خدا رو تو نه -

 باال ور سرش؟دادم انجام من بود کاری چه اين؛ برداشتم رو دستم هاگرفته برق مثل. انداخت بهم تندی نگاه و برگشت

 :کرد تر ريز رو هاشچشم و گرفت معمول حد از تر

 کردی قبول پس -

 :دادم جواب ناچارى روى از؛ برگرفت در رو وجودم تمام حقارت حس. گزيدم لب

 بله -

 امکرده بغ یچهره به و اومد سمتم به فرناز. رفت پايين هاپله از و! بود پوزخند شبيه يشترب که زد ای پيروزمندانه لبخند

 :کرد نگاه
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 ؟گفت چی -

 هيچی -

 :گفتم لب زير حرص با؛شدم کشيدن دستمال مشغول دوباره و دادم ادامه راهم به

 آقا کلفت شدم رسما -

 :زد جيغ

 ؟چی -

 :گذاشتم دهنش روی رو دستم

 نشنومی هيش -

 .بشه محکم جا اين جاپام کن صبر... بهار -

 : داد ادامه حرص با و کرد ريز رو چشماش

 ! خورده کجا از نفهمه خودشم که بيارم سرش به بالهايی يه -

 :کشيدم عميقی نفس

 . نمونده وقت پايان تا چيزی برسيم کارمون به بريم، خيال بی -

*** 

 :رامتين
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 يرز به سر و مطيع دوستش و بهار.شدم خيره کردمی نگاه رو جا همه تعجب با هک مامان به و ايستادم سينه به دست

 و کردمی بازی دستش هایانگشت با مدام بهار.بودند استخدام برای مامان موافقت اعالم منتظر و بودند ايستاده

 .ايستاد دو هر مقابل خونه کردن چک از بعد مامان.نداشت رو به رنگ استرس از هم دوستش

 .کنی جلب رو نظرم همه اين بتونی کردمنمی هم رو فکرش اصال کردی ثابت خوب رو خودت.فرينآ -

 : داد ادامه تاکيدوارانه و

 !تنها دست اونم -

 .داد سوق سمتم به رو ملتمسش نگاه بهار جمله اين گفتن با

 حد اين در. بود شده تند هاشنفس ريتم.برداشتم جلو به قدم چند و نشوندم لبم یگوشه کجی لبخند ترسوندنش برای

 یتو هم هنوز کشيد که عميقی نفس صدای. شدم رد کنارش از محکم یتنه يه از بعد و ندونستم جايز رو بدجنسی

 و ردمک باز حرص با رو اتاقم در!مامان دست از؛ بيرون بزنم خونه از عمه رسيدن از قبل تا تونستممی کاش ای!بود گوشم

 ردارب دست که پليد افکار اين از امان.بود شده چروک ذره يه. آوردم در کمد از رو رنگم آبی لندب آستين بلوز. شدم وارد

 متشس به رو لباس.رسوند بهم رو خودش زود خيلی. بزنه صدا رو بهار که گفتم عطيه به و رفتم بيرون اتاق از! نبودن

 .کردمی نگاه بهم گيجی با. گرفتم

 بگير -

 .گرفت ازم رو لباس و وردا باال رو دستش ترديد با

 هاملباس روى من چون؛ کنی اتو دوباره شیمی مجبور وگرنه بزنی اتو مرتب کن سعی،شد شروع االن همين از کارت -

 !حساسم

 رایب؟بود بلد ای ديگه کار هم کردن بغض جز به دختر اين.شدم اتاق وارد و کردم گرد عقب! کرد بغض هم باز؛ لعنتی اه

 به که بود کرده طراحی مانتو يه. کشيدم بيرون کيف توی از رو بود کشيده بابک که هايیطرح هوام و حال کردن عوض
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. گذاشتم زمي روی و کشيدم بيرون کيفم توی از رو سفيد یبرگه.نشستم ميز پشت! شدمی تر جالب دکمه بدون من نظر

 .کشيدم رو بود خودم نظر مد که مانتويی و گرفتم دست به رو قلم

 وشتمن برگه باالی.شد جالب! دکمه و زيپ گونه هيچ بدون و اضافه هایتيکه و جيب بدون، پارچه دو از ترکيبی یمانتو

 "جلوباز مانتوی"

 :گذاشتم کاغذ روی رو قلم،در تق تق صدای با

 تو بيا -

 .بود انداخته پايين رو سرش و بود گرفته محکم رو لباسم. بود بهار

 ؟تو بيايی ترسیمی -

 کشيده که طرحی بود پايين سرش چون. اومد سمتم به آروم هايیقدم با،زير به سر طور همون و نياورد باال رو سرش

 : پرسيدم باشه مهم برام نظرش که اين بدون. شدم نگاهش برق متوجه. ديد رو بودم

 ؟قشنگه -

 :کرد باز لب باالخره و انداخت بهم کوتاهی نگاه

 بله -

 !بود العاده فوق کشيدن اتو توی استعدادش. داوم خوشم.گرفتم ازش رو لباس

 : پرسيدم پس؛ بپرسم ازش ديگه سوال يک اومدنمی بدم

 ؟کنم ايران بازارهای یهمه وارد تونممی رو مانتو مدل اين نظرت به -

 :انداخت باال ابرويی

 ؟چطوری آخه؟ ايران یهمه -
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 لباسم حرکت يه با. کشيدم شوم ینقشه يک ثانيه يک عرض در پس. بدم توضيح براش که بودم اون از تر حوصله بی

 جخار اتاق از دستپاچگی با روش روبه ديوار به برخورد از بعد و شد سوالش جواب گرفتن خيال بی. اوردم در تنم از رو

 يشمان به خوبی به رو بدنم یشده برنزه عضالت مشکی رکابی. انداختم خودم به نگاهی آينه توی از و زدم لبخند! شد

 !پوشيدمش حرکت يه با و انداختم رنگم آبی بلوز به نگاهی! بود گذاشته

*** 

 المس اجبار به و کرد نازکچشمی پشت مامان برای. بود فريبا عمه شد وارد که نفری اولين. ايستاديم ورودی در مقابل

 .گرفت آغوشم در و کرد باز هم از رو هاشدست و زد نمايشى لبخندی من ديدن با. کرد

 ؟خوبی، بره قربونت عمه -

 :دادم جواب م چهره در تغيير بدون

 ؟خوبی شما.خوبم -

 :کرد جا به جا ش شانه روی رو کيفش

 ؟عزيزم باشم بد و ببينم رو تو ميشه مگه -

 ممنون -

 :کردم اشاره پذيرايی به

 بفرماييد -

 .رفت پذيرايی سمت به خرامان خرامان

 سالم -
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 توی رو خودش. انداختم بهش اجمالی نگاهی و برگشتم اجبار به. کردم چفت هم روی رو هامدندون صداش شنيدن با

 و زد لبخندی. دادم تکون سر فقط سالمش جواب در!زدمی هم به رو حالم شيرينش عطر بوی و بود کرده خفه آرايش

 : گفت

 !اخمو و اخالق بد هميشه مثل -

 "پررويی بچه" دلم توى و دادم فشار هم روى رو هامدندون! ودب، بودنش آويزون و پررويی ويشکا رنگ پر ويژگی تنها

. ترف پذيرايی سمت به اطوار و ادا هزار با شد اميد نا من دادن جواب از وقتی و بود خيره هاملب به منتظر. کردم نثارش

. بود يدهپوش آبی ينج شلوار همراه ليمويی شرت تی يه و باال بود زده سيخ تيغی جوجه مثل موهاشو.بود ياشار سوم نفر

 .اومد جلو چرخوندمی انگشتش دور سويچشو و جوييدمی آدامس که حالی در

 رامتين آقا به به -

 :زد کمرم پشت به ضربه چند. کشيد آغوشم به مردونه و ايستاد مقابلم

 دايی پسر شدی پيدا کم -

 :شد وارد صدا و سر با آرشين که بودم نداده جوابی هنوز

 .شدم داغون زمين خوردم آخ آخ -

 جيغ ديدنم با آرشين!کرد نگاه فقط العملی عکس هيچ بدون مامان اما؛ بوسيد رو اشگونه و گرفت بغلش توی رو مامان

 : کشيد

 رامتين -

 :گفتم بهش اخطارگونه و گرفتم جلوش رو دستم که دويد سمتم به

 هانشو نزديک من به -

 :برچيد رو هاشلب
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 ؟چرا -

 ميشه حتنارا نامزدم چون -

 :کرد نگاه رو اطراف و انداخت باال ابرويی

 ؟جاست اين؟؟ نامزدت -

 *** 

 :بهار

 .کردم برانداز آينه توی رو خودم و پوشيدم مناسب لباسی مختصر دوش يک از بعد

 خانوم بهار داره تشريف شيفته خود چه او -

 .گذاشتم قبلم روی رو دستم و خوردم تکونی صداش شنيدن با

 ؟کنیمی کار چی جا اين تو -

 ؟کنم کار چی کجا پس -

 .فرستادم شالم زير رو موهام

 ؟پايين نميايی، فرناز تو دست از هوف -

 !نيست کلفت يه ديدن منتظر هيشکی نباش نگران... نه -

 :گرفتم گارد سريعا

 ... نرفته که يادت راستی! هاکلفت نگو دوستم به -

 :دادم ادامه و زدم چشمکی
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 !ريمهمکا هم با ما -

 راهرو انتهای در درست. اومدمی باال تا صداشون. رفتم بيرون اتاق از و خنديدم که کرد رامتين نثار فحشی لب زير

 رامتين هک گفت چی دختره دونمنمی. بود رامتين با صحبت مشغول و بود ايستاده پايين چهره خوش دختر يه. ايستادم

 :داد جواب

 .ميشه ناراحت نامزدم چون -

 توی رو اشک هجوم؟ نامزد؟ نامزدم گفت. شد منجمد هامرگ توی خون! نزد ثانيه چند برای...قلبم و ايستادم تحرک از

 ودب رامتين روی به رو که دختری اشکم چکيدن یلحظه درست اما؛ کنم گريه تونستممی کاش ای. کردم حس چشمم

 :گفت رامتين به رو. ديد رو من

 ؟کنینمی معرفی -

 .اومد فرود قلبم توی هاشچشم برق. رسيد من به و کرد دنبال رو هشنگا رد رامتين

 هستن مامان دوستان از -

 .کرد دراز سمتم به رو دستش و اومد سمتم به. اومدم پايين هاپله از

 .آرشينم من سالم -

 :فشردم رو دستش و نشوندم هاملب روی لبخندی اجبار به

 بهارم منم خوشبختم سالم -

 «؟!هست هم من از تر بدبخت:» گفتم دل توی و

 !داری قشنگی اسم -

 : کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم
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 مرسی -

 .برداشتم آرشين از چشم، بود ايستاده رامتين کنار که پسری صدای با

 .ياشارم من -

 :گفتم العملی عکس هيچ بدون و انداختم دستش به نگاهی.کشيد سمتم به رو دستش

 خوشبختم -

 بهش تندی نگاه که گفت گوشش در چيزی رامتين.  داد فشار هم روی حرص با رو هاشلب و داختان رو دستش

 که مخان يه با. رفتيم سالن به هم رامتين و آرشين و من دنبالش به. رفت پذيرايی به چيزى کردن زمزمه با و انداخت

 .کردم احوالپرسی و سالم هست رامتين یعمه شدم متوجه

 :يدرس ذهنم به ای جمله لحظه يک برای!دادمی قورت درسته رو رامتين داشت نگاهش با که افتاد یدختر به چشمم تازه

 "!رقيبه من با شهر کل شايد که ترسممی گاهی"

 :بردم آرشين گوش نزديک رو سرم

 ؟خواهرته دختره اين -

 : داد جواب ای شده کنترل صدای با

 .ويشکاست اسمش آره -

 اومده هک وقتی از و بود جلف شدت به ياشار. نشستم نفره دو مبل روی آرشين کنار و دادم هشب سرسری سالمی اجبار به

 تاب و آب با و رامتين به بود چسبيده، شد سالن وارد رامتين که موقع همون از هم ويشکا! بود برنداشته ازم چشم بود

 آرشين اما. دادمی تکون سر فقط هاشحرف بجوا در هم در هايیاخم با هم رامتين و کردمی تعريف چيزهايی يه براش

 .بود کرده باز باهام رو شوخی سر بود اومده که اول همون از. بود خونگرم و مهربون. بود داشتنی دوست دختر
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 ؟بهار -

 : داد ادامه. دوختم چشم آرشين به و اومدم بيرون فکر از

 ؟نيست سخت اينا زندايی با زندگی -

 .دادم تکون "نه" ینشانه به رو سرم

 !مهربونن خيلی -

 رامتين با زندگی منظورش. فهميدم رو منظورش؛داد سوق سمتم به رو نگاهش دوباره و انداخت رامتين به نگاهی

 .کردم فرو ش گونه گودی توی رو دستم! شد مشخص اش گونه روی چال و خنديد متقابال که خنديدم!بود

 داری چال وای -

 : گفت ناز با و خنديد دوباره

 رفتم داييم پسر به بله -

 ارهاش رامتين به. دادم تکون طرفين به "چی يعنی" معنی به رو سرم و زدم گره هم تو رو ابروهام.نفهميدم رو منظورش

 ؟داشت گونه چال هم رامتين يعنی کردم نگاهش رفته باال ابروهای با که کرد

 سالم -

 صریمخت آرايش. بود پوشيده مناسب لباس و بود گرفته شدو. برگشت طرفش به هاسر یهمه فرناز صدای شنيدن با

 به رو تشرب سينی! هانزنه دست ميز روی وسايل به بودم گفته بهش؛ رسممی حسابش به بعدا که بود صورتش روی هم

 .شد خم من جلوی آخر در و گرفت هامهمون تک تک طرف

 : گفت آرشين. کردم تشکر و برداشتم رو ليوان

 ؟اومده تازه بودم نديده حاال تا رو دختره اين -
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 .منه دوست؛ اومد امروز آره -

 کرد نزديک هاشلب به رو شربت ليوان آرشين. رفت آشپزخونه به فرناز

 خوشکلی دوست چه -

 .کردم نوازش رو دستش پشت شستم انگشت با و گرفتم رو دستش

 .عزيزم بينهمی خوشکل چشمات -

 دکر نزديک گوشم به رو سرش و ايستاد بوديم نشسته آرشين و من که لیمب پشت. اومد سالن به دوباره فرناز

 ؟حياط توی بازی تاب بريم ميايی -

 .بودم شده خسته ياشار هاینگاه از هم طرفی از برم اومدنمی بدم

 : گفتم آرشين به خطاب

 ؟حياط توی بريم ميايی -

 : ايستاد و شد بلند من از زودتر

 !بريم بزن -

 :رامتين

 ؟سالمتی به کجا -

 : پرسيد و کرد ريز رو هاشچشم آرشين

 ؟فضولی -

 :گفت ياشار به رو رامتين
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 !نبود بد، کردیمی تربيت رو خواهرت اين ذره يه ياشار -

 احترامی یب رامتين به ما جلوی خواستنمی دلم اصال. خنديدمی ريز ريز و کردمی نگاه رامتين و آرشين بين جدال به فرناز

 .گرفتم رو آرشين بازوی و شدم بلند مبل روی از پس بشه

 ديگه بريم -

 و وزيد سردی باد در شدن باز با. رفتيم ورودی در طرف به و کشيدم رو دستش. انداخت رامتين به نگاهی ترديد با آرشين

 !کرد منجمد رو هامونصورت

 .مالوندم هم به رو هامدست

 ؟کنيم کار چی سرده خيلی هابچه -

 :آرشين

 .بدوييم ميک -

 : گفت فرناز

 !تاب پيش تا مسابقه؛ خوبيه فکر -

 . دويدم دنبالشون ناچار به!شدن دور چشمم جلوی از فشنگ مثل دوشون هر، کجاست تاب بپرسم خواستم تا

 .کشيدم عميق نفس چند. بود نديده اصال رو حياط طرف اون. خنديديممی اختيار بی و زديممی نفس نفس سه هر

 !داد الح خيلی وای -

 محض به. داشت قرار نفره دو قشنگ تاب يه، بودن گرفته زمستانی شکل هوا سردی خاطر به که هايیدرخت بين

 تاب هب خودشونو زدنمی نفس نفس که حالی در آروم هايیقدم با هم فرناز و آرشين. رفتم سمتش به هيجان با ديدنش

 .فرستادم هامريه به رو سرد هوای و کشيدم يقیعم نفس. داديم جا تاب روی رو خودمون سه هر. رسوندن
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*** 

 :رامتين

 :کرد نزديک گوشم به رو سرش ياشار

 بهار؛ دختره اين -

 ! کشيده شومی نقشه چه باز ببينم تا بود شده گوش وجودم تمام

 !المصب خوشکله خيلی -

 : داد ادامه! نبود دخوشاين چندان برام ياشار زبون از مسئله اين شنيدن اما؛ داشتم قبول رو حرفش

 ؟زد مخشو ميشه تو نظر به -

 :گفتم جدی لحنی با

 !نزن حرفشم -

 :زد چشمکی

 ؟کرده گير پيشش گلوت -

 :کردم پرتاب سمتش به نفرت از سرشار نگاهی

 !ياشار نيست قشنگ شوخيشم اصال -

 کن تورش من واسه پس -

 ...که بزنم حرفی تا کردم باز لب و کشيدم هم توی رو هاماخم

 ؟تا دو شما گينمی هم گوش تو چی -
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 .بود دوخته چشم ما به مشکوکی طرز به و بود کرده ريز هاشوچشم.انداختم بهش نگاهی. بود عمه صدای

 !جان عمه نبود خاصی چيز -

 :گفت سريع افتادم ای مخمصه بد توی شد متوجه که مامان

 تنهان حياط توی دخترا پيش بريد ياشار با عزيزم رامتين -

 بلند لمب روی از بارش شرارت هایچشم به طوالنی نگاه يک و مکث کمی از بعد. شد بلند مبل روی از ميل کمال با ياشار

 : ماليد رو پهلوش؛ رفت هوا به ش"آخ" زدم بهش که ای سقلمه با.شديم خارج سالن از هم وهمراه شدم

 .شدم سوراخ؟ روانی چته -

 :گرفتم صورتش جلوی کنان تهديد رو امسبابه انگشت

 !کن بيرون سرت از هم رو فکرش اصال! بشی نزديک بهار به حالت به وای ياشار -

 :کرد لمس دستش با رو گوشش ینرمه

 .نکنه هم نخواست کنه قبول خواست ميدم پيشنهاد فقط من؟ کارشی چی تو اصال -

 :انداخت باال ای شونه تفاوت بی که دوختم بهش رو برزخيم نگاه

 !ديگه يکی نکرد قبول. هست شهر اين توی دختر همه اين تازشم. نيست که زوری -

 تاب ویر بود فرزانه يا فرناز اسمش کنممی فکر که کار تازه دختر و بهار و آرشين. کردم فوت بيرون به عصبی رو نفسم

 دقيق سه هر هایچهره توی! بودم متنفر بخنده بلند بلند دختر يه که اين از هميشه!خنديدنمی بلند بلند و بودن نشسته

 ننگاهمو سنگينی سه هر. خنديدمی ريز ريز و ذاشتمی دهنش جلوی رو دستش قهقهه جای به که بود بهار فقط.شدم

 نم مقابل درست و کرد تند پا سمتمون به و شد بلند تاب روی از آرشين. کردن نگاه ياشار و من به و کردن حس رو

 :نشوند ابروهاش بين ساختگی خمیا و زد کمرش به رو دستش؛ ايستاد
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 ؟بشين ما حريم وارد داد اجازه بهتون کی -

 نداريم نياز کسی یاجازه به ما: ياشار

 :شد براق آرشين

 جلوتر بيا ديگه قدم يه داری جرات -

 :گفت ياشار به خطاب و گرفت رو بروسلی ژست حرف اين دنبال به و

 ديگه جلو بيا -

 :کردم فرو جيبم توی رو دستم

 ؟چيه حسابت حرف -

 !بپيونديد جمعمون به بدم اجازه که داره شرط يه فقط -

 : داد ادامه خودش نشنيد من جانب از جوابی وقتی

 !کنم بغلت بذاری بايد اول -

 !کردم بشقاب تا دو یاندازه به رو هامچشم

 .ميشه ناراحت السا!  نزن حرفشم اصال؟ چی -

 :برگردوند قهر حالت به رو روش

 !نزن هم رو ما به پيوستن حرف سپ -

 .کرد سوراخ رو مغزم مته مثل ويشکا صدای. کشيدم موهام توی دستی

 ؟جايی اين جون رامتين -
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 با. يدمکش عقب که بگيره رو بازوم تا اورد باال رو دستش. ايستاد کنارم درست و رسوند بهم رو خودش بلند هايیقدم با

. مکشيد بيرون جيبم از رو گوشی شد بلند که گوشيم زنگ صدای. کشيد هم توی رو هاشاخم و خورد جا حرکتم اين

 :گفت لب زير ويشکا که وشنيدم بود بسته نقش گوشی روی السا تصوير

 اليق چه هر خاليق -

 :پيچيد گوشی توی السا دلنشين و گرم صدای.کردم برقرار رو تماس و زدم پوزخندی

 رامتين الو -

 : گفتم لب زير! نشه مشتاقم یچهره متوجه کسی تا برگردوندم حياط یديگه طرف به رو روم

 ؟چطوره من خوشکل خانم -

 ؟خوبی تو عزيزم خوبم من -

 .گرفتم دهنم و گوشی جلوی رو دستم و بردم تر پايين رو صدام

 ؟شده چيزی؟  باشم بد و بشنوم رو تو صدای ميشه مگه -

 .ردمک جور برات خواستیمی مدل عنوان به که دخترهايی شرکت مميا سر يه فردا بدم خبر بهت خواستممی فقط نه -

 :کنم پنهان رو هيجانم کردم سعی

 عزيزم مرسی -

 :گفت کشداری لحن با

 بای رفتم ديگه من عشقم برم قربونت -

 .رفتم بقيه سمت به و کردم قطع رو تماس
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 :گفت شيطنت با گوشم توی و اومد سمتم به آرشين

 ؟خانم السا بودن خوب -

 : کردم باز رو دستام سوالش به دادن جواب از رفتن طفره برای

 عمو بغل بيا بدو -

 خورد اربه به چشمم بين اين در.داد انجام رو خواستم ازش که کاری ثانيه از کسری در و اومد کش گوشش بنا تا نيشش

 و ردمک جدا خودم از رو آرشين؟ بود گفته بهش چيزی ياشار نکنه! بود کرده بغض هم باز و بود زده خشکش تاب روی که

 .رفتم ياشار سمت به تند هايیقدم با

 :کردم تر کور رو ابروهام بين یگره. کردم دورش بقيه از گرفتم بازوشو

 ؟هانگفتی بهش چی -

 : کرد نگاه بهم زده بهت

 ؟کی به -

 ؟بکش خط رو بهار دور نگفتم مگه نزن راه اون به رو خودت -

 :ادد هلم عقب به دست با

 !هست کی دختره اين انگار حاال نخوردم تکون جام از من خوشه دلت بابا برو -

 :کردم ريز هاموچشم

 ؟نگفتی بهش هيچی تو بگی خوایمی يعنی -

 :گفت عصبانيت با
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 ؟بگم دروغ دارم مرض مگه نخير -

 رفتن همه.ردک نفوذ استخونم مغز تا و وزيد سردی باد! متنفرم مظلوميتش و بغض از. کردم فوت بيرون به کالفه رو نفسم

 هوا سردی از انگار که هم اشک قطره يک! بغض همون با و ژست همون با. بود نشسته جا همون هم هنوز! بهار جز داخل

 ندبل که کردم مجبورش و گرفتم رو بازوش؛ رسوندم تاب به رو خودم. کردمی خودنمايی ش گونه روی بود شده منجمد

 ماليمتی هيچ بدون و کردم تر غليظ رو هاماخم. دوخت من یزده يخ هایچشم توی رو وفانيشط و آبی هایچشم. بشه

 :زدم فرياد نشده کنترل صدايی با

 !بگير عزا داخل برو پاشو -

 :گفتم تر بلند، نکرد حرکتی هيچ وقتی

 ديگه برو -

 .کردممی حس رو ش چونه لرزش. ترسيد صدام بلندی از

 .بود چسبيده زمين به قلو دو چسب با که انگار

 برداشتم قدم ساختمون سمت به محکم هايیگام با و کردم بيشتر رو هامدست فشار؛ نداشت فايده

 .رفتم باال هاپله از سرعت به و کردم ول رو بازوش سالن در جلوی

*** 

 بهار

 پيدا دور از فرناز. دادم ماساژ رو بازوم م ديگه دست با! مونهمی باقی بازوم روی ماه يک تا هاشانگشت جای دارم حتم

 شد

 ؟ايستادی جا اين چرا -
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 :بودم خيره روم به رو به هدف بی

 ؟شنيدی هم تو -

 ؟رو چی -

 !عزيزم گفت، خوشکلم خانم گفت بهش -

 : پرسيد و کرد گرد هاشوچشم

 ؟کی -

 .زدمی حرف گوشيش با داشت که موقع همون؛ رامتين -

 :پرسيد تعجب با

 ؟گفت چی شنيدی مگه -

 .دادم تکون سر سوالش جواب در فقط و نشه شکسته بغضم تا گزيدم لب

 !هاخودت برای هستی شاهگوشی هم تو -

 .کوبيد سرش به محکم دست با فرناز. نبودم کاش ای

 !رفت يادم فاميالتون برای بيارم ميوه برم بودم اومده شدم بدبخت -

 :گفت تعصباني با ديد رو لبخندم که فرناز. زدم لبخند فرناز نگران و گرفته ماتم یچهره و "فاميالتون"لفظ شنيدن با

 .رسممی رو حسابت کردن اخراجم کار از اگه شد طوری اين تو بخاطر -

 .تمنشس، خانمانه، نفره تک مبل روی و رفتم پذيرايی سمت به. رفت آشپزخونه سمت به دو با حرف اين دنبال به و

 :پرسيد و شد جا به جا مبل روی رامتين یعمه
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 ؟سالتونه چند شما خانم بهار خب -

 :زدم کمرنگی لبخند

- 91 

 :داد تکون سر زمان هم و داد باال رو ابروهاش از يکی

 ؟ديگه دانشجويی -

 .هبکش خودش توی رو من و کنه باز دهن زمين خواستمی دلم سوالش اين با. گرفتم دندون به محکم رو پايينم لب

 . کنم مهار رو صدام لرزش کردم سعی

 :زدم لب

 نه -

 :گفت تعجب با

 !رنمی دانشگاه همه زمونه و دور اين توی؟ ميشه مگه -

 . انداختم بود کشيده خط دورشون داشت جا تا که هايیچشم به نگاهی

 :گفت و انداخت امزده ماتم یچهره به نگاهی خانم اشرف

 ... کنکوره پشت االن بهار خب وا -

 :داد ادامه و داد تابی هاشدست به

 !که نميره دانشگاه عمرش آخر تا که نگفت -

 :گفت خانم اشرف به خطاب و کرد نازکچشمی پشت خانم فريبا
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 !جان اشرف نکن دخالت لطفا شما -

 روی از فشنگ مثل آيفون صدای با. چکيدمی خون خانم اشرف هایچشم از. کردممی نگاهشون شده گرد هایچشم با

 . رسوندم بهش دو با رو خودم. بود هاشلب روی لبخندی.بود مامان!کردم ترک رو حادثه وقوع یصحنه و شدم بلند مبل

 ؟!خونهمی خروس کبکت؟ شده چی جونم مامان سالم -

 !دارم برات خوب خبر يه عزيزم سالم -

 :پريدم پايين و باال هابچه مثل

 !بگو؟  چی چی -

 !خونه خياط يه توی کردم پيدا کار يه -

 :ماليدم هم به ذوق با موهادست

 !خوب چه وای -

 صدای.شديم سالن وارد هم همراه و گذاشتم کمرش پشت رو دستم. کردم شکر خدارو و گرفتم باال سمت به رو سرم

 :پرسيد و کشيد هم توی رو هاشاخم مامان. بود پيچيده سالن توی خانم اشرف و خانم فريبا بين جدل و بحث

 ؟دارن مهمون نگفتی چرا -

 :پرسيد دوباره.انداختم باال شونه تفاوت بی

 ؟هست کی حاال -

 رامتين یعمه -

 : زد ش گونه به آروم مامان



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 84 

 !رامتين آقا؟  چيه رامتين دور به خدا -

 : گفتم کشيده لحنی با و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم

 همون حاال -

 :کرد مرتب رو روسريش

 !رامتين گیب نبايد خودمونم پيش حتی زشته مادر نه -

 : گذاشتم چشمم روی رو دستم

 چشم -

 هپراکند هوا توی سيگار تند بوی ورودش با.اومد پايين هاپله از سرعت به رامتين.بود گرفته شدت صداشون و سر

 :زد ش گونه به آروم مامان.رفت پذيرايی سمت به محکم هايیقدم با بشه ما متوجه حتی که اين بدون.شد

 ؟کشهمی سيگار متينرا آقا دور به خدا -

 (!نشه تفاهم سو لطفا خانمه شمسی کالم تکيه دور به خدا)

 باز لب مامان.دادم تکون تاييد ینشانه به رو سرم، سيگار از زياد تنفر از ناشی شده مچاله ای چهره و هم در هايیاخم با

 ...که بگه چيزی تا کرد

 ديگه بسه -

 ديدن با.ومدا بيرون عصبی!نکشيدم نفس دقيقه چند برای رامتين عصبی و ندبل صدای از.گرفت فرا رو جا همه سکوت يهو

 کرد تفاوت بی شو چهره سريعا اما؛ خورد جا ما

 !باال بيا بهار -

 !کرد نگام تعجب با مامان
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 ؟بهار داره کارت چی -

 :انداختم باال شونه

 !داره کارم چی ببينم که برم بايد -

 .زدم در به تقه چند و ايستادم تاقشا در مقابل؛ رفتم باال هاپله از

 تو بيا -

 .شدم وارد آروم هايیقدم با زير به سر

 بيرون رممی دارم من -

 .گفتم "بسالمت" لب زير و اوردم باال آروم آروم رو سرم

 !تو و دونممی من،شدی چشم تو چشم اتفاقی حتی ياشار با بفهمم اگر. مونیمی اتاقت توی -

 ؟بود قانونی چه ديگه اين؛دادم قورت صدا و سر با رو دهنم آب

 . کنم عوض رو لباسم خواممی بيرون برو االنم -

 کشيدم رونبي خونه کتاب از رو خاطراتم دفتر. رفتم اتاقم به خان رامتين دستور طبق.رفتم بيرون اتاق از و کشيدم پوفی

 :کردم نوشتن به شروع و برداشتم رو خودکارم

 با آشکارا جا اين. نداره معنايی نامحرمی و محرم جا اين. زنندمی تير با همو یسايه وهرش خواهر و عروس جا اين -

 . مهمه تحصيالت و مقام و پول جا اين. مهمه ظاهر فقط جا اين. زنندمی حرف مخالف جنس

 !"ندارم دوست رو جا اين " نوشتم تر درشت خطی با

*** 
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 :رامتين

 :خوندم رو پيام متن و کردم باز رو پيام. بود السا؛شد بلند گوشيم اس ام اس صدای.شدم خيره امقهوه فنجون به

 "کجايی -

 رو السا اومدنمی بدم. دوختم چشم کردنمی صحبت و خوردنمی قهوه آرامش با که هايیزوج به و دادم تکيه صندلی به

 :دادم جواب.ببينم

 .عمارت نزديک شاپ کافی توی -

 تلخش طعم. کردم ش مزه مزه و کردم نزديک هاملب به. گرفتم دست به رو قهوه جونفن و گذاشتم ميز روی رو گوشی

 کشيدن طولی! نداشتم دوست تلخ وقت اماهيچ؛ خوردممی تلخ هميشه اينکه با! شد صورتم اجزای تمام شدن جمع باعث

 متمس به و زد لبخندی ديدنم با! کرد پيدام تا چرخوند شاپ کافی دور، دور يک رو چشمش! شد پيدا السا یکله و سر که

 .زد کنار صورتش توی از موهاشو ناز با و نشست صندلی روی. کرد تند پا

 عزيزم سالم -

 .کردمی خودنمايی انگشتش توی نگينی از پر و زيبا انگشتر.فشردم دستم توی رو دستش

 قشنگی انگشتر چه -

 .برد دهنش توی کامل رو هاشلب و پريد رنگش چرا نميدونم

 !خريده برام لهال -

 :نشستم سينه به دست

 الله اهلل باريک -

 :زد مصلحتی لبخند
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 .خورممی قهوه منم -

 قرار زمي روی قهوه فنجون يه که نکشيد طولی؟بود ترسيده؛ کردم نگاه بهش موشکافانه و دقيق و کردم ريز هاموچشم

 :کرد مزه مزه رو اشقهوه. گرفت

 ؟رامتين -

 :داد امهاد که کردم نگاهش منتظر

 آتليه بريم تونستی وقت هر -

 ؟چی برای -

 !شرکت و سالن تزئين برای کنيممی چاپ بزرگ ابعاد با رو هاعکس.بگيريم عکس -

 !کردم اعالم رو موافقتم سر دادن تکون با پس نبود بدی فکر

 از ریخب!نندازن راه دعوا و جا اين بيان نشد بار يک.نبود اينا عمه از خبری.  کردم پارک عمارت پارکينگ داخل رو ماشين

 .نبود هم بهار

 اتاقش رد مقابل و رفتم باال هاپله از! بيچاره دختر. ماليدم پيشونيمو و کشيدم پوفی گفتم بهش که چيزی يادآوری با

 .داشتم ترديد زدن در توی. ايستادم

 : زدم صداش آروم و کشيدم عميقی نفس؛ دادم فشار هم روی رو هامدندون

 بهار -

 :کردم پا اون و پا اين! بشنوه رو صدام کردمنمی فکر اصال من و شد باز در ثانيه چند از بعد

 ؟اتاقتی توی هنوز تو -

 :گفت زدمی فرياد رو بودن دلخور که لحنی با
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 ؟باشم نبايد -

 !کنم پشيمونی ابراز دادنمی اجازه اماغرورم؛ بودم شرمنده.بگم بايد چی دونستمنمی

 بيا دنبالم -

 گاهین.دادم نشونش بودم کرده طراحی تازگی به که رو هايیگردن شال از يکی طرح.شد اتاقم وارد زير به سر و مطيعانه

 :زد هم به هاشودست کف!کردم منحرف فکرشو اينکه از بودم حال خوش.زد برق هاشچشم انداخت بهش که

 قشنگه خيلی اين عاليه وای -

 :گفتم و کردم غنچه رو هاملب، بود شالش از ريخته بيرون یطالي موهای به نگاهم که طور همين

 ؟ببافيش تونیمی -

 : گفت ناباوری با

 ؟من -

 .داد يادت مامانت ديدم خودم.آره -

 :گفت و خاروند رو سرش

 .نگرفتم ياد خوب خيلی هنوز امامن؛ آره -

 :کردم فرو جيبم توی رو دستم

 !گيریيادمی خب -

 : پرسيد شوق با و زد لبخند

 ؟ببافم گردن شال براتون خوايينمی ازم جدی يعنی -
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 گرفتم طرفش به رو امسبابه انگشت

 !شرکت برای،نه من برای نکن اشتباه -

 : گفت زبونی شيرين با و کرد کج سرشو

 همون حاال -

 . گرفتم طرفش به رو برگه

 .بگيريم کاموا بريم باهم باش آماده هشت ساعت فردا باشه پيشت اين -

 شمچ -

 .رفت بيرون اتاق از حالی خوش با و گرفت دستم از رو برگه

*** 

 :بهار

 شال! شهمي چيزی يه نخوره ترشی. انداختم طرحش به نگاهی! کردم ذوق کلی بگيريم کاموا بريم هم با فردا گفت وقتی

 يقعم دم يک با ارهدوب. دادمی رو عطرش بوی. گرفتم بينيم جلوی رو برگه. سفيد و مشکی هایرگه همراه رنگ طوسی

 با! شد ظاهر جلوم فرناز يهو که بودم خودم هوای و حال توی. فرستادم هامريه به رو اشکننده مست و خوب بوی

 .کردم فوت بيرون به کالفه رو نفسم! شد رد بدنم از فاز سه برق ديدنش

 ! ميگه چيزی اوهونی اهنی يه ميره هم دستشويی آدم جان فرناز -

 :زد رشکم به رو دستش

 !اتاق اين توی چپيدی ساعته سه چی برای نفهميدم آخرشم! نشنيدی تو زدم در -

 .گرفتم سمتش به رو برگه نداشتم دادن توضيح یحوصله اصال
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 ؟!قشنگه گردن شال اين ببين بيا -

 :انداخت بهش نگاهی؛ گرفت ازم رو برگه و اومد جلو

 ؟کشيدی خودت عاليه -

 !رامتينه کار نه -

 :کرد پرت ميز روی رو برگه و انداخت بينيش به چينی

 نيست قشنگ هم اصال -

 :گفتم مشکوک و کردم ريز رو هامچشم

 !قشنگه گفتی االن همين که تو -

 !شد عوض نظرم -

 .کرد بلندم صندلی روی از و گرفت رو دستم و اومد جلوتر هاگرفته برق مثل

 باسل برام کمد توی بيارم لباس برم نيست هم نيازی گفت مخان اشرف.  بدم نشونت رو اتاقم بريم پاشو راستی -

 .گذاشته

 !خوب چه -

 :پرسيدم تعجب با رفتيم بيرون که سالن از

 ؟ميری کجا -

  ديگه اتاقم -

 : پرسيدم و انداختم باال ابرويی
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 ؟کجاست اتاقت -

 منه واسه اهاتاق اون از يکی. داره خواب اتاق تا سه که هست کوچيک یخونه يه عمارت پشت -

 :کشيد و گرفت رو دستم حرف اين دنبال به و

 بينيشمی بيا حاال -

 ودب جور و جمع متری نه اتاق يه فرناز اتاق. داشت خواب اتاق تا سه که بود شده ساخته متری نود یخونه عمارت پشت

 توی! بود بهتر خودشون ونداغ و درب یخونه از بود چی هر!بود کمد يک و نفره يه تخت يک اتاق توی وسايل تنها و

 ...يهو که بودم غرق افکارم

 :کردم دورش خودم از. کرد ماليم تف حسابی و بهم چسبيد قلو دو چسب عين

 شدم آب خيس بسه اه -

 ؟کردممی کار چی من نبودی تو اگه بهار عاشقتم -

 :انداختم باال شونه

 !کردیمی شکر رو خدا هيچی -

*** 

 خوابمب خواممی کن ولم فرناز -

 .کردم فرو بالش توی بيشتر رو سرم

 . ريخت هم به رو موهام تمام کارش اين با و کشيد روم از رو پتو

 .داره کارت قزميت، پاشو -
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.. .قزميت.کردم تکرار ذهنم توی رو قزميت بار چند.داد کردن فکر فرمان مغزم يهو که کشيدم سرم روی دوباره رو پتو

 :توپيدم بهش. خنديدمی ريز ريز فرناز. اومدم بيرون پتو زير از فشنگ مثل؟ رامتين... قزميت...قزميت

 ؟داشت کارم چی! نخند -

 ... وگرنه پارکينگ توی بری ديگه دقيقه پنج تا بگم بهت گفت -

 .کشيد گردنش زير نمادين صورت به رو دستش

 : پرسيدم دستپاچگی با

 ؟دارم وقت ديگه دقيقه چند -

 :انداخت ديوار روی ساعت به نگاهی

 !دقيقه يک دقيقا -

 .دويدم رو حياط تمام و پوشيدم لباس سرعت نهايت با؛ کوبيدم سرم به محکم دست با

. نشستم و مکرد باز رو ماشين در! ببينم رو فکش انقباض تونستممی هم فاصله اين از. بود نشسته منتظر ماشين توی

 . بود کرده پر رو ماشين سيگار بوی

 ایصد کارش اين با و فشرد گاز پدال روی رو پاش. اورد پايين رو هاشيشه و انداخت بهم برزخی ینگاه که کردم سرفه

 روشن ور پخش! گفتممی ذکر لب زير و بودم چسبيده صندلی به ترس از! پيچيد محله توی ماشين هایالستيک جيغ

 به! بگيرم آرامش ذره يه شد باعث موضوع اين و بود کالم بی موسيقی. پيچيد ماشين تویماليمی آهنگ صدای. کرد

 !بود خودش شرکت که ظاهرا؛ رفتيم شرکت

 : گفت منشی به رو

 ؟اومدن راد آقای -
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 بله: منشی

 .اتاقم بياد بگو -

 .برداشت رو گوشی من به تفاوتی بی نگاه و "چشم" گفتن از بعد منشی

 ميز پشت رنگ مشکی گردان صندلی ویر. شدم اتاق وارد ازش تبعيت به. رفت عامل مدير اتاق سمت به رامتين

 ؟بود عامل مدير رامتين. نشست

 ...که بود ايستاده اتاق وسط مردد هنوز

 خانم السا سالم -

 :خورد اج ديدنم با. بود ايستاده در کنار درست خرمايی موهای با رامتين سن هم تقريبا جوانی. برگشتم صدا سمت به

 .خانمه السا کردم فکر ببخشيد اِ -

 : گفت رامتين هب رو

 ؟کنینمی معرفی -

 :گفت و داد تکيه صندلی به رامتين

 .بشن جا اين پرسنل از يکی قراره خانم بهار -

 :داد ادامه مکثکمی با

 !باشم راضی کارشون از اگر البته -

 .ايستاد ميز کنار و اومد جلو. داد تکون سر زمان هم و انداخت باال ابرويی

 ؟داشتی کارم -
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 .کرد گرد رو هاشچشم. بفرسته برامون داره که کاموايی نوع هر از بگو شاهد آقای به -

 ؟خبره چه -

 : زد صداش تشر با و کشيد هم توی رو هاشاخم رامتين

 .بده انجام رو گفتم که کاری! بابک -

 .رفت بيرون اتاق از و گفت "چشمی" اجبار به بابک

 بشين -

 تلفن ایصد که بود نگذشته ای دقيقه چند هنوز.نشستم مبل روی. دادم سوق ميز کنار مبل به رامتين دست از رو نگاهم

 :برداشت رو گوشی رامتين.پيچيد اتاق توی

 کن راهنماييشون -

 .شدند اتاق وارد رنگارنگ دختر هفت،حرف اين دنبال به و

 شردف صميمانه رو دستش. رفت بود تر چهره خوش همه از که دخترها از يکی سمت به و شد بلند صندلی روی از رامتين

 !مردم بار هزارمين برای لحظه اون در من و

*** 

 :رامتين

 .بود دستم توی دستش هنوز

 انداخت بهار به نگاهی و کرد کج رو سرش

 ؟کنینمی معرفی عزيزم -
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 : دادم جواب مردد! بود پريده رنگش و بود کرده زوم السا روی. برگشتم بهار سمت به

 جديد پرسنل...  بهار -

 :کرد اشاره بودن اومده اتاق به همراهش که دختری شيش به و برگشت.  انداخت باال رو ايش قهوه ابروهای

 .خواستیمی که هايیمدل -

 :کردم اشاره اتاق هایمبل به

 .بفرماييد -

 .گرفتند جا هامبل روی السا همراه به نفر شيش هر

، شده رنگ موهای همه. ديدمنمی دخترها هایچهره ویت تفاوتی. بود پيچيده اتاق توی مختلفشون عطرهای بوی

 رو شرايطش و نوشتم رو همه اسم تک تک! ای قلوه هایلب و باال سر و شده عمل هایبينی، زده الک و بلند هایناخن

 .شد بسته قرارداد موافقتشون اعالم از بعد. دادم توضيح براشون

 يرهخ نامعلوم ای نقطه به و بود کرده کز مبل یگوشه! بهار جز؛ بود بسته نقش رضايت روی از ای خنده همه هایلب روی

 نجااي حواسش اصال. دادم سوق السا سمت به رو نگاهم و ندادم اهميتی. کردمی بازی ناخنش یگوشه با اراده بی و بود

 .بود کرده ثابت بهار روی رو نگاهش و نبود

 :ايستادم بهار مقابل! ودب خصمانه جورايی يه؛ نبود معمولی بهار به نگاهش

 .بگيری بابک از رو هاکاموا بری تونیمی -

*** 

 :بهار

 .اوردم باال رو سرم و کردم حس رو نگاهی سنگينی
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 .بود کرده ثابت صورتم روی رو نافذش و مشکی هایچشم و بود ايستاده مقابلم رامتين

 بگيری بابک از رو هاکاموا بری تونیمی -

؛ تمرف در سمت به سنگينشون هاینگاه زير. چرخيد من سمت به نفر هفت هر نگاه. شدم بلند مبل روی از کرختی با

 .کردم باز رو در و کشيدم رو دستگيره

 و ودب چسبيده بينيم پرزهای به عطرهاشون بوی. فرستادم هامريه به رو اکسيژن از زيادی حجم اتاق از رفتن بيرون با

 .کردمی م کالفه

 . کرد راست رو کمرش ديدنم با. بود ايستاده شیمن ميز کنار بابک

 .بردارين داشتين دوست که نوعی هر از من اتاق بيارين تشريف. اوردن رو هاکاموا شاهد آقای -

 نم برای رو در. ايستاد اتاق در مقابل. افتادم راه دنبالش هااردک جوجه مثل و کردم اکتفا سر دادن تکون به جوابش در

 چهي، بودم شده بزرگ من که جايی. کنم پنهان ديدش از رو تعجبم کردم سعی. بشم وارد من اول تا داد اجازه و کرد باز

 !شدنمی مکانی وارد مرد يک از جلوتر زن يک وقت

 اب. داشتند قرار اتاق طرف يک هاکاموا. بودند پال و پخش ميزش روی هابرگه تمام و بود ريخته هم به خيلی اتاقش

 :مالوندم هم به هامودست و شدم زده هيجان ديدنشون

 خوشکلن چقدر وای -

 !شدم مواجه ش خيره نگاه با که برگشتم بابک طرف به بزرگ لبخند يک با

 .دادم فشارشون مانتوم به و انداختم پايين هامودست و خوردم رو لبخندم

 داشتن يهبق به نسبت تری قشنگ گرن که چندتاشون،  بابک یخيره نگاه زير و رفتم هاکاموا سمت به دستپاچگی با

 هب زبونم. گذاشتم کنارش از و کردم تند پا در سمت به. کردممی حس رو پيشونيم روی عرق ريز هایدونه. برداشتم

 !رفتم بيرون اتاق از و گفتم "ممنون" زحمت به بود چسبيده دهنم سقف
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 تاسف روی از سری. بود کرده کر رو فلک گوش هاشونخنده صدای. شدم اماپشيمون؛ بشم رامتين اتاق وارد خواستم

 .شدم دور اتاق از و دادم تکون

 .مکرد نگاه بهش و اوردم در کيفم توی از بود داده بهم ديشب که رو ای برگه؛ نشستم منشی ميز کنار صندلی روی

 ؟دوستشی هم تو -

 .کردم نگاه منشی به و اوردم باال رو سرم

 ؟جان -

 : تگف و زد ای دوستانه لبخند

 .باشی اونا از يکی نمياد بهت. هيچی -

 : گفتم گيجی با

 ؟کدوما از -

 .هستن اتاق توی االن که دخترايی اون از -

 :گفت که انداختم پايين رو سرم

 .سميعی سميه...  ام سميه من -

 :اوردم باال رو سرم

 !بهار. خوشبختم -

 .داديم دست هم با

 :کرد اشاره برگه به
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 ؟چيه اين -

 ببافم بايد که گردنی لشا طرح -

 به عشرو مامان هایگفته طبق و برداشتم رو طوسی کاموای. اوردم در کيفم توی از رو بافتنی ميل.انداخت باال ابرويی

 باال ور سرم رامتين اتاق در شدن باز با. بگيره ياد داشت سعی و بود شده خيره دستم به دقت با سميه. کردم بافتن

 تنرف که کسی تنها.کردند ترک رو شرکت رامتين با دادن دست از بعد و شدند خارج اتاق از يکی يکی دخترها. اوردم

 !بود اش برده به نگاه مثل من به نگاهش!کاذب نفس به اعتماد و غرور دنيا يک با دختری. بود السا

 :گفت من به خطاب و پوشيد رو چرمش کت رامتين

 .بريم -

 .کردم حافظیخدا سميه با و شدم بلند صندلی روی از

 به. تنشس شاگرد صندلی روی هم السا و نشستم ماشين عقب صندلی روی اجبار به.رفتيم ماشين سمت به سه هر

 یدست کيف توی از رو قرمزش لب رژ. انداخت نگاهی خودش به آينه توی از و اورد پايين رو آفتابگير نشستن محض

 زده لز السا به، زدن پلک حتی،حرکتی هيچ بدون امتينر. کشيد هاشلب روی حريصانه و کشيد بيرون رنگش مشکی

 !بود

. گذاشت االس صندلی پشت رو دستش رامتين. برگردوند رامتين سمت به رو وسرش کرد حس رو نگاهش سنگينی السا

 باريک جاهای به داشت کار؛ بودم شده دستپاچه! شدندمی تر نزديک و نزديک هم به آهسته آهسته و آرامش با دو هر

 !مردممی؛ قطعا بودم شاهدش من اگه که جاهايی به! کشيدمی

 روی دستی رامتين. برگشتن سرجاشون و خوردن تکونی دو هر که کردم صاف صدامو مصلحتی کامال صورت به

 !فشرد گاز روی قدرت نهايت با رو پاش معمول طبق و زد استارت کالفگی با؛ کشيد پيشونيش
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 روی ساعت به!شد سالن وارد ما همراه و شد پياده ماشين از خونسردی امابا؛ باشه پنهانی دوست يک السا کردممی فکر

، بودم دهنخور صبحانه اينکه بخاطر! بود خانم اشرف شدن بيدار وقت طبيعتا پس. بود يازده حدود ساعت کردم نگاه ديوار

 .رفتم خوری غذا سالن سمت به. رفتمی مالش دلم

 عدهم سمت به حرکت يک با و ماليدم صبحانه شکالت تست نون روی. بود رنگارنگ ایهغذا از پر معمول طبق ميز روی

 !کردم هدايتش م

 نفره تک هايیمبل روی السا و خانم اشرف. رفتم بيرون خوری غذا سالن از جوييدممی دهنمو توی غذای که طور همين

 .نبود رامتين از خبری. بودن صحبت مشغول و بودن نشسته، بودن هم روی به رو درست که

 با شدت به که بود پايين سرم. کردم طی بلند هایگام با رو خوابم اتاق تا راهرو مسير سرعت به و رفتم باال هاپله از

 یادهم دنبالش به و رفت سياهی هامچشم لحظه يک.کردم حس بينی یناحيه در عجيبی درد.کردم برخورد سختجسمی

 .شد سرازير بينيم از رقيقی و گرم

 .دوختم ش کينه و خشم پر نگاه توی رو نگاهم.گرفتم باال رو سرم و گذاشتم بينيم روی رو دستم سرعت به

 :زد فرياد و کرد کورتر رو ابروهاش یگره. بود خون غرق سفيدش و مردونه پيرهن یسينه قسمت

 .... یدختره کجاست حواست -

 هک نکشيد طولی و شد تار ديدم.رفت ضعف موهاش ایبر دلم ای لحظه برای. کشيد حالتش خوش موهای توی دستی

 هم به محکم رو در و رسوند اتاقش به رو خودش محکم هایگام با.بود عصبی و ناراحت هنوزم.شد جاری هاماشک

 ؟بود من از تر مهم براش لباسش؟نداشت رحم پسر اين! دوختم چشم اتاقش بسته در به تعجب با.کوبيد

*** 

 :رامتين
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 توی از. کردم باز دست يک با رو پيرهنم هایدکمه. بود شده خونی م سينه یقفسه روی دقيقا. انداختم سملبا به نگاهی

 رونبي،شدمی بسته بندينک و دکمه چند با و داشت بلند چاک يک آستينش روی که ای سورمه اسپرت پيرهن کمد

 قطع ور حرفشون من ورود با که بودن گو و گفت مشغول مامان و السا. برگشتم سالن به لباس تعويض از بعد. کشيدم

 :گفت گونه اعتراض لباسم ديدن با السا. کردن

 ؟نپوشيدی رو سفيده لباس چرا -

 .شدم خيره هاشچشم به و کشيدم پوفی

 .شد خونی -

 :کوبيد پاش روی رو دستش

 .بشيم ست خواستممی اه -

 بود شده خونی چرا اينکه به راجع سوالی هيچ و بود دمخو از تر مهم براش من لباس که مسئله اين به کردن فکر بدون

 :گفتم، نپرسيد

 .گيريممی، ميريم راه سر از نيست مهمی مسئله -

 :کرد بدل و رد بينمون نگاهی مامان

 ؟برين خوايينمی کجا -

 :کشيدم موهام توی دستی

 آتليه -

 :برگردوندم السا طرف به رو روم

 !بريم -
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 .شد بلند مبل روی از خودش به مخصوص هایعشوه با السا

 :بوسيد هوا روی از رو اشگونه و رفت مامان سمت به خرامان خرامان

 ديدمتون شدم خوشحال خيلی -

 :زد مصلحتی کامال لبخند مامان

 طور همين منم -

 .رفتم در سمت به السا از تر سريع

 که موقعی تا نداشت بر زدن غر از دست هم راه یتو السا.رفتيم آتليه به هم همراه و شد سوار هم السا.شدم ماشين سوار

 کارش توی بود مشخص.انداختم آتليه سالن به نگاهی! کرد شکايت و گله ريز يه نخريدم ای ديگه سفيد پيرهن

 .شد سالن وارد پشت کم موهايی و پرفسوری ريش، توپر هيکل با ميانسالی آقای.حرفيه

. ذاشتمگ دستش توی رو دستم مکثکمی با.کشيد سمتم به رو دستش و اومد جلو.بود انداخته دورگردنش رو دوربينش

 :زد لبخند

 .آمديد خوش خيلی -

 کرد اشاره ديوار روی هایعکس به. دادم تکون سر فقط جوابش در

 من به ور کارتون و کنيد اعتماد بهم تونيدمی پس؛ گرفتم عکس زيادی بازيگرای و هامدل از من بينيدمی که طور همين -

 .بسپاريد

 ساال. ديدممی هاشچشم توی رو تحسين و رضايت برق من و دادمی گوش هاشحرف به دقت با؛ انداختم السا به نگاهی

 .کنه عوض رو هاشلباس تا کرد راهنمايی سالن انتهای هایاتاق از يکی به رو

 .منداشت لباسم تعويض به يازین ديگه و بودمش پوشيده جا همون، سفيد یمردونه پيرهن خريدن از بعد که هم من
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 :زدم غر لب زير و کشيدم پوفی؛ گرفتم چشمم جلوی رو ساعتم

 !ميده طولش چقدر -

 که انداختم سالن انتهای به نگاهی و برگشتم. کردم فرو جيبم توی عادت طبق و اوردم پايين رو دستم

 آستين یب رنگ سفيد یمردونه پيراهن؟! بود من السای زيبا یفرشته اين؛ زدم پلک بار چند!نديد چشمم لحظه يک برای

 کرده رها هاششونه روی قيد بی و آزادانه رو ش کرده رنگ و ـختـ لـ موهای و بود پوشيده مشکی چسبان شلوار همراه

 صدای با. ومدا جلو خاصی ژست با.بود بخشيده خاصی یجلوه لباس به بود بسته گردنش دور که رنگی مشکی پاپيون.بود

 .اومدم بيرون بهت زا عکاس

 .کنيد باز رو پيراهنتون بااليی یدکمه سه لطفا آقا -

 رو اشهچشم برق. انداخت باال ابرويی نامحسوس السا ديدن با عکاس.کردم باز عکاس یگفته طبق رو باال یدکمه سه

 يدمکش عميق نفس چند. کردم حس کامال رو گردنم رگ تورم و فک وانقباض شد مشت عصبانيت از هامدست ديدم که

 شونه رس تا قدش هم هنوز مشکيش بلند پاشنه هایکفش اون با.کردم حس کنارم رو السا وجود. کنه کش فرو خشمم تا

 !بود م

 !شده گرفتن عکس وقت که شدم متوجه و اومدم بيرون فکر از نشست م شونه روی که السا گرم دست

*** 

 :انداخت دوشش روی رو کيفش

 اومد خوشم ارشک از خيلی که من -

 .کردم باز رو هادر و زدم رو دزدگير

 خوبه -

 .شدم سوار
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 ؟رامتين خوبه چی يعنی -

 .بپوشی لباس طوری اين ناکسی و هرکس جلوی نمياد خوشم من که اين يعنی -

 :کشيد موهاش توی دستی و کرد اخم

 .بودم طوری همين هميشه من زنیمی حرفايی چه وا -

 :زدم فرياد و کردم پرت جلو سمت به رو گوشی

 .نباش طوری اين خب -

 بود چیهر ولی بود چی دونمنمی که کرد پرت سمتم به شيئی. زدمی دامن خشمم به بيشتر عصبيش هاینفس صدای

 !اومد فرود م گونه روی درست

. گرفت صلهفا ماشين از سرعت نهايت با سانتيش ده پاشنه هایکفش با. شد پياده ماشين از و کرد نثارم "لياقتی بی"

 :شدم پياده و کردم باز رو ماشين در

 .من با نکن قهر ماشين تو بشين بيا... السا... السا -

 : زدم فرياد و کوبيدم ماشين روی رو دستم. شد تر دور و دور و گذشت خيابان از من به توجه بدون

 .برگرد لعنتی د -

؟ ودب افتاده اتفاقی چه!بود خيس؛کشيدم چشمم زير یدست. گرفت فرا رو هامچشم عجيب سوزشی. زدم زل رفتنش به

 ؟بود چی لعنتی گرم مايع اين، رنگ بی هایقطره اين

*** 

 :بهار
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 از یخبر.بود شده خشک گردنم. بود گذشته ساعت يک. گردن شال بافتن به کردم شروع السا و رامتين رفتن از بعد

 در مقابل و شدم نقليشون یخونه وارد.کنم بيدار رو فرناز مبر گرفتم تصميم شده که هم صبح تالفی برای. نبود فرناز

 يک رت دقيق رو نگاهم. نبود اتاق توی.کردم باز رو در و کشيدم رو دستگيره انتظارکمی از بعد و زدم در؛ ايستادم اتاقش

 .کردم نگاه رو تخت زير و شدم خم.شدم تخت زير، دست يک متوجه که چرخوندم اتاق دور دور

 یاندازه به هاشچشم م خنده بلند صدای از! خنديدم بلند بلند اختيار بی بود خوابيده باز طاق، تخت زير که فرناز ديدن با

 ...که شد خيز نيم فنر مثل و شد باز فوتبال توپ تا دو

 ! کوبيد تخت به محکم سرش "شترق"

 بهار کنه ذليلت خدا، سرم ای ای -

 :گفت عصبانيت با که دادم سر ای قهقهه

 کوفت ای -

 :برداشت رو دستش. اومد بيرون تخت زير از بود گرفته سرش به رو دستش که درحالی

 ؟شده چيزی ببين -

 :کردم نگران مو چهره و انداختم پيشونيش به نگاهی

 ؟فرناز -

 :گفت لکنت با بود افتاده نفس نفس به ترس از که طور همين و شد سفيد گچ مثل رنگش

 ؟شده چی.. چی -

 : گفتم کشيده لحنی با و کردم اشاره يشپيشون به

 !سفيد خون -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 105 

 :کشيد جيغ، خورده رکبی چه فهميد وقتی

 .کشمتمی بهار -

 !گذاشتم فرار به پا پسه هوا شدم متوجه وقتی

 . دويدم رو حياط تمام

 شسمت به.شد وارد هم در هايیاخم با رامتين و شد باز در. دويدمی دنبالم چنان هم و نداشت بر تالش از دست هم فرناز

 از يهو .چرخوندمشمی و بودم گرفته رو پيرهنش پشت. رسوند رامتين به رو خودش هم فرناز.  شدم قايم پشتش و رفتم

 :زد فرياد و رفت در کوره

 رو هابازی مسخره اين کنين جمع -

 .انداخت بهم غضبناکی نگاه و کرد باز دورش از خشونت با رو هامدست

 و ومدا خودش به فرناز. بوديم ايستاده هم روی به رو مجسمه مثل فرناز و من.رفت ساختمون سمت به محکم هايیقدم با

 : پرسيد

 ؟بود چش -

 .انداختم باال ای شونه.بودم شوک توی هنوز

 ؟بود شکلی اين هم بودين باهم که صبح -

 !بود کرده کر رو فلک شگو هاشونقهقهه صدای که صبح. رفتم فرو فکر به و گذاشتم م چونه زير رو دستم

 .بود اومده دوستشم تازه. بود خوب خيلی نه -

 :انداخت باال ابرويی

 ؟دوستش -
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 .زد حرف باهاش تلفنی روز اون که همون آره -

 : پرسيد و دريد هاشوچشم

 ؟ديدی رو دختره -

 :گفتم رفتممی سالن سمت به که طور همين و کشيدم عميقی نفس

 السا.آره -

 : پرسيد دوباره و اومد دنبالم

 ؟بود خوشکل -

 کردم آويزون رو املوچه و لب

 ! بود مصنوعی خيلی فقط نبود بد ای -

 : گفت حسرت با

 رو اون و اين کلفتی چندرغاز خاطر به بايد بيچاره من وقت اون کنن چيکار رو هاشونپول دونننمی پولدارن انقدر مردم -

 .گذاشتم ش شونه روی رو ودستم ايستادم حرکت از. بکنم

 ميشه درست چی همه -

 :انداخت آسمون به نگاهی

 !اميدوارم -

*** 

 ؟بلدی آشپزی -
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 :داد جواب و انداخت عطيه به نگاهی فرناز

 آره -

 : گفت و زد لبخندی عطيه

 مرخصيه امروز آشپزمون آشپزخونه توی بيا لطفا خوبه -

 تصور ههميش. بگيرم ياد آشپزی نکردم سعی وقت هيچ.رفت آشپزخونه به عطيه همراه من به طوالنی نگاهی از بعد فرناز

 گفتممی مامان به آرزوهام و آمال از وقتی هميشه! ندارم کردن درست غذا به نيازی که انتظارمه در ای آينده کردممی

 : گفتمی و زدمی لبخندی

 !نيست عيب جوانان بر آرزو -

 و معرکه یصدا دنبالش به و پيچيد گوشم توی ساز يک دلنشين صدای که کردم توقف اتاقم در جلوی. رفتم باال هاپله از

 ...رامتين یالعاده فوق

 .بريزم کی پای زيره/ زندگيمو، نيستی توکه -

 .عزيزم نيستی، تو وقتی/  بميره دلم، کی واسه

 .کرد جدا تو از دستامو/  زمونه اين سرده دسته

 .کرد هاچه، ما دالی با/  حسرت و دوری، بازيه

 .موندگاره، هميشه تا/  وجودم توی، تو عشق

 .دوباره، ببينمت که/  همينه آرزوم همه

 .مياره در، پا از و من/  آروم داره تو دوريه

 زارهمی پا وجودم تو/  ذره ذره، پيری رنگه
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 .کنارم بمون، بيا تو/  ندارم دوری طاقت

 .ندارم دارو یهمه/  تو قدم ارزونيه

 .آرزومه، بودن تو با/  ترانه قشنگترين ای

 .حرومه، من عمره تو بی/  وجودم ینيمه تو ای

 .موندگاره، هميشه تا/  وجودم توی، تو عشق

 .دوباره ببينمت که/  همينه آرزوم همه

 .مياره در پا از منو آروم داره، تو دوريه

 .زارهمی پا وجودم تو/  ذره ذره، پيری رنگ

 .بگيره تو از عشقمو/  جدايی که، زارمنمی

 ديره اماديگه؛ نگو/  مونممی تو راهه به چشم

 خوردم تکونی ترس از رامتين صدای با که بودم ای ديگه دنيای توی و بودم بسته رو هامچشم

 بهار... بهار -

 .شدم وارد در به تقه چند از بعد و رسوندم اتاقش به رو خودم سرعت به

 .بود برداشته دود رو اتاق یهمه

 رفهس شدن قطع باعث چيزی شکستن و رامتين یکشيده "اه" صدای. کردن سرفه به کردم شروع و اوردم کم اکسيژن

 !شد م

 .بيار وردار سيگاری زير يه برو -
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 : گفت شدم خشک سرجام مجسمه مثل ديد وقتی

 ...ديگه برو د -

 .بود رفته هامچشم توی دود ازعظيمی حجم که انگار بود شده تار م ديده. اومدم بيرون اتاق از

 : گفتم عطيه به وخطاب رفتم آشپزخونه به

 ؟هست کجا سيگاری زير -

 .داد دستم به و کشيد بيرون کريستالی سيگاری زير کابينت توی از عطيه

 :پرسيد کردمی خرد پياز که حالی در فرناز

 ؟خوایمی کی برای -

 : دادم جواب رفتممی بيرون آشپزخونه از که طور همين و کردم گرد عقب

 !رامتين -

 .ببينم رو تعجبش از شده گشاد هایچشم تا نايستادم

 .زدم در و ايستادم اتاقش در

 تو بيا -

 ودشخ روی رو عطر یشيشه پيش ثانيه چند همين احتماال.بود پيچيده اتاق توی سيگار و عطر بوی!لعنتی دود هم باز

 .بود برده يبشج توی هاشودست از يکی و بود ايستاده پنجره کنار!بود کرده خالی

 ميز روی بذارش -

 .گذاشتم ميز روی رو سيگاری زير دستورش طبق
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 .خستگی از مملو ای چهره و پر هايیدست با؛ ديدم رو مامان اومدم بيرون که اتاق از

 .گرفتم ازش رو هاپالستيک و رفتم سمتش به

 نباشی خسته مامانی سالم -

 : زد ای خسته و جون بی لبخند

 مگل دختر سالم -

 :انداختم هاپالستيک داخل به نگاهی

 ؟چيه اينا -

 خانم اشرف دوش روی افتاده خرجمون یهمه طوری اين نيست درست آخه خريدم چيزا اينجور و گوجه و خيار ذره يه -

 .رامتين آقا و

 بوسيدم رو ش گونه و زدم لبخندی

 ؟اوردی کجا از رو پولشون، من برم قربونت -

 دنمی رو مزدمون روز مونه.ديگه خونه خياط از -

 : دادم تکون سر

 !خوب چه -

 !کرد کرتش مامان از هم کلی و گرفت ازم رو هاپالستيک و کرد تند پا سمتم به عطيه. بردم آشپزخونه به رو هاپالستيک

 نهات .گرفت قرار ميز روی هاغذا که نکشيد طولی. بوديم شام منتظر و بوديم نشسته ميز پشت همگی. بود آماده غذا

 دهنش توی رو برنج از پر قاشق که حالی در خانم اشرف! بود رامتين جای يعنی،من روی به رو درست خالی صندلی

 :گفت عطيه به خطاب ذاشتمی
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 ؟!نمياد رامتين چرا ببين برو -

 ؟بود هريخت هم به انقدر رامتين که بود افتاده اتفاقی چه يعنی. رفتنمی پايين گلوم از غذا. رفت و گفتچشمی عطيه

 :شد وارد عطيه که بود نگذشته دقيقه چند هنوز

 خورننمی گفتن آقا -

. شدم بلند و گذاشتم بشقابم توی رو قاشق! من دل از امان...  من دل اما. داد تکون سر فقط جوابش در خانم اشرف

 :پرسيد و انداخت بهم نگاهی مامان

 ؟دخترم کجا -

 ندارم اشتها سيرم ممنون -

 :کرد کج ای لوچه و لب مامان

 ؟چه يعنی -

 گرد عقب. شدم اماپشيمون؛ بزنم در خواستم و رفتم اتاقش سمت به.شدم خارج آشپزخونه از و گفتم "ببخشيدی"

 داخل فرناز و شد باز اتاق در يهو که بودم ای ديگه دنيای يه توی. شدم ولو تخت روی و شدم خودم اتاق وارد و کردم

 :گفتم بودم کرده فرو بالش یتو سرمو که طور همين. شد

 .نيست بد بزنی در -

 :گفت زدمی نفس نفس که حالی در و گذاشت تخت روی رو غذا سينی فرناز

 .بود پر دستم؟ بينینمی مگه -

 :انداختم سينی به نگاهی

 .شدم سير که گفتم؟ اوردی غذا چی واسه -
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 .کرد ريز هاشوچشم

 ونا ببر واسش.  عشقت برای اوردم هم اضافه بشقاب يه نترس! خورممی زجر الی درد به که نشناسم رو تو اگه من -

 !بخور خودت وقت

 .بست نقش هاملب روی لبخندی

 : گفت و کرد نازکچشمی پشت که بوسيدم صدا و سر پر شو گونه و انداختم گردنش دور رو دستم

 ؟کردیمی کار چی نداشتی منو وکيلی خدا -

 :کردم نثارش گردنی پس و ردمک باز گردنش دور از رو دستم

 ؟داشت ورت هوا تو باز -

 شده هرز دستت چقدر هاتازگی بشکنه دستت -: گفت ماليدمی رو گردنش پشت که حالی در فرناز

 ندارم حوصله فرناز -

 .رفت بيرون اتاق از قهر حالت به و کرد نثارم "بداخالقی"

 گوش بهنامفهومی صداهای. ايستادم رامتين اتاق در مقابل و اومدم بيرون اتاق واز برداشتم رو رامتين بشقاب دنبالش به

 آور عذاب ش گريه هق هق صدای! شدم ش گريه هق هق متوجه دقتکمی با و چسبوندم اتاقش در به رو سرم.رسيدمی

 همون.دش سست زانوهام! کنه اذيت رو من اگه حتی باشه مغرور هميشه بايد رامتين. کردمی گريه نبايد من رامتين. بود

 . نشستم و خوردم سر آروم جا

 متس به داشت! ترسيدم.کرد پيدا شدت ش گريه صدای وقتی! ريختممی اشک پاش به پا من و کردمی گريه هم هنوز

 .اومدمی در

 رازد تخت روی. بردم پناه اتاقم به بلند هايیگام با و ايستادم زحمت به؟! کردمی فکری چه ديدمی در کنار رو من اگه

 .بود تخت کنار عسلی روی که بود کوچيکی خواب شب نور بود اتاق در که نوری تنها و بود خاموش هاچراغ.کشيدم
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 هاموچشم سريع! شد گشاد هامچشم ناخودآگاه در جير جير باصدای.بستم رو هامچشم. کردم پاک دستمال با رو صورتم

 رد چهارچوب توی بلندش قامت وقتی اما؛فرنازه کردم فکر اول. گذاشتم باز نيمه هاموپلک از يکی الی فقط و بستم

 !مردم... تقريبا تعجب از شد نمايان

 تر پايين وتخت نشست تخت روی کنارم.رسوند تختم به رو خودش.دادم قورت صدا و سر بی و آهسته رو دهنم آب

 شدم خيز نيم تخت روی گرفت ارقر موهام روی که دستش. دادم فشار هم روی رو هامپلک و بستم رو هامچشم.رفت

 !بود شده خشک هوا روی دستش.دادم تکيه تخت تاج وبه

 !باشم بيدار کردنمی فکر؛ داد پايين صدا و سر با رو دهنش آب

 بغضش دوم بار برای و گذاشت پاهام روی رو سرش مقدمه بی.بود مشخص هم تاريکی اين توی هاشچشم برق

 روی نپايي به باال از دستمو.گرفت قرار موهاش روی دستم اختيار بی. لرزيدندمی عضالنيش و پهن هایشانه. شکست

 لمس رو حالتش خوش موهای شده که هم بار يک برای داشتم آرزو هميشه! داشت شيرينی حس چه. کشيدم موهاش

 .کنم

 .بود رت وپرپشت دتربلن فاصله اين از بلندش هایمژه.کرد نگاه بهم اشک از خيس هايیچشم با و گرفت باال رو سرش

 :زد هق

 بهار -

 .زدم ــوسه بـ موهاش روی و شدم خم.گذاشت پاهام روی رو سرش دوباره و

 ؟بهار جان -

 ...السا -

 .افتاد دلم به عجيب ای دلشوره

 ؟افتاده اتفاقی خانم السا برای؟ چی السا -
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 :گفت بود شده رگه دو که صدايی با و کشيد باال رو بينيش آب

 ! رفت؛ کردم وادع باهاش -

 !بود حل قابل يعنی نبود مهم هم انقدرها مشکلش. کشيدم آسودگی روی از نفسی

 کردم بلندش پام روی از و گرفتم رو هاششونه

 .کنيممی اونم برای فکری يه بعدش بخورين غذا اول پاشين -

 :برگشت اولش حالت به دوباره

 !زنمنمی غذا به لب برنگرده السا تا -

 .کشيدم موهاش توی دستی. بود شده هابچه مثل

 گردهنمی بر السا که نخوردن چيزی با عزيزم -

 .کردند لرزيدن به شروع هاششونه دوباره و کشيد باال رو بينيش آب

*** 

 نشسته.انداختم اطراف به نگاهی منگ و گيج. خورد تخت تاج به محکم وسرم پريدم خواب از فرناز جيغ صدای با

 هم رد هايیاخم با. بود پريده خواب از هم رامتين فرناز جيغ صدای با. بود من پای روی سرش هم متينرا و بودم خوابيده

 .چرخوند اتاق دور دور يک نگاهشو کرده پف هایچشم و

 :پرسيد ای شده رگه دو و گرفته صدای با. باريدمی تعجب ش چهره از

 ؟کنممی چيکار جا اين من -

 که انداختم بود پام روی نوزمه که هاشدست آرنج به نگاهی
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 .ايستاد و شد بلند هاگرفته برق مثل وضعيتش ديدن با و کرد دنبال نگاهمو رد

 :گرفت فرناز سمت به تهديد ینشانه به رو اش سبابه انگشت. کشيد هاشلباس به دستی

 !بگی چيزی کسی به موضوع اين از حالت به وای -

 :گفت و زد بدجنسی لبخند فرناز

 !داره شرط -

 :گفت لحنش توی ماليمتی هيچ وبدون گذاشت پيشونيش روی رو دستش کالفه و عصبی رامتين

 ؟شرطی چه -

 . کرد قالب پشتش رو هاشدست فرناز

 .کن بيشتر رو من حقوق هم دوم نباشه تو خدمتکار ديگه بهار که اين اول -

 :انداخت باال ابرويی رامتين

 !کرد کمک بهت خونه کردن تميز توی بهار گممی مامان به شد بيشتر يکی از اگر! ديگه نه د -

 .کرد نگاه رامتين به رفته وار یچهره با فرناز

 :کشيدم عميقی نفس

 .کن بيشتر رو فرناز حقوق -

 :انداختم باال ای شونه که انداختند بهم نگاهی دو هر

 .ندارم کارم با مشکلی من -

 : گفت فرناز به رو و داد تکون رضايت روی از ریس بود نيومده بدش انتخاب اين از که رامتين
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 بگير خودم از حقوقتو بيا ماه سر -

 .پاشيد روش به نما دندون لبخندی و گفتچشمی فرناز

 .نشست تخت روی و کرد تند پا سمتم به فرناز.شد خارج اتاق از خوران تلو تلو رامتين

 ؟کردی رو کار اين چرا -

 .گرفتم رو دستش

 رایب کردن کار از که ديدی رو کی. شمنمی ناراحت من باشه داشته هم اگر نداره من به کاری که امتينر نباش نگران -

 ؟بشه خسته عشقش

 .کنممی حل پس،  کنم حل رو مشکلت دادم قول بهت. تری مهم تو االن

 ویت رو دشخو مقدمه بی و گرفت رو اشکش انگشتش سر با و چکيد ش گونه روی به چشمش از لجوجانه اشکی قطره

 !کرد پرت آغوشم

 !بهار گلی خيلی -

 :زدم ضربه کمرش به بار چند

 بيشتر تو -

 .کشيد باال صدا و سر با رو بينيش آب

 بيشتر تو نه -

 :نشوندم پيشونيم روی ساختگیاخمی

 بيشتر تو -
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 :دوخت هامچشم به رو خشمش به آغشته و اشکی نگاه و گرفت فاصله ازم

 !بيشتر تو يعنی بيشتر تو گممی وقتی -

 :کشيد رو لپم و خنديد که کردم نگاهش چپ چپ

 دخترم آفرين -

 :افتاد غذا سينی به نگاهش

 ؟رو غذاتون نخوردين چرا -

 .بخورم نيومد دلم منم نخواست -

 : گفت لب زير و کشيد پوفی

 !تو دست از -

 هاينک از قبل! رامتين جز بودند نشسته صبحانه ميز سر همه.رفتم خوری غذا سالن به. شديم خارج اتاق از هم همراه

 .ايستادم اتاقش در مقابل و رفتم باال هاپله از. کردم ترک آروم هايیقدم با رو سالن بشه من متوجه کسی

 زدم در به ضربه چند

 ؟بله -

 ! کالفه و حوصله بی؛بود خسته صداش

 ؟ تو بيام هست اجازه -

 بدون. بود گذاشته هاشچشم روی رو دستش ساعد و بود کشيده ازدر تخت روی. شدم وارد موافقتش اعالم از بعد

 : گفت حالتش توی تغييری
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 ؟خوایمی چی -

 :گرفتم بازی به رو دستم هایانگشت و انداختم پايين رو سرم

 ...که بگم اومدم... راستش -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 .ودمب خورده زيادی ديشب کن فراموشش ديشبه یقضيه به راجع اگه -

 : گفتم تعجب با و اوردم باال رو سرم

 ؟چی -

 :کرد اشاره بود ميزش روی که رنگی سفيد بطری به و برداشت چشمش روی از رو دستش

 اينا از -

 .کشيدم پوفی بود شده خالی بيشترش نصف که بطری ديدن با

 .بخورين صبحانه پايين بيايين کنم خواهش ازتون که اومدم فقط من -

 ...السا تا کنم تکرار بار صد رو حرف يه ندارم دوست -

 : پريدم حرفش وسط

 !برگرده که کنممی راضی رو خانم السا من -

 :آورد باال تهديد ینشانه به شو سبابه انگشت

 !کنیمی قطع رو حرفم باشه آخرت بار -
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 و يدکش حالتش خوش موهای الی البه دستی و داد بيرون عصبی رو نفسش! شدم الل رسما بلندش و عصبی صدای با

 :پرسيد مکثکمی از بعد

 ؟برگردونی رو السا خوایمی چطور -

 :گفتم و زدم محوی لبخند

 !کنيممی صحبت موضوع اين به راجع بعد خوريممی صبحانه اول -

 .بياد خوری غذا سالن به باهام که شد راضی باالخره باهاش رفتن کلنجار کلی از بعد

 .بودند وردهخ رو شون صبحانه همه تقريبا

 امتينر و رفت عقب کناريم صندلی يهو چون کردمی فرق قبل هایدفعه با بار اين اما؛ نشستم هميشگيم صندلی روی

 .گرفت قرار روش

. ودب گرفتن لقمه مشغول و بود برداشته نونی تکه.  کردم نگاهش چشم یگوشه از. داد نوازش رو بينيم عطرش بوی

 وقت هيچ! وجودم یهمه هم شايد و لرزيدمی هامدست! کردممی حس دهنم توی رو قلبم و بود رفته باال قلبم ضربان

 ! نداره جنبه من دل.نشه تکرار وقت هيچ ديشب کاش ای...اماديشب؛ بشينه کنارم نکرد سعی

 ؟خورینمی هيچی چرا مامان بهار -

 .کرد نگاهم منتظر و کشيد سر رو چاييش فنجون.انداختم مامان به نگاهی

 :نلرزه صدام که کردم رو سعيم تمام

 .خورممی االن -

 .گرفتم لقمه خودم برای و برداشتم نونی تکه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 120 

 ديگه .کرده پيدا کار که بودم خوشحال خيلی.رفت بيرون سالن از و کرد خداحافظی، شد راحت من بابت از خيالش وقتی

 ليوان تا بود شده خم ميز روی. کرد پيدا شدت رامتين عطر بوی! کردممی حس خوب خيلی رو اين من و نبود غمگين

 ای سقلمه با!نخوره م زده طوفان هایچشم به نگاهش تا کردم ثابت چای فنجون روی رو هامچشم. برداره رو شيرش

 و نياوردم دوام ثانيه سه از بيشتر. زدم زل نافذش و مشکی هایچشم وبه گرفتم چای فنجون از رو نگاهم زد بهم که

 :کرد زمزمه آروم گوشم زير و شد خم. دوختم گردنش به رو نگاهم

 ديگه بريم پاشو -

 :گفتم آروم

 ؟کجا -

 :کرد اخم

 ! باش پايين ديگه یدقيقه ده تا بشم حاضر رممی من؟رفت يادت قولت -

 لیصند یرو واز کشيدم سر داغ داغ رو چاييم داد بهم کهکمی زمان يادآوری با؟ بريم کجا بود قرار. رفت بيرون سالن از

 ... که رسوندم درگاه به خودمو و شدم بلند

 ؟سالمتی به کجا -

 .بود داده تکيه چهارچوب به هاشودست از يکی و بود ايستاده درگاه توی.کردم نگاه فرناز به

 دونمنمی -

 : گفت تعجب با

 ؟دونینمی -

 : انداختم باال ای شونه
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 .بفهمم که ميرم دارم نه -

 : تمگف و زدم کنارش دست با

 !دارم فرصت ديگه یدقيقه هشت فقط -

 ای سورمه کتی مانتوی. پوشيدم و کردم انتخاب رو کمد توی مانتوی بهترين.بشم رد تا رفت کنار کامل و گفت "ايشی"

 . بود زانو باالی تا قدش که

 تیدس کيف.يدمپوش لباسم روی هم دوختی خوش مشکی پالتوی هوا سردی خاطر به. بود شده دوخته خودم برای انگار

 طبق. ستمنش ماشين صندلی روی. رفتم پارکينگ سمت به دو حالت با هميشه مثل و برداشتم هم رو اومدمی مانتوم به که

 :کردم نگاهش خصمانه.بود مونده باقی ماشين توی سيگار از ناشی دود آثار معمول

 .پايين بيارين رو هاپنجره کشينمی سيگار ماشين توی حداقل -

 :کرد نگاهم رفته باال وهایابر با

 ؟!نشدم متوجه -

 !بودم گفته بلند رو بود دلم توی که حرفی ناخواسته! شدم بودم زده که حرفی متوجه تازه

 بل زير! شدم ناخنم کنار پوست کندن مشغول و انداختم پايين رو سرم؛گرفتم دندون به رو پايينم لب خجالت از

 .ادافت راه به و زد استارت اون از بعد و کردم حس خودم روی رو نگاهش نیسنگي ثانيه چند برای.  گفتم "ببخشيد"

 هم راههم.کنه پارک رو ماشين رامتين تا موندم منتظر و شدم پياده ماشين از.داشت نگه مجللی وياليی یخونه مقابل

 .شد باز تيکی صدای با در دقيقه چند از بعد. زد رو آيفون رامتين.ايستاديم خونه در مقابل

*** 

 :رامتين
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 !بود ايستاده صامت و ساکت سرجاش مجسمه مثل بهار اما؛ بشه وارد بهار اول تا داشتم نگه رو در

 ؟نميری چرا پس -

 :گفت و کرد نگاهمچشمی زير

 ؟برين شما اول ميشه -

 :پرسيدم و کردم نگاهش کالفه

 ؟چرا -

 !برم راه بزرگترم از تر جلو ندارم عادت چون -

 !برم راه هاخانم از جلوتر رمندا عادت منم -

 !شدم وارد هم من دنبالش به و شد خونه وارد، شد مطمئن بودنم جدی از وقتی و انداخت بهم نگاهی ترديد با

 جوابش در.کرد سالم و داد تکون دست ديدنم با،بود هادرخت آبياری حال در کاظم.چرخوندم خونه دور دور يک رو نگاهم

 .دمکر اکتفا سر دادن تکون به

 چند و دز لبخندی ديدنم با.شد نمايان درگاه توی السا مادر خانم کتايون. بود شده زيباشون و سرسبز یخونه محو بهار

 .برداشت سمتم به قدم

 جان رامتين اومدی خوش -

 :کشيدم موهام توی وار شانه دستی

 ممنون -

 :کرد اشاره بهار به
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 ؟کنینمی معرفی -

 بهار -

 :کشيد بهار سمت به رو ودستش کرد حفظ رو موضعش اماسريع؛ وردخ جا کوتاهم جواب از

 عزيزم اومدی خوش -

 دهنش متينش حرکات و رفتارها متوجه حال به تا چرا. فشرد صميمانه رو دستش و کرد تشکر؛ زد محوی لبخند بهار

 . اومدم بيرون بهار فکر از گرفت قرار کمرم پشت که خانم کتايون دست؟! بودم

 .کنممی خواهش داخل بفرماييد -

 :گفتم خانم کتايون به خطاب! نبود السا از خبری؛ چرخوندم سالن دور رو نگاهم.رفتيم سالن به

 ؟نيست خونه السا -

 :داد پاسخ مکثکمی با

 .اتاقشه توی؛ س خونه چرا -

 :کرد اشاره هامبل به

 .بشينيد بفرماييد -

 :گفتم و نشستم مبل اولين روی

 .کنه صحبت السا با خوادمی بهار باشه تهنداش اشکالی اگه -

 :گفت و زد مصلحتی لبخند

 اشکالی چه نه -
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 :گذاشت بهار کمر پشت رو دستش

 عزيزم بيا من با -

 نگاه اين که بفهمم خواستمنمی هم شايد؛ فهميدمنمی. دوخت هامچشم به رو ملتمسش و آبی هایچشم و برگشت بهار

 .دمش خيره پام زير ای فيروزه فرش به و گرفتم هاشچشم از رو نگاهم! باشه هداشت پشتش تونستمی هايیحرف چه

*** 

 برقرار ور تماس لبی زير خواهی معذرت يه از بعد و کردم قطع خانم کتايون با رو حرفم. انداختم گوشی مانيتور به نگاهی

 .کردم

 ؟بابک جانم -

 :پيچيد گوشی توی نگرانش صدای

 . شرکت ميايی نه دیمی جواب وگوشيت نه؟ پسر تو کجايی -

 چشم خانم کتايون به و اوردم باال رو هامچشم بود پايين سرم که طور همين. کردم حس رو نگاهی سنگينی

 با خودشو و دزديد رو نگاهش سريعا.دوختم

 : پرسيدم و کشيدم عميقی نفس.کرد مشغول ش زده الک هایناخن

 ؟شده چی -

 .بودم خودت نگران بيشتر من.اوردن ونوهاتعکس نيوفتاده خاصی اتفاق -

 : گفتم داشت من به نسبت که محبتی به توجه بی

 !ميام شد وقت اگر -
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 تا کردم باز لب و گذاشتم ميز روی رو گوشی.کردم قطع خداحافظی بدون باشم جانبش از حرفی منتظر اينکه بدون و

 به ور سرم و شدم بلند مبل روی از.پيچيد سالن توی اهپله از اومدن پايين هنگام بهار هایکفش صدای که بزنم حرفی

 پله اولين مقابل و رفتم پله راه سمت به. اومدمی پايين طمأنينه با و آروم و بود دوخته هاپله به نگاهشو.برگردوندم طرفش

 : زدم لب آروم؛ ايستادم

 ؟شد چی -

 .ميگم بهتون، بريم -

 سرسری باهاش و رفتم خانم کتايون سمت به!نداشت اهميتی رامب؟اماچرا؛ بود بغض از پر و داشت لرزش صداش

 .کردم خداحافظی

 :رسوندم بهش رو خودم بلند هايیقدم با. رفت خروجی در سمت به من به توجه بی بهار

 ؟شد چی پرسيدم -

*** 

 :بهار

 اگر. نمک جلوگيری هاماشک ريزش از تا گرفتم باال رو سرم. پرسيدنمی کاش ای. ايستادم زده وحشت بلندش صدای با

 :گفتم و کردم نگاه منتظرش هایچشم به! شدمی خراب چيز همه، چکيدمی هامچشم از اشک قطره يک

 !خواستينمی که چيزی همون -

 : پرسيد و داد باال رو ابروهاش از يکی

 ؟!خواستممی چی من -

 :کردم فوت بيرون به رو نفسم
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 !گردهمی بر که گفت -

 هاساعت خواستمی دلم! بود شده متوقف زمان. ديدمنمی هيچی.موند ثابت اش گونه چال روی همنگا که زد لبخند

 .کنم تماشا رو زيباش لبخند و بشينم

 هجوم مگلو به بغض، بيوفته بود قرار که اتفاقی يادآوری امابا؛ زدم لبخند اختيار بی. زدمی برق خوشحالی از هاشچشم

 :گفتم و دوختم زمين به رو نگاهم!اورد

 !گذاشت شرط يه -

 ؟شرطی چه -

 :مداد قورت دهنم آب با رو بغضم و کردم جمع جا يک رو ام اراده تمام؛ گرفتم دندون به رو پايينم لب.بود سخت خيلی

 !نامزدتونه که کنين اعالم جمع جلوی و بگيرين مهمونی يه که اين -

*** 

 .نشستم صندلی روی رامتين دستور به

 کن تعريف خب -

 :برداشتم ميز روی از رو اهمنگ

 ؟رو چی -

 :شد خم ميز سمت به و برداشت صندلی از رو اشتکيه

 .ببينه رو من تا پايين نيومد چرا که اين -

 :گفتم و انداختم ميز روی یقهوه فنجون به نگاهی
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 .بزنه زنگ بهم شد مطمئن وقتی. بکنه رو فکراش خوب بگو بهش گفت -

 :گذاشت گوشش در رو گوشی ثانيه چند از وبعد کشيد بيرون جيبش ویت از رو گوشی وقت فوت بدون

 عشقم سالم -

 رچقد ش مکالمه دونمنمی. شنيدمنمی هيچی. کردم فرو دستم گوشت توی رو هامناخن و دادم فشار هم روی هاموچشم

 وندهم ثابت صورتش روی یشده نقاشی لبخند روی نگاهم! ساعت چند حتی يا... دقيقه چند... ثانيه چند... کشيد طول

 :کردم تکرار زيرلب بار چند. بياره درش پا از نتونست چيز هيچ که دختری؛ بودم بهار من.دادم قورت رو بغضم. بود

 ...تونممی من...  تونممی من...تونممی من -

 : دادم جواب. اومدم در فکر از، زدمی صدا رو اسمم که رامتين صدای با

 ؟بله -

 .دارم کار شرکت سر يه بريم پاشو -

 :پرسيد شديم که ماشين سوار. رفتم خروجی در سمت به و شدم بلند صندلی روی از

 ؟بافتی رو گردن شال -

 : گفتم و خاروندم رو شقيقم

 .مونده هنوز -

 .شديم شرکت وارد. نگفت چيزی و انداخت بهم نگاهی نيم

 دلم چقدر .کشيدم آغوشش به و رفتم سمتش به مصنوعی کامال لبخندی با. شد بلند صندلی روی از ديدنمون با سميه

 و شدم جدا ازش؛ کردم کنترل هميشه مثل هاموواشک دادم فشارش خودم به.  بزنم زار حالت همون توی خواستمی

 :پرسيد صميمانه.دزديدم هاموچشم
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 ؟تو خوبی -

 ؟خوبی تو.خوبم -

 : نشست صندلی روی

 مياد خوابم خوابيدم دير ديشب نيستم بد -

 .ميدم جواب رو هاتلفن هستم جا اين من بزن چرت يه برو تو -

 : پرسيد تعجب با و شد روشن پروژکتور هاشچشم توی

 ؟واقعا -

 :بوسيد رو ام گونه. کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم اطمينان با

 عزيزم برم قربونت -

 تصحب حال و حس واقعا چون نزنه زنگ کسی کردممی خداخدا. نشستم صندليش روی و گفتم ای "خدانکنه" لب زير

 !نداشتم رو کردن

*** 

 :رامتين

. ودب پاکت اون توی، بوديم داده سفارش تر کوچيک ابعاد در که رو هايیعکس. کردم بازش و برداشتم رو ميز روی پاکت

 امهدندون مزخرف ژست ونا و لباس اون با السا عکس ديدن با! موشکافانه و دقيق؛ کردم نگاه هاعکس به يکی يکی

 ميز روی و کردم تيکه تيکه رو عکس؟ زمينی سيب؟ بود کرده فرض چی رو من خودش پيش السا. شد چفت هم روی

 :فتمگ حوصله بی که خورد در به تقه چند. کنه کش فرو خشمم آتيش شايد تا کشيدممی عميق نفس مرتب. انداختم

 !تو بيا -
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 توی بزرگ غم يه کردممی حس. شد ميخکوب السا عکس هایتيکه روی نگاهش لحظه چند و شد اتاق وارد بهار

 :گفت آرومی لحن با هميشه مثل درومد بهت از که اين از بعد! نديدم هاشچشم توی صبح کهغمی يه.  هاشهچشم

 !استخدام برای اومدن آقا چندتا ببخشيد -

 :کشيدم صورتم توی دستی

 ؟کاری چه برای -

 .باشن دلم کنممی فکر -

 .دادم تکون سر

 تو بيان بگو باشه -

 : گفتم. کرد نگاهم و برگشت. زدم صداش که برداشت در سمت به قدم چند و کرد گرد عقب

 ؟اومدی چرا تو بود سميعی خانم کار اين -

 .پيچيد هم توی رو هاشانگشت

 .ايستادم جاش من؛ اومدمی خوابش -

 : گفتم تریصميمی لحن با؛کردم نگاه ش پريده رنگ یچهره به و کردم کنترل رو امخنده

 ؟ نزدی تلفن چرا حاال -

 :گفت اومد بيرون چاه ته از انگار که صدايی با و گرفت دندون به رو پايينش لب

 نيستم بلد -
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 هب قهت چند از بعد! بود شيرين کوچولوی دختر يه بهار.بست نقش هاملب روی لبخندی. شد خارج اتاق از باد سرعت به و

 محترمانه و کشيدم بيرون کشو از خودکاری و کاغذ.  گرفتند جا هامبل روی من یاشاره با.شدند اتاق وارد مرد شش در

 :کردم بهشون رو

 .اومدين خوش خيلی -

 :دادم ادامه و گرفتم سمتشون به رو خودکار و برگه

 .بنويسيد برگه اين روی رو مشخصاتتون نشستيد که ترتيبی همون به -

 موهاش. بود نظير بی قامت و قد نظر از هم و چهره نظر از هم که بود ای ساله شش و بيست حدودا جوان مرد نفر ناولي

 :گفت و شد جا به جا مبل روی؛ کنارزد بود اومده چشمش نزديکی تا که رو

 ؟خورهمی شما درد چه به مشخصات اين حاال -

 :دمش مايل جلو بهکمی و کردم قالب هم توی رو هامدست

 توی ما به و شهمي انتخاب سرگروه عنوان به شما از يکی دارين بقيه به نسبت که بيشتری امتيازات و سابقه به توجه با -

 !کنهمی کمک اجرا از قبل تمرينات

 روی لیعم که بود مشخص کامال. شد داده بعدی نفر به خودکار و کاغذ.شد نوشتن مشغول و کرد اکتفا سر دادن تکون به

 غولمش و کرد جا به جا دستش توی رو خودکار. انداختم ش چهره به موشکافانه و دقيق نگاهی. نگرفته انجام صورتش

 .شد نوشتن

 :گفتم نوشتمی چيزهايی برگه روی تند تند و بود گرفته دست به رو خودکار که مردی به خطاب

 .دارين بقيه به نسبت بيشتری امتياز شما -

 :گرفتم نشونه رو هاشچشم سبابه انگشت با که کرد نگاهم منتظر و اورد باال رو سرش سريعا

 !چشماتون -
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 شنیرو به هاشچشم و بود آبی چشم مرد يک بعدی نفر. شد نوشتن مشغول دوباره و کرد تشکر و انداخت باال ابرويی

 .بود بهار هایچشم

 هر کار اتمام از بعد! شد سرگروه من ذهن توی مشخصاتشون گرفتن نظر در بدون. گندمی پوستش و بود بور موهاش

 .شدند خارج اتاق از مرد شش

 ! بخوابم بودم نتونسته صبح تا ديشب چون بودم خسته.  زدم کوچيکی تيک سوم نفر کنار و انداختم برگه به نگاهی

 مهمون خواب صبح هایدم دم تا موندم حرکت بی انقدر و بخورم تکون جام از نتونستم شد سنگين بهار هاینفس وقتی

 .شد هامچشم

 از و برداشتم رو هاعکس.بود نمونده برام انرژی ديگه!فهميد رو چيز همه فضولش دوست و افتاد اتفاق اون که هم صبح

 .پريد جا از فنر مثل ديدنم با که زدمی چرت تقريبا بهار.شدم خارج اتاق

 .بريم پاشو -

 .ميام دادم انجام دارم کاری يه من برين شما باشه -

 .گرفتم سمتش به رو امسبابه نگشتا

 دقيقه يک فقط -

 به نگاهی! کنه بيدار رو سميعی خانم خواستمی.بود خوردن آب از تر آسون کارش زدن حدس. شدم خارج شرکت از و

 تمگف و خنديدم. بود ريخته هم به موهاش و بود شده سرخ هاشگونه.  شد وارد بهار و شد باز ماشين در. انداختم ساعت

: 

 ؟شدی شکلی اين چرا تو -

 : گفت بريده بريده

 .دم...دويی -
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 .گذاشتن کار اين برای رو آسانسور -

 :داد قورت رو دهنش آب و گذاشت ش سينه روی رو دستش

 .شدمی دقيقه يک از بيشتر موندممی منتظر اگه باال رفتمی داشت نفر يه -

 زا اتاقم به ورود محض به!اومدمی خوشم ازش کم کم اشتد.زدم استارت و انداختم بهش نگاهی نيم چشم ى گوشه از

 .دمدا سفارش بزرگ ابعاد در رو بودن بهتر همه از که هايیعکس از چندتا و گرفتم رو آتليه یشماره هاعکس پاکت روی

*** 

 :بهار

 بدبخت ديدمی رو داغونم و درب یچهره اين مامان اگه. کردم برانداز آينه توی رو خودم هاملباس تعويض از بعد

 ردنک کار طبيعتا پس؛بودم نکرده کار کدومشون هيچ با حاال تا. انداختم ميز روی آرايش لوازم به نگاهی مردد! شدممی

 !نبودم بلد باهاشونو

 :برچيد هاشولب و گرفت خودش بهمظلومی یچهره کشيدم پوفی و کردم نگاه فرناز به آينه توی از. شد باز در

 .بزنم در رفت يادم خب -

 :شد وارد و کرد باز رو در.زد در به تقه چند و رفت بيرون اتاق از کنممی نگاهش حرف بی هم هنوز ديد وقتی

 ؟شد خوب -

 : پرسيد و زد کمرش به هاشودست. ايستاد کنارم و بست رو اتاق در. نداشتم خنديدن دماغ و دل

 ؟شده چی باز -

 .نشست تخت روی من از تبعيت به هم فرناز.نشستم تخت روی و شدم بلند صندلی روی از

 : پرسيد و کرد درشت رو هاشچشم. برگرده که کردم خواهش ازش و السا پيش رفتم امروز فرناز -
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 ؟چی يعنی؟ برگرده که کردی خواهش -

 .بودند پيچيده هم توی اراده بی هم باز که انداختم هامدست به نگاهی

 .کنم الخوشح رو رامتين خواستممی فقط من -

 : پرسيد فرناز. افتاد دستم روی اشک قطره يک

 ؟شد خوشحال -

 :گفتم و کردم تلخی یخنده

 !خنديد بار اولين برای.آره -

 :دادم ادامه و کردم هاشچشم به نگاهی

 ؟کنهمی فرق همه یگونه چال با ش گونه چال ميشه باورت. خندهمی قشنگ چقدر دونهنمی خودشم حتی فرناز -

 :زد ام شونه به محکم ای ضربه فرناز

 !بهار زدی بهم رو حالم اه -

 :ردب باال تسليم حالت به رو دستش که انداختم بهش تندی نگاه. شدم متمايل چپ سمت بهکمی ضربه شدت از

 ؟هبرس عشقش به تا کنه ميونی در پا عشقش برای بره ديدی رو کی وکيلی خدا ولی! نشو عصبانی باشه باشه -

 :گفتم آرومی صدای با.دوختم چشم ام کشيده هایانگشت به و گرفتم ينپاي رو سرم

 !باشه ضررت به اگه حتی مهمه برات عشقت خوشحالی فقط باشی عاشق وقتی -

 .کشيد پايين چونه انتهای تا و کوبيد پيشونيش به رو دستش کالفه

 !شدی خل؛ سرت به زده تو -
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 :برگشت بود ميز روی که وسايلی همراه و شد بلند تخت روی از

 ببينمت -

 .کرد مخفی مصنوعی هایلعاب و رنگ پشت هاموغم تمام؛ مهارت با اون و گرفتم طرفش به رو صورتم

*** 

 امابه ؛نداشت السا به خاصی یعالقه اينکه با هم خانم اشرف.گذاشت ميون در خانم اشرف با رو نامزدی یقضيه رامتين

 !کرد قبول پسرش تک خاطر

 و تمگرف مقابلم رو شال. کشيدم راحتی نفس و زدم رو رديف آخرين. گردن شال اون بافتن بود شده کارم تمد اين توی

 .شدم خيره بهش موشکافانه و دقيق

 ديدن اب که رفتم بيرون و انداختم ای گوشه يه رو شال سريع. رسيدمی گوش به بيرون از داد و جيغ به شبيه صدايی

 :بردم باال رو صدام! کشيدم آسودگی روی از نفسی بودن صحبت حال در راهرو توی که فرناز و آرشين

 !خودم جان آرشين بر سالم -

 :زد کمرش به دستی فرناز

 !ديگه بوقيم که هم ما -

 !سری تاج شما -

 : گفت آرشين.ايستادن اتاق در مقابل و اومدن جلو دو هر

 ؟فرمايينمی اجازه -

 :رفتم کنار در جلوی از

 !بفرماييد -
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 :گفت داشتمی بر سرش از رو شالش که درحالی آرشين. نشستن تخت روی و شدن اتاق وارد دو ره

 ؟نبوده خوب حالت شنيدم -

 بچگی از. کردنمی نگاه هامچشم به و بود انداخته پايين رو سرش. کردم نگاه فرناز به و کشيدم هم توی رو هاماخم

 :فتمگ و دادم بيرون کالفه رو نفسم! کردنمی نگاه مقابل طرف هایمچش به کردمی اشتباهی کار وقتی بود طوری همين

 .خوبه حالم من -

 : گفت مهربون، نکرده باور رو حرفم بود مشخص که آرشين

 ...که داره چی رامتين آخه نيستی خوب معلومه هاتچشم از -

 یجلو! بگه بد رامتين به راجع قتو هيچ، جا هيچ، کس هيچ خواستنمی دلم. اوردم باال سکوت ینشانه به رو دستم

 :گفتم و گرفتم رو هاماشک

 .کنيم صحبت مسئله اين به راجع خوامنمی -

 :گفت و برچيد رو هاشلب آرشين

 ! رفته سر م حوصله من؟ کنيم کار چی پس -

 : گفتم بهش خطاب!بود رفته پايين ش يقه نزديکی تا سرش؛ انداختم فرناز به نگاهی

 !شه گرم آرشين سر بده پيشنهاد بگيری عزا خوادنمی! الحا بابا خب خيلی -

 .گذاشت نمايش به رو دندونش دو و سی تمام و شد باز نيشش حرفم اين با

 :گفت آرشين به خطاب

 ؟داره ای العاده فوق صدای چه بهار دونستیمی آرشين -
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 :کرد گرد هاشوچشم آرشين

 دونستمنمی نه -

 :گفت شينآر که کردم نگاه فرناز به شاکی

 . کرد خوبی کار هم خيلی نکن نگاش طوری اين -

 :گفتن زمان هم و زدن دست به کردن شروع دو هر حرف اين دنبال به و

 !بخونه بايد بهار،بخونه بايد بهار -

 !شد نمايان درگاه توی رامتين و شد باز در هوا بی يکهو

 برداشته عمارتو کرتون و هر صدای؟خبرتونه چه -

 رسما رامتين هایاخم ديدن با که هم فرناز! دادم فشار هم روی محکم رو هامپلک و بستم رو هامچشم شداد صدای از

 ...که رفت جلو و کرد باز هم از هاشودست.  زد صورت پهنای به لبخندی و شد بلند جا از آرشين اما! شد خفه

 نيا جلو -

 : پرسيد عصبی رامتين!  زد خشکش اتاق وسط آرشين

 ؟خبره چه جا اين پرسيدم -

 .بودند شده الل تاشون دو هر

 :گفتم آروم و کردم تر زبون با رو هاملب

 .نميشه تکرار ديگه ببخشيد -

 :گفت وحشتناکی و جدی لحن با و انداخت تامون سه هر به برزخی نگاهی
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 ! نشه تکرار ديگه بهتره -

 دآزا مونو شده حبس هاینفس سه هر رفتنش با. بيدکو هم به محکم رو در و رفت بيرون اتاق از حرف اين دنبال به و

 :گفت و انداخت اطرافش به نگاهی آرشين! کرديم

 ؟کنممی کار چی جا اين من -

 :گفتم و کردم ای خنده تک

 !زد خشکت سرجات موش عين دادش با که رامتين پيش رفتیمی داشتی -

 :اورد در رو ادام و کرد کج رو لبش

 !دز خشکت سرجات موش عين -

 يدمخند. بود شده خشک اتاق در به نگاهش؛ انداختم فرناز به نگاهی.نشست تخت روی و اومد جلو حرف اين دنبال به و

 :گفتم و

 ...و نيست که خورخوره لولو ترسیمی ازش چرا گفتیمی که نبودی تو مگه؟ کردی کپ چرا؟ چيه -

 :گفت ناباوری با

 !باشهآدمی همچين کردمنمی فکرشم اصال -

 :کرد فرناز نثارمحکمی گردنی پس دست با آرشين

 !هاکن صحبت درست من دايی پسر به راجع -

 :کرد آويزون شو لوچه و لب فرناز

 !بابا خب -
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 :برداشتش تخت کنار از و کشيد جيغی گردن شال ديدن با. چرخوند اتاق دور دور يک رو نگاهش آرشين

 ؟کيه کار قشنگه گردن شال اين چقدر -

 !من کار بافتش،رامتين کار شطراحي -

 !کنيدمی کامل رو همديگه تا دو شما واقعا به به -

 :گذاشت دهنش روی رو دستش محزونم یچهره ديدن با

 .کنم ناراحتت خواستمنمی ببخشيد وای -

 در سمت به و برداشتم رو شال؛ شدم بلند تخت روی از " نيست مهم "ی جمله گفتن با و کشيدم سوزناک آهی

 : گفتن زمان هم فرناز و آرشين.رفتم

 ؟کجا -

 : گفتم و اوردم باال رو شال

 .رامتين به بدم رو اين ميرم -

 نبيرو اتاق از و کردم نگاه دو هر به چپ چپ.افتاد، دادمی آرشين به که هايیاشاره و فرناز رفته باال ابروهای به نگاهم

 .رفتم

 :زدم در به آروم ضربه چند و ايستادم اتاقش در مقابل

 تو بيا -

 اپت لپ مانيتور از رو نگاهش اينکه بدون. بود جديد لباس يه طراحی مشغول و بود نشسته ميزش پشت. شدم وارد

 : گفت برداره

 ؟خوایمی چی -
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 ببينين اوردم.شد تموم گردن شال کار -

 و خشک تشکر يه حتی اي نظری هيچ بدون اما! زدند برق هاشچشم گردن شال ديدن با. برگردوند سمتم به رو سرش

 :گفت سرد خيلی خالی

 ميز روی بذارش -

 اتاقش از و گذاشتم ميز روی رو شال خورده ضدحال و آويزون ای چهره با! بگيره دستم از نبود حاضر حتی؛گرفت دلم

 هب و زدم محوی لبخند. خوندم هاشچشم توی از رو تالشم و دقت ینتيجه امامن؛ نداد نظری که اين با. رفتم بيرون

 !رفتم اتاقم سمت

*** 

 :رامتين

 اهنگ و داشتم برش ميز روی از؛ دادم سوق گردن شال سمت به مانيتور از رو نگاهم، در شدن بسته صدای شنيدن با

 و دقيق رو هاشکاری ظريف. کشيدم دست بود برده کار به توش که هايیکاری ريزه به لذت با. انداختم بهش دقيقی

! بود ونبير هميشه که اون نه اما؛ باشه خانم شمسی کار بود ممکن.  انداختم بهش مشکوکی نگاه. بود داده انجام ماهرانه

 . گذاشتم کنار رو شال و شدم مسئله اين به کردن فکر خيال بی

 .اوردم کاغذ روی رو جديدم یايده و گرفتم دست به رو مشکی مداد

 تقسم در کوچک چندان نه چاک دو و آرنج روی هايیسروصل با؛ بودند ديگه یپارچه يک از که هايیجيب با اسپرت کت

 !پهلوها

 هایمدل توسط هااون پوشيدن هاطرح اينجور شدن معروف راه اماتنها؛ نشد بد هم خيلی. انداختم بهش دقيقی نگاه

 یرو رو مداد! ندکنمی بازی رو جاسوس يک نقش حقيقت امادر؛ معمولين ظاهر به که هايیآدم دنبالش به و بود معروف

 تکارخدم بهار بود قرار کردم فکر خودم با! بودم شده خوابالو عجيب هاروز اين.کشيدم هامچشم به دستی و انداختم ميز

 !چرخهمی راست راست خودش واسه عمارت توی داره اما؛ باشه من شخصی
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 !بدم رو غليظ یقهوه يه کردن درست دستور بهار به تا رفتم بيرون اتاق از بودم کرده قهوه س*ـو هــ حسابی چون

 !شدم ميخکوب سرجام بهار صدای شنيدن با که ايستادم اتاقش در مقابل

 جداست دلم از راهش که شدم کسی عاشق من -

 خداست خوده کنهمی فک داره دوست خودشو انقد

 پره همه از دلش که شدم کسی عاشق من

 دلخوره من از خودی بی بهش دلخوشم خودی بی

 بينهنمی امامنو؛ چشام تويه زنهیم زل

 شينهنمی من کنار جا يه ريممی هم با وقتی

 نمياد چشمش امابه؛ کنممی واسش کاری هر

 بخواد چيزی ازم بار يه نشده سال همه اين تو

 هميم ناجور یوصله اون منو گنمی خيليا

 هميم دور دوستای که کننمی فک هم خيليا

 زنهمی يخ من حس که کنهمی غريبی انقد

 منه ماله مطمئنم که داره خوبی يه فقط

 نمياد راه من یاندازه هيچکسی با دونممی خوب

 نمياد زيبا انقده من غير هيشکی چشمش به

 نمياد چشمش امابه؛ کنممی واسش کاری هر
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 بخواد چيزی ازم بار يه نشده سال همه اين تو

 هميم ناجور یوصله اون منو گنمی خيليا

 هميم دور دوستای که کننمی فک هم خيليا

 بهار که اين تصور از؟! شنمی عاشق هم گداها مگه.زدم پوزخند. شد بلند فرناز و آرشين جيغ و سوت و دست صدای

 هب دارم که کردم وانمود و اوردم باال رو گوشی اتاق در شدن باز با! زدم قهقهه اختيار بی شده خودش مثل يکی عاشق

 !خندممی رسيده امبر تازه که اسی ام اس

 ای لوچه و لب و اومد بيرون هم فرناز!نشدم متوجه رو دليلش که کرد نچی نچ و انداخت بهم نگاهی و اومد بيرون آرشين

 از ودب باز در چون! نيومد اما؛ بياد هم بهار تا شدم منتظر و انداختم جيبم توی رو گوشی تفاوت بی!رفت و کرد کج برام

 روی به چشمش از سيل مثل هاشاشک معمول طبق و بود کرده کز ای گوشه بهار. انداختم اتاق داخل به نگاهی در الی

 .ايستاد و شد بلند دستپاچگی با ديدنم با. شدم اتاق وارد و کردم باز رو در! بود جاری ش گونه

 :گفت ای گرفته صدای با و کرد پاک دست پشت با هاشواشک

 ؟داشتين کاری -

 :دوختم قاتا سقف به رو نگاهم

 !قهوه -

 با. لرزيد جيبم توی گوشی.رفت بيرون اتاق از آروم هايیقدم با و گفت "چشمی" و کشيد باال صدا و سر با رو بينيش آب

 اسم ديدن اب که گرفتم چشمم جلوی رو گوشی! کشيدم بيرون جيبم توی از رو گوشی سريعا خطه پشت السا که اين فکر

 !رفت هم تو هاماخم زدمی چشمک صفحه روی که "بابک"

 بالشدن به و کرد قطع دقيقه چند از بعد. گذاشتم جيبم توی دوباره رو گوشی، گوشی خردکن اعصاب زنگ به توجه بی

 .شد بلند اس ام اس زنگ صدای
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 :کردم باز رو اس ام اس و کشيدم بيرون جيبم از رو گوشی حوصله بی

 ؟بيارم برات خوایمی اتاقت توی گذاشتمشون.شدن لیعا خيلی اوردن رو بودی داده سفارش که هايیعکس -

 :دادم جواب

 !بياريشون نمياد بدم -

 ور توجهم بود ميز روی که رنگی نارنجی دفتر. چرخوندم اتاق دور دور يک رو نگاهم و برگردوندم جيبم توی رو گوشی

 ...که برداشتم ميز سمت به قدم چند!کرد جلب

 بفرماييد -

 :تمگف بود اومده موقع بد که اين از عصبانی. برداشتم سينی توی از رو قهوه فنجون و دمچرخي سمتش به؛ايستادم

 !شد آماده زود چه -

 :گفت و گرفت بازی به رو دستش هایانگشت عادتش طبق

 !کنه حاضر براش بود خواسته عطيه از شما قبل دقيقه يه خاله آخه.  بود آماده -

 ازش اگه که السا برعکس درست. دادمی توضيح برام بخوام ازش که اين ونبد. اومدمی خوشم بهار اخالق اين از

 !دادنمی توضيح هم خواستممی توضيح

 حضور خاطر به شدم متوجه که بپرسم رو دليلش تا کردم باز لب.شدم مواجه بهار یخيره نگاه با که اومدم بيرون فکر از

 .رفتم بيرون اتاقش از و شيدمک پوفی! زده زل بهم طوری اين اتاقش توی من مورد بی

*** 
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! بست شنق هاملب روی خبيثی لبخند چرخيدمی سرم توی که فکری از. بردم اتاقم توی رو بود اورده بابک که تابلوهايی

 متوجه که ودب فيلم محو انقدر! بود زده زل تلويزيون به معمول طبق و بود نشسته پذيرايی توی مامان.رفتم پايين هاپله از

 :زد پسم دست با بودم گرفته رو ديدش جلوی چون؛ ايستادم روش به رو! بود نشده محضور

 حساسشه جای کنار برو رامتين اه -

 با و اشتمبرد رو کنترل نشه متوجه که طوری. بود مبل روی کنارش. گشتم کنترل دنبال چشم با و زدم کمرم به رو دستم

 :بردم باال سکوت معنی به رو دستم که کنه اعتراض خواست! کردم خاموش رو تلويزيون حرکت يه

 !بزنم حرف باهات بايد -

 :گذاشت اشچونه زير رو دستش و داد بيرون رو نفسش عصبی

 .شنوممی -

 !باشه هفته همين یشنبه پنج نامزدی خواممی -

 :پرسيد و کرد درشت رو هاشچشم

 ؟ديگه روز سه يعنی؟ شنبه پنج -

 .داد فشار هم روی رو هاشلب. ادمد تکون سر فقط سوالش جواب در

 !نه يا اومده خوشم دخترِ اون از نگفتم که من؟ چيه واسه ت عجله همه اين بگی ميشه -

 .کشيدم موهام توی وار شانه دستی و چرخوندم حدقه توی کالفه هاموچشم

 لب زير هک درحالی و شد بلند مبل روی از! بده ترتيب رو شنبه پنج مهمونی فقط. نمياد پيش مشکلی نباش نگران -

 .رفت اتاقش سمت به کردمی غرولند

 : گفت که شنيدم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 144 

 !س دنده يه و لجباز باباش مثل -

 .رفتم اتاقم سمت به و خنديدم کوتاه

*** 

 :بهار

 ازب با که دماوم بيرون اتاق از آروم! فضولی به چه رو من وگرنه بود فرناز با پريدن تاثير کنم فکر. بود کرده گل کنجکاويم

 فتنر پايين هنگام رو پاهاش صدای وقتی. کردم مخفی در پشت رو خودم و برگشتم اتاق به دوباره رامتين اتاق در شدن

. کردم زبا رو در صدا و سر بی و آروم و رفتم رامتين اتاق سمت به پاورچين پاورچين. اومدم بيرون اتاق از شنيدم هاپله از

 و السا مشترک هایعکس موارد بعضی در و رامتين هایعکس، بزرگ تابلوهای ديدن با. چرخوندم اتاق دور رو نگاهم

 دو هر السا و رامتين. شدم خيره بود همه از تر بزرگ که تابلويی به باز دهنی با! اومدن در حدقه از هامچشم، رامتين

 از و ودب ايستاده السا سر پشت رامتين. بودن شده خواستنی و جذاب حسابی و بودن پوشيده سفيد یمردونه پيرهن

 رامتين جلوی خاصی ژست با هم السا.نبود دوربين به نگاهش و بود گرفته رو بود السا گردن که پاپيونی طرف دو پشت

 .بود دوربين به نگاهش بود کرده خمار رو هاشچشم که حالی در و بود ايستاده

 محو.دبو انداخته گردنش دور رنگی آبی شال و بود پوشيده مشکی یمردونه پيرهن؛بود رامتين از عکسی بعدی عکس

 و بودم شده قشنگشون هایعکس

 ...!که ببينم رو بعدی عکس تا برگشتم

 با و ودب ايستاده سرم پشت سينه به دست رامتين. ايستاد قلبم کردم حس لحظه يک برای و خوردم تکونی ترس از

 !کردمی نگاه بهم محوی لبخند

 دست از رو عقلش قطعا.کردم باز هاموچشم ش خنده صدای با! کردم خوردن سيلی یادهآم رو خودم و بستم هاموچشم

 !بود داده

 ؟بستی رو هاتچشم چرا -
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 :کرد اشاره هاعکس به که بودم شوک توی هم هنوز.نگفتم چيزی و گزيدم لب

 ؟چيه نظرت خب -

 : گفتم لکنت با

 ؟من..م...نظر...ن -

 .نشست تختش روی و داد تکون "آره" معنی به رو سرش

 . گرفتم بازی به رو ناخنم کنار پوست

 ! قشنگن..ق خيلی خب..خ -

 :انداخت باال ابرويی

 ؟جدا -

 بله -

 :گفت مقدمه بی

 نامزديه شنبه پنج -

 .دش اشک از پر چشمم یکاسه کم کم و انداختم براقش و مشکی هایچشم به نگاهی.  کشيد تير قلبم حرف اين با

 :گفتم نگيره م گريه تا کردممی رو سعيم تمام که درحالی و اختماند پايين رو سرم

 باشه مبارک -

 !موندمی باقی راز يک رامتين به من عشق هميشه برای بايد. دادممی نشون العملی عکس هيچ نبايد
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 يکینزد تا رو سرش. ايستاد سرم پشت و کرد قالب پشتش هاشودست. شد بلند تخت روی از و گفتآرومی "ممنون"

 :گفت پچ پچ شبيه صدايی با و اورد گوشم

 !توام مديون رو اينا یهمه -

 و کردم صاف رو صدام! بودند شده داغ هامگونه و بود رفته باال قلبم ضربان. داشتم بدی حس بود نزديکم انقدر اينکه از

 :گفتم تند تند

 .نکردم کاری؛  کنممی خواهش -

 التح به که دقيقه چند از بعد. نشستم زمين روی، در کنار، جا همون و رفتم اقمات به. شدم خارج اتاقش از سرعت به و

 خوندم ينآرش و فرناز برای که موقع اون از. پاشيدم صورتم به سرد آب مشت چند و رفتم دستشويی به برگشتم طبيعی

 .امانبودن؛ گشتم دنبالشون و رفتم سالن به. نديدمشون ديگه

 سمع راقاست به نيازی که زدنمی حرف بلند بلند انقدر. ايستادم اتاقش در مقابل. باشن رنازف اتاق توی که دادم احتمال

 !نبود

 ...رو عکسش ببينم: فرناز

 :ثانيه چند از بعد

 !هلوييه چه نشه کوفتت وای -

 !تر آروم! شنونمی االن هيس: آرشين

 !کرد برخورد ديوار با در که طوری به کردم باز محکم رو در و ندونستم جايز اين از بيش رو موندن در پشت

 ؟ بشنوه نبايد کی -

 :گفت و زد مصلحتی لبخند. کرد قايم پاش زير رو گوشی فرناز که ديدم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 147 

 ؟بهار اومدی اِ -

 :اوردم جلو رو ودستم نشستم فرناز پيش و رفتم جلو! بود شده گچ مثل دوشون هر رنگ

 رو هلو اون ببينم بده -

 رد پاش زير از رو گوشی!کرد اعالم رو موافقتش سر دادن تکون با هم آرشين.انداخت آرشين به نگاهی عاجزانه فرناز

 ينیب و لب و تيره ای قهوه هایچشم، خرمايی موهای، ساله هفت و بيست تقريبا بود پسری. گذاشت دستم توی و اورد

 :کردم آرشين نثار چشمکی و زدم صورت پهنای به لبخندی! متناسب

 !نشه فتتکو ميگه راست -

 :گذاشتم ش شونه روی رو دستم که نشوند هاشلب روی لبخندی زور به

 ! قرصه دهنم من نترس -

 : گفت ترس با و گرفت دستمو

 !ذارهنمی م زنده بفهمه رامتين اگه -

 :پرسيدم و کشيدم هم توی هامواخم

 ؟چرا -

 :کرد تر زبونش با هاشولب

 !رامتينه دوست آخه -

 : زدم لب ناباوری با! اومدمی آشنا برام عکس اين چرا فهميدممی حاال!انداختم سعک به نگاهی دوباره

 ؟بابک -
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 :پرسيد و اومد خودش به تر زود فرناز.بود مونده باز تعجب از دوشون هر دهن

 ؟بودی در پشت کی از تو -

 !رو عکسش ببينم گفتی که موقع همون نبودم در پشت زياد -

 : گفت درومده حدقه از هاىچشم همون با آرشين

 ؟دونیمی کجا از رو اسمش پس -

 :انداختم باال شونه تفاوت بی

 !ديدمش چون -

 : گفتن همزمان

 ؟ديديش -

 :زدم ای موزيانه لبخند

 ... تازه اوهوم -

 : دادم ادامه تر بدجنس لحنی با!کردممی تصور گوش تا دو رو آرشين و فرناز لحظه اون در

 ؟شدی آشنا باهاش چطور خيال بی رو اينا حاال! دبو نواز مهمان هم زيادی -

 :پيچيد هم توی هاشوانگشت

 خودش جذب رو من ش مردونه اخالق چيز همه از بيشتر! شدم آشنا باهاش ببينم رو رامتين بودم رفته که روزى -

 ...بعدش و رداو قهوه برام بعدش!اونه شرکت فعال عضو تنها گفت و خنديد مردونه.  نبود شرکت توی کس هيچ!کرد
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 ره به نگاهی تعجب با و اورد باال رو سرش!بوديم زده زل بهش و بوديم گذاشته هامونچونه زير هامونودست فرناز و من

 : گفت و انداخت دومون

 ؟کنممی تعريف داستان دارم مگه؟ بيارم تخمه -

 :گفتم

 ؟جذابه همه اين کجاش داستان -

 :شد بلند جا از زده شتاب و انداخت ساعتش به نگاهی آرشين!کرد ييدتا رو حرفم سر دادن تکون با هم فرناز

 ؟چنده ساعت گيننمی آدم به چرا سرم تو خاک -

 : گفت پوشيدمی هاشوکفش که حالی در و رفت بيرون اتاق از

 !داشتم قرار بابک با -

 رفتن بيرون با همزمان.کرد فظیخداحا فرناز و من با هم حين همين در.گرفت رو بابک یشماره و اورد در رو گوشيش

 .شد عمارت وارد مامان،آرشين

 شآغوش توی رو خودم و کردم سالم. کردم تند پا سمتش به. لنگيدمی رفتن راه توی جديدا. کردم دقت رفتنش راه به

 :کرد جدا خودش از رو من زور به.کردم پرت

 .شدم خفه عزيزم -

 :بوسيدم رو اشگونه

 .دارم دوست خب -

 :بوسيدم متقابال و خنديد

 .عزيزم دارم دوست منم -
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 حال در معمول طبق و بود تراس توی رامتين. کردم دنبال رو نگاهش رد. کرد نچی نچ لب زير و کشيد باال رو نگاهش

 !بود کشيدن سيگار

 هامچشم به رو مشکيش هایچشم و اورد پايين رو سرش و کرد حس رو نگاهم سنگينی که بود آسمون به نگاهش

 ور دودش و زد سيگارش به عميقی پک؛ کرد نزديک هاشلب به رو سيگارش بگيره ازم رو نگاهش که اين بدون. دوخت

 !کرد هدايت بيرون به عميق دم باز يک با

 رو گارشسي عصبانيت با يهو که بودم شده ماتش.بودند شده مخفی سيگارش دود پشت که بودم شده هايیچشم مسخ

 مامان.  انداختم باال ای شونه!شد اتاقش وارد محکم هايیقدم با زد چنگ رو موهاش اينکه از دبع و کرد پرت زمين روی

 .رفتم باال ايوان هایپله از و کشيدم عميقی نفس. داخل بود رفته که بود وقت خيلی

*** 

 :رامتين

 بی و رسوندم اتاق به رو خودم محکم هايیقدم با و زدم چنگ موهام توی. کردم لهش و انداختم زمين روی رو سيگار

 .شدم کشيده آرايش ميز سمت به اراده

 زمين روی رو ميز روی وسايل و هاادکلن یهمه حرکت يک با و کردم چفت هم روی حرص از رو هامدندون

 زمزمه بل زير. بودم رسيده جنون مرز به.زدمی دامن خشمم به بيشتر هاادکلن و عطر هایشيشه شکستن صدای.انداختم

 :دمکر

 !نبايد؛شدمی طوری اين نبايد -

 لقف توی رو کليدش و رفتم در سمت به در تق تق صدای شنيدن با.بود پوشونده اشک از ای پرده رو هامچشم جلوی

 .چرخوندم
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 رس الجرعه طوالنی نگاه يه از وبعد کردم باز رو درش و برداشتم رو يکيشون.  کشيدم بيرون رو هابطری تخت زير از

 باز رو در تا کردمی التماس که رو بهار صدای نه. نشنيدم هيچی ديگه. بستم رو هامچشم و افتادم تخت ویر. کشيدم

 .بود شده حک السا اسم روش که گوشی زنگ صدای نه و کنم

*** 

 مبرداشت تخت کنار عسلی روی از رو گوشی و دادم بدنم به قوسی و کش.بود عرق از خيس بدنم. کردم باز رو هامچشم

 !بود شب سه؛کردم نگاه ساعت به و

 بايد؟! بود افتاده اتفاقی چه بخوابم که اين از قبل بياد يادم که اوردم فشار مغزم به. داشتم السا از پاسخ بی تماس هشت

 ازب رو در و چرخوندم قفل توی رو کليد.رفتم اتاق در سمت به. گرفتنمی خوابم طوری اين. رسوندممی آب به رو خودم

 . کردم

 باال ابرويی زمين روی یشکسته هایشيشه ديدن با. انداختم اتاق به ونگاهی کردم روشن رو چراغ. خورد زمين به چيزی

 هخوابيد اتاق در پشت که اين مثل!شد ثابت بهار روی نگاهم که برگردوندم رو سرم؟ بود من کار هااين یهمه.انداختم

 !بود افتاده زمين روی در شدن باز با که بود

 هي با و کشيدم موهاش روی رو دستم. بودن زده بيرون روسريش از لختش و طاليی موهای. زدم زانو زمين روی کنارش

 باز رو هاشچشم، اشگونه روی دستم تماس با. بود مونده اشگونه روی اشک رد! کردم مخفيشون روسری زير حرکت

 : گفتم پچ پچ شبيه صدايی با و شدم خم صورتش روی.کرد نگاه اطرافش به گيجی با و کرد

 ؟عزيزم خوابيدی جا اين چرا -

 سر با ور دهنش آب که کردم نگاهش مهربونی با! کرد نگاه بهم شده گشاد هایچشم با و نشست و شد بلند فشنگ مثل

 :گفت پته تته با.داد قورت صدا و

 ؟خوبه... خـ... حالتون..حـ -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 152 

 با.رفتم بيرون اتاق از و شدم بلند زمين روی از؟! بود شده چم من.مکشيد هم توی رو هاماخم و کشيدم سرم به دستی

 .گرفت جون هامچشم جلوی حقايق تمام و اومدم در گيجی حالت اين از دوش شدن باز

**** 

 دمز لبخند رضايت روی از روم پيش بزرگ باغ ديدن با. کرد هدايتم داخل به و گذاشت کمرم پشت رو دستش فجر آقای

 و بهترين زا يکی شک بی.

 : داد پاسخ و زد نمايی دندان لبخند که کردم تشکر! بود تهران هایباغ ترين بزرگ

 !نداره رو دامادم قابل کنممی خواهش -

 :کرد اشاره داخل به!کنم مخفی ديدش از رو پوزخندم کردم سعی

 .کنين ديدن هم داخل از بفرماييد -

. بشم وارد من اول تا کرد اشاره و کرد باز رو رنگ ای قهوه در. رفتم باال ايوان بلند یپله شش از و دادم تکون سری

 النس رنگ کرم هایسراميک. کردم نگاه سالن به مبهوت و مات. شدم وارد و کشيدم رنگم طوسی اسپرت کت به دستی

 :زدم لبخندی رضايت با. دادمی نشون تر بزرگ رو

 عاليه -

 .پيچيد سالن توی صدام انعکاس سالن بودن خالی دليل به

 "...عاليه... عاليه...عاليه"

 بعد.گرفتم رو عمارت یشماره. شدم خارج سالن از" اجازه با "گفتن از بعد و کشيدم بيرون کت جيب توی از رو گوشيم

 :پيچيد گوشی توی عطيه صدای بوق سه از

 بفرماييد -
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 :گفتم تند تند. نداشتم پرسی احوال وقت

 .بياره)...( آدرس به برام رو هستن اتاقم توی که ايیتابلوه بفرست رو يکی عطيه -

 .برگشتم سالن به و کردم قطع رو تماس "چشم" شنيدن از بعد

 ىهاکفش از رو نگاهم. کرد جلب رو توجهم السا هایکفش تق تق صدای که بودم ساختمون جاهای بقيه ديدن مشغول

 رو خودش ثانيه از کسری در و زد برق هاشچشم ديدنم با. دادم سوق آرايشش از پر و جذاب صورت به قرمزش براق

 .کرد پرت آغوشم توی

 !بينمتمی که حالم خوش خيلی -

 چه ره خواست مى دلم. بود کرده نفوذ بينيم پرزهاى ترين انتهايى تا شيرينش بوى؛نداشتم دوست اصال رو عطرش

 هاشعيب گذره مى که روزى هر چرا؟! گيره مى امنش کجا از حس اين بدونم بودم کنجکاو. کنم دورش خودم از تر سريع

 :گفتم و زدم کجى لبخند.کردم جداش خودم از؟! شه مى آشکار برام بيشتر و بيشتر

 !طور همين منم -

 : گفت متفاوت و خاص لحنی با و نشوند هاشلب روی رو مصنوعيش لبخند سريعا اما؛ ماسيد لبش روی لبخند

 !بود شده تنگ برات دلم خيلی -

 !کرد بيشتر باهام رو ش فاصله السا فجر آقای اومدن اب

 رفتهگ خاص ای جلوه ما هایباعکس سالن؛ بود السا با حق. کردند نصب ديوار روی السا یسليقه طبق و اوردن رو تابلوها

؟ دادمی نشون خودش از العملی عکس چه بود جا اين االن اگر.بست نقش هامچشم جلوی بهار یچهره ناخودآگاه!بود

 داشص!«قشنگه خيلی:» گفتمی آروم دلنشينش لحن اون با و انداختمی پايين سرشو.شد مى سرخ هاشگونه حتما

 .پيچيد سرم توی

 .قشنگه خيلی... قشنگه خيلی... قشنگه خيلی -
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 رو شهاچشم و کرد نزديک بهم رو خودش لبخند با السا! شد جمع حواسم، زدمی ام شونه به که کسی دست یضربه با

 :دوخت هامچشم توی

 .بشن آماده اجرا شب برای تا کنن تمرين و جا اين بيان تا کن خبر رو هامدل عزيزم -

 :پيچيد گوشی توی سميعی خانم صدای. گرفتم رو شرکت یشماره و دادم تکون سر

 بفرماييد آرا مد شرکت -

 رگروهس عنوان به بگو بگير تماس، آريان آقای، سوم نفر با ميزه روی برگه يه اتاقم توی برو کن لطف سميعی خانم -

 رایب بيان)...( آدرس به که بگيره تماس باهاشون بگو آريان آقای به بده هم رو آقايون یبقيه یشماره. شده انتخاب

 .تمرين

 چشم -

 .اومدم بيرون باغ از مختصر خداحافظی يه از بعد و کردم قطع رو تماس

 فرناز و بهار داد و جيغ صدای متوجه عمارت به ورودم محض به.روندم تعمار سمت به و شدم ماشين سوار

 ههم اين دليل که شدم کنجکاو.اومدمی عمارت پشت از صداشون!کردمی سوراخ رو مغزم مته مثل دخترها هایجيغ.شدم

 ! بدم تذکر بهشون بود الزم اگه و بفهمم رو صدا و سر

 زبا آب سردی از دهنم... که گشتممی دنبالشون چشم با وداشتم سوندمر عمارت پشت به رو خودم آروم هايیقدم با

 نگاه بود گرفته طرفم به رو آب شلنگ که فرناز به اخم با!شد منجمد هامرگ توی خون کردم احساس و موند

 برای که طوری به.شد سفيد گچ مثل رنگش امبرافروخته صورت ديدن وبا اورد باال هامکفش از آروم رو نگاهش!کردم

 !کشهنمی نفس ديگه کردم حس لحظه يک

*** 

 :بهار
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 :عجزناليدم با و کردم بلند آسمون سمت به رو دستم

 ؟اشياست پالستيکی جعفر آخه؟بگم کی به دردمو من خدا ای -

 .اومد جلو قدم چند و زد کمرش به رو دستش

 !شدم برنده من که نداری باور هنوز تو که اين مثل نه -

 روم هم آب قطره يک حتی اگه مطمئنا هوا سردی به توجه با. برداشت باغچه توی از رو شلنگ حرف اين دنبال به و

 !خوردممی سرما شدمی پاشيده

 :ردمک التماس جيغ به شبيه صدايی با و اوردم باال تسليم ینشونه به رو دستم که اومد جلو و زد خبيثی لبخند

 ...بردی تو... قبول اصال... مامانت جون...  نکن رو کار اين... نه -

 :انداخت باال ابرويی

 !شدم برنده که بدم نشون بايد من نچ -

 : کشيدم جيغ

 !کردم قبول باغچه همين هایکرم جون به؛ کنار بذار رو شلنگ مامانت جون فرناز -

 :غريد ش شده چفت هایدندون بين از و داد فشار هم روی رو هاشلب حرص با

 ؟!هان! هباغچ هایکرم جون به -

 و دادم خالی جا بشه پاشيده سمتم به آب هایقطره که اين از قبل اما؛ گرفت سمتم به رو آب شلنگ حرکت يه با و

 رنگش .انداختم بهش دقيقی نگاه! کشيدم بيرون ته تا رو زبونم و گرفتم فرناز طرف به رومو. زدم لبخند پيروزمندانه

 !دترسيمی چيزی از که اين مثل و بود پريده
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! کشيدم یبلند "هين" ناخودآگاه بود شده خيس کامال که لباسی و رامتين ديدن با. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 تا. ردمکمی تهی قالب داشتم ش خيره نگاه زير. انداخت من به خشم از مملو نگاهی و داد تغيير رو نگاهش مسير رامتين

 ور گردنش که بود نمونده چيزی؛ گردنش رگ و بود شده منقبض کشف. بودم نديده عصبی انقدر رو رامتين حال به

 .ببرم بين از چطور رو موحش و سنگين جو اين دونستمنمی!بزنه بيرون و بشکافه

 :گفتم دهنم آب دادن قورت از بعد و کردم تر زبون با هامولب!بود خواهی معذرت راه تنها

 ...دادمنمی خالی جا اگه، شد من تقصير همش... ببخشيد -

 :زد فرياد عصبی و کرد قطع رو حرفم

 ...ضمن در؟ کودک مهد کردين رو عمارت؟ انداختين راه که بازيه بچه چه اين -

 :گفت و انداخت فرناز به وحشتناکی نگاه

 !بود ای ديگه کس کردمی خواهی معذرت بايد که اونی -

 !دورشد محکم هايیقدم با و برگردوند رو روش

 :گفت حرص با و کرد ريز رو هاشچشم. انداختم فرناز به نگاهی فهکال و کشيدم پوفی

 ! بردم من ولی -

*** 

 هوا به متر دو صداش با که بودم شوک توی هنوز! جديه کامال که بود مشخص ش چهره از. کردم نگاهش تعجب با

 .پريدم

 ؟کنیمی نگاه رو من ايستادی چرا پس -

 :دادم تکون شدت به رو سرم
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 !ميرم االن...مچش...چشم -

 مثل شيدک طول دقيقه سه از کمتر که پوشيدنش از بعد و کشيدم بيرون کمد از مانتويی و رفتم اتاقم سمت به عجله با

 .افتاد راه به و انداخت بهم رضايت روی از نگاهی.رسوندم ماشين به رو خودم و کردم عبور حياط از دو حالت با هميشه

 ادب و برق مثل زمان و کشيدمی عربده زبان انگليسی یخواننده و کردمی انندگیر جديت با رامتين که مدتی تمام

 نباش داشته اجرا توش قراره که رو سالنی که کرد درخواست ازم رامتين چرا. بودم شده غرق افکارم توی من گذشتمی

 رو من؟ دادمی اهميت من به رامتين؟ باشه خوبی ینشونه تونستمی اين؟ باشه مهم براش من نظر بايد چرا؟ببينم رو

 ميشهه مثل و بود جلو به مستقيم نگاهش؛ دوختم چشم رامتين به. شد پاره افکارم یرشته ماشين توقف با؟! ديدمی

 متونستمی کاش ای!کردمی ديوونم داشت موهاش توی کشيدن دست یوسوسه.بود زده شونه باال سمت به رو موهاش

 که میاس همون با کنم صداش شده که هم بار يک برای تونستممی کاش. کنم جربهت رو کردنشون لمس ديگه بار يک

 نگاهشو. برگشت طرفم به و کرد حس رو نگاهم سنگينی!اضافه و مزاحم القاب بدون؛ رامتين بگم. داشتم دوست هميشه

 حبس م سينه توی نفس. دادم قورت نامحسوس رو دهنم آب که کرد مکث هاملب روی آخر در و چرخوند صورتم توی

 و بود رفتهگ گر تنم ش خيره نگاه از! بود ديگه دنيايی توی انگار اصال و نبود معمولی نگاهش. افتاد تپش به قلبم و شد

 :شد پياده ماشين از و شد عوض نگاهش حالت يهو که کشيدم لبم روی رو زبونم. بود رفته باال قلبم ضربان

 پايين بپر -

 : کردم زمزمه لب زير و دادم بيرون دگیآسو با رو امشده حبس نفس

 !بودها نزديک -

 اب بود بزرگی العاده فوق باغ. کردم حيرت باغ یمحوطه ديدن با. رسوندم رامتين به رو خودم و شدم پياده ماشين از

 ودمب دوخته چشم اطرافم به حيرت با که طور همين! بود شده ساخته کار همين برای که انگار پيشرفته فوق معماری

 !پيچيد محوطه توی زن يک و مرد چند یقهقهه صدای
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 شونه ویر شالش و بود مرد شيش با صحبت مشغول که السا ديدن با. رفتيم سالن سمت به کنجکاوی با رامتين و من

 فکر خودم با! بود زده زل بهشون تفاوت بی که انداختم رامتين به نگاهی و دادم تکون تاسف روی از سری.بود افتاده ش

 !«قديم مردهای هم مرد:» کردم

*** 

 :رامتين

 بهم خودشو و گرفت فاصله بقيه از؛ کرد تغيير صورتش رنگ و ماسيد لبش روی لبخند ديدنم با. کرد نگاه بهم و برگشت

 !شدمی حس کامال بودنش مصنوعی که زد مصلحتی لبخند. رسوند

 ؟برگشتی شد چی؛ عزيزم سالم -

 :گفتم جدی و سرد لحنی با سوالش به توجه بی و مدوخت سالن اطراف به رو نگاهم

 ؟کجان فجر آقای -

 :گفت دلخوری با و کشيد موهاش توی دستی

 .رفت بيايی که اين از قبل دقيقه چند -

 :گفت دوستانه غير لحنی با و چرخوند بهار سمت به رو هاشچشم

 ؟کنیمی کار چی جا اين تو -

 : گفتآرومی نلح با و انداخت پايين و سرش هميشه مثل

 ...خواستن رامتين آقا -

 :گفتم السا به خطاب و پريدم حرفش توی

 !هست هم بهار، هستم من جا هر بعد به اين از -
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 ننشد ديده برای. بزنم محوی لبخند شد باعث بهار گرد هایچشم! شدممی عصبی بهار مظلوميت اين از اوقات گاهی

 :فتگ عصبی و زد کمرش به رو دستش السا! برگردوندم رو صورتم و شيدمک هاملب روی رو دستم موقع بی لبخند اين

 ؟هستن ايشونم هستی تو هرجا که باشن کی خانم بهار! شنوممی جديد هایحرف؟ بله بله -

! ودمب کرده تحريک رو السا حسادت و بودم رفته تند زيادی. گرفتم گاز داخل از رو لبم اشکشيده " بهار " شنيدن با

 من ینهعجوال و اشتباه پاسخ و داشتم قرار سختی راهی دو توی. ببينه صدمه قضيه اين از بهار بدم اجازه ستمتوننمی

 :گفتم اجبار به! کنه تباه رو امآينده تونستمی

 !منه شخصی خدمتکار بهار -

 هاشمچش توی غم ستننش و بهار رنگ پريدن متوجه.انداخت بهار پای سرتا به آميز تحقير نگاهی و خنديد حرف اين با

 و نبينه رو اشکش کسی تا چرخيد چطور که ديدم و کردمی فرو دستش گوشت توی هاشوناخن چطور که ديدم و شدم

؛ افتاد آريان به نگاهم! دادنمی نشون رو اين امچهره اما؛ کردم خواهی عذر بهار از دلم توی! نزدم دم و ديدم رو همه

 .آريان اميرسام

 !دادمی قورت رو السا درسته داشت ش دريده و آبی هایچشم اون با! اومدنمی خوشم اصال ساال به نگاهش از

 هایمچش رنگ به هاشچشم رنگ نسبی شباهت خاطر به شايد. کردم انتخاب سرگروه عنوان به اونو چرا فهممنمی اصال

 و ودنب زده حلقه هم دور که مرد شيش سمت هب و گرفتم فاصله بهار و السا از!ای کننده قانع دليل چه؛ زدم پوزخند.بهار

 .رفتم بودن گو و گفت مشغول

 :گفتم مرد شيش به خطاب مکثکمی با.کردن سکوت ديدنم با

 خوادنمی دلم اصال. کنين تمرين خوب. کنين آماده اجرا برای رو خودتون دارين وقت ديگه ماه سه، دو نهايت تا امروز از -

 ...ببينم نقصی کارتون توی

 :دادم ادامه و گذاشتم اميرسام یشونه روی رو ستمد
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 ميون در ايشون با داشتين مشکلی اگر و کنين توجه هاشونراهنمايی به. شدن انتخاب سرگروه عنوان به اريان آقای -

 !بذاريد

 :گفتم و انداختم اميرسام آبی هایچشم به نگاهی بهشون توجه بی.گرفت صورت هامدل یبقيه بين پچی پچ

 .کنيد شروع رو کارتون -

 .کرد راهنمايی باغ یمحوطه به رو همه و داد تکون سر

*** 

... آهان... بديد قرار چپ پای جلوی رو راست پای بعد... خوبه... جلو به چپ پای اول. بگيريد نظر در فرضی خط يه -

 مرسی

 . دوختم چشم اطراف به و گرفتم اميرسام از رو نگاهم

 هايیقدم با.بود خيره رو به رو به هدف بی و بود نشسته، بود شده نصب باغ یحاشيه در که هايینيمکت از يکی روی بهار

 رفتم سمتش به محکم

 مراه به عميق پک يک از بعد.کردم روشنش و اوردم بيرون جيبم از سيگاری؛ايستادم حرکت از قدميش يک توی اما

 .نداد تغيير رو شنگاه امامسير؛ کرد کوتاه یسرفه چند بهار.دادم ادامه

 پاشو -

 عقب.دکشي مانتوش به دستی و شد بلند نيمکت روی از جديم یچهره ديدن با.برگردوند طرفم به رو سرش حوصله بی

 :کردم اشاره ديوار روی هایعکس به.شد سالن وارد من از تبعيت به هم بهار. رفتم سالن سمت به و کردم گرد

 ؟چطوره -

 : گفت آروم و انداخت پايين رو سرش شتمدا رو انتظارش که چيزی طبق
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 !قشنگه -

 .بشم قدش هم تا شدم خمکمی و شدم نزديکش

 ؟نداری پيشنهادی... تو خب -

 راست رو کمرم.دوخت گردنم به رو نگاهش و داد قورت رو دهنش آب.خورد گره هم توی نگاهمون اورد باال که رو سرش

 .زدم موهام به چنگی و کردم

 .رفتم فرو شيرين ای خلسه توی آرومش صدای با که دادم بيرون عصبی رو نفسم... من... من

 داشته هم زنده موسيقی که بهتره، نباشه کننده کسل اجرا شب که اين برای بگم بايد خوايينمی رو من نظر اگه خب -

 !باشين

 :انداختم باال ابرويی

 ؟زنده موسيقی -

 !جا اين بيان شننمی اپ پارچه تا چند ديدن برای که مردم ديگه بله -

 !باشه برنامتون توی هم زنده موسيقی که بهتره. زنيدمی خوب خيلی رو گيتار هم خوبه صداتون هم که هم شما

 :انداختم باال ابرويی

 ؟زنممی خوب گيتار هم خوبه صدام هم من دونیمی کجا از وقت اون! آهان -

 ...که بزنه حرفی تا دکر باز لب؛ کرد پا اون و پا اينکمی و شد دستپاچه

 !کردن خلوت باهم خوب کلفتش و رامتين آقا به به -

 به بهار بقل شدن تکه تکه صدای! منه خدمتکار بهار که گفتمنمی و شدممی الل کاش ای. کردم نگاه السا به و برگشتم

 :زدممی فرياد و شزدممی خوردمی تا خواستمی دلم. بودن شده ابری هاشچشم آسمون هم باز!رسيد هم من گوش
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 !کنه خردت رسهمی راه از که ناکسی و کس هر نذار بگو چيزی يه لعنتی آخه د -

 !کردممی دور السا چشم از تر سريع چه هر رو بهار بايد. بود شده سخت برام عذاب همه اين تحمل ديگه

 : گفتم دستوری لحنی با هميشه مثل و انداختم بهار به نگاهی

 !بريم -

 :زد کمرش به رو دستش السا

 ؟سالمتی به کجا؟ بله بله -

 !نرسونم آسيبی بهش تا کردم کنترل رو خودم خيلی و کردم مشت خشم از رو هامدست

 .گردمبرمی و عمارت رسونممی رو بهار -

 .اومد دنبالم شمرده و آروم هايیقدم با هم بهار.رفتم بيرون در از

*** 

 :بهار

 یههم.کردمی درد قلبم.داشت ترديد گفتن توی اما؛ بزنه حرفی خواستمی انگار. کرد بسته و باز رو هاشلب بار چند

 بهم نگاهیچشمی زير. شد اشک از پر چشمم یکاسه ثانيه يک عرض در.سوختمی هامچشم و کردمی درد وجودم

 وشبختانهخ. شدم پرت جلو به که بود ناگهانی حرکتش انقدر. کوبيد ترمز روی پاشو اشکيم هایچشم ديدن با که انداخت

 :بيدکو فرمون روی فريادش صدای با زمان هم!کشيدرومی انتظارم اتفاقی چه نبود معلوم وگرنه بود بسته کمربندم

 السا به لعنت...  من به لعنت اه -

 و شتگذا فرمون روی رو سرش.کردم نگاه بهش بود اومده در لرزه به مردمکش و زدمی دو دو ترس از که هايیچشم با

 :اومد حرف به باالخره دقيقه چند از بعد
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 !بود خودت خاطر به فقط زدم رو حرف اون اگه زدممی رو حرف اون نبايد من -

 اون رو من حال اصال. کرد زبون و خوار دختره اون جلوی رو من؟ بود خودم خاطر به.کردم نگاه بهش اشکی هایچشم با

 ولی مباش قوی شايد. دخترم يه من؟ فهميد کرد پرتاب سمتم به رو آميزش تحقير نگاه رحمی بی با السا که ای لحظه

 .کنهمی خرد بيشتر رو من داره لحظه هر رامتين و دارم غرور، دارم احساس من!  نيستم که سنگ از ديگه

 موهاش توی کالفه که کردم نگاهش فقط.نبودم شکايت و گله اهل وقت هيچ.داشتم نگه دلم توی رو هاحرف اين یهمه

 .شد پياده ماشين از و زد چنگ

 دو... کپ يک:  شمردن به کردم شروع.زدمی پک وقفه بی.کرد روشنش عصبانيت با و اورد در جيبش توی از رو سيگارش

 ...پک سه... پک

 ور نفسم. پيچيد ماشين توی سيگار بوی ورودش محض به. شد ماشين سوار.اومد جلو و انداخت زمين روی رو سيگار

 ورد آور خفقان فضای اون از و پريدم بيرون سرعت به ماشين توقف با! نده آزارم اين از بيشتر بوش تا ردمک حبس

 .باشه عمارت توی مامان که کردم آرزو! شدم

 مارتع به ورودم با. بود ايستاده جا همون هم هنوز رامتين؛ کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم رسيدم که در جلوی به

.  شدم نسال وارد و رفتم ورودی در سمت به حالی بی با! رفت رامتين و پيچيد محله توی ماشين هایکالستي جيغ صدای

 .شدم نزديک بود گردگيری مشغول که عطيه به

 سالم -

 .گذاشت قلبش روی رو دستش و خورد تکونی ترس از نبود من به حواسش و شدم نزديک بهش پشت از چون

 ؟خوبی... ردیک جون نصف منو که تو دختر وای -

 !بترسونمتون خواستمنمی ببخشيد -

 :گفتم و چرخوندم ور اون و ور اين به رو سرم! نگفتم هيچی حالم از پس بگم دروغ خواستنمی دلم
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 ؟نبود تميزکاری مسئول فرناز مگه! بينمنمی رو فرناز -

 :کشيد ميز روی تر محکم رو دستمال

 !خريد واسه فرستادم اونو نداشتم رفتن بيرون حال من ولی چرا -

 ؟داريم مهمون خبره چه -

 :کرد پاک دستش پشت با رو پيشونيش روی عرق

 !نامزديه ديگه روز دو؟  کجاست حواست -

 .رفت سياهی هامچشم حرف اين شنيدن با؟ نامزدی

 اشک جوشش؟ هبش ديگه يکی دوماد قراره،من رامتين....  رامتين که بودم کرده فراموش چرا؟؟ بودم کرده فراموش چرا

 .کردم حس هامچشم توی رو

 :پرسيد نگرانی با و گرفت دستش توی رو بازوم عطيه

 ؟خوبه حالت؟ شد چی -

 :گفتم اومد بيرون چاه ته از انگار که صدايی با و دادم قورت رو بغضم

 ؟اتاقم توی برم کنين کمک ميشه -

 رو اقمات در.انداختم دوشش روی رو وزنم سنگينی. مبود ممنون ازش بابت اين از و! کلمه يک حتی نپرسيد سوالی هيچ

 لمس رانگا! بود گذاشته تنهام که خوب چه.شنيدم رو در شدن بسته صدای. بکشم دراز تخت روی تا کرد کمک و کرد باز

 .نداشتم رو بدنم از جايی هيچ دادن حرکت توانايی و بودم شده
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 "من" زدمی لبخند وقتی که آخ. بست نقش ذهنم توی نرامتي جذاب و مردونه یچهره. شدم خيره اتاق سقف به

 اتاق در ؟داشتم وقت مردن تا ديگه روز چند راستی! بياد يکی به همه اين لبخند يه که کردمنمی فکر وقت هيچ!مردممی

 .بودم حرکت بی هم باز؛شد باز

 ؟جونم بهار شده چی -

 !رو شديدش هایتکون اون از بعد و کردم حس ام شونه روی رو دستش! بود فرناز به متعلق نگران صدای اين

 !بگو چيزی يه خدا رو تو؟ ای زنده.... بهار... بهار -

 يرونب چاه ته از انگار که صدايی با، ديدنمی اتاق سقف جز چيزی هامچشم هم هنوز که درحالی و کردم تر زبون با رو لبم

 :گفتم اومدمی

 فرناز -

 .شدم زد دستم روی که ريزی یــوسه بـ متوجه

 ؟فرناز جان -

 :دادم ادامه

 !بشه برگزار بد رامتين نامزدی خوادنمی دلم اصال؟ خريدی خوبی هایميوه -

 !بابا باباشون گور -

 :زدم صداش لرزون صدايی با.شد جاری م گونه روی اجازه بی اشکم

 فرناز -

 ؟من یبرا؟ کردمی گريه چی برای اون.شنيدم رو بينيش آب کشيدن باال صدای

 ؟جانم -
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 ؟نه بدبختم خيلی من -

 :بوسيد رو ام گونه و کرد پاک رو هاماشک

 .باش محکم بهاری تو؟ بدبختی تو گفته کی -

 ؟!سنگ بود نوشته بهار پيشونی روی مگه.شدامانمی؛ کردم تکرارش خودم با بارها که بود ای جمله دقيقا اين

 :گفت لب زير فرناز

 ؟گرفتینمی زن حاال مردیمی رامتين بميری ای -

 هايیمچش وبا برگشتم سمتش به و دادم تکون زحمت به رو گردنم!لرزوند رو پشتم حرفش کردن پيدا حقيقت از ترس

 :گفتم و گرفتم دستشو. شدم خيره هاشچشم توی زدمی دو دو که

 صلب ازم رو حرفی هر زدن یزهاجا و شد وارد مقدمه بی هقم هق چون؛  بدم ادامه رو حرفم نتونستم....بميره اون اگه -

 !کرد

*** 

 :رامتين

 ایهمدل،آقا هایمدل بر عالوه. شدم محوطه وارد!برسم مقصد به تر سريع خيلی که شد باعث اين و روندممی سرعت با

 که بود هنشست نيمکتی همون روی. گشتم السا دنبال چشم با و گرفتم ازشون رو نگاهم. بودند تمرين مشغول هم خانم

 فکارما کردم سعی سر دادن تکون با بست نقش هامچشم جلوی بهار غمگين یچهره.بود نشسته بهار پيش ساعت يک

 :گفت خاصی لحن با و زد نمايی دندون لبخند. رسوندم بهش رو خودم! بودم متنفر نيمکت اون از. بزنم کنار رو

 . رفت فرستادی رو دختره اون شد خوب؟ عزيزم اومدی اِ -

 :داد ادامه یخاص حرص با
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 ؟اشی راننده مگه. رسونديش خودت نيومد خوشم اصال ولی -

 :گذاشتم چپم پای روی رو راستم پای و نشستم نيمکت روی

 .گشتبرمی هم من با بايد پس بود اومده من با اون -

 :کرد ريز هاشوچشم

 !متنفری ازم کنممی فکر اوقات گاهی -

 روش به لبخندی و برگردوندم سمتش به رو صورتم؛ کردم مشت نامحسوس رو دستم و سابيدم هم روی رو هامدندون

 :پاشيدم

 ؟باشم متنفر ازت تونممی چطور عاشقتم من -

 : گذاشت م گونه روی رو دستش و زد لبخند متقابال

 !عاشقتم منم -

 :گفت و دزديد ازم رو هاشچشم. بودم کالمش صداقت دنبال هاشچشم توی

 ؟!کنیمی گامن طوری اين چرا... اِ -

 ؟داری مشکلی شما؛ کنممی نگاه خودم خانم به دارم -

 :انداخت باال ابرويی

 !بود شده تنگ ت عاشقانه هایحرف برای دلم که کنممی اعتراف -

 :شدم بلند نيمکت روی از

 !بخوريم عاشقانه بستنی يه بريم پاشو پس -
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*** 

 پرداخت از بعد و گرفتم تحويل رو هابستنی! ميرم تهش ات امامن؛ بسته بن جاده اين ته. کردممی پوچی احساس

 .رفتم ماشين سمت به پولشون

 ورتص ای مکالمه هيچ انگار که کرد وانمود طوری و انداخت پاش روی رو گوشی ديدنم با. بود گوشيش با صحبت حال در

 !نگرفته

 بستنی .کردم نگاه بود کردن چکه مرز در که بستنی به و گرفتم ازش رو نگاهم سريع اما؛ انداختم بهش مشکوکی نگاه

 داشص آروم.گرفت ازم رو بستنی و زد لبخند.گرفتم السا سمت به رو سالم بستنی و برداشتم خودم برای رو شده آب

 : زدم

 ؟السا -

 : داد جواب نخوره لبش به بستنی کردمی سعی که طور همين

 ؟جانم -

 ؟بکنم خواهشی يه ازت ميشه -

 : دادم ادامه.شد خيره بهم کنجکاوی با و داشتبر خوردن از دست

 رو اون من که بشه باخبر موضوع اين از مامان اگه. مامانه دوست ترينصميمی دختر اون باش نداشته کاری بهار با -

 !ميشه بد خيلی، کردم خودم شخصی خدمتکار

 از. داشت فرق بقيه با بهار اما! ديگران احتینار از نه و قهر از نه، سرزنش از نه... ترسيدمنمی هيچی از من؛ گفتم دروغ

 : گفت و کرد نزديک دهنش به رو بستنيش تفاوت بی! گرفتمی لجم کنه دفاع حقش از تا نداشت عرضه انقدر که اين

 باشه -

 !شدم ور حمله بستنی سمت به "ممنون" گفتن از بعد و زدم لبخندی
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 !تر آروم يکم! خودته واسه همش بستنی عزيزم -

 :انداخت باال هاشوشونه که کردم نگاهش فهکال

 خودتم ابروی نگران من! نخور تر آروم خب -

 .شدم خوردن مشغول حرفش به توجه بی؟! رفتمی آدم ابروی خوردن بستنی يک با واقعا.انداختم اطراف به نگاهی

 .کردم حرکت و زدم استارت؛ کردم پاک رو نوچم هایدست و برداشتم دستمالی

 !رفت سر م حوصله بذار ترانه يه رامتين -

 ؟س کننده کسل خيلی بودن من با -

 :زد گره هم توی ابروهاشو

 ؟رامتين چته تو -

 . دادم بيرون سوزناک رو نفسم

 !هيچی -

 کردم روشن رو پخش

 .پيچيد ماشين توی باراد صدای

 چشمامه جلوی چهرش که هست نفر يه -

 باهامه بهم نزديک که هست نفر يه

 کوبهمی اون واسه قلبم که تهس نفر يه

 خوبه من یواسه تنها که هست نفر يه
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 داره باور و عشقم اون نيست تو مثل اون

 زارهمی واسم جونشم نيست تو مثل اون

 کوبهمی من واسه قلبشم نيست تو مثل اون

 خوبه خيلی تو برعکس نيست تو مثل اون

♫♫♫ 

 اونه خاطر واسه کشممی نفس اگه

 اونه واسه مکشمی دست همه از

 شمنمی عاشق اون بعد بدون اينو

 عاشقشم گممی من بياد اون اسم که هرجا

 آرامش از پره عجيبه چشماش رنگ

 چقدر من که دونهمی خوب خودشم

 خوامشمی

 کرده کم و غمم راحت چه وجودش با

 کرده مصمم منو ديگه عشق اين واسه

 شناسهمی رو عاشقی اون نيست تو مثل اون

 اندازه بی داره دوسم نيست وت مثل اون

 ميشه نگرانم دائم نيست تو مثل اون
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 هميشه منه با قلبش نيست تو مثل اون

 اونه خاطر واسه کشممی نفس اگه

 اونه خاطر واسه کشممی دست همه از

 شمنمی عاشق اون بعد بدون اينو

 عاشقشم گممی من بياد اون اسم که هرجا

 نيست تو مثه اون -باراد

 !کنم مخفی ديدش از رو گرفتمی شکل لبم روی داشت که پوزخندی کردم سعی. کرد نگاه همب و برگشت

*** 

 :بهار

 ؟زده خودت خاطر به رو حرف اين گفت بعد خدمتکارشی تو گفت السا به؟ چی -

 :داد ادامه حرص با و زد کمرش به رو دستش

 .گيرممی رو حالش رممی االن وايسا -

 هایدندون الی از باشه شده کنترل صدام کردممی سعی که حالی در و حرص با. شد بلند جا از حرف اين دنبال به و

 :زدم صداش شدم چفت

 فرناز... فرناز -

 به!کنهمی ديوونه آدمو دختر اين هوف. کشيدم پيشونيم روی دستی. داد تاب هوا توی "بابا برو" ینشانه به رو دستش

 .ايستادم ازش فاصله با. رفتم دنبالش
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 به. ودب رامتين ومنتظر بود گرفته محکم رو صندلی. گذاشت هامبل کنار و برداشت رو بود سالن از ای گوشه که ندلیص

 بودن ديگران هایحرف و کارها به حواسش انگار و بود عصبی خيلی رامتين. نشنيدم که گفت بهش چيزی ورودش محض

 .بود شده غرق افکارش وتوی

 نگرفته ور خودش موقع به اگر! کشيد پاش زير از رو صندلی فرناز بشينه خواست تا و شد نزديک صندلی به مکثکمی با

 خارج ممبه و گنگ حالت اين از و نکشيد اماطولی؛ بود بهت توی اول یثانيه چند توی!اومدمی سرش باليی يه حتما بود

 و شد تر قرمز و قرمز صورتش رفته رفته و شد

 :زد فرياد

 ؟مريضی مگه بيشعور دخترِ -

 و رفت سمتش به!نداشت سودی ديگه پشيمونی ولی؛شده پشيمون کارش از چقدر که خوندممی فرناز هایچشم از

 !بودند شده گشاد ترس و اکسيژنی بی از فرناز هایچشم.گذاشت فرناز گردن روی وار حلقه رو هاشدست

 :کشيدم و تمگرف بازوشو و رفتم رامتين سمت به دو با و اومدم بيرون ستون پشت از

 .ميشه خفه االن خدا رو تو رامتين آقا -

 !بودند شده گشاد عجيبی طرز به هاشچشم و بود شده کبود صورتش فرناز

 :غريد ش شده کليد هایدندون بين از نبود خودش حال توی انگار که رامتين

 !م کيه من کنم حاليش بذار کن ولم -

 .چسبيد فرناز به بيشتر حرف اين با

 رد روت از ماشين با چندبار االن تا نبودی بهار دوست اگه جايی اين بهار اعتبار به فقط تو جون دختر نک گوش -

 !شدممی

 .کرد آزاد گردنش دور از رو هاشدست محکم فشار يک از بعد
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 نسبتا و هخصمان نگاه يک از بعد رامتين! زدمی پا و دست اکسيژن ذره يک برای. پيچيد سالن توی فرناز هایسرفه صدای

 .کرد ترک رو سالن طوالنی

 !بودن شده سنگين هاشنفس و کردمی خس خس اش سينه.بشينه مبل روی تا کردم کمک و گرفتم رو فرناز بازوی زير

 ؟خوبی -

 .داد تکون تاييد ینشونه به رو سرش زحمت به

 .نکردی گوش نرو گفتم بهت چقدر -

 :گفت بريده بريده و کرد سرفه بلندی صدای با

 !هاکردمی ام خفه داشت... راستی راستی...  روانی یپسره -

 :پيچيد ذهنم توی رامتين صدای

 "شدممی رد روت از ماشين با چندبار االن تا نبودی بهار دوست اگه"

 باراعت من حاال تا کی از؟بود ناراضی عمارت به ما اومدن از که نبود رامتين مگه؟بودم کی من مگه؟ نبود من دوست اگر

 ویت دستی.بود ايستاده سرم پشت عطيه.اومدم بيرون فکر از گرفت قرار م شونه روی که دستی با؟بودم کرده پيدا

 کشيدم صورتم

 ؟خانم عطيه جانم -

 .داره کارت رامتين آقا -

 :گفتم فرناز به خطاب و دادم تکون سری

 ؟شدی بهتر -

 :گفت بشه بلند صندلی روی از کردمی سعی که حالی در



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 174 

 !داره چيکارت قاتل قزميت ببين برو راحت خيالت؛ خوبم هآر -

 "تو ياب" گفت که صداش شنيدن با. زدم در. رفتم باال مارپيچ هایپله از و رفتم بيرون سالن از و کردم نگاهش چپ چپ

 دادیم تينرام بوی ايش نقطه هر که مکانی به... خصوصيش حريم به؛ اتاقش به شدن وارد برای هم هنوز. کردم باز رو در

 .برداشتم جلو به قدم چند و دادم بيرون رو نفسم! داشتم هيجان

 :گفت و زد لبخندی ديدنم با. بود ايستاده هاشلباس کمد کنار

 !دارم نياز اتسليقه به کنممی آماده شنبه پنج برای رو هاملباس دارم -

 رو السا هنوزم اون؟اومد در آب از غلط من هایحس تمام يعنی؟ کنه ازدواج السا با داشت تصميم هم هنوز؟ شنبه پنج

 .کردم نگاه بهش صداش شنيدن وبا دادم تکيه سرم پشت ديوار به رو دستم؟ داشت دوست

 ؟خوبه پيرهنه اين -

 ممراس برای حداقل لباس اين سفيدش چندان نه پوست وجود با. بود کاربنی آبی رنگ به ای ساده یمردونه پيراهن

 .ودنب مناسب،نامزديش

 : گفتم آروم بود زانوهام نشدن خم به حواسم تمام که حالی در

 نه -

 :کشيد بيرون کمد از شيری سفيد پيرهن

 ؟چطوره اين -

 : دادم جواب حوصله بی

 خوبه -
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 راستی. کردمی انتخاب السا یسليقه به هاشولباس تمام اون از بعد.پرسيدمی نظر من از که بود باری آخرين اين

 ؟بود چطور ساال یسليقه

 اسمش نارک مالکيت "م" از که داشتم وقت ديگه ساعت چند راستی؟ بشه بدتيپ رامتينم؛ رامتين و نباشه خوب نکنه

 ؟کنم استفاده

 :کشيد بيرون مشکی شلوار و کت

 ؟ميشه قشنگ اين با -

 !نيست بودن ضعيف وقت االن بيار طاقت بهار. زدم چنگ سرم پشت ديوار وبه دادم تکون سر فقط سوالش جواب در

 ؟خوبه حالت -

 فاصله؟بود شده نزديک بهم انقدر کی؟بود شده مهم رامتين برای من حال حاال تا کی از.خوردم جا موردش بی سوال از

 !شدنمی هم متر سانتی ده باهام ش

 .کردم نگاه شبه شده گرد هایچشم با.کردمی آروم نا قلبمو و شدمی تزريق وجودم به فاصله اين از وجودش گرمای

 برای ش برنزه عضالنی بازوهای و سينه ديدن با. اورد در رو شرتش تی و رفت عقب؛شد اماپشيمون؛ بزنه حرفی خواست

 .لرزيد دلم لحظه يک

 هميشه رایب رامتين موقع همين فردا.نيست من مال که رو زيبايی همه اين نبينم تا بستم رو هامچشم. بستم رو هامچشم

 !منم بازنده هم باز و ميشه السا مال

 .بست آروم آروم و يکی يکی رو هاشدکمه و پوشيد رو سفيدش پيرهن

 باز اموهچشم وقته خيلی نشدم متوجه که نبودم خودم حال توی وانقدر کردمی دنبال رو دستش مسير ناخواسته نگاهم

 :تبرگش سمتم به و کرد مرتب رو اش يقه.ايستاد آينه جلوی و پوشيد رو کتش!کردم

 ؟چيه نظرت -
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 : گفتم آروم و دادم قورت رو بغضم

 ...خيلی...  عاليه -

 : پرسيد و داد باال رو ابروهاش

 ؟خيلی -

 چرا. داشت گرما نگاهش. کردمی نگاهم منتظر.بودم اورده زبون به رو بود ذهنم توی که چيزی ناخواسته. شد تند نفسم

 با و ردک بهم رو پشتش نزد هم ناقابل پلک يه حتی که دقيقه ندچ از بعد؟ نيست سابق رامتين اون ديگه کنممی حس

 :گفت ای گرفته صدای

 !بری تونیمی -

 .رفتم بيرون اتاق از و گرفتم قرض هم ديگه پا دو داشتم پا دو.بشم خالص آور خفقان محيط اون از که بود خدام از

*** 

 : پرسيدم بار هزارمين برای

 ؟نه مگه داره دوست رو من اون -

 : زد فرياد عصبی و کالفه

 ره بلکه رو تو تنها نه؛ کنهنمی حسابت آدم اصال نداره دوست رو تو اصال اون بگم بهت بار چند... نه... نه... نه... نه -

 !الساست ذهنش و فکر تموم اون رو کنهمی زندگی شهر پايين که کسی

 : کردم زمزمه خودآگاهنا و شدم خيره رو به رو ديوار به؛زد که هايیحرف به توجه بی

 .داره دوست رو من اون -

 .ندادم تغيير رو اماموقعيتم؛ شنيدم رو پيشونيش روی دستش کف کوبيدن صدای
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 !کنه نگاه و بايسته بز مثل که اين نه کردمی لهش زدمی کردمی اذيتت السا که موقعی داشت دوست اگه -

 يدد وقتی فرناز! بودم مطمئن؛نبود تفاوت بی هاشنگاه.کردممی حس چيزهايی يه امامن؛ گفتمی راست رو يکی اين

 :گفت و شد بلند زمين روی از نميشه من حريف

 .کنم کمک بهشون شام کردن درست واسه آشپزخونه توی برم من گیمی راست تو اصال -

 چند؛ موندم حالت اون توی چقدر دونمنمی! ندادم نشون العملی عکس هم باز و شنيدم رو در شدن بسته صدای

 !ساعت چند حتی يا دقيقه چند،ثانيه

 از م معده. رسوندم خوری غذا سالن به رو خودم و رفتم پايين هاپله از؛ اومدم بيرون اتاق از حوصلگی بی با اون از بعد

 تازه هم اون. نبود رامتين جز به کس هيچ خدمه منهای. ايستادم سالن درگاه توی! بود افتاده التماس به گرسنگی شدت

 .بود نخورده دست غذاش چون بود رسيده

 .نشستم روش به رو معمول طبق. رفتمی ور گوشيش با و بود پايين سرش چون؛ نشد اومدنم متوجه

 : گفتم آروم

 ؟کجان خاله و مامان -

 و دزديد رو هاشچشم. شد حبس م سينه توی نفس و شدم گرم که کرد نگاهم خاصی جور يه و اورد باال آروم رو سرش

 :دوخت گوشيش به رو نگاهش دوباره

 .خوابيدن دو هر -

 خودم برای و انداختم باال شونه تفاوت بی! خوابيدنمی شب موقع اين وقت هيچ خانم اشرف. دادم باال رو ابروهام از يکی

 .کشيدم برنج

 .کردم نگاه رامتين بهمیچش زير! واهلل؟ ندارم دست خودم مگه. ندادم اجازه که بکشه برام تا اومد جلو خدمه از يکی

 .کشيد جلوتر رو صندليش و گذاشت ميز روی رو گوشيش
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 و ريخت برنجش روی خورش قاشق يه! بود خامی خيال چه و بوده من منتظر حاال تا اينکه به کردم خوش رو دلم

 هچهر؛ شد رمزق رنگش کم کم. .ايستاد حرکت از فکش جويدن بار دو از بعد. گذاشت دهنش توی و کرد پر رو قاشقش

 روی از! داشت قرار ميز ینقطه دورترين در پارچ اما؛ گشت ميز روی آب پارچ دنبال و افتاد سرفه به و شد درهم ش

 دونب. گرفتم رامتين سمت به و کردم آب از پر رو ليوان. رسوندم آب پارچ به رو خودم دو حالت با و شدم بلند صندلی

 : ناليدم دلم توی.باشه اومده سرش باليی چه مزدمی حدس. کشيد سر الجرعه وقت فوت

 !نبود تالفی وقت االن فرناز وای -

 .چرخوند سالن دور غضبناک رو نگاهش.کردم نگاه بود برگشته عادی حالت به هاشنفس که رامتين به

 ؟بود کی کار -

 لب. کرد فوذن استخونم مغز تا که انداخت بهم نگاهی رامتين! مشکوکی غيبت چه!بود فرناز نبود سالن توی که کسی تنها

 از ربض با.کردم مشغول غذام با رو خودم و نشستم صندليم روی؛ انداختم پايين رو سرم و گرفتم دندون به رو پايينم

 .لرزيدممی بيد مثل.رفت بيرون سالن از و شد بلند صندلی روی

 :گفتم لب زير

 !کن رحم خودت ندارم عمارت اين توی رو کس هيچ فرناز جز به من خدايا -

 و گذاشتم ميز روی رو سرم!سرد خيلی؛ بودن شده سرد هامدست. بخورم غذا تونستمامانمی؛ بود م گرسنه که اين با

 .برداشتم ميز روی از رو سرم اومدمی سالن سمت به که هاشقدم صدای شنيدن با.بستم رو هامچشم

 !کردممی بيرونش جا اين زا معطلی بدون بود اون کار اگه اورد شانس خيلی دوستت -

 خدمه زا ويکی برداشت ای ديگه بشقاب رامتين. بوده فرناز کار که بودم مطمئن من!بود شده سوال عالمت شبيه م چهره

 با.دش چشم تو چشم باهام و اورد باال هاشوچشم ثانيه يک برای.بود ميز به نگاهش مدت اين تمام. کشيد برنج براش

 :گرفت دست به رو قاشقش و انداخت باال هاشوهشون متعجبم یچهره ديدن
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 .بود خواب -

 بدنم به گرما کم کم!بود ماهری بازيگر فرناز؛ زدم لبخند دلم توی؟خوند رو فکرم يعنی.شدم شوکه زد که حرفی از

 .نبود سرد ديگه هامدست و برگشت

 !دمکر خوردن به شروع عالقه با و زد برق هامچشم برنجم از پر بشقاب ديدن با

*** 

 يه از بعد و دادم بدنم به قوسی و کش!بود هفت ساعت؛ انداختم ساعت به نگاهی. کردم باز هم از زور به رو هامپلک

 و مشست رو صورتم و دست. رفتم بيرون اتاق از و کردم سرم رو شالم. اومدم پايين تخت از طوالنی نسبتا یخميازه

 .بود مونده باز دهنم ديدممی که چيزی از. رفتم پايين

 يگهد ساعت يک رفتنش تا که بودم حال خوش. رفتمی هشت ساعت معموال مامان؟بودن بيدار هم رامتين و خانم اشرف

 پيش مروزا خواستمی دلم.ننشستم هميشگی صندلی روی بار امااين؛ نشستم صندلی روی و کردم سالم آروم. بود مونده

 : گفت گوشم زير آروم. کشيد من طرف به رو بود خوردن ابلق که چيزی هر عادتش طبق مامان. باشم مامانم

 !بگيری جون بخور -

 !ردمک سکوت و گرفتم دهن به زبون هميشه مثل ولی گيرمنمی جون چيزها اين با من بگم خواستم و زدم کجی لبخند

 :گفت مامان به خطاب.اومدم بيرون فکر از خانم اشرف صدای با

 !رامتينه نامزدی يربگ مرخصی رو فردا خانم شمسی -

 تا دو یاندازه به تعجب فرط از هاشچشم مامان! شد خشک هوا روی رفتمی چای فنجون سمت به که هامدست

 :گفت شوق و ذوق با و زد لبخندی اومد در بهت از که دقيقه چند از بعد! بودن شده بشقاب

 ؟کردين پيداش کجا از؟ غريبه يا؟ فاميله.  بشن پير هم پای به شاءهلل ان باشه مبارک -
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 نگاهی و بردم جلو رو سرم! بود نداده وفق پيکر و در بی و جديد یجامعه اين با رو خودش هنوز و بود ساده زيادی مامان

 .گرفت ازم رو نگاهش و کرد اخم که انداختم رامتين به

 :زد مصلحتی لبخند خانم اشرف

 رامتينه همکارهای از -

 :برد باال دعا برای رو هاشدست و فتگ ی "شکر الهی" لب زير مامان

 .بده سامون و سر رو جوونا یهمه خودت خدايا -

 یکس دونستنمی! رو من یچاره بی دل نه و رامتين نه، شناختمی رو السا نه. نداشت خبر هيچی از.نداشت خبر مامان

. ادمد قورت پنير و نون لقمه چند، یچا زور به! خونه وصلت اين از دلش نداره فاصله باهاش هم متر سانتی يک حتی که

 خيره ومر روبه ديوار به هدف بی. بردم پناه اتاقم به و رفتم بيرون سالن از بقيه یخيره نگاه زير و کردم کوتاهی تشکر

 .بود فرناز که ظاهرا؛ نگرفتم ديوار از رو نگاهم هم در شدن باز با و بودم شده

 کرده پهن اتاق توی رو پاهاش و دست که حالی در و داد تکيه ديوار به و نشست زمين روی که ديدم چشم یگوشه از

 : گفت بود

 !هامصيبتيه بزرگم خونه خوردم جر خستگی از خداوکيلی وای -

 :کرد تند پا سمتم به و شد بلند جا از روزم و حال ديدن با که انداخت بهم نگاهی

 ؟خانمی بهار شده چی -

 : گفت نگرانی با نديد ازم العملی عکس هيچ وقتی

 ؟تو چته شم فدات... بهار -

 : گفتم بغض با؛ لرزيد ام چونه
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 ؟فرناز -

 ؟جانم -

  زدم هق

 ... رامتين فردا -

 ...زدم هق

 ؟ميشه دوماد -

 . گرفت آغوشش توی رو من و اومد جلو هاماشک ديدن با

 :داشت بغض اونم صدای

 !نگيره سر نامزدی اين اصال شايدم بزرگه خدا فردا تا نباش ناراحت برم قربونت -

 :کردم نگاه بهش ناباوری با و کردم جداش خودم از

 ؟چی يعنی؟ نگيره سر -

 :پرسيدم و کردم ريز رو هامچشم

 ؟دونیمی چيزی تو؟ فرناز -

 : گفت تند تند

 !گفتم طوری همين... نه... نه -

 :برگردوندم رو روم قهر حالت به و دادم فشار هم روی رو هاملب

 !بذار نهامت -
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 :گرفت رو دستم و اومد جلو

 ؟!بهار -

 :کشيدم بيرون دستش توی از رو دستم

 !بذار تنهام گفتم؟ نشنيدی -

 قرار بی؛ گرفتنمی آروم دلم. پيچيد اتاق توی در شدن بسته صدای بعد ثانيه چند و شنيدم رو گفتنش "اه" صدای

 تهننوش بود وقت خيلی. شد پروژکتور هامچشم نارنجی جلد تردف ديدن با که چرخوندم اتاق دور دور يه رو چشمم.بودم

 :کردم نوشتن به شروع و برداشتم رو دفتر. بودم

 .منم بازنده هميشه مثل و ميشه داماد عشقم فردا -

 .ميرهمی بهار فردا

 .ميشه غريبه بهار برای رامتين فردا

 .... فردا

 :نوشتم تر درشت خطی با و گرفتم رو بچکه دفتر روی داشت اصرار که اشکی جلوی دست با

 !"طلوع صبح ای نکن"

 هق تا دمکر فرو بالش توی رو سرم. کشيدم دراز روش و رفتم تخت سمت به و گذاشتم خونه کتاب توی و بستم رو دفتر

 .کنم خفه بالش توی رو هقم

*** 

 :رامتين

 .بده سامون و سر رو جوونا یهمه خودت خدايا -
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 ویر بهار که اين دليل. بود مامان ديد رو پوزخندم که کسی تنها؟ سامون و سر؛ بست نقش هاملب روی تلخی پوزخند

 هنوز.مياد بدش من از هم هنوز. نيوفته من به چشمش که بود اين خاطر به شايد نفهميدم رو ننشست هميشگيش صندلی

 مهم برام بود پيش روز چند اگه.نمکمی سرزنش بودم من باعثش و کرد بهش السا که توهينی خاطر به رو خودم دارم هم

 شدم بلند صندلی روی از و کشيدم پوفی...امااالن؛ نبود

 ؟ميری کجا مامان رامتين -

 ؟بود نگران چرا.انداختم مامان به نگاهی

 .بخريم لباس و بگيريم وقت آرايشگاه از بريم بايد، السا دنبال برم خواممی -

 :کرد هبست و باز بار يک هاشوچشم و زد لبخندی

 !خوبه -

 رو اشصد. شدم کشيده بهار اتاق سمت به ناخودآگاه.رفتم بيرون سالن از! بودن مشکوک عجيبی طرز به همه رفتارهای

 :گفت آروم که شنيدم

 !بذار تنهام گفتم؟نشنيدی -

 .دادم تکيه بهش رو سرم و ايستادم در پشت. رفتم خودم اتاق به و شدم دور اونجا از سرعت به

 : کردم مهزمز آروم

 ؟بهار چته تو -

*** 

 باز رد باالخره!بود يخ کوه السا و بودم بيزار معطلی از.زدممی بوق که بود باری سومين اين. فشردم بوق روی رو دستم

 .اومد بيرون خونه از السا و شد
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 موهاش روی پسکلي که قسمتی فقط و بود ريخته بيرون کامل موهاشو! بود کرده آرايش در غرق رو صورتش هميشه مثل

 !بود پوشونده رو بود

 .شد ماشين وارد و زد نمايی دندون لبخند

 عزيزم سالم -

 :زدم استارت. نشوند م گونه روی ای سه*بو

 سالم -

 هک عطری بوی! پيچيد خيابون توی هاشالستيک جيغ صدای و شد کنده جا از ماشين که فشردم گاز پدال روی رو پام

 :گفتم بود جلو به نگاهم که طور همين. کردمی ام کالفه و بود سبيدهچ بينيم پرزهای به بود زده

 ؟چيه عطرت اسم السا -

 :گفتم بندازم بهش نگاهی نيم حتی که اين بدون.گفت رو عطرش اسم ذوق با

 !نمياد خوشم نزن ديگه -

 یجمله که دارم شک اصال. بود گرم گوشيش با سرش. کردم نگاهش چشم یگوشه از.کلمه يک حتی نگفت هيچی

 دمب کردن خريد از! من کردن ناکار يا بود زدن جيغ حال در يا االن داشتم ازش که شناختی با چون باشه شنيده رو آخرم

. يمرفت تهران پاساژهای بهترين از يکی به و گرفتيم وقت آرايشگاه از.نبود خريد حال و حس واقعا امروز ولی اومدنمی

 !خريد رو ش عالقه مورد شب لباس و داد رضايت ساال ساعت پنج حدودا گذشت از بعد

 .بود مونده ثابت اش شده آرايش هایلب روی نگاهم. شنيدمنمی هيچی من و زدمی حرف السا.رفتيم رستوران به

 .برگشتم عمارت به هم خودم و رسوندم ش خونه به رو السا، نشدم ش مزه متوجه اصال که ناهاری از بعد
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 نگاهش پشت از.بود نشده من متوجه و بود من به پشتش. خوندمی ترانه خودش برای لب زير و بود حياط توی بهار

 يزیچ بهار هایچشم ديدن با!باشه ميزه ريزه همسرم داشتم دوست هميشه! رسيدمی ام سينه تا زحمت به قدش؛کردم

 ؟؟بودم نفهميده من که بود برگشته کی!ريخت فرو درونم از

 ارشکن از.گرفتم پيش رو ساختمون راه آهسته هايیقدم با و نشوندم صورتم روی کمرنگی اخم و دزديدم ازش رو نگاهم

 .داد نوازش رو روحم که بويی خوش و ماليم عطر؛پيچيد بينيم توی عطرش بوی شدم رد که

 ديدن با.دش بلند گوشيم زنگ صدای.رفتم اتاقم سمت به وقفه بی؛بلند هايیقدم با نکنم توجه جلب زيادی که اين برای

 !بود خوبی مشاور بابک و بودم سختی راهی دو توی.زدم لبخند زدمی چشمک گوشی یصفحه روی که بابک اسم

*** 

 :بهار

 لباس داشتم! بود انفجار حال در مغزم ديگه که بودم کرده فکر انقدر دوش زير. بگيرم دوش تا بودم رفته حمام به

 مهه االن؟ حمام بياد خوادمی کی شب وقت اين گفتم خودم با!نبردم یروسر خودم با شدم متوجه يهو که پوشيدممی

 رجامس خورده يکه رامتين ديدن با. کردم باز رو در قفل و زدم دريا به رو دلم هاحرف اين با! نمياد پيش مشکلی و خوابن

 .شدم قايم در پشت و اومدم خودم به اماسريع؛ ايستادم

 : گفتم هباش آروم کردممی سعی که صدايی با

 ؟شم رد تا اتاقتون توی برين ميشه رامتين آقا -

 : گفت عادی خيلی

 ؟چی واسه -

 :گفتم و کوبيدم زمين روی نامحسوس رو پام

 .نيست سرم روسری آخه -
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 :گفت و انداخت موهام به طوالنی نگاهی! شد ظاهر جلوم رامتين يهو که بودم در پشت

 !نيستم تو موهای ینديده من اتاقت تو برو بيا -

 دلم! بود زده زل موهام به طور اين و نبود نديده خوبه حاال. شدم دور اونجا از سرعت به و دادم قورت رو دهنم آب

 ردیس وجود با؟! مياد بدش تو از رامتين گفتمی هم باز موقع اون ببينم! ديدمی رو نگاهش اين و بود فرناز خواستمی

 !رفتم فرناز قاتا به و نکردم نشينی عقب هم باز هوا

 شد خيز نيم شده شوکه ديدنم با.شدم داخل ش"بفرماييد "شنيدن با و زدم در به تقه چند

 ؟افتاده اتفاقی کسی برای؟ بهار شده چی -

 .بستم رو در و رفتم جلو

 کنم تعريف چيزی يه برات اومدم بابا نه -

 .کردم تعريف براش کاستی و کم هيچ بدون رو دقيقه چند اون یهمه

 :خوند دادمی انجام موزون حرکات که طور همين نازفر

 عاشقش شدم نگاهش يک با -

 ساحلش منم دريا مثه اون

 زدم بازوش به محکم

 ؟فرناز کنیمی مسخره -

 :گفت و ماليد رو هاشچشم

 !شدی من خواب مزاحم، مگس يه مثل شب موقع اين که شدی عاشق؟ بود کجا مسخره بابا نه -
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 شماره سه به و کشيدم دراز تخت روی،رفتم خودم اتاق به!اومدم بيرون اتاقش از و زدمش مداشت جون تا حرص با

 !برد خوابم نرسيده

*** 

 عدب به امروز از. بود شنبه پنج امروز. رسيد فرا کردممی رو فکرش که اونی از زودتر داشتم واهمه ازش که روزی باالخره

 !س شنبه پنج هميشه؛ س شنبه پنج روزهام یهمه

 نگاه بودن کاری مشغول کدوم هر که خدمه به و بودم کرده جمع شکمم توی رو پاهام؛بودم نشسته هاپله روی

 يومدهن هنوز السا و رامتين! بزنم پلک حتی که بودم اين از تر حوصله بی من و بود هامهمون اومدن وقت کم کم.کردممی

 .بود رفته آرايشگاه به السا همراه هم خانم اشرف.بودن

 اييشزيب از هاشچشم.بزنه کنار صورتش توی از رو السا شنل رامتين که اين فکر از! بود تکاپو در خدمه همراه هم مامان

 حکمم انقدر؛ کردم فرو پايينم لب توی رو هامدندون! شدممی ديوونه داشتم بره ش صدقه قربون دلش توی و بزنه برق

 .کردم حس دهنم توی رو خون شور یمزه که

 و کردم پاک رو هاماشک سريع اومدمی سمتم به که فرناز ديدن با.شد جاری هامگونه روی وقفه بی و داغ هاماشک

 :زد بازوم بهآرومی ضربه. کردم حس کنارم رو وجودش.گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 !زدی غمبرک هامرده ننه عين کن عوض رو لباسات پاشو! جايی اين هنوز که تو اِ -

 : ناليدم بغضم از پر صدای با و کشيدم باال رو بينيم آب؛ برداشتم زانوهام روی از رو مسر آروم

 شو خيال بی رو امروز يه جدت رو تو فرناز -

 :نشست کنارم

 از تصورت تو بمالم چيزی يه بيا کن عوض رو لباسات پاشو.  کنهنمی درست رو چيزی که خوردن غصه برم قربونت -

 .کنيم تور رو ای ديگه خر يه بريم باهم بيا اصال.  بيايی در روحی بی اين
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 . زدم لبخند ناراحتی اوج توی

 .بريم هم با ميام االن قربونت پاشو! هاخنديدی -

 .کشيدم آسودگی روی از نفسی رفت وقتی

 ...که بود نگذشته بيشتر دقيقه چند هنوز

 ؟نشستی جا اين چرا مامان بهار -

 اونی از تر حوصله بی. کردم نگاه مامان به و اوردم باال آروم آروم رو هامچشم. شتنذامی خودم حال به منو کاش ای

 : گفتم آروم همين برای بندازم راه جدل و بحث که بودم

 .ميرم االن -

 .پاشدم و کردم جمع جا يک رو قوام تمام اما؛ نبود پاهام توی جونی هيچ که اين با

 .گرفت رو بازوم و ايستاد کنارم مامان

 ؟مامان چته بهار -

 هم توی بدنم درونی اعضای یهمه! شکايت، گله، ناراحتی از، حسرت از بود پر نگاهم. کردم نگاهش عجز با

 جواب بی رو مامان سوال! مياره هجوم دهنم سمت به داره م معده محتويات کردم حس لحظه يک برای.پيچيدمی

 !دويدم دستشويی سمت به و گذاشتم

 قطف نبود هيچی. زدم عق و ايستادم روشور مقابل؛رسوندم دستشويی به رو خودم و زدم کنار رو ودب دستم جلوی چی هر

 !داشتم تهوع حالت

 ومدما بيرون که دستشويی از!بود من مرگ روز قطعا امروز. لرزيدنمی هامدست و بود نشسته سردی عرق پيشونيم روی

 :اومد سمتم به سراسيمه مامان
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 ؟خوبی -

 !مصلحتی دروغ اصطالح به گفتم دروغ مامان به ارب اولين برای

 !شدم مسموم کنم فکر آره -

 :ناليد

 !نخوردی چيزی که تو؟ شدنه مسموم وقت چه االن -

 :گفتم حوصلگی بی با و زدم کنارش دست با

 ؟دکترم من مگه مامان دونمنمی -

 .کردم باز رو کمد در حالی بی با.رفتم اتاقم به

 .کردم انتخاب داشت ای العاده فوق مدل و بود شده کاری سنگ ش سينه روی که رنگی مشکی شب لباس

 مشکی نگر با سفيدم پوست. کردم برانداز رو خودم آينه جلوی و پوشيدمش.پوشوندمی پاهامو پايين تا و بود بلند قدش

 .بود کرده ايجاد جالبی تضاد لباس

 :گفتم و زدم پوزخند روم به رو تصوير هب و شدم تر نزديک آينه به؛ کردم آناليز پامو تا سر از

 ؟!بپوشی لباسی همچين رامتين نامزدی برای کردیمی رو فکرش وقت هيچ -

 :داد جواب صادقانه راستگو یآينه

 !نه -

 ميز هب نگاهی!شد آويزون م لوچه و لب رنگم بی هایناخن ديدن با. افتاد هامدست به نگاهم.رفتم کنار آينه روی به رو از

 ثالم امشب آخه بزنم هامناخن روی که داشتم ترديد. داشتم برش و زدم لبخندی مشکی الک ديدن با و انداختم شآراي
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 یهمه که اين از بعد. زدم الک هاموناخن احتياط با و انداختم باال شونه تفاوت بی کردن فکرکمی از بعد. بود نامزدی

 .کردم نگاه م زده الک هایناخن به ذوق با و گرفتم چشمم جلوی رو دستم زدم الک هاموناخن

 سوت تاداف من به که نگاهش. انداختم پايين رو دستم فرناز ورود و در شدن باز با! بشه قشنگ انقدر کردمنمی فکر اصال

 :زد بلندی

 !شدیخانمی چه جون -

 : زدم کمرنگی لبخند

 ممنون -

 ! کنم شاد رو دلت خواستممی! نشو جوگير خوبه خوبه -

 بار هر با! شد ور حمله موهام سمت به و برداشت آرايش ميز روی از رو شونه بهم توجه بی که کردم نگاهش چپ چپ

 جيغ به و بود کارش مشغول هاوحشی مثل که هم فرناز. شدمی کنده سرم از تارمو چند پايين تا باال از شونه شدن کشيده

 رو صندلی.کشيد کار از دست دراورد رو اشکم کامال که اين از عدب! کردنمی توجهی من هایالتماس گاهی گه و دادها و

 :گفت و خنديد که کردم نگاهش سوالی.داشت نگه آينه به پشت

 !ممنوعه آينه -

 ردهک کمد توی کامل رو سرش؛ کردم باز هاموپلک الی آروم نشد فرناز از خبری وقتی. شدم منتظر و بستم رو هامچشم

 :گفتم کالفه بود فايده امابی؛ دربيارم کارش از سر شايد تا دمکر جا به جا رو خودم.بود

 ؟اونجا خوایمی چی ديگه بيا -

 :گفت هيجان با مکثکمی از بعد

 !کردم پيداش آها -

 :کردم نگاه بود دستش که دستگاهی به
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 ؟چيه ديگه اين -

 : گفت و انداخت بهش نگاهی

 !ديگه بابليسه -

 :پرسيدم و کردم ريز رو هامچشم

 ؟هست من کمد توی چيزی همچين يه دونستیمی کجا از اصال؟ چيه ديگه بابليس -

 ؟!مونهیم دور فرناز تيزبين هایچشم از چيزی کردی فکر خودت پيش تو خداوکيلی بعدشم! موه فر دستگاه بابليس -

 :دادم باال رو ابروهام از يکی

 !واهلل نه -

 :گفت و کشيد هم توی رو هاشاخم افتاد هامناخن به که نگاهش

 ؟ختم مجلس ریمی داری مگه-

 :گرفتم جلوم رو دستام

 !که قشنگه خيلی؟ چشه -

 !بينشون زدیمی اکلينيه الک اون از حداقل -

 لبخند يدنمد با. انداختم باال ابرويی و زدم زل بهش.کشيد بيرون زيبايی اکلينی الک و کرد باز رو آرايش ميز سوم کشوی

 :تگف و زد نمايی دندون

 !کردم پيدا قبل خيلی از رو اين -

 : گفتم هيجان با.زد اکلينی الک درميون يکی رو هامناخن حرف اين دنبال به
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 !مرسی شد قشنگ خيلی وای -

 :زد چشمکی

 !توه زاغارت یقيافه به دادن سامون و سر نوبت باشه هم نوبتی حاال خب! شما چاکر -

 :کردم نگاهش چپ چپ

 !فرناز اِ -

 ؟نه شده خوب حالت که ناي مثل -

 !کنم فراموش کنممی سعی دارم -

 ازب رو هامچشم بودم مجبور که اين از.کرد شروع هاممژه روی ريمل کشيدن از!شد کارش مشغول "خوبه" گفتن از بعد

 با و کشيد دست هامچشم آرايش از باالخره!شدمی جمع هامچشم توی اشک نزنم پلک طوالنی مدت برای و بذارم

 !داد خاتمه کارش به هاملب روی رژ يدنکش

 !کنی نگاه خودتو تونیمی حاال شد تموم -

 هنید و حيرت با. کردم باز رو هامچشم آروم و کشيدم عميقی نفس. بودم بسته رو هامچشم. شدم بلند صندلی روی از

 بی و رگشتمب؟ بيدار يا بودم خواب؛ گرفتم پام ران از نيشگونی.شدم خيره آينه توی تصوير به بود مونده باز تعجب از که

 :گرفت سمتم به شو سبابه انگشت و کرد جدا ازم رو خودش سختی به که کردم بغل رو فرناز مقدمه

 !کردم درست رو داغونت و درب قيافه اين تا گرفتم کمر ديسک ساعته دو! بندازی راه زاری و گريه حالت به وای بهار -

 :داد دستم به و دکشي بيرون جعبه توی از دستمالی

 .کن پاک اين با ريزهمی اشکت داره کردی حس وقت هر بيا -

 : زدم لب آروم و زدم کمرنگی لبخند
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 !ممنون -

 به و کردم عبور راهرو از.اومدن السا و رامتين که زد حدس شدمی جمعيت یهمهمه صدای از. فشردم رو در دستگيره

 هاملب روی تلخی لبخند دامادی لباس توی ديدنش با.کردم نگاهش باال اون از و اومدم پايين پله يک.رفتم هاپله سمت

 اومدمی بهش دامادی شلوار و کت چقدر! ميشه جاری چشمات از هم اشک همراهش که لبخندهايی همون از؛ بست نقش

 !اومدمی بهش زيادی بودم کرده انتخاب براش من که هايیلباس بگم بهتره يا

 .کردم پاک رو هامچشم آروم داشتم تممش توی که دستمالی با

 ؟کشممی نفس هنوز چرا؟ ام زنده هنوز من چرا پس؟ شد ديگه يکی داماد راحتی همين به رامتين واقعا

 قبل زا تر آشفته، رو ام آشفته حال و رفتمی رژه ذهنم توی مختلف امافکرهای؛ کنم کنترل رو هاماشک کردم سعی خيلی

 !کردمی

 حال گرنهو بود کشيده که بود زحمتی نگران هم اون نکن گريه بود گفته فرناز.  کشيدم پلکم زير آروم ور دستمال دوباره

 !کنهنمی درک کس هيچ منو

 .پيچيد سالن توی خواننده صدای و شد روشن پخش ورودم با

 صدای،مانما صدای،رامتين هایگفتن "بهار" صدای.پيچيدمی گوشم توی مردم یهمهمه صدای.شنيدمنمی چيزی

 !خانم اشرف

 اومد البا نامحسوس خيلی رامتين هایچشم لحظه آخرين در اما؛ برگردم که خواستم. بود نشده من متوجه کس هيچ هنوز

 و وچپ توهم يه هااين یهمه و بود چراغ نور هم شايد. کنم معنيش نتونستم که نشست نگاهش توی برقی ديدنم با...و

 تمومی لعنتی هایپله چرا. کردم طی رو هاپله رمق بی و اومدم پايين هاپله از ناچار به.نبود فراری راه! بود توخالی

 ؟!نداشتن

 سالن. انداختم اطراف به نگاهی شدممی ذوب خجالت از داشتم که درحالی. برگشت سمتم به هاسر ازنيمی ورودم با

 !بود شده مد سالن شبيه پذيرايی
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 .کردم تند پا سمتش به بود هنشست مبل روی که آرشين ديدن با

 :پرسيد و کرد درشت رو هاشچشم کردم سالم اماوقتی؛ نشناخت اول نشستم کنارش

 ؟خودتی -

 !نداشتمه یعمه نه -

 : کرد زمزمه گوشم زير و گرفت آغوشم در ذوق با

 !خيلی؛کرد ضرر خيلی رامتين بهار شدی خوشکل خيلی -

 .دمکر نگاهش ناراحت و گرفته و شدم جدا ازش

 : گرفت دندون به لبشو

 .کنم ناراحتت خواستمنمی ببخشيد -

 : گفت و کرد عوض رو بحث سريعا

 ؟!ديدی رو جا اون راستی -

 یا قهوه دوخت خوش شلوار و کت!رسيدم بابک به و کردم دنبال رو نگاهش مسير.کرد اشاره سالن انتهای به چشم با

 : گفتم و زدم محوی لبخند!بود عجم آقايون از يکی با صحبت مشغول و بود پوشيده

 !جاست اين که هم تو يار -

 : گفت ناز با و کرد نازکچشمی پشت

 !هست اونم باشم من هرجا بله -

 .پيچيد گوشم توی رامتين صدای ناخودآگاه
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 "هست هم بهار هستم من جا هر بعد به اين از"

 :داد تکون سر نامحسوس و زد خندیلب آرشين،بابک اشاره با. کردم جلوگيری اشکم ريزش از دستمال با

 بابک پيش برم من عزيزم -

 :نشوندم هاملب روی مصلحتی لبخند

 ! باشی خوش -

 تهنشس صورتش روی مهارت با که زيادی آرايش.افتاد السا مامان خانم کتايون به چشمم که دوختم اطراف به رو نگاهم

 !بود کرده جذابش العاده فوق بود

 نرامتي و السا روی رو نگاهم! بود پوش خوش و جذاب زيادش نسبتا سن وجود با باشه پدرش زدممی حدس که آقايی و

 .کردم ثابت

 السا و نرامتي به هامدت. کردمی تاييد سر با گاهی و شنيدمی رامتين،زدمی لبخند و گفتمی السا. بودن صحبت مشغول

 ...که اين تا بودم خيره

 بفرماييد -

 شربت ليوان.بود شده خشک گلوم.کردم نگاه بود گرفته جلوم رو پرتقال شربت و آلبالو شربت محتوی سينی که خدمه به

 المح اماانقدر؛ کرد تزريق وجودم به خوبی حس شربت شيرينی! کشيدم سر الجرعه و زدم چنگ سينی توی از رو آلبالو

 !شد محو و نابود زودی به خوب حس اون که بود بد

 سمق حاضرم. انداختم اش چهره به دقيق نگاهی. گرفت قرار السا و رامتين کنار دست در مخملی یجعبه با خانم اشرف

 انمخ اشرف از رو جعبه خاصی ژست با رامتين.گرفت رامتين سمت به رو جعبه! بود شده تر زيبا هم السا از که بخورم

 .گرفت

 .کردممی التماس بهش دلم توی.  اورد در جعبه از زيبايی نگين تک انگشتر
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 ...نه...نه...نه... بشی عاشقم کنم کاری دممی قول... نکن دستش... روخدا تو -

. بود ينرامت هایدست توی السا دست هنوز.گرفت قرار السا چپ دست دوم انگشت توی انگشتر؛ بود فايده بی هاالتماس

 ران توی رو هامناخن! کرد رها رو االس دست، خونهمی منو درون داره کردم حس که،من به طوالنی نگاه يه از بعد رامتين

 .بودم داده قول امامن؛ سوختمی هامچشم. کردم فرو پام

 مه حق.زدغرمی لب زير و بود پذيرايی مشغول فرناز! اشکی هيچ بدون بمونم مجلس آخر تا که بودم داده قول خودم به

 به چشمم هزارم بار برای اراده بی و گرفتم فرناز از رو چشمم!بود نکرده استراحت هم ذره يه حاال تا صبح از داشت

 !چرخيد رامتين سمت

؛ آوردن کيک.نيست من مال هالبخند اين ديگه خدايا. شدم متالشی و خرد،شکستم درون از.پاشيد السا روی به لبخندی

 خودش به مختص اصول و ادا با رو چاقو رقـــص ياشار اينکه از بعد.بود شده حک قلب دوتا روش که ای طبقه دو کيک

 !گرفت قرار هاشوندست توی چاقو داد انجام

 !کشيدم آه و کردم نگاه شون شده گره هایدست به

 دماغ و دل یحت. کردم نگاه زدمی لبخند بهم که آرشين به. گرفتم السا و رامتين از چشم، نشست دستم روی که دستی با

 رنازف یعمه روح به و شدممی عصبی بود ترحم از پر شينآر نگاه که اين از. نداشتم هم رو خالی و خشک لبخند يک زدن

 !نبود انگيز ترحم من به آرشين نگاه االن بود نکرده فاش آرشين پيش رو رازم فرناز اگه. فرستادممی درود

 : پرسيد

 ؟تنهايی هنوز تو -

 :گفتم و گذاشتم جواب بی رو سوالش

 ؟خان بابک از کندی دل شد چی -

 ...راستی!کن بار باقالی و بيار خر وقت اون؛ بشه باخبر مون رابطه از کسی ترسيديم ديگه هيچی -
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 :گرفت جلوم کوچيکی برگه

 !تو به بدم گفت داد ياشار رو اين -

 ؟هست چی -

 :کرد غنچه هاشولب

 !دونمنمی -

 !بود شماره؛ کردم باز رو برگه تای

 و کرد حس رو نگاهم سنگينی که بود ايستاده يرايیپذ وسط ستون کنار.گشتم دنبالش نگاه با و اوردم باال رو سرم

 و ادمد سوق برگه سمت به رو نگاهم دوباره!زد لبخند و کرد نگاه دستم توی یبرگه به. چرخوند من سمت به رو نگاهش

 ودمب کاره اين اگه من؟ کرده فکر چی خودش پيش)....( یپسره! کردم برگه کردن ريز ريز به شروع ساختگی آرامشی با

 اهميت هم چندان برام. ببينم رو العملش عکس تا نکردم نگاه ياشار به ديگه! بودم عروس من السا جای به االن که

 رو مامان حضور که بودم خودم هوای و حال توی. شدنمی تر کم و تر کم هامهمون لحظه هر و بود شب آخر!نداشت

 :انداخت صورتم به موشکافانه و دقيق نگاهی. کردم حس کنارم

 ؟شدی بهتر دخترم شدی ناز چقدر برم قربونت -

 :زدم کمرنگی لبخند مصلحتی

 !نيستم بد ای.  ممنون -

 ؟گفتی تبريک رامتين آقا به -

 : دادم پاسخ آروم و برچيدم هامولب

 ؟نگم تبريک ميشه چی، نه -
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 :گفت نره باال صداش کردمی سعی که درحالی و گرفت گاز رو لبش مامان

 !موندی تو فقط گفتن تبريک همه مادر زشته دور به خدا -

 .کردم فرو دستم گوشت توی رو هامناخن

 ؟مياد زمين به آسمون نگم تبريک رامتين به من اگه حاال -

 :گفت درهم هايیاخم با مامان

 !رامتين آقا -

 :کشيدم پوفی

 !اوضاع اين تو گيراوردی وقت مامان -

 :پرسيد مشکوک و کرد ريز رو هاشچشم

 ؟اوضاع ومکد -

 .شدم بلند مبل روی از

 !هيچی -

 و تادمايس السا مقابل؛ برداشتم قدم چند زحمت به؟بودن سنگين پاهام انقدر چرا؛بودن زده دوقلو چسب پاهام به انگار

 واقعا. ودب خصمانه بهم نگاهش. داد رو جوابم مصلحتی لبخندی با! گفتم تبريک لب زير و فشردم رو ظريفش هایدست

 امتينر مقابل! بودم کم رامتين برای زيادی من. من جز باشه رقيب براش تونستمی کسی هر! کردمنمی درک ور نگاهش

 لرزيدیم که صدايی با. کردم حس گلوم ته رو ادکلنش که کنم کم درونم التهاب از تا کشيدم عميقی نفس و ايستادم

 :گفتم

 !گممی تبريک بهتون -
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 کن کمک خودت خدايا. داد سوق هامچشم سمت به رو هاشچشم آروم و برگشت مصدا با که بود اطرافش به حواسش

 .بکنم دل مشکی هایچشم اين از بده توان بهم خدايا. کنم نگاه بد چشم به متاهل مرد يه به خوامنمی من. نکنم ـناه گـ

 !کادری توی؟ کنار ميری جان بهار -

 نرامتي به کوتاهی نگاه بار آخرين برای! بود بدتر هم فحش صدتا از اسمم کنار "جان" اين؛ انداختم السا به نگاهی

 افاطر به کردن نگاه از بعد و داد فشار هاشچشم روی رو شستش و سبابه انگشت! بود شده سرخ هاشچشم؛ انداختم

 .شدم دور ازشون و گفتم "ببخشيدی" لب زير. شد خيره دوربين لنز به

 ...امادلم؛ رفتن پاهام

 انقدر چرا؛بود هاشونلبخند نوع و هاصورت، هادست به نگاهم. رفتمی رژه مخم روی عکس "چيک. ..چيک" صدای

 گاهن بودند گرفته "لعنتی" لقب که هايیژست به حرص با و بود ايستاده کنارم فرناز؟بودند شده لعنتی هاژست

 :گفتم و کشيدم عميقی نفس!کردمی

 خوبه چه -

 :گفت حرص با و برگشت

 ؟چی -

 !کنهمی زندگی، خندهمی، خوشحاله انقدر کنارش که اين -

 :گفت و زد داری صدا پوزخند

 !بدتره غاشيه مار از شناسممی من که السايی اين.  ببين و کن صبر حاال -

 :گفتم نشسته اشک به هایچشم با

 !داره دوستش رامتين که اينه مهم -
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 : گفت کالفه

 !ببرن رو يتقزم رامتين اون و تو شور مرده اهه -

 : گفت و کشيد آغوش به منو هوا بی اومد سمتم به آرشين.گرفتم ازش رو نگاهم و گفتم "هيس" لب زير

 ...راستی عزيزم باش خودت مراقب ريممی داريم ديگه ما -

 :آورد در کيفش توی از رو گوشيش

 .کنم سيو بده رو اتشماره -

 . گفتم بهش رو ام شماره

 !نيستم چيزا جور اين و گوشی اهل زياد.نيستم سدستر در زياد من اما -

 :بوسيدم هوا روی و گذاشت م شونه روی رو دستش

 خداحافظ. رفتم من عزيزم باشه -

 : دادم جواب لب زير

 !خداحافظ -

 با. شدامان؛ نکنم فکر کننمی کار چی دارن االن که اين به کردم سعی خيلی.رفت اتاق به رامتين همراه و موند شب السا

 جنين و کردم جمع شکمم توی رو پاهام. کردم پرت تخت روی رو خودم و رسوندم اتاقم به رو خودم سنگين هايیقدم

 .زدم هق و کردم فرو بالش توی رو سرم؛ خوابيدم وار

 !رفتم خواب به و شدن سنگين هامپلک تا کردم گريه انقدر

*** 
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 :دوم فصل

 :آيين

 دوران به چيز همه و رفتمی گيج سرم! رفتن پيش شدن پاره مرز تا م نجرهح صوتی تارهای که طوری به؛ زدم فرياد

 برسم مهدف به نتونستم حاال تا که اين از. بودم متنفر بودن ضعيف از. کردم حس هامپلک پشت رو اشک نم.بود افتاده

 رو ودمخ. بودم متنفر ناتوانم چقدر که کردمی يادآوری بهم و شدمی جاری هامچشم از که لعنتی مايع اين از.بودم متنفر

 سوزش به هامچشم که نکشيد اماطولی؛ دوختم سقف به رو نگاهم و کشيدم دراز پشت به و کردم پرت تخت روی

 دچن.نيومد چشمم به خواب هميشه مثل اما؛  بخوابم کردم سعی و گذاشتم هامچشم روی رو راستم دست ساعد.افتاد

 نم! ميارم ياد به رو اش لحظه به لحظه. شد شروع شوم روز اون از چيز همه!بود هغريب من زندگی با آرامش که بود سال

 گردن ات رو تختی رو پتوی. کرد پر رو وجودم فرسا طاقت سرمايی گذشته آوری ياد با هميشه مثل. مردم سالگی نه توی

 داشت واه کم کم.بودم خيره قاتا سقف به ساعتی دو! زندگيم مثل درست بود سياهی و سکوت در غرق اتاق. کشيدم باال

 هن يا گيرهمی خوابم ببينم تا بودم نخورده قرص هامدت از بعد امشب! بودم نخوابيده هم هنوز امامن؛ شدمی روشن

! بود رکتش به رفتن آور ياد گوشی آالرم صدای! بخوابم تونستمنمی قرص بدون هم هنوز! بود هميشه مثل ش نتيجه که

 .کار،کار،کار بود شده زندگيم تمام

 و بود دسفي تختی رو! بود خاص و مشکی رنگش؛ کردم نگاه تخت به رضايت با و کردم مرتب رو پتو.پاشدم تخت روی از

 عیس مثبت جمالت با هميشه مثل برداشتم ميز روی از رو رنگی کاغذ کوچک برگه. بود شده تزيين مشکی هاینوار با

 :نوشتم خوش خط با و برداشتم رو خودکار. کنم کم هامنگرانی و تشويش از کردممی

 !نباش نگران -

 از پر رو تممش. رفتم بهداشتی سرويس سمت به راست يک. اومدم بيرون اتاق از و چسبوندم ديوار به هابرگه یبقيه کنار

 .پاشيدم صورتم به و کردم آب

 هاقطره دست با. شدند سرازير مرتبم ایابروه سمت به بلندم پيشونی روی از آب هایقطره! اورد جا رو حالم آب خنکی

 برق هميشه! نافذ و بودن مشکی؛ کردم نگاه هامچشم به. کردم خشک حوله با رو صورتم و زدم پس صورتم روی از رو
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 تکون با و کردم مشت رو هامدست؟! مادرم.بود مادرم چشمای همرنگ هامچشم! بودند اشک از لبريز هميشه. داشتند

 یعبهج آشپزخونه توی چوب طرح کابينت از و رفتم آشپزخونه به. کنم دور خودم از رو منفی افکار دمکر سعی سرم دادن

 به نگاهی.برگشتم اتاق به. گذاشتم جاش سر رو جعبه و خوردم شير ليوان يه با همراه تکه چند. برداشتم رو هابسکوييت

 توا و مرتب هایلباس به و کردم باز رو کمدم در! تمداش وقت ديگه ساعت يک هنوز؛ انداختم ديوار روی ديجيتال ساعت

 .دوختم چشم کمد توی یکشيده

 .زدم شونه باال سمت به رو موهام. کشيدم بيرون کمد از رو رنگم کرمی کت وسواس با

 نبيرو نندما آه رو نفسم؟بود، نبود سنی که سالگی هفت و بيست. کردمی خودنمايی ام شقيقه کنار سفيد موی تار چند

. اومدم بيرون اتاق از و کردم عطر در غرق رو هامدست مچ و گردنم. برداشتم رو بولگاری عطر آرايش ميز روی از.دادم

 امروز هک اين بابت خدارو.رفتم پارکينگ به، در قفل از بعد و برداشتم هالتوی ای شيشه ميز روی از رو ماشين سوييچ

 .کردم حرکت شرکت سمت به و شدم ماشينم سوار؛ کردم شکر بود کرده پارک درست رو ماشينش سعيدی آقای

*** 

 :بهار

 لندب تخت روی از سختی به! بود تنم ديشب هایلباس هنوز؛ انداختم خودم به نگاهی. کردم باز حالی بی با رو هامچشم

 يشبد آرايش یهمه. ختماندا خودم به نگاهی آينه توی از! باشم کرده جا به جا رو کوهی که انگار؛ بود کوفته بدنم. شدم

 !زدم پوزخند مضحکم یچهره به. بود شده پخش صورتم توی

 رو امحوله! داشتم وقت بقيه شدن بيدار تا هنوز؛انداختم ساعت به نگاهی. بود شده کبود گريه شدت از هامچشم زير

 .رفتم حمام به و برداشتم

 تنشباال که زيبايی تونيک. رفتم اتاقم به و اومدم بيرون حمام از کشيد طول ساعت يک تقريبا که دوش يک از بعد

 بيرون کمد از، دادمی نشون تر بلند رو قدم و داشت عمودی صورت به سفيد هایراه راه تنش پايين و بود ای سورمه

 .پوشيدم و کشيدم
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 اتاق از. بستم مسر باال محکم کش با و ندادم اهميت؛داشتن نم هنوز که اين با و کشيدم سشوار حوصله بی رو موهام

 ویت رو هامناخن! بود آور عذاب برام هم اتاقش در ديدن حتی. برنگشتم اما؛ ايستادم رامتين اتاق مقابل و اومدم بيرون

 : زدم لب و ماليدم رو دردناکم و متورم گلوی؛ کردم فرو دستم گوشت

 ...رامتين -

 کبمب انگار عمارت توی. کردم پاک رو هاماشک لباسم نآستي با و اومدم پايين هاپله از بريزه اشکم که اين از قبل

 يکم رفتمگ تصميم، نشه کشيده رامتين سمت به جهت بی و خود بی تا کنم مشغول رو فکرم که اين برای. بود ترکيده

 مصرف بار کي هایظرف. برگشتم سالن به و برداشتم آشپزخونه کابينت توی از رو مشکی بزرگ هاینايلون! کنم مرتبش

 رامتين. تمبرگش. کشيدم کار از دست نفر يک پای صدای شنيدن با. گذاشتم مشکی بزرگ هاینايلون توی و برداشتم رو

 و ودب پوشيده رنگی طوسی شلوار و بلوز. بودم مشکيش هایچشم دلتنگ. نديدمش ماهه چند کردممی احساس. بود

 دلم... خواستمی دلم. بزنم شونه موهاشو آروم رومآ و بردارم رو شونه خواستمی دلم. بود ريخته هم به موهاش

 ...خواستمی

 : گفتصميمی لحنی با!برگردوندم رو روم و کشيدم دندونم زير رو لبم

 ؟کنیمی کار چی -

 :دادم ورتق رو بغضم. کردمی نگاهم منتظر.برگشتم سمتش به ثانيه چند از بعد و بشه واضح ديدم تا زدم پلک بار چند

 !ترکيده بمب انگار. کنممی جور و جمع ذره يه رو جا اين دارم -

 !گرفت لباس روی از رو دستم و اومد جلو

 قلبم "گرومپ گرومپ" صدای شنيدممی که صدايی تنها و شد منجمد هامرگ توی خون و شدم شوکه کارش اين با

 : گفت و زد محوی لبخند! بود

 !کن حاضر صبحانه برام. کنی جمع رو اينا خوادنمی -
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 محض هب و چيدم رو ميز نحو بهترين به و آشکار ذوقی با. کشيدم بيرون دستش از رو دستم و گفتم "چشمی" لب زير

 .شد وارد هم رامتين کارم شدن تموم

 :نشست هميشگيش صندلی روی

 ؟خورینمی تو.  ممنون -

 :دادم جواب! بيارم در شاخ بود نزديک بود کرده تشکر ازم که اين از

 !بود وظيفه؛ کنممی خواهش -

 وقت اون رفت بيرون سالن از وقتی گرفتم تصميم. بخورم صبحانه باهاش کشيدممی اماخجالت؛ کردمی قور و قار شکمم

 ...که بخورم صبحانه من

 !ندارم دوست رو خوردن غذا تنها؛ بخور هم تو بيا -

 زدمی رغ لب زير که حالی در فرناز. رامتين روی به رو هميشه مثل؛ نشستم و کشيدم عقب رو صندلی زير به سر و مطيع

 .شد آشپزخونه وارد

... یه هی... دستمون کف بذارن که چندرغاز نه، خالی و خشک تشکر يه نه کشنمی کار ازمون خر مثل شب تا صبح از -

 !نداره نمک که دست اين بشکنه

 !بود نشده ما حضور متوجه بود پايين سرش چون

 .بگير رو حقوقت باال بيا ديگه ساعت يک -

 رامتين رنثا فحشی لب زير، بود گذاشته قلبش روی رو دستش که حالی در. پريد هوا به متر دو رامتين صدای شنيدن با

 : گفت و زد تصنعی لبخند! کرد

 !بودم نشده حضورتون متوجه شرمنده؟ جايين اين شما اِ -
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 : گفت جدی و خشک رامتين!شدمی مسخره لعادها فوق اشچهره کردمی صحبت مؤدب فرناز وقتی کنممی اعتراف

 !نشدين حضورمون متوجه که بود مشخص کامال -

 وردنخ صبحانه به حواسم تمام.رفت پذيرايی به و برداشت رو بزرگ هاینايلون یبقيه و گفت" ايشی" لب زير فرناز

 حسادت داره تعلق بهش که چی هر به؛ فنجونش به که بگم چطور. کرد نزديک لبش به رو چای فنجون.بود رامتين

 ـناه گـ احساس السا اومدن با ولی؛ شدم کردنش تماشا مشغول لذت با.کرد ش مزه مزه و خورد چاييش از قلپی؟کنممی

 رو مخود بايد شدنمی طوری اين؟ کردممی نگاه نيست من به متعلق که کسی به داشتم من. کرد رخنه وجودم عمق تا

 طورچ بود شده عجين من جون با رامتين. کنم منحرف رو فکرم تونستمنمی وجه هيچ به وگرنه کردممی کاری مشغول

 ؟کنم فراموشش تونستممی

 ستشرا یشونه روی رو موهاش و بود پوشيده ای فيروزه یدکلته تاپ. دوختم چشم السا به و گرفتم رامتين از رو نگاهم

 ؟بودن هشد محرم ديشب مگه.کردم نگاه بهش تعجب با. بود ريخته

 *** 

 :آيين

 سالم بهش که بود هايیدفعه معدود جز. دادم سالم بود خيره ورودی در به هدف بی که منشی به. شدم شرکت وارد

 دهشني کاميار از! بود شوک توی که انگار. داد رو سالمم جواب شده گرد هایچشم با! پريد دهنم از هم دفعه اين. کردممی

 !رفتمی محله هفت تا ترشيش بوی و بود شوهر لنگ زيادی که بود دخترهايی اون از! داره شيشه خرده که بودم

 !آيين داش به -

 تن به دوختی خوش کاربنی آبی شلوار و کت. برگشتم کاميار سمت به و گرفتم دارابی خانم متعجب صورت از رو نگاهم

 :دادم جواب خودش لحن با!اشتد ريش ته هميشه مثل و بود ريخته صورتش روی کج صورت به رو موهاش؛ داشت

 !کامی داش به -
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 :زد امشونه روی رو دستش

 ؟!شده چی -

 :گرفتم پيش در رو اتاقم راه و کشيدم عميقی نفس

 !شممی خوب نيست چيزی -

 .شدم اتاق وارد

 يزم تسم به؛ کردم سالم.بودن شده کارشون مشغول و بودن رسيده من از زودتر معمول طبق شروين و اشکان و کامران

 .نشستم و رفتم خودم

 !نخوابيدی خوب ديشب که اين مثل: اشکان

 : دادم جواب حوصله بی

 ؟چطور -

 !زنهمی داد چشمات -

 :انداختم ديروز تموم نيمه ینقشه به نگاهی

 !بخوابم نشد وقت ديگه داشتم کار ذره يه آره -

 :گذاشت، ابلممق،ميز روی رو نقشه اومد سمتم به و شد بلند صندلی روی از شروين

 ؟بوده اشتباه محاسباتم کجای که کنی پيدا تونیمی ببين آيين -

 .انداختم نقشه به دقيق نگاهی
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. دمز پيشونيم روی سبابه انگشت با ضربه چند، کردممی فکر که طور همين. شد درهم امچهره درهمش ینقشه ديدن با

 يه و موندم من و برد رو نقشه حالی خوش با اونم و گفتم هشب رو ايرادش!کردم پيداش اماباالخره؛ گرفت رو وقتم خيلی

. ردمک کار نقشه روی وقفه بی ساعت چند!کنم تمومش داشتم فرصت اداری وقت پايان تا فقط که کاره نيمه ینقشه

 بودن يينپا زيادی خاطر به! دادم ادامه کارم به و زدم دريا به رو دل اما؛ بود م گرسنه که اين با بود شده ناهار وقت

 ستید با.  دادم فشار هامچشم روی رو شستم و سبابه انگشت! رفتمی سياهی هامچشم و بودم گرفته سرگيجه؛سرم

 يزچ چه االن؛ کردمی نگاه بهم داشت لب به لبخند که درحالی شروين. کردم بلند رو سرم گرفت قرار امشونه روی که

 ؟!بود ديده داری خنده

 .ميدم انجام من رو اش بقيه -

 :زدم جونی بی لبخند!رفت باال خود به خود ابروهام

 ؟چی اماواسه؛ ممنون -

 : گفت، داشتمی بر جلوم از رو نقشه که طور همين

 !کشيد طول انقدر کارت من خاطر به. نيستم نشناس نمک هم انقدر ديگه -

 :کردم پرتاب سمتش به چشمکی

 !گرم دمت -

*** 

 :بهار

 : گفت لب زير و کرد نازکچشمی پشت ديدنم با السا

 !دارن خوردن صبحانه حق هم هاکلفت دونستمنمی -

 :زد تشر بودن خورده گره هم توی خشم شدت از که ابروهايی با و برگشت السا سمت به نور سرعت به رامتين
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 !السا -

 :کرد متمايل رامتين سمت به رو خودش و نشست کناريش صندلی روی اطوار و ادا با السا

 ؟عزيزم ميگم دروغ مگه -

 :گفت شمرده شمرده و زد ميز روی محکم رو فنجونش رامتين

 !کن... تمومش... گفتم -

 :زد لبخند السا

 !کنيم خراب رو روزمون خاطرش به که نداره ارزش دختره اين اصال! توِ با حق عزيزم چشم -

 :زد فرياد عصبی و کالفه رامتين.کرد لرزيدن به شروع م چونه و کردم نگاهش بغض با

 !بيرون برو بهار -

؟ دمبو کرده کار چی من مگه. پيچيد سالن توی هقم هق صدای که رفتم بيرون سالن از و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 : پرسيد نگرانی با و کرد تند پا سمتم به ديدنم با فرناز

 ؟شده چی -

 :داد ونمتک محکم و گرفت رو هامشونه، نميدم جواب ديد وقتی. گذشت ثانيه چند

 ؟شده چی گممی توام با -

 تا ديشب از چون. نشستم تخت روی و کردم پرت اتاقم توی رو خودم. رفتم هاپله سمت به و زدم پس رو هاشدست

 :ناليدم و دادم فشار هم روی رو هامدندون. رفتمی ضعف دلم بودم نخورده هيچی حاال

 !نگيرم ضعفه دل حاال که بخورم کوفت لقمه دو نذاشتن! افتادم بيشعوری هایآدم چه گير خدا ای -
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 :کردم جور و جمع رو خودم در تق تق صدای با

 ؟بله -

 باال سمت به دعا صورت به رو هامدست!شد پروژکتور هامچشم دستش توی سينی ديدن با. شد داخل فرناز و شد باز در

 :گفتم ای کشيده لحن با و گرفتم

 !مرسی خدايا -

 :گذاشت تخت روی رو سينی و کرد نگاهم چپ چپ فرناز

 ؟کنیمی تشکر خدا از اوردم من -

 :پاشيدم روش به لبخندی

 !نکنه درد هم شما دست -

 : گفت ناز با و کرد نازکچشمی پشت

 ! بيارم برات گفت قزميت. کنممی خواهش -

 :کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 ؟گفت کی -

 : گفت تفاوت بی

 ! قزميت -

*** 
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 به هک بود روز اون مشغول فکرم هم هنوز! داشتم واهمه بشم نزديک رامتين به که اين از و بودم شده کالفه کاری بی از

 .بياره صبحانه برام گفت فرناز

 نزديک شبه تونستمنمی اما؛ ببافم شال براش بازم کارم بی که حاال خواستمی دلم! عجيب خيلی؛بودن عجيب رفتارش

 رو مدک در. گشتبرمی وقت دير هاشب و رفتمی زود هاصبح؛ ديدمشمی کم خيلی بود کرده امزدن السا با وقتی از. بشم

 زدم زپري به رو شارژرش! بود شده خاموش شارژی بی از معمول طبق. کشيدم بيرون کيفم توی از رو گوشيم و کردم باز

 اششماره! زدن زنگ به کرد شروع که بود نگذشته گوشيم شدن روشن از دقيقه چند هنوز. کردم وصل گوشی به و

 !فشردم رو رنگ سبز یدکمه پس باشه آرشين که دادم امااحتمال؛ ندم جواب خواستم اول. بود ناشناس

 ؟الو -

 ؟خانم بهار الو -

 ؟بود کسی چه به متعلق مردونه صدای اين. شد حبس ام سينه توی نفس

 :دادم جواب پته تته با

 ؟تينهس...  کی شما... سالم...سـ -

 :خنديد مردونه

 ؟!شناسینمی رو ما ديگه دردنکنه دستت -

 :دادم پاسخ اميد نا... نشدم گيرم دست چيزی... آوردم فشار مغزم به

 !متاسفانه نه -

 !ياشارم من -

*** 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 211 

 :آيين

 :گفتم و کشيدم صورتم توی دستی کالفه؟ بود پريده رنگش انقدر چرا. کردم نگاه اششده گره هایدست به

 !دارم کار من بفرماييد رو امرتون نمخا -

 :داد سوق هامچشم سمت به رو هاشچشم

 !دارن کار شما با فرهادی آقای -

 : گفتم تفاوت بی و کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 ؟خب -

 : گفت استرس با

 ؟کنن اخراج شرکت از رو شما نکنه -

 :شدم بلند صندلی روی از و کشيدم پوفی

 !جالبه؟ اخراجه طرف اون يعنی، باشه داشته کار کسی هر با فرهادی آقای مگه؟ کنیمی لوغشش خودی بی چرا -

 :زدم در به تقه چند و ايستادم فرهادی آقای اتاق در مقابل. رفتم بيرون اتاق از و نشدم جانبش از جوابی منتظر

 !بفرماييد -

 .شدم وارد؛کردم باز رو در و کشيدم رو دستگيره

 سالم -

 :شد خيز نيم( احترام ینشانه به)صندلی روی و گذاشت ميز روی رو بود دستش که رنگی سبز یپوشه

 !بشين بفرما جان آيين سالم -
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 .نشستم مبل روی و کردم تشکر لب زير

 ؟داشتين امری من با -

 .کرد قالب هم توی ميز روی رو هاشدست

 تماموري اين برای رو تو همين برای. دارم قبول مندهاکار یبقيه از بيشتر رو تو کار من و هستی اليقی مهندس تو -

 !کردم انتخاب

 :پرسيدم و کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 ؟ماموريتی چه -

 و هتل. کنی تهيه کاتالوگ و دی سی برام ساختمان داخل هایمعماری و هاساختمان هایطرح از و تهران بری خواممی -

 !بده انجام احسن نحو به رو خواممی ازت که کاری فقط. شرکته یعهده به هم نقل و حمل یوسيله

 !چشم -

 :داد تکيه صندلی به

 ؟نداری که مشکلی سفر اين با -

 :کشيدم کتم به دستی

 !خير -

 .شيدمی عازم ديگه یهفته يک انشاهلل پس -

 :بودن گرفته صف در جلوی کاميار و شروين و کامران و اشکان. اومدم بيرون اتاق از و دادم سرتکون

 ؟کنينمی کار چی جا اين -
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 :گفت ناراحتی با و اومد جلو کاميار

 ؟شدی اخراج -

 ؟زده حرفی همچين کی -

 : گفت کامران

 !دارابی خانم -

 !کردم نگاه چپ چپ بود نشسته ميزش پشت که دارابی خانم به و کشيدم پوفی

 !کرد مشغول رو خودش ميز روی وسايل با و انداخت پايين رو سرش نگاهم با

*** 

 :بهار

 :کردم زمزمه لب وزير دادم قورت صدا و سر با رو دهنم آب! زد يخ هامرگ توی خون اسمش شنيدن با

 ؟!ياشار -

 ؟خطين پشت خانم بهار الو -

 !بله -

 ؟ديننمی جواب چرا پس -

 ؟پرسيدين چی ببخشيد -

 !کنیمی خواهی معذرت انقدر نمياد خوشم اصال بهار -

 !شد خاله پسر يهو چه!مشد شوکه
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 :کردم صاف رو صدام

 !کنم قطع ندارين کاری اگه -

 :گفت شاکی

 ! بهار تو عنقی بد چقدر بابا ای -

 !خداحافظ -

 چه موضوع اين ولی.کرد حبس اتاق توی رو من روز اون رامتين چرا فهمممی حاال! پررو یپسره. کردم قطع رو تماس

 و شيدمک شارژ از رو گوشی. نداشت کردن قطع قصد. پريدم بيرون فکر از گوشی زنگ صدای با؟!داشت رامتين به ربطی

 :گفتم لب زير و انداختم کمد توی دوباره. کردم خاموشش

 !بابا نخواستيم -

 :شد باز اتاق در

 ؟خواینمی چی -

 .کردم نگاه، داخل بود آورده در الی از رو سرش که فرناز به و برگشتم در طرف به

 ؟هست اجازه -

 : گفت که کردم نگاهش چپ چپ

 !گرفتم اجازه که من؟ چته باز -

 :بود ايستاده طور همون هنوز هم فرناز.نشستم صندلی روی. نداشتم کل کل یحوصله

 !ديگه تو بيا -
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 رو هاتهبس از ويکی داد تکونشون چشمم جلوی. بود پول بسته دو دستش توی. شد داخل و زد صورت پهنای به لبخندی

 گذاشت ميز روی

 !شما سهم اينم -

 :کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟من سهم -

 :داد تکون سر

 !تو به بدمش گفت رامتين آره -

 "بهار... بهار" به. رفتم بيرون اتاق از و برداشتم رو هاپول؛ شدم بلند صندلی روی از و کشيدم هم تو رو هاماخم

؛ بود تنها خودش. شدم وارد زدن در از بعد. رفتم امتينر اتاق سمت به راست يک و نکردم توجهی هم فرناز هایگفتن

 :کوبيدم ميزش روی رو هاپول.بود طراحی مشغول معمول طبق و بود نشسته ميزش پشت

 ؟چی يعنی کارها اين -

 : تانداخ باال ایشونه! کردم نگاهش فقط من اما؛ بدم توضيح رو رفتارم اين دليل تا بود منتظر و کرد نگاهم متعجب

 !دادی انجام من برای کارها خيلی مدت اين توی تو. وقتهحق -

 .نکردم رو کارها اين پول برای من -

 ؟بود چی دليلش پس -

 :دادم جواب دوستانه چندان نه لحنی با. بودم عصبانی صبح از هنوز

 !مربوطه خودم به ولی؛ ببخشيد -

 :کشيد هم توی رو هاشاخم و کرد حفظ رو موضعش سريع اما؛ شد شوکه
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 روز هي خوبيه دختر چه بهار وای گممی روز يه. فهممنمی رو کارات اين دليل اصال؟ بهار چته تو؟ چی يعنی رفتارات اين -

 ... گممی

 .کرد فوت بيرون به رو نفسش و کشيد موهاش توی عصبی رو دستش

 !ميشه الزمتون بردارين هم رو هاپول اين؛ نداره ربطی من به شما نظر -

 ستشد از رو دستم و انداختم بهش تندی نگاه. گرفت رو دستم که برداشتم بيرون سمت به قدم يک و دمکر گرد عقب

 : گفتآرومی لحن با.بشه مسلط خودش به تا کشيد عميقی نفس. کشيدم بيرون

 ؟چيه مشکلت االن -

 :گفتم دلخور! بود دشواری کار خشمم کنترل و بودم شده تند

 !ندارم صدقه به نيازی که اينه من مشکل -

 حرف رامتين. دادی بهم که بود خوبی هایمشاوره و گردن شال اون حقوق اين؟ بده صدقه بهت خواست کی عزيزم -

 توی. بشکافه رو امسينه قلبم بود ممکن آن هر "...عزيزم... عزيزم... عزيزم" شنيدممی کلمه يک تنها من و زدمی

 هامچشم؟ بده عذاب رو من خواستمی؟ عزيزم گفتمی بهم چرا؟ ودب شده مهربون انقدر چرا. شدم خيره هاشچشم

 . برگردوندم رو روم که شدمی اشکی داشت

. بخونه هامچشم توی از رو کنم سرکوبشون داشتم سعی که احساساتی خواستنمی دلم.ببينه رو بغضم خواستنمی دلم

 .پريدم هوا به متر دو السا جيغ صدای با

 ؟کنیمی کار چی جا اين تو -

 ؟کنهمی کار چی جا اين اين رامتين -: گفت رامتين به خطاب، نشنيد من جانب از جوابی وقتی

 :داد جواب عادی لحنی با رامتين

 ؟چيه جا اين کارش نظرت به -
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 !ردک جا،رامتين کنار، صندلی روی رو خودش و زد لبخندی. شد پاک صورتش روی از کم کم خشم آثار جمله يه همين با

 !خدمتکاره يه فقط اون بود رفته يادم عزيزم هاو -

 با و انداختم پايين رو سرم؛ کشيدم آسيابم هایدندون روی رو زبونم. کردم نگاه بهش داشتم ازش که نفرتی تمام با

 !شدم دور انگيز نفرت و آور خفقان محيط اون از "اجازه با" گفتن

 :کردم زمزمه لب زير

 !خاموشيست ابلهان جواب -

*** 

 :يينآ

 اتاقم به.ديدمی تار هامچشم خستگی از. انداختم کاناپه روی و آوردم در رو کتم و گذاشتم ميز روی رو پولم کيف و سوييچ

 با مبچگي عکس. کشيدم دراز تخت روی، داشتم امخانواده از که يادگاری عکس تنها به طوالنی نگاه يک از بعد و رفتم

 وندهم تغيير بدون و ثابت من یچهره، کنهمی تغيير شون چهره سنشون رفتن باال اب که همه برخالف و زدنمی مو االنم

 !گرفت بر در رو وجودم یهمه خواب که نکشيد ثانيه به و بستم رو هامچشم! بود

 حلقه ومباز دور دستی. بود پيچيده فضا توی کردمی برخورد زمين به که بارون هایقطره صدای. بود مطلق تاريکی جا همه

 دایص شدمی شنيده که صدايی تنها. نداشتم مقاومت توان و بود زياد قدرتش. کشيدمی زمين روی رو من و بود شده

 .بود ساله نه پسر يک هایداد و جيغ

 ... کمک... کن ولم -

 :پيچيدمی فضا توی صداش انعکاس

 "...کمک... کمک.... کمک"
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 ترسانم یچهره به ونگاهی برگشت. مشکی چرم پالتوی با بلند قد مرد يه؛ شدم مرد يه متوجه دقت کمی با

 !زدمی برق تاريکی توی آبيش هایچشم.انداخت

 دش خارج م حنجره از که بلندی "هين" دنبال به! بودم من ساله نه پسر اون. کردندمی برخورد هم به ترس از هامدندون

 يمپيشون روی از رو عرق درشت هایدونه. بود در "تق قت" صدای بود پيچيده خونه توی که صدايی تنها. پريدم خواب از

 .کردم پاک

 با و چسبوندم در به پيشونيمو. کردم بازش و رفتم در سمت به خوران تلوتلو و اومدم پايين تخت روی از سختی به

 : گفتم م شده رگه دو صدای

 ؟بله -

 آيين آقا -

 اي هيجده حدودای شايد نداشت زيادی سن. بود کناری واحد دختر کردم باز رو هامچشم دختر يه ظريف صدای شنيدن با

 !سال نوزده

 :کردم صاف رو صدام

 !بفرماييد -

 .بيارم غذا براتون گفتن مامان -

 :کشيدم صورتم روی دستی! بود شب ده حدود ساعت؛ انداختم مچيم ساعت به نگاهی

 تو بفرماييد -

 .برم بايد من ممنون نه -

 :زد شيرينی لبخند. کردم تشکر و گرفتم دستش از. گرفت طرفم به رو سينی
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 .کنممی خواهش -

 رو ينیس! بستم پا با رو در و شدم خونه وارد، در شدن بسته صدای شنيدن از بعد و شد خونه وارد تا موندم منتظر. رفت و

 بو و تمبرداش ينیس توی از رو غذا ظرف؛ برگشتم و زدم صورتم و دست به آبی. رفتم دستشويی به و گذاشتم ميز روی

 .کشيدم

 !مرغ با پلو زرشک اوم -

 هک کسی اون کنممی فکر گاهی.داشتم خوبی حس دختر اين به نسبت.رفتم فرو فکر به قاشق اولين خوردن از بعد

 !اينه دنبالشم

 *** 

 :بهار

 اه. ردمک عوض رو کهشب و گرفتم دست به رو تلويزيون کنترل! بود شده متوجه هم خانم اشرف که بودم حوصله بی انقدر

 سرم زير رو دستم. کردم خاموش رو تلويزيون و کردم کج ای لوچه و لب! ای مسخره دوبله چه؛ روخدا تو کن نگاشون اه

 !کشيدم آه و گذاشتم

 ؟جان بهار شده چی -

 :برگردوندم خانم اشرف سمت به رو سرم

 !بودم بلد خياطی مامانم مثل منم کاش بدم انجام که ندارم کاری هيچ. رفته سر خيلی م حوصله -

 .نشست کنارم،کاناپه روی

 ؟چی درس پس -

 : گفتم آروم و دادم سوق کاناپه مقابل ميز به رو نگاهم
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 ؟درس -

 !شدن خارج دهنم از اراده بی بود مونده دلم توی بود هاسال که هايیحرف و کشيدم عميقی نفس

 ...اما!بشم کسی خودم رایب مامان قول به و دانشگاه برم داشتم دوست هميشه -

 :دادم ادامه لرزيدمی بغض شدت از که صدايی با و کردم پاک رو اشکم، هامانگشت سر با

 ... که هم ما... داره خرج دانشگاه... نشد -

 :گذاشت دستم روی رو دستش

 !دونممی، عزيزم دونممی -

 :گفت دشمی بلند کاناپه روی از که حالی در و پاشيد روم به تلخی لبخند

 !ميشه درست چيز همه -

*** 

 :گرفتم چشمم جلوی رو برگه

 ؟چيه اين -

 !ديگه کنکوره نام ثبت فرم -

 : زدم لب ناباوری با

 ؟کنکور -

 :داد تاب هوا توی رو هاشدست خانم اشرف

 !بمونی عقب بقيه از خوادنمی دلم اصال.  رنمی دانشگاه همه امروزه! ديگه کنکور وا -
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 هک حالی در و نشوندم ای ــوسه بـ ظريفش هایشونه روی. گرفتم آغوشش در محکم و زدم صورت ایپهن به لبخندی

 : کردم زمزمه زدمی چنگ رو گلوم بغض و بود زده حلقه هامچشم توی اشک

 !مرسی -

 :کرد شيرينی اخم و کرد جدا خودش از رو من

 ؟خوب دختر کنیمی گريه چی واسه ديگه -

 :زدم لبخند و کردم پاک رو هاماشک

 ...نبوديد شما اگه کردين لطف خيلی مرسی! خوشحاليه از -

 :گذاشت لبم روی رو دستش

 !باش خوب آموزشگاه يه دنبال فقط! نگو هيچی ديگه!  هيس -

 :گفتم سريع

 !خونممی خودم؟ چی واسه آموزشگاه ديگه نه -

 :گرفت جلوم تهديد ینشانه به رو اش سبابه انگشت

 !نباشه حرف -

 . بوسيدم رو اشگونه و زدم صورت پهنای به لبخندی

 ؟دختر زيارتگاهم مگه -

 : گفتم حرفش به توجه بی

 !دارم دوست خيلی -
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*** 

 رو شکيمم هایکتونی.کشيدم بيرون کمد توی از مشکی مقنعه و يخی جين شلوار همراه به بلند نسبتا مشکی مانتوی

، رکنکو هایآموزشگاه از يکی آدرس خواهرش از برام خانم اشرف. اختماند دوشم روی رو لی طرح پشتی کوله و پوشيدم

 هب رو من شخصيشون یراننده اينکه تا برم پياده دادم ترجيح. بود گرفته رو، نداشت عمارت با زيادی یفاصله که

 .دماوم بيرون عمارت از! بذاره مثبت اثر امروحيه توی تونستمی روی پياده دقيقه چند. برسونه مقصدم

 هب. داشت گيری چشم زيبايی و بود بهتر براش قصر اسم هاخونه از يکی.بودند مجلل و بزرگ همه محل اين هایخونه

. دادم ادامه راهم به جدول کنار از! داشتيم خاکی یکره اين از سهمی هم ما کاش ای. گرفتم ازش رو نگاهم زحمت

 ودمخ دست با که کنم فراموش. نيست من مال ديگه که رو یرامتين کنم فراموش.کنم فراموش کردممی سعی داشتم

 دلبخن کردم سعی و کشيدم عميقی نفس. رو رامتين عجيب هاینگاه کنم فراموش... کردم السا تقديم رو رامتين

 هب شروع آروم و کردم حفظ رو تعادلم بود زحمتی هر با و چپ پای دنبالش به و گذاشتم جدول روی رو راستم پای.بزنم

 یعميق نفس آموزشگاه ديدن با! بايد؛ شدممی روانشناس بايد من. کنممی فکر هدفم به فقط امروز از. کردم رکتح

 .رفتم باال آموزشگاه هایپله از و کردم مرتب دوشم روی مو کوله "اهلل بسم" گفتن از بعد و کشيدم

*** 

 با مامان و خانم اشرف که دادم بااليی بلند سالم. برگشت سمتم به هاسر یهمه ورودم با. بودند نشسته سالن توی همه

 تپش به السا و! بينهمی داره رو درونم کردم احساس که نگاهی؛ کرد نگاه فقط هم رامتين. دادند رو جوابم رويی خوش

 یدشمن همه اين وگرنه شده رامتين به من یعالقه متوجه السا کردممی حس اوقات گاهی! کرد اکتفا کردن نازک چشم

 :کرد باز جا برام خودش کنار مامان! نداشت دليلی

 !دخترم جا اين بشين بيا -

 .نشستم کنارش و نشوندم هاملب روی لبخندی

 : گفت خانم اشرف
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 ؟کردی نام ثبت کن تعريف عزيزم خب -

 :گفتم و شدم مايل جلو بهکمی

 ! رو هاکالس یهمه بله -

 : گفت مامان

 ؟بيارم کجا از پول همه اين من؟ کردی نام ثبت رو هاکالس یهمه دور به خدا -

 !محدوديت به لعنت؛ محدوديت هم باز. کرد لرزيدن به شروع ام چونه و نشست امچهره روی غم گرد

 :اومدم بيرون فکر از خانم اشرف صدای با

 !من با اش هزينه گفتم که من خانم شمسی وا -

 رطف از هامچشم. شنيدم رو گردنم "تيريک تيريک" صدای که عسري انقدر.. برگردوندم خانم اشرف سمت به رو سرم

 :گفتم هيجان با.بودن شده گشاد تعجب

 ؟ واقعا -

 : گفت تفاوت بی

 !ديگه خودمه با هم اش هزينه يعنی؛ کردم نامت ثبت کنکور برای وقتی! آره خب -

 :گفت خانم فاشر به رو مامان! مهربون خيلی... بود مهربون. وجودم اعماق از؛ زدم لبخند

 .کنممی کاريش يه خودم نيستم شما زحمت به راضی -

 : گفت و نشوند ابروهاش بين ساختگی اخم خانم اشرف

 !بشه سربلنديم باعث و باشه موفق خوادمی دلم. خودمه دختر مثل هم بهار؟ايه صيغه چه ديگه زحمت! وا -
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 !کردم سکوت هميشه مثل و دادم شارف هم روی رو هامدندون، السا لبی زير "ايش" صدای شنيدن با

 *** 

 :آيين

 رو گزن و کردم صاف رو صدام.  کشيدم موهام توی وار شانه بار چند رو دستم. کردم مرتبش و کشيدم کتم روی دستی

 .شدم منتظر و آوردم در صدا به

! بود لوتخ اوقات اکثر که بود مشهد توی خيابون تنها شايد. بود خلوت خيابون اين هميشه مثل. انداختم اطرافم به نگاهی

 اریيادگ ش تنه روی و کردممی شيطنت اوقات گاهی.بود سرسبز هميشه يادمه. افتاد رويی روبه خونه درخت به چشمم

 !نوشتممی

 ؟کيه -

 :کردم خم آيفون طرف به رو سرم. اومدم بيرون فکر از خانم حاج صدای با

 منم -

 :گفت آشکار ذوقی با صدام شنيدن با

 !تو بيا؟ پسرم تويی ينآي -

 با متری دويست یخونه. داشتم خاطره خونه اين ینقطه به نقطه از. شدم وارد و دادم هول دست با رو در. زد رو در

 .کرد تند پا سمتم به ديدنم با و اومد بيرون خونه از صالح حاج. امازيبا؛ ساده نمايی

 تو بيا؟ وايستادی اونجا چرا پسرم سالم -

 به. وندمرس بهش رو خودم بلند گام چند برداشتن با! بودم تنگش دل طبيعتا پس. بودمش نديده که شدمی سالی يک

 :زدم اششونه روی ای ــوسه بـ و کشيدمش آغوش



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 225 

 حاجی سالم -

 :گفت داشت بغض از هايیرگه که صدايی با

 ؟بزنی ما به سر يه نبايد؟ معرفت بی کجايی -

 :شدم جدا ازش

 !بود شلوغ خيلی سرم شرمنده -

 : گفت و کرد اخم

 .داره ارزش دنيا يه برام اومدی االن که همين! بگی دروغ نيست الزم -

 :کرد اشاره داخل به

 !کرده رو هوات دلش بدجوری خانم حاج که تو بريم -

 :زد صدا و برد باالتر رو صداش صالح حاج. شديم وارد هم همراه و خنديديم

 .مدهاو پسرت بيا؟  کجايی خانم حاج -

 اهشکوت قد خاطر به. پيچيد بينيم توی آرامش از سرشار بويی! رفتم فرو گرم جای يه توی يهو که بود پايين سرم

 :دوخت بهم رو اشکيش نگاه و شد جدا ازم. رسيدمی ام سينه تا سرش

 ؟بدی ما به خودت از خبر يه نبايد؟ بودم انتظارت چشم چقدر دونیمی -

 :گفت و خنديد مصلحتی صالح حاج! کردم بد؛ ودب اونا با حق.نداشتم حرفی

 .شده لبو رنگ خجالت از نگاه! رو ما پسر اين کن ول خانم -

 .بوسيد رو سرم عادتش طبق بشم قدش هم تا کردم خم رو سرم.انداخت بهم نگاهی خانم حاج
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 !داره ارزش دنيا يه برامون اومدی که همين -

 : تمگف شوخی به و انداختم صالح حاج به نگاهی

 ؟نه،بودين کرده تمرين رو هاديالوگ -

 :زد پشتم به دست با

 !پسر نريز مزه -

 .نشستم و رفتم رنگشون ای قهوه هایمبل سمت به دستش یاشاره با

 ؟خبر چه بار و کار از خب -

 .شدم مزاحمتون همين واسه اتفاقا. ديگه گذرهمی -

 :گفت و برد باال رو صداش بياره شربت آشپزخونه توی از بود رفته که خانم حاج

 .بازه روت به هميشه ما یخونه در پسرم مراحمی تو -

 : گفت صالح حاج به خطاب و کرد تعارف بهم و شد وارد شربت سينی با

 ؟اينه از غير -

 :گفت داشتبرمی سينی توی از رو شربت ليوان که حالی در صالح حاج

 !لعنت منکرش بر -

 اين خانم حاج و دادممی ترجيح هاشربت یبقيه به رو پرتقال شربت. کردم مزه مزه رو بتمشر از ای جرعه و زدم لبخندی

 !دونستمی خوب رو

 :شدم خم جلو بهکمی و گذاشتم ميز روی رو شربت
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 خداحافظی ازتون و بدم خبر بهتون که اومدم تهران برم ماه يک مدت به قراره. اومده پيش برام کاری ماموريت يه -

 !کنم

 :کرد پاک گلدارش چادر یگوشه با رو هاشاشک خانم حاج

 ؟بری خوایمی نيومده -

 دایص با! رسيدنمی ذهنم به ای ديگه کار کشيدن خجالت جز به. انداختم پايين رو سرم. نشست غم هاشچشم توی

 :آوردم باال رو سرم صالح حاج

 !نکن ش شرمنده اين از شتربي ديگه کشيده خجالت کافی اندازه به؛ کافيه امروز برای خانم -

 :گفت و گرفت رو پلکش پشت شبنم روسريش یگوشه با خانم حاج

 .بره خوادمی هم زودی زده سر يه اومده سال يه بعد. نيست خودم دست آخه -

 :گفتم و کشيدم عميقی نفس

 .بزنم سر بهتون دوباره برگشتم وقتی دممی قول -

 :گفتم و کردم اشاره ساعتم به. کردن نگاهم دو هر که دمش بلند جا از و انداختم ساعتم به نگاهی

 .بمونم جا پرواز از و ترافيک به بخورم ممکنه؛ ميشه دير داره پروازم وقت -

 :کشيدم صالح حاج سمت به رو دستم

 خدانگهدار -

 :فشرد دستش توی رو دستم

 .پسرم خداحافظ -
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 :گرفت بغلش توی رو من و اومد سمتم به خانم حاج

 ! انتظارتم چشم نره يادت عزيزم پناهت و پشت خدا -

 :گفتم دوشون هر به و برگشتم رسيدم که ورودی در به.  دادم تکون سری

 !خداحافظ. بيرون بيايين نيست درست سرما اين توی بلدم رو راه -

 .کردم باز رو ماشين در و خنديدم حماقتم به. دادمی عشق بوی خونه اين. اومدم بيرون خونه از

*** 

 :بهار

 تر نزديک هدفم و آرزو به که اين از بودم خوشحال خيلی. بودم خوندن درس مشغول سخت و بود شده شروع هامکالس

 رامتين. ريختمی هم به رو اعصابم و زدمی بهم نخونکی گاهی از هر و بود پالس جا اين وقت بی و وقت السا. شدممی

 ستورد يا پريدنمی بهم ديگه. آوردمنمی در سر رفتاراش از نبود هضم قابل امبر هاروز اين رامتين! انگار نه انگار که هم

 در هم مپشت اما؛ گفتنمی چيزی هم باز السا وجود با که درسته. شدمی عوض کامال رفتارش بود السا وقتی ولی؛ دادنمی

 ونشج السا با من خاطر به رامتين داشتم انتظار. زدم پوزخند! کنه بارم خوادمی دلش چی هر السا دادمی اجازه و اومدنمی

 بلند رو سرم که اين بدون باشه فرناز دادممی احتمال و بود کتاب توی سرم چون. شد باز شدت به اتاق در؟! بيوفته در

 :گفتم کنم

 ؟تو ميايی پايين ميندازی رو سرت طوری همين س طويله مگه -

 !نيست شکی که جا اين بودن طويله توی -

! ودب السا... صدای که اين... که اين. شد حبس امسينه توی نفس ترس از و نشستم سرجام سيخ صداش شنيدن با

 .لرزهمی داره پاهام کردم احساس

 :زدم مصنوعی لبخند. برگشتم السا طرف به و شدم بلند صندلی روی از آروم
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 !فرنازه کردم فکر ببخشيد؟شمايين -

 !نيست متينرا خدمتکار شأن در زدن حرف طور اين -

 ورد يه رو نگاهش، گمنمی هيچی ديد وقتی! انداختی در).....(  نامزدِ اين با رو من که رامتين کنه کارت چی بگم خدا ای

 :گفت و چرخوند اتاق دور

 ! شو حاضر سريع پس رامتينی زگيل تو که اونجا از و اسکی پيست بريم خواييممی -

 !بيارم در کاسه از رو هاشچشم خواستمی دلم که آخ؟ من؟ گيلمز من. کردم نگاهش شده گشاد هایچشم با

 : نشستم صندلی روی. بود نکرده تحقير رو من حد اين تا هم رامتين حتی. بود شده کشدار و عصبی هامنفس

 .ندارم اسکی پيست به هم ای عالقه و دارم درس من اما-

 :گرفت دستش توی رو بازوم و اومد جلو

 ... گیمی که پرسيدم رو تو نظر مگه! شده دراز بونز چه ببينم پاشو -

 :درآورد رو ادام

 .ندارم اسکی پيست به ای عالقه -

 :کرد بلندم صندلی روی از

 .کن جمع پاشو -

 :غريدم امشده چفت هایدندون الی از. سابيدممی هم روی خشم شدت از رو هامدندون

 .رامتينی نامزد که حيف -

 :داد باال رو ابروهاش و زد کمرش به رو دستش
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 ؟ منظور -

 زودتر و پوشيدم روش پالتو يه فقط بود خوب لباسم. کردم باز رو کمد در حرص با و ريختم هامچشم توی رو نفرتم تمام

 .اومدم بيرون اتاق از السا از

 از تا دو اين اطرخ به. شدم ماشين وارد دوشون هر از تر زود و رفتم ای غره چشم بهش. ديدم رو رامتين پله راه توی

 !پووف مونممی عقب درسم

 *** 

 :آيين

 .شدم فرودگاه تاکسی سوار و شدم خارج فرودگاه از. کشيدم خودم دنبال رو چمدونم

 )...(هتل بريد لطفا آقا -

 :انداخت بهم آينه توی از نگاهی بود مسنی نسبتا مرد که راننده

 چشم -

 :کرد جا به جا رو دنده

 ؟ميايی کجا از -

 : دادم جواب و انداختم بيرون به نگاهی پنجره از

 مشهد -

 :زد فرمون روی بار چند و کشيد عميقی نفس

 !پابوسش نرفتم ساله چند. تنگشه دلم؛ سعادتت به خوش -
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 :دادم جواب حوصله بی

 .بشه قسمت زودی به اهلل شاء ان -

 :برد باال دعا صورت به رو هاشدست

 آمين الهی -

 اشينم توقف با؟! کرد پيداش بزرگی اين به شهر اين توی ميشه چطور که کردممی فکر اين به من و زدمی حرف راننده

 و کردم باز رو عقب صندوق در؛ شدم پياده ماشين از؟ بودم درهمم افکار در غرق که بود ساعت چند. اومدم خودم به

 :کردم ينماش داخل پنجره از رو سرم و رفتم راننده در سمت به. برداشتم رو چمدونم

 ؟ميشه چقدر مرسی -

 هایلهپ از و گرفتم دست به رو چمدونم. شد تر دور و دور بوق يه از بعد.گرفتم فاصله ماشين از و کردم پرداخت رو هزينه

 بود تهريخ صورتش روی کج صورت به که شرابی موهای با دختری. رفتم باال بود شده داده زينت قرمزی فرش با که هتل

 .رفتم جلو.دبو پيشخوان پشت

 سالم -

 :گفت ظريفش و دماغی تو صدای با.  زد زل بهم اششده آرايش هایچشم با و کشيد باال رو نگاهش

 ؟امرتون.سالم -

 :دادم تکيه پيشخوان به رو آرنجم

 .بودن کرده رزرو جا برام فرهادی آقای. هستم تمدن آيين -

 !بدين اجازه لحظه يه بله -

 . چرخوند کامپيوتر مانيتور سمت به رو صندليش
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 بیال به خاصی یجلوه سفيد و ای سورمه رنگ ترکيب با شکل ال هایمبل. انداختم البی به ونگاهی برگردوندم رو روم

 دست. نبود چيده زيبايی طرز به رو هاصندلی ميز و بودن کرده درست شاپ کافی حالت رو البی از قسمتی! بود بخشيده

 :گفت جو و جست لحظه چند از بعد. بود کامپيوتر توی سرش هنوز.برگشتم و برداشتم زدن ديد از

  901 اتاق -

 بود اول یطبقه چون. رفتم باال هاپله از. کردم تشکر لب زير و گرفتم دستش از. گرفت سمتم به رو کليد همون يا کارت

 .نبود آسانسور به نيازی

 .کردم تند پا سمتش به بود شده حک در روی که 901 یشماره ديدن با و کردم مرور ذهنم توی رو اتاق یشماره

 هک کوچيکی تلويزيون روی به رو درست رنگی نارنجی یکاناپه.بود متر بيست حدودا اتاق. شدم وارد و کردم باز رو در

 در ديدن با و انداختم اطراف به نگاهی. کردم رها جا همون رو چمدونم و شدم وارد. داشت قرار بود شده نصب ديوار روی

 راست سمت یگوشه در ای نفره دو تخت. شدم خواب اتاق وارد. برداشتم قدم سمتش به خواب اتاق رنگ ای قهوه

 .کردم بازش و رفتم سمتش به. شدم ای ديگه در متوجه که چرخوندم چشم. داشت قرار اتاق

 !داشتم نياز دوش يه به واقعا. زدم لبخند بهداشتی سرويس ديدن با

*** 

 :بهار

 : فتگ دستوری کامال لحنی با. انداخت بغلم توی و گرفت ازش رو رامتين ورزشی ساک السا. رسيديم نظر مورد محل به

 !بيار در ساک توی از هاشولباس -

 و بود ردس هوا خيلی. کردم نگاه سفيدش رنگ به التين ینوشته با مشکی ساک به حرص با؟ بود تومن چند زن يه یديه

. گرفتم طرفش به و آوردم در رو هاشلباس. کردم بازش و کشيدم رو ساک زيپ. کردمی گز گز سرما از هامانگشت نوک

 :ايستاد روم به رو درست السا
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 کن تنش -

 : گفتم من من با. شدن خشک حالت همون توی هامدست و شد حبس امسينه توی نفس و ايستاد قلبم

 ...آخه... اما -

 : زد فرياد

 ؟ یشنونمی، کن تنش گممی -

 اب رو دهنم آب؟ شدی ساکت انقدر چرا بگو چيزی يه خدا رو تو. بود زده زل بهم حسی هيچ بدون؛ کردم نگاه رامتين به

 به و رفتم جلوتر. اومدمی رحم به دلش کردممی التماسش اگه شايد. کردم نگاه السا به و دادم قورت صدا و سر

 : ريختم لحنم و هامچشم توی داشتم التماس چی هر. دوختم چشم کردمی نگاه باال از رو من حاال که مغرورش هایچشم

 !تونمنمی من... من...  نخوايين من از رو اين کنممی خواهش خانم السا -

 یساختگ آرامشی با السا. کردم باز رو هامچشم آروم. نگفت اماهيچی؛ بزنه حرفی تا شدم منتظر و بستم رو هامچشم

 :چسبوند رامتين به رو خودش و پاشيد روم به لبخندی

 ؟آوردی گير کجا از رو نفهم کلفت اين عزيزم -

 :گفت عصبانيت با و انداخت بهم برزخی نگاه؟! بود کی ديگه اين. شدم خيره بهش مبهوت و مات

 .... يا دیمی انجام رو خواستم ازت که کاری االن همين يا -

 هک شدنمی متوجه خانم اشرف و مامان اگه. بود دستش ضعفی نقطه بد. بود حرف هزارتا گويای امانگاهش؛ نداد ادامه

 !مخواستنمی رو اين من و گرفتمی قرار سرزنش مورد رامتين حتما؟ اومدمی پيش چی رامتينم شخصی خدمتکار من

 !کنیمی نگاه رو من بر و بر وايستادی که هنوز -
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 ينرامت مقابل درست و رفتم جلو! دادم تحويلش ای احمقانه لبخند و اومدم بيرون خيال و فکر از زد بهم که تشری با

 يشترب شدمی باعث ش خيره نگاه اين و کردمی نگاه بهم باال از و بود ايستاده عادی و خونسرد خيلی رامتين. ايستادم

 دستم هک کردم رو سعيم تمام. انداختم هاششونه روی رو پليورش و آوردم جلو رو لرزونم هایدست!  بشم دستپاچه

 کت تک روی رو نگاهش اماسنگينی؛ کردمنمی نگاهش! کرد حس شدمی هم لباس روی از رو تنش گرمای. نخوره بهش

 لومگ ته تلخيشو که طوری به بود تر تلخ عطرش بوی نزديک یفاصله اين از! کردممی حس خوب خيلی صورتم اجزای

 !کردممی حس

 ش سينه روی دستم که کشيدم باال آروم آروم و گرفتم رو پليور يپز. گرفت قرار لباس هایآستين توی هاشدست

 دادمی نشون اين و پيچيدمی موهام الی به ال نفسش گرمای! کردممی حس راحتی به رو قلبش تند ضربان. شد متوقف

 و طرف اين هکالف و بود شده قرمز صورتش. کردم نگاه بهش و آوردم باال رو سرم آروم! نداره فاصله باهام خيلی سرش

 با و بود خيره ما یچهره حالت به موشکافانه و دقيق السا. رفتم عقب به و برداشتم رو دستم. کردمی نگاه رو طرف اون

 چرا پس بود ناراضی رامتين به من نزديکی از اگر فهميدمنمی رو کارش دليل اصال! بود لبش پوست کندن مشغول حرص

 ؟خواست رو کاری چنين ازم

*** 

 :آيين

 تکيه و تمنشس اتاق یکاناپه تنها روی لباسيم یحوله با. رفت بيرون تنم از خستگی و شدم سرحال گرفتم که دوشی با

. ردمک روشن رو ديوار روی شده نصب کوچيک تلويزيون و برداشتم کاناپه مقابل ای شيشه ميز روی از رو کنترل. دادم

 دارطرف پيش هامدت از. کردم تلويزيون ميخ رو هامچشم و کردم دراز ميز یرو رو پاهام! بود مادريد رئال و بارسلونا بازی

 گرسنه. کردم قفل هم توی عادت طبق رو هامدست یپنجه. کردممی دنبال هاشوبازی یهمه تقريبا و بودم بارسلونا

 کردممی دنبال بود افتاده مسی دست که رو توپی نگاه با که طور همين! بخورم قهوه فنجون يه اومدنمی بدم اما؛ نبودم

 .خورد زنگ گوشيم
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 نگاه ش صفحه به.  کشيدم بيرون جيبم توی از رو گوشی و گرفتم بود دروازه به رفتن یآماده که توپی از چشم ناچار به

 .دادم جواب وقت فوت بدون "کاميار" اسم ديدن با. کردم

 آيين داش سالم -

 :شدم مايل جلو به کمی و گذاشتم زمين ویر رو پاهام؛ برداشتم کاناپه از رو م تکيه

 سالم -

 ؟نکردی سقوط؟رسيدی سالم.ماهت روی به سالم -

 !سالمم که بينیمی -

 ... آيين هاگممی خداروشکر خب -

 :کشيدم موهام توی دستی

 ؟جان -

 !دهمی صفايی چه ببين اسکی پيست برو. شو چيزا اين و کاتالوگ خيال بی فعال -

 :پرسيدم و دادم باال رو ابروهام

 ؟اسکی پيست برم -

 !شیمی پشيمون نری دادا آره -

 ؟اسکی پيست برم خوایمی من از تو وقت اون کار واسه فرستاده رو من فرهادی آقای! جالبه -

 :ناليد عجز با

 ؟خوبه. کن کار شب تا صبح از رو هاروز یبقيه کن تفريح رو امروز يه؟! آفريدی کيه ديگه اين خدا ای -
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 !ميشه چی ببينم حاال -

 !بای؛  بفرست برام رو عکسات -

 و کندم دل محبوبم بازی از مردد! کنه قانع رو من تونسته و ست برنده هميشه مثل دونستمی.کرد قطع رو تماس

 !رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم لباس. کردم خاموش رو تلويزيون

*** 

 .کردم لمس رو لطافتش و نرمی انگشت سر با و شدم خيره بود ميز روی که زيبايی گل شاخه به

 ؟ندارين ای ديگه امر بفرماييد -

 اريکب سيبيلی با ساله سی حدودا مردی. دوختم چشم کردمی نگاهم منتظر که خدمت پيش به و گرفتم گل از رو نگاهم

 !زده ژل و مرتب موهای و لبش پشت

 ممنون نه -

 خارج ازش که دودی مسير و زدم زل داشت قرار مقابلم درست که م قهوه فنجون به. شد دور ازم و کرد کوتاهی تعظيم

 رس الجرعه و زدم هم؛ کردم خاليش فنجون توی و برداشتم رو شکر کوچيک یبسته. کردم دنبال چشم با رو شدمی

 .مرفت خروج در سمت به و کشيدم چرمم پالتوی به دستی؛ شدم بلند جا از!نکردم اعتنا اما؛ سوخت زبونم. کشيدم

 *** 

 :بهار

 نه و ودمب بلد اسکی نه. موندم تنها من و رفتن هم با السا و رامتين! بودم نيومده جايی همچين حاال تا. بود قشنگی جای

 .شدممی آب ذره ذره و بودم هم به عشقشون شاهد من. نشستم سرد و سخت هایبرف روی گوشه يه! داشتم رو کسی

! اومدم بيرون فکر از رامتين و السا هایخنده صدای با که کردممی مرور رو بودم خونده که درسی ذهنم توی داشتم

 ته زا و خوشبخته بينممی که اين؛ کنهمی حال خوش رو من هاشخنده اماهمين؛ نيست من مال ديگه رامتين که درسته
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 هي؟! نيست من عاشق کس هيچ چرا که اومده وجود به برام سوال اين وقته خيلی! داره ارزش دنيا يه برام، خندهمی دل

 مامت کردم سعی. کنم فکر بهش خواستنمی دلم من اما؛ هست يکی که گفتمی بهم و پيچيدمی ذهنم توی صدايی

 وشگ جيغ. زد السا به محکم و کرد درست برف از ای گلوله رامتين! بذارم رامتين و السا به کردن نگاه روی رو تمرکزم

 : گفتم لب زير! رسوند آسيب گوشم یپرده به شد ارجخ السا یحنجره از خراشی

 !ننر -

 يغج صدای با السا. رفتم جلو! پرسيدمی رو حالش و بود زده زانو کنارش هم رامتين! کردمی ناله و زمين روی بود افتاده

 .زدمی غر ريز يه جيغوش

 رامتين... مياد دردم... بود محکم خيلی... زدی قصد از رو من تو -

 !وقت هيچ؛ بکشه منت نبايد وقت هيچ رامتين. رفتمی راه اعصابم روی هاشکشی منت و رامتين صدای

 !نبود قصد از که گفتم. خوردم چيز؛ ببخشيد خانمم -

 : کرد اشاره من به

 !ماشين توی ببريمش کن کمک بيا! کن تماشا دور از نمون انقدر -

. ردمک بلندش و گرفتم رو السا بازوی زير و رفتم جلوتر؟! سوسول قدران هم دختر آخه. کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 .افتاديم راه به ماشين سمت به و گرفت رو طرفش اون هم رامتين

*** 

 :آيين

! من زج نبود تنها کس هيچ تقريبا. انداختم اطراف به نگاهی. بودند کرده لغزنده رو زمين بدجور هابرف. رفتم باال کوه از

؛ دبو نشسته ای گوشه که خورد دختری به چشمم! بودم من نداشت دنيا اين توی رو کس هيچ که نیاو هميشه مثل
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 به آبی هایچشم همه از اول. رفتم تر جلو. بود دوخته چشم پسری و دختر بازی برف به و بود زده ش چونه زير رو دستش

 .شد مشت هامدست ناخوداگاه و افتادم يادش هم باز. کرد جلب رو توجهم آسمونش رنگ

 هایچشم آوردممی ياد به ازش که چيزی تنها! نبود اون به شباهت بی بود زده بيرون شالش از که رنگی طاليی موهای

 .بود رنگش طاليی موهای و آبی

 بهش بس از. ايستادم دختر اون از دوری چندان نه یفاصله در! دادممی دستش از نبايد. بود فرصت آخرين اين شايد

 !بود گرفته درد هامچشم بودم زده زل

 ویت دقيقه چند! داد دست بهم خوبی حال هامچشم شدن بسته با. کشيدم هامچشم روی دستی و بستم رو هامچشم

! زد يخ هامرگ توی خون دختر اون خالی جای ديدن با؛ کردم باز رو هامچشم عميق نفس يه از بعد! موندم حالت همون

 !« باختی بازم؛ کردی گُمش تو:»  گفتمی بهم صدايی هي. ريخت فرو درونم در چيزی

 دختری ردمکمی نگاه که طرف هر امابه؛ داشتم ياد به پالتوشو رنگ. نبود ازش خبری. انداختم اطراف به نگاهی آشفتگی با

 رو بودن هپوشيد دختر اون با رنگ هم پالتوی که دخترهايی تک تک صورت و رفتم جلو! بود ايستاده پالتو رنگ همون با

 !نبودند خواستممی که اونی کدوم اماهيچ؛ کردم نگاه

 توی وقتی خوردم شکست هم باز. نبود. زدممی صدا رو خدا و چرخيدممی خودم بر دور. سوختممی من اما؛ بود سرد هوا

 آه ور نفسم .نبود موندن حال و حس ديگه. فرستادم لعنت بدم شانس به و زدم چنگ رو موهام! بودم موفقيتقدمی يه

 !گرفتم پيش در رو خروج راه و دادم بيرون مانند

 *** 

 :بهار

 :گفت السا به خطاب رامتين. بود غروب نزديکای

 ؟بخوريم رستوران رو شام -
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 .ام خسته خيلی خونه برسون رو من مرسی نه -

 ودشخ کردن لوس از بعد السا. ايستاد خونشون در مقابل. فشرد گاز پدال روی تر محکم رو پاش و داد تکون سر رامتين

 :انداخت بهم نگاهی آينه توی از رامتين. رفت بيرون ماشين از رامتين یگونه ن*د*ی*س*و*ب و

 جلو بيا -

 : گفتم بودم زده زل خونه در به که همينطور. بست رو در و شد خونه وارد السا.  کردم نگاه رو بيرون و دادم لم

 راحتم مرسی نه -

 :دوخت هامچشم توی رو خشمگينش نگاه و برگشت سرعت به

 !"چشم" ست کلمه به فقط جوابش جلو بيا گممی بهت وقتی -

 : گفت و کرد اشاره جلو صندلی به

 ! نيستم اتراننده من؛ جلو بيا -

 توی رو برزخيش نگاه! بستم محکم رو در و نشستم جلو! شدم پياده ماشين از آروم و دادم قورت رو دهنم آب ترس از

 :دوخت هامچشم

 !نميشه چيزيش طوری اين -

 :کرد اشاره ماشين در به که کردم نگاهش گيجی با

 !گممی رو در -

 : گفتم و شدم دستپاچه

 ...من نبود قصد از نه نه -
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 :زد استارت و پريد حرفم توی

 !کن فراموشش بود چی هر منظورت -

 هيچ که دنبو ناراحت السا نيومدن از که اين مثل. نبود داپي صورتش توی ناراحتی و خشم از ای نشونه هيچ و رفتمی آروم

 !بود هم حال خوش بلکه

 شد مخ و کشيد سمتم به رو خودش.برگشت طرفم به و ايستاد ای وگوشه کرد کم رو سرعتش.انداخت بهم نگاهی نيم

 طرشع بوی! کوبيدمی امسينه یقفسه ديوارهای و در به رو خودش محکم قلبم. شد صورتم با مماس کامال صورتش که

 !بود پرونده سرم از هوش نزديک یفاصله اين از

 ستهب کمربند به نگاهی! افتاد راه به دوباره و نشست سرجاش. گرفت فاصله ازم و کرد نگاه هامچشم توی ثانيه چند

 بود منگران که ينا از! بودم نشده کمربند شدن بسته متوجه که بودم غرق مختلفم هایحس توی انقدر. انداختم امشده

 !رفت مالش دلم ته

 !رسيد پايان به خوشم حال که نکشيد ثانيه به

 ؟کنی خالی من شدن جريمه سر رو حرصت خوایمی -

 هچ من و بود خودش شدن جريمه نگران. زدم پوزخند دلم توی! بود خيره جلو به تفاوت بی؛ انداختم اشچهره به نگاهی

 هم خيلی که فهميد شدمی کردن فکر ذره يه با. گفتنمی رو اين لحنش اما! ودمب کرده ای احمقانه و دخترونه فکر

 پياده ماشين از رامتين از تبعيت به. برداشتم دست خيال و فکر از ماشين توقف با! نداره اهميت براش "شدن جريمه"

 بود مشخص کامال بود شده پارک که هايیماشين از و بود شيکی العاده فوق رستوران.  انداختم نگاهی اطرافم به و شدم

 سح ذاشتمی احترام هاخانم به انقدر که اين. بشم وارد اول من تا ايستاد کنار هميشه مثل! چطوريه غذاهاش قيمت که

 .نشستيم و کرديم انتخاب سالن از ای گوشه در ميزی! کردمی تزريق وجودم به رو خوبی

 ؟خوریمی چی -

 :گرفتم اطراف از رو نگاهم
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 بخورين شما چی هر -

 :کرد تند پا ما سمت به گارسون. زد صدا رو گارسون و داد تکون سر

 ؟بفرماييد بله -

 ودمب خيره ميز روی وسايل به و بود پايين سرم! کرد مرخص رو گارسون، دست دادن تکون با و داد سفارش غذا رامتين

 : گفت آروم! زدم زل نافذش و مشکی هایچشم توی و آوردم باال رو سرم آروم. کردم حس رو نگاهش سنگينی که

 ؟بزنم حرف باهات کلمه چند داری حوصله -

 سرم! دارم دوست چقدر دونستمی کاش! بودم آماده هميشه رامتين هایحرف شنيدن برای من. شد گوش وجودم تمام

 !دوختم چشم هاشلب به و گذاشتم امچونه زير رو دستم.  دادم تکون تاييد ینشونه به رو

 ...اتاقت توی دادی اجازه که شب اون، دادی گوش هامحرف به و کردی محبت بهم که شب اون -

 :داد ادامه کنه مهار رو اش خنده کردمی سعی که حالی ودر گرفتند شيطنت برق هاشچشم

 هک طور اون قتو هيچ مادرم بود نکرده توجه انقدر بهم کس هيچ حاال تا! تنهام چقدر فهميدم تازه بخوابم پاهات روی -

 !باشم تو جای دارم دوست زنهمی دری هر به تو آرامش برای بينممی وقتی! تو مادر عکس بر.نداشت توجه بهم بايد

 :شدم مايل جلو بهکمی و برداشتم امچونه زير از رو دستم

 و باشه عاشقتون و وادبخ خودتون برای رو شما که کنين انتخاب رو کسی اگه البته؛ باشين من مثل تونينمی هم شما -

 .باشه نداشته اهميت براش پولتون

 !نده اهميت پول به که بشه پيدا دنيا توی کسی هيچ نکنم فکر -

 رو هاملب حرص از؟ بينینمی رو من و ايستادم جلوت من؟ رامتين کنینمی وا رو چشمات چرا!لعنتی ميشه، ميشه

 يه روی نگاهش! نيست جا اين حواسش اصال شدم متوجه که بدم رو جوابش خواستم. دادم فشار هم روی نامحسوس
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 اخم نم يه با رو نگاهش، بگيرم رو نگاهش رد خواستم تا! بود من سر پشت درست که ای نقطه! بود شده ميخکوب نقطه

 :گفت ای شده رگه دو صدای با مکث ثانيه چند از بعد! نشنيدم که گفت چيزی لب زير! انداخت پايين

 ... روزی يه خرهباال نيست مهم -

 بشکه يک مثل! بودن انفجار حال در چشمش هایرگ که انگار! بودن شده متورم و سرخ هاشچشم. آورد باال رو سرش

 دليشصن روی از! نپرسم رو عصبانيت همه اين دليل و باشم ساکت دادم ترجيح!  ست جرقه يک منتظر که بود باروتی

 هامشمچ توی اشک. آوردن رو هاغذا. کرد تند پا بيرون سمت به. پيچيد ضاف توی صندلی شدن سابيده صدای و شد بلند

 بود يستادها رستوران ساختمون انتهای. گشتم دنبالش چشم با و رفتم بيرون رستوران از و شدم بلند جا از. بود زده حلقه

 اشکی هایچشم با و رفتم متشس به آروم هايیقدم با.  زدمی پک سيگارش به ولع با! کشيدمی سيگار خاصی ژست با و

 به ور صورتش و شد حضورم متوجه، کردم کم که رو امفاصله! کنم تحمل رو ناراحتيش تونستمنمی. شدم خيره بهش

 .برگردوند سمتم

 يرز که االنه کردممی حس که طوری! کرد بغلم محکم و انداخت رو سيگارش! گريه زير زدم و ترکيد بغضم ديدنش با

 !بشم له بازوهاش فشار

 :گفت مهربونی خيلی لحن با. افتادم هق هق به صداش شنيدن با! بوديم فنجون و فيل مثل هم برابر در

 ؟کنیمی گريه چرا -

 : گفتم بريده بريده

 ؟تين...ناراحت... چرا -

 :کشيد پشتم گونه نوازش رو دستش

 .نيست چيزی -

 :گفتم برچيده هایلب با و شدم جدا ازش
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 !کنم کمکتون تونستم شايد بگين خب. دينمی جواب باال سر پرسممی چی هر؟ گيننمی نم به هيچی چرا -

 :گفت صداش توی خاصی حرص با و داد فشار هم روی رو هاشلب و انداخت خيسم صورت به نگاهی

 ...تونمنمی من... دادم قول من نکن... نکن -

 :گذاشت هم روی رو هاشچشم

 کنممی خواهش -

 :گفتم بود پچ پچ شبيه بيشتر که آرومی صدای با و زدم لز هاشچشم توی

 ؟دادين قول کی به -

 :گفت من سوال به توجه بی و کشيد هاشچشم روی دستی

 !بخوريم رو شاممون بريم -

 *** 

 :آيين

 !خوابيدم بخش آرام قرص چند خوردن از بعد و خوردم ريختی بی و چرک ساندويچ. برگشتم هتل به داغون اعصابی با

 " مامان مامان"

 گرفته گر؛ کردندمی خودنمايی عرق درشت هایدونه تنم روی. پريدم خواب از ساله نه پسر اون فرياد و داد صدای با

 !بود شده تند قلبم ضربان و بودم

 ورمالک. شدم بلند تخت روی از حرکت يه با و گذاشتم زمين روی رو پاهام. رسوندم تخت یگوشه به رو خودم و نشستم

 . دمز پوزخند امآشفته و پريده رنگ یچهره به آينه توی از رفتم بود خواب اتاق توی دقيقا که دستشويی به کورمال
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 ؟ لعنتی داریمی بر سرم از دست کی -

 به ور دهنم آب. زدم تکيه ديوار به و گزيدم لب. پيچيدمی گوشم توی آژير صدای! خشم از، ترس از؛ زدممی نفس نفس

 کاش.نداشتم عادت جديد جای اين به! نميره بيرون ذهنم از وقت هيچ شون کريه و زشت هایچهره. دادم قورت سختی

 باز لعنتی !اومد پايين مقدمه بی بينيم آب بودم داده تکيه ديوار به رو سرم که طور همين. کردمنمی قبول رو ماموريت اين

 !بودم خورده سرما هم

*** 

 حدودی تا ولی؛ نه که کال رو ديشب یقضيه که طوری به؛ بود آورده وجد به رو من تهران هایهتل جالب معماری

 يقهدق چند که بودم هايیعکس به کردن نگاه مشغول و بودم نشسته هاپارک از يکی نيمکت روی! بودم کرده فراموش

 ناو با هابچه دختر صوصامخ بودم هابچه عاشق. دادمی انرژی بهم پارک توی هایبچه صدای و سر. بودم انداخته پيش

 اشونباب وقتی داشتنيشون دوست و شيرين لحن اون با، رنگارنگشون موهای کش اون با، کوچولوشون قرمز هایکفش

 اهینگ و کشيدم تر باال رو کاپشنم یيقه؟! نه، بود شده سرد بدجور هوا.کردم سرما احساس لحظه يک! زننمی صدا رو

 اليیط موهای، مانند لی پشتی کوله و رنگ زرد پالتوی با دختر اون. موند خيره ای نقطه روی چشمم که انداختم اطراف به

 !نداشتم شک؛بود خودش. آبی هایچشم و

 لب م همقدم بی یسرفه صدای با. کردم تند پا سمتش به. گذاشتم کيفم توی رو دوربين و شدم بلند نيمکت روی از

 توی انقدر هم شايد! کنه نگاه سرش پشت به تا برنگشت حتی مااونا؛ کردم پنهان ديوار پشت رو خودم و گزيدم

 !نشنيد رو صدا که بود غرق افکارش

 مورد مکان به رفتن برای که اين مثل. بود شمرده و سنگين هاشقدم! داشتم بر قدم ازش فاصله با.گذشت خيابون از

 !نداشت عجله اصال نظر

! ودب کنکوری پس. رسيديم کنکور آموزشگاه يه به دقيقه چند از بعد! رفت ضعف اشدخترونه و ظريف هيکل برای دلم

 !برگرده تا شدم منتظر و نشستم بود نصب آموزشگاه کنار که نيمکتی روی. برم دنبالش تونستمنمی

 *** 
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 :بهار

 رو الشب کالفه! دکرمی جيغ جيغ و بود ايستاده سرم باال عزرائيل مثل. پريدم خواب از السا هایبيداد و داد صدای با صبح

 .دادم فشار سرم توی

 کرده پف ای چهره و پريشون موهای با و کردم پرت رو بالش؟ بود قحط آدم، رامتين بهت لعنت.  زدمی جيغ همچنان

 :گفت و داد تاب هوا توی خودش خاص اصول و ادا با رو هاشدست. کردم نگاه بهش

 !سرکار شدی بيدار عجب چه -

 : گفتم و گرفتم دهن به زبون اما؟؛ خوابيد ميشه تو نکره صدای با همگ بگم بهش خواستممی

 !بفرماييد رو امرتون -

 !خواممی صبحانه من -

 و کشيدم دراز تخت روی دوباره؟ من به دادی گير چرا هست ويال اين تو آدم همه اين!  شاءهلل ان شکمت تو بخوره کارد

 :گفتم

 !نيست من وظايف از جزئی اين اما -

! داختمان خودم روی رو پتو و کشيدم راحتی نفس در شدن کوبيده با! شنيدممی وضوح به رو عصبيش هاینفس صدای

 ارهب هزار و باره صد و دوباره رو صحنه اون. نشدم غافل رامتين آغوش فکر از لحظه يک ديشب! بردنمی خوابم ديگه اما

 .ردخومی رو مغزم داشت خوره مثل حسادت. کردم دوره خودم با

 پوشيدن از بعد و کشيدم سوزناکی آه! رو حسرتش فقط من و کنهمی تجربه رو مردونه و گرم آغوش اين روز هر السا

 ويیدستش به! داشتم وقت ساعتی سه هنوز؛ انداختم ساعت به نگاهی. داشتم کالس امروز. شدم خارج اتاق از هاملباس

 و بود رفتنگ لقمه مشغول.  انداخت گل هامگونه رامتين ديدن با. مرفت آشپزخونه به صورتم و دست شستن از بعد و رفتم

! بار يه فقط؛ ديگه بار يه فقط؟ ميشه تکرار دوباره ديشب يعنی. گذروندم نظر از رو بازوهاش. نبود حواسش اصال
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 از بعد ؟چی رمدا دوستش بود فهميده اگه! کشيدممی خجالت رامتين از ولی؛ آموزشگاه برم و بخورم صبحانه خواستممی

 یقضيه مئنامط! نيوفتاده اتفاقی هيچ که انگار و بزنم خيالی بی به رو خودم که رسيدم نتيجه اين به کردن فکر لحظه چند

 بعد و لغزيد ش شده تيغ شيش یگونه روی نگاهم. دادمی رو شيبش افتر خوب بوی آشپزخونه! نمونده يادش رو ديشب

 .هاشلب اون از

 ؟کنییم نگاه چی به -

 نگاه بود رهخي بهم عصبانيت با که السا به و کردم عوض رو نگاهم مسير سريعا! جاست اين هم السا نفهميدم اصال لعنتی

 :که دادمی هشدار بهم درون از صدايی يه!کردم

 !زاييد گاوت -

 دهش دستپاچه شونسنگين نگاه زير! خوردمی رو من داشت هاشچشم با، بود شده حضورم متوجه تازه که هم رامتين

 :گفتم من من با و پيچيدم هم توی رو هامدست هایانگشت. بودم

 ...که اومدم.. امم -

 :دادم بيرون شدت به رو نفسم

 !کنم حاضر صبحانه براتون -

 :گفت و زد داری صدا پوزخند السا

 !کرد رو کار اين ديگه کلفت يه؛ اومدی دير هه -

 کرد اشاره روييش به رو صندلی به رامتين! ؟ مردمی زدمی حرف درست اگه واقعا

 بشين بيا -
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 هم باز. بشينم ميز پشت صندلی ترين انتهايی روی دادم ترجيح السا هایاخم ديدن امابا؛ بشينم جا اون خواستمی دلم

 اون از و تمگرف پنير و نون لقمه يه خودم برای... ! با السا و تعجب با رامتين. بود شده ميخکوب من روی چشمشون دو هر

 :زدم دستم توی شده لوله نون به ای گنده گاز. اومدم بيرون آور خفقان و لعنتی یآشپزخونه

 نشی خفه او -

، ودب ريخته صورتش توی طرفه يه رو سياهش و ـختـ لـ موهای! بود شده هميشه از زيباتر امروز. انداختم بهش نگاهی

 ویت رو موهاش و برداشتم خيز طرفش به. شد متوقف ام آرواره کتحر.... هاشلب و بود شده تر روشن گندميش پوست

 :زدم فرياد حرص با و گرفتم دستم

 ؟فرناز -

 :ناليد عجز با! نتونست اما؛ کنه جدا موهاش از رو دستم کرد سعی

 !کنم استفاده تو وسايل از مجبورم ندارم خودم؟  کنم کار چی خب...  موهام آخ... خدا رو تو...  بهار... کن ولم آی آی -

 ؟بزنی دست وسايل اون به نمياد خوشم بگم بهت بار چند -

 !برسيم نوايی يه به ما بذار الاقل زنینمی که خودت -

 :پرسيدم و کردم ريز رو هامچشم. کردم جدا موهاش از رو دستم

 ؟بود چی منظورت -

 :رفتم جلو قدم يک که برداشت عقب به قدم يک

 ! بودم تو با -

 .شد ديوار گچ مثل رنگش

 !خدا به...ب... نداشتم ظوری... من -
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 هاملب! چقدر؛ نفهميدم که بودم احمق چقدر من؟ بود رامتين توجه جلب دنبال هم فرناز يعنی. زدم زل هاشچشم توی

 عمارت از و برداشتم سالن توی از رو پشتيم کوله. دادم تکون تاسف روی از سری و دادم فشار هم روی حرص با رو

 فرناز دبو کم السا؟ دوست گفتنمی هم فرناز به. بودم شده کر شايد. نکردم توجه فرناز هایگفتن بهار به و زدم ونبير

 !رفتم آموزشگاه سمت به مزاحم افکار از باری کوله با و کردم مرتب امشونه روی رو پشتی کوله بند! شد اضافه هم

 *** 

 :آيين

 یلعنت هایعقربه از رو نگاهم اميدی نا با. بود گذشته ساعت پنج حدودا. کردم نگاه دستم روی گرد صفحه ساعت به

 کیتاري به رو هوا. شدم بلند نيمکت روی از و زدم لبخند ديدنش با. شدم خيره خروج در به بار هزارمين برای و گرفتم

 !داشتمی بر آروم و شمرده رو هاشقدم هم باز وجود اين با. بود

 عمارت روی به رو! نشد متر يک تقريبا یفاصله با حضورم متوجه که بود غرق خودش هوای و حال توی انقدر هم باز

 رو اهمنگ! بودمش ديده خواب توی بار چند. بود آشنا برام خيابون اين! آورد در صدا به رو در زنگ و ايستاد مجللی و بزرگ

 بيرون فکر از رو من عمارت در شدن باز ایصد! بود خودش؛ کنمنمی اشتباه من. کردم نگاه خوب و چرخوندم دور يک

 ...که بودم زده زل خاليش جای به. کردم تماشا رو رفتنش و زدم تکيه ديوار به. آورد

 ؟!آيين -

 : زدم لب ناباوری و بهت با و برگشتم.بودم صدا اين شنيدن محتاج چقدر! صداش...صداش؛ بود خودش

 ؟!مامان -

 هک آغوشی؛ شدممی فشرده آغوشش در؟ رسيدم حرارت پر آغوش اين به کی من؟! دبو چی؟! بود ماراتون دوی دونمنمی

 .بودم محروم ازش سال همه اين

 : گفت زدمی ــوسه بـ سرم روی که حالی در اشک همه اون ميان مامان
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 ؟پسرم بودی کجا -

 :انداخت سرتاپام به نگاهی و کرد جدا خودش از رو من

 !دیش بزرگ چقدر الهی برم قربونت -

 رهباالخ؛ شدنمی باورم هنوز. بود چسبيده دهنم سقف به زبونم. گرفت آغوشش تو رو من دوباره حرف اين دنبال به و

 !تونستم من.تونستم

*** 

 گیزند که دادمی نشون ابروهاش بين هایچروک و چين و بود شده شکسته. کردم نگاه موشکافانه و دقيق رو صورتش

 !آورده سرش به چی

 ؟پسرم داره خش انقدر اتصد چرا -

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 ؟خبر چه مامان کن تعريف خب! خوردم سرما نيست چيزی -

 :گفت و کشيد پيشونيش روی دستی

 !نيست خوشايند چندان من خبرهای. پسرم توِ پيش خبرها -

 :انداختم ام ديگه پای روی رو پاهام از يکی و دادم تکيه رنگ کرمی و راحت مبل به

 !تهران اومدم ماموريت يه برای االن و کنممی زندگی مشهد، خوندم معماری مهندسی -

 النس ديگه بار يک! گنجيدمنمی خودم پوست در شدم سربلنديش باعث که اين از من و بود تحسين از پر نگاهش

 :پرسيدم و گذروندم نظر از رو عمارت پذيرايی

 ؟!زدين هم به زندگی همچين يه بابا از بعد چطور -
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 : گفت و زد تلخی لبخند

 !نيست من یخونه جا اين -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ؟کيه یخونه پس؟ نيست شما یخونه -

 !منه یخونه -

 هایچشم. ودب زده شونه باال طرف به که مشکی موهای با ساله نه و بيست حدودا پسری. ببينم رو صدا صاحب تا برگشتم

 دست روی چرم بند دست يک و چپ دست دار مارک ساعت يک!  کرده تيغ شيش صورتی و مرتب ابروهای و مشکی

 مبل روی از! آشنا خيلی؛بود آشنا برام اشچهره!بود کرده العاده فوق تيپشو بود زده باال آرنج تا که هايیآستين! راستش

 :پرسيدم و بردم جيبم توی رو هامدست از يکی،برداشتم جلو به کوتاه قدم چند و شدم بلند

 ؟  شما -

 .زد پوزخند

 !رامتين کن فکر شما -

 رکتح بی! فشردمش آغوشم توی و کردم تند پا سمتش به اختيار بی؟ خانم اشرف پسر؟ بچگی هایبازی هم؟ رامتين

 از. داشت حق! نداشت من کشيدن آغوش در برای هم تمايلی و بودن مونده آويزون بدنش کنار هاشدست. بود مونده

 .گذروندم نظر از رو صورتش و شدم جدا ازش! بود کار فراموش آدميزاد و گذشتمی سالی چند بودنمون هم با روزهای

 سالم -

 .برگردوندم رو سرم ای دخترونه و ظريف صدای شنيدن با

 *** 
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 :بهار

 کنار هک افتاد پسری به چشمم. کردم نگاه پذيرايی سالن به هاپله باالی از. اومدم بيرون اتاق از و کردم عوض رو لباسم

 شدمی هم فاصله اين از! ديدمشمی که بود بار اولين برای واقع در. شناختمنمی رو پسر اون.  بود نشسته مامان

 اين پس! نداشتيم ای خانواده که ما اما! زنهنمی مو مامان با رنگش مشکی ای تيله و درشت هایچشم که داد تشخيص

 رپس اين به مامان حد از بيش یعالقه امامتوجه؛ خواستمی چی جا اين و بود کی دونمنمی که درسته؟ بود کی پسر

 با و زدمی لبخند روش به. داشتم نظر زير خوب رو مامان یچهره هایحالت اما؛ گنمی هم به چی شنيدمنمی. شدم

 صدای دنبالش به و رودیو در شدن باز صدای با!  دادمی نشون رو مامان یعالقه عمق اين و کردمی نگاهش تحسين

 :گفت که رامتين

 !منه یخونه -

 .اومدم پايين هاپله از

 يوارد به احساسی هيچ بدون، حرکت بی و صامت رامتين اما؛ گرفت آغوش در سخت رو رامتين و شد بلند جاش از پسر

 !بود خيره مقابلش

 :کردم سالم بلندی صدای با و گذاشتم پله آخرين روی رو پام

 سالم -

 .کرد نگاه بهم و برگشت رپس

 که همين و کردم جداش خودم از سختی به! رفتم فرو گرمش آغوش توی که بودم نداشته بر بيشتر قدم چند هنوز

 :شد جدا ازم رامتين عصبی صدای با! کرد فرو امگونه توی رو هاشدندون، بزنم حرفی خواستم

 ؟ خبره چه جا اين -
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 با رامتين.کردم پاک انزجار با رو هاشدندون جای.بودم خيره پسر اون و متينرا به مبهوت و مات و بودم شوک توی

 :کوبيد پسر یسينه به محکم دست

 ؟شیمی نزديک بهار به حقی چه به؟مرتيکه کنیمی چيه کارها اين -

 :گفت و کرداخمی پسر اون

 ؟چيکارشی تو -

 :داد جواب کوتاه مکث يه از بعد رامتين! بود شده شگو وجودم یهمه! دهمی جوابی چه رامتين ببينم خواستمی دلم

 ؟داره ربطی چه تو به اصال! کاره همه -

. مکرد نگاه بود نشسته روش مامان که مبلی به. بودم شده خيره هاشوندست حرکت گاهی و لفظی جدال به ترس با

 ؟موقعيت اين توی بود رفته کجا مامان

 !کردنمی آب قند یکارخونه دلم توی داد نشون خودش از رو رفتار اين رامتين که اين از

 ؟!آيين -

 به مامان همراه؛ کردم نگاه خانم اشرف به! شدند خيره هم به مبهوت و مات دو هر آيين و رامتين خانم اشرف صدای با

 : کرد زمزمه لب زير رامتين. اومدن ما سمت

 ؟آيين -

 که بتیمح به متعجب. گرفت آغوشش توی رو آيين مقدمه بی و شد ازب هم از رفته رفته رامتين هایاخم ثانيه چند از بعد

 ؟ بود خبر چه جا اين.شدم خيره بود بينشون

*** 

 : پرسيدم هم باز کردن دوره رو اسمش بار هزار از بعد
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 ؟آيين -

 : گفت و کرد نگاهم محبت با

 ؟آيين جان -

 :رسيدمپ و کردم نگاه آيين به دوباره رامتين به کوتاهی نگاه از بعد

 ؟ شیمی من کيه گفتی -

 :داد جواب و برگشت سمتم به کامل

 !ديگه داداشتم پرسيدی صدبار که رو اين -

 .رفت باال ناخودآگاه ابروهام

 ؟وقت اون بودی کجا حاال تا -

 ور اون، زد خانم اشرف که حرفی و نداره رو سوالم به دادن جواب قصد که خوندممی هاشچشم از. کشيد سوزناک نفسی

 !رسوند مقصودش به تر راحت

 !نکن پيچش سوال انقدر؛ ست خسته آيين، عزيزم جون بهار -

 ور بود آويزون تونيک یگوشه از که کوتاهی نخ و دادم سوق تونيکم یگوشه سمت به رو نگاهم و برچيدم رو هاملب

 !آوردم باال رو رمس اراده بی اما؛ بودم عصبانی دستش از که اين با فرناز صدای شنيدن با. کشيدم

 *** 

 :آيين

 دز خانم اشرف که حرفی با! بود تلخ مار زهر مثل، خاطرات يادآوری. کنم صحبت مسئله اين به راجع خواستنمی دلم

 .دادم بيرون نامحسوس و آروم رو ام شده حبس نفس
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 نکن پيچش سوال انقدر ست خسته آيين عزيزم جون بهار -

؛ هارب سال و سن هم دختری. برگردوندم رو صورتم ای دخترونه و ظريف صدای شنيدن با که بودم غرق خودم افکار توی

 !متفاوت کامال ای اماچهره

! شد سالن وارد شربت سينی با متناسب هايیلب و بينی و گندمی پوست، ای قهوه هایچشم، ـختـ لـ و مشکی موهای

 رو نگاهم. رفتگ مقابلم رو شربت سينی!  بشن منقبض مقلب عضالت تمام که شد باعث قشنگش و باريک اندام و بلند قد

 یهمه انيهث چند توی دختر امااين؛ بشم عاشق نگاه يک با که نبودمآدمی. شدم خيره دلنشينش یچهره به و کشيدم باال

 ورد رو دستم و زدم لبخندی کنم مهار رو دستم کوچيک هایلرزش کردممی سعی که حالی در! بود زده هم به رو معادالتم

 ديکنز هاملب به رو ليوان! زيبا و کننده خيره، تيره ای قهوه يک؛ شدم خيره هاشچشم به دوباره! کردم حلقه ليوان کمر

 نم اما؛ نبود روم به رو ديگه دختر اون بود وقت خيلی. چشيدم رو داشتنيش دوست و شيرين یمزه از ای جرعه و کردم

 کرد جلب رو توجهم بهار با دختر اون زدن حرف ريز یصدا. بودم خيره رو به رو به همچنان

 ؟!جونم بهار -

 .نيومد بهار از صدايی هيچ

 .زنمنمی دست ديگه ببخشيد بهار -

 .سکوت هم باز و

 ؟!بهار -

 هک ای نفره تک مبل روی رو خودش سختی به. شدم خيره بهشون و برگردوندم رو روم ناخودآگاه. داشت بغض صداش

 .بود داده جا بود نشسته روش بهار

 امتينر به نگاهی نيم! بود لباسش یگوشه به رفتن ور مشغول و بود انداخته پايين رو سرش بهش توجه بی هم بهار

 به از رو دختر بهار. کردم نگاه بهشون دوباره و برگردوندم رو روم! بود دختر اون و بهار پيش حواسش تمام؛ انداختم
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 باال ور سرش بهار. بوسيد رو بهار یگونه دختر! بود خيره بهار صورت به مصرانه و نکرد حرکتی هيچ اون اما؛ داد هل عقب

 :گفت حرص با و آورد

 .ندارم خودمم یحوصله کنار برو فرناز -

 :گفت و کرد فکر کمی فرناز! بود فرناز اسمش پس

 ! ندارم رو تو یحوصله منم! جالب چه -

 به و رفت هاپله سمت به. شد بلند مبل روی از ضرب با و کرد نگاهش ودب شده سرخ خشم از که هايیچشم با بهار

 !شد دور چشمم جلوی از سرعت

 :گفتم فرناز به رو نگيره شکل هاملب روی لبخندم کردممی سعی که حالی در

 ؟دستت از عصبانيه همه اين کردی کارش چی -

 :گفت زار حال با

 ! خدا به دونمنمی -

 :گفت و زد پوزخندی رامتين

 !کنهنمی قهر الکی بهار دونممی که من ندونه کس هيچ! خودت جون آره -

 هایاهنگ و گاه بی و گاه هایحمايت از! کنه سکوت داد ترجيح اما؛ بگه چيزی تا کرد بسته و باز رو هاشلب بار چند فرناز

 .شدم خيره رامتين به مبهوت و مات مامان حرف با اما! بودم شده بهار به رامتين یعالقه متوجه بهار به رامتين يواشکی

 ؟کجاست خانم السا، رامتين آقا -

 :داد پاسخ سردی به و گذاشت ميز روی رو شربتش ليوان رامتين

 !خونه رسوندمش -
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 : پرسيدم و کردم تنظيم رامتين روی رو نگاهم دوباره. شد خانم اشرف با صحبت مشغول و داد تکون سر مامان

 ؟کردی ازدواج -

 :گفت کلمه يک فقط و کرد نگاه هامچشم توی

 !نامزد -

*** 

 :بهار

 هم دشمن صدتا از که اين؟ دوست گنمی هم فرناز به. راه نيمه رفيق، بيشعور دخترِ. زدممی نفس نفس عصبانيت از

 رو جیرننا جلد دفتر عصبانيت با "برسيم نوايی به ما بذار" ميگه کنهمی نگاه من چشمای تو صاف صاف اِ اِ! بدتره

 نوشتم و برداشتم

 " آشنان دم از همه؟ بينیمی رو هادشمن"

 یهمه بالش رو سرم گرفتن قرار با.  کشيدم دراز تخت روی و گذاشتم جاش سر رو دفتر. نداشتم نوشتن یحوصله

 .اومدن چشمم جلوی بد و خوب افکار

 : کردم تکرار بار چند! داشتم داداش من. زدم لبخند و رفت بين از اخمم آروم آروم

 "داداش... داداش... داداش" -

 دادن اجازه خانم اشرف چرا؟ بوده کجا حاال تا؟ نداشتم خبر چرا؟ نداشتم خبر و داشتم برادر من سال همه اين. لرزيد دلم

 ؟بده جواب رو سوالم تا

 ای تيله هایچشم،بود زده شونه باال که مشکی موهای. افتادم اشچهره ياد. بود جواب بی سوال از پر ذهنم توی

 .بود هاعملی شبيه که بينی،مشکی
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 هلحظ يه برای! شدمی ديده گود چال مثل ولی؛ نبود چال ک بود شيار تا دو استخونيش صورت خاطر به هاشگونه روی

 !شد هامچشم مهمون خواب کم کم تا کردم فکر انقدر! نداشتم من داشت چال هم اون! شد حسوديم بهش

*** 

 :گفتم کالفه و زدم پس رو دستش. کردم حس موهام روی دستی حرکت

 کنمنمی آشتی تو با من کن ول فرناز اه -

 :گفت گوشم توی ای مردونه صدای

 ؟چی من با -

، کیمش هایچشم، شقيقه کنار سفيد تار چند با مشکی موهای با پسری! داد ارور مغزم و شد باز حد آخرين تا هامچشم

 : زدم لب آروم! آيين... هاشچشم

 ؟آيين -

 :گفت و کرد شيرينی اخم

 ؟زنیمی صدام کوچيک اسم به چی واسه. دارم سن بزرگت بابا قد -

 .نشستم و شدم خيز نيم آروم

 ؟تمدن آقای؟ بگم چی پس -

 :کرد زمزمه آروم و کرد فرو موهام توی و آورد جلو رو سرش

 !داداش بگو -

 :کرد حلقه امشونه دور رو ستشد و خنديد ديدنم با.  دادم باال رو ابروهام
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 ؟هوم،بميرم جمله اين حسرت توی خواینمی که تو؛ ديگه بگو -

 : گفتم و برچيدم رو هاملب؛ شد اشک از پر هامچشم

 .داداشم نذار تنهام ديگه فقط؛  گممی بهت باشه باشه -

 :بوسيد رو امگونه و داد گسترش رو لبخندش

 !برم ام کوچيکه آجی قربون -

 احساس که بود باری اولين سال همه اين از بعد. داشتم خوبی حس چه.دادم جا بغلش توی رو خودم و زدم محوی دلبخن

 :گفت و کرد جدا خودش از رو من دقيقه چند از بعد! کردمنمی تنهايی

 ؟خوابه وقت چه االن؟بودی خوابيده چرا راستی -

 :گفتم و کشيدم موهام توی وار شانه رو مدست؛ کردممی نگاه گلوش یبرجسته سيب به که طور همين

 !برد خوابم کشيدم دراز،بودم خسته -

 :شد بلند تخت روی از

 .بخوريم شام بريم پاشو -

 :زدم شونه رو موهام و شدم بلند تخت روی از متقابال

 ميام االن برو باشه -

 ستنش از بعد. گذاشتم سرم روی رو لمشا و بستم محکم کش با رو موهام. رفت بيرون اتاق از و داد سرتکون لبخند با

 تپش صندلی باالترين روی خانم اشرف. چرخوندم سالن دور، دور يه رو نگاهم. رفتم غذاخوری سالن به صورتم و دست

 .بود ميز روی ليوان چيدن مشغول عطيه و بود نشسته ميز
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 بهش يفتگیش با و بود نشسته آيين روی به رو دقيقا هم مامان و بودن نشسته کنارهم صندلی يه فاصله با آيين و رامتين

 کناريش صندلی روی رو دستش آيين! شدم گرسنگيم عمق متوجه تازه رنگارنگ غذاهای ديدن با! بود شده خيره

 :گذاشت

 .عزيزم خودم پيش بيا -

 وسط قيقاد من! شدم، بودم نشسته که جايی متوجه تازه رامتين گلوی کردن صاف صدای با. نشستم کنارش خوشحالی با

 !بودم نشسته رامتين و آيين

 خودش طوس دقيقا نه؛ بنشونه طرفش اون رو من تونستمی؟ بود چی کار اين از قصدش. انداختم آيين به مشکوکی نگاه

 :برگشت سمتم به و کرد حس رو نگاهم سنگينی! رامتين و

 ؟عزيزم خوریمی چی -

 :گفتم بودم زده زل بهش که درحالی

 !زمينی سيب ذره يه و مرغ تيکه يه -

 : گفت و انداخت باال ابرويی

 ؟خورینمی برنج -

 مرسی نه -

 :گفت گوشم زير آروم و شد خم رامتين

 !شی تر چاغ ذره يه نمياد بدم؛ بخور داری دوست اگه -

 مشغول و انداخت باال ای شونه تفاوت بی! شنيدم رو گردنم "تيريک تيريک" صدای که برگشتم سمتش به سرعت به

 رامتين کردم حس ای لحظه برای. بود گرفته بر در رو وجودم یهمه مطبوعی گرمای حرفش اين با! شد خوردن اغذ

 !بهار همون منم و مجرده رامتين همون



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 260 

 .خانم خواهر بفرماييد -

. مکرد گاهن بهش! بود گذاشته زمينی سيب کلی و مرغ بزرگ یتيکه يه بشقابم توی. دادم سوق آيين سمت به رو نگاهم

 !بود خيره بشقابم به اونم

 :گفتم و خنديدم

 ؟کشيدی غذا هرکول برای مگه -

 :گفت و گذاشت صندليم پشت رو دستش

 !نشی زشت دممی قول؛ شی چاغ بخور -

 توياتمح یهمه بود گفته رامتين که اين خاطر به بلکه، آيين خاطر به فقط نه. کرد نثارم چشمکی حرفش دنبال به و

 !خوردم ته تا رو بشقابم

 : ناليدم لب زير و کشيدم شکمم روی دستی

 !پکيدم آی -

 : گفت مامان

 ؟بخوری غذا انقدر مجبوری مگه -

 به. دبو خوردن ساالد مشغول ما به توجه بی هم خانم اشرف. کردنمی نگاهم اصال. انداختم رامتين به نگاهیچشمی زير

 : گفتم و کردم نگاه آيين

 !داد دستور پسرت آقا -

 !کرد فوت صورتش توی و خوند وردی؛ رفت ش صدقه قربون لب زير انمام

 :گفتم شوخی به
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 !ميشه بد براش بگيره زن خوادمی فردا پس نکن لوسش انقدر مامان -

 :گفت و انداخت بهم اندرسفيهی عاقل نگاه

 ؟بشه لوس م بچه که گفتم چی مگه! دور به خدا -

 و رگشتب هتل به آيين شام از بعد! بود" کن تف شو هسته حاال؟ خوردی "معنيش که کرد پرتاب سمتم به نگاهی آيين

 روی که حالی در، ناراحت حالت همون توی و شد سنگين هامچشم کتاب از صفحه چند خوندن از بعد! اتاقم به من

 !برد خوابم،بود ميز روی سرم و بودم نشسته صندلی

*** 

 :آيين

. بمونم شدمی کاش! گذاشتم جا عمارت اون توی رو ام خانواده، رو گيمزند یهمه، عشقم، امادلم؛ برگشتم هتل به

 موهای، شرقی دلنشين یچهره يک هم ناخودآگاهم در! رفتنمی کنار چشمم جلوی از لحظه يک مامان و بهار یچهره

 من خدايا آه. بودن شده اشکی بهار قهر از که هايیچشم! خنديدندمی که تيره ای قهوه هایچشم، شب رنگ به مشکی

 باز مچم دور از رو ساعتم؟! شدم عاشق نگاه يک با زندگی یسابقه سال چند و بيست با تمدن آيين، من؟ بود شده چم

 قريبات رو خودم و کردم عوض ورزشی شلوار و تيشرت يه با رو ناراحتم هایلباس. گذاشتم تخت کنار عسلی روی و کردم

 !کردم پرت تخت روی

 وجود اين امابا؛ بود نامزد رامتين! بست نقش هامچشم جلوی بهار و رامتين یچهره بالش روی سرم گرفتن قرار با

 و بهار هاینگاه که بخورم قسم حاضرم! شناسممی خوب رو خودم جنس هم هاینگاه و مردم يه من... بهار به هاشنگاه

 ینهصح! دادنمی نشون رو چيزی چنين تارهاشونامارف؛ زدمی فرياد رو عشق هاشوننگاه! نبودند معمولی هم به رامتين

 !گرفت جون چشمم جلوی پيش ساعت چند

 :گفتم سالن به بهار ورود محض به. کردم خالی رو رامتين و من بين صندلی و کردم عوض رو جام

 عزيزم خودم پيش بيا -
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 سنف ای لحظه برای و خورد اج رامتين ديدن امابا؛ داشت لب به لبخند. نشست و اومد صندلی سمت به خوشحالی با

 !نکشيد

 حرارت... بهار و گفت چيزی بهار گوش زير که ديدم رو رامتين چشم یگوشه از.  بکشم برنج براش خواستم وقتی

 !کردممی حس فاصله اون از رو بدنش

 ! دونستممی کاش ای.گفت چی دونمنمی

 بی رو مغزم هایسوال پاشم خواب از بايد زود صبح فردا که اين يادآوری از بعد اما. بود برهم و هم در سوال از پر مغزم

 !خوابيدم هامقرص خوردن از بعد و گذاشتم جواب

 *** 

 :بهار

 ویر. کردم باز رو هامچشم آروم! نميشه شب روزش، نزنه جيغ روز يه بشر اين اصال.پريدم خواب از السا جيغ صدای با

 السا. شدم بلند صندلی روی از و دادم ماساژشکمی دست با. بود شده خشک گردنم؟ کردممی کار چی ميز پشت،صندلی

 !جيغ با البته. بود رامتين با صحبت حال در

 ؟ کو ام حلقه رامتين -

 :گفت تفاوت بی رامتين

 !کن پيداش بگرد؟منه دست مگه -

 !نداشتم رو هاشونحرف به دادن گوش یحوصله

 ديوار هب و شد باز شدت به در که بودم نکشيده موهام روی رو شونه هنوز. برداشتم رو شونه و دادم بدنم به قوسی و کش

 بی! کردم پرتاب سمتش به سفيهی اندر عاقل نگاه و گذاشتم ميز روی رو شونه! شد وارد خشمگين السا! کرد برخورد

 :زد فرياد من نگاه به توجه
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 ؟کو من یحلقه -

 : گفتم و انداختم باال ای شونه

 !چميدونم من -

 :گفت خبيثی لحن با و داد باال رو ابروهاش از يکی. گذروند نظر از رو صورتم اجزای دقيق و موشکافانه

 .مياد جا حالت وقت اون، بگردی دنبالش رو عمارت یهمه گذاشتمت وقتی -

 طعاق کنم داپي جايگزين یکلمه يه "منفور" یکلمه برای که داشتم رو اجازه اين روزی اگر. کشيدم هم توی رو هاماخم

 !بود کلمه ترين مناسب "السا"

 : کشيد جيغ معمول طبق

 !کن پيداش ياال -

 :گفت لحن نتريصميمی با. افتادم ديشبش یجمله ياد ناخودآگاه. رفت باال قلبم ضربان ديدنش با و شد اتاق وارد رامتين

 "!شی تر چاغ ذره يه نمياد بدم بخور داری دوست اگه -"

 : گفت السا به خطاب رامتين! رفتن فرو دستم گوشت توی هامناخن و شدند خم هاراد بی هامانگشت

 ؟زنیمی جيغ چرا شده چی -

 .کنه پيدا رو من یحلقه بايد بهار -

 هايیچشم از؛ ترسيدم هاشچشم از و کرد نگاهم رامتين. کردم نگاه رامتين به زدمی موج توش التماس که هايیچشم با

 :کرد اهنگ بهم باال از و گرفت تر باال رو سرش اون اما؛ کنم بيشتر رو مظلوميتم کردم سعی! شتنندا انعطافی هيچ که

 کن پيداش -
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 که بود اون فقط؛ خواستمی رو آيين دلم. نداشتم رو کسی هيچ من. بودن من ضد همه.کرد لرزيدن به شروع امچونه

 :گفت و کشيدمفهومی نا خطوط اش سينه روی. چسبيد رامتين به و خنديد سرخوشانه السا! کنه دفاع ازم تونستمی

 .هستی هميشه که مرسی؛ عزيزم مرسی -

 ديدنشون با! د*ی*س*و*ب رو اشگونه السا و آورد تر پايين رو سرش رامتين. بودم بدبخت چقدر من.ريخت اشکم

 تا بود گلوم توی که بغضی و شد سنگين هامنفس. کردم حس امسينه یقفسه توی عجيبی سوزش، وضعيت اون توی

 : گفت بدی لحن با السا. کردم شروع خودم اتاق از و کشيدم باال رو بينيم آب. رفت پيش شدنم خفه مرز

 ....وگرنه نکنی پيداش جا اين کن سعی -

 اهساعت. گشتم هم وباز گشتم هم باز تار ديدی با و دادم فشار هم روی حرص با رو هاملب... یدختره؟ دزد گفت من به

 .نشد پيدا و گشتم

*** 

 "تق تق تق تق"

 از زورگو دخترِ؟ اومده خوشش اين چيه از رامتين موندم من واقعا! ميره راه سالن توی داره ساعته دو.نشستمی کاش

 کرف که جايی آخرين! بدم آشتيشون رفتمنمی و شکستمی پام کاش!نخونم درس من که کنهمی هرکاری! راضی خود

 .داختمان سالن به گذرا نگاهی و کردم راست رو کمرم. بود گرفته درد کمرم! نبود که نبود اما؛ گشتم هم رو باشه کردممی

 ؟نشد پيدا -

 کنم رلکنت رو خشمم کردممی سعی که حالی در! کنم کار چی باهاش دونممی نشم قبول کنکور اگر. کردم نگاهش برزخی

 : گفتم

 .کردم رو تالشم من! نه -
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 فسن رفتنش با! رفت بيرون سالن از دادمی تکون رو اش تنه پايين یهمه که حالی در و گفت ای " هعرض بی" لب زير

 : گفتم و کردم نگاه پذيرايی یگوشه یمجسمه به. شدم ولو مبل روی و کشيدم راحتی

 ؟کنهمی اذيتم چقدر بينیمی -

 !کرد تاييد سر با هم مجسمه کردم احساس

 .کردم هنگا ساعت به و کشيدم پوفی

! ردمک روشن رو خاموشم گوشی و برگشتم اتاقم به ناراحتی با. داشتم رو آيين یشماره کاش! دادم دست از هم رو امروز

 زير و شمردممی رو مونده باقی صفحات تعداد صفحه هر خوندن با. خوندم رو کتاب از صفحه چند و نشستم ميز پشت

 کتاب روی از رو نگاهم که اين بدون. شد بلند گوشی زنگ صدای که مکرد باز رو جديد یصفحه! گفتممی "اوه" لب

 :فشردم رو رنگ سبز یدکمه و برداشتم رو گوشی بردارم

 الو -

 : توپيدم وبهش بستم عصبی رو هامچشم گوشی توی صداش پيچيدن با

 ؟نزنی زنگ من به ديگه ميشه ياشار آقا -

 :داد جواب مکثی هيچ بدون گستاخ و پروا بی

 !نه -

 :برچيدم رو هاملب

 ؟چرا آخه -

 بهش وقت هيچ تو و داره صاحب ديگه رامتين؟ فهمینمی رو اين چرا. باشم باهات دارم دوست. دارم دوست من چون -

 !رسینمی
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 پيش که رازه وقتی تا راز که گفتمی راست مامان؟ خبرداشت کجا از ياشار. زدم زل اتاقم در به شده گرد هایچشم با

 :گفتم لکنت با!باشه خودت

 ؟چی..چ..که... خب...خ -

 !شیمی عاشقم نشده ماه يه سر که دممی قول بهت. کنم ثابت بهت رو خودم تا بده فرصت يه بهم -

 !بدمش کسی به که ندارم قلبی ديگه من -

 !عزيزم خداحافظ. بگير تماس باهام گرفتی رو تصميمت وقتی اما؛ شعاره همش که اينا -

 من به "...عزيزم... عزيزم... عزيزم". پيچيد گوشم توی صداش! دادمی تماس قطع از خبر گوشی تدمم بوق صدای

 بار برای. شدم خوندن درس مشغول دوباره و گذاشتم ميز روی رو گوشی؟ داشت دوست رو من واقعا؟ عزيزم گفتمی

 !گفتم ای کشيده " اه "و خوندم رو خطی يک مطلب هزارم

 : ناليدم و شتمگذا سرم روی رو دستم

 ياشار کنه لعنتت خدا -

*** 

 بی رو داشت مامان به زيادی ظاهری شباهت که رو مرد اين من! کرد پيدا جريان هامرگ توی خون صداش شنيدن با

 و بود پوشيده کوتاهی مشکی پالتوی. رفتم حياط به و کردم باز رو ورودی در؛ زدم رو آيفون! داشتم دوست نهايت

 کرف خودم با ای لحظه من و بود بسته باال تا رو بود پوشيده که ای مردونه پيرهن یيقه. بود گذاشته زبا رو هاشدکمه

 .برداشت تر بلند رو هاشقدم و زد لبخندی ديدنم با؟! دهنمی دست بهش خفگی احساس که کردم

 : بوسيد رو موهام روی. دادم جا آغوشش توی رو خودم و دويدم سمتش به

 ! شده تنگ برات دلم خيلی حاال تا ديشب از -
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 هوا بی! داشت عشق،داشت مهربونی، داشت صداقت ايش تيله هایچشم. شدم خيره هاشچشم به و شدم جدا ازش

 : گفت و کرد فرو امگونه توی رو هاشدندون

 !خورمتامی نکن طوری اون چشاتو -

 : بگم و کنم اخم تا شد باعث موضوع اين و داشت ريش ته. بوسيدم رو اشگونه و زدم لبخندی

 !ميشه داغون و درب، کنه بوست خوادمی آدم؟ نظافته وضعه چه اين -

 : گفت و خنديد

 .زنممی بعدی دفعه چشم -

 :گفتم و مالوندم ش سينه به رو صورتم

 .داداشی مرسی -

 کنار رد جلوی از امتينر. فشرد رو دستش صميمانه آيين. اومدم بيرون يينآ آغوش از رامتين "سالم" صدای شنيدن با

 :کرد تعارف و رفت

 داخل بفرماييد -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی آيين. برد داخل خودش با و گرفت هم رو من دست.کرد تشکر آيين

 ؟نيست مامان -

 :گفتم و برچيدم رو هاملب

 .خوابهمی هم سريع و نهخو گردهمی بر اذان از بعد شب ميره زود صبح، نيست هميشه، نيست وقت هيچ؟ مامان -

 .افتادم هق هق به و ترکيد يهو بود شده تلنبار گلوم توی صبح از که بغضی
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 .گرفت بغل رو سرم و شد مهربون هاشچشم

 .بمونی تنها ذارمنمی ديگه اينجام من عزيزم نکن گريه -

 :کشيدم باال صدا و سر با رو بينيم آب

 ؟ميگی راست -

 :گفت بحث کردن عوض برای! کرد بسته و باز بار يک رو هاشمچش و زد بخشی اطمينان لبخند

 ؟بشی کاره چی خوایمی -

 : گفتم و کردم نازکچشمی پشت

 !روانشناس -

 : گفت زمان هم و انداخت باال ابرويی

 !اهوع -

 : گفتم و کردم نگاهش غضبناک

 ؟ تونمنمی ميگی يعنی -

 : گفت وقت فوت بدون

 !بکنم غلط من -

 !طوری ناي نگو اِ -

 :گفت و گذاشت امشونه روی رو دستش

 ؟کنم کار چی بايد، باشم داشته دوست رو يکی من اگه گلم خواهر خب -
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 :کردم زدن حرف به شروع و انداختم غبغب به بادی. گرفتم رو هاروانشناس ژست و زدم لبخندی

 رو کساشع؛ کنی نگاش يواشکی اينکه نه، بگی بهش بری که باشی داشته جرات انقدر بايد داری دوسش و يکی وقتی -

 راتج، خوادمی گفتن داشتن دوست؟! کنی چيکار که کنی فکر و کنی رفتار باهاش پوستی زير و نرم خيلی، برداری

 طرز به رو اون که داری رو اين توانايی يعنی؛  مياد بوجود تو در حس اين وقتی! خوادمی دل داشتن دوست، خوادمی

 که ندبل آنقدر. بزنی فرياد رو داشتنت دوست بايد پس. باشی داشته دوست زمين روی آدمهای امتم ورای؛ آوری شگفت

 فرین هر و هرکسی از داشت چشم بی و دليل بی، ميشه تنگ دلت وقتی! کنه کر هم رو فلک گوش، هيچ که خودش گوش

 !من احمق و خنگ شده تنگ برات دلم:بگو و چشماش تو بزن زل

 از رو جنگيدن امتحان پس، بياری بدستش تونینمی وقتی! خوادمی مرد،  خوادمی دليل، خوادمی نگهداری داشتن دوست

 ريهگ دادنش ازدست برای هابچه مثل گوشه يه ترسو و بزدل آدمهای مثل نه! بجنگ آوردنش بدست برای! نگير خودت

 ! کنی

  مشتاقی_فرگل#

؟ گفتمیم چی من! ماسيد دهنم توی حرف و رفت بند نطقم، بود شده خيره هاملب به که رامتين تيزبين هایچشم ديدن با

 و کنم ريهگ، بخورم حسرت و بشينم،کنم تماشا دور از و بشينم بودم بلد فقط من! نداشتم باورشون خودم که هايیحرف

 !بودم انگيزی نفرت "من" من چقدر! بزنم چنگ قلبم به

 *** 

 :آيين

، غم يه. کرد تغيير اشچهره حالت هاشحرف آخر؟ بود ساله نوزده دختر يه هایحرف هااين! بود مونده باز حيرت از دهنم

 !افتاد هاشناخن جون به حرص با و آورد پايين يقه حد تا رو سرش! زدمی موج هاشچشم توی، حسرت يه، اندوه يه

 سالم -
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 و بيست باتقري بود دختری. گرفتم بهار از چشم، باشه دلبرانه داشت سعی شدت به که لحنی و دخترونه صدای شنيدن با

 که کردم سالم! شده پرتز هايیلب و عملی بينی و شده آرايش هایچشم، کشيده اتو و شده رنگ موهای،ساله پنج،چهار

 چون !نداشتم کردن فکر به نياز کيه که اين فهميدن برای! فشردم رو دستش ترديد با. کرد دراز سمتم به رو دستش

 :گفت و کرد اشاره بهش دست با رامتين

 !السا نامزدم -

 زيادی دليل به! )نميشه غرق هرگز بيوفته استخر توی اگه دارم حتم؟! بود اين گفتندمی که السا، السا. انداختم باال ابرويی

 :گفت رامتين به خطاب و زد لبخندی. نشست کنارش و رسوند رامتين به رو خودش ادا و ناز هزار با!( بودنش پالستيکی

 ؟کنینمی معرفی رو ايشون عزيزم -

 :کرد اشاره دست با. داد سوق من سمت به رو نگاهش اون از بعد و انداخت بهش نگاهی رامتين

 ! بهار برادر، آيين -

 : زد لب ناباوری با! کردمی معذبم ش خيره نگاه! شدن تر بزرگ هم نعلبکی تا دو از هاشچشم بخورم قسم حاضرم

 ؟بهار برادر -

 :داد ادامه و انداخت بهار به آميزی تحقير نگاه باشه کسی جواب منتظر که اين ونبد و

 !خودش به نه، برادرش به نه -

 !دختر اين دهن به نشه مشت تا کردم مشت رو دستم؛ شنيدممی گوشم کنار رو بهار عصبی هاینفس صدای

 .بفرماييد -

 ديدن اب! شدم خيره صورتش به و کشيدم باال رو نگاهم فرنازه هک اين فکر با. کردم نگاه بود جلوم که ای ميوه ظرف به

 لب رزي و برداشتم کريستال ظرف از پرتقالی! شد آويزون م لوچه و لب، ابروهاش وسط کوچيک خط چند با، ميانسال زن

 : گفت آروم ظرف به نگاهی نيم حتی بدون بهار. کرد تعارف هم بهار به. کردم تشکر
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 !خوامنمی -

 :گفتم رامتين به خطاب، گرفتممی پوست رو پرتقالم که رطو همين

 ؟کجان خانم اشرف -

 :گفت، کردمی نوازش رو السا بازوی که طور همين و کشيد موهاش توی دستی رامتين

 !نميشه بيدار دوازده از قبل مامان -

 رتقالپ شدنزخمی بدون رو لپرتقا پوست تالش نهايت با. کردم تنظيم پرتقال روی رو نگاهم و خنديدم کج عادت طبق

 بدرقه ياطح تا نگاه با. شد بلند جا از و زد پس رو دستم. گرفتم بهار سمت به رو نصفش و کردم نصفش وسط از.  گرفتم

 نبيرو سالن از کوتاه خواهی معذرت يه با و خوردم عجله با رو پرتقالم؟! بودند کرده چه من گل دسته خواهر با.کردم ش

 به نگاهی. برداشتم جلو به قدم چند و کردم تر نزديک هم به رو پالتو طرف دو. وزيد سردی باد حياط به ورودم با. رفتم

 کنارش !کردم السا نثار فحشی لب زير و کشيدم پوفی! کردمی گريه احتماال و بود نشسته باغچه کنار؛ انداختم اطراف

 :گفت ای گرفته صدای با و نيآورد باال رو سرش اما؛ کرد حس رو حضورم که ايستادم

 ؟بيرون اومدی چرا -

 :گفتم و چرخوندم اطراف به رو نگاهم

 ؟اومدممی نبايد چرا -

 :گفت و کشيد باال صدا و سر با رو بينيش آب

 !م اضافيه جا اون من فقط؛ زدنت حرف نوع هم، قيافت و تيپ هم؛ اونايی شبيه تو -

 :گفتم و دادم قورت دهنم آب همراه رو بود نشسته گلوم توی که بغضی! من مظلوم خواهر؛ رفت فرو قلبم توی چيزی

 بيرون بريم هم با پاشو -
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 : گفت شده گرد هايیچشم با و آورد باال رو سرش تعجب با

 ؟ بيرون بريم -

 : گفت و زد شيرينی لبخند.کردم تاييد سر دادن تکون با

 !بشم حاضر ميرم االن جون آخ -

 : گفتم و کشيدم موهام توی دستی

 بيا زودی -

 خورد چشمم که زدم حياط توی چرخی! دويد ساختمون سمت به و زد چشمکی؛ شد بلند جا از و کرد پاک رو هاشاشک

 نگاه !بود نشسته اون روی، بود کرده بغل رو هاشدست که حالی در، داشتنی دوست و زيبا دختری که نفره دو تابی به

 : داد جواب حوصله بی. کرد نگاهم و آورد باال رو سرش که کردم سالم. رفتم جلو و کردم کنترل رو ام شيفته

 سالم -

. داختان پايين رو سرش دوباره و کشيد سوزناکی آه! داشتنی دوست دختر اين صورت به شدند خيره اجازه بی هامچشم

 : پرسيدم! کردند لمس رو تاب یبدنه پاهام که جلو انقدر؛ رفتم جلوتر

 ؟شده چيزی -

 :گفت مقدمه بی و آورد باال سرعت به رو سرش باشه سوال اين تظرمن که انگار

 ؟کنه آشتی من با بگين بهار به ميشه آيين آقا -

 : گفتم و زدم محوی لبخند اش برچيده هایلب ديدن با

 ؟حاال کردين قهر چی سر -

 :گفت و انداخت باال رو هاششونه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 273 

 !نيست قهر برای خوبی دليل اصال اون مکنمی فکر چی هر ولی؛ هادونممی يعنی. دونمنمی -

 : گفتم و گذاشتم جيبم توی رو دستم

 ؟بگين رو دليل اون ميشه! جالبه -

 !عصبانيت يا بود خجالت از دونمنمی.  شد سرخ صورتش

 !کردما استفاده آرايشيش وسايل از ذره يه باشه خسيس انقدر کردمنمی فکر اصال -

 : گفت و کرداخمی! کردم تعجب هم خودم که بلند انقدر. زدم قهقهه اختيار بی

 ؟زدم داری خنده حرف -

 :گفتم و کردم جمع زحمت به رو لبخندم

 .کنممی صحبت باهاش حتما چشم! خواممی معذرت نه نه -

 به. رفت بود عمارت پشت که کوچيکی یخونه طرف به و گفت "مرسی" لب زير. شدند تر کمرنگ رفته رفته هاشاخم

 و حاضر که بهار ديدن با. کردم ش دوره بارها و! کردم تصور بودن ناراحت موقع رو اشچهره و شدم خيره رفتنش مسير

 !افتادم راه به خيابون سمت به بود سالن ورودی در کنار آماده

 *** 

 :بهار

 نزمي به اهامپ دفعه يه. افتادم راه به بيرون سمت به و گرفتم فاصله سالن ورودی در از. رفت در سمت به ديدنم با

 ازم نرامتي وقتی فهميدم تازه. بودم رسيده در نزديک تقريبا. شدم خيره نامعلوم ای نقطه به مبهوت و مات! چسبيدن

 !داد تکون سر و خنديد بيرون برم خواممی آيين با گفتم؟ ميری کجا پرسيد
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 داشص و بردم باال رو صدام. بود هبرد جيبش توی رو هاشدست از يکی و بود من به پشتش. انداختم آيين به نگاهی

 : زدم

 داداش -

 :گفتم و رفتم جلوتر؛ کرد نگاه بهم و برگشت

 !نداری ماشين که تو -

 :زد پيشونيش به محکم حرف اين با

 !نبود يادم اصال وای ای -

 از يکی! کرد لرزيدن به شروع امچونه دوباره باشن ريخته دلم توی رو عالم غم که اين مثل.کردم نگاهش زار حال با

 : زد صدام خدمه

 خانم بهار -

 :گفت و داد دستم به رو ماشينی سويچ. کردم نگاه بهش و برگشتم بودن باريدن آماده که هايیچشم با

 !شما به بدمش دادن رامتين آقا -

 .کردم نگاهش شده گرد هايیچشم با

 ؟دادن رامتين آقا واقعا -

 . گفت "بله" زمان هم و کرد خم رو سرش

 . آورديش که مرسی؛ بری تونیمی خب خيلی -

 رو سويچ !افزودمی وقارش به رفتار اين و پلکيدنمی من بر و دور وقت هيچ.بود خوبی پسر. رفت و پاشيد لبخندی روم به

 :گفتم و دادم آيين به
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 ميام االن بيرون ببر ماشينو تو -

 !نکردم توجه آيين یهاگفتن "کجا...کجا "به و دويدم ساختمون سمت به سرعت به و

 : رفتم جلو.بود هاپله از رفتن باال درحال رامتين. رفتم سالن به

 ببخشيد -

 .کرد نگام سوالی و برگشت رامتين

 : گفتم آروم

 ماشين بابت مرسی -

 :گفت و زد کجی لبخند

 !بود آيين خاطر به کنی تشکر نيست الزم -

 :گفتم و زدم اخموش صورت به حویم لبخند! نکرد خراب رو خوبم حال هم حرفش اين حتی

 !اجازه با.نيست مهم خيلی دليلتون -

 بوی قعمي دم يه با. پيچيد بينيم توی رامتين عطر بوی شدم که ماشين سوار. رفتم بيرون سالن از و کردم گرد عقب

 نرامتي لباس روی اماوقتی؛ داشت "نچسبی" بوی شايد عطر اين! مردم و کردم استشمام رو عطرش "نچسب"

 !من زندگی یهمه شدمی،  نشستمی

 بهار -

 :گفت و کشيد راحتی نفس که کردم نگاهش هاچشم همون با. شدن گشاد وحشت فرط از هامچشم، آيين داد صدای با

 !کردم سکته؟ خوب دختر دینمی جواب چرا -
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 :گفتم ای خفه صدای با و شد اشک از پر هامچشم

 .ببخشيد -

 : گفت و کرد نگاهم مهربون

 ؟عزيزم کنیمی خواهی معذرت چی برای آخه -

 : گفتم و زدم مصلحتی لبخند؛ کردم پاک انگشت سر با رو اشکم

 !کردم عادت دونمنمی -

 واهیخ معذرت ازش وقتی. روندمی حوصله با و ماليم؛ رفتنمی تند رامتين مثل آيين. نشنيدم که گفت چيزی لب زير

 جذاب واقعا اشچهره. بودم زده زل بهش اختيار بی!  بود واقعی داداش يه ينآي. کردنمی نگاهم غرور با کردممی

 .شدمی تر پشت کم هابغل از و بود زده کج باال سمت به و بود پر وسط از موهاش.لختش موهای مخصوصا.بود

 کشيدن یسوسهو از تونستمنمی من و زدمی باال سمت به اونم ولی؛ نداشت خاصی مدل موهاش رامتين. رامتين برعکس

 !بشم راحت موهاش روی هامدست

 ؟زده زل بهش طوری اين که ديده برادرش قيافه توی چی من کوچولوی خواهر -

 : گفتم و خنديدم

 ؟مشکليه کنم نگات دارم دوست خوشکلی -

 :گفت و داد باال رو ابروهاش از يکی

 ور چيزا اين من به خوشکل کوچولوی دختر يه وقت اون؛ گنمی دخترا مخ زدن برای پسرا رو حرفا اين معموال! جالبه -

 ؟ميگه

 :گفت بعد و کرد نگاه رو من ثانيه چند
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 ؟بزنی رو من مخ خوایمی -

 :دادم جواب مکث بدون

 اوهوم -

 : گفت و کرد نازکچشمی پشت

 !دارم دوست رو ديگه يکی من ولی -

 : پرسيدم و کردم نگاهش تعجب با

 ؟ واقعا -

 :گفتم و مالوندم بهم رو هامدست! داد تکون تاييد ینشونه به رو سرش و زد شيرينی لبخند

 ؟شما خانم عروس اين هست کی حاال. عروسی جون آخ -

 .پيچيد و زد راهنما

 !فرناز -

 : دمز لب ناباوری با.شدم خيره خيابون به مبهوت و مات و رفت حيات.نديد هامچشم و نشنيد هامگوش لحظه يک برای

 ؟فرناز -

 هک حالی در و برگردوند خودش طرف به رو صورتم و گذاشت امچونه زير رو دستش. داشت نگه خيابون کنار و کرد زترم

 :گفت داشتمی نگه ثانيه چند صورتم اجزای یهمه روی رو هاشچشم

 فرناز آره -

 : گفتم و زدم تلخی پوزخند
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 !منفيه جوابش اون؛ نکن فکرشم اصال -

 : سيدپر و کرد ريز رو هاشچشم

 ؟دونیمی چی تو -

 !بگيره ازم داداشمم دادمنمی اجازه. بود کشته رو من فرناز. شدم تلخ، شدم رحم بی

 !داره دوست رو رامتين اون -

 و رفتم اهچمن سمت به. بود کرده توقف پارک يه مقابل. شدم پياده ماشين از باشم العملش عکس منتظر که اين بدون

 که نکشيد طولی.شدم خيره ماشين به! نبود من روز امروز اصال. نکرد خوب رو حالم هم خورده خيس چمن بوی. نشستم

 !بود هم توی بدجور هاشاخم؛ اومد طرفم به و شد پياده آيين

 : گفت کنه نگاهم که اين بدون و نشست کنارم اومد

 ؟مطمئنی تو -

 :دادم جواب و دوختم چشم، بود هاچمن آبياری مشغول که پيرمردی به! نه؟ بودم مطمئن

 !بپرسی خودش از بهتره -

 :گفت دقيقه چند از بعد و داد تکون سر

 ؟شناختی رو خانم اشرف کی از؟ شد باز عمارت به پاتون که شد چی. بحث اين از بگذريم -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند، خاطرات يادآوری با. کردم حلقه دورشون رو هامدست و کردم خم رو زانوهام

 .ديدم رو خانم اشرف برد خوب یمدرسه يه توی نام ثبت واسه رو من مامان وقتی. بود سالم هفت -

 هب و بودم بازيگوشی دنبال فقط، بودم بچه خيلی موقع اون چون من و کردن صحبت هم با کلی خانم اشرف و مامان

 :گفتمی خانم اشرف که شنيدم فقط. نکردم توجه هاشونحرف
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 !سالمين که خداروشکر -

 اون اوضاع از ديگه. بخونم درس خودمون یمحله توی شدم مجبور و ننوشت جا اون رو من مامان که شد چی دونمنمی

 :گفتم و کشيدم آهی! بهتره نگم برات جا

 !مونده دلم توی خوب یمدرسه يه به رفتن حسرت -

 ستمد هایانگشت با و انداختم نپايي رو سرم! ترحم از امان؛بود گرفته ترحم بوی نگاهش و بودند شده کمرنگ هاشاخم

 .کردم بازی

 من. ش خونه کرد دعوتمون روز يه که اين تا. پرسيدمی رو حالمون و زدمی زنگ خانم اشرف گاهی گه روز اون از بعد -

 کمبود احساس چقدر روز اون که وای!شدم متری 000 عمارت يه وارد يهو بودم نديده متر 00 از بيشتر یخونه حاال تا که

 بود یچ من ـناه گـ خب! بميرم خواستمی دلم انداخت تاپام سر به بد نگاه يه! گممی رو رامتين...  پسرش وقتی. کردم

 شيک و جذاب االن امامثل؛ نبود بيشتر سالش 91,91 موقع اون رامتين؟ بخرم مارک هایلباس اونا مثل نداشتم پول که

 ...!جورايی يه اول ديدار از بعد. بود پوش

 رو دهنم بآ! بود دوخته چشم بهم گيرانه مچ نگاهی با آيين؟! گفتم بود چی اينا سرم تو خاک.گرفتم دهنم جلوی رو مدست

 :گفتم و دادم قورت

 !اومد بدم ازش جورايی يه -

 : گفت و دز ضربه بينيم روی انگشت با و کرد پيدا گسترش آيين لبخند. دادم بيرون رو م شده حبس نفس نامحسوس و

 !دروغگو آدم جای اين -

 گوشم توی و يدکش جلو رو خودشکمی! آيين افکار بر بود تاييدی مهر لبخند اين و کنم کنترل رو لعنتيم لبخند نتونستم

 :گفت

 ؟کردی قهر فرناز با همين واسه -
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 : گفت و گرفت فاصله ازم! نزد ثانيه چند هم شايد و زد کند قلبم ضربان.شد منجمد هامرگ توی خون

 ! باشه رامتين عاشق فرناز کنمنمی فکر -

 :پرسيدم ای خفه صدای با و دوختم آيين به رو ام زده خجالت نگاه

 ؟چطور -

 :گفت و کشيد موهاش توی دستی

 !داره فرق آسمون تا زمين رامتين به تو نگاه با، رامتين به اون نگاه -

 :تگف و شد خيره هامچشم به، بودند شيطنت از لبريز که هايیچشم با

 !داره فرق آسمون تا زمين تو نگاه با هم السا نگاه -

 : گفتم و خنديدم تلخ

 !همن عاشق اونا -

 !بود برعکس کامال منظورم من اما-

 :گفتم و کردم درشت رو هامچشم

 ؟چی يعنی -

 :گفت و شد بلند هاچمن روی از

 !کنه آبياری رو جا اين خوادمی بريم پاشو -

 ! دادم فحشش لب زير و داختمان پوش سبز مرد به نگاهی

 *** 
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 :آيين

 : گفت و انداخت پايين رو سرش

 !کردنمی آشتی من با وقت هيچ بهار، نبودين شما اگه؛ آيين آقا مرسی -

 :گفتم و پاشيدم روش به لبخندی

 !بود شده تفاهم سو دچار هم بهار. کنممی خواهش -

 :گفت و جوييد رو لبش پوست حرص با

 !رفیمزخ سوتفاهم چه -

 : گفت لب زير که شنيدم و

 !قزميت -

 :گفتم و خنديدم توجه جلب بدون

 .کنه اشتباه ممکنه آدمی هر حال هر به -

 آيين -

 :برگردوندم رو روم مامان صدای شنيدن با

 ؟جانم -

 .دارم کارت بيا دقيقه يه پسرم بال بی جانت -

 .نشستيم ختت روی. رفتم مامان اتاق سمت به و کردم عذرخواهی فرناز از

 !خدمتم در من -
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 : پرسيد مقدمه بی

 ؟!کجاست بابات -

 تکيه ختت تاج به! سوالم اين منتظر وقته خيلی. پرسهمی رو سوال اين و نمياره طاقت باالخره دونستممی. دونستممی

 :گفتم و دادم

 خوب جای يه -

 :گفت و چسبوند آمپر يهو. باريدمی عصبانيت هاشچشم از

 !دهنتا تو زنممی؛ بزن حرف درست آيين -

 :گفتم، کنم کنترل رو ام خنده کردممی سعی که حالی در

 !گرفته زن االن تا باش مطمئن! بابا آهان؟ پرسيدی چی چشم چشم -

 :پرسيد جدی و داد باال رو ابروهاش

 ؟کجاست پرسيدم -

 : گفتم و انداختم باال شونه

 !سالگی يازده از يباتقر يعنی ندارم خبر ازش وقته خيلی دونمنمی -

 : پرسيد بهت با!شدند بشقاب تا دو یاندازه به تعجب فرط از هاشچشم

 ؟چرا آخه؟ سالگی يازده -

 :گفت زنهمی حرف خودش با که اين مثل بعد

 !هابهش سپردم رو کار يه -
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 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 !آورده سرت باليی چه ببينم خواممی. کن تعريف -

 حس هامدت از بعد و گفتم براش چيز همه از،هامکابوس از، هامخوابی بی از. دادم توضيح براش رو يعوقا اون یهمه

 : گفت و بوسيد رو سرم روی؛ کرد بغلم و اومد جلو! بودم حس اين عاشق من و چيزی هر از تهی. شدم سبک کردم

 !مدت اين تو کشيدی چی الهی بميرم -

 :گفتم شيطنت با و شدم جدا ازش بيارم شدر دپرس حالت اين از که اين برای

 !هازدیمی حرف هاگشنه گدا شبيه خوب خيلی ولی -

 :گفت و ام کله پس زد يکی

 .چشمم جلو از گمشو برو! چندش یپسره مار زهر؟ وا -

 ولشغم و بود نشسته سالن توی بهار! رفتم بيرون اتاق از و فرستادم ـوسـ بـ براش دور راه از. پاشدم تخت روی از

 :زدم صداش! بود درسيش هایکتاب از يکی خوندن

 بيا بهار -

 :اومد سمتم به و شد بلند کاناپه روی از؛ کشيد کار از دست

 ؟داداشی جانم -

 ؟باشی داشته داداشت با عکس يه نبايد تو -

 : گرفتم باال رو گوشی و کردم حلقه امشونه دور و گرفتم رو دستش که کرد نگاهم گنگ

 ! سه... ود... يک -
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 . کردم نگاه قشنگمون سلفی عکس به و آوردم پايين رو گوشی

 .ببينم بده -

 و ردمک خاموش رو گوشی؟! ندی نشونش و بگيری رو عکسش که اينه دختر يه یشکنجه بدترين که بودم خونده کجا

 :گذاشتم جيبم توی

 هابود سلفی! که ديديش -

 : گفت و برچيد رو هاشلب

 !نديدم خوب خب -

 هنایپ به لبخندی نفرمون دو عکس ديدن با. کشيدم بيرون جيبم توی از رو گوشی و نياوردم تاب رو ملتمسش نگاه

 :گفت و زد صورت

 !کردممی نگاش هی و ش صفحه روی زدممی رو عکس اين داشتم هاگوشی اين از منم کاش.شد قشنگ خيلی -

 :داد جواب که پرسيدم ازش رو سوال همين؟ نداشت گوشی مگه.کردم اخم

 !هاستفسيل اين از ولی دارم چرا -

 :گفتم و خنديدم

 .ببينم بيارش برو -

 !پيچيد سالن توی ام خنده صدای گوشی ديدن با. برگشت سالن به گوشيش با و رفت اتاق به

 ؟گوشيه اين آخه -
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 و کردم باز رو خودم شیگو. گذاشت دستم کف رو گوشی که کردم دراز رو دستم. انداخت باال تفاوت بی رو اششونه

 بی کار از شوکه و اومده در حدقه از هايیچشم با! کردم جايگزين رو بهار کارت سيم و آوردم در رو رمش و کارت سيم

 :گفت ام مقدمه

 ؟چی خودت پس؟ کاريه چه اين -

 !کنه کمبود احساس خواهرم نمياد خوشم.گيرممی ديگه يکی رممی االن من -

 :بوسيد رو امگونه هوا بی و زد نمايی دندون لبخند

 !دنيايی داداش بهترين تو -

 :بوسيدم رو اشگونه متقابال

 !دنيايی خواهر بهترين هم تو -

 :گفت رفتمی ور گوشی با که حالی در

 ؟توشه عکسه حاال -

 :گفتم و گذاشتم جيبم توی رو فسيلش خودش قول به گوشی

 .برات گوشی توی کردم کپيش آره -

 !مرسی -

 ؟هارب -

 .بود شده جمع اشک هاشچشم توی. کرد نگاهم

 !بگو داشتی الزم چيزی -
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 : پرسيد!دونستمی خوب رو اين بهار و دادمی رفتن بوی، هامحرف، نگاهم

 ؟بری خوایمی -

 : گفتم و زدم چشمکی

 !گردممی بر زودی -

 :گفت کلمه يک فقط.نشست گلوش توی دهنده آزار و سخت جسم اون هم باز

 !نرو -

*** 

 :بهار

 منم. هنگرفت تماس باهام هنوز، رفته که روزی اون از.شده تنگ براش خيلی دلم. رفته که ميشه ای هفته يک. رفت آيين

 گوشی ديدن با! نبود آشنا برام گوشی زنگ؛ کردم نگاه رو اطرافم گنگ گوشی زنگ صدای با! ندارم رو شمارش که

 کارتم سيم روی هامشماره و بودم کرده عوض رو گوشی چون! زدم لبخند کردمی خودنمايی آرايش ميز روی که جديدم

 یب؟!  زدمی زنگ من به ياشار جز به کی. هميشگی صدای اون هم باز. دادم جواب. بود ناشناس برام شماره، نبود سيو

 : گفتم مقدمه

 ؟بفرماييد -

 :گفت شاکی

 ؟بزنی زنگ نبود قرار مگه -

 ؟مورده در -

 ! باشی من با هک اين. تصميمت -
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 .ماليدم رو پيشونيم و کشيدم پوفی

 ... من ياشار آقا ببينيد -

 :گفت قاطع و جدی و کرد قطع رو حرفم

 !خواممی مثبت جواب يه ازت من بهار -

 ... آخه اما -

 !داری زندگی حق هم تو نداره آخه و اما -

 :گفتم و دادم قورت امحسوسن رو دهنم آب. بودم نخنديده دل ته از بود وقت خيلی.گفتمی راست

 !زنممی زنگ بهت کنممی رو فکرام -

 !هاتماستم منتظر امشب من اما؛ باشه -

 و شد باز اتاق در يهو! رفتم فرو فکر به و گذاشتم هاملب روی رو گوشی. کردم قطع رو تماس و گفتم آرومی "باشه"

 :گفت و ستنش در کنار جا همون! شد وارد زدن در بدون فرناز معمول طبق

 !من به نگاه يه، کن خودت به نگاه يه وکيلی خدا! دستته ماسماسک اين تو که باز -

 :اون به نگاه يه و انداختم خودم به نگاه يه؛ گذاشتم ميز روی رو گوشی

 ؟منظور ديدم خب -

 !کجا آيين و کجا فراز ولی؛ دارم داداش منم، داری داداش تو -

  :پرسيدم و کردم ريز رو هامچشم

 ؟داری دوستش -
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 ...ونمهرب،پولدار، خوشتيپ، خوشکل.آوردی شانس داداشم از تو بهار وکيلی خدا ولی؟ باشم نداشته دوستش داداشمه -

 : پرسيدم دوباره و کردم قطع رو حرفش

 ؟داری دوستش -

 :گفت و کرد نگاهم شده گرد هایچشم با

 ؟آيينه با منظورت نکنه ببينم کن صبر -

 :گفت و جوييد رو لبش پوست حرص با که کردم نگاهش قطف و نگفتم چيزی

 ...از اينم رامتين از اون؟ بچسبونی من به رو يکی داری اصرار انقدر چرا تو -

 لوج! بودم قهر باهاش روز چند الکی سوتفاهم يک خاطر به. بود پر دلش. داشت حق. نشنيدم که گفت چيزی لب زير

 :بوسيدم رو اشگونه و رفتم

 !کردم خواهی معذرت که من -

 :گفت و کرد فوت بيرون به کالفه رو نفسش

 !شديم حساب بی.بخشيدم منم -

 :برد بيرون اتاق از و گرفت رو دستم

 !تو با هاظرف شستن تنهام دست امروز -

 : ناليدم

 ! نه -

 : گفت و کرد اخم
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 !نداره تاثير اصال که نکن ناله و آه خود بی -

*** 

 اين به ردنک فکر از بعد. فشردم دستم توی محکم رو گوشی. کردمی ام کالفه و پيچيدمی مگوش توی قلبم کوبش صدای

 ،هزارم بار برای،موضوع

. ودمب آدم هم من اما؛ بود اشتباه کارم. کردم کليک بود ياشار به متعلق که ناشناسی یشماره روی لرزون هايیدست با

 .باشه داشته دوستم يکی داشتم نياز

 :گفت بود شده رگه دو هيجان از که صدايی با و داد جواب وقب يک از بعد

 ؟بله -

 : گفتم و کشيدم عميقی نفس. داشتم فرصت ثانيه يک فقط جواب برای! داشت هيجان چقدر. خنديدم

 !نه -

 !ناگهانی خيلی؛بود ناگهانی تصميم اين اما؛ بودم راضی زدم که حرفی از

 *** 

 :آيين

 رتبم امشونه روی رو کوله! بود شده تنگ "مشهد" شهرم برای دلم.گذاشتم پشتيم کوله توی رو هاکاتالوگ و هاعکس

 .رفتم باال شرکت هایپله از و کردم

 خودم به و گرفتمش آغوشم توی. شدم دلتنگيم عمق متوجه تازه ديدنش با! اومد استقبال برای که بود نفری اولين کاميار

 !فشردمش

 سالم -
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 و مپاشيد روش به لبخندی! بود شده تنگ هم دارابی خانم برای دلم. شدم جدا کاميار از رابیدا خانم صدای شنيدن با

 يدنمد با. رفتم فرهادی آقای اتاق سمت به شروين و اشکان و کامران با دلتنگی اظهار و کردن سالم از بعد. کردم سالم

 :شد بلند گردانش صندلی روی از

 .اومدی خوش! جان تمدن به به -

 همين. مگذاشت ميزش روی رو کاتالوگ و تصاوير و نشستم مبل روی. بشينم که کرد تعارف. کردم تشکر و زدم لبخندی

 :پرسيد کردمی نگاه بهشون که طور

 ؟بود خوب سفر -

 :دادم تکون سر رضايت با داشتم م خانواده با که خوبی روزهای يادآوری با

 !ممنونم ازتون بود عالی -

 :گفت و انداخت البا ابرويی؛ کرد نگاهم

 !کنم تشکر ازت بايد من -

 .کنممی خواهش -

 بود عالی کارت هميشه مثل -

 :کشيدم موهام توی دستی

 !دارين لطف شما -

 :گفت و برداشت تصاوير از رو نگاهش

 ! ای خسته حتما؛ برگشتی سفر از تازه. کنی استراحت و خونه بری تونیمی تو -

 !کردممی فکر بهش که بود چيزی کمتر خستگی روزها اين
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 ! بمونم دممی اماترجيح؛ ممنون -

 : گفتم و شدم بلند مبل روی از

 ؟ نيست ای ديگه امر -

 :کرد اشاره در به و زد ای مردونه لبخند

 بفرماييد -

 جلو؛ بودن کردن کار مشغول سخت همه. رفتم مشترکمون اتاق به. اومدم بيرون اتاق از و کردم تشکر سر دادن تکون با

 زجاران با رو صورتم تجاری ساختمون يه اسکيس پروژه ینقشه ديدن با. کردم نگاه رو هاشوننقشه تک تک و رفتم

 زمي روی رو پاهاش؛ رفتم کاميار اتاق به و اومدم بيرون اتاق از. داشتم مشکل باهاش دانشجويی زمان از! کردم مچاله

 :انداخت پايين رو پاهاش مديدن با! خوردمی قهوه راحت خيال با و بود گذاشته

 !بده در دمِ تو بفرما -

 : گفت و برداشت رو گوشی. بستم سرم پشت رو در و شدم وارد

 .بيار قهوه فنجون يه -

 .گذاشت رو گوشی و

 ؟کردی چيکارا رفتی کجاها ببينم کن تعريف بشين بيا -

 :گفتم و شدم پهن مبل روی تقريبا

 !کردم پيداشون -

 رو تشدس تا زدم پشتش بار چند.ايستادم سرش پشت و شدم بلند! کردن سرفه به کرد شروع و پريد گلوش توی قهوه

 : گفت کنه مهار شو سرفه کردمی سعی که حالی در! آورد باال "بسه" معنی به
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 ؟چطوری -

 !مفصله ش قضيه -

 : دادم ادامه و خنديدم

 ؟کردی هول چرا تو حاال -

 کاميار!  کردم قطع رو تماس و کردم اخم گوشی روی اسم ديدن با.  خورد زنگ مگوشي که بده رو جوابم تا کرد باز لب

 : پرسيد

 ؟بود کی -

 شرکت يه توی خودم من گممی بهش دارم باره صد! اس کنه خيلی کردممی کار توش قبال که شرکتيه عامل مدير -

 !که کنهنمی ول کارم به مشغول ديگه

 زما رو گوشی و اومد سمتم به و شد بلند صندليش روی از! بود گوشيم هصفح به چشمش زدممی غر که مدتی تمام

 :گفت و زد برق هاشچشم صفحه روی عکس ديدن با. گرفت

 !اومده در تنهايی از هم آيين داش باالخره که بينممی! به به -

 :داد ادامه شيطنت با و انداخت عکس به نگاهی دوباره

 ؟دريايی پری يا افن.جی ايشون -

 :گفتم و کشيدم عکس روی گونه نوازش رو دستم

 !خواهرمه. کدوم هيچ -

 : گفت و زد محوی لبخند.رفت باال خود به خود ابروهاش

 !معروفه خانم بهار ايشون پس -
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 : توپيد بهش و کرداخمی دارابی خانم ديدن با کاميار. شد کشيده در سمت به هردومون نگاه و شد باز هوا بی در

 ؟نشين وارد زدن در بدون که بدم ذکرت دفعه چند خانم -

 :گفت و کرداخمی دارابی خانم

 !آوردم رو خواستين که ای قهوه -

 باال ايیابروه با! رفت بيرون در از قهر حالت با و انداخت بهم غضبناکی نگاه دنبالش به و کوبيد ميز روی رو قهوه فنجون

 :کردم نگاه کاميار به رفته

 ؟بود چش اين -

 : گفت بود شده خشک در روی نگاهش که لیدرحا کاميار

 !شنيد رو صدامون کنم فکر -

 ؟گفتيم چی مگه -

 !کرده داغ طوری اين شنيده رو بهار اسم حتما؟ حساسه تو روی نشدی متوجه هنوز تو يعنی -

 !گرفت عادی روال زندگی دوباره و نوشيدم رو ام قهوه. دادم تکون سر افسوس با و خنديدم

*** 

 :سوم فصل

 :هارب

 اصال و داشت مشکل ياشار با رامتين. نيستم ناراحت دادم منفی جواب که اين از و! شد عوض تصميمم لحظه آخرين توی

 و شستمن ميز پشت و انداختم تخت روی رو گوشی! بشه متنفر ازم اين از بيشتر رامتين که کنم کاری خواستنمی دلم

 از! بودم دهکر فراموش من و بود رامتين تولد فردا؛ کوبيدم پيشونيم هب محکم تاريخ ديدن با. انداختم تقويم به نگاهی
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 فرناز الدنب و رفتم بيرون اتاق از! مدت اين توی بودم افتاده عقب خيلی. بخونم درس بودم مجبور و داشتم امتحان طرفی

 :کنار يدمشکش و گرفتم بازوشو. رفتم سمتش به و کشيدم پوفی. بود خدمه از يکی با کل کل درحال. گشتم

 فرناز کن ولش -

 :گفت خدمه به خطاب و آورد باال تهديد ینشانه به رو انگشتش

 !بهاره تقصير همش؛ هاآوردم کم نکنی فکر -

 :گفتم و کشيدمش خودم طرف بيشتر

 جون فرناز -

 : گفت و کرد نگاهم مشکوک

 ؟خوایمی چی -

 :بوسيدم رو اشگونه

 فرنازم -

 : گفت و کشيد پوفی

 ؟خوایمی چی بگو! نکن لوس رو خودت -

 ؟بگيری چيزی يه برام ریمی -

 ؟چيزی چه -

 :گفتم گوشش توی آروم

 ! بخر داشتی دوست چی هر خودت سليقه به برو؛ رامتينه تولد فردا -
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 :گفت نشده کنترل صدايی و هم در هايیاخم با

 ؟بخرم کادو قزميت اين برای برم من؟ چی -

 :گذاشتم هاملب روی رو ام سبابه انگشت

 ! شنونمی االن هيس -

 : گفت و برگردوند رو روش

 !نداره امکان اصال -

 :گفتم و برگردوندم رو روم خودش مثل منم

 !گمنمی بهت دونممی رازی يه منم؛نرو باشه -

 ککوچي افانعط يه، مهربونی يه دنبال! کرد نگاه بهم، زدمی دو دو کنجکاوی از که هايیچشم با و برگشت. هدف به زدم

 :گفت نکرد پيداش وقتی و گشت هامچشم توی

 کرف ديگه یدفعه حالت به وای ضمن در! نباشه کار در رازی و باشی گفته دروغ حالت به وای اما.؛  خرممی براش باشه -

 !حالت به وای بهار! قزميتم اين عاشق کنی

 ایهخنده، خاطرات.کردم باز رو کتاب! رفتم اقمات سمت به خوشحالی با و دادم تکون "راحت خيالت" معنی به رو سرم

 :بودم خونده کجا. آوردن هجوم سمتم به،رامتين بار يک سالی

 ؟ کنندمی چه درسی هایکتاب الی هايتخنده جانم از عزيزتر آخر"

 "!دهدنمی نمره تو هایخنده صدای به ذوقم بی استاد،نگذار سرم به سر

*** 

 :رامتين
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 :گفتم کالفه و اشتمگذ سرم روی رو دستام

 ؟بگيری تولد برام خوایمی ام بچه من مگه! کن بس السا وای -

 :گفت و داد موهاش به تابی

 ؟نگيره جشن رو تولدش روز آدم ميشه مگه؟ گیمی چیفهمیمی هيچ -

 :گفتم و زدم کجی لبخند

 !ميشه ببينی که گيرمنمی من -

 . داد بيرون عصبی و کالفه رو نفسش

 ؟داره،نداه مشکلی که خانوادگی یساده مهمونی يه اما؛ گيريمنمی جشن قبول -

 حلقه حلقه رو دودش و زدم آتيش سيگاری! چقدر؛ تحمل قابل غير چقدر. چرخوندم حدقه توی دور يک رو هامچشم

 : زد تشر. فرستادم بيرون

 !رامتين -

 :کردم مچاله رو صورتم، خراشش گوش صدای شنيدن با

 ؟چيه -

 ! هازنممی حرف تو با دارم -

 :گفتم تفاوت بی و گذاشتم امچونه زير رو دستم

 ؟!زنیمی حرف م عمه با داری گفتم من مگه -

 : بردم باال رو صدام. گفت چيزی لب زير و گذاشت پيشونيش روی رو دستش
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 !شنومنمی بگو بلند -

 .بشنوی نبود الزم -

 :گفت و برداشت رو کيفش

 !گيرممی هم تو برای شب فردا ایبر بگيرم لباس رممی من -

 .رفت بيرون اتاق از حرف اين دنبال به

 نقش روزها اين چقدر.لرزيدمی خشم از تنم تمام. زدم سيگار به تری محکم پک و دادم بيرون رو امشده حبس نفس

 ! بود شده سخت کردن بازی

 و بارها رو گذشته هميشه مثل. کشيدم دراز تخت روی و کردم خاموش ميز روی کريستال سيگاری جا توی رو سيگار

 .کردم دوره بارها

 :کردم وصل رو تماس بابک اسم ديدن با و انداختم گوشی به نگاهی. خورد زنگ گوشی "

 ؟خوبی رامی سالم -

 : گفتم کوتاه! نمياد خوشم اسمم کردن مخفف از کنم يادآوری بهش بخوام که بودم اونی از تر حوصله بی

 سالم -

 ؟گرفته صدات چرا؟شده چی باز -

 :کشيدم عميقی نفس

 ؟چطوره شرکت اوضاع نيستمهمی چيز -

 چيزا اين و بازديد برای اومده ارشاد از نفر يه.  زدم زنگ همين واسه اتفاقا -
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 !بگيره رو کار اين مجوز تونهمی که کسيه تنها فجر آقای معلومه که طور اين.کشيدم حرف زبونش زير از من

 ؟جدا -

 !مونیمی دل به آرزو عمرت آخر تا وگرنه هاچيز همه زير بزنی نشی خر رامتين. زنت پدر به بچسب جدا یبدجور -

 :کشيدم موهام توی وار شانه دستی و کشيدم پوفی

 .کنم تحمل رو السا تونمنمی من بابک؟ نيست ای ديگه راه هيچ يعنی -

 .کنی تحمل تونیمی اگه؟ چی رو شکست -

 : پريدم حرفش وسط

 !همينه من مشکل تمام... نه.... نه...  نه -

 !کن تحمل رو السا مدت يه پس -

 السا نمک فکر. کنهمی محلی بی بهم، اتاقشه توی همش، زنهنمی حرف زياد، خندهنمی ديگه.ميشه نابود داره بهار بابک -

 !کرده تهديدش

 : گفت نفر يک به خطاب که رسيد گوشم به ضعيف بابک صدای

 !ميارم االن بله بله -

 درونم یدهنده آزار هایصدا تا کردم فرو بالش توی رو سرم و زدم غلت "!نبود من به حواسش کس هيچ.کشيدم پوفی

 !بود اشتباه هم اول از نامزدی اين. کنم سرکوب رو

*** 

 :بهار
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 .گرفت سمتم به رو شده پيچ کادو کتاب فرناز

 !نکردم پيدا اين از بهتر گشتم چی هر -

 : گفتم و انداختم قشنگش زرورقی کادوی هب نگاهی

 !کشيدی زحمت خيلی مرسی -

 يستادما اتاقش در مقابل! دممی کادو بهش که باشم نفری اولين خواستمی دلم؟! نبود، بود مشکوک لبخندش.زد لبخند

 :پرسيدم و کردم نگاهش نگران. اومد بيرون اتاق از کرده پف هايیچشم با. زدم در به تقه چند و

 ؟بودين خواب -

 :گفت ای شده رگه دو صدای با و کشيد موهاش توی دستی

 !نيست مهم -

 .گرفتم سمتش به رو کادو

 .مبارک تولدتون -

 هایسلول داره کردممی احساس. چرخوند صورتم جای جای روی رو نگاهش و کرد نگاه بهم مبهوت و مات دقيقه چند

 يخ ؛نگاهش سرمای شدت از من و شد يخ و سرد. شد تفاوت بی گاهشن دقيقه چند از بعد! شمارهمی رو صورتم پوست

 :گرفت ميلی بی با دادم دستش به که رو کادو! زدم

 ؟کنين بازش ميشه -

 قسم.شد بلند دود هاشگوش از کتاب ديدن با! افتاد بيچاره کادوی کاغذ جان به و کرد نثارم ای دوستانه چندان نه نگاه

 ؟ بود کرده غلطی چه فرناز. موندم مات دقيقه چند تا کتاب اسم ديدن با. برگردوند سمتم به رو کتاب! خورممی

 ! "بيشعوری"
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 هم توی هم رو هامدست، کنم درست بودم زده که گندی کردممی سعی که حالی در؟ بود کرده پيدا کجا از رو کتاب اين

 .پيچيدم

 !بودم هخريد ديگه کتاب يه من... شده اشتباه حتما خواممی معذرت -

 ؟!زد حرف شدمی مگه آلود غضب و وحشتناک نگاه اون، متورم و سرخ هایچشم اون وجود با

 اب رو ام شده حبس نفس اتاقش در شدن بسته صدای شنيدن با و بستم رو هامچشم امسينه روی کتاب خوردن با

 !دويدم نفس يه فرناز اتاق تا و دادم بيرون حرص

 با. پريد پايين تخت روی از زده وحشت و هراسون! خورد ديوار به بدی صدای با که مکرد باز شدت به رو اتاقش در

 :گفت و خنديد خشمم از شده قرمز و وحشتناک یچهره ديدن

 !ديگه بود کتاب يه؟  بابا چته اوو -

 :زدم داد صورتش توی و رفتم جلو

 ؟کردنی الفیت فکر به فقط يا؟ مهمه برات من ابروی اصال تو؟ ديگه بود کتاب يه -

 :نشست تختش روی و رفت عقب عقب خونسردی با

 يا ودب واضح. بشه بازی احساساتت با انقدر خوادنمی دلم من مهربونی خيلی، ای ساده خيلی تو. توام نگران فقط من -

 ؟بدم توضيح بيشتر

 جلو؛شد بلند تخت ویر از. شدمی خشک اشکم یچشمه اين کاش. بودند شده جاری امگونه روی اراده بی هاماشک

 .کرد پاک رو هاماشک و اومد

 هديه يه خودم جيب از براش من بگيرن مهمونی يه قراره فردا؟ تو زرزرويی انقدر چرا آخه. نکن گريه برم قربونت -

 ؟خوبه خرممی

 :پرسيدم و کردم پاک رو هاماشک



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 301 

 ؟دونیمی کجا از تو -

 :گفت و زد تلخی پوزخند

 !کنم ميزت رو خونه من قراره -

 :گفت و نشست کنارم فاصله با. نشستم زمين روی و کشيدم پوفی

 ؟شدی آروم -

 .دادم تکون تاييد ینشونه به رو سرم

 !زديم حرف هم با کلی بود زده زنگ آرشين -

 :گفتم و زدم ساختگی کامال لبخندی

 !دوستين باهم انقدر که خوبه -

 :پرسيد و انداخت امچهره به دقيق نگاهی

 ؟هستی فاميلی ازدواج حاصل تو ربها -

 :کشيدم صورتم توی دستی

 ؟!چطور دونمنمی يعنی!  نه -

 .دادی منفی جواب ياشار با دوستی به که گفت آرشين -

 .انداختم باال ای شونه

 ؟خب -

 ؟چرا -
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 :دادم جواب عصبی

 حق گفت بهم رامتين جا اين بودن اومده که روز اون.رو ياشار هم کشهمی رو من هم بفهمه رامتين اگه که اين بخاطر -

 !بيرون اتاقت توی از بذاری پاتو نداری

 :گفت خبيث لحنی با فرناز

 !نکنی اذيتش تو نداره دليلی حساسه ياشار روی انقدر که حاال -

 :گفتم حوصله بی

 ؟کنم اذيتش بايد چی واسه آخه -

 ...گیمی وقت ناو خراشيده رو روانت و روح کرده اذيتت انقدر! احمقی واقعا تو -

 :آورد در رو ادام

 ؟کنم اذيتش بايد چی واسه آخه -

 :چرخوندم حدقه توی دور يک رو هامچشم

 ؟گذرهمی پوکت یکله تو چی فرناز -

 ادتشحس مثال؛  بزنی بهش تلنگر يه بايد؟ برسی بهش نداری دوست مگه؟ کنی خودت عاشق اونو خواینمی تو مگه -

 !رسينمی نتيجه به زودتر لیخي طوری اين کنی تحريک رو

 :توپيدم بهش بلندی صدای با. بود شده خارج کنترلم از صدام

 ؟ فهمیمی فرناز داره نامزد اون -

 :گفت و برگردوند روشو
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 !باشه مهم براش همچينم نکنم فکر ولی -

 :گذاشتم اششونه روی رو دستم؟ چرا؛ بود مشکوک انقدر چرا

 !بگو دونیمی چيزی اگه خدا رو تو فرناز -

 :گفت و برداشت اششونه روی از رو دستم. زد زل هامچشم توی

 ؟!خان قزميت برای بخرم چی حاال -

*** 

 :رامتين

 وندهم باقی عمرم آخر به روز يه! فرنازه کار قطعا پس بود خونه توی روز تمام بهار. باشه بهار کار اون نميشه باورم واقعا

 همد بار برای وقتی! انداختمی چنگ اعصابم به گوشی زنگ صدای! بيشعوری هه! شممی رد روش از ماشين با باشه

 : زدم فرياد عصبی و کالفه و کردم لمس رو رنگ سبز یدايره، پيچيد گوشم توی اش دهنده آزار صدای

 ؟بله -

 :پيچيد گوشی توی بابک صدای

 !زنممی زنگ دارم ساعته دو؟ پسر تو کجايی -

 !بگو رو کارت -

 !فروشنمی انگشتر يه دارن که اين مثل مغازه يه توی رفتن اميرسام،پسره اون و السا االن همين -

 :غريدم شناختمنمی خودمم حتی که صدايی با. جهيد صورتم سمت به سرعت به خون و کردم مشت رو هامدست

 !کشممی رو دختره اين من -
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 هم بابک هایحرف به گشتممی لباس دنبال که طور همين. کردم باز رو کمدم در حرص با و شدم بلند تخت روی از

 :گفت ملتمس لحنی با دادممی گوش

 وقت ونا. داری موفقيت تا پله يک فقط که کن فکر اين به! مونده اجرا تا ديگه روز چند فقط. نکن احمقانه کار رامتين -

 !کنی بيرون زندگيت از رو السا هميشه برای تونیمی

 ؟ديگه يکی کام به من اسم به ؟باشم آروم چطور آخه -

 ؟مهمه برات مگه -

 .زدم پوزخند

 !اصال -

 !نرسی هدفت به بخاطرش که نداره ارزش انقدر پس -

 مجبور رو بيچاره بهار که افتادم روزی ياد! باشم نداشته السا کشتن به ميل که انقدر نه اما؛ کرد آرومم حدی تا هاشحرف

 در! ودب گذشته ای دقيقه بيست تقريبا و بود شده قطع تماس اومدم خودم به قتیو. بگرده دنبالش رو خونه یهمه کرد

 !ايستادم اتاق وسط مستاصل و بستم رو کمد

*** 

 :گفت و کرد مرتب اششونه روی رو لباسش بند

 ؟قشنگه رامتين -

 :گفتم و انداختم لباسش به نگاهی

 ؟لباس گیمی پارچه تيکه يه اين به تو -

 داد غليظ اخم يه به رو جاش و اسيدم لبش روی لبخند
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 !باشی نداشته دوست چه باشی داشته دوست تو چه! منه یسليقه اين -

 :گفتم و گذاشتم م ديگه پای روی رو پاهام از يکی ظاهری خونسردی با

 !بشين پير هم پای به -

 رژ.  ريخت اششونه روی رفط يه رو موهاش! نشد زدم بهش که ای طعنه متوجه که بود خودش هوای و حال توی انقدر

 از ؛کردم چفت هم روی خشم روی از رو هامدندون. ماليد لبش روی و برداشت آرايشش کيف از آتشين قرمز رنگ به لبی

 هاشلب به. ردک خفيفی یناله که چسبوندمش ديوار به و گرفتم رو بازوش ناگهانی خيلی. رفتم سمتش به و شدم بلند جا

 :گفتم ودب شبيه پچ پچ به بيشتر که صدايی با و بردم گوشش کنار رو سرم! بودن شده انگيز وسوسه بدجور. زدم زل

 ...وقت هيچ، وقت هيچ ديگه -

 گفت عشوه و ناز با و آورد جلوتر رو سرش و خنديد. دوختم هاشلب به رو نگاهم دوباره و دادم فاصله گوشش از رو سرم

: 

 !کنیمی دوری ازم انقدر تو چرا دونمنمی ولی؛  خواممی رو همين منم عزيزم -

 و کردم گرد عقب. کردم ول رو بازوش محکم فشار يه از بعد و زدم زل هاشچشم توی.گرفت شکل لبم روی کجی لبخند

 یهمردون پيرهن! بودم متنفر رژ رنگ اين از من! بود چی وقت هيچ از منظورم که نفهميد وقت هيچ. نشستم تخت روی

 ترينبه از يکی هم السا کردممی فراموش گاهی! زيبا و ساده و شيک؛ گرفتم دستش از. گرفت تمسم به رو رنگی آبی

 :گرفتم لباس از ميلی بی با رو نگاهم صداش شنيدن با! لباسه هایطراح

 !هانکنی دير بيا بپوش هم تو پايين رممی من -

 تازه و کوتاه ريش ته به رو ادکلن ازکمی. انداختم خودم به نگاهی آينه توی از و کردم عوض رو لباسم در شدن بسته با

 جلوه انگيز نفرت قبل از بيشتر رو من ادکلن اين دونستممی!  گردنم و هامدست مچ،لباس به اون از بعد و زدم امدرومده

 !دهمی
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 .رفتم بيرون اتاق از و زدم پوزخند

 :انداخت پام سرتا به نگاهی ديدنم با. مکرد اخم ناخودآگاه بود بهار اتاق در مقابل که ياشار ديدن با

 ... تولدت! شادوماد به -

 :چسبيدم محکم رو اشيقه... کنه کامل رو حرفش نذاشتم

 ؟کنیمی غلطی چه جا اين تو -

 :گفت تمام پررويی با

 !خواسته ازم بهار خود -

 :کردم نگاه،کردمی نگاه ياشار و من به ترس با که بهار به تعجب با

 ؟بهار آره -

 : داد جواب ترديد با

 آره -

 .شدم السا یسينه به سينه که کردم گرد عقب. دادم هلش جلو به حرص با و کردم ول رو اشيقه

 ؟پس کجايی -

 ودندب ايستاده اتاق وسط مستاصل که بهار و ياشار به و برگردوندم رو روم دوباره... بودم عصبی... بستم رو هامچشم

 . کردم نگاه

 ؟!کنیمی هنگا رو کجا -

 :گفتم نلرزه کردممی سعی که صدايی با! کردممی سايلنت رو السا صدای قطعا، داشتم صدا کنترل ريموت اگر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 307 

 !جا هيچ -

 :کشيد و گرفت بازومو

 پايين بريم -

 ...رفتم السا همراه و دادم بيرون امانامحسوس؛ باحرص رو نفسم

 "!دگر جای دلم و جا اين خودم" اما

*** 

 :بهار

 !خواسته ازم بهار دخو -

 :پرسيد تعجب با رامتين. کردم نگاه، بود سرم پشت که ياشار به گيج

 ؟بهار آره -

 ابجو اجبار به نداشتم گيری تصميم قدرت لحظه اون توی چون. "آره" بگو گفتمی... دادمی عالمت پشت اون ياشار

 : دادم

 آره -

 هي. کردم نگاه ياشار به...السا و خودش گوی و گفت صدای اون از بعد و کرد پرت اتاق توی رو ياشار حرص با رامتين

 آروم! ترسيدممی نگاهش از! بود نکرده نگاهم طوری اون کس هيچ حاال تا که جوری يه... کردمی نگاهم خاصی جور

 :کرد زمزمه

 .آره گفتی که مرسی -

 :دادم قورت رو دهنم آب آروم ش خيره نگاه زير
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 !کنممی خواهش -

 !بدی منفی جواب بهم کردمنمی فکر اصال -

 مثل... اما رامتين... بود پوشيده رنگی قرمز کوتاه و باز العاده فوق عروسکی لباس السا... بود رامتين و السا به نگاهم

 !بود شده کش بهار و جذاب هميشه

 فهکال و کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم! دهنده آزار و خيره نگاه اون هم باز... برگردوندم ياشار سمت به رو چشمم

 :گفتم

 !بشم حاضر خواممی؟ بيرون برين ميشه -

 به دمکر فرصت تازه! شد خارج اتاق از عصبانيت با و شد تفاوت بی نگاهش يهو چون، نيومد خوشش زياد حرفم از انگار

 ...کنم فکر رامتين امشب تيپ

 :نوشتم و برداشتم رو نارنجی جلد دفتر

 پوشيد که را اش آبی پيراهن -

 شدم مطمئن

 همه برخالف که

 من آسمان

 ...بردارد قدم زمين روی مردانه تواندمی

*** 
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 آرشين که ديدم اومدم خودم به تا. شدن من متوجه همه از زودتر آرشين و رامتين یعمه... کردم سالم بلند صدای با

 حنل ترينصميمی با و خنديد... کردم جداش خودم از و بوسيدمش آروم! کنهمی مالی تف رو امگونه داره و چسبيده بهم

 :گفت ممکن

 !پرینمی ما با... نيستی؟ تو چطوری -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !رسمنمی...  هاممدرس درگير -

 : گفت و کرد نگاهم تحسين با

 !دلم عزيز باشی موفق -

 ؟خانم بهار چطوره حالتون -

 : گفتم و کردم خم سری.کردم نگاه رامتين یعمه به و برگشتم

 ؟خوبين شما...  خوبم مرسی -

 :گفت و داد باال رو اششده تتو ابروهای تا دو

 !کنکور واسه خونیمی درس داری شنيدم! ... شما هایاحوالپرسی از -

؛ بود ومدها مهمون کلی...داشتم ترها قبل به نسبت بهتری احساس چقدر! دادم تکون تاييد ینشونه به رو سرم افتخار با

 شمچ... بودم ديده رامتين نامزدی توی رو نفرشون دو يکی کنممی فکر البته! شناختمنمی رو کدومشون هيچ امامن

 دسح بايد. بود زده زل ميز روی کيک به اخم با و بود نشسته مبل باالترين روی... کردم پيدا رو رامتين تا چرخوندم

 ! متنفره تولد از رامتين... زدممی

 آويزون و سلو انقدر اينکه از! کشيدمی خط رامتين یسينه روی اشسبابه انگشت با و بود نشسته شبه چسبيده السا

 چرا دونمنمی اماواقعا؛ نمياد خوشش دخترها جور اين از که دونستممی داشتم رامتين از که شناختی با. گرفتمی عقم بود
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 به ينهک و حرص با که افتاد ويشکا به نگاهم.بود کرده گيجم رامتين نقيض و ضد هایرفتار.داشت دوست رو السا انقدر

 صورت از رو نگاهم انزجار با!نباشه السا تن به سر خوادمی دلش چقدر که خوندممی نگاهش توی از. بود زده زل السا

 يهده من جای به فرناز.بودند کرده خوش جا ميز روی مختلف هایهديه.دوختم چشم ميز به و گرفتم آرايشش از سرشار

 هم باز ازفرن گفتمی بهم همش صدايی يه.بود افتاده جونم به خوره مثل استرس.بود گرفته چی دونمامانمی؛ بود گرفته

 نارک مبل روی اميدی نا با! داد تشخيص شدنمی رو هيچی نگاهش توی از و بود پذيرايی مشغول فرناز! کنهمی تالفی

 : گفتم گوشش زير.نشستم آرشين

 ؟!تنهايی -

 :گفت و داد بيرون حرص با رو سشنف

 !گرفتنش زن اين با کرده کور رو بازار چشم هم رامتين... بيشعوره السای اين تقصير همش -

 !کنم تحمل رو فرناز و تو ريخت بودم ننشسته جا اين نرسيده خيارشور عين من االن کردمی دعوت هم رو بابک اگه

 ؟بده انقدر من ريخت يعنی -

 !کرد آويزون شو لوچه و لب و تانداخ بهم نگاهی

 !ريختته باشی داشته خوب چيز يه اگه -

 امچهره مورد در هم رو رامتين نظر طوری يه شدمی کاش! کردند آب قند دلم توی کرد امچهره از که تعريفی با

 : گفت و کرد اخم!بدونم

 ! رو نيشت ببند -

 : گفتم و زدم چشمکی که کرد نگاهم سوالی.. . بوسيدم رو اشگونه و کردم حلقه اششونه دور رو دستم

 !بابکم من مثال الکی -

 : گفت خنديدمی که اين حين در و خنده زير زد پقی و شد باز هاشاخم
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 !ديوونه -

*** 

 "آه".دمکشي رو ناخنم کنار پوست بيشتری شدت با استرس از.نبود دلم توی دل.بود رسيده هاهديه کردن باز به نوبت

 :کرد جدا هم از رو هامدست، دستی...گرفتم دندون به رو پايينم لب و گفتمآرومی

 رو اينا کن ول اه -

 :گفتم و شدم خيره ناخنم کنار پوست به

 ديگه ذره يه فقط -

 :گفت رحم بی...  قاطع... محکم

 ! نه -

 ویر راستم دست ناخن کشيدن برای زدمی غل دلم! ذاشتنمی آرشين اما؛ برم ور ناخنم کنار پوست با خواستمی دلم

 مردمکش که هامچشم ديدن با! بياد رحم به دلش شايد تا کردم آرشين نثار رو نگاهم ترين مظلوم! چپم دست ناخن

 کیي السا! کشيدم ام ديگه ناخن روی رو ناخنم راحتی به من و گرفت ازم رو نگاهش. کشيد پوفی و کرداخمی لرزيدمی

 پوره،پاره رو هاکادو کاغذ رحمانه بی و حوصله بی هم رامتين! دادمی رامتين به و خوندیم هاهديه روی از رو هااسم يکی

 یا شده پيچ کادو کوچيک یجعبه السا! کنه خالی نوا بی هایبيچاره اون روی رو حرصش خواستمی که انگار! کردمی

 : گفت بدی لحن با! کرد خوش جا ابروهاش وسط غليظاخمی خوندن محض به... خوند اسمشو روی و برداشت

 !بهار -

 یکار هر... چيه ببينم که بودم کنجکاو...کرد باز آروم رو کادوش کاغذ هاهديه یبقيه برخالف و گرفت رو هديه رامتين

 !گرفته چی که نداد لو فرناز کردم
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 دهش حک روش ای نوشته هک خودکاری و کرد باز رو جعبه در.کشيد بيرون کادو کاغذ توی از رو ای شيشه یجعبه باالخره

 ...کشيد بيرون رو بود

 قشن هاشلب روی نشد متوجهش کس هيچ که محوی لبخند شد باعث بود نوشته چی هر ولی؛ نوشته چی دونستمنمی

 ! خاص از تر خاص خيلی شايدم يا... خاص نگاه يه... کرد نگاهم و آورد باال رو هاشچشم آروم! ببنده

 رو يتارگ ياشار. دوختم چشم بهشون چشمی زير و انداختم پايين رو سرم منم. گرفت ازم شمچ رامتين،  ياشار صدای با

 :گفت و انداخت رامتين بغل توی

 ؟بخونی ترانه يه برامون خوای نمی رامتين-

 اطرافش به نگاهی کالفه رامتين! کردن خواهش رامتين از و کردن تاييد جمع ی همه که بود نشده تموم اشجمله هنوز

 :گفت حوصله بی و داختان

 ؟کنين معاف رو ما امشب يه شه نمی حاال -

 :گفتن همه

 !نه -

 :کرد خوندن به شروع کردن فکر کمی از بعد. کرد تنظيم پاش روی رو گيتار و کشيد موهاش توی دستی رامتين

 آرزومی زندگيمی راهم به رو رومی به رو لحظه لحظه

 ديگم روزای از تر آروم چقدر وای ای گممی چی دونم نمی ديگه ميبينمو رو تو

 ديوونگيات قشنگه چقدر برات نگم نگاهت دلم با کرده کاری چه برات نگم

 برات نگم خالصه بخون چشام از خودت چشات به ام عالقه از صدات از برات نگم

 ديوونگيات قشنگه چقدر برات نگم نگاهت دلم با کرده کاری چه برات نگم
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 برات نگم خالصه بخون چشام از خودت چشات به ام قهعال از صدات از برات نگم

 بشم بيخيال شه نمی ديوونه آخه مونهمی واست بدجور و عميقه بهت حسم

 بگم خواممی فقط يعنی ديوونه منی شانسه آخرين تو

 ديوونگيات قشنگه چقدر برات نگم نگاهت دلم با کرده کاری چه برات نگم

 برات نگم خالصه بخون چشام از خودت چشات به ام عالقه از صدات از برات نگم

 ناخواسته. رمبگي بود دنيام ی همه که هايی چشم از رو نگاهم تونستم نمی ديگه. بندازم پايين رو سرم تونستم نمی ديگه

 با. دش بلند بقيه جيغ و سوت و دست صدای گيتار های سيم روی دستش توقف با. کردم خوانی هم باهاش رو ترانه آخر

 .انداختم پايين رو سرم خجالت

 رقف همه با رامتين نگاه برق اما. ديدممی رو تحسين برق جمع های نگاه توی. کردممی حس صورتم توی رو خون هجوم

 شدت از که هايی چشم با آرشين. کردن ترک رو عمارت کم کم ها مهمون و شد خورده هم کيک! السا نگاه البته و داشت

 :گفت و اومد جلو بود شده رممتو و سرخ خستگی و خوابی بی

 ! زنممی زنگ بهت فردا هم قضيه اون به راجع. ريممی داريم ديگه ما-

 و مغز تا که انداخت بهم نگاهی ويشکا آخر ی لحظه. ويشکا و رامتين ی عمه دنبالش به و رفت و بوسيدم هوا روی

 !کرد نفوذ استخونم

 !گرفت فرا رو عمارت عجيب سکوتی و رفتن همه بعد ساعت يک! هکنمی نثارم گاهی هم السا که هايی نگاه همون از

 ویر رو خودم هام لباس تعويض از بعد و رفتم اتاقم به! بود راحت رامتين بابت از خيالم من و بود رفته هم السا حتی

 !مردممی خستگی از داشتم. کردم پرت تخت

 مین خوب و بود خوابالو هام چشم. شد نمايان درگاه توی نفر يه ی سايه و شد باز در که بودم نبسته رو هامچشم هنوز

 .ديدم
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 :گفتم و کشيدم راحتی نفس فرناز ديدن با.  شد روشن چراغ يهو

 !ترس از کردم سکته؟ کنیمی کار چی جا اين تو-

 :اومد جلو و بست رو در

 !گوشم سراپا من... بگی بهم رو رازی بود قرار-

 :گفتم و ماليدم دست با رو هامچشم

 !ميرممی خستگی از دارم گممی بهت فردا بخواب برو-

 :گفت و زد کمرش به رو دستش

 ؟ميریمی خستگی از داری تو، کردم من رو کارها ی همه-

 :گفتم و کردم باز زور به رو هامچشم از يکی

 !ديگه گممی بهت فردا-

 :گفت درارش حرص لحن اون با

 !رم نمی نگی تا که دونی می-

 :گفتم مقدمه بی، کنم مرتب روم رو پتو کردممی سعی که درحالی و کردم فرو بالش توی رو سرم

 !عاشقته آيين-

 : زد فرياد يهو. شد گشاد نعلبکی تا دو ی اندازه به هاش چشم جمله اين شنيدن با

 ؟چی-

 :گفتم شمرده شمرده
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 !ته... ق... ش... عا... آيين-

 .کشيدم باال سرم روی تا رو پتو و

*** 

 :نرامتي

 ماا؛ بشم خيره بهار های چشم توی خواستمی دلم که رو لحظاتی بود سخت چقدر. خوندم بهار برای احساسم تمام با

 يک با رو مپيرهن های دکمه!کردم پرتش کمد توی تقريبا و گذاشتم کيفش توی رو گيتار! کردممی نگاه السا به اجبار به

 .آوردم در تنم از و کردم باز دست

 ور من خيلی السا امروز. کردم نزديک هام لب به و زدم آتيش سيگاری. کشيدم دراز تخت روی و شيدمک راحتی نفس

 .داد عذاب

 ...زدم پک. بود شده خوشکل خيلی بهار امروز... زدم پک! اميرسام کام به منه اسم به... زدم پک

 جاسيگاری توی رو سيگار!آورد وجد به رو من بود شده حک روش که ای جمله اون و بود گرفته هديه برام که خودکاری

 . خوندم آرومی صدای با رو نوشته و برداشتم ميز روی از رو خودکار و شدم بلند تخت روی از. کردم خاموش تخت کنار

 !بگی بهش نتونی و باشی داشته دوستش سخته چقدر-

 خوادمی من از يا بگه تونه نمی و داره دوست رو من اون؟ بوده چی نوشته اين از بهار منظور. بود گنگ خيلی نوشته اين

 ی سه*بو و کردم نزديک نوشته به رو هام لب. زدم کنار ای لحظه برای رو افکارم؟ دارم دوستش که کنم اعتراف بهش

 بچگانه حس يه فقط يا؟ بودم شده عاشق واقعا من. ديدممی نوشته اون توی رو بهار که انگار. نشوندم روش ريزی

 وستشد من. برگردوندم رو ازش انزجار با افتاد بود گرفته برام السا که دستبندی به که چشمم؟ بود هاحمقان هم شايد،

! فتهنيو بهش چشمم تا کردم پرت کشو توی و برداشتم رو دستبند. کرد ـيانـت خــ خودش. نخواست خودش.داشتم

 ستمد ساعد. کشيدم دراز باز طاق و رسوندم تخت به رو خودم! بود کافی امشب برای اما؛ خواستمی ديگه سيگار يه دلم

 .شدم غرق افکارم در و گذاشتم هام چشم روی رو
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*** 

 :بهار

 زير از جورايی يه. داره عالقه آيين به هم فرناز فهميدم ديشب! بخوابه نرفت نياورد در رو قضيه توی و ته تا فرناز ديشب

 .کشيدم زبونش

 : دادم وابج و اومدم بيرون فکر از گوشی زنگ صدای با

 ؟بفرماييد بله -

 ؟بهار-

 :گفتم شوق با آيين صدای شنيدن با

 ؟خودتی...  داداشی-

 ؟خوبی؟ خبر چه!  عشقم آره-

 :گفتم ناز با و کشيدم عميقی نفس

 !شده تنگ برات خيلی دلم... اوهوم-

 ؟خبر چه نگفتی. عزيزم طور همين منم-

 :گفتم نفس يه و خاروندم رو امشقيقه کنار موهای

 !عاشقشی دونهمی فرناز-

 :دادم فاصله گوشم از رو گوشی دادش صدای با

 ؟بهار کردی کار چی تو؟ چی-
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 :گفتم و کردم مظلوم رو صدام

 !شدم مجبور، خب ببخشيد-

 : گفت لب زير حرص با

 !تو دست از-

 !کردم راحت رو تو کار فقط که نکردم کاری-

 گفتمی رامتين به که بود نفر يه اگر. کنه راحت رو کارم تا داشتم رو يکی منم کاش ای. فکر توی رفتم جمله اين با

 :اومدم بيرون فکر از آيين بلند صدای با! شدمی تر راحت خيلی من کار دارم دوستش

 ؟بهار-

 ؟جان-

 !کنممی صدات دارم ساعته دو؟ کجايی-

 شد پرت حواسم ببخشيد-

 سونبر سالم جونم فرناز و مامان به... دارم کار کلی من-

 : گفتم و خنديدم

 !خداحافظ... باشه؟جون فرناز-

 ينآرش. دادم جواب! خورد زنگ گوشی دوباره که بود نگذشته بيشتر دقيقه چند هنوز.کرد قطع و کرد خداحافظی لب زير

 :گفت ای اضافه حرف هيچ بدون و بود

 .بيرون بريم باهم شو حاضر.دنبالت فرستادم رو ياشار-
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 : گفتم و انداختم ميز روی شده باز کتاب به نگاهی! کرد قطع رو تماس بده بهم مخالفت ی اجازه که اين بدون و

 !بخونمت نشد بازم شرمنده-

 گوشيم. گذاشتم سرم روی هم رو رنگی بنفش شال. پوشيدم و کشيدم بيرون کمد توی از رو رنگی مشکی شيک مانتوی

 رو صداش !شدم سينه به سينه رامتين با راهرو توی که مرفت بيرون اتاق از و گذاشتم رنگم مشکی دستی کيف توی رو

 :کرد صاف

 ؟سالمتی به کجا-

 :کشيدم شالم به دستی

 ...چيز با... چيزه ام-

 :پرسيد و داد باال رو ابروهاش از يکی

 ؟! چيز-

 :گفت من به خطاب و شد پيدا دور از عطيه

 !منتظرته پايين ياشار آقا جان بهار-

. دمکشي تر پايين رو نگاهم و ترسيدم هاش چشم از. بود کشيده هم توی هاشو اخم؛ انداختم نرامتي ی چهره به نگاهی

 ودمب منتظر! زدمی دامن ترسم به بيشتر عصبيش های نفس صدای! بود شده متورم و کلفت گردنش رگ... خدا وای

! کوبيد بهم محکم رو در و شد تاقشا وارد و زد بهم محکمی تنه دنبالش به و زد وحشتناکی پوزخند! نگفت اما بگه چيزی

. دماوم پايين يکی تا دو رو ها پله منتظرمه ياشار که اين يادآوری با! گرفت دردم؛زد محکم خيلی. دادم ماساژ رو دستم

 .چرخوندمی انگشتش دور رو ماشينش سويچ و بود نشسته سالن های مبل از يکی روی
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. ودب زده فشن هم رو موهاش. بود پوشيده زيتونی و سفيد رنگ به ای نهخو چهار ی مردونه پيرهن همراه آبی جين شلوار

 مقابلم .شد بلند مبل روی از و زد صورت پهنای به لبخندی.زد برق هاش چشم باديدنم! بود جلف زيادی تيپش من نظر از

 کرد دراز سمتم به رو دستش و ايستاد

 !سالم-

 :گفتم بدم حالتم به تغييری هک اين بدون و انداختم اش شده دراز دست به نگاهی

 ؟بريم. سالم-

 : گفت و زد کجی لبخند. انداخت پايين رو دستش

 !بريم -

 .اومديم بيرون عمارت از هم همراه

 ور دستش.انداخت مبهوتم ی چهره به نگاهی. زدمی برق تميزی از که قرمز فراری يه! موند باز دهنم ماشينش ديدن با

 که نگاهی و کنجکاوی جلوی کردممی سعی و شدم سوار. کرد هدايت ماشين متس به رو من و گذاشت کمرم پشت

 !بگيرم رو بود شده ها پديد نديد شبيه دقيقا

 ؟خوبی-

 : دادم جواب آروم و دزديدم رو نگاهم سريع. کردم نگاه رخش نيم به و آوردم باال رو سرم

 بله-

 !کنم خوشحال ور تو فقط که اينه امروز من ماموريت.نيست کار در آرشينی-

 شنيدن اب! حالت به وای... آرشين برسه بهت دستم اگه. افتاد شماره به هام نفس و گرفت اوج قلبم ضربان حرفش اين با

 :گفت عصبيم های نفس صدای
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 !ناراحت نه کنم خوشحالت قراره گفتم من-

 :گفتم و انداختم بهش تندی نگاه

 !کنه خوشحال رو من شما با بودن کنم نمی فکر-

 .پيچوند رو فرمون

 !کنممی رو خودم سعی من-

 : گفت و رفت بيرون ماشين از. ايستاد باالخره. افتادم هام ناخن جون به و کشيدم پوفی

 !گردممی بر االن-

 و هچي توش دونستم نمی. برگشت پاکت يه با ياشار بعد دقيقه چند. شدم اطراف زدن ديد مشغول و دادم تکون سر

 !نبودم هم کنجکاو

! گرفت ور عصبانيت جای خوشحالی کم کم. شدمی تر پاکيزه هوا کم کم. شدمی سرسبز جاده کم کم. افتاد راه به وبارهد

 :گفتم و کردم نگاه ياشار به

 ؟بریمی کجا رو من داری-

 :گفت و خنديد بود جاده به نگاهش که طور همين

 !شد حاال-

 : داد دامها و انداخت بهم نگاهی نيم که کردم نگاهش گيجی با

 !خوشحالی يعنی "تو" شه می" شما "وقتی -

 !بودم داده سوتی چه ناخواسته. گرفتم گاز رو پايينم لب
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 .کردم تکرار رو سوالم دوباره بحث کردن عوض برای

 ؟بریمی کجا رو من داری-

 !شمال-

*** 

 هن سالن يه. بود آشنا نا خيلی امبر محيط. کردم نگاه اطرافم به گيجی با و شدم بيدار خواب از موهام نوازش حس با

 یا پرده و بود شده نصب قدی های پنجره سالن سر تا سر. بودن شده چيده ال صورت به که هايی مبل با بزرگ چندان

 .بود پوشونده رو ها اون سفيد حرير از

 ؟شدی بيدار باالخره-

 !تمنشس يهو بود نشسته باالسرم که ياشار ديدن با. برداشتم زدن ديد از دست

 ؟دختر خبره چه-

 : گفتم لکنت با

 ؟کردیمی...  چيکار... چی... داشتی...د-

 انداخت باال ای شونه

 .بگرديم بريم پاشو.کنم بيدارت کردممی سعی داشتم فقط-

 :گفت که کردم نگاهش ترس با

 !ندارم کاری باهات نترس-

 :گفت و نشست مبل روی رمکنا، هام چشم توی ترديد ديدن با! نداشتم اعتماد بهش... چرا دروغ
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 هتب که همينه خاطر به داری دوست رو رامتين که دونممی! کنم نمی هم دزدی ناموس. نيستم نامردی اهل من. ببين-

 ...بپذير رو واقعيت يه اما. باشی من با که کنم نمی اصرار

 :داد ادامه!بود شده فاش همه پيش رازم. رفتممی ور هام ناخن با و بودم برده پايين يقه حد تا رو سرم

 وپاش پس؛ کنم کمکت که جام اين من. دونه نمی رو قدرش نده دست از رو کسی تا که هاييه آدم دسته اون از رامتين-

 !ببريم لذت بودن هم با لحظات اين از و دريا بريم

 :گفت و زد چشمکی حرف اين دنبال به و

 !برادری و خواهر عالم توی البته-

 ديدن با. آوردم باال رو سرم.کرد دور ازم رو اعتمادی بی حس اين و کرد جلب رو نظرم کم کم و داشت صداقت لحنش

 : وگفتم خنديدم زدمی موج صداقت توشون که هاش چشم

 .بريم باشه-

*** 

 :رامتين

 !درار حرص اندازه همون...جمله همون هم باز

 !باشدمی خاموش نظر مورد مشترک-

 .کوبيدم زمين روی رو گوشی و دادم دست از رو کنترلم جمله اين شنيدن با

 ...لعنتی... لعنتی...لعنتی-

 :پرسيد نگرانی با و شد وارد بابک و شد باز شدت به اتاق در! کنممی خفت خودم های دست با ياشار

 ؟انداختی راه بيداد و داد چرا؟ رامتين شده چی-
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 :دادم جواب عصبانيت با

 !برد خودش با رو بهار و ونخونم اومد صبح).....(  ياشاره اون-

 :دادم ادامه و گرفتم سمتش به رو انگشتم

 !توه تقصير همش اينا و-

 : گفت و انداخت باال ای شونه

 !چه من به-

 اماميرس با ش رابطه متوجه بود وقت خيلی من. کردم نمی نامزد السا با عمرا من که نبود تو اصرارهای اگه؟ چه تو به-

 تحملش بشم مجبور شرکت کارهای و مجوز خاطر به که کردی وسوسه رو من...کردی مجبور رو من تو اما؛ بودم شده

 !داشتم هم بچه و بودم کرده ازدواج بهار با االن نبودی تو اگه. کنم

 ؟ماکروفره مگه او-

 گمنر طاليی فندک. چرخوندم چشمم جلوی و آوردم در نخ يک؛ زدم سيگار پاکت به ضربه چند شوخش لحن به توجه بی

 : گفتم لب زير. زدم سيگار به عميقی پک و کردم نزديک سيگار به و آوردم در رو

 .برد خودش با رو بهار-

 ؟زنیمی جوش انقدر چرا تو حاال-

 .دادم بيرون حرص با رو سيگار دود

 ؟نزنم جوش-

 :کردم تکرار تر بلند

 ؟ نزنم_
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 :برد باال تسليم حالت به رو هاشدست بابک

 .آروم... شبا آروم خب خيلی-

 مآد چقدر. ايستادم قدی ی پنجره روی به رو و کردم پرت ميز روی رو فندک! طرفه ساله دو ی بچه با انگار. زدم پوزخند

 رو گارسي خاکستر و رفت فرو جيبم توی عادت حسب بر دستم! اعتمادی رامتين؛ بودن من پای زير همه.بودن کوچيک ها

 !تکوندم زمين روی

 .زده جارو رو تو سيگار خاکسترهای بس از نمونده واسش کمر خدا بنده داره ـناه گـ قاسم مش... يزنر... عزيزم نريز-

 :ناليد که کردم تکرار رو عملم هم باز ملتمسش لحن به توجه بی

 ؟دادی ما به بود رفيق اينم خدا ای-

 :زدم زل هاش چشم توی و چرخيدم پا ی پاشنه روی عصبانيت با

 ؟نداری زندگی و کار تو جان کباب-

 :کوبيد ميز روی رو بودن دستش که هايی برگه

 .جان کباب حناقُ... جان کباب مار زهر-

 :برد باال تهديد ی نشانه به رو انگشتش

 !ها تو نه من نه کباب بگی بهم ديگه بار يه-

 :کردم نثارش پوزخندی و کردم له ميز روی رو سيگارم

 !بسالمت بازه راه؟ بری خوای می-

 : گفت که شنيدم و رفت بيرون اتاق از کنان غرولند
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 !شده بلند چپ دنده از امروز-

 :گفتم و بردم باال رو صدام

 !بود اين روزت و حال ديدیمی ديگه يکی با رو آرشين اگه هم تو-

 یرنگ با بود پوشونده دست با رو صورتش طرف يه که حالی در و شد اتاق وارد. شنيدم رو اتاق در به برخوردش صدای

 : گفت پريده

 ؟گفتی چی... چی-

 :گفتم و زدم پوزخند

 ؟نفهميدم حاال تا کنیمی فکر واقعا؟ گالبی يا؟ ام پپه من کنیمی فکر-

 :گفت و گرفت گاز رو لبش

 !م شرمنده-

 :دادم باال رو ابروهام از يکی و کردم قالب هم توی هامو دست و شدم مايل جلو به

 ؟چيه ی واسه شرمندگی اين و-

 :گفت و خاروند رو ش شقيقه کنار موهای

 !حساسی خيلی روش تو که گفت آرشين اه... خانم آرشين.. آرشين... آخه...آ-

 :گفتم و زدم کجی لبخند

 !کسی هر روی نه اما؛ حساسم روش.گممی هم االن خب-

 :گفت زدمی دو دو که هايی چشم با
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 ....يعنی-

 :پريدم حرفش توی

 !کنیمی فرق تو که اين يعنی-

 : گفت و خنديد خوشحالی با

 !نوکرتم-

*** 

 :بهار

 و گفت ياشار و نشستيم ها ماسه روی. رفتيم دريا به هم همراه شدم حاضر که اين از بعد. گذشت خوش واقعا امروز

 و دبو مهربون ياشار! کنم رفتار باهاش چطور که داد ياد بهم و گفت رو رامتين های ضعف نقطه. کردم گوش من و گفت

 توی نمکی پفک اون خريدن از. باشم خوشحال من تا کردمی هرکاری! کردم قضاوت بد بهش راجع خيلی اول روز من

 نمی تنها ها شب ديگه! دارم کنارم هميشه رو کوچولو رامتين يه ديگه حاال!رامتين محبوب عطر تا بگير مغازه ويترين

 پاورچين؛ کردم پنهان مشتم توی بودم کرده داپي که رو قشنگی و فرم خوش صدف! ياشارم مديون رو اين و خوابم

 ختت روی که فرناز ديدن با. کردم باز صدا و سر بی و آروم رو اتاقم در. کردم عبور راهرو از و رفتم باال ها پله از پاورچين

 کرد عیس و رسوند بهم رو خودش سرعت به فرناز! زدمی گنجيشک مثل قلبم ترس از! کشيدم جيغ اراده بی بود نشسته

 !کنه آرومم

 ! بگو چيزی يه؟ ای زنده؟ خوبی جونم بهار... بهار-

 :گفتم و انداختم بهش تندی نگاه، شدم خارج شوک از که اين از بعد و شدم خيره بهش مبهوت و مات دقيقه چند تا

 ؟کنیمی کار چی جا اين تو-

 ؟گذشت خوش شمال! بودم سرکار منتظر-
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 :گفتم کشيده لحنی با و کردم ولو تخت روی رو دمخو و زدم لبخندی امروز يادآوری با

 !عالی-

 :گرفت جلوش ميکروفون مثل رو دستش و انداخت بهم باری شيطنت نگاه

 ...بره يادم محاله شمال خاطرات-

 ...بره يادم محاله حال و شور همه اون

 !کرد سکوت صورتش توی بالش برخورد با

 !ام خسته خيلی من بسه بازی مسخره-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 !اومدممی قيافه طوری اين االن شمال بودم رفته جنتلمن يه با منم! ديگه آره-

. کوبيد هم به رو در و رفت بيرون اتاق از؛کرد خاموش رو چراغ! نياورد مبارکش روی به اصال که کردم نگاهش چپ چپ

 با .نشستم وحشت با. کرد برخورد ديوار به و شد باز شدت به در که بود نشده گرم هامچشم هنوز.بستم رو هامچشم

 رو دهنم آب.زدمی تند قلبم ترس از هنوز! کردم آماده حسابی و درست کتک يه برای رو خودم رامتين ی سايه ديدن

 غليظ ابروهاش بين خط و چکيدمی خون هاش چشم از. کرد روشن رو چراغ. کردم سالم لرز و ترس با و دادم قورت

 :گفت ای شده دورگه صدای با !غليظ خيلی؛بود

 ؟بودی گوری کدوم شب وقت اين تا-

 جواب دلرزيمی ترس از که صدايی با و دادم تکيه تخت تاج به! بود شده وحشتناک واقعا رامتين. کشيدم نفس تر تند

 :دادم

 ...ياشار آقا...آق... با-
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 :زد فرياد و کرد قطع رو حرفم

 ؟داری صنمی چه ياشار با تو-

 فهکال، امنشسته اشک به های چشم ديدن با. شد اشک از پر ثانيه از کسری در هامچشم و کشيدم لبم روی رو زبونم

 :گفت و کشيد موهاش توی رو هاشدست؛ دوخت اطراف به رو نگاهش

 ؟بودی بيرون غريبه مرد يه با موقع اين تا ای اجازه چه به؟ نيستی من خدمتکار تو مگه-

 نگاهش عجز با! طوالنی خواب يک؛ خواستمی خواب دلم... بودم خسته..بزنم حرف ستمخوا نمی. بودم کرده سکوت

 ونبير رو امشده حبس نفس رفتنش با! شد خارج اتاق از سرعت به و کرد بسته و باز عصبی رو هاش چشم که کردم

 .کشيدم دراز حال بی و دادم

 !برد خوابم و شد گرم هامچشم که نکشيد طولی

*** 

 :رامتين

؛ بودم شيدهک براش ها نقشه خيلی ببينمش که اين از قبل تا! دهمی عذابم بغضش... لعنتی. اومدم بيرون اتاقش از فهکال

 السا امشب که اين از بودم خوشحال چقدر! کرد فروکش زيادی حدود تا خشمم مظلومش هميشه ی چهره ديدن با اما

 رآزا موجود اين تونستممی چطور من! مياره کم من برابر در" احمق" یواژه اوقات گاهی! تحمله غيرقابل واقعا.نيست

 ونچ؛ کردم گريه بار اولين برای. کردم گريه کرد قهر باهام که اين از بعد حتی من؟ باشم داشته دوست انقدر رو دهنده

 اون که رتیصو در؛ دادم دست از رو داره دوستم و شهمی نگرانم که کسی تنها، دارم که رو کسی تنها کردممی فکر

 و تمبرداش رو ام حوله!ذارم نمی؛ بگيرتش ازم ياشار ذارم نمی! بهاره شدنه داشته دوست همه اين ی شايسته که کسی

 ی حوله. کرد کم درونم التهاب از ريختمی هامشونه و سينه روی وقفه بی و تند که آب های قطره سردی. رفتم حمام به

 یرو وقفه بی و تند رو حوله. اومدم بيرون حمام از و گذاشتم سرم روی هم یتر کوچيک ی حوله و پوشيدم رو لباسيم
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 بخندیل بود فرستاده بابک که پيامی با. برداشتم تخت روی از رو گوشيم. گرفتم پيش در رو اتاقم راه و کشيدم موهام

 !نشست هام لب روی محو

 "اجراست ديگه روز چند. شد صادر مجوز"

 به خبر اين! آزادی تا مونده باقی ديگه روز چند فقط! فرستادم هام ريه به رو اتاق طبوعم هوای و کشيدم عميقی نفس

 :کردم زمزمه لب زير!برد بين از کامال رو بدم حال که بود کننده خوشحال حدی

 !ديگه روز چند فقط-

*** 

 :بهار

 رد که بودم بدنم به دادن قوس و شک حال در! بود شده صبح؛انداختم ديوار روی ساعت به نگاهی. کردم باز رو هامچشم

 !شد باز يهو اتاق

 لب زير و خوندم رو امفاتحه دلم توی وضعش و سر اون و رامتين ی ژوليده موهای ديدن با! نشستم سيخ ترس از

 : ناليدم

 !شد صبح باز وای-

 .بست سرش پشت رو در و شد اتاق وارد

 چشم. کردم نگاهش خوب و کردم استفاده فرصت از هم من و بود زده زل هامچشم به فقط.حرف بی؛ نشست تخت روی

 از رو نگاهم! بکشم دست موهاش توی که بودم شده وسوسه بازم.بود کرده معصوم رو اش چهره اش کرده پف های

 و گرفت هامچشم از رو هاشچشم! فشردم مشتم توی رو شالم های ريشه موهاش جای به و برداشتم موهاش روی

 تخت روی دوباره و برداشت رو امشونه آرايش ميز روی از؛ شد بلند تخت روی از. انداخت امشده الهمچ دست به نگاهی

 :گفت که کردم نگاهش گيجی با. گرفت سمتم به رو شونه کردمی نگاهم خيره خيره که درحالی. نشست
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 ديگه بگير-

 :گفتم آروم

 ؟کنم کار چی -

 :گفت آرومی لحن با من مثل

 ؟نيستی من خدمتکار تو مگه-

 : دادم جواب مکثی هيچ بدون

 !هستم-

 !بدی انجام رو کار اين تو خوادمی دلم-

 هيجان. کردم رها رو شالم های ريشه و زدم صورت پهنای به لبخندی. کرد اشاره موهاش به و داد دستم به رو شونه

 داشت خفيفی لرزش دستم که یحال در. بودم موهاش عاشق! کردممی حس دهنم توی رو قلبم که زياد انقدر؛ داشتم

! کردم حسادت، دادمی مانور موهاش روی قيدی بى با که شونه به ای لحظه برای! کشيدم موهاش روی آروم رو شونه

 السايی وقت هيچ کاش ای! شد می متوقف موقع همون زمان کاش ای. نشه تموم وقت هيچ لحظه اون خواستمی دلم

 ...!کاش ای. نداشت وجود

 "...را خداوندش کرد گم تو موهای الی عمر آخر در که روز سيه يخش آن منم"

*** 

 :گفت رامتين به خطاب خانم اشرف

 شناآ السا با بيشتر من هم، بشه عوض هوامون و آب هم. مسافرت بريم باهم همگی که بدم ترتيب سفر يه خواممی -

 .بشم
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 :گفت هم در هايیاخم با رامتين

 .مبيا تونمنمی دارم کار من-

 : گفت و زد کمرش به رو هاشدست خانم اشرف

 ؟ اين از ترمهم کاری چه -

 ... از کشيدم دست خاطرش به. کشممی زحمت خاطرش به دارم ماهه چند. نزديکه اجرا اول شب-

 : گفت شاکی و پريد حرفش توی خانم اشرف

 .بعد سفر شاءاهللان. نيا ما با تو نداره اشکال، جديه قدر اين اگه پس-

 در به رو چشمم تا شد باعث در بازشدن دنبالش به و زدن در صدای. رفتم اتاقم سمت به چون؛ نشنيدم چيزی ديگه

 : گفت و زد لبخندی. ديدمشمی کم خيلی هاروز اين. بود مامان. بدوزم

 ... اينا بذار حداقل، ببرم رو تو نتونستم که من. ایهفته يک سفر يه برای شين آماده گفت خانم اشرف-

 .کردم پاک رو هاشاشک و رفتم جلو. شد گم اشگريه هق هق توی حرفش یبقيه

 .منم مشکالتت یهمه بانی و باعث... دخترم کشممی خجالت-

 : گفتم تعجب با

 ؟ توئه تقصير چرخوندی رو زندگيت دندون و چنگ با تو و مرده بابا که اين؟ مامان زنیمی حرف چی از-

 :گفت و دکشي باال رو بينيش آب

 .فهمیمی موقعش به-

 :پرسيدم و کردم نگاهش گنگ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 332 

 ؟ رو چی-

 : گفت و کشيد عميقی نفس

 .چمدون توی بذار الزمه چی هر... هانذاری جا چيزی باشه حواست-

 ؟بود کی، چی موقع که کردممی فکر اين به من و رفت بيرون اتاقم از سريعا و گفت رو اين

 ..که بودم يلموسا کردن جمع مشغول خوشحالی با

 ؟ بريدمی تشريف جايی-

 تا تقريبا هک رامتين به نگاهی. کشيدم عميق نفس بار چند. نيست بلد هم زدن در الحمدهلل. گذاشتم قلبم روی رو دستم

 : گفتم و انداختم، بود اومده اتاق وسطای

 ... که گفتند خانم اشرف-

 .کرد قطع رو حرفم

 !نميری هم تو پس، نميرم من-

 :ناليدم زار حالتی با. شد متوقف هالباس روی هامستد حرکت

 ! نه-

 : گفت و کرد نگاه بهم باال از و کرد ريز رو هاشچشم

 .چرا-

 :شنيدم راهرو از رو صداش. زدم چمدون به محکمی لگد. رفت بيرون اتاق از و

 .نداره گناهی که بيچاره اون-
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 :آوردم در رو اداش

 .نداره گناهی که بيچاره اون-

 .ايستاد اتاق درگاه توی و رگشتب

 ؟ گفتی چيزی-

 :دادم جواب، خوردممی حرص درون از که حالی در و انداختم پايين رو سرم

 .نه-

 :داد تکون سری

 .خوبه-

 کار هب نه. مهتابی مهتابی ساعت يه و بود آفتابی آفتابی ساعت يه. داشت مبهمی و گنگ شخصيت رامتين. رفت و

 روز هر که اين از. ريزهمی فرو درونم در چيزی صبح يادآوری با هنوزم. االن به نه، مولشمع غير درخواست و صبحش

 امهچشم و گذاشتم چمدون روی رو سرم. بودم شده خسته، بود رفتارش کردنتحليل و تجزيه و بهش فکرکردن کارم

 :کردم بلند رو سرم در تق تق صدای با. بستم رو

 بفرماييد-

 : گفت و داد عبور در الی از رو سرش خانم اشرف

 ؟ نيستم مزاحم-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .ندين خجالتم کنممی خواهش، بفرماييد-

 .بست رو در و شد اتاق وارد کامل
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 : گفت نگرانی با

 .بيايی تونینمی که گفت رامتين؟ شده چيزی-

  :گفتم برسه نظر به واقعی هامحرف کردممی سعی که حالی در. انداختم زمين روی رنگ صورتی موکت به رو نگاهم

 ... که بينيدمی ولی بيام داشتم دوست خيلی... آره-

 : دادم ادامه و کردم اشاره، بودند پال و پخش ميز روی که هايیکتاب به

 .دارم درس-

 . زد زل هامچشم توی و آورد باال رو سرم. گذاشت امچونه زير رو دستش و اومد ترجلو

 ؟ گفته چيزی رامتين-

 :گفتم و دزديدم رو هامچشم

 .نه-

 : گفت و کشيد راحتی نفس

 . بعد سفر شاءاهللان... شد راحت خيالم-

 : گفت و داد تاب هوا توی رو هاشدست. دادم تکون سر و زدم مصلحتی لبخند

 . نميايی ما با که ميگم مامانت به خودم. تو دست سپرممی رو رامتينم پس-

 :کردم نگاهش دانقدر

 .مرسی-

 .پيچيد اتاق توی گوشيم زنگ صدای خروجش محض به. رفت بيرون اتاق از و زد مهربونی لبخند
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 . دادم جواب، بودم کرده سيو گوشيم توی تازگی به که "ياشار" اسم ديدن با

 !خوشکله خانم سالم-

 خودش؛ برسونه رامتين به رو من تا کردمی رو تالشش و سعی ی همه اون، بوديم شده دوست هم با روز اون از. خنديدم

 !بود گفته بهم

 داداش سالم-

 :گفت معمول حد از تر بلند و کالفه

 !ها شهمی برآب نقش هامون نقشه ی همه، بشنوه رامتين اگه؟ داداش نگو بگم بار چند-

 .کوبيدم پيشونيم به

 ؟کردی ما ياد شد چی؟ خبرا چه... نبود حواسم ببخشيد-

 !مسافرت برين خوايينمی شنيدم-

 :گفتم متعجب لحن همون با! شدن بشقاب تا دو ی اندازه به تعجب فرط از هامچشم

 !  دونممی من نيست ساعت يه هنوز؟ دونیمی کجا از تو-

 :گفت شوخی لحن با

 !آرشين سی بی بی خبرگزاری-

 : گفتم و خنديدم

 ؟دونهمی کجا از آرشين-

 !برسونن رامتين به رو تو که شدن گيرايندر خانواده يه؟ بينیمی! فرناز سی بی بی خبرگزاری-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 336 

 :گفتم و کردم مرتب رو هام چتری

 !رم نمی من ولی! همتون از مرسی-

 ؟ چرا اِ-

 : گفتم و کشيدم آهی

 !نداد اجازه رامتين-

 : گفت لب زير و خنديد مردونه

 !ناکس-

 :گفتم و راه اون به زدم رو خودم اما؛ شنيدم

 ؟گفتی چيزی-

 !خداحافظ.زنممی زنگ بهت زمبا! باشی خوش... نه-

 !خداحافظ.کنیمی لطف-

 مثل در. فتمر کوچيکشون ی خونه سمت به.نبود فرناز از خبری. رفتم بيرون اتاق از و گذاشتم تونيکم جيب توی رو گوشی

 .رخوندمچ اتاق دور رو چشمم و کردم باز رو در تقه چند از بعد. رسوندم اتاقش به رو خودم و شدم وارد؛ بود باز هميشه

 :داد رو جوابم و برگشت که کردم سالم آروم بود نشسته اتاق وسط فرناز

 ؟گردیمی فقرا فقير ما با درومده طرف کدوم از آفتاب... ماهت روی به سالم-

 :خنديدم

 !لوس-
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 تا لمشغو و بود ريخته اتاق وسط رو هاش لباس. شدم اتاقش شلختگی متوجه تازه. گذروندم نظر از رو اتاقش دوباره

 :گفتم تعجب با. بود زدن

 ؟بری باهاشون خوایمی هم تو-

 :گفت و آورد باال رو سرش

 .باهاشون رهمی عطيه... نه-

 :گفتم و کردم اشاره هاش لباس به

 ؟کنیمی جمع چی واسه رو اينا پس-

 !مرخصم برگشتنشون زمان تا گفتن-

 :گفتم و کوبيدم سرم به دست دو هر با

 ؟ونهممی ويال توی کی پس-

 : ناليدم.کرد نگاهم شيطنت با و خنديد

 !نه-

 : گفت هاش چشم از تر شيطون لحنی با و داد وسعت لبخندش به

 !چرا-

 :گفتم فرناز به خطاب ملتمسی لحن با! تونم نمی... رامتين با تنها من خدايا. گزيدم لب

 ؟نری شه نمی-

 :گفت زمان هم و انداخت باال رو ابروش دو هر
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 !نوچ-

 !افانص بی-

 راستی! مبش مزاحمتون که نيستم منم ديگه. خوابهمی تو اتاق توی مياد رامتين شب اون مثل. شه نمی بد که تو واسه-

 ؟بود چی ش قضيه

 دادمی شنواز بينيمو هم هنوز عطرش بوی. گرفت وسعت لبم روی لبخند و رفتم فرو شيرينی ی خلسه توی يادآوريش با

 به امشونه به فرناز سنگين دست برخورد با. کردممی حس هام انگشت الی البه مه هنوز رو حالتش خوش موهای و

 :ماليدم رو امشونه. برگشتم واقعی دنيای

 ؟وحشی چته-

 ؟بود چی ش قضيه گم می-

 : گفتم تفاوت بی

 !حرفا اين و دارم دوست رو السا من گفت اومد؛ دونممی چه من-

 ؟!داشت تو به ربطی چه...  خب-

 :انداختم االب ابرويی

 !دونم نمی-

 :گفت و بست رو چمدونش در

 ؟دارن دوستشون که کننمی دل و درد کسايی با فقط مردها گنمی شنيدی! مشکوکه قضيه اين-

 : گفتم و زدم پوزخند

 !رفتی نمی کاش ولی... فرناز بيخيال-
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 :گفت و کشيد آهی

 !شده تنگ اخالق سگ زفرا اون برای حتی بابام و مامان برای خيلی دلم. تونم نمی-

 :گفتم و دادم تکون سر

 ؟ازشون داری خبر؟چطوره احوالشون اوضاع. راحتی طور هر-

 :گفت بزنه تا درست رو تونيکش کردمی سعی که طور همين

 گرفته رنظ در برام خانم اشرف که حقوقی البته؛ بدن رو شون افتاده عقب ی اجاره تونستن، داد رامتين که حقوقی اون با-

 !داد رامتين که بود چيزی اون از کمتر خيلی دبو

 :گفت و زد چشمکی

 ! خوردا دردی يه به عشقت باالخره-

 !ها نری خداحافظی بدون فقط.رفتم من! مزه بی-

 :داد تکون سر

 .باشه-

*** 

 :رامتين

 !خواسته مامان-

 :گفت و کرد پاک حرص با رو ناخنش روی الک

 !ديگه شهمی آشنا حاال-
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 :گفتم و گذاشتم پيشونيم روی رو دستم. نداشتم لک کل ی حوصله

 .بگو مامان به خودت بری خوای نمی اگه! شه نمی مربوط من به مسئله اين-

 :گفت و برداشت مبل روی از رو پالتوش. داشتم نياز آرامش و سکوت به روزها اين چقدر. کرد سکوت و کشيد پوفی

 ! رممی باشه-

 :رفت در سمت به. دادم تکون سر و کردم جدا هام لب از رو سيگار

 !خونتون ميام شب؛ آرايشگاه رممی من-

 : گفتم حرص با و دادم بيرون رو امشده حبس نفس اتاق در صدای شنيدن با و بستم رو هامچشم

 !نگردی بر ديگه بری-

 .کردم خاموش سيگاری جا توی حرص با رو سيگار

 !شدی دودکش که باز اوه-

 .کردم نگاه، بود زده زل بهم و ايستاده روم روبه چنار درخت نعي که بابک به تعجب با

 ؟اومدی کی تو-

 !مردی کردم فکر. نشنيدی زدم در. االن همين-

 :گفتم و کردم اخمی

 !بگير گاز رو زبونت-

 .گذاشت ميز روی رو بود گرفته دستش توی که هايی برگه و خنديد

 !شيرين مجوز عدد يه از اينم-
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 . بستم رو هامچشم

 ...وای-

 :گفتم و کردم باز رو هامچشم

 خواممی چی هر بابک دونی می! شممی راحت آويزون ی دختره اين شر از ديگه روز چند. خوشحالم چقدر دونی نمی-

 !تونم نمی بدم ادامه السا با رو امرابطه

 :گفت و شد ولو مبل روی

 رتکرا به بازم گذرهمی که لحظه هر چون؛ نداره دوست که کنی کسی داشتن دوست به وادار رو قلبت تونی نمی تو-

 !دهمی ادامه نظرش

 که سوالی با. دادم تکون سر "تاييد" ی نشونه به حرفش شدن تموم با.بود شده ثابت ميز روی های برگه روی نگاهم

 .برداشتم ميز روی های برگه روی از رو نگاهم پرسيد

 ؟دفعه يه شد چی.باهمين که ساله چند. داشتی دوستش انقدر که تو-

 . دادم تکيه صندلی به

 برای درست معيارهای تنها شهرت و ثروت، مصنوعی هرچند،زيبايی کردممی فکر. بود من زندگی توی دختر اولين السا-

 مین هيچی اما کردممی تحقيرش! شهرت نه و داشت ثروت نه اما؛ بود زيبا هم بهار.شدم آشنا بهار با که اين تا! ازدواجه

 مک کم! خواستمنمی ازش من اگه حتی دادمی توضيح. زدنمی حرف حرفم روی و کردنمی احترامی بی وقت هيچ. گفت

 شمچ داده بهت کی رو اين پرسيدممی ازش وقتی و ديدممی انگشتر دستش توی. شدمی تر پررنگ برام السا معايب

 هاتن االنم! بشه تبديل ابدی نفرت يه به من ی هعالق حس که شد باعث اينا ی همه! الله گفتمی و دزديدمی رو هاش

 !اونه دست از شدن رها من خواسته

 :گفت مکث لحظه چند از بعد و داد گوش هام حرف به دقت با
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 !کنی تحملش هم ديگه وقت چند بايد اما؛ درسته گیمی که اينايی ی همه-

 :داد ادامه که کردم نگاهش سوالی

 تا.انتهر خود توی، مختلف های شهر توی، بگذره اجرا چند بايد. کنيم مطرح رو شرکت اجرا اول شب توی تونيم نمی ما-

 !کنيم جلب رو همه توجه بتونيم

 هامچشم نزديکی به تقريبا و بود کرده رد چونه زير از هم من تحمل. داشت حدی يه هم آدم تحمل اما گفتمی درست

 : گفتم آروم و کردم نگاه بهش و برداشتم خودکاری!بود رسيده

 !کنممی تحمل بازم-

*** 

 :بهار

 ردک باز هم از رو هاشدست. شدم خيره مامان به اشکبار هايی چشم با. زدند صدا رو کيش مسافرهای بار چهارمين برای

 :گفتم بود کرده ش رگه دو بغض که صدايی با! گرفت آغوشش توی رو من بار سومين برای و

 !نره دتيا هم سوغاتی.باش خودت مراقب مامان-

 :گفتم و خنديدم اجبار به. انداختم کردمی خودنمايی توشون اشک نم که هاش چشم به نگاهی. شدم جدا ازش

 ؟کنیمی گريه چرا تو-

 :گفت و کرد پاک رو هاش چشم دستش توی شده مچاله دستمال با

 !بمونی جا اين تو و برم من نمياد دلم-

 :گفتم بخشی اطمينان لحن با

 !برميام خودم پس از من.مامان نباش من نگران-
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 : گفت مامان به خطاب. نشست مامان ی شونه روی خانم اشرف دست

 !ها مونيممی جا پرواز از خانم شمسی-

 :گفت و برگردوند من سمت به رو صورتش

 !باشه رامتينم به حواست.دخترم باش خودت مراقب-

 :کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم

 !چشم-

 . کردم بغل رو خانم اشرف و مامان ربا آخرين برای

 سمت به هعجل با که بود السا؛ کردم نگاه بهش. گذشت کنارم از و زد تنه بهم کسی. گذاشتند تنها رو من و رفتند. رفتند

 لبخند با. مشد سينه به سينه رامتين با که کردم گردعقب و کشيدم راحتی نفس رفتنش با. رفتمی خانم اشرف و مامان

. دادم سوق شبش رنگ به هایچشم سمت به رو نگاهم. بود زده زل بهم، بود کرده خوش جا لبش روی که کجی

 خکوبمي سفيدش پيرهن یيقه روی نگاهم. کشيدم ترپايين رو نگاهم. ترسوندمی رو من که داشتند برقی هاشچشم

. گرفت تحملی قابل غير و گس طعم دهنم و شد خشک دهنم آب. ريخت فرو درونم در چيزی و شد جدا تنم از روح. شد

 لب رژ به. داد فاصله گردنش از رو پيراهنش یيقه و گرفت رو نگاهم رد!لعنتی. بود شده حک اشيقه روی السا لب رژ

 : تگف و گذاشت جيبش توی رو هاشدست از يکی. داد تکون طرفين به رو سرش و زد لبخندی پيراهنش روی شده حک

 .بريم-

*** 

 :رامتين

 یيقه روی از رو منفورش هایلب جای ترسريع چه هر بايد. رفتم شويیخشک به خودم و بردم عمارت به رو ربها

 ويیشخشک به رو لباس. بودم متعجب، بودم کرده پيدا السا از که نفرتی حجم اين از هم خودم. کردممی پاک پيراهنم
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 راغچ پشت. روندم شرکت سمت به. پوشيدم مشکيم پوش زير روی و برداشتم ماشين عقب صندوق از رو کتم و دادم

 . خريدم گل شاخه يک فروشدست یساله ده پسر يه از قرمز

 طی وصلهح با و يکی يکی رو هاپله، کنم استفاده آسانسور از که اين بدون و کردم پارک شرکت پارکينگ داخل رو ماشين

 عیسمي خانم به، دادممی تاب دستم توی رو ماشين سوييچ که حالی در. بود من آزادی روز، سال چند از بعد امروز. کردم

 :گفت لکنت با تعجب از و شد بلند صندلی روی از سرعت به صدام شنيدن با. کردم سالم

 .سالم... س-

 يک. اومدنمی خوشم کردنسالم از، نبود خودم دست. کردممی سالم بهش که بود باری دومين يا اولين شايد. بود طبيعی

 شجا سر سيخ در بازشدن با که بود تاپشلپ توی سرش. شدم وارد زدن در بدون و رفتم بابک اتاق سمت به راست

 :گفت متعجب ديدنم با. ايستاد

 ؟ کنیمی کار چی جا اين تو -

 : گفتم دادممی تاب هوا توی لودگی با رو هامدست که حالی در و خنديدم

 .رفت...رفت-

 .زدم بشکن

 . شدم راحت... شدم راحت-

 : گفت و خنديد

 ! بکش خجالت؟ ميدی نشون خودت از چيه مضحک حرکات اين-

 : گفتم و شدم ولو مبل روی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 345 

 يزم روی و آوردم در رو کتم. بودم اتوکشيده و خشک بس از شدم خسته. باشم خودم واسه رو امروز يه بذار. بابا کن ول-

. مداد تاب هوا توی «چيه» معنی به رو هامدست. بودند شده بشقاب تا دو یاندازه به تعجب فرط از هاشچشم. گذاشتم

 : گفت کردمی نگاهم خيره خيره که طور همين

 .کنيم جمع تهران هایفاضالب توی از رو تو بايد، نباشه السا اگه کنم فکر. شده خراب خيلی وضعت ديگه تو، نه-

 ؟! کار محل و مشکی زيرپوش. انداختم خودم به نگاهی

 :تمگف و خنديدم

 .شويیخشک دادم رو لباسم-

 .ايستادم سرش پشت و شدم بلند مبل روی از. کرد گرم تاپشلپ با رو سرش دوباره و گفت «آهانی»

 ؟ کنیمی کار چی-

 .کنممی اعالم رو زمانش و محل شرکت اينستاگرام پيج توی دارم-

 «متاليک سفيد ۶۵ جوانان پيکان فروش» یجمله ديدن با. کردم نگاه بودند داده مردم که نظراتی به و انداختم باال ابرويی

 : گفتم خنديدممی هنوز که حالی در و دادم تکون سر افسوس با. خنده زير زدم

 .ميره آبرومون، بابا کن پاک رو کامنت اين بابک-

 : گفتم و کشيدم، بودند شده اشکی خنده از که هامچشم به دستی. کرد پاکش و خنديد

 .بکنيم سيما و صدا به راجع هم فکری يه يدبا، بابک راستی-

 : گفت و داد تکون سر

 .کنهمی رديفش برامون امخاله شوهر. من با اون-

 :برداشتم رو کتم و کشيدم راحتی نفس
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 .تنهاست بهار... خونه ميرم من-

 : گفت و کرد بسته و باز بار يک رو هاشچشم

 . بگذره خوش. سالمت به-

 :زدم چشمکی

 .گذرهمی-

*** 

 :بهار

 خوش و مبود رفته باهاشون منم بايد حاال! رفته گذاشته کجا نبود معلوم هم رامتين. بود شده کور و سوت حسابی عمارت

 روی شيطون. چرخيدممی عمارت توی سرگردون روح مثل. شدمی جهنم برام مسافرت السا وجود با هرچند! گذروندممی

 رو رهدستگي و کشيدم عميقی نفس؛ ايستادم اتاقش در مقابل! کرد ايتهد رامتين اتاق سمت به رو من چپم ی شونه

 ـگ يه خواممی که بود اين مثل. لرزيدمی پام و دست. پيچيد راهرو توی "جير جير" صدای در شدن باز با. کردم لمس

 ام ريه سمت هب مخصوصش عطر از عظيمی حجم، شدنم وارد با. شدم اتاقش وارد لرزون لرزون! بدم انجام کبيره ـناه

 .رفتم کارش ميز سمت به، رفتممی راه ها شده مسخ مثل که درحالی مدهوش و مست! آورد هجوم

 خي تنم تمام خودکار روی شده حک ی جمله ديدن با. داشتم برش وقت فوت بدون و زدم لبخند ميز روی خودکار ديدن با

 ! شدن گشاد ناخودآگاه هامچشم و بست

 "بگی بهش نتونی و باشی هداشت دوستش سخته چقدر"

 :کردم زمزمه امشده چفت های دندون الی از و کوبيدم سرم به دست دو هر با

 !کشمتمی فرناز... شدم بدبخت وای-

 ...که کشيدممی نشون و خط فرناز برای ذهنم توی داشتم
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 ؟خوایمی چيزی-

 جيشکگن مثل قلبم و بود شده بسته هامچشم ناخودآگاه ترس از. گذاشتم قلبم روی رو دستم و گفتم بلندی "هين"

 .رفت پايين تخت. زدمی

 تا که رو دستش. رفتم عقب اراده بی و ترسيدم دستش ديدن با و کردم باز رو هامچشم آروم. بود نشسته کنارم درست

 اش شده کليد های دندون الی از. ديدممی وضوح به رو فکش عضالت انقباض. کرد مشت بود اومده شالم نزديکی

 :غريد

 !بيرون برو و جاش سر بذار رو خودکار اون-

 :گفتم ترس با

 ...من-

 :زد فرياد و بست هاشو چشم عصبی و حرفم توی پريد

 بهار بيرون برو-

 ماتاق به؛ رفتم بيرون اتاقش از، لرزيدمی وحشت از زانوهام که حالی در؟ بودم کرده کار چی مگه.گرفت رو گلوم بغض

؛ نمک گريه بلند بلند خواستمی دلم. کردم فرو بالش توی رو سرم و خوابيدم دمر. کردم پرت تخت روی رو خودم و رفتم

 فنضعي و شکننمی رو غرورشون که دخترهايی از رامتين که بود گفته ياشار؟ شدمی چی وسط اين غرورم تکليف اما

 ندچ... کردم گريه چقدر دونم نمی! کنم خفه بالش توی رو هقم هق و بريزم اشک آروم آروم دادم ترجيح پس. مياد بدش

 !رفتم خواب به و شد سنگين کم کم هام پلک تا کردم گريه انقدر دونممی فقط...  ساعت چند حتی يا.. دقيقه

*** 

 :رامتين
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. دادممی دست از رو کنترلم، موندمی اتاقم توی ديگه ی دقيقه يک اگر شناختممی رو خودم اما؛ زدممی داد سرش نبايد

 کاش. بود کور و سوت خيلی عمارت! کردممی سه*بو غرق رو دلنشينش صورت داشتم جون تا و چی همه زير زدم می

 !کنيم کل کل هم با تا موندمی فرناز حداقل

 التماس و اومدمی بهار؛ کردممی حلقه گلوش دور رو هام دست عصبانيت شدت از من و کشيدمی پام زير از رو صندلی

 !باشم حوصلگيم بی درمان برای ای چاره راه فکر به و بزنم پس رو افکارم کردم سعی!  آوردم نمی ابت من و کردمی

 رد مقابل و برداشتم بودم خريده که رو گلی شاخه. اتاقشه توی که شدم مطمئن و گشتم بهار دنبال رو عمارت یهمه

 لساا تقريبا که اين با. خوابيدنمی زود قدر ناي وقت هيچ بهار. کردم تعجب اتاقش چراغ خاموشی از. ايستادم اتاقش

 کرف اين به هالحظه اون تمام که بخورم قسم حاضرم. نشدم غافل بهار ياد از هم باز اما؛ موندمی کنارم رو هاشب بيشتر

 ؟ کنهمی فکر چی به؟ کنهمی کار چی داره بهار االن که کردممی

 با. بشه اضحو ديدم تا زدم پلک بار چند. بود تاريک خيلی اتاق. کشيدم پايين صدا و سربی رو دستگيره و کشيدم پوفی

 شدهمچاله و بود کرده جمع شکمش توی رو پاهاش. برداشتم جلو به قدم چند، بود خوابيده تخت روی که بهار ديدن

 . بود ريخته اششونه روی مرتب رو لختش و طاليی موهای. بود خوابيده

  .شدم خيره دلنشينش یچهره به. زدم زانو و گذاشتم تختش کنار عسلی روی رو لگ. ايستادم تخت قدمی يک در

 تک تک. بود کرده ترراحت برام رو ديدنش، شدمی اتاق وارد راهرو از که نوری و بود کرده عادت تاريکی به هامچشم

 به آروم رو هاملب. زدم ارکن، بود ريخته پيشونيش روی که رو موهاش از ایطره. گذروندم نظر از رو صورتش اجزای

 اگر ردمک فکر خودم با. کشيدم عقب و شدم پشيمون؛  ايستادم متريش ميلی يک توی درست اما؛ کردم نزديک اشگونه

 مالیاحت سيلی جای. شد داغ راستم یگونه ناخودآگاه؟ دادمی نشون العملی عکس چه ديدمی رو چيزی چنين و بود بيدار

 .رفتم بيرون اتاقش از و دادم بيرون مانند آه رو نفسم. بود داشتم رو انجامش صدق که عملی از بعد بهار

*** 

 :بهار
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 اخهش يه ديدن با که چرخيدم راست پهلوی به. شده صبح که دادمی نشون هوا روشنی. پريدم خواب از گيتار صدای با

 گل ينا. آوردم فشار مغزم به. برداشتم ميز روی از قيمتی شی يه مثل رو گل و نشستم هوابی. پريد سرم از خواب رز گل

 ؟کنهمی کار چی جا اين

 ايدب چرا ولی؛ بود خريده رو گل اين خواهیمعذرت بابت حتما. لرزيدم خودم به رامتين بلند صدای و ديشب يادآوری با

 با و مکرد نزديک بينيم به رو گل. نبود مهم براش حالم هم اصال و زدمی داد من سر هميشه که رامتين؟ باشه مهم براش

 يرهخ قشنگش هایگلبرگ به آشکار ذوقی با و کشيدم دندون زير رو لبم. کردم استشمام رو خوبش عطر وجودم تمام

 .کنمنمی فراموش، خريد برام ياشار که رو عطری وقت هيچ البته. بودم گرفته حاال تا که بود ایهديه بهترين اين. شدم

 با رو مها لباس. بستم محکم کش با و کردم شونه رو موهام؛ شدم بلند تخت روی از و ذاشتمگ ميز روی احتياط با رو گل

 هاپله از، صورتم و دست شستن و دستشويی به رفتن از بعد و کردم عوض مشکی شلوارکتان و بنفش بلند آستين بلوز يه

، گل اون ادند خاطر به. رفت ضعف دلم، زدمی گيتار و بود نشسته من به پشت مبلی روی که رامتين ديدن با. رفتم پايين

 . رفتم ترجلو و کردم فراموش رو ديشب یقضيه

 .خير به صبح-

 :فتگ و داد باال رو ابروش تای يه وضعم و سر ديدن با. برگشت سمتم به و برداشت گيتار هایسيم روی از رو دستش

 . خير به صبح-

 : گفت و برداشت رو نگاهش که شدمی سرازير پيشونيم یيهناح از داشت عرق کم کم و بود کرده معذبم نگاهش

 . ديشب از گرفتم ضعفه دل؟ بدی ما به صبحانه يه ميشه-

، منداشت خوری غذا سالن به رو وسايل انتقال یحوصله چون. رفتم آشپزخونه به «حتما» گفتن از بعد و زدم لبخندی

؛ گمب چی دونستمنمی اما؛ بزنم صدا رو رامتين که بود رسيده وقتش حاال. چيدم آشپزخونه ميز روی جا همون رو وسايل

 ! جان رامتين، رامتين، رامتين آقا، آقا

 :زدم صداش آشپزخونه توی از و گذاشتم دلم روی پا اما؛ بود افتاده دلم به بدجور آخر گزينه گفتن یوسوسه
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 ؟رامتين آقا-

 : داد جواب سالن توی از

 ؟جانم-

 :گفتم عسري نشدنم تابلو زيادی برای و کشيدم عميق نفس بار چند و نشستم صندلی ترين نزديک روی، شده شوکه

 !حاضره صبحونه بفرماييد-

 هبمملت های گونه به دستی. پيچيد فضا توی شدمی تر نزديک لحظه به لحظه که هاش قدم صدای که نکشيد طولی

 توی ش کننده مست عطر بوی. انداختم پايين رو سرم و دادم تکيه کابينت به؛ شدم بلند صندلی روی از و کشيدم

 .نياوردم باال رو سرم. پيچيد آشپزخونه

 !کرده چه خانم بهار به به-

 تکه و برداشت چاقويی. کردم نگاهش چشمی زير. دادمی نشستنش از خبر سراميک روی صندلی شدن سابيده صدای

 :گفت و ماليد نون روی رو پنير از ای

 ؟نميايی چرا پس-

 : گفتم آرومی دایص با

 !خورممی بعدا من-

 : گفت جدی

 داربي که اين از قبل بخورم غذا تنها بود قرار اگه. نمياد خوشم خوردن غذا تنها از گممی هم دوباره گفتم بهت بار يه-

 !بودم خورده رو امصبحونه من بشی
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 کنار خودش با رو من و گرفت رو بازوم؛ دش بلند صندلی روی از؟ من منتظر؟ بود مونده منتظر. دادم قورت رو دهنم آب

، يشصندل روی هم خودش! نشستم بود کنارش دقيقا که صندلی روی زده حيرت. کشيد عقب برام رو صندلی. برد ميز

 . نشست من به چسبيده تقريبا

 زرو اون که کنممی اعتراف! کردمی برخورد بازوم به بازوش برداره چيزی خواستمی وقتی که بوديم هم نزديک انقدر

 !بود من زندگی روز ترين گير نفس

 !ديگه بخور-

 ای مهلق ديدن با! شدم خيره ميز روی وسايل به و فکرم توی وقته خيلی که شدم متوجه تازه و اومدم خودم به صداش با

 اباورین با. داد تکون جلوم "ديگه بگير "ی شونه به رو لقمه! شد بشقاب تا دو ی اندازه به چشمام گرفت قرار جلوم که

! ودمب خورده عمرم توی حاال تا که بود پنيری ترين خوشمزه پنيرش. زدم ازش کوچيکی گاز و گرفتم دستش از رو لقمه

 ... !هم شايد و بود نونش ی مزه شايدم

 :اومد طرفم به و شد بلند مبل روی از ديدنم با رامتين. رفتم سالن به و کردم جمع ميز روی از رو وسايل صبحانه از بعد

 رستوران بريم گردممی بر ناهار واسه. شرکت برم خواممی من-

 : گفتم و کردم کج رو سرم

 ؟بيام منم-

 : گفت مکثی هيچ بدون

 !نيست مشکلی داری دوست اگه-

 :گفتم و زدم صورت پهنای به لبخندی

 !شم حاضر رممی من پس-

 :داد تکون سر
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 !منتظرم-

 شلوار و کت. شديم خارج هامون اتاق از باهم زمان هم. کردم عوض رو هام اسلب و رسوندم اتاق به رو خودم دو با

 کرميش پيرهن روی ای قهوه باريک کروات. اومدمی بهش خيلی که بود پوشيده ای تيره ای قهوه دوخت خوش

 با و بود شده هخير بهم اونم، کردممی آناليز پاشو تا سر از و بودم شده خيره بهش من که طور همين! کردمی خودنمايی

 :گفتم و کردم صاف رو صدام مصلحتی! کردمی آناليز رو پام تا سر از مشکيش های چشم توی عجيب برق يه

 !نشه ديرتون-

 اين اب! برم من اول تا رفت کنار و ايستاد، ورودی در به رسيدن محض به! افتاد راه به جلوتر و زد لبخندی اومد خودش به

 مه به رو هام دست.باريدمی نم نم برف. رفتم بيرون در از و نکردم تلف رو وقت اما؛ مبر جلوترش نداشتم دوست که

 :ماليدم

 !سرده چقدر وای-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 .زنممی بخاری برات ماشين توی ريممی االن-

 ندلیص روی، سيديمر که ماشين به! بودم پذير انعطاف رامتين اين عاشق من و بود برپا عروسی دلم توی. زدم لبخند

 شدن روشن با. خوردمی هم به سرما از هام دندون و بود سرد بدجوری امروز. شدم مچاله خودم توی و نشستم شاگرد

 .کرد پر رو ماشين مطبوعی گرمای بخاری

 حس که بود جوری بخاری گرمای! بينهمی رو من کردممی حس اما؛ بود جلوش به حواسش. انداختم رامتين به نگاهی

 یب آهنگ پيچيدن و پخش شدن روشن با که بودم داشته نگه باز زور به رو هام پلک! کردمی تحريک رو خوابالودگيم

 !برد خوابم ناخودآگاه و شد بيشتر و بيشتر حس اين ماشين توی کالم

 ...عزيزم.... بهار.... بهار -
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 ریحو يه زبون از "عزيزم" زيبای ی کلمه ينا، خوش صدای اين؟ بودم بهشت توی من. زدم پلک بار چند.بود تار ديدم

 رو سرم! يستن ماشين شبيه که بهشت فضای.کردم نگاه اطرافم به. بودم منگ و گيج هنوز؟ زمينی رامتين يا بود بهشتی

 داده يهتک در به. افتاد رامتين به چشمم که دادم ماساژش کمی دست با. بود گرفته درد گردنم. برداشتم صندلی روی از

 :گفت و خنديد، کنممی نگاهش ديد وقتی. داشت نظر زير رو حرکاتم تمام و بود

 !باشی خوابالو انقدر کردم نمی فکر-

 بدتر همه از و بود نامحرم رامتين.داشتم ترديد. انداختم ش شده کشيده دست به نگاهی. کرد دراز سمتم به رو دستش

 لباس روی از رو بازوم خودش، کنم نمی کاری هيچ ديد یوقت! شدمی محسوب ـيانـت خــ يه کار اين و داشت نامزد

 توی نفس کارش اين با! بيرون کشيدم ماشين توی از، حرص و خشونت کمی خيلی مقدار البته و ماليمت با و گرفت

. برد شرکت ساختمون به خودش با رو من و زد رو ماشينش دزدگير! افتاد "تاپ...تاپ" به قلبم و شد حبس من ی سينه

 .کرد بغلم شوق با و زد پهنی لبخند ديدنم با سميه

 !کردی گم راه... اينورا از جون بهار به به-

 :گفتم و زدم لبخندی

 هامم درس درگير... ديگه ببخشيد-

 . بوسيد رو امگونه

 !بزن ما به سری يه کردی وقت موقع هر-

 :کردم بسته و باز بار يک اطمينان با رو هامچشم

 !چشم-

 :شنيدم گوشم کنار کسل و حوصله بی رو رامتين صدای

 ؟تعارفاتتون نشد تموم-
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 لضدحا طوری هم سميه! کردم سکوت و گرفتم دندون به رو پايينم لب بيرون از اما؛رفتم ش صدقه قربون دلم توی

 توی خودش دنبال و گرفت رو بازوم رامتين، کردممی نگاه سميه به که طور همين! ماسيد لبش روی لبخند که بود خورده

 يعنی! نداره رو نزديکی همه اين طاقت من دل کرد نمی درک اصال! من یبيچاره بازوی به بود داده گير امروز! برد اتاق

 هم امتينر. نشستم مبل روی؟ شنيد نمی، کوبيدمی امسينه ديوارهای و در به رو خودش وار ديوانه که رو قلبم صدای واقعا

 ولمشغ و کرد روشن رو تاپش لپ. کردممی نگاه بهش و بودم نشسته آروم و ساکت. رفت گردانش صندلی سمت به

 چرا دونم نمی! بشم کارش مزاحم ترسيدممی اما؛ بزنم حرف باهاش خواستمی دلم.  بود رفته سر ام حوصله. شد کارش

 !بذاره ماختيار در رو شدمی السا و خودش به مربوط که اطالعاتی سميه ترسيدمی شايد! باشم تنها سميه با ذاشت نمی

 ؟رفته سر ات حوصله-

 : گفتم بالفاصله و نشنيدم درست بودم غرق افکارم توی چون

 ؟چی-

 زمي روی رو تاپش لپ. نشست مبل روی کنارم و شد بلند صندلی روی از! شد مشخص اشگونه چال که زد لبخندی

 :گفت و گذاشت

 .ببين رو اين-

 رو نم تمام رحمی بی با السا و رامتين که باغی همون. باشن داشته اجرا توش بود قرار که باغی همون از. بود عکس يه

 !کردن تحقير

 به که رطو همون،من به توجه بی رامتين. برن بيرون ذهنم از منفی افکار شايد تا دادم تکون طرفين به شدت به رو سرم

 :گفت بود خيره مانيتور

 .دارن ارقر جا اين مردم و ميشن وارد جا اين از ها مدل-

 :ردمک اشاره باغ از قسمتی به و جلو کشيدم رو خودم. دادمی نشون رو محلشون انگشت با کردمی صحبت که طور همين
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 !بهتره بيان جا اين از من نظر به-

 :گفتم و گذاشتم باغ محوطه از ای ديگه قسمت روی رو دستم

 .کنن برقرار ارتباط نبتون بهتر ها مدل با مردم تا بچينين صندلی و ميز رو جا اين-

 :گفت و کرد نگاهم تحسين با! دادمی تکون سر رضايت با رامتين زدممی حرف من که طور همين

 !اونی از بهتر خيلی تو اما؛ کاره اين توی وقته خيلی السا که اين با-

 شارز دنيا يه برام ونما از بهتر من گفت که همين اما! کنم خراب رو روزم السا به کردن فکر با خواست نمی دلم اصال

 :رفت تلفن سمت به و شد بلند کنارم از! داشت

 !لطفا بيار قهوه تا دو قاسم مش-

 هقهو فنجون يه. شد وارد قهوه فنجون دو با قاسم مش که نکشيد طولی! نچسبش و تلخ ی مزه اون با؛ قهوه بازم وای

 جا ديدنم با؛ شد اتاق وارد بابک رفتنش محض به !رفت زير به سر و گذاشت رامتين برای قهوه فنجون يه و من برای

 :گفت رويی خوش با و کرد حفظ رو موضعش سريع اما! خورد

 !اومدين خوش خيلی... خانم بهار به به-

 :دادم جواب و زدم لبخندی

 ؟خوبين.بابک آقا مرسی-

 : گفت و کرد تشکر

 !بهتره ديگه يکی انگار ولی خوبم من-
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. رفتم فشطر به و پاشدم دستپاچگی و نگرانی با. کرد سرفه به شروع و پريد رامتين گلوی یتو قهوه، حرف اين دنبال به

 مدتی زا بعد. نبود خودم دست حالم. بکشه عميق نفس که کردممی التماس و کوبيدممی کمرش به ظريفم های دست با

 :گفت کنه مهار شو سرفه های مايه ته کردمی سعی که حالی در

 ؟چته.دختر خوبم-

 : گفتم، زدممی نفس نفس که حالی در و گذاشتم اششونه روی پشت از رو سرم هوا بی صداش شنيدن با

 ؟شدين خوب...  خداروشکر-

 : گفت مهربونی با. کشوند خودش سمت به رو من و گرفت رو دستم مچ

 !شده زرد رنگت؟ دکتر ببرمت خوایمی! نيستی خوب اصال تو ولی. خوبم-

 : گفتم و زدم یا نيمه و نصف لبخند

 !شدم هول يکم فقط.  خوبم ممنون نه-

 : گفت بود نخورده جم جاش از ورودش ی لحظه از و بود اتفاقات تمام شاهد که بابک

 !بدن اجازه اگه البته؛  ميرم دارم بگم رامتين به اومدم. برم بايد ديگه من...  ام-

 : گفت و زد چشمکی رامتين

 !ها باشه ما خواهر به حواست. برو باشه-

 ابکب منظور. سوال دنيا يه و موندم من! کرد فرار مهلکه از و گفت "چشمی" انداخته گل های گونه با و زده خجالت بابک

 رو رشينآ و بابک قضيه يعنی؟ بود چی باشه ما خواهر به حواست از رامتين منظور؟ بود چی بهتره رامتين گفت که اين از

! کردممی برمال رو آرشين راز ناخواسته من و زدمی دستی يه بهم شايد. بپرسم ازش و کنم ريسک تونستم نمی؟ دونهمی

 .کردم فکر پيش دقيقه چند به و نشستم مبل روی
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 همين! کنه آروم رو من داشت سعی لحظه اون توی که بود چيزی تنها شايد عطرش بوی، بود اششونه روی که سرم

 :گفت بودم شده خيره تيره ای وهقه مايع به انزجار با کردممی فکر که طور

 !ها شهمی سرد؟ خوری نمی چرا-

 : گفتم خجالت با و گرفتم فنجون محتويات از رو نگاهم و اومدم بيرون فکر از

 !ندارم دوست-

 :انداخت باال رو ابروش تا دو هر

 ؟خوردی شاپ کافی رفتيم که روز اون چرا پس-

 :پرسيد که منگفت چيزی و انداختم باال ای شونه تفاوت بی

 ؟داری دوست که شکالت-

 :برداشت رو تلفن دوباره.دادم تکون سر" تاييد "ی نشانه به

 بيار داغ شکالت فنجون يه زحمت بی قاسم مش-

 :فتمگ بود سرش روی بافتنی کاله روی نگاهم که حالی در قاسم مش اومدن با. کردم تشکر لب زير و زدم لبخند روش به

 !افتادين حمتز توی ببخشيد... ممنون-

 :گفت و کشيد اش رفته در بناگوش از های سيبيل به دستی قاسم مش

 !بود وظيفه؛ دخترم کنممی خواهش-

 :گفت و برگردوند رامتين سمت به رو روش

 !اجازه با-
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 !اومد خوشم ش مزه از؛ کردم مزه مزه رو شکالت. شد خارج اتاق از قاسم مش و داد تکون سر براش رامتين

 . دادم سوق رامتين سمت به و برداشتم ميز روی از رو نگاهم،رامتين گوشی گزن صدای با

*** 

 :رامتين

 !کرد دادن جواب به وادار رو من قلبم توی ندايی يه اما؛ ندم جواب خواستممی اول. کردم اخم ناخودآگاه اسمش ديدن با

 !بود شده تنگ براش مدل چرا دروغ.بزنه حرف اون اول تا کردم سکوت اما؛ کردم برقرار رو تماس

 ؟داری رو صدام؟ نيستی رامتين.... داداش الو-

 :گفتم و کشيدم پوفی

 !سالم-

 ؟معرفت بی بگيری داداشت از خبری يه نبايد. ماهت روی به سالم-

؟ ترف و کرد ول تنها درندش شرکت يه با رو من و زد رو چيز همه قيد که نبود اون مگر؟ گرفتممی خبر اون از بايد من.هه

 : گفتم زده سرما لحنی با فقط؛ نزنم حرفی مسئله اين به راجع دادم ترجيح

 ؟خوبی -

 :پيچيد گوشی توی شنگولش و شاد صدای

 .شدم بهترم شنيدم رو تو صدای! داداش خوبم-

 :گفت سريع رايان دنبالش به و کرد صحبت انگليسی به کسی

 ! مونممی بود خوب شرايط اگه و نايرا گردمبرمی دارم بدم خبر زدم زنگ... برم بايد من-
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 :کردم زمزمه ناباوری با

 ؟هميشه برای-

 : گفت بود مشهود لحنش توی که خاصی اطمينان با

 !هميشه برای-

 ور گوشی ی لبه و کردم خداحافظی. بود گردش در هام لب و ها چشم بين نگاهش کنجکاوی با. انداختم بهار به نگاهی

 .گذاشتم هام لب روی

، بود سيدهر جنون مرز به کنجکاوی از که اين با. بودم هاش اخالق همين ی شيفته من! نپرسيد اما؛ بپرسه تا مبود منتظر

 به مه باز. گرفتم نظر زير رو کارهاش و دادم تکيه صندليم به! کنه دخالت کارهام توی داد نمی اجازه خودش به هم باز اما

 : مگفت و کردم تازه نفسی!بود افتاده هاش ناخن جون

 !داداشم. بود رايان-

 :گفت لکنت با! شنيدم رو گردنش "تيريک...تيريک" صدای که آورد باال طوری رو سرش

 ؟دارين...  برادر... شما مگه... م-

 : گفتم و کشيدم هم توی رو هاماخم

 بابا رگم از بعد... کردیم کار شرکت همين توی بابا با هم قبال و بزرگتره سالی چند من از.رفت ايران از بابا مرگ از بعد-

 من... بمون داداش رايان گفتم بهش چی هر. تو واسه ميراث و ارث ی همه و خونه و شرکت گفت و گذاشت تنها رو من

 ...خامم... م تجربه بی

 .رفت

 :زدم فرياد و کوبيدم ميز روی رو مشتم عصبی
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 .هبرگرد خوادمی گهمی االن و گذاشت تنها شرايط بدترين توی رو من-

 که من به لعنت... التماس به لعنت... رفتمی رژه ذهنم توی سخت روزهای خاطرات. زدممی نفس نفس عصبانيت از

 .کردم التماس بهش

 :کردم پرت ميز روی از رو تلفن

 !من به لعنت-

 رو نيمپيشو ویر عرق.بود ترسيده بهارم. بود شده مچاله خودش توی و بود کرده کز مبل ی گوشه که افتاد بهار به نگاهم

 :  گفتم باشه آروم لحنم کردممی سعی که درحالی و رفتم سمتش به و کردم پاک

 ؟ترسيدی... دادم دست از رو کنترلم لحظه يه-

 :آوردم باال دست با رو اش چونه. کرد نمی نگاهم

 !ببينمت-

 :پرسيدم تعجب با! رفت االب ابروهام ناخودآگاه هاش چشم توی اشک نم ديدن با. دوخت هامچشم توی رو هاش چشم

 ؟کنیمی گريه داری-

 .بود گردش در صورتش و ها چشم توی نگاهم.  داد تکون سر بغض با

 ؟چی واسه آخه-

 مآرو موقعيت اين توی کار ترين سخت. کنم آرومش نبودم بلد. شد ناخنش با رفتن ور مشغول و دزديد هاشو چشم

 پرت راه تنها شايد! بود شده ناهار وقت؛ انداختم ساعتم به نگاهی! صالا؛ نبودم آروم اصال خودم چون بود بهار کردن

 : گفتم بهار به خطاب.  برداشتم لباسی چوب روی از رو کتم و شدم بلند مبل روی از! بود همين بهار حواس کردن

 .بخوريم ناهار بريم پاشو-
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 در سمت به من از تبعيت به هم بهار و ادمافت راه به در سمت به. شد بلند مبل روی از و کشيد هاش چشم روی دستی

 !شدم خارج خودم اون از بعد و بشه خارج بهار اول دادم اجازه. اومد

*** 

 :بهار

. ودمب کرده کز مبل ی گوشه و بودم بسته رو هامچشم من زدمی فرياد داشت که مدتی تمام. لرزيدمی ترس از بدنم هنوز

 کار چی من وقت اون؛ کنه سکته نکرده خدايی ترسيدم می.بود شده کبود عصبانيت از صورتش که بخورم قسم حاضرم

 به و کشيدم پوفی. کرد روشن سيگاری و ايستاد ماشين جلوی رامتين. شدم ماشين سوار رامتين از زودتر؟! کردممی

 .شدم خيره شدمی هاش ريه وارد رحمی بی با که دودی

 يعنی. ببينمش بودم کنجکاو جورايی يه و بودم نشنيده رو اسمش وقت چهي حاال تا! شدم شوکه داره برادر فهميدم وقتی

 تند ویب رامتين ورود با.شد باز ماشين در؟! نداشت هم به شباهتی هيچ هاشون چهره آيين و من مثل يا بود رامتين شبيه

 و شيدک پوفی کارم اين با. شدم خيره بيرون به پنجره از و برگردوندم رو روم انزجار با که پيچيد ماشين توی سيگار

 .برگشتيم عمارت به ناهار صرف از بعد! کشيد پايين رو ها پنجره

 جون به بيوفتم بعد و کنم استراحت يکم اول دادم ترجيح که اومدمی خوابم انقدر اما؛ بخونم درس ذره يه خواستم می

 و کشيدم دراز تخت روی. ندارم کاری گفت که نه يا داره من با کاری پرسيدم رامتين از اتاقم به رفتن از قبل! ها درس

 !گرفت دربر رو وجودم ی همه خواب و شد سنگين هام پلک که نکشيد طولی. بستم رو هامچشم

*** 

 روشن اما؛ زدم رو راهرو توی مهتابی کليد و اومدم بيرون اتاق از. بود تاريک جا همه و شده شب، شدم بيدار که خواب از

 وقتی اما؛ترسيدم لحظه يه برای راهرو توی مرد يه ی سايه ديدن با. بود فايده بی اما؛ کردم ينشپاي و باال بار چند. نشد

 چند و خوردمی تلو تلو، شدمی تر نزديک بهم لحظه هر. شد راحت حدودی تا خيالم رامتينه که شدم مطمئن و اومد جلوتر

 از راسيمهس. شد تيکه هزار و افتاد زمين روی گلدون که دکر برخورد بود راهرو توی که گلدونی به!  بيوفته بود نزديک بار
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 سمتم هب ای دوستانه چندان نه نگاه که گرفتم رو چپش بازوی زير. کردم تند پا سمتش به و گرفتم فاصله اتاق درگاه

 :گفت ش گرفته و بم صدای وبا کرد پرتاب

 ؟جونم از خوایمی چی؟ هستی کی ديگه تو-

 سرم باليی اگه نبود خودش حال توی و فهميد نمی چيزی که اون.شد چيره وجودم ی همه به ترس لحظه يک برای

 شده قدم هم باهاش اجبار به هم من و رفتمی راه ميرن راه خواب توی که کسايی يا ها شده مسخ مثل؟ چی آوردمی

 امند ترسم به ئلهمس اين و بود شده قرمز هاش چشم سفيدی. بشينه تخت روی تا کردم کمک.شد اتاقش وارد.بودم

 : گفت ای شده رگه دو صدای با!زدمی

 ؟!تويی؟ بهار-

 : دادم جواب لرزيدمی ترس از که صدايی با

 آره... آ-

 : گفت و ماليد رو هاش چشم

 ؟سرد آب زير بریمی رو من-

. بشه لندب ات کردم کمک و گرفتم رو دستش ترديد با. گرفت طرفم به و کرد بلند رو دستش که کردم نگاهش گيجی با

 هوا بی !حمام به نگاهی و انداخت من به نگاهی. رفتم باهاش حمام در تا. نداشت تعادل رفتن راه توی و بود سنگين خيلی

 : گفت و کشيد رو دستم

 !کن باز رو آب-

 اب! دهنبن رو حمام در وقت يه که بود بهش حواسم مدت تمام. رفتم دوش سمت به و دادم قورت صدا و سر با رو دهنم آب

 اهیگ اما؛ نشم خيس تا بودم رفته کنار من. ايستاد آب زير ها لباس همون با و اومد جلو خوران تلو تلو دوش شدن باز

 يخ آب سردی از و پاشيدمی بهم قطره چند
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 از بآ و بود بسته هاشو چشم و بود گرفته باال رو سرش؟! آوردمی دوام سرد آب اون زير چطور رامتين دونم نمی! زدم می

 :گفت بسته های چشم همون با؛ ايستادنش حالت توی تغييری هيچ بدون. ريختمی هاش شونه روی به موهاش

 ببندش-

 پيشونيش روی رو دستش مچ و کشيد دراز تخت روی و رفت اتاقش به خيس های لباس همون با که بستم رو آب

 : گفتم نگرانی با.گذاشت

 !کنيد عوض رو هاتون لباس نمکمی خواهش. خورينمی سرما طوری اين -

 : گفت کالفه

 .نداره ربطی تو به... کن ولم اه-

 داص و سر بی. بذارم تنهاش که نشد راضی دلم!  اينم فکر تو که من سر تو خاک.کردم نگاه بهش برچيده های لب با

 !نرفتم بيرون اتاقش از نشنيدم رو منظمش های نفس صدای که وقتی تا. نشستم ميزش صندلی روی

*** 

 :رامتين

.  بود تاريک هنوز هوا. خوردمی هم به سرما از هام دندون و بود سردم. کردم باز رو هامچشم وحشتناکی سردرد حس با

 لباس دکم سمت به و شدم بلند تخت روی از سختی به. خورد هم به حالم خيسيشون از که کشيدم هام لباس به دستی

 .کردم روشن سيگاری و برداشتم ميز روی از رو فندکم. پوشيدم و کشيدم بيرون شلواری و بلوز. رفتم هام

 ...زدم پک

 .کردممی زيادی های غلط نبايد تنهام بهار با دونستممی که من. بودم کرده روی زياده امشب

 ....زدم پک
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 .نبود خودم دست زدم حرف بد باهاش

 ...سوم پک

 .کردم فراموشش بست ملتمسم های چشم روی ور چشمش که روزی همون از.اومد نمی کاش لعنتی... رايان

 ...چهارم پک

 .ريزهمی هم به من زندگی اومدنش با

 رو هام عکس آلبوم کمد توی از و کردم روشن رو چراغ؛ شدم بلند تخت روی از و کردم له جاسيگاری توی رو سيگار

 .کشيدم بيرون

 جلوتر من از هميشه. شد جمع هام اخم رايان ديدن با. هام عکس ديدن به کردم شروع و نشستم ميزم پشت

 خوادمی بازم حاال. داشتن دوستش همه! بود تر اخالق خوش من از هميشه و بود تر جذاب و تر خوشتيپ هميشه.بود

. دمشني رو هام استخون "تيريک تيريک" صدای که محکم انقدر؛ کردم مشت رو هام دست. باشه برتر من از و برگرده

 !گرفت بر در رو وجودم ی همه خواب تا موندم حرکت بی انقدر و اشتمگذ آلبوم روی رو سرم

*** 

 يدهپوش رنگی آبی دار دامن لباس و بود ايستاده روم به رو بهار. بود سرسبزی و زيبا جنگل. انداختم اطراف به نگاهی

 .رقصيدندمی هوا توی دبا جهت در طالييش و ـختـ لـ موهای. کردمی ايجاد قشنگی موج و خوردمی دامنش به باد.بود

 اج همه جنگل های درخت به صاعقه برخورد با که بگيرم رو بازوش تا بردم پيش رو دستم؛ رفتم جلو و زدم لبخندی

 به خود هامچشم و وزيد شديدی باد. شد پيدا ها درخت الی به ال از مردی. گرفت فرا رو جا همه سياهی و شد تاريک

 با و گرفت رو بهار بازوی و اومد جلو! رايان...  بود خودش... مرد اون. کردم باز رو هامچشم سختی به. شد بسته خود

 پيشونيم روی. پريدم خواب از بلندی "هين" با! نشد خارج م حنجره از صدايی اما زدم فرياد. برد تاريکی به خودش

 .انداختم اطرافم به نگاهی زدممی نفس نفس که طور همين. بود نشسته سردی عرق
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 : زدم فرياد آلبوم ديدن با

 !لعنتی-

 زا هام دندون. کردم واژگون زمين روی رو صندلی. بودم شده ديوونه. شد گم فريادم توی زمين با آلبوم برخورد صدای

 امه دست بهار صدای شنيدن با که بکوبمش زمين روی تا بردم باال و کردم بلند رو ميز. بود شده چفت هم روی خشم

 .شد خشک حالت همون توی

 .نکنيد رو کار اين... خدا رو تو رامتين آقا-

 رو اندامش و بود پوشيده نمايی بدن و تنگ لباس. انداختم بودن شده آشفته که طالييش ـختـ لـ موهای روی نگاهی

 هب متعجبش های چشم ديدن با! پايين تا باال از؛ کردم نگاهش بار چند. بود گذاشته امديده معرض در سخاوتمندانه

 :گفتم خشمم از شده رگه دو صدای با و کشيدم هم توی رو هاماخم؛اومدم دمخو

 ؟وضعيه چه اين-

 در!ودب گرفته ام خنده هم، بودم عصبانی هم. رفت بيرون اتاق از زده شتاب و کشيد جيغی؛ انداخت خودش به که نگاهی

 .رفتم بيرون اتاق از و کشيدم موهام توی وار شانه دستی. گذاشتم سرجاش رو ميز پوزخند يه با آخر

*** 

 :بهار

 عوض رو هام لباس حرص با؟! پوشيدم من بود لباس اينم آخه.کوبيدم سرم توی دست دو هر با رسيدم که اتاقم به

 ينهآ توی از! زد ديد رو بدنم، تمام رحمی بی با چطور که افتادممی ش سوزاننده نگاه ياد هم پوشيدن لباس حين. کردم

 طور همين !خدمتکارها تا بودم شده گداها شبيه بيشتر! بود کمد توی لباس ترين زشت اين شايد.اختماند خودم به نگاهی

 "نآرشي" اسم ديدن با. دادم سوق گوشيم سمت به آينه از رو نگاهم. خورد زنگ گوشيم بودم خودم زدن ديد مشغول که

 : دادم هفاصل گوشم از رو گوشی جيغش صدای با و کردم وصل رو تماس معطلی بدون
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  بهار-

 :کردم نزديک گوشم به رو گوشی آروم کرده سکوت شدم مطمئن وقتی

 ؟جانم-

 !سالم راستی؟ بيرون بريم ميايی-

 :دادم جواب و زدم لبخندی

 !بده اجازه رامتين اگه...  البته... سالم-

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 !نيست عددی اصال بابا کن ول رو رامتين-

 : دادم جواب پس! نباشم رامتين بر و دور زياد دادم ترجيح اتفاق اون با و بود خوبی فکر.  شردمف هم روی رو هام لب

  باشه-

 : پيچيد گوشی توی متعجبش صدای

 !کردی قبول سريع عجب چه-

 : گفتم بحث کردن عوض برای

 ؟ دونهمی چيزی بابک و تو ی رابطه به راجع رامتين، آرشين-

 :پرسيد متعجب

 ؟چطور-

 .کردم شک من زد حرف بابک با جوری هي آخه-
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 : گفت آروم

 !دونم نمی-

 : گفتم نگرانی با. شدمی شنيده هاش نفس صدای فقط لحظه چند

 ؟خوبی آرشين-

 !بای.دنبالت ميام االن شو حاضر... اوهوم-

 یمانتو يه. رفتم کمد سمت به و گذاشتم تخت روی رو گوشی! کرد قطع، بدم رو جوابش بمونه منتظر اينکه بدون

 :زد صدام رامتين که نکشيد طولی. پوشيدم مشکی شال و شلوار همراه و کردم انتخاب رنگ بادمجونی

 !اومده آرشين بيا... بهار-

 ديدنم اب آرشين. بودند احوالپرسی مشغول ها پله پايين رامتين و آرشين. رفتم پايين ها پله از و اومدم بيرون اتاق از

 : گفت و زد لبخندی

 هاریب سالم-

 :بوسيدم رو اشگونه و گرفتمش آغوشم توی

 عزيزم سالم-

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی

 ؟نيست فرناز-

 !مرخصی رفته نه-

 : گفت و انداخت رامتين به معناداری نگاه آرشين
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 !اينطور که-

 : گفت من به رو بود زده زل بهم و بود ساکت حاال تا که رامتين

 ؟ریمی جايی-

 !اجازتون با-

 : گفت مغروری لحن با و گذاشت جيبش توی رو هاشدست از کیي

 !نگرفته اجازه من از کسی-

 :آوردم باال رو سرم آرشين صدای شنيدن با که رفتم ور دستم های انگشت با و انداختم پايين رو سرم

 !مونهمی تنها بهار. شرکت بری خوایمی که هم تو... ساعته يه-

 لویج تهديد ی نشونه به رو اشسبابه انگشت که حالی در جدی لحنی با و کرد اخم کردن فکر لحظه چند از بعد رامتين

 :گفت بود گرفته آرشين صورت

 ! حالت به وای؛ آرشين بوده باهاتون هم ياشار بفهمم اگه-

 : گفت و زد چشمکی آرشين

 !تخت خيالت-

 : گفت التی لحن با و زد پيشونيش به رو دستش

 !زياد عزت-

 :گفت بود هاش لب روی شيطونی لبخند که طور همين! برد بيرون عمارت از و کشيد قدرتش تمام با رو دستم و

 !ها حالته به خوش-
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 .راه اون به زدم رو خودم

 ؟چی-

 :گفت کشداری لحن با و زد کجی لبخند

 !حاال-

 .شديم ياشار فراری سوار

 ؟کجاست خودش پس،آرشين-

 : پيچوند رو فرمون

 ؟ياشار؟کی-

 : داد ادامه باشه جواب منتظر که اين بدون

  پارک توی گذاشتمش رامتين دست از-

 .داشت نگه پارک جلوی و زد راهنما.دادم تکون تاسف روی از سری و خنديدم

 :گفت شوخی به و کرد اشاره دادمی تکون رو پاهاش و بود نشسته نيمکت روی که ياشار به

 !پرونهمی مگس-

 شارها کنارش به. رسوند نيمکت ی گوشه به رو خودش و زد لبخندی ديدنم با. رفتم سمتش به و شدم پياده ماشين از

 : نشستم کنارش. کرد

 !عزيزم پرون مگس بر سالم-

 : گفت و خنديد
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 !شدم گرفتار مصيبتی چه به تو خاطر به عمری آخر ببين-

 :کردم اخم

 !عمری آخر نگو-

 :گفتم و انداختم تاپاش سر به نگاهی

 ؟پوشيدی لباس ها جنتلمن بيهش امروز شده چی-

 :کردم اشاره موهاش به

 ؟کو تيغيت تيغ موهای-

 !شد عاشقم تو مثل يکی شايد ديدی چه رو خدا! بشم رامتين شبيه گرفتم تصميم امروز از-

 :گفت و انداخت دوتامون هر به مشکوکی نگاه لبخندم ديدن با. شد ملحق بهمون آرشين

 نوچ نوچ نوچ نوچ...  بگذره جا اين از نرامتي اگه؟ تا دو شما گينمی چی-

 : پرسيد،آرشين به توجه بی ياشار

 ؟خبر چه-

 : گفتم و فرستادم شالم زير رو موهام

 !گردهمی بر داره رايان که اين مثل-

 .کرد نفوذ استخونم و مغز تا آرشين جيغ صدای ام جمله شدن تموم محض به

 ؟گرده برمی داره رايان؟چی-

 :انداختم البا شونه تفاوت بی
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 ؟داره اشکالی چه، آره خب-

 : گفت و کرد ای خنده تک ياشار که انداخت ياشار به معناداری نگاه آرشين

 !شهمی حل داره هم ما مشکل که اين مثل خب-

 :پرسيدم رفته باال ابروهای با

 ؟مشکلی چه؟ چطور-

 !بديم ادامه اين از بيشتر متوني نمی ديگه بگيم بهت که ببينيم رو همديگه گفتيم اين واسه امروز-

 : گفتم بغض با. فشرد رو گلوم بغض

 ؟چرا-

 :گفت و گذاشت امشونه روی رو دستش آرشين

 !بگيره زن خوادمی! شده عاشق شازده آخه-

 :ماليدم بهم رو هام دست ذوق با. بزنم لبخند و کنم فراموش رو چيز همه تا بود کافی جمله يه همين

 ؟شهمی حل داره ما مشکل گفتی چرا راستی! عروسی جون آخ-

 :گفت و چرخيد سمتم به کامل ياشار

 !خشهشا رو ديگه که باشه چهره خوش و خوشتيپ اگر تازه؟ باشه رقيب ترين بزرگ تونهمی آدم برادر کنی نمی فکر-

 : پرسيدم هيجان با

 ؟خوشکله رايان-
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 آب دهنش که حالی در و کرد گرد رو هاش چشم يادز هيجان از آرشين! دادن تکون سر همزمان دو هر آرشين و ياشار

 .کردن صحبت تاب و آب با کرد شروع بود افتاده

 لکیا مدل اين نه.هاست مدل شبيه بودن عاشقش همه بود ايران که موقع اون. شنویمی چيزی يه گممی چيزی يه بهار-

 !ارجينال ارجيناله... ها عملی

 :گفتم مقدمه بی

 !کن ازدواج باهاش پس-

 : پرسيد و کرد نگاه بهم باوری نا و بهت با.رفت بند نطقش

 ؟!کنم کار چی-

 : گفت من جای تفاوتی بی با ياشار

 !ازدواج-

 :گفت لکنت با!شنيد هم بود پارک کردن جارو مشغول که رفتگری رو دهنش آب دادن قورت صدای که خورممی قسم

 !نبود... اين... منظورم...من... نه...ن-

 ...ياشار تفاوت بی نلح هم باز و

 ؟نه چرا-

 به رو نداره زدن حرف قصد و شده مچاله خودش توی زيادی آرشين ديدم وقتی. بود آرشين دست کردن رو ياشار قصد

 : گفتم ياشار

 ؟کنی ازدواج ديگه کسی با عشقت جز به تونیمی تو-

 : داد جواب معطلی بی
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 !نه-

 !نخواه کسی از رو چيزی همچين ديگه پس-

 راست يک. نبود رامتين. برگشتم عمارت به،خنده و شوخی دقيقه چند از بعد. نگفت چيزی ديگه و انداخت باال یابروي

 . خوندن درس به کردم شروع هام لباس تعويض از بعد و اتاقم توی رفتم

*** 

 به. تمگذاش خونه کتاب توی و بستم رو کتاب! بود گرفته درد نشستن شکل يک از کمرم. دادم بدنم به قوسی و کش

 لبخند. کرد نگاه بهم و کشيد باال رو نگاهش. شد وارد زير به سر رامتين و شد باز ورودی در، سالن به ورودم محض

 :رفتم جلو!نکرد سالم اما؛ زد ای خسته

 سالم-

 .داد تکون "سالم" ی نشونه به رو سرش

 .رفتم اتاقش سمت به شدمی صاعدمت ازش که بويی از شده مست و گرفتم دستش از. آورد در تنش از رو کتش

 حمام به که دادمی نشون، اومدمی حمام از که آبی صدای. اومدم بيرون اتاق از و کردم آويزون کمدش توی رو کتش

 صدای هک کردممی پايين و باال رو ها کانال هدف بی. نشستم تلويزيون روی به رو ی کاناپه روی و رفتم سالن به! رفته

 کاسکت الهک و فرم لباس با مرد يه تصوير. رفتم آيفون سمت به و شدم بلند کاناپه روی از مکث کمی با. شد بلند آيفون

 :برداشتم رو گوشی بود افتاده مانيتور روی

 ؟بله-

 .آوردم رو دادين سفارش که غذاهايی-

 لدرحا رامتين. برگشتم نسال به و گرفتم دستش از رو ها غذا. رسوندم عمارت در به رو خودم و انداختم باال ای شونه

 چيدهپي سالن توی افترشيوش بوی معمول طبق و بود انداخته موهاش روی کوچيکی ی حوله.بود ها پله از اومدن پايين
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 روی رو ولهح که طور همين! کرد نفوذ استخونم و مغز تا افترشيوش بوی و کرد بدتر رو حالم که کشيدم عميقی نفس! بود

 : گفت کشيدمی موهاش

 ؟گذشت شخو-

 :دادم جواب آروم. بيام در گيجی حالت اين از تا دادم تکون طرفين به نامحسوس رو سرم

 !بله-

 :پرسيد هوا بی

 ؟!نبود که ياشار-

 امهچشم توی شمشير تيغ مثل هاش چشم برق. نبودم خوبی دروغگوی وقت هيچ.بود زده زل هامچشم به رحمانه بی

 توی غذای های ظرف به نگاهی سوال اين از رهايی برای! ديدمی رو درونم انگار که بود زده زل بهم طوری.رفتمی فرو

 :گفتم بلند جا همون از؛ رفتم خوری غذا سالن به سريع و انداختم دستم

 !نشده سرد تا،ناهار بفرماييد... نه-

 .گذاشتم ميز روی رو پيتزا ی جعبه دو هر و نشستم صندلی روی

*** 

 :رامتين

 سالن به!بدم آرشين به حسابی مالی گوش يه باشه يادم! بودن باهم بازم...  لعنتی. کشيدم موهام روی تر محکم رو حوله

 دست روی رو سرش و بود کرده ستون ميز روی رو هاشدست آرنج دو هر و بود نشسته صندلی روی. رفتم خوری غذا

 گرفته فرا رو سالن عجيبی سکوت. ستمنش و رفتم هميشگيم صندلی سمت به عصبانيت و دلخوری با. بود گذاشته هاش

 از هر .کردم خوردن به شروع و کشيدم خودم جلوی رو پيتزا ی جعبه! کردنمی هم،نگاهم حتی؛زد نمی حرفی هيچ بهار.بود

 یتو زيادی که انگار و بود خيره نامعلوم ای نقطه به و خوردمی غذا آروم آروم که کردممی نگاه بهار به چشمی زير گاهی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 375 

 تمش بودم گذاشته پام روی که رو آزادم دست. لرزيد دلم کنهمی فکر ياشار به که اين فکر از! بود شده غرق رشافکا

 !ذارم نمی اش زنده ببينمش بهار با ديگه بار يک اگه! کردم تصور رو ياشار گردن و کردم

 ميز روی زا و دادم پايين نوشابه ورز با رو پيتزا شکل مثلثی ی تيکه آخرين. رفتمی رژه مخم روی ام شقيقه کنار نبض

 .شدم بلند

! زدندیم فرياد رو پشيمونی، آسمونم؛ آبی های چشم اين. زد زل هامچشم توی و کشيد باال رو نگاهش بهار شدنم بلند با

 و بود ردس شدت به هوا. رفتم بيرون ساختمون از و برداشتم سيگاری. بودم کرده پيدا کشيدن سيگار به عجيبی ميل

 !خوردمی هم روی سرما از هام ندوند

 توی زا ميلی بی با. لرزيد جيبم توی گوشی که بودم نزده رو دوم پک هنوز. زدم پک قوام تمام با و کردم روشن رو سيگار

 :دادم جواب مکث کمی با! هستم منم افتاده يادش تازه هه! زدم پوزخند "السا" اسم به و آوردم درش جيبم

 الو-

 .پيچيد گوشی توی جذابش صدای

 ؟عزيزم خوبی... رامتين الو-

 و يدمشن رو بالکن در صدای؟ بود گفته نفر چند به رو کلمه اين حاال تا؟ عزيزم. فشردم هم روی عصبانيت با رو هام لب

 راطخ به اومد نمی بدم. شد آب دلم توی قند بود زده زل بهم نگرانی با و ناشيانه که بهار ديدن با و برگردوندم رو سرم

 .کردم صحبت به شروع و کردم مهار رو لبم روی کج لبخند. کنم ش تنبيه امروزش کار

*** 

 :بهار

 هب عميقی پک و کرد نگاه بهم و برگردوند رو روش ثانيه چند برای. کردم نگاه بهش باال از و کردم باز رو بالکن در

 کردن صحبت بلند بلند به کرد شروع و زد سيگارش
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 .ريممی باهم دوتايی بعدی سفر... حتما... شم داتف چشم... عزيزم آره-

 :داد ادامه و زد خبيثی لبخند

 .طور همين منم برم قربونت...منی زندگی ی همه تو-

 دقيقه چند از بعد! بيارم در کاسه از رو هاش چشم، هام ناخن با خواستمی دلم. دادم فشار هم روی حرص از رو هام لب

 با و رفتم اتاقم به! کرد لهش پا با و انداخت زمين روی رو شده کوتاه سيگار و کرد قطع رو تماس رفتن صدقه قربون

 . کردم پرت تخت روی رو خودم حرص

 از رو يمنارنج جلد دفتر و کشيدم پوفی! کنه تالفی جوری يه خواستمی و بودم ياشار با فهميده شدم مطمئن ديگه حاال

 :نوشتم و برداشتم کنارتخت عسلی روی

 داشتنت دوست برای-

 ... نداشتم انتخابی حق

 مثل دُرست

 ، مليتم و خانواده انتخاب

 عاقلی زنِ کدام وگرنه

 که شود می مردی عاشق

 ، است دور

 آيد می دير

 و

 گويد می سخت
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 "!  دارم دوستت "

 سلمانی_ساينا#

*** 

 ديگه ایپ روی رو پاهاش از يکی و بود نشسته سالن های مبل از يکی روی. گشتم رامتين دنبال چشم با و رفتم سالن به

 نکعي با! رفت باال ابروهام ناخودآگاه هاش چشم روی طبی عينک ديدن با! بود خوندن روزنامه مشغول و بود گذاشته ش

 !رسيدمی نظر به تر جذاب

 :مرسيدپ و خنديدم.  کرد قايم پشتش و برداشت چشماش روی از رو عينک ديدنم با. زدم کنار رو روزنامه و رفتم جلو

 ؟هستين عينکی-

 :گفت سريع

 ؟گفته کی نه نه-

 :نشستم روش به رو مبل روی و زدم کنار صورتم جلوی از رو موهام

 مياد بهتون که من نظر به-

 :گفت بهت با

 ؟واقعا-

 باره اولين برای انگار که جوری؛ کرد نگاه بهش و آورد بيرون پشتش از رو عينکش. دادم تکون رو سرم لبخند با

 نگاه خودم هب آينه توی از. زدم چشمم به و گرفتم دستش از عينکشو؛ رفتم سمتش به و شدم بلند مبل روی از! ينتشبمی

 :گفتم ناز با و برگشتم رامتين سمت به! شدم خوشکل؛ کردم

 ؟شدم خوشکل-
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. يدمکش دندونم يرز شوق با رو لبم و زدم نمايی دندون لبخند. داد تکون "تاييد" معنی به رو سرش و زد محوی لبخند

 هب نگاهی! شد روزنامه زدن تا مشغول و دزديد رو نگاهش سريع اما؛ داشت نگه هام لب روی رو نگاهش ثانيه چند برای

 : گفتم رامتين به خطاب! کردمی قور و قار گرسنگی از ام معده. انداختم ديوار روی ساعت

 ؟رامتين آقا-

 : داد جواب فقط؛ نکرد نگاهم

 ؟هوم-

 ؟نيست تون رسنهگ شما-

 : گفت و کشيد شکمش روی دستی

 !خيلی چرا-

 :  گفتم و کردم کج رو سرم

 ؟بيرون بريم-

 :داد تکيه مبل به

 !ام خسته-

 :گفتم و رفتم ور شالم های ريشه با

 ؟بيارن غذا برامون بزنين زنگ لطفا شهمی پس-

 :گفت تمسخر با و انداخت ساعت به نگاهی

 !که نيست روزی شبانه درمانگاه؛ رستورانه؟ االن-
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 :بست رو هاش چشم

 !کن درست چيزی يه خودت-

 !نيستم بلد آشپزی که من-

 :پرسيد تعجب با و کرد باز رو هاش چشم

 ؟نيستی بلد آشپزی-

 !دادم تکون "نه" معنی به رو سرم

 ؟کنيم کار چی حاال-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 .بشيم کار به دست خودمون بايد ديگه هيچی-

 .خنديدم ريز حرف اين از بعد

 ؟آشپزخونه توی بيام هيکلم اين با من-

 ؟مثال داره اشکالی چه-

 !کرد سکوت و انداخت بهم سفيهی اندر عاقل نگاه

 ی مارهش و برداشتم رو تلفن! بخوام کمک ازش و بزنم زنگ فرناز به که گرفتم تصميم، کردن فکر دقيقه چند از بعد

 :داد جواب باالخره بوق چند از بعد. فتمگر رو، فرناز داداش،فراز

 الو-

 !سالم-
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 :پيچيد گوشی توی داداشش شاد صدای

 ؟زدی زنگ ما به شما اومده در طرف کدوم از آفتاب... خانوم بهار به به -

 : گفتم حوصله بی

 ؟کجاست فرناز-

 :زد غر لب زير که شنيدم. زد صدا رو فرناز و کرد بلند رو صداش و کشيد پوفی

 !زده زنگ خودم خاطر واسه کردم فکر-

 اصلهف گوشم از رو گوشی جيغش صدای با! شدم فرناز منتظر و انداختم سالن توی ی مجسمه به اندرسفيهی عاقل نگاه

 :دادم

 دختر شده تنگ برات دلم...  بهار-

 :گفتم و زدم لبخند

 !شده تنگ برات دلم منم-

 :گفت شيطونش لحن با

 ؟گذرهمی خوش-

 .کردم نزديک گوشی به رو هام لب و آوردم پايين رو صدام

 !ماکارونی ترجيحا.بگيرم غذا دستور يه ازت زدم زنگ فقط االنم! نيست خالی اصال هم تو جای؛ خيلی-

*** 

 .کردم استشمام رو خوبش بوی و برداشتم رو قابلمه در
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 !پختم چی ببينين بيايين اوم-

 داد تکيه چارچوب به و ايستاد درگاه توی

 ؟یپخت چی-

 :ايستادم سينه به دست و گذاشتم رو قابلمه در

 !بزنين حدس-

 .برد فرو دهنش توی رو هاش لب و کرد ريز رو هاش چشم

 ؟ماکارونی-

 : گفتم آويزون ای لوچه و لب با

 ؟فهميدين کجا از-

 : گفتم و برگردوندم قهر با رو روم. کرد اشاره ميز روی ماکارونی ی بسته به و زد کمرنگی لبخند

 !بدين يلیخ-

 ...که اين تا موندم حالت اون توی دقيقه چند

 ؟چرا-

 : پرسيدم صدام توی خفيف لرزش با! شد سيخ بدنم موهای تمام، سرم پشت دقيقا،صداش شنيدن با

 ؟چی...  چرا-

. مبرگشت سمتش به و گرفتم فاصله ازش. بود کرده معذبم موضوع اين و کردممی حس سرم پشت رو بدنش گرمای

 . دادم سوق لباسش ی يقه سمت به رو نگاهم هميشه مثل و کنم نگاه هاش چشم به منتونست
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 ؟دين نمی رو من جواب-

 عصبی و کرد گرد عقب. کرد مشت رو دستش و شد پشيمون راه های وسط اما؛آورد باال امگونه نزديکی تا رو دستش

 خونهآشپز از بلند قدم چند با که کنم تکرار رو سوالم تا کردم باز لب. کشيد موهاش توی وار شانه بار چند رو دستش

 کي فقط. انداختم روش رو وزنم ی همه کابينت به تکيه با و دادم بيرون رو امشده حبس نفس رفتنش با. شد خارج

 ؟چی چرا. پيچيدمی ذهنم توی سوال

*** 

 :رامتين

 ستدر کارم اين دونستم می. کردم باز رو درش و برداشتم رو هام بطری از يکی؛ کردم باز رو کمد ای شيشه ی قفسه در

 از ام معده. دمکشي سر ولع با و بردم باال رو شيشه.نتونستم اما؛ شدم می مست بودم تنها بهار با که وقتی نبايد. نيست

 ور من هم هنوز بهار چرا. انداختم تخت روی پشت به رو خودم و گذاشتم سرجاش رو بطری. سوختمی گرسنگی شدت

 تار چشمم جلوی چيز همه کم کم؟ شد نمی خودش به من ی عالقه متوجه کردممی کاری هر چرا؟ کرد نمی خطاب "تو"

 روف بالش توی رو سرم و آوردم در تنم از رو لباسم حال بی! سوختمی حد از بيش حرارت از تنم.زدم پلک بار چند.شد

 رو پتو قدرت با. کردم فرو پتو توی رو هام ناخن و گرفتم رو تختی رو پتوی! بزنم چنگ چيزی يه به خواستمی دلم. کردم

 .کنم رها رو پتو شد باعث در صدای که دادممی فشار

 ؟بخورين شام نميايين...  رامتين آقا-

 :کردم صاف رو صدام. بشکنم رو بهار دل اومد نمی دلم اما؛ داشتم خوابيدن به عجيبی ميل

 !ميام االن-

 خاکستری شرت تی! ديدممی دوتا رو چيز همه و نداشتم تعادل.  شدم بلند ختت روی از آروم و کشيدم عميقی نفس

 ستش انگشت. رفتم در سمت به آروم آروم و دادم تکيه ديوار به رو دستم و پوشيدم و کشيدم بيرون کمد توی از رنگی

 ؛دادم فشار و گذاشتم هامچشم روی رو ام سبابه و
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 پشت،دلیصن روی بهار. رسيدم آشپزخونه به و رفتم پايين رو ها پله سختی به. رفتم بيرون در از و کردم مرتب رو لباسم

 .بود نشسته،ميز

 ديس توی رو ماکارونی و برداشت رو قابلمه در. شد بلند صندلی روی از و کرد پاک دست با رو هاش اشک ديدنم با

 :پرسيدم و رفتم جلو.ريخت

 ؟کردیمی گريه چرا-

 :گفت، کشيدمی کاسه توی ماست که طور ينهم و کشيد باال رو بينيش آب

 !هيچی-

 :گفتم و زدم زل آسمونش رنگ به های چشم توی. کرد نگاه بهم بهت با و برگشت که گرفتم رو دستش

 !بگو بهم-

 :گفت هق هق با و کرد پاک رو هاش اشک و آورد در دستم توی از رو دستش؛ ترکيد بغضش حرفم اين با

 !ندارين.. دوست... رو مپخت دست... کردم.. فکر..ف-

 الس از بعد رو آرامش طعم تازه من و بود آغوشم توی.  کشيدم خودم طرفم به و گرفتم رو دستش هوا بی و زدم لبخندی

 .کردممی حس ها

 به و دبو شده خسته. نداشت گريزی راه و بودمش گرفته محکم من اما؛ بياد بيرون آغوشم از داشت سعی و کردمی تقال

 : ناليد که بود افتاده نفس نفس

 !نيست درست،کنين ول خدا رو تو رامتين آقا-

 گوشش کنار! من مال؛ بود من مال بهار؟ نبود درست چی.کردم نمی درک رو هاش حرف معنی و بودم "مست" من

 : کردم زمزمه
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 ؟نيست درست چی-

 ای نشده کنترل صدای با و کرد پاک رو هاش اشک. کرد جدا خودش از رو من و گذاشت امسينه روی رو دستش تا دو هر

 .زد فرياد

 ...که اين، دارين نامزد که اين، بد بار يه خوبين بار يه که اين.نيست درست وسط اين چيزا خيلی-

 : زد فرياد تر بلند

 ؟بگم بازم-

 :بگم و بزنم داد خواستمی دلم

 هيچ که نامزدی؟ نبرده بويی هيچ نجابت از که نامزدی؟ پرهمی ديگه يکی با و منه روی اسمش که نامزدی؟ نامزد کدوم-

 ؟نبوده نامزد من برای وقت

 ی پنجره به قدرت تمام با بود شده مشت ناخوداگاه که رو دستی.نبود ها حرف اين زدن وقت االن کردم سکوت اما

 .کوبيدم آشپزخونه

 ؟نقيضه و ضد رفتارام که اين؟ لعنتی بشنوی خوایمی چيو-

 ما معده طرفی از و نداشتم رو بحث اين دادن ادامه ی حوصله. دادم تکيه پنجره به رو سرم و مکشيد موهام توی دستی

 :گفتم داری خش و آروم صدای با! دادمی آالرم يکبار ای دقيقه پنج و سوختمی خيلی

 ؟نه يا بخوريم دیمی رو ماکارونيت اون حاال-

 :گفتم و زدم کجی لبخند! بود شده بشقاب تا دو ی اندازه به ناگهانی حالت تغيير اين از بهار های چشم

 !خب گشنمه؟ چيه-

 :گفت و خنديد بود هاش چشم توی که اشکی همه اون ميون
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 !ميارم االن بفرمايين-

 و کارونیما ديس. شدم می قبل از تر آشفته من و اومدمی رايان فردا. گرفتم ضرب زمين روی پا با و نشستم صندلی روی

 : گفتم بهش خطاب. رفت دوباره و گذاشت ميز روی رو گالچن و قاشق و بشقاب

 !ديگه بشين بيا-

 بهار به نگاهی چشمی زير و کشيدم بشقاب توی خودم برای. نشست و گذاشت ميز روی و آورد رو ماست های کاسه

 . گذاشتم دهنم توی و کردم فرو بشقابم توی رو چنگالم. بود دوخته چشم بهم منتظر که انداختم

 فرو ماست ی کاسه توی رو قاشقم، توجه جلب بدون! بود شور شدت به؛ گرفتم رو صورتم شدن مچاله جلوی یسخت به

 ردنخو به شروع اونم و شد راحت خيالش که بود حواسم اما؛ کردم نمی نگاه بهار به! چشيدم رو شيرينش ی مزه و کردم

 : کشيد جيغ و کرد مچاله رو اشچهره قاشق اولين خوردن با! کرد

 ؟خوردين چطوری شما... شوره چقدر اه-

 :گفتم پر دهن با و گذاشتم دهنم توی رو نمک کوه اون از ديگه چنگال يه. باشه تفاوت بی لحنم کردم سعی

 !مرسی عاليه،نيست شور-

 :پرسيد و کرد نگاهم شده گرد های چشم با

 ؟خوبين-

 که دروغی متوجه که اين برای! شد خوردن ماست لمشغو و انداخت باال ای شونه که دادم تکون سر فقط و کردم اخم

 لنگان. دبو شده کرخت بدنم و رفتمی گيج خيلی سرم. شدم بلند صندلی روی از و خوردم غذا از ديگه ذره يه، نشه گفتم

 ماتما از دبع.  شدم خيره بيرون به پنجره از و کردم روشن سيگاری؛  ايستادم پنجره پشت و رفتم اتاقم سمت به لنگان

 به و م چسبونده زده يخ ی پنجره به رو پيشونيم. کردم خاموش ميز روی کريستال جاسيگاری توی رو سيگار،سيگار

 .شدم خيره بارون های قطره
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*** 

 :بهار

 بارون با هام اشک دادم اجازه و گرفتم باال رو سرم. ايستادم حياط وسط درست و دويدم حياط سمت به بارون ديدن با

 ور من؟ بود انصاف اين خدايا؛ بگم و بزنم صدا رو خدا، بزنم داد تونممی که اونجايی تا خواستمی دلم. بشه مخلوط

 و یبدبخت با. کردممی رو زندگيم داشتم که من؟ بود ای شکنجه چه ديگه اين خدايا؟ داره صاحب که کردی کسی عاشق

! داغ خيلی؛بودم داغ درون از اما لرزيدممی. بود سرد هوا؟ چرا؛ کردی جديد دنيای يه وارد رو من چرا.ساختممی نداريمون

 توی رو هام فرياد ها صاعقه تمام ی اندازه به و باريدم ابرها تمام ی اندازه به و بودم ايستاده بارون زير مجسمه مثل

 .آوردم پايين رو سرم و گرفتم آسمون از رو نگاهم م شانه روی چيزی گرفتن قرار با! کردم خفه حنجره

 روی حد از بيش هاش دست کردم احساس. بود انداخته دوشم روی رو کاپشنش و بود شده خيره بهم حرف بی تينرام

 !مونده هامشونه

 ازش و گرفتم دندون به رو پايينم لب. کشيدمی عميق نفس و بود بسته رو هاش چشم. کردم نگاهش چشم ی گوشه از

. گرفتم پيش در رو سالن راه آروم و دوختم سرخش های چشم توی رو ام زده تب و ملتهب های چشم. گرفتم فاصله

 عقهصا صدای با! بودن رفته ها برق. شد تاريک جا همه يهو که بودم گرفته بغل رو بازوهام و بودم نشسته اتاقم توی

 روی ور خودم.کردم باز رو در هوا بی و دويدم رامتين اتاق سمت به فکر بدون و دو با.رفتم بيرون اتاق از و کشيدم جيغی

 .کردم جمع شکمم توی رو پاهام و کردم پرت تختش

 : گفت شده دورگه صدای با کردمی نگاه بهم شده گرد های چشم با رامتين

 ؟کنیمی چيکار اينجا تو-

 : گفتم لرزيدممی که حالی در

 صاعقه-

 :گفت مهربونی و آروم لحن با!خنديد کردم احساس
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 ؟ترسیمی صاعقه از-

 :گفتم شممرتع صدای با

 .بکنين رو فکرش که چيزی اون از بيشتر-

 مش بلند خواستم.نبود اضطراب و ترس و لرزش از خبری ديگه. شدم آروم هاش نوازش با.کشيد موهام روی رو دستش

 .نداد اجازه که

 .پايين رممی من بخواب اينجا تو-

 .کشيد دراز روش و کرد پهن تشک خودش برای

 .پيچيدمی ذهنم توی سوال يه فقط و کردم نگاه کارهاش و خودش به تعجب با

 "؟کارها اين و رامتين"

*** 

 :رامتين

 صبح ات نبودم تختم روی که اين خاطر به ديشب. شدم بلند تشک روی از و کشيدم پوفی؛ انداختم ساعتم به نگاهی

 رو دردش راحت چه آسمون.کردم حسادت صاعقه به چقدر ديشب! شمردممی رو بهار آروم های نفس و بود نبرده خوابم

 نمی من. نبودم اون مثل هم من.نبود من مثل اون؟! نه؛ بود شده راحت االن حتما و بود کرده گريه صبح تا و بود زده فرياد

 رو وشیگ! کردمی سنگينی گلوم توی و دلم روی سنگينی جسم هميشه هم دليل همين به و بزنم رو دلم حرف تونستم

 .خوندم بود رسيده برام که رو اسی ام اس و برداشتم

 "ايرانم هشت ساعت"

 نبيرو مشکی کتان شلوار همراه اسپرت کت و کردم باز رو کمد در صدا و سر بی و کشيدم موهام توی دستی کالفه

 : گفتم بهت با! شدم شوکه بازش های چشم ديدن با که انداختم بهار به نگاهی و پوشيدم رو هام لباس. کشيدم
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 ؟ديدی-

 ردوندمبرگ رو روم! نداشتم وقت که حيف. انداختم ساعت به نگاهی. انداخت باال رو ابروهاش شيطنت با و ديدخن شيرين

 :زد صدام که رفتم در سمت به و

 رامتين آقا-

 :برگشتم

 ؟جانم-

 : گفت ناباوری با و شده شوکه

 ؟ميرين کجا-

 :پرسيدم و بردم شلوارم جيب توی رو دستم

 ؟مهمه-

 :داد تکيه تخت اجت به و شد خيز نيم

 !کنم حاضر صبحانه براتون خواستممی... مهمه بله-

 :دادم تکون سر

 !رسهمی ديگه ساعت يه؛ رايان دنبال ميرم دارم... شده ديرم مرسی نه-

 :گفت و کوبيد سرش به دست با

 ؟کنم تميز رو بزرگی اين به عمارت ساعت يه توی چطور حاال وای ای-

 ؟ست غريبه مگه؛ کنی تميز خواد نمی-
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 :بردم باال تهديد ی نشانه به رو انگشتم! عمارت جون به بيوفته قراره که زدمی داد هاش چشم اما؛ نداد جوابی

 !ها کنی تميزکاری و عمارت توی نيوفتی راه-

 .کرد نگاهم کالفه

 ...اما.چشم-

 خداحافظ...  رفتم من! نداره آخه و اما ديگه-

*** 

 مردی. اومدمی مردی، آدم همه اون ميون از. بودم دوخته چشم بودن آمد و رفت حال در که هايی آدم به شيشه پشت از

 ای قهوه چرم کت و بود زده باال کج صورت به رو براقش و مشکی موهای! صدا خوش البته صد و چهره خوش،خوشتيپ

 .بود شده تنش کيپ بود پوشيده که رنگی

 دنمدي با. اومد جلوتر قدم چند. گشت دنبالم چشم با،کشوندمی خودش دنبال رو بزرگی نسبتا چمدون که طور همين

 بی هام دست.  کشيد آغوش به رو من مقدمه بی و رسوند بهم رو خودش و کرد باز هم از رو هاشدست و زد لبخندی

. شد داج زما و زد کمرم به ضربه چند. نداشتند رايان گرفتن آغوش در برای تمايلی و بود مونده آويزون بدنم کنار حرکت

 .کرد نگاهم خاص شيفتگی يه با؛ ايش قهوه و درشت های چشم با

 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاه بهش تفاوت بی. بود دلفريب و کننده مسخ هميشه مثل هاش چشم

 ؟پسر چطوری-

 : گفتم طعنه با و زدم پوزخند

 !عالی-

 : پرسيد و کرد لمس بينيشو ی تيغه.کرد نگاهم مشکوک
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 ؟دیش سيگاری-

 : گفتم،رفتممی خروج در سمت به که طور همين و گذروندم نظر از رو پاش نوک تا سر از

 !بريم-

 :اومد دنبالم

 !گرمی استقبال چه سال همه اين از بعد-

 ندوقص توی رو چمدونش خودش و انداخت بهم دلخوری نگاه که نشستم و رفتم ماشينم سمت به حرفش به توجه بی

 .شد سوار و گذاشت عقب

 اه خيابون به اشتياق با. انداختممی بهش نگاهی چشمی زير گاهی از هر. فشردم گاز پدال روی رو پام و زدم استارت

 .کردمی نگاه

 !شده عوض زيادی سال چند اين توی تهران-

 : گفتم و پيچوندم رو فرمون

 !شده عوض سال چند اين توی چيزا خيلی-

 پارک عمارت پارکينگ توی رو ماشين! بودم رفته تند زيادی.داشت قح. پيچيد ماشين توی عصبيش های نفس صدای

 باز رو در! سرمه پشت رايان که دادمی نشون چمدون های چرخ شدن سابيده صدای. رفتم ساختمون سمت به و کردم

 ازم رو کتم.دادم رو جوابش لب زير! کرد سالم و زد لبخندی ديدنم با و بود ايستاده در مقابل بهار. شدم وارد و کردم

 و شد وارد رايان سرم پشت! گرفت آغوش در تقريبا و گرفت

 و کشيد لختش موهای به دستی رايان.  شد مشت ناخودآگاه من های دست و شد پروژکتور هاش چشم بهار ديدن با

 :داد باال رو ابروهاش از يکی

 !سالم-
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 :کرد استقبال ازش خوشرويی با و پاشيد روش به دلنشينی لبخند بهار

 !اومدين خوش خيلی.سالم-

 رفتم جلو سرعت به! گرفت آغوشش توی رو بهار هوا بی و رفت جلو، بود اومده خوشش بهار شيرين لحن از که رايان

 : توپيدم بهش اخم من يه با و کردم جداش بهار از و گرفتم رو بازوش؛

 !اومدی توش از که نيست ای شده خراب اون جا اين؟ کنیمی کار چی-

 متوجه رو منظورم. بره که کردم اشاره بهش ابرو با. کردمی نگاه بهم ترس با و بود پريده رنگش. انداختم بهار به نگاهی

 اتاقم به. شدم دور ازش و کردم ول رو بازوش رايان به غضبناکی نگاه از بعد! شد دور جا اون از وقت فوت بدون و شد

 نفره تک مبل روی رايان. رفتم پذيرايی سالن به و کردم عوض،دادمی سيگار بوی بدجوری که رو هام لباس و رفتم

 .دادمی تکون رو پاهاش مرتب و بود نشسته

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی که نشستم روش به رو مبل روی

 !نکرده تغيير اصال گفت شهمی يعنی؛ نکرده تغيير زياد اينجا-

 : گفتم و دادم تکون سر

 !نمياد خوشش دکوراسيون تغيير از مامان-

 : پرسيد و داد باال رو ابروهاش از يکی

 ؟جدی-

 : پرسيدم و دادم تکون تاييد ی نشونه به رو سرم

 ؟ور اون از خبر چه-

 :کرد مرتب رو موهاش و زد لبخندی
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 !پسر عاليه؛انگيز هيجان های مهمونی و ـروب مشـ و دخترا-

 : ادد ادامه و(بود عادتش)داد قورت صدا و سر با رو دهنش آب

 ؟ور اين از خبر چه-

 .زدم پوزخند و گذاشتم ام ديگه پای روی رو پام

 !انگيز هيجان های مهمونی و ـروب مشـ و دخترا-

 :گفت تمسخر با و انداخت باال رو ابروهاش

 !باشه شده انگيز هيجان انقدر سال چند اين توی ايران کردم نمی فکر-

 :زدم کجی لبخند

 !اومد من سر به چی رفتنت از بعد دونی مین حتی... دونی نمی هيچی تو-

 کرده خوبی کار چه و کنه سکوت بود داده ترجيح. شد خيره براقش و مشکی های بوت نيم به و انداخت پايين رو نگاهش

 اومدن با! رفتمی رژه مخم روی زيادی جويدنش آدامس صدای! نداشتم رو باهاش کردن بحث اعصاب اصال چون؛ بود

 نگاه از .گرفت رايان سمت به رو شربت سينی و شد خم. شد شکسته بود اومده وجود به بينمون که سنگينی جو بهار

 : گفت تعجب با و کرد ش مزه مزه و برداشت مکث کمی با رو شربت ليوان! اومد نمی خودشم اصال بهار به رايان

 ؟!شربته-

 :زدم پوزخند

 !ايرانه جا اين-

 :گفت و زد ای پيروزمندانه لبخند

 !نشده انگيز هيجان ايران هم همچين سپ-
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. بينهب رو من تونست نمی رايان که بود ايستاده روم روبه طوری. گرفت طرفم به رو شربت سينی و اومد سمتم به بهار

 : زدم لب آروم

 اتاقت تو برو-

 با که بود رايان به حواسم. گذاشتم ميز روی و گرفتم ازش رو سينی. کرد بسته و باز بار يک "باشه" معنی به هاشو چشم

 جيبیع ميل مشتم. کردم مشت بود مبل دسته روی که رو دستم! کرد بدرقه شد محو ديدمون از که وقتی تا رو بهار چشم

 !داشت چشمش پای اومدن فرود به

*** 

 :بهار

 و بود هردک تيغ شيش رو صورتش. بود جذاب و نظير بی تيپش و چهره. شد ثابت بهم آرشين های گفته صدق ديدنش با

 در بهت از صداش شنيدن با. کرد سالم بودم شده محوش که طور همين. بود کرده شونه باال سمت به کج رو موهاش

 : دادم جواب خوشرويی با و اومد

 !اومدين خوش خيلی.سالم-

 قهحل تدس و شد جدا ازم که نکشيد طولی. کردم حس عطر خاص بوی يه با؛گرم جای يه توی رو خودم، بيام خودم به تا

 متوجه و بودم شده شوکه! نبوده خودش خواست به جدايی اين که دادمی نشون رايان بازوی دور به رامتين ی شده

. بود زده بيرون گردنش رگ و بود شده منقبض فکش! عصبانيه شدت به که شدم متوجه فقط.نشدم زد رامتين که حرفی

 اون از سختی به لرزيدمی پاهام هيجان از که حالی در و دادم قورت رو دهنم آب. برم جا اون از که فهموند بهم اشاره با

 .دادم تکيه آشپزخونه سرد ديوار به و کشيدم ملتهبم های گونه به دستی! شدم دور جا

 !چسبيده لباسم به خنکش و تلخ عطر کردممی احساس.بود شده تند هام نفس

 !بودم کرده تجربه ناخواسته اما؛ نمک تجربه رامتين آغوش جز رو کس هيچ آغوش خواست نمی دلم
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 يشپ دقيقه چند که رو شربتی های وليوان رفتم ميز سمت به. بيام بيرون افکارم از تا دادم تکون طرفين به رو سرم

 مهه از اول. زد نمی حرفی کس هيچ اما؛ بودند سالن توی هردوشون. رفتم پذيرايی سالن به و برداشتم، بودم ريخته

 .رايان اون از بعد و شد ودمور متوجه رامتين

 رو آدم که داشت هاش چشم توی ای معرکه و العاده خارق برق يه رايان اما؛ بودند براق هاش چشم رامتين که درسته

 !کردمی خودش مسخ

 حواسم. دکر مزه مزه و برداشت رو ليوان طوالنی نگاه يه از بعد که گرفتم طرفش به رو سينی و برداشتم قدم سمتش به

 : گفت تعجب با رايان. زده زل تا دو ما به که بود رامتين به

 ؟شربته-

 به ور سينی. رفتمی رژه ذهنم توی ناخواسته آغوش اون ی صحنه لحظه همون دقيقا چون داد جوابی چه رامتين نشنيدم

 کمال اب و کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم. اتاقم توی برم که کرد اشاره و برداشت رو ليوان که گرفتم رامتين طرف

 !شدم دور جا اون از ميل

 راگ تازه. داشتم کمی وقت ناهار پختن برای. کردم نگاه ساعت به و انداختم تختم روی رو خودم رفتمو باال ها پله از

 هب پيامی. کردم سرگرم گوشی با رو خودم و شدم کردن درست غذا بيخيال پس! نبودم بلد هم بپزم غذا خواستممی

 :نوشتم و دادم آرشين

 "ست معرکه...  گفتی راست"

 نوشته که ودب آرشين. شد بلند گوشی پيام صدای که بود نگذشته بيشتر دقيقه چند هنوز. کردم لمس رو ارسال ی گزينه و

 !« نشنيدی رو صداش:»بود

 «عاشقشی نکنه کلک:» نوشتم و خنديدم

 نکنه يرگ پيشش گلوت بده حواستو تو هست خودم به اسمحو من:» داد پيام که بود نگذشته بيشتر ثانيه سه،دو هنوز

 «پخ پخ رامتين وگرنه
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 «؟داره رامتين به ربطی چه:» کردم اخم

 !«نفهميدی هنوز که نگو. داره دوستت چون:»شد بلند پيامک صدای دوباره

 :ردمک زمزمه لب زير و خوندم رو پيام ديگه صدبار، ديگه بار ده، ديگه بار يک شده گرد های چشم با

 ؟داره دوستم -

 کرف توی که طور همين؟ شه می چی آخرش باشه داشته دوستم واقعا اگه. دادم فشارش و گذاشتم قلبم روی رو گوشی

 : گفت و ايستاد درگاه توی رامتين. شد باز در و خورد در به تقه چند بودم

 ... هم دوستت به. رستوران بريم شو حاضر ديگه ساعت نيم تا-

 : گفت خودش با و کرد مکث کمی

 ؟اسمش بود چی-

 : دادم جواب

 ؟فرناز-

 .برگرده عصر تا شده تموم مرخصيش بگو بزن زنگ. همون آره آره-

 توی ايانر. رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم و کشيدم بيرون کمد توی از مانتويی. گفتم "چشم" زمان هم و دادم تکون سر

 موهای. ومدامی خيلی روشنش پوست به کاربنيش آبی اسپرت کت. رداشتب قدم سمتم به ديدنم با. بود ايستاده راهرو

 شتانگ از تا چهار و انداخت بهم پا نوک تا سر از نگاهی و برگردوند اصلی حالت به سر دادن تکون با رو مشکيش براق

 :گفت و گذاشت شلوارش جيب توی رو هاش

 !شدی خوشکل خيلی ماشاهلل-

 :انداختم ايينپ رو سرم و زدم شرمگينی لبخند



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 396 

 !ممنون-

 : گفت جدی و خشک لحنی با! پريدم هوا به متر دو ترس از رامتين مصلحتی ی سرفه صدای با

 .بريم-

 البته! دترسيمی ازش من مثل اونم انگار جورايی يه و بردمی حساب ازش خيلی اما؛ بود رامتين از بزرگتر که اين با رايان

 گپارکين توی از رو ماشين. افتاديم راه به رامتين دنبال زير به سر و مطيع دو ره! کردممی فکر طور اين من هم شايد

 زياد تسرع با و فشرد گاز روی رو پاش رامتين که بوديم ننشسته کامل هنوز. عقب من و نشست جلو رايان.  آورد بيرون

 !کرد حرکت به شروع

 امروز. هاش حمايت،  هاش مهربونی، هاش نوازش ادي؛  افتادم ديشب ياد. بستم رو هامچشم و دادم تکيه صندلی به

 پياده شينما از. کردم باز رو هامچشم، ماشين توقف با؟داره دوستم رامتين؛ آرشين پيام. شد عصبی کرد بغلم رايان وقتی

 اه صندلی روی! دنبالش به هم ما و رفت بود کرده رزرو که ميزی سمت به رامتين. رفتيم رستوران سمت به و شديم

 : گفت من به خطاب رامتين. شديم گارسون منتظر و نشستيم

 ؟فرناز به زدی زنگ-

 :گرفتم گاز رو پايينم لب

 !رفت يادم...  نه-

 : گفت و کرد نگاهم سرزنشگر

 !بزن-

 فرناز به» :دادم پيام فراز به هاشون نگاه سنگينی زير. کشيدم بيرون جيبم توی از رو گوشی و گفتم"چشمی" لب زير

 «عمارت برسونه خودشو عصر تا بگو
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. کرد زدن زنگ به شروع رامتين گوشی. رفت و گرفت سفارش گارسون. گذاشتم ميز روی رو گوشی و کردم ارسال

 ودب نگذشته دقيقه چند هنوز. شد خيره اطرافش به و کرد ريجکت رو تماس. کرد وحشتناکی اخم و انداخت بهش نگاهی

 نرامتي طرف به رو روم سراميک روی صندلی شدن سابيده صدای شنيدن با که بود ميز به نگاهم! زد زنگ دوباره که

 :گفت و انداخت بهم نگاهی که برگردوندم

 !گردم می بر االن من-

 سينه به دست رايان. کرد رخنه وجودم توی عجيبی ی دلشوره رفتنش با! کشيد نشون و خط برام هاش چشم با و

 ی گره و دادم قورت رو دهنم آب نامحسوس خيلی! بود زده زل بهم بود داده تکيه صندلی به که درحالی و بود نشسته

 :پرسيد و دوخت من های چشم توی رو براقش های چشم! کردم تر شل رو روسريم

 ؟بودين بهار شما -

 :زدم مصلحتی لبخند

 !بله-

 :کرد ريز هاشو چشم

 ؟بهارِ-

 :کردم گاهن امخورده گره های دست به و گرفتم هاش چشم از رو نگاهم

 !تمدن-

 :گفت بهت با. شدم مواجه اش خيره نگاه با که کردم بلند رو سرم! بود شده برقرار بينمون سکوت دقيقه چند تا

 ؟ارسالن آقا دختر؟بهار-

 :دادم تکون سر "تاييد" معنی به
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 ؟شناختينمی رو من پدر شما-

 :کشيد ش گونه روی دستی و رفت فرو فکر توی

 !شناختممی بله-

 :کشيدم جلوتر رو خودم و کردم تر نزديک ميز به رو صندليم شوق با

 !دونم نمی ازش هيچی من آخه؟ بگين برام پدرم از شه می-

 ميل من و بود داغ دستش. زد زل هام چشم توی و گذاشت م چونه زير رو دستش؛ اومد جلو و برداشت رو اشتکيه

 :گفت ميچرخيد صورتم اجزای روی مشچش مردمک که طور همين! داشتم دستش زدن پس به عجيبی

 ...پدرت-

 !رايان-

 !شد جا به جا مغزم کردم احساس که محکم انقدر؛ خوردم محکمی تکون ترس از رامتين تشر با

 به رو دقيقا،رايان کنار رامتين و انداختن هم به وحشتناکی نگاه رايان و رامتين... انداخت پايين رو دستش سرعت به رايان

 خوردن ساالد مشغول و برداشتم رو چنگالم شون دهنده آزار و خيره های نگاه زير، تمام بدبختی با .نشست من روی

 .وختمد بغل ميز به کالفه رو نگاهم.شدم مواجه رايان ی شيفته و براق نگاه با که اوردم باال رو سرم ای لحظه برای! شدم

 می بچه دختر دهن توی رو غذا قاشق مهربونی با خانمه.ديدم رو بود نشونده ميز روی که ای بچه دختر همراه خانم يه

 ثباع و بست نقش هام لب روی لبخندی صحنه اين ديدن با. جوييد می آروم رو غذا کردن مزه مزه با بچه دختر و ذاشت

 همراه ناهار زا بعد. موند بشقابم نصف تقريبا و نداشتم اشتها! نکنم حس رو برادر دو نگاه سنگينی دقيقه چند برای شد

 .شديم خارج رستوران از هم

 صدای که بودن بسته هامچشم. بخوابم خواستمی دلم چقدر. کردم پرت صندلی روی رو خودم و کردم باز رو عقب در

 :گفت رامتين به خطاب که شنيدم رو رايان
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 !بود خوبی غذای داداش مرسی-

 : گفتم و کردم باز رو هامچشم! بود داده کونت سر تشکر جواب در هميشه مثل احتماال. نشنيدم رو رامتين صدای

 .بود ای مزه خوش ناهار رامتين آقا مرسی-

 :داد جواب رامتين جای به رايان

 !شدنمی معرکه انقدر استايلت... آمم...  وگرنه بخوری غذا طوری اين هم بايد البته. نخوردی هيچی که تو-

 حشتناکیو اخم با آينه توی از که کردم نگاه رامتين به ترس با و رفتمگ دندون به رو پايينم لب. لرزيد دلم حرفش اين با

 توی ش حلقه! دادمی فشار رحمانهبی رو فرمون که خورد دستش به چشمم که آوردم پايين رو نگاهم. بود زده زل بهم

 !بود شده تعجبم باعث موضوع اين و نبود دستش

 آغوشش توی رو من و اومد طرفم به ديدنم با و رسيد ما با زمان هم فرناز! بوديم رسيده عمارت به اومدم خودم به تا

 : گفت شوق با. فشرد

 .عزيزم بود شده تنگ برات دلم خيلی! شدم خوشحال چقدر، بيا گفتی دادی پيام وقتی دونینمی-

 :بوسيدم رو اشگونه و خنديدم

 !بود شده تنگ برات دلم منم-

 و تمگرف رو نگاهش رد. بود خيره روش روبه به بهت با. موند حرکت بی و ساکت يکهو،خوردمی وول بغلم توی که فرنازی

 : گفت فرناز به رو و اومد جلو رايان. رسيدم رايان به

 !خانم سالم-

 :داد جواب لکنت با فرناز

 !سالم...س-
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 : گفت و فشرد رو فرناز دست و کرد دراز فرناز سمت به رو دستش رايان

 !خوشحالم ديدنتون از-

 :زد مصلحتی لبخند ازفرن

 طور همين منم-

 و فتر در سمت به و کرد رها رو دستش رايان باالخره! افتادمی پس داشت کم کم. انداختم فرناز ی چهره به دقيقی نگاه

 :کرد اشاره ما به قبلش

 .بفرماييد-

 :خنديدم! رزيدلمی که بخورم قسم حاضرم.انداختم فرناز به نگاهی. رفت داخل من ی اشاره با. کردم تشکر

 !شده چی انگار حاال اوو-

 : گفت بهت با

 ؟بود... کی... اين...ا-

 : گفتم رفتيممی ساختمون سمت به که طور همين.بردم داخل خودم با و گرفتم رو دستش

 .رامتين برادر... رايان -

 :گفت تعجب با

 ؟داشت برادر مگه وا-

 : گفت دادمی تاب هوا یتو رو هاشدست که حالی در. دادم تکون سر جوابش در

 .... که برادر اين به نه و نيست بيش قزميتی که برادر اون به نه-
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 :حرفش توی پريدم

 ؟نه،گرفته رو چشمت بد-

 : گفت و کرد اخمی

 ؟زدی توهم تو باز-

 : گفتم و زدم لبخندی شيطنت با

 !شهمی حالت به وای وقت اون بياد گممی داداشم به وگرنه کن درويش رو چشمات-

 :فتگ و ايستاد فرناز يهو که داشتيممی بر قدم هم همراه. نشنيدم که گفت چيزی لب زير و کرد نازک چشمی پشت

 !راستم بطن تو موهاش! داشت موهايی عجب ولی بهار-

 :خنديدم

 !چپ بطن گنمی معموال-

 :انداخت باال شونه تفاوت بی

 !ديگه باشه داشته ديگران با فرقی يه بايد آدم خب-

 از يکی روی من و رفت آشپزخونه به فرناز. بودن هاشون اتاق توی احتماال نبود سالن توی کسی. بوديم رسيده سالن به

 سريع ايیه قدم با! لرزوند رو عمارت فرناز جيغ صدای که نبود نگذشته بيشتر ثانيه چند هنوز. نشستم سالن های مبل

 :زد کمرش به رو دستش.شدم رو به رو فرناز کغضبنا ی چهره با که رسوندم آشپزخونه به رو خودم

 ؟ست آشپزخونه وضع چه اين-

 :انداختم باال ای شونه
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 !متنفرم شستن ظرف از من-

 .گذاشت دهنش توی ذره يه چنگال با. برداشت رو ماکارونی ی قابلمه در و داد بيرون رو نفسش حرص با

 : گفت حرص با !خنده زير زدم داغونش و درب و شده مچاله ی چهره ديدن با

 ؟نريز نمک زياد نگفتم مگه؛کنی درست نيستی بلد هم غذا يه که ببرن رو شورت مرده-

 : گفتم و کردم غنچه رو هام لب

 !رفت در دستم از خب-

 : گفت و خنديد دفعه يه

 ؟دادی اين از رامتين به-

 : گفت خوشحالی با.دادم تکون سر تاييد ی نشونه به

 !هاومد جا حالش حسابی آخيش-

 .ترسيديم دومون هر رامتين صدای با

 ؟هويج بندازی تفرقه ما بين اومدی باز-

 هويج بيهش دقيقا و بود پوشيده نارنجی مانتوی يه فرناز. خنديدم ريز و کردم فرو م يقه توی رو سرم رامتين حرف اين با

 : گفت جوابی حاضر با و کرد کج دهنی فرناز! بود شده

 ؟شمبليله، هست چيزی هم شما بين مگه-

 کرف رامتين رنگ سبز بلند آستين لباس به کنم کنترل رو ام خنده کردممی سعی که درحالی و برگردوندم رو روم

 !کردممی
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 !پررويی که الحق؟  شمبليله گیمی من به-

 : گفت و کرد شستن ظرف به شروع تفاوت بی فرناز

 ؟براتون بپزم چی شام واسه حاال! کردين شروع خودتون-

 : گفت رفتمی بيرون آشپزخونه از که درحالی تينرام

 !بپرس رايان از-

 : گفت ملتمس لحنی با و گرفت گاز رو لبش فرناز، رامتين رفتن محض به

 !تونم نمی من بپرس رايان از برو تو خدا رو تو بهار-

 : گفت که کردم نگاهش گر سرزنش

 !بشوری تو رو ها ظرف کنممی مجبورت نری اگه-

 بردم باال تسليم حالت به ور هام دست

 !ميرم االن باشه باشه-

 :خنديد پيروزمندانه

 !دخترم باريکال-

 .زدم در. افتادم راه به رايان اتاق سمت به و کشيدم پوفی

 ؟بفرماييد-
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. بود گذاشته سرش زير رو هاشدست از يکی و بود کشيده دراز تخت روی. شدم اتاق وارد و کشيدم آروم رو دستگيره

 ينپاي رو سرم؛ دزديدم رو نگاهم سريعا. بود گذاشته نمايش به روشنشو پوست و بود پوشيده مشکی جذب رکابی

 : گفتم و انداختم

 ؟بپزيم چی شام واسه بپرسم شما از گفتن رامتين آقا-

 : گفت و زد جک صورت به تخت روی رو هاش آرنج که ديدم چشم ی گوشه از

 ؟عزيزدل بلدی چی شما-

 :گفتم و خاروندم رو ام شقيقه کنار موهای، بود زمين روی فرش به اهمنگ که طور همين

 !بپزه قراره فرناز.نيستم بلد آشپزی من-

 .بپزه بلده و داره دوست چی هر بگو خانمتون فرناز به پس-

 : گفتم خودم با لب زير و دادم بيرون رو امشده حبس نفس. اومدم بيرون اتاقش از و گفتم "چشمی"

 !ارثيه شون خانواده توی پوشيدن لباس طور اين انگار-

 ديدنم با .بود ها ظرف آبکشی مشغول فرناز. رفتم آشپزخونه به ببرم ياد از رو پيش ثانيه چند کردممی سعی که درحالی

 :گفت

 ؟بپزم چی -

 .نشستم ميز پشت های صندلی از يکی روی

 !بلدی چی هر گفت-

 !بلدم چی همه من خب-

 : گفتم کالفه
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 .ديگه کن درست چيزی يه مچميدون-

 .کوبيد هم به ناخواسته رو ها ظرف

 ؟خوبه مرغ با پلو زرشک-

 !عاليه-

 !کن درست ساالد تو پس-

 ينکس توی و کشيدم بيرون يخچال از رو هويج و کلم و کاهو و گوجه. رفتم يخچال سمت به و شدم بلند صندلی روی از

 .شدم کردن خرد مشغول و شستمشون قتد با. ريختم نبود توش ظرف از اثری هيچ حاال که

 وقت فوت بدون خانم اشرف اسم ديدن با. شستم رو هام دست و گذاشتم ظرف توی رو چاقو، گوشيم زنگ صدای با

 .دادم جواب

 ؟بهار الو-

 . کشيدم جيغ خوشحالی از مامان صدای شنيدن با

 !جون مامان سالم-

 ؟خوبی برم قربونت سالم-

 :زدم کنار تمصور توی از رو هام چتری

 ؟گذرهمی خوش؟خوبی شما خوبم مرسی-

 !خاليه خيلی جات.شکر خوبم منم-

 :نشستم صندلی روی
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 !خاليه اينجا هم تو جای-

 :گفت نگرانی با

 ؟مگه خبره چه-

 :کردم جمع شکمم توی رو پاهام و دادم تکيه صندلی به

 !اومده رامتين برادر رايان-

 : زد تشر بهم

 !رامتين آقا بگم دفعه چند... بهار-

 : داد ادامه تعجب با مکث کمی از بعد

 ؟اومده رايان-

 !اوهوم-

 : گفت لب زير

 !عجيبه-

 ؟!مامان-

 ؟عزيزم جونم-

 !کنن سوپرايزش بخوان شايد، ها نگی خانم اشرف به-

 !عزيزم باشه-

 .کنه قطع شد راضی باالخره زدن حرف دقيقه چند از بعد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 407 

 و مبرداشت رو هام کتاب از يکی هام لباس تعويض از بعد و رفتم اتاقم به.اشتمگذ يخچال توی و کردم درست رو ساالد

 .اومد رايان صدای دنبالش به و در صدای که بود نگذشته بيشتر دقيقه چند هنوز.  شدم خوندن مشغول

 ؟جون بهار هست اجازه-

 :بردم باال رو صدام و کردم جور و جمع صندلی روی رو خودم

 .بفرماييد بله-

، ودب شکمش روی دستش که حالی در بعد و کرد نگاه ميز روی های کتاب به لحظه چند. شد اتاق وارد رايان و شد ازب در

 :گفت

 ؟شهمی پيدا خوردنی جا اين-

 :انداختم باال ابرو تعجب با

 ؟!نخوردين ناهار تازه شما مگه-

 :فرستاد باال دست با رو موهاش

 !خوادمی بسکوييت دلم ولی چرا-

 .دمش بلند صندلی روی از و زدم لبخند! شيطون ی بچه پسر يه مثل بود شده دقيقا. بود شده بامزه خيلی شاچهره

 !باشه بسته يه آشپزخونه کابينت توی کنم فکر-

 :پرسيد ممکن لحن ترين مظلوم با و کشيد اشگونه روی دستی

 ؟!هست هم کافی-

 ؟قهوه-
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 :داد تکون سر تاييد معنی به

 ؟!بيام من خوايينمی اصال... مياره براتون بگين خواستين چيزی هر ست خونهآشپز توی فرناز-

 :گفت سريع

 !فعال... گيرممی جون فرناز از ميرم. ها درس اين با شم نمی مزاحمت... نه....نه-

 .کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم و زدم لبخند

*** 

 رکس آشپزخونه به.بستم رو کتاب و ماليدم دست با رو هامچشم! بود شده شام وقت ديگه. انداختم ساعت به نگاهی

 :رفتم جلو. کردمی غرولند لب زير و رفتمی ور هاش دکمه با؛بود درگير کن سرخ با که ديدم رو فرناز که کشيدم

 ؟شده چيزی-

 :گذاشت قلبش روی رو دستش و گفت ای کشيده "هين"

 ؟تو شیمی ظاهر جن عين چرا؛ نذاره ات زنده خدا-

 :کردم کج ای لوچه و لب

 !نه يا برمياد دستم از کمکی ببينم اومدم باش رو من-

 :کرد اشاره کن سرخ به و رفت کنار

 ؟بلدی بده جواب؟ بلدی.کن درست رو اين بيا! برمياد آره-

 : گفتم و کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 !ها نداری اعصاب-
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 : توپيد بهم

 تابه ماهی توی رو ها مرغ و ها زمينی سيب تونم نمی ديگه. کردم کار کوزت عين عصر از. ندارم اعصاب که معلومه-

 ونیسيرم چرا دونم نمی من! ندارم نا ديگه که کشيد کار ازم انقدر، بود آورده گير تنها رو من عصری هم رايان! کنم سرخ

 !خورد رو ها بيسکوييت ی همه بشر اين نداره

 :افتاد آشپزخونه کف قلبم رايان صدای با کردممی هنگا فرناز به تعجب با که طور همين

 ؟اومده پيش مشکلی-

 چشم رنگ اب که بود پوشيده رنگی ای قهوه اسکی يقه پيرهن. کردم نگاه بود آشپزخونه درگاه توی که رايان به و برگشتم

 : گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم. داشت خوانی هم هاش

 .شه نمی روشن کن سرخ-

 !کنم فيکس نبراتو من بدين-

 : گفت که کردم نگاهش گيجی با

 !تعمير آمم-

 : گفت تعجب با فرناز!خوردم حرص خودم خنگی از و انداختم باال ابرويی

 ؟بلدين-

 :رفت کن سرخ سمت به و کرد صاف رو صداش

 !دونممی چيزهايی يه... بله-

 : گفت لب زير فرناز

 !ها نمياد بهش-
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 .نشست صندلی روی و برداشت ور کن سرخ؛کرد مرتب رو لباسش رايان

 ؟شهمی پيدا جا اين گوشتی پيچ-

 : گفتم و گذاشتم امچونه زير رو دستم

 .بپرسم رامتين آقا از برم بدين اجازه! دونم نمی-

 دلم! دبو چی رايان با مشکلش دونم نمی. نرم که کردمی خواهش ازم ابرو و چشم با و بود ايستاده رايان سر پشت فرناز

 : گفتم بهش خطاب پس تسوخ براش

 !برم باال ها پله از تونم نمی ديگه من بپرس برو تو فرناز-

 : گفت و فرستاد ـوسـ بـ برام فرناز

 !چشم-

 .کرد ترک رو آشپزخونه سرعت به و

 :گفتم و نشستم رايان کنار

 ؟ميشه درست-

 :گفت انداختمی بهش نگاهی و چرخوندمی رو کن سرخ که حالی در

 .باشه برقش شاخه دو از مشکل االاحتم...  آره-

 اين و بود نزده دست رو ابروهاش! بودم نديده دستی يک و صافی اين به پوست حاال تا. کردم نگاهش چشمی زير

 رو هامچشم.برگشت و کرد حس رو نگاهم سنگينی که کردممی نگاهش خيره خيره هنوز! کردمی متعجب رو من موضوع

 اب و برگردوند رو روش هم رايان! فرستادم لعنت خودم به بودم شدن ذوب حال در خجالت زا که درحالی و انداختم پايين
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 هب دستی. گذاشت ميز روی رو جعبه و برگشت کنان هن هن ابزار جعبه با فرناز. گرفت ضرب ميز روی هاش انگشت

 :کشيد کمرش

 .بود سنگين چقدر وای-

 :گفت مهربونی با و خنديد؛ گرفت ميز از رو نگاهش رايان

 .کمک بيام گفتينمی خب... جانم ای-

 :گفت بود خورده جا رايان لحن از که فرناز

 !بيارم نتونم که نبود سنگين هم ها انقدر ديگه؛ مرسی نه امم-

 وصل اخهدوش به رو برق سيم و کرد باز رو کن سرخ.کشيد بيرون رو گوشتی پيچ و فازمتر و کرد باز رو ابزار جعبه در رايان

 : گفت و زد لبخندی کن سرخ شدن روشن با. زد برق به و گذاشت کابينت روی رو کن سرخ. بست وبارهد و کرد

 !شد درست...بفرماييد-

 هم هنوز من اما! کردمی فرق آسمون تا زمين رامتين با رايان. داد جواب خوشرويی با که کرديم تشکر ازش دومون هر

 ی خميازه. کرد حال خوش کلی رو فرناز و کرد تشکر فرناز پخت تدس از حسابی رايان شام سر. بودم رامتين عاشق

 که بودم نشده اتاق وارد هنوز. رفتم اتاقم سمت به و گفتم بخير شب! داد نشون رو آلودگيم خواب عمق کشيدم که بزرگی

 : گفت نفس نفس با و رسوند بهم رو خودش سرعت به فرناز

 !ترسممی من نيست خونه یتو کس هيچ؟بخوابم تو اتاق توی امشب شه می-

 :دادم تکون سر

 باشه-

 : گفت و بوسيد رو امگونه
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 .نکنم بيدار رو تو بيام خواستم موقع هر که بذار باز رو در الی پس-

 ؟نميايی االن چرا-

 !باشم خدمتشون در آقايون خواب موقع تا بايد من. مياد خوابت تو-

 .زدم اششونه روی و خنديدم حرصش از پر ی چهره ديدن با

 بازه در برو باشه-

 و کشيدم موهام توی دستی؛ کردم باز رو موهام کش و آوردم در رو شالم. گذاشتم جفت رو در و شدم اتاق وارد

 حالخوش نبودم تنها رامتين با ديگه که اين از. کردم فرو بالش توی رو سرم و کشيدم دراز تخت روی. کردم مرتبشون

 !بخوابم تونستممی راحت امشب و بودم گذرونده رساست با رو گذشته های شب! بودم

*** 

 :رامتين

 دونب و راحت تونستممی االن و بود شده وارد عصبی فشار بهم صبح از! شدم حال خوش بهار "بخير شب" شنيدن با

 :برگشت.زدم صداش و انداختم رفتمی باال ها پله از زده شتاب که فرناز به نگاهی! بشينم ای لحظه اعصاب جنگ

 ؟بفرماييد-

 !نداری خوابيدن حق بيداريم ما که زمانی تا؟ کجا تو-

 : گفت و کرد کج ای لوچه و لب

 !گردممی بر االن-

 مشغول و بود گرفته دست به رو تلويزيون کنترل؛  بود داده لم کاناپه روی رايان. رفتم سالن سمت به و دادم تکون سر

 :ستمنش کنارش. بود ها کانال کردن پايين و باال
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 !نداره هيچی نکن جا به جا رو ها کانال بيخود-

 :کرد نگاهم چشم ی گوشه از

 ؟داری سراغ بهتری سرگرمی تو-

 .دادم نشونش و کشيدم بيرون رو فلشم شلوارم جيب توی از

 ؟نداری که مشکلی... ترسناکه ذره يه ولی؛ نديدم هنوز خودم. قشنگه خيلی گنمی، دارم امريکايی فيلم يه-

 : گفت و زد یلبخند

 .ببينيم بذار؟ مشکلی چه نه-

. شد وارد ميوه ظرف با فرناز که بود نگذشته فيلم از بيشتر دقيقه چند هنوز. کردم پلی رو فيلم و زدم تلويزيون به رو فلش

 :گفتم بود تلويزيون به نگاهم که طور همين و انداختم ش خسته ی چهره به نگاهی

 بری تونی می.ندارم کارت -

 : گفتم بلند.بود راضی خود از و مغرور دختر اين که واقعا! نکرد تشکر اما؛کرد نگاهم اسانهقدرشن

 !کنممی خواهش-

 :گفت و برگشت

 ؟چی-

 : گفت کندمی پوست پرتقال که درحالی رايان

 .بفرماييد شما هيچی-

 :کردم اخم
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 ؟کنیمی دخالت من کارهای ی همه توی چرا تو-

 ...که برداشت قدم چند و برگردوند رو روش فرناز! شد مشغول پرتقالش با و داد نتکو تاسف روی از سری رايان

 ؟خوردی رو تشکرت؟ کجا ببينم وايسا-

 : گفتم و کردم اشاره زمين به. نگفت هيچی و دوخت هامچشم به گستاخانه رو هاشچشم

 !بشه تموم فيلم تا جا اين شينیمی. گردیبرمی-

 پاهاش روی رو سرش و کرد جمع شکمش توی رو پاهاش. نشست کردم اشاره که يیجا همون و کرد نگاهم حرص با

 :گفتم و زدم اششونه به.گذاشت

 !کن نگاه... نه طوری اين-

 : گفت رايان

 ! خدا بنده داره ـناه گـ کن ول رامتين-

 !همينه گستاخ آدم سزای-

 : گفت رايان به رو و برداشت پاهاش روی از رو سرش فرناز

 .شهمی خالی هاش عقده کی ببينم بذار دارهن اشکال-

 : گفتم رايان به خطاب

 !هست پررو خدايی طور همين چند هر.شهمی پررو کنیمی رو طرفداريش. بفرما-

 رسناکیت شدت به فيلم. زد زل تلويزيون به بودن شده بشقاب تا دو ی اندازه که هايی چشم با و برگردوند رو روش فرناز

 راه ام شقيقه کنار از عرق. کردم فرو کاناپه توی رو هام ناخن دوربين جلوی خوار آدم های سگ يیيهو پريدن با. بود
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 ریدا خش صدای با. لرزيدمی و بود شده جمع خودش توی؛ انداختم فرناز به نگاهی. ريختمی امگونه روی و بود گرفته

 : گفتم

 !بيرون برو-

 نسال از لرزون های قدم با و شد بلند جاش از سختی به!بود کرده گريه که انگار؛ بود شده سرخ هاش چشم. برگشت

! شبا رو ما برادر! گرفت ام خنده آويزونش سر و اش بسته های چشم ديدن با که انداختم رايان به نگاهی. رفت بيرون

.  ودمشب نديده درست زهنو بود اومده که موقع اون از. انداختم اشچهره به دقيقی نگاه! خوابهمی بعد، ببينيم فيلم گهمی

 اعتراف تونستم نمی خودم پيش! رفتم اش صدقه قربون دلم توی و چرخوندم ش چونه انتهای تا موها از رو هامچشم

 . زدم اششونه به ضربه چند! دارم دوستش هنوزم که نکنم

 داداش رايان... رايان-

 :کرد باز رو هاش چشم آروم

 ؟جان-

 .بخواب اتاقت توی برو پاشو-

 : گفت و انداخت اطرافش به اهینگ

 ؟کو فيلمت...  اِ-

 :گفت و خنديد که کردم پرتاب سمتش به ای اندرسفيهانه عاقل نگاهی

 !گرفت خوابم بستم رو هامچشم.بود وحشتناک خيلی-

 . بگيرم رو لبخندم جلوی نتونستم

 برو پاشو... پاشو-
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 .رفتم باال ی طبقه به دنبالش به و گذاشتم ميز روی رو يونتلويز کنترل. رفت اتاقش سمت به و شد بلند کاناپه روی از

*** 

 :بهار

 تختم به نگاهی! کردنمی آب قند کارخونه دلم توی بودم ديده که خوابی يادآوری از هنوز.  شدم بيدار خواب از

 براش بود هرفت احتماال و بود رامتين رفتن وقت. انداختم ساعت به نگاهی. نبود اما؛ ببينم رو فرناز داشتم توقع.انداختم

 کش اب و کردم شونه رو موهام. پوشيدم رو رنگم آبی ای خونه چهار تونيک و شدم بلند تخت روی از. کنه حاضر صبحانه

 خونهآشپز به صورتم و دست شستن از بعد. رفتم بيرون اتاق از و انداختم سرم روی هم رو ای سورمه شال. بستم باال

 .رفتم

 سرش رايان .نشستم هميشگيم صندلی روی و دادم بااليی بلند بخير صبح. بودن صبحانه خوردن لمشغو رايان و رامتين

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب عادت طبق؛آورد باال رو

 ؟خوابيدی خوب.ماهت روی به سالم-

 :پاشيدم روش به لبخندی

 بله-

 ها یتازگ چرا دونم نمی! ماسيد لبم روی بخندل! داد ادامه خوردنش چای به دوباره و کرد صاف رو صداش مصلحتی رامتين

 له سمتم به رو پنير ظرف رايان. خوردم بسکوييت تيکه چند همراه و ريختم چای خودم برای! بود شده حساس انقدر

 :داد

 .بفرماييد-

 : گفت عصبانيت با رامتين يهو که کنم تشکر کردم باز لب

 !خوره نمی پنير بهار-
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 :داد له سمتم به رو صبحانه شکالت و گرفت ازم رو نگاهش.  کردم نگاه منقبضش فک و شده قرمز صورت به ترس با

 .داره دوست اينا از-

. ردمخو و ماليدم شکالت تست نون کوچيک تيکه يه روی اجبار به؟ بود شده چش رامتين. کردم نگاه بهش تعجب با

 رو و برگشت هک بود نگذشته رفتنش از بيشتر ثانيه چند هنوز. رفت بيرون آشپزخونه از و شد بلند صندلی روی از رامتين

 : گفت رايان به

 ؟نميايی تو-

 :انداخت باال ای شونه تفاوت بی رايان

 ؟ بيام من... توِ کار-

 :گفت و زد پوزخند رامتين

 .منتظرتم ماشين تو شو حاضر ديگه ی دقيقه ده تا. بمونی بذارم اگه عمرا. ديگه نشد-

 : گفت آروم و کرد لمس رو بينيش ی تيغه؛ انداخت بهم نگاهی نرايا. رفت و گفت رو اين

 !اين دست از کشیمی چی-

 : گفتم خودم با و خنديدم. رفت بيرون آشپزخونه از و شد بلند صندلی روی از و کشيد پوفی

 !ديدی رو کجاش حاال-

 .بود تخت کردن مرتب مشغول و بود اتاقم توی فرناز. برگشتم اتاقم به صبحانه خوردن از بعد

 ؟ من اتاق توی مياد کی فرناز کن ولش-

 :زد کمرش به رو دستش
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 !من-

 :خنديدم دار صدا

 !گيرهمی تحويل رو خودش چه-

 :ناليد و کشيد پيشونيش روی دستی حرفم به توجه بی

 !کرد کارم چی رامتين ببينی نبودی ديشب بهار وای-

 : گفتم تعجب با

 ؟کرد کار چی-

 : گفت و خنديد م اومده در اسهک از های چشم ديدن با

 !کارها اون از... نه کارها اون از نترس-

 ؟کارها کدوم از-

! بود يلیخ خودش نکردم خيس رو خودم که همين خدا به بهار. ببينم رو ترسناک امريکايی فيلم يه کرد مجبورم ديشب-

 .کردم شاهکار يعنی

 .کردم صبح رو شبم بدبختی چه با دونی نمی.يخترمی عرق شرشر رامتينم. بود برده خوابش ترس از رايان

 :داد وادامه کوبيد ش سينه به مشت چند

 !نگذره ازش خدا-

 :دادم تکيه تخت تاج به و نشستم تخت روی

 !بود عمرم شب بهترين برام ديشب من اما-
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 :گفت کردمی تا رو هام لباس که درحالی

 ؟چطور-

 !ديدم رو رامتين خواب صبح تا-

 : گفت و کرد کج ای لوچه و لب

 !کن تعريف؟ حاال ديدی چی! شده چی گفتم حاال اوو-

 .بيارم ياد به مو به مو رو ديشب ی صحنه کردم سعی و کوبيدم هم به رو هام دست

 آبی و نيلی یچهارخونه ی مردونه پيراهن يه.نشست کنارم اومد. بود بخش لذت برام خوابم توی حتی کنارش نشستن-

 مامانم هک داشتم ترس اين از هميشه. بدرند رو پيرهنش تا بود نمونده چيزی عضالنيش های سينه .بود پوشيده آسمونی

 .نشستم کنارش ترس ای لحظه بدون سری اين اما؛ ببينه کنارش رو من و برسه سر

 ؟نشستی فقط-

 : گفتم تفاوت بی

 !ديگه آره-

 !نداری عرضه خوابم تو که سرت فرق بر خاک-

 ؟کنم ماچش بغلش مبپر داشتی توقع چيه-

 . کرد مچاله انزجار با رو اش چهره

 !چيزی يه بود رايان اگه حداقل! رامتين نه هم کس هيچ ايی-

 :گفتم و کردم ريز رو هامچشم
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 !ها کنیمی رو طرفداريش داری باز-

 :برداشتم رو گوشيم

 !دستت کف بذاره رو حقت بياد آيين زنممی زنگ شد طور اين که حاال اصال-

 :داد جواب بوق اولين با. گرفتم رو اش هشمار

 خوشکلم خواهر سالم-

 :زدم لبخند

 ؟خوبی گلم داداشی سالم-

 ؟خبر چه؟ خوبی تو عزيزم خوبم-

 !ريخته اصال... زياده که هم خبر. خوبم-

 : گفتم و انداختم فرناز به بدجنسی نگاه

 .گوشی... داره کارت نفر يه-

 !بود شده زمين نقش بودش نگرفته موقع به اگه که فرناز سمت به کردم پرت رو گوشی

 !کرد پرت سمتم به رو گوشی دوباره و کردم سالم چندبار دستپاچگی با

 : گفتم خنديدممی که درحالی و بردم گوشم سمت رو گوشی

 !افته نمی زبونش از تو اسم اصال شده تنگ خيلی آيين برای دلم گهمی؟ شنيدی رو يارت صدای-

 : گفت بهت با

 ؟اقعاو-
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 !حياط توی ی باغچه های کرم جون به! آره-

. ودب ريخته سرش کار کلی خودش ی گفته به چون کرد خداحافظی سريع هم بعد. گفت "تو دست از" لب زير و خنديد

 ردمکمی احساس که کشيدمی رحم بی انقدر. گرفت دستش توی رو موهام و دويد سمتم به فرناز کردن قطع محض به

 :کشيدم جيغ و گذاشتم دستش روی رو دستم!مياد در ريشه از داره موهام

 بيشعور کن ول فرناز-

 :کشيد تر محکم

 ؟ها کنیمی رو من چغلی-

 :کشيدم تر محکم رو دوم جيغ

 .کن ول مامانت جون... کردم غلط-

 : گفت زدمی نفس نفس که درحالی و کرد ول رو موهام

 ؟نخوری قسم رو مامانم جون شد نمی... پدرت اون بر ای-

 .کردمی گز گز سرم پوست. دادم ماساژ دست با رو موهام

 کندی رو موهام الهی بميری-

 .رفت بيرون اتاق از قهر حالت با و گفت "حقته" يه

*** 

 :رامتين

 :گفت بندازه بهم نگاهی که اين بدون. بست رو کمربندش نشستن محض به
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 .ببند رو کمربندت-

 :زدم تارتاس.بستم رو کمربندم و کشيدم پوفی

 !شدی دور ازش وقته خيلی که جايی؛ ايرانه جا اين گفتم هم بار يه-

 :برگشت طرفم به

 ؟!کنی يادآوری رو موضوع اين دقيقه هر داری اصرار چرا تو-

 زل تشرک در سر تابلوی به مبهوت و مات لحظه چند تا رايان. کردم پارک شرکت مقابل. زدم دور و انداختم باال ای شونه

 . دبو زده

 اششونه به! بود شده تنگ جا اين برای دلش يعنی پس. شدم، بود هاش چشم توی که اشکی نم متوجه دقت کمی با

 :زدم

 !بريم-

 گرفت هاش چشم روی شستش و سبابه انگشت دادن فشار با رو هاش چشم توی شده جمع اشک. انداخت بهم نگاهی

 بشتا ديدنمون با سميعی خانم. شديم وارد باهم گام هم. کرد اشاره داخل به کردمی ش خفه داشت بغض که درحالی و

 !بدم توضيح رو چيزی که نبودم کسی من اما؛ خوندممی رو حدش از بيش کنجکاوی هاش چشم از. شد بلند جا از زده

 ارکن صورتش توی از سرش دادن تکون با رو موهاش و بود جيبش توی هاش دست از يکی که درحالی و رفت جلو رايان

 : گفت زدمی

 !اعتمادی رايان...  هستم رايان. خانم سالم-

 : گفت لکنت با و شد خيره بهش بهت با سميعی خانم

 !اومدين خوش... اعتمادی آقای... سالم...س-

 .ايستاد مقابلش درست و رفت تر جلو و زد لبخندی رايان
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 !مرسی مچکرم-

 گفتم دمکشيمی رو دستگيره که حالی در و رفتم اتاقم سمت به.  انداختم بهش آميزی تحقير نگاه و زدم پوزخند روش به

: 

 !دارم کارت... اتاق توی بيا شد تموم که بشت و خوش-

 .رفتم مخصوصم صندلی سمت به و کردم پرت مبل روی رو کتم. بستم محکم رو در و شدم اتاق وارد

 اسم و آوردم در شلوارم جيب توی از رو شیگو. نگفتم رو رايان برگشتن ی قضيه مامان به که بود اومده يادم تازه

 .کردم لمس رو "مامان"

 : گفت آلودش خواب صدای با و داد جواب باالخره گرفتن بار دو از بعد

 ؟ بله-

 :کشيدم موهام توی دستی

 ؟مامان خوبی...سالم-

 :گفت آشکار ذوقی با و شد هوشيار يهو "مامان" لفظ شنيدن با

 ؟فداتشم خوبی پسرم سالم-

 :زدم کجی ندلبخ

 !شما لطف به-

 ؟خبر چه-

 .زدم پوزخند
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 !اومده شمشادت شاخ-

 :زد فرياد ای نشده کنترل صدای با

 ؟رايان-

 :گفتم کشيده،صدام توی تمسخر با

 !بـله-

 .کرد رديف هم پشت رو کلمات زده شتاب

 ؟اومد چطور؟ کجا؟ کی؟ کو-

 دادم جواب خونسرد

 !شد فراموشم اولت سوال... بپرس يکی يکی-

 :کشيد جيغ

 !رامتين-

 :دادم فاصله گوشم از رو گوشی

 شد پاره گوشم پرده نزن جيغ-

 تدس هنوز. ماليدم رو هامچشم و گذاشتم ميز روی رو گوشی!  کردمی بيداد مادری مهر. کرد قطع و گفت "بابا برو" يه

 :گفتم طعنه با. شد اتاق وارد رايان که بود هامچشم روی هام

 ؟گذشت خوش -

 .نشست مبل روی
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 !خالی شما جای-

 .کردم روشن رو تاپم لپ و زدم کجی لبخند

 ؟کنی پذيرايی ازم خوای نمی-

 : گفتم و کشيدم پوفی

 ؟خوریمی چی-

 .انداخت ش ديگه پای روی رو پاهاش از يکی

 !کافی-

 :برداشتم رو تلفن

 .بيار قهوه تا دو-

 باز در م "بفرماييد" با. برداشتم مانيتور روی از رو گاهمن در تق تق صدای با که بودم مجلسی شب لباس طراحی مشغول

 :گرفت دستش از رو سينی و شد بلند جا از رايان. شد نمايان درگاه توی سميعی خانم و شد

 ؟آوردين شما چرا-

 : داد ادامه و داد قورت رو دهنش آب

 ؟نداره آبدارچی شرکت اين مگه -

 :گفت و زد لبخندی شرم با سميعی خانم

 .آوردم من بود گير شوندست-

 :داد تکون سر رايان
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 !کردين لطف خيلی-

 .شد خارج اتاق از وقت فوت بدون و گفت "بود وظيفه" يه سميعی خانم

 :گفتم رايان به رو

 ؟گذری نمی هم منشی از المصب-

 :کرد اخمی

 ؟منظور-

 :کردم قالب هم توی رو هام انگشت

 !منظور بی-

 هاش چشم رايان ديدن با. شد وارد بابک و شد باز اتاق در يهو که دادمی قورتم هدرست درشتش های چشم اون با داشت

 :گفت بهت با و کرد جداش خودش از. گرفت آغوشش توی و رسوند بهش رو خودش ثانيه يه توی و زد برق

 ؟خودتی رايان-

 :گفت و کشيد مشکيش چرم کاپشن به دستی رايان. داد تکون سر و زد نمايی دندون لبخند رايان

 ؟کردم تغيير-

 :گفت و کرد آناليز رو پاش نوک تا سر از تحسين از سرشار نگاهی با بابک

 !شدی تر جذاب-

 زد اششونه روی و کرد ای خنده تک رايان

 !مرسی-
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 باهام و اومد جلو بابک. شد جلب هردوشون توجه که کردم صاف مصلحتی رو صدام! بود نشده من متوجه بابک اصال

 :داد دست

 ؟رامی بیخو-

 : گفت و داد قورت رو دهنش آب آروم که کردم نگاهش برنده و تيز

 !رامتين آقا-

 :گفتم و کردم تر غليظ رو ابروهام بين اخم

 ؟ن آماده اجرا واسه ها بچه-

 :گفت و خاروند رو ش شقيقه کنار موهای

 .هست مشکلی يه فقط آره-

 ؟مشکلی چه-

 !شده منصرف ما با همکاری از مبودي بسته قرارداد باهاش که ای خواننده-

 :زدم فرياد و کوبيدم ميز روی رو مشتم

 ؟بده خبر بايد اجرا از قبل روز دو!  کرده جا بی خيلی؟ چی يعنی دِ-

 اام؛ بود داغ. کشيدم سر نفس يه رو قهوه فنجون. کردنمی نگاهم خيره فقط و بودن کرده سکوت دو هر بابک و رايان

 :دش مانع بابک که بزنم زنگ بهش تا برداشتم رو تلفن! بود تر داغ مراتب به جوشيدیم من های رگ توی که خونی

 .شدی تر سرد که وقتی واسه بذار هستی عصبی االن رامتين-

 :کشيدم پيشونيم روی دستی
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 !شم نمی آروم نکشم رو اين تا فقط... خوبم من-

 : گفت و گرفت دستش توی رو کتم. شد بلند جا از رايان

 !ميشی تر آروم اونجا؟ دونیمی نداره فايده موندن جا اين. خونه ريمب پاشو-

 یب رايان های توصيه به و رفتم گاز تخت عمارت تا و شدم خارج شرکت از عصبانيت با و شدم بلند صندلی روی از

 !کردم توجهی

 المس سريع! ايستاد سيخ مورود با که بود ديدن تلويزيون مشغول بهار. رسوندم سالن به رو خودم محکم هايی قدم با

 هارب ديدن با.  بود شده رها هاش شونه روی آزادانه که بود موهايی، رفتن برای ش عجله دليل. رفت بيرون سالن از و کرد

 ؟بود شده موضوع اين متوجه رايان يعنی.بودم شده آروم حدودی تا

*** 

 :بهار

 و گرفت رو دستم و اومد داخل فرناز؛ شد باز يهو در که دمکرمی تحليلش و تجزيه خودم با و بودم کتاب مطالب در غرق

 :گفت زده شتاب

 ...بدو بهار-

 : گفتم، لرزيدمی دويدن اثر بر صدام که همينطور و شدم بلند صندلی روی از دستپاچه

 ؟شده...  چی-

 !دهمی نشون رو رامتين داره تلويزيون-

 ی اندازه به رو دهنش که گوريلی ديدن با. رسوندم سالن به رو خودم سرعت نهايت با اومده در حدقه از هايی چشم با

 : زدم جيغ عصبانيت با! کرد کش فرو هيجانم بود کرده باز غار يه
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 !فرناز-

 : زد داد و گرفت رو هاش گوش

 !دادم نسبت رامتين به رو خوشکلی موجود چه که ببين رو من... فرناز و کوفت-

 :کوبيدم زمين روی رو پاهام

 !کردی جا بی لیخي تو-

 عصبانيت و هيجان از صورتم و زدممی نفس نفس هنوز! شد خارج سالن از حرکت يه با که برداشتم خيز سمتش به

 بی دورو متوجه که بود نيومده جا حالم هنوز. کشيدم عميق نفس بار چند و شدم ولو کاناپه روی جا همون. بود شده سرخ

 سالم .شدم بلند مبل روی از دستپاچگی با و انداختم بودن شده پخش دورم هک موهام به نگاهی! شدم رامتين ی مقدمه

 . خوردم سر زمين روی جا همون و دادم تکيه اتاقم بسته در به! شدم دور اونجا از سرعت نهايت با و گفتم

*** 

 ستدو که ودب رسيده ذهنم به قشنگ گردن شال مدل يه هم طرفی از،بودم شده خسته حوصلگيم بی و بيکاری اين از

 هک بود گردن شال يه. کردم طراحی رو شال مدل کاغذ روی مداد با و رفتم ميزم طرف به. بدم نشون رامتين به داشتم

 خابانت، رايان های چشم رنگ، ای قهوه رو رنگش منظور بی يا منظور با و بود رسمی و شيک. شدمی بسته کروات حالت

 يدنشن با و برگشتم اما گذشتم راهرو از. رفتم بيرون اتاق از و انداختم سرم روی رو شالم؛بستم رو موهام! بودم کرده

 !ربا آهن يه مثل درست؛ داشت خاص ی جذبه يه صداش. رفتم اتاقش سمت به اختيار بی رايان صدای

 زبونی بی با بمون گهمی من دل بمونی تو خوام نمی گممی من وقتی -

 دم نمی تو دست به وسردم دست گم نمی بهت ولی دارم دوست من

 گيرهمی دستام رو تو قلب گرمی ميرهمی قلبت باشی من با اگه تو

 حاال ديدممی زودتر رو تو اگه شدمی چی
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 ديره خيلی ولی رو تو بينم می

 بسازه دوری اين با بايد من دل درازه راه عالمه يه ما بين

 ديدم و سرد خزون تا صد حاال تا شنيدم ها قصه توی و بهار من

 رسيدم جاده آخر به من ولی درازی راه اين اول هنوز تو

 .رفتم رامتين اتاق سمت به صدا و سر بی و آروم هايی قدم با و زدم دست براش انگشتی دو ترانه شدن تموم با

 :بشم خشک جا همون شد باعث فريادش صدای که بزنم در خواستم و دادم چپم دست به رو کاغذ

 !بودين کرده قبول هم شما و بوديم داده توضيح براتون رو رايطش قبال که ما محترم آقای-

 : داد ادامه تر بلند

 ؟روز دو اين توی کنم پيدا خواننده کجا از من مونده اجرا تا ديگه روز دو فقط-

 و شد باز اتاق در يهو.  شد همراه چيزی شکستن صدای با ش کشيده" اه "صدای اون از بعد و کرد سکوت لحظه چند

 :پرسيدم پته تته با و ترسيدم هاش چشم از. اومد بيرون اتاق از خشمگين و عصبی

 ؟شده... چی-

 .بستم رو هامچشم ترس از. کوبيد در توی رو مشتش

 ؟ کنم پيدا چطوری کم مدت اين توی خواننده من حاال.نميام من گهمی اجرا به مونده روز دو مرتيکه-

 معنی به رو سرش و شد خيره هام لب به تعجب با.  کرد خوش جا هام لب روی لبخندی رسيد ذهنم به که فکری با

 .داد تکون "چيه"

 :گفتم رفته باال ابروهای با
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 !بخونه رايان آقا-

 !نه-

 : گفتم ناراحتی با

 ؟چرا آخه-

 !ندارم کردن خواهش اعصاب راستش منم.حرفا اين و بگيره رو خودش خوادمی حاال بگی بهش اگه-

 : گفتم و کوبيدم هم به رو هام دست

 !دارم کردن خواهش اعصاب خيلی من عوضش-

 مشکوکی لحن با!رفت فرو هاش چشم توی بودم انداخته بهش که ای تيکه. کرد نگاهم تيز و کرد باريک هاشو چشم

 : گفت

 ؟منظور-

 : گفتم دستپاچه و کردم صاف رو صدام

 !کنم می خواهش من که اينه منظورم...  هيچی...ه-

 :گفت عميق نفس يه از بعد و کشيد چونه انتهای تا و گذاشت لبش های گوشه رو شستش و هسباب انگشت

 !نکن اصرار زياد نکرد قبول اگه اما. خب خيلی-

 : گفتم لوسی لحن با و زدم صورت پهنای به لبخندی

 .باشه-
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 پايين ها پله از! دنبو کرده خوش جا صورتش روی حرکت بدون، رحم بی و ثابت هاش لب اما؛ خنديد کنممی احساس

 : گفتم و برگشتم گردن شال مدل آوری ياد با اما رفتم

 ؟بندازين اين به نگاهی يه شه می-

 : گفت کردمی نگاه بهش که طوری همين و گرفت ازم رو کاغذ

 ؟هست چی-

 .پيچيدم هم توی رو هام انگشت

 !بافممی اجرا روز تا براتون باشين داشته دوست اگه که گردنه شال مدل يه-

 : گفت و کرد جمع رو هاش لب

 ...کاموا رنگ فقط؛ بکن رو کار اين حتما. قشنگه-

 : پريدم حرفش توی

 !باشه ای قهوه-

 :گفتم و دادم قورت صدا و سر با رو دهنم آب عصبيش های چشم ديدن با

 !کنيد صحبت همه اين نشين اذيت خواستممی. خواممی معذرت-

 .شد اتاق وارد و کرد پرتاب سمتم به اندرسفيه عاقل نگاهی

*** 

 :گذاشت اش چونه زير رو دستش رايان

 ؟دونیمی،  خودم دل برای رو خوندن ولی دادم انجام نوازندگی کار بيشتر من-
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 :گفتم و کردم کج رو سرم

 ؟باشه... من خاطر به. بخونين جمع جلوی رو دفعه يه اين حاال-

 خيره بيشتر ی اجازه نگاهش برق چون. ثانيه چند فقط اما؛ زدم زل ايش قهوه های چشم به و کردم مظلوم رو هامچشم

 کيهت بهش رو سرش و گذاشت گوشش پشت رو هاش انگشت؛ داد تکيه مبل به رو آرنجش!کردمی صلب آدم از رو شدن

 :پرسيد جوييدمی آدامس که طور همين و داد

 ؟هست چی لباس شو و اجرا اين ی قضيه حاال-

 : گفتم و شيدمک جلوتر رو خودم

 عرکهم بخونين جا اون و بدين افتخار هم شما اگه کنن برگزار لباس شو يه خوانمی کارهاشون تبليغ برای رامتين آقا-

 !شهمی

 :گفت دهنش آب دادن قورت از بعد و کرد ريز رو درشتش های چشم

 ؟نخواست ازم رامتين خود چرا پس-

 : گفتم و کردم تر زبون با رو هام لب؛ شدم دستپاچه

 !گمب رامتين آقا به وقت اون شدم مطمئن وقتی و بگيرم رو شما رضايت اول خواستممی من. دونن نمی چيزی ايشون-

 چند از بعد و موند ثابت سقف روی آخر در و چرخوند کاسه توی رو هاش چشم، گذاشت باالييش لب روی رو پايينش لب

 :گفت کردن فکر لحظه

 !قبول باشه-

 :کوبيدم هم به شوق با رو هام دست

 مرسی-
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 .گفت آرومی "کنممی خواهش" و خنديد

*** 

 :رامتين

. ودب داده جواب "باشه" يه با اونم و بياره ای قهوه کاموای برام راه سر از بودم خواسته ازش. کردم نگاه بابک پيام به

. مرفت بيرون اتاق از و کردم ريجکت رو تماس بابک اسم ديدن با. کرد زدن زنگ به شروع گوشيم دقيقه چند از بعد

 باز ور در و کشيدم رو دستگيره پاهاش صدای شنيدن با. شدم بابک منتظر و ايستادم ورودی در مقابل؛ زدم رو آيفون

 :داد دستم به رو کاموا زدمی نفس نفس که حالی در. کردم

 کاموا اينم بفرماييد-

 :کردم تعارف و رفتم کنار در جلوی از

 تو بيا-

 :گفت و داد تکون رو سرش

 لباس زا يکی خير از مجبوريم. داده استعفا آبيمون چشم دخترهای از يکی اجرا برای راستی.برم بايد دارم کار ممنون نه -

 .بگذريم ها

 :برگردوندم سمتش به رو روم. شدم خيره نامعلوم ای نقطه به ثانيه چند برای و کشيدم موهام توی دستی کالفه

 .بشه استفاده هام طرح ی همه از خواممی من اما-

 :زد کمرش به رو دستش

 داريم کم دختر يک خوب-

 .کنيممی پيدا-
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 !باشه شتهدا رو خواييممی ما که شرايطی که کنيم پيدا آبی چشم دختر يه بگرديم که نداريم وقتی ما.رامتين شه نمی-

 توی تونستمی اون اما. بست نقش شممچ جلوی بهار مظلوم ی چهره؟ آبی چشم دختر؛کشيدم موهام توی دستی کالفه

 :گفتم و انداختم بابک به نگاهی؟ بگيره ياد رو مدل يه های تکنيک و روش و راه کم مدت اين

 نیکمی پيدا خواييممی که رو دختری همون گردیمی ریمی خودت. بشه مدل بدم اجازه عمرا بهاره منظورت اگه... ببين-

 !اخراجی وگرنه

 !بود مناسبی مورد تهديد برای اما؛ کردم نمی اخراجش وقت هيچ که من. کردمی نگاه بهم بهت با

 بلمقا بهار و رايان. بردم سالن به رو ها کاموا. رفت و کرد خداحافظی "باشه" از بعد و کشيد موهاش توی دستی کالفه

 رفت ندب نطقش کارم اين با که کردم پرت بهار بغل توی رو ها کاموا حرص با. کردندمی صحبت هم با و بودن نشسته هم

 : گفتم حرص با و کردم تر غليظ رو ابروهام بين اخم.  کرد نگاه بهم بهت با و

 !بيايی در عالفی اين از که آوردم کاموا برات-

 :گفت کنه مهار رو بغضش کردمی سعی که درحالی و کرد نگاهم دلخوری با

 !خونهمی تونبرا رايان آقا دوما بودم خواسته ازتون خودم اوال-

 :وپيدت بهم و انداخت بهم غضبناکی نگاه رايان. رفت باال ها پله از دو با و شد بلند مبل روی از حرف اين گفتن از بعد و

 دمش متاسف خودم برای بار اولين برای! باشه احمقانه رفتارهات و کارهات انقدر کردم نمی فکر. ای بچه خيلی رامتين-

 !برادرتم که

 حضور اجرا شب توی خواننده عنوان به کرد خواهش ازم اومد خاصيت بی توی خاطر به... تو خاطر به اخد بنده بهار

 تحواس اما؛ نگفتم هيچی کردی توهين چی هر حاال تا! ترسنمی ازت همه نکن فکر؟ کردی کار چی تو اما؛باشم داشته

 !کنی فتارر خواست دلت طور هر کسی هر با دم نمی اجازه اين از بعد. کن جمع رو

 : زد فرياد جا همون از و رفت ها پله سمت به و شد بلند مبل روی از عصبانيت با
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 !سال به نه عقله به بزرگی.شدی بزرگ يعنی سالته سی نکن فکر-

 نمی دلم و بودم عاشق فقط من؟ بود بچگانه من رفتارهای. بودم انداخته پايين رو سرم زدمی حرف که مدتی تمام

 بزرگ خودش کردمی فکر... بچه گفتمی من به هه؟ بود زيادی ی خواسته اين.کنم قسمت کسی با رو بهار خواست

 آشپزخونه سمت به رو نگاهم. ناليدم و گذاشتم درد محل روی رو دستم. کشيدمی تير گردنم و بودم عصبی! شده

 : گفتم عصبانيت با! شدم شوکه فرناز متعجب های چشم ديدن با که چرخوندم

 ؟جايی اين کی از تو-

 :گفت لکنت با و برداشت عقب به قدمی ترس از

 !اومدم...اوم... تازه...ت-

 تيکه هر و شکست مهيبی صدای با بشقاب. کوبيدم زمين روی قدرت تمام با و برداشتم رو ميز روی ای شيشه بشقاب

 : گفتم و زدم پوزخند! شد پرت جايی يه به ش

 !کن جمع هم رو اينا اومدی که حاال-

 ویت انقدر. خواستمی طوالنی استراحت يه دلم.برداشتم پله سمت به قدم چند. کردمی نگاهم شده گرد های چشم اب

 اتاقم سمت به خون در غرق پای همون با و نشدم رفت فرو پام توی که ای شيشه تيکه متوجه که بودم غرق افکارم

 !رفتم

*** 

 :بهار

 به گاهین. کنهمی رفتاری بد من با هميشه اون اما؛ کنممی کاری همه خاطرش به من. نکنم گريه که گرفتم رو خودم خيلی

 جتا به! کنم پرت رو حواسم گردن شال بافتن با شدمی شايد. دادم فشارش خودم به و انداختم رنگ ای قهوه کاموای

 .بستم رو هامچشم درد با و دادم تکيه تخت
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 که گفتم آرومی "بفرماييد" و کردم باز رو هامچشم در تق تق صدای با. شد جاری امگونه روی چشمم ی گوشه از اشکی

 !نشنيدم هم خودم

 رو پتوی سمت به رو نگاهم و کردم جور و جمع رو خودم. نشست تخت روی کنارم و شد اتاق وارد رايان و شد باز در

 .دادم سوق تختی

 وندمپوش هام دست با رو صورتم. ترکيد بغضم تا کرد نگاهم انقدر. زد زل هامچشم توی و کشيد باال رو امچونه دست با

 رو هاماشک هاش سرانگشت با و کرد جدا صورتم از ماليمت با رو هام دست. کردم خفه هام دست توی رو هقم هق و

 : گفت آروم.کرد پاک

 ؟بهار -

 :گرفتم رو بودن شدن جاری ی آماده که هايی اشک

 ؟بله -

 .ببخشيش اميدوارم. هستی عاقلی ردخت تو اما؛ ست بچه خيلی رامتين-

 کشيدم باال صدا و سر با رو بينيم آب

 !کنهمی باهام خوادمی دلش کاری هر اونم و ميام کوتاه برابرش در هميشه.منه تقصير همش-

 امشونه روی رو دستش و زد مهربونی لبخند. گفتم رايان به نسنجيده و نجوييده رو هام حرف و آخر سيم به بودم زده

 : اشتگذ

 !باشه داشته جبران برای فرصتی روز اون اميدوارم فقط.شهمی اشتباهاتش متوجه روزی يه باالخره-

 دستم توی کاموای به رو نگاهش. دادم تکون سر هاش حرف تاييد برای اما؛نفهميدم هاش حرف از چيزی که اين با

 :دوخت

 ؟چيه واسه کاموا اين حاال-
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 : گفتم و کردم نوازشش انگشت سر با؛انداختم بهش اهینگ و کردم جدا خودم از رو کاموا

 !کردم طراحی جديد مدل يه. ببافم گردن شال خوام می-

 :انداخت باال ابرويی

 ؟ ببينم شه می-

 ینگاه بود کرده ريز هاشو چشم که حالی در.دادم نشونش رو برگه. شدم بلند تخت روی از و دادم تکون سر لبخند با

 : وگفت انداخت بهش

 !استيگماته هامچشم آخه؛ کردم ريز انقدر رو هامچشم من ببخشيد -

 :کرد نگاهش تر دقيق

 !جالبيه مدل-

 : داد ادامه دوباره طوالنی نگاه يه از بعد. کردم تشکر لب زير

 !شدمی تر سرد هم اين از نبود اونتاريو ی درياچه اگه. داره سردی بسيار های زمستون تورنتو-

 !ودمب کرده فراموش حدودی تا رو پيش دقيقه چند ی قضيه و بود شده گوش وجودم تمام. گذاشتم ماچونه زير رو دستم

 ؟دونی می، کنی نمی حس رو صورتت پوست ديگه،  کنی طی مسافت بيشتر متر صد از اگه هاش زمستون توی-

 : پرسيدم و انداختم باال ابرويی

 ؟سرده حد اين در يعنی-

 . داد تکون سر

 !مياد برف اوقات اکثر که هم ها زمستون. بارونيه هاشم تابستون حتی-
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 :کوبيدم بهم رو هام دست

 !برفم عاشق من-

 .کرد فرو شلوارش جيب توی رو هاشدست از يکی و شد بلند تخت روی از

 !بازی برف بريم شو حاضر پس-

 : گفت که کردم نگاهش تعجب با

 !کنم جبران رو رامتين بد رفتار خواممی کن فکر-

 : گفت رفتمی بيرون اتاق از که طور همين! شد عسلی ايش قهوه های چشم که زدم نمايی دندون خندلب

 منتظرتم پايين بيا شدی حاضر-

*** 

 يدند با!  بودم شده موها اسکی شبيه سفيد دار خز کاله اون با. رفتم بيرون اتاق از و انداختم خودم به رو نگاه آخرين

 : گفتم تعجب با دبو کشيدن تی مشغول که فرناز

 !که بود تميز؟ کشیمی تی چی برای-

 :گفت و کرد پاک دست پشت با رو پيشونيش عرق

 !بود ريخته زمين روی باال تا ها پله جلوی از رامتين خون-

 : يدمپرس نگرانی با و دادم تکيه ديوار به کرختی حالت با. رفت باال قلبم ضربان زد زنگ گوشم حرف اين شنيدن با

 ؟کجاست االن؟ چی رامتين گفتی؟ هشد چی-

 :زد فرياد و انداخت زمين روی رو تی عصبانيت با فرناز
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 !خورده رو خدا چوب.ست زنده نمرده نترس؟ شیمی نگرانش تو و کنهمی خردت همش.احمق-

 : گفت و کشيد پوفی امشده گشاد های چشم ديدن با. فشردم ديوار به بيشتر رو خودم ترس از

 !سالمه االنم بريده پاش مرگش خبر-

 کارش مشغول و داد تکون تاسف روی از سری فرناز. کردم شکر رو خدا لب زير و دادم بيرون رو امشده حبس نفس

 از! کرد صلب ازم رو کاری چنين ی اجازه غرورم اما؛ بشم مطمئن رامتين حال بودن خوب از و برم خواستمی دلم. شد

 : گفتم رايان به رو و کردم مرتب دستم توی رو دارم خز های کش دست؛ رفتم پايين ها پله

 !ام آماده من-

 :کرد اشاره جلو به و انداخت بهم آميزی تحسين نگاه

 .بفرماييد-

 خوش طرع و بود پوشيده مشکی کتان شلوار همراه شيک مشکی پالتوی رايان. رفتيم رامتين ماشين سمت به هم همراه

 که مدتی تمام و بودم دستش روی مشکی صفحه ساعت اون عاشق! کردمی دخو بی خود از رو من بود زده که بويی

 !بود ساعتش به چشمم کردمی رانندگی

 سبتان ی گلوله و نشستم زانوهام روی. شدم پياده ماشين از وقت فوت بدون و کردم نگاه برف از پوشيده ی منطقه به

 .کردم درست بزرگی

 باز آروم رو هام پلک! رسيد گوشم به ای مردونه "آخ" صدای که کردم پرتش وجل به قدرتم تمام با و بستم رو هامچشم

 التوشپ از قسمتی روی و بود ايستاده مقابلم درست و بود پالتوش جيب توی هاش دست از يکی که رايان ديدن با.کردم

 !کشيدم "هينی" بود نمايان برف آثار

 :گذاشتم دهنم جلوی رو هام دست

 !ببخشيد وای-
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 فرود صورتم وسط درست بودم نداده خالی جا اگه که کرد پرت سمتم به ای گلوله هوا بی و زد نمايی ندوند لبخند

 : گفتم آويزون ای لوچه و لب با! اومدمی

 ؟بزنين رو من خواستين می-

 :اومد جلو و زد نمايی دندون لبخند

 !بود شوخی نه-

 : گفتم و دادم تکون سر

 ؟کنيم درست برفی آدم ميايين-

 : گفت و نشست ها برف ویر

 ؟کنم درست برفی آدم بيام سنم اين با من-

 :گفتم و نشستم کنارش مشتاقانه همين خاطر به؛بود نگفته چيزی سنش به راجع حاال تا

 .بزرگترين رامتين آقا از دونممی که اين خاطر به اونم! يک و سی فوقش؟ سالتونه چند مگه-

 :گفت و داد خراش ناخنش با رو برف از تيکه

 !سالمه 41 -

 :گفت و خنديد که کردم نگاهش باز دهن با

 ؟کنيم درست برفی آدم بريم؟ چيه-

 :بردم باال تسليم حالت به رو هام دست

 !بديم انجام دارين دوست شما که کاری هر اصال. نيست شما سن مناسب برفی آدم ساختن! شماست با حق-
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 .کرد مرتبشون و کشيد موهاش توی دستی

 ؟خريد بريم! خريدم شقعا من-

 نگاه از. بودند تر روشن فاصله اين از؛ انداختم،بود شده خيره هامچشم به رحمانه بی که، ايش قهوه های چشم به نگاهی

 : گفتم و شدم دستپاچه اش خيره

 ؟نشين خيره بهم کنيدمی صحبت باهام وقتی شه می-

 : پرسيد تعجب با

 ؟چرا-

 :دادم جواب صادقانه

 !شهمی پرت حواسم آخه-

 : گفت و خنديد

 ؟بد يا خوبيه ی نشونه اين وقت اون-

 !دونم نمی هيچی... دونم نمی-

 :گفت سريع افتادم ای بدمخمصه توی ديد وقتی

 ؟خريد بريم. ندادی رو من جواب-

 پس مکن حتشنارا اومد نمی دلم. کردم نگاه رايان به دوباره و انداختم عزيز داشتنی دوست های برف به نگاهی ترديد با

 :کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم

 !بريم-
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 : گفت و زد لبخندی! کرد حلقه بازوش دور و گرفت رو دستم که کردم نگاهش گيجی با. آورد جلو رو دستش

 !کنهمی اذيت هاشون نگاه-

 :کردم اخم

 ؟کی نگاه-

 : گفتم و برداشتم رو دستم! بود ما روی زيادی دافرا بار حسرت های نگاه. کرد اشاره پاساژ مردم به ابرو و چشم با

 !نيست درست اين آخه-

 : گفت و برگشت

 !کنه نمی منتقل رو گرمايی هيچ ضخيمی اين به پالتوی! لباسه روی از -

 :انداختم پايين رو سرم خجالت با

 ...آخه-

 خودش با رو من. افتادم راه به دنبالش و کردم پوفی. کرد حلقه بازوش دور رو دستم دوباره و نداد بهم مخالفت ی اجازه

 نخره هک کردم خواهش ازش و بود زياد قيمتش که اين با! کنم پرو مانتو يه تا کرد مجبورم زياد اصرار با و برد بوتيک به

 !يادگاريه کن فکر تو گفت و خريد اما

! مبرگشتي خونه به کوفته و تهخس آخر در و! اومدمی بهش خيلی که خريد ای نسکافه شلوار و کت يه هم خودش برای

 يمونیپش هاش نگاه از اما؛ پلکيد نمی برم و دور زياد. بود کردن کار مشغول سخت رامتين و بود اجرا شب اولين فردا پس

 روی رو چايی فنجون. نوشتمی کاغذ روی چيزی بود غرق افکارش توی که درحالی و بود پايين سرش. خوندممی رو

 و یمشک های چشم. آورد باال رو سرش و افتاد بود شده حلقه فنجون دور به که دستم به اهشنگ. گذاشتم کنارش،ميز
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 هنوز. کردم حس دستم پوست روی رو هاش انگشت داغی که اين تا نزد حرفی هيچ. دوخت هامچشم توی رو براقش

 .کردم ول رو فنجون زده شتاب رايان صدای با که بودم دوخته نگاهش توی رو نگاهم

 ؟کجايين ها بچه-

 دبو شده رگه دو که صدايی با گم نمی چيزی ديد وقتی. بودم داده دست از رو تکلمم قدرت هاش دست و نگاه داغی با

 : داد جواب معمول حد از تر بلند

 سالن توی-

 به نگاهی. شد وارد قهوه فنجون سه با، بود گذاشته هندزفری هاش گوش از يکی توی که درحالی، رايان بعد چندی

 : گفت و انداخت رامتين فنجون

 !بزن کافی؛ خوره نمی بيداری شب همه اين درد به چايی-

 : گفت و انداخت چايی به نگاهی رامتين. گذاشت ميز روی رو قهوه فنجون دنبالش به و

 !بهتره دنيا های قهوه ی همه از همين-

 ور لبم ذوق با و انداختم پايين رو سرم! دش داغ هام گوش پشت تا هام گونه و ريخت فرو دلم توی چيزی حرف اين با

 .کشيدم دندون زير

 ؟خوریمی بهار-

 :خوردم تکونی بودم فکر توی چون

 ؟چی-

 :گذاشت مقابلم رو فنجون و خنديد رايان

 !کافی بفرما...هيچی-
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 تا ونمزب داغی شدت از! کشيدم سر هوا بی رفتمی رژه مخم توی که زيادی افکار و گيجی دليل به و کردم تشکر لب زير

 و اومدن سمتم به دو هر رامتين و رايان!گرفتم ام معده به رو دستم درد شدت از و شدم نابود.  سوخت معده انتهای

 :زدن زانو مقابلم

 ؟خوبی؟ شدی چی... بهار-

 یسوختگ کم کم! شکره شدم متوجه شيرينش طعم از که ريختن دهنم توی چيزی؟  رايان يا بود رامتين صدای اين

 رو سرش رايان!کشيديم راحتی نفس بود عرق درشت های دانه از مملو تامون سه هر صورت که حالی در و شد رطرفب

 :گذاشت مبل ی دسته روی

 !کشتی رو ما که تو دختر اوف-

 :کرد زمزمه گوشم زير. رفتم فرو آشنا بوی يه با، گرم جای يه توی که بود نشده تموم حرفش هنوز

 ؟کردممی کار چی تو بدون اومدمی سرت باليی اگه؟ آخه ینيست خودت مراقب چرا-

 به ريزی ی سه*بو و فشرد خودش به تر محکم رو من. شدمی تر گشاد لحظه هر هامچشم هاش حرف شنيدن با

 .کرد جدا ازم رو رامتين رايان که بودم افتادن پس حال در کم کم! زد امشونه

 !نيستا آب اونور جا اين داداش-

 ویب. مونده باقی لباسم روی تنش گرمای کردممی احساس. شد جدا ازم حرص با و انداخت بهش برزخی گاهین رامتين

. بدم يرونب رو کننده مدهوش بوی اين بازدمم با و بکشم نفس خواست نمی دلم وجه هيچ به؛ بود بينيم توی هنوز عطرش

 :کوبيد هم به رو هاشدست رايان

 ؟بهتری-

 !بشم مهم برادرش و رامتين برای انقدر روزی کردم نمی فکر وقت يچه. دادم تکون سر آروم

 :کرديم نگاهش سه هر اومدمی آشپزخونه طرف از که فرناز صدای با
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 شام بفرماييد-

 :داد باال رو ابروهاش از يکی رايان، ميز روی غذاها گرفتن قرار با. گرفتيم جا ها صندلی سر

 ؟قيمه واو-

 .کرد نگاه رايان به و گذاشت ميز روی رو آب پارچ؛ اومد ميز طرف به ملهج اين شنيدن محض به فرناز

 !نرسيد ذهنم به ای ديگه چيز.ببخشيد-

 :گفت بهش خطاب رايان

 !منه ی عالقه مورد غذای قيمه-

 مقابل در هک اين از احتماال. کردمی نگاه فرناز به رفته باال ابروهای با رامتين! گفت "خداروشکر" لب زير و زد لبخند فرناز

 !بود کرده تعجب خوردمی رو رامتين زبونش با ولی، بود آروم رايان

*** 

 :رامتين

 .کشيدم موهام توی دستی کالفه

 !نيست خبری هنوز اجرا اول شب بيايی نيست الزم-

 ؟کنی خوری تک خوایمی رامتين.بيام دارم دوست من اما-

 ادیزي اما؛ باشه کوبنده لحنم کردم سعی! کرده اذيت و آزار به شروع نيومده هنوز؛ لعنتی.سابيدم هم روی رو هام دندون

 !شد خشن

 !کنممی قلم رو پاهات جفت تهران اومدی پاشدی.بينمتمی اجرا دوم شب السا ببين-
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 : زد جيغ

 روز ود؟ گذرهمی خوش تنهايی؟ زنیمی حرف طوری اين بهارم با ببينم؟ خانمه يه با کردن صحبت طرز چه اين رامتين-

 .کردی فراموش رو خودت حدود و حد کردم ولت

 : زدم فرياد و پريدم حرفش توی؛ کرد فوران يهو بود شده تلنبار دلم توی ماهه چند که هايی حرف

 می.نداره ربطی هيچ تو به زنممی حرف چطور بهار با و کنممی کار چی تهران من که اين.بفهم رو دهنت حرف و شو خفه-

 !من نه تويی کرده فراموش رو حدودش و حد که اونی که اين مثل؟ بينی

 خشک گلوم و زدممی نفس نفس خشم شدت از. انداختم تخت روی و کردم خاموش رو گوشی هام حرف اتمام از بعد

 از مخيال. کشيدم سر الجرعه رو بخش آرامش و بدبو مايع اون و کردم استفاده هميشگی مسکن از آب جای به. بود شده

 !نبوديم تنها ديگه چون بود راحت بهار بابت

 بارون صدای. نشدم خنک هم باز اما آوردم در رو رکابيم و پيرهن.بود شده گرمم و زدمی بيرون حرارت هام گوش از

 يرز شدن خيس به عجيبی ميل. باره می بارون داره شدم مطمئن تا زدم پلک بار چند و ايستادم پنجره کنار. اومدمی

 .رفتم حياط به لباس بدون. داشتم بارون

 مک درونيم التهاب از نتونست هم سرما اين اما؛ وزيدمی هم سردی و ناک وحشت باد باريدمی که شديدی بارون همراه

 بود هگرفت فرا رو جا همه تاريکی. کردم نگاه برگ و شاخ پر و بلند هايی درخت با، تاريک حياط به و چرخوندم چشم! کنه

 : گفت آروم که زمزمه به شبيه؛ شنيدم صدايی! بود ماه نور کردمی روشن رو زمين که نوری تنها و

 ...رامتين-

 روی و ترف سياهی هامچشم که ببينم رو صدا صاحب و برگردم خواستم.نبود تشخيص قابل اما داشت دلنشينی صدای

 .افتادم زمين

*** 
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 :بهار

 دونم ینم. زدم صداش آروم. رفتم حياط سمت به بود تادهايس بارون توی برهنه تن با ها ديوونه مثل که رامتين ديدن با

 خودش دور.نبود عادی حرکاتش! رامتين بگم.آقا بدون؛ کنم صداش راحت شده که هم بار يک خواستمی دلم اما چرا

 .کردمی نگاه اطرافش به و چرخيدمی

 : زدم صداش بود شده شديد بارون

 ؟رامتين-

 نفس نفس وحشت از که حالی در و نگرانی با. افتاد زمين روی و شد بسته هاش چشم لحظه آخرين در اما برگشت

 تاقا سمت به سريع هايی قدم با اومدم در شوک از وقتی. بودم شده خيره بود افتاده حياط وسط که رامتين به زدممی

 :زدم جيغ بودم گذاشته سرم روی رو عمارت که درحالی و دويدم رايان

 ...افتاد رامتين آقا... رايان آقا-

 .کوبيدم در به رو مشتم و رسيدم اتاقش در به

. شد نمايان درگاه توی رايان و شد باز در يهو. کردمی تار رو ديدم و بود شده جاری هام گونه روی وقفه بی هام اشک

 : گفت ای رگه دو صدای با انداختم پايين رو هامچشم نبود تنش لباس چون

 ؟شده چی-

 :برگشت.زدم صداش که بره لباس بدون خواست می. کردم تعريف اشبر رو چيز همه گريه با

 ؟بله-

 .سرده بيرون بپوشين لباس-
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 با.پوشيد راه توی رو لباسش، رفتمی حياط سمت به که طور همين؛ آورد خودش با شرتی تی و رفت اتاقش سمت به

. نبود خوب چندان حالش اما، اومد وشه به که نکشيد طولی. گذاشتيم تخت سر و برديم اتاقش توی رو رامتين هم کمک

 : ناليد دارش خش و گرفته صدای با. کردمی برابری آتيش ی کوره با و بود کرده تب

 ؟السا-

 ... که بودم فکرها همين توی هنوز.زدمی صدا طوری اين رو من هم بار يک کاش. شد اشک از پر چشمام

 ؟بهار-

 : زد بل دوباره که بودم خيره عرقش از خيس صورت به

 ؟بهار-

 .کرد باز رو هاش چشم آروم. نکردم کاری هيچ. کرد دراز سمتم به رو دستش که رفتم تختش طرف به

 بدجور اينکه مثل.  شد هم در اشچهره داد قورت که رو دهنش آب. انداخت بودم خيره بهش بهت با که من به نگاهی

 !بود خورده سرما

 : فتمگ و کردم نگاه بود ايستاده سرش باال سينه به دست که رايان به. يدخواب پهلو به و انداخت تخت روی رو دستش

 !هستم مراقبشون من بفرماييد شما-

 .اومد جلو و داد تکون سر

 ...نبودی اگه... بهار مرسی-

 :  گفتم.بود دهنده آزار هم بهش کردن فکر حتی.بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 !بود وظيفه؛ نکردم کاری-
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 "بهار" اسم گاهی که شيرينی های هذيون به و بودم بيدار سرش باال صبح تا. رفت بيرون اتاق از و زد کمرنگی لبخند

 !دادم گوش کردمی خودنمايی توشون

*** 

 و باغ اون به رفتن برای دلم. بود شده خوب کامال بود زده که قوی های آمپول لطف به رامتين حال. بود اجرا اول شب

 خدا خدا دلم توی! بذارم درميون رامتين با رو موضوع اين خواست نمی دلم اصال اما؛ زدمی پر سن روی رامتين ديدن

 شنيدم رو رامتين صدای که بودم فکر توی. برم باهاشون که بخواد ازم خودش که کردممی

 ؟نشدی آماده چرا بهار-

 :  پرسيدم تعجب با و بستم رو نارنجيم جلد دفتر

 ؟چی واسه-

 .باشی داشته حضور اونجا ها طراح از يکی وانعن به بايد هم تو-

 گره هم توی ابروهام يهو. گرفتم دندون به رو پايينم لب خوشحالی از و زدم لبخند. کردندمی آب قند کيلو کيلو دلم توی

 : گفتم نباشه مشخص لحنم توی حرص کردممی سعی که درحالی و خورد

 ؟چی السا پس-

 !کافيه. هست باباش-

 :برگشت يهو اما، رفت بيرون اتاق از و کرد گرد عقب

 ؟بافتی رو بود کروات مدل که گردن شال اون راستی-

 ویر رضايت روی از لبخندی و انداخت بهش نگاهی. کشيدمش بيرون کمد توی از و دادم تکون سر "تاييد" معنی به

 .بست نقش هاش لب
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 !عاليه-

 رفتم ور هام ناخن با و انداختم پايين رو سرم

 ...فقط ممنون-

 : پرسيد که کردم نگاه منتظرش های چشم به و آوردم باال رو سرم آروم

 ؟فقط-

 :انداختم پايين رو سرم دوباره

 !رايان آقا به بدينش شد تموم باهاش کارتون که اين از بعد فقط-

 : گفت تلخ

 ؟چی واسه-

 .سرده خيلی کنن می زندگی رايان آقا که جايی اون شنيدم آخه-

 و پوشيدم يخی جين شلوار با همراه مشکی باز جلو مانتوی. رفت بيرون اتاق از و داد فشار هم روی رو هاش لب حرص با

 متمس به ديدنم با رايان. رفتم بيرون اتاق از و نشوندم صورتم روی رنگی کم آرايش. کردم برانداز آينه توی رو خودم

 و ودب گذاشته باز رو اولش ی دکمه سه، دو که يریش سفيد پيرهن؛ انداختم شيکش های لباس به نگاهی. برداشت قدم

 :کشيد لباسش به دستی.  مشکی چرم کاپشن

 ؟قشنگه لباسم-

 : گفتم و پاشيدم روش به لبخندی

 !خيلی-

 :گفت و کرد آناليز رو پام نوک تا سر از. کرد بسته و باز بار يک رو هاش چشم و زد لبخندی
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 !قشنگه خيلی هم تو های لباس-

 :شنيدم رايان سر پشت از رو رامتين صدای.کردم رتشک لب زير

 ؟اين آماده شما-

 مثل که یآب پيرهن يه. بود تنش تولدش برای که بود پوشيده رو لباسی همون. ديدم رو رامتين تازه من و رفت کنار رايان

 اام؛ رفت پايين ها پله از نرايا. برگردوندم رو روم و کردم اخم ناخودآگاه! بود گذاشته باز رو اولش ی دکمه سه،دو رايان

 روی رو دستش! نه رايان اما؛ بود مهم برام رامتين پوشيدن لباس طرز که بود عجيب. بود سرم پشت هنوز رامتين

 گوشم رزي. شد پر مخصوصش عطر از بينيم و شد حبس امسينه توی نفس! شد نزديک بهم پشت از و گذاشت امشونه

 : کرد پچ پچ

 ؟دهمي معنی چه اخم اين-

 يک اب و زد کجی لبخند هاش دکمه ديدن با و کرد دنبال رو نگاهم مسير. انداختم بازش های دکمه به نگاهی و برگشتم

 !بست رو ها کمه دست

 :آورد صورتم جلوی و کرد خم رو سرش. شدم خيره زمين روی پارکت به و نياوردم تاب خودم روی رو اشخيره نگاه

 ؟خوبه حاال-

 : گفت و کرد ای خنده تک. گفتم کوتاهی "بله " اومدمی بيرون چاه ته از رانگا که صدايی با

 !منتظره رايان بريم-

 پايين اه پله از شد پنهان ديدم از وقتی و کردم اش بدرقه نگاه با پشت از. رفت پايين تند تند رو ها پله و شد رد جلوم از

 زا عظيمی حجم ديدن با. بود شده روشن روز مثل المپ و افکن ورن همه اون وجود با اما؛ بود تاريک هوا که اين با.  رفتم

. ودب گذاشته تاثير اعصابم روی موضوع اين و لرزيدممی اراده بی! کرد نفوذ استخونم مغز تا اضطراب و استرس مردم

 .دوختم چشم سن به منتظر و نشستم صندلی ترين نزديک روی
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 رو سرم و خزيدم پتو زير. افتادم تخت روی و کردم پيدا رو مسيرم، بودم هداشت نگهشون باز زور به که هايی چشم با

 .کردم فرو بالش توی

 چيز همه. بود گوشم توی جمعيت تشويق صدای هم هنوز.کردمی اذيت رو هامچشم ها دوربين فالش و نور آثار هنوز

 رو اسمم که موقعی. بود مشخص حضار ی چهره از رضايت و بود نظير بی ها لباس مدلِ. برد شده برگزار خوب خيلی

 رو هامچشم!بيوفته برام اتفاقی چنين روزی که کردم نمی رو فکرش وقت هيچ. ديدممی ابرها روی رو خودم، خوند

 رايان ندلنشي صدای و کردمی نگاهم تحسين با که هايی چشم. بست نقش هامچشم جلوی مشکی ی تيله تا دو.بستم

 : خوند و زد زل بهم که لحظه اون

 !ست کشنده اما آبی چشم عـشق-

 تا دش کشيده پايين بار هزار که لباسی اون ياد. دادمی تکون خوندن موقع که پايی اون ياد. داشت که زيادی استرس ياد

 مشبا اتفاقات انقدر. رفتندمی رژه ذهنم توی همه و همه، کشيد اجرا از بعد که راحتی نفس اون ياد. نشه مشخص بدنش

 يستادها سرم باال. کردم باز رو هامچشم رامتين صدای با. رفتم خواب به و شدند سنگين هام پلک تا شد مرور نمذه توی

 دقت چی هر اما؛ دادم گوش هاش صحبت به و دادم تکيه تخت تاج به. کردمی نگاهم خواب از خمار های چشم با و بود

 هزارم بار برای! شد نمی خارج ازش صدايی اما؛ خوردمی نتکو که ديدممی رو هاش لب فقط. شنيدممی کمتر کردممی

 :  پرسيدم

 ؟چی-

 :گفت و کشيد موهاش توی دستی کالفه

 حاضر داری دوست اگه. بيارم رو اينا مامان فرودگاه برم خواممی ديگه ساعت يه تا... کنممی تکرار رو حرفم آخره بار-

 .بريم که شو
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 وقذ با! شدم متوجه باالخره تا کردم حالجی خودم پيش بار چند رو حرفش. رفت ونبير اتاق از حرف اين گفتن از بعد و

 :کوبيدم بهم رو هامدست

 !اومد مامانم جون آخ-

 من با ازب رامتين و اومدمی السا! شد ناپديد کم کم السا يادآوری با که کرد می خودنمايی هام لب روی گشادی لبخند هنوز

 .کوبيدم بالش ویر رو مشتم. کرد می رفتاری بد

 !لعنتی-

 انيهث چند. زدم در به تقه چند و رفتم رايان اتاق سمت به شدنم حاضر از بعد. باشه نداده خبر رايان به که زدممی حدس

 : گفت اش شده رگه دو صدای با تا گذشت

 ؟جانم-

 :گفتم و کردم تر نزديک در به رو سرم

 .شين حاضر يندار دوست اگه.ميان خانم اشرف ديگه ساعت يه تا-

 روم! شدممی پرت بغلش توی حتما بودم نگرفته رو خودم موقع به اگه. شد باز در يهو که بود چسبيده در به سرم هنوز

 افتاد زمين روی رامتين که شب اون درسته. بستم رو هامچشم ش برهنه ی باالتنه ديدن با که برگردوندم طرفش به رو

 اما؛ نداد بهم کشيدن خجالت برای فرمانی مغزم که بودم زده هيجان و نگران قدران اما؛ بودمش ديده وضع اين با هم

 !کردمی گز گز پوستم و سوختمی داغی از هام گونه،االن

 : پرسيد

 ؟ شد چی-

 : گفتم خجالت با

 !لباستون-
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 زدمی رو مون ونهخ در کسی که ها موقع اون.افتادم هام بچگی ياد! شده مخفی در پشت ديدم که کردم باز رو هامچشم

 با!بينن نمی رو موهام ديگه کردممی فکر و آوردممی بيرون در الی از رو سرم و در پشت رفتممی نبود سرم روسری چون

 :گفت، بود مشهود درش خوشحالی که صدايی

 ؟واقعا-

  :دادم جواب و زدم لبخند.بودن ريخته پيشونيش روی نامرتب و شلخته که رفت موهاش سمت به نگاهم

 !بله-

 اتاقش توی رو خودم اراده بی! شنيدم رو دادش صدای در شدن بسته محض به ولی؛ رفت داخل سرعتی چه با دونم نمی

 و رفتم لوج دستپاچه! پرهمی پايين و باال کنده سر مرغ مثل و بود گرفته دستش توی رو انگشتش که ديدم و کردم پرت

 :پرسيدم

 ؟رايان آقا؟ شد چی-

 :گفت بود شده جمع هاش چشم توی اشک که حالی در

 !نترس؛ خوبم؛ خوبم-

 :گفت و خنديد درد با. کردم نگاه بود شده تا که دستش به پريده رنگ با

 !در الی موند... نيست چيزی نباش نگران-

 هک حالی در و کردم نگاه انگشتش به کرده بغض. کرد نگاه انگشتش به، بود شده جمع اشچهره درد از که درحالی و

 تلفظ بقيه با متفاوت رو هاش "الم" چقدر"که کردم فکر موضوع اين به کنم مهار رو هام پلک لرزش کردممی عیس

 :گفت چشمم توی شده جمع اشک ديدن با و کرد کج رو سرش رايان "!کنهمی

 !نداره آفت که بم بادمجون... خدا به خوبم-
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 به رو ينمپاي لب؟ بودم تنها اتاقش توی من و نبود تنش لباس زهنو.  افتاد کار به مغزم تازه خوبه که شدم مطمئن وقتی

 وارد زدن در از بعد و آوردم براش چسب بسته يه و دويدم اتاقم طرف به؛ اومدم بيرون اتاقش از و گرفتم گاز شدت

 .تبس دستش دور و کرد تشکر. دادم دستش به رو چسب! بود پوشيده رو لباسش دفعه اين خداروشکر! شدم اتاقش

 :داد تکون رو انگشتش نگرانم هم هنوز ديد وقتی

 !خوبه... ببين-

 :ايستاد در جلوی آماده و حاضر زود خيلی. گفتم "خداروشکر" لب زير و کشيدم راحتی نفس

 !بريم م آماده من-

 طرفم به رو روش.کشيد موهاش توی وار شانه دستی و کرد مرتب رو کمربندش سگک.اومد بيرون اتاق از رامتين

 .پريد باال ابروهاش رايان ديدن با که گردوندبر

 ؟کرد خبر رو تو کی-

 .برد فرو جيبش توی رو هاشدست از يکی رايان

 ؟چرا؟ بردی نمی رو من نبود بهار اگه-

 :گفت رايان سوال به توجه بی و برگردوند رو روش رامتين

 !شد دير بريم-

 توی رو هاش هندزفری تفاوتی بی با رايان،من برخالف! ردکمی رو کار همين هميشه.شدم ناراحت کارش اين از خيلی

 !رفت پايين ها پله از و کرد فرو هاش گوش

*** 

 به و دش پيدا جمعيت بين از خانم اشرف.  بودم افتاده هام ناخن جون به رحمی بی با و بودم ايستاده رامتين و رايان وسط

 ذوقی با انمخ اشرف! خانم اشرف به رايان و بود خيره جلو به یخنث خيلی رامتين! دويد سمتمون به تقريبا ديدنمون محض
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 خانم اشرف و رايان به نگاهم. گرفت آغوش در رو رايان، بود زده حلقه هاش چشم توی شوق اشک که حالی در،آشکار

 !برگشت سرم اراده بی السا صدای با که بود

 رو ونش عاشقونه های نگاه نتونستم اما! شنيدم رو گردنم "تيريک تيريک" صدای که بود ناگهانی انقدر حرکت اين

 هب؛ ريخت امگونه روی اشکم، شدمی تر نزديک بهمون لحظه هر که مامان ديدن با! برگردوندم رو نگاهم و کنم تحمل

 رو خوبش بوی و دادم فشارش خودم به! کردم پرت بغلش توی رو خودم بياد خودش به تا و کردم تند پا سمتش

 :گفت و زد مهربونی لبخند که بوسيدم رو اشگونه!بود شده تنگ براش دلم چقدر .کردم استشمام

 ؟قشنگم دختر خوبی-

 : دادم جواب و کردم پاک دست پشت با رو هاماشک

 ؟باشم بد و ببينم رو شما شهمی مگه-

 :بوسيد رو امگونه

 عزيزم بشم فدات-

 ویت از رو دستش؛ زد برق هاش چشم رايان ديدن با. کرد هنگا رامتين و رايان به، بود دستم توی دستش که طور همين

 :کرد خم سری. رفت رايان سمت به و آورد در دستم

 پسرم سالم-

 مامان سمت به و شد جدا خانم اشرف از لحظه چند از بعد. شد خيره مامان به و گرفت خانم اشرف از رو نگاهش رايان

! ردمک نگاه دادمی نشون نامحرم و محرم به نسبت که هايی سيتحسا و مامان به تعجب با! گرفت آغوشش توی و رفت

 .کنم نگاه خانم اشرف به و بگيرم چشم رايان و مامان از شد باعث خانم اشرف صدای که

 : گفت و زد لبخندی

 ؟عزيزم خوبی-
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 . گرفتم دندون به رو پايينم لب! نکردم سالم بهش شدم متوجه تازه

 !سالم... کنم سالم ونبهت رفت يادم ببخشيد خاله وای-

 : گفت و کرد ای خنده تک

 ؟نکردن اذيتت که پسرها عزيزم سالم-

 : گفتم و انداختم دوتاشون هر به نگاهی

 !گلن-

 یخودخور درون از و بود شده آويزون رامتين به که بود السا به حواسم تمام اما؛کردممی نگاه خانم اشرف به که درسته

 .کردممی

 ؟نه يا کردن يتتاذ که اينه منظورت-

 :زدم نمايی دندون لبخند حرص با

 !نه اونا اما باشم کرده اذيت رو اونا شايد من؟ اذيتی چه نه-

. ردمک نگاه السا و رامتين به و کردم استفاده فرصت اين از. کرد نگاه تاشون دو هر به و گفت "بشم فداشون" لب زير

 هم توی هاش اخم يهو که زدمی حرف کی با دونم نمی. گرفت فاصله السا از و آورد در جيبش توی از رو گوشيش رامتين

 .رفت السا سمت به و!کرد قطع حرص با رو گوشی و رفت

*** 

 :رامتين

 ندچ از بعد.شدممی مطمئن السا با اش رابطه از بايد. کردم لمس رو "آريان اميرسام" اسم و آوردم در جيبم از رو گوشی

 :داد جواب بوق
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 ؟بفرماييد-

 !دارم کار باهاشون. بيام من تا کنيد جمع باغ توی رو ها بچه کنيد لطف آريان ایآق-

 : گفت و کرد من من کمی

 !فردا برای بذاريد ممکنه اگه-

 :کشيدم موهام توی دستی

 ؟طور چه-

 !ماجرام اين درگير شب تا و گردهمی بر سفر از دوستانم از يکی امروز-

 :غريدم امشده کليد ایه دندون الی از و کردم مشت رو دستم

 !فردا تا-

 .کردم قطع رو تماس و

 و ايستاد اشه پنجه روی و زد نما دندون لبخندی ديدنم با. رفتم السا سمت به! کشمتمی السا... لعنتی... لعنتی...  لعنتی

 لحن با !شهب نزديک بهم ديگه بار يک حتی نبودم حاضر. کشيدم عقب رو سرم که اومد جلو امگونه سيدن*بو قصد به

 : گفتم جدی

 !ام خسته خيلی.بريم-

 ویر هام دست با که طور همين! افتاد راه به خروج در سمت به من از جلوتر بلند هايی قدم با و برگردوند رو روش اخم با

 جاشون کردممی حساب طوری هر. کردم نگاه بشن ماشين سوار تا بودن منتظر که جمعيتی به بودم گرفته ضرب فرمون

 : گفت بهار به رو مامان! شد نمی

 !شينيممی عقب هم ما بشينين جلو رايان و تو عزيزم-
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 به اهینگ عصبی. نشست رايان کنار جلو بهار! ننداخت من به هم نگاهی نيم حتی مامان اما؛ کردم نگاه مامان به برزخی

 هام وشگ از و کردممی حس خوبی به رو گردنم رگ تورم. جوييدم رو لبم پوست و انداختم بود بينيشون که کمی فاصله

 سريع بايد. دادم فشار قوام تمام با و کوبيدم گاز روی رو پام عادت طبق شدند سوار که همه. شدمی بلند دود

 !باشن هم کنار زيادی مدت بهار و رايان دادم نمی اجازه. رسيديممی

. شد بلند اعتراضشون صدای؛ کردم شخاموش. رفتمی رژه مخم روی شدمی پخش سيستم از که ای ترانه صدای

 :  گفتم عصبی

 !رفت سرم -

 به اهینگ! نشد خارج کسی از صدايی السا ی خونه به رسيدن تا و کردند سکوت خشمم از شده رگه دو صدای شنيدن با

 یوقت !بود گذشته سال يک ی اندازه به من برای اما؛ بودن رسيده اينا مامان که نبود ساعت يک هنوز.انداختم ساعت

 لمث حسودی، رفت ش صدقه قربون و کرد دلسوزی همه اين بود رايان انگشت روی که کوچيک چسب يه خاطر به مامان

 اون از و شدم بلند مبل روی از آيفون زنگ صدای شنيدن با! خورد رو وجودم از ذره ذره و ريخت سرم روی ها مورچه قوم

. مکرد باز رو در کردممی کنترل رو ام خنده که حالی در آوردمی در کشکل که آرشين ديدن با. شدم دور آور خفقان محيط

 توی رو هاشدست و انداخت بغلم توی رو خودش آرشين در شدن باز محض به. کردم بازش و ايستادم ورودی در مقابل

 :  گفت و کشيد عميقی نفس بود چسبيده بهم که طور همين. کرد قالب هم

 !عطرتم بوی اين عاشق-

 :  گفتم کنم باز هم از رو هاشدست کردممی سعی که لیحا در

 .شدم له، کن ول عمه جون فقط؛ ميدمش بهت -

 :برداشت امسينه روی از رو سرش

 ؟واقعا-

 ؟شدم له که چی-
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 !دیمی بهم رو عطرت که اين نه-

 :  گفتم و زدم کجی لبخند

 آره-

 : گفت و رفت ها پله سمت به فشنگ مثل و شد جدا ازم

 !دارم برش ميرم من پس -

 .برگشتم و دادم تکون تاسف روی از سری

 هاشونبا سری اين ياشار که اين مثل خداروشکر! بود زياد در با شون فاصله تقريبا و بودند راه توی هنوز ويشکا و عمه

 : گفت سالن توی از مامان!بود نيومده

 ؟کيه رامتين-

 :بردم باال رو صدام

 !عمه-

 .رايان و مامان دنبالش به و بود بهار اومد بيرون سالن از که کسی اولين

*** 

 :بهار

 ور نگاهش مسير. شد چراغونی هاش چشم لحظه يه برای و گشت کسی دنبال چشم با و شد وارد قراری بی با ويشکا

 رو حسی هيچ که هايی چشم با و بود کرده قالب هم توی رو هاشدست تفاوت بی که رسيدم رايان به و کردم دنبال

 رو شخود ويشکا! شدم شوکه روم روبه ی صحنه ديدن با که بود رايان به نگاهم هنوز! بود خيره بهش، کرد نمی نعکسم

 شخود از زور به و زد کمرش به ضربه چند فرماليته هم رايان! بود شده آويزون بهش تقريبا و بود چسبونده رايان به
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 شمچ پشت يه از بعد و کرد سالم من با ميلی بی با! نبود آويزون انقدر آويزون،بود آويزون ويشکا که انقدر! کرد جداش

 اب! انداختم باال شونه تفاوت بی من و زد گره هم توی "چشه" معنی به رو ابروهاش رايان. رفت سالن به کردن نازک

 دهز زل در به و بودم آرشين منتظر. رفت سالن به و کرد سالم باهام عادی و خنثی خيلی.کردم سالم هم رامتين ی عمه

 :گفت کن خورد اعصاب پوزخند يه با و ايستاد روم جلوی رامتين که بودم

 !نيومده-

 هم توی رو هاش اخم زارم ی چهره ديدن با رامتين.  شد آويزون م لوچه و لب آرشينه منظورش کردممی فکر چون

 :گفت حرص با و کشيد

 ؟نه ارید دوستش؟ لعنتی فکرشی تو انقدر که کرده کار چی باهات-

 .کردم نگاهش شده گشاد های چشم و رفته باال ابروهای با

 !فرنازه و من دوست بهترين اون... دارم دوستش که معلومه خب-

 :کوبيد ديوار به مشتشو

 !همتون؛ همين ی لنگه همتون! فضوله یدختره اين تقصير مياد سرم چی هر... دونستم می-

 و حالی خوش با. برگردوندم ها پله طرف به رو روم آرشين صدای شنيدن با ؟زدمی حرف چی از رامتين. بودم شده گيج

 :  گفتم و بوسيدمش. کرد بغلم و اومد پايين ها پله از انرژی پر هميشه مثل

 !شدم ناراحت نيومدی گفت رامتين آقا. نيومدی کردم فکر-

 :گفت و اومد جلو تعجب با رامتين حرفم اين با

 ؟بودی آرشين با تو... تو-

 و تانداخ ورودی در به نگاهی آرشين. رفت بيرون عمارت از و گفت "لعنتی" لب زير. دادم تکون سر "تاييد" معنی به

 :گفت حالت همون توی
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 ؟بود چش اين-

 :انداختم باال شونه

 .بقيه پيش بريم! چميدونم-

 ورط همين. شديم سالن وارد هم با و کرد حلقه امشونه دور رو دستش. کرد بسته و باز " تاييد" معنی به رو هاش چشم

 به بهت با !ايستادم منم اجبار به بود من ی شونه روی دستش چون و ايستاد آرشين، رفتيممی راه هم ی شانه به شانه که

 :گفت لب زير آرشين! شدم رايان ی متوجه گرفتم رو نگاهش رد وقتی که بود خيره نامعلوم ای نقطه

 ؟رايان-

 :گفت زدمی برق هاش چشم که حالی در، مهربونی با و اومد جلو رايان

 !عزيزم شدی بزرگ چقدر تو؟ آرشين-

 :کرد دراز طرفش به رو دستش و زد کمرنگی لبخند آرشين

 !خوشحالم ديدنت از-

 هب نگاهم اتفاقی! داد سوق آغوشش سمت به رو آرشين حرکت يه با و انداخت آرشين ی شده دراز دست به نگاهی رايان

 خواستمی. بود گرفته ام خنده! بود افتاده بود زده هاش لب به که جيغی صورتی لب رژ جون به حرص با که ادافت ويشکا

 هي از بعد آخر در و کرد تعارف همه به و آورد ميوه فرناز! داشت حق کامال رايان و رامتين به راجع البته! باشه همه صاحب

 .رفت بيرون سالن از آرشين با جزئی بش و خوش

 : پرسيد و گذاشت ش ديگه پای روی رو پاهاش از يکی خانم فاشر

 ؟کجاست ياشار-

 :داد جواب گرفتمی چاقو با رو پرتقال پوست که طور همين، رامتين ی عمه، خانم فريبا
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 .شب شنبه پنج برای کنيم دعوتتون اومديم. بود همين اومدنمون دليل اتفاقا؛ نامزديشه کارهای دنبال ياشار-

 : گفت لحنش توی ناباوری با و رفته باال ابروهای با خانم اشرف

 !مبارکه-

 :گفت و داد تکيه مبل به و کرد قالب هم توی رو هاش انگشت. بود نشسته کنارم رايان.رفت پايين مبل

 !اومدمی کاش ببينمش داشتم دوست خيلی. باشه مبارک-

 :پاشيد لبخند روش به خانم فريبا

 .بزنه سر يه گممی بهش شد متمو که کارش بره قربونت عمه-

 :داد تکون سر رايان

 .کنيدمی لطف-

 :گفت دادمی تاب و پيچ هاش دست به که طور همين و گذاشت دهنش توی پرتقالی تيکه خانم فريبا

 ؟بزنيم باال آستين تو برای کی پس-

 :گفت و خاروند رو اش شقيقه کنار موهای رايان

 ....که فعال-

 !نداد ادامه و

 وسط من بوديم نشسته نفره سه مبل روی! نداد ادامه که افسوس اما؛ بدونم رو بودنش مجرد دليل داشتم ستدو خيلی

 :گفت پچ پچ به شبيه لحنی با رايان. رايان راستم سمت و آرشين چپم سمت بودم

 ؟بهار-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 465 

 :کردم نگاه بهش و برگشتم

 ؟جان-

 :گفت گوشم زير درست و آورد جلوتر رو سرش

 ؟طوره مينه هميشه ويشکا-

 :گفت خنديدمی هاش چشم که درحالی رايان. دادم تکون سر و زدم محوی لبخند

 حق که شدم متوجه امروز اما کردم نمی درکش...  فراريه ازش و مياد بدش ويشکا از رامتين گفتمی مامان گاهی از هر-

 !رامتينه با

 :کردم ای خنده تک

 ؟مگه شده چی حاال-

 : گفت و داد باال رو اش ردهنخو دست و مرتب ابروهای

 !کنهمی نگاه بد خيلی-

 روی رو شستش و سبابه انگشت هم رايان! خنده زير زدم پقی و کنم کنترل رو خودم نتونستم که بود جوری لحنش

 با که کردم نگاه رامتين به لحظه يه! خندهمی داره که بود مشخص پهنش های شونه لرزش از و بود گذاشته پيشونيش

 !ماسيد هام لب روی لبخند همش در بروهایا ديدن

 آورد رد جيبش توی از رو رنگش سفيد سامسونگ گوشی بود مونده باقی هاش لب روی خنده آثار هنوز که حالی در رايان

 يرهخ رايان گوشی به و کرد دراز رو گردنش آرشين! کردمی کار وسط انگشت با که بود جالب برام.شد مشغول باهاش و

 :گفت رايان به رو! شد بشقاب تا دو ی اندازه هاش مچش يهو. شد

 ؟داری فالور نفر هزار نود تو-
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 : پرسيد و آورد باال رو سرش رايان

 ؟جان-

 وقتی هم رايان. نداد رو رايان جواب بود خودش دنيای توی چون و کرد تايپ چيزی و آورد در رو گوشيش سريع آرشين

 توی گردن تا رو سرش دوباره و کرد فرو گوشش توی رو هاشندزفریه، نداره دادن جواب قصد آرشين شد مطمئن

 .برد گوشی

 امتينر! بابکه که شدم متوجه کرد صحبت به شروع وقتی. برگردوندم طرفش به رو روم رامتين زنگ صدای شنيدن با

 :گفتمی مدام

 ؟دميا بدم التماس از بگم بار چند... خوام نمی ازش... کنم نمی رو کار اين... نه-

 و نشست شدمی رايان کنار دقيقا که نفره تک مبل روی. انداخت جيبش توی رو گوشی کالفه و شد راضی هم آخر در

 توی ترديد. کرد نگاه بهش و آورد باال رو سرش گيجی با رايان کارش اين با. گذاشت رايان یشونه روی رو دستش

 :گفت بزنه خواستمی که هايی حرف نکرد مزه مزه از بعد! کردمی بيداد رامتين مشکی های چشم

 ؟!کارهام تبليغ برای؟ ذاریمی من اختيار در رو اينستاگرامت پيج روز يه... رايان-

 :گرفت رامتين سمت به رو گوشی دست هردو با مکثی هيچ بدون رايان

 ! رامتين توه واسه دارم چی هر من-

 داشتن دوست يه شايد کنم معنيش تونستم نمی که حسی.شدمی منعکس جديد حس يه رامتين های چشم از

 !دونم نمی؛ پشيمونی يه شايد،برادرانه

 !بزنه حلقه هامچشم توی اشک شد باعث و برانگيخت رو احساساتم بود که چی هر

*** 

 .بخرم چادر برات بعد محرم دادم قول بهت پارسال-
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 :گفتم کردممی برانداز رو پايينش و باال که حالی در

 نگهقش خيلی مرسی-

 شکسته خيلی سال چند اين توی. کردم نگاه مامان به! اومدمی خوشم نويی بوی از. کشيدم بو و کردم نزديکش بينيم به

 هم کنار در که بود هايی سختی و تلخ خاطرات يادآور، بودن کرده احاطه رو چشمش ی گوشه که هايی خط و بود شده

 :گفت و زد لبخندی زدم زل بهش طوری همين ديد وقتی! کشيديم

 ؟کردی پيدام تازه؟ مامان چيه-

 : گفتم و زدم تا رو چادر

 ؟هست اعتراضی کنم نگات دارم دوست خودمی مامان-

، کردمی آويزون کمد توی رو ها لباس که طور همين! کرد هدايتش تخت زير به و بست رو چمدونش؛ انداخت باال شونه

 : گفت

 !نيمک اجاره خونه يه تونيممی و شهمی بيشتر طبيعتا هم حقوقم؛  شهمی برابر چند منم کار محرمه ديگه روز سه دو-

 ی هقياف ديدن با! خواست نمی دلم االن اما بريم عمارت اين از داشتم دوست اولش شايد. گرفت دلم ولی چرا دونم نمی

 :نشست کنارم ناراحتم و پکر

 ؟بريم نداری دوست نکنه؟ ببينمت-

 :زدم کنار صورتم توی از رو هام چتری

 !کردم عادت بهشون فقط-

 :شد خيره نامعلوم ای نقطه به و برگردوند رو روش

 !نيستن تو مال که کسايی و چيزها از بکن دل. نيست خوبی چيز عادت-
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 ایه سلول تک تک روی اما نبود من مال.داشتم دوستش وجودم تمام با اما؛ نبود من مال رامتين. فشرد رو گلوم بغض

 و غلتيد امگونه روی لجوجانه اشکی قطره! کنم بيرونش قلبم از خواستم نمی،  تونستم نمی. بود شده حک اسمش بدنم

 زا "بخونم درس برم من" ی جمله گفتن با و شدم بلند جا از سريع نشه رو دستم که اين برای. اومد فرود چادر روی

 !اومدم بيرون اتاق

*** 

 عزيزم... بهار-

 ؟رايان يا بود رامتين صدای.مبرداشت کتاب روی از رو سرم

 : دادم جواب اتاق توی از

 ؟جانم-

 ناهار بيا-

 و رگشتهب السا که بودم کرده فراموش. شدم دلخور و کشيدم پوفی رايان ديدن با. رفتم بيرون اتاق از و بستم رو کتاب

 دو ودب نشسته رامتين کنار که السا ديدن با. رفتم خوری غذا سالن به رايان همراه! کنه نمی توجه من به ديگه رامتين

 روی به ور خالی صندلی تنها! انگيز نفرت لعنتی! زد پوزخند و انداخت رايان و من به بدی نگاه السا. شکست دلم مرتبه

 کشيد رنجب برام رايان. نشستم صندلی روی ناچار به. بود نشسته کنارم دقيقا هم رايان بدم شانس از! بود السا و رامتين

 که ودمب نکرده شروع هنوز. برداشتم رو چنگالم و قاشق. کردم تشکر و زدم لبخندی اجبار به. گذاشت جلوم ور بشقاب و

 :گفت رامتين

 ؟ دیمی رو بشقاب اون جان بهار-

 چند رایب گرفت ازم که رو بشقاب. گرفتم سمتش به و برداشتم رو بشقابم دستپاچه. برگشت ما طرف به سرها ی همه

 سح دهنم توی رو قلبم ضربان؟ کنه ثابت رو چی خواستمی کارهاش اين با. داشت نگه دستم يرز رو دستش ثانيه
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 و ذاشتگ کنار رو بشقاب رامتين! رفت فرو قلبم توی، بود حدش از بيش نفرت از ناشی که السا های چشم برق. کردممی

 .کردم نگاه بهش تعجب با. داد دستم به و کشيد برنج برام خودش بشقاب توی

 :بپرسم خواستمی دلم

 ؟!کارها اين چی يعنی االن-

؟ خوردنی چه البته. بخورم رو غذام و کنم سکوت دادم ترجيح کشيدمی نشون و خط برام که هاش چشم ديدن با اما

 اصال کردم بدل و رد رامتين و رايان بين رو ساالد و ماست و ترشی ظرف بس از! اومدمی بهش بيشتر کردن کوفت

 :گفت رايان که ديديممی تلويزيون و بوديم نشسته سالن توی همه ناهار از بعد! خوردم چی نفهميدم

 ؟بدی رو گوشيم شهمی عزيزم بهار-

 .دادم دستش به رو گوشيش و انداختم بود من مبل کنار که ميزی به نگاهی

 ادامه ممحبوب فيلم ديدن هب و برگردوندم تلويزيون سمت به رو سرم دوباره "کنممی خواهش" گفتن با که کرد تشکر

 :گفت رامتين که بود نگذشته بيشتر دقيقه چند هنوز! دادم

 ؟مياری اتاقم توی از رو من کت اون عزيزم بهار-

 که رو کتش. رفتم رامتين اتاق به و شدم بلند مبل روی از ميلی بی با؟ بود خبر چه جا اين. کردم نگاه بهش تعجب با

 هاش اخم دنمدي با. بود ايستاده ها پله پايين رامتين. رفتم پايين ی طبقه به و برداشتم بود گرفته قرار تخت روی مرتب

 :گفت وار تهديد و کشيد هم توی رو

 گوش من حرف به پس بود خواهی و بودی من خدمتکار تو! بدی انجام کاری رايان واسه ديگه ی دفعه حالت به وای-

 !نپلک برادرم بر و دور انقدر و بده

 :زد پوزخند و انداخت موشکافانه نگاهی عصبيم صورت به و کرد ريز رو هاش چشم

 ؟شهبا زيادی برات رايان کنی نمی فکر. بدون رو خودت حدود و حد اما؛ بگذری کيسی همچين يه از تونی نمی دونم می-
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 رو گوشيش خوادمی ازم رايان که منه تقصير مگه؟ زدمی تهمت من به حقی چه به لعنتی. بود شده اشک از پر هامچشم

 :دادم جواب و گرفتم باال رو سرم! رامتين خواستی خودت.  دادم قورت رو بغضم؟ بدم بهش

 !باشه قانع چيز همه توی نبايد که آدم اما! زياده برام دونممی آره-

 :گفت حرص با؛ بود شده عصبی و تند هاش نفس

 نيم و قد ی بچه تا ده حاال تا کنه ازدواج خواستمی هاگ رايان! احساساتی بچه دختر هه! بودم زده حدس درست پس-

 !داشت قد

 باال ها هپل از سرعت به.ببينمش خواست نمی دلم. بستم رو هامچشم و کردم فرو دستم توی قدرتم تمام با رو هام ناخن

 تکيه رد به رو سرم. نشستم زمين روی و خوردم سر.بود گرفته اوج هقم هق.دادم تکيه اتاق در به. رفتم اتاقم به و رفتم

 .بشه جاری هام گونه روی وقفه بی هاماشک دادم اجازه و دادم

*** 

! شهب رو دستم و بشکنه بغضم دوباره رامتين ديدن با ترسيدم می.بودم کرده حبس اتاق توی رو خودم کامل روز يک

 و سراسيمه فرناز! خورد ديوار به در که محکم انقدر؛  شد باز اتاق در يهو که بودم کرده سرگرم هام کتاب با رو خودم

 :گفت زدمی نفس نفس که درحالی

 !دهمی نشون رو رامتين و تو داره تلويزيون بيا بهار-

 :گرفتم فرناز از رو نگاهم و کشيدم هم توی رو هاماخم

 !نکردی انتخاب اتاق از کشوندنم بيرون برای خوبی راه...  فرناز برو-

 !مگمی راست خدا به بيا پاشو-

 !خورم نمی رو تو گول ديگه من کردی غلط-

 :کرد بلندم صندلی روی از و گرفت رو دستم؛اومد جلو
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 !گوشم تو بزن نبود اگه...  بيا پاشو-

 .اومدم بيرون اتاق از و کردم قبول مکث کمی با

 هايستاد ای گوشه اجرا شب که اومد يادم رو مردی تازه! موند باز تعجب از دهنم تلويزيون توی رامتين و خودم ديدن با

 :زد کمرش به رو دستش که کردم نگاه فرناز به شده گرد های چشم با! بود برداری فيلم مشغول و بود

 !گوشت تو بزنم يکی حقته حاال! گفتم راست ديدی وکيلی خدا-

 :انداختم پاش نوک تا سر از نگاهی

 !نيستی حرفا اين مال-

 :گفت و کرد نچی نچ

 !شدی ادب بی گردیمی رامتين با-

 !ذاشتمگ جواب بی رو فرناز های "گفتی چی... گفتی چی" و برگشتم اتاقم به دوباره و کردم رامتين نثار فحشی لب زير

؛ محرم مراسمات و ها عزاداری به رفتن برای زدمی پر دلم و بودم پوشيده رو مشکيم های لباس. بود محرم اول روز

 اب. گذشتم راهرو از بودم غرق افکارم توی که طور همين! بشه برگزار اسمیمر منطقه اين توی کردم نمی فکر هرچند

 :برگردوندم طرفش به رو روم رامتين صدای

 ؟شدی نرسيد اش خونه به کالغه رسيد سر به ما ی قصه کالغه شبيه چرا-

 : فتمگ جوييدممی رو لبم پوست حرص از که حالی در! ببينمش خواست نمی دلم و بودم ناراحت ازش هنوز

 ؟بدم توضيح بايد اينم يا چيه دونينمی! محرمه ماه-

 :آورد باال رو سرش دقيقه چند از بعد.رفت فرو فکر توی و انداخت پايين رو سرش

 !بده توضيح دونم نمی-
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 ! نبوده دنيا اين توی حاال تا که انگار.  کوبيدم پيشونيم روی محکم دست کف با

 .پوشيممی مشکی لباس ايشون احترام به ما و رسنمی شهادت به حسين امام که ماهی... محرم ماه-

 : پرسيد و کرد کج شو لوچه و لب

 ؟حسين امام-

 :رفت باال خود به خود ابروهام

 ؟شناسی نمی-

 : گفت طلبکارانه

 ؟بشناسم بايد-

 ؟!بود کی رامتين واقعا. شناخت نمی رو شيعيان سوم امام. بيداد داد ای

 ؟رسهمی حسين امام به سودی چه پوشيدی رو مشکی لباس اين حاال-

 .گرفتم دندون به رو پايينم لب

 !بينیمی بد نکن شوخی حسين امام با-

 : گفت و کشيد لبش های گوشه روی رو شستش و سبابه انگشت عادت طبق.خورد جا

 !بده توضيح... برام-

 : گفتم و زدم کمرم به رو دستم

 !بزنين ها ماری زهر اون به لب ور صفر و محرم ماه دو نبايد همه از اول-

 :کشيد هم توی رو هاش اخم؟بود سخت انقدر بدبو مايع اون نخوردن يعنی! پريد رخسارش از رنگ
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 بعدی-

 ...و زننمی طبل،  زننمی سينه، زننمی زنجير، کننمی عزاداری رو محرم اول روز ده مردم-

 :گفت هام حرف اتمام از بعد. بود هم تو هاش اخم هم هنوز اام؛ زد نمی هم پلک حتی.دادمی گوش هام حرف به دقت با

 ؟ديد، کنیمی رو تعريفشون که عزاداری های هيئت اين شهمی کجا-

 :گفتم و چرخوندم راهرو دور،دور يک رو نگاهم

 ...ولی باشن نکنم فکر که جاها جور اين-

 :کرد ريز رو هاش چشم

 ؟ولی-

 !شدمی رد هيئت ما بلیق ی خونه يعنی. ما ی خونه روی به رو-

 .بريم هم با شو حاضر-

 ...اما-

 ؟ ديگه مشکی تمام. شممی حاضر رممی االن!باش ماشين توی ديگه ساعت نيم تا نداره اگر و اما-

 :کشيدم رو ناخنم کنار پوست

 !بله-

؛ وشيدمپ همرنگش کتان شلوار و مشکی مانتوی. ببرم ياد از رو بود اومده پيش که دلخوری کردم سعی و رفتم اتاقم به

 اتاق از !خودشيفته زيادی و زيبا، باوقار، متين. کردم نگاه خودم به آينه توی از. کردم سرم و برداشتم هم رو مشکيم چادر

 هب چشمم! بود دنيا مرد ترين خوشتيپ شک بی رامتين! شدم زنده... دوباره...  و...  مردم کردم احساس. اومدم بيرون
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! شد بشقاب تا دو ی اندازه به هاش چشم که گرفتم رو کرواتش و رفتم جلو. بود زده که خورد راقیب رنگ مشکی کرواتی

 .ببينمش بهتر تا گرفتم باال رو سرم

 .نيست مراسم اين مناسب کروات-

 ها پله از هم همراه! کرد هدايت داخل به رو کروات در الی از و کرد باز رو اتاقش در. آورد در رو کروات و کشيد پوفی

 تاسف یرو از سری. بود ناخنش به زدن الک مشغول خدمتکارها از يکی و بود نشسته مبل روی خانم اشرف. رفتيم پايين

 مارتع از. رفت بيرون در از و آورد در پارکينگ توی از رو ماشينش! نموند دور رامتين تيزبين های چشم از که دادم تکون

 .پريدم هوا به متر دو ماشين بوق صدای با. اومدمی عمارت سمت به لنگان لنگان پر های دست با مامان.اومدم بيرون

 ديگه باال بيا-

 اين به و کردم نگاه اومدمی عمارت سمت به لنگان لنگان که مامان به دوباره و کردم نگاه رامتين خشمگين ی چهره به

 از رو ها کپالستي از تا چند. کردم تند پا انمام سمت به رامتين به توجه بی! تره واجب مامانم به کمک که رسيدم نتيجه

 .گرفتم دستش

 .نباشی خسته مامان سالم-

 :کشيد جلوتر رو چادرش

 دخترم باشی سالمت-

 :انداخت ماشين به نگاهی

 ؟بری خواستیمی جايی-

 :انداختم پايين رو سرم

 آره-

 ؟کجا-
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 .ببينم رو ها هيئت برم رامتين آقا با خوام می-

 :زد مهربونی لبخند

 .همراهت به خدا برو دخترم باشه-

 و شدم سوار؛ رفتم ماشين سمت به. شد عمارت وارد و گرفت ازم رو ها پالستيک. بوديم رسيده عمارت در به تقريبا

 :بستم محکم رو در ناخواسته

 ؟باباته مال مگه اوو-

 .کرد حرکت و زد استارت حرفی هيچ بدون که انداختم بهش تندی نگاه

*** 

 :رامتين

 صورتم روی رو هميشگی تفاوتی بی نقاب و کنم پنهان رو مشتاقم ی چهره کردم سعی، دادن توضيح به کرد شروع قتیو

 خواستممی فقط من؟! نشناسه رو حسين امام که کيه! کردم تعجب شناسم نمی رو حسين امام کرد باور که اين از. بزنم

 ی زهاندا به؟! بود نشده کالم هم باهام که بود روز چند. شدممی لذت غرق من و گفتمی بهار! کنه صحبت باهام بيشتر

 .بودم زده زل دلخورش آبی های چشم به! بود گذشته سال يک

 جهمتو که نبود سرجاش حواسش انقدر! بودم زده آتيشش هام حرف با که اين مثل. بود شده سرخ هاش چشم سفيدی

 وقتی .ببينم رو بهار تونستممی راحت باخيال من و نبود السا امروز که بود خوب چقدر! پرسممی سوال الکی دارم نشد

 خودم به و کنم حلقه ش*ر*م*ک دور رو دستم خواستمی دلم چقدر! مردم ای لحظه برای تعجب از گرفت رو کرواتم

 از ورلمکنت کارش اين با!کرد خالی نازنينم ماشين در روی رو حرصش هميشه مثل هم باز و شد ماشين سوار!بدم فشارش

 :زدم فرياد و دادم دست

 ؟باباته مال مگه اوو-
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 سخت هم زياد آدرسش حدس اما؛ نبودم بلد رو شون خونه!فشردم گاز روی رو پام و کردم سکوت، تندش نگاه ديدن با

 از بهار. ايستادم و گذاشتم ترمز روی رو پام مردم تجمع ديدن با. پرسيدممی بهار از گاهی کاری محکم برای! نبود

 ها خانم شايد االن اما کردممی مسخره رو ها چادری قبال شايد. ديدم زيباشو و مشکی چادر تازه من و شد پياده شينما

 هپروت از! داد تاب هوا توی "چيه" معنی به رو دستش بودم شده خيره بهش که طور همين! شدنمی زيباتر چادر با

 .شدم خارج ماشين از و اومدم بيرون

*** 

 :بهار

 .رفتيم اونجا به رامتين همراه. بودند زده حلقه بود مجهول برام که چيزی يک ورد مردم

 "عاشورا روز بازسازی"

 دهکر بازسازی رو عاشورا ی صحنه،بود شده نوشته بنر روی که طور همون.  گذشتيم جمعيت بين از فراوان تالش با

 با! رفتمگ گاز تونستممی که جايی تا رو هام لب. شد شکافته قلبم بود جاری خون ازش که ای بريده دست ديدن با. بودند

 االب صدا و سر با رو دماغم.شکست بغضم و نياوردم طاقت بود جاری خون ازش و بود افتاده گوشه يک که تنش ديدن

 ور دستش و ايستاد کنارم بدم حال ديدن با. داد سوق من سمت به رو هاش چشم و شد جلب رامتين توجه که کشيدم

. دمچسبون بهش بيشتر رو خودم؟ محبت و رامتين! شدند بشقاب تا دو ی اندازه هامچشم تعجب از! گذاشت ومباز روی

 با و کردم نگاه بود گرفته جلوم که دستمالی به! شدند جاری هام گونه روی بهار ابر مثل هاماشک و شد شديدتر هقم هق

 .گرفتم دستش از مکث کمی

 تعبير چی رو هاش چشم توی سرخ های رگه بايد.انداختم رامتين به نگاهی. مکرد پاک رو هاماشک و کردم تشکر

 :تگف ای شده رگه دو صدای با و زد بازوم به آروم ی ضربه چند؟! شناخت نمی که کسی برای؟ بود کرده گريه؟ کردممی

 ؟بوده کی اون-

 .ببينم رو صورتش تا آوردم باال رو سرم
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 !جدان مادر از يکی پدر از. حسين امام برادر-

 :گفت لب زير و کشيد هاش چشم به دستی

 !مرده خيلی-

 من و کرد سوال ازم رامتين عمارت تا جا اون از! شد جاری هاماشک دوباره و دادم تکون سر حرفش "تاييد" معنی به

 به! داد ینم نشون رو کنجکاوی اين اشچهره البته! بود شده کنجکاو مسئله اين به راجع که حالم خوش. دادم جواب

 دادمی تکون هوا توی شو زده الک های ناخن که حالی در و اومد سمتم به خانم اشرف سالن به ورودم با. رسيديم عمارت

 :گفت

 ؟قرمزه هات چشم چرا؟ تا دو شما رفتين کجا-

 .گرفتم رو بينيم آب دستمال با. زد حلقه هامچشم توی اشک دوباره

 !کنم استراحت برم بدين اجازه اگه ام خسته یخيل االن. گممی بهتون فردا خاله-

 :گفت تعجب با و انداخت رامتين به نگاهی خانم اشرف. شد وارد هم رامتين بودم صحبت حال در که طور همين

 ؟قرمزه هات چشم چرا ديگه تو مامان رامتين وا-

 :گفت ای شده رگه دو صدای با و کشيد هاش چشم به دستی رامتين

 !ما خسته فقط. هيچی-

 :کرد کج ای لوچه و لب خانم اشرف

 ؟چتونه تا دو شما وا-

 اهرور توی از رامتين و رايان گوی و گفت صدای. رفتم باال ها پله از و گذاشتم جواب بی رو سوالش "اجازه با"گفتن با

 .دادم گوش هاشون حرف به توجه جلب بدون و کردم باز رو اتاقم در. اومدمی
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 ؟باهم بودين کجا: رايان

 ؟چه تو به: امتينر

 ؟کنم يادآوری بهت بايد دفعه هر. کن صحبت درست ترت بزرگ با: رايان

 ؟بدم توضيح يا کيه دونیمی. ببينيم رو حسين امام برای عزاداری های مراسم بوديم رفته: رامتين

 ماما پيش ساعت دچن تا خودش انگار کشهمی بيچاره رايان رخ به رو اطالعاتش جوری يه. بستم رو در و کشيدم پوفی

 !شناختهمی رو حسين

 . کشيدم دراز تخت روی

 !کن خير به رو هممون عاقبت و آخر خدايا-

*** 

 :بعد ماه دو

 اهمب بار دو،يکی فقط ماه چند اين توی. شدم خيره بود افتاده گوشی روی که آيين تصوير به و کردم قطع رو تماس

 از چشم در تق تق صدای با! نداشت هم خاروندن سر وقت و دبو کارهاش درگير خودش ی گفته به. داشتيم تماس

 .برداشتم گوشی

 بفرماييد-

 .شد وارد زير به سر عطيه

 !گفتن خانم؟ سالن توی بيايی شهمی خانم بهار-

 .انداختم ساعت به نگاهی

 .کالس برم بايد ديگه ساعت نيم تا من خانم عطيه-
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 :انداخت باال شونه تفاوت بی

 !شن جمع سالن توی بگو مهه به گفتن خانم-

 نبود معلوم. نشستم مامان کنار نفره دو مبل روی. بودند سالن توی همه. شدم خارج اتاق از دنبالش به و کشيدم پوفی

 :انداخت برش و دور به نگاهی خانم اشرف! نرفته سرکار خاطرش به روز يه مامان که داره کار چی

 !اومدن همه که اين مثل خب-

 :اختاند بهم نگاهی

 ؟جون بهار خوبی-

 و زد لبخندی و انداخت همه به نگاهی؛ برگردوند رو روش خانم اشرف. دادم تکون سر بود ساعت به نگاهم که حالی در

 :گفت

 ...برای رو بهار خواممی من-

 هام رگ توی خون و پريد رنگم وضوح به ش جمله ی ادامه شنيدن با اما؛ داشتم هيجان. دوختم چشم هاش لب به منتظر

 !بست يخ

 !کنم خواستگاری رايان-

. ودب گرفته ازم رو کردن صحبت ی اجازه و بود چسبيده دهنم سقف به زبونم. کردم نگاه بهش شده گرد های چشم با

 حد چه تا که دادمی نشون صورتش شدن سرخ و ش خورده گره ابروهای... رامتين و کردمی نگاه بهم لبخند با رايان

 :گفت و کشيد بلندش روسری به دستی. بود دوخته چشم خانم اشرف به ناباوری با مامان! عصبانيه

 ؟کنی نمی که شوخی-

 مخم روی النگوهاش "جيلينگ... جيلينگ"صدای. داد تاب هوا توی رو هاشدست و شد جا به جا مبل روی خانم اشرف

 !رفتمی رژه
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 مه بهار. تمومه چيز همه که خالصه.خوبه قيافه و تيپ نظر از هم، داره ماشين هم،داره خونه هم رايانم! نه که معلومه وا -

 ناي توی مجرد جوون تا دو نيست خوب؟ کنيم دست دست چرا پس نداره کم مهربونی و خانمی از چيزی و بخته دم که

 ؟خانم شمسی گم نمی درست! افته می هم چشم توی چشمشون روز هر. ن خونه

 !مهمه هم بهار خود نظر لیو؛ متينه شما فرمايش... واال بگم چی-

 ؟چيه تو نظر عزيزم بهار-

 تهگذش قالی رنگ ای قهوه و کوچيک های گل الی البه از که سفيدی خط نگاه با و کردم نگاه قالی های نگار و نقش به

 .کردم دنبال رو بود

 ؟!بهار-

 اين با چرا؟ رامتين چرا. زد حلقه هامچشم توی اشک روم روبه نگران و مشکی های چشم ديدن با که آوردم باال رو سرم

 بل! دادممی انجام رو کار اين من پس بود رايان به من مثبت جواب رامتين به رسيدن راه تنها اگه؟ شدی آشفته حرف

 :کردم تر زبون با رو هام

 !کنم فکر بايد من-

 لب روی رو پايينش لب کرد هبست و باز بار يک رو هاش چشم که اين از بعد و انداخت بهم نگاهی رايان حرف اين با

 طرفش به رو روم خانم اشرف صدای شنيدن با! کرد ترک رو سالن "ببخشيد" يه با هم رامتين. گذاشت باالييش

 :برگردوندم

 ؟!کافيه هفته يه؟ دخترم خوایمی وقت چقدر-

 : زدم لب اومدمی بيرون چاه ته از انگار که صدايی با

 !بله-
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 ؛بود پريده سرم از خوندن درس حال و حس که اين با! شدمی ديرم داشت. انداختم مدست روی مچی ساعت به نگاهی

 شدم بلند مبل روی از! دادم ترجيح عمارت توی موندن به رو آموزشگاه به رفتن اما

 ؟ندارين امری من با-

*** 

 :رامتين

 یاون پدر من! خونده کور ولی؛ بشه هارب مالک خوادمی نيومده هنوز! بيارم در کاسه از رو رايان های چشم خواستمی دلم

 هب رو متورمم و سرخ های چشم. پيچيد گوشم توی هاش کفش صدای! چشمش جلوی ميارم بگيره من از رو بهار که رو

 هام گوش! پيمودمی رو راهرو خاصی ژست با و بود گذاشته جيبش توی رو هاشدست از يکی. دادم سوق راهرو انتهای

 ديوار به؛  گرفتم رو لباسش ی يقه و دادم دست از رو کنترلم لحظه يک برای که شد رد رمکنا از. بود شده داغ

 : زدم فرياد صورتش توی و چسبوندمش

 ؟شد پيدات کجا از ديگه تو... لعنتی-

 .زدممی نفس نفس عصبانيت از. بود کرده سکوت و گفت نمی هيچی

 ؟فهمیمی. بخوره بهار به هم انگشتت ذارم نمی بخدا... ذارم نمی-

 : گفتم تر بلند

 ؟فهمیمی-

. کردم ول رو اش يقه محکم فشار يه با و فشردم هم روی عصبانيت با رو هام دندون. بود شده جمع هامچشم توی اشک

 وجا که هقم هق. کوبيدم ديوار به پشت از رو سرم و دادم تکيه ديوار به و گرفتم بغل رو بازوهام. لرزيدمی بدنم ی همه

 وقفه بی و داغ هاماشک و بودم خيره سقف به و بود باال سرم. کردم حس هام بازو روی رو هاشدست مایگر گرفت

 .ريختمی هام گونه روی
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 ؟کرده گير پيشش گلوت نکنه چيه-

 :گفتم عصبانيت با و آوردم پايين رو سرم

 !نداری رو بهار لياقت تو! نيست طور اين هم اصال-

 :کردم زمزمه لب زير و

 !بشه من پاک بهار صاحب خوادمی حاال کرده غلطی چه خارجی کشور تو سال چند نيست ممعلو-

 . کوبيد امسينه به رو اشسبابه انگشت

 !منه جيب توی اش هسته، خوریمی داری االن تو که خرمايی اين... ببين-

 :توپيدم بهش

 !جيبت توی گذاشتی رو اش هسته کردی جا بی خيلی تو-

 :کشيد مه توی رو هاش اخم

 ؟!دونی می،غلط چی و درسته چی بگی من به نداری اجازه تو-

 .کوبيدم سرم توی محکم دست دو هر با

 !اومدی ازش که جايی همون برو و بکش رو راهت پس؛ دونی نمی هيچی هم تو. دونم نمی هيچی من... دونم نمی نه-

 :پرسيد و داد قورت رو دهنش آب،کرد کج رو سرش

 ؟سخته لیخي بودن من داداش-

 :گفتم لب زير و زدم اششونه به ضربه چند؛ دادم تکون تاسف روی از سری

 !برو و بکش رو راهت-
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 از ایه چشم با و ايستاد سيخ ديدنم با مامان. شدم اتاق وارد مامان "بفرماييد"شنيدن با. زدم اتاق در به ضربه چند

 . اومد جلو اومده در کاسه

 ؟دتخو با کردی کار چی؟رامتين-

 :گفتم داری کش لحن با دارم نگه باز رو هامچشم کردممی سعی که حالی در

 ؟کردی بود کاری... چه اين مامان-

 : گفت تعجب با

 ؟ چيه منظورت-

 .بره بين از مزخرفش تاری شايد تا کشيدم هامچشم به دستی

 ؟کردی خواستگاری رايان برای رو بهار چی برای-

 .نشست تخت روی و کشيد هم توی رو هاش اخم حرفم اين با

 رايان شدن ناپديد مادرش و بهار وقتی اما؛ کنن ازدواج هم با که بود قرار بچگی همون از. بود رايان مال هم اول از بهار-

 وقت هيچ ديگه نباشه بهار اگه کردمی فکر. بود عاشقش رايان اما؛ بود کوچيک خيلی بهار ها موقع اون درسته. شکست

 .بره يادش رو بهار تا کنه مشغول رو خودش تا رفت. رفت ايران از همين خاطر به! کنه اجازدو تونه نمی

 . رفتم جلو خوران تلوتلو

 !بهاره از بزرگتر سال هفده،شونزده رايان؟ گیمی چی هست حواست اصال-

 :داد باال رو ابروش تای يه مامان

 !عدده يه سن-
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 :داد ادامه کردم سکوت ديد وقتی. لرزيدندمی خشم از هام دندون!بکوبم ديوار به رو سرم خواستمی دلم

 نگرانی مهه اون دليل کنیمی فکر؟ بود چی باشی نداشته کارش به کاری گرفتم قول ازت که اين دليل کنیمی فکر پس-

 ؟بود چی خاطر به بهار به تو نشدن نزديک برای

 يا دلرزيمی ديوار. دادم تکيه سرد ديوار به. چرخيدمی سرم دور چيز همه! تر تلخ هم شايد؛ مار زهر مثل بود تلخ حقيقت

 ؟لرزيدممی من

 :گذاشت امشونه روی رو دستش و اومد سمتم به که ديدم رو مامان اشک ی پرده پشت از

 !کن فراموش رو بهار و برس السا به برو-

 : پرسيدم و کردم ريز رو هامچشم؛  کشيدم باال صدا و سر با رو بينيم آب

 ؟ساال-

 .داد تکون سر "تاييد" معنی به

 :زدم پوزخند

 !باشه-

*** 

 :بهار

 بهم یصداي يه. بودم شده گيج حسابی! داشتم مهلت ديگه روز شش فقط من و بود گذشته روز يک رايان خواستگاری از

 هيچ گفتمی گهدي صدای يه و شیمی پشيمون عمر آخر تا ندی مثبت جواب رايان به اگه و داره رو السا رامتين گفتمی

؟ نبود،ودب ـيانـت خــ اين. باشه رامتين درگير فکرم اما؛ کنم ازدواج رايان با تونستم نمی من! نکن ازدواج عشق بی وقت

 رو بيرون راه و برداشتم رو پشتی کوله! نداشتم رو آموزشگاه ی حوصله. کشيدم پوفی کالفه و انداختم ساعت به نگاهی

 .ايستادم سرجام شده شوکه ديدنش با. شد اتاق ردوا رامتين که گرفتم پيش در
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 عادی حالت بود مشخص کامال کشيدنش نفس نوع از و بود خون رنگ هاش چشم. بود شده آشفته و ژوليده موهاش

 و گرفت دستم از رو کوله و اومد جلو. دادم قورت صدا و سر با رو دهنم آب ترس از. کرد قفل و بست رو اتاق در! نداره

 و مات .کرد برخورد بود "ديوار" احتماال که سختی جسم به پشتم تا رفتم عقب من و اومد جلو انقدر. انداخت زمين روی

 :گفتم و کردم باز لب بودم زده زل هاش چشم به مبهوت

 ....کار چی-

 : پريد حرفم وسط

 !هيس-

 به و گذاشتم اشسينه روی رو دستم. شد حبس امسينه توی نفس. کرد فرو موهام توی رو سرش ثانيه از کسری در

 :گفت شده رگه دو صدايی با،  متورمش و قرمز های چشم با.دادم هولش عقب

 ؟!بشی اون زن خوای نمی که تو-

 .بودم زده زل هاش چشم به و بودم کرده سکوت

 .بستم رو هامچشم دادش صدای با! لرزيدمی هيجان از پام و دست و بودم شوک توی هنوز

 بد من ی اندازه به تونی می هم تو که اين؟ کنی ثابت رو چی خوایمی؟ دیمی عذاب رو من چرا .لعنتی بده جواب-

 مجوز خاطر به فقط السا و من نامزدی. ندارم طاقت ديگه اما! همه به... خودم به... تو به... کردم بد. بدم من آره؟ باشی

 !کنم تموم رو چيز همه رممی دارم االنم. ندارم نچسب یدختره اون به ای عالقه هيچ من. بود کارم

 رو لممتک قدرت و بود چسبيده دهنم سقف به زبونم! بود شده بشقاب تا دو ی اندازه هامچشم شنيدممی که هايی حرف از

. تگرف فاصله ازم و انداخت هام لب به طوالنی نگاهی! بود کرده نفوذ استخونم و مغز تا عطرش بوی. بودم داده دست از

 صداهای اين کاش.بگيرم رو هام گوش خواستمی دلم. پيچيدمی گوشم توی هاش حرف ی همه. بودم کرده تهی قالب

 ویر رو هام دست! فرسا طاقت و وحشتناک سردردی؛ بودم گرفته سردرد. شدندمی خاموش لحظه يک برای انگيز نفرت

 .بستم محکم رو هامچشم در شدن بسته زمخت صدای شنيدن با و نشستم و گذاشتم سرم
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 رو فتنر آموزشگاه کال که بود شده وارد فشار و استرس بهم انقدر. اومدم بيرون اتاق از کالفه و انداختم ساعت به نگاهی

 !بودم شده خيال بی

 افکارم توی انقدر! بياره السا و خودش سر باليی يه حالش اين با ترسيدم می. بود گذشته ساعتی دو يکی رامتين رفتن از

 باسل با، آشفته طور همون؛بود رامتين. ايستادم سرجام در شدن باز با! رسيدم ورودی در به نشدم متوجه که مبود غرق

 :گفت کردمی باز هم از رو هاشدست که درحالی و زد کجی لبخند ديدنم با! نامرتب و گشاد های

 !شد تموم-

 :گفت دارش خش صدای با و کرد باز زور به رو هاش چشم. کوبيدم سرم توی و گفتم کوتاهی "وای"

 !ببين...  من مثل... باش حال خوش؟ وای چرا-

 :مگفت ملتمس لحنی با ريختممی اشک که طور همين و گرفتم رو بازوهاش و رفتم جلو! زدن بشکن به کرد شروع و

 ؟خودت با کنیمی طوری اين چرا... شو هوشيار توروخدا... رامتين-

 :گفت سوالم به توجه بدون

 !بگو ديگه ربا يه-

 :گفتم هق هق با و کشيدم باال رو بينيم آب

 ؟بگم چی-

 :گفت و دوخت هامچشم توی رو خمارش های چشم

 !رامتين-

 .گذاشتم ش سينه روی رو سرم
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 : گفت دوباره و داد تکيه ديوار به.کردن خيس رو پيرهنش هاماشک

 !بشنوم خواممی... رامتين بگو-

 : زدم زار. لرزيد قلبم وندنش سرم روی که ريزی ی سه*بو با

 رامتين-

 .انداخت هامشونه روی رو شال و کشيد شالم به دستی

 ؟بهار چرا؟ کردی دريغ ازم رو کلمه اين مدت همه اين چرا... آخ-

 :کوبيدم مشت اش سينه به

 !شو خوب فقط... دونم نمی خدا به... دونم نمی-

 : زد لب و کرد نوازش رو موهام

 !خوبم-

 خدا ای... ميریمی داری.... تینيس خوب نه-

 : کردم بلند رو صدام

 بياد يکی توروخدا رايان آقا... خاله... مامان-

 .آوردن هجوم ورودی در سمت به فرناز ی عالوه به تاشون هرسه بلندم صدای با

 !نمياد يادم چيزی ديگه و گرفت بغلش توی رو من وسط اون يکی مياد يادم فقط.رفتمی سياهی هامچشم

*** 

 :رامتين
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 سلم رو "السا" اسم و درآوردم کنسول توی از رو گوشی؟ بودم کجا من. بود آشنا نا برام ها خيابون. ماليدم رو هامچشم

 : داد جواب بوق چند از بعد.کردم

 ؟جانم-

 .باشم آروم کردم سعی

 !االن همين... ببينمت بايد؟ کجايی السا-

 :گفت ناز با

 ؟ديگه سوپرايز يه بازم؟ شده چی مگه؟ چرا-

 :دادم ادامه و گرفتم رو بستمی نقش هام لب روی داشت که کجی لبخند جلوی

 !شو حاضر دنبالت ميام االن عزيزم آره-

 !بای؛ عزيزم چشم-

 چند و ايستادم شون خونه در جلوی! کنی حض که بدم نشونت سوپرايزی يه. کردم پرت صندلی روی رو گوشی حرص با

 وجل به طور همين و ندادم خودم به هم رو هامچشم چرخوندن زحمت حتی. اومد بيرون خونه از هک نکشيد طولی. زدم بوق

 !شده سوار که دادمی نشون در صدای. موندم خيره

 ؟!خوبی... رامتين-

 :گفتم حالت همون توی و زدم راهنما

 ؟مگه چطور. خوبم-

 :داد تکيه صندلی به

 !کشهمی رخم به رو بدت حال سرخ های چشم اين و ها لباس اين-
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 .فشردم گاز روی تر محکم رو پام

 !خوبم که گفتم-

 ايشآر و بود انداخته ش کشيده اتو و بلوند موهای روی رنگی گلبهی نازک و کوتاه شال. کردم نگاهش چشم ی گوشه از

 آب بی و خشک، یبيابون ای منطقه ديدن با! بود کرده باربی های عروسک شبيه اونو بود نشونده صورتش روی که غليظی

 :انداخت اطراف به نگاهی.ايستادم علف و

 ؟کجاست ديگه جا اين؟ رامتين-

 :شدم پياده

 !جهنم-

 :کردم باز رو در و رفتم السا سمت به

 !تو برای البته-

 :کشيد هم توی رو هاش اخم

 ؟چيه منظورت-

 .نکردم وجهیت شد خارج گلوش از که ای ناله به و کشيدم بيرون باخشونت و گرفتم رو بازوش

 ؟جنبه بی خوردی زياد باز؟ چته تو؟ رامتين-

 : زدم فرياد.شکست رو بيابون سکوت زدم بهش که سيلی صدای

 !شو خفه-

 .گذاشت اشگونه روی رو دستش ناباوری با
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 ؟لياقت بی کنی بلند من رو دست دادی اجازه خودت به جرأتی چه به تو... تو-

 :برگردوندم رو روم و دمکر فرو جيبم توی رو هام دست از يکی

 !کنممی بلند دست بخواد دلم که کسی هر روی من-

 .کردم حس سرم پشت رو وجودش

 !کنم کمکت بتونم شايد بگو؟ چيه دردت-

 .کردم نگاه آرايشش از پر صورت به و برگشتم

 ؟ـيانـت خــ؟ فهمیمی خيانته من درد-

 . زد کمرش به رو دستش

 ؟ زنیمی حرف چی از-

 !زنممی حرف چی به راجع دونیمی خوب خيلی. نزن مردگی موش به ور خودت -

 گل و گفتينمی گل اميرسام با. ديدمت نيومدی بودن خسته ی بهانه به تو و رستوران رفتيم بهار و من که شب اون

 :دادم ادامه.پريد وضوح به رنگش! شنيدينمی

 .بودم کرده شک بهت-

 کارم اين از من. زدم نمی دم و ديدممی رو همه. مصنوعيت های لبخند و ها نگاه از حياط توی يواشکيت های مکالمه از

 :زدم فرياد تر بلند؟ داشتی منظوری چه تو داشتم منظور

 ! ديدم گوشيت توی رو اميرسام و خودت لعنتی عکس حتی من-

 توی هاشو چشم مکث کمی با! هميشه مثل؛ بود دروغ و سازی صحنه مشغول و چرخوندمی اطراف به هاشو چشم

 :دوخت هامچشم
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 ؟ بشنوی رو راستش خوای می-

 .دادم تکون سر"تاييد" معنی به

 گور و مگ باهم بعدشم و بياريم بدست رو اموالت از کوچيکی بخش يه بوديم گذاشته قرار اميرسام با بودی پولدار تو-

 !عاشقمی تو کردممی فکر چون؛ موندم من اما! بشيم

 !ندبل و هيستريک؛ خنديدم

 !احمقی يه واقعا تو-

 : دادم ادامه تر بلند و

 بيهش من بنداز بهم نگاه يه؟بمونم عاشقت بازم کردی من به که خيانتی اون از بعد که احمقم انقدر من کردی فکر -

 ؟عابربانکم

 زدم وشپهل به لگدی. افتاد اششونه روی بود انداخته سرش روی که شالی و خورد زمين ضربه شدت از که دادم هلش

 .شد خارج ش حنجره از خفيفی ی ناله که

 عوضی بده جواب-

 :گفت گستاخی با بود شده مچاله خودش توی که طور همين

 !بهار هه!  چيزشدی همه بی کلفت يه عاشق که شدی بدبخت روزی همون از.رامتين بدبختی يه تو-

 :سابيدم هم روی رو هام دندون

 !نيار کثيفت دهن به رو من بهار اسم-

 :کشيد لبش ی گوشه به دستی

 !بهارت شد سريع چه. اومد خوشم نه-
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 نی ربع که جايی فرستمتمی وگرنه نبينمت برم و دور ديگه کن فرو کرت های گوش تو خوب رو اين.نداره ربطی تو به-

 !انداخت

 که جايی اون از و شدم سوار؛ رفتم ماشين سمت به محکم هايی قدم با. شد خيره آسمون به و زد داری صدا پوزخند

 ! شدم دور،السا "جهنم" و بود من "بهشت"

*** 

 :بهار

 هدوخت من های لب به منتظر که هايی چشم به استرس با. گذشتمی السا و رامتين نامزدی خوردن بهم از روز شيش

 .شدم خيره بود شده

 هچ و زده هايی حرف چه که ياوردن خودش روی به مدت اين توی رامتين! بودن جوابم منتظر همه و بود شده تموم مهلتم

 !شنيده هايی حرف

 تر راحت نبود کار در السايی که حاال اما! معمولی معمولی؛ صميمی و گرم نه بود سرد باهام نه رفتارش. انگار نه انگار اصال

 :گرفتم ميز از چشم خانم اشرف صدای با! بگيرم تصميم تونستممی

 ؟گرفتی رو تصميمت دخترم خب-

 :دادم جواب رفتممی ور هام ناخن با که طور همين

 !بله-

 ؟خب-

 :کردم صحبت به شروع پايينم لب کردن خيس با و چسبوندم بهم محکم رو زانوهام

 !ايناست از بيشتر لياقتش رايان آقا-
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 :داد باال رو ابروهاش از يکی خانم اشرف

 ؟چی يعنی-

 داختهان ش ديگه پای روی رو پاهاش از يکی که درحالی و بود هزد زل بهم اخم من يه با که افتاد رامتين به نگاهم اتفاقی

 :دادم سوق خانم اشرف سمت به رو نگاهم ميلی بی با. دادمی تکون عصبی رو باالييش پای، بود

 !شنمی تر خوشبخت ای ديگه کس با ايشون کنممی فکر من-

 :کرد قالب هم توی رو هاشدست و کشيد جلوتر رو خودش رايان

 ؟چيه منظورت-

 :گفتم سريع و کردم جمع جا يک رو ام اراده تمام

 !منفيه من جواب-

. تمانداخ همه به نگاهی خجالت با. کردم فوت بيرون به بيشتری سرعت با رو امشده حبس نفس م جمله اتمام از بعد

 ؟!زدندمی لبخند همه چرا

 اام؛ دادم منفی جواب که مطمئنم... نه اما؟! باشم داد مثبت جواب نکنه. کردم شک دادم که جوابی به لحظه يک برای

 ی بقيه و فرناز اتاق همون يا عمارت پشت ی خونه به، جمع شدن متفرق از بعد! بود کرده گيج رو من بقيه های چهره

 ستشد! زنهمی صدام داره و کرده باز رو در فرناز ست دقيقه پنج نشدم متوجه که بودم فکر توی انقدر. رفتم خدمتکارها

 داد تکون جلوم ور

 ؟هپروتی تو؟ کجايی؟ بهار... الو-

 :دادم تکون طرفين به رو سرم

 .جام همين! نه! نه-
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 :رفت کنار در جلوی از

 !بده در دم تو بفرما-

 .شدم وارد و خنديدم

 ؟جا اين اومدی که شده چی-

 .گذاشتم سرم پشت جک صورت به رو هام دست و نشستم تختش روی

 !دادم رو رايان خواستگاری جواب امروز-

 :اومد جلو هيجان با

 ؟گفتی چی-

 :گفت و خنديد شيطونم ی چهره ديدن با

 !بختت به زدی لگد هميشه مثل. معلومه جوابت خب-

 !مردممی کنجکاوی از وگرنه پرسيدممی فرناز از بايد که افتادم چيزی ياد

 ؟فرناز-

 ؟هان-

 :پرسيدم پس؛ شتمندا رو کردنش تربيت ی حوصله و حال فعال.کشيدم پوفی

 ؟نگيره سر نامزدی اصال شايد گفتی من به چی برای رامتين نامزدی از قبل روز يک تو-

 !گفت آرشين-

 ؟گفت کجا از آرشين-
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 ؟کنیمی پيچ سوال رو من انقدر چرا اصال اه. بود گفته بابک-

 :کشيدم امچونه به دستی

 !کرده نامزد باهاش اجرا مجوز برای و نداشته دوست رو لساا هم اول از گفت بود کرده مست که روز اون رامتين آخه-

 .داد تکون سر و خنديد

 اومد مین بدم که من چند هر! بدی مثبت جواب رايان به ترسيدم، بهار خودمونيم ولی! بد؛ سرکارها رفتيم بد وکيلی خدا-

 !رامتين جای باشه دوستم شوهر رايان

 ؟منه شوهر رامتين گفته کی حاال-

 :نشست زانو روی ختت پايين

 !باالخره ديگه شه می-

 يدمد رو خودم. رفتم فرو کنممی نرم پنجه و دست باهاشون ساله چند که شيرينی روياهای و افکار توی حرفش اين با

 هب رو درست و رفتم جلو. مشکی دوخت خوش شلوار و کت با شيک هميشه مثل؛ ديدم رو رامتين، عروسی لباس توی

 ... و پيچيد بينيم توی عطرش بوی هک گرفتم قرار روش

 ؟هپروت تو رفتی باز هی هی هی هی-

 :برگشتم واقعی دنيای به گنگ حالتی با

 ؟چی-

 :زد بازوم به ای ضربه

 ؟تربيت بی کردیمی فکر چی به-

 .ماليدم رو دردناکم دست و زدم کمرنگی لبخند
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 ؟ام ارهبيچ بازوی به بزنی بايد حتما؟ کنی صدام درست تونی نمی بميری-

 :گفت تمسخر از پر البته و رمانتيک لحنی با و شد خيره نامعلوم ای نقطه به

 .باشه رامتين آقا دست جايگاه قراره بيچاره بازوی اين-

 دراری حرص لبخند.  اومد در جيغش که گرفتم بازوش از محکمی نيشگون و دادم فشار هم روی حرص با رو هام لب

 :زدم

 !باشه آيين آقا دست جايگاه قراره هم جا اين-

 سرش توی رو دستش دو هر ساعت ديدن با. شد بلند و کرد نثارم فحشی لب زير ماليدمی رو دستش که طور همين

 :کوبيد

 !کنم درست من رو ناهار بود قرار سرم فرق بر عالم خاک-

 :شد خارج اتاق از کردمی لند و غر که حالی در

 !کننمی اخراجم ندم انجام درست رو کارم اگه بدبخت من گه نمی گرفته رو من وقت جا اين اومده-

 .شدم خارج اتاق از دنبالش به و دادم تکون تاسف روی از سری

*** 

 :رامتين

 خودم برای سرخوشی با که طور همين. رفتم بيرون پذيرايی از و کشيدم راحتی نفس منفيه جوابش گفت بهار وقتی

. ادد نوازش رو روحم خوبشون بوی. ايستادم بوديم کاشته تازه که محمدی های گل کنار و رفتم حياط به زدممی سوت

 هديگ دست توی که ای قهوه فنجون. کردم نگاه خوردمی قهوه که رايان به و برگشتم. گرفت قرار امشونه روی دستی

 :گرفت طرفم به بود ش
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 !کافی-

 :نوشيدم رو قهوه از ای جرعه .گرفتم ازش رو فنجون مکث کمی با و کردم نگاه ش شده دراز دست به

 ؟حالت تو زد-

 :گفت بود لبم روی ی اومده کش پوزخند به نگاهش که طور همين

 ؟!خوردن ضدحال...آمم...  که کساييم شبيه االن من نظرت به-

 الاص؛ کردم نگاه بودن شده عسلی آفتاب توی که هاش چشم به و کردم جمع رو هام لب.انداختم پاش تا سر به نگاهی

 :گفتم و انداختم باال شونه. شدم خيره ها گل به دوباره و برگردوندم رومو! باشه ناراحت اومد نمی نظر هب

 !ببينمت بهار بر و دور بعد به اين از نمياد خوشم حال هر به! دونم نمی-

 :گفت کشيدمی دست موهاش توی که طور همين و گردوند برم

 ؟ چرا-

 :گفتم کالفه و کردم اخم! بودم شدن ذوب حال در گيرش مچ نگاه زير

 ؟نزدی شونه مگه! موهات تو نکش دست انقدر اه-

 :کشيد موهاش توی وار شانه رو دستش دوباره

 !زدم شونه صبح خدا به چرا-

 ؟داری وسواس هنوزم تو-

 :داد جواب ش سفيه اندر عاقل نگاه و شيطون های چشم با و کرد ای خنده تک

 !آره-
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 ديدن اب. کنم مهار رو لبخندم نتونستم شيطونش های چشم ديدن با! رايانه مقابلم طرف ردمکمی فراموش اوقات گاهی

 :گفت و زد ضربه امشونه روی لبخند با م اومده کش های لب

 !بخوريم ناهار داخل بريم-

*** 

 :بهار

 ؟بشينی نميايی چرا عزيزم بهار-

 :گفتم خانم اشرف به رو و آوردم باال رو سرم

 .ارمند اشتها آخه-

 :گفت و کشيد هم توی رو هاش اخم

 !نخوردی هيچی صبح از که تو-

 .انداختم پايين رو سرم و کردم نگاهش عجز با

 ؟!کشیمی خجالت نکنه-

 .ايستاد کنارم و شد بلند صندلی روی از! هدف به زد آخ

 !دادی رو نظرت هم تو کرديم خواستگاری! نداره کشيدن خجالت-

 .بشينم کنارش کرد مجبورم و گذاشت کمرم پشت رو دستش؛  زد محوی لبخند. وختمد هاش چشم توی رو هامچشم

 بهم هم اهنگ نيم يه حتی کدوم هيچ. ببينمشون تونستممی هم باز اما؛ بودن نشسته من از دورتر خيلی رامتين و رايان

 که طور همين و برداشتم ذيرايیپ توی از رو کتابم ناهار از بعد! دادم فرو بغض با رو هام لقمه ی همه من و ننداختن

 اتاقش سمت به که افتاد رايان به چشمم راهرو توی. رفتم باال ها پله از بود کتاب ی کننده کسل های نوشته روی نگاهم
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 که اين از !بود گذاشته نمايش به خوبی به ورزشکاريشو اندام که بود پوشيده مشکی بلند آستين شرت تی. رفتمی

 :زدم صداش و کردم تند پا سمتش به! شدممی ديوونه داشتم کردنمی محلی کم بهم رايان و رامتين

 رايان آقا-

 .دوخت هامچشم توی ايشو قهوه و درشت های چشم و برگشت. ايستاد

 ؟!جونم-

 :گفتم سنگينش نگاه زير و زدم گره هم توی رو هام دست

 ؟نباشين ناراحت من از شه می-

 :گفت و زد نمايی دندون لبخند

 ؟جون بهار ناراحتم من گفته یک-

 . کردم تر زبون با رو هام لب

 ...چرا پس-

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 اون بدم ابجو تونم نمی چون نپرس هم رو دليلش. نشم آفتابی تو طرفای داده التيماتوم رامتين اما؛ نيستم ناراحت من-

 !شممی ات شرمنده وقت

 . انداختم پايين رو سرم کرده بغض

 !باشه-

 !کردم حس خودم روی رو نگاهش سنگينی آخر ی ثانيه تا و رفتم اتاقم سمت به و کردم گرد عقب
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*** 

 مدونچ به! کنه دنبال رو، موسيقی يعنی،خودش ی حرفه و کانادا برگرده خواست می. بودن گرفته تماس باهاش کانادا از

 هافتاد جونم به خوره مثل وجدان عذاب و بودم حتنارا هم من بره خواست نمی دلم. بود ناراحت. کردم نگاه دستش توی

 :گفت کردو پاک رو اشکش خانم اشرف.بود

 ؟بمونی ديگه روز چند شد نمی حاال-

 :زد لب و انداخت من به نگاهی رايان

 !نه-

 باال رو سرم. کردم حس کنارم رو کسی حضور که شدم خيره فرودگاه براق های سراميک به و انداختم پايين رو سرم

 :گفت گوشم زير و زد بازوم به آروم بازوش با.بود رامتين؛ ردمآو

 !نبود تو تقصير-

 رو بغضم! بود زده حرف باهام باالخره روز چند از بعد. کردم نگاه بهش بود شده جمع توشون اشک که هايی چشم با

 .دادم قورت

 !بود من تقصير چرا-

 :کرد اخم

 !نبود-

 ؟رامتين-

 :گفت و داد فرو رو دهنش آب. بود گرفته ضرب پاهاش روی دست با. برگشتيم فشطر به دو هر رايان صدای با

 !رفتنی يه اومدنی هر و داره پايانی يه آغازی هر اما؛ سخته خيلی خداحافظی-
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 :داد ادامه رامتين به رو

 طفق من بخشب رو من، کردم ناراحتت اگه. کردم زندگی تو کنار رو ماه سه دو که شدم خوشحال خيلی داداش رامتين-

 !دادم انجام رو ام وظيفه

 سر طفق رامتين که گفت گوشش توی چيزی. گرفت آغوشش توی رو رامتين و اومد رامتين طرف به حرفش اتمام از بعد

 نداختها گردنش بودم بافته که رو شالی. ايستاد من روی به رو و شد جدا ازش رامتين کمر به ضربه چند از بعد. داد تکون

 .کرد نهانپ لبخندش پشت رو بغضش و خاروند رو بينيش. شد پايين و باال گلوش سيب؛ کرد اشاره بهش دست با. بود

 !بودم گرفته حاال تا که بود ای هديه بهترين اين-

 .اومد پايين چشمم ی گوشه از لجوجانه اشکی قطره

 !نداشت رو شما قابل-

 گريه هنوز که، خانم اشرف به و گرفت ازم چشم ثانيه چند از دبع! بودم نکرده دقت اشگونه روی چال به حاال تا.زد لبخند

 .کرد نگاه، کردمی

 !برم تونم نمی طوری اين ديگه نکن گريه مامان-

 :گفت سريع و زد هوا روی رو حرفش خانم اشرف

 !نرو گممی رو همين منم-

 !شده محکم جا اون جاپام تازه من؟ بمونم و کنم ول رو زندگيم و کار تونممی چطور جاست اون من زندگی ی همه-

 ايران از "خدانگهدار" گفتن از بعد و زد پيشونيش به و کناريش و سبابه انگشت زدن چونه ساعت نيم از بعد تقريبا و

 !داد روف رو بغضش و کرد پاک رو بود چشمش ی گوشه که اشکی توجه جلب بدون که افتاد مامان به نگاهم اتفاقی. رفت

*** 
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 :رامتين

 :ايستاد روم روبه سينه به دست فرناز

 !بفرماييد-

 :پرسيدم و کشيدم موهام توی دستی؛ انداختم ش وکشيده درشت های چشم به نگاهی

 ؟کجاست بهار-

 !لباسشه تو-

 ؟کجاست بهار پرسيدم. مزه بی هه هه هه-

 :انداخت باال ای شونه

 !آموزشگاه رممی گفت بيرون رفت که صبح! چميدونم من-

 و دمچرخيمی خودم بر و دور کالفه! بود ظهر از بعد پنج به ربع يک ساعت.انداختم ساعت به نگاهی و تمگرف ازش چشم

 لهپ سرعت به! روندم آموزشگاهش سمت به و شدم ماشين سوار، راه بودن نزديک وجود با. رفتم بيرون عمارت از آخر در

 :گفتم بود شستهن کامپيوتر پشت که خانمی به رو و رفتم باال رو آموزشگاه های

 ...ببخشيد خانم-

 اب که صورتش به نگاهی حرص با! نداد خودش به هم رو هاش چشم دادن حرکت زحمت حتی.بود کامپيوتر توی سرش

 سيخ ترس با که کوبيدم ميز روی محکم عصبانيت با و انداختم بود چوله و چاله از پر بازم مختلف پودرهای و کرم وجود

 !فرهنگيه محيط يه جا اين؟ آقا خبرته چه-: کشيد هم یتو رو هاشاخم و ايستاد

 . کشيدم موهام توی دستی

 ؟کجاست تمدن بهار-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 503 

 :گفت خونسرد جو و جست دقيقه چند از بعد و نشست کامپيوتر پشت تلخی با

 !نداريم اطالعی ازش هم االن و بوده غايب امروز-

 !؟آخه کجايی تو بهار. کردم نگاه اطراف به عجز با و انداختم ميز روی رو وزنم تمام. شد آوار سرم روی دنيا حرف اين با

*** 

 عبمک بطری کشيدن سر ی وسوسه. گذاشتم فرمون روی، بود انفجار درحال که،رو سرم. ايستادم خيابون کنار کالفه

 باز ور داشبورد در قرار بی! نشد اما؛ نزنم لب ديگه که بودم کرده عهد خودم با. بود افتاده جونم به داشبورد توی شکل

 و کردم نروش سيگاری. کشيدم سر رو محتوياتش ی همه خاصی شيفتگی با و کشيدم بيرون رو ای شيشه بطری؛ کردم

 صدای وقب چند از بعد. بده جواب تا موندم منتظر و گرفتم رو آيين ی شماره،بودم داشته نگهش دولبم بين که طور همين

 .پيچيد گوشی توی ش خسته

 ؟بله-

 :کردم جدا هام لب از رو سيگار

 ؟آيين الو-

 ؟خوبه بهار؟ خوبه مامانم؟افتاده اتفاقی؟ گرفته صدات چرا؟ خوبی؟ رامتين تويی اِ-

 کوبيدم فرمون روی محکم دست با

 مينز توی رفته شده آب انگار کنم نمی پيداش گردممی چی هر. نيستش صبح از بهار...  المصب بگير دهن به زبون-

 :زد ادفري عصبانيت با

 !کن پيداش بگرد؟ نيستش که چی يعنی بودم سپرده تو دست رو خواهرم و مادر من مرتيکه-

 :انداختم بيرون ماشين ی پنجره از رو سيگار
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 .کن پيداش بيا پاشو خودت، مردی خيلی اگه! ت س ی ن؟ فهمیمی.... لعنتی نيستش-

 .ميارم در رو يکی تو پدر نشد پيدا اگه ولی ميام که معلومه-

 قلبم .غلتيد امگونه روی به چشمم ی گوشه از لجوجانه اشکی قطره. کردم قطع رو گوشی و کردم نثارش "بابايی برو"

 صدام کنترل. گذروندم نظر از رو شکل ای پنبه های ابر و انداختم آسمون به نگاهی! بودم نگران.بودم تاب بی.زدمی تند

 :زدم فرياد.بود شده سخت

 اين به لب ديگه دممی قول بدی پس بهم اگه... بده پس بهم رو بهارم. بردی تو قبول باشه؟ داری وجود بگی خوای می-

 .نزنم ها زهرماری

 .دارم دوستش گممی بهش. نکنم اذيت رو بهار دممی قول

 :دادم ادامه تر بلند

 !ميدم قول -

 .اومدمی فرود لباسم روی هاماشک سيل

 :کردم زمهزم رو اسمش امشده رگه دو صدای با

 !تويی اميدم تنها...  خدا-

*** 

 :بهار

 ولهک که داشتممی بر شمرده و آروم رو هام قدم. بود شده سنگين خيلی امروز...کردم جا به جا دوشم روی رو پشتی کوله

 بود تهگذاش صورتش روی ماسک که پوشی سياه مرد ديدن با...برگشت عقب سمت به امشونه و شد کشيده پشت از ام

 دهنم روی رو زمختش و بزرگ های دست و آورد هجوم سمتم به... کشيدم جيغ اراده بی بود مشخص هاش چشم قطف و

 :کرد پچ پچ گوشم زير و آورد جلو رو سرش...گذاشت
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 !نياد در صدات هيس-

 فايده یب مه کشيدن جيغ... انداختم خلوت ی کوچه به نگاهی... زدمی گنجيشک مثل ترس از قلبم... لرزيدممی بيد مثل

 ...نبود کس هيچ... بود

 رو يدنکش نفس که کشيدن سرم روی زمختی و مشکی ی کيسه و کردن ماشين سوار رو من بيام خودم به تا! بودم تنها

 جا به جا مه متر ميلی يه حتی نتونستم که بودنم گرفته محکم انقدر اما؛ بخورم تکون کردممی سعی. کرد مشکل برام

 :مرد يک ی نخراشيده و خشن صدای اون از بعد و کرد توقف ماشين رانندگی ساعت دو،يکی از بعد باالخره! بشم

 !بيرون بياريدش-

 روی رعم آخر تا هاش انگشت جای دارم حتم که بود گرفته رو بازوم محکم انقدر. اومدم بيرون ماشين از يکيشون توسط

 ندانچ نه ی فاصله در که سگی پارس بلند صدای با تيمداشمی بر قدم جلو سمت به که درحالی! مونه می باقی بازوم

 و گزيدم لب! کرد نثارم ای "پدرسوخته" و زد فرياد. انداختم چنگ مرد بازوی به اراده بی، بود شده زنجير ما از دوری

 !کردم طی صدا و سر بی رو راه ی بقيه

 ينا که زد حدس شدمی بود فرما حکم که یسکوت از و هستم مجهز ويالی يه توی شدم متوجه کيسه های روزنه بين از

 زور به هم پوش سياه مرد اون... نداشتن رو وزنم تحمل و بودن شده حس بی پاهام! شده ساخته متروکه جای يه ويال

 ناي وجود... کردمی بيشتر رو ترسم ويال دور تا دور شده نصب یبسته مدار های دوربين! کشوندمی زمين روی رو من

 اجبار هب. رسيديم داشت قرار سالن وسط دقيقا که صندلی به باالخره! زدندمی فرياد رو فرار بودن ممکن غير ها دوربين

 :گفت و کشيد پوفی مرد. نشستم صندلی روی

 !ها نمياد ش جثه به... سنگينه چقدر المروت-

 که شيدک بيرون سرم از تخشون با رو مشکی ی کيسه دستی! خنديدم ريز و کردم فراموش رو موقعيتم لحظه يک برای

 با! دکوبي امسينه ی قفسه به رو خودش شدت به و شد قرار بی دوباره قلبم ترس از. بشه پخش دورم موهام شد باعث

 عينک و مشکی چرم کاپشن... استثنا بدون همه... کردم نگاه تکشون تک به زدمی دو دو ترس از که هايی چشم

 :رسيدمپ و کردم باز دهن باالخره... داشتن
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 ؟هستين کی شما..ش-

 :اومد جلو آورد جا اين تا رو من که مردی همون

 ؟!هستی کی شما سيروسم من-

 :زدم پوزخند

 ؟!هستم کی دونيد نمی وقت اون دزديدين رو من شما...  هه-

 :انداخت باال رو اش شکسته ابروهای

 !کنممی اجرا رو رئيس دستورات فقط من-

 :دادم تکيه صندلی به

 !بياد رئيست بگو وبر پس-

 :گفت و آورد جلو رو سرش! بود گستاخ بايد مواقع طور اين در کرده ثابت تجربه اما؛ مردممی داشتم ترس از

 نیببي کنیمی سکوت فقط جا اين!خوره نمی دردت به بازی شجاع جا اين... ریمی تند زيادی... کوچولو باشه حواست-

 !گن می چی آقا

 باز رو هامچشم. شد بلند يکيشون موبايل گوشی زنگ صدای...بستم رو هامچشم و دادم فحش "آقاشون" به لب زير

 !بود شده گوش هيکلم یهمه اما؛ نکردم

 !چشم؟ گرفتين کم دست رو من... مطمئنم خودشه... آوردمش آقا بله-

 وقت هچ االن... بيوفته لرزه به بدنم تا شد باعث صاعقه صدای! نشد دستگيرم چيزی هم هاش حرف از... کشيدم پوفی

 ؟آخه بود اومدن بارون
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 رو بيرون شدمی جا اون از که داشت قرار چپم سمت درست قدی ی پنجره يه... انداختم سالن دور دور يک رو نگاهم

 و بود شده شديد بارون! اومدمی فرود تر تمام چه هر شدت با شدمی ديده پنجره از که خالی استخر توی بارون... ديد

 .بود افتاده هم فشارم زياد احتمال به... بودند کرده تند هامو نفس کردنمی روشن رو آسمون که موحشی های هصاعق

 با... کردندینم جدل باهم انقدر لعنتی ابرهای اين کاش! شد نمی اما بدم نظم افکارم به بتونم تا کنم تمرکز داشتم سعی

 ...شدم مچاله خودم توی و يدمکش جيغی کرد کر رو فلک گوش که بلندی صاعقه صدای

 ...رفتم هوش از و نشنيدم هيچی ديگه...اون از بعد و شنيدم که بود ای صاعقه آخرين اين

*** 

 :رامتين

 يک برای. شدم پذيرايی وارد بود پايين سرم که طور همين و کردم باز رو ورودی در. شدم عمارت وارد سرافکندگی با

 اشچهره از و بود نشسته مبل روی که خانم شمسی ديدن با...آوردم باال، بود شده سنگين خيلی که، رو سرم لحظه

 با. ستمشب پا با و دادم تکيه در به! بودم متنفر دادن بد خبر از... لعنتی! انداختم پايين رو سرم دوباره، باريدمی نگرانی

 صدايی با و اومد جلو خانم شمسی... آوردن هجوم سمتم به سراسيمه خانم شمسی و مامان در شدن بسته صدای

 : پرسيد مرتعش

 ؟نداری خبر بهار از تو پسرم-

 ...دادم سوق سالن توی ی مجسمه سمت به رو نگاهم

 !نه-

 :گرفت رو بازوم و اومد جلو مامان

 ؟کجاست بهار... رامتين کن نگاه من به-

 :دادم جواب خلقی کج با و کشيدم بيرون دستش از حرص با رو بازوم؟! گرفتنمی من از رو بهار سراغ چرا
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...  شتمگ دنبالش رو لعنتی تهران ی همه... جوشهمی سرکه و سير عين داره دلم رفته که صبح از؟ بدونم بايد کجا از من-

 !نيست

 که انمخ شمسی ديدن با! شد گم مامان جيغ صدای توی خانم شمسی گفتن "ابوالفضل يا" صدای م جمله اتمام از بعد

 : کشيد جيغ مامان... شدم ميخکوب سرجام شده شوکه دبو شده زمين نقش

 بيمارستان ببريمش کن کمک بيا رامتين-

*** 

 زق زق پاهام کف بودم رفته راه امروز بس از... کردممی متر رو راهرو عرض و طول کالفه. بود هوش بی رو راه تمام

 !کردمی

 از... پدرم مرگ... بود گذشته بد خاطرات يادآور برام بو اين... کردمی بد رو حالم کننده ضدعفونی مواد و الکل بوی

 !متنفرم بيمارستان

 رامتين-

 :گفت و اومد جلو مامان. برگشتم صدا سمت به

 يو سی سی به کردن منتقلش... شده قلبی ی حمله دچار-

 ديدن اب حتی که کسی... ايستاد دشمن جلوی مردانگی با که کردم صدا رو کسی دلم توی و دادم تکون سری افسوس با

 : کردم زمزمه لب زير... زد حلقه هامچشم توی اشک هم ماکتش

 !ابوالفضل يا-

 بهار صويرت... کردم فکر نامعلوم ی آينده به و نشستم راهرو توی نيمکت روی؛ کردم پنهان مشتم توی رو ماشين سوييچ

 بيدار که خوابی... خواستمی طوالنی وابخ يه دلم... بودم خسته...  شد نمی محو هامچشم جلوی از لحظه يک برای

 رو کلمش همه اين کشيدن دوش به توانايی تنهايی من...  برسه تر سريع آيين کردممی خدا خدا! باشه نداشته شدنی
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 سطل توی رو سيگار عصبانيت با "ممنوع کشيدن سيگار" تابلوی ديدن با اما؛ کشيدم بيرون جيبم از سيگاری! نداشتم

 !کردم پرت مکنار ی زباله

*** 

 :بهار

 رو هامچشم دوباره ترس از مرد يک خشن و زمخت صدای شنيدن با. کردم باز هم از زحمت به رو سنگينم های پلک

 :بستم

 ؟نداشتين هم رو کار اين انجام عرضه؟ بيارينش سالم نبود قرار مگه-

 !رفت هوش از دشمبع لرزيدن به کرد شروع بارون و صاعقه صدای با آورديمش سالم ما قربان-

 :گفت تمسخر با خنديدمی که طور همين... پيچيد سالن توی ش قهقهه صدای

 !س عرضه بی زيادی که اين؟ آوردين رو تمدن ارسالن دختر مطمئنی-

 لرزش کردممی سعی که درحالی! شد منجمد هام رگ توی خون و کردم حس امگونه روی رو سردش دست کشيدن

 :گفت پچ پچ با... کردم حس گوشم کنار هاشو نفس هرم... خواستممی کمک خدا از دلم توی کنم مهار رو پاهام

 !ندارم کاری تو با نترس...  کن باز رو هات چشم! تمدن بهار نيستی خوبی بازيگر-

 بازم های چشم ديدن با! زدمی ساله پنجاه حدودا که بود پوش شيک مردی... کردم باز رو هام پلک الی آروم ترس با

 ...چرخيد صندلی دور دور يک و کرد فرو شلوارش جيب توی رو هاشدست از کیي

 ... بدی رو جوابم درست خوادمی دلم پرسممی ازت سوال يه! خوب دختر آفرين-

 :ايستاد مقابلم

 ؟شد مفهوم-
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 باال از و گرفت معمول حد از باالتر رو سرش. دادم تکون سر "تاييد" ی نشونه به و زدم زل مشکيش های چشم توی

 ...کرد نگاه بهم

 ؟کجاست پدرت-

 :کردم پرتاب سمتش به ای اندرسفيهانه عاقل نگاه حرفش اين با

 !ندارم پدر من-

 :گفت سريع( بود دزديده رو من که همونی)سيروس

 ! داداش گفتمی آيين پسره اون به که ديدم خودم من گهمی دروغ رئيس-

 : اومد جلوتر رئيسشون

 ؟کجاست پدرت... پرسممی دوم بار برای؟ گفت چی که شنيدی-

 :گفتم حرص با

 بارم يک حتی من. کرده فوت تصادف ی سانحه اثر بر پيش ها سال پدرم... ندارم پدر من گممی دوم بار برای-

 !نديدمش

 :گفت هاش نوچه به رو و کرد قالب پشتش رو هاشدست

 ! کنه اعتراف تا بزنينش انقدر... رسيم نمی جايی به طوری اين-

 اين خدايا... زدم زل بهشون ترس با! برسه پدرش دست به تا کنيد پخش و بگيرين عکس ازش هم شکنجه از بعد

 :شکوند رو هاش انگشت سيروس؟! مصيبتيه چه ديگه

 !چشم به ای-

 ...مداو وجل و زد خبيثی لبخند انعطافی هيچ بدون اون اما؛ کردم التماس هامچشم با و دوختم چشم بهش لرز و ترس با
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 :رامتين

 ی نوشته از چشم آيين صدای شنيدن با. بود شده خشک ای شيشه در روی" ccu "رنگ قرمز ی نوشته روی نگاهم

 و ايستاد ممقابل ای آشفته وضع با. کردم نگاه، داشتمی بر قدم سمتم به قراری بی با که آيين به و گرفتم در روی منفور

 :پرسيد زدمی دفريا رو خوابی بی که صدايی با

 ؟کجاست مامانم-

؛ ودمب حوصله بی. نشست زمين روی سرش به دست دو هر کوبيدن از بعد و گفت "وای"... کردم اشاره ای شيشه در به

 گرفتم رو بازوش و رفتم جلو اما

 بشين نيمکت روی بلندشو-

 :گفت بود خيره معلومینا ی نقطه به که طور همين و نشست نيمکت روی من کمک به و شد بلند حالی بی با

 ؟افتاد اتفاق اين چطور-

 :دادم جواب شده رگه دو صدای با و کردم خيس زبون با رو ام خورده ترک و خشک های لب

 افتاد هوي که دونم نمی گفتم منم. گرفت خبر بهار از ای آشفته وضع با...بود بهار نگران. عمارت برگشتم وقت دير شب-

 !داشته قلبی ی حمله ی سابقه مامانت گنمی دکترها آيين! زمين رو

 :گفت و گزيد لب بود خيره رو روبه به که طور همين

 ...اون از بعد... خوابيدممی راحت ديگه... بود شده تموم هام کابوس... کردم پيداش باالخره تالش سال چند از بعد-

 ريش ته و کشيدم امگونه روی تیدس! ريخت اشک صدا بی و انداخت پايين رو سرش و شکست بغضش... نداد ادامه

  گذاشتم آيين ی شونه روی رو دستم... بهارم... بود بهار پيش ذهنم و فکر تمام... کردم لمس رو ام درومده تازه
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  بهار کارهای دنبال رممی من-

 ... زد زل بهم اشکيش های چشم با و آورد باال رو سرش

 ... نبودی تو اگه... رامتين مرسی-

 : يدمپر حرفش توی

 !ست وظيفه-

 با رو ادآز هوای... کشيدم راحتی نفس رفتم بيرون که بيمارستان از. انداخت پايين رو سرش و کرد نگاهم قدرشناسانه

 ...روندم کالنتری سمت به و فرستادم هامريه به بيشتری شدت

 نياز دوش به شدت به که اين اب درخواستم و کار اتمام از بعد. بود شده برداشته دوشم روی از باری آيين اومدن با

 انتهای زا آيين رسيدم که راهرو آخرين به! مرگ بوی،  بيماری بوی، الکل بوی هم باز. برگشتم بيمارستان به اما؛ داشتم

 : زد فرياد و دويد سمتم به راهرو

 ...مامانم رامتين-

 چيز مهه آيين ی پريده رنگ.شده چی بپرسم نبود الزم. دويدم ای شيشه در سمت به اختيار بی آيين روز و حال ديدن با

 به و دش سست پاهام کشيدن خانم شمسی روی که سفيدی ی پارچه ديدن با. ايستادم شيشه پشت. دادمی نشون رو

 می... و شد باز در که بودم بهت توی هنوز. پيچيدمی سرم توی آر پی سی دستگاه ممتد های بوق صدای. زدم تکيه ديوار

 نآيي به چشمم. کردم ستون ديوار به پشت از رو هام دست کف و چسبيدم ديوار به! سرد خيلی؛ بود سرد هوا.لرزيدم

 : زد فرياد و رفت مادرش جون بی جسم سمت به کرختی با. بود جاری هاش گونه روی بهار ابر مثل هاشاشک.افتاد

 رو خوشبختی طعم داشتم تازه... کردم پيدا رو تو تازه من...  کن باز رو چشمات روخدا تو مامان... بميری نبايد تو-

 !مامان...چشيدممی

 .پرکرد رو بيمارستان فضای سوزناکش فرياد و
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 :بهار

 دهش پاره لبم ی گوشه! بود شده خشک گلوم؛ دادم قورت سختی به رو دهنم ی نداشته آب. کردم باز زور به رو هامچشم

 دتیم. بودم هم گرسنه! باشه شده رد روم از چرخ هيجده تريلی که اين مثل بود گرفته درد بدنم تمام.  سوختمی و بود

 و تدس ديدن با اما؛ بخورم تکون خواستم! بودم نخورده هيچی مزه بی و ريخت بی سوپ قاشق چند جز بودم جا اين که

 يالیو اون توی هنوز.  انداختم اطراف به نگاهی. برداشتم تالش از دست بود شده بسته صندلی به طناب با که پايی

 از مچش ها پله از اومدن پايين حين کسی های کفش صدای شنيدن با. گذشت می شدنم دزديده از شب دو. بودم کذايی

 و کت .لرزيدم درون از کاميابه فاميلش فهميدم ديشب که رئيسشون ديدن با. برگشتم صدا طرف به و گرفتم اطراف

 ردمک نمی فکر اصال! بود گذاشته باز رو هاش دکمه که بود تنگ انقدر و بود پوشيده سفيد های راه راه با طوسی شلوار

 مداومی پايين که طور همين! بودم متنفر ازش؛ بيارن در روز و حال اين به رو من تا داد دستور اون.باشه رحم بی انقدر

 :گفت

 !تماس مشت توی پدرت ديگه ساعت سه دو تا!باشی عزيز پدرت واسه انقدر کردم نمی فکر-

. بودم حرصی بدجور دستش از؟!زدمی حرف پدر کدوم از. نداشتم پدر که من. آوردم نمی در سر چيزی هاش حرف از

 :گفتم صدام توی حرص همون با! شد جمع امچهره و سوخت لبم ی گوشه که زدم پوزخندی

 !بشم آشنا باهاش شممی حال خوش باشه کار در پدری و گیمی راست اگه-

 :نشست سالن توی سلطنتی های لمب از يکی روی

 !بينیمی رو پدرت زودی به؛ نباش نگران-

 ی واژه؟ انتظارمه در اتفاقاتی چه باشه زنده پدرم واقعا و گهمی راست مرد اين اگر. ريخت هری دلم حرفش اين با

! اومده در حدقه از و باور نا های چشم تا دو همون با؛ ديدمش باالخره. کردم دوره خودم با بار چند اومدنش تا رو "پدر"
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 نگاهی با! بود آبی؛ هاش چشم و بود جذاب هم هنوز زيادش تقريبا سن وجود با که مردی. ديدم رو پدرم ها سال از پس

 !شدم خودم به حدش از بيش شباهت متوجه موشکافانه و دقيق

 ی کاسه اشک ثانيه از کسری رد. ايستاد حرکت از ديدنم با و چرخوند سالن دور رو چشمش قرار بی ورودش محض به

 هم چقدر هر. بياد ندادن اجازه و گرفتن رو طرفش دو غولتشن تا دو که بياد طرفم به خواست و کرد پر رو هاش چشم

 !بود فايده بی کنن ولش که کرد تقال

 کمتر، ردمکمی فکر بهشون بيشتر چی هر که سواالتی؛ بود سوال از پر ذهنم توی. زدمی پر کشيدنش آغوش به برای دلم

 !رسيدممی جواب به

 ایه دست با صندلی کنار خودشونم و نشوندنش، داشت قرار تر دور متر بيست حدودا که،من روی به رو صندلی روی

 .ايستادن کرده قالب

 .انداخت امچهره به دقيقی نگاه

 ؟خودتی دخترم بهار-

 اهتشب من به خيلی که ای چهره وجود با! نبود من ابایب وقت هيچ اون اما؛ بودم مرد اين دختر من. فشرد رو گلوم بغض

 افتادمیم خطر توی من بايد حتما؟ بوده کجا حاال تا پس بود من بابای اون اگه. کنم باور تونستم نمی هم هنوز اما؛ داشت

 :زد صدام ملتمس لحنی با دوباره.  دادم قورت رو بغضم و شدم خيره آبيش های چشم به؟ بده نشون رو خودش تا

 بگو چيزی يه خدا رو تو؟ بهار-

 الس که رو اسمی تا آوردم فشار مغزم به. بودند کرده صلب ازم رو صحبت ی اجازه و بودن چسبيده بهم صوتيم تارهای

 !ارسالن:پدر نام. بيارم ياد به کردمی کجی دهن بهم م شناسنامه توی ها

 :گفتم لب زير و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟ارسالن آقا-
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 ؟دخترم بابا بگی من به شه می-

 ش خانواده از حمايت توی رو "بابا" من. داشت مختلفی معانی "بابا".کردم تکرار رو "بابا" ی واژه خودم با بار چند

 "آقا" اين اما! ديگه چيزهای خيلی و پارک به دخترش بردن حتی يا خيابون توی دخترش دست گرفتن يا ديدممی

 ميمتص نباشيم زنده شايد ديگه ساعت چند تا که اين يادآوری با و رفتم فرو فکر به !دونستمی من بابای رو خودش

 ؟!کردممی محروم بابام داشتن از رو خودم بايد چرا. بگم بهش که گرفتم

 قورت رو دهنم آب. دوختم چشم منتظرش های چشم به و آوردم باال آروم رو هامچشم بود پايين سرم که طور همين

 :زدم صداش يدترد با و دادم

 ؟بابا-

 :چکيد چشمش از اشکی بود کلمه يه همين منتظر که انگار

 ؟بابا جان-

 :گفتم اومدمی چاه ته از انگار که صدايی با

 ؟چرا-

 .چکيد پايين چشمش از هم دوم اشک قطره

 ؟بابا دختر چی چرا-

 مامان و من های دری به در و ها بدبختی ی همه ی خاطره ديدنش با.  کردم کنترل رو بود اومده ام مژه روی تا که اشکی

 .بود شده زنده برام

 :دادم جواب و کشيدم باال رو بينيم آب

 ؟بودی کجا حاال تا؟ کردی محروم داشتنت از رو من سال همه اين چرا-
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 :گفت شرمنده لحنی با

 !دخترم دممی توضيح برات رو چيز همه-

 :گفتم ای نشده کنترل صدای با.  بودم احتنار و عصبی حسابی دستش از. خواستم نمی توضيح من

 بدون ها سال اين توی دخترت دونیمی؟ خوردم حسرت چقدر ها سال اين توی دونیمی؟ بدی توضيح خوایمی رو چی-

 ؟بدی توضيح خوایمی رو چی؟ کشيد چی پدر

 .رفت بند نطقم کامياب عصبی و خشن صدای با

 تری مهم یکارها االن بعد برای بذاريد دعواهاتونم، بشنوين گل و بگين گل باهم بشينين که جا اين نياوردمتون. ساکت-

 !هست هم

 .گرفت دستش توی رو اش چونه و رفت بابا طرف به حرف اين از بعد

 !تمدن ارسالن آوردم گيرت باالخره سال همه اين از بعد خب خب خب-

 :گفت و آورد در کامياب دست توی از رو اش چونه عصبی بابا

 ؟عوضی خوایمی چی م بچه و زن و من ونج از-

 .شد دور بابا از و کرد قالب پشتش رو هاشدست کامياب

 !مطلب اصل سر رفتی. شد حاال-

 شد خيره سقف های نگار و نقش به و گرفت باال رو سرش

 ؟مياد يادت! زدی خسارت من به کردیمی وارد جنس ترکيه از داشتی وقتی پيش سال شونزده-

 :گفت دقيقه چند از بعد، کنهمی فکر داره بود معلوم و بود کرده ريز رو هاش چشم بابا
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 !زنیمی حرف خسارت کدوم از دونم نمی-

 :گفت شده ريز های چشم با

 ؟راه اون به زدی رو خودت يا دونی نمی-

 : ناليد عجز با

 ؟!زنیمی حرف چی به راجع دونم نمی اصال من بگم زبونی چه با-

 !نرسيد من دست به وقت هيچ اما؛ بود شده جاساز جنس بسته چند اميونک اون توی روز اون-

 :گفت و زد پوزخندی بابا

 ؟جنسی بسته چند اون دنبال هم هنوز تو! گذرهمی ماجرا اون از سال شونزده-

 از خاطرشون به رو ام بچه و زن. شد تموم گرون خيلی من برای من اما؛ باشه جنس بسته چند فقط تو واسه شايد-

 .دادم دست

 : زد فرياد بود شده اشک از پر هاش چشم که حالی در

 !رو سالم سه دختر و زن؟ فهمی می-

 سال چند! بودم رسيده هدفم به حاال تا شدی نمی گور و گم يهو اگه و کنم نابود تو خانواده خوردم قسم بعد به روز اون از

 چی ونمد نمی اما؛ بميره درجا بود قرار البته! دنيا اون فرستاديم رو اعتمادی ساختگی تصادف يه طی شدنت غيب از بعد

 بغضی زا پر لحن با؛ بود شده جمع بابا های چشم توی اشک! الفاتحه بعدشم و بيمارستان گوشه رفت؛ موند زنده که شد

 :گفت

 ؟مرده اعتمادی-

 :کرد بدل و رد بابا و من بين رو وحشيش های چشم کامياب
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 !کنی جبران رو زدی بهم که هايی خسارت تموم بايد قبلش اما دنيا اون فرستممی هم رو دخترت و تو زودی به-

 و کنم بغلش شده که هم بار يه برای تونستممی کاش؟ بود دنيا تو منم از تر بدشانس آدم. شدم خيره بابا به ترس با

 دچن تا.نشد اما؛ کنه آرومم کرد سعی خيلی هاش حرف با بابا. بود جاری هام گونه روی سيل مثل هاماشک! ببوسمش

 اون از بعد و بست نقش چشمم جلوی رامتين ی چهره؟! شدممی آروم چطور رسيدمی پايان به زندگيم ديگه ساعت

؟ کنهمی کار چی االن مامانم! شدنمی اضافه بدم های حس به و رفتنمی رژه مخم روی مختلف افکار! مامان ی چهره

 مخفی ازم رو بابا سال همه اين چرا؟ دهمی نشون العملی عکس چه بابامم پيش االن بفهمه اگه..شده نگرانم االن تا حتما

 .مبرگردوند طرفش به رو نفرروم يه های کفش تق تق صدای شنيدن با. بشه واضح ديدم تا زدم پلک بار چند؟! کرده

*** 

 :رامتين

 ده نگارا اشکهچهره به و بودم نشسته آيين کنار .رسيد پايان به کردممی رو فکرش که اونی از زودتر خاکسپاری مراسم

 :گفت بغضی از پر صدای با و کرد پاک رو هاشاشک. بودم دوخته چشم بود شده پيرتر سال

 .سوختم نداشتنش حسرت توی سال چند... زد هق...بودم کرده پيداش تازه. رفتم نمی کاش-

 :کرد نگاه بهم و آورد باال رو هاش چشم

 ؟رامتين-

 گذاشتم اششونه روی ور دستم

 ؟جانم-

 ؟نه مگه کنیمی پيدا رو بهار تو-

 دمزمی که حرفی به که اين با. دادم تکون "تاييد" ی نشونه به رو سرم و دادم سوق ابری آسمون سمت به رو نگاهم

 :گفتم باشم داده دلگرمی آيين به که اين برای اما؛ نداشتم اعتماد
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 .کنممی پيداش باشه سنگم زير-

 زده اتمهچمب قبر کنار که فرناز به. تکوندم رو هاملباس و شدم بلند. شد خيره خاک ی تپه به دوباره و کرد تشکر لب رزي

 ستدو. کردم نگاه ترکيدمی بغضش دوباره و کردمی نگاه رو آيين گاهی از هر و بود گرفته بغل محکم رو زانوهاش و بود

 ور نگاهم! بودند کرده فرق همه روزها اين. کردمی اذيت رو من و کردیم شيطونی بازم کاش. ببينمش ناراحت نداشتم

 شايد و بودم مشکوک السا به. بودم کرده فکر خيلی مدت اين توی. شدم سوار و رفتم ماشين سمت به و گرفتم ازشون

 .روندم فجر آقای ی خونه سمت به! بود السا پرونده اين اصلی مضنون تنها

 و بلند های ريش. شدم خيره امچهره به آينه توی از. شدم السا منتظر و کردم پارک شون هخون از تر دور متر چند

 که وقتی ات. خوابيدممی نبايد اما؛ سوختمی خوابی بی از هامچشم. کشيدندمی تصوير به خوبی به رو روزم و حال نامرتبم

 درب ی چهره اين با هرچند. نشم ديده تا رفتم تر نپايي اميرسام ماشين ديدن با. شدم نمی آروم کردم نمی پيدا رو بهار

 و بود هگذاشت باز رو شالش! گرفتم آتيش من و شد پياده ماشين از لبخند با السا!شناختم نمی هم خودم مامان داغون و

 لبم ایه گوشه روی رو شستم و سبابه انگشت. بيوفته اششونه روی ماشين از شدن پياده حين شد باعث موضوع اين

 با و رفت داخل السا، اميرسام رفتن محض به. شد مشت ناخودآگاه دستم. کشيدم پايين چونه انتهای تا و اشتمگذ

 از هک ديدم رو السا، ماشين آينه توی از و کوبيدم فرمون روی رو امشده مشت دست. اومد بيرون خونه توی از ماشينش

 .تادماف راه به دنبالش و زدم استارت عصبانيت با!شد دور خونه

*** 

 :بهار

 با. ..بشه صاف ديدم تا زدم پلک ديگه بار چند ناباوری با... اومدمی سمتم به که ديدم دختری اشک ی پرده پشت از

 از گاران که صدايی با...شدم خيره بود مقابلم که دختری به زده بهت! رفت بند هقم هق و موند باز تعجب از دهنم ديدنش

 :زدم لب اومد بيرون چاه ته

 ؟السا -

 :اومد طرفم به و زد نمايی دندون لبخند
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 !ديدی درست... نکن تعجب-

 .چرخوند بابا سمت به رو هاش چشم و اومد جلو لوندی با

 ؟ ديدی رو دخترت! تمدن آقای به به-

 و تنگ اسیلب با... روسری و شال بدون ويال توی مردهای وجود به توجه بی که السايی... بود زده زل السا به حرف بی بابا

 سرم پشت درست و اومد سمتم به دادمی تکون رو اش تنه پايين تمام که حالی در!بود شده ظاهر ما جلوی نما بدن

 :گفت و گرفت رو هامگونه پشت از. ايستاد

 !بميره ديگه ساعت چند تا قراره که حيف؟ نازه چقدر بينی می-

 جدی لحنی با بابا به رو! داد خراش رو امگونه پوست بلندش یها ناخن و بود کرده نفوذ سرم مغز تا شيرينش عطر بوی

 :گفت

 !کنين بغل رو همديگه بار آخرين و بار اولين برای تا کنممی بازش-

! گرفت فرا رو وجودم ی همه ترس کردم حالجی خودم پيش رو حرفش وقتی اما؛ شدم خوشحال خيلی حرفش اين با

 هب که کردمی التماس بهم هاش چشم با... شدم خيره بابا به! سوختمی شدت هب ها طناب جای...کرد باز رو پام و دست

 اما؛ بشم دبلن خواستم! بذارم منتظرش اين از بيشتر نيومد دلم اما؛ بودم ناراحت دستش از هنوز که اين با... برم سمتش

 رو درتق و توان اين بابا های مچش برق اما؛ نداشتم حرکت توان... بودم چسبيده صندلی به دوقلو چسب با انگار! نشد

 اين. .. داشتم بابا من... بود بابام اون... بوسيدمش.... کردم گريه... بردم پناه آغوشش به. بايستم سرپا تا داد بهم

 ...رفته وقته خيلی السا نشدم متوجه که بودم آغوشش توی انقدر! بود هضم غيرقابل برام هم هنوز موضوع

 کنم ازشونب تونستم نمی من اما؛ بود بسته هنوز بابا پای و دست... بودم نخوابيده سال چند که رانگا... بودم خسته خيلی

 خواب از کامياب عصبی صدای شنيدن با... گرفت خوابم تا موندم بغلش توی انقدر... نبود هام دست توی جون چون

 ...پريدم

 ؟کردی روی زياده باز نفله-
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 :گفت دماغی تو صدای با سيروس

 ...نبود زياد...خدا... به...  ا..اق-

 :گفت و زد بهم شو اشاره و شست انگشت

 .بود...  قد..ان... فقط-

 :زد فرياد

 ؟بازه هاش دست چرا پس؟ باشی دختره اين مراقب نبود قرار مگه-

 .اومد طرفم به و داد هل بود داشته نگه باز رو هاش چشم زور به که رو سيروس دست با کامياب

 ؟تمدن بهار کردی باز رو تها دست چطور-

 ...کردم سکوت السا صدای شنيدن با که بدم رو جوابش تا کردم باز لب و ماليدم رو آلودم خواب های چشم

 !کردم بازش من-

 :برد جيبش توی رو هاشدست از يکی کامياب

 ؟کنهمی فرار نگفتی؟کردی کاری همچين چرا-

 :گفت و زد داری صدا پوزخند السا

 !کنه گريه بلده فقط اين؟ هکن فرار اين-

 رو نگشر ای نقره تير هفت کامياب! انگيز نفرت لعنتی "اين" گفتمی من به..کردم فرو دستم گوشت توی رو هام ناخن

 :گفت بابا به رو و کشيد بيرون کتش جيب توی از
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 ردیآو ها جنس سر اليیب چه گیمی االن همين يا پس. شم نمی جا خودمم تو که شدم بزرگ انقدر من...  تمدن ببين-

 به مرنگ... کردم نگاه بود گرفته نشونه رو من که تفنگی به وحشت با! کشممی چشمت جلوی جا همين رو دخترت يا

 ...چسبيدم بابا به بيشتر ترس از...  پريد وضوح

 :گفت فقط اون و کردم نگاه بابا به التماس با

 !زنينمی حرف چی به راجع دونم نمی -

 ...شدم مچاله خودم توی بيشتر من و زد هقهقه کامياب

 !خواستی خودت پس-

 هدماش دلم توی...شد بسته ترس از ناخودآگاه هامچشم. گرفت سمتم به اون از بعد و چرخوند دستش توی رو تير هفت

 ...که خوندم رو

 ... ! پليس باال دستا-

*** 

 :پرسيدم بابا از رو کردمی سوراخ زمومغ داشت مته مثل که سوالی.  بود مونده هاش دست روی طناب جای

 ؟کردی کار چی رو موادها اون بابا-

 :کرد درست رو پيرهنش ی يقه دست يک با بابا

 .بودم اطالع بی هاشون جنس وجود از من! خبرم بی کال من تو جان به، خودم جان به-

 :شد خيره هامچشم به

 ؟کنیمی باور-
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 ی دسته و دار به زدن دستبند صدای. کردم نگاه اطرافم به؟ نکرد باور شدمی مگه. دادم تکون سر "تاييد" معنی به

 .پيچيدمی سرم توی کامياب

 سبز فرميوني با ميانسال تقريبا آقای! برگردوندم رو وروم زدم پوزخند شدمی کشيده پليس مأمور توسط که کامياب به

 :گفت بابا به رو و اومد جلو رنگ

 .يحاتتوض از ای پاره و پرونده تشکيل برای باشين کالنتری توی صبح فردا فقط؛ببرين تشريف تونيدمی شما-

 .کرد درست رو پيرهنش ی يقه بابا

 ....سروان جناب-

 ازب حال اين با اما؛ بود کردن غروب حال در آفتاب.  اومدم بيرون ويال از هاشون حرف به توجه بی و گرفتم ازشون چشم

 دور دور يک رو هامچشم دارم نگه باز هامو پلک کردممی سعی که طور همين! رفتگ درد آفتاب نور از هامچشم هم

 وکهش بود داده تکيه ماشينش به که رامتين ديدن با.چرخوندم بود شده احاطه پليس های ماشين توسط که ای محوطه

 هاشو ريش چرا! بود داغون چقدر...  چقدر!  بوده رامتين داد نجات رو ما که اونی پس.شد قفل زمين روی پاهام و شدم

 خيره رامتين ی خسته ی چهره به و بودم ايستاده سرجام مجسمه مثل هنوز من و بود گذشته دقيقه چند؟ بود نزده

 در ثانيه از کسری در و دويد سمتم به و زد برق هاش چشم ديدنم با.برگردوند سمتم به رو روش خستگی با رامتين.بودم

 :شنيدم گوشم کنار رو بغضش از شده رگه دو و نگران صدای که بودم ارشک شوک توی هنوز. گرفت آغوشم

 ؟تو بودی کجا بگردم دورت-

 دلم. بودم دور ازش سال صد که انگار. کردم نگاه بهش و شدم جدا ازش. بکشم جيغ خوشحالی از خواستمی دلم

 از کاش قطره يه. بودن بارونی من خاطر به که هايی چشم؛ بودم شده هاش چشم مسخ! زياد خيلی؛ بود شده تنگ براش

 ارهدوب. برگشت قرارم بی قلب به دوباره آرامش. کردم بوش و گذاشتم اش سينه روی رو سرم.  چکيد چشمم ی گوشه

 .اومدم بيرون رامتين آغوش از دستپاچه بابا صدای شنيدن با... کردم بو

 ؟هستين کی شما-
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 : داد جواب بود شده رگه دو که صدايی با و داد فشار هاش چشم روی رو اش اشاره و شست انگشت رامتين

 !رامتين-

 :رفت باال بابا ابروهای ناخودآگاه

 ؟!اعتمادی رامتين-

 .بوسيد رو اششونه روی و گرفت آغوش در رو رامتين بابا. داد سرتکون فقط جوابش در رامتين

 :مگفت و کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم؛کردمی نگاهم گنگ رامتين

 !پدرمه-

 :پرسيدم رامتين از. کرد نگاه بابا به شده گشاد های چشم با رامتين

 ؟کردين پيدام طوری چه-

 .کرد فرو جيبش توی رو هاشدست از يکی و گرفت بابا از چشم

 ! زدم رو السا رد-

 :پرسيد و کرد نگاه بابا به دوباره

 ؟!بهاری پدر شما جدا-

 :داد جواب بابا

 ؟داری شک مگه آره-

 :گفت و کرد ريز رو هاش چشم رامتين
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 بالق کنممی فکر( کرد اشاره بابا و من به) هاتون چهره حد از بيش شباهت خاطر به هم شايد.آشناست برام تون چهره-

 !ديدمتون

 :گذاشت رامتين شونه روی رو دستش و کرد ای خنده تک بابا

 ؟نمياد يادت رو من وقت اون شدی بزرگ من پاهای سر تو-

 :گفت و خاروند رو اش شقيقه کنار موهای ينرامت

 !متاسفانه نه-

 :کرد اشاره ماشين به

 !شيد سوار بفرماييد-

 .افتاديم راه به عمارت سمت به و شديم سوار سه هر

 :گفت حوصله بی و سرد لحنی با و کرد نگاه بهم آينه توی از رامتين راه توی

 !اومده آيين-

 :گفتم لحنم توی آشکار ذوقی با و کوبيدم هم به رو هام دست نهيجا با! بودم شاد من، اون برخالف

 !اومده جونم داداش جون آخ-

 :پرسيد تعجب با و برگشت اولش حالت به دوباره؛ انداخت بهم کوتاهی نگاه و شد جا به جا صندليش روی بابا

 ؟بوده مامانت و تو با ها سال اين توی هم آيين مگه-

 :برچيدم رو هام لب

 .کرديم پيدا رو همديگه نيست وقت خيلی.نه-
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 .دادم تکيه بابا صندلی به و کشيدم تر جلو رو خودم

 ؟!بابايی-

 :برگردوند طرفم به رو سرش

 ؟بابا جان-

 ؟بودی کجا ها سال اين توی؟ شد دور هم از همه اين ما ی خانواده که شد چی؟ چيه قضيه-

 :گفت بود خيره اشينم سقف به که درحالی و داد تکيه صندليش به رو سرش بابا

 و نمم مقصر کردنمی فکر االن تا اونا. رفته در و قاپيده راه وسط رو ها مواد که کسيه اون مسببش اتفاقات اين ی همه-

 !شنيدی رو هاشون حرف که خودت. بگيرن انتقام ازم خواستنمی

 :گفتم هيجان با. دادم تکون سر حرفش تاييد برای

 داده شداره دکتر داره مشکل قلبش ساله چند آخه کنه سکته نکرده خدايی کنم فکر؟ شهیم چی ببينتت مامان اگه وای-

 !نشه وارد بهش شوک وقت يه که باشه بهش حواسم

 :گفت لب زير

 !کشيده چی بميرم الهی-

 :تمگف بهش خطاب! کردمی ناراحت رو من که زدمی موج مشکيش های چشم توی پنهانی غم. انداختم رامتين به نگاهی

 ؟خوبين رامتين آقا-

 یب هميشه مثل" کردم فکر خودم پيش من و فشرد گاز روی تر محکم رو پاش و داد تکون سر فقط جوابم در رامتين

 بود ايستاده ها پله کنار که آيين ديدن با! کردم پرواز ساختمون سمت به تقريبا رسيديم که عمارت به "!س حوصله
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 ور کوتاهش ريش... کوتاهش ريش و بود گرفته و ناراحت اشچهره؛ بود سرد آغوشش. دويدم سمتش به و زدم لبخندی

 :گفتم و گذاشتم اشگونه روی رو دستم! نداشتم دوست اصال

 !کنم بوست خواممی بزن رو ها تيغی تيغ اين برو بدو؟ کنی رعايت رو نظافت هميشه نبود قرار مگه-

 :پرسيدم حالش به توجه یب.  برگردوند طرفم به حوصله بی رو هاش چشم مردمک

 ؟کجاست مامان-

 صدای با کردمی نوازش رو پشتم که درحالی و گرفت بغل رو من. برگردوندم طرفش به رو روم خانم اشرف صدای با

 :گفت ای گرفته

 !شديم جون نصف که ما؟ دخترم بودی کجا-

 :گفتم نداشت رايشآ هميشه برخالف که خانم اشرف به رو. ايستاد آيين کنار و شد وارد رامتين

 .دممی توضيح براتون بعدا مفصله ش قضيه! بودن دزديده رو من خاله-

 .کردم نگاه آيين و رامتين به

 ؟کجاست مامان؟ پوشيدين مشکی شما چرا-

 :بردم باالتر رو صدام و رفتم تر جلو

 ؟!مامان-

 :گفتم خانم اشرف به خطاب

 !دارم سوپرايز يه براش؟ کجاست مامانم خاله-

 رو پام و شدم عصبی؟ طورين اين همه چرا وا!داد نمی رو جوابم و بود کرده سکوت اون اما موندم جوابم منتظر دقيقه دچن

 :کوبيدم زمين روی
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 ؟کجاست مامانم؟ شماها چتونه اه-

 : گفت و اومد جلو رامتين

 ؟کجاست مامانت بدونی خوایمی واقعا -

 !معلومه خب-: گفتم و کردم درشت رو هامچشم

 :گذاشت شلوارش جيب توی رو هاشدست

 !بيا من با پس-

 :کوبيدم هم به هامو دست و زدم لبخندی

 مرسی-

 . برگردوند رو روش و کرد پاکش سريع اما؛ ريخت اشگونه روی چشمش از اشکی آيين که ديدم چشم ی گوشه از

 پرسمیم ازش بعدا" گفتم خودم با! شدم رد کنارش از تفاوت بی که بگم رو بابا ی قضيه مامان به که داشتم ذوق انقدر

 که ينماش سوار؟! زد غيبش کجا يهو بابا دونم نمی.رفتيم بيرون عمارت از "!باشه شده حرفش فرناز با شايد. شده چی

 !برد خوابم جا همون خستگی شدت از شديم

 :پرسيدم ای رگه دو صدای با و کردم نگاه اطرافم به منگ و گيج. پريدم خواب از رامتين صدای با

 ؟کجاست جا اين-

 :زد امشونه به آروم دست با

 !شو پياده -

 هب تفاوت بی؟ زهرا بهشت بود اومده چی واسه مامان. افتادم راه به رامتين دنبال و شدم پياده و کردم باز رو کمربندم

 حرکت از رامتين توقف با! ببينم رو مامان شايد که شدممی دقيق افراد ی چهره روی گاهی و کردممی نگاه قبرها



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 529 

 همون. شد سست زانوهام و رفت سياهی هامچشم مامان عکس قاب ديدن با.زدم زل روم به رو خاک ی تپه به. ايستادم

 :گفتم ناباوری با،بودم خيره مامان عکس به مبهوت و مات که درحالی و نشستم جا

 ؟رامتين آقا-

 : مپرسيد! شد پايين و باال گلوش سيب و زد پلک بار چند

 ؟کنهمی کار چی... جا اين... من مامان عکس -

 يعنی بود قبر يه روی عکس قاب يه وقتی! نداد رو جوابم و کرد سکوت و بود خيره روش به رو نامعلوم ی نقطه به رامتين

 ور خاک. افتادم؟ چرخيدممی من يا چرخيدمی زمين! داد تکون سر که گفتم بلند رو سوالم؟! بود خاک زير شخص اون

 دونه لمد. بينیمی کابوس داری شو بيدار بگه و بياد يکی کاش ای، داد نمی تکون سر کاش ای... کردم گريه و زدم چنگ

 !بلند و هيستريک؛خنديدم. خواستمی بد خواب يه از بعد پيشونی روی عرق درشت های

 ؟جا اين آوردين رو مامانم عکس چی واسه؟  شوخيه چه اين آخه-

 :گفتم رامتين به رو و تکوندم رو لباسم؛ شدم بلند سرجام از و بردم کار به رو قوام تمام

 !کنممی خواهش.  مامانم پيش ببرين رو من،رامتين آقا-

 : کشيدم جيغ کرد نگاه بهم اشکش از پر های چشم با و برگشت رامتين

 !االن همين؛ خواممی مامانمو من؟ کنينمی اذيتم چرا-

 به و زدم پا و دست تر محکم، نکرد ولم ولی کردم تقال. انداخت گير هاش دست حصار بين رو من و اومد جلو رامتين

 .انداختم چنگ بازوش

 : زد فرياد گوشم کنار درست

 بيهش من روز و حال نظرت به! بيدارشو خواب از.بيارمش برات بتونم نيستم خدا منم؟ ؟ فهمیمی مرده مامانت... بهار-

 ؟!نکنمی شوخی دارن که کساييه
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 مطمئن؛بود زنده من مامان.نداشت حقيقت اين. بشنوم خواستم نمی و بودم بسته رو هام گوش. بودم بسته رو هامچشم

 نه. ماومد بيرون بغلش توی از سختی به. زد نمی قولش زير وقت هيچ اون و بمونه کنارم ابد تا بود داده قول بهم! بودم

 ش نهسي به؛ دادم دست از رو زبونم کنترل! من کردن اذيت برای بود نرامتي جديد کلک اين شايد. نداشت حقيقت اين

 :گفتم و کوبيدم مشت

 ؟کردی تحقير رو من چقدر مياد يادت. اومد نمی خوشت من از هم اول از تو؟ سرته تو ای نقشه چه باز.گو دروغ کن ولم-

 ...آدمه قدران کردم نمی فکر! مامان هم دارم بابا هم که کنیمی حسودی داری هم حاال

 شدن تموم از بعد درست. کردمی نگاه بهم حرص با و بود زده بيرون گردنش رگ. خوردم رو حرفم ی ادامه و گزيدم لب

 :گفت هام حرف

 !ماشين تو رممی من. کن دل و درد مامانت با خوایمی چقدر هر بشين-

 چيزهايی يه داشت تازه.دوختم چشم خاک خروارها به منگ و گيج.کردم دنبال رو عصبيش و محکم های قدم نگاه با

 :کردم زمزمه بغض با! شون نشده اصالح های صورت، خرابشون حال،مشکيشون های لباس. شدمی گيرم دست

 !مامان-

 .کرد پر رو هامچشم ی کاسه اشک

 ؟مردی واقعا تو مامان-

 .زدم فرياد و ريختم اشک؛زدم زانو،قبر کنار

؟! کردی صلب آرزوهام از رو من و گفتی دروغ بهم سال همه اين چرا؟ چرا نپرسم ردیبرگ اگه ميدم قول.برگرد مامان-

 کارخدمت عنوان به و خانم اشرف خونه بريم چطوره اصال.کنيم زندگی باهم خرابه خونه اون توی بيام هم باز ميدم قول

 ؟خوبه؟ هان؟ کنيم کار جا اون

 :ماليدم خاک روی رو هام دست
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 بگو چيزی يه-

 : دمکشي جيغ

 !شده تنگ صدات برای دلم، مامان بگو چيزی يه-

 :دادم ادامه تر آروم و زدم هق

 ؟رسمش اينه؛ نذاری تنهام وقت هيچ بودی داده قول که تو؟ رفتی من بی چرا... گفتنات دخترم، گفتنات بهار برای-

 : زدم فرياد

 ؟رسمش اينه-

 .ردک بلند جا از رو من دستی. نمونده تنم توی جونی ديگه کردممی حس و بود برداشته خش گلوم.زدم کنار رو هاماشک

 :ريختم هامچشم توی داشتم التماس چی هر. انداختم رامتين به جونی بی نگاه

 بمونم پيشش ديگه دقيقه دو بذارين خدا رو تو رامتين آقا-

 جدا مامانم از رو من داشت سعی هم هنوز؛ نکرد ول رو بازوم. انداخت مامان عکس قاب به نگاهی غمگينش های چشم با

 !کنه

 !رامتينه مقصر که شاهدی خودت. برم خوام نمی من خدا به،مامان-

 :گفتم آروم! مياد بدش بزنم صدا کوچيک اسم به رو رامتين که اين از مامان.گرفتم دندون به رو پايينم لب

 !رامتين آقا ببخشيد-

 .برد ماشين سمت به و کشيد رو دستم رامتين
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 لبم ی گوشه و بود شده کبود هامچشم زير؛ انداختم آينه توی نگاهی! شده لگدمال روياهايی و خراب حالی با .شدم سوار

 هيچ اشچهره از و بود خيره رو به رو به؛ انداختم رامتين به نگاهی. بودن ريخته پيشونيم روی پريشون هام چتری! پاره

 !شد نمی بازتاب حسی

*** 

 خودش رانینگ با خانم اشرف. رفتم ها پله سمت به نيوفتم تا بود گرفته رو بازوم رامتين که درحالی کرختی با و حال بی

 :گفت رامتين به رو و رسوند بهمون رو

 ؟گفتی بهش-

 بود دهش متوقف که بود دقيقه يک فقط که اشکی و کرد لرزيدن به شروع امچونه. داد تکون سر فقط سکوت در رامتين و

 :گفت تند تند که ديد صورتم توی چی خانم اشرف دونم نمی.. زدم هق. شد رازيرس هام گونه روی دوباره

 ؟چته.بزن حرف عزيزم؟ خوبی بهار-

 عزيز، ور مامانش که کسی مگه! نبودم خوب من... بود اشتباه... بود غلط وسط اين چيزی يه.نشد اما خوبم بگم خواستم

 ؟باشه خوب تونهمی داده دست از رو زندگيش فرد ترين

 ؛ داشتم تهوع حالت! هق هق فقط؛بود هق هق فقط و بود اومده بند زبونم. نشد هم باز اما؛ بگم رو ها اين ی همه خواستم

 امتينر بغل پارچه تيکه يه مثل. ندادم نشون العملی عکس من و اومد آيين. کردمی درد بدنم و رفتمی سياهی هامچشم

 حس هاشاشک از رو امشونه شدن خيس گاهی. ريختمی اشک من پای به پا،  من مغرور هميشه مرد، رامتين و بودم

 ویر تا کرد کمک. نتونستم هم باز اما " خوبه جام کن ولم" بگم خواستم. گرفت آغوشش توی رو من آيين.  کردممی

 جز من اما؛ کردندمی صحبت باهم و بودن اتاق توی همشون. کردممی حس رو نگاهشون سنگينی. بکشم دراز تخت

 مین وقت هيچ ديگه" پيچيدمی ذهنم توی سوال يک فقط و بود سقف به نگاهم. شنيدم نمی هيچی نامفهوم اصوات

 "؟ بينمش

*** 
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 باهاش کرديممی سعی اما؛ بوديم نکرده فراموش رو مامان مرگ. آورديم در رو هامون مشکی لباس ها مدت از بعد امروز

 و کنه کنترل ور خودش نتونست اصال ديد رو بابا وقتی آيين يادمه. بودن گرفته گرم هم با حسابی بابا و آيين! بياييم کنار

 ارمک اين با که گذاشتم آيين ی شونه روی رو دستم! خورد غصه و شد ناراحت مامان رفتن از کلی هم بابا! گريه زير زد

 :گفتم و کردم کج رو سرم.شد جمع حواسش

 ؟بودی افتاده دور ما از چرا بگو سريع زودتند. ریب در دادن جواب زير از تونی نمی ديگه-

 نگاهم هکالف و کشيد پوفی آيين! نبودی هم بابا با حتی تو اما. باهم هم مامان و من و رفتين باهم اون و تو گفتمی بابا

 .کرد

 ؟!نه نيستی کن ول-

 شمچ و کشيد پوفی.بود افتاده گود هاش چشم زير و بود شده الغر صورتش. کردم نگاهش منتظر و انداختم باال ابرو

 :دادن توضيح به کرد شروع و کرد ميخکوب هاملباس کمد روی رو هاش

 بازی کوچه توی داشتم وقتی بودم که کوچيک.  کنن نابود رو مون خانواده تمام تا بودن فرصت يه منتظر ها قاچاقچی-

 که جايی بريم. بريم ايران از شد قرار! کردم رارف دستشون از ها همسايه از تا چند کمک با اما؛ شدم دزديده کردممی

!  ادبي ما با تونست نمی و بود کارش گرم سرش حسابی و داشت مزون مامان ها موقع اون! نرسه بهمون کس هيچ دست

 ی مهه،  بودی عشقش تو. باشی پيشش تو که داشت اصرار بابا اما؛آب اونور ببره باخودش رو تو نداد اجازه هم بابا به

 !بود خودش شبيه هم اشچهره حتی که دختری؛بودی دخترش تک، بودی دگيشزن

 تیوق هم ما و بود برده خودش با رو تو اون! شد ناپديد يهو مامان، داشتيم بليط که قبلی شب. بودن آماده هم ها بليط

 .نداشتيم گشتن برای

 يزچ همه و افتاده آسياب از ها آب ديگه رديمک فکر وقتی دوسال از بعد! شديم خارج ايران از و شديم تسليم ناچار به

 ... هم باز که نکشيد طولی اما. برگشتيم ايران به شده فراموش

 :پرسيدم و گذاشتم بازوش روی رو دستم. نداد ادامه و بست عصبی هاشو چشم
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 ؟بعدش خب-

 !بودن شده متورم و سرخ هاش چشم. کرد نگاه بهم

 !کشتنمی رو نم رسيدن نمی سر ها پليس روز اون اگه-

 الب و پر زير.  کرد قبول فرزندی به رو من صالح حاج! خودم خدای و موندم من و نکرد پيدام وقت هيچ بابا هم اون از بعد

 سر تونستم نمی اين از بيشتر. شدم جدا ازشون شد درست کارهام که اين از بعد. شدم بزرگ خانم حاج و خودش

 جاک دونم نمی اصال. نديدم رو بابا ديگه هم وقت اون از بعد. کردم زندگی تنها ها سال اين ی همه توی. باشم بارشون

 !بود کرده مسدود هاشم شماره حتی؛ بود زده غيبش

 انگار اما؛ مگشت دنبالتون وجب به وجب رو ايران نصف تقريبا. گشتم مامان و تو دنبال، شدم اميدنا پيداکردنش از وقتی

 کردمیم فکر. کردم رو و زير پيداکردنتون برای رو بزرگی اون به مشهد. زمين توی بودين رفته و بودين شده آب تونهمه

 : پرسيدم و برداشتم امچونه از رو دستم. باشند مشهد توی امخانواده، شدم پيدا مشهد توی چون

 ؟ کردیمی زندگی شهر کدوم توی دونستینمی چرا پس، نبودی بچه هم خيلی موقع اون که تو-

 : گفت و داد سوق کنجکاوم هایچشم سمت به کمد روی از رو اشهچشم

 ديدیش شوک خاطر به مدتشکوتاه یحافظه که گفت دکتر. دکتر بردنم؛ آوردمنمی ياد به رو شدنم دزديده از قبل شب-

! بود عکس يه شما از نشونه تنها! کردم پيدا عکس يه لباسم جيبم توی، مدت يه از بعد. ديده آسيب شده وارد بهش که

 ! شب اون با رو هام صبح و کردممی صبح اون با رو هام شب

 : گفتم نگرانی با؛ لرزيدمی بدنش

 ؟ لرزیمی چرا داداش، آيين. بگی خوادنمی ديگه کافيه-

 :زد زل بهم اشکی هایچشم با
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 نم بهار؛ دادم دستش از که دنکشي طولی اما؛ شد رو و زير زندگيم ديدنش با. ديدم رو مامانم باالخره چندسال از بعد-

 از مه رو بابا و تو، مامان مثل خوامنمی تهران ميام گيرممی انتقالی شده طور هر و مشهد گردمبرمی فردا! تنهام خيلی

 ! بدم دست

 خاطر به رامتين که بود روز چند. رفتيم بيرون اتاق از هم همراه دقيقه چند از بعد. خزيدم آغوشش توی و زدم لبخند

 ور هااجرا مجوز هنوز فجر آقای اما؛ بود زده بهم السا با رو نامزديش اينکه با. بود شده حبس اتاقش توی زياد غلهمش

 سر به زندان در ثانوی اطالع تا و شد شناخته مجرم فجر آقای، من شدن دزديده ماجرای از بعد چون؛ بود نکرده باطل

 رامتين هایمحبت با رو مدت اين تمام! باشه السا پدر ما هایتیبدبخ ٔ  همه مسبب که شدنمی باورم واقعا! برهمی

 اون عاشق، بودم گاهشبی و گاه هایتوجه اين عاشق من و شدمی حس اما، قسطی هرچند، کوچيک چند هر؛ گذروندم

 توی تمتونسمین ايستادم اتاقش در مقابل! نکنم گريه خواستمی ازم و کردمی وقتمبی و وقت هایگريه به که هايیاخم

 : داد جواب مکث ثانيه چند از بعد. زدم در. بذارم تنهاش شرايط اين

 بفرماييد-

 هب برگه کلی و بود نشسته ميزش پشت. کردم پيداش تا چرخوندم چشم، کردم باز رو در و کردم لمس رو دستگيره

 :زد ایخسته لبخند ديدنم با. کرد بلند رو سرش در شدن باز با. بود جلوش تاپش لپ ٔ  عالوه

 ؟ بهار تويی-

 اما؛ ودب کرده تيغ شيش تازه رو هاش ريش. بود شده شکسته خيلی وقت چند اين توی. کردم نگاه اش خسته ٔ  چهره به

 :رفتم ترجلو! بود نشده قبل مثل هم هنوز

 ؟ خواييننمی کمک-

 : زد لب آروم. داشتم دوست رو نگاهش گرمی. زد زل هامچشم به

 ؟ بهار-

 : دادم جواب خودش مثل آروم لحن همون با
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 ؟ جانم-

 ؟ نبندی جمع رو هافعل زنیمی حرف باهام وقتی شه می-

 : پرسيدم و کردم غنچه رو هام لب

 ؟ چرا-

 ! نفرم دو کنممی احساس چون-

 :خنديد آروم که کردم نگاهش اندرسفيه عاقل

 ! ديگه نکن اذيت-

 :کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم

 ! چشم-

 :داد تکيه صندلی به و ماليد رو هاش شمچ

 ! شد حاال؛ آفرين-

 ؟ برمياد دستم از کمکی نگفتی-

 :شد بلند صندلی روی از

 .تنهاست ارسالن آقا پايين بريم! شد تموم ديگه نه-

 ما رودو با که بودند صحبت مشغول خانم اشرف و بابا. رفتيم پذيرايی سالن به هم همراه. دادم تکون سر تاييد برای

 .نشستم بابا کنار، مبل روی کنجکاوی هيچ بدون! کردن قطع رو حرفشون

 !بود شده ست هاش چشم با کتش رنگ؛  بود پوشيده سفيد مردونه پيرهن با همراه رنگ آبی شلوار و کت بابا
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 گذاشت پاهام روی رو دستش

 ؟بودی کجا-

 باال-

 :فتگ خانم اشرف به رو و انداخت باال ابرو تفهميم ی نشونه به

 !کنيم کم رو زحمت که وقتشه ديگه، داديم زحمت خيلی مدت اين توی-

 :داد ادامه من به رو و کرد مرتب دست يک با رو پيرهنش ی يقه

 !ريم می جا اين از فردا کن جمع رو وسايلت دخترم-

 :گفتم ناراحت

 ؟!چرا آخه-

 :شد جا به جا مبل روی رامتين

 .نيست رفتن به نيازی! هستيد و بوديد مراحم هميشه بهار و شما؟ دزنيمی شما حرفيه چه اين ارسالن آقا-

 اين از گها،  برم خواست نمی دلم! گنجيدم نمی خودم پوست توی و بودم خوشحال بود کرده تغيير انقدر رامتين اينکه از

 :گفت رامتين به رو بابا! ديدم نمی رو رامتين وقت هيچ ديگه رفتممی جا

 !ريممی فردا نشسته مستأجر که اين خاطر به نيست دور البته! خودمون ی خونه ريممی رداف بهار و من پسرم نه-

 ردهک سکوت خانم اشرف که بود عجيب برام! بود شده اشک از پر هردومون های چشم. کرد نگاه بهم نگرانی با رامتين

 توی آيين .رفتم بيرون سالن از بقيه نسنگي نگاه زير و شدم بلند مبل روی از؛ بود شده سخت برام فضا اون تحمل! بود

 .بود فرناز با صحبت مشغول حياط



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 538 

 ی همسئل بايد! نبود هم آيين نبود اون اگه. شد دردهامون مرهم و ريخت اشک ما پای به پا مدت اين توی... فرناز بيچاره

 بهشون تمام بدجنسی با و کشيدم آهی؟! چی من عشق پس اما؛ ذاشتممی درميون بابا با زودتر چه هر رو عشقشون

 رو گراندي مچ که کسايی مثل. گرفت فاصله ازش ديدنم با بود ايستاده فرناز حلق توی تقريبا که آيين! شدم نزديک

 تدس از يکی! کردنمی نگاه بهم چشمی زير و بودن انداخته پايين رو سرشون هردو. کردم نگاه هردوشون به گيرنمی

 :گفتم آيين به رو و زدم کمرم به رو هام

 ؟!خانم فرناز خواستگاری برينمی تشريف کی آيين آقا-

 :گفت ساختگی خجالتی با آيين

 !بدونين صالح شما وقت هر-

 :زدم پشتش به يکی حرص با

 !بدجنس-

 :گفت دريده های چشم با و اومد جلو فرناز

 ؟زدی رو من عشق؟ کردی کار چی؟ بهار-

 :کردم نازک چشمی پشت

 ؟چی يعنی عشق دونیمی اصال؛ برام ننکمی عشقی عشق چه اوف-

 : دادن توضيح به کرد شروع نفس به اعتماد با فرناز

 !قلبی شديد ی عالقه...ق شين عين-

 ؟گفت نمی ديوانه داماد توی يارو اون رو جمله اين-

 !خودشه چرا-
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 !متقلب-

 :گفت لوسی لحن با و کرد آويزون ای لوچه و لب

 !کنهمی اذيتم خواهرت ببين آيين-

 :زدم عق نمايشی

 !تا دو شما زدين بهم رو حالم-

 :گفتم آيين به رو

 .ميريم جا اين از فردا گهمی بابا-

 :گفت تعجب با

 ؟کجا-

 !خودمون ی خونه گفت-

 :گفت لب زير

 ؟!خودمون ی خونه-

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی هم بعد

 ! فردا برای بگيرم بليط برم من-

 خصوصی حرف شايد؛ گذاشتم تنهاشون و کردم خداحافظی آرومی صدای با. کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم

 :يستادا مقابلم درست و اومد جلو ديدنم با. فشرد رو گلوم بغض دوباره رامتين ديدن با اما؛ بود شده بهتر حالم! داشتن

 ؟!بری خوایمی واقعا-
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 سرش يقهدق چند از بعد. کشيد پوفی و انداخت پايين رو رشس تاييدم از بعد دادم تکون سر و کشيدم باال رو بينيم آب

 :کشيد موهاش توی دستی و آورد باال رو

 ؟!که ميايی! بگذرونيم باهم رو امشب بايد پس-

 : پرسيدم اومدمی بيرون چاه ته از انگار که صدايی با

 ؟!کجا-

 :انداخت باال شونه

 ؟هستی! جا هر-

 :دادم جواب فکر بدون

 !هستم-

 :زد صدام دوباره که برم برگردوندم رو روم. کرد اکتفا محوی دلبخن به

 ؟بهار-

 ...برگشتم

 اگر تو"

 کنی صدا را بهار

 آيد می

 دلش اگر حتی

 باشد مانده جا
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 ...ها برف ميان

*** 

 :رامتين

 رديف با کردم سعی! محاله؟! بهار بدون من؟ برن که چی يعنی. رفت سياهی هامچشم ارسالن آقا های حرف شنيدن با

 با؛رفت ونبير بهار وقتی! کشتمی رو من بهار رفتن! بود فايده بی اما؛ بشه منصرف رفتن از تا کنم قانعش کلمات کردن

 !وقتشه ديگه امشب که کردم فکر خودم

 هم؛ بودم خسته واقعا؟نه يا شناسمشمی که پرسيد ازم ارسالن آقا که روز اون! نبود جايز کردن دست دست ديگه

 !روحی هم و جسمی

. ودب بازيم هم بچگی توی آيين! بود آيين پدر ارسالن آقا که اومد يادم!اومد يادم؛ امروز اما؛نيومد يادم کردم فکر چی هر

 ما ی خونه به خانم شمسی همراه به بهار که روزهايی! اونه خواهر بهار دونستم نمی من و بود فرزند تک ها موقع اون

 هم خانم شمسی! داده دست از تصادف توی رو پدرش بهار و هستن جامعه ضعيف قشر از واقعا کردممی فکر اومدنمی

 رو شام رفتمگ تصميم! بودم نشده آيين مادر به حدش از بيش شباهت متوجه اصال دليل همين به و بود کرده تغيير خيلی

 نم اما؛ سوختمی منم های چشم. بود شده جمع اشک هاش چشم توی بيرون بريم خواستم ازش وقتی و باشم بهار با

 !نيستم که باشم چيزی که اين به بودم کرده عادت؛بودم کرده عادت ديگه. بودم کرده کنترل رو خودم

 کمد توی از رو رنگم دودی شلوار و کت؛ کردم پياده کاغذ روی رو لباس جديد های طرح که اين از بعد و رفتم اتاقم به

 و هدوبار رو هام حرف.نبودم مطمئن بزنم بود قرار که هايی حرف از؛ ستادماي آينه روی به رو. پوشيدم و کشيدم بيرون

 .کردم مرور ذهنم توی دوباره

 ؛زدم پيرهنم ی يقه و دستم مچ به رو تلخم ادکلن

 در بايد !بود السا ی سليقه عطر اين چون نداشتم دوست رو عطر اين ديگه! پيچيد فضا توی عطر ی اندازه از بيش تلخی

 :پرسيد ای شده گشاد های چشم با و اومد جلو ديدنم با مامان. رفتم بيرون اتاق از! کردممی عوضش فرصت اولين
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 ؟!سالمتی به کجا؟ رامتين-

 :کردم مرتب رو موهام، دستم با

 ... با-

 :دادم ادامه و انداختم پايين رو سرم

 !بيرون بريم قراره بهار-

 :داد باال رو ابروش تای يه.کردم نگاهش چشمی زير

 ؟ بهار با-

 .دادم تکون سر تاييد معنی به

 ؟گرفتی اجازه باباش از-

 !شد خيره هامچشم توی و کرد غنچه هاشو لب؛ خاروندم رو ام شقيقه کنار موهای

 !گيرممی اجازه باباش از من نيست مشکلی داره دوست خودش اگه-

 تاقا در صدای با.  کردم نگاهش رفت بيرون ديدم از که زمانی تا؛ رفت پايين ها پله از مامان. کردم تشکر و زدم لبخند

 دبو کرده تعجب هم خودش! رفت باال ناخودآگاه ابروهام رنگش دودی مانتوی ديدن با. برگردوندم طرفش به رو بهارروم

 :کرد اشاره خودش و من های لباس به! شديم ست باهم اتفاقی انقدر که

 !جالب چه-

 .دادم تکون سر تاييد معنی به

 ؟!يمبر-
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 :کرد درست رو شالش

 !بريم-

 !نرفت اما؛ ايستاد کنارم؛ کردم اشاره ها پله به

 :گفت و گرفت رو پيرهنم آستين

 !بريم باهم بود قرار-

 :گفتم و کشيدم بيرون دستش از رو آستينم. افتاد دستش به نگاهم! افتاد تپش به قلبم و لرزيد دلم

 !شهمی چروک-

 !کرد نگاه بهم و برگشت يهو که گرفتم رو دستش هوا بی؛ برگردوند قهر لتحا به روشو و برچيد رو هاش لب

 .رفتم پايين ها پله از و انداختم باال ای شونه

*** 

 :بهار

 شمچ برابر در!  کردم نگاه رامتين به و برگشتم نور سرعت به! شد داغ دستم يهو که برگردوندم قهر حالت به رو روم

! بينهن وضع اين با رو ما کسی کردممی خدا خدا! کشوند پايين خودش با رو من و داختان باال شونه فقط من متعجب های

 کالم یب ماليم آهنگ يه ماشين توی! کرد ول رو دستم زور به رسيديم ماشين به وقتی و رفتيم بيرون عمارت از باالخره

 رستوران وارد! فکره توی بدجوری که خوندممی هاش چشم از و بود کرده سکوت رستوران به رسيدن تا؛ بود گذاشته

 !اومد خوشم شدمی پخش که موزيکی و فضاش از خيلی من و بود شيکی رستوران.شديم

 همين! ننداخت بهم هم نگاه نيم يه حتی و بود گرم غذاش با سرش مدت تمام اما؛ بزنه حرف تا بودم منتظر اش همه

 داشص ديگه فردا، بينم نمی رو موها اين ديگه فردا. کردم فکر آينده به بودم خيره ش شده اصالح تازه موهای به که طور
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 رامب ياشار که رو عطرش. کنم نمی استشمام رو شهمی قاطی تنش بوی با که رو تلخش عطر ديگه فردا،شنوم نمی رو

 !نداد رو رامتين بوی وقت هيچ اما؛ داشتم بود گرفته

 ؟بهار-

 :گرفتم بشقابم از رو نگاهم

 ؟جانم-

 ؟!بری خواییم واقعا-

 :گذاشتم بشقابم توی رو قاشق

 !رسهمی نظر به طور اين-

 :کرد کج رو سرش و داد تکيه صندلی به. برداشت خوردن از دست

 ؟!خوشحالی-

 ؟چی از-

 !بينی نمی رو من ديگه که اين از-

 :فتمگ و زدم مصلحتی لبخند! کرد اذيت رو من که روزهايی ی همه تالفی به؛کنم اذيتش خواستمی دلم

 !کنم زندگی بابام با هم مدت يه نمياد بدم. آره خب-

 "طور اين که" لب زير! کردم گرم غذام با رو سرم هاش چشم برق از فرار برای. بود زده زل بهم دقيق و موشکافانه

 !کرد سکوت و گفت

 هيچ هم آخرش! کرد وتسک هم باز و شد خيره رنگی های چراغ و تهران به فقط بوديم تهران بام که هم رو مدتی تمام

 !برگشتيم عمارت به هم همراه و نزد حرفی
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 ویت اجبار به رو بودم کرده استفاده ازشون مدت اين توی که هايی لباس ی همه خانم اشرف. بودم کرده جمع رو وسايلم

 !داد جا ساکم

 ؟دخترم بهار-

 .اومدم بيرون اتاق از بابا صدای با

 ؟بابا جانم-

 ؟حاضری-

 :کشيدم شالم به دستی

 !بله-

 :گفت رفتن پايين ها پله از حين

 .نکن معطل ديگه بيا سريع-

 :بردم باال رو صدام

 چشم-

 مينز روی رو ها ساک که طور همين! کنه کمکم ميومد بود نرفته آيين کاش، بودن سنگين خيلی.برداشتم رو هام ساک

. شدم واجهم رامتين با که برگشتم تعجب با! نبود سنگين ها ساک ديگه بعد به جايی يه از. کردم طی رو راهرو کشيدممی

 ايينپ حرفی هيچ بدون! رفت ضعف دلم بود شده مهربون انقدر که اين از! اومدمی دنبالم و بود گرفته رو ساک ی دسته

 جلو. کردمی صحبت خانم اشرف با بود کرده فرو جيبش توی رو دستش که حالی در و بود حياط توی بابا. رفتيم

 :گفتم و کردم بغل رو خانم اشرف.فتيمر
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 !چی همه بابت مرسی؛ خاله مرسی-

 .بوسيد رو امگونه

 !کنم تشکر تو از بايد من عزيزم کنممی خواهش-

 :گفتم و کردم نگاه آرايشش از پر های چشم به

 ؟!چرا-

 .شهمی تنگ برات دلمون، ما به بزن سر حال هر به! فهمیمی روز يه اما؛ کردی کار چی دونی نمی تو-

 :گفت رامتين به رو

 ؟!رامتين نه مگه-

 :آورد باال رو سرش گيجی با بود فکر توی حسابی که رامتين

 ؟!جان-

 : گفت و زد لبخندی خانم اشرف

 !جون بهار خداحافظ.داخل رفتم من هيچی-

 .کردم بسته و باز بار يک رو هامچشم

 !خداحافظ-

 :گفت و انداخت رامتين و من به نگاهی هم بابا

 !منتظرتم در دم-

 :برگشتم رامتين صدای با که بود در به نگاهم هنوز. دادم تکون سر تاييد برای
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 ؟بهار-

 وجود تمام با رو عطرش بوی و بستم رو هامچشم. کرد لمس رو شالم ی گوشه و آورد باال رو دستش. اومد جلو آروم

 ور دورشون سرخی از ای هاله که قشنگش و مشکی های چشم ديدن با. کردم باز رو هام پلک الی آروم.کردم استشمام

 برگشت وقتی؛ داد فشار هاش چشم روی رو هاشدست و برگردوند رو روش، هامچشم ديدن با! کردم بغض بود گرفته

 :گفت و کرد صاف رو صداش! بودن شده سرخ سرخ هاش چشم

 !باش خودت مراقب-

 رهحنج از اما؛ کردمی التماس هاش چشم چرا؟ زد نمی حرف چرا؟ تگف نمی هيچی چرا.بود چسبيده دهنم سقف به زبونم

 خارج ای کلمه ش

 :شنيدم بيرون از رو بابا صدای؟! شد نمی

 ؟نميايی چرا بابا بهار-

 :گفتم ام حنجره به آوردن فشار کلی از بعد و کردم صاف رو صدام

 ميام االن-

 با و ايستادم بابا کنار! رفتم بيرون عمارت از و کردم گرد بعق؛  انداختم رامتين های چشم به نگاهی بار آخرين برای

 !نبود ازش اثری اما؛ گشتم ماشين دنبال چشم

 :پرسيدم

 ؟کو ماشينت پس-

 :کرد اشاره بود خيابون انتهای که ای خونه به

 !نزديکه خونمون-
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 :کردم اشاره بهش سر با و انداختم باال ابرو تعجب با

 ؟اينه-

 :کرد مرتب رو لباسش ی يقه

 !آره-

 ی خونه! باشه من مال کردم آرزو روزی يه که بود ای خونه همون خونه اين. برداشتيم قدم خونه سمت به هم همراه

 تر بزرگ رو اون فردش به منحصر طراحی اما، بود تر کوچيک خانم اشرف عمارت از که اين با و بود قشنگی و بزرگ

 قرار اه خواب اتاق دوم ی طبقه و شدمی آشپزخونه و پذيرايی سالن شامل لاو ی طبقه و بود طبقه دو خونه! دادمی نشون

 من بابا. داشت قرار سالن انتهای در آشپزخونه و بود داده تشکيل رنگ شکالتی مبل دست دو رو پذيرايی سالن. داشتند

 :گفت و کشوند باال ی طبقه خودش دنبال رو

 هک هم مستأجر و بوده قفل درش هميشه! بوده تو واسه راست سمت اتاق دومين داری دوست اگه اما اتاقه از پر جا اين-

 !بزنه اتاقت به دست ندادم اجازه اومده

 :پرسيدم تعجب با و انداختم باال ابرو

 ؟!بوديم جا اين قبال مگه-

 :گذاشت دستم توی رو کليدی. داد تکون سر "تاييد"معنی به

 !کليدش اينم-

 چيزی اولين! شد روشن ها چراغ در شدن باز محض به؛ شدم وارد و کردم باز رو در؛  رفتم اتاق دومين سمت به. رفت و

 .بوديم عکس توی هممون. بود شده نصب، ديوار روی،  در روی به رو دقيقا که بود عکسی قاب، کرد جلب رو توجهم که

؛ دش جمع هامچشم توی اشک مامان نديد با. بابا کنار آيين و بودم مامان بغل من، بودن ايستاده هم کنار بابا و مامان

 دار رحط موکت. گذروندم نظر از رو اتاق اشکی های چشم با و ترکيد دوباره بودم کرده کنترلش بود روز چند که رو بغضی
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 هک دنيايی نتونستن هم شاد های رنگ اين حتی! رنگ سفيد تخت و ميزآرايش و خونه کتاب و ديواری کمد، رنگ زرد

 و کشيدم بيرون جيبم توی از رو گوشی! کنن رنگی رو بود شده تار و تيره چشمم پيش

 :زدم هق گفتنش "جانم" شنيدن با که داد جواب بوق چند از بعد. کردم لمس رو "آيين"اسم

 ؟آيين-

 :گفت دستپاچگی با و شد نگران صداش

 ؟خوبه بابا؟ افتاده اتفاقی چه؟ شده چی بهار-

 :گفتم سريع و کشيدم باال رو بينيم آب

 ...فقط نشده چيزی-

 .زدم هق

 شده تنگ مامان برای دلم فقط-

 :دادم ادامه. شد آروم هاش نفس که شنيدم

 ؟بگی رو آدرسش شهمی. کجاس دقيقا نفهميدم که بود بد حالم انقدر بردم رامتين که روز اون-

 :پيچيد گوشی توی مهربونش صدای

 هي هممون خب اما؛ بودی اش وابسته کسی هر از بيشتر تو مدون می.نکن اذيت رو خودت انقدر عزيزم برم قوربونت-

 !ميريممی روزی

 :کردم ثابت موکت نامفهوم های نقش روی رو نگاهم

 ؟بدی رو آدرس شه می.کنممی سعی-
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 سرخ ينیب و متورم های چشم ديدن با بابا؛ رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم مشکی مانتوی. کردم قطع آدرس گفتن از بعد

 :گفت تعجب با امشده

 ؟کردی عوض چرا رو لباست؟نيومد خوشت اتاقت از؟ شده چی عزيزم بهار-

 :دادم جواب بود شده رگه دو که صدايی با

 ...هم لباس! کنهمی اذيتم خيلی اتاق توی عکس اون فقط؛بود قشنگ خيلی چرا-

 :گفت و انداخت پايين رو سرش؛ نشست غم آبيش های چشم توی! کنم ناراحتش خواست نمی دلم؛ کردم سکوت

 .دارممی برش-

 :گذاشتم اششونه روی رو دستم و رفتم جلو

 ؟بابا-

 ؟بابا جان-

 !مامان پيش برم خواممی من-

 :داد تکون سر

 !نشيم تلف گشنگی از بده ما به ناهار يه اول.برمت می-

 :خاروندم رو ام شقيقه کنار موهای

 ؟!ناهار-

 :کرد کج رو سرش

 !ديگه آره-
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 !نيستم بلد آشپزی که من-

 :آورد در تنش از رو کتش

 !بودی بلد شايد کن امتحان-

 :رفتم ور ناخنم پوست با و کشيدم پوفی

 !شد شور،  کردم امتحان-

 !تونم نمی خدا به؛ تونم نمی رامتين بدون من. گرفتم دندون به رو پايينم لب

 توی تغييری کردمی سعی که اين با؛ خورد بودم کرده درست که رو ماکارونی از قاشق اولين که وقتی افتادم اشچهره ياد

 !بود زندگيم ی همه؟ نفهمم شهمی مگه.فهميدم من اما؛  نشه ايجاد اشچهره

 ؟بهار-

 .دادم قورت رو دهنم آب و گذاشتم قلبم روی رو دستم؛  خوردم تکونی بابا بلند صدای با

 !جون بابا زدم سکته؟ بله-

 :گفتم حوصله بی! بود آشپزی کتاب. کردم نگاه بهش و گرفتم شدست از. گرفت جلوم رو کتابی

 ؟بگيريم بيرون از رو امروز يه شه نمی حاال-

 :انداخت باال ابرو

 !ديگه بگيری ياد بايد باالخره نه-

 :کردم نگاه انگيز نفرت کتاب به کالفه

 !چشم-
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 :بوسيد رو امگونه

 !بابا دختر آفرين-

 !کردم اجرا رو منفورش دستورالعمل و مکرد نگاه کتاب به زار حالتی با

*** 

 ؟چيه اين-

 :گفتم داشتممی بر امچونه زير از رو دستم که درحالی

 !بود کتابه اين تو دونم نمی-

 :گفت زيرلب و انداخت غذا به نگاهی دوباره

 !گيریمی ياد-

 :گفتم ملتمس لحنی با! نبود خوردن قابل؛ انداختم بودم کرده درست که غذايی به نگاهی دوباره

 ؟بيارن غذا زنیمی زنگ جونم بابا-

 :داد جواب رحمی بی با و انداخت هامچشم به نگاهی

 !نه-

 :برچيدم رو هام لب

 ؟بخوريم چی پس-

 :داد جواب کشيدمی بشقاب توی خودش برای که طور همين و نشست صندلی روی

 !بگيری ياد تا کن تمرين انقدر توه ی عهده به غذا کردن درست امروز از! کردی درست که همينی-
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 !کردم فرو دهنم توی رو رفته وا برنج اجبار به و کردم جمع انزجار با رو صورتم

*** 

 جهمتو که بودم اندوه و غم در غرق انقدر. بودند کرده تار رو ديدم هااشک. گرفتم تر محکم رو شده بندی بسته های گل

؛ کردم نمی حس دردی اما، بود شده جاری خون دستم از! نشدم بودند رفته فرو دستم توی که هايی گل خارهای

 به باالخره.  بدم قورت رو دهنم ی نداشته آب کردم سعی وجود تمام با. بود شده دار خش گلوم و سوختمی هامچشم

  :مزد صداش؛ گذاشتم روش رو سرم و شدم خم قبر روی. افتادم قبر کنار و شد خم پاهام يکهو.رسيدم نظر مورد قبر

 ؟مامان-

 :دادم ادامه و کشيدم قبرش سنگ روی رو دستم! وقت هيچ؛ شنيدم نمی رو صداش وقت هيچ ديگه.نداد جواب

، کهتاري جا اون شنيدم؟ کردی عادت جديدت ی خونه به؟ ؟نزدی صدا رو من وقته چند؟ نيستی وقته چند هست حواست-

 ؟ترسی نمی هاش شب تاريکی از

 .کردم پرپرش نگس روی و برداشتم گلی شاخه

 .نکردم فراموشت هم لحظه يک حتی وقت چند اين توی بدونی دارم دوست اما؛ بزنم باهات که دارم ها حرف خيلی -

 .کشيدم باال رو بينيم آب

 !هستم هم هنوز،بودم دلباخته من اما؛ نبندم دل نيست من مال که کسی به خواستی ازم مامان-

 :دادم ادامه بغض با و کردم پاک رو هاماشک دست پشت با

 !شده تنگ براش دلم-

 :گفتم و کشيدم اسمش روی رو دستم
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 خوندن درس حس ديگه بخوای رو راستش. ندارم رو دماغش و دل اما؛  دارم کنکور ديگه ماه سه،دو؛ بگم خودم از-

 عاشق منگفت بهت که ببخشيد. بگيره انتقالی تا مشهد برگشت هم آيين. اومديم بيرون خانم اشرف ی خونه از. ندارم

 !رفتن خواستگاری تو بدون سخته چقدر دونی نمی عاشقشه هم فرناز! شده فرناز

 گاهشن که طور همين. بود شده ابری هاش چشم آسمون من مثل اونم؛بود بابا.  برگشتم گرفت قرار امشونه روی دستی

 :پرسيد بود مامان اسم روی

 ؟نه؛کشيدين سختی خيلی-

 :دمکشي باال رو بينيم آب

 !خيلی-

 ؟نگفت چيزی من از-

 :گفتم و کردم پاک رو امگونه روی شده جاری اشک

 کجاست مزارت که پرسيدممی هم وقت هر نداد نشونم هم رو عکست حتی!  شدی کشته تصادف توی گفت فقط-

 !دوره خيلی جا اين از و ست ديگه شهر يه توی گفتمی

 :گفت ای شده رگه دو صدای با و شد سرازير هاش چشم از اشک که ديدم

 و زور با که اين تا کنه ازدواج عموش پسر با اجبار به خواستمی کرد مخالفت وصلتمون با باباش. بودم عاشقش-

 !گذاشت شرط يه اما؛ کرديم راضی رو باباش التماس

 :پرسيدم کردممی تيکه تيکه رو گل برگ که حالی در

 ؟شرطی چه-

 ! نذاريم اش خونه رو پامون ازدواج از بعد-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 555 

 .گريستم های های و دادم جا بغلش توی رو خودم! سوزوند رو جگرم عمق تا که کشيد آهی

*** 

 :رامتين

 :گفتم و کردم نگاه بود برده باال رو ابروش تای يه که بابک ی چهره به

 ؟اومده بند زبونت حاال تا....  اما دارم دوستش بگم خواستم. نشد، نتونستم-

 :داد تکون سر

 !شدی عاشق، متفهم می-

 : گفت و کرد ای خنده تک بابک که زدم پوزخند

 !کردی سکته که باز-

 :زدم فرياد و کوبيدم ميز روی رو مشتم و کردم وحشتناکی اخم

 !بيرون برو-

 :گفت خونسرد رفتمی در سمت به که طور همين

 !ها نداری اعصاب-

 :گفتم آرومی لحن با

 ؟!بابک-

 :برگشت

 ؟اعتمادی آقای جانم-
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 ؟بزنه حرف باهاش بره بگی آرشين به ميشه-

 :گفت تمسخر با و خنديد

 ؟کنیمی ازدواج باهاش عاشقته رامتين آقا جون بهار بگه بهش بره آرشين-

 :کشيدم موهام توی دستی کالفه

 ؟فهمی نمی بگم بهش تونم نمی المصب-

 :انداخت باال شونه تفاوت بی

 !بگيرنش ازت تا کن دست دست انقدر خب-

 :گفتم و دادم فشار هم روی حرص با رو امه لب

 ؟نداری ای ديگه کار من اعصاب کردن خرد جز به تو-

 ...رو جديد های طرح اين برم بايد اتفاقا چرا-

 :حرفش وسط پريدم

 !نکردم ناکارت تا بيرون برو پس-

 :کرد تعظيم نمايشی

 !رئيس چشم-

 تنگ براش خيلی دلم اما، رفته روزه يه که اين با. چرخوندم دستم توی رو خودکار. شد خارج اتاق از وقت فوت بدون و

 بتصح آرشين با خودم بايد شد نمی گرم آبی بابک از! نداشتم حسی همچين کس هيچ به نسبت حاال تا. بود شده

 :داد جواب بوق چند از بعد. گرفتم شو شماره و برداشتم ميز روی از رو گوشی!کردممی
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 ؟رامتين-

 !بود اش کارهميشه زدن جيغ؛ دادم اصلهف گوشم از رو گوشی

 ؟!آرشين-

 ؟جونم-

 :دادم تکيه صندلی به

 ؟خوبی-

 :گفت شيطنت با

 !شما های احوالپرسی از-

 :گفتم شاکی

 !آرشين-

 !بگو رو کارت-

 :دادم تکيه صندلی به

 !بهار-

 :پرسيد دستپاچه

 ؟بهار شده چی-

 :کشيدم پوفی

 !شهمی چيزيت يه تو پيشش نری ديگه ساعت يه تا اگه فقط نشده چيزی-
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 :گفت گيجی با

 ؟چی يعنی-

 ریخواستگا ازش مستقيم غير طوری يه خالصه؛ زنیمی حرف من به راجع بهار با شون خونه ریمی امروز که اين يعنی-

 !طرفی من با وگرنه ديگه کن

 ؟!نه،تگذشمی اينا و تهديد از کار وقت اون گيره پيشم تو کار خوبه! وقت يه نگذره سخت بهت-

 !بود اومده خوشت نماش از روز اون که ست خونه همون شون خونه،نريز نمک-

 :گفت و خنديد

 !بود اومده خوشت خونه از خيلی هم تو يادمه؛ شده مهم برات بهار يهو چرا بگو پس آها-

 :گفتم و کردم ثابت بودم کرده آويزون که کتی روی رو نگاهم

 !بزنی حرف باهاش نره يادت-

 رو تلفن گوشی و کشيدم پوفی کالفه؟! بشه عاشق تونهمی هم رامتين که کرد نمی باور کس هيچ چرا! دمکر قطع و

 :برداشتم

 بيارن قهوه يه بگين لطفا سميعی خانم-

 .ستمب رو هامچشم لحظه چند برای و گذاشتم گردنم پشت رو دستم دو هر؛ گذاشتم رو گوشی "چشمش" شنيدن از بعد

*** 

 :بهار

 ذاشتهگ جا عمارت توی رو خاطراتم دفتر که انگار؛کشيدم پيشونيم به دستی کالفه و گشتم رو ساک چهارم بار برای

 :کردم پرت اتاق وسط عصبانيت با رو ساک!بودم
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 !لعنتی-

 انعطاف و سخت زيادی. کشيدم دراز جديدم تخت روی و شدم نوشتن خيال بی. بود شب دو؛انداختم ساعت به نگاهی

 .بود ناپذير

 روشن رو گوشی! بخوابم ناراحت تخت اين روی شب هر تا بگيرم کمردرد دادممی ترجيح من اما؛ طبيه گفتمی اباب

 بخندل ش نتيجه و شد زنده ای خاطره ديدنش با. انداختم رايان و من سلفی عکس به نگاهی و کردم باز رو گالری؛ کردم

 !نشست هام لب روی که بود تلخی

 رو شيتگو دوربين ببينم شه می-"

 :گفت و خنديد که گرفتم سمتش به رو گوشی

 !چطوره ببينم بگير عکس يه که اينه منظورم-

 .کردم باز رو دوربين و گفتم "آهانی"

 دندون شدن سابيده صدای!انداخت تندی نگاه رايان و من ی فاصله به و شد وارد رامتين گوشی بردن باال محض به

 روی و زد پوزخند ام پريده رنگ ی چهره به! کردم کز مبل ی گوشه ترس از و مشنيد زيادمون یفاصله وجود با رو هاش

 لد کسی به نبايد؛گفتمی راست مامان. کردم پاک رو هاماشک و گذاشتم کنارم رو گوشی "!نشست نفره تک مبل

 !نبودم تنها اينجا من االن بود من مال اگه. نيست من مال که بستممی

 از وشیگ زنگ صدای با صبح! برد خوابم نرسيده شماره سه به و بودم خسته خيلی چون و تمبس رو هامچشم و کشيدم آه

 .پريدم خواب

 سمشا به نگاهی که اين بدون و برداشتم زمين روی از رو گوشی. بود ناآشنا برام محيط.  انداختم اطراف به نگاهی گيج

 !نشستم سرجام سيخ آرشين جيغ صدای با. دادم جواب بندازم

 ؟ربها-
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 :دادم جواب خوابم از شده دورگه صدای با

 ؟جان-

 !در پشت معطلم ساعته سه کن باز رو در ياال-

 ؟در کدوم؟ ؟ در-

 :گفت و کشيد جيغی کالفه

 !ميرم نکنی باز رو در ديگه دقيقه پنج تا اگه! تونم خونه در دم-

 :پريدم پايين تخت از سريع

 ها نری ميام دارم-

 :خزيد آغوشم توی در شدن باز با. دويدم آيفون تسم به و کردم قطع رو گوشی

 ؟کردی نمی باز درو چرا، من هپلی-

 :گفتم و کردم شونه حدودی تا دست با رو موهام

 !نشدم بيدار کامل هنوز خدا به خوابه نصفم هنوز من-

 :گفت و خنديد

 !بيا بعد، بشور رو صورتت و دست برو-

 های مبل روی آرشين. برگشتم سالن به صورتم و دست شستن از بعد و رفتم دستشويی سمت به؛ دادم تکون سر

 .بود خونه زدن ديد مشغول کنجکاوی با و بود نشسته سالن رنگ شکالتی سلطنتی

 :برگردوند سمتم به روشو که شدم وارد صدا و سر با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 561 

 !داييم عروس شبيه شدی االن اهلل باريک آها-

 ربتش براش تا برم آشپزخونه به خواستم؟ شدمی يعنی!شد داغ وشمگ پشت تا امگونه از و گرفتم گر حرفش اين با

 :گفت که بيارم

 ؟کجا-

 .بخوری بيارم چيزی يه برات برم خوام می-

 :کرد اشاره کناريش مبل به

 .دارم کارت بشين بيا خواد نمی-

 :گفت و شد دقيق هامچشم توی. نشستم کنارش و شدم رفتن خيال بی

 ؟!نشده تنگ چيزی دلی؟ راهه به رو اوضاعت-

 :گفتم و کشيدم آهی

 !عمارت گشتم برمی االن همين بود من به اگه؟ نشه تنگ دلم شهمی مگه-

 :داد باال رو ابروهاش از يکی

 ؟خانواده عروس عنوان به-

 .زدم بازوش به و خنديدم

 يه حداقل مدت همه اين از بعد داشت اگه نداره من به حسی هيچ رامتين تازشم! ها موضوع اين به دادی گير هم تو-

 !کردمی کوچيک ی اشاره

 :مگفت کردمی ام خفه داشت بغض که درحالی و گرفتم سرانگشت با رو چکيد پايين چشمم از ناخودآگاه که اشکی
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 !ندارم ازش هم عکس يه حتی من-

 رو رامتين ی هرهچ تخيلم قدرت از استفاده با که کنممی تالش و کنممی نگاه رو رايان و خودم عکس اوقات گاهی

 :کرد جمع انزجار با رو صورتش! شه نمی رامتين کس هيچ؛ شه نمی اما،کنم جايگزين

 .کن روشن رو بلوتوثت! زدی بهم رو حالم-

 :پرسيدم تعجب با

 ؟چرا-

 !بفرستم رو رامتين عکس برات خوام می-

 به نگاهی. فرستاد برام رو هاش عکس از يکی و آورد در رو گوشيش. کردم روشن رو بلوتوثم اشتياق با و زدم لبخندی

 :کرد جدا خودش از رو من انزجار با. کردم ــوسه بـ غرق رو اشگونه و انداختم آرشين مهربون صورت

 !بود عکس يه که نبود چيزی! چندش کن ول اههه-

 معج چشمم یتو اشک؛ گرفتم دندون به رو پايينم لب! ريخت هری قلبم ديدنش با و کردم باز رو عکس خوشحالی با

 :کشيدم باال رو بينيم آب.شد

 !معرفت بی-

 .رسوند بودم نشسته که جايی درست مبل ی گوشه به رو خودش آرشين

 ؟معرفت بی چرا-

 :زدم کنار چشمم جلوی از رو موهام

 ؟نديده من نگاه توی رو عشق و اشتياق همه اين يعنی کنه نمی توجه بهم اصال-

 :گفت و زد نمايی دندون لبخند
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 من. یدونمی که نيار روت به تو ولی؛کنم خواستگاری ازت فرستاده رو من رامتين! بمونه خودمون بين گممی چيزی هي-

 خواستگاری ازت مياد خودش و خورهمی سنگ به سرش وقت اون کنی محلی بی بهش اگه. دونممی رو خوابش رگ

 !کنهمی

 :خوردمی چرخ جمله يک فقط من سر توی و دادمی ارائه راهکار و زدمی حرف آرشين

 " کنم خواستگاری ازت فرستاده رو من رامتين "

 :شد بلند آرشين جيغ تا موندم خيره رويی به رو مبل به انقدر

 ؟نه يا منه به حواست-

 :گفتم و کردم نگاهش خجالت با

 !شد پرت حواسم لحظه يه ببخشيد-

 .دادم آرشين به رو حواسم دونگ شش دفعه اين و گذاشتم امچونه زير رو دستم

 من! اش عهموق به تا کن سر دادم بهت که عکسه همين با فعال، نباش رامتين فکر به و درست به بچسب فعال تو گم می-

 به عمارت گردم برمی االن من! کنهمی خواستگاری ازت شخصا و مياد خودش رامتين ديگه وقت چند ميدم قول بهت

 و چرت اين از و بشم پيشرفتت مانع خواستم نمی و داشتی درس خيلی تو چون نگفتم رو قضيه بهت که گممی رامتين

 !پرتا

 :گفت و شد بلند مبل روی از!  خنديد خودش حرف اين به و

 !ريخته سرم کار کلی، آرايشگاه بعدش عمارت برم بايد برم ديگه من خب-

 :پرسيدم مشکوک و کردم ريز رو هامچشم

 ؟خبره چه-
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 :گفت دخترونه و قشنگ شرمی با شدمی يدسف و سرخ که طور همين

 !خواستگاری ميان اش خانواده و بابک امشب-

 :زدم صورت پهنای به لبخندی

 عزيزم باشه مبارک-

 .گرفتمش آغوشم توی و شدم بلند

 !تو واسه شاءهلل ان ممنون-

 .کردم همراهيش در دم تا و گفتم آرومی "ممنون"

 :گفتم در جلوی

 !بزنه زنگ يه بهم بگو فرناز ی کله پس بزن یيک من جای، عمارت رفتی-

 ؟کاريه چه بزن زنگ بهش خودت-

 !خودت دونیمی.... که منم! بده جواب رامتين ترسم می-

 ومدا يادم اما؛ بخوابم هم باز خواستم و برگشتم سالن به. شد خارج ديدم ی محدوده از "باشه" گفتن از بعد و خنديد

 !منه ی عهده به ناهار

 زد ای هخست لبخند بابا. اومدم بيرون آشپزخونه از در صدای با! شدم آشپزی مشغول و رفتم آشپزخونه سمت به کالفه

 :رفتم جلو.

 بابا سالم-

 :درآورد رو کتش



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 565 

 عزيزم سالم-

 لیو؛ باشه من مال خواستمی دلم. شد ثابت ميزش روی گرامافون روی نگاهم. بردم اتاقش به و گرفتم ازش رو کتش

 :اومدم بيرون اتاق از بابا صدای با. بودم نشده صميمی باهاش هنوز آخه! بگم بابا به شيدمکمی خجالت

 !مياد سوختگی بوی بيا بدو بهار-

 :کشيدم جيغ. کوبيدم سرم روی دست دو هر با

 !سوخت غذام سرم تو خاک-

 :شد آشپزخونه وارد سراسيمه بابا هقم هق صدای با! شد سرازير اشکم و کردم نگاه شده جزغاله ی قابلمه به

 ؟دخترم شده چی-

 :دادم نشون رو قابلمه

 !سوخت-

 .بخوريم املت بردار گوجه و مرغ تخم تا چند يخچال توی از!  سرت فدای-

 !دمش املت کردن درست مشغول و رفتم يخچال سر حالی بی با! داشت آشپزی انتظار من از هم شرايط اين توی حتی

*** 

. کردم لمس رو رامتين عکس و کردم روشن رو گوشی! کردم پيداش باالخره و گشتم وشیگ دنبال دست با تاريکی توی

 خاصی وسواس با رو صورتش اجزای تک تک. شدم غرق هاش چشم سياهی توی و گرفتم چشمم جلوی رو عکسش

 ...کردم آناليز

 لب،بمتناس و قلمی بينی، بلند های مژه و مشکی های چشم،نخورده دست و مرتب ابروهای،بلند پيشونی،مشکی موهای

 اميد بهم،داشت حرف هاش چشم. شد ثابت هاش چشم روی اراده بی نگاهم!  استخونی فک و فرم خوش های
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 پلک تا زدم زل بهش انقدر. زدم هاش چشم روی طوالنی ای سه*بو و بردم لبم نزديک رو گوشی! دادمی زندگی،دادمی

 .گرفت فرا رو وجودم خواب و شد سنگين هام

 ...حاالتا"

 گوشيت صفحه رو از

 نبوسيدی رو کسی

 بفهمی که

 فاصـله

 "..داره دَرد چِقَـدر...

*** 

 :رامتين

 :کردم اخم

 ؟چی يعنی-

 :گفت و زد دراری حرص لبخند

 !نگفتم بهش که اين يعنی-

 ؟چرا وقت اون-

 :داد تکيه مبل به خونسردی با

 ؟خوای می،بگيری رو پيشرفتش جلوی خوای نمی که تو! بخوره لطمه درسش به ترسيدم چون-
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 :گفت آرشين که آوردم زبون به رو ام جمله؟!بود گرفته رو زن کدوم پيشرفت جلوی کردن شوهر.کشيدم پوفی

 !آرايشگاه برم خواممی هم االن خودته کار؛ گم نمی بهش چيزی من حال هر به-

 :زدم گره هم توی بيشتر رو ابروهام

 !ببينم من ميايی مراسم از قبل! ها کنی ميمون عين رو خودت نری-

 :گفت رفته باال ابروهای با

 ؟ببينی رو من تو اول بيام چطور راهه کيلومتر چند ما ی خونه تا جا اين از رامتين-

 :کشيدم دست موهام توی کالفه

 !کنم استراحت خواممی برو پاشو خب خيلی-

 بردم باال رو انگشتم که بياد طرفم به خواست. شد بلند مبل روی از و گفت کشداری "چشم"

 !نشو نزديک من به-

 :گفت کالفه و گفت بلندی "نچ"

 ؟چی واسه ديگه اه-

 :گفتم و کردم اشاره امسينه به

 !بهاره جای فقط جا اين-

 :گفت حرص با و گفت غليظی "ايش"

 ؟چرا، کنم بغلت ذاری نمی وقت هيچ-

 :گذاشتم ام ديگه پای روی رو پاهام از يکی
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 !کرده بغل رو من همه ی ندازها به خواهرت-

 !گذاشت نمايش به رو اشگونه چال و خنديد

 !شيممی خالص دستش از داريم خداروشکر-

 :کردم ريز رو هامچشم

 ؟چطور-

 !فرشاده اسمش. بگيرتش خوادمی شده خر پسره يه-

 ؟!چيکارست-

 :گفت فکر کمی از بعد و آورد جلو رو هاش لب

 !کنم فک پزشکه دندون -

 :گفت و کوبيد سرش به دست با ام رفته باال ابروی ديدن با! انداختم باال ابرو

 !شد ديرم سرم تو خاک-

 چه عاشق دل اين با من.بودم سردرگم. بستم رو هامچشم. رفت بيرون عمارت از دو با "خداحافظ" گفتن از بعد و

 ؟کردممی

 :کردم باز رو هامچشم مامان ایپ صدای شنيدن با؟! کردممی چه بود زندگيم ی همه که غرورم با

 ؟ای کالفه انقدر چرا؟ چته مامان رامتين-

 : کردم نگاهش مخمور هايی چشم با

 !هيچی-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 569 

 :کرد ريز رو هاش چشم

 ؟تابی بی انقدر هيچی واسه-

 !محکم؛گرفتم دندون به رو پايينم لب

 !شده تنگ دلم فقط-

 :نشست کنارم

 ؟کی برای-

 .کردم نگاه مامان به و رسوندم چشمم ی گوشه به داشت راه که جايی تا رو چشمم مردمک

 ....برای-

 خودش طرف به رو سرم و گذاشت امچونه زير رو دستش؟ شده تنگ بهار برای دلم گفتممی چطور؛کردم سکوت

 :چرخوند

 ؟بهار-

 فقط و زد لبخند. دادم تکون سر فقط جوابش در! بود سخت استاتيک مسائل کردن حل مثل برام گفتنش، خداروشکر

 !نگاه فقط؛ کرد نگاه

*** 

 :چهارم فصل

 :بهار

 ؟کردی کار چی -
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 :گفتم آوردممی در سرم از حرص با رو مقنعه که حالی در

 !لعنتيا ميارن کجا از رو ها سوال اين نيست معلوم اصال! زدم گند-

 !بشين بيا نداره اشکال-

 :کردممی غرولند لب زير زدممی باد دست با رو خودم که درحالی و شدم ولو مبل روی

 !خوندممی نبايد اول از اصال؛ هيچی آخرشم بزن تفريحت وقت از،  برو کالس،بخون درس همه اين-

 مزه.شيدمک سر الجرعه رو شربت. کردم تشکر و گرفتم بابا از رو ليوان. کردم نگاه گرفت قرار جلوم که شربتی ليوان به

 !کرد بهتر رو حالم شيرينش ی

 !ديگه گذاشتن وقتا همين واسه رو آزاد دانشگاه نکن اذيت رو خودت انقدر-

 :گفتم و کردم نگاه بابا به ناراحتی با

 خدا به مياد حيفم؛ کردم اذيت رو خودم انقدر که ناراحتم اين از من-

 :گذاشت امشونه روی رو دستش

 !مياد رامتين االن کن درست ناهار بگير دوش يه برو پاشو-

 ور صداش که بود ماه چند؟! بودمش نديده که بود ماه چند. افتاد پاهام روی و خورد سر دستم بين از ليوان حرف اين با

 ؟بودم نشنيده

 ؟شدی چی بابا؟ بهار-

. دمش بلند مبل روی از و گفتم "هيچی" لب زير. داد تکون "چيه" معنی به رو سرش که کردم نگاه بابا به منگ و گيج

 گرفتم ميمتص! بود شده عالی آشپزيم بابا لطف به ماه چند اين توی؛ رفتم آشپزخونه به مها لباس پوشيدن و حمام از بعد

 . شدم پختن مشغول و کشيدم بيرون فريزر و يخچال توی از رو موردنياز مواد. کنم درست سبزی قورمه
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 شده گوش هيکلم تمام. کردمی تابی بی سينه توی ديدنش دوباره برای قلبم. شد جدا تنم از روح آيفون صدای شنيدن با

! نزد يهثان چند برای، قلبم ديدنش با. کشيدم سرک آشپزخونه توی از! بشنوم ضعيف چند هر رو رامتين صدای تا بود

 ی زده تا ایه آستين و بود نشسته تنش توی زيبايی طرز به مشکيش کتان شلوار با همراه رنگش خاکی یمردونه پيرهن

 ورد رو تيزبينش و مشکی های چشم، دادمی رو بابا هایاحوالپرسی جواب که طور همين .بود کرده ترش جذاب لباسش

 سرم! رفت فرو هامچشم مردمک توی هاش چشم برق. رفتم سالن به و نذاشتم منتظرش اين از بيشتر. چرخوندمی خونه

 !گيرا و جذاب البته و مهربون،گرم.شنيدم رو صداش. کردم سالم آرومی صدای با و انداختم پايين رو

 !سالم-

 تک بابا! بود زده زل بهم پرده بی و بود کرده فرو شلوارش جيب توی رو هاشدست از يکی. کردم نگاهش چشمی زير

 :گفت و کرد ای سرفه

 ؟!نيومده پيام برام حسينی از ببينم برم من-

 :اومد جلوتر رامتين که ديدم. رفت بيرون سالن از تا موندم منتظر انقدر

 ؟خوبی-

 :کشيدم عميقی نفس! بشنوه رو قلبم صدای که اين از بودم نگران. کردممی حس صورتم پوست روی رو نفسش

 !خوبم-

 !بودم خوب،دادمی اجازه فردش به منحصر عطر اين اگر البته

 ؟داشتی کنکور امروز-

 : دادم جواب کردممی اشاره ها مبل به که طور همين

 !بله-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 572 

 ؟!بود چطور، خب-

 :کشيدم هیآ افسوس با

 !نبود خوب-

 :نشست نفره تک مبل روی

 ...تو درس اين اما نداره اشکال-

 .گرفت ازم چشم ميلی بی با و کرد قطع رو حرفش بابا اومدن با

 ؟جان رامتين چطوره کار اوضاع-

 .انداخت اش ديگه پای روی رو پاهاش از يکی رامتين

 !رفتهگ رونق خيلی کارمون، کرديم برگزار کشور سراسر که یلباس شوهای و زياد تبليغات خاطر به! خوبه خداروشکر-

 که خودم به؟! ها حرف اين و رامتين؛ کردممی حالجی ذهنم توی رو "خداروشکر" ی جمله من و کردمی صحبت رامتين

 :گفت بهش خطاب بابا و بود شده بلند مبل روی از رامتين اومدم

 !کرده درست ناهار بهار؟ جان رامتين کجا-

 و تمانداخ پايين رو سرم. کرد نگاه بهم بودن شده معمول حد از تر درشت تعجب از که هايی چشم با رامتين حرف اين با

 :آوردم باال رو سرم بابا صدای با! شدم خيره دستم های انگشت به

 ؟شد آماده بابا، بهار-

 !بله-

 .کرد درست رو لباسش ی يقه دست يک با
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 !بخوريم بکش پس-

 حبس فسن آشپزخونه به رسيدن با. افتادم راه به آشپزخونه سمت به رامتين سنگين نگاه زير و فتمگ چشمی لب زير

 رو برنج! بود کرده کمرنگ برام رو کنکور کردن خراب بد حال، ها ماه از بعد رامتين وجود خوب حس. کردم آزاد رو امشده

 يرايیپذ ی گوشه ميز روی رو وسايل. رفتم بيرون آشپزخونه از و ريختم ظرف توی رو سبزی قورمه و کشيدم ديس توی

 :گفتم رامتين و بابا به رو شد تموم که کارم. چيدم

 !حاضره ناهار بفرماييد-

 يدترسمی که انگار؛ بود خيره غذاش ظرف به رامتين مدت تمام. رفتند ميز سمت به و دادن تکون سر لبخند با دو هر

 نگاه مبه و آورد باال رو هاش چشم آروم بابا چه چه و به به با! بيوفته اتفاق مباز ماکارونی شدن شور و شب اون ی تجربه

 اولش عشق آدم ميشه مگه! بودم عاشقش واقعا من؛بود انداخته چنگ گلوم به بغض!هاشچشم وای... هاش چشم...کرد

 دادم تقور رو دهنم توی ذایغ سختی به! بود افتاده جونم به خوره مثل بشه ديگه يکی مال که اين فکر؟ کنه فراموش رو

 . شدم بلند صندلی روی از و

 : گفت و انداخت بهم نگاهی بابا 

 !نخوردی چيزی که تو بابا کجا-

 .کنم درست چای ميرم، ندارم اشتها-

 ژناکسي از زيادی حجم عميق دم يه با و کردم آزاد رو امشده حبس نفس. رفتم آشپزخونه سمت به حرف اين دنبال به و

 :کردم تکرار خودم با. زدم صورتم به آب مشت چند و رفتم ظرفشويی سمت به! کردم هام ريه دوار رو

 "...خوبم من... خوبم من... خوبم من"

 ؟چی من-

 :گفت که دادم تکون "چی" معنی به رو سرم! پريدم هوا به متر دو رامتين صدای با
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 ؟!خوبم منم-

 :گفتم و برگردوندم سينک طرف به رو روم شيطونش نگاه از فرار برای

 ؟نداری دوست رو پختم دست؟ نخوردی ناهار چرا-

 .کردممی حس سرم پشت رو حضورش. زدم کف و برداشتم سينک توی از بشقابی

 ...ولی چرا-

 : ردک زمزمه گوشم زير و شد خم! شنيدممی رو اش جمله ی ادامه شده که قيمتی هر به بايد؛ بود شده گوش وجودم تمام

 !دارم دوست پختت دست از شتربي رو خودت-

 با و رگشتمب! شد پرتاب سمتی به ش تيکه هر و شکست مهيبی صدای با و افتاد دستم از بشقاب و شد سست هام دست

 : گفتم لکنت

 ؟گفتی.. چی... تو..ت-

 . گرفت فاصله ازم اجبار به بابا ورود با و بود زده زل بهم پروا بی طور همين

 ؟دخترم شد چی-

 .کردم تر زبونم با رو لبم. بيارم دست به دوباره رو آرامشم کردم سعی و انداختم رامتين به نگاهی نيم

 !افتاد دستم از بشقاب هيچی-

 :گفت رفتمی بيرون آشپزخونه از که حالی در

 .ميارم رو جارو االن پات توی نره شيشه وقت يه نخور تکون سرجات از-

 :گفت و خنديد؛کرد نگاهم رامتين بابا رفتن با. دادم تکون سر تفهيم معنی به
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 ؟شدی دستپاچه طور اين که بود مهم برات انقدر يعنی-

 متس به رو نگاهش ثانيه چند از بعد! شد کشيده هام لب روی نگاهش که گرفتم دندون به رو پايينم لب و شدم سرخ

 :گفت و داد سوق هامچشم

 !خودته پای عواقبش وگرنه نکن رو کار اين-

 :گذاشت شلوارش جيب توی رو هاشدست از يکی! مردممی خجالت از قطعا مروزا؛ شدم داغ

 ؟مادمازل خواستگاری بياييم کی-

 پاهام. دادم تکيه ظرفشور به پشت از رو دستم و کردم نگاهش شده گرد های چشم با! شد خالی امسينه توی نفس

 مطرف به قدم چند. کردمی تابم بی نگاهش یگرما. کردم نگاهش حالی بی با! ديدممی خواب شايد؛ بود شده سست

 :شد وارد دست به جارو بابا که برداشت

 !شنمی زخمی پاهات االن نرو جلو-

 جمع رو ها شيشه خرده ی همه بابا که اين از بعد. برگشت رو رفته قدم چند و کشيد موهاش توی دستی کالفه رامتين

 :گفت بابا. اومديم بيرون آشپزخونه از همگی کرد

 ؟شد چی چايی پس بهار-

 :گفتم رفتممی آشپزخونه سمت به که طور همين و کشيدم هينی

 !رفت يادم-

 :گفت رامتين

 ...راستی؛ شرکت برم بايد خورم نمی چايی من منه برای اگه-
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 يدهترس یها چشم به گذرا نگاهی رامتين...  نکنه... نکنه! بود نارنجی جلدش که کشيد بيرون دفتری چرمش کيف توی از

 :گفت و انداخت م

 !خوندم رو همش من که ببخشيد البته؛بودی گذاشته جا رو اين-

 رو همه!شد خراب سرم روی وسعت همه اون با دنيا انگار جمله اين شنيدن با! کرد نثارم چشمکی جمله اين از بعد و

 : زد لب صدا یب و داد باال رو ابروهاش از يکی باشه خونده رو فکرم که انگار؟ رو همه؟ بود خونده

 !رو همش-

 !رفت بيرون خونه از خداحافظی از بعد و شد بلند مبل روی از رامتين! رفت فرو زمين توی و شد جدا بدنم از روح

*** 

 :رامتين

 محض به. رفتم عمارت به و خريدم زيبايی گل دسته، شرکت از برگشتن از بعد! بود خوب حالم ها سال از بعد امروز

 :گذاشتم سرم روی رو صدام ورودم

 ؟کجايی جونم مامان،مامان-

 :پرسيد نگرانی با. اومد بيرون اتاقش توی از سراسيمه مامان

 ؟شده چی؟ چيه-

 ازم رو گل خوشحالی با و زد لبخندی رز های گل ديدن با! گرفتم طرفش به رو بودم کرده قايم سرم پشت که گلی دسته

 :گفت بود شده ها گل مات که درحالی. گرفت

 ؟مناسبت چه به. عزيزم مرسی-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 577 

 رو وعموض چطور دونستم نمی. باشم نداشته بد نگاه بهار به که بودم داده قول مامان به من. کردم پا اون و پا اين کمی

 !بذارم درميون باهاش

 :گفتم من من با

 .بکنم درخواستی يه ازت خواممی... چيزه خب ام-

 .نشست روم به رو هم خودش. مبشين مبل روی کرد وادارم و کشيد رو لباسم آستين

 !شنوم می-

 :گفتم بودم خيره فرش روی رنگ ای قهوه خطوط به که طور همين

 ...راستش... راستش-

 :پريد حرفم توی

 !خجالتی و ترس هيچ بدون بزن رو حرفت-

 :گفتم نفس يه و تند تند که بود نشده تموم حرفش هنوز

 ؟خواستگاری بريم کی. خواممی رو بهار من-

 ؟بود،نبود عصبانيت ی نشونه که لبخند! نکرد هم تعجب حتی نشد عصبانی تصورم الفبرخ

 :گفت و داد تکون سر رضايت با

 ؟بريم فردا-

! يدمپرسمی بايد که داشتم سوال کلی! بود ريخته هم به رو معادالتم عجيبی طرز به مامان. کشيدم موهام توی دستی

 :شد خيره هامچشم توی. نشست ريمکنا مبل روی و شد بلند مبل روی از مامان
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 !بپرس-

 متوجه رو بچشون دل حرف نگاه يه با ها مامان که رفتمی يادم ها وقت گاهی؟! دارم سوال من دونستمی کجا از

 :دوختم سالن ی گوشه ی مجسمه به رو نگاهم! شنمی

 ؟حرفم از نشدی ناراحت چرا-

 و يايیب کنار خودت با تونستی باالخره که اين از يا؟ گيریمی سامون و سر داری که اين از؟ بشم ناراحت بايد چی برای-

 ؟مناسبته که کنی انتخاب زندگيت واسه شريکی

 که هايی حرف با االنش های حرف. کردم نمی درک رو هاش حرف. کردم نگاه مامان به شده گرد های چشم با و برگشتم

 :گفتم اخم با! بودن هم مال اول از بهار و انراي گفت می! کردمی فرق آسمون تا زمين بود زده قبال

 ؟بودن هم مال هم اول از بهار و رايان که بود چی ها حرف اون پس-

 غير های حرف تر راحت من که شدمی باعث موضوع اين و شدی نمی من های حرف متوجه و بودی داغ روز اون تو-

 !بزنم منطقی

 : گفت و خنديد

 ؟!ذارهمی بيابون به سر عشقش از و شهمی ساله دو دختر يه عاشق ای ساله هجده هفده پسر کدوم، بچه آخه-

 :داد ادامه مامان!خوردم حرص خودم خنگی از و خاروندم رو ام شقيقه کنار موهای

 ! شده تعيين پيش از ی نقشه يه؛بود نقشه يه همش ها اين-

 و نداشت خبر موضوع اين از بهار. کنه ندگیز خونه اين توی بياد شد حاضر تو شدن راه به سر خاطر به خانم شمسی

 شد باعث همين

 قلع سر خاطر به فقط گرفتم نظر در بهار برای که رو اتاقی! کنه طی رو عاديش روال تر طبيعی و تر راحت مون نقشه

 رايان! باشه اربه واسه بايد تو اتاق روی به رو اتاق دقيقا اتاق همه اين بين چرا نپرسيدی وقت هيچ تو اما! بود تو اومدن
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 بدم هاجاز کردمی التماس و گرفتمی تماس باهام بار چند روزی اوايل. بيايی بار مرد تو تا رفت. رفت ايران از تو خاطر به

 هب فقط کرد ول زندگيشو و کار و اومد و شد بلند دنيا سر اون از تو خاطر به هم باز و کردممی مخالفت من اما؛ برگرده

 .تو خاطر

 !بودم بسته فداکاری همه اين روی رو هامچشم که بودم کور چقدر من. جوييدممی داخل از رو لبم گوشت

 نه بزرگواريه روی از من های زبون زخم و ها اخم برابر در رايان های اومدن کوتاه اين نشدم متوجه که بودم کور چقدر

 با تا شدم بلند صندلی روی از وقتی زخونهآشپ توی نامزدی از قبل روز. شد زنده چشمم پيش ای خاطره! عرضگيش بی

 !پرسيدممی رو دليلش ازش بايد کرد نگاهم نگران مامان خريد برم السا

 :پرسيدم پس

 ؟بود چی آشپزخونه توی، السا با نامزديم از قبل روز، نگران نگاه اون دليل-

 با که ترسيدممی. بودم شده تو به اش عالقه متوجه بهار های نگاه از. بياری دست به ساده رو بهار خواستم نمی-

 !کنی خوشبخت رو بهار بتونی که نداشتم اعتماد بهت. بريزه هم به زندگيش تو ی عجوالنه پيشنهاد

 :زدم پوزخند

 !ديگه نکنه درد شما دست-

 :انداخت ش ديگه پای روی رو پاهاش از يکی خونسرد

 !کنممی خواهش-

 :گفتم و زدم نمايی دندون لبخند

 .بزن زنگ برو پس-

 !شد تموم چی همه. کردم ثابت لوستر روی رو نگاهم. شد بلند مبل روی از و کرد تاييد هاش چشم بستن با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 580 

*** 

 :بهار

 ياد به خوبی به رو ديدمش که باری آخرين. بودمش ديده ها مدت از بعد امروز. خوابيدم راست پهلوی به و زدم غلت

 جودو با هوا. رفتم بيرون سالن از گوشيم زنگ صدای با. بوديم اونجا حويلت سال برای! نقطه به نقطه، جز به جز. دارم

 جواب و فرستادم هام ريه به عميق دم يه با رو خورده خيس چمن بوی! داشت زمستان بوی و رنگ هم باز بودنش بهار

 گرفتم تصميم کرد حالم خوش که اين خاطر به منم. کنه صحبت باهام تحويل سال از قبل تا بود زده زنگ. بود آيين. دادم

 فرناز بغل رو گوشی آخر در و! دادممی کش رو مکالمه رفتممی فرناز اتاق سمت به که طور همين! کنم حالش خوش

 يه با هک رامتينی ورودم با! رفتم ساختمون سمت به و زدم نما دندون لبخندی اش شده گرد های چشم مقابل در و انداختم

 اب نگاهش لحظه اون توی! رفت بين از پيشونيش روی اخم کم کم و آورد باال رو سرش ودب شده خيره زمين به اخم من

 خدا از که ای لحظه؛ اومد يادم...  گذروندم کنارش که رو تحويلی سال اولين؛ اومد يادم! کرد فرق دنيا های نگاه تمام

 یکادوي و رامتين های صحبت؛اومد ادمي و! خاليش جای و مامان نبود برای شد ريخته که اشکی اومد يادم و خواستمش

 خودنمايی اصلی ی زمينه روی که عکسش به و کردم روشن رو گوشی. بشه پرت حواسم تا داد عيدی عنوان به که

 :گفتم لب زير و دوختم چشم کردمی

 ؟!وفا بی اومدی باالخره-

*** 

 !نداشت معنی استرس و ترس ودب مامانم وقتی تا؛ بود زنده مامانم کاش ای! بود زده يخ کمرم استرس از

 تک خواستگاری توی خواممی گفتمی و بود رسيده صبح امروز. زدم صدا رو آيين و کشيدم سرک بيرون به آشپزخونه از

 !بود اومده تهران به وسايلش با امروز و بود شده انجام معمول حد از تر سريع انتقالش کارهای! کنم شرکت خواهرم

 ؟جونم-

 :کردم هاشار ها چای به
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 !سنگينه خيلی اينا آيين-

 انداخت باال شونه تفاوت بی

 ؟ببرم چای من. توئه خواستگاری-

 :گفت شيطنت با و کرد ريز رو هاش چشم

 ؟!خوای نمی شوهر نکنه-

 :گفتم آروم و کوبيدم زمين رو رو پام

 ؟باشه، ببر چايی تو ولی؛ خوام می-

 تشدس به رو سينی تا بودم آماده. کشيد صورتش روی دستی و دوندبرگر رو روش؛ انداخت مظلومم های چشم به نگاهی

 :گفت شدمی خارج آشپزخونه از که طور همين اون اما؛ بدم

 . بيار خودت نخورم رو مظلوميتت گول گفته فرناز-

 . کردم فرناز نثار فحشی لب زير! رفت و

 خانم اشرف نفر اولين. رفتم بيرون آشپزخونه زا و برداشتم رو بودم ريخته که هايی چای سينی و کردم درست رو شالم

 :شد حضورم متوجه

 !گلم عروس به به-

. کردم تعارف هم آيين و بابا به.برداشت رو چای فنجون. رفتم سمتش به و زدم ای نيمه و نصفه لبخند استرس شدت از

 شنگاه نتونستم من ولی؛ داختان هامچشم به نگاهی شدم که خم؟ بود هم داماد به چای کردن تعارف از تر سخت کاری

 حس خوب یخيل رو اون نگاه سنگينی اما؛ بودم خيره بلوزش ی يقه به برداشت سينی توی از رو فنجون که وقتی تا و کنم

 .کردممی
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 .نشستم بابا کنار مبل روی و گذاشتم ميز روی رو سينی برداشت رو سينی توی فنجون تنها که اين از بعد

 :گفت و انداخت اباب به نگاهی خانم اشرف

 !نرسيدن توافق به اصال شايد؛ بکنن رو هاشون صحبت باهم برن رامتين و بهار بدين اجازه اگه تمدن آقای-

 بابا صدای با که بودم لبم جوييدن مشغول استرس از؟! نشه هم باز نکنه؛شد آشوب دلم توی. خنديد حرف اين از بعد و

 :شدم هوشيار

 .کن مايیراهن رو رامتين آقا دخترم-

 و تدوخ زمين به رو نگاهش؛ کشيد رو دستم راهرو توی. رفتم اتاقم سمت به رامتين از جلوتر و گفتم چشمی لب زير

 :گفت

 یتون نمی هم هنوز که بودم آدمی که خواممی معذرت! ديدم رو هات چشم نرسن توافق به شايد گفت مامان که موقعی-

 .کنی اعتماد بهش

 نارمک هم رامتين،  نشستم تخت روی. بست رو در و اومد دنبالم. رفتم اتاقم به و برگشتم؛ انداختم پايين رو سرم

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی؛ نشست

 !قشنگه خيلی اتاقت امم-

 :شدم خيره صورتش به

 !مرسی-

 :گفت و خنديد؛ زد زل هامچشم توی

 ؟بگيم بايد چی حاال-

 :انداختم باال شونه
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 !اولمه بار که من دونم نمی-

 :گفت و شد جدی. شد زدم بهش که ای طعنه متوجه

 خودت و خودم از غير مسائلی به راجع ديگه وقت هيچ اون از بعد و بپرس، اتاق همين توی، االن داری سوالی هر-

 !نکن صحبت

 :گفتم و کردم ثابت هام دست روی رو نگاهم! شدمی روشن بايد چيزها خيلی؛ دادم فشار هم روی رو هام لب

 ايدب اما؛ بزنم حرف داشتم بهت که ای عالقه به راجع نيست الزم ديگه! دونیمی رو چيز همه خاطراتم دفتر خوندن با-

 !داری دوست اندازه همون به رو من هم تو که بشم مطمئن

 :گفت بود خيره اتاق در به که طور همين. کرد نمی نگاهم؛ کردم نگاه بهش

 !نبودم جا اين ناال نداشتم دوستت اگه باش مطمئن-

 ؟گفتی رو همين هم السا به-

 کرد تر زبون با رو هاش لب! شنيدم رو گردنش " تيريک تيريک" صدای که چرخوند رو گردنش طوری

 !کردمی فرق اون-

 تخود منافع خاطر به عالقه ابراز اين بدونم بايد کجا از، نگفتی من به ات عالقه از وقت هيچ بابام اومدن از قبل تا-

 ؟ستني

 اش سينه روی و گرفت رو دستم هوا بی! کردممی حس رو بدنش گرمای که طوری نزديک خيلی؛شد تر نزديک بهم

 :گفتم بهت با. گذاشت

 !زنهمی تند قلبت چقدر-

 :گفت ممکن لحن ترين ماليم با
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 ؟کنیمی باور حاال؛ داره دوستت زنهمی داد داره؟ بينیمی! توئه واسه-

 .زدند نمی فرياد رو صداقت جز چيزی ها شمچ اين. کردممی باور

 !کنممی باور-

 رو مدست! بودم فهميده تازه مدت همه اين از بعد من و بود تيره ای قهوه! نيست مشکی هاش چشم رنگ که فهميدم تازه

 ! دادم بيرون رو امشده حبس نفس نامحسوس و برداشتم اش سينه روی از

 ؟چی ديگه-

 !پرسيدممی بايد که کردمی يتاذ رو من وسط اين چيزی يه

 ....السا که هايی شب-

 !رفتم ور هام ناخن با و انداختم پايين رو سرم؛گرفتم دندون به رو پايينم لب

*** 

 :رامتين

 .شد زنده چشمم پيش ای خاطره. خوندم رو حرفش آخر تا

 نامزدی از بعد روز

 .بود صبح هفت حدود ساعت بودم نخوابيده رو شب تمام"

 .کردم نگاه بود خوابيده تختم روی که االس به

 !بود شده شدنم بدخواب باعث جايی به جا همين و بخوابم تشک روی شدم مجبور اون خاطر به

 ؛کرد جلب رو توجهم بهار صدای،بودم نامعلومم ی آينده فکر توی که طور همين
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 :زد لب آروم

 ...رامتين-

 هپروت از زدمی صدا رو اسمم مرتب که بهار صدای با "!گفتن هيچی اما؛ بود شده گوش وجودم تمام. نگفت چيزی

 :دادن توضيح به کردم شروع و اومدم بيرون

 !تخت روی السا و خوابيدم پايين من رو ها شب اون تمام-

 :تمگف و چرخيدم طرفش به کامل! داشتم نياز آرامشش به چقدر.بگيرمش آغوشم توی خواستمی دلم چقدر. زد لبخند

 ؟بپرسم سوال يه منم گرفتی رو سوالت ابجو که حاال-

 :داد تکون سر اطمينان با

 !بپرس-

 ؟زدی صدام و اتاقم در دم اومدی چرا نامزدی از بعد روز-

 .کشيد رو ناخنش کنار پوست عادت طبق و انداخت پايين رو سرش شرمگين

 !من حسود ی جوجه...وای! باشی السا پيش خواست نمی دلم... آخه-

 :گفت شيطون که کردم نگاه بهش بهت با! کرد فرو لپم چال توی رو انگشتش يهو که کردممی نگاهش دلبخن با داشتم

 !بدم انجام منتظره غير حرکات بلدم منم-

 :دادم باال رو ابروهام از يکی

 ؟بدم نشونت خوایمی، بلدم منم-

 :گفت و شد بلند تخت روی از ترس با
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 !پايين بريم ندارم سوالی ديگه من امم-

 ونبير اتاق از دنبالش به و خنديدم اش زده شتاب حرکت به! رفت بيرون اتاق از و کرد باز رو در اش جمله اتمام از بعد

 :پرسيد ديدنمون با مامان. اومدم

 ؟رسيدين توافق به؟ شد چی-

 :دادم جواب کلمه يک فقط! شد سپری بهار بدون که هايی شب از دونستمی چه مامان

 !بله-

 عمارت بياد که کردم اصرار بهار به چی هر من و آزمايشگاه بريم فردا شد قرار. پيچيد خونه توی مامان "کل" صدای و

 رويا "کي از تر کم افتادمی داشت که اتفاقاتی ی همه؟! بيدار يا خوابم نبودم مطمئن هنوز؛ بودم بيدار شب تمام! نيومد

 !نبود"

*** 

 :بهار

 بود ايستاده درگاه توی آيين.چرخيدم در طرف به در دنش باز صدای با که بود بسته هامچشم

 !دنبالت اومده رامتين پاشو بهار-

 :کرد پر رو اتاق آيين ی خنده صدای! خورد تخت تاج به سرم که نشستم سرجام سيخ رامتين اسم شنيدن با

 !ها رامتينه همون رامتين اين؟ بهار چته-

 :گفتم زدممی شونه رو موهام تند تند که طور همين

 !کرده فرق آسمون تا زمين من با نسبتش اما؛ هست رامتين همون رامتين اين-

 .کشيدم بيرون شلواری و مانتو هام لباس کمد توی از و بستم رو موهام
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 !داد تکون "چيه" معنی به رو سرش که انداختم آيين به نگاهی

 !ها کنم عوض لباس خواممی بيرون برو آيين-

 .رفتم بيرون خونه از هام لباس تعويض از بعد! رفت بيرون اتاق از و گفت "خشيدبب" بار چند زده شتاب

 يه از بعد و کردم آماده هاش حمله آماج برای رو خودم! بود خيره روش به رو به کالفه و بود نشسته ماشينش توی رامتين

 :گفت و زد لبخندی ديدنم با تصورم خالف بر. کردم باز رو ماشين در عميق نفس

 !مسال-

 :دادم جواب بگيرم رو ابروهام رفتن باال جلوی کردممی سعی که درحالی

 !سالم-

 :چرخيد سمتم به

 ؟کنیمی نگام طوری اين چرا چيه-

 !کردی نمی سالم اول وقت هيچ که تو-

 :گفت، زدمی استارت و گشتمی بر سرجاش که طور همين

 !کنیمی فرق تو-

 !کردم نمی عوض دنيا يه با رو مرد اين من؛ زدم لبخند

 همه لالک بوی!ريخت هری دلم محيطش ديدن با. بود زده نوبت قبل از رامتين. رسيديم آزمايشگاه به ساعت نيم از بعد

 اهیگ از هر و بودم شده مچاله خودم توی ترس از. نشستيم انتظار سالن های صندلی روی رامتين و من! بود پيچيده جا

 هک اتاقی به وحشت با!بود شده متوجه هم رامتين که بود شديد بدنم لرزش انقدر .دادممی تکون استرس از رو پاهام
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 اتاق اون که طور همين! ببرن سالخی به رو اون خوانمی که داشتم رو گوسفندی حس و بودم شده خيره گرفتنمی نمونه

 :گفت گوشم در و چسبوند بهم بغل از رو خودش رامتين، کردممی نگاه خيره خيره رو موحش

 ؟لرزیمی داری چرا-

 .دادم تکون طرفين به بار چند رو سرم

 !خوبم خيلی من؟ لرزممی کجا... لرزم نمی نه نه-

 :داد باال رو ابروهاش از يکی.شد خيره هامچشم به شک با

 ؟مطمئنی-

 :گفتم پس؛ بگم بهش گرفتم تصميم. کردم نگاهش زدمی دو دو که هايی چشم با

 !دارم فوبيا سرنگ به من-

 !رفت باال ابروهاش

 ؟نگفتی اول از چرا-

 :گفتم ممکن لحن ترين مظلومانه با

 .کنی ام مسخره ترسيدم-

 .کشيد رو لپم هوا بی

 من بشم کشيدنت خجالت اون قربون آخ-

 :زدم صداش و خنديدم

 ؟رامتين-
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 :گفت گذروندمی نظر از رو صورتم اعضای تمام وسواس با که طور همين

 ؟جانم-

 ؟بودی کرده قايم کجا رو بونیمهر همه اين-

 .عشقم بودم کرده ذخيره تو برای-

 .زدم بازوش به

 !بدجنس-

 !بود صورتم نزديک خيلی صورتش

 :گفتم و کشيدم عقب رو صورتم

 !نشو نزديک من به انقدر ها نامحرمی-

 :گفت گوشم کنار

 ...همه چشم جلو نکن کاری يه-

 امتينر به ترس با؛ ماسيد لبم روی لبخند! خوند رو اسممون! خنديد داص بی و کرد سکوت امشده گرد های چشم ديدن با

 .گرفت سمتم به رو دستش. زدم زل

 !بده رو دستت نامحرمی گی نمی اگه-

 : گفتم و کردم نگاهش سفيه اندر عاقل

 !قبال گرفتی نمی رو من دست اصال هم تو که نه-
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 رو هامچشم ترس با پوش سفيد مرد ديدن با. نشستم یصندل روی! برد مخصوص اتاق به خودش با و گرفت رو دستم

 و دادم فشار هم روی رو هام دندون! شدم مرگ ی آماده و آوردم جلو رو دستم؛ بستم

 نتظرم و گفتم "اهلل بسم" دلم توی. کردم مشت رو دستم "کن مشت رو دستت" گفت که پوش سفيد مرد هشدار با

 : گفت رامتين که کردم باز آروم رو هامچشم. زد ضربه امشونه به کسی. شدم

 !ديگه بريم پاشو-

 : گفتم تعجب با

 ؟چی خون پس-

 !ديگه گرفت-

 :پرسيدم شده گرد های چشم با

 ؟گرفت-

 .داد تکون سر

 ؟نداشت درد چرا پس-

 ؟باشه داشته درد بود قرار مگه-

 .کردم غنچه رو لبم

 !آره خب-

 از دبع! رستوران رفت اما؛ خونه رهمی کردم فکر. شديم خارج آزمايشگاه از هم همراه. بشم بلند تا کرد کمک و زد لبخند

 .افتاديم راه به خونه سمت به خورديم صبحانه که اين

 :گفتم تعجب با. کرد توقف عمارت جلوی
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 ؟جا اين چرا-

 :کرد باز رو کمربندش

 !دعوتين ما خونه ناهار پايين بپر-

 رعبو حياط سنگالخی راه از داشتم. بود شده تنگ عمارت اين جای جای یبرا دلم. شدم پياده و کردم باز رو کمربندم

 .فشردمش آغوشم توی و دويدم سمتش به ديدنش با.افتاد فرناز به چشمم که کردممی

 :گفت و کشيد راحتی نفس که شدم جدا ازش دقيقه چند از بعد

 !شدم خفه بده خيرت خدا آخيش-

 :گرفت بغلش توی رو من دوباره و کشيد جيغی؛ منم کرده بغلش که کسی ديد وقتی! بود نشده من متوجه هنوز

 !بود شده ريزه يه برات دلم؟ شعور بی تويی بهار-

 .کرد کنکاش رو صورتم موشکافانه و دقيق؛ شد جدا ازم

 !کلک شده باز رنگت-

 :زدم بازوش به

 ؟بزنی دستی يه من به خوایمی کن سياه رو خودت برو-

 گرد رو هاش چشم يهو، باشه اومده يادش چيزی که اين مثل بعد! گفت ای کشيده "ايش "و کرد نازک چشمی پشت

 :گفت و کرد

 ؟!یشد مريض گفتمی بهش اومدمی کسی هر که بود زار ش قيافه انقدر! ببينی رفتنت بعد رو رامتين نبودی وای-

 .شد جدی فرناز ويه که زدم گشادی لبخند! رفت مالش دلم ته داره دوستم چقدر که اين تصور از
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 ؟خندیمی تو نبود خوب حالش گممی من!  رو نيشت ببند-

 :دادم تکون طرفين به سری

 !کنینمی درک رو من حال-

 :کرد اشاره روش به رو به ابرو و چشم با

 !اونجاست من درک-

 !کردنمی احوالپرسی و سالم رامتين با داشتن بابا و آيين. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 تفاوت بی اباب و عشق با آيين. کرد سالم آهسته صدايی با فرناز. بردم اينا بابا سمت به خودم با و کشيدم رو فرناز ستد

 اضرح پذيرايی سالن توی همه وقتی. گرفتم جا مبل روی و کردم سالم خانم اشرف به سالن توی. داد رو سالمش جواب

 :پرسيد خانم اشرف شدن

 ؟خوردين صبحانه-

 :دمز لبخند

 !رستوران رفتيم رامتين با مرسی بله-

 :کرد زمزمه آهسته بود نشسته کنارم دقيقا که آيين

 !حالتون به خوش-

 :گفت رامتين به رو خانم اشرف

 ؟دوستت آزمايشگاه رفتين رامتين-

 .داد تکون سر تاييد معنی به رامتين
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 ؟رو جواب ميده کی-

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی رامتين

 !مونده ديگه ثانيه بيست و دقيقه پنج و چهل دقيقا گفته که موقع اون از و ديگه عتهسا يه گفت-

 مین لعنتی ی دقيقه ده؛ انداختم ساعت به نگاهی! رفت ضعف براش دلم هم باز من و خنديدن بودنش عجول اين به همه

. نبرگشت سمتش به همه ينرامت موبايل زنگ صدای با. کردندمی کجی دهن بهم ساعت های عقربه که انگار! گذشت

 امفهومن کلمات اما؛ اومدمی ش مکالمه صدای. رفت بيرون سالن از گوشی به طوالنی نسبتا نگاه يک از بعد و نداد جواب

 بيرون سالن از و نياوردم طاقت ديگه.نشد رامتين از خبری! کردممی حس گلوم توی مو معده اسيد استرس از. بودن

 :گفت که بابا جواب در و رفتم

 ؟ميری کجا-

 :گفتم

 !رامتين دنبال-

 !چرخيدنمی ذهنم توی بد فکرهای و بود گرفته ام گريه! نبود؛ گشتم دنبالش رو عمارت ی همه

 "هباش افتاده کسی برای بدی اتفاق نکنه، باشه نداشته دوست رو من رامتين نکنه، نياد هم به هامون خون نکنه"

. ودمب شده خيره بهشون مبهوت و مات! شد وارد داشت سر به عمامه که مرد يه اب رامتين ديدم که برگشتم در صدای با

 :داد تکون جلوم رو اش پنجه و اومد جلو رامتين

 ؟عزيزم؟ بهار-

 :گفتم اومدمی چاه ته از انگار که صدايی با

 ؟آزمايش جواب-
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 :کرد بسته و باز اطمينان با رو هاش چشم

 !کنيم عقد االن همين ارسالن آقا ی اجازه با که آوردم خودم با هم رو آقا حاج اين! درسته چی همه-

 ؟!هولی انقدر چرا تو-

 :خاروند رو اش شقيقه کنار موهای

 !بشی پشيمون ترسم می-

 النس به خودش با و کشيد رو دستم دفعه يک که بزنم حرفی تا کردم باز لب.کرد نثارم چشمکی حرف اين دنبال به و

 ...برد

*** 

 :رامتين

 رو سرم آرومش "بله" شنيدن با! نداشت رو به رنگ استرس از. کردم نگاه شدنمی پيچيده هم توی که هاش دست به

 ادد رضايت عاقد باالخره زديم امضا تا هزار که اين از بعد! کرد پر رو سالن بقيه زدن دست و مامان کل صدای.  آوردم باال

 گاهمن قدرشناسانه کيک ديدن با بهار. آورد سالن به بودم داده رشسفا ديروز که رو کيکی عطيه! کرد ترک رو ما جمع و

 رو ام کيک سهم؟! شديممی تنها بهار و من کی پس. انداختم ساعت به نگاهی! پاشيد روم به ای عاشقانه لبخند و کرد

 :گفتم گوشش زير و گذاشتم بهار صندلی پشت رو دستم. گذاشتن بشقاب يه توی

 !ميدم انرژی بهت نگاه اب منم، من دهن بذار تو-

 !گذاشتم دهنش توی و بردم خودش سمت به رو چنگال.نخوردم؛آورد دهنم جلوی. زد چنگال به کوچيکی تيکه و خنديد

 خوش اين مطمئنا.بود خودم برای بعدی ی تيکه؟ نه،ديگه بودن تر مقدم ها خانم آخه؛ بخوره بهار اول خواستمی دلم

 وقت يچه انگار که بود شده خالی انقدر.انداختم بشقاب به نگاهی!بودم خورده عمرم توی حاال تا که بود کيکی ترين طعم

 :کردم نگاه آيين به و گرفتم بشقاب از چشم آيين صدای با! نبوده توش چيزی
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 ؟کنينمی خير به عاقبت رو ما کی! شدن خير به عاقبت که هم رامتين و بهار خب-

 :گفت ارسالن آقا

 !بگی تو وقت هر-

 :گفت آيين که بود نشده تموم ارسالن آقا حرف زهنو

 !امشب-

 :پرسيد رفته باال ابروهای با ارسالن آقا

 ؟گرفتی نظر در رو کسی؟خبره چه؟امشب-

 :گفت مامان به رو ارسالن آقا سوال به توجه بی آيين

 !بياد خواستگار براش قراره؟ دیمی قرض ما به رو فرناز امشب يه خانم اشرف-

 و ودب ايستاده سالن از ای گوشه.گشتم فرناز دنبال چشم با؟! فرناز و آيين؛ کردم نگاه آيين به شده گرد های چشم با

 ودب شدن ذوب حال در که فرناز از چشم ارسالن آقا صدای با! عجب؟ خجالت و فرناز! بود برده پايين يقه حد تا رو سرش

 .گرفتم

 ؟کيه فرناز-

 :داد جواب بهار

 !جاست اين هم االن و منه دوست-

 :زد صداش و

 ؟فرناز-
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 . اومد جلوتر قدم چند فرناز

 :گفت و کرد نگاهش تحسين با ارسالن آقا

 !نباشيم مزاحم اگر البته؛ مياييم امشب ما.بده خبر خانوادت به برو دخترم-

 :گفت سريع فرناز

 !اومديد خوش مراحميد، نه نه-

 :گفت مامان به رو آيين! گريخت سالن از روح مثل جمله اين از بعد و

 ؟بيايين هم شما شهمی خانم اشرف-

 :داد تاب هوا توی رو هاشدست مامان

 ! ريممی باهم همگی! عزيزم حتما؟ نه که چرا-

 :گفت من به رو

 !برسونيد رو خودتون شب برای ولی؛ بگيرين حلقه بريد بهار با مامان رامتين-

 بهار به ور! بود نکرده صحبت مسئله اين به راجع هم بهار و بود تهرف يادم کل به اصال؟! حلقه.زدم پيشونيم به دست با

 :گفتم

 ؟بريم-

 :داد تکون سر

 !بريم-

 .افتادم راه به پاساژ سمت به اما؛ داشتم خوابيدن به عجيبی ميل که اين با
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*** 

 :بهار

 گاهن رامتين دست به !سنجيدم رو زيباييش ميزان دوباره دستم کردن جلو و عقب با و چرخوندم دستم توی رو حلقه

 :گفتم و انداختم رامتين های چشم به نگاهی. اومدمی دستش به خيلی حلقه؛ کردم

 !خوبه همين-

 :گفتم ذوق با و انداختم آسمون به نگاهی. بود غروب. اومديم بيرون پاساژ از هم همراه و کرد حساب رو پولش رامتين

 !ببين رو آسمون رامتين-

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی رامتين

 !شد دير آره-

 :گفت که کردم نگاهش چپ چپ

 ؟نبود اين منظورت مگه-

 :دادم جواب کنم کنترل رو ام خنده داشتم سعی که اين حين

 !گفتم اش عاشقونه ی جنبه از من! نخير-

 :گفت اطرافش به نگاه از بعد و کرد غنچه رو هاش لب

 ؟کنيم ترش عاشقونه چيه نظرت-

 :گرفتم بازوش از نيشگونی

 !خيابونيم تو، ادب بی-
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 :خاروند رو اش چونه

 !شو سوار،  خب خيلی-

 .کرد اشاره ماشين به سر با و

 لقهح از خيلی خانم اشرف. بودن ما منتظر فقط و بودن اونجا هم آيين و بابا. رفتيم عمارت سمت به و شديم سوار دو هر

 رازاب رو احساساتشون اوج "قشنگه" گفتن با آيين و بابا و کردمی تمجيد و تعريف مدام و بود اومده خوشش هامون

 بهش العاده فوق مشکيش شلوار و کت. انداختم آيين به نگاهی. رسيديم فرناز ی خونه به ساعت دو از بعد! کردن

 ناي لمث. زدم بدبختی هزار با رو در زنگ. کردمی پاکش مدام دستمال با و بود عرق خيس پيشونيش استرس از؛ اومدمی

 اهدرگ توی، خونه صاحب،نشناس خدا خانم. شد باز در! بود شده بدتر شون خونه اوضاع نزدم سر که مدت اين توی که

 :ايستاد

 ؟فرمايش-

 :گفتم و رفتم جلوتر! بود شده تر پروار مدت اين توی

 ؟در دم بيان بدين خبر ايرج عمو به ميشه، بهارم-

 :انداخت نفرمون پنج به نگاهی خدانشناش

 ؟دارين کار چی جا ناي-

 :ردک باز کامل رو در ديدنمون با. شد ظاهر درگاه توی ايرج عمو که بدم رو جوابش خواستم! نبود کن ول؛ کشيدم پوفی

 !اومدين خوش خيلی، بفرماييد-

 یتو رو ها گل که طور همين،فرناز مامان، مريم خاله. شديم جا،جا وجب يه توی همگی. شدم وارد و کردم تشکر لب زير

 :گفت ذاشتمی آب

 !اومدين خوش خيلی خيلی-
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 :داد ادامه من به رو

 ! مبارک نامزديت عزيزم بهار-

 هي رامتين رسيد که ما به. کرد تعارف هممون به و آورد چای. شد گم فرناز سالم صدای توی که کردم تشکر لب زير

 :گفت و برداشت فنجون

 !کافيه دوتامون واسه يکی همين-

 غذا باهم بشقاب يه توی که رو کسايی هميشه! چيه منظورش دونستم می.کرد نگاه بهم و خنديد ريز فرناز

 فراموش رو جمله اين انگار اصال! کرديممی مسخره نشستنمی هم کنار و خوردنمی چای فنجون يه توی،خوردنمی

 وزان چهار ای گوشه که ادافت فراز به چشمم! مياد سرت بدتر خودت کنی مسخره رو کسی يا چيزی هر که بوديم کرده

 بازی رتیغي اين از دست هم هنوز! بود اش طعمه به شير نگاه مثل آيين به نگاهش. بود شده خيره آيين به و بود نشسته

 مه بار تعارف فقط اول دقايق. شدمی آب داشت فراز ی خيره نگاه زير که آيين بيچاره! بود نداشته بر خودش بی های

 هک ای مسئله به راجع کس هر. کنند صحبت هم با تا رفتن حياط به فرناز و آيين؛ شد جدی ثبح اون از بعد و کردن

 !کردمی صحبت بود دلخواهش

 باال رو سرم! شدم چپم سمت در کسی حضور متوجه بودم دوخته چشم هام ناخن به و بود پايين سرم که طور همين

 :گفت و زد لبخندی متقابال،زدم لبخند مريم خاله ديدن با و آوردم

 .داشت رو روزی چنين آرزوی هميشه رو خانم شمسی کنه رحمت خدا-

 با! ودب نزده ذوقم توی انقدر کس هيچ حاال تا. کرد اشاره بود شده حلقه امشونه دور که رامتين دست به ابرو و چشم با و

! ودب زده زل هامچشم به اخم اب که انداختم رامتين به نگاهی بغض با. زد حلقه هامچشم توی اشک مامان اسم شنيدن

 جيبش از دستمالی؛ گرفت رو گرمم و داغ اشک سرانگشتش با رامتين و چکيد پايين لجوجانه اشک قطره! نشد،نتونستم

 رامتين. بودم خيره بهش مبهوت و مات من و کشيد صورتم روی رو دستمال آروم! نداد، بگيرم ازش خواستم. آورد در

 !بود بهترين
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*** 

 !ما ی خونه بياد بهار بدين اجازه سالنار آقا-

 :گفت مکث کمی از بعد و کرد درست رو پيرهنش ی يقه دست يک با بابا

 !باشه کنارت شب داره حق ازدواج از بعد فقط اون از بعد! شب يه همين اما خب خيلی-

. فتمر داخل و کردم حافظیخدا آيين و بابا از! کرد اشاره داخل به و گذاشت کمرم پشت رو دستش و گفت چشمی رامتين

 ی قطهن به نقطه از. بودم حال خوش بمونم جا اين بود قرار که اين از. برگرده رامتين تا شدم منتظر پذيرايی سالن توی

 .داشتم خاطره عمارت اين

 بهار -

 .بود ايستاده ورودی در کنار.  برگشتم

 ؟باال نرفتی چرا-

 :ايستادم کنارش

 !بريم باهم گفتم -

 :گفتم و گرفتم رو دستش که کرد اشاره جلو به و دز لبخند

 !تر جلو من نه! هم با-

 :گفت و ايستاد در جلوی! افتاد راه به و داد خفيفی فشار دستم به

 ! بفرماييد-

 :گفت و کرد اشاره خودش به؛خوند رو فکرم که باهم بگم خواستم
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 ؟شممی رد در اين از هيکل اين با من نظرت به-

 با رو لبم! خورد تکون دلم توی چيزی باشم اتاق اين توی بود قرار که اين از. زدم رو چراغ و رفتم تر جلو! بود منطقی

 :گفت و زد چشمکی که کردم نگاهش شده گرد های چشم با و برگشتم...! يهو که کشيدم دندون زير شوق

 !نداره خوبی عواقب نکن رو کار اين بودم گفته بهت-

 :کشيد لپمو! شدم متوجه هام گونه داغی از رو اين؛مبود شده لبو رنگ خجالت از

 ؟کشيدی خجالت آخی-

 :گفت و آورد در رو پيرهنش! دادم تکون سر و برچيدم رو لبم

 !کنیمی عادت-

 :برگردوندم رو روم

 !بپوش رو لباست رامتين-

 !گيره نمی خوابم لباس با-

 :انداختم باال شونه

 !دارممی نگه وری همين رو روم من ینپوشيد رو لباست وقتی تا! خودته مشکل-

 :گفت ثانيه چند از بعد! خنديدم ريز و شنيدم رو کشيد که پوفی صدای

 !پوشيدم-

 و رفتمگ خودم به متفکرانه ای چهره. دادمی نشون خوبی به شو برجسته های عضله بود پوشيده که رنگی سفيد رکابی

 :گفتم
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 !بخوابی شرت تی با نیکمی عادت بعدی های شب! نيست بد شروع برای-

 و شد راحت خيالش م خنده ديدن با! خنده زير زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم اش شده گرد های چشم ديدن با

 :خنديد

 ؟ميندازی دست رو من-

 :کرد اشاره شالم به

 ؟نه برداری رو اين نداری قصد-

 ویر که کليپسی که محکم انقدر؛ کشيد سرم از هوا بی رو شال و اومد جلو. گفتم "نوچ" همزمان و انداختم باال ابرو

 فرو توشون رو دستش بود خيره موهام به که طور همين! افتادن هامشونه روی موهام و شد کنده باهاش هم بود موهام

 :گفت و کرد

 ؟بهار-

 :دادم جواب کردممی نگاهش خمار که طور همين

 ؟جانم-

 !نکن رنگ رو موهات وقت هيچ-

 :خنديدم

 !چشم-

 ؟بهار-

 ؟جانم-

 :کشيد رو دستم
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 !بغلم بيا-

 سبيدهچ بهش که طور همين و بلعيدم ولع با رو تنش بوی! دادمی عطر بوی فقط لباسش؛ گذاشتم ش سينه روی رو سرم

 :پرسيدم بودم

 ؟ده نمی سيگار بوی لباست چرا رامتين-

 ؟اومد نمی بدت مگه-

 :گفتم اطمينان با

 !نهايت بی-

 !کنار گذاشتم تو خاطر به-

 :پرسيدم تعجب با و کردم نگاه هاش چشم به؛ برداشتم رو سرم

 ؟واقعا-

 :چسبيدم بهش بيشتر.  داد تکون سر

 دارم دوستت خيلی-

 :بوسيد رو موهام روی

 !بيشتر من-

*** 

 دراز ور دستم! بود بيشتر من از زورش هم خواب توی رامتين! نتونستم اما؛ بخورم غلت خواستم و کردم باز رو هامچشم

 :شد بيدار رامتين تا خوردم تکون انقدر! بود ظهر يک ساعت. برداشتم تخت کنار عسلی روی از رو گوشيم و کردم
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 !خوریمی تکون چقد اهه-

 !ديره پاشو-

 :پرسيد ش شده رگه دو صدای با و کرد فرو بالش توی بيشتر رو سرش

 ؟چنده ساعت-

 !يک-

 :کرد تر تنگ رو دستش حصار

 !زوده-

 !ديگه پاشو هدير نه-

 !کرد نگاه من شاکی قيافه به و زد جک سرش زير رو دستش يه؛  برداشت بالش روی از رو سرش

 :کرد نوازش رو امگونه دست پشت با و فرستاد گوشم پشت رو موهام

 !ها داری حوصله بابا بخواب-

 :گفتم و گذاشتم بازوش روی رو دستم.انداخت بالش روی رو سرش دوباره

 !دارم خوابالويی عروس چه گهمی مامانت االن! خدا به زشته؛ پاشم من بذار حداقل-

 .بست رو هاش چشم و بوسيد رو امگونه

 !گه نمی-

 :گفتم گريه با! بود گرفته حرصم خونسرديش اين از

 رامتين-
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 .نشست دفعه يه و شد هوشيار صدام با

 ؟شده چی؟ چيه؟ رامتين جون-

 !بيرون بريم پاشو-

 .کشيد بيرون کمد از شرتی تی، کردمی غرولند که درحالی و کرد نگاهم شاکی

 ؟داره گريه اينم آخه! کنهمی گريه اش همه-

 : گفت تعجب با.  کردم سرم رو شالم و پوشيدم رو مانتوم

 ؟خونتون بری خوای می-

 :گفتم کردممی مرتب رو مانتو ی يقه که طور همين

 ؟چطور نه-

 :گفتم و زدم لبخند پرتيش واسح به. کرد اشاره مانتوم به دست با

 !نشدن محرم که مردتون خدمتکارهای! شدی محرم تو-

 :گفت خودش با! گرفت دردم منم که محکم انقدر! زد پيشونيش به محکم دست با

 !نداره فايده طوری اين برن کنم مرخصشون بايد-

 :گفت و انداخت نگاهی ساعت به

 ؟چندمه امروز-

 :کردم اشاره ميز روی تقويم به

 !ببين خودت-
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 :گفت و خاروند رو اش شقيقه کنار موهای تاريخ ديدن با

 !نبود يادم اصال؛ ويشکاست و آرشين عقد امروز-

 :پرسيدم تعجب با؟کی و آرشين گفت.کردم شک هام گوش به

 ؟کی -

 !ويشکا و آرشين-

 :گفتم رفته باال ابروهای با

 ؟کرده نامزد ويشکا مگه-

 موضوع اين هب بايد داشتم ويشکا از که شناختی با! بگيرن جشن يه خوانمی ويشکا و رشينآ که عجيبه ولی؛وقته خيلی-

 !چيه قضيه دونمنمی کردمی اعتراض

 .گذاشت کمرم پشت رو دستش

 !بگيريم لباس جشن برای خريد بريم بعدش بخوريم صبحانه بيرون بريم بيا-

*** 

 !ديگه خوبه همين بابا ای-

 .کردم نگاه رو رنگ سفيد شب سلبا آينه توی از دوباره

 ؟آخه عروسم من مگه-

 !هيچی يا بخر رو اين يا-
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. کنن ام مسخره مردم ترسيدممی اما؛دونستمی رو اين هم رامتين و بود اومده خوشم مدلش و طرح از! نبود بردار دست

 ؟!آخه سفيد لباس

 .شنيدم رو رامتين صدای که بودم خيره خودم به آينه توی هنوز

 !مرسی بريممی رو همين-

 يه سمت هب اختيار بی که گشتيممی مردونه لباس بوتيک دنبال. اومديم بيرون بوتيک از هم همراه و کردم عوض رو لباسم

 .شدم کشيده بوتيک

 .پاساژ اين به اومدم هام دوست يکی با بودم خبر بی رامتين از که روزها اون توی. شد زنده برام ای خاطره ديدنش با

 ...به هم شايد!اومدمی ها مانکن به زيادی ها مردونه پيراهن. خورد بوتيک ويترين به چشمم

 رو امتينر ديگه بار يه فقط؛ ديگه بار يه تونستممی کاش ای گفتممی خودم با. بود هامچشم جلوی لحظه هر که کسی به

 .اومد ذهنم توی بودم خونده پيش وقت چند که رو متنی ناخودآگاه و. ببينم

 !قشنگند ها مغازه ويترين پشت مردانه های پيراهن درچق"

 ...زندمی سرم به خريدنشان وسوسه کنممی تصور ها آن در که را تو

 "!کشيدند که بکشند رخم به را نبودنت ها اين که بود مانده فقط بينی می

 .شدم هوشيار خوردمی تکون جلوم که رامتين دست با

 ؟بهار خوبی-

 :مکرد نگاهش منگ و گيج

 ؟هوم-

 :کرد ريز رو هاش چشم
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 ؟ کردیمی فکر کی به-

 !تو به-

 .کشيد موهاش توی دستی

 ؟!معلومه گوشام-

 :خنديدم

 !گفتم جدی-

 !برد مغازه داخل و کشيد رو دستم و گفت ای کشيده ی "باشه"

 پيرهن! بخره رو همون کردم مجبورش و کردم انتخاب رو رنگی سفيد کت، کرد اذيت خيلی لباس رنگ سر رو من چون

 .گرفتم طرفش به رو سفيد

 !کت زير بپوش-

 :گفت و کرد نگاهم ساختگی اخم با

 ؟سرگردان روح يا رامتينه اين گنمی االن-

 .بردم پرو اتاق دم براش رو رنگی دودی پيرهن و اومدم کوتاه سريع بودم رامتين از تر رحم دل خيلی من که جا اون از

 بپوش رو اين بيا-

 :گفت دقيقه چند از بعد. برد رو پيرهن و آورد بيرون رد از رو دستش

 ؟خوبه-
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، نمک خفه رو خوردمی وول گلوم توی که جيغی کردممی سعی که طور همين و مالوندم بهم رو هام دست ذوق با.برگشتم

 :گفتم

 !عالی شدی عالی-

 :کرد تعظيم نمايشی

 !شما فدای-

 رو اتاق در سريع! داريم کار کلی هنوز اومد يادش يهو که ودب خيره بهم طور همين. گفتم "خدانکنه " لب زير

 دومون هر و خونه بود آورده رو آرايشگرش دوست خانم اشرف. رفتيم عمارت به هم همراه و کرد عوض رو لباسش؛بست

 زدمی بهش سری گاهی از هر هم خانم اشرف! ماليد تونست تا و نداد گوش بزن کم گفتم بهش چقدر هر. کرد آرايش رو

 دفعه يه خواممی گفتمی آرايشگر ولی؛ تو بياد بديم اجازه کردمی التماس در پشت هم رامتين! کردمی چه چه و به به و

 !بشه سوپرايز و ببينه

 !شد تموم-

 گريم بيشتر! بود نماليده زياد تصورم خالف بر؛زدم پلک بار چند. کردم نگاه آينه توی رو خودم و کشيدم راحتی نفس

 :زدم صدا رو آرايشگر! بشه عوض کل به امچهره بود شده باعث و ودب کرده

 ؟خانم-

 :اومد جلو

 ؟جانم-

 ؟منم اين-

 :گفت گيجی با

 ؟کی -
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 !ست آينه توی تصويرش که فرشته همين-

 .زد امشونه روی خورده رکبی چه ديد وقتی

 ؟ندازیمی دست رو من-

 :برگشتم طرفش به

 .شد خوب خيلی مرسی! بکنم غلط من-

 :کرد نازک چشمی پشت

 !نشه تلف ببينتت شوهرت برو. کنممی خواهش-

 .کشيدم رو دستگيره و رفتم در سمت به سرعت به که بود نشده تموم حرفش هنوز

 :انداخت پايين رو سرش ديدنم با که بود در روی به رو رامتين

 ؟ببينم رو بهار شهمی خانم-

 :آورد باال رو سرش تعجب با ام خنده صدای با! ودب جدی انگار اما؛ کنهمی شوخی کردم فکر اول

 ؟خودتی؟ بهار-

 :گفتم ناز با و انداختم باال ابرويی

 !بـله-

 ایه چشم توی و جلوتر کشيدمش؛ گرفتم دستم توی رو اش يقه. گرفت رو کمرم و اومد جلو مکان و زمان به توجه بی

 .زدم زل ايش قهوه
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 روی لبخندی... بود التماس و خواهش؛  تمنا از سرشار.داشت برق نگاهش . دوخت هامچشم به رو نگاهش هم رامتين

 ور لبخند اين داشت سعی و خنديدمی هاش چشم.دوخت اطراف به رو نگاهش. شدم تر نزديک بهش و نشوندم هام لب

 :گفت بود مشهود خنده های رگه توش که صدايی با. کشيدم لباسش روی رو دستم! کنه مهار هاش لب روی

 ! نيستا جاش جا اين ننک-

 :گفتم شيطنت با

 ؟چی جای-

 .شديم جدا هم از خانم اشرف پای صدای با که بود نداده رو جوابم هنوز

 :گفت دادمی تاب هوا توی رو هاشدست که طور همين و کرد انار دوتا قد هاشو چشم ديدنم با خانم اشرف

 !شدی ناز چقدر عزيزم وای-

 :گفت خودشيرينی با رامتين

 !ديگه شماست روسع-

 !هستا هم تو همسر: خانم اشرف

 :گفت کش بهار و ماليم لحن يه با و شد تر نزديک بهم رامتين

 !نفسه، زندگيه،عشقه که نيست همسر فقط -

 :گفتم خجالت با

 !ديگه بسه-

 :گفت خانم اشرف به رو؛ گذاشت جيبش توی رو هاشدست از يکی و کرد ای خنده تک رامتين
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 ؟بريم دباي چند ساعت-

 :انداخت ساعتش به نگاهی

 !شهمی شروع ديگه ساعت دو يکی-

 :داد تکون سر رامتين

 !بشم حاضر برم منم پس باشه-

 جا اين که دوماهی يکی همون توی؛افتادم رايان ياد. خوردم بسکوييت تا چند و رفتم آشپزخونه به رامتين شدن آماده تا

 صدای با! حالش به خوش. شد نمی چاق که بود عجيب و خوردمی گبزر ی بسته يه روزی! خورد بسکوييت کلی بود

 هم اب امروز که رو عطری! نداشت کم ها دوماد از چيزی سفيد کت اون توی. برگشتم آشپزخونه ورودی در طرف به رامتين

 جونم به هخور مثل عطرش استشمام ی وسوسه.رفتم جلو! بود کرده پر رو آشپزخونه فضای بود من انتخاب و بود خريده

 کم نفس.... دوبار نه... بار يک نه. کشيدم بو و چسبوندم اش سينه به رو بينيم و شدم تر نزديک بهش! بود افتاده

 ...آوردم

 . کنم خارج هام ريه از رو عطرش خواست نمی دلم اصال که اين با؛دادم بيرون فشار با رو نفسم

 . کشيدم باال ش سينه روی از رو نگاهم و کردم حس کمرم پشت رو دستش

 ...باالتر...بينی...باالتر...ها لب... باالتر...چونه...باالتر...گردن

 : زدم لب آروم. بود خاصی جور يه هاش چشم. کردم توقف هاش چشم روی

 ؟ رامتين-

 : داد جواب من از تر آروم

 ؟جانم-
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 :گفتم بغض با و کردم کنترل رو هاماشک

 !هيچی-

 بگه اون و بزنم صداش خواستمی دلم فقط. نداشتم کاری زدم صداش وقتی. فشردم ش سينه به رو خودم دوباره و

 ی يقه به هامو لب و کردم بلندی پا و برداشتم اش سينه روی از رو سرم.افتادم فرودگاه روز ياد يهو! همين "جانم"

 : گفت و زد پسم دست با که کردم نزديک کتش سفيد

 ؟کنیمی کار چی-

 !ات يقه به بزنم رو لبام خوام می-

 : گفت تعجب با

 ؟چرا-

 :گفتم حرص با و دادم فشار هم روی رو هام لب

 ...فرودگاه توی يادته-

 :دادم ادامه عميق نفس يه از بعد و بستم عصبی رو هامچشم

 !ديدم پيرهنت ی يقه روی رو السا های لب جای-

 : کشيد رو لپم و زد رنگی کم لبخند

 !من بشم حسودم خانم فدای-

 :گرفتم دندون به بمول

 خدانکنه-
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 : گفت تخسی با

 !بکنه خدا-

 :کوبيدم زمين روی رو پام

 نکنه-

 :کوبيد زمين روی پاشو متقابال

 بکنه-

 : گفت هم در هايی اخم با. شد وارد خانم اشرف يهو که بدم جوابشو خواستم

 !ها تربيت بی انداختين راه نکنه بکنه خبرتونه چه-

 !شديم منفجر خنده از و انداختيم هم به گاهین زمان هم رامتين و من

*** 

 ورتص! کرد بغلم و کرد باز هم از رو هاشودست شد بلند صندلی روی از ديدنم با.  کردم تند پا آرشين سمت به ذوق با

 .بوسيدم، نشه خراب آرايشش که طوری،آروم کوچولوشو و گرد

 !جونم آرشين شدی ناز چقدر -

 :گفت و دکر نگاهم تحسين با آرشين

 !شدی نازتر خيلی که تو جون بهار برم قربونت-

 داختهان موهام روی که رو حريری شال خواستم. گفتم تبريک و بوسيدمش هوا روی. کردم نگاه ويشکا به و کردم تشکر

 و عروس جايگاه از و کردم خواهی معذرت ويشکا و آرشين از. شدن سالن وارد فرشاد و بابک يهو که بردارم بودم
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 نبالد زياد احتمال به و بود ايستاده ای گوشه! ديدم رو رامتين که بودم ها دوماد کردن آناليز مشغول!اومدم پايين ومادهاد

 !گشتمی من

*** 

 :رامتين

 بين از. کردمی نگاه لبخند با ها دوماد و عروس به و بود ايستاده سالن از ای گوشه. کردم پيدا رو بهار تا چرخوندم چشم

 و برگشت؛کرد حس رو وجودم! بهاره روی ها چشم ی همه کردممی احساس. رسوندم بهش رو خودم و شتمگذ جمعيت

 .کرد نگاه بهم لبخند با

 :گفتم و کردم اشاره حريرش شال به.  بشنوه تر راحت رو صدام تا آوردم پايين رو سرم

 ؟چيه شال اين ی قضيه-

 :کرد اشاره فرشاد و بابک به چشم با

 ؟اند داخل ها دوماد یبين نمی مگه-

 :کردم نگاهش شاکی

 !پيداست گوشت تمام! گممی همين واسه منم-

 :گفت شده گرد های چشم با

 ؟ندارم حجاب االن من که اينه منظورت تو-

 :دادم تکون سر

 !بله-

 :گفت تعجب با
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 ...آخه اما-

 .بردم باال سکوت ی نشونه به رو دستم

 !کنم تقسيم ديگران با رو تو ندارم دوست. نداره آخه اما-

! تمنداش بهار جز کسی به حسی همچين حاال تا! کردم نمی درک رو حالم.گفت "چشم" لب زير و کشيد جلوتر رو شالش

 بد مه ويشکا. دادمی نشونش تر سال و سن کم که داشت مليحی آرايش صورتش. دادم سوق آرشين سمت به رو نگاهم

 ظهلح يه و دستش توی بود گرفته رو فرشاد دست چون؛ شدمی ديده توش بودن آويزون از آثاری هم هنوز البته.  نبود

 رفتن بيرون با!  شهمی آب خجالت از داره که بود مشخص ش انداخته گل های لپ از هم فرشاد! شد نمی جدا ازش هم

 !نيست داخل مردی که بود راحت خيالم ديگه... رفتم بيرون منم بابک و فرشاد

 :فشردم رو دستش و ايستادم بابک کنار

 !باشه مبارک-

 :گفت و زد لبخندی بابک

 !کردين عقد صدا و سر بی که شما! کنم جبران بتونم شاءهلل ان مرسی-

 :گفتم و زدم اششونه روی مردونه

 !کن جبران عروسی واسه-

 :فشردم و گرفتم دستم توی رو دستش؛  چرخوندم سمتش به رو هامچشم فرشاد ی خنده صدای با

 !باشه کمبار-

 هب متمايل تيره ای قهوه های چشم، مشکی موهای. کردم آناليز ثانيه بيست توی رو اش چهره. کرد تشکر و زد لبخند

 !سبزه پوستی و مشکی
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 که دبو مشخص کامال اشچهره از! بودم بلند زيادی من هم شايد. رسيدمی من های شونه تا تقريبا و بود متوسط قدش

 رها رو ودمخ و نشستم صندلی اولين روی. کردمی گزگز پاهام کف بودم رفته راه ها پاساژ توی بس از! متينيه و آروم پسر

 !شدم خيره خوردنمی وول هم توی که جمعيتی به و کردم

*** 

 :بهار

 رو هامچشم. اومدن سالن به خداحافظی و تبريک برای داشتن دامادها و عروس با نزديکی نسبت که مردهايی جشن آخر

 فتمر جلو! داشت دلنشينی ی چهره و بود ای ميزه ريزه دختر. افتاد ياشار نامزد به چشمم که چرخوندم سالن دور ردو يک

 .فشردم رو دستش و کردم سالم؛

 :گفت و کرد نگاهم متفکر ای چهره با

 !نميارم جا به رو شما کنممی فکر چی هر ببخشيد-

 :گفتم و زدم نمايی دندون لبخند

 !ياشارم دايی پسر،رامتين همسر من-

 :انداخت باال ابرويی

 !باشی ناز حد اين در کردم نمی فکر ولی؛ خوشکله خيلی رامتين آقا همسر بودم شنيده-

 :گفتم دادمی گوش ما مکالمات به که ياشار به خطاب و کردم تشکر

 !خودت واسه هم خواهرات دوتا واسه هم! باشه مبارک-

 :گفت و کرد تشکر

 ؟!اومد خوشت الناز از -
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 !دلنشينيه دختر! البته صد-

 :گفت و کرد نگاهم مهربون

 !خودته مثل-

 کت توی عطرش بوی چون نبود سختی کار کيه که اين حدس. زد بازوم به کسی. انداختم پايين رو سرم و گزيدم لب

 :آوردم باال رو سرم! بود کرده نفوذ هام سلول تک

 ؟رامتين جانم-

 ...کرد اشاره بود ريخته بيرون شال زير از خواستهنا که موهام به ابرو و چشم با

 جای ترين خلوت به رو من لب زير و سرسری "ببخشيد" يه از بعد و گرفت رو بازوم. برگردوندم رو وروم کردم اخمی

 :پرسيد و آورد گوشم کنار رو سرش. برد سالن

 ؟قهره خانمم-

 :گفتم حرص با و کردم نگاهش خصمانه

 ؟شدی غيرتی رسيده من به نوبت که حاال.گفتی نمی هيچی هم تو، کردمی خواستمی دلش کاری هر که السا-

 !خانمم ميشه غيرتی داره دوستش که کسی روی آدم-

 :گفتم حرص با و زدم بازوش به

 !باز زبون-

 :زد محوی لبخند

 !چی هر-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 619 

 و ندمبرگردو رو روم اما؛ ودمنب عصبانی ديگه! بخشه آرام قرص سی معادل گفتنش "خانمم" اين دونستمی چه رامتين

 .دوختم چشم بود خداحافظی مشغول که خانم اشرف به

*** 

 رد الی از و شدم نزديک اتاقش به پاورچين پاورچين! بود پيچيده خونه توی آيين صدای. اومدم بيرون اتاقم توی از

 !کردمی صحبت گوشيش با داشت. کردم نگاهش

 ؟چطوره من پيتی سرندی-

 !رفت دميا خب ببخشيد-

 !نمياد يادم؟ کی؟ دادم قول من-

 هب نگاهی!  شنيدم هم من رو فرناز جيغ صدای.داد فاصله گوشش از رو گوشی يهو که بود نشده تموم اش جمله هنوز

 به قهت چند. گذاشت پاتختی روی رو گوشی ريلکس خيلی! نبود اشچهره توی پشيمونی از اثری هيچ؛انداختم اشچهره

 :گفت و دوخت هامچشم توی رو ايش تيله های چشم. دمش وارد و زدم در

 ؟جانم -

 .کردم اشاره گوشيش به ابرو و چشم با. نشستم تخت روی کنارش و زدم کمرنگی لبخند

 ؟بود فرناز-

 اوهوم-

 ؟بود عصبانی چی واسه-

 .زد سرش پشت جک صورت به رو هاشدست

 !نبود حسش ولی؛ بيرون ببرمش امروز بودم داده قول بهش-
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 :پرسيدم رفته باال ابروهای با

 ؟مسئله اين روی حساسه چقدر فرناز دونی نمی تو؟ قولت زير زدی-

 :گفت کالفه. کشيد موهاش توی دستی و برداشت رو اش تکيه

 !خودشه مشکل ديگه اين-

 نازفر به و برداشت رو گوشيش دوباره که بودم نرفته بيرون اتاق از هنوز! بود خودش حرف حرف؛کردم نگاهش حرص با

 !زد زنگ

 ؟خانمم الو-

 .کردم مچاله انزجار با صورتمو

 :داد ادامه حضورم به توجه بی

 !مون خونه ميارمت دنبالت ميام االن شو حاضر-

 !جايی اين ناهار! گفتم که همين-

 :گفت و زد کجی لبخند که کردم نگاهش اندرسفيه عاقل! کرد قطع و

 !باشه باالسرش زور بايد همش -

 :گفت و کرد نگاهم مهربون. بوسيدم رو اشگونه و خنديدم

 !حالم خوش کردم پيدات که اين از -

*** 

 . شدم دقيق صورتش روی
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 ؟فرناز-

 :داد جواب حوصله بی

 ؟هان-

 ؟!گرفته گازت کی؟ دندونه جای صورتت روی چرا-

 :گفت کشداری لحن با

 ؟دونی نمی-

 :خنديدم

 ؟!ديگه آيينه کار-

 :داد تکون تاسف روی از سری

 !بله-

 .شدم ولو صندلی روی

 !متنفرم آشپزی از چقدر دونیمی که خودت! کنم نمی درست ناهار امروز من-

 :زد کمرش به رو هاشدست فرناز

 ؟کنم درست چی حاال؛کنممی درست من باشه! خانم تنبل ای-

 :گفت و شد آشپزخونه وارد زدمی گاز صدا و سر با رو دستش توی سيب که درحالی آيين

 ! خالل خورش-

 :گفتم معترض
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 !ندارم دوست من؟ آيين اهه-

 :انداخت باال شونه

 ؟من پيتيه سرندی نه مگه! داريم خالل خورش امروز ما اما-

 :گفت ناز با و کرد نازک چشمی پشت فرناز

 !بگه آيين آقا چی هر-

 :گفتم آيين به رو

 ؟نخوردی قارچ املت پيش دقيقه چند همين تو مگه-

 :نداختا باال شونه

 !بود صبحانه عنوان به که اون-

 : کردمی زمزمه لب زير آيين که شنيدم. اومدم بيرون آشپزخونه از و کردم نگاه بهش حرص با

 ....خودت با... کنیمی دشمنی چرا...نزن زل من چشمای تو... ديوونه-

 روی رو امپ. خوندمی روزنامه و بود تهنشس مبل روی بابا. رفتم بابا سمت به حرص با شون عاشقونه نجواهای به توجه بی

 :کوبيدم زمين

 !ندارم دوست خالل خورش من! بگو پسرت به چيزی يه بابا-

 :گفت و گذاشت کنار رو روزنامه بابا

 !بگه اون چی هر! آيينه روز امروز-
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 دنج هب و زدم صورت پهنای به لبخندی "رامتين" اسم ديدن با. شد بلند گوشيم صدای که کنم اعتراض باز خواستم

 : دادم جواب! انباری؛رفتم خونه جای ترين

 ؟جانم-

 ؟خوبی. خانوم بهار بال بی جانت-

 :زدم گوشم پشت رو موهام

 !خوبم-

 ؟چيه امروزت برنامه-

 :کشيدم آه

 !کننمی رياست خونه توی فعال فرناز و آيين. هيچی-

 ؟چطور-

 :کوبيدم زمين روی رو پام

 !متنفرم خالل خورش از من-

 :فتگ کنه مهار شو خنده کردمی سعی که حالی در! شدم زنده و مردم بار چند دقيقه چند اون توی من و خنديد دقيقه دچن

 !داريم ماکارونی ما؛دنبالت ميام شو حاضر! نيست حلی غيرقابل مشکل که اين -

 :گفتم ذوق با و کشيدم "هينی"

 ؟گیمی راست-

 ؟یمونمی شب!اونجام ديگه دقيقه ده تا آره-
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 :گفتم اومدممی بيرون انباری توی از که اين حين

 !عروسی تا يعنی عروسی تا گفته وقتی! دونیمی رو بابا اخالق که تو رامتين-

 :دادم ادامه و بستم رو انباری در

 االن ميام خودم دنبالم بيايی خواد نمی -

 :گفت بدخلقی با

 ؟ظهر وقت اين؟ تنها خودت-

 :کشيدم پوفی

 منتظرتم باشه-

 !شد نمايان ها پله پايين بابا که رفتممی پايين ها پله از داشتم. کردم عوض رو هام لباس و رفتم اتاقم به

 ؟سالمتی به کجا-

 :اومدم پايين ديگه ی پله چند

 !عمارت برم رامتين با خوام می-

 :گفت و کرد مرتب رو لباسش ی يقه

 !ها نمونی شب-

. فتمر بيرون خونه از و کردم خداحافظی زد گوشی روی که زنگی تک صدای اب. گذشتم کنارش از و گفتم چشمی لب زير

 :رفتم جلو!بود کشيده اتو و شيک هميشه مثل

 !سالم-
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 :زد محوی لبخند

 !سالم-

 :پرسيدم! بزنه حرف خواستمی دلم من و بود ساکت. شديم قدم هم باهم

 ؟خوبی-

 .داد سوق سمتم به رو بودن شده ای قهوه آفتاب نور اثر بر که رو هاش چشم

 ؟خوبی تو. خوبم-

 !اوهوم-

 ؟بهار-

 :گفت و ايستاد که کردم نگاهش منتظر

 ؟!مياد بهت خيلی چادر دونستی می-

 !پريد باال خود به خود ابروهام از يکی

 ؟چيه منظورت؟ جان-

 :گفت رفتمی عمارت سمت به که طور همين و گرفت رو دستم

 !بزن چادر بعد به اين از که اينه منظورم-

 : ناليدم

 !نه-

 .داد هلم تقريبا و گذاشت کمرم پشت رو دستش؛  کرد باز رو ورودی در
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 !گممی من چون؛ زنیمی چرا-

 :گفتم هم در ابروهايی با

 !سخته خيلی-

 :انداخت بهم نگاهی نيم

 !کن تحمل، داری دوستم اگه-

 !نبود من روز امروز پوف

 .پيچيد سالن توی خانم اشرف های کفش صدای

 دخترم سالم-

 !گرفتمش آغوشم توی و رفتم سمتش به

 !سالم-

 :گفت رامتين به خطاب

 ! مياد هم بهار بودی نگفته-

 :کشيد موهاش توی دستی رامتين

 !شد يهويی-

 :گفت و گذاشت کمرم پشت رو دستش خانم اشرف

 !ميايی هم تو دونستم نمی کمه ببخشيد فقط؛بخوريم ناهار بريم بيا -

 :گفتم رفتممی خوری غذا النس به که طور همين
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 !مونهمی تهش قابلمه يه حتما دارم عطيه و شما از که شناختی با! نيست کم بابا نه-

 ديدنم اب که بود ميز چيدن مشغول عطيه! گذاشت نمايش به رو رديفش و سفيد های دندون برق و زد نمايی دندون لبخند

 : زد صورت پهنای به لبخندی

 !بود شده ذره يه برات دلم؟ خوبی مخان بهار بگردم دورت-

 .گرفتيم جا ها صندلی روی

 : دادم جواب

 !بود شده تنگ برات دلم منم عزيزم مرسی-

 :کرد نگاهم شده گرد های چشم با رامتين

 ؟نشستی روم روبه رفتی چرا-

 :گفتم ريختممی آب خودم برای پارچ از که طور همين

 !ببينمت تونممی بهتر طوری اين-

 :گفت و کرد نگاهم رضايت با رامتين

 !بميرم براش بارها قراره که باشی کسی همون تو کردم نمی فکر وقت هيچ ديدمت که باری اولين-

 !کردم فرو نازنين های نارنجی توی رو چنگالم و کردم نثارش ای عاشقانه نگاه؛زدم لبخند

*** 

 :رامتين

 ؟گرفتين وقت آرايشگاه از -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 628 

 :گفتم و کردم نگاه رو مامان کالفه

 !ديگه آره؟پرسیمی بار چند مامان بابا ای-

 !آرايشگاه ببريش صبح که جا اين بيار امشب رو بهار برو-

 .کشيدم موهام توی دستی

 ؟نميده اجازه چرا دونم نمی ولی؛ ها نداره فاصله بيشتر قدم دو هامونم خونه! ازدواج از بعد تا گفته ارسالن آقا-

 :گفت اطمينان با مامان

 ! کنهمی قبول بگم بهش من.  گيرممی اجازه ازش بهش زنممی زنگ ناال -

؛ شنومب بهتر رو مامان صدای تا کردم کم رو تلويزيون صدای. کردم فرو ها تخمه ی کاسه توی رو دستم و کشيدم پوفی

 داد پيشنهاد انمام. بود عروسی جشن فردا. شنيدم نمی باز کردممی سعی هم چقدر هر که زدمی حرف آروم انقدر ولی

 االخرهب. نگفتم بهش چيزی کنم سوپرايز رو بهار که اين برای منم و شمال بريم عسل ماه عنوان به عروسی از بعد که

 !خورده شکست که بود مشخص کامال اشچهره از. برگشت مامان

 :زد صدام مردد

 ؟رامتين-

 :گفتم شکوندممی تخمه تق تق که طور همين

 !نداد اجازه نمدومی بگی نيست الزم-

 :گفت و کشيد پوفی

 !دنبالش برو فردا بذار رو ساعتت-

 :داد ادامه.  گفتم "باشه" حوصله بی
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 . گفت تبريک رو عروسيت پيشاپيش زد زنگ هم رايان راستی-

 :دادم تکون سر

 . زد زنگ خودمم به-

 !گرفته خيلی کارش گفت می-

 .شکوندم رو بعدی ی تخمه

 !آره-

 :گفت بود شده کالفه من کوتاه ایه جواب از که مامان

  بخير شب بخوابم برم من... اوف-

 .رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند کاناپه روی از. کردم خاموش رو تلويزيون حوصله بی و دادم رو جوابش

*** 

 : بهار

 افعی لمث! بود خوردن غذا سکوتشم دليل! ظهر يک حدودای ساعت تا زد حرف گوشم توی فرناز صبح هشت ساعت از

 !بود افتاده چلوکباب جون به ها

 !نشی خفه فرناز اوو-

 :گفت، بده قورت رو دهنش توی برنج از نيمی کردمی سعی که حالی در

 !هست حواسم نترس-

 :گفت پر دهن با! کردم نثارش گردنی پس، کنه نمی نگاهم کسی شدم مطمئن که وقتی و کردم نگاه برم و دور به
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 ؟ داری مرض مگه -

 .کشيد نشون و خط باهام هاش چشم با و

 !زديم گممی بياد آيين وايسا-

 :گفتم و خنديدم

 !بگيری رو حقت نداری عرضه خودت که ای جوجه انقدر-

 :گفت التی لحن با و آورد باال رو اش اشاره انگشت

 آرايشگره زور؛  شه خراب موهات ترسممی، ها ندارم رو زورت نکن فکر! شوکوالتی ما واسه التی کی هر واسه... ببين-

 !ندارم رو

 هک خانمی صدای با! رفتمی ور اون و ور اين زور به چاقی شدت از بيچاره! خنده زير زدم و انداختم آرايشگرم به نگاهی

 :گفت

 در دم بيارين تشريف لطفا اعتمادی خانم -

 زا و پوشيدم بقيه کمک با بود آويزون لباسی چوب روی که رو شنلم. رفتم در سمت به و برداشتم خوردن از دست

 جلو ديدنم اب رامتين! نکن رو کار اون، بکن کارو اين بگه که بوديم نگرفته هم فيلمبردار خداروشکر. رفتم بيرون آرايشگاه

 ردهک اصالح بودم گفته که طور همون رو موهاش و بود شده خوشتيپ خيلی! نخوره زمين روی لباسم تا کرد کمک و اومد

 !بود

 شنل چون! نکرد رو کار اين اما؛ داره دوستم که بگه بهم و بزنه زل هامچشم توی ها رمان و ها فيلم مثل مداشت توقع

! شدم فهکال تا کرد سفارش رامتين انقدر زود صبح! نبود معلوم صورتم از هم خال يه حتی و بود پوشونده کامل رو صورتم

 ثلم که موهايی با من و کرد باز برام رو در؛ رسيديم ماشين به باالخره! زنهمی چونه باهام حجابم سر خيلی ها تازگی

 ! نشستم صندلی روی سختی به بود شده شتر کوهان
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 اين از شدم گرم! نقطه به نقطه،جز به جز. کرد نگاهم دقيق و داد باال رو شنلم. شد سوار اومد و بست رو در رامتين

 .گذروندم نظر از رو ام زده الک یها ناخن و دوختم هام دست به رو چشمم! نگاهش گرمای

 ! شدی خوشکل چقدر-

 ريکبا کروات اون و رنگش مشکی شيک شلوار و کت. شدم خيره ش معرکه تيپ به و گرفتم باال رو سرم؛ زدم لبخند

 ينرامت، بپوشه ديگه رنگ يه کرد اصرار خانم اشرف چی هر! بود کرده جذابش العاده فوق سفيدش پيرهن روی مشکی

 :گفتم و کردم باز لب! اومدمی بهش خيلی چون بودم موافق کت رنگ اين با منم! ردنک قبول

 !شدی جذاب خيلی هم تو-

 :گفت و زد استارت کردمی نگاهم خيره خيره که طور همين

 ؟شهمی تموم امشب کی-

 يدند با. ايستاد و زد راهنما؛ پيچيد ماشين توی رامتين گوشی زنگ صدای! خنديد "قاه قاه" که کردم نگاهش چپ چپ

 :گفت حالی خوش با و انداخت باال ابرو بود افتاده گوشی ی صفحه روی که اسمی

 !رايانه-

! بود کرده فرق آسمون تا زمين از مدت اين توی رامتين. شدم خيره حالش خوش و مهربون صورت به و زدم لبخند

 :زد آيفون روی و کرد برقرار رو تماس

 ؟رامتين الو-

 :کرد نزديک هاش لب به ور گوشی رامتين

 !داداش سالم-

 حنیل و مهربونی با رايان! گفت نمی "داداش" رايان به وقت هيچ رامتين... کردم نگاه رامتين به شده گرد های چشم با

 :گفت شاد
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 سامون و سر که حالم خوش واقعا؛ حالم خوش برات خيلی.بگم تبريک رو ازدواجتون دوباره زدم زنگ؟ شما حال سالم-

 !فتیگر

 : گفت و کرد تشکر رامتين

 ؟بگيری سامون و سر خوای نمی خودت-

! هستم آلبوم آوری جمع مشغول و گرفته تازه هم کارم. خونممی درس دارم، دارم تری مهم کارهای هنوز من! داداش نه-

 !ببينم رو بهار و تو هام کنسرت توی شممی حال خوش ضمن در

 .بردم گوشی نزديک رو سرم و خنديدم

 ؟خوبين رايان آقا سالم-

 :پيچيد گوشی توی شادش صدای

 !گممی تبريک. خوبم عزيزدل مرسی! خانم عروس،به به-

 :گفتم ذوق با و کردم تشکر

 !ببينم صحنه روی رو شما ديگه بار يک دارم دوست خيلی! شيممی مزاحمتون رامتين با حتما-

 !منتظرتونم صبرانه بی! جانم ای-

 :گفت من به خطاب رامتين. کردم نگاه رامتين به و زدم پهنی لبخند

 !شهمی دير آتليه داره، ديگه کنيم خداحافظی-

 به و کرديم قطع رو تماس "باشيد خودتون مراقب"گفت که رايان ی جمله شنيدن از بعد و کرديم خداحافظی دو هر

 .افتاديم راه به آتليه سمت
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 همه !شديم رو به رو جمعيت از عظيمی حجم با ورودمون محض به. تيمرف تاالر به)!( عکس هزاران گرفتن و آتليه از بعد

 اطرخ به نخورم زمين بلند های پاشنه اين با که داشتم استرس! کردمی معذب رو من اين و بود دوتا ما روی ها چشم ی

 اب. رسيديم داماد و عروس جايگاه به و شد طی طوالنی و طويل راه باالخره!  بودم گرفته محکم رو رامتين بازوی همين

 تاالر. ودب شده برگزار خوب چيز همه چقدر. ببينم رو اطرافم تونستم تازه و برداشتم موهام روی از رو شنلم رامتين کمک

 . بود شده چيده صندلی و ميز دورش تا دور و بود بزرگ نسبتا

 حاضر افراد از. بود گرفته خاص ای وهجل سالن کار اين با و بودن کشيده رنگ سفيد ساتن ی پارچه ها صندلی و ميز روی

 راداف تک تک به که طور همين. بودند رامتين های فاميل و ها دوست از چون؛ شناختم نمی رو زيادی اشخاص سالن توی

 عقدش از بعد ويشکا. بودند نشسته ويشکا و رامتين ی عمه خانم فريبا که خورد ميزی به چشمم کردممی نگاه حاضر

 ! بود کرده تغيير رهچه لحاظ از خيلی

 چی ببينم زدمی غل دلم. کردندمی پچ پچ هم گوش توی و بودند نشسته هم کنار که بودند آرشين و فرناز بعدی ميز

 دست برام. کردن نگاه بهم دوشون هر و کردن حس رو نگاهم سنگينی! مثال بودم عروس فعال من خب ولی؛ گنمی

 طولی... بيان که کردممی التماس بهشون هامچشم با! کردم احترام ادای بهشون سرم دادن تکون با منم دادن تکون

 .اومدن جلو و شدن بلند صندلی روی از آرشين و فرناز که نکشيد

 .برسونه گوشمون به رو صداش تا زد فرياد و آورد جلو رو سرش آرشين

 !برقصيم وسط بيايين پاشين-

 :گفتم مبود خيره رنگش ای فيروزه لباس به که طور همين

 ! شدی خوشکل چه-

 با .اومديم پايين دوماد و عروس جايگاه از هم همراه و گرفتم رو رامتين دست. کرد تشکر و کشيد لباسش به دستی

 !انداخت باال شونه زمان هم و زد چشمک. کردم نگاه رامتين به و برگشتم ترانه شنيدن

 داری که احساسی
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 هست منم قلب تو

 بهاری فصل تو

 فصل اين عاشقِ من

 کن گذر آهسته

 پاته زير قلبم

 انگار معجزه يک

 نگاته عمق تو

 :خوندن هم با همه

 عشق از بگو من با

 موندن ی قصه از

 ترانه اوج تو

 خوندن عاشقِ من

 عشق از بگو من با

 موندن ی قصه از

 ترانه اوج تو

 خوندن عاشق من

 نگاهت لحظه يک
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 ارزهمی رو دنيا

 تو و من حس اين

 محضه خوشبختی

 صدای با! برقصه بودم نديده حاال تا! کردممی حيرت من که دادمی انجام حرکاتی هم گاهی و زدمی دست برام رامتين

 :کردم زمزمه باهاش خواننده

 عشق از بگو من با

 دارم که حسی از

 مونممی تو با من

 ذارم نمی تنهات

 عشق از بگو من با

 موندن ی قصه از

 ترانه اوج تو

 خوندن عاشق من

 (احمدسعيدی_خوشبختی)

*** 

 :بوسيد رو موهام روی و گرفت آغوشم در پدرانه و اومد جلو بابا. بود شده خالی جمعيت از تاالر

 !دخترم بشی خوشبخت-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر سمیرا بهدادیان فر  | آخرین صاعقه انرم
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 636 

 :گفتم و دادم قورت رو گلوم توی بغض؛ کنم کنترل رو هاماشک کردممی سعی که درحالی

  باباجون مرسی-

 . فشرد رو دستم و اومد جلو آيين

 !کوچيکه آجی باشی مبارک-

 :بوسيدم رو اشگونه و پاشيدم روش به لبخندی

 !تو واسه شاءاهلل ان بزرگه داداش مرسی-

 :گفت و انداخت کردمی گريه ابربهار مثل که فرناز سمت به ای عاشقانه نگاه

 ! شاءهلل ان-

 ! بار يه نکشی خجالت-

 :گفت ای شده رگه دو صدای با و انداخت بغلم توی رو ودشخ و اومد جلو فرناز. زد امشونه روی و خنديد مردونه

 !کنم نمی فراموشت وقت هيچ-

 :کردم جداش خودم از

 ؟بميرم قراره مگه-

 :کرد اخم

 ! نرسيد ذهنم به ای جمله کردم فکر چی هر خب! مار زهر-

 :گفت بهش بخطا و ايستاد فرناز کنار آيين! آوردمی در بازی مسخره موقعيتی هر توی فرناز. خنديدم

 ؟چطوره من باران-
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 ویپهل! زد بهم ای سقلمه بود شده سرخ شرم از صورتش که درحالی و گرفت دندون به شدت به رو پايينش لب فرناز

 :گفت گوشم زير.دادم فحشش لب زير و ماليدم رو دردناکم

 !گممی بهش چيزی يه خودم وگرنه بگو برادرت به چيزی يه بهار-

 :گفتم و کردم نگاه عصبيش های چشم به تعجب با

 ؟داداشم گفت چی مگه؟ بگم چی -

 :گفت دادمی فشار هم روی رو هاش لب که حالی در

 ! کنهمی منحرف رو همه فکر االن! بارانم بارانم گهمی مدام؟ شنوی نمی مگه -

 :داد ادامه حرص با که کردم نگاهش گيجی با

 !رو اسم اين ندارم دوست هم هنوز من ونچ زور به البته! باشه باران دخترمون اسم قراره-

 !اومد فرود گردنم پس سنگينش دست که دادم سوق شکمش روی به هاش چشم روی از رو نگاهم

 !شد له گردنم های مهره شعور بی آخ-

 ! نزنی تهمت بهم باشی تو تا حقته-

 ؟زدم تهمت کی من-

 ؟!بود چی شکمم به مشکوکت نگاه دليل پس-

 :گفت و اومد سمتم به دو با خانم اشرف که بدم جواب مخواست و کشيدم پوفی

 !گردهمی دنبالت داره رامتين ساعته دو؟ بهار پس کجايی-

 :انداختم باال شونه
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 !کنممی خداحافظی دارم بودم جا همين اولش از من-

 :گفت و کرد درشت رو هاش چشم

 !باهم ندارين فاصله بيشتر قدم دو؟  بری خوایمی کجا مگه-

 : زدم کنار بودن اومده صورتم روی که رو موهام

 ! دور جای يه بريم خواييممی کن خداحافظی گفت رامتين! که کنم نمی خداحافظی اون واسه-

 :گفت حرص با خانم اشرف

 ! مثال کنه سوپرايزت بود قرار-

 :گفتم و بوسيدمش

 !خداحافظ چيز همه بابت مرسی! بريم کجا قراره دونم نمی چون شممی سوپرايز هم االن -

 :گفت و کرد نگاهم مهربون

 !بود وظيفه-

 ؟بهار-

 :کشيدم موهاش توی دستی! شد کباب پريشونيش برای دلم! برگشتم عقب به رامتين صدای با

 ؟وضعيه چه اين-

 :گفت زدمی نفس نفس که طور همين

 ؟بودی کجا گشتم دنبالت رو جا همه-

 !بودم جا همين که من-
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 ؟کجاست جا اين-

 ! تاالر اختمونس پشت-

 :گفت و کرد پرتاب سمتم به ای سفيهانه اندر عاقل نگاه

 ؟ساختمون پشت اومدی تو دونستممی بايد کجا از من-

 !بوسيدم رو اشگونه و شدم بلند پا ی پنجه روی

 !ببخشيد-

 بول رنگ خجالت از صورتم بقيه ی مونده باز دهن ديدن با! کرد اشاره سرم پشت به و گرفت دندون به رو پايينش لب

 .شديم ماشين سوار سرسری خداحافظی يه از بعد و کشيد خجالت بار اولين برای هم رامتين! شد

 !شدم ولو صندلی روی و خوابوندم رو ماشين صندلی؛آوردم در پام از رو هام کفش

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نيم زدمی استارت که طور همين

 ؟ای خسته-

 :کردم نگاه بهش و کشوندم چپ سمت به شدمی هک جايی تا رو چشمم مردمک

  اوهوم-

 . کشيد موهاش توی دستی

 !نيست خواب از خبری رسيديم که جا اون بخواب-

 :شدم براق

 ! مياد خوابم من؟ رامتين-
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 . کرد باز رو داشبورد در

 ! خرم می هم جوش آب کنار زنممی االن هست قهوه-

 :گفت و خنديد که کردم نگاهش شاکی

 ! کردم یشوخ-

 : زدم صداش مردد. بزنم حرف داشتم دوست اومدمی خوابم که اين با. شدم خيره ماشين سقف به و کشيدم راحتی نفس

 ؟رامتين-

 . کردمی اذيتش ها ماشين نور که اين مثل؛ زد پلک بار چند بود جاده به نگاهش که طور همين

 ؟جانم-

 ؟گیمی رو راستش بگم چيزی يه-

 :کرد فوت نبيرو به رو نفسش

 !بگو-

 : پرسيدم ناز با و کردم کج رو سرم

 ؟بگی رو راستش ميدی قول-

 :داد باال رو چپش ابروی؛انداخت بهم کوتاهی نگاه

 ؟راستش-

 :برچيدم رو هام لب

 ! ديگه آره-
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 :گذاشت دنده روی خودش دست همراه و گرفت رو دستم

 .ميدم قول -

 :پرسيدم و زدم نمايی دندان لبخند

 ؟دادی نمی رو جوابم زدممی صدات چی هر و شکستی رو چيز همه زدی چرا؟ شدی عصبانی يهو چرا شب اون-

 :کرد ريز رو هاش چشم بود رو به رو به نگاهش که طور همين

 ؟شب کدوم-

 . بود گرفته خوابم اتاقت در پشت من که شب همون، السا با نامزدی از قبل شب سه-

 :گفت و زد کجی لبخند

 !عاشقتم چقدر هميدمف شب اون چون-

  کردم پرت بازوش سمت به رو مشتم

 !گذرهمی که ساله دو شب اون از نامردی خيلی-

 :گفت دقيقه چند از بعد؛ نگفت چيزی و خنديد

 ؟بپرسم دارم سوال يه منم-

 :برگردوندم طرفش به رو سرم

  بپرس-

 ؟نگفتی که بگی چی خواستییم کردی انتخاب لباس برام که موقع همون،السا و من نامزدی از قبل شب-

 : پرسيدم و زدم گره هم توی رو ابروهام
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 ؟کی-

 .گفتی خواستم نظر ازت که موقع همون-

 ... خيلی عاليه

 !شدی جذاب خيلی بگم خواستم می-

 :گفتم بود شده رگه دو خواب شدت از که صدايی با! شد مشخص لپش چال که زد زيبايی لبخند

 !لپت چال اون قربون-

 ونمهم خواب و شد بسته هامچشم ناخودآگاه که بودم خسته انقدر. فشرد گاز روی تر محکم پاشو و گفت ای خدانکنه

 ! شد هام پلک

*** 

 :رامتين

 لباس اون حتی. افتادم راه به ويال سمت به و آوردم بيرون ماشين توی از رو خواب در غرق بهار. بود ميش و گرگ هوا

 باز دمکلي دسته با رو در و داشتم نگهش هام دست روی قيمتی شی مثل! کنه يادز رو وزنش بود نتونسته هم سنگين

 روی و مرفت خواب اتاق به! نشد مکانش تغيير متوجه اصال خستگی شدت از اما؛ نبود سنگين خوابش که اين با. کردم

 ميز یرو روبه یصندل روی بهار که ديدم برگشتم وقتی. رفتم حمام به و برداشتم لباس دست يک. گذاشتمش تخت

 !سرشه روی های گيره کردن باز مشغول "اوخ و آخ" با و نشسته آرايش

 :گفتم تعجب با و رفتم جلو

 ؟شدی بيدار-

 !کرد مچاله صورتشو و آورد بيرون سرش از ای گيره
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 !کنهمی اذيتم صورتم روی سنگين آرايش و موها اين ولی مياد خوابم. آره آخ-

 از رو گيره آخرين! بود زده گيره سرش موهای ی اندازه به. کردم کمکش ها گيره ردندرآو به و ايستادم سرش پشت

 .کشيدم بيرون موهاش توی

  بخواب بعد بگير دوش يه برو پاشو-

 بی رهب حمام به که اين از قبل.  برداشت ساک توی از لباس دست يک و شد بلند صندلی روی از؛ کرد قبول ميل کمال با

 وهایم توی دستی!کرد قفل رو در و پريد حمام توی؛ خنديد بدم نشون العملی عکس خواستم تا و يدبوس رو امگونه هوا

 رد ی دستگيره ساعت نيم گذشت از بعد. شدم بهار منتظر و انداختم تخت روی رو خودم! خنديدم و کشيدم دارم نم

 :گفت تعجب با بازم های چشم ديدن با! اومد بيرون حمام از صدا و سر بی بهار و چرخيد

 ؟نخوابيدی چرا-

 .کشيدم عميق نفس

 !بودم تو منتظر-

 . نشست آرايش ميز روی به رو و زد لبخندی

 ؟رامتين-

 ؟جانم-

 ؟داری سشوار-

 کردم اشاره آرايش ميز زير کشوی به ابرو و چشم با

  اونجا-
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 خيره خيره آينه توی از! دندا اجازه اما؛کنم کمکش و بشم بلند خواستم. کرد خشک رو موهاش و برداشت رو سشوار

 : زدم صداش!لرزوند رو دلم آرايشش بدون و معصوم یچهره؛ کردممی نگاهش

 ؟ بهار-

 : داد جواب مهربونی با و کرد نگاهم

 ؟جانم-

 . زدم ضربه کنارم به دست با

 . ببينم اينجا بيا-

 فرو موهاش توی رو سرم؛ بوسيدم ور اشگونه. کشيد دراز کنارم و کرد خاموش رو چراغ؛گذاشت ميز روی رو سشوار

 : کردم زمزمه و کردم

 !نکن آرايش وقت هيچ-

 :گفت تعجب با و داد فاصله کمی رو سرش

 ؟چرا-

 ! گممی من چون-

 :کرد نگاهم مهربون

  چشم-

 به و کردم ستون سرم زير رو آزادم دست! برده خوابش شدم متوجه که بگم بهش رو بعدی ی جمله تا کردم باز لب

 :کردم زمزمه آروم شدم خيره خوابش در غرق مظلوم ی چهره

 !شدی خودم مال باالخره-
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 خواب ات زدم زل بهش انقدر. کشيدم روش رو پتو و برداشتم سرش زير از رو دستم. تابيدمی اتاق به پنجره از کمی نور

 گرفت فرا رو وجودم ی همه

 "؟دارد ای مزه چه خوابيدن تو کنار داندمی چه کسی و"

*** 

  «پايان»

9411/9/91 

 ...(دارد ادامه دوم جلد در داستان اين)

*** 

 :نويسنده سخن

 .داديد من به رمان طول در که ای سازنده پيشنهادهای و انتقادات و همراهی بابت ممنونم همگی از

 .باشيد برده لذت رمان اين خوندن از اميدوارم

 .کردم استفاده رمان توی هاشون گآهن و ها دلنوشته از که کسانی ی همه از کنممی تشکر

 شونشخصيت از تا دادن بنده به رو افتخار اين که عزيز چراغعلی حسام و مددخانی رايان آقايان از کنممی تشکر آخر در و

 .بگيره قرار همه توجه مورد که اميدوارم و کنم استفاده رمانم توی

  تشکر با

 فر بهداديان سميرا

 


