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 (:خودم قلم به)مقدمه

 خالصه :

 

 پا لیلی نام به دختری سو این از. گرددمی بارانا دخترش تنها برای پرستاری دنبال به، همسرش مرگ از پس کیانی آیدین

 …و گذاردمی هاآن یخانه به

 (ایدخوانده حال به تا آنچه با متفاوت کامال داستانی)
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 .زدمی لبخند خورشید که سمتی همان از. بود مهر پراز هایتدست

 .رفتمی ترپایین دریا خط از خورشید که سمتی همان از

 .کردممی تصور آنچه از فراتر! بودی مهربان تو! خیالم هایآب در شدی غرق، زدی لبخند تو

 .بود جهنم من برای رفتنت خیالِ اما

 !ماندیمی کاش

 !کردم اضافه بهش هم رو هاییشخصیت و دادم پروبال بهش من که واقعیه زندگی یه از برگرفته داستان

  

 

*** 

 :لیلی

 . چرخوندم در قفل تو رو کلید

 ! بود بیبی سبزی قورمه بوی، کرد نوازش رو امشامه که چیزی اولین. کردم باز رو در و کشیدم عمیقی نفس

 . رفتم آشپزخونه سمت به و گذاشتم کفشی جا توی رو هامکفش. بستم سرم پشت رو در و شدم خونه وارد

 ! بی بی سالم -

 :گفت و انداخت بهم عجیبی نگاهِ

 ! اومدی زود امروز چقدر! جان لیلی ماهت روی به سالم -
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 رداشتمب رو قابلمه در بدم رو بیبی جواب اینکه بدونِ! قهرم باهاش بود وقت خیلی که لبخندی. بزنم لبخند کردم سعی

 . شد پخش صورتم روی غذا بخار که

 .دردنکنه دستت بیبی، اوم -

 :گفت کردمی کش آب رو برنج داشت که درحالی

 هم رو شاهوردی غذای. عزیزم کن عوض رو لباسات برو هم حاال! کردم درست همین برای، داری دوست دونستممی -

 ! ببر دممی

 ؟ دستش از شدیممی خالص کی؟! شاهوردی این شدمی تموم کی. کردم اخم "شاهوردی" اسم آوردن با

 یخاکستر ساعتِ به نگاهی نیم. واقعی معنای به! بودم خسته، تخت روی انداختمش و کندم امشونه روی از رو کیفم

 .مشتری جذب برای! بود)...(  شرکت یهدیه که انداختم دیوار روی رنگ

 . انداختم صورتم به عمیقی نگاهِ و رفتم بهداشتی سرویس سمت به؛ هام لباس کردن عوض با

 نگلُ جلوشون باید شب سیاهی و بودن مشکی اونقدر که هاییچشم و زدمی زردی به کامال که صورتی، حس بی، سفید

 . انداختمی

 ! بگیرم دوش تونستممی کاش

 آب از عدب حاال انگار که انداختم خودم به نگاهی اتاقم قدی یآیینه تو. بیرون اومدم و پاشیدم آب صورتم به مشت مشت

 . بودم شده ترسرحال صورتم زدن

 ! بود پرت پرتِ فکرم تموم شب دو. بودم نخوابیده که بود شب دو

 . بیرون زدم اتاقم از

 یعنی ینا و اومد کش گوشتالوش هایگونه؛ دیدنم با. بافتمی بافتنی داشت و بود نشسته مبل روی که دیدم رو بیبی

 .  نشستم کنارش و رفتم سمتش به! لبخند
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 . بستم رو هامچشم، موهام روی کشید آروم رو لطیفش و م نر دستای

 ؟ لیلی -

 :گفتم آروم خیلی. کنم باز رو بودن شده خواب گرم که هاییچشم نداشتم نا

 ؟هوم -

 .کشیدمی صورتم روی کوتاه؛ نوازش معنی به رو هاشدست! زد امگونه روی ایــوسه بـ و شد خم

 . بود گرفته خوابم حسابی

 ؟ بیبی -

 ؟ جان -

 ؟ بخورم ناهار بعدا من میشه -

 :گفت و کرد مکثی

 .مادر گشنته -

 :دادم فشار هم روی و هامپلک

 ! نیست -

 . کشید خودش آغوش به رو من خواب چطور نفهمیدم و بود بیبی پای روی سرم

*** 

 ! خوردمی گوشم به که صدایی سرو با البته کردم باز رو هامچشم

 ! خواب ساعتِ سالم -
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 :گفتم آلود خواب صدایی با! بشم لود تا کشید طول ایدقیقه پنج اما نشستم سریع فرهام دیدنِ با

 ؟ اومدی کی، تو -

 :انداخت ساعتش به نگاهی نیم متفکرانه حالتی با

 !میشه ساعتی سه دو -

 .  کشیدم ایخمیازه

 . بودم خواب من شرمنده! اِ -

 ! خرسه خانم دونممی -

 . شدم بلند و زدم لبخند

 ؟ کجاست بیبی -

 ! بیاد بده رو شاهوردی غذای رفت -

 باز کامال؛ بود باز نیمه که خونه در، کشیدم صورتم به دستی و. کوبیدم بالشت روی رو دستم و نشستم مبل روی دوباره

 . شد خونه وارد بیبی و شد

 ! بی بی سالم -

 ! بودی خسته بس از ناهار برا نخوردی هیچی! بخوری بدم رو غذات بیا؛ دخترم سالم -

 ! باشه -

 ناراحت بیبی اینکه برای اما، نداشتم غذا به میلی همیشه برعکس چرا دونمنمی، آشپزخونه توی رفتم و شدم بلند جام از

 . خوردم قاشقی چند نشه
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*** 

 شده خیره بود گرفته رو روش نم و ترک کلی که خونه سقف به و بودم کشیده دراز، بود دررفته زوارش که فلزی تختِ رو

 تا اقات تو بودم اومده آهسته! بود رفته خواب به مبل روی و بود گذاشته ظرفشویی توی رو هاظرف بیچاره بیبی. بودم

 رو شدلیل! بیرون بندازه رو بیبی و من خواستمی! بود صفتی گرگ عجب شاهوردی! نشه بیدار و نشه اومدنم یمتوجه

 یرانا وارد بندر از رو چیزهایی یه قراره که بودم شنیده بردممی چایی براش داشتم که اتفاقی بار یه! بودم فهمیده هم

 ییهاغلط یه خودشون تا بیرون بندازه رو بیبی و من خواستمی، بودن فهمیده رو انبارشون جای هاپلیس ظاهرا! کنن

 ! برن لو که ترسیدنمی چون بفهمیم ما خواستنمی! بدن انجام اینجا

 ! بود مژده، انداختم اشصفحه به نگاهی نیم، شد بلند موبایلم از اس ام اس زنگ صدای

 :بود نوشته، کردم باز رو اسش ام اس

 ! دَدَر رفتی تونگَلَه با گفتمی اول همراه ربات، بود خاموش خطت به زدم زنگ! سالم دیرینه رفیق ای -

 :نوشتم، لوس یمزهبی یدختره

 ! ندارم حال، مژی خیالبی -

 :داد رو جوابم ثانیه از کسری در. فرستادم و

 ! مضحک موجودِ؟ باشی داشته حال تو بدم پیام من بار یه شد! درد -

، گوشم روی گذاشتمش و دادم فشار رو سبز یدکمه! بود خودش، خورد زنگ گوشیم بالفاصله که بنویسم براش خواستم

 :پیچید گوشی تو شنگولش و شاد صدای همیشه مثل

 ؟ حالبی چطوری -

 .شدم خیره پام فرمِ خوش هایانگشت به کالفه

 ؟ چطوری تو، خوبم هیچی -
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 :پیچید گوشی تو نفسش محکم بازدم صدای

 ؟ هان؟ توندست رو میافتم کنممی دق من که دونستینمی؟ وقت چند این تو زدیمی زنگ من به نباید تو! شعوربی خوبم -

 ؟ گذشت خوش؟ کیش رفتین! بگو خودت از، دیگه کن ول مژده -

 :کرد عوض رو موضوع و کشید آه

 ؟ بیرون بریم داری وقت امروز دختر -

 :حرفم وسط پرید که بیارم رو بیبی یبهونه خواستم

 ! نیار بهونه اشهمه! دیگه بیا! صورتت تو میام پا جفت بیاری رو بیبی اسم اگر خدا به -

 .بذارم تنها رو بیبی تونسمنمی

 ! کنممی رو خودم سعی، باشه - 

 بیبی یقلب بیماری یمتوجه که حاال ولی رفتیممی بیرون زیاد مژده با مدتی چند یه. بود کرده رو بیرون هوای دلم عجیب

 گوشی ویت وحشتناکی طرز به صداش که فرستاد برام گنده ماچ یه تلفن پشت از، بذارم تنهاش تونستمنمی بودم شده

 . پیچید

 ! هابیایی! منتظرتم تونخونه دم ونیم پنج ساعت پس! لیلی ماچ اوم -

 :مگفت زور به! تونستمنمی بیبی حال این با که من؛ کنه راضیم خواستمی دلش انگار که گفت جوری رو هابیایی

 ! میشه چی ببینم! دیگه باشه -

 :دادمی نشون خودش تو خوب رو عصبانیت، صداش لحن

 :گفت دادمی نشون خودش تو خوب رو کالفگی که لحنی با و! نیومدن یعنی تو یمیشه چی ببینم این -
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 .خداحافظ! منتظرم تونخونه دم هرحال به -

 تخت روی و کندم سرم از رو شالم، انداختم کنارم کوچولوی میزِ روی رو تلفن کوفته و خسته! کرد قطع رو تلفن و

 آهی، کشیدم و گرفتم رو بلوزم جلوی؟ بیارم دووم هالباس این توی تونستممی مگه تابستون گرمای وسط! انداختم

 خب ولی شده کوچیک برام؛ پوشممی رو هااین دارم که ساله چند! نچسبه تنم به تا دادم تکونش دستم تو و کشیدم

 .گشتممی کار دنبال باید تازه! بود کلی خودش بدم رو بیبی گرونِ هایِ دارو پول تونستممی که همینقدر، بودم مجبور

 .زدم شونه رو رنگم خرمایی دارموج موهای و برداشتم میز روی از رو کوچولوم محبوبِ برسِ

 .شدم خیره آیینه تو خودم تصویر به

 ! بود بیبی. زدم لبخند، شد کشیده پایین سمت به در یدستگیره، خورد اتاق در به ایتقه

 . بود چایی همراه چوبی هایآبنبات از پر سینی یه دستش

 :گفت و داخل اومد تردید با، بود نشسته هاشلب روی زیبایی لبخند

 ؟ جان لیلی اومدی کی -

 :کرد زمزمه و نشوند موهام روی ایــوسه بـ.  کرد نوازش و گرفت آغوش در رو سرم، نشست کنارم و اومد

 ؟ مادر، لیلی -

 برام ،بگه قصه برام و بمونه بیدار سرم باالی عاشقونه تا نداشتم مادری که من. داشت عجیبی طعم یه بیبی آغوش

 و باال گلوم توی چیزی یه! بودم کرده بغض. بفهمه رو دردهام تا بزنه حرف باهام و کنه نوازش و سرم! بخونه الالیی

 . بیام بیرون داشت رو مادرم آغوش حکم برام که بیبی آغوش از نداشتم قصد من و شدمی پایین

 ؟ بی بی -

 ؟ جونم به دردت چیه؟ بی بی جانِ -
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، کشیدم اشچروکیده یگونه روی و باال بردم رو دستام. دادمی رو جوابم اینجوری وقتی شدمی جمع هامچشم تو اشک

 :کرد زمزمه آروم، دیدم هاشچشم تو وضوح به رو اشک

 ! مادرتی شبیه چقدر -

 شد چی دونمنمی. بود گرفته سفت رو من اون ولی، کنم جدا آغوشش از رو خودم کردم سعی و کردم پاک رو هاماشک

 تدوس رو مامانم و من اصال؟ چی نکردی و مادرم حالِ مراعات که موقعاون: پریدم بیبی به و باال زد دیوونگیم رگ باز که

 ؟داشتی

 .صورتش تو زد نگرانی با بیبی، حرف این گفتن با

 ؟گیمی داری چی؟ مادر چیه اینا -

 ییدستشو سمت به و شدم بلند تخت روی از سریع. باال میاد داره معدم محتویات کردم حس یهو که شد چی دونمنمی

 .پاشیدمی هم از اممعده و خوردمی بهم حالم افتادممی امگذشته یاد وقتی همیشه.دویدم راهرو توی

 .داخل انداختم رو خودم و کردم باز عجله با رو دستشویی در

 ستمد. کاش ای، شدمی تموم لعنتی کابوس این کاش ای. زدممی عق و بودم بسته رو هامچشم فقط فهمیدمنمی هیچی

 .بود بریده رو امونم درد معده، لرزیدمی آب شیر روی

*** 

 دیدن اب، شد پذیرایی وارد قرص همراه به آب لیوان یه با بیبی، کردممی گریه داشتم و بودم گذاشته دلم روی رو دستم

 :پرسید نگرانی لحن با و صورتش تو زد آرومی به من

 ؟عزیزم خوردی چیزی؟ شدی اینجوری چرا تو! بده مرگم خدا مادر -

 .نشست کنارم و اومد فرز و تند بعد
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 که انگار، کردمی درد و سوختمی اممعده انقدر چرا دونمنمی اما شدممی اینطور که نبود بارم اول این، زدممی هق هق

 .اممعده روی باشن گذاشته رو داغ داغِ آجر

 .شدم ولو مبل روی و دادم قورت رو قرص، آب زورِ به، چسبوند لبام به زور به و گرفت سمتم به و قرص و لیوان

 .شده کاسته کمی دردش از کردممی احساس اما سوختمی خیلی درسته! انگار بود شده آتیش روی آب ریختن مثل

 اشبر هم دلم، خدا بنده. کردمی فوت صورتم روی و خوندمی آیه یه گاهی از هر و بود دوخته چشم بهم نگرانی با بیبی

 .بودم زده زل نامعلوم اینقطه به، نبود درست من کار ولی سوختمی

 .گرفت بغضم شب اون آوری یاد با

*** 

 هک اونجور. بودم مامانم شکم تو من بارونی اونشب تو، پنج و هفتاد و سیصد و هزار ماه اردیبهشت شونزدهم درست

 اونشب !بوده عاشقش مادرم ولی بوده پدربزرگم ارث دنبال به فقط و نداشته دوست رو مادرم اصال بابام گفتمی بیبی

، فهمیدهنمی اطرافش دنیای از هیچی خونه به برگشت راه تو. کنهمی ت*س*م خِره خِر تا ی*ت*ر*ا*پ یه تو پدرم

... افسوس ولی کردن زد گوش بهش رو چیزها خیلی و خونه رسوندنش شب اون دوستاش که شده چطور دونمنمی

 فتمگمی هی، کنم کاری چه دونستمنمی هم من و بود شده بد حالش مامانت گفتمی! بوده مادرم پیش بیبی اونشب

 گفتمی بیبی. پیچیدمی خودش به درد از داشت ارغوان ولی رسهمی راه از شوهرت االن، کن تحمل دختر! ارغوان

 زبان به ظاهرا که برداشت رو گوشی زنه یه زدم زنگ که بار هزارمین از بعد، نداد جواب زدم زنگ پدرت به اونشب هرچی

 !زدنمی حرف فارسی

 که بود ونیم 01 ساعت. بد خیلی حالش و بود پریده حسابی رنگش ارغوان؛  بذارم دست رو دست تونستمنمی اونشب

 تو اومد برهم درهم یقیافه با امیر و شد باز در یهو که انداختم راه داد و جیغ هم من و افتاد دستم روی بیهوش ارغوان

 رو صبانیع لحن با اونشب ولی، بودم نکرده مخالفتی ازدواجشون برای هم باز اما میشه اینطور دونستممی اینکه با، خونه

 :گفتم امیر به
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 !غیرت بی؟ مرد گنمی توهم به آخه؟ شب موقع این تا بودی گوری کدوم -

 مگ خونه از رو گورت که گفتممی بهش امگریه حالِ همون با. بود شده دستپاچه، ارغوان دیدن با اونشب، انگار اما امیر

 جیغ هک کولش رو بذاره رو ارغوان خواست. شنیدنمی گوشش اونشب انگار ولی! پسرم نه دامادمی نه دیگه تو. بیرون کن

 :زدمی فریاد بلند صدای با اون که اندازیمی رو امبچه زنیمی ی*ت*س*م تو گفتم، زدم

 ؟بیبی کنم کار چی -

*** 

 .خورهمی زنگ داره گوشیت؟ مادر کجایی؟ جان لیلی -

 :بود فرهام، گرفتم بیبی دست از رو گوشی و اومدم بیرون افکارم از

 ؟الو -

 .فرهامم! کوچولو خانم سالم -

 . انداختم نگاهی نیم بود شده خیره بهم تعجب با که بیبی به و نشست لبام روی لبخند

 .فرهام سالم -

 . بگم بهش رو ایجمله همچین نداشتم دوست! نگفتم ولی! ها رفتی نمیشه ساعت دو یکی بگم خواستم

 . اومد تلفن پشت از نفسش کردن فوت صدای

 ؟ خوبی شما! خانم لیلی خوبم منم -

 به، تسوخ کمی اممعده ولی شم بلند کردم سعی، بودم شده خیره بهم نگرانی با همونجور بیبی. گرفتم رو اشتیکه

 به تلفن پشت از که فرهام فریاد بلند صدای، کشیدم پوفی. بستم هم رو در و اتاقم توی رفتم و شدم بلند جام از سختی

 .بیام خودم به تا شد باعث رسیدمی گوشم
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 :کشیدم آهی، نبود حواسم اصال! فرهام ببخشید وای -

 از .زنهمی بد نفوسِ اشهمه! برم تونمنمی هم بیرون یه دستش از! دهمی گیر بهم خیلی روزها این بیبی دونیمی -

 ؟ شنوا گوشِ کو ولی نیست خوب برات استرس گممی بهش هی شدم بیماریش متوجه که موقعی

 :گفت و کرد ایمردونه یخنده تک فرهام. دوختم بیرون به رو نگاهم و پنجره لب رفتم

 . باال بزنیم بیبی برای رو آستینمون که وقتشه پس -

 .کرد کُپ تلفن پشت لحظه یک فرهام کردم احساس، بلندم چیِ گفتن با

 ؟ کنیمی باور چرا تو، دختر گفتم چیزی یه! خب خیلی -

 :گفتم و کردم تر زبون نوک با و لبام؛  انداختم شاهوردی یخونه بزرگ باغِ توی درخت به رو نگاهم تلخی اوقات با

 ! گفتی منتظره غیر خیلی؟ دونیمی آخه -

 . خندید

 ؟ کنهمی خواستگاری دختر یه از جوری چه خواستگار یه اونوقت -

 ؟ کرده خواستگاری بیبی از کی حاال! داره فرق بیبی یقضیه اوال -

 :پرسیدم همین برای، شدم نگران کمی. نزد حرفی

 ؟ فرهام -

 . بگو! آبجی جانم -

 پدرِ ولی نبود خوب زیاد برادراش با بابام اینکه با، بود پشتم داداش یه مثلِ چون داشتم دوست رو هامفر، زدم لبخند

 . بود دیگه چیزِ یه براش فرهام
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 ؟ بگی خواستیمی چیزی! شمام با لیلی -

 :شدمی تموم داشت گوشیم شارژ چون کنم خداحافظی خواستممی، شدم بلند جام از و اومدم خودم به

 .همراهت به خدا، داداشی نه -

 .خدانگهدارت -

 تعجب یجا برام، کردم وصل رفته در زوار پریز یه به اتاق یگوشه که قدیمیم شارژر به رو تلفن، کرد قطع رو تلفن بعد و

 هچک سقفش از آب اینطور که داره ساختمونش باالی یطبقه تو ایخونه همچین یه! ثروت همه این با شاهوردی! داشت

 ؟! کنهمی

 .شدم بلند جام از و، کشیدم عصبانیت سر از پوفی

 . دادمی نشون رو ربع و پنج، انداختم اتاق دیواری ساعت به نگاهی

 ! مژده با قرارم پس! نه، ایستادم سرجام سیخ دفعه یک

 ، شدمی دلخور دستم از مطمئنا، بذارم تنها قلبیش بیماری وجود با رو بیبی تونستمنمی که من! اوف

 .رفتم فرو فکر به و گذاشتم امچونه زیر رو دستم و نشستم تختم رو

 یببی برای دلم هم ور یه از، کردممی عوض هوایی و حال باید و بودم نرفته بیرون که بود وقت خیلی؟ چی خودم پس

 ! سوختمی

 .خورد اتاق در به ایتقه

 ؟ بله -

 .شدمی کاری روغن حتما باید، داشت مشکل لوالهاش، شد باز مانندی قیژ صدای با در

 .گذاشت در چارچوب روی و دستش کنان هن هن بیبی
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 .مادر روضه برم خواممی خانم اعظم با، لیلی - -

 .زدم لبخند

 .بیرون مژده با برم خواممی هم من آخه، خوب چقدر؟ جدی! اِ -

 . باال آورد کردن دعا معنی به و دستاش

 . جلوتر کشید رو چادرش و برد فرو اشیقه توی رو گردنش و نکنی قبول ترسیدممی، شکر رو خدا پس -

 ! بیا زود! مادر باش خودت مواظب، جان لیلی رفتم من پس -

 و رنگ مشکی مانتوی، رفتم اتاق یگوشه یسوخته ایقهوه کمد سمت به و دادم سر بلندی سالمتِ به سرخوشی لحن با

 . کردم پام همرنگش شلوار همراه به رو امرفته رو

 . بود شده کش نخ، افتاد شلوار یپاچه یگوشه به نگاهم

 از برخ و شد بلند پذیرایی در شدن بسته صدای، شدم خیره رنگم عسلی هایچشم به و باال آوردم رو سرم. کردم بغض

 .داد بیبی رفتن

 بیبی و مژده به باید و کردمی پف هامچشم چون کنم گریه خواستمنمی، چکید دستم روی چشمم یگوشه از اشکی قطره

 .کردم پاک دستم پشت با رو هاماشک. دادممی پس جواب

 ، نبودم مو ریختن بیرون و بازی قرتی اهل، کردم شونشونه آروم آروم و کشیدم موهام به رو بُرسم

 . برداشتم بود توش وسایل سری یک و پول خورده یه که رو کیفم اخر در و انداختم سرم روی و مشکیم شال

. دمسرکشی الجرعه و کردم آب پرِ رو توش و برداشتم رو استیل لیوان، رفتم اشپزخونه سمت به و بستم رو اتاقم در

 . شد بلند آیفون اف اف صدای همزمان
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 زنگ روی رو دستش شعورمبی یمژده، گذاشتم شویی ظرف سینک توی رو اون و کردم دور لبم از رو لیوان یلبه

 !اَه! کردنمی ولم و بود گذاشته

 . اومدم! دیوونه خب خیلی -

 . انداختم کفش نوک به کوتاهی نگاه، آوردم در کفشی جا تو از رو هامکفش و کردم باز عجله با رو پذیرایی در

 فشمک به رو واکس سرسری، بیرون کشیدم جاکفشی تو از رو واکس تند تند و کشیدم آهی، بود شده ساییده نوکش

 .کشیدم

 ! کنه خیر به خدا رو امروز -

 .پایین رفتم ها پله از آهسته و کردم قفل رو خونه در

 ؟ کجا -

 :گفتم دارم نگه آروم تونستممی که حدی تا رو صدام، بود بادیگاردهاش از یکی، برگشتم وحشت با

 .جهنم بردن رو فضول -

 . نیاری در رو حرصم خواستیمی! چه من به، شد ساییده هم روی خشم از که دیدممی رو هاشدندون

 :غرید که برگردوندم ازش رو روم قهر حالت به

 .کنم هماهنگ آقا با باید -

 :چشاش تو زدم زل گستاخی با و سمتش برگشتم خشم با سری این! درد

 ...گُنـ شکم فطرتِ پست اون از نه و تو از نه آمدمون و رفت برای هیچکدوممون! بی بی نه من نه -

 . بلندتر! نشنیدم -
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 . لرزیدمی پام و دست و بودم ترسیده حسابی! دهنم توی کوبیدمی داشت قلبم. ایستادم جام سر سیخ

 .بمونه کاره نصفه نیست خوب؛ کن تکرار رو حرفت بلندتر گفتم -

 ! بزنم حرفی تونستمنمی چون بودم شده الل انگار، پایین انداختم ترس با و سرم

 !بگیری اجازه من از قبلش باید بیرون بری خوایمی اگر -

 ؟ شد شیرفهم:کشید فریاد و

 :گفتم بشنومش تونستم زور به هم خودم که آرومی صدای با، بیوفتم پس بود نزدیک

 ! بله -

 . رفتممی ترعقب هی ترسم از هم من، میشه ترنزدیک داره کردم احساس، داد سر بلندی یقهقهه

! خوابیب حتی و شی بلند، بشینی که منه دستِ، مونیمی برده مثه اینجا تو! گممی چی ببین کن وا رو هاتگوش خوب -

 ؟ فهمیدی، کنن اطاعت من از باید افرادم تموم پس منه یخونه اینجا

 .لرزید بدنم چهارستون که گفت بلند اونقدر رو فهمیدی

 .کنی گم اینجا از رو گورت تونیمی هم حاال -

، بودم تنفرم ازش، کشیدم پایین سمت به رو دستگیره سریع و نکردم مکثی هیچ، داشتم نگه گلوم توی رو امخفه هق هق

 ! متنفر

 . ترکید بغضم بیرون اومدم خونه از تا

 . اومد من سمتِ به تعجب با، بود من منتظر و داده تکیه ماشینش به که دیدم رو مژده لحظه یه

 ؟! شده چی؟! لیلی -
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 .نشه نگرانم تا بزنم لبخند کردم سعی و دادم تکون نیست چیزی معنی به رو سرم

 .کردی جونم نصفه!  دیگه بگو -

 :گفتم ای گرفته صدای با

 .گممی بهت،  بریم -

 .برد رنگش آلبالویی 612 سمت به رو من مبهوت و مات و داد تکون رو سرش بود نفهمیده چیزی قضیه از که مژده

 .پیچید امبینی تو مژده شیرینِ و خوشبو عطر بوی همزمان، نشستم ماشین تو آروم، کرد باز برام رو شاگرد در

 ژدهم و شد باز ماشین در ناگهان، برداشتن بود داشبوردش روی که کاغذی دستمال از برگ یه پایین انداختم رو سرم

 :نشست توش

 ؟چته نگفتی! لیلی سالمعلیک -

 ! بود برداشته رو ماشین کل فینم فین، باال انداختم رو سرم

 ؟ چرا گریه؟ چته عشقم -

 ! شدم خیره هاشبازی مسخره به، باال گرفتم رو سرم و زدم لبخند، اشک همه اون میون

 ؟ شده چی بگو حاال! خندوندمت راحت؟ امخوبی پسر دوست چه دیدی -

 :کرد قدیم غیرت با مردهای شبیه رو لحنش

 ؟ خندیده ما عیال ریشِ به کی -

 . شد بلند اشخنده صدای که اشکله پس زدم، آزادم دست با

 . مرض -
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 :گفت و کرد صاف رو صداش شد تموم که خندیدنش

 ! تو کردی جونم نصفه؟ یانه شده چی گیمی -

 ! خیالشبی: گفتم امگرفته صدای با

 مالیدم و دستم. کرد بازوم نثار محکمی نیشگون

 . ها دسته! بیشعور نشی ذلیل -

 ! پائه کردم فکر من اِ: گفت ایمسخره لحن با

 یشاهورد که بگم مژده به نداشتم دوست، کردم پاک باهاش رو هاماشک و کندم کاغذی دستمال از ایبرگه باز، خندیدم

 . شدمی جمع هامچشم تو اشک یادآوریش با چون بیافتم شاهوردی یاد خواستمنمی، زده بهم رو هاییحرف چنین

 ؟ کجاست بیبی لیلی گممی -

 . روضه رفته قدیمیش هایدوست از یکی با -

 ! بیای تو شده راضی جوری چه میگم! آها -

 :گفتم مژده به رو همین برای، گرفتمی امگریه داشت باز، چسبوندم شیشه به رو سرم

 ؟ نداری آهنگ ضبطت این تو -

 :انداخت ضبط به کوتاهی نگاه

 ؟ بذارم خوایمی، دارم چرا -

 :پیچید ماشین فضای تو آهنگ صدای، کردم نگاه بودن آمد و رفت حال در که مردمی به و دادم تکون رو سرم

 فروپاشی به رسیدم امروز چرا که نیست مهم
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 باشی باعثش تو فقط که دردی با آرومم من

 نخوابیده عشق این تب میبینم که اینه مهم

 میده نشون عالقمو میگم که چیزی هر هنوز

 نمیذارم خبر بی تو از رو خودم گفتم بهت

 دارم مشترک رفیق تو با چقدر امروز ببین

 میبازم چیزمو همه دارم تو واسه اینکه با

 میسازم اسطوره دارم تو از شرایطم این تو

 میسازم اسطوره دارم تو از شرایطم این تو

 ! اومدنمی هم بیرون عصر هوای خنکی تو مردم اما بودیم تابستون وسط اینکه با!  بودن خرید حال در همه

 ؟ ببریمون خوایمی کجا! مژده راستی -

 ، انداخت بهم نگاهی نیم

 برم ایدب شام چون کنمنمی مهمونت شام که ببخشید البته، کنم مهمونت عصرونه یه قراره! رستوران بریم خوایممی -

 . کنممی دعوت شام واسه روز یه و بیربی و تو انشااهلل! جایی

 . بازوش به زدم

 ! دیوونه! بابا برو -

 . دارین حق خیلی گردنم به بیبی و تو! دیگه نه -

 . زد نیشخند که کردم نگاهش چپ چپ
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 ؟ هست چی عصرونه این مناسبت حاال -

 ! فهمی می، نکن فضولی -

 . دادم گوش آهنگ به فقط و بستم و هامچشم، شدم بیخیالش

 نیستم کجام االن من اینکه فکر تو اصال دیگه

 نیستم التیام فکر به کردم زندگی زخمت با

 کم چند هر دارم رو تو شهریم یه تو که اینه مهم

 شم رد نزدیکیات از میتونم کردنت بو واسه

 نمیذارم خبر بی تو از رو خودم گفتم بهت

 دارم مشترک رفیق تو با چقدر امروز ببین

 میبازم چیزمو همه دارم تو واسه اینکه با

 میسازم اسطوره دارم تو از شرایطم این تو

 میسازم اسطوره دارم تو از شرایطم این تو

 .  رسیدیم-

 یادهپ آروم و کشیدم درو یدستگیره، دادم ماساژشون دستم با کمی، بینممی تار کردم احساس، کردم باز رو هامچشم

 جاها از خیلی رو رستوران این یآوازه، انداختم رستوران به نگاهی، کرد قفل رو ماشین مژده شدنم پیاده محض به، شدم

 . بود گرون و افتضاح العاده فوق هاشقیمت اما بود معروفی رستوران، بودم شنیده

 اخم اب مژده، اومدم بیرون افکارم از کسی توسط بازوم گرفتن نیشگون حس با، بودم شده خیره رستوران به تعجب با

 :بود شده خیره بهم
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 ؟ چیه -

 :کرد نگاهم شده گرد هایچشم با

 . تو بریم بیا؟ کنیمی برانداز رو دیوارها و در داری هامنگول عین چرا چته -

 ...ولی رفتیممی ساده رستوران یه به غذا خوردن برای همیشه مژده و من، پایین انداختم رو سرم

 ! تشدید رو اممعده درد و کرد باز رو اشتهام غذا بوی. شدیم رستوران وارد

 . بخورم چیزی بتونم بودم امیدوار

 . کرد انتخاب نشستن برای رو میز ترین ایگوشه مژده

 . شد خیره دستش هایانگشت سیاه الکِ به بعد و

 تو یشَک یه، کردم نگاه بودن ریخته اکلیلی هایقلب رو دورش و بود مشکی رنگ به که شیشه زیر ساتن یپارچه به

 ؟زیرزمین بود اومده چرا پس، بشینه باال رستورانِ فضای همون تو تونستمی راحتی به مژده، افتاد وجودم

 از خیلی جاها از بعضی حتی، عجیب و شیطانی های پوستر با و مشکی اشهمه، انداختم نگاهی سالن دیوارهای و در به

 ...اما، شدمی دیده پرستی شیطان هایعالمت

 شناسینمی و نیستی بلد رو جایی وقتی، خنگول آخه بگه بهش نیست یکی! بود ترسیده هم اون انگار، کردم نگاه مژده به

 ؟ ریمی چی برای

 ؟ مژده -

 . بود کرده قالب هم به میز روی رو دستاش و پایین بود انداخته رو سرش

 ؟هوم -

 .کشیدم پوفی
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 .دیگه کنجکاویه ولی نکنم فضولی من بود قرار؟ بگی اینجارو به اومدنمون علت شه می -

 .دوخت هامچشم تو رو مشکیش هایچشم و باال آورد رو سرش

 . گممی -

 . کرد تر زبون نوک با و لباش

 .بود گارسون ظاهرا، شد میزمون نزدیک جوونی پسر، موندم منتظر

 ؟ دارین میل چی -

 :گفت مژده که بزنم حرفی خواستم

 . کامل یعصرونه یه -

 ؟بزنم حرفی من ذارهمی مگه! درد

 !پوف

 ؟ گردیمی کار دنبال هم هنوز تو لیلی -

 :گفتم و باال انداختم رو هامشونه تفاوت بی، کردم نگاه بهش و باال آوردم رو سرم سریع جمله این گفتن با

 ؟ چطور، آره -

 . داشت تردید جمله این گفتن برای انگار، پایین انداخت رو سرش

 ! باال حقوق با هم اون، کردم پیدا کار برات -

 :گفتم خوشحالی لحن با، بودن کرده تزریق وجودم به رو شادی تمام انگار لحظه اون تو

 . مژی نوکرتم! گرم دمت بابا -
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 :گفتم و کردم نوازش رو کمرش پشت آروم. کنارش رفتم و شدم بلند میز سر از. نبود خوشحال، اون اما

 :گفتم و دادم فشار هم روی محکم و هاملب؟ شدی ناراحت چرا؟ مژی -

 ؟ شده چیزی -

 که گرفته صدای با، لرزیدمی هاشچشم مردمک؛ شدم خیره بهش هم من، شد خیره هامچشم به و باال آورد رو سرش

 :گفت کرده بغض بود معلوم

 ؟ نه. لیلی امبدی دوست خیلی من -

 .بزنم لبخند کردم سعی

 ؟ چرا! دیوونه نه -

 اون اجمحت دیگه تا گرفتممی خونه یه براتون! کنه کار بیبی، کنی کار تو ذاشتمنمی که داشتم پول اونقدر کاش -

 . نباشین بدبخت شاهوردی

 :زدم لبخند بغضم میون. کردم بغض

 اینطور بیبی و من زندگی ذارمنمی! کنممی کار. خودمه دستِ تقدیرم و سرنوشت. خودمه تقصیر! نیستی بد تو. مژده نه -

 .بمونه

 . زد لبخند بغضش و اشک میون هم اون

 . چید میز روی رو اونا، بود کرده حاضر رو سفارشات یهمه گارسون، نشستم جام سر و برگشتم

 ! بود عالی اشمزه، خوردم و گرفتم سبزی پنیر و نون لقمه یه اول، شدیم خوردن مشغول

 ؟ لیلی -
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، کنهمی نگاهم لبخند با داره دیدم و باال گرفتم رو سرم خجالت با، بودم نشده مژده متوجه اصال و بود پایین سرم! وای

  ؟رفتمی مگه حاال، بچپونم دهنم تو درست رو املقمه کردم سعی! بود نخورده هیچی من دیدن با بیچاره کنم فکر

 . کشیدم سر و آب، دستم به داد و ریخت آب لیوان یه برام، داخل کردمش زحمت هزار با

 ، بود لباش روی هنوز لبخند

 ؟ بیای بر کار این پس از تونیمی -

 :گفتم تعجب با

 ! نگفتی بهم که تو؟ کاریه چه، هوم -

 .زد پوزخند

 .بشی شرکت یه منشی باید داد ادامه مکثی از پس و منشی -

 ؟چی شرکتِ - 

 :گفت تفاوتی بی با و انداخت باال ایشونه

 .گردنمی کار یسابقه با منشی یه دنبال، ایناست کامپیوترو لوازم پخش شرکت گفتمی نازنین ولی! دونمنمی -

 :پرسید نگرانی لحن با، کمرم به زد محکم و کنارم اومد. افتادم سرفه به

 ؟شد چی -

 ،کردم باز رو درش و گرفتمش سریع، گرفت سمتم به بود میز روی که رو معدنی آب بطری فرز و تند

 .کردنمی نگاه ما به داشتن همه. گذاشتم لبم روی و بطری یلبه

 .بود کرده ریز و هاشچشم و بود ایستاده کنارم مژده، کردم دور لبم از رو بطری خجالت با
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 :گفتم ایخفه صدای با

 !دیوونه ندارم کار سابقه که من ولی -

 ،کرد درشت و هاشچشم

 !نگو دروغ -

 .کردم کار شاهوردی برای هم زندگیم اول از! ندارم مابقه سابقه من تو جونِ به -

 .نشست صندلی روی مبهوت و مات بعد، بشه زمین به افتادنش مانع تا گذاشت میز روی رو دستش

 .پایین انداخت و سرش و صورتش روی گذاشت رو دستاش

 !لیلی وای -

 ،نیست زوری که کردن کار! رمنمی فوقش خب؟ چیه -

 :زد داد بلندی تقریبا لحن با، برداشت صورتش روی از عصبانیت با رو دستش

 فکر، متوئ فکر تو اشهمه که بگو و من؟ چاه ته افتادین بیبی با ویر هیرو این توی که نیست مهم برات اصال یعنی -

 .کنم پیدا نجات شاهوردی یخونه از تا کن پیدا کار برام گفتینمی خودت مگه، اَمبیبی

 .میز روی زد مشت با

 ؟نبودی تو -

 .نشست سینه به دست و زد پوزخند

 .نداره ربطی هیچ من به دیگه! بکن داری دوست هرکاری! درک به اصال -

 .شد بلند میز سر از و برداشت رو کیفش
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 !گذاشت تنها بهت همه این میون و من و

*** 

 و بغض ببین بیا، بزن زل هامچشم تو

 ؟تخسو منه تو بودی دیده اینطوری حاال تا

 ؟بشم داغون اینقدر که بودی دیده حاال تا

 :گفتم بود راننده که جوونی مرد به رو، بود مخم رو ماشین ضبط صدای

 ؟کنین کم رو ضبط صدای میشه، ببخشید آقا -

 هوا، دوختم چشم امشب تابان ماهِ به پنجره پشت از! هه، کرد کمتر رو صدا و برد ضبط سمت به رو دستش، کرد سکوت

 .بگیره بارون بود ممکن لحظه هر و بود گرفته و ابری

 شاید، رفت و کرد ول راحتی به رو من! مژده از این و بود نزده زنگ بهم اصال که بیبی از اون، نبود اونجا من دلی اما

 ...و اونجا رفتیم چرا نپرسیدم اصال، بود من تقصیر کال. نه که شاید! بود خودم تقصیر

 ؟کنین راهنمایی میشه، نیستم بلد پنج و بیست کوچه من خانم -

 .کرد متوقف خیابون کنار رو ماشین و کشید پوفی، خورد زنگ موبایلش که بزنم حرفی خواستم

 .لحظه چند، شرمنده -

 .بود راستش جیب تو، کرد پیداش، گشتمی موبایلش دنبال

 دهش خیره حرکاتش به همونجور، کرد لمس رو عالمتی و زد لبخند بود افتاده موبایل یصفحه روی که اسمی دیدن با

 !بودم

 ؟خوبی، عزیزم سالم -
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 .بشنوم واضح رو صداش تونستممی که بود بلند اونقدر خطش پشت مخاطب صدای

 .بودم شده خیره بهش تعجب با، نیومد در ازش صدایی لحظه چند از بعد

 ؟کجاست االن یلدا؟ گیمی چی -

 .نبود خودش دست انگار، زدمی داد داشت دیگه

 ؟چی یلدا حال؟ چی بچه حال؟کجاست االن -

 .رهمی دست از داره امبچه بیا خدا تورو گفتمی و زدمی داد فقط تلفن پشت نفر اون

 کیفم ندلبخ با، کردم باز آهسته درو و گذاشتم شاگرد صندلی روی رو کرایه پول نبود بهم حواسش اون وقتی، زدم لبخند

 و بود کوچه دو بین بودم ایستاده من که جایی، انداختم نگاهی نیم هاکوچه اسم به و کردم جا جابه امشونه روی رو

 یکتار هوا، برداشتم قدم محکم و آهسته همین برای! بود نمونده چیزی، بود یکم و بیست یکوچه امروبرویی یکوچه

 .زدم لبخند. نبود اونجا دیگه جوون مردِ اون ماشینِ، برگشتم عقب سمت به، بود شده

 ایگوشه مینه برای، بشینیم خونه روبروی پارک تو بریم و بزنم زنگ بیبی به تا گرفتم تصمیم زدممی قدم که همونطور

 ،بود نیم و هفت، ساعت به افتاد نگاهم، آوردم در کیفم تو از رو گوشیم و ایستادم

 کارمون هب کاری بود گذاشته هم رو غذاش بیبی چون کنم فکر، باشیم خونه از بیرون تونستیممی ربع و هشت ساعت تا

 .نداشت

 .داد جواب بوق تا سه از بعد، گرفتم رو خونه یشماره

 ؟الو -

 .انداختم اطراف به نگاهی نیم

 ؟ایخونه، بیبی سالم -
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 ! باشه بیرون خواستممی پ ن پ

 .امخونه، مادر آره -

 ، انداختم اطرافم به سرسری نگاه

 ؟! بشینیم پارک تو میای -

 !آقا فقط! خدامه از که من مادر -

 ؟آخه داره ربطی چه اون به اصال! بیبی وای -

 :گفتم امشده جمع صورت با

 ! نشستم پارک تو. منتظرتم -

 .جان لیلی باشه -

 دلم؟ هست کی شاهوردی انگار. بود آقا آقا زبونش ورد اشهمه؟ کردمی ول مگه هم بیبی! اوف، کردم قطع رو تماس بعد

 .نشستم هاشچمن توی و پارک سمت رفتم! کردمی بیشتر رو دردم هم بیبی که بود پر شاهوردی دست از کم

 . خداجون آخ

 الاص؟ مونده زمان چقدر اونروز تا یعنی؟ کنیم زندگی راحت راحتِ بیبی و من که میشه کی؟ میشه تموم من درد کی

 ؟هست روزی چنین

 .بود کامل امشب، شدم خیره ماه به و گرفتم آسمون سمت به و سرم

 ! وای -

 بی صدای که شم بلند جام از خواستم، ترسیدم، بود پوشونده رو چشمم که گذاشتم دستی روی رو دستم وحشت با

 :خورد گوشم به ترانه یمزه
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 !سُک سُک -

 :گفتم عصبانی همونطور

 . ترسوندیم دختر نشی ذلیل؟ هنوز تو نخوردی موش مرگ -

 .کشید بودن اومده بیرون شالش از که موهاش به دستی و خندید

 .چسبهمی خیلی خیلی تو ترسوندن؟ دونیمی آخه -

 ؟ جدی! اِ: گفتم شده جمع صورت با

 .اوهوم -

 .روش گذاشت رو دستش که کردم بازوش نثار نیشگونی

 ! نکشتت خدا، لیلی سوختم! آی -

 :گفتم و زدم چشمکی

 ؟ شناختینمی رو لیلی نکنه، دیگه اینیم ما -

 .نشست ها سبزه رو کنارم و خندید

 .زدم لبخند درخشیدمی ماه نور زیر که صورتش به

 ؟ ندیدی آهو؟ چیه -

 .خندیدم

 ؟ نبود ازت خبری؟ بودی کجا مدت این تو؟ ترانه اومدی تو باز -

 .بود سرگرمیش انگار، کند رو هاچمن نوک دستش با و زد لبخند
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! هم به ریزهمی هم همون، نداری که هم حسابی درست پعده معده، زنیممی شیمی پا بگم بهت االن، بابا کن ول -

 .گیرهمی مارو ییقه میاد بیبی سری اون مثل اونموقع

، اشتمد دوستش خیلی؛ پارک همین توی هم اون. بودیم شده دوست باهم که شدمی یکسالی البته، بود خوبی دختر. افف

 ! مژده از بیشتر حتی

 :گفتم و دادم چینی امبینی به

 .کردی جونم نصفه؟ شده چی بگی میشه -

 :گفت بود هاشچشم تو که وحشتی و ترس با

 ؟ نکشیم دیمی قول -

 .بشه مطمئن تا دادم تکون تمام آرامش با و سرم

 . خب خیلی -

 . داد قورت رو دهنش آب بعد و

 ! شانس خشکی به ای.شد اضافه جمعمون به بیبی که بزنه رو حرفش یادامه خواست

 بیبی تیوق لحظه چند از بعد، کرد بش و خوش خیلی بیبی با و شد بلند هم ترانه، کرد ذوق حسابی ترانه دیدن با بیبی

 ! بزنمش داشتم دوست، کنه تموم بیبی با رو زدن حرف تا شد راضی هم خانم ترانه، نشست

 . بگی بهم رو چیزی یه بود قرار، جون ترانه خب خیلی -

 .زد زل هامچشم تو خاصی تعجب با

 ...چیزه خب -

 ؟ شده چیزی گفت بهم سر با و شد بدل و رد ترانه و من بین تعجب با بیبی نگاه
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 .باال انداختم رو سرم

 . کردم نامزد من راستش، خب -

 :زدم داد بود توانم در که حدی آخرین تا

 ؟چی -

 :گفت خندهمی داره ریز ریز بود معلوم که آرومی صدای با و کرد بازوم نثار مشتی

 .فهمیدن همه! تریواش، بابا خب -

 :گفت من از زودتر بیبی که بزنم حرفی خواستم

 ؟ نگفتی ما به چرا پس؟ کِی؟ مادر کردی ازدواج -

 .بیرون زدنمی حدقه از داشتن تعجب از هامچشم، بود کرده تعجب کلی هم بیبی

 .ندم نشون عصبانی رو خودم کردم سعی. شد هاچمن کندن مشغول و پایین انداخت و سرش کالفگی با ترانه

 . شد چی ترانه -

 .کرد کج و سرش ایبامزه یقیافه با و آورد در چشمک حالت به رو هاشچشم از یکی

 . بدین امون، بابا گممی -

 باالخره که دوختیم چشم بهش منتظر همونجور هم بیبی و من، داد مالش رو اششونه و گفت آخی، اششونه به زدم

 :کرد باز زبون

 اوناهم؛ امهباب دوست پسر شرکتمون رییس بدبختیم از، رفتیم اینا بابام همکار با، شمال رفتیم که پیش وقت چند -

 ...دیگه بعد، اومدن
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 . بود عاشقش و گفتمی رو اسمش همیشه که پسری همون، کامران، بودم بهت تو، کرد قطع رو اشجمله

 .رسید عشقش به آخر ترانه پس، نشست هاملب روی لبخند

*** 

 :بود فرستاده دیوونه یدختره، خندیدممی ترانه هایاس ام اس به داشتم

 ؟ میخواهد چه زن، کردم تایپ گوگل سرچ تو رفتم "

 ". جستجوایم حال در همچنان ما: داد پاسخ دقیقه ۰۲ از بعد گوگل

 :نوشتم براش خنده با

 ؟ داره دوستت گفت بهت جوریچه کامران راستی گممی، تری بسه -

 :گرفت نادیده رو امجمله رانگا

 ؟ میای هم تو، بیرون برم کامران با خواممی فردا لیلی -

 . فرستادم براش خنده عالمت

 ؟ امکارهچه من بیرون بری خوایمی نامزدت با تو! دیوونه -

 ؟ میای، گفتم شوخی بی -

 .عزیزم نه -

 ؟ رفتممی باهاش چی واسه من! بودا دیوونه

 .شمامی ناراحت، خدا رو تو دیگه بیا -

 . کردنمی ول دادمی گیر اوفف
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 ! منتظرتم، خدا رو تو دیگه بیا -

 . خدایی بود بد حالش! بابا ای

 :کردم تایپ براش سریع

 . جون ترانه نه -

 ! مغروره و خشک خیلی، رمنمی بیرون کامران با تنهایی من، بیا یعنی بیا گفتم اِ -

 ! نبود درست، خب ولی بیرون برم همراهش داشتم دوست البته! بودا ایدیوونه، خندیدم

 ! جون خدا اوف، کشیدم بلندی یخمیازه و بیرون اومدم چت از کال دیگه

 ، شدم خارج اتاق از و کشیدم رو اتاق در یدستگیره، شدم بلند جام از و تخت رو گذاشتم رو گوشیم

 ! نشستم کنارش و رفتم لبخند با، کردمی خرد رو هازمینی سیب داشت و بود آشپزخونه تو بیبی

 ؟ چطوره من بیِبی -

 :گفت و پاشید لبخند صورتم به

 ؟ گذشت خوش بیرون رفتی مژده با! راستی! مادر خوبم، خدا شکر -

 . بیبی کن ولش -:گفتم و توهم و کشیدم و ابروهام مژده آوری یاد با

 ؟ جان لیلی شده چیزی -

 :اومد یادم چیزی یه که اتاقم سمت برم خواستم می. شدم بلند و باال انداختم و سرم

 ...شاهور غذای گممی بیبی -

 ! بود رفته یادم مادر وای ای -
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 ، شد خیره من به نگرانی با و اشگونه روی زد آروم دستش با

 ؟ مادر کنیم چیکار حاال -

 :گفتم و باال انداختم و هام شونه تفاوت بی

 . بذاری سوپ براش امشب بود قرار، دونم نمی -

 ایه مبل روی و رفتم لبخند با، بشه گرم تا گاز روی گذاشت رو دیشب سوپ و کرد باز رو یخچال در. داد تکون و سرش

 هب بار یه سال همه این از بعد چرا! گفتمی راست. اومدنمی فرود سرم تو پتک مثل مژده هایحرف، شدم ولو پوره پاره

 هیچ هک من ولی. مدرک یا باشی داشته تجربه باید گفتنمی رفتممی هرجا، خب ولی؟ نبودم بیبی و خودم اسایش فکر

 .نداشتم رو کدومش

 ...خب ولی، زد سرم به فکری یه

 . کن آماده براش ببر رو این، مادر بیا -

، داد زشنوا رو مشامم جو سوپِ بوی، کشیدم بو رو غذا بلندی نفسِ با گرفتم دستش از رو قابلمه و شدم بلند مبل رو از

 ؟!کردی چه! بیبیwow: گفتم و انداختم پایین و باال رو ابروهام

 :گفت شوخی لحن با و خندید

 ! نکرده بیرونمون اشخونه از تا ببر، جان لیلی تو دست از ای -

 .بردم اشخونه دم تا رو غذا لبخند با

 .جان عزیز نریزی باش مواظب -

*** 

 . شد بلند قفل توی کلید چرخش صدای که کردم پاک میز روی یپارچه با رو هامدست
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 .برداشتم هم رو قابلمه و اُپن رو گذاشتم رو دستمال سریع

 ! کردم نگاهش تعجب با. بود پایین سرش و بود برده فرو ایشقهوه پالتوی جیب تو رو هاشدست

 . انداخت بهم کوتاهی نگاه و باال آورد رو سرش کوتاه ایلحظه

 ... دیگـ خب، کردم حاضر رو غذاتون -

 .دارم کارت، بمون -

 ! شهبا داشته کار من با که بود نشده حاال تا، کردم نگاهش مبهوت و مات؟! چی یعنی؟! داره کارم، شدم میخکوب سرجام

 . اتاقم تو بیا -

 ! انشااهلل کنه خیر به خدا. رفتم اتاق داخل به همراهش و دادم تکون رو سرم منگ و گیج همونجور

 . باشه گوشم بزرگم یتیکه این از بعد کنم فکر دیدم من که اینجوری

 . نوشتمی چیزی ایبرگه رو و بود پایین سرش، بودم ایستاده اتاقش وسط بالتکلیف

 :گفت و کرد اشاره صندلی به، باال گرفت رو سرش دادو تکونی یه مبارک یکله به دقیقه چند از بعد باالخره

 . بشین -

 . کردم نگاهش و نشستم صندلی روی اکراه با

 . کرد قالب هم تو رو هاشدست و میز روی گذاشت رو پوشه، توش گذاشت رو هاشوبرگه آورد در ایپوشه کیفش تو از

 زخندیپو... البته و کشینمی زحمت برام دارین بیبی و تو سالِ همه این اینکه! کنم شروع کجا از باید دونمنمی. خب -

 : داد ادامه و زد

 ! وظیفتونه -
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 . اومدمی بدم ازش چقدر اَه اَه، ایعقده مرتیکه

 . شد ساختمون بیرونِ به خیره، رفت پنجره سمت به و شد بلند صندلی روی از

 ... اما شدم مهربون چقدر بگی شاید، کنم چینی مقدمه خوامنمی -

 :زد زل هامچشم تو و سمتم برگشت

 . هفته سه زیاد احتمال به، آمریکا برم کوتاه مدت یه برای خواممی -

 ! بدبخت ایعقده؟ بدی من به رو رفتنت آمریکا خبر اومدی! درد

 .بگو رو حرفت یبقیه! چه من به یعنی که هاشچشم تو زدم زل گستاخی با

 :داد ادامه

 . باشین رفته اینجا از تبیبی و تو باید اومدنم از بعد -

 ؟ چی -

 .قلبم! وای، بیبی و من یعنی... یعنی، نشست پیشونیش روی غلیظی اخم

 ؟ چیه منظورتون -

 .ببینمتون اینجا نباید دیگه اومدنم از بعد، گفتم که همین -

 :میز روی کوبید رو پولی هایبسته میز زیر از و شد خم

 .کشیدین برام سال چند این تو که زحمتی پاس به هم این -

. رسهمی روزی همچین باالخره دونستممی! اومد بدم ازش، رفتممی عقب عقب بغض با، بود چسبیده گلوم بیخ بغضی

 .کنهمی بیرون اشخونه از رو بیبی و من باالخره میدونستم
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 .بردار رو پول هایبسته -

، سوزوند ور قلبم بیبی یاد که بدم پس رو پول خواستم! داشتمبرنمی رو این پول اجبار به که داشتم اگر! نداشتم پولی

 ... ولی بود کم هرچند

 . چرخوند باهاش رو مسخره زندگی یه شدمی شاید

 . نکردم ازش هم تشکری هیچ و برداشتم رو پول

 لیک صورتم دیدن با و کرد باز رو در بیبی که زدم در، زدم پس دستم پشت با رو هاماشک و کردم یکی تا دو رو ها پله

 . شد نگران

 . گفتم براش رو ماجرا کل هم من

، گرفتم ور بازوش سریع! ترسیدم، بشه افتادنش مانع تا گرفت در چارچوب به رو دستش. بود شُک تو دقیقه چند بیبی

 ؟! چی کردمی سکته بازم اگر

 ! تو بریم جونم بیبی! بیبی -

 .بردم تر باال رو صدام، رفتمی حال از داشت

 ! بیبی، تو بریم بیبی! بیبی -

 ببرمش ات کنه کمکم که نبود کسی شب موقع این؛ ترسیدم می. بگیره رو دستم تا کرد سعی، بود آزاد که دستش یه با

 . بیمارستان

 . بشه بسته تا دادم هل پام پشت با درو، تو بردمش و گرفتم رو کتفش زیر

 . نشه هست که اینی از بدتر حالش بیبی تا میاوردم زبون به ترس با رو جمالتم یهمه
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 هایچشم به و ایستادم منم، وایستا معنای به آورد باال رو دستش کف، نشست روشون آروم. مبل سمت بردمش احتیاط با

 . زدم زل نداشتن سویی هیچ دیگه که بیبی

 . بود سرد سردِ، فشردم دستام تو رو هاشدست

 . بودم شده قبل از ترنگران

 :کردم زمزمه جونی کم صدای با

 ؟ خوبی! بیبی -

 ... اما کنه آروم رو دلم تا بزنه لبخند کرد سعی! کردمی خس خس اشسینه، گرفت اشسرفه

 .مادر خوبم -

؟ ! ودنب بهش حواسم اصال چرا. خوردمی باید پیش ساعت یک وای، کردم نگاه ساعت به سریع، افتادم بیبی قرص یادِ

 داروهاش یجعبه توی از و قرصش و رفتم اشپزخونه سمت به سریع، شدم بلند؟ کردمنمی فکر خودش و خودم به چرا

 . بیرون کشیدم

 . زبونش زیر گذاشت که گرفتم سمتش به رو قرص، رفتم سمتش به آب لیوان یه با

 ! شد راحت بیبی بابت از خیالم، شد بهتر حالش بعد کمی

 مه پولی این، نداشتم رو پولش من وهم بود گرون هم، شدمی تموم دیگه روز سه دو تا قرصش که بود این اشبدی اما

 شااجاره ماه چند فقط و فقط، ماه چند برای بود قرار که ایخونه، بود خونه برای فقط و بودفقط داده بهمون شاهوردی که

 ! کنم

 . کار دنبال رفتممی همیشه مثل باید دیگه روز چند تا تازه

*** 
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، وشیمگ سراغ رفتم همین برای کشتممی داشت بیکاری هم من، نبود خوب خیلی حالش، بود خواب کناری اتاق تو بیبی

 : نوشتم براش، انداختم ترانه و خودم هایپیام به نگاهی

 ؟بیداری -

 و یدمکش دراز سقف به رو، سرم باالی گذاشتم رو گوشیم و کشیدم پوفی، نداد رو جوابم ولی موندم منتظر. فرستادم

 خاطرش به رو غرورم تونستمنمی هم من، بود ناراحت دستم از مژده مطمئنا، نکنم فکر امروز اتفاقات به کردم سعی

 . بزنم زنگ بهش و بشکونم

 رانهت پیام و داشتم برش سرم باالی از، شد بلند موبایلم از اس ام اس صدای که شدنمی خواب گرم داشتن هامچشم

 :بود نوشته، کردم باز رو

 .چتممی آقامون با دارم! بابا آره -

 ! دیوونه یدختره، حسابی بود گرفته خندم

 ؟ میگین چی حاال -

 :داد رو جوابم ثانیه از کسری در، فرستادم براش

 .زنیممی عاشقونه هایحرف داریم! فضول -

 .بود اعصابم رو بدجور بیبی خرپف، نخندم تا داشتم نگه رو خودم زور به

 .خوش شب، دنبالت میایم فردا -

 :نوشتم براش، بابا ای

 .خوش شب، میشه چی ببینم -

 .سرم باالی گذاشتم و کردم خاموش رو موبایلم سرعی
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 که بخورم آب تا آشپزخونه سمت رفتم پاورچین پاورچین، شدم بلند تشک رو از آروم و دادم تنم به قوسی و کش! اوف

 . بود درست حدسم، پنجره سمت رفتم آروم، کرد جلب خودش به رو نظرم صداهایی یه

 .بود رفلکس هاشیشه چون، نشم دیده تا گرفتم فاصله پنجره از یکم

 موهای که بینمب تونستم فقط ببینم تونستمنمی خوب رو اشقیافه، کردمی صحبت مسن تقریبا مرد یه با داشت شاهوردی

 :بشنوم باال اون از چیزهایی یه تونستم، کرده جمع سرش پشت رو سفیدش

 ؟کی تا -

 ؟! هاشم کی تا چی -

 !کرده اطمینان تو به چجوری شعوربی احمقِ اون دونمنمی من -

 رو اشلبه، کشیدم بیرون رو آب پارچ و یخچال سمت رفتم خیالشونبی. زننمی حرف چی یدرباره دارن نیست معلوم

 ! پارچ از آب خوردن داشت لذتی چه و لبم کنار گذاشتم

 . نگیر ما از رو روزها این. جون خدا اوف

، هه؟! بودم خونسرد انقدر چرا که کردممی فکر این به داشتم، بستم هم رو یخچال در. یخچال تو گذاشتم رو پارچ سریع

 .بود همین دلیلش واقعا شاید، رفتن پیشم از پدرم و مادر تولدم شب که بود این خاطر به شاید

 .گردممی خوب کار یه دنبال حتما فردا ولی. دونم نمی

 . کشید آغوش به رو من خواب که نکشید طولی، پیچیدم خودم دور رو پتو و خزیدم تشکم تو سریع

*** 

 .مادر؟ جان لیلی -
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 ستمخوامی تحصیل دوران تو که بودم شده هاییموقع مثل، انداختم اطراف به نگاهی نیم و کردم باز رو هامچشم از یکی

 . کردمی صدام همیشه بیبی، مدرسه برم

 : گفت بیبی که بستم رو هامچشم دوباره

 .زشته، مادر باش زود، منتظرته پایین نامزدش با بیچاره یترانه لیلی -

 ؟ خوایمی جونم از چی سحری کله! بمیری ترانه وای. کشیدم صورتم به دستی و نشستم جام تو سیخ

 .شدم بلند جام از تند تند

 ریعس روم و دست شستن از بعد، بزنم آب درست رو صورتم و سر نه و بخورم حسابی و درست یصبحونه تونستم نه

  !نباشه معلوم شلوارم پارگی که نشستممی جور یه باالخره، پوشیدم رو شلوارم و مانتو همون و اتاقم تو پریدم

 ! نیام واقعا که ترسید ولی نمیام گفتم خوبه، نرم همراهش حقشه

 :گفتم بیبی به رو و بیرون زدم اتاقم از تند تند

 .رفتم من خداحافظ بیبی -

 و بستم درو سریع، کردم پام و آوردم در کفشی جا تو از رو امرفته در زوار هایکفش سریع، نموندم جوابش منتظر

 جلوی هم خاصیتشبی هایهرکول، نشم رو به رو شاهوردی با که برم در جوری یه خواستممی، پایین رفتم آهسته آهسته

 طرخ اوف، اونور کرد رو روش و شد جا جابه یکیشون که، پایین رفتم پاورچین پاورچین. خوابیدنمی اشهمه اشخونه در

 .ندید که بهتر، بستم آروم درو و بیرون پریدم سریع، کردم باز درو و رفتم آروم آروم دوباره، شد رد گوشم بیخ از

 .نه هاییوقت ویه دادمی گیر هاییوقت یه، بود دمدمی اوقات بعضی

 .باشن کامران و ترانه زدم حدس، زد چراغ برام که دیدم خونه جلوی رو سفید کمری یه بیرون گذاشتم رو پام تا
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 برای همیشه؟! برم همراهشون هم من گفته خنگ یدختره این چرا دونمنمی اصال، بود کامران عاشق هم اولش از ترانه

 میشهه ترانه، نداشتم خرید برای آنچنانی پول که من خریدنمی هااون البته، بیرون رفتممی مژده و ترانه با کردن خرید

 ! خوبه خیلی اتسلیقه تو گفتمی

 بهم ترانه هک کردم باز درو لبخند با، بود دنده رو کامران دست با دستش و بود نشسته جلو ترانه، ماشین سمت رفتم آروم

 .بیشعور بود شده جیگری چه، زد چشمک

 رو کامران تصور تونستمنمی و بود کرده بخار شیشه اونور، بود کرده سرخشون بینهایت که هاییلب با آتشین قرمز شال

 .ببینم خوب

 .نشستم توش و کردم باز رو ماشین در

 .شد دیر ببخشید، سالم -

 :گفت کامران یهو که دادن رو جوابم رویی خوش با دوتاییشون

 .میاد دیر انقدر دوستت بودی نگفته عزیزم -

 :زد چشمک بهم و برگشت سمتم به لبخند با ترانه

 . کردم مجبورش خودم بیاد خواستنمی که دوستم -

 ونستمتنمی رو صورتش، کردم نگاه کامران به، آورد در حرکت به رو ماشین کامران که نشد بدل ردو بینمون حرفی دیگه

 . فهمید چیزایی یه شدمی بود کرده پر رو ماشین فضای که عطری و بود پوشیده که کتی از ولی ببینم

 ؟ خوبه بیبی؟ خبر چه؟! لیلی خوبی -

 :کشیدم آهی

 . رسونهمی سالم، مرسی -
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 :کرد پر رو ماشین فضای آهنگی که زدم زل خیابون به بهشون توجهبی، نگفت هیچی دیگه و کرد کوتاهی یخنده

 خاطرست هرچی از، شمال از بیزارم

 ، نشست دلم تو که غمی از بیزارم

 همه از دلگیرم، خودم از دلگیرم

 غمه هم گریه این، شدم عاشقت چون

 ، گرفت غم و دنیام! دادمت دست از، گرفت ازم دریا و من خوشحالی

 گرفت رو تو دریا

 ، مرد تو با دنیام و بودی دنیام، برد و هاتچشم دریا

 ، نداد شکست و من اینجوری دردی هیچ

 ، نداد پس و عشقم لعنتی دریای

 .شمال از بیزارم مرگمم روز تا، محال فکرای از، خیال از بیزارم

 :گفت ترانه به رو و کرد کم رو ضبط صدای کامران چرا دونمنمی اما بودم عاشقش که من، بود زیبایی آهنگ

 .نکرده فراموشش هم هنوز -

 :پرسید تعجب با ترانه

 ؟ کی -

 :گفت کالفگی با کامران

 .گممی رو دوستم، بابا ای -
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 .داد فشار هم روی و لباش

 .آیدین -

 .آها -

 .زدم زل پنجره به هم من! نشد بدل و رد بینشون حرفی دیگه

 انهتر به که هاییسفارش از بعد، کرد متوقف رو ماشین خرید مرکز کنار کامران، بود آروم و مالیم آهنگ یه بعدی آهنگ

 .بیرون پریدیم هم با ترانه و من کرد

 .حسابی آورده گیر مخ! اوف -

 :گفتم ساختگی لبخند با

 .بگم چیزی نتونستم شوهرت جلو! کردیا خوشتیپ تری -

 .خندید اونم

 !بزنه رو تو کامران که ترسیدیمی البد -

 :گفتم و انداختم بهش ایبامزه نگاهِ نیم

 !دقیقا -

 .اومد هم کامران بعد دقیقه چند، رفتیم خرید مرکز سمت به هم با

 ؟!نکردی انتخاب چیزی عزیزم خوب -

 :کشید آهی ترانه

 !جناب خیر -
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 ولی دکرمی انتخاب رو هالباس بعضی ذوق با بیچاره، بود کامران و من بین ترانه، نگفت چیزی و زد لبخندی هم کامران

 :گفت ناله با کامران آخراش دیگه، نبود خوب اشسلیقه اصال هاخودمونیم ولی! ذوقش تو زدمی کامران

 !خوبه خیلی اشسلیقه گفتیمی که تو! بگیر کمک دوستت از خورده یه -

 کوتاه ایلقهح آستین پیراهن یه رفتیم جلوتر که کمی، زد لبخند هم ترانه، سمتشون برگشتم و نشست هاملب روی لبخند

 :فتمگ ترانه به و دادم نشون رو اون دستم با همین برای گرفت رو چشمم خیلی، بود سفید رنگ به که دیدم زانو روی تا

 ؟چطوره این -

 .زد زل کارمان هایچشم به هم ترانه، کرد نگاه ترانه به لبخند با! دیدم کامران هایچشم تو رو خوشحالی برق

 ؟خانمی چطوره -

 :گفت و کرد جمع رو اشلوچه و لب یکم ترانه

 .خوبه -

 .مغازه داخل کشیدم خودم همراه و گرفتم رو ترانه دستِ

 .مُردم! دختر چته وای -

 :گفتم و گرفتم نشونه رو ترانه فروشنده به رو لبخند با

 ؟بیارین ایشون سایز به رو سفیده لباس اون میشه -

 :زد زل ترانه هایچشم به بعد و انداخت ترانه به نگاهی نیم زن

 .میارم براتون االن -

 کلی نم یسلیقه به خالصه، زد پرو اتاق تو چرخی یه! معنا تمام به محشر، بود العاده فوق ترانه تن تو آورد که رو لباس

 .کردن دعوت هم رو من ترانه برون بله برای و اومد خوشش امسلیقه از کلی کامران، بود اینجا جالب و کرد خرید
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 .کشیدین زحمت کلی، نکنه درد دستتون مرسی -

 :گفت و کرد نگاه بهم لبخند با کامران

 .باشیم ممنون شما از باید ما اتفاقا، نه -

 :گفت خندیدمی که همونطور هم ترانه

 ! کنیم جبران انشااهلل، بود محشر امروز، عزیزم مرسی -

*** 

 ؟! چیه مدرکتون -

 :گفتم آهسته و باال گرفتم رو سرم، نشست هاملب روی پوزخندی همیشه مثل

 . دیپلم -

 تههف سه، کنممی خواهش! خودته به امیدم فقط من! خدایا، بیرون رفت اتاق از و شد بلند صندلی روی از بهم توجهبی

 به ادهد شاهوردی که پولی اون با آخه؟! خونه یا بگردم کار دنبال! دونمنمی خدایا، دونمنمی! شدم گیج، ندارم وقت بیشتر

 . خدا دونمنمی، کرد کرایه جا یه میشه زور

 . دیگه کن خالص هم رو من بگو خب اوف، گرفت جا صندلیش روی خاصش پرستیژ با جوون پسرِ. شد باز در

 ؟! کننمی قبول رو من یعنی، بود دستش تو االن که استخدامی فرم به دوختم رو هامچشم امید هزار با

 ؟ بلدین؟! چی کامپیوتر با کار -

 :داد ادامه و شد مانع که بزنم حرفی خواستم

 .باشین داشته هم کامپیوتر مدرک باید -
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! ودب پنج ساعت، رفتم بیرون اتاق از اجازه با گفتن با و شدم بلند جام از آرومی به! اوف، دیگه خوایمی مدرک بگو خب

 ! کار کار کار اشهمه، زدممی قدم هاخیابون تو کالفه

 خیاطی مه بیچاره بیبی، نداشتیم حسابی و درست خوراک و خواب بیبی نه و من نه! شدنمی پیدا بیچاره من برای هیچی

 . بیرون بیایم شاهوردی یخونه از بتونیم بیاد گیرمون پول تا بلکه کردمی

 هامونفامیل از کدوم هیچ هم بدمون شانس از؟ بگردم کار دنبال؟!  بگردم خونه دنبال اول بودم شده گیج! دونستمنمی

 . اداعتی اثر در هم اون؛ کرد فوت پارسال و بود پدرم پدر که پدربزرگ یه جز! نیومدن دیدنمون به مادرم و پدر مرگ از بعد

 نمک چیکار دیگه، کنه خبرم حتما اومد گیرش خوب کار یه اگر تا بودم سپرده هم ترانه به ولی بود قهر باهام که مژده

 .بگو تو؟! خدا

 . بودن کرده خیس رو شلوارم زانوی قسمت هاماشک، زانوهام روی گذاشتم رو سرم

 رو مگوشی و کیفم تو کردم رو دستم بردارم زانوم روی از رو سرم اینکه بدون، خورد زنگ تلفنم که بودم حالت همون تو

 . بیرون کشیدم

 .زدم رو تماس برقراری، کردمی خودنمایی صفحه رو ترانه اسم

 :گفت سرعت به کنه سالم اونکه بدون

 .کردم پیدا برات کار! لیلی بده مژده -

  کشیدم محکمی جیغ، کردن نگام تعجب با بودن وآمد رفت حال در که مردمی، پریدم جام از چی مثل

 ؟گیمی راست من جونِ -

 :گفت بلندی صدای با

 . خوانمی بچه پرستار، کنممی اس ام اس برات رو آدرس! بابا آره -
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 :گفتم خوشحالی با

 . ترانه عاشقتم وای -

 . عشقم برو زود فقط! تو قربون -

 چیزی ایبچه پرستاری مدرک شاید باالخره؟! خوادمی چیزی مدرکی بپرسم ازش خواستم، اومد یادم چیزی یه یهو

 . ازم بخوان

 . دادم تکون تاکسی برای رو دستم ذوق و شوق با! بود بهتر هیچی از خب ولی

 :نوشتم ترانه برای، گفتم راننده به رو آدرس، رسید دستم به ترانه اس ام اس موقع همون

 ؟! خوادنمی پرستاری مدرک -

 :رسید دستم به پیامش که نکشید طولی

 ! دونم نمی -

 تخواسمی اگر! نخواد بودم امیدوار، خواستمی چیزی مدرکی مطمئنا، فرستادم بیرون حرص با رو امشده حبس نفس

 ! دیدممی پرستاری کوتاه دوره یه فوقش

 !ترانه دست از اوف

*** 

 .خانم بفرمایید -

 . شدم پیاده و کردم تشکر راننده از آرومی صدای با، کردم حساب رو کرایه پول، انداختم نگاهی پنجره بیرون به

 ! همانا دهانم شدن باز و همانا شدنم پیاده
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 ... اما بودم اومده درست، کردم نگاه بود داده ترانه که آدرسی به و آوردم در کیفم تو از رو موبایلم حیرت با

 ! مکان این و اینجا! دونم نمی

 مه بیشترشون، نوساز و جدید همه هاخونه، بود شده آراسته هاگل و هادرخت با کوچه، انداختم کوچه اطراف به نگاهی نیم

 ! بودن ویالیی و طبقه یک

 برای بود قرار که ایخونه و بود 01 پالک، انداختم نگاهی پالکش به و برداشتم قدم هاخونه از یکی سمت به اکراه با

 .02 پالک برم استخدام

 ! بود 01 پالک اون، کردم نگاه بعدی یخونه پالک به

 ودب افتاده خوره مثل استرس، رسیدم نظرم مورد یخونه به کردم طی که رو قدمی چند، رفتممی چپ سمت از باید پس

 ! کردنمی ولم و جونم تو

 خارج خونه از دودی هایشیشه و مشکی رنگ به ماشینی و شد باز خونه در ناگهان، کردم دراز زنگ سمت به رو دستم

 . شد

 . نفهمیدم هم خودم رو دلیلش، گرفتم پناه هادرخت از یکی پشت سریع. خورد زنگ موبایلم حین همون تو

 ! بزنه زنگ بهم االن خواستنمی دلم انگار! بود فرهام

 .فرهام سالم -

 ؟!کجایی، کوچولو خانوم سالم -

 . دوختم چشم شدمی بسته داشت که خونه در به! بود همین سوالش ترینمسخره

 .بیرونم -

 ؟! شاپ کافی بریم موافقی، بیرونم هم من! خوب چه -
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 :داد ادامه و بزنم حرفی نذاشت

 ! بیرونی هم تو که خوب چقدر، بیرون بریم هم با تا دنبالت بیام خواستممی -

 اون دست زیر گذاشتم که همین گفتمی، بود مخالف کردنم کار با فرهام، میافتاد داشت ممکن اتفاق بدترین! نه وای

 !کلیه خودش کنین کار خور مفت شاهوردی

 :دادم جواب و کردم مکث ثانیه چند

 .فرهام تونمنمی -

 :گرفت نگرانی بوی لحنش

 ؟!چرا -

 :پیچید بدنم تو بدی حس و شد بلندتر فرهام صدای.بدم چی رو جوابش باید دونستمنمی

 ؟افتاده اتفاقی بیبی برای؟! شده چیزی؟! لیلی بیای تونینمی چرا -

 :کشید داد دمنمی جواب دید

 ! تواَم با لیلی؟ گممی شده چی -

 :گفتم آخر یلحظه تنها و دادم فاصله گوشم از رو موبایل، ترس از و ارادهبی

 . زنممی زنگ بهت بعدا من، فرهام -

 .کیفم توی انداختمش و کردم خاموش رو موبایلم، کردم قطع رو تماس

 . ایستاد سرجاش من دیدن با که بستمی رو در داشت نگهبان، رفتم در سمت به لرزونم هایقدم با

 :گفتم لرزونی صدای با و ایستادم هم من
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 . سالم -

 از دریغ اما بزنه حرفی خواستمی انگار، خورد تکون هاشلب، ایستاد دید صورتش تو شدمی خوبی به که تعجبی با

 ... همیشه مثل و برم جلو اینکه از ترسیدممی! ترسیدممی! نداشتن حرکت توان هم من پاهای! ایکلمه

 :گفت و فرستاد صلوات لب زیر آرومی به، بود مسنی مرد

 ؟ برگشتن خانم؟! خانم! حسین امام یا -

 :گفتم و زدم زل اشاومده در حدقه از هایچشم تو خاصی تعجب با

  اومـ استخدام برای من آقا -

 . نشست زمین روی و کشید بلندی فریاد! سرش تو زد سرعت به و نداد مجال

 ؟ کنهمی همچین چرا این! وای! بودم خیره حرکاتش به تعجب با

 :گفتم لرزون و ترسون

 . اومدم استخدام برای من خدا به آقا -

 مه االنش تا گرچه، دادمی دست از داشت رو عقلش دستی دستی بیچاره پیرمرد! گرفتمی امگریه داشت واقعا دیگه

 .باشه عقل شیرین ومدامی نظر به، باشه سرش تو حسابی درست عقل کنمنمی فکر

، اومدن کمکش به رسیدنمی نظر به باغبون و بودن باغ تو که نفر چند، رفت حال از انگار و افتاد زمین رو بیچاره پیرمرد

 :زدنمی داد

 ؟!شده چی سلیمون مش -

 . تکوندم رو هاملباس، کردن بلندش زحمت هزار با
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! بود گرفته تباهاش دخترش با رو من حتما، کردممی کمک پیرمرد به باید، ایستادم اونجا بالتکلیف؟! کنم چیکار دونستمنمی

 ! دونم نمی

 ! باال انداختم رو هامشونه هوابی

 یه ناشوهمه چرا دونمنمی، زدممی سر پیرمرد به بعدا! شتمندا زیادی وقت حال هر به؟! کیه به کی نیست معلوم اینجا

 ؟! کردنمی نگاهم عجیبی طور

 ! اوف

 یه لوشج و بود باغ پشتیش قسمت! بزرگ خیلی خیلی، بود بزرگی عمارت! نه که خونه، کردم طی رو هافرش سنگ مسیر

 باالخره و چرخیدم خونه دور دوری سه دو یه خالصه! کجاست از نبود معلوم هم درش، داشت بزرگ خیلی استخر

 ! یافتمش

 ! بود خودش تقصیر، بودم نکرده کاری که من ولی؟! بود من تقصیر یعنی، افتادم پیرمرد یاد یهو

 نظر هب مهربون، خدمتکاری فرمِ لباس با، بود تپل و کوتاه قد، انداختم بهش نگاهی، کرد باز درو کسی، زدم در به ایتقه

 .رسیدمی

 .سالم -

 :داد رو جوابم رویی خوش با

 ؟ دارین کار کسی با اینجا، خانم سالم -

 :گفتم شمرده و دادم تکون رو سرم

 . دادن بهم رو اینجا آدرس، اومدم پرستاری برای -

 . کرد نگاهم عجیبی لبخندِ با و داد تکون رو سرش
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 ! بیا دنبالم، عزیزم بله -

 . این از هم این و نگهبان اون از این! وا

 ؟ کننمی اینجوری چرا هااین

 .رفتم دنبالش آرامش با

 .دادمی دست بهم بدی احساس رفتممی جلوتر که قدم هر

 وسکعر مثل، ببینم رو اینجا صاحب خواستمی دلم خیلی فقط، بود بزرگ و شیک بیرونش مثل درست هم خونه داخل

 !بود پایین سرم.بودم افتاده راه خدمتکار دنبال کوکی

 .کنم هماهنگ آقا با من تا بشینین اینجا بفرمایید -

 .باال آوردم رو سرم

 اب خونه کل! بشه سبز سرم باالی تمیز ترو شاخ دوتا بود ممکن تعجب از، محض سیاهی از دیواری با شدم روبرو

 .بودن پوشونده مشکی هایپارچه با هم رو راحتی هایمبل روی حتی؛بود شده پوشیده مشکی هایپارچه

 .کردم نگاه ورم دورو به بالتکلیف

 .کنارم اومد دقیقه چند از بعد خدمتکار.دوختم چشم دستم یکشیده هایانگشت به

 !بشینین بفرمایید، میان االن گفتن آقا -

 ودمب رفته استخدام برای زیادی جاهای! بود گرفته رو وجودم استرس چرا دونمنمی اما، بشینم که بود کرده تکرار دوبار

 .کردمی فرق دفعه این انگار ولی

 .بشه کم استرسم از کمی تا گرفتم دندون به رو پایینم لب. گرفتم جا مبل روی آروم
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 اون حتی! تلفنم کردن خاموش و فرهام پیش لحظه چند تماس، مژده کردن قهر! افتادم چیز همه یاد لحظه اون تو

 .عقل شیرین نگهبانِ

 .کشیدم عمیقی نفس و پایین انداختم رو سرم

 !هه، ما زندگی کل به ارزیدمی مبلشون! داشتن ایخونه عجب خدایی ولی

 .شدم بلند آروم، مردونه کفش دوتا به شد کشیده نگاهم همونجا از

 .کردم سالم لب زیر و گرفتم باال رو سرم

 متنفر مغرور هایآدم از، داد رو جوابم لبش کنج ایمسخره پوزخندِ با و انداخت باال رو اشمردونه یخورده گره ابروهای

 :گفت و کرد اشاره مبل به دستش با.بود اینطور موقتم رییس ظاهرا و بودم

 .بشین -

 !کردمنمی نگاه بهش اصال و بود پایین سرم همچنان، کردم جمع هم تو رو هاملب و سرجام نشستم آروم

 !که واقعا؟! نکنمه درد دستت عوض، نه نه! اینجا انداختی گیر و من که ترانه بمیری

 !نه یا بزنم حرف دونستمنمی، توهمه هاشاخم و نشسته روبروم که دیدم و باال گرفتم رو سرم اراده بی

 ؟چیه مدرکتون -

 .بشینیم همینطور بود قرار کی تا نبود معلوم وگرنه! زد حرف شکر رو خدا

 !دیپلمم من، راستش، خب -

 :گفت بود صداش تو که خاصی جذبه با و باال انداخت رو ابروش تای یه

 ؟فهمینمی چیزی پرستاری از، اینطور که -
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 جوابش و اوردمنی کم، رفتممی و شدممی بلند نداشتم نیاز کار این به اگر مطمئنا! شعوربی، بندازه تیکه خواستمی عوضی

 :دادم رو

 .فهمممی بله -

 ؟درسته، پرستاری مدرک با همراه که بودم کرده ذکر فرم اون تو من که دونینمی، پس خوبه -

 به! دمب دستش از دستی دستی تونمنمی! دارم احتیاج کار این به من اما، بود چسبیده گلوم بیخ بغض مثل چیزی یه

 .شد خیره بهم هم اون، شدم خیره نافذش مشکی خمار و حالت خوش هایچشم به، جذابش صورت

 .کاش ای! بود دلم تو امیدی یه کاش

 .دیگه کارهای مثل کارم این

 جاش از و برداشت میز روی از رو اون کنه توجه بهم اینکه بدون، شد مانع موبایلش زنگ صدای که کنم باز لب خواستم

 . شد بلند

 ! کنم کار کسی چه پیش خواستممی، کنه رحم بهم خدا

 هچ ولی، پولداریه آدم معلومه، انداختم نگاهی خونه دیوار درو به حوصله بی. رفت ورودی در سمت به حرفی هیچ بدون

 . جوریه چه معلومه االن همین از نداره که اخالق؟! داره فایده

 . بود مشکی رنگ به ربانی، عکس قاب گوشه، بود میز روی که عکسی قاب به افتاد نگاهم

 . شد پذیرایی وارد کسی کردم حس دقیقه چند از بعد، بودن گذاشته مشکی شمع و خرما میز روی

 . بفرمایید -

 .انداخت مرده همون خالی جای به نگاهی نیم و گذاشت میز روی رو چاییم

 ؟ پایین نیومدن آقا -
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 .بیرون رفتن و خورد زنگ تلفنشون، چرا -

 . باال انداخت و ابروش تای یه

 .آها -

 :گفت خدمتکار به رو سردی و خشک لحن با و شد پذیرایی وارد هم کیانی اینکه تا زدم لبخند

 . بیار آب لیوان یه من برای -

 . کرد ترک رو پذیرایی اجازه با گفتن با و داد تکون رو سرش هم اون

 ! برنمی حساب ازش چقدر معلومه

 . بشین -

 ، بود شده خیره بهم و بود نشسته پیشونیش رو غلیظی اخم.دوختم چشم بهش و نشستم آروم

 . کردمی نگاهم داشت بد خیلی! خدا یا

 . بود بینمون سنگینی سکوت و جو، کردم حبس امسینه تو رو نفسم

 ؟! اومدی کامران طرف از نگفتی چرا -

 .بود سپرده بهش حتما پس کامرانه دوست گفتمی ترانه! باال گرفتم و سرم تعجب با

 ...راستش، خب -

 .شد زدنم حرف مانع

 :گفت بود نشسته صورتش روی که قبلی اخم همون با

 .کنی کار اینجا تونیمی کردی قبول اگر، گممی رو کار شرایط من -
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 :زد پوزخندی و کرد مکثی حرف این گفتن با

 . کنی کار اینجا تونینمی داره اینجا که شرایطی با مطمئنا -

 داشت رسما! شدممی کالفه داشتم واقعا دیگه! این از هم این شاهوردی از اون، رو من انداختی آدمی چه گیر! خدا ای

 ! مدرک یه نداشتن خاطر به هم اون، کنی کار اینجا تونینمی و چلفتی پا و دست گفتمی

 . کردمی نگاهم خیره خیره داشت، کردم نگاهش حرفی هیچ بی

 کنم ارک اینجا یا، کارش پی بره و شه تموم قضیه که کردممی دعا دعا؛بودم نشسته مبل روی سخت خیلی و بودم معذب

 هاشدمآ بقیه پیش و سرم تو بزنه خوادمی آخرش تا البد. کنم کار مغروری آدم پیش خواستنمی دلم اصال البته! نه یا

 . کنه کوچیکم

 یدوره حداقل یا باشه داشته مدرک که کسی بودم گفته البته؛ خواممی پرستار دخترم برای، گفتم که همونطور -

 ... که باشه دیده پرستاری

 :گفت غرور با و چرخوند هوا تو رو راستش دست

 . شب 01 هم گاهی و 9 تا شهمی شروع صبح 2 از کاریت ساعت! بگذریم، صمیمیم دوست تنها خاطر به -

 ؟! شب ده تا صبح شش؟! چی یعنی، بیرون بودن زده چی یاندازه هامچشم

 ؟! نه، هستی امخونه دنبال اینکه مثل، دممی بهت کارت از قبل حقوقتم -

 . کنم پنهون رو لبخندم کردم سعی

 ... ممید ترجیح که البته صد و کنی زندگی مادرت با همینجا تونیمی. کننمی زندگی همینجا من یخدمه بیشتر -

 :داد ادامه مشکوکی لحن با و کرد مکث کمی

 .باشی خودم چشم جلوی -
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 . کنه خیر به خدا.دادم قورت و دهنم آب قبلش و دادم تکون رو سرم

 هم رو یببی بتونم که خوب جای یه بودم گفته ترانه به! بودم فکر تو هم هنوز، رفت هاپله سمت به و شد بلند جاش از

 از و کرده صحبت عرش به اعتماد این با که کامران، کنم تشکر ترانه از هم و کامران از هم باید واقعا! ببرم خودم همراه

 .ندارم رو جایی گفته که ترانه

 ! عاشقتم، خدا شد عالی! باشه شده درست چی همه شهنمی باورم

 :پرسیدم و باال گرفتم رو سرم، گذاشت میز روی و پول هایبسته

 ؟ کنم کار اینجا تونممی کی از -

 .نشست سینه به دست پوزخند همون با

 .منتظرم صبح 2 ساعت فردا از -

 . شدم بلند جام از آروم، نشست لبم روی لبخند

*** 

 برم پاشم اینجا از هرروز بود قرار اگه خداییش، بود دقیقه 61و8 ساعت، انداختمی اندامم به لرزه و بود تاریک کوچه

 ! پوف، بمونم همونجا قراره که بهتر همون، کشیدمی طول ساعتی1 یه اونجا

 . ترسیدممی العاده فوق تاریکی از! خدا وای، داشتممی بر محکمی هایقدم

 نای تو. شاهوردی واحد به افتاد نگاهم و شدم رد حیاط از، چرخوندم قفلش وت رو کلید و رفتم خونه در سمت به سریع

 .نمیومد خوشش من از زیاد آخرا این انگار، پیچیدممی پاش و دست تو کمتر وقت چند

 از بهتر یکیان این امیدوارم، شدیممی دیگه یکی نوکر باید بازهم بیبی و من و آمریکا رفتمی داشت هم صبح فردا دیگه

 ! دادنمی نشون و این که اخالقش ولی، باشه شاهوردی
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 ! خاصیتشبی هایهرکول همون، بود برده خوابشون در جلوی بازهم بادیگاردهاش

 . باال طبقه رفتم و کردم طی هارو پله

 ! ستخونده امفاتحه یعنی این! خدا یا؛بود در جلوی فرهام کفش

 ! داخل برم که ترسیدممی دیگه طرف یه از و میومد خوابم حسابی طرف یه از

 ... و شد باز خونه در بدم شانس از و گرفتم جا هاپله از یکی روی

*** 

 !فرهام -

 .نشست پیشونیش روی غلیظی اخم

 ! همین فقط، بریم اینجا از قراره بیبی و من -

 . هاشچشم تو زدم زل اخم با بار اولین برای و گرفتم رو خودم جلوی که؟ چه تو به بگم خواستم می

 ؟ نه کردی فرض غیرتبی رو من -

 :گفتم عصبانی لحن همون با و کردم نگاهش کالفه

 . نه خدا به، فرهام نه -

 :گفت فرهام به و گرفت گاز رو خودش دست بیبی که کشید داد فرهام

 ! شنوهمی شاهوردی، عزیزدل ترآروم -

 :گفت عصبانی العاده فوق لحن با کنه نگاه صورتم تو اینکه بدون

 ! باش منتظرم، بمونی اینجا که اینه از بهتر! بیبی برمتمی میام فردا -
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 .رفت در جلوی واز زد پوزخندی کفشاش پوشیدن از بعد و

 . نبود توصیف قابل؟ افتاد اتفاقی چه نفهمیدم لحظه یک و کردم بغض، کردم نگاه بیبی به تعجب با

*** 

 و نمک پیشرفت خودم فقط. باشم موفق خودم فقط تا بودم رونده خودم از رو همه، بودم گذاشته بیبی پای روی رو سرم

 . دادمی دلداریم گاهی و زدمی ه*س*و*ب سرم روی مدام بیبی، برم اوج به

 ! باههاشت کارم کجای بفهمم من تا میافتاد اتفاق وسط این چیزی یه کاش؛درسته کاری چه گفتمی بهم بیبی کاش

 ؟ نبود، دیگه بود کافی

 شد نخواهم ایقصه هیچ بانوی دیگر"

 "دارد هاقصه خود بانو این که

 و ردمک بلند بیبی پاهای روی از رو سرم، بود دوشم روی زیادی روزا این سنگینی؛ برداشتم بیبی پاهای روی از رو سرم

 .شدم اونها تماشای مشغول و بیرون کشیدم رو هامبچگی عکس آلبوم، رفتم اتاق سمت به

 ؟! جان لیلی -

 . زدمی لبخند، دیدم در چارچوب تو رو بیبی، کردم بلند که رو سرم

 .بریم اینجا از باید زود صبح فردا، بیبی کن جمع رو وسایلت -

 :پرسید تعجب با

 ؟ کردی پیدا جایی؟ مادر بریم کجا -

 :گفتم بود لبم روی ناخواسته که پوزخند با
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 ! بری فرهام با نخوای اگر البته -

 :گفت مهربونی با و کاشت موهام روی ایــوسه بـ؛ نشست کنارم و اومد ترنزدیک حرفم این گفتن با

 !نبود درست فرهام با هم تو رفتار! مادر عزیزین من برای فرهام هم تو هم -

 !بودم خسته.نزدم حرفی؛ نشست هاملب روی سکوت مهر

 ؟میری فرهام با فردا تو بیبی -

 .گفت چیزی یه بود عصبانی فرهام، عزیزم نه -

 :گفتم نگرانی با

 ؟میری همراهش هم باز؟ چی ببرتت بیاد اگه -

 .شدم خیره بیبی بامزه صورت به و دادم قورت رو دهنم آب

 !رفتنمی مطمئنا

*** 

 ،بود بدتر چیز همه از این و بود شده تموم بیبی هایقرص؛ بودم نگران اشهمه و نبرد خوابم صبح خود تا شب اون

 !کردمی خس خس اشسینه

 .رفتم سمتش به و شدم بلند تشک روی از؛ آورد خودم به رو من موبایلم زنگ صدای

 ؟الو -

 .منم، لیلی سالم -

 :گفتم تعجب با
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 ؟تویی! مژده -

 .خندید

 ؟کردی فراموشم زودی همین به! همزادمه نه -

 .اشپزخونه تو رفتم همین برای بشه بیدار بیبی خواستمنمی

 .قهری باهام کردم فکر نکردم فراموشت نه -

 ؟کردی پیدا کار راستی! دیوونه امبچه مگه؟ قهر -

 .افتادم ترانه یاد کار گفتن با و زدم لبخند

 .میریم شاهوردی خونه از بیبی با فردا؛ کردم پیدا آره -

 :گفت شادی لحن با چون، شد خوشحال انگار

 .خوب چقدر؟ جدی -

! منشست بود شده پهن زمین روی که تشکی روی. کنه قطع تا شد راضی باالخره و زدم حرف باهاش دیگه یکم خالصه

 .کشید آغوش به رو من عزیز خوابِ و شدن خواب غرق هامچشم کم کم

*** 

 .کردم آزاد رو امشده حبس نفس و گذاشتم زمین روی رو ساک

 ؟مادر اینجاست -

 .کردمی نگاه بود روبرومون که بزرگی عمارت به تعجب با کنه مرتب رو چادرش داشت سعی که بیبی

 .نشه بد حالش اینبار نگهبانشون کن دعا فقط! بی بی آره -
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 ازب در. فشردم و اون آروم و بردم در زنگ سمت به رو دستم، داد تکون و سرش، بود نفهمیده چیزی حرفم از که بیبی

 .بود جاش ایدیگه کس اما ببینم رو عقل شیرین پیرمرد همون باز که شدم منتظر من و شد

 شد دقیق صورتم تو دقت با

 ...من، سالم -

 .زد لبخند

 .بیاد صبح امروز قراره گفتن آقا که هستید خانم همون شما! باباجان تو بیا -

 :کرد راهنماییمون دستش با و داد تکون رو سرش

 .بفرمایید -

 .شدیم خونه حیاط وارد بیبی با و گرفتم هامدست تو رو ساک بند؛ بزنم لبخند کردم سعی و دادم تکون رو سرم

 .بود صبح دقیقه 15 و5 ساعت

 !نمیشه نصفشم شاهوردی خونه! بزرگه چقدر اینجا مادر -

 .نگفتم چیزی و خندیدم

 .زدم در آروم رسیدیم که خونه به

 .شد ظاهر در جلوی فرم لباس با خدمتکاری و شد باز در

 ...بود قرار امروز که هستم همونی من ببخشید -

 !بیا دنبالم -

 !کردم نگاه بود سرم پشت که بیبی به! بگم کامل رو امجمله نذاشت حتی
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 :گفت گوشم دم آروم

 !اینطورین چرا اینا! مادر وا -

 .کردیم حرکت دنبالش به، گرفتم محکم دستم تو رو ساک بند و انداختم باال شونه

 !بیچاره پیرزن داشت حق، شدمی ترگشاد هرلحظه بیبی هایچشم

 .داره کارت، آقا پیش باال اتاق برو -

 :گفت بیبی به رو و

 !رفت باال سالن به بیبی همراه به و گرفت دستم از رو ساک، بدم نشون رو اتاقتون تا همراهم بیا -

 .زدم اتاقش در به ایتقه و رفتم باال آروم هاپله از

 ! تو بیا -

 ! پایین کشیدم آروم رو دستگیره، دادم قورت رو دهنم آب

 چون باشه کارش اتاق کردممی احساس، ترسیدممی ازش کمی راستش! بود پایین هنوز سرم، شدم که اتاقش وارد

 .دید رو هاکتاب قفسه پایه شدمی بیشتر

 سالم -

 ! بشین، سالم -

 .بودم نکرده هم نگاه بهش که بود اینجا جالب. برداشتم هاصندلی از یکی سمت به رو امآهسته هایقدم

 ! شدم چشمش تو چشم و باال گرفتم رو سرم؛ میز با چیزی برخورد صدای با

 :گفت و کرد اشاره پول یبسته به
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 .نداری هم کردن دعوت مهمون و الکی هایوآمدرفت حق، هست بهت حواسم! ضمن در، ماه این برای -

 ؟ بزنم حرف دادمی مجال! نگفتم چیزی

 بود معلوم لک در. خدمتکارش نه بودم دخترش پرستار اینکه مثل! کنم رعایت باید رو قوانینی چه که داد توضیح برام کلی

 .دادمنمی گوش هاشحرف به زیاد! مزخرفیه آدم چه االنش از

 ! فرهام و بود دیشبم کار پیش اشهمه فکرم

 .زد صدا رو بود مریم اسمش ظاهرا که هاخدمتکار از یکی تلفن با

 .یرونب اومدم اتاق از و برداشتم رو پول بسته آخر در، بده نشونم رو بارانا اتاق و کنه راهنماییم تونهمی که گفت بهم

 براشون واقعا دلم؟! کننمی زندگی این یخونه تو چطور، زدم لبخند جوابش در هم من و پاشید لبخند روم به مریم

 .سوختمی

 ! بسوزه من برای دلش و اینجا بیاد کسی دیگه سال چند شاید

 ...شاید

 آدم وردخمی بهش؛ داشت رنگی اما ریز هایچشم، بود پوشیده فرم لباس خدمتکارها بقیه مثل و بود کوتاه قد زنی مریم

 ! باشه معمولی

 ! ودب مشکی هم بود تنش به که پیراهنی، اتاقش تو رفتم وقتی افتاد یادم، مشکی پارچه از بود پر کیانی یخونه

 .دادمی بهم بدی حس! نمیومد خوشم مشکی رنگ از

 ...؟ خانمِ شماست اتاق این -

 ! امین لیلی، امین -

 ! زد لبخند
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 ! امین خانم -

 پول تهبس! بود شده بلند زود صبح خدا بنده، بود رفته خواب تخت روی که دیدم رو بیبی و کشیدم اتاق داخل به سرکی

 .کیفم داخل گذاشتمش و اتاق توی بردم رو

 ! ببینم رو دخترش زودتر هرچه داشتم هیجان

 :گفتم مریم به رو و بیرون اومدم اتاق از

 ؟ بدین نشونم رو بارانا اتاق شهمی -

 .البته -

 یکیش و بودیم توش بیبی و من که اشدونه یه، داشت وجود اتاق تا سه فقط بودیم ما که ایطبقه تو، افتادم راه دنبالش

 .بود بزرگی خونه کال! بود توش کیانی هم

 ! بود دخترش مال نبود بقیه مثل درش که اتاق یکی اون مطمئنا

 ! داشت اتاق دوتا فقط اما بود بزرگ پایین مثل باال طبقه سالن، باال طبقه رفتیم تصورم برخالف اما

 پایین کشید رو دستگیره آرومی به و زد در به ایتقه، بود سفید درش که اتاقی سمت رفت

 ! اماشپزخونه توی من داشتی کارم اگر برم دیگه من! راستی، داخل بفرمایید -

 .پیچید وجودم تو بدی حس مریم رفتن از بعد، گفتم ایباشه

 .بد خیلی خیلی حس یه

 .رفت بدنم از حس شدم که اتاق داخل، برداشتم شمرده هایقدم

 ..شدم خیره بود کرده مچاله رنگش سفید پتوی توی رو خودش و بود سفید برف مثل که کوچولویی دختر به
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 بلندی موهای و بودن شده فر که داشت بلندی های مژه؛ شد جمع دختر اون به امتوجه تنها، بزرگی اون به اتاقِ اون تو

 .بودن شده پخش رنگش سفید بالشِ اطراف که

 . بود سفید رنگ عاشق پدرش برعکس، نشست هاملب رو لبخند

 هریخت بالشش روی، بود شده خشک که دهنش آب رد! برداشت چشم ازش شدنمی، نشستم تخت روی و رفتم جلوتر

 ! بود

 ! باراناست دخترش اسم بود گفته کیانی، شه بیدار ترسیدممی، بودم زده زل بهش

 شدم اتاق وارد وقتی که عجیب حس یه.دارم دوستش االن از کردممی احساس! بود ناز خودش مثل هم اسمش، بارانا

 .وجودم کل تو پیچید

 رو دستم شد باعث و کرد باز رو هاشچشم از یکی الی سریع اما بردم جلو رو دستم. کنم نوازش رو موهاش خواستم

 .عقب بکشم

 ! چرخید پهلو سمت به و کشید عمیقی نفس

 اولین! خانم بارانا ای گفتم دلم تو! بود خواب اینکه مثل، بسته رو هاشچشم دیدم که کردم نگاه صورتش به و شدم خم

 ! دیگه بیدارشو، دادی باد به رو کاریم روز

 رو تاقشا یپنجره! کنار کشیدم رو اتاقش وپرده شدم بلند بارانا خیالبی! بود هاحرف این از ترخواب خوش اینکه مثل اما

 ! ویال پشت باغ به شدمی باز اتاقش یپنجره! داد نوازش رو صورتم خنکی نسیم. کردم باز هم

 و بودن هاگل به دادن آب مشغول باغبون چهارتا سه! ببینم رو بیرون تونستممی بهتر حاال، شدم خم پنجره روی

 ور پدرمون که ما! داره پدری همچین که بارانا حال به خوش گفتم دلم تو، چیدنمی و هرز علفای داشتن هم بعضیاشون

 .کشیدم آه! ندیدیم
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، کردم تماشا رو اتاقش و ارایشش میز صندلی روی نشستم، بارانا تخت روی نشستن جای به بار این، تو آوردم رو سرم

 .بود سفید اتاق وسایل بیشتر

 . موند ثابت عکسی قاب روی نگاهم که کردممی آنالیز رو اتاقش داشتم

 .باراناست مادرِ عکس گفتمی بهم حسی یه.دیدم پایین که بود عکسی همون دقیقا، عکس این

 سپ، کنممی زندگی بیبی پیش و ندارم مادر هاستسال هم خودم که فهمیدم دقیقه چند از بعد اما، سوخت براش دلم

 .گشتمی پرستار دنبال همین برای پدرش

، مکن نگاه بود افتادن حال در تخت روی از که کوچولویی دختر به و بدزدم عکس قاب از رو نگاهم شد باعث که زد چرخی

 .گرفتمش آغوش در و رفتم سمتش به سریع

 !هوا بره جیغش ممکنه؟ کنم معرفی رو خودم؟! بگم چی باید کرد باز رو هاشچشم وقتی دونستمنمی

 .ببندم رو هامچشم شد باعث که صورتم توی ریخت سمت یه از موهاش

 .خاته -

 :بگم شد باعث اراده بی که لحنی. زدنش حرف زبونی نوک از کردم ضعف

 ؟!جانم -

 .شدم هاشچشم رنگ درگیر من لحظه اون تو اما، کرد نگاه صورتم به متعجب و برگشت من صدای با

 ؟هتی تی دیده تو -

 .شدم عاشقش اینطور که ایبچه اولین شاید، بود خاص برام کوچولو دختر این

 :دادم رو جوابش من من با

 ...من -
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 حاال تا، پرستارتم یا خاله بگم که نیومد دلم.بودم ندیده رو نظیرش حال به تا انگار که رنگی، بودن خاص هاشچشم

 .بزنه پسم یا بزنه جیغ که ترسیدممی اما بودم نشده بچه پرستار

 !دوستتم من -

 ؟من دوتِ -

 تر نزدیک که دستش به ناباورانه من و آورد باال رو کوچیکش دست، خندید اما شدنمی باورم! بزنم لبخند کردم سعی

 .زدم زل شدمی

 .رفت بدنم از حس.کرد نوازشم دستش با

 .بود آروم

 ؟!تیوا مته -

 .نبودم کوچولو دختر این لحن کردن ترجمه برای خوبی مترجم من

 ؟!تیوا -

 .دیده آله -

 ؟کیه دیگه تیوا -

 .کنم نوازش رو موهاش کردم سعی و تخت لب نشستم

 .لفت که دوستم همون -

 .ذارمنمی تنهات من. عزیزم نه -

 ...و خندید
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 !کرد بغلم

 !بود عجیب برام، باشه اینطور دختر این کردمنمی رو فکرش

 از بیش که پوستی و داشت بلندی و روشن ایقهوه موهای. زدم موهاش رو آرومی یــوسه بـ و فشردمش سخت منم

 .بود سفید حد

 ؟چیه تو اتم، باالناست من اِتم -

 .کوچولو بارانا اَم لیلی منم -

 :گفت اخم با و کرد بازوم نثار رو کوچولوش مشت

 !  نیتم کوچولو من -

 :کرد اضافه و

 ! بگو غته برام، میات خوابَم -

 :کردم زمزمه گوشش زیر و گرفتمش بغلم تو

 ؟! داری دوست ایقصه چه -

 ! منگول و شنگول -

*** 

 تاقشا دیوار و در به ضایع انقدر؛ داشت مخفی دوربین اتاقش تو مطمئنا، اومدم بیرون اتاقش از، بارانا خوابوندن از بعد

 نگینیس جسم با سرم دفعه یه که رفتممی داشتم و بود پایین سرم، بره آبروم و ببینتم بود ممکن که کردممی نگاه

 بدون که افتادم شاهوردی خود یاد اصال نه، افتادم شاهوردی هایبادیگارد یادِ! سوخت حسابی بینیم و کرد برخورد

 ! نداشت هم رو خداحافظی لیاقت ولی.بیرون زدیم اشخونه از خداحافظی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 73 

 ...که کردم برخورد کی به ببینم که باال اوردم رو سرم

 :پرسید عصبانیت با، بود نشسته پیشونیش رو غلیظی اخمِ

 ؟کجا -

 :گفتم لکنت با

 ! خوابوندم رو دخترتون! بیمبی پیش رممی دارم -

 !هست بهم حواسش بفهمونه بهم که کرد نگاهم جوری و داد تکون رو سرش

 ! شد رفع بال شکر خدارو، فرستادم صلوات دلم تو و گفتم شکری رو خدا، شد رد کنارم از فرز و تند

 ! افتادم هاشقرص یاد دیدنش با، خوابه بیبی دیدم که کردم باز رو اتاق در

 زدم نیکیا یخونه از پاورچین پاورچین و و برداشتم رو کیفم؛ رفتممی هاهمین با پس؛ بودم نکرده عوض که رو هاملباس

 باغ ونهخ از تونستم باالخره و! کردم پنهون هاستون از یکی پشت رو خودم که شدن متوجه خدمتکار تا چند راه تو، بیرون

 ! بیرون برم

 !کنه زیرم ماشین بود نزدیک جا یه حتی

 *** 

 تاچهار سه و بلند هایدرخت، کردممی آنالیز رو کوچه داشتم خونه برگشت راه تو، گرفتم رو بیبی داروی شکر رو خدا

 ماورد درش که کیفم توی از، خورد زنگ گوشیم که بودم خونه نزدیک، بودن باغ خونه کیانی یخونه مثل که ایخونه

 !فرهامه، بله دیدم

 . بودم موقعیتی همچین منتظر، بزنم زنگ بهش خودم خواستمی دلم

 .سالم -
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 ! سالم -

 : گفت و کرد کوتاهی مکث

 !امروز همین، لیلی ببینمت باید -

 اون،بدشانسی چه! گرفتممی مرخصی کیانی از باید، اومدم خودم به اما ترسیدم که بود محکم و قاطعانه اونقدر لحنش

 !کاری روز اولین تو هم

 .فرهام تونمنمی -

 :بودم ایستاده کیانی یخونه در جلوی درست، ترسیدم که زد دادی فرهام

 ...رو چیزی یه ازت بار یه، نیار بهونه انقدر لعنتی -

، مکنمی اس ام اس رو جا این آدرس بهت من فرهام باشه، باشه: گفتم تند تند چون نشنیدم رو هاشحرف بقیه دیگه

 .خداحافظ

 :گفت محکم و شد ترآروم فرهام صدای

 .خداحافظ، منتظرم -

 ! کیانی باغِ خونه داخل رفتم و دویدم تند تند، کرد قطع سریع خیلی و

*** 

 :آیدین

 زدم گردنم زیر و دست مچ به "Allure Sport"عطرِ از کمی و بستم رو آستینم هایدکمه، کردم مرتب رو پیراهنم ییقه

 .خورد در به ایتقه که

 .بفرمایید -
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 :گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم، شد اتاق داخل زیور

 ؟ هست بارانا پرستار به حواست -

 .سپردمش مریم به -

 .خورد اتاق در به ایتقه بازم که دادم تکون رو سرم

 ! بفرمایید -

 .کردم اخم و لبم رو نشست پوزخند! بود خودش، چرخید در رو زیور و من نگاه و شد باز در

 .کردمی صحبت مضطرب خیلی و بود پایین سرش

 :کرد من من کمی

 !دارم کار جایی بیرون برم خواستممی میشه اگه، خوابوندم رو دخترتون من، من، ببخشید -

 :دادم رو جوابش لبم کنج پوزخند همون با

 .بودی بیرون هم االن که شما -

 .کرد نگاهم نگرانی با و باال گرفت رو سرش وحشت با

 :گفتم زیور به رو و دزدیدم ازش رو نگاهم

 !نشه بیدار باش بارانا مواظب -

 ...کیـ آقای -

 !بود متعجب. گرفتم باال سکوت معنای به رو دستم و شدم زدنش حرف مانع
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 اجازه تنرف بیرون برای خوابه بارانا که موقعی خوادنمی هم دیگه، کنمنمی زندانی امخونه تو رو کسی من! بری تونیمی -

 ..ولی! بگیری

 :گفتم و کردم مکث

 !کنممی اخراجت...اونوقت میری در کار زیر از ببینم اگه اینکه و! ببری جایی رو بارانا نداری حق -

 .گرفت فاصله اتاق در از ببخشید یه با و داد تکون تند تند رو سرش

 .بیرون زدم اتاق از و برداشتم رو کیفم

*** 

 :لیلی

 جاک از این اصال؟ گرفتم اجازه ازش رفتم چی برای که دادم خودم به فحش کلی دلم تو و! میاد خوشم ازت خیلی، پررو

 .کردم اس ام اس فرهام برای رو اینجا آدرس! بیرونم من که دونستمی

 !اونجام دیگه دقیقه ده: داد جوابمو و گرفت رو پیامم سریع خیلی

 اسمش کنم فکر.بیرون میومد پارکینگ از داشت که شدم کیانی ماشین متوجه. ایستادم فرهام منتظر و خیابون سر رفتم

 .سرد، احساس بی! باشه خشن خودش مثل هم

 .بودم فکر تو.شد هم همین و بره کوچه سر اون از که کردممی دعا دعا

 .شدم سوار و کردم باز رو جلو سمت در یدستگیره سریع، اومدم بیرون فکر از فرهام ماشین بوق صدای با

 :کوتاهی مکث با

 .سالم -

 !سالم -
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 .افتاد راه و داد رو جوابم سردی به

 ؟اینجاست کنیمی کار توش که جدیدی یخونه -

 ...اومـ که کوچه همون، آره -

 !فهمیدم -

 ؟میریم کجا داریم دونستمنمی اصال؟! نه یا عذرخواهی برای بود موقع بهترین االن دونمنمی، بود کالفه

 ؟!میریم کجا -

 .نداد رو جوابم

 ...من! دیروزم رفتار بابت، ببخشید فرهام -

 :گفت و باال آورد رو دستش

 ! زنیممی حرف اونجا کافه میریم، بشنوم چیزی خوامنمی! هیس -

 !کردنمی روشن هم رو ضبط الاقل، نگفتم هیچی دیگه

 ."باران" چرخید کافه اسم رو نگاهم. شدم پیاده استرس با، کرد پارک خیابون یه کنار رو ماشین دقیقه چند از بعد

 سونگار! نشستم روبروش آرومی به. کرد انتخاب نشستن برای میزو ترین ایگوشه، شدم کافه وارد فرهام سر پشت

 .گرفت سفارش و اومد

 .پایین انداختم و سرم من و گرفت باال رو سرش

 :داد ادامه و زد تلخی لبخند. شدی زندگیم که وقته خیلی اما نمیاد یادم رو دیدمت که روزی اولین -
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 و شدممی عصبی خیلی گاهی! آمدت و رفت، بود شده مهم برام چیزت همه، کردممی حساب دیگه جور یه روت دیگه -

 .بود بیبی پناهم تنها

 ؟!گفتمی داشت چی این. کردم کُپ کامال

 ...بگـ چیزی عشقم از کسی به تونستمنمی -

 ؟!فرهام میگی داری چی -

 :خندید

 .کنی کار خوادنمی دلم دیگه همین برای، پیش وقت خیلی خیلی از، لیلی شدی زندگیم -

 ..همیشه مثل و بیاد خواستمی کردممی فکر، شد پر هامچشم تو آب

 !نداشت امکان نه، بود کرده قفل زبونم

 ،مناسب هایلب و بینی و کشیده صورتی، لَخت موهای و مشکی هایچشم، چرخید صورتش رو نگاهم و لرزید دستم

 ؟!دارم دوستش: پرسیدم خودم از بارها

 .پرید صورتم رنگ انگار و کردم بغض فقط، بدم نداشتم جوابی که خدا به، نداشتم جوابی

 :پرسید نگرانی با

 ؟!خوبی -

 !هستم -

 . گفتممی دروغ و نبودم اما

 .گذاشت میز روی رو هاسفارش گارسون، شد پاره افکارم یرشته که بودم فکر تو
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 !شدنمی باورم هنوز! بودم بهت تو هنوز من و گذشت دقیقه چند

 . بود زده زل بهم فرهام. نبود خوب اصال حالم

 .بودم کرده اومدنمون اینجا یدرباره ایدیگه فکر من

 ؟! داری بهم حسی هم تو: کرد مکث؟ چیه تو نظر؟! لیلی -

 "؟! داری بهم حسی هم تو" اشجمله آخرین مخصوصا، بود عجیب لحنش

 .خواستم فرصت اما! نداشتم که خدا به، نداشتم

 .بزنه لبخند کرد سعی و داد تکون رو سرش

 !کنم فکر دوریت به تونمنمی حتی دیگه لیلی؟! چقدر -

 .کردم نگاهش

 :زدم بل اراده بی، کنم درک رو فرهام تونستمنمی و بودم نشده عاشق تاحاال، گشتممی مناسب دلیل یه دنبال ذهنم تو

 ! ماه یک -

 .کرد اخم و شد جمع صورتش

 .نشه بیشتر ماه یک از ولی! باشه -

 .برم خواستمی دلم فقط، نزدم دست بود میز روی که ایقهوه به

 *** 

 .گرفتمی رو سراغم و بود شده بیدار بیبی، برگشتم که بود شده ناهار وقت، کاری روز اولین از این

 ؟! جان لیلی بودی کجا -
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 .فرهام پیش -

 .شد باز تعجب از هاشچشم

 ؟! فرهام -

 :زد لبخند

 ؟! دخترم کردین آشتی -

 :گفتم دروغ به و کشیدم پوفی

 .بیرون رفتم همین برای، آره -

 .زدمی حرف عروسکش با و بود نشسته تختش رو آلود خواب، بارانا پیش رفتم و اومدم بیرون اتاق از

 ؟!گفتن بهش خدمتکارها شاید 0؟بیرونم که بود فهمیده چطور، افتادم کیانی یاد دفعه یک بارانا دیدن با

 ...شایدم

 ،شدم خشک سرجام بود اتاق توی که ایبسته مدار دوربین دیدن با و چرخوندم اتاق دور رو سرم

 ! بگو پس

 .نشستم بارانا تخت روی تردید با

 ؟دوتم اومدی -

 .عزیزم آره -

 ،زدم ــوسه بـ دستش به آروم. گرفت کوچیکش هایدست تو رو دستم که بود دوربین پرت حواسم

 . گرفتم دوربین از رو نگاهم
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 ؟بخونی تتاب بالم میته -

 .عزیزم آره -

 استرس با رو کارهام یهمه که من به بود زده زل بارانا مدت تموم تو، برداشتم رو بود میز روی که کتابی و شدم خم

 .دادممی انجام

 !گتنمه من -

 .پایین رفتممی باید! بود گرسنه

 .عزیزم میارم غذا برات االن -

 !گرفتمی نظر زیر رو کارهام همه، پس داشت دوربین اشخونه تو، رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند

 خالقشا مریم فقط. سرد و خشک هم با همه! اینجا بود جایی چه. برداشتم بود سینی توی که رو بارانا غذای آشپزخونه از

 .تربودم راحت باهاش چون ساختمی من با انگار و بود بهتر کمی

 .کردم باز رو بارانا اتاق در

 .روبروش گذاشتم و داخل بردم آروم خیلی رو غذا

 !خولممی خوتم -

 .دممی بهت -

 !نه -

 .نه یا استهخون کیانی دونستمنمی که هم حاال، بود بسته پشت از رو دستم انگار دوربین اون اونور از، کنه لج ترسیدممی

 .آروم. خوب چقدر. بودم حرکاتش محو. شد خوردن مشغول بارانا
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 . گرفتم بارانا از رو نگاهم، خورد زنگ موبایلم

 ؟ الو -

 ؟! لیلی -

 . . . حاال اما، کردممی عذرخواهی همیشه من ایمسئله و دعوا هر سر! نمیشه باورم نه! مژده

 ؟! لیلی -

 . سالم -

 ؟ خوبی، سالم -

 :گفتم لب زیر

 . ممنون -

 ؟ رفتین شاهوردی یخونه از؟! گردممی دنبالت دارم صبح از؟ لیلی کجایی -

 :زدم لب، کشیدم آه

 ! رفتیم، آره -

 ؟ کردی پیدا کار؟ االن کجایی -

 . آره -

 . فرستاد بیرون رو اششده حبس نفس که انگار

 ! شکر رو خدا -

 ؟! ببینمت تونممی: کرد اضافه بعد و
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 . دونمنمی -

 ! خدانگهدار، باشه -

 . بود دلخور لحنش. کنم عذرخواهی ازش من که بود زده زنگ، دونستممی! مغرور

 ! خداحافظ -

 . جویدم دندون با رو لبم پوست حرص با و کردم قطع رو تماس

 ! تُد تموت غذام -

 ! خوابیدمی اشهمه و بود خمار هاشچشم، برداشتم کنارش از رو غذا سینی و اومدم بیرون فکر از

 ! بخوابم تاممی -

 ! داشت افسردگی. بخوابه تا ریختنمی قرص بارانا غذای تو، افتادم کیانی حرف یاد

 ای بخواد و نداره مشخصی زمان که بود این بدیش اما، ببره دخترک این یاد از رو چیزها خیلی تونستمی شاید! خواب

 . میاد یادش نخواد

 . شدممی اشوابسته داشتم هم من، شدمی وابسته بهم داشت کم کم بارانا. بود گذشه شدم پرستار که زمانی از روز دو

 فکر هشب خواستنمی دلم حتی! پیشنهادش به نه و خودش به نه، نکردم فکر فرهام به هم ثانیه یک حتی هفته این تو

 . کنم

 ؟ خاته -

 . نشست لبم رو پوزخند، خاله میگه بهم دیگه بارانا

 ؟ جانم -
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 ؟ باغ تو بلیم میته -

 ! بریم پاشو، عزیزم آره -

 .امشونه روی گذاشت رو سرش و کرد جا آغوشم تو رو خودش. کردم بغلش و گرفتم رو هاشدست

 . بود بیبی بیماری دادمی عذابم بیشتر که چیزی. ندیدم رو کیانی اصال روز دو این تو

 هم. یارهب طاقت جراحی عمل زیر تونهنمی دیگه بیبی گفت. کرد صحبت باهام کلی دکترش، مطب بودمش برده که دیروز

 ... هم و زیاده سنش

 ! بوییدمش، بوسیدمش و گرفتم دستم تو رو دستش. زد پس رو اشکم و نشست امگونه روی دستی

 .زدم زل، بود شده پر پرِ آب توش که درشتی و گرد هایچشم به و باال گرفتم رو سرم

 ! بودمش ندیده هرگز که مادری. بود کرده رو مادرم هوای دلم

 . داشت رو حس همین هم بارانا شک بی

 . خاته میتام ماماتمو -

 .فشردمش خودم به بیشتر

 .ترسیدمنمی هم کیانی خونه هایدوربین از دیگه حتی. بود خلوت خونه، رفتیم پایین هاپله از

 .مشکی مردونه کفش جفت دو به افتاد نگاهم که بودم فکر تو

 .باال گرفتم رو سرم

 !سالم -

 :گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون. داد تکون رو سرش
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 .اتاقم بیار رو بارانا دیگه ساعت نیم -

 .شدم متوجه -

 .کشیدم راحتی نفس و بیرون گذاشتم خونه از و پامر. ترسیدمنمی ازش حتی دیگه

 . تنم بازی بلم خواممی. زمین بتال منو خاته -

 .باش -

 .باغ پشت دوید. پایین گذاشتمش احتیاط با

 .بود ظهر از بعد چهار دیدم رو ساعت که باری آخرین

 .شدم خیره روبرو به و کشیدم آهی

 ؟خانم -

 .برگشتم

 .کردمی صدام، داشت تن به نگهبانی لباس که پیرمردی

 .بفرمایید -

 :گفت زدمی نفس نفس که درحالی

 !داره کار شما با در دم یکی -

 .رفتم در سمت به نگهبان همراه. بود بازی مشغول که انداختم بارانا به نگاهی نیم

 .باشه ترانه میزدم حدس. ببینم در زیر از رو مشکی بلند پاشنه هایکفش تونستم فقط

 .کرد بغلم و اومد سمتم به فورا دیدنم با. داخل اومد و داد هل کامال درو که بودیم نرسیده در به هنوز
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 .لیلی -

 .کرد ــوسه بـ غرق رو صورتم. بود کرده کوتاه چتری رو موهاش

 ؟دختر تو بودی کجا، بود شده تنگ برات دلم وای -

 .زدم لبخند

 .خدا به بود شلوغ سرم -

 .اینجا باشی اومده که زدم حدس! نبودین، تونخونه جلودر اومدم امروز -

 .کشیدمش خودم دنبال و گرفتم رو دستش

 .بشینیم باغ تو بریم بیا -

 .اومد دنبالم به و زد لبخند

 !میان بهت خیلی چتریات -

 .مرسی -

 ؟خبر چه کامران از -

 !لیلی وای -

 .بشینه کردم اشاره و نشستم صندلی روی

 ؟کجاست بارانا پس -

 :زدم اشاره سرسره به دستم با

 !کن تعریف، دیگه بشین! کنهمی بازی داره. اونجاست -
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 .روبروم گرفت و آورد در دعوت کارت یه کیفش تو از، نشست ریلکس خیلی

 !بیاین بیبی با، پنجشنبه هفته این، لیلی -

 .ددرخشیمی وسطش نگین با رنگ سفید پاپیون یه روش که رنگی سفید دعوت کارت، دعوت کارت به افتاد نگاهم

 :داد ادامه. دادم تحویلش چشمی

 !کرده دعوتمون شام کیانی، اینجاست دیگه ساعت یک تا هم کامی -

 :باال رفت ابروهام جفت

 ؟جدی -

 :دستم روی گذاشت رو دستش

 !کامی و بیبی، من، تو، خوریممی شام هم با -

 .نداشتم کیانی با برخوردی آنچنان البته! بده اجازه کیانی بود محال، پایین انداختم رو سرم

 ؟لیلی -

 .کردم نگاه خندونش هایچشم به و باال گرفتم رو سرم

 ؟شده چیزی! نیست صورتت به رو و رنگ؟ خوبی -

 .بوسید رو موهام روی و گرفت آغوش در رو سرم. ترکید بغضم

 :گفتم هق هق با

 !بدبختیم خیلی بیبی و من ترانه -

 :گفت دلخوری با
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 ؟لیلی شده چی؟ عزیزدلم چرا -

 .میرم منم بره بیبی اگه، شده ناامید دکترش، کرده عود بیماریش بیبی، ترانه -

 ؟ ستخونه تو االن! خدابزرگه، نگو، عزیزم نگو - 

 .آره -

 .شم بلند کرد کمکم و گرفت رو بازوم زیر

 .ببینمش باال بریم -

 رکتش منشی ترانه اما. بود ترانه بارانا پرستار کاش، کرد ذوق کلی ترانه دیدن با بارانا. زدم صدا رو بارانا و شدم بلند

 . بود کامران

 . خودم برای خوردم افسوس

 :گفت کردمی جاجابه آغوشش تو رو بارانا که درحالی ترانه

 .کنه کمکت تونهمی که جایی تا میگم بهش، راحته خیلی آیدین با کامی -

 !نه -

 . شد کیانی یخونه وارد و افتاد راه حرفم به توجهبی

 ! بی بی مالقات برای خودش قول به

 .افتاد دیواری ساعت به نگاهم لحظه یه رفتیممی باال که هاپله از

 . بود دقیقه۶۳ و۴

 :گفتم تند تند و کشیدم هینی
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 ! کیانی پیش برم باید، ترانه بهم بده رو بارانا -

 ؟ چی -

 :گفتم تند تند. گرفتم دستش از بارانارو

 . دومیه اتاق تو بیبی -

 .رفتم بودم زده حرف کیانی با روز اون که اتاقی همون سمت به سریع و

 ! نداد جواب کسی، زدم اتاق در به ایتقه

 . پایین کشیدم رو دستگیره

 . گرفتم دهنم روجلوی بود آزاد که دستی

 ... خدا وای

 . رسیدمی گوش به خس خس و سرفه صدای فقط و بود دود غرق، اتاق

 .شد بیشتر نگرانیم

 . بود گرفته رو وجودم استرس، رفتم جلوتر احتیاط با

 ! کردمی ناله داشت

 . گرفتم بغلم تو سفت رو بارانا؛ ترس از

 ؟ نزدی در چرا -

 .بود دارخش و بم صداش

 ...ساعت گفتن شما -
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 . فهمیدم، بسه معنی به باال آورد رو دستش

 ایزده مغ هایچشم و بود دستش که سیگاری نخ یه با، بود داده لم رنگ مشکی صندلی رو، کردم نگاه بهش بالتکلیف

 . بارانا به بودن زده زل که

 . بذار رو بچه -

 . بزنه کامل رو جملش که دادنمی امون سرفه

 ...  و اینجا بذار رو بارانا -

 .کردم کامل رو اشجمله و دادم تکون و سرم

 .کیانی آقای میرم -

 . بیرون زدم اتاق از سریع

 ؟! بیاره دووم دود همه اون بین خواستمی جوری چه بارانا. گرفت اتاق هوای تو نفسم

 ؟! گشتمبرمی باید! داشتم تردید

 .پایین رفتم هاپله از و کشیدم پوفی. کردم نگاه شده بسته در به و عقب برگردوندم رو سرم لحظه یه

 . سمتم چرخید هردوشون نگاه. داخل رفتم و زدم در، رسیدم که اتاق در جلوی به! اومدمی ترانه یخنده صدای

 ؟ جان لیلی اومدی -

 . کرد سرفه

 ؟ کیانی پیش بردی رو بارانا -

 ؟ خبر چه راستی. آره -
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 :گفت ترانه! زدن لبخند

 . بیاد که االناست! راهه تو کامران -

 . خوب چه -

 ! خورینمی شام ما پیش پایین امشب، گممی هم تو به گفتم هم بیبی به -

 . کرد ایآهسته یخنده بیبی که کنم مخالفت خواستم

 ! نداشتم برخورد باهاش حاال تا من بخوای رو راستش، زشته، مادر نه -

 .باال انداخت رو ابروهاش از یکی ترانه

 ؟ جدی -

 تمنجا خدایا، فرهام، فرهام، فرهام. بودم فکر تو بدجور! نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه و داد تکون رو سرش بیبی

 ! بده

 ! بودم عاشقش که بود موسیقی تنها، شد بلند ترانه موبایل زنگ صدای

 قصه این کجای بگو، کردم گمت کجا رو تو

 میپرسه تو از همینو، شعرم جوهر حتی که

 میساختیم که قصری همون، رویا همه اون شد چی که

 نشناختیم و عشق تو و من، شاید کنممی حس دارم

 بست پل نمیشه چرا نیمدونم، ما امروزی قلبای میون

 دست از رفتیم دریا چشم از دور به، خاک بر افتاده ماهی دو مثل
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 مونیمی من یاد همیشه نگو، هامون خاطره حرمت و لطف به

 همونی من برای دیگه تو نه، دورم روزای اون مثل نه که

 نمونه یادگار به چیزی برام، لبهات سرد سکوت این جز بذار

 گونه روی بشینه اشکی مثل، عشق این پایان نقطه تا بذار

 بست پل نمیشه چرا نیمدونم، ما امروزی قلبای میون

 دست از رفتیم دریا چشم از دور به، خاک بر افتاده ماهی دو مثل

 هستیم همدیگه نیمه میدونم، ماهو غیبتو کنممی تحمل

 شکستیم دو هر عاشقی رسم به، قصه متن تو بشیم پیدا نشد

 بست پل نمیشه چرا نیمدونم، ما امروزی قلبای میون

  دست از رفتیم دریا چشم از دور به، خاک بر افتاده ماهی دو مثل

 :داد جواب سریع

 ؟ جانم -

- ... 

 ! ندیدمش هنوز ولی امکیانی خونه من آره -

- ... 

 ! خداحافظ، میام االن، باشه آها -

 :گفت بهمون رو و کرد قطع رو گوشی
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 ! پایین برم لحظه چند من ببخشید، اومده کامران -

 .دادم تکون رو سرم

 .باش مواظب، برو مادر باشه -

 :گفت سرسری و زد لبخند

 . کنیانمی مخالفت لیلی -

 ؟ دیگه مخالفم دونستمی

 .میشه چی ببینم -

 :خودش سمت کشید و گرفت رو بازوم

 ؟ خودته دست مگه! نیای کردی غلط -

 ! حرف از دریغ اما، زدم لبخند

 ! کَسَم همه، همدمم، مادرم؛ اششونه روی گذاشتم رو سرم. نشستم بیبی کنار و بستم رو در، بیرون رفت در از

 ؟ بی بی -

 ؟ بی بی دل جان -

 .دادمی رو جوابم اینطوری وقتی مردممی من

 ؟ بود سالشون چند، بودن زنده االن بابام و مامان اگه -

 اون! نه اما، ذهنم تو اومد بارانا ناخودآگاه! ندیدمشون هیچوقت که بابایی و مامان برای شاید؟! کردم بغض چرا دونمنمی

 .بود دیده رو مادرش هم
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 ! دونمنمی، مادر دونمنمی -

 .کرد بغلم و گرفت رو دستم، بودیم نشسته که حالت همون تو

 .بی بی بده دنیا -

 ؟ کنم پیدا کار راحت تا نخوندم درس من چرا اصال، کردیم بدش هاآدم ما، مادر نیست بد -

 .کرد نوازش و کمرم

 :گفت سرفه با

 ! ایخسته، مادر بخواب -

 . دادم تکون تند تند رو سرم

 . باشه -

 به رو من خواب که بود نرسیده سه یشماره به، ببندم رو هامچشم کردم سعی، تخت روی کشیدم دراز و شدم بلند

 . کشید آغوش

 ینب اخمی، کردم نگاه بود نشسته کنارم که ترانه به تعجب با، پریدم خواب از میومد اتاق تو از که صداهایی سرو با

 . بود نشسته ابروهاش

 .خواب ساعت -

 :زدم لب

 ؟! چنده ساعت -

 ! ظهر از بعد نیم و هفت -
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 ؟ کنیمی چیکار اینجا تو -

 . آیینه جلوی رفت و شد بلند کنارم از

 ؟ کجاست بیبی -

 .اشپزخونه تو -

 ؟ کنهمی چیکار اونجا -

 . سمتم برگشت عصبانیت با

 ! دونمینم من، کنی عمل قولت به باید پاشو حاال! کنم بیدار نیومد هم دلم اتاقت تو اومدم ساعته یک، ببینم پاشو -

 . گرفت رو بازوم؛ بودم کشیده دراز که همونطور و کنارم اومد

 .بشه آشنا بقیه با تا آشپزخونه تو بردمش، خدا بنده بود پوسیده دلش اینجا هم بیچاره بیبی -

 ! بودن صمیمی و گرم هم با اینجا یخدمه که چقدر، زدم پوزخند دلم تو

 :زد داد، رسهنمی بهم زورش دید که ترانه

 . پاشو -

 :گفتم ناخودآگاه

 .میاد بدم کیانی این از من -

 : گفت آرومی صدای با و شد گشاد هاشچشم، لحظه چند برای

 ؟ کیانی از؟! چی -

 :گفت بخوره رو لبخندش داشت سعی که حالی در
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 ؟! نداشتین برخورد هم با زیاد گفتیمی که تو -

 :کرد نگاهم مشکوکانه

 ؟ کرده اذیتت -

 ! خوشکه و سرد خیلی! نمیاد خوشم ازش همینطوری! نه -

 ! نشست کنارم و شد بلند

 هم اسمش، بره پیش خودش اصول و برنامه طبق چیز همه داره دوست! جدیه خیلی کارش تو گهمی هم کامران، آره -

 ! آیدینه

 .بود همینطوری هم بود زنده زنش که موقعی، نمیاد خوشم ازش زیاد منم راستش

 :گفت متفکرانه و داد تکون رو سرش

 ! شرکت اومدمی، بودمش دیده باری چند یه ولی، دونمنمی زنش از زیادی چیز البته -

 ... روز یه اینکه تا رفتمی صدقش قربون اشهمه هم این

 :نداد امون کنجکاوی

 .نکردم کنجکاوی زنش یدرباره تاحاال من -

 :کرد نگاهم بامزه و زد لبخند

 ... گممی -

 :گفت و کرد ترزبون نوک با رو لبش

 !شب نصفِ درست هم اون، آب تو رنمی و زننمی دریا به دل خودشون و هتل تو ذارنمی رو بارانا شبونه، دریا میرن -
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 : داد تکون هوا تو رو هاشدست

 !کنم فکر بود پریا هم اسمش، شد غرق زنشم دیگه -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم تایید معنی به بار چند

 !تلخ چه، اوم -

 .شم بلند شد باعث که کشید رو دستم

 ؟خوبی! وا -

 !لطفا نباش لجباز انقدر، لیلی بریم بیا -

 :کرد مچاله رو صورتش، ایستاد کنارم هم خودش! بیرون کرد پرتم تقریبا و کرد باز رو اتاق در که بزنم حرفی خواستم

 ! پایینن کامران و کیانی، دیگه بریم؟! چیه -

 !نه -

 .ایستاد

 !برمتمی باشه هم زور به! تو لجبازی چقدر، بریم بیا؟! نه چی -

 روبرو باهاش خواستمی دلم نه و اومدمی خوشم کیانی از نه! بود همین حقیقت در خب، کشممی خجالت کردمی حس

 .اومدنمی خوشم سرد هایآدم از بچگی از اما دونمنمی. بشم

 و خودم توی شدم مچاله؛ زد بهم ترانه که محکمی یضربه با، گذاشتم پام زیر رو پله آخرین که اومدم خودم به وقتی

 :گفتم لب زیر

 !عوضی، ترانه بمیری -
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 .باال گرفتم رو سرم تعجب با؛ خندیدمی داشت

 .تو شُلی چقدر؟! شدی ناقص؟! آخه شده چت، پاشو -

 .شد بلند آخش صدای که پاش به زدم محکم

 !سنگینه چقدر دستت، آخ آخ آخ -

 ؟شد چی -

 .کردم نگاه روبروم به اینبار. . بود کامران صدای

 حرکت از دستم! زهرمار برج، بود هاداده قورت عصا عین. کردمی نگاه ما به اخم با داشت و بود ایستاده کامران کنار کیانی

 .پایین انداختم رو سرم و برداشتم پهلوم روی از رو دستم، ایستاد

 ؟!خوبی ترانه -

 .خدا به بود لوس هم ترانه

 .نشده هیچیم خوبم -

 .کردم نگاه روبروم به و کردم بلند رو کمرم آروم، زد رو حرف این صورتش روی پهن و پت لبخند یه با

 ؟خانم لیلی خوبین شما -

 .خوبم -

 .نشست کنارم هم خودش. نشوند مبل یه روی رو من و گرفت رو دستم ترانه

 هاموقعیت یهمه تو من اصال! کنم سالم رفت یادم حتی، شد صحبت مشغول و نشست کامران کنار تفاوتی بی با کیانی

 ...خب ولی ادبیه بی گفتممی اوال، بودم همینطور
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 .رفت ایفون سمت به خدمتکارها از یکی. شد بلند ایفون صدای که بودم بازی مشغول هامانگشت با و بود پایین سرم

 . اومدن خانم شهال، آقا -

 : گفت آهسته و شد بلند جاش از فرز و تند کیانی، حرف این گرفتن با

 .کن باز درو -

 ؟!کیه شهال ببینم که بودم شده کنجکاو حسابی! شد دور اینجا از، اجازه با گفتن با و فشرد رو آیفون یدکمه خدمتکار

 .کرد باز درو، خدمتکار همون و شد زده مغرور کیانی یخونه همون یا عمارت در به ایتقه اینکه تا

 .دش داخل بود آرایش از پر صورتش و بود ریخته بیرون رو هااون شالش از که بلوند موهای با ساله 62یا65حدود خانم یه

 رمس هم من؛ گرفت گرم باهاش حسابی چون شناختمی هم رو ترانه انگار، داد دست کامران و کیانی با، شدیم بلند همه

 !کرد خیتم جورایی یه و نشست مبل روی توجهیبی نهایت در که دادم تکون براش رو

 المس کامران و کیانی به که من جواب اینم خودمونیما ولی! نمیاد زمین به که آسمون ندی رو من سالم جواب تو، درک به

 !ندادم

 .پام به زد ترانه که بودم فکر تو

 !کردی کبود و پام؟ وحشی چته -

 : گفت لب زیر بود شده خیره روبرو به که درحالی

 !کرد خیتت بدجوری -

 یانیک و کامران هایحرف به داشت و بود نشسته ما کناری مبل روی شهال، شدم خیره روبروم به متفکر، نگفتم چیزی

 !کردنمی هم نگاه سمت این به حتی، دادمی گوش

 !کرد تشکر هم شهال و گفت آمد خوش بهش خشک و سرد خیلی کیانی، ها آدم اینجور از متنفرم
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 ؟کیانی مهندس -

 .انداخت شهال صورت به نگاهی و برداشت کردن صحبت از دست کیانی

 ؟بله -

 ؟کجاست بارانا -

 .دزدید رو نگاهش سریع و انداخت بهم نگاهی نیم کیانی لحظه اون تو اما، چرا دونمنمی

 !همیشه مثل، اتاقش توی -

 .ببینمش خوادمی دلم -

 .دش بلند شهال صدای که رفتممی هاپله سمت به، شدم بلند سریع و فهمیدم، کرد نگاهم و چرخوند رو سرش کیانی

 !ببینمش تنها خواممی -

 .کرد نگاهم اششده ارایش هایچشم با و داد تکون هوا تو جذاب خیلی رو هاشدست

 .میشه اگر البته -

 .نیست مشکلی -

 سر ستمنش غمگین خیلی؛ شد رد کنارم از توجهیبی با و شد بلند جاش از شهال! زد رو حرف این تفاوت بی خیلی کیانی

 .بود زده زل بهم ترانه، جام

 ؟چیه -

 :گفت گوشم در یواش

 !شرکته دار سهام شهال -
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 : دادم تکون و سرم

 !نداد که هم رو سالمم جواب کرد که خیتم؟! کنم چیکار خب -

 .شد باز نیشش

 !باشه اینجا قراره شام! نگیر دل به کن ولش، بشر این طوریه همین همیشه -

 ؟چی -

 !صحبتن مشغول هنوز دیدم کردم نگاهشون وقتی ولی، سمتم برگشتن کامران و آیدین کردم فکر

 ؟بگی ترآروم یکم تونینمی، بگیری درد -

 ؟!بمونه اینجا قراره شام -

 :گفتم وارناله لب زیر بعد و

 . خدا وای -

 ؟آخه داره تو به چیکار بدبخت این! وا -

 .باال انداختم رو هامشونه

 ! اومد بدم ازش نگاه اولین تو که انقدر؟! کرد خیتم ندیدی مگه -

 .نگفت چیز هیچ دیگه

 ! شام بفرمایید، آقا -

 کنارشون چرا نفهمیدم وقت هیچ من و شد سرو شام سکوت تو، اومد باال یطبقه از هم شهال بعد کمی، شدیم بلند

 ! خوردم اونها با رو شامم و نشستم
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 *** 

 .کردم احساس صورتم روی و خنکی و خیسی

 ذکر تداش، بود نشسته من به پشت نمازش چادر با که بود بیبی دیدم که چیزی اولین و کردم باز رو هامچشم مرتبه دو

 .بلندشدم و گذاشتم تخت یلبه روی رو دستم. گفتمی

  .برگردوند و سرش که شدم خیره بهش و کنارش نشستم، شنیدممی رو آرومش هایزمزمه، فرستادمی صلوات داشت

 :گفت وارناله

 ! کن حاللم، دخترم میرم دارم -

 :گفتم استرس با! کردم تعجب

 ؟ بری خوایمی کجا؟ بی بی میگی چی -

 ! بود سرد، گرفتم هامدست تو رو هاشدست، نشست صورتش روی مهربونی لبخند

 ! برم باید، دنبالم اومده ارغوان -

 :کشیدم جیغ ممکن حالت بلندترین با، بست یخ وجودم

 ! نه -

 و فتمگر بود کنارم که رو آبی بزرگ پارچ یدسته؛ زدممی نفس نفس که حالی در. پرید خواب از هم بیبی، من با همزمان

 .ریختم آب کمی میز روی لیوان توی

 شکر وخدار بار هزار دلم تو من و گرفت دستش تو رو دستم نگرانی با. اومد سمتم به و شد بلند تخت اون روی از بیبی

 ! بود گرم هاشدست که کردم

 ؟ مادر خوبی -
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 .خورد اتاق در به ایتقه. کردم بسته و باز رو هامچشم

 . بفرمایید -

 ! زنه یه که بود معلوم ولی. ببینم رو صورتش خوب نتونستم سیاهی اون تو، کرد باز که درو

 ؟ بود شما صدای، خانم لیلی -

 :گفت من جای به بیبی، بود مریم

 ! تو بیا، دخترم آره -

 .بستمشون سریع؛ کردمی اذیت رو هامچشم نور؛ زد رو برق کلید و داخل اومد

 . کرد نگاهم و نشست تخت روی بیبی کنار، شدمی ترنزدیک لحظه هر مریم و اومد اتاق در شدن بسته صدای

 ؟!خانم لیلی خوبی -

 .ممنون -

 . دیده بد خواب: گفت بیبی

 :گفت آهسته و داد تکون رو سرش هم مریم

 .روشنه بیرون هایچراغ، بزن قدم باغ تو برو داری دوست اگه -

 ! نبود هم بدی فکر

 ! بعد بزنم آب رو صورتم اول ولی باشه -

 آیینه تو رو خودم! صورتم به پاشیدم آب مشت مشت. بود اتاق توی که بهداشتی سرویس داخل رفتم، حرف این گفتن با

 . کردم نگاه
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 .افتادم آهنگی یاد بعد لحظه چند. بستم ور آب شیر! زدمی ذوق تو زیادی و بود حالبی صورتم

 .بیرون زدم بهداشتی سرویس از

 .بودن کردن صحبت حال در مریم و بیبی

 .باغ تو میرم من -

 .شد نگران هم باز بیبی

 !خطرناکه، شبه؛ باشیا مواظب دخترم -

 :کرد دستی پیش مریم

 !حساسه خیلی؛ باشه آقا سگِ به حواست خانم لیلی، روشنه بیرون هایچراغ -

 !شدم خشک سرجام

 ؟باغه تو سگ؟! سگ -

 ...نکر خدایی وقت یه باشه حواست گفتم ولی نگهبانه پیش، عزیزجان نه -

 :دادم تکون تند تند رو سرم

 .باشه -

 .بیرون زدم اتاق از

 ورآباژ متوجه برداشتم که قدم چند، بود وسطش، نور یهاله یه انگار، نبود تاریک زیاد، بود توش ما اتاق که ایطبقه

 .بود هاستون از یکی پشت که شدم بزرگی
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 استرس من یا بود سرد هوا دونمنمی، داشتم سرما احساس، کردم طی پام زیر رو هاپله و برداشتم آرومی های قدم

 !داشتم

 !فرستادم بیرون رو امشده حبس نفس بیرون زدم که خونه از

 .بود سرد هوا جدی جدی انگار نه

 !ترسیدممی من انگار اما! بود روشن هاچراغ، گفتمی درست مریم، باغ پشت سمت به رفتم و کردم بغل رو هامدست

 باغ تپش و داشت استخر یه حیاطش وسط که بزرگی یخونه، انداختمی هافیلم یاد رو من، بود طبقه سه کیانی یخونه

 !شدم صدایی متوجه داشتمبرمی قدم که آروم آروم؛ کردم طی رو هافرش سنگ مسیر؛ بود بزرگ حوض یه هم

 .کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 !نبود کسی! نه

 ؟!باشه داشته جن نکنه

 ؟!زنهمی گیتار شب وقت این کی آخه ولی! اومدمی گیتار صدای، آره، شد ترواضح صدا که کنم فرار خواستم فکر این با

 !میزنن گیتار دارن هاجن حتما

 از یکی پشت سرعت به، شنیدممی رو کسی هایقدم شدن نزدیک صدای، کردم نگاه اطرافم و دور به زدهوحشت

 .شد باز بود مخفی انگار و شده پوشیده برگ با که رنگ سبز در یه باغ ته، شدم قایم هادرخت

 .دور اینجا از خیلی و بود باغ ته چون! کیه بدم تشخیص خوب نتونستم هم روشنایی و نور اون تو

 .باشه کیانی زدممی حدس؛ شدمی ترنزدیک داشت، بود مرد انگار

 ! اینجا اومدمی داشت.بود خودش آره
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 هک فرستادممی صلوات لب زیر و کردممی خدا خدا. کردمی زمزمه آهنگی داشت لب زیر، کردم حبس سینه تو رو نفسم

 ! شد خاموش جا همه نورِ یکدفعه، خونه سمت رفت و شد رد هافرش سنگ مسیر از باالخره! نبینه رو من

 !جون خدا وای

 مهه! کیانی سگ پارسِ صدای هم و اومدمی باغ تو از هاجیرجیرک صدای هم که خصوص به، پیچید تنم تو بدی لرزش

 .بود شده تاریک حسابی جا

 ؟! گشتمبرمی باید

 ! بشم ترک زهره دلهره و ترس از بود ممکن چون برگردم بود بهتر، آره

 . بردارم قدم از قدمی خواستم و دادم تکون زحمت به رو لرزونم پاهای

 ! آی -

 به درد زا! پیچید باغ تو جیغم انعکاس، کرد برخورد پام جلوی سنگ با صورتم و خورد پیچ پام یهو که شد چی دونمنمی

 .پیچیدممی خودم

 ؟ اونجاست کی -

 ؟ بود کجا دیگه کیانی! رفت شدم بدبخت! وای

 ! شنیدممی رو میشد ترنزدیک که رو هاشقدم صدای

 ! مبینی خصوصا، کردمی درد بدجوری صورتم، گریه زیر زدم که بود پایین سرم

 تونستمنمی، باال گرفت رو سرم زور به و امچونه زیر برد رو اشدیگه دست، نشست شالم روی دستش کردم حس

 کرد تصور شدنمی که بود تاریک اونقدر اونجا چون ببینمش

 ؟ دزدی -
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 .نبود مشخص هیچی تاریکی اون تو که البته؟! شناسینمی رو اتبچه پرستار تو یعنی! خدا یا

 : شد تردرشت هاشچشم کردم حس که کنم باز لب خواستم

 ؟ کنیمی چیکار اینجا -

 :تمگف ایگرفته صدای با و گرفتم رو دستش سریع ولی امکی بفهمه تا کنه لمس رو صورتم خواستمی کنم فکر

 ! امین لیلی، کیانی آقای منم -

 ؟ کنیمی چیکار اینجا گفتم -

 و جمع رو خودم! سوختمی بدجور صورتم؟! اومدمی در جور عقل با آخه؟ بزنم قدم اینجا اومدم گفتممی؟ گفتممی چی

 چراغ با نیکیا نفهمیدم که بودم امبیچاره صورت فکر تو اونقدر، اومده صورتم سر بالیی چه ببینم باال برم تا کردم جور

 .اینجا اومده قوه

 : کرد تعجب انگار، دیدنم با و صورتم جلوی گرفت رو قوه چراغ

 !صورتت؟ آوردی خودت سر بالیی چه -

 ! شدم بلند زحمت به

 .بود شده داغون کامال صورتم مطمئنا

 گرفت محکم خیلی رو چپم بازوی که بشم رد کنارش از خواستم بهش توجه بی و پایین انداختم رو سرم

 .وایسا -

 ؟! چی برای -

 ؟ اینجا بودی اومده چی برا؟! بدونم باید رو باغ خونه پشت به اومدنت دلیل اول! میگم من چون -
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 االترب صدام کردممی سعی، کردیممی صحبت داشتیم آرومی صدای با هم با، باغ تاریکیِ اون تو! خدا کردم گیری عجب

 ! نره

 ! همینطوری، چیزه -

 :گفت ظن سوء با

 .نگو دروغ -

 ! خدا به -

 .شد رد سرمون باالی از خنکی باد

 : گفت ایگرفته صدای با، ببینم رو صورتش خوب تونستمنمی، داد تکون رو سرش

 ! باال برو، خب خیلی -

 ولی بودن روشن آباژورها هنوز اینکه با، خونه تو رفتم و شدم رد کنارش از سریع. کرد ول رو دستم! عجب چه

 .موند جا همون کیانی اما، ترسیدممی

 ! بود نیومده هم دنبالم حتی کیانی، کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم که آخر یلحظه

 : زدم در به ایتقه و اتاق در پشت رفتم، بیبی پیش برم قیافه این با ترسیدممی

 ؟ مریم -

 .شد نگران من یقیافه دیدن با مریم یچهره و شد باز در بعد لحظه چند

 ...شـ چی -

 : دادم تکیه در به، بستم رو در سریع و بیرون کشیدمش اتاق در از! هیس-
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 !ببینه جوریاین رو من بیبی خواستمنمی! خوبه هم حالم، خدا به نشده هیچی -

 ! خوابیده بیبی ولی -

 ! گذشت گوشم بیخ از خطر، کردم مکث ایلحظه چند حرف این گفتن با

 ؟! شده اینطوری چرا صورتت، دختر بریم بیا! سنگینه حسابی هم خوابش خدا بنده -

 ! زمین خوردم، هیچی -

 ! امچلفتی پا و دست که قدران، گفتم دلم تو و

 .زدم هم بتادین کمی لبم یگوشه به مریم کمک با و شستم سرد آب با رو صورتم احتیاط با

 ! زمین خوردی بدجوری اینکه مثل! نزن دست صورتت به زیاد -

 : زدم لبخند

 ! نبود حواسم، آره -

 .کن صدام داشتی الزم چیزی، برم دیگه من -

 :دادم روتکون سرم

 ! چشم -

 ! نشه بیدار بیبی که احتیاط با البته، بیرون رفت اتاق در از و زد لبخند

 .پنجره به زدم زل و گرفتم در از رو نگاهم

 ! کردمی عوض رو هوام و حال که سردی بادِ بازهم، کردم باز رو پنجره، کشیدم کنار رو پرده و رفتم سمتش به
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 هنگرفت آغوش در رو من پدرم هایدست هم لحظه یه حتی، بودم نرفته مادرم بغل تو هم لحظه یه حتی من، بود بد چقدر

 .مونده برام دنیا کل از که بیبی، بیبی و موندم من، بود

 : افتادم اشهمیشگی قشنگ الالیی یادِ

 الال سنجاب، الال گنجشک

 الال مهتاب، دوباره آمد

 الالالالئی، الالالالئی

 الالالالئی، الالالالئی

 همیشه مثل، خوابید زود گل

 بیشه خوابیده، ساکت قورباغه

 الالالالئی، الالالالئی

 الالالالئی، الالالالئی

 الالال برکه، الالال جنگل

، دارم هنگ قلبم تو همیشه برای رو صداش تا خوندمی الالیی برام باریک مادرم حداقل کاش، زدمی آتیشم نبودنش فکر

 . نبودنش هایسال برای

 ؟! کیه ببینم تا کردم خم پنجره از نباشم معلوم زیاد که حدی تا رو خودم، کرد جلب خودش به رو امتوجه صدایی

 ! زدمی گیتار داشت و بود نشسته پنجره زیر درست که بود کیانی صدای

 .شدمی گم باد هوهوی صدای تو کیانی صدای طورهمین و بود زیاد مونفاصله



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 111 

 ؟! زنش خاطر به؟! بود دلتنگ انقدر چرا

 هم انابار یادِ! بیاد خودش به که باید ولی کنه فراموش تونهنمی آدم درسته! گذشتمی مرگش از بود وقت خیلی آخه اما

 ؟! بود مادرش دلتنگ هم اون، افتادم

 !خدا آه

 اب رو مغزش اگه حتی دیگه که وقته اون، نبینه خودش چشم با رو عزیزش مرگ هیچکس؛ هیچوقت هیچوقتِ کاش ای

 ! مطمئنم رو این من، اونه جای فکرش و روح و قلب ته جایی یه هم باز بگیره فراموشی و کنن جاجابه کسی

 ! انداختم تختم به نگاهی نیم، بستم رو پنجره و عقب برگردوندم رو سرم

 ! ببینم بد خواب دوباره و بخوابم ترسیدممی

 ! افتادم فرهام یادِ هوابی

 !نیست بینمون حسی هیچ که بفهمه روزی یه امیدوارم! ؟ ندارم دوسش که دادممی جواب بهش باید، آه

 *** 

 : کردممی صحبت هم ترانه با، دادممی غذا بارانا به داشتم که طورهمون

 ؟! کوشی ترانه؟ الو -

 :  گفت و داد سر بلندی یخنده

 ؟ دیگه میای پنجشنبه این، همینجا -

 : زدم لب

 ! دونمنمی -
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 .یدمپاش لبخند روش به و بود کرده تموم رو غذاش که بارانا بشقاب تو گذاشتم رو قاشق، شد بلند اعتراضش صدای

 ! بیای کیانی با کنممی مجبورت نیای اگه؟! خودته دست مگه نیای کردی غلط -

 ! شم بلند و بردارم تخت روی از رو غذا ظرف، وحشت با که شد باعث حرف همین

 ؟! دعوته هم اون مگه؟ چی -

 ! کامرانه صمیمیِ دوست اینکه مثل! مُنگُل دیگه آره -

 ! داشتم کم رو همین دیگه هیچی

 : گفتم هوا بی

 ؟! نمرده زنش مگه -

 ؟! آخه داره زنش به ربطی چه -

 . کردم نگاه بود ایستاده روم جلوی که کسی به، سیخ من و شد باز اتاق در که نبود حواسم

 !بود بارانا به رو نگاهش اما، بود ایستاده روم جلوی اشپیشونی روی غلیظی اخم با! خدا یا

 .کردم قطع موبایل هایدکمه روی انگشتم دادن فشار زور با رو تماس و کردم مخفی پشتم رو گوشیم

 .ونبیر برم خواستم و گرفتم دستم تو محکم رو بارانا غذای ظرف، ایستاد بارانا سر باالی و شد ترنزدیک قدم چند

 .بیرون زدم و کردم باز رو در حرفی هیچ بی و برداشتم اتاق در طرف به قدمی چند

 ظاهر آدم روی جلوی جن مثل اشهمه؟!  زنهنمی در چرا؟ وضعشه چه دیگه این! گذشت گوشم بیخ از خطر، خدا آه

 حبتص باهاشون داشت هم بیبی! شستنمی ظرف داشتن دیگه نفر چند و مریم معمول طبق، آشپزخونه تو رفتم! شهمی

 .بود نشسته اتاق توی که بس از بود گرفته دلش بیچاره کردمی
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 .فرار واقعی معنای به! کنم فرار اینجا از خواستمی دلم

 !کرد اجاره خونه یه و رفت اینجا از راحت شدمی وقتش به اما، تونستمنمی بارانا خاطر به

 !نکنم لجبازی دیگه بود قرار اما

 ؟مادر -

 :زدم لب و بیرون اومدم فکر از

 ؟بیبی بله -

 ؟خورد رو غذاش بارانا -

 !آره -

 !نرم بود بهتر، شدم کیانی حضور متوجه که اتاقش تو برم خواست، بارانا آوری یاد با

 .انداختم اشصفحه به نگاهی، خورد زنگ جا در که کردم نزدیک لبم به رو گوشیم

 !شد گشاد هامچشم

 ؟!فرهام

 بیرون زدم آشپزخونه از و کردم نزدیک گوشم به رو موبایل تردید با

 سالم -

 : گفت ایآهسته صدای با و کرد مکث لحظه چند

 !ببینمت باید؟ کجایی، سالم -

 :گفتم و کردم نگاه اطرافم به
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 !دخترشم پرستار که کسی اون یخونه -

 !بودم ضایع خیلی! دادنم آدرس از هم این

 ؟دنبالت اومدم روزاون که جاییهمون -

 !آره -

 !خیابون سر بیا، اونجام دیگه ساعت نیم تا -

 !خداحافظ، باشه -

 رمب چطوری پس، نیست خواب که بارانا! وای ای؟! ببینم رو فرهام قراره چی برای نفهمیدم اصال من و شد قطع تماس

 ؟!فرهام پیش

 وردخ گره نگاهم اول کردم باز که رو در، اتاقش طرف به کردم تند پا، بخوابه قبل هایسری مثل که کردم خدا خدا بار این

 بازی کشعروس با داشت و بود نشسته اشسینه یقفسه روی بارانا و بود کشیده دراز بارانا تخت روی که کیانی نگاه تو

 .کردمی

 :گفت سرد و خشک خیلی دیدنم با

 ؟!نزدی در چرا -

 :گفتم سریع

 ؟کنم صحبت باهاتون لحظه چند میشه -

 :داد تکون رو سرش

 !شنوممی، بگو -

 :گفتم بود پایین سرم که طورهمون و برداشتم در یدستگیره روی از رو دستم، کردمی ناز رو بارانا موهای داشت
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 ؟!بگیرم مرخصی ساعت دو یکی برای تونممی -

 :پرسید تصورم خالف بر

 ؟کجا -

 ؟!آخه داره ربطی چه این به

 !بیرون برم خواممی -

 .دزدید ازم رو نگاهش بعد و هامچشم تو دوخت چشم لحظه چند

 !ساعت دو یکی فقط البته بری تونیمی -

*** 

 .دیدم اومدمی سمتم به دور از که رو فرهام ماشین که شدم معطل خیابون سر دقیقه پنج درست

 :گرفتم جا صندلیش روی و کردم باز رو ماشین در

 .سالم -

 : داد تکون رو سرش

 ؟!خوبی، سالم -

 .کردم نگاهش تعجب با، بود شده عوض عجیب

 !مرسی، خوبم -

 زا پر مغزم! ساعت میخکوب نگاهم من و بودیم منتظر ترافیک تو ایدقیقه چند، شد خیره روبروش به و زد لبخندی

 !بود لبم یگوشه زخم همینطور و دیشب اتفاق و کیانی هایحرف
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 ...اما جوابم منتظر که کنیمی فکر دونممی، لیلی -

 ؟!نبود جوابش منتظر مگه؟! گفتمی چی داشت! نشستم سرجام سیخ، متعجب

 :داد ادامه و کشید آهی

 ... بشنوی رو هامحرف داری دوست اگه -

 !نزد حرفی دیگه و کرد مکثی

 !بود نشدنی توصیف حالم و حس،جلو به فرهام نگاه و بود ساعت میخکوب من نگاهِ

 دونممی چون زنمنمی داشتن دوست از حرف دیگه، تونمنمی اما بگم خواممی که هست هاحرف سری یه! دونیمی -

 ور چیزهایی یه باید فقط! باشه زوری بودنمون هم با خوامنمی و بینممی هاتچشم تو خوب رو تردید، نداری دوستم

 .بودم خبربی ازش االن تا هم خودم حتی که چیزهایی یه، بدونی

 :گفتم و شدم جاجابه جام تو کمی؟! چیزهایی چه! موندم مات

 ؟!چیزهایی چه -

 .کرد متوقف پارک یه کنارِ رو ماشین

 .میگم بهت، آالچیق اون تو بریم -

 رستد رو ماشین چون، نبود زیاد آالچیق با مونفاصله، بیرون بزنم ماشین از سریع شد باعث حدم از بیش کنجکاوی

 .بود کرده پارک آالچیق کنار

 !کیانی یخونه برم قراره کِی که کردمنمی فکر این به اصال من و کردمی غروب داشت کم کم خورشید

 !بود لبش کنج لبخندی، نشست من روبروی درست، فرهام لحظه چند از بعد و نشستم آالچیق توی

 ؟!داشتم دوستش، داشتم تردید دلم تو باز
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 .بود امنداشته برادر مثل فقط!نه، گرفتم هم لحظه همون رو جوابم و

 ؟کنم شروع -

 .دادم تکون رو سرم هیجان با

 .زد زل زمین به و گره هم تو رو هاشدست

 .کانادا برم قراره -

 ؟!چی -

 :گفت شمرده و آروم

 .کانادا میرم -

 !کردم کُپ

 ؟!دفعه یه چرا؟! چی برای آخه؟! میگی چی -

 :زد تلخی لبخند

 ...اما! اونور برم تحصیل یادامه برای زودتر که کردمی تشویقم حتما بود پدرم اگه! امناتنی یخانواده دست از -

 :کرد مکثی

 !بدونم رو جوابت آخرین خواممی -

 :دادم قورت رو دهنم آب

 !شدم شکه! بگم چی دونمنمی راستش، من، خب -

 :دادم ادامه، داد تکیه پشت به
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 !کنم نگاه شوهرم چشم به تو به تونمنمی، تونمنمی! عمرم کل تو، کردممی نگاه تو به برادر یه چشم به من -

 .کشید آهی

 ؟حرفته آخرین -

 .دادم تکون رو سرم

 :داد ادامه و! قبول، خب خیلی -

 ؟!ببینم رو بیبی تونممی! باشی رسیده عشقت به که ببینمت روزی یه امیدوارم! خدانگهدار -

 :زدم لب زور به و بغض با

 .آره -

 !دارم پرواز امشب -

 !رقصید صورتم رو آروم و شد لبریز، رسید که حدش به، شد پر هامچشم توی اشک

 :گفت صورتم دیدن با فرهام

 ؟کنیمی گریه چرا؟ لیلی -

 :گفتم و زدم پس زور به رو اشکم

 !شهمی تنگ برات دلم -

 .رفتنمی کاش ای! رفتمی اگه شدمی تنگ براش دلم واقعا و

 .دادی رو رفتنت خبر دیر چقدر -

 !باشم زنده و بخواد خدا اگه البته، برگشتم که زمانی برای مونهمی هامحرف بقیه، راستی، متاسفم -
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 .شدم بلند شهمراه هم من و شد بلند جا از

 و درس از اشهمه! کنه شادم داشت سعی و نبود اینطور اما دلخوره ازم کردممی حس نشستیم که ماشین توی

 لبخند به هاملب اصال! لبخند از دریغ اما، بخندونه رو من تا آوردمی در رو استادهاش ادای حتی، زدمی حرف دانشگاهش

 !اومدننمی کش زدن

 !پیچید ماشین تو آهنگ صدای، برد پخش سمت به رو دستش

 شممی دور تو از دارم

 قلبم شهمی تنها داره

 تو نبودن دونممی

 کم کم گیرهمی جونمو

 نمونده تنم از چیزی

 تو شکستن دل بعد

 سرد و ساکت اتاق یه

 تــو رفتن فکر و من... تو رفتن فکر و من

 دارم دوست

 منی عشق هنوز دارم دوست

 بریمی یاد از منو دونممی

 تویی کشیدنم نفس یبهونه
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 تویی فقط من قلب توو دارم دوست

 رممی تو یاد از دارم

 میرممی لحظه هر تو بی

 جاست همین زندگیم ته

 میرممی که اینو بدون

 گیرمنمی آروم تو بی، هستم تو عاشق میگم

 دارم دوست

 منی عشق هنوز دارم دوست

 بریمی یاد از منو دونممی

 تویی کشیدنم نفس یبهونه

 تویـــی فقط من قلب توو دارم دوست

 (سون گروه -دارم دوستت)

 !بلرزونه رو بیبی و تو طوفانی هیچ نذار و باش محکم شرایطی هر تو، باش خودت مراقب لیلی -

 !میشیم تنها خیلی خیلی اون بدون که دونستنمی فرهام اما

 نیست نبودن فقط تو نبودن"

 یونان رسول "! چیزهاست خیلی نبودن

 :گفتم و زدم پس رو اشکم یقطره آخرین
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 ؟باشم ارتباط در باهات چطوری! باش خودت مراقب هم تو، دممی قول -

 .زنممی زنگ بهت اونجا از -

 فرهام ات اومد و شد دپرس حسابی گفتم بهش رو موضوع وقتی، کنم صدا رو بیبی تا خونه تو رفتم سریع و زدم لبخند

 و مکردی خداحافظی! کرد موفقیت آرزوی براش و شد راضی آخرش، نگفته زودتر چرا که شد دلخور هم حسابی، ببینه رو

 .زد خداحافظ معنی به بوقی تک فرهام

 .گریه زیر زدم که بودیم کوچه توی بیبی با

 ؟نه، بده خیلی کَسیبی

 *** 

 .ودمب شده جور هم مریم با! بیبی پیشِ یا بودم بارانا پیشِ یا هاساعت بیشتر، گذشت باد و برق مثل روز چند این

 واهدخ اتفاقی چه تهش دونستمنمی که زندگی، کردم تعریف رو زندگیم یقصه براش من و خواستمی قصه دلش بارانا

 ؟ افتاد

 و هاارود خرج بیشتر حقوقم! نداشتم حسابی و درست پول اصال یعنی! بودم نکرده پیدا چیزی هیچ، ترانه جشن برای

 .میشد بیبی بیمارستان و ویزیت و دکتر

 ! بود نزده زنگ بهم اصال بود رفته که وقتی از هم فرهام، بیمارستان رفتممی بار دو ایهفته

 : گفتم ایبچگونه لحن با و دادم تکون رو بارانا پشمالوی خرسی

 ؟ کنیم بازی میای -

 .خندید

 ! میام، آله -
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 : پرسیدم، رسید ذهنم به فکری یهو که شدیم بازی مشغول هم با، دادم بهش رنگ قرمز پای هشت یه

 .خاله کن گوش بهم لحظه یه؟ بارانا -

 ! دیدم رو معصومش و خوشگل هایچشم اون باز و باال گرفت رو سرش

 ؟ بله -

 ؟ داشتی پرستار هم من از قبل تو -

 : گفت متفکرانه و مغزش به زد کوتاه بارِ چند رو اشاشاره انگشت

 .داشتم آله -

 ! بودن گذاشته روش زیادی تاثیر هاقرص اون انگار! زدنمی حرف مادرش درمورد که بود عجیب

 ! خاله بخوابم خواممی -

 : گفت که باال کشیدم گلوش زیر تا رو پتو بعد و بکشه دراز که کردم کمکش

 .میته گرمم -

 : گفتم لب زیر و زدم پیشونیش به ایه*س*و*ب، کشیدم ترپایین کمی رو پتو و زدم لبخند

 .بخوابی خوب -

! دشمی شروع هفت ساعت جشن و بود نیم و دو ساعت، انداختم نگاهی نیم راهرو توی ساعتِ به، بیرون زدم اتاقش از

 . داشتم وقت

 .بیرون اومد کیانی و شد باز هااتاق از یکی در همزمان که بیبی اتاق سمت برم خواستم

 ؟ کردممی برخورد باهاش باید حتما! پوف
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 :گفتم رسیدم که اتاقش در جلو به

 ! سالم -

 : لبش کنج نشست پوزخندی، سمتم برگشت تعجب با

 ! سالم -

 ! عجب چه

 : زد صدام، شدم نزدیک که هاپله به

 ؟امین خانم -

 ! ایستادم

 ؟ بله -

 گفتیم که افتادم ترانه یادِ! بود شده بهتر حالش امروز انگار! کردمی خطابم تو و خودمونی خیلی که پیش شب چند تا

 ! شونجشن بیاد تا کرده راضیش و کرده صحبت کیانی با کلی کامران

 ! ایستاد امقدمی چند و شد ترنزدیک

 ؟ خوابیده، برممی خودم همراه رو بارانا امشب من -

 ! خوابیده، بله -

 .داد تکون رو سرش

 ! بیرون ببرم االن رو بارانا قراره! آزاده وقتتون، شهنمی کاریتون ساعت جز دیگه االن، پس خب -

 ! چشم -
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 بود رفته یببی کنم فکر! نبود اتاق توی کس هیچ، زدم اتاقم در به ایتقه. پایین رفتم و کردم طی سریع رو هاپله مسیر

 ...امروز جشنِ.نشستم تخت روی غصه با، آشپزخونه تو مریم پیشِ

 دلم وت زیادی تردید و شَک! داشتم حسابی و درست لباس نه و بود مونده برام زیادی پولِ نه؟ رفتممی؟! کردممی کار چی

 ! بود

 ! خونه این توی بود پوسیده خدا بنده، بیاد خواستمی دلش که هم بیبی، بشکونم رو ترانه دل خواستمنمی

 ! کردم باز رو هامچشم، خورد اتاق در به ایتقه که بودم فکر توی. بستم رو هامچشم

 .کردم صاف رو صدام

 .بفرمایید -

 .شد اتاق وارد خدمتکاری و شد کشیده پایین سمت به دستگیره

 ؟ امین خانم -

 .شدم بلند

 .بفرمایید -

 .گرفت سمتم به ایبسته و اومد جلوتر

 ! آوردن شما برای رو این پستچی -

 . گرفت سمتم به بیشتر رو بسته، کردم نگاه دستش توی یبسته به تعجب با

 .بود سفید پاکت یه روش، داشتم برش تعجب با

 .رفت بیرون اتاق از و گفت ایاجازه با
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 .کردم باز رو پاکت؛ گذاشتم تخت روی رو بسته

 : بود نوشته

! فشک همراه به! هست لباس دست دو بسته این توی، برون بله نیای و بیاری بهونه یه خوایمی دونممی، لیلی سالم"

 "منتظرتم! کرد میشه چه خب ولی نداری دوست رو امسلیقه دونممی، بیبی برای یکی و تو برای یکی

 .بود شگاهآرای مطمئنا! خاموشه فهمیدم که گرفتم تماس ترانه با سریع، بود گرفته امخنده بشم عصبانی اینکه جای به

 .کردم باز رو اول یبسته

 .کشیدم بیرون توش از رو رنگی مشکی لباس

 و کشیدم بیرون کارتنش تو از رو ورنی مجلسی طالیی کفش.بود بلند و پوشیده کامال و داشت طالیی هایرگه لباس توی

 ! نبود ایبهونه دیگه خب! بود العاده فوق، انداختم بهش نگاهی

 .گشتم بیبی دنبال و بیرون زدم اتاق از

 : گفتم و کشیدم خودم سمت به رو دستش. بود آشپخونه تو

 .دارم کارت اتاق بریم بیا؟ بیبی -

 ..بزنم زنگ ترانه به کرد مجبورم هالباس دیدن با و اومد همراهم

 ! خاموشه گوشیش بیبی -

 ! ناهاره وقت، اینها مریم پیش بریم حاال، کنی تشکر ازش حتما باید -

 .دادم تکون رو سرم

 . بود چهار، انداختم ساعت به نگاهی ناهار خوردن از بعد
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 وجب یک ات دامنش که یشمی سبز دامن و کت یه، ببینم تنش تو تا بپوشه رو لباس خواستم بیبی از شدم که اتاق وارد

 .بود گذاشته بسته تو هم رنگ مشکی شلواری جوراب یه وترانه بود زانو زیر

 ! بپوشم رو این من نیست درست، مادر نه -

 .میاد خیلی بهت! قشنگه خیلی که تنت تو؟ بیبی! اِ -

 .کرد ورانداز آیینه تو رو خودش

 .مردمه مالِ، مادر نه -

 ! خریده ترانه؟ چیه مردمه مالِ بیبی -

 .داد تکون رو سرش! دله دو بود معلوم

 ! شکلیه چه تو تن تو ببینم، مادر بپوش رو لباست تو حاال -

 .دیدم هاشچشم تو رو خوشحالی برق، پوشیدم رو لباس و زدم لبخند

 ! دوختنش تو برای انگار، جان لیلی شدی ماه مثله -

 .میاد بهت هم تو لباس! بیبی مرسی -

 ؟چنده ساعت جشن؟ نشه دیر، میگم، مادر کن ول رو هاحرف این حاال -

 : گفتم خیالیبی با

 ! میشیم آماده اومدم وقت هر، کنم حمام برم من فقط، نه -

 : زد لبخند

 ! عزیزم باشه -
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 لبم رو هم زرشکی لب رژ یه و زدم کرم صورتم به، بود لَخت خودش، کردم خشک حوله با رو موهام، اومدم که حمام از

 ! بودمش ندیده بود ساعت چند فقط اینکه با، بود شده تنگ بارانا برای دلم. کشیدم

 ! بپوشه رو دامن و کت نشد راضی هم بیبی

 در اوخم و آخ صدای گهگاهی و کردمی اذیتم هامکفش، خیابون سر رفتیم بیبی همراه به هالباس پوشیدن از بعد

 ! اومدمی

 ویدابلی ام بی روی خورد سُر نگاهم که باال گرفتم رو سرم و دزدیدم هامکفش از رو نگاهم؛ رسیدیم که خیابون سر به

 ! بود کرده توقف جلومون که رنگی مشکی

 .شد کشیده پایین، شاگرد سمت یشیشه که سمت اون بریم خواست و کشید رو دستم بیبی

 ! بود کیانی

 : گفت حوصلهبی

 . شین سوار! بفرمایید -

 ! بود خوابیده، رفت ضعف دلم بود نشسته شاگرد صندلی روی که بارانا دیدن با

 : گفت من جای به بیبی

 ! نمیشیم مزاحم، ممنون -

 .برداشت هاشچشم رو از رو اشدودی عینک

 ؟ ترانه و کامران جشن نمیرین مگه -

 .دادم تکون رو سرم

 ! بفرمایید، پس خب -
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 .کرد باز برامون رو پشت در و شد پیاده ماشین از

 ! نمیشد راضی بیبی، انداختم بیبی به نگاهی نیم

 ! میریم خودمون ما، کیانی آقای ممنون -

 .شد کالفه انگار

 . انداختمی پایین باال نه معنی به رو ابروهاش اشهمه که انداختم بیبی به نگاهی نیم

 .کردمی موننگاه منتظر و بود زده تکیه ماشین به که انداختم کیانی به نگاهی نیم؟ بود کاری چه خب

 طوراین من اما! خدا به داشت ناز هم بیبی، شدیم سوار عجله با، ماشین سمت کشیدم رو بیبی دست، حرکت یک تو

 ! نبودم تعارف اهل زیاد یعنی؛ نبودم

 .میریم خودمون، نیستیم زحمتتون به راضی ما آقا -

 .نشست رُل پشت جلو رفت خودش و بست رو ماشین در کیانی

 ؟ حرفیه چه این -

 .آخه ذاشتنمی هم آهنگ، گرفت رو ماشین کل سکوت

 .کردم نگاه رو بیرون پنجره از حرفبی و پشتم صندلی به زدم تکیه

 ؟بابا -

 .زد صدا رو کیانی که بود بارانا یگرفته و مبهم صدای

 .بخواب، عزیزم بخواب؟ جانم -
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 وقذ حسابی من دیدن با! کرد نگاه رو عقب و برگشت لحظه یه که شد چی دونمنمی، کنم بغلش تونستممی کاش ای

 .گفت کیانی به رو و کرد

 ؟ لیلی خاله پیشِ بلم بابایی -

 ! میشه اذیت خاله، نه -

 :گفتم سریع

 ! نمیشم اذیت، نه -

 ! مزخرف سوکت یه، کردمی سکوت اشهمه، نگفت چیزی دیگه

 ! نشوندمش پام روی و عقب آوردمش زحمت به و گرفتم رو بارانا کتف زیر

 .خاله دارم دوتت -

 ! عزیزم هم من -

 .کرد نگاه بیبی به لبخند با

 ؟ ترانه خاله جشن میاین هم شما -

 . دادم تکون رو سرم

 ! عزیزم آره -

 ! بود شده کمتر ماشین سرعت چون؛ شدیم نزدیک اینها کامران یخونه به انگار، نشد زده بینمون حرفی دیگه

 .زد بوق و ایستاد رنگ مشکی بزرگ خیلی در یه جلوی کیانی، بودم زده حدس درست، آره
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 تشکر رانهت از کلی باید! بود بس همین من برای، بودم پوشیده بود داده ترانه که لباسی روی رو رنگم مشکی شال و مانتو

 .کردممی

 . کرد باز رو در نگهبان

 پشت و بود طبقه سه که بود باغ خونه اشونخونه. کرد پارک خونه حیاط وسط درست رو ماشین، نشست رُل پشت کیانی

 ! رسیدنمی کیانی یخونه پای به ولی، داشت قرار بزرگی باغ هافرشسنگ مسیر

 با هم بیبی! نداد نشون مخالفتی هیچ حالت اون تو من دیدن با کیانی، بیرون اومدم ماشین از و گرفتم بغل تو رو بارانا

 .ش پیاده احتیاط

 :گفت گوشم کنار بیبی! اومدیمنمی کیانی با کاش ای، کشیدممی خجالت

 ! دارن ایخونه عجب ماشااهلل هزار -

 :گفتم آهسته و دادم تکون رو سرم

 ! آره -

 به اما !دوستش جشن برای شاید! بود شده مهربون عجیب اما کیانی، نگفت چیزی و کرد نوازش رو بارانا صورت، بیبی

 ! اینطوره غصه و غم از هم کیانی. کرد قضاوت زود هاآدم یدرباره نباید بیبی قول

 :گفت بیبی. افتاد راه به سرمون پشت

 ! بفرمایید شما اول -

 این از کلی که انگار، دیدم هاشلب روی رو کوتاهی لبخندِ برای اولین برای و عقب برگردوندم ایلحظه برای رو سرم

 .شدم بارانا با صحبت مشغول و برگردوندم رو سرم سریع! بود اومده خوشش جمله

 ! بفرمایید شما، ممنون -
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 شد دمق پیش زودتر کیانی! باباش پیشِ بره خوادمی که کرد اصرار بارانا رسیدیم که درشون جلوی! تعارف این از امان و

 .شدم خیره اشچهره به لحظه چند برای؛ گرفتمی بغلم تو از رو بارانا داشت وقتی، گرفت دستم از رو اون و

 . برگشتم کردمی احوال و حال ترانه مامان با داشت که بیبی صدای با

 ! ترانه پدرِ همراهِ به در جلوی درست، بود ترانه مامان

 ایستاده تراونطرف کمی درست هم پوش شیک خانمی! دادن رو جوابمون گرمی به که کردیم احوال و حال اشونهمه با

 خوب روی پس، کرد احوال و حال همه با هم کیانی، کردیم احوال و حال هم اون با، باشه کامران مادر زدممی حدس، بود

 ! دادنمی نشونش و داشت هم

 :گفت خوشرویی با و کرد هدایت اتاقی سمت به رو ما کامران مادرِ، بود بزرگی یخونه

 ! عقد اتاق از هم این -

 .نشست هاملب روی لبخند

 ساله 62 -65 حدودا دختر تا چهار، بود رنگی شیری مبلِ که داماد و عروس مبلِ باالی! سفید و اینقره فضای با اتاقی

 سرم روی همونطور رو شالم و آوردم در رو مانتوم، بود پوشیده لباسم! بامزه همینطور و بودن جذاب، بودن ایستاده

 ! شدیم داماد و عروس منتظر همه مثل و نشستیم هاصندلی از یکی روی بیبی با، گذاشتم

 ! زدم زل زدنمی برق و بودن سفید که هاییسرامیک به

 ! بد نفوسِ هم باز و؟ نمیان دوتا این گفتچرامی و فرستادمی صلوات اشهمه هم بیبی

 تو هم بارانا؛ کردمی صحبت پوشیخوش مردِ با داشت و بود ایستاده ایگوشه کیانی، بودم فکر تو! ما بیِبی از هم این

 ! بود بغلش

 ! شد خوب هایحس و خوبی از پر وجودم، داشتم خوبی حسِ

 :پرسیدم بیبی از ناخودآگاه
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 ؟ بیبی -

 ؟ بیبی دل جانِ -

 کامران و بود شده زیباتر بلندش رنگِ سفید لباس تو ترانه، کرد پر رو فضا کل کشیدن کِل صدای که بازکنم لب خواستم

 .شدیم بلند! ترتیپخوش هم

 .بغلم تو پرید دیدنم با ترانه

 .ممنونم ازت واقعا ترانه -

 ! خندیدند همه و شد بلند کامران اعتراض صدای که هامچشم تو زد زل

 داشتن دوست به کننمی وانمود که خواهرهایی از ترنزدیک ولی، همخون غیر چه گر، داشتم خواهر که بودم خوشحال

 ! خواهرهاشون

 ! خواهر از ترنزدیک چیزی یه، بود تک من برای ترانه

 رو ینگاه سنگینی که کردممی نگاه ترانه به لبخند با داشتم، نشستن مخصوصشون هایمبل روی کامران و ترانه

 .باال گرفتم رو سرم. کردم احساس

 .کردمی نگاهم داشت کیانی

 ! میشه ترنزدیک داره کردم حس که برگردونم رو سرم خواستم، باشم تفاوتبی کردم سعی

 .بود شده متوجه هم بیبی حتی! کرد نگاه هامچشم تو خیره خیره، ایستاد که امدوقدمی تو

 :گفت و گرفت سمتم به رو بارانا و اومد بیرون حالت اون از انگار، گذشت که لحظه چند

 .نیست زحمتی اگه -

 .ترسیدممی داشتم کم کم دیگه! اوف
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 ونهبت که نشوندمش پام روی جوری! اومدمی خوابش انگار؛ کردم جاشجابه آغوشم تو و گرفتم ازش احتیاط با رو بارانا

 .بخوابه

 .کردمی درخواست ترانه از بار اولین برای که شد بلند عاقد صدای

 ! بچینه گُل رفته عروس گفتمی که اومد دختری صدای، لرزیدمی هاشدست و داشت استرس، ترانه

 :گفت لرزونی صدای با ترانه

 ! بله، پدرم روح و مادرم یاجازه با -

 ! بده رو عاقد جوابِ خواستمی که وقتی رو صداش بغض شنیدم من و شد بلند همه دست صدای

 :پرسیدنمی نگرانی با همه که صدایی بعد و! شد عوض ترانه، نگاه رنگ کردم حس که بود ترانه محو، نگاهم

 ؟ خوبه حالتون؟ خانم حاج -

 !خانم حاج -

 . بیبی حالبی و قرمز صورت به افتاد نگاهم، اومدم در بهت از سریع

 ! نه! خدا وای

 ؟! بیبی، کن باز رو هاتچشم لیلی جونِ؟ بیبی -

 . دادممی تکونش وحشت با؛ بود شده جمع هامچشم تو اشک

 !بیبی؟! شده چی! بیبی، توروخدا -

 ! کنم دق غُصه از بود مونده کم، کنین خبر رو آمبوالنس گفتمی که اومدمی کسی صدای

 ...بیبی -
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 ! ترکید بغضم

 . شد چی نفهمیدم

 ! کنین خبر رو آمبوالنس خوادنمی -

 ! دش خارج عقد اتاق از و کرد بلند گذاشت احتیاط با رو بیبی و اومد جلوتر! نشنیدم که گفت لب زیر چیزی انگار و

 .بود تندتر اون هایقدم اما، برسم بهش تا دویدممی بود بغلم تو بارانا که همونطور

 :گفتم هق هق با، زدممی صدا رو بیبی هم هنوز داشتم که حالی همون با

 ...که آمبوالنس با -

 . بود نمونده پاهام تو جونی، بزنم کامل رو حرفم تونستمنمی

 :بود همین شد خارج دهنش از که ایکلمه تنها و خوابوند عقب رو بیبی، رسید که ماشینش به

 ! برگرد تو -

 :زدم فریاد، بودم عصبی

 ؟ نیام اونوقت، زندگیمه، مادرمه، مادربزرگمه؟! نیام من که چی یعنی -

 ! بود شده منقبض فکش، کرد سکوت

 ! جلو بشین! خب خیلی -

، رستبف صلوات مواقع اینجور تو گفتمی همیشه که افتادم بیبی یادِ، نشستم و کردم باز رو شاگرد سمت در سریع

 ! بود کرده خیس رو صورتم اشک. کردم نذر صلوات صدتا

 ! کرد روشن رو اون و نشست ماشین توی کیانی
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 ؟ داره خاصی بیماری -

 :گفتم فرستادن صلوات میون و دادم تکون تند تند رو سرم

 .داره قلبی ناراحتی، آره -

 و یزر کلمات، میشد کبودتر صورتش که بود بیبی محو فقط نگاهم! زدمی حرف مهربون انقدر که بود بار اولین این و

 .میشد خارج دهنم از نامفهومی

 ؟ بریم آمبوالنس با نبود بهتر -

 .انداخت بهم نگاهی نیم

 ! نزدیکیم خیلی تهران قلب بیمارستان به -

 .داره نگه برام همیشه رو بیبی خواستم خدا از، نداشتم پاهام تو جونی هیچ لحظه اون تو

 .رسیدیم -

 :گفت که بردم دستگیره سمت به رو دستم

 ! کنم پارک رو ماشین بذار اول! وایسا -

 .لرزیدمی پاهام استرس از

 !بد خیلی حس یه، بود پیچیده وجودم تو بدی حس یه

 .بیرون زدم ماشین از سریع، کرد پارک رو ماشین باالخره! رفتممی بیبی یصدقه قربون فقط

 رتعقب خواست ازم و اومد جلوتر.کرد نگاهم کوتاه مکثی از بعد که موندم کیانی منتظر و کردم باز رو عقب سمت در

 ! فرستادممی صلوات مرتب؛ بود بغلم تو بارانا که همونطور! بایستم
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 .کرد بلند دوباره رو بیبی

 ...تخت یه، اورژانس بخش تو باال برو تو -

 :گفت چون! شد منصرف انگار و

 

 ! هیچی -

 ! اورژانس بخش تو برد رو بیبی و باال رفت بیمارستان هایپله از احتیاط با

*** 

 ! کردمی نگاه اطرافش به داشت و بود بغلم تو هم بارانا، بودم نشسته بیمارستان سرد هایصندلی روی

 ! کشیدم عمیقی نفس و دادم تکیه راهرو سرد سرامیک به رو سرم

 .میشد خوب بیبی

 .امواسه موندمی مطمئنا! نه اما! جمله این تکرار برای داشتم تردید هم هنوز

 :اومدم خودم به بارانا صدای با که بود بسته هامچشم

 ؟ اومدی آیدین بابا -

 .کردم باز رو هامچشم، میشد ترنزدیک که پایی صدای با

 :زدم پسش که دستم داد و کرد خارج رو کیکی و میوه آب، پالستیک توی از

 .ممنون -

 ! پایین افتاده فشارت! بخور -
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 .کرد اصرار بیشتر و

 ! دیده بخوت لیلی خاله -

 به و کرد خارج رو ایدیگه یمیوه آب و کیک پالستیک توی از کیانی.گرفتم کیانی از رو کیک و میوه آب و زدم لبخند

 :گفت که گرفتم بارانا از چشم! داد بارانا دست

 ؟ وقته چند -

 ؟ چی -

 .شد پیدا هاشلب روی کجی لبخند

 ؟ داره قلبی ناراحتی مادرت -

 ! میشه سالی سه، دو -

 ؟ نکردین درمانش زودتر چرا -

 زحمت همه این شاهوردی برای بیبی و من؟ کشیممی زجر داریم ساله همه این دونیمی تو؟! دونیمی چی تو! هه

 .دیوار به زده تکیه دیدم که بدم رو جوابش خواستم! هیچی به هیچی؟ شد چی آخرش و کشیدیم

 ! کشهمی نفس منظم و ستبسته هاشچشم

 .کردم سکوت

 !اومدمی بارانا یمیوه آب کشیدن ته صدای فقط و بود گرفته فرا رو جا همه سکوت

 *** 

 :کل دانای
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 ببیند ار عزیزانش از یک هیچ مرگ توانستنمی آنکه با، بود مشغول فکرش.دادمی بازی را هاریزه سنگ؛ کفشش نوک با

 ! بود شده مهم برایش واردش تازه پرستار مادرِ انگار اما

 .خورد زنگ موبایلش

 :داد جواب و انداخت اطراف به نگاهی؛ برد فرو جیبش در را دستش

 ؟! بله -

 ؟ کیانی مهندس؟ الو -

 .کشید هم در را هایشاخم آیدین، بود شیدا صدای، صدا

 ؟ بفرمایید -

 ؟ شرکت گردینبرمی کی، بگم خواستممی -

 ! انداخت ساعتش به نگاهی و گرفت باال را دستش مچ! شد خشک نگاهش

 ! برسونم رو خودم تونمنمی امروز -

 ...رو ها کار پس -

 :پرید حرفش یمیانه به

 ! منش آقای به بدین -

 .چشم -

 ! خدانگهدار -
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! بود همسرش تنگ دل عجیب! دوید بیمارستان راهروی سمت به و کرد قطع را تلفن؛ بماند جواب منتظر آنکه بی و

 ددر! بود رفته همیشه برای اشزندگی همدم و یار! کَسَش همه، همسرش! بایستد کمی شد باعث، روز آن یادِ ناخودآگاه

 ! نبود کمی

 سمتشان به، کردمی خواهش او از و بود گرفته را مادرش دکتر جلوی که دید را لیلی؛ شد که بیمارستان راهروی واردِ

 .رفت

 ؟ دکتر آقای -

 ! ریختمی اشک و بود کرده سکوت لیلی، انداخت آیدین به نگاهی دکتر

 ؟ چطوره حالشون -

 .زد لبخندی دکتر

 ... اینکه مثل ولی گفتم هم خانم این به من، اومده فشار بهشون -

 :گفت هق هق با و پرید حرفش یمیانه به لیلی

 ... سر بالیی اگه، دکتر آقای -

 :گفت بود شده بم که صدایی با؛ نشست آیدین پرپشت ابروهای میان اخمی

 ؟ میشه خوب حالشون -

 .زد عمیق لبخندی، دکتر

 ! بخواد خدا اگر! انشااهلل -

 ! بود تهرف حال از که انگار، ماند خیره بود زده تکیه دیوار به که لیلی به و گرفت دکتر از چشم آیدین! کرد ترک را سالن و

*** 
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 :لیلی

 اب. دادم فشار هم روی محکم رو هامپلک! کردمی اذیت رو هامچشم المپ نورِ. کردم باز سختی به رو سنگینم هایپلک

 .کردم باز رو هامپلک از یکی الی؛ اتاق در شدن باز صدای

 ؟ میشه مرخص کی -

 ! بشه تموم سرمشون وقتی -

 !میشد نزدیک که شنیدم رو هاییقدم صدای! بود پرستار بود کنارش که هم اونی ظاهرا، کیانیه فهمیدم صداش از

 از رو هامپلک. شنیدم رو در شدن بسته صدای لحظه چند از بعد، هم روی بودم داده فشار محکم طورهمین رو هامپلک

 ! کیانی هایچشم تو خورد گره نگاهم که کردم باز هم

 : گفت پوزخندی با اما نشد باز خنده به هاشلب. کردمی نگاهم داشت معمولی خیلی

 ! کنی بازی نقش بلدی خوب -

 اشج از، ندادم رو جوابش! بیدارم من که فهمیده بودم مطمئن و بود هاحرف این از تیزتر، نشست پیشونیم روی اخمی

 .انداخت بیرون به نگاهی نیم و رفت پنجره سمت به، درآورد تنش از رو کتش و شد بلند

 ! میشه خوب مادرت حالِ -

 :پرسیدم و کردم بغض بیبی یادآوری با

 ! ببینمش خواممی؟ میشم مرخص کی -

 .انداخت بهم نگاهی نیم تفاوتبی

 ! میشه خوب حالش، کرده خفیف سکته! ستویژه هایمراقبت بخش تو -

 ؟ کنهمی سر جونش نیمه قلب با داره که ساله چند بیبی؟! دونستمی چه اما



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 141 

 . بود بیمارستان سرد هایسرامیک به نگاهم

 ! کردین کمکمون و موندین که ممنون -

 .نکردم کاری -

 .بره خواستمی دلم! بمونه خواستنمی دلم

 :پرسیدم ناخودآگاه

 ؟ کجاست بارانا -

 .. نشسته سالن توی هایصندلی روی -

 .کردم سکوت، کرد سکوت

 از رو رممس و شد اتاق وارد پرستار! شد کشیده پایین سمت به دستگیره بعد و خورد اتاق در به ایتقه؛ گذشت لحظه چند

 ! نبود مهم اما سوخت کمی، کشید دستم

 ؟ بگم بهش باید چطوری دونستمنمی. بودم بیمارستان یهزینه نگران، بیرون اومدم اتاق از

 ؟ کیانی آقای -

 ...طرفـ این از بخش، بریم بیا -

 !بیمارستان یهزینه -

 ! کردمنمی ول من اما! حرفم به نکرد اعتنایی، کرد بغل بود نشسته صندلی روی که رو بارانا، ایستاد

 ...بیمارسـ یهزینه؟ کیانی آقای -

 :گفت شمرده، ترسیدم که برگشت سمتم به جوری
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 ! من ینداشته مادر جای مادرتون -

 .نشست ابروهام میون ساختگی اخم، خوردم جا

  ؟!گفتمی چی، این

 ؟ چرا آخه ولی نبود، آره، نیست دیگه دیدم و چرخوندم رو سرم، بدم رو جوابش اومدم

 .کردن لمس رو بیمارستان هایسرامیک لرزونم هایدست، بودم خسته که بود ذهنم تو چرا قدراون

 .بود ریخته بهم مونهمه زندگی

 ! آیدین، بیبی، من

*** 

 .جون ترانه فعال -

 یدمناام اینکه با، افتادم دکترش هایحرف یاد. بود خوابیده تخت روی که رفتم بیبی سمت به و کردم قطع رو تماس

 ! بود نداده هم امیدواری اما بود نکرده

 .شدن باز هم از که خوردنمی تکون داشتن هاشپلک.گذاشتم صورتش روی رو دستم

 :کرد زمزمه آروم

 ؟ لیلی -

 ! میشی مرخص امروز؟ بیبی جونم -

 یکس یسرفه صدای که بزنم حرفی خواستم و کردم تر زبون نوک با رو هاملب. دیدم هاشلب روی رو لبخند کمرنگ رد

 .آورد خودم به رو من
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 .برگشتم

 .بود کیانی

 یشترب ریشش ته، بود نیاورده خودش همراه رو بارانا، امروز. بود افتاده پیشونیش روی مشکیش ـختـ لـ موهای از ایطره

 .بود شده قبل از

 .اومدم خودم به، پایین انداخت که رو سرش

 ؟! کردمی نگاهش داشتم مدت این یهمه تو، یعنی

 ؟!آخه هچ تو به زدم تشر خودم به، اومدمی بهش کیانی فامیلی از بیشتر آیدین اسم، پایین انداختم رو سرم خجالت از

 ؟ خوبه حالتون -

 به! یشپیشون رو گذاشتم رو دستم نگرانی با که کرد ایسرفه تک بیبی، بود داده قرار مخاطب رو بیبی که بود آیدین

 :گفت سختی

 ...اگـ، بهترم شُکرخدا -

 ! برم قربونت نیار فشار خودت به بیبی -

 ! دیدم رو بیبی دکترِ، چرخوندم رو سرم، شدنمی ترنزدیک که شدم هاییقدم متوجه که کردممی نوازشش داشتم

 ! دکتر آقای سالم -

 .دخترم سالم -

 .نبود اونجا آیدین؛ انداختم در به نگاهی و برگشتم

 ! باش بیرون دقیقه چند یه میشه اگه، دخترم -
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 دمب بیمارستان از همیشه. کردمی اذیتم بیمارستان محیط، بیرون زدم اتاق از. گفتم ایبله لب زیر و دادم تکون سر

 حسابی زرو سه دو این توی، حیاط تو برم گرفتم تصمیم! زدمی بهم رو حالم پیچیدمی بینیم توی که خون بوی، اومدمی

 اشهشرمند حسابی، بود افتاده اتفاق این برونش بله تو، بودم کرده خواهی عذر هم ترانه از، بودم بیبی کارهای درگیر

 .بودم شده

 ؟ امین خانمِ -

 .ایستادم

 چند ینا توی، دید هاشلب روی میشد رو لبخند کمرنگ رد و بود ایستاده من از کمی یفاصله با. برگشتم صدا سمت به

 !هاشحرف، رفتارش! بود کرده تغییر حسابی، نبود سابق آدم اون دیگه وقت

 :زدم لب

 ؟ بله -

 .میدم قول بهت رو این! میشه خوب مادرت حال -

 .پایین انداختم رو سرم

 ! ممنون -

 .بودیم ایستاده بیمارستان حیاط وسط درست

 :پرسیدم

 ؟ نیاوردین رو بارانا -

 .ستخونه بارانا -

 !شدم هامانگشت با بازی مشغول و خوردم رو حرفم سریع که؟ تنها، بپرسم خواستممی
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 *** 

 عشق آسمون: دوم فصل

 بعد ماه یک

 :لیلی

 .زدم زل، بود کرده اشاره بهش بارانا که عکسی به مبهوت و مات طورهمون، نزدم پلک

 !عکس این

 ؟ لیلی خاته -

 .بود عکس میخ هنوز نگاهم ولی، کردم باز هم از زور به رو هاملب

 ؟ جانم -

 مادر کردمنمی باور.بود افتاده ثانیه چند همین برای که اتفاقی کنم هضم بتونم تا چرخوندم دستم تو رو عکس چندبار

 ! شناسممی رو اون که ساله چند انگار، بیاد نظر به آشنا برام قدر این بارانا

 ؟ مامانته، این گفتی -

 ؟ آشنا انقدر چرا؟! نمیشه باورم اصال، خدا وای، داد تکون و سرش

 ! بودم فکر تو هنوز، آشپزخونه تو بردم سینی همراهِ رو بارانا غذای و گذاشتم جاش سر رو عکس

 :پرسید نگرانی با، گرفت ازم رو سینی و اومد سمتم به دیدنم با مریم

 ؟! خوبی -

 .دادم تکون و سرم
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 ! بیبی پیشِ باال میرم من -

 ! نذار تنها رو پیرزن اون برو! عزیزم برو -

 .کشیدم سر الجرعه و ریختم آب لیوان توی

 ور لفنشت با داشت و بود نشسته نفره تک مبل روی که کیانی به افتاد چشمم لحظه یک فقط، بیرون زدم آشپزخونه از

 .رفتمی

 .دزدیدم ازش رو نگاهم که باال گرفت رو سرش

 ؟ امین خانم -

 .ایستادم

 .میشد ترنزدیک که شنیدممی رو هاشقدم صدای

 ؟ چطوره مادرتون حالِ -

 ! بزنم لبخند کردم سعی و سمتش برگشتم! اوف

 .خوبه! خدا شُکر -

 ! گرفت ازم رو نگاهش و داد تکون رو سرش

 .شد بمل مهمون لبخند دیدنش با. بود کشیده درز تخت روی که دیدم رو بیبی، کردم باز رو در، اتاق سمت به کردم پاتند

 ؟ بیبی -

 .رفتم سمتش به سریع که بشینه تخت روی کرد سعی

 ! بکش دراز، نه! نه -
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 ! راحتم طوریهمین -

 ! دادمی خوبی بوی، بینیم سمت به بردمشون و گرفتم رو هاشدست، کنارش نشستم

 ؟ بیبی -

 .مادر بگو -

 ! شمال برم روز چند برای خواممی، خواممی -

 .شد گشاد تعجب از هاشچشم حرف این گفتن با

 :گفت لرزونی صدای با

 ؟ چی -

 :گفتم ذوق با

 ! میشه عوض هوات و حال، بیا هم تو -

 .داد تکون بار چند رو سرش و کرد خفیفی یسرفه

 ؟ کنی چیکار خوایمی رو کارت پس، جان لیلی نه -

 بارانا ات شمال برم همراهش خواسته ازم کیانی گفتممی؟! گفتممی چی بهش. کشیدمی نفس اشهمه کلماتش الیالبه

 که ردک خواهش ازم اشک با کیانی جلوی بارانا که افتادم روز اون یادِ.ذاشتنمی بیبی مطمئنا؟! نکنه دلتنگی احساس

 گمب کرد مجبورم و کرد خراب رو کار داشتم من که رودربایستی و کیانی صورت لحظه اون! سوخت دلم! برم شونهمراه

 ! میام، باشه

 .داشتم بدی حس سمت یه از و برم داشتم دوست سمت یه از
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 و اشیب مواظبش باید و بارانایی پرستارِ گفت! برم شونهمراه بود گفته کیانی خودِ اما باشم مزاحمشون خواستمنمی

 ...من

 .کنه داپی کامل بهبودی اینکه نه اما بود شده بهتر. دادم مالش رو اشسینه یقفسه و اومدم خودم به بیبی هایسرفه با

 .برو خوایمی تو اگه جان لیلی -

 .نمیرم جایی تو بدونِ دونیمی که خودت! بیبی، بذارم تنهات تونمنمی -

 .نشست اشخورده ترک هایلب رو تلخی لبخندِ

 .دخترم برو -

 .کردمی سرفه

 ! نباش نگرانم مونممی اینجا من سفر برو -

 : کردم زمزمه لب زیر

 ! ببرم خودم همراهِ هم رو تو تونستممی کاش -

 ؟بری خوایمی کی با -

 چی اهمنگ تو دونمنمی، بود نگرانم، بود کنجکاوی سر از مطمئنا و کشیدنمی سرک هام کار توی وقت هیچ. کردم نگاهش

 :گفت سریع که دید

 .دخترم نگرانتم -

 . زدم لبخند

 ! کنیممی حرکت شب 06 ساعت! میرم ترانه با! بیبی دونممی -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 149 

 باید. ودب کارم از قسمتی، سفر این خب اما! ذاشتنمی میرم کیانی با گفتممی اگر مطمئنا اما! گفتم دروغ چرا دونمنمی

 .داشتم دلهره اما؛ باشم بارانا مواظب

 ! کیانی

 ! ذهنم توی فقط البته، آیدین بگم بهش بودم کرده عادت که کیانی.نشست هاملب روی لبخند ناخواسته

*** 

 رفح بارانا با داشت که شنیدم رو کیانی صدای کردم باز که رو در، بارانا پیشِ باال یطبقه رفتم، ناهار خوردن از بعد

 .زدمی

 ؟ میلیم تِی پس؟ آیدین بابا -

 ! من عشق ریممی -

 (میریم کی با؟ )میلیم تی با -

 سبیدمچ من و در سمت برگشت سریع کیانی که پیچید اتاق توی مانندی قیژ صدای، بود باز نیمه در که لحظه همون تو

 ! بیرون دیوار به

 .بشم خشک سرجام شد باعث اشسرفه صدای که بردارم قدمی خواستم؛ کردممی فرار باید. کردم حبس رو نفسم

 ؟ امین خانمِ -

 تو دمز زل و عقب برگشتم. داشت خاصی شیطنت یه! بود خاص جورِ یه لحنش، اومد بدم لحظه اون توی فامیلیم از چقدر

 .لحظه اون توی حتی! بودن معمولی خیلی که هاشچشم

 .میشه حساب کارتون از بخشی سفر این، گفتم که همونطور. کنیممی حرکت امشب -

 :گفتم مِن مِن با و دادم تکون رو سرم
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 ! شدم متوجه -

 .ودنب گذشته مثل دیگه، بود شده عوض کامال کامران و ترانه عقد از بعد! نرفت اما رهمی کنار در جلوی از کردممی فکر

 .زدم زل بارانا اتاق رنگ سفید پادری به و دزدیدم ازش رو نگاهم

 ! رفت کنار و برداشت در چهارچوب روی از رو دستش کردم حس، لحظه چند از بعد که

 .کردم باز رو در آرومی صدای با و کشیدم پایین سمت به رو بارانا اتاق در یدستگیره! گذشت خیر به هم این! اوف

 ؟بابایی -

 !شد پنچر انگار؛ دیدنم با و در سمت به برگشت

 !خاله منم -

 !(بابامه کردم فکر! )بابامه تردم فتر -

 !دونستمی خدا فقط؟! بود افتاده براش اتفاقی چه واقعا وقت چند این کیانی. نشستم کنارش و زدم لبخند

 .ترسممی من، خاله -

 .بود شده زرد! اشزده غم صورتِ رو نشست نگاهم و اومدم بیرون فکر از

 ؟عزیزم چرا -

 !میمونه پیتم میات اون گفت! بیاله دیگه مامان برام تادمی بابام -

 .شدم خشک

 ؟!یعنی

 .بود اومده باال هاشپلک پشت تا اشک که کردم نگاه بارانا به بار چند
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 ... پس کردمی ازدواج کیانی اگر! بودم شُک توی بدجور هم خودم؛ اما بدم دلداریش کردم سعی

 اون و ودمب شده وابسته بارانا به من؟ تونستممی چطور اما! کردمی داری نگه بارانا از زنش! رفتممی اینجا از باید مطمئنا

 !من به هم

*** 

 .گذاشتیم ماشینش توی رو وسایلی داشت که کیانی به دوختم رو مضطربم نگاه و فشردم دستم تو محکم رو ساکم بند

 .رفتم جلوتر

 !سالم -

 :گفت معمولی خیلی و باال گرفت رو سرش

 !صندوق توی میذارمش، من به بدین رو ساکتون! سالم -

 .گرفت دستم از رو ساک بعد و انداخت صورتم به نگاهی اول که گرفتم سمتش به رو ساک تعارف بی

 من روز ونا، بیمارستان بردیمش و شد بد حالش بیبی که افتادم روز اون یادِ ناخودآگاه. بود نشسته شاگرد سمت، بارانا

 !نشستم جلو

 .کردم باز و عقب در خیالیبی با

 !نکرد اما کنهمی اعتراض بارانا کردممی فکر. گرفتم جای صندلی روی

 .دید رو من و برگشت فقط

 !خاله سالم -

 !شیطون سالم -
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 و مونهمی خودش مادرِ مثل گفت، مریم به سپردم رو بیبی آخر یلحظه. داد تکیه صندلیش به هم باز و کرد ریزی یخنده

 !نشه نگرانم تا باشم ارتباط در باهاش باید هم سفر طول در! کنهمی مراقبت ازش

 !پیچید ماشین توی تلخش عطرِ و کرد باز رو ماشین در کیانی که بودم فکر تو

 .بود شده فرما حکم ماشین توی که بود سکوت. کشید فرمون به دستی و کرد تنظیم رو آیینه

 تماس" بود شده نوشته صفحه روی! بود ناشناس شماره، خورد زنگ موبایلم که کردممی نگاه باغ خونه حیاطِ به داشتم

 "ایران از خارج

 !باشه فرهام که دادم احتمال

 :دادم جواب

 ؟الو -

 .فرهامم! لیلی سالم -

 :گفتم همین برای، نداشتم خبری ازش که بود ایخورده و ماه یک

 !شناختم! سالم -

 خجالت ازش داشت بهم که ایعالقه خاطر به شاید، باشم صمیمی باهاش قبل مثل تونستمنمی اما چرا دونمنمی

 .کشیدممی

 ؟خوبی -

 ؟خوبی تو، مرسی -

 ؟نه، دیگه باشه شب 00 حدود باید اونجا کنم فکر! صبحه اینجا آخه! زدم زنگ موقع بد ببخشید! نیستم بد ای -

 ؟داری دنیا اینور هم خواهری یه رفت یادت؟ خبر چه، آره -
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 !خندید برعکس و نداد اهمیتی انگار که کردم تاکید خیلی خواهر گفتن رو اما چرا دونمنمی

 !اینا و خونه خرید! کشید طول اینورم کارهای راستش، نه -

 بود صبیع نگاهش،! شدم روبرو آیینه توی هاشچشم با که باال بگیرم رو سرم خواستم؛ کرد بیشتر رو سرعتش کیانی

 !انگار

 :گفتم مقدمه بی خیلی

 !؟برگردی خواینمی؟ فرهام -

 .خندید

 !داشتم دوست بود گاهمتکیه همیشه که کسی عنوان به رو امفره من، هامچشم گرفت اشک نمِ اما

 کارم گرا باش مطمئن ولی بیارم هم رو شما تونستممی کاش! اینجا به کنممی عادت دارم کم کم؛ لیلی اینور اومدم تازه -

 !میارمتون بگیره اینجا

 .هاملب رو نشست تلخی لبخند

 :گفت تند

 پول بییب و تو برای هرماه کردم پیدا خوبی شغل اینجا! منه یشماره این راستی، زنیممی حرف هم با بعدا! لیلی ببخش -

 !خداحافظ شرمنده؛ برم باید هم االن! فرستممی

 !خداحافظ -

 .نرسید گوشم به هیچی بوق صدای جز

 ...انقدر چرا؟ شده چم من

 ؟لیلی خاله -
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 !بدم قورت رو امهق هق، دهنم آب دادن قورت با کردم سعی و کردم پاک رو هاماشک

 ؟جانم -

 .عزیزم بود داداشم -؟( بود کی؟ )بود تی -

 ! تنگ خیلی، بود تنگ دلم. داشتم بدی حس. پیشونیم به چسبوندم رو موبایل؛ حرف این گفتن با

 .شدممی ترتنگدل گذشتمی زمان که هرچقدر، من برای اما! شهمی حل چیزها خیلی بگذره که زمان میگن

 رو بازکردنشون نای دیگه اما گذاشتم هم روی رو هامپلک آروم، سوختنمی هامچشم که بودم ریخته اشک اونقدر

 ! نداشتم

 .بُرد خوابم آروم طورهمون

*** 

 :کل دانای

 انداخت اباران به نگاهی نیم! میشد خفه داشت انگار. کرد باز را آن اول دوتای و کشید پیراهنش باالی هایدکمه به دستی

. بود زده تکیه شیشه به را سرش که دید را لیلی و گرداند عقب به را سرش ایلحظه؛ بود رفته فرو عمیقی خواب در که

 .کشید آهی

 !نه

 او تلخ یگذشته از که لیلی؟ بکند توانستمی کار چه اما سوختمی لیلی برای دلش! نکند نگاهش تا کرد سعی بار چند

 .نداشت خبر

 .کرد پارک جاده کنارِ را ماشین

 . بود سرد هوا
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 ! باریدمی نم نم باران

 :کرد زمزمه پریا گوشِ در که را روزی آمدمی یادش، گذشتمی پریا نبودِ از ماه 5 درست، امشب

 ! بسازم رو اتآینده اومدم چون! بوده که هرچی، ندارم کاری اتگذشته با -

 را زنی هیچ، پریا از بعد که بود خورده قسم او، کردنمی هم را فکرش حتی که گذاشت تنها زود را او قدرآن پریا! حیف اما

 ! را شهال حتی! ندهد راه قلبش خصوصی حریم به

 ! شکستنمی را قسمش وقت هیچ و بود خورده قسم او

 .انداخت شدمی ختم پیچ به که جاده انتهای به نگاهی و برد فرو هایشجیب در را دستانش

 ! میشه بیدار بارانا نکن -"

 .خندید

 ! م*وس*ب*ب تونممی که رو مادرش ولی! ندارم دخترم به کاری من -

 : گرفت باال تهدید ینشانه به را دستش لبخند با پریا

 ."خوادمی دلم فقط! آیدین خدا به -

 قسم که او !بود کشانده اینجا تا را او زیاد دلتنگیِ، بود دلتنگی شمال به آمدنش دلیل، آمد باال هایشپلک باالی تا، اشک

 ! نگردد باز شمال به دیگر پریا خاطر به بود خورده

 .بود خاکستری یتیله دو آن عاشق همیشه که آبی به متمایل خاکستری، بود ماه مانندِ نظرش در پریا چشمانِ

 :کرد زمزمه لب زیر

 ! شمال از بیزارم، مرگم روز تا، محال فکرهای از، خیال از بیزارم -
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*** 

 :لیلی

 شخیصت رو موقعیتم تا نکشید طولی، کنم باز رو پلکم یه الی اول شد باعث و هامچشم تو خورد مستقیم جونی کم نورِ

 ! بدم

 ؟ شمال بودیم اومده بارانا و کیانی، من؟! داد دست بهم بدی حس چرا دونمنمی

 ! محال، بود محال هم فکرم تو که چیزی یه

 .بود خوابیده، جلو صندلی روی که دیدم رو بارانا و شدم خم اما، نیست ماشین توی کسی کردم فکر اولش

 .دوختم چشم کیانی خالی جای به و کشیدم پوفی

 ؟ رفته کجا

 ؟کجاییم دونستمنمی اصال، کشیدم پایین سمت به رو دستگیره

 .شدم خیره روبروم به تعجب با. کردم مرتب رو مانتوم و شدم پیاده

 .بود شیک خیلی نمای با ویالیی یخونه یه رومونبه رو. بود شده پارک هافرشسنگ مسیر تو ماشین

 !دیگه کیانیه یخونه حتما

 .بزنم زنگ بهش رسیدم وقتی بودم داده قول بهش! افتادم بیبی یادِ، تهران تو کیانی یخونه یادآوری با

 .مریم به زدممی زنگ باید. برداشتم رو موبایلم صندلی روی از و شدم خم

 .داد جواب بوق 5 از بعد. گرفتم رو اششماره

 ؟ جون مریم -
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 !خانم لیلی سالم -

 !داشت خاصی زیبایی بلندش و کوتاه های موج با که دریا به موندم خیره و زدم لبخند

 ؟خانم لیلی -

 .اومدم خودم به

 !رسیدم من، نباشه نگران بگو بیبی به؛ جون مریم -

 !باش خودت مواظب، چشم، چشم -

 !باش بیبی و خودت مواظب هم شما، باشه -

 خبر مریم طفق خونه توی، نشه بیدار بارانا تا بستم احتیاط با رو ماشین در.کیفم توی گذاشتمش و کردم قطع رو موبایل

 !نداشتند خبر که هم خدمتکارها بقیه! شمال بیام کیانی با قراره که داشت

 .کشید بیرون افکارم چاهِ عمق از رو من بلندی فریادهای صدای که بودم فکر توی

 !زدمی فریاد

 ... خواستمی انگار که بلند قدراون! بلند

 ؟! عصبانی انقدر چرا، اما! بود کیانی که نداشتم شَک، دویدم تند تند هافرش سنگ مسیر از

 :کشیدمی فریاد دریا به رو و بود کرده باز هم از رو هاشدست که دیدمش. شدم قایم هابوته از یکی پشت

 ؟! من چرا، خدا -

 .آب توی انداخت رو خودش بعد

 .بود زنش! داشت حق. شد جمع هامچشم توی اشک لحظه یک دیدنش با
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 .کنم تماشا و بایستم همونجا گرفتم تصمیم

 .دریا به رو هاییفریاد؛ کشیدمی فریاد و بود ایستاده من از زیادی یفاصله با که مردی

 .گرفت دلم

 ؟ بود کرده گناهی چه بارانا! هردوشون برای، بارانا برای هم و خودش برای هم! سوخت دلم

 ؟ چرا! دادی بهم رو اششبیه و گرفتیش ازم، خدا -

 ستهبرج فشار و عصبانیت از دستش هایرگ که دیدممی دور یفاصله از حتی. ترسیدم که بود بلند هاشفریاد قدراون

 .بود شده

 "؟ چرا! دادی بهم رو اششبیه و گرفتیش ازم، خدا". کرد تکرار رو جمله این بار چند

 ؟! چی یعنی! فهمیدمنمی رو منظورش

 . بودم شده قایم هابوته پشت طورهمون

 ؟ دخترم -

 !دمکر فوت بیرون به رو امشده حبس نفس بود سرم پشت که پیرمردی دیدن با و برگشتم وحشت با! زد یخ تنم

 ؟ بله -

 ؟ داری کاری آقا با -

 ؟ بود کیانی منظورش! آقا

 !بله، چیزه -

 :گفت قاطعیت با بعد و انداخت صورتم به کلی نگاهِ
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 !بزنم صداشون برم پس -

 : گفتم التماس با که رفتمی داشت

 !مونممی منتظر! نه -

 .آسمون سمت کشید رو اشنگاه و کشید سفیدش بلند ریش به دستی

 ...شیـمی خیس میاد بارون، دخترم -

 .بود شده خوشحال دیدنش از خیلی انگار! موند نیمه نصفه کیانی اومدن با حرفش

 !به به! اومدین خوش! آقا سالم -

 !بزنه لبخند کرد سعی حرف پر نگهبانِ اون دیدن با، بود پایین سرش که انداختم کیانی به کوتاهی نگاه نیم

 .آقا احمد سالم -

 :گفت کیانی به رو! آقاست احمد اسمش فهمیدم حاال که نگهبان

 ارک شما با هم خانم این، راستی! گذاشتید چشممون روی رو قدمتون شما که شدیم خوشحال قدراون! آقا بفرمایید -

 !داشتن

 !بود سرد سردِ هامدست؟! نزنه حرفی شدنمی

 ؟ گفتممی چی

 !بودم معذب، نگاه اون زیر من و کردمی نگاهم خیره خیره داشت کیانی

 .داد رو آقا احمد جواب هم طورهمون

 !هستن امین خانمِ ایشون -
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 .بودم مضطرب

 ردک اصرار امین خانمِ به حدش از بیش وابستگی خاطر به دخترم و شمال اومدیم دخترم و من بگه؟ بگه چی خواستمی

 !بیاریمش خودمون همراهِ که

 ...یا

 نکرده خوبی فکرهای انگار که کردم احساس اشچهره حالت از اما! بود کرده فکری چه خودش پیشِ آقا احمد! دونمنمی

 !بود

 :گفت من به رو کیانی

 !میدن نشونتون بپرسین آقا احمد زن از هم اتاقتون! باال طبقه میارن رو ساکتون آقا احمد -

 :گفتم تندتند و دادم تکون رو سرم

 !اجازه با -

 ؟! کردنمی زندگی خونه این توی زنش و آقا احمد پس. رفتم روبروم شیک و رنگ کرمی ویالی سمت به سریع

 داشت ایساده و سفید صورت.کرد باز رو در چاقی نسبتا و بلند قد زن که زدم ویال بزرگ در به ایتقه. بود بسته خونه در

 !باشه مهربون خوردمی بهش و

 !سالم -

 داشتم هشد گرد هایچشم با. زد صدا صبا اسم به رو کسی پذیرایی توی از من به اعتنابی و انداخت پام تا سر به نگاهی

 !کردممی نگاهش

 !ردنکمی نگاهم داشتن شده گرد هایچشم با هردو که بود ایستاده روبروم بلند قد و الغر دختری؛ بزنم حرفی اومدم تا

 :زدم لب
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 ...اگه! کیانی آقای دختر! بارانام پرستارِ من، من، خانم -

 :گفت بود صبا اسمش انگار که الغر دختر

 ... این ولی میزد آبی سبز به خانم هایچشم رنگ فقط! اصلشه برابر کُپی -

 !صورتش توی زد چاق زنِ

 !شکر رو عظمتت، خدایا -

 !بده نجاتم، خدایا؟! گفتندمی چی

 ... فقط من -

 !خاتون سالم -

 :گفت خاتون و زدن لبخندی سرم پشت کیانی دیدن با هردوشون

 ؟ خوبن دخترگلتون؟ انشااهلل هستین خوب! آقا سالم -

 :گفت و کرد اشاره بهم دستش با! باشه اومده یادش چیزی یه تازه انگار و

 ؟ دروغ یا میگه راست، باراناست پرستارِ میگه اومده خانم این -

 .دادم فشار هم روی محکم رو هامپلک

 !هستن دورم هایفامیل از -

 :گفت کردمی نگاهم خیره که طورهمون خاتون

 ؟ دیگه هستن مرحوم هایفامیل از! شکر رو حکمتت! شکر رو عظمتت -

 :گفت حرص با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 162 

 .خیر -

 ولینا برای که همون؛ افتادم تهران تو کیانی نگهبانِ یادِ؟ رو قضیه این کنیمی تموم کی خدایا! کردننمی باز هم رو راه

 !کنن غش خواستنمی هم هااین حتما! کرد غش و دید رو من روز

 :گفت و دستش رو زد

 ...شبیـ چقدر ایشون ماشااهلل! رو خانم کنه رحمت خدا -

 !گفت لب زیر ایبله و اومد خودش به کیانی هیسِ صدای با

 !بشیم وارد تونستیم دقیقه چند از بعد هم ما و رفتن کنار در جلوی از

*** 

 !سوم یعنی! باال یطبقه کیانی اتاق و بود هم کنار بارانا و من اتاق

 !هست توش نیازتون مورد وسایل یهمه! اتاقتون هم این -

 .بودیم سنهم تقریبا انگار! باشه رسمی اینقدر باهام نداشتم دوست، دادم تکون رو سرم

 ؟ خانم صبا -

 !سمتم برگشت

 .سالمه 61! هستم امین لیلیِ من -

 :گفت که بود گردش حال در دستم و من بین نگاهش

 .سالمه 62!صبام هم من -

 .فشرد رو دستم و
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 ؟ بشیم دوست هم با میشه -

 :زد لبخند

 !مغروره و جذاب جورایی یه اتچهره آخه، مهربونی خیلی اتچهره برعکس -

 :گفت تریآروم صدای با و

 !خانم پریا مثل درست -

 .پایین رفت و کرد ترک رو اتاق سریع خیلی و

 ؟ بود وضعش چه دیگه این

 .اوف

 .بیرون اتاق از و زدم صورتم و دست به آبی؛ هاملباس کردن عوض از بعد

 !خندیدم وضعیت اون تو دیدنش با کردم باز که رو در، زدم بارانا اتاق در به ایتقه

 !رفتمی ور بیرونش هایلباس با داشت و بود ایستاده اتاق وسط بالتکلیف

 ؟ چطوره من عشق -

 :گفت و سمتم برگشت

 ؟ تُنم عوض رو لباسم تُنی کمک تهمی؟ خاته -

 !عزیزم آره -

 . شد باز اتاق در ناگهانی طور به که زدم صورتش و دست به هم آبی یه! کنه عوض رو هاشلباس کردم کمکش

 :گفت دیدنم با و شد اتاق وارد کیانی
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 .پایین یطبقه بیاین! حاضره صبحونه -

 !بست رو در و

 .بوسیدم رو اشگونه و کردم بغل رو بارانا

 . رفتم پایین هاپله از

 تو دچرخیمی هوا توی که رو بارانا دست همین برای باشم مسلط خودم به کردم سعی. شنیدممی رو اشونمکالمه صدای

 .فشردم و گرفتم دستم

 !کیانی حتی؟! سمتم برگشت هانگاه یهمه چرا دونمنمی، دادم قورت رو دهنم آب

 !نداشتن قرار و آروم هم فاصله اون از حتی انگار! میلرزید اشمشکی هایمردمک

 ؟همه از دلخوری و مغرور انقدر چرا ولی، بشه خوب امبیبی کردی کمکم که بودی تو، کنمنمی فراموش رو محبتت من

 .آخ -

 .اومد سمتم به سرم توی عالم خاک گفتن با خاتون که پیچید پام مچ تو دردی

 :گفت تندی با

 !اندازیشمی االن، رو بچه من به بده -

 ؟ زن این کردنمی مالحظه، دادم فشار هم روی محکم رو هامدندون و گرفتم هانرده به رو دستم

 !کشید دستم از رو بارانا زور به، دادم فشار دستم گوشت تو رو هامناخن

 ؟دیگه میشه کشیدن، گیرهمی آدم دست از رو چیزی زور به که کسی! بکنم تونمنمی ایدیگه توصیف

 !خدا آه
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 !باتم لیلی خاته بغل تاممی -

 .بود زده جا به رو حرفش کامال و بود بامزه انقدر که رفتم بارانا یصدقه قربون دلم تو

 .سمتم برگشت خاتون

 .نداری رخ به رنگ! دختر بگیری جون بخور چیزی یه بیا -

 !رفتمی ضعف داشت دلم! گفتمی راست، کنم کنترل رو خودم کردم سعی

 !کیانی روبروی البته صد و خاتون و صبا بین درست. گرفتم جای صندلی روی و رفتم همراهش

 ؟! داشتم استرس همه این چرا، زدم گره هم تو رو لرزونم هایدست. میزد هم رو اشچایی داشت و بود پایین سرش

 .دونستمنمی هم رو جوابش

 .کردم احساس صورتم روی رو نگاهی سنگینی

 دیدم هادوربین اون زیر یا؟ رفتم بیرون اتاجازهبی باز نکنه؟ شده چی! میشم معذب کنیمی نگاهم خیره که جدیدا

 ؟ زنیمی

 ؟ آقا -

 تندی زبون، اشچهره برعکس خاتون! بود حرفپر شوهرش مثل درست که پیرزن این دست از امان و بود خاتون صدای

 .داشت

 ؟! بله -

 ؟شدم عاشق کنیمی فکر؟ نداری قرار و آروم چرا؟ لرزیمی چرا؟! دیوونه چته

 .کردم احساس رو صورتم به خون دویدن، لحظه همون و
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 .باشم عاشقش تونمنمی من! خودخواهه، مغروره کیانی! نه! نکردم درکش وقت هیچ که ایکلمه همون؟! عشق

 .مرده ماهه چند تازه زنش؟! نیستی خودخواه تو: زد فریاد درونم از صدایی و

 هیچ دیگر تو، کندمی تصرف را آن و گذاردمی قلبت روی را اش پیروزی پرچم عشق که وقت آن و": افتادم متنی یاد

 "!نداری شدن عاشق جز راهی

 .امسینه یقفسه به کوبیدمی گروپ گروپ که قلبم روی گذاشتم رو دستم اراده بی

 .محیط این از کردممی فرار کاش

 !نیستم عاشق من، نه

 ...که ترسیمی ولی عاشقی تو! لیلی نه

 .بیرون اومدم فکر از

 :گفت اعتراض با صبا

 !مامان اِ -

 :گفت صبا به اعتنابی خاتون اما

 !میشیم مشهد راهی امشب ما، بدن اجازه آقا اگر -

 :گفت و فرستاد بیرون به رو اششده حبس نفس آیدین

 !نیستین زندانی اینجا که شما! کنین دعا هم رو ما -

 .پنجره سمت رفت و شد بلند صندلی روی از حرفبی و

 !لیلی کنیمی اشتباه. بهش شدم خیره
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 .دریا به بود خیره و پنجره به بود زده تکیه

 :گفت خاتون به رو آقا احمد

 .کنین جمع رو وسایل -

 .داد تکون رو سرش خاتون

 !گردیممی بر جمعه تا ما آقا -

 .داد تکون رو سرش همونجا از هم آیدین

 !موندیممی ما فقط، طورهمین هم آقا احمد و صبا، رفتمی خاتون، بودم نکرده رو اینجاش فکر! بمیرم بود نزدیک

 ! کردیمی فکر چیزها این به باید بیای گرفتی تصمیم که هم اول از

 کمی ملب یگوشه فکر این با! مونهمی آیدین پیش گفت بارانا آخر یلحظه. اتاق توی برگشتم صبحونه خوردن از بعد

 !زدممی صداش آیدین هم افکارم توی جدیدا! باالرفت

 !کردممی نگاه رو اطراف و بودم نشسته تخت روی

 ! آبی سرخ روکشی با داشت رنگی شیری خواب سرویس! بود شیکی اتاقِ

 قعم تا تلخیشون که روزهایی این! رو روزها این نکنم احساس و ببندم! ببندم رو هامچشم کردم سعی. کشیدم آهی

 ؟ چرا، من؟ رسیدیم اینجا به که شد چی! سوزوندمی رو وجودم

 !شد بلند موبایلم از اس ام اس صدای که فشردم هم روی محکم رو هامپلک

 بلند سا ام اس صدای دوباره که بیرون کشیدم توش از رو گوشیم؛ کردم باز رو کیفم زیپ و تخت پایین بردم رو دستم

 .شد

 :کردم باز رو پیامش و زدم لبخند صفحه روی ترانه اسم دیدن با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 168 

 ؟! مرده یا ام زنده ببینی نگیری بیچاره من از خبر یه! معرفت بی سالم -

 ؟ گذرهمی خوش شمال راستی -

 ؟ بشر این دونستمی کجا از! بود گرفته هم امخنده! اشجمله از شدم شُکه

 !داد جواب بوق دو از بعد؛ زدم زنگ بهش و پنجره کنار رفتم

 ؟ شریف احوالِ؟ خانم لیلی سالم -

 ؟ بپرسم سوال یه تونممی، مرسی! ترانه سالم -

 .خوبم هم من مرسی! بپرس -

 .خندیدم

 ؟ شمال اومدم من که دونیمی کجا از تو ببینم! نشو مزهبی -

 .دیگه دیگه -

 !حسبی اما! زدم لبخند

 !فعال باشه -

 !میزد زنگ خودش کردممی قطع اینجوری وقتی همیشه. کردم قطع بزنه حرفی اینکه از قبل تا و

 ور بدنم چهارستون، برق و رعد وحشتناک صدای که کردم باز رو پنجره! فشردم دستم تو و کردم خاموش رو موبایلم

 !لرزوند

 ،بارون بوی

 .اینجا پاکِ و تازه هوای
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 .شنیدم صدایی که بارون صدای به سپردم گوش

 مامانی! تیگف دروغ بهم تو!) گلدونیمی بل بهم رو مامانی ایندا بیایم دوفتی تو! نمیاد دیده مامانی! دوفتی دلوغ بهم تو -

 !(گردونیبرمی بهم رو مامانی اینجا بیایم گفتی تو! نمیاد دیگه

 .نیستی من بابایی تو، گویی دلوغ یه تو -

 !کنه آرومش داشت سعی که آیدین غمناک صدای و

 !میشنا بارونی خوشگلت هایچشم موقع اون؟ بابا باشه! نکن گریه کنممی خواهش، بابا دخترِ -

 :گفت هق هق با بارانا

 !لیلی تاله پیشِ برم تاممی -

 .گرفت نفسم خدا آه! بستم رو پنجره سریع

 ؟ حد چه تا؟ گفتنمی دروغ بچه این به باید چقدر

 ؟ فهمهنمی خودش بشه بزرگ مگه

 !کردنمی لمس پنجره پشت از رو بارون قطرات انگار هامانگشت اما بود بسته شیشه اینکه با! لغزید شیشه روی دستم

 :زدم لب

 !امشب ببار، باران -

 تو قطرات

 !خرندمی را هایماشک غرورِ

 "موسوی نسترن"
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 هابرق یهمه، شدم خارج اتاق از! انداختم سرم روی رو شالم، شدم بلند جام از دهنم توی خشکی و تشنگی احساسِ با

 !پیچیدمی خونه تو باد وز وز صدای فقط و بود خاموش

 !بود نشده تاریک قدراون هوا چون بود غروب انگار، بودن انداخته رو پذیرایی هایپرده

 .بیرون زدم آشپزخونه از آب نوشیدن از بعد

 !نبود خونه تو کسی انگار

 !بایستم جام سر ایلحظه شد باعث؛ خورد گوشم به که گیتاری صدای اما

 ! صداش و آیدین بازهم و

 رمب تا داد توان پاهام به اونقدر که حسی یه!خاص حسِ یه. میشم جذبش که هست صداش توی احساسی چه دونمنمی

 .سوم یطبقه

 گوش و گذاشتم در روی آروم رو سرم. رسوندم اتاقش در پشت به رو خودم اختیاربی، نداشتن برگشتن قدرت پاهام

 .سپردمی باد دست به رو هامغصه و غم تمومِ انگار که صدایی به! دادم

 .دید رو من و کرد باز رو اتاقش در که بودم صداش محو

 ؟!نکنه باز رو در نمیشد! پایین انداختم رو سرم شرمنده

 ؟ کنیمی چیکار اینجا -

 !قطعا شدممی رسوا من و دادنمی لو هامچشم؟! خوادمی رو گرمش صدای دلم که فهمید، باال گرفتم رو سرم

 .اتاق توی کشید رو من و گرفت محکم رو دستم مچ
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 از رو نم کسی که انگار؟! بودم کرده فکر بلند اینقدر یعنی! کردم نگاهش زده حیرت و کردم حبس سینه تو رو نفسم

 !دادم ماساژش و کشیدم دستش توی از محکم رو دستم مچِ؛ بکشه بیرون چاه عمق

 ؟! مرد این بود چِش

 !محکم؛ کشید آهی

 ؟ باشم داشته ازت درخواستی یه، تونممی -

 ؟ درخواستی چه؟ آیدین هم اون، هم اون؟! درخواست، باال انداختم رو ابروم تای یه متعجب

 .دادم تکون رو سرم

 !بگی بهم رو نظرت آخر در و بدی گوش خواممی ازت! دارم کنسرت هفته آخر؛ بزنم گیتار خواممی -

 ؟ خونده رو فکرم که نکنه

 !خوندمی برام اگر میداد زجرم؟! بده زجرم خواستمی؟ صداش به میشم وابسته دارم دونستنمی

 روش و فتمر سمتش به. کرد اشاره داشت قرار تخت از زیاد نسبتا یفاصله با که صندلی به بعد و انداخت بهم نگاهی نیم

 ؟! بدم گوش و بمونم که خواست ازم چرا؟ کنه سرد رو وجودم تب بخواد که بود سرد اونقدری صندلی! گرفتم جا

 .رقصیدنمی گیتار هایسیم رو اشمردونه و کشیده هایانگشت

 باشه تا دو ما بین میتونه احساسی یه میکنم حس هنوزم من

 شه وا تو دیدن عشق به چشمام دوتا صبح روز هر میشه هنوزم

 خاطراتم درگیر هنوز من روزام اون درگیر هنوز من

 باشم تو با همیشه تا دارم دوست من
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 باشه ما بین ما احساسی یه میشه هنوزم

 باشه جدا من از قلبت نباید

 .بود عالی؛ اشمردونه صدای

 !دارم دوست رو صداش که کردم اعتراف دلم تو بار هزارمین برای شاید و شد جمع هامچشم توی اشک

 وابستم تو به هنوزم معلومه دستم میلرزه تو پیش هنوزم

 موند بارون تو صبح تا هادیوونه مثه بود آروم کنارت میشه هنوزم

 میخوامش حسو این من آرامش میشه حس پیشت هنوزم

 ( میشه هنوزم -اشوان)

 :کردم زمزمه ناخودآگاه

 .بود قشنگ خیلی -

 !لبخند تا، بود تلخند بیشتر که لبخند یه و بود سرش گرفتن باال، جوابش تنها و

 !باریدمی بارون هم هنوز؛ زد کنار رو پرده وقتی. رفت پنجره سمت به و گذاشت تخت روی رو گیتار

 دیگه چون! خودم خاطر به! تو برای نه، بگم رو چیز همه! کنم اعتراف خواممی که شبیه اولین این اما! چرا دونمنمی -

 به! گممی من اما نداری قصه این شنیدن به میلی دونممی! میشه تازه روز هر زخم این اینکه از شدم خسته، شدم خسته

 !خودم آرامش خاطر

 ایقصه هب داشتم مرد این مقابل اتاق این توی چرا اصال؟! نبودم کنجکاو چرا؟! بزنه گیتار برام بازم و نگه چیزی نمیشد

 ؟! خودم اتاق تو رفتمنمی چرا؟ دادممی گوش کردمی تازه رو زخمش روز هر که
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 به ور امتوجه قدراین دانشجوهام از یکی که بود بار اولین!  بودم موسیقی دانشگاه استاد، زمان اون. بود پاییز اواخر -

 عاشقش من! داشت فرق بودم دیده روز اون به تا که دخترهایی همه با که دختری، بود پریا اون! کردمی جلب خودش

، دارم تشدوس وقته خیلی گفتم بهش! گفتم روز یه باالخره اما دارم دوستش کنم ثابت بهش نتونستم غرورم به، شدم

 و شدن جدا هم از بودم ساله 1 وقتی مادرم و پدر گفتمی اون اما، معمولی زندگی یه با معمولیه دختر یه کردممی فکر

 !سختی از پر!داشت عجیبی زندگی. کرد فوت تصادف تو سالگیم 01سن تو پدرم

 :داد ادامه و شیشه روی کشید رو هاشانگشت

 شروع و نبود قبل پریای اون دیگه بارانا اومدن دنیا به از بعد اینکه تا، ندیده رو مادرش هیچوقت، جدایی از بعد گفتمی -

 .نبود خوب قبل مثل حالش دیگه. شد افسرده، مرده مادرش فهمید وقتی اما! مادرش دنبالِ گشتن به کرد

 مقصر رو مادرش همیشه! دیدن شمال تو رو همدیگه بار اولین مادرش و پدر گفتمی! شمال بیایم که کرد خواهش ازم

 !شده دیگه مرد یه عاشق، پدرش با مشترک زندگی سال 5 از بعد گفتمی! دونستمی جدایی

 !بزنه کشی خود به دست خوادمی که دونستمنمی اما، بشکونم و دلش تونستمنمی

 !بود شده غرق لعنتی دریای همین تو چون بودم رسیده دیر، اونشب

 !کرد پاک رو هاشاشک دست پشت با

 .نبینم رو غرورش شکستن تا چرخید پنجره سمت به کامال

 .بود اومده باال هامپلک پشت تا آب

 ...و کنم پیداش گفت! داره خواهر یه بود گفته،بود نوشته برام نامه یه شدنش غرق از قبل اونشب -

 !قلبش ته ته از انگار! عمیق، کشید آهی

 ! کردم ترک رو اتاق ببخشید گفتن با پس. دادمی زجرش بیشتر اتاق این توی من موندن
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، همسرش مرگ داستانِ! بود رحمبی دریا چقدر. انداختم پنجره به نگاهی نیم و دادم قورت سینه توی رو امخفه بغض

 .بود انگیزغم خیلی

 .کشیدم بیرون بودم کرده عوض صبح که رو شالی و مانتو، رفتم کمد سمت به هاماشک کردن پاک با و شدم بلند

 !کنم عوضشون نبود نیاز و بود مشکی که شلوارم. ایستادم آیینه جلوی و کشیدم آهی

 از زیادی زمان انگار؟ بودم دیده رو دریا کی بار آخرین اومدنمی یادم.داشتممی بر قدم آهسته، بیرون زدم که اتاق از

 .گذشتمی دریا دیدن

 به، تنشونبرداش از بعد و برگشتم سریع! نداشتم بر رو موبایلم و هندزفری که اومد یادم، گذاشتم بیرون ویال از که رو پام

 .افتادم راه دریا سمت

 .بود حرف و درد از پر آیدین برای انگار که دریایی

 ! کردمی غروب خورشید. زدممی قدم دریا کنارِ

 .انگار بود حرف از پر دریا

 .بود نکرده پیدا رو اون آیدین هنوز که خواهری و پریا تلخ یگذشته به! کردممی فکر آیدین هایحرف به داشتم

 .ممنون! بدهکارم بهت تشکر یه -

 .صدا سمت برگشتم

 .بیرون زدم اتاق از که کنم عذرخواهی باید من؟ چی برای تشکر -

 .بود کرده عوض رنگ خاکستری سویشرت و گرمکن شلوار با رو هاشلباس

 .بود برده فرو شلوارش جیبِ تو رو هاشدست

 .همسرتون مرگ بابتِ! متاسفم واقعا من -
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 .کرد سکوت

 !میشد وصل زمین و آسمون میون خطی به که دریا انتهای به دوخت چشم فقط

 آدم یه ازت دنیا تا بخوری زمین اونقدر باید گاهی، نمیره پیش داری دوست تو که جوراون سرنوشت، اوقات گاهی -

 رو اپری درسته، جنگیدم هم من! بزنه آسیب بهش ایذره روزگار نذاره، بجنگه هاشسختی با که آدمی یه! بسازه واقعی

 ...خواممی اما نکردم فراموش

 .کرد سکوت بازهم

 ؟!بگه خواستمی چی

 ...باید من نامه اون طبق چون، کنی کمکم پریا خواهر کردن پیدا تو خواممی ازت -

 !خورد رو حرفش یادامه و

 .کنه کمکم تونهمی که هستی کسی تنها تو کنممی احساس اما! چرا دونمنمی -

 :گفت بود مشخص توش خواهش کامال که لحنی با و

 .کنم پیدا رو خواهرش باید من، بارانا خاطر به؟ کنیمی کمکم -

 :کردم زمزمه ناخودآگاه

 !کنممی کمکت -

 ؟  کردم قبول چرا؟! چرا دونستمنمی که دادم قولی حاال و

 .گرفتمی امخنده واقعا چون! بارانا خاطر به نمیگم

 ؟ آیدین خاطر به
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*** 

 .ویال برگشتیم

 چطور وقت همه این نفهمیدیم که بودیم خسته قدراون! میداد نشون رو غروب 7 که کردم نگاه ساعت به تعجب با

 !بود برده خوابمون

 !آقا احمد یا کردمی نگاه چشمی زیر رو آیدین و من خاتون یا، میز سر. شد سرو سکوت تو شام

 . اتاق توی رفتیم بارانا همراهِ شدم روبرو صبا و خاتون هایمخالفت با که هاظرف کردن جمع از بعد

 ؟ من چرا! کردممی فکر آیدین امروز رفتار به داشتم. کنم بازی باهاش تا آورد رو هاشعروسک

 ؟ داشت اینتیجه چه دختر اون کردن پیدا دونستمنمی دقیقا ولی کنم کمکش اومدنمی بدم البته صد

 !بارانا نگهداری برای اومدمی حتما گفتم دلم تو

 .بیام در فکر از شد باعث و خورد اتاق در به ایتقه

 ؟ بفرمایید -

 .شد پیدا خاتون تپل و گرد صورت؛ در شدن باز با

 !مشهد میریم داریم ما؟ ندارین من با کاری، خانم -

 !کنین دعا هم رو ما، بگذره خوش نه -

 .بوسید رو بارانا لپ و اومد جلو

 ...نــ یادت! بخوره زبون گاو گُل باید شب هر آقا راستی! باشین مواظب -

 !چشم چشم -
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 !رفت وقتمون دستی دستی! میداد نشون رو نیم و ده که انداختم دیوار روی ساعت به نگاهی نیم؛ خداحافظی از بعد

 .برگردم اتاق به خواستم؛ کردنشون بدرقه از بعد

 !دارم کارت، اتاقم تو بیا -

 .اتاقم تو گذاشتم رو بارانا و کشیدم پوفی

 !میام االن من بمون اینجا تو خاله -

 !باته -

 .آیدین پیش رفتم و بستم رو اتاقم در

 . زدم اتاقش در به ایتقه

 ؟ من کنم توصیف جوریچه رو احساسم دقیقا االن خدا وای

 !تو بیا -

 .شدم اتاقش وارد صلوات فرستادن با و کشیدم پایین سمت به رو دستگیره

 .انداخت بهم نگاهی نیم

 ؟ هست یادت رو امروزم هایحرف -

 :گفتم آهسته

 !بله -

 !میدم پول بهت قبالش در ولی ذارمنمی چیزی پای رو حرفت، کنیمی کمکم گفتی -

 ؟! چی پولِ؟! گفتمی چی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 178 

 .اومد سمتم به و شد بلند جاش از

 کردن پیدا از بعد رو نصفش و االن رو نصفش اما، میدم پول بهت بخوای که هرچقدر هم من! کنیمی کمکم گفتی -

 .پریا خواهرِ

 ...یا؟ کردممی قبول

 ! بیچارگی این از دادممی نجات رو بیبی و خودم حداقل، خریدممی خونه و گرفتممی رو پول؛ کردممی قبول اگر

 ؟ رضایته عالمت سکوتت -

 ؟! گفتممی چی

 !دارم تردید فهمید انگار

 ؟ داری تردید! بدم پول بهت کار این قبال در خواممی -

 !قبوله! خب خیلی -

 بهم رکا از قبل هم شروط و شرط یکسری. کنم امضاء تا داد دستم به و نوشت کاغذ توی چیزهایی؛ جمله این گفتن با

 . گفت

 .اتاق توی برگشتم

 ؟ بهم میزد پوزخند راه به راه که نبود مغرور و خودخواه مرد همین مگه؟! کردم قبول چرا

 !خوابمب برم خواممی امخسته گفتمی بارانا. کرد فروکش عصبانیتم دقیقه چند از بعد ولی گرفت حرصم خودم کار از

 !گذاشتمش تخت روی خودش اتاق توی و کردم بغلش. خوابوندمش پام روی آروم

 !بشه طوفانی شب دریا بود ممکن. بستمش و رفتم اتاقش یپنجره سمت به
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 !کرد شنا دریا توی نباید هاشب که بودم شنیده هاخیلی از

 .انداختم بارانا صورت به نگاهی نیم

*** 

 ینا امشب بود رحمبی چقدر! بره جلوتر و جلوتر که داشت دوست پاهام انگار اما رفتممی ترعقب قدم یه؛ دریا هرموج با

 !آب

 :زدم فریاد

 ؟ کنممی احساس رو هاتتپش چرا؟ داغونی انقدر چرا؟ چته -

 !جیبع لحنِ یه با.زدمی حرف باهام یکی انگار! نبود هم سوزن نوک یاندازه به حتی ساحل دیگه که جایی تا، جلوتر رفتم

 !بشی غرق نباید تو، برگرد، لیلی نه -

 :زدم فریاد هادیوونه مثل

 ؟ هستی کی تو، بشم غرق خواممی، بشم راحت خواممی -

 ..اومدنمی سمت به عجیبی طرز به هاموج اشکلمه هر با، اومدمی دریا اعماق از انگار صدا

 .برگرد خدا رو تو، برگرد -

 هم احلس حتی، شدم دور ساحل از چقدر ببینم تا برگشتم لحظه یه وقتی که بود رفته جلو اونقدر! بودم گرفته جنون

 !نبود معلوم

 !کنممی چیکار دارم دونستمنمی

 .نبود خوب اصال حالم
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 درست. شهب بلند آخم صدای شد باعث، کرد برخورد سنگینی جسم با کمرم. بیافتم شد باعث و اومد سمتم به بلندی موجِ

 .زدم لبخند دلم ته از و بستم رو هامچشم! شد خالی پاهام زیر کردم احساس که بود آخر یلحظه

*** 

 .کنم باز رو هامچشم شد باعث و خورد صورت به جونی کم نورِ

 .بود آیدین دیدم که کسی اولین

 !بود نشسته هاشلب روی که جونی کم لبخند یه با

 ؟ خوبی -

 .اومدنمی یادم چیز هیچ اصال

 ؟ کنممی چیکار اینجا، من! خوبم! آره -

 !رفت پنجره سمت به و شد بلند جاش از

 ؟ نمیاد یادت بگی خوایمی -

 .نه -

 .سمتم برگشت

 !دادم نجاتت؛ شدیمی غرق داشتی -

 هآ ناخودآگاه شد باعث که شد تکرار ذهنم تو چیزهایی یه؛ جمله این گفتن با؟ شدممی غرق داشتم من؟ من! کردم کُپ

 ؟ بود داده نجاتم جوریچه، بکشم

 .کرد خوش جا پیشونیم روی کمرنگی اخمِ
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 ؟ دادی نجاتم جوریچه -

 :گفت اعتنابی و انداخت صورتم به نگاهی نیم

 !کردیمی خودکشی داشتی - 

 !دونستمنمی هم رو دلیلش حتی، زندگی این دست از بشم راحت خواستممی! کردممی خودکشی داشتم آره

 .شد اتاق وارد پرستار همراه به دکتر و خورد اتاق در به ایتقه

 :گفت آیدین به رو، من به توجهبی

 !بمیره بود ممکن آوردینشمی دیرتر دقیقه یک اگر! آوردین شانس -

 !مرخصی بشه تموم سِرُمت: گفت و کرد اممعاینه بعد

 !بکشم عمیق نفس تونمنمی کردممی احساس

 !انداختی پریا یادِ رو من کارت این با، دیشب -

 !شدم خیره سِرُم به سکوت تو من و

*** 

 هک نکشید هم روز یک به اما بمونیم روز سه دو قراره گفتمی آیدین! کردم تعجب، تهران برگشتیم؛ شب اون از بعد

 !برگشتیم

 !خدایا وای.بودن ایستاده در جلوی که دیدم رو خدمتکارها یهمه. گذاشتیم ویال به پا

 ؟ میگن چی ببینن کیانی با رو من االن، گرفتم بغلم تو رو بارانا

 !کردندمی پچ پچ زیادی هاشونبعضی حتی. شدیم رد کنارشون از
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 .بیبی پیشِ رفتم و باال یطبقه گذاشتم رو بارانا

 !براتون بود شده تنگ دلم -

 .اومدن کش گوشتالوش هایلپ، زد لبخند

 !عزیزم طورهمین هم من -

 !بودم شده دلتنگش حسابی اما بود نگذشته دیدنش از بیشتر روز یک اینکه با، کردیم بغل رو همدیگه

 .رفتم کشو سمت به

 !حموم میرم من بیبی -

 .عزیزم برو -

 !شدم حمام راهی و کشیدم بیرون رو رنگی مشکی شال و شلوار و رنگ سبز بلوز

 .کردممی فکر آیدین پیشنهاد به فقط، دوش زیر

 ؟! کردم قبول چرا

 !بودم خسته دادممی انجام فکربی که کارهایی تموم از! بودم خسته! جمله این شد تکرار گوشم تو هزارم بار برای و

 .بشه خشک تا دادم تکونش و گذاشتم موهام روی رو حوله، انداختم گردنم دور رو شالم، زدم بیرون حموم از

 ؟ بیبی -

 .سمتم برگشت

 !بستم داد قرار یه من میگم، چیزه -

 .بدم ادامه که دوخت چشم بهم منتظر
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 .بدین اجازه اگر! خودشه شرکت توی، بستم قرارداد کیانی خودِ با یعنی -

 :کرد قطع رو حرفم

 ؟ شرکتش توی کاریه چه -

 .بشم منشی قراره -

 ؟ بود کرده قبول یعنی. اومد سمتم به و شد بلند حرف بی

 :گفت و کشید موهام روی دستی

 ؟ ببافمشون برات خوایمی -

 !دادم تکون رضایت معنای به رو سرم و زدم لبخند

*** 

 .اتاقش توی باال برم گفت ناهار خوردن از بعد، بعد روزِ صبح

 . زدم در به ایتقه

 !بفرمایید -

 "تو بیا گفتمی قبال یادمه

 مشتشون؛ بود کرده عرق هامدست. کرد اشاره صندلی به و زد زل صورتم به. بستم سرم پشت رو در و شدم اتاق وارد

 . نشستم صندلی روی و کردم

 .کرد غافلگیرم نگاهش با و باال گرفت رو سرش ناگهان. بود برگه تا چند بررسی مشغول

 !شد داپی دختر اون وقتی دیگه نصف و میدم بهت اول رو پول نصف من، گفتم که همونطور! میشه شروع فردا از کارمون -
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 !موندنمی حرفی دیگه. بود کرده تعیین خودش که رو مبلغ! داشتم احتیاج پول این به. کشیدم آهی دلم تو

 شدمی تموم کی! کشیدم راحت نفس یه بیرون زدم که اتاقش از. گذاشت شروط و شرط سری یک، شباون مثل دوباره

 ؟ قضیه این

 !سراغم اومد همیشگی لعنتی صدای همون، لحظه اون تو و

 !"شروعشه تازه"

*** 

 قصه تابک آروم. بود خواب که کردم نگاه بارانا به و گرفتم کتاب متن از رو نگاهم. خوندممی قصه کتاب بارانا برای داشتم

 !بیرون برم داشتم دوست! رسید ذهنم به فکری یه بعد، بیبی پیشِ پایین رفتم و گذاشتم تختش کنار رو

 از هامباسل تعویض از بعد و اتاق توی رفتم سروصدابی، باشه خواب بارانا که شرطی به اما، بیرون برم تونممی بود گفته

 .بیرون زدم ویال

 .چکید امگونه روی قطره اولین، بیرون گذاشتم ویال از رو پام تا. بود ابری هوا

 به اپ ناخواسته که عشقی خاطر به، بود گرفته دلش، من مثل هم آسمون امروز! بودن کرده پیدا رو راهشون بعدی قطرات

 همدیگه، مباشی هم عاشق اینکه جای به هاقدیمی ما":گفتمی بیبی؟ کنم کارشچه دونستمنمی من و بود گذاشته قلبم

 "!نمیشد دیوونه یا کردنمی دق دلتنگی از یکی اون، سفر رفتمی که یکیمون. داشتیم دوست رو

 .بودم شده خارج هم کوچه اون از حاال، آسمون به رو گرفتم رو سرم

 ای کردم آرزو لحظه یه، مانتوم جیب توی گذاشتمشون و کردم مشتشون محکم، بود زده یخ سرما شدت از هامدست

 مادرم و پدر پیش رفتممی؛ نباشم لعنتی دنیای این توی دیگه تا شدممی غرق کاش ای، میمردم دریا تو اونشب کاش

 !بودن پیشم اونجا الاقل

 ؟ بود، نبود ترسخت من زندگی از که اون زندگی، پریا زندگی سمت شد کشیده فکرم ناخودآگاه
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 ستهننش کامل. گرفتم جا هاآالچیق از یکی توی و کردم تندتر رو هام قدم. بود خلوت خیلی که پارک یه به خورد چشمم

 تقریبا نچو گرفتم فاصله ازش! اولش ترسیدم، نگم دروغ، نشست کنارم و اومد کچلی تقریبا و اندام الغر پسرِ که بودم

 !بود چسبیده بهم

 .بگیره امگریه بود نزدیک؛ چسبید بهم قبل از بیشتر بار این

 ؟ کنین حفظ رو اتونفاصله میشه، آقا -

 عوض رو جام که چرخیدمی صورتم اجزای تو کثیفش هایچشم! کرد نچی نچ و نشست لبش روی ایدهنده آزار لبخندِ

 اون از و دش بلند تصورم برخالف اما شینهمی کنارم میاد هم بار این کردم فکر. نشستم آالچیق سمت اون رفتم و کردم

 :زد صدا رو نفری چند پارک طرف

 .طرف این بیاین عرفان، کامران -

 .لرزید تنم

 :زد داد و داد هولم بدجور راستش دست با که بیرون برم آالچیق از خواستم و شدم بلند! کن کمکم خدایا

 .کوچولو خانم سرجات بشین -

 ؟ خواینمی چی جونم از، اونور برو: زدم جیغ

، ومدا باال هامپلک پشت تا آب، کردن سد رو راه و ایستادن آالچیق در جلوی، جلو اومدن بود زده صداشون که پسری دوتا

 :گفتم بغض با

 .کنممی خواهش، اونور برین -

 .بستم رو هامچشم

 .بدم قورت رو بغضم کردم سعی
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 .کنم باز رو هامچشم شد باعث کسی گفتنِ آخ صدای

 .خوردی و*گ تو)...(  آشغالِ -

 این با اام! بزننش کردنمی سعی پسرها اون، بودم ممنون ازش واقعا بود که هرکی اما؟! بود کی نجاتم یفرشته دونمنمی

 .اومد سمتم به و رسید رو شونهمه حساب بود نفر یک که

 !بشه سبز سرم باالی بزرگ شاخ تا دو بود مونده کم

 ؟!آیدین

 ؟آخه کردمی چیکار اینجا این! این

 ؟کنیمی چیکار اینجا تو -

 ! خوردم جا

 ! بپرسم شما از رو این باید من ولی، ببخشید -

 ! موهاش الی برد فرو رو هاشانگشت و انداخت بهم نگاهی نیم

 :کرد زمزمه لب زیر

 ! لعنتی -

 :گفت که بیرون برم آالچیق از خواستم و کردم جور و جمع رو خودم

 ! کردم پارکش همینجا! شو سوار برو -

 ! خوامنمی -

 :گفت که بدم ادامه راهم به خواستم، ایستاد
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 ! کنار بذار رو بازی لج -

 . وجه هیچ به، نه؟!کردممی بازی لج

 .اومدمی سرت بالیی چه نبود معلوم االن نبود اون اگر گفتمی دلم ته اما، شدمنمی ماشینش سوار قصد از من

 ! شم سوار کرد اشراه و زد رو دزدگیر همزمان که، ماشینش سمت رفتم

 ! کرد نگاهم تعجب با و شد ماشین سوار. گرفتم جا روش و کردم باز رو عقب صندلی در

 ؟! شینممی تو کنار و جلو میام کردی فکر؟زرنگی کردی فکر! کیانی آقای نه

*** 

 . انداختم موهام روی رو غازیم کله شال. پوشیدم مشکی شلوار همراه به رو امرفته و رنگ و ساده مشکی مانتوی

 :گفتم بیبی به رو

 ! میرم دارم من؟ بیبی -

 ! اومد طرفم به. شد بلند سجاده روی از و زد کوتاهی یــوسه بـ مُهر به

 ! دخترم پناهت و پشت خدا -

 ! بیبی فعال: گفتم عجله با و انداختم دیواری ساعت به نگاهی نیم، بوسید رو موهام شال روی از و

! نشم روبرو باهاشون کردممی دعا! سحر و مریم جز بودن خواب خدمتکارها یهمه. بیرون زدم اتاق از کوتاهی مکث با

 بود مخفی در هی اونجا، ویال پشت رفتممی باید، فرستادم بیرون رو نفسم! گفتم اهلل بسم و کردم حبس سینه تو رو نفسم

 ! نشه متوجه کسی تا، بریم سمت اون از بود گفته خودش آیدین البته! شدمی باز پشتی یکوچه به رو که

 ! کشیدم راحت نفس یه و گذاشتم امسینه یقفسه روی رو دستم که بودیم رسیده باغ ته به تقریبا
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 شتپ که رو مخفی درِ و کردم پر رو فاصله قدم چند بنابراین، نبود در تا زیادی یفاصله! کردم نگاه رو اطراف و چرخیدم

 ! کردم باز بود درخت یه

 اون و دش کشیده پایین سمت به شاگرد سمت یشیشه دیدنم با، بود شده پارک در جلوی درست رنگی مشکی زانتیای

 . برداشت هاشچشم روی از رو عینکش حرکت یه با مرد

 ! سالم -

 :گفت و کرد باز رو شاگرد سمت در؛ شد پیاده جاش از و داد تکون رو سرش

 ! بفرمایید -

 از ردمک تعجب. بود کرده پر رو ماشین فضای کل تلخش عطر! گرفتم جا صندلی روی و کردم کوتاهی تشکر! جنتلمن چه

 ! بودم ندیده رو رنگش مشکی باالی مدل ماشین اینکه

 ! بگیرم فاصله افکارم از من شد باعث که کرد باز رو داشبورد، لحظه همون

 .آورد در کاغذ یه

 ! بخون برام رو توش آدرس، بگیر رو این -

 ! خندیدم فکرم به بعد اما! اومد آشنا ذهنم توی آدرس، لحظه یک برای

 ! رسیدیم بود شده نوشته کاغذ توی که آدرسی به، بعد ساعت 0 حدود

 نشون هاخونه یسوخته هم بعضی و سیاه دیوارهای رو این! رسیدمی پیش سال 51به عمرش! بود قدیمی یکوچه یه

 ! دادمی

 نوشته ایگرفته خاک کوچیک تابلوی روی کنارش که بود قدیمی ایخونه. رفتیم 21 پالک سمت به هم با و اومد آیدین

 ! 21 بود شده
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 ! نکرده زندگی توش کسی که بود سال خیلی انگار

 ! 21پالک، جاستهمین -

 باز یعجیب طرز به ثانیه از کسری در که بود پوسیده و زده زنگ اونقدر خونه درِ! زد خونه آهنی در به آرومی یضربه آیدین

 ! پریدن جا از درسریع صدای با بودن خونه حیاط توی که کبوتر چند! شد

 ! بود متروکه بدجوری خونه

 :گفتم

 ؟! کردنمی زندگی اینجا پدرش و مادر مطمئنی! ستخرابه که اینجا -

 .حیاط سیاه دیوار رو کشید رو اشاشاره انگشت

 ! پیشه سال 11-11 مال کمش کم اینجا -

 ؟اینجا اومدین همسرتون با حاال تا -

 ! شد هاشکفش با حیاط کف زرد های برگ زدن کنار مشغول و انداخت بهم نگاهی نیم

 ! اومدم، آره -

 ؟ نه، پرسیدممی نباید من و

 ! بود رفته بین از سوختگی اثر در انگار و بود بیرونش از ترافتضاح خونه داخل، شدیم خونه وارد

 ! زده آتیش رو اینجا طالقشون از بعد پدرش گفتمی پریا -

 ! ترسناک هم خیلی، بود ترسناک خونه، نگم دروغ! باال یطبقه رفتم کنجکاوانه

 ! بود سیاه و سوخته چیز همه، شدم هااتاق از یکی وارد آهسته
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 ! فهمید دورش قاب از شدمی رو این که بود افتاده اتاق وسط تابلویی. رفتمی رژه حشره کلی، خونه کف

، رد یپوسیده چهارچوب تو که دیدم رو آیدین و برگشتم. هاپنجره از یکی لب رفتم، گشتممی رو هااتاق که همونطور

 ! بود ایستاده

 .زد زل بهم

 .پایین انداختم رو سرم پاچه دست

 ؟کردمی نگاهم اینطوری وقتی نمیارم دووم دونستنمی مگه

  .برداشتمش زمین روی از و شدم خم. شدم پاهام زیر، کتاب یا دفترچه شبیه چیزی یه متوجه که بود پایین سرم

 . بود شده نوشته دست با انگار! باشه چاپی خوردنمی بهش اما بود شده نوشته قشنگی اهلل بسم اولش یصفحه رو

 ؟چیه اون -

 . اومد سمتم به

 . زدم ورق رو دفترچه

 ! بود خاطرات یدفترچه انگار، بودن سوخته هاشبرگه

 .. . این -

 "!کنمنمی فراموشت، خورممی قسم هامغم تمومِ به "

 . بود نوشته ماوجی و کج خط دست با متن این

 . پریاست مادرِ یدفترچه احتماال -

 :پرسیدم ناخودآگاه
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 ؟بود چی اسمش، اسمش -

 ! ارغوان، گفتمی پریا خود که اونطور -

 . شدم میخکوب

 ! بود دیده رو مادرش پریا حداقل! مادرم سمت شد کشیده لحظه یه فکرم من و داشت هاییسختی دومون هر زندگی

 ؟شده چیزی -

 ! دادم تکون نه معنی به رو سرم

 ! بیاره دست به اطالعاتی هاهمسایه بعضی از تا رفت آیدین. بیرون زدیم خونه از

 . نشست ماشین توی و اومد، طوالنی یدقیقه چند از بعد

 ! کنیم پیدا رو اشخونه باید، رهمی شهر این از دومش ازدواجِ از بعد مادرش -

 ؟مرده نمیگین مگه -

 .داد تکون رو سرش

 ! بشناسن رو کسی هااون شاید، بگردیم آشناهاشون دنبال بهتره پس، خب -

 .انداخت راه به رو ماشین

 مشکل االن، بوده اشعالقه روی از هم دومش ازدواج، بوده وابسته خیلی مادرش به ارغوان گفتمی پریا! دونمنمی -

 ! ندارم رو دومش یخونه آدرس من که اینجاست

 :کرد اضافه بعد و

 ! گردیممی مادرش دوم یخونه دنبال فردا از، کافیه امروز برای -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 192 

*** 

 ؟بیبی -

 ؟جانم -

 .صورتم به شد خیره. نشستم کنارش و رفتم

 ! بیبی داشتن بود خوب چه

 ! بشیم راحت هم اینجا از که کنممی اجاره خونه یه کار این پولِ با من، گممی -

 ؟! نشده قانع بیبی کردممی احساس هنوز چرا

 ! دخترم باشه -

 .ریختمشون بهم و بردم فرو موهام الی رو هامانگشت. کشیدم آهی

 ؟جان لیلی -

 . کردم نگاه هاشچشم به، منتظر و برگشتم

 ؟کرد اجاره خونه یه باهاش بشه دفعه یه که زیاده قدراون ساده منشی یه پولِ -

 :گفتم پاچه دست

 .. . بیبی، چیزه -

 . وقت هیچ، بگم دروغ بیبی به تونستمنمی وقت هیچ

 . میده بهم بخوام پول چقدر هر کار این قبال در گفت اون! گردیممی دختر یه دنبالِ کیانی آقای همراهِ من؛ بیبی -

 .بگم دروغ بیبی به خواستمنمی
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 ؟دختر یه -

 .بارانا یخاله یعنی! زنش خواهرِ، اوهوم -

 . کرد کوتاهی یخنده

 ؟مادر شده گُم مگه -

 ! زنش ناتنی خواهر، بگم چطور، یعنی! نه -

 ! نه. پرید بیبی رنگ کردم احساس اما...!  یا بود خودم خیاالت؛ دونمنمی

 ! کردممی اشتباه هم شاید

 . شد بلند و گرفت تخت یلبه به رو دستش

 ؟!خواسته کمک تو از چرا -

 . انداختم باال شونه

 . کنی کمکم تونیمی که هستی کسی تنها تو گفت ولی! دونمنمی -

 . زد مقدمهبی خیلی بیبی که حرفی از، شدم متعجب

 ! نیست بد که هم جامون! امراضی اتپرستاری کار همین به من! کارها جوراین دنبال بری خوادنمی -

 .فهمیدمنمی رو مخالفتش دلیل

 ! بمونم اینجا بشه هامدندون رنگ موهام وقتی تا که نمیشه ولی نیست بد جامون! درسته

 ! بمونیم اینجا نمیشه که عمر آخر تا ولی! دونممی هم من، بیبی -

 ! دیگه بود اعتناییبی نوع یه هم این. کشید باال گردنش زیر تا رو پتو و کشید دراز تخت روی. شد بلند
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 . بستم رو هامچشم و کشیدم دراز تخت روی، باشم داشته کوتاهی خواب اینکه خیالِ به هم من

*** 

 نگاهش با که گرفتم باال رو سرم! بوده کرج دومش ازدواج از بعد مادرش یخونه، میگه اشونهمسایه که اونطور -

 . کرد غافلگیرم

 مقصدمون حاال و بود اومده رنگ مشکی زانتیای همون با هم امروز. انداخت راه به رو ماشین و دزدید رو نگاهش، حرف بی

 تگفمی بهم امششم حس. داشتم بهش بدی حس، بودم ندیده رو دختر اون هنوز اینکه با اما، چرا دونمنمی! بود کرج

 ! نداره ربطی هیچ من به اصال! بشه آیدین زن قراره

 با رنگ خاکستری پلیور یه، اون هایلباس به بعد و انداختم نگاهی بود هادیروزی همون که خودم هایلباس به لحظه یه

 .بود صورتش روی هم رنگی مشکی دودی عینک! مشکی شلوار

 ؟خندید، زدممی دیدش داشتم چون! رو اشخنده دلیل نفهمیدم. اومدم خودم به من و کرد ایسرفه تک

 وت بیاد قراره دیگه یکی، کنه ازدواج دیگه یکی با قراره اون، شدی عاشقش که سرت بر خاک! لیلی بفهم، مُرده زنش

 .کنه پر آیدین خودِ البته صد و بارانا برای رو پریا جای قراره، زندگیش

 ؟!راضیه هم خودش یعنی

 .بیرون باشنم کشیده چاه اعماق از انگار. اومدم خودم به و ترسیدم، شد زده صورتم جلوی که بشکنی با

 . کرد ایمردونه یخنده تک

 ؟رو اشگونه روی چال اون بودم ندیده چرا

 ؟!شقهع اسمش حس این مگه اصال، رو عشق این کُشممی من، ببینمش خواستمنمی، گرفتم ازش رو صورتم سختی به

 هب، کنم پرت دیگه چیزهای به رو حواسم کردم سعی. افتادم پاشایی مرتضی آهنگ یادِ "عشقه اسمش" یادآوری با

 . دونممی، خدا دونممی، ستطرفه یک عشق این! بودم شده هم عاشق بدبختی از و بودم توش که سختی زندگی
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 ؟کجایی -

 :گفتم بود شده پر هامچشم تو اشک که حالی در و نشستم جام سر سیخ، بلندش تقریبا صدای با

 ! نبود حواسم اصال ببخشید، بله، بله -

 !نمیارم دووم من! نکن نگاهم! لعنتی نده عذابم. کرد نگاهم خیره و برگشت

 . کرد نگاه رو ماشین یآیینه و برگشت. کرد سکوت

 ؟ساعت سه؟ دوساعت؟ ساعت یک؛ گذشت چقدر دونمنمی

 . بود کرده پُر بلندی هایدرخت رو خیابونش دور تا دور که کرد پارک جایی رو ماشین. رسیدیم مقصدمون به باالخره ولی

 . رسیدیم -

 . شکست رو بینمون سکوت که ایکلمه تنها

 :گفت کرد قفل رو ماشین اینکه از بعد و شدم پیاده ماشین از

 .سمته این از، بیا -

 . پایین انداختم رو سرم. یکدستش مشکی و لَخت موهای، موهاش الی کشیدمی دست مدام. رفتم دنبالش

 ؟شده چم من، خدایا

 .شلوارش جیب توی برد فرو رو دستش، کوچه یه تو پیچید

 . داشتم نظر زیر دقت با رو حرکاتش تمام من و

 :گفت بهم رو بود هاشچشم توی که خاصی شیطنت با و آورد در جیبش توی از کاغذی

 . ستخونه همین -
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 و رفت خونه زنگ سمت به آیدین. بود پوشونده رنگی کرمی آجرهای رو بیرونش دیوارهای! داشت جدیدی ساختِ خونه

 . رسیدمی نظر به قدیمی خیلی زنگش اما نبود قدیمی خونه ساخت اینکه با! فشرد رو اون

 !امرو حالی بی -

 ؟من؟ کی -

 .زمزمه حد در، بود آروم خیلی صداش

 ! امروز حالی بی گفت که فهمیدم من ولی

 . گرفت ازم رو نگاهش

 . خدا بده نجاتم! میافتم پس دارم

 انگار .شد باز مانندی تیک صدای با که دوختیم چشم در به منتظر. اومدمی حیاطش توی از کسی شاالپ شاالپ صدای

 . داشت مشکل لوالش

 :گفت آذریش شیرینِ یلهجه با و در جلوی اومد باشه مهربون هم کلی خوردمی صورتش به که کوتاه قد و چاق زن یه

 ؟بفرمایید، سالم

 . داریم کار فاطمی ارغوان خانمِ با ما، شرمنده: گفت لبخند با آیدین

، کونینشمی رو ها شیشه، تو برین: گفت، باشن حیاط توی اومدنظرمی به که نفر چند به و انداخت داخل به کوتاهی نگاهِ

 . نکنین بازی اینجا

 .ما سمت برگشت و

 پیر خانمِ یه هم موقع اون! خریدیم رو اینجا هست سالی 61 ما، شناسمنمی اسم این به رو کسی من، راستش واال -

 ! ساختیم رو اینجا هم ما! نیست یادم هم فامیلشون. فروخت بهمون رو اینجا بود نوزاد که اشنوه همراه
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 .مادر ممنون -

 :زد صدامون که گشتیمبرمی داشتیم

 ؟ آقا -

 . برگشتیم

 :گفت و داد نشون رو کوچه ته بود مخفی چادر زیر که دستش با

  .بگیرین کمک اون از، شناسهمی رو همه هم صاحبش و ستکوچه این یمغازه ترینقدیمی اونجا، ببین رو مغازه اون -

 .ممنون-

 . کرد ایمردونه یخنده تک انداخت بهم که کوتاهی نگاه نیم با و

 ؟خندیدمی اشهمه چرا

 ؟!کنم کمکش تونستممی که بودم کسی تنها واقعا، خیابون سر رفتیم

 ! همزمان البته، کردیم سالم. شدیم مغازه وارد باهم

 : گفت ایدین به رو بود جوونی مرد که فروشنده

 ! بفرمایید، اومدین خوش سالم -

 . چرخیدمی آیدین و من بین نگاهش

 ! گردیممی خانم یه نشونی دنبال ما، راستش -

 ! خب -

 ! فاطمی ارغوان، شناسینمی رو فاطمی خانمِ شما -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 198 

 . خاروند رو سرش

 همین برای داده دست از رو راستش پای پدرم.، وایمیستم مغازه توی پدرم جای که ساله دوسه االن من، راستش -

 ! بشناسه رو خانم اون شاید! اینجاست هایقدیمی از اون، بچرخونه رو اینجا تونهنمی

 ؟بدین بهم پدرتون از چیزی تلفنی شماره، آدرسی میشه -

 ! شد عوض نظرش ایدین حرف این با که داشت تردید انگار جوون پسر

 .ببینیم رو ایشون حتما باید، واجبه خیلی کارمون -

 . کردمی زندگی اونجا هنوز دخترش شاید، کنه پیدا رو ارغوان یخونه خواستمی آیدین اما! بود مرده ارغوان درسته

 . بود گفته بهم خودش رو هااین

 . بفرمایید، بفرمایید! ستمغازه همین باالی یطبقه! نیست دور زیاد مونخونه -

 ! شد مشخص پله تا چند. کشید کنار بود مغازه سمت اون که رو ایپرده و گفت رو این

 !یوسف حاج، یوسف حاج -

 :گفت پسرجوون به رو و اومد بیرون خونه در از زنی سرِ

 ؟قاسم چیه -

 ! داره مهمون بگو یوسف حاج به: گفت و کرد اشاره ما به قاسم

 ! باشین ما مهمون چایی یه، باال بفرمایید: گفت ما به رو بعد و

 .نمیشیم مزاحم، ممنون نه: گفت آیدین

 . بفرمایید! حرفیه چه این بابا نه -
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 . انداختم باال شونه، انداخت بهم نگاهی و برگشت

*** 

 . گذاشت میز روی آیدین و من برای، رو چایی استکان، چاق زن

 ! بود خوبی زنِ! بیامرزه خدا رو فاطمی خانم -

 :گفت و کرد صاف رو صداش آیدین

 .گردیممی دخترشون دنبال ما راستش؟ ندارین مادرشون از تلفنی شماره، آدرسی -

 . شد جاجابه جاش تو پیرمرد

 حتی! بیچاره پیرزن. رفتن اینجا از اشنوه با اون مرگ از بعد که بود زنده مادرش ولی، ندارم خبری دخترش از واال -

 ! کردمی رو خودش کار اشهمه و بود غد خیلی هم پیرزن اون البته! دارن نگه رو مادرشون نشدن حاضر هم پسرهاش

 .کرد سکوت آیدین

 ؟ندارین مادرشون از آدرسی -

 !رو خانمم کنه رحمت خدا. مکان هم و باشه داشته کار هم که جایی یه، گشتمی کار دنبال زمان اون یادمه اما! واال نه -

 ...پیرمردِ یه پیشِ رفتن گفتمی بود زنده که موقع اون

 :گفت چاق زن اون به رو

 ؟گندم بود چی اسمش -

 ! انگار بود چیزایی همچین، یاهوردی، ماهوردی، دونمنمی -

 !اونجا نشنیدم چیزی دیگه من و
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، امرهچه دیدن با نگهبان کردن غش، گذاشتم آیدین یخونه به پا که روزی اولین: شد یادآوری ذهنم تو هاییصحنه فقط

 هایخدمتکار کردن تعجب؛ صورتم به آیدین حد از بیش شدن خیره، خدمتکارها تمام کردن تعجب، گفتنش خانم خانم

 ... با مخالفتش و بیبی رفتن در، شمال توی آیدین

 .شدن بسته و رفتن سیاهی هامچشم، نفهمیدم چیزی دیگه

*** 

 . بهتره باشه خالی ورش و دور -

 نگاهی با، بیبی هایچشم تو افتاد نگاهم و کردم باز رو هامچشم، خوردمی گوشم به که نامفهومی و گنگ صداهای با

 .شدم خیره بهش فروغبی

 . اومد هوش به -

 . کردمی نگاهم نگرانی با و بود ایستاده کنارم، دیدم رو آیدین صورتِ، بار این

 ؟شده چم من خدایا

 :زدم لب، بود بیمارستان سرد دیوار میخکوب نگاهم من اما، کردن گریه به کرد شروع و کرد بغلم بیبی

 ؟نه، منم دختر اون -

 :گفتم آیدین به رو که کنه باز لب خواست و کرد ولم سریع، شد شُکه حرف این گفتن با انگار بیبی

 ؟!دنبالشی تو که امهمونی من نگفتی چرا؟!نگفتی بهم چرا، دونستیمی هم اول از، همونم من دونستیمی تو -

 :زدم داد! انگار بودم شده روانی هم من! بود شده منقبض فکش انگار، بود کرده سکوت، زدنمی حرفی

 ؟سال همه این هم اون؟ کردی پنهون ازم رو چیزی چنین چرا؟ بیبی چرا؟نگفتین بهم اول همون چرا -

 :گفتم هق هق با
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؟ نگفتین چرا، خودش خونِ از! هست خودش مثل یکی دنیا این تو فهمهمی، باالخره فهمهمی، نیست خر که آدم -

 .. چــــ

 :گفت سختی به و داد قرار بینیش روی رو دستش

 ! باش آروم، لیلی دممی توضیح برات -

 :گفتم بلندی صدای با چون، نکردم توجه اشجمله بودن صمیمی به

 ...نمی، بدین توضیح خوامنمی -

 ! کرد توقف من روی نگاهش آخر در، چرخیدمی امونهمه بین اخم با نگاهش! شد اتاق وارد پرستاری و باز در، ناگهان

 .کنید رعایت لطفا! بیمارستانه اینجا! محترم خانم -

 :گفت آیدین که کنم باز لب از لب خواستم

 . خانم شرمنده -

 دیگه پریا ونچ، داشتم بگم باید البته! دارم خواهر که کنم هضم تونستمنمی. کرد ترک رو اتاق، من به بدی نگاهِ با پرستار

 . ریختمی اشک آروم و بود نشسته تخت کنار. کردم نگاهش، بودم دلگیر بیبی از. بود مُرده

، افتاده اتفاق سریع خیلی چیزا این ولی! حرفاشون به بده گوش گفتمی قلبم اعماق از صدایی یه؟ بود نگفته بهم چرا

 ! شُک یه مثل درست

 زشا رو نگاهم اشهمه که بیبی کمک با. شدم مرخص گفت و اومد آیدین دقیقه چند از بعد. گذشتمی کندی به دقایق

 .شدیم ماشین سوار زدنمی حرف کام تا الم اون و گرفتممی

 به ندمچسبو رو سرم. نبود خوب حالم اصال. بشینم جلو خواستمی بدجور دلم بار این ولی بگم دروغ خودم به تونمنمی

 . شکست رو ماشین تلخ سکوتِ آیدین صدای که شیشه
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 :گفت نشنوه بیبی که طوری و آروم. بشه پیاده ماشین از بیبی تا کرد کمک و شد پیاده خودش بار این

 .دارم کار باهات، نشو پیاده فعال -

 . ندارم حرفی تو با من ولی -

 :زدم اشاره در به و

 . بشم پیاده خواممی اونور برو -

 ؟ بود داده تو به رو جاش شما که بودم شده صمیمی

 چه ونستمدنمی وضعیت این تو اصال. نداشتم رو باهاش کل کل یحوصله. بست رو ماشین در و حرفم به کرد اعتنایی بی

 ؟غلط کاری چه و درسته کاری

 ! میشد تزریق وجودم به سردیش، رو هامغم دادمی تسکین انگار شیشه

 ! بودیم راه تو ظاهرا. بود انداخته راه به رو ماشین آیدین که کردم باز رو هامچشم زمانی اما؟ گذشت چقدر دونمنمی

 ! عجب چه -

 .مشکی هایتیله بازهم و باال گرفتم رو سرم

 حکم که االن مخصوصا، بود سخت خیلی باهاش شدن روبرو روزها این! دزدیدم رو نگاهم همیشه مثل و نزدم حرفی

 ! نبود کردنی باور این و داشت رو خواهرم شوهر

 ! نبود مهم برام اصال شاید و میریم کجا دونستمنمی

 : زدم لب ناخودآگاه، خوادمی خواهر یه دلم بار اولین برای کردم حس

 ؟نه، دونستیمی رو چیز همه تو -
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 . کشید هم تو رو هاشاخم و انداخت عقب به نگاهی نیم آیینه از

 قابل اصال افتاده برام که اتفاقاتی این! خوادمی آرامش دلم. گیجم گیجه االن من هخدا ب، بده رو جوابم خدا رو تو -

 .نیست هضم

 :شد خارج دهانش از ایکلمه تنها و ایستاد ماشین ولی، جمالت این داشت تاثیر چقدر دونمنمی

 . شو پیاده -

، هرش یهمه، بود پامون زیر چیز همه. گذروند نظر از رو جا همه نگاهم. کشیدمش تردید با و دستگیره سمت رفت دستم

 . بود آیدین ماشین فقط، بود خلوت اطرافمون و دور

 .برنگشتم من اما شد بلند آهنگی صدای

 .برنگشتم بازهم اما کنه چیکار خوادمی دونستممی، دونستممی

 ! شد ترخراب حالم، کرد بلندتر رو پخش صدای 

 ،خاطرست هرچی از! شمال از بیزارم

 . نشست دلم تو که غمی از بیزارم

، بود افتاده بود خودم خونِ از که کسی برای درست اتفاق این، حاال اما! بودم آهنگ این عاشق چقدر که دونهمی خدا

 . داشتم بهش عجیبی حسِ اما بودیم ناتنی درسته

 . بره خواستممی! برنگشتم اما شنیدم رو هاشقدم صدای، خوندمی همچنان آهنگ

 و بیست گذشت از بعد و حاال! شدمی دیوونه بود من جای هرکسی شاید! برم شهر این از و کنم جمع خواستممی

 این کردن پنهون چرا؟چرا اما، کاری پنهون یعنی این، دروغ یعنی این؟ دارم خواهر بفهمم باید تازه سال ایخورده

 ؟رو خم و پیچ پر یقصه
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 شهر عمق به هاسنگ از یکی یلبه روی و رفت، گذشت کنارم از اما! بستم رو هامچشم که شدمی ترنزدیک هاشقدم

 . شد خیره

 ! کنی پیدا دوباره رو اششبیه و بدی دست از رو یکی، سخته -

 . سمتم برگشت، سرش پشت وگذاشت زد گره بهم رو هاشدست

 انگار گفت.. هسابقت زنِ شبیه کامال ترانه دوستِ که بود گفته، بود گفته بهم کامران، بشی بارانا پرستار اینکه از قبل -

 ... اما نکردم باور اولش! انشده نصف وسط از که انسیبی

 ! نصف نصفِ، شد نصف همونجا انگار قلبم و! نداد ادامه دیگه

 و اومد پیش موقعیتش اینکه تا! بگم بهت چطور دونستمنمی ولی پریایی خواهرِ فهمیدم، فهمیدم دیدمت که اول بار -

 . ببری پی اتگذشته به خودت تا کنم بازی این وارد هم رو تو کردم سعی

 ؟نگفتی بهم اول بار همون چرا -

 ! برگردوند رو روش و زد پوزخند

 ؟ کردیمی باور، بگو خودت؟ گفتممی چی -

 . کردم سکوت

 . شدنمی خاموش کم کم که هاییچراغ به و شهر این تاریکی به شدم خیره

 . آورد خودم به رو من مردی صدای که بود آهنگ آخرهای

 !داغ لبوی -

 ! کرد باورش نمیشد و بود ممکن غیر، زدم لبخند ناخودآگاه؟ امزاده خواهر میشد بارانا پس

 .سرده هوا، ماشین تو بریم بیا -
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 بتعج. گرفتم جای صندلی روی و کردم باز رو عقب در! بود سرد واقعا هوا خب اما کنم گوش حرفش به خواستنمی دلم

 . نگفت چیزی اما کرد

 ؟!گرفت داغ لبوی تا دو چرا که خندیدم دلم تو من و. فروختمی داغ لبوی که مردی سمت رفت اما، بشینه شدم منتظر

 . گرفت سمتم به رو لبو و نشست ماشین توی

 .لیلی بخور -

 ! زن خواهر بگو، نگو لیلی -

 ... باهاش تا کنه پیدا رو پریا خواهر بود قرار. افتادم چیزی یه یادِ لبخندش با اما! زد لبخند

 ؟کنه ازدواج باهام خواستمی واقعا اما. افکارم دست از بشم خالص تا دادم تکون رو سرم

 !ام دخترونه احساسات این دست از امان و

 . شد خشک دستم دیگه بگیر -

 :گفتم و گرفتم دستش از رو لبو؟ بودم، نبودم که تعارف اهل

 ! میریم اتخونه از و کنیممی جمع رو وسایلمون فردا بیبی و من -

 :کرد نگاهم وحشتناکی صورت با، شد منقبض فکش کردم احساس لحظه یه

 ؟گفتی چی -

 . باال انداختم رو هامشونه تفاوتبی

 .نمیذارم -

 . خورد زنگ موبایلش که بذاری قراره تو مگه بگم خواستم
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 ! شد کردن صحبت مشغول و پیاده ماشین از

 .نشست ماشین توی و اومد دقیقه چند از بعد

 .انداخت راه به رو ماشین حرفی هیچ بی

 ! بود خونه مسیرش زیاد احتمال به

*** 

 سرش هک کنه بیدارم دیگه ساعت یک گفتم بهش، تختم سمت رفتم راست یک و ندادم گوش پرسید ازم چی هر بیبی

 . داد تکون رو

 زدم اقات از سریع. برداشتم رو موبایلم و کردم استفاده فرصت از! نکرد پیچم سوال اصال دیگه اما کرد بیدارم بیبی

 باغ که خونه پشت به بعد و رفتم پایین حیاط هایپله از! نباشه کسی تا کردممی نگاه رو اطراف و دور اشهمه. بیرون

 . رفتم بود بزرگی

 . بود گرفته تماس باهام آمریکا از اونشب که همونی. کردم پیدا رو فرهام یشماره و هامتماس قسمت تو رفتم

 . داد رو جوابم بوق تا چهار از بعد که دادم قرار گوشم روی رو موبایل تردید با

 ... الو -

 ! است کالفه دادمی نشون شدت به صداش

 . املیلی، فرهام -

 ! شد عوض لحنش

 ؟تویی! لیلی -

 .خودمم، آره -
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 ! زدی زنگ بهم! عجب چه -

 :گفتم بهش سریع، کردمی امدیوونه داشت نگرانی و استرس

 ؟کردی پیدا کار؟ خبر چه اونور! بزنم زنگ بهت تونمنمی و گرفتارم واقعا گاهی ولی یادتم به همیشه من خدا به -

 ؟کنهمی چیکار بیبی؟ خبر چه تو، خب کوچیکه ولی! بخرم هم خونه باهاش تونستم که خوب شغل یه! آره -

 .خوبه هم بیبی -

 ! شدمی کنده جا از داشت قلبم، آوردم زبون به رو امجمله تردید با و

 .خودت پیشِ بیاری رو بیبی و من تونیمی، فرهام -

 . کنه مخالفت ترسیدممی! کردممی احساس خوب رو پام و دست لرزش! موند مات لحظه یک، کردم احساس

 ... ولی دارم و اومدن واسه پول یعنی، دارم پول خورده یه هم من! کردی پیدا خوبی شغل گفتی که تو، خدا رو تو -

 ؟!دقیقا االن گفتی چی! کن صبر -

 :گفتم شمرده

 ...اونور بیام خواممی -

 یفتادمن بود کنارم که درختی لطف به اما، دادم دست از رو تعادلم و سنگ به کرد گیر پام که بود نشده تموم امجمله هنوز

 ! روش گذاشتم رو دستم و

 ؟شده چیزی -

 ! کنممی چیکار دارم فهممنمی هم خودم خدا به! کنممی خواهش، فرهام -

 ؟شده حرفت بیبی با -
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 !خدا به نه: گفتم حرص با

 ؟راحتیه همین به کردی فکر؟کشکه مگه؟اینور بیای خوایمی که چی یعنی -

 . انداختم اطرافم و دور به نگاهی نیم

 ! نگهدار خدا، باشه -

 ! کنم مجبورش تونستمنمی، کنه کمکم خواستنمی که حاال

 ! کردممی فکری یه خودم باید

**** 

 "بعد هفته یک"

 روی و کردم نگاه رو اطرافم و دور. نبود اما جیبمه توی کردم فکر! خورد زنگ موبایلم که بودم وسایلم کردن جمع مشغول

 توق چه االن آخه! دیوار تو بکوبم رو گوشی خواستمی دلم اشصفحه روی ترانه اسم دیدن با! دیدمش تخت کنارِ میز

 ؟!بود زدن زنگ

 . اینجا برای شدمی تنگ دلم عجیب. مانتوم جیب توی دادم سُرش و کردم خاموش رو موبایل

 ! شدمی تنگ چیز همه برای دلم واقعا، بوسیدم بود خواب که رو بیبی پیشونی

 زا نفس یه با، نیست سالن توی کسی و نمیاد صدایی شدم مطمئن، بودن خاموش هاچراغ یهمه. کردم باز رو اتاق در

 . کردم باز رو مخفی در همون و کشیدم عمیقی نفس، رسیدم وقتی. دویدم رو ساختمون پشت تا اتاق

 سمت دویدم. بستم سرم پشت رو در و بیرون زدم. بود کرده پارک رو ماشینش، در از تراونطرف کمی. بود خودش، آره

 .ماشین

 .شیشه به زدم، بود فرمون روی سرش



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نسترن موسوی |لیلی من  رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 209 

 ! کرد نگاهم و باال گرفت رو سرش

 .شدم سوار و کشیدم رو عقب در یدستگیره حرفی هیچ بی

 . سالم -

 . سالم -

 طرف یه از اما، بود مهم برام آرامش فقط االن! نبود مهم! نه یا بودم گرفته درستی تصمیم. انداخت راه به رو ماشین

 . بودم بیبی نگرانِ

 ویالی برم دتم یه خواستممی! گردمبرمی چون نباشه نگرانم بگه بیبی به گفتم مریم به. نباشم مدت یه و برم بود قرار

 هب این. رو اطرافم کردمنمی درک! بودم گیج گیجِ. بیام خودم به تا باشم تنها مدت یه خواستممی، شمال تو آیدین

 ! شهمی عوض هوات و حال بود گفته. بود آیدین خودِ درخواست

 .کردم نگاه رو اطرافم دقت با و صندلی به دادم تکیه

 ، ستخاطره هرچی از، شمال از بیزارم

 .نشست دلم تو که غمی از بیزارم

 .. همه از دلگیرم! خودم از دلگیرم

 ؛شدم عاشقت چون

 ! غمِ هم گریه این

 ؟کِشمنمی دیگه؟ تونمنمی دیگه دونستمی؟ لعنتی آهنگِ این با زنهمی بهم رو حالم داره تازگیا دونستمی

 ...خاموش رو ضبط شهمی -

 . داشت غم عجیب اما، بود مشخص هاشچشم فقط آیینه از. خوردم نگاهش با رو امجمله یبقیه
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 . کرد خاموشش و پخش سمت برد دست

 همراه زیچی بود رفته یادم بدبختی از و بودم شده گرسنه حسابی. بودیم راه توی که میشد ساعتی چند. گذشت خیلی

 . بیارم خودم

 . میداد نشون رو ظهر از بعد نیم و دو که انداختم موبایلم ساعت به کوتاهی نگاهِ

 :گفت فقط و کرد پارک جاده کنار رو ماشین

 . شو پیاده -

 ؟چی برای -

 . عمیقش نگاه بازهم

 ؟نیستی گرسنه -

 به اشینم کردن قفل از بعد آیدین، بود جاده کنار بزرگ تقریبا رستوران یه. انداختم اطرافم به نگاهی. شدم پیاده حرفبی

 . افتادم راه سرش پشت هم من و رفت رستوران سمت

 ! جورایی یه بودم موذب. بود پایین سرم، شدیم که رستوران وارد

 ! بود کرده انتخاب رستوران وسط درست، نفره دو میز یه. باال گرفتم رو سرم

 . گرفتم جا صندلی روی هم من و نشست

 . آورد خودم به رو من اومدمی سمتمون به که شخصی صدای اما! دونمنمی؟ گذشت دقیقه چند

 ؟اینورا از؟ خبر چه، آیدین آقا! به -

 :گفت و شد بلند جاش از! بزنه لبخند کرد سعی. انداخت جوون پسر صورت به نگاهی و برداشت میز روی از رو سرش
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 ! اممزاحمتون اشهمه که من! پسر سالم -

 :داد سر بلندی یقهقهه پسر

 ! هامونچشم تخم رو هاتونقدم! آقا مراحمید؟! حرفیه چه این -

 :افتاد من به نگاهش

 ! خدا رو تو بفرمایید، بفرمایید! نشدم اتونمتوجه ببخشید! اومدین خوش، کیانی خانمِ سالم -

 ! ایستاد قلبم، افتاد بهم که آیدین نگاهِ

 ؟!کیانی خانمِ گفت بهم

 . گرفت ازم رو نگاهش

 . کرد اشاره صندلی به جوون پسر

 ؟نیاوردین رو خانم بارانا اِ، ایستادین پا سر زشته، خدا رو تو بفرمایید -

 :گفت جوون پسر به رو و نشست صندلی روی آیدین

 ! بیار برام چای فنجون یه شهمی اگر، محمد کنهمی درد سرم من -

 :گفت کرده حرفی پر زیادی فهمید که جوون پسر

 ؟دارین میل چی شما خانم، آقا چشمم رو -

 :گفت آیدین که، خورمنمی چیزی من، ممنون بگم خواستم

 . مخلفات همراهِ، کامل ناهار یه -

 :گفتم ساختگی اخمِ با! کرد ترک رو میز سرعت به جوون پسر که کنم اعتراض خواستم
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 ...نـ خواستممی چای من -

 ! دوتا بکن رو چای فنجون یه، محمد -

 . بود زده صدا رو محمد بلند صدای با که دستش از شدم حرصی

 . بودم گرسنه بدجور واقعا اما نگفتم چیزی

 .میشی گرسنه! طوالنیه راه -

 ! خوردم رو غذام و گذاشتم کنار رو خجالت! نزد لب آیدین اما، آوردن رو ناهار دقیقه چند از بعد

 *** 

 ناآروم خیلی هم دریا. بود شده تاریک بدجوری ساحل لب. رسیدیم شب دقیقه 05 و 8ساعت تقریبا، طوالنی راه یه از بعد

 .بود

 ! نبود کردنی باور پریا دادن دست از. اندازهمی شب اون یادِ رو من که چیزهایی یهمه از متنفرم من -

 ؟شد غرق دریا توی یا کرد خودکشی پریا نفهمیدم دقیقا من، راستش -

 .تلخ لبخندِ یه با، سمتم برگشت

 . گفتم بهت هم قبال کنم فکر، کرده خودکشی داشته که تلخی سرنوشت از بود نوشته برگه اون توی -

 . شد پرآب هامچشم، ناتنیم خواهرِ تنها برای من و شدیم پیاده ماشین از

 .صمیمی طورهمون! زدمی صدام لیلی که آیدین فریادهای به نکردم توجه و دریا سمت دویدم ناخودآگاه

 . داشت رو خواهرم شوهر حکم حاال و بود شده عوض آسمون تا زمین االن تا اول روز از که آیدینی

 !شد غرق من هایآب تو خواهرت بگه خواستمی.بده نشون بهم رو بلندش هایموج خواستمی دریا
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 ! بگیرم رو انتقامش خواستممی انگار حاال و بودم خبربی پریا وجود از که من کردمی رو فکرش کی

 :زدم فریاد

 ! دریا نامردی -

 هب شخصی توسط بازوم و لرزوند رو بدنم چهارستون که وحشتناکی برق و رعد صدای با شد مصادف دقیقا جمله این

 ! شد کشیده عقب

، ودب مشخص هاشچشم فقط. بود پوشیده رو صورتش تاریکی یهاله که دیدم رو آیدین صورت و برگشتم وحشت با

 ! شفاف اما، تیره

 ؟تو کنیمی کار چی -

 :زدم فریاد، رقصیدنمی صورتم روی بارون قطرات

 !گیرممی که خدا به! گیرممی دریا از رو خواهرم انتقام -

*** 

 .خلوت جای یه بره گفتم و زدم زنگ مریم به، هاملباس تعویض از بعد

 !کنهمی گریه داره اشهمه شده بیدار که موقع اون از، غصه از کنهمی دق داره بیبی، خانم لیلی الو -

 .گرفت آتیش، سوخت بدجور دلم

 !شمال اومدم کیانی با بگو! گردهبرمی بگو بهش -

 :پرسید متعجب و کرد مکثی

 ؟کیانی -
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 .کیانی آقای -

 !نشه متوجه کسی بود قرار! دادم لو بدجور رو ماجرا که نبود حواسم من و

 !بشه راحت خیالش تا بگو رو این جون مریم البته -

 ینبارا چرا که صبا و خاتون سنگینِ نگاه هم باز، پذیرایی توی رفتم و کردم مالی ماست رو قضیه بود جوری هر خالصه

 !شمال اومدم کیانی همراهِ، تنهایی و بارانا بدون

 ...لیلی بعد به این از، خاتون، احمدآقا -

 :کرد اشاره من به دستش با و

 .منه زنِ -

 :گفتن صدا یک همه

 ؟چی -

 .بودن شده نعلبکی یاندازه شکبی هم من هایچشم

 .منه زنِ لیلی -

 .شدن سِر پام و دست

 ؟!گفتمی چی

 ؟!بودم آیدین زنِ من

 :گفت آیدین به رو بود زدنش حرف توی که آشکاری حسودی و حرص با خاتون

 !آقا بشین خوشبخت -
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 :پوشوند رو صورتش اشروسری پر با و

 !گیرهنمی رو خانم جای براتون کسی هیچ مطمئنم من ولی -

 ؟زن این کردنمی مالحظه چرا

 ؟!زد رو حرف این آیدین چرا اصال

 اصال و بودم فکر توی اشهمه، بخوره شام باهامون نشد حاضر صبا اما چرا دونمنمی. بود چرا از پر مغزم شام میز سر

 .گرفتمی امگریه داشت دیگه، کردنمی نگاهم جوری بد خانواده این اعضای که مخصوصا، نبود جمع حواسم

 .اتاق تو رفتم و کردم استفاده فرصت از شد آقا احمد با صحبت مشغول آیدین که شب آخر

 .خورد زنگ موبایلم که بودم کشیده دراز تخت روی

 .بود فرهام

 .فرهامم، لیلی سالم -

 . دونممی -

 !شناختم: گفتم و کشیدم عمیق آهی

 .کنم صحبت باهات که زدم زنگ االن ولی! ببخش روزم اون رفتار خاطر به رو من -

 .بود ناگهانی تصمیم یه، آب اونور بیام خوامنمی اصال من! خیالبی -

 ؟بود چی قضیه بپرسم تونممی -

 ؟!گفتممی باید؛ کردم مکثی

 !که دونیمی خودت، داداشتم -
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 هتاز سال همه این از بعد؟! دونیمی، دادممی توضیح ترراحت برات تا بودی نزدیک کاش،ستپیچیده خیلی فرهام -

 !دارم خواهر یه فهمیدم

 !بگم بهت نتونستم وقت هیچ ولی، داشتم خبر چیزها خیلی از من لیلی -

 .کردم کُپ

 ؟گیمی چی -

 دست داشتم بهت که عشقی از راحت قدراون چرا دونیمی! دیدیم رو همدیگه که آخری روز؟! یادته رو روز اون -

 تونیمین بکنی هم کاری هر تو گفت،بشه ایدیگه کسِ مالِ قراره لیلی گفت، زد زنگ بهم بیبی قبلش روز چون؟! کشیدم

 !بیاری دستش به

 و ارغوانر و دهش نماخواب گفت فقط، نگفت بیبی اما بشه راحت لیلی بابت از خیالم تا کیه مرد اون بگو حداقل گفتم بهش

 .دیده خوابش توی

 .شیشه به کوبیدنمی که بارون قطرات به شدم خیره

 . نکنم نگاهت ایدیگه چشم به دیگه کردم سعی اما، تصمیمم از کنه منصرفم بیبی تا کشید طول -

 .نفهمیدم که بودم بدبخت منِ فقط؟! فرهام دونستیمی رو چیز همه توهم پس -

 تتدوس چون، بده دست از ارغوان دخترش تنها مثل هم رو تو ترسیدمی چون نگفت بهت بیبی! نکن اشتباه، نه نه -

 .بشی دچار اتناتنی خواهر و مادر تلخ سرنوشت به روزی یه هم تو ترسیدمی، داشت

 :گفت و کرد مکثی

 خوشبخت مرد اون با تو مطمئنم من! کن زندگی خوشبخت و باش خوشبخت پس، فهمیدی رو چیز همه که حاال -

 !برات دارم خوشبختی آرزوی همیشه، همین برای، میشی

 !نبود کردنی توصیف حالم، رقصیدنمی هاماشک
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 ؟فرهام ایران میای کی -

 !پیشتون برگردم کنممی سعی گرنه و نخوردیم دانشکده تعطیالت به هنوز! اینور اومدم تازه من خرسه خانم -

 !بودم آلوییخواب آدم من خودش قول به چون کردمی ستفاده خرسه خانم یکلمه از همیشه فرهام، گرفت امخنده

 .کردم بازش و رفتم در سمت به. کردم مرتب رو موهام، اتاق توی قدی آیینه به افتاد نگاهم. خورد اتاق در به ایتقه

 !کندمی معجزه عشق واقعا و زد کوتاهی لبخندِ دیدنم با

 !تپهمی عشق با هم هنوز و گرمه قلبش که آدمی یه، ساخت جدید آدم یه مغرور و سخت آیدین اون از

 ؟میای، دریا لب برم خواممی -

 .بود مناسب که هاملباس. دادم تکون رو سرم

 .زنهمی بارون -

 !دونممی -

 .ساحل لب رفتم همراهش و بستم رو اتاق در

 :پرسیدم ناخودآگاه

 ؟زنتم من گفتی چرا -

 .انداخت بهم کوتاهی نگاه

 .کردی اعتماد بهم یعنی این؟ شمال بیای همراهم داشت دلیلی چه پس -

 :گفتم بودیم ایستاده ایصخره روی که همونطور

 .پریام خواهر بگی و کنی معرفیم تونستیمی، زنتم گفتیمی نباید اما -
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 ؟کردنمی باور وقتاون -

 متس به وحشتناک و تند خیلی هم گاهی و آروم خیلی گاهی که هاییموج به، دریا به شدم خیره و انداختم باال ایشونه

 .اومدنمی ساحل

 !دریاست شبیه زندگی

 ،داره بلندی و پستی

 !زیاد خیلی هم اون

 .ببند رو هاتچشم -

 .کردم نگاه آیدین به تعجب با و برگشتم

 ؟چی برای -

 .فهمیمی -

 .بستم رو هامچشم و برگردوندم رو سرم

 .کن باز رو هاتچشم، حاال -

 .کردم باز رو هامچشم

 !نمیشه باورم خدایا

 .گذاشتم دهنم روی رو دستم. بود گرفته سمتم به رو قرمز رزِ گلِ شاخه یه و بود زده زانو پام جلوی

 قعاش همیشه شاید! دارم دوستت که کنممی اعتراف سریع هم من خب اما افتاد اتفاق سریع خیلی چیز همه دونممی -

 از بعد هک رو سنگی مرد این تو لیلی! اول روزهای همون از شاید! کی از دونمنمی، نشست قلبم توی عشقت اما باشم پریا
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 قتعش با همیشه قلبش که آدمی یه به، کردی تبدیل دیگه آدم یه به رو بود شده خودخواه و مغرور آدم یه همسرش مرگ

 !تپهمی

 :گفت آیدین که بود کرده کشیده آّب موش شبیه رو ما بارون

 ؟میشی من لیلی؟ چیه نظرت حاال -

 

 

 "پایان"

 92 تیرماه 06 روز یدقیقه 61 و 5 ساعت

 

  


