
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 تالطم آرامش منرمان  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر نیاز پاشانویسنده: 

 اجتماعی..نهاعاشقژانر: 

  :.~ LiYaN  ~:.  : ویراستار 

 نیلوفر شعبانی طراح جلد:

 http://forum.negahdl.com/threads/142268منبع نگارش: 

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.
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 خالصه :

 .هستی تابلوی نقاش تک نام به

 گذاشته، رس پشت رو زیادی هایشادی و هادرد و داشته خاصی سرنوشت که ایساله دو و بیست دختر مفیدی، یغما

 رو یغما بتونن که هستند آیاکسانی ریزن،می بهم و قرارداده الشعاع تحت رو زندگیش اتفآقات، از امواجی هم باز ولی

 رو امواج این قراره کسی چه ایستاده؟می امواج این جلوی خودش یا بدن؟ نجات خشمگین و بزرگ امواج این از

 !برعکس؟ یا و کنه؟ تر خشمگین
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 : مقدمه

 مشو خار ولي كن تمنا عشق براي

 مده دست از را غرورتت ولي كن قبول عشق براي

 مگو كسي به ولي كن گريه عشق براي

 ببيند پروانه نگذار ولي بسوز شمع مثل عشق براي

 مشكن پيمان ولي ببند پيمان عشق براي

 مگير را كسي جان ولي بده را خودت جان عشق براي

 مكن فرار ولي كن وصال عشق براي

 كن زندگي عاشقانه ولي كن زندگي عشق براي

 مكش را كسي ولي بمير عشق براي

  باش خوب ولي باش خودت عشق براي

  

 ايشهروز آن مانند زهر طعم توانستمي كوتاه شيريني اين شايد. بازگشت خانه به ترم آخرين كردن پاس از خوشحال

 زا ترسرسبز حياط، بزرگِ بيدِ درختان و بود بهار. شد خانه وارد و چرخاند در رنگ سياه قفل در را كليد. دهد تغيير را

 . رقصيدندمي بهاري آرامِ باد در هميشه

 زيبا و شيک حال عين در ساده عمارتي. شد حياط بزرگ رنگ سفيد ساختمان ورودي در راهي و بست سر پشت را در

 ايلحظه. داشت بر قدم بود شده كشيده رنگ سفيد هايپله تا ورودي در از كه حياط طويل و عريض فرش سنگ روي.
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 واه اما بود پايان به رو ماه خرداد كم كم اينكه با كرد، پر بهاري هواي از را هايشريه و شد بلند پا نوک روي كرد، مكث

 .دلچسب و بود بهاري همچنان

 و بود بهار عاشق بودند، كرده درست آبي آسمان با خوبي تضاد رنگ سفيد ابرهاي انداخت، سرش باالي به نگاهي

 ريه وارد ار فرش سنگ كنار هايياس خوش بوي اينبار و كشيد دوباره نفسي افتاد راه به كوتاه توقفي از پس آسمانش،

 ازب را رنگ كرم چوبي در و رفت باال بود كرده احاطه را عمارت جلوي كه دايره نيم و سفيد سنگيِ هايپله از. كرد هايش

 آن از كه آمدمي پيش كم خيلي اما شد،مي وصل خانه مختلف هايقسمت به كه شد طويلي راهرو وارد آن از بعد. كرد

 در هك بود داري جا يآشپزخانه و بزرگ چندان نه پذيرايي خانه، قسمت ترينپركاربرد. كنند استفاده هااتاق و هاقسمت

 اب راهرو شد، پذيرايي راهي و كرد عوض ايسرمه هايصندل با را رنگش سفيد اسپرت كفش. داشت وجود راهرو انتهاي

 با اشسوخته ايقهوه رنگ كه شدمي ديده اشرافي هايدر تابلوها بين بود، شده تزيين زيبايي هايتابلو و شمعدآنها

 سياه يكوله سكوت، و بود سكوت تنها هميشه مثل شد پذيرايي وارد. بود كرده ايجاد خوبي تركيب رنگ كرم هايديوار

 هالهپ از آهسته و آرام شد،مي وصل دوم يطبقه به كه رفت مارپيچي هايپله سمت به و كرد جا جابه شانه روي را رنگش

 به لقمتع يكي كه هايياتاق نداشت، ديگري چيز كوچک هاليو اتاق پنچ جز كه ايطبقه شد، دوم يطبقه وارد و رفت باال

 به مانده باقي اتاق دو اما مطالعه، اتاق ديگري و بود خوابش اتاق يكي كه يزدان به متعلق آنها از دوتا و بود خودش

 تاقا وارد و برد دستگيره به دست و رفت اتاقش در سمت به.  بودن شده دكور خانه يويژه مهمآنهاي براي نحو بهترين

 زا كوچكي گل دسته هميشه و بود سفيد هايياس عاشق بود، كرد پر را اتاق يهمه ميز، روي سفيد هايياس بوي شد،

 . داشت آرايشش ميز روي سفيد ياس

 شدوستان براي هميشه و داشت را خود خاص جذابيت كه ايسرمه و سفيد دكوراسيون با اتاقي انداخت اتاق به نگاهي

 هايكتاب داشت، آنها از تركيبي وسايلش و هالباس در هميشه و بود اش عالقه مورد رنگ دو ايسرمه و سفيد بود، جذاب

 هايشلباس رنگ ايسرمه كمد سمت به سپس گذاشت، رنگ سفيد كمد در را كوله و داد قرار قفسه در را كوله درون

 كه سفيد و ايسرمه بر عالوه او نظر از. كرد عوض رنگي سياه شلوارک و تيشرت با را دانشگاهش هايلباس و رفت

 .بگيرد سياهي رنگ اش آينده بود قرار اينكه از غافل بود، جذابي رنگ نيز سياه بودند زيبا بسيار
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 كرد، پهن ظريفش هايشانه روي و كشيد بيرون سياهش موي كش اسارت از را رنگش ايقهوه و ـخت لـ موهاي

 مايل ايقهوه موهاي انداخت، خود به نگاهي و ايستاد بود هم اتاقش ديواري كمد درِ واقع در كه اتاق قدي يآينه روبروي

 بيني با عسلي و درشت فرمِ خوش هايچشم كشيده، و كوچک پيشاني رسيد،مي كمرش روي تا كه ـخت لـ و خرمايي به

 به و داشت ظريفي اندام بود، ساخته او از جذابي يچهره رنگ صورتي و ايقلوه هايلب ياضافه به اشتراشيده و كوچک

 كاور كه رنگش سفيد تلفن برداشتن با و كشيد موهايش به دستي. نبود مادرش اندام به شباهت بي ديگران يگفته

 كه رفت باال يطبقه باز و بزرگ بالكن سمت به و انداخت ديوار رو هايعكس به نگاهي شد، خارج اتاق از داشت مينيون

 شمعداني هايگل بر عالوه شد بالكن وارد و كرد باز را بالكن رنگ طوسي و فلزي در شد،مي باز خانه پشت باغ به رو

 لوترج بود، داده قسمت آن به خاصي يجلوه بود شده گذاشته بالكن از ايگوشه كه نفره شش صندلي و ميز رنگ، قرمز

 ود،ب خوفناک هم روز در حتي كه بزرگي باغ.  انداخت روبرويش باغ به نگاهي ايستاد، رنگ سفيد هاينرده كنار و رفت

 اما ودب ايساده باغ كردندمي خودنمايي درختان زير رنگ سبز هايچمن و داشت ايكشيده فلک به سر و تنومند درختان

 . بود بدش و خوب خاطرات ياداور روبرويش باغ.بود تحمل قابل غير و ترسناک هميشه ما يقصه دخترک براي

 :گذشت چشمانش جلوي از كوتاه فيلمي مانند بودند گرفته باغ در كه مجللي و بزرگ مهماني

 *** 

 وير سياه هايگل با كه بلندش پاشنه سياه هايكفش پوشيدن با و كرد تن را اش پوشيده رنگ كرم لباس دخترک

 تجمع محل به اينكه تا زد دور را عمارت.  افتاد راه به حياط سمت به و شد خارج اتاق از داشت همخواني لباسش

 از بخندل ماسيد، لبش روي لبخند نظر مورد فرد نديدن با اما يافت را نظرش مورد اكيپ و چرخاند چشمي. رسيد ميهمانان

 براي بود، سخت كمي برايش بلند پاشنه هايكفش آن با رفتن راه.  كرد حركت سمتشان به و بخشيد جاني را رفته بين

.  تفرساس طاقت قطعا كفش و لباس نوع اين پوشيدن ندارد پوشي مجلسي به نيازي و است راحت هميشه كه كسي

 يمهه كه طوري و رسا صدايي با و شد نزديک.  بريزد بهم مجللش مهماني و بخورد زمين نكند كه داشتمي بر قدم آرام

 .سالم: گفت بشنوند هابچه

 مهه يچهره بر كه بود رنگي پر لبخند ديد كه چيزي اولين. چرخيدند ستمش به نفر هشت هفت كلمه همين با تنها

 .نشست
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 . يغما شدي خوشگل خيلي واي: فرانک

 دوست پسر كه فرانک خاله پسر آرمان.  زد لبخندي نداشت او با چنداني سني يفاصله كه اشدايي دختر جواب در

 .انداخت اش خاله پسر و يغما به نگاهي لبخند با و آمد جلو شدمي محسوب هم يزدان صميمي

 !جالبه خيلي چيز يه: آرمان

 چيه؟ گفتين اگه: داد ادامه هابچه به رو و

 .داره عالقه بهش خيلي يكي كه لباسيه همون اين درسته، بله لباسش،: گفتند صدا يک و كشيدند بلندي هوي هم با همه

 !كنممي خواهش كنين، تموم رو بحث اين بهتره: يغما

 . ايستاد روبرويش و كرد تاييد را يغما حرف سر با آرمان

 . شاخشه رو پزشكي آوردي، خوبي يرتبه گممي تبريک: آرمان

 . خوامنمي پزشكي من ولي: گفت و فشرد ظريفش و سفيد دست با را آرمان زمخت و مردانه دست يغما

 اتعالقه مورد يرشته:گفت لبخندي با و شد نزديكشان ضحي كه بود كرده خوش جا لبش روي همچنان آرمان لبخند

 .دوننمي اينو همه و نيست پزشكي

 .زد اشخاله دختر روي به لبخندي ما يقصه دخترک

 لد اما داشت سال هجده فقط بود، ناراحت اشزندگي كس ترينداشتني دوست دست از يغما و بود شده تمام ميهماني

 .  بود باخته

 روبرو به بهت با رفت، فرو تاريكي از ايهاله در و شد كشيده دستش كه رفتمي عمارت جلوي حياط سمت به داشت

 است كوروش روبرويش كوه شد مطمئن اينكه از بعد كوروش، زيباي و سياه نافذِ چشمان ديد،مي چيز يک فقط شد خيره

 :گفت و انداخت يغما به شيطنت روي از نگاهي كوروش زد، لبخندي
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 .باشه خلوت سرت خواستممي چون گفتم تبريک بهت همه از ديرتر امروز-

 :گفت جدي و شد ناراحت كوروش رفتارهاي اين از هميشه مثل يغما

 . دارم كار برم، بايد كن، ولم كوروش -

 هايشبازو و ديوار بين را يغما و گذاشت ديوار روي را دستش كف كوروش كه چرخيد راستش سمت به حرف اين با و

 . كرد زنداني

 كني؟مي اينطوري چرا: كوروش

 كردم؟ كاري من مگه طوري؟ چه: يغما

 ؟ نكردي لعنتي نكردي؟: كوروش

 سرش روي عصباني را دستانش و چرخيد خود دور دور يک و كشيد سياهش و خورده ژل موهاي به دستي كالفه و

 .گذاشت

 .كن تمومش پس زديم، حرف هم قبال ما كوروش، ببين: يغما

 هم كوروش مردن حتي اما داد،مي كوروش ناراحتي از خبر و زدمي سرخي به چشمانش سفيدي.  برگشت سمتش به

 .زدمي صدا را كوروش كه پيچيد يزدان صداي حين همين در نبود، مهم يغما براي

 :گفت و رفت جلو انداخت، يغما به نگاهي كوروش

 جان؟ عمو جانم -

 :گفت كوروش روبه و كرد دختركش يبرافروخته يچهره به نگاهي يزدان

 .دارن كار خودت با گفتن ولي موني،مي اينجا گفتم من البته رن،مي دارن اينا بابات-

 ندارين؟ من با كاري شما برم، بايد دارم كار مونم،نمي نه عمو، مرسي: كوروش
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 ؟ ريمي كجا ديگه بمون: يزدان

 .نشد ديگرشان هايحرف منتظر و گذشت آنها كنار از يغما حال همين در

*** 

 و كشيده دستان با.  خورد سر و گرفت راه اشگونه رو به چشمش يگوشه از لجوج اشكي گذشته خوب خاطرات مرور با

 . گرفت ايوشماره كرد پاک را اشک يقطره رد سفيدش

 :پيچيد گوشي در مهرباني و شاد صداي بوق سه از بعد

 ! نباشي خسته به، به-

 نباشين خسته شمام مرسي، اينكه دو سالم، اوال -

 . بابايي شممي توپ توپ باشم كه هم خسته شنوممي كه رو تو صداي من سالم، -

 يزدان؟ بابا -

 دخترم؟ جانم -

 ؟ بياين زودتر شهمي نيست، خوب حالم -

 :گفت زدمي موج اش مردانه صداي در نگراني هايرگه كه حالي در يزدان

 بابايي؟ افتاده اتفاقي-

 گرفته، دلم يكم بابايي، نه: يغما

 ! رسيدم ايدقيقه هد شو حاضر بيرون، بريم كه اممي االن برم، دلت قربون الهي: يزدان
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 و سيدگيپال متوجه شد كه اتاق وارد افتاد راه به اتاقش سمت به سپس. كرد قطع را تلفن و گفت چشمي تلخند با يغما

 .كشيد هاگل به دستي و رفت جلو شد، ياس هايگل خرابي

 . شهمي تموم داره عمرتون ديگه شمام: يغما

 . كرد حركت لباسش كمد سمت به و

 در متس به و پوشيد را رنگش سفيد اسپرت هايكفش.  شد خارج اتاق از و پوشيد ايسورمه ست با رنگي يخي مانتو

 از و كشيد عميق نفسي.  كرد حس سفيدش پوست روي را بهاري هواي نوازش شد خارج كه در از.  كرد حركت ورودي

 در. ودب منتظرش و نشسته بژش يسانتافه در دل ته از و عميق لبخندي با يزدان.  رفت بيرون حياط فلزي رنگ سياه در

 . گرفت جا جلو صندلي روي و كرد حركت ماشين سمت به و بست سر پشت را حياط

 جونم بابايي سالم: يغما

 :گفت و كرد دخترش به داشتن دوست و عشق روي از نگاهي يزدان

 بابايي دختر بر سالم -

 :كرد باز سخن به لب يزدان كه بود نشده سپري ايدقيقه هنوز افتاد، راه به و

 گرفته؟ چرا ما دختر دل راستي-

 :گفت و كرد مظلوم را اش چهره و لحن يغما

 .كرد شهنمي كاريشم ديگه گرفته: 

 بگيره خوشگلم دختر دل ذارمنمي هستم من تا بگيره، نبايد خب: يزدان

 غوشآ ديگر وقت چند تا بود قرار اينكه از بدبختي، همه اين از شد فشرده قلبش. فشرد را گلويش نامحسوس بغضي

 . باشد نداشته را پدر صميمي لبخند و گرم
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 .ذارمنمي تنهات من نباش نگران: يزدان

 چشمانش هايمروايد از را ريختن فرصت و شكست را اشكش سد است خوانده را دلش حرف يزدان فهميد كه يغما

 .ريختمي اشک بهاري ابرهاي با كه انداخت خود كوچولوي دختر به نگاهي يزدان. نگرفت

 :گفت خنده با و كرد فعال را ماشين پاكن برف يزدان

 .گرفته هم با تو و خدا دل كه اين مثل: 

 شتربي شايد.  كند كم بود يغما روي كه را فشاري حجم توانستنمي هم يزدان آرام ظاهر به و شيرين هايحرف اين حتي

 .كردمي تر نااميد پدرش نبود از بعد زندگي به نسبت كند، يزدان بودن و ماندن به خوشحال و اميدوار را او آنكه از

 گردش د،بو خوبي شب.  داد جاي لبانش روي تلخي لبخند نكند ناراحت را پدرش سوزني سر ياندازه به حتي اينكه براي

 كدام ره يغما و يزدان.شدمي سپري آرامي به شب.  نبود بودنش زنده به اميدي ديگر كه پدري با خوشحالي كلي و شام و

 يدندانديشمي موضوع يک به دو هر شايد.  بودند رفته فرو عميق فكري به و گرفته جا هايشانتخت روي خود هاياتاق در

. 

 چه دنباش پدرش اگر كه كردمي تصور را زماني افكارش در.  بود خيره نامعلوم ينقطه به و داده تكيه تخت تاج به يغما

 شد، روانه هايشگونه روي رودي و جوشيد هايشاشک يچشمه هم موضوع اين به كردن فكر از حتي شد؟ خواهد

 شدن جاري به هايشگونه روي شور هايقطره آن داد اجازه و نداشت هايشاشک مقابل در سدي ساختن به ايعالقه

  دهند ادامه

.  بود شده خيره سقف به و داده قرار سرش زير را دستانش و كشيده دراز تخت روي نيز او بود؟ حال چه در يزدان اما

 ساله دو و بيست دختر سر بر باليي چه بگويد وداع را فاني دنياي زودي همين به است قرار اگر كه بود فكر اين در اونيز

 آن هم باز اما دانستنمي را كذايي روز آن اوردن ياد به دليل. شد كشيده پيش هاسال سمت به ذهنش.  آمد خواهد اش

 .كرد مرور را

*** 
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 و داشتند را خودش خاص زيبايي كدام هر كه قديمي نسبتا وسايل با بزرگ ايخانه. شد خانه وارد و داد هل را چوبي در

 حاج همسرش كنار زدمي صدايش عزيز يغما كه خانوم حاج شد، پذيرايي وارد.  شدمي محسوب مادربزرگش يجهيزيه

 از يعكس و ايستاد سرشان پشت صدا بي يغما.  بودند زدن حرف مشغول سخت و بود نشسته نفره دو مبل روي محمود

 .برگشتند او سمت به دو هر گوشي چيليک صداي با گرفت، آنها

 .بكنيد تونيدنمي انكارم انداختم گيرتون آقا:گفت بود وجودش در هم هنوز كه ايكودكانه شيطنت با يغما

 چه؟ تو به اصال دختر، بكش خجالت: گفت و خنديد جون آقا

 نشيمي منم به ربطش متوجه بردم آبروتونو وقتي حاال: گفت مرموزي لبخند با و شد ولو كاناپه روي روبرويشان

 ؟ يغما: عزيز

 .دوخت عزيز به و گرفت آقاجون پير و مهربان يچهره از چشم

 جانم؟: گفت بود گرفته قرار خطاب مورد كه ايكشيده لحن همان با

 . كرد نثارش ايغره چشم عزيز و

 !عزيز وا: يغما

 .داره شرط يه: گفت خاصي لحن با و داد تكيه زانوهايش به را هاآرنج و نشست صاف

 داره؟ شرط يه چي: آقاجون

 !ندم نشون هابچه به رو عكس اينكه:گفت و كرد موبايلش به اياشاره يغما

 .بده نشون خب: آقاجون

 واقعا؟:گفت تعجب با.  نداشت را جوابي همچين انتظار

 .آره: عزيز
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 اينجا؟ كردين دعوتم داشتين من با كاري راستي چشم، باشه: يغما

 كاري؟ چه عزيزم نه: عزيز

 اينجا؟ كشوندين منو همينجوري وا: گفت و آمد در ولو حالت به دوباره يغما

 يوهن ما كه باشه داشته دليل بايد حتما مگه اينكه دوم زنه،نمي حرف اينجوري متشخص خانوم يه اينكه اوال: آقاجون

 ؟ كنيم دعوت رو گلومون

 زدم؟ حرف چطوري من مگه آقاجون: يغما

 .بپوشي بدم خوشگل لباس دست يه اتاق بريم پاشو رو، آقاجونت كن ول:گفت و داد تكان هوا در دستي عزيز

 خالي اتاق سمت به و رفت باال يطبقه هاياتاق سمت به عزيز با بود شده متعجب شوهرخيلي و زن اين رفتار از كه يغما

 سفيد رحري تونيک رفت، جلو.  كردمي خودنمايي نفره تک تخت روي زيبايي سفيد لباس شد كه اتاق وارد. كردند حركت

 يک و ودب تونيک با همجنس تقريبا كه سفيدي شلوار ياضافه به ايفيروزه هايلبه با رسيدمي زانو تا شايد كه رنگ

 . داشت همخواني لباس هايلبه با كه براق رنگ تک روسري

 . خوشگله خيلي عزيز واي: يغما

 هارالباس كه كرد اشاره سر با و كرد تقديم يغما به اشهميشگي دلنشين و مهربان هايلبخند همان از لبخندي عزيز

 اينا عزيز؟ :گفت عزيز به رو و شد بلند پا نوک روي ناگهان كه كند تن از را مانتو و ايستاد پارتيشن پشت يغما.  بپوشد

 ندارن؟ زيره

 .ديگه آويزشه رو عزيزم چرا: عزيز

 ارتيشنپ پشت از تونيک پوشيدن از بعد. پوشيد را گشاد حرير شلوار سپس و كرد تن را سفيد ساپورت و گفت آهاني

 .كرد عزيز به نگاهي و آمد بيرون

 طوره؟ چه: يغما
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 .عالي دخترم، عاليه: عزيز

 . كرد سر خاصي فرم با را روسري و ايستاد آينه جلوي

 .شد ترم عالي: عزيز

 هست؟ چي برا اينا حاال: گفت و ايستاد آينه به رو

 .شب مهموني برا: عزيز

 مهموني؟: گفت و برگشت خانوم حاج سمت به تعجب با

 .بيان قراره اش خانواده با كوروش دخترم، آره: عزيز

 خانوم حاج و يزدان هايكاري پنهان از بود ناراحت.  نكرد باز لب از لب ولي شد درهم اش قيافه كوروش اسم شنيدن از

 اون يا اينوري شه،يامي تموم چي همه امروز جان يغما:گفت و انداخت اش نوه صورت اخم به نگاهي عزيز. جون آقا و

 . منتظره هم بچه اون بمونه، بالتكليف اينطوري چيز همه كه شهنمي وري،

 تمام را چيز همه امشب همين بايد او داشت حق عزيز.  گرفت جاي لبش رو ايمسخره پوزخند هاحرف اين شنيدن با

 . كردمي

 يک از بعد گرفت، ايشماره و آورد بيرون رنگ صورتي كيف از را تلفنش.  شد خارج اتاق از عزيز كه گفت كوتاهي يباشه

 .پيچيد گوشي در يزدان صداي بوق

 جانم؟: يزدان

 بابا، سالم: يغما

 شده؟ چيزي بابايي، سالم: يزدان

 . افتاده اتفاقي بله،: يغما



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 15 

 شده؟ اتفاقي؟چي چه:پرسيد تندي و كرد هول يزدان

 بابا؟ چيه شب مهموني جريان: يغما

 ناراحتي؟ انقدر مهموني برا حاال، شده چي كردم فكر: گفت و كشيد ايآسوده نفس

 نباشم؟ ناراحت:گفت و نشست بود پنچره روبروي كه اتاق ايگهواره صندلي روي

 .بزنيم حرف هم با باال ميام دارم رسيدم من ضمن در باشي؟ ناراحت بايد چي برا نه،: يزدان

 .باشه: يغما

 . خواستمي را آدماهايش و مهماني آن از كردن فرار دلش.  كرد قطع را تلفن و

*** 

 در جون آقا كه ايستاد كنار.  امدندمي در سمت به خوشحالي و خنده با كه ديدمي را ميهمانان. ايستاد ورودي در روبروي

 . زد اش نوه روي به لبخندي و كرد باز را

 .سالم:گفت آمدمي سراغش هاوقت گاهي كه متانتي و وقار همان با يغما

 كوروش كه الحق. شدمي ديده سياهش درچشمان خاصي برق.  برگشت يغما سمت به بود آقاجون كنار كه مسني مرد

 جلو . شهر هايگنده آن از و بود صنعتي كارخانه ريس شفيعي محسن.  بود برده ارث به پدر از را نافذش و زيبا هايچشم

 . ايستاد يغما روبروي و آمد

 .گممي تبريک بهش داره، ايالعاده فوق يسليقه كوروش: محسن

 انتخاب رو كوروش كه نداري خوبي يسليقه تو ولي: گفت بشنوند همه كه طوري يغما گوش كنار و كرد خم را سرش

 . كردي

 . شد بلند هايشانخنده صداي بندش پشت و
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 .جان محسن داخل بفرماييد: يزدان

 .بوسيد را يغما ماليم و آمد نزديک شفيعي خانم.شدند پذيرايي وارد مردان

 گلم؟ عروس خوبي: مريم

 .مرسي: گفت و زير به سر و شد ناراحت لحنش از

 ؟ جان يغما -

 وارد هم زنان.  شد زير به سر و كرد نسترن مامان يچهره به نگاهي.  كرد جلب را توجهش كه بود نسترن مامان صداي

 و دادن اهميتي يغما اما.گرفت سمتش به را سفيد ياس گل سبد و آمد جلو. يغما و بود كوروش فقط حال. شدند پذيرايي

 . داخل بفرماييد:گفت

 . شد پذيرايي وارد يغما رفتار از دلخور كوروش و بست كوروش سر پشت را در

 ! ديگه جان يغما به بده گلو دسته كوروش، وا اِ: مريم

 خواهر يالكام كنار و گذاشت مبل كنار ميز روي و گرفت دست را سبد ناچار. گرفت سمتش به را سبد و كرد يغما به نگاهي

 .نشست كوروش

 شده؟ چيزي: كاميال

 .نيست چيزي نه: گفت زيرلب و كرد كاميال به سنگين نگاهي

 بگذرد، ايانپ به زمان و بكشد نفسي خواستمي فقط بود معني بي برايش زمان.  شد دستش انگشتان با بازي مشغول و

 . بودند شده خيره او به همه كرد بلند سر.  گرفت قرار خطاب مورد كه

 ؟ فرمودين چيزي نبود حواسم ببخشيد: گفت گيج

 . بزنين حرف باهم باغ، كن راهنمايي رو كوروش آقا جان دايي: مجتبي
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 رفت اغچهب وسط تاب سمت به و پوشيد را تراس صورتي هايدمپايي افتاد راه به دنبالش كوروش كه شد بلند جا از ناچار

 .گرفت جا كنارش كوروش كه نشست تاب از ايگوشه. 

 كني؟ فكر يكم خواينمي: كوروش

 كني،مي پافشاري بازم و قبليه جواب همون جوابم دونيمي خودت خوبه:گفت و زد تلخندي

 برسم، بهت خواممي چون: كوروش

 . زيبايش چشمان به شد خيره و نشست كج

 تر؟ واضح اين از ديگه كنم، زندگي باهات تونمنمي ندارم، بهت ايعالقه من بگم، واضح كوروش: يغما

 شانن را كوروش عصبانيت نهايت اين و زد سرخي به ثانيه از كسري در چشمانش سفيدي.  شد بلند جا از عصباني

 ايعالقه اون بفهمي خواينمي چرا يغما، گردهبرنمي هم ديگه و رفته اون رفته، اون: گفت و ايستاد روبرويش.  دادمي

 ؟ نداره و نداشته بهت

 . تادايس كوروش يسينه به سينه و شد بلند جا از بماند، ساكت توانستنمي اين از بيش هم ما يقصه آرام دخترک

 قبول وايخنمي چرا شه،نمي مربوط هم تو به شه،نمي مربوط من به برگشته، كي و رفته كي اينكه كن، گوش خوب: يغما

 فهمي؟مي نداره، كنيمي فكر تو كه چيزي اون به امربطي هيچ ندارم، بهت ايعالقه من كني

 رفته؟ اون كه كني قبول خواينمي چرا تو: كوروش

 .كنممي خواهش كن، تمومش كوروش، واي: يغما

 جخار حياط از سرعت با و انداخت باغچه به تفي كرد،مي پرت بيشتر را يغما حواس كوروش منظم نا هاينفس صداي

 . شد پذيرايي وارد و كشيد عميقي نفس هم يغما.  شد

 كو؟ كوروش: محسن
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 !رفت: يغما

 کتي تيک صداي و نسترن مامان و بود مانده مجتبي دايي فقط حاال.  شد خالي مهمان از خانه كه بود بعد دقيقه ده و

 .  بود گرفته ضرب پاركت روي كه آمدمي مجتبي كفش يپاشنه

*** 

 ردي؟ماك از يادي عجب چه به، به: پيچيد گوشي در صدايي متعدد هايبوق از بعد و گرفت را ايران يشماره عصبانيت با

 شد؟ چي بگو ندارم، اعصاب فرهاد خفه -

 شد؟ چي چي: فرهاد

 !پايين؟ بيارم رو فكت بزنم تلفن پشت از يا گيمي ؟!فرهاد -

 ديگه؟ خواستگاري بگو كلمه يه ميخوري حرص انقد چرا خب: فرهاد

 ؟! بكن جون: 

 داده مثبت جواب: فرهاد

 چي؟: 

 و زدمي رفح بلند بلند.  افتاد زمين روي و شد تكه هزار سيم بي گوشي.  كرد پرت ديوار سمت به را تلفن عصبانيت با و

 . كوبيدمي ديوار و در به را اتاق وسايل

 .نبايد ذاشتم،مي نبايد من خدا، كرد؟ رو كار اين چرا من، به لعنت لعنتي، -

 تاقا قدي يآينه به مشت با آخر در و.  بود شوخي يک فقط كه دروغي خاطر به شد نابود اتاق وسايل تمام هم سر پشت

 . چكيدفرش روي دستش از خون كوبيد،

*** 
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 حدي تا يزدان يكننده آرام و مهربان هايحرف.  گذشتمي شب و شدندمي عوض هاثانيه سختي به. بود آرامي نا شب

 رافكا با و شد اتاق واد.  افتاد راه به خودش اتاق سمت به و گذاشت تنها اتاقش در را يغما.  كردمي آرام را دخترش تک

 و بود بيدار همچنان يغما اما. كرد غرق خود دنياي در را يزدان آرام آرام خواب اينكه تا كشيد دراز تخت روي ريخته بهم

 و کي اش طاليي هايعقربه انداخت ديوار روي ساعت به نگاهي. شد بلند تلفنش زنگ صداي كه بود زده زل اينقطه به

 .داد جواب اسوده خيال با بود شده حک صفحه روي كه اسمي ديدن با.  دادمي نشان را شب نيمه از بعد نيم

 !بله؟: يغما

 . دخترم سالم -

 .مامان سالم: گفت و زد تلخي لبخند

 ماماني؟ خوبه حالت -

 .خوبم بله: يغما

 . شهمي درست چي همه نباش هيچي نگران -

 .مرسي: گفت و كرد تجديد را لبخندش

 . بيرون بريم كه دنبالت ميام فردا عزيزم، بخواب برو مياد خوابت اينكه مثل -

 .است خونه بابا شه،نمي فردا نه: يغما

 نداري؟ داره،كاري كارم فرانک برم من ببخشيد عزيزم، بزن بهم زنگ يه بودي بيكار وقت هر باشه، -

 .خداحافظ نه: يغما

 .خداحافظ -
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 غمايي رنگ عسلي هايچشم ميهمان اينبار خواب و.  بست را چشمانش و كشيد دراز.  گذاشت ميز روي دوباره را تلفن و

 . شد ما

*** 

 يقوس و كش.  آورد لبش روي لبخندي ديد كه چيزي اولين كرد، باز آرام را چشمانش داد قرارش مخطابش كه صدايي با

 . سالم:گفت مهربان و داد بدنش به

 شي؟مي بيدار االن خانومي، بخير ظهر بابايي سالم:گفت و كرد نوازش را دخترش دست يزادن

 ؟ چنده ساعت مگه: گفت الود خواب

 .نيم و يازده: يزدان

 . داد بيرون صدا با را نفسش و نشست تخت روي

 !داغ و اول دستِ دارم، برات خوب خبر يه: يزدان

 خبري؟ چه: گفت و نشاند زيبايش لبان رو لبخندي

 .گمنمي نخوري صبحونه تا: يزدان

 .ديگه بگين خورمنمي صبحونه من دونينمي كه شما بابا اِ: يغما

 .بگم بهت اتاقم بيا بگير، دوش يه برو پاشو: يزدان

 گين؟نمي االن يعني:گفت و كرد خم مظلومانه رو سرش

 !نه: يزدان

 ها؟شهمي سرد: يغما
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 كنن تنبلي ببينم، بدو بگم، بيا بگير دوش يه برو دختر،پاشو پاشو: گفت و كرد سرخوشي يخنده تک يزدان

 

 با.  گرفت ايدقيقه ده دوش و رفت اتاقش حمام سمت به.  شد خارج اتاق از آفرين گفتن با يزدان كه گفت چشمي يغما

 هب و داد تكاني دست با را دارش نم موهاي راهرو در. شد خارج اتاق از سياه هايصندل و آبي شلوارک و تيشرت پوشيدن

 وارد كيكوچ فشار و برد دستگيره به دست.  زد در به ايتقه و ايستاد شكالتي در روبروي. كرد حركت مطالعه اتاق سمت

 . بست سر پشت را در شد، وارد اتاق به و كرد

 به و گذاشت ميز روي را كتاب يغما ديدن با كه بود قطور كتابي يمطالعه حال در رنگش طاليي چوبي ميز پشت يزدان

 مبل وير پدرش كنار يغما. بنشيند كنارش كه كرد اشاره يغما به و نشست مبل روي.  كرد حركت راحتي چرم مبل سمت

 .دوخت چشم يزدان به كنجكاو و نشست دونفره

 بگم؟ خواممي چي بدوني داري دوست خيلي: يزدان

 .ديگه بگين بابا اه: يغما

 روزيه؟ چه فردا بابايي، باشه: يزدان

 روزيه؟ چه امم:گفت كوتاهي مكث از بعد و گرفت خود به متفكري حالت يغما

 .نيست خاصي روز هيچي: يزدان

 كنين؟مي اذيت چرا بابا اه: گفت و زد يزدان به ايسقلمه دلخور

 .ديگه بگم خواممي بابايي، زنيمي چرا: گفت و كرد تصنعي اخم يزدان

 خب؟: يغما

 .افتيممي راه فردا همين: يزدان
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 .بابايي مرسي واقعا،: گفت و كوبيد هم به خوشحالي با را دستانش شد تمام جمله كه همين

 خواهش:گفت و كشيد دخترش سر روي نوازشگرانه را اش مردانه دست يزدان. كرد رها يزدان آغوش در را خود و

 ؟ برم قربونت نداري كه خريد بابايي،

 .نشست مبل روي كش دراز حالت به و كرد حلقه يزدان شكم دور را دستانش يغما

 

 .ندالم خليد ژونم بابايي نه: يغما

 .بزن حرف درست نشو لوس: يزدان

 .ژونم بابا چشم:گفت نشستو صاف يغما

 .بابايي بودي كن گوش حرف كه تو: گفت و داد تكان تاسف روي از سري شوخي به يزدان زد، يزدان به چشمكي و

 .كنم گوش حرف االنم: يغما

 فقط؟:گفت ترديد با باشد اورده ياد به ايتازه چيز كه انگار

 دختركم؟ چي فقط:گفت و كرد تركمرنگ ناخوداگاه را لبخندش هم يزدان

 ديگه؟ خوبه حالتون شما: يغما

 ...قطف خوبه، خوبه حالم من نباش، من نگران: گفت و زد يغما زيباي و سفيد يگونه به آرامي يضربه انگشت با يزدان

 .شدندمي جدا از كه يزدان لبان به دوخت به چشم نگران يغما

 .هيچي فقط...  فقط: يزدان

 .ديگه بگين بابا اِ:گفت و كشيد ايآسوده نفس يغما
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 .هازوده صبح برا هابليط فقط: يزدان

 بابا؟: يغما

 .كنم كار چي نبود خب: يزدان

 ميريم؟ كي با حاال: يغما

 .بابايي دوتايي:گفت و گرفت آغوش در را نازش دخترک يزدان

 دوتايي؟: يغما

 .آره: يزدان

 مسافرت؟ بريم باهاشون امسالم نداديم قول چي؟مگه اينا خاله اما، خوشحالم خيلي بابا واي: يغما

 .شمال ميريم اونا با ولي بابايي، چرا: يزدان

 .داريم مسافرت دوتا امسال يعني اهوم،: يغما

 .ميريم مسافرت دوتا دختركم، آره: يزدان

 هايشانمسافرت آخرين هامسافرت اين بود قرار اينكه از بود دلگير و ناراحت.  زدمي موج چشمانش در اشک برق و

 .باشد

: فتگ جدي خيلي و گرفت جا نفره تک مبل روي يزدان روبروي.  شد بلند جا از كوتاه مكثي از بعد و نشست صاف يغما

 بزنيم؟ حرف جدي يكم شهمي بابايي

 شده؟ چيزي دختركم؟ نشه چرا برم، قربونت آره: گفت و شد جا جابه كمي هم يزدان

 .بزنم حرف باهاتون خواممي فقط نه: يغما



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 24 

 .ميشنوم عزيزم، نيست مشكلي: يزدان

 چرا ين؟زننمي حرف من با وضيعتتون درمورد چرا ست؟ پيشرفته چقدر بيماريتون،: گفت مقدمه بي و معطلي بي يغما

 كنين؟مي پا اون و پا اين اشهمه ماهه هشت چرا دكترتون؟ پيش برم ذاريننمي

 نه؟ يا بدونم دارم حق خوام،مي جواب منم باباجونم؟: داد ادامه يغما كه انداخت زير به سر يزدان

 .يغما نمدار چشمان به شد خيره و كرد بلند سر بسياري اندوه و ناراحتي با يزدان

 .همين كرد، كاري شهنمي اوجه، تو بيماريم پيشرفته، خيلي: يزدان

 كرد؟ كاري شهنمي چي يعني ؟ چي يعني:گفت الود بغض البته و شدمي شنيده زور به كه صدايي با

 .رسممي امدوساله و بيست آرزوي به دارم من يعني: يزدان

 چي؟ يعني حرفا اين بابا؟: يغما

 هم وت منو حرف برم، بايد ندارم، طاقت ديگه شده، طاق طاقتم كنم،مي زندگي مادرت بدون دارم ساله دو و بيست: يزدان

 گريه يزم،عز نكن گريه برم دخترم قربون خدا، از نكني گاليه رفتنم از بعد بابا، يغماي گرفته، تصميم خدا نيست مهم

 .شم فدات نكن

 ؟كنين بدبختم خواينمي بذارين؟ تنهام خواينمي بگين خواينمي يعني بابا؟ چي يعني اينا چي؟ يعني: يغما

 ونبد پدر؟ بدون االنم مادر، بدون سال دو و بيست: داد ادامه و كشيد عميقي نفس. ربود او از را تكلم قدرت اشک زور و

 شما بي نم كردين؟ فكر من به اصال زنين؟مي رو هاحرف اين اميدي چه به باشه؟ كنارم كه كسي كه اين بدون پشتيبان؟

 تنيس مهم برام مريض، پدر يه با سرد قبر سنگ يه ندارم، رو كسي شما جز به من بابا، شممي ديونه نميارم، دووم

 .كنارم باشين، كنارم مريضين،

 تنهات وقت هيچ اونا سعيد عمو زهره، خاله رو، نسترنت مامان داري، رو مجتبي دايي تو عزيزم، نكن اشتباه: يزدان

 .دخترم ذارننمي بموني، تنها تو ذارننمي اونا آقاجون، عزيزو اونا از مهمتر ضمن در ذارن،نمي
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 .كرد زدن حرف به شروع اشک با و بازگشت يزدان آغوش در قبليش جاي به يغما

 باهاشون فرهان، با فرهاد، با فرانک، با شدم، بزرگ اونجا هميشه، و هميشه بودم، اينا دايي خونه يادمه، وقتي از: يغما

 از ت،نيس كم شدن بزرگ خانواده يه تو سال ده شدم، تربيت و كردم رشد زنداييم با كردم، زندگي دايي با شدم، بزرگ

 زير كه مادري بودن، مادرم و پدر كه داشت، جوون مرد و زن يه عكساي كه ايخونه خونه، اين تو اومدم سالگي دوازده

 من ه،همرا بدون مادر، بدون كرد، تربيتم كرد، بزرگم گذاشت، برام رو زندگيش كه پدري با بود، خوابيده سرد سنگ يه

 زنين،ن حرف رفتنتون مورد در راحت انقدر جونم، بابايي شدم، تربيت شما اخالق و ادب و فرهنگ با شدم، بزرگ شما كنار

 .منه زندگيه اون شه،مي نابود شما بعد زندگي يه

 بابا داشتم نبودم، بند جا يه خوشحالي و شادي زور از منظورمه، ماه مرداد هفدهم بود، گرم هوا شب اون يادمه: يزدان

 مهه يادمه خوب بود، آشوب بود، غوغا دلم تو زد،مي برق چشمام خنديد،مي لبام خوشگل، و ناز دختر يه باباي شدم،مي

 تو بود قرار بوديم، شده جمع همه و همه آقاجون ،ضحي، رضا فرهان، فرهاد، فرانک، بوديم، شده جمع عمل اتاق در جلو

 بهم ديب خبر بيرون اومد عمل اتاق از كه دكتر شد؟ چي اما كنه، باز دنيا به چشم چشمم نور بود قرار عزيزم، بياي دنيا به

 مرگ كرده، فوت اومدنت دنيا به موقع همين براي رفته ازش زيادي خون و بوده ضعيف بدنش گفت مادرت، مرگ داد،

 هسال دوازده اومدم خودم به تا كردم،مي زندگي مامانت رفتن شوک تو بودم، منگ سال دو تا كرد،مي نابودم داشت زهرا،

 وقتشه ديگه اين، شدي كردم بزرگت كرد،مي جذب رو همه درشتش و زيبا هايچشم كه خوشگل دختر يه بودي، شده

 .بدم ادامه تونمنمي برم،

 .يدخواب و شد حال بي دوباره يغما اينكه تا شد، بيشتر و بيشتر خيسي و كرد احساس را بلوزش شدن نمدار يزدان

*** 

 .دادنمي نشان را شب نيم و ده مچش روي سفيد ساعت هايعقربه. انداخت ساعت به نگاهي

 .بدويين شد، ده ساعت بابا واي: يغما

 رنگ كرم چرم هايصندلي روي دو هر. شدند خارج رستوران از حساب صورت پرداخت از بعد و داد تكان سري يزدان

 .افتاد راه ماشين و گرفتند جا ماشين
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 باشيم؟ فرودگاه بايد چند ساعت: يغما

 . نيم و سه: يزدان

 . نبستم چمدون هنوز من بابا واي: يغما

 .داريم وقت كلي بابايي، بنديممي ريممي االن: يزدان

 . اه گذاشتن؟ پرواز اينا كه ساعت شد شبم نيم و سه آخه: يغما

 رزي از را قرمزي چمدان يغما. بردند پناه هايشاناتاق به دو هر و رسيدند خانه به.  نگفت وچيزي داد تكان سري يزدان

 همان در يغما نياز مورد وسايل يهمه شايد و بود داري جا چمدان. كرد باز را رنگش طاليي زيپ و آورد بيرون تخت

 از ياگوشه را صورتي و سفيد دستي هايكيف.  بود هاكفش و كيف نوبت حال هايشلباس از بعد. گرفتمي جا چمدان

 هايپالستيک در را ايشسرمه و سياه و سفيد هاياسپرت كفش. رفت هايشكفش كمد سمت به و داد جا چمدان

 نيم و ساعت يک. انداخت ديوار روي ساعت به نگاهي.  بست را چمدان زيپ. داد قرار هاكيف كنار و گذاشت مخصوص

 و خرت تمام. برداشت كمد از را رنگش لجني يكوله و داد بيرون صدا با را نفسش. بود چمدانش كردن جمع مشغول

 اردو شد، خارج اتاق از.  گذاشت در كنار و داد جا كوله در را بگيرد قرار استفاده مورد مدت اين در بود ممكن كه هاييپرت

 از هك بود ربع و دو نزديک.  بود گذشته بامداد يک از ساعت كرد ساعت به نگاهي دوباره.  بود آماده نيز او شد يزدان اتاق

 ههميش مثل. كردند حركت ورودي در سمت به و شده پياده بود رسانده فردگاه به را آنها كه آژانسي از.  شدند خارج خانه

 .كند دل زمين از زيادي تاخير با هواپيما

 .كردمي زمزمه لب زير داد، گوش اهنگي به و كرد متصل اسپيكر به را رنگش سفيد هدست يغما

 من واي من روياي شدي تو من دنياي يهمه من دلتنگياي تو

 من جاي تو جاي نمياد كسي تو چشماي رنگ تو هايخاطره منو

 اينجام من تو واسه عزيزم خواممي دنيا تموم قدر رو تو
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 تنهام خيلي كه برگرد بيا نه عشقم نميگم تو جز كسي به

 چيزم همه رو تو كنه دور تونهنمي ريزم يه چيزي كه عزيزم عزيزي انقدر

 عزيزي عزيزم من واسه احساسي خود خواصي جوره همه واستي كه خواستي تو

 چيزم همه رو تو كنه دور تونهنمي ريزم يه چيزي كه عزيزم عزيزي انقدر

 عزيزي عزيزم من واسه احساسي خود خواصي جوره همه واستي كه خواستي تو

 تو به ديگست چيز يه حسم من دستتو گيرممي چشمت تو چشم

 تو به ديوونست خوادتمي عشقت تو به پس و دلت نميدم من

 هست زندگيم تو سايت خوشحالم نفس هر تو خيالمي تو, تو

 بس و همين,  بس و همين خوادتمي قلبم ديگست چيز يه تو داشتن دوست

 چيزم همه رو تو كنه دور تونهنمي ريزم يه چيزي كه عزيزم عزيزي انقدر

 عزيزي عزيزم من واسه احساسي خود خواصي جوره همه واستي كه خواستي تو

 چيزم همه رو تو كنه دور تونهنمي ريزم يه چيزي كه عزيزم عزيزي انقدر

 عزيزي عزيزم من واسه احساسي خود خواصي جوره همه واستي كه خواستي تو

 طليسچي: عزيزي

*** 

.  تمنداش رو تحملش اصال من كه چيزي بود فرسا طاقت واقعا هوا گرماي.  كيش فرودگاه رسيديم كه بود ظهر نزديكاي

 رفتيم بود هكرد هماهنگ قبال ظاهرا بابا كه ماشيني با.  بود هم به شبيه خيلي خلقياتمون چون داشت رو نظر همين هم بابا
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 خواب هب اولمون روز.  بمونيم اونجا رو هفته يه اون قراربود كه خودمون سوئيت به رسيديم.  بود شيكي و بزرگ هتل.  هتل

 ولي يستن يادم دقيقش ساعت.  خوابيديم دوباره. هتل برگشتيم و زديم دوري يه شبش فقط گذشت هتل تو استراحت و

 وتاد سوئيت آخه.  اومدم بيرون خودم اتاق از و دادم بدنم به قوسي و كش.  شدم بيدار خواب از كه بود ظهر نزديک بازم

.  شد من اتاق كه كمد يه با نفره تک تخت يه يكي و كرد انتخاب رو اونجا بابا كه داشت دونفره تخت يكي داشت اتاق

 انامك بشم، هوش بي تعجب از بود نزديک ديدم رو خالي تخت وقتي و كردم حركت بابا اتاق سمت به كشان خميازه

 ديشب هك كوچيک، پذيرايي مبل جلوي عسلي رو از رو گوشيم شوكه.  بره جايي من به دادن خبر يا من بدون بابا نداشت

 .داد جواب كه بود نشده تموم اول بوق. گرفتم رو بابا يشماره و برداشتم بودم گذاشته اونجا

  شدي؟ بابايي؟بيدار سالم: بابا

 بابا؟ كجايين شما: من

 :گفت و خنديد بابا

 .من پيش بيا اون با دنبالت فرستممي نفرو يه االن هتلم، از بيرون من بابايي -

 كجايين؟ بگين شهمي: من

 .پيچيد گوشي تو صداش و گرفت رو گوشي كسي انگار يهو.  شدم ولو مبل روي و

 .بيا باهاش دنبالت فرستممي آرمانو االن عمو، منه پيش -

 خوبين؟ ارسالن، عمو سالم: من

 خوبي؟ تو خوبم، جان عمو سالم: ارسالن عمو

 . شدم شوكه بابا يهويي رفتن از راستش خوبم، بله: من

 زور به كرديم قبول مگه من، پيش بياد پاشه گفتم منم اينجايين گفت زدم زنگ داشتم كار بابات با راستش: ارسالن عمو

 . كردم راضيش
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 !بله: من

 . شو حاضر دنبالت فرستممي رو كوروش يا آرمان يا االن: ارسالن عمو

 : داد ادامه عمو بگم، نتونستم چيزي ولي شد هم در امقيافه كوروش اسم شنيدن با

 عمو؟ باشه -

 !؟ بابا دست بدين رو گوشي لحظه يه شهمي فقط چشم،: من

 .خداحافظ من از عزيزم باشه: ارسالن عمو

 .خداحافظ: من

 :پيچيد بابا صداي بندش پشت و

 دخترم؟ جانم -

 كردين؟ بود كاري چه اين بابا: من

 . هست نزديكترم تازه ساحل ريممي اينجا از بابايي، بيا پاشو توهم اومدم، زور به گفت كه عموت عزيزم:بابا

  برگردين تر زود شمام نميام، باشه كوروش كه جايي من: من

 . دنبالت فرستممي راننده يه االن نيست، خونه آرمانم اصال بيرون، رفتن آرام با كوروش: بابا

 ! برگردين ناهار از بعد شمام ام،نمي من بابا: من

 عزيزم؟ چرا: بابا

 ! ذارمنمي قدم باشه كوروش كه جايي من گفتم بابا: من

 .بيرون رفته نيست اينجا كه كوروش: بابا
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 . فعال بياين، ناهار از بعد نباشين، من نگران راستي خداحافظ، نميام من نيست مهم: من

 و شتمبرگ اتاق به.  كنه كوفتم هم رو هفته يه اون خواستمي پررو يپسره.  كردم قطع باشم جواب منتظر اينكه بدون و

 نزديک كه خريدي مركز سمت به پياده.  بيرون زدم هتل از و نشه گرمم كه پوشيدم نازک سفيد صورتي لباس دست يه

 ودب مهم برام خيلي بودن خنک اين خنک، و شيک البته صد و بزرگ پاساژ يه شدم پاساژ وارد.  كردم حركت بود هتل

 كردممي نگاه هارواسپرت كفش داشتم و ايستادم فروشي كفش يمغازه يه روبروي.  نداشتم رو گرما تحمل اصال چون

 . ندادم خبر اينا عزيز به اصال افتاد يادم تازه فرانک اسم ديدن با.  خورد زنگ گوشيم كه

 بله؟: من

 كني؟نمي باز رو در كجايي: فرانک

 خوبي؟ سالم: من

 كجايي؟ خوبي؟حاال سالم رفت، يادم معلم خانوم وا اِ: فرانک

 .نيستيم خونه خوبم، ممنون: من

 .دارم كارت ميام شب برم، پس آهان: فرانک

 .كيش اومديم ما راستش فرانک: من

 كيش؟: فرانک

 .آره: من

 . كردم حركت جلويي يمغازه سمت به و

 ! داشتم باهات كارمهمي نگفتي بهم چرا خب: فرانک

 داشتي؟ كارم چي حاال بدم، خبر بهتون رفت يادم شد يهويي اصال ببخشيد: من
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 :گفت ميزد موج صداش تو غم كه فرانک

 .گممي برگشتن بعد نيست مهم -

 !ديگه بگو: من

 . خداحافظ شه،نمي تلفن پشت: فرانک

 يدند مشغول و گذاشتم جيبم تو رو گوشي.  بود كرده قطع انداختم گوشي يصفحه به نگاهي كرد قطع حرفي بدون و

 . شدم ويترين لباساي

 .خانوم يغما به به -

 .خدا واي برگشتم،

 .  بياد جلو تا ايستادم منتظرش و بخشيدم لبام به لبخندي

 !ويال كنهمي دعوتتون كردم فكر اينجايين گفت بابا سالم،-

 . ديگه خب ولي كردن، دعوت و داشتن لطف ايشون بله سالم،: من

 :گفت و انداخت اطراف و دور به نگاهي

 تنهايي؟ -

 ! رفته عمو پيش بابا بله،: من

 ؟ نيستم كه مزاحم اهان، -

 تنهايي؟ فقط وجه، هيچ به نه: من

 طور؟ چه تنهام، آره -
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 .همينطوري هيچي: من

 بخري؟ خوايمي چيزي -

 ! رفت سر ام حوصله موند عمو پيش بابا اينكه نه بگردم، اومدم فقط نه: من

 ؟!كيفم خر حسابي امروز پس -

 : كردم زمزمه و كردم نگاش سوالي

 طور؟ چه -

 . بگرديم بريم تنهام، و رفته سر ام حوصله منم آخه -

 . خوبيه پيشنهاد: من

 . بريم بزن قبوله پس-

 . افتاديم راه پاساژ خروجي در سمت به هم با و

 ويال؟ نرفتي چرا تو -

 . دونيمي خودت نظرم به: من

 كوروش؟ -

 .اهوم: من

 ! كن فراموشش -

 .زدم پوزخندي

 !كنم فراموشش بخوام حاال كه نكردم فكر بهش هم وقت هيچ نبود، مهم برام اول از اصال اون آرمان،: من
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 ! خوشحالم: آرمان

 : گفت كه كردم نگاهي سوالي

 .كنن نامزد خوانمي -

 كيا؟: من

 ... و كوروش: آرمان

 .نگفت چيزي و

 كنه؟ نامزد كي با خوادمي كوروش: من

 . آرام با: آرمان

 اهاشب بشه حاضر ديدمي من به نسبت رو كوروش يعالقه وقتي بود ممكن طور چه ايستاد قلبم آرام اسم شنيدن با

 . كنه ازدواج

 ايستادي؟ چرا: آرمان

 . كردم نگاهش شوكه

 شه؟ كوروش نامزد خواد مي آرام واقعا: من

 : گفت و ايستاد روبروم آرمان

 كني؟مي فكر كوروش به تو نكنه خب، آره: 

 ... كه حالي در شده حاضر طور چه آرام ولي نه، نه: من

 :گفت حرفمو وسط پريد
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 .شه كوروش زن خوادمي اون گرفته، رو تصميمش آرام ولي كردم تعجب خيلي منم بگي، خوايمي چي دونممي: 

 :گفتم و افتادم راه كنارش عميق نفسي با

  شن، خوشبخت اميدوارم -

 يغما؟: آرمان

 هوم؟: من

 اشتهد آرام با نامزدي براي ديگه دليل يه كوروش ترسممي ولي نداشتي، كوروش به ايعالقه هيچ تو دونممي من: آرمان

 .باشه

 بگيره؟ منو حال خوادمي اينه منظورت: من

 .اهوم: آرمان

 :گفتم و ايستادم اشسينه به سينه

 . ندارم خواهرت زندگي براي تهديدي هيچ من نباش خواهرت زندگي نگران آرمان-

 .نبود اين منظورم ديونه، حرفيه چه اين: آرمان

 ديدي؟ منو اتفاقي تو راسي بزنم، حرف موردش در خوامنمي ديگه كن ولش بود كه چي هر منظورت: من

  .ديدم رو تو اتفاقي گشتممي همينجا داشتم منم شد، پشيمون بعدش ولي دنبالت بيام زد زنگ بابا اره،: آرمان

 .اهوم: من

 .بودمت نديده كه بود وقت خيلي: آرمان

 .اهوم: من
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 بگي؟ اهوم جز به چيزي خواينمي: آرمان

 :گفتم و زدم لبخندي

 ؟ آخه بگم چي-

 كردي؟ كارا چي نديديم، رو هم كه سالي يه اين تو خودت از: آرمان

 . خوندم درس فقط نكردم خاصي كار هيچي: من

 . روانشناس خانوم بله،: آرمان

 . ميمره بدونم گفتمي و كردمي عاشقي ادعاي كه بودم كوروشي از تر راحت آرمان با.  خنديديم و

 ...راستي: آرمان

 . نشستيم نيمكتي رو پارک تو و انداختم بهش نگاهي نيم

 . واقعا متاسفم يزدان عمو بيماري درمورد: آرمان

 : گفتم شدمي شنيده زور به كه صدايي با

 شه؟نمي بد بيمارستان تو حالش -

 .شه خوب زودتر اميدوارم نه، خيلي يعني نه،: آرمان

 ! شهنمي: من

 . برگشت سمتم به

 چي؟ يعني: آرمان

 .نيست پيشمون دوماه از بيشتر گفته دكترش: من
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 . شهمي موفق بجنگه بيماريش با بخواد اگه ايهاراده با آدم عمو نزن، رو حرف اين: آرمان

 . شهنمي ولي خوادمي: من

 طور؟ چه: آرمان

 . كرد كاري شهنمي رسيده، اوج به بيماريش: من

 . متاسفم واقعا: آرمان

 نفس كردم پيدا فرصتي من و شد بلند آرمان زنگ صداي.  دادم تكون سري فقط و نداد بهم زدن حرف ياجازه بغض

 . شم آروم تا بكشم عميقي

 برام رو شهتل آدرس باشه، نمياد؟خب نگفتين مگه بيارمش؟ برم ندارم، ايفاصله ويال تا نه بيرونم، آره بابا، جانم: آرمان

 . خداحافظ چشم، كنم،مي راضيش ؟باشه نيومده كه كوروش بفرستين،

 . خنديد

 شد؟ چي: من

 .ويال بريم كنم راضيت كردن مامورم: آرمان

 !؟ نه واي: من

 .بايد بياي، بايد: آرمان

 !آرمان؟: من

 جونم؟: آرمان

 :گفت گفته چي شد متوجه تازه انگار كه خودشم نگفتم چيزي
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 . ندارم كشي ناز حوصله من ديگه، بريم پاشو-

 از راهاك با ويال، رسيديم.  نبود ارسالن عمو ي ويال و هتل بين زيادي يفاصله.  شدم آرمان سياه ماشين سوار ناچار به

 كرد،يم قراري بي بدجور سينه تو قلبم چرا دونمنمي.  افتادم راه ويال رنگ كرم بزرگ در سمت به و شدم پياده ماشين

 : كرد زمزمه گوشم زير صدايي بيافتم، كه االنه همين كردممي حس و لرزيدمي دستام

 خانومي؟ شده چيزي-

 ديدم؟مي رو كوروش دوباره بايد چرا كرد؟مي رو هاكار اين داشت چرا.  برگشتم سمتش به

  چي؟: من

 :گفت و زد مرموزي لبخند

 شده؟ چيزي گممي -

 ! نه: من

 !مطمئني؟: آرمان

 يزم دور مريم خاله و محسن عمو ياضافه به ارسالن عمو و بابا.  شديم حياط وارد و دادم تكون تاييد ينشونه به سري

 . بودند نشسته رنگي سفيد

 موع همين براي.  داشت ساله بيست عمري دوستيشون و بودن صميمي هايدوست بابا با محسن عمو و ارسالن عمو

 :گفتم آروم و ايستادم مريم خاله صندلي كنار حال بي.  كردممي صداشون

 !سالم-

 : كرد بغلم و شد بلند جا از خاله

 خاله؟ خوبي عزيزم سالم-
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 . مرسي: من

 بابايي؟ شده چيزي: بابا

 .  شد نمايان بود ايستاده ميز پشت كه بابا نگران يچهره جاش به و رفت كنار خاله

 !نيست چيزي! نه: من

 !بابايي پريده رنگت: بابا

 .نيست چيزي: من

 : دادم ادامه خاله به رو و

 ! كنهمي درد خيلي سرم بدين؟ بهم مسكن قرص يه شهمي ببخشيد ؟!خاله-

 :گفت و گرفت رو دستم خاله

 .بياد جا حالت كه كن استراحت ربعي يه تو، بريم بيا عزيزم-

 هي با داشت دونفره تخت يه.  شديم پايين يطبقه هاياتاق از يكي وارد.  نداد بهم زدن حرف مجال و كشيد رو دستم

.  كشيدم دراز تخت روي و گذاشتم لباس كمد كنار آرايش ميز روي رو كيفم قرص خوردن بدون. لباس براي ساده كمد

 . داشتم احتياج خواب اون به واقعا انگار رفتم عميقي خواب به شد بسته كه چشمام

*** 

 :راوي

 دست.  نشست تخت روي كنارش و انداخت بود خوابيده معصوميت با تخت روي كه كسي به نگاهي.  شد اتاق وارد

 . زدن حرف به كرد شروع آرام آرام و گرفت اشمردانه و زمخت انگشتان بين را اشدخترانه و ظريف



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 39 

 وستد بخواد كه نمونده زندگي ديگه االن بودي، قبال بودي، يعني زندگيمي، ادم ترين داشتني دوست چيه؟ دونيمي -

 كه نيم باشه، جلوت من يمرده ديگه روز چند قراره نمونده، برام زندگي تو بي يغما مونده؟ باشي، تو ترينش داشتني

 نفيتم جواب با خبريه، كردي فكر اتم ديونه ديدي كردي، ناز دارم دوستت ديدي. نيستم كه مني رفتم، كه مني مُردم،

 من به تري هيزمِ هيچ آرام بريزه، بهم تو خاطر به رو ديگه دختر يه زندگيِ قراره كه رحمبي سنگدلِ يه به كردي تبديلم

 فرت،ن به كردي تبديل رو عشقم يغما كردي، داغونم تو كردي، بد تو ولي كنم، بدبختش اينطوري بخوام كه نفروخته

 از قبل اما تم،نيس قبلي كوروش اون ديگه من بعد به اين از بيني،مي حاال گيرم،مي ازت رو قلبم انتقام مياره، انتقام نفرت

 وبخ حس كنم، درک رو عشق حس بار يه فقط بار، يه خواممي بريزم انتقامم هايشعله رو بيشتري نفرت نفت اينكه

 . رو بودن عاشق

 از توانستمي كه بود ايــوسه بـ آخرين و اولين اين شايد.  كاشت يغما يگونه روي به ايــوسه بـ و كرد خم آرامسر

 !نه هم شايد اما باشد داشته يادگار به عشقش

 خواب گرمِ آغوشِ در غرق همچنان يغما.  شد خارج اتاق از بعد، يدقيقه پنچ براي ميز روي ساعتِ هشدار تنظيم از بعد

 خارج اتاق از و كرد مرتب سر روي را شالش.  برخاست جا از و كشيد ايخميازه.  شد بلند ساعت ناهنجار صداي كه بود

 حدسش شد پذيرايي وارد. برود سمت آن به بايد زد حدس كه آمدمي صداهايي پذيرايي از.  كرد اطراف به نگاهي. شد

 .نشست مبل روي آرمان كنار.  بود درست

 عزيز؟ خوابيدي خوب: مريم

 .مرسي بله: يغما

 .گلم كنممي خواهش: مريم

 جان؟ خاله خوبه حالت -

 .ايستاد آرمان و آرام مادر ساغر روي و چرخيد نگاهش

 خوبين؟ شما.خوبم جون خاله بله: يغما
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 . عزيزم ممنون: ساغر

 :گفت آرامش با و كرد يزدان روبه

 بريم؟ خوايمنمي بابايي-

 .مونينمي اينجا شبم تازه عمو؟ كجا: ارسالن

 :گفت ارسالن به رو و انداخت يزدان به اعتراض معني به نگاهي

 . ديگه بريم بريم،بابايي بايد دارم كار هتل من جان عمو نه: 

 هان؟ برين، ناهار بدون ذاريمنمي كه ما: محسن

 بياين؟ لحظه چند شهمي بابا: يغما

 .دخترم باشه: يزدان

 .افتادند راه حياط سمت به دو هر و

 بمونين؟ خواينمي چيو چي بابايي؟: يغما

 .ايستادند هم روبروي

 . بده گير خوادمي آخر تا نمونيم شناسي،مي كه رو ارسالنت عمو بابايي: يزدان

 . باشم گفته نيستم بمون اينجا من: يغما

 . ديگه امشبه همين: يزدان

 ! نه: يغما

 .ديگه نكن لج بابايي، اِ: يزدان
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 !عمرا بمونم اينجا شبو خواينمي من از االن بذارم، اينجا پامو نبودم حاضر من: يغما

 خب؟ مونيممي اينجا امشبو ما كنه،مي گوش منم حرف كنه، گوش حرف دخترم: يزدان

 بابا؟: يغما

 .نكن لج بابا، بي بابا: يزدان

 اه: يغما

*** 

 نظر به غمگين بسيار و ناراحت هم باز گفته دروغ او به فرهاد فهميد اينكه از بعد حتي.  شدمي شب زور به روزش

 انهكودك هايبازي براي بود تنگ دلش. كند كاري توانستنمي و سوختمي عشق اتش در زغالي مانند دلش. رسيدمي

 هاينشستن هم كنار و شدن جمع هم دور براي بود تنگ دلش هفته، آخر هايبازي آب و الكي هايبيداد و داد براي شان،

 دل با بود كرده چه او داشتن، دوست و بودن عاشق تنگ خنديدن، تنگ سرزنده، و شاد هايزدن حرف و گاه بي و گاه

 د؟رزيومي عشق او به خالصانه و عاشقانه كه كسي با بود كرده چه داشت؟مي دوستش دنيا همه ياندازه به كه دختري

 .زدمي او بودن زنده اميد به فقط كه را قلبي بود شكسته بود، شكسته او آري

 سر شديم نزديک او به كه سابين سمت به نامعلوم اينقطه از را اشجنگلي نگاه و فرستاد بيرون به مانند آه را نفسش

 :گفت فرانسوي يلهجه همان با و نشست عسلي روي ايگهواره صندلي تک كنار بلند، قد و الغراندام پسري.  داد

  پسر؟ خوبي -

  

 .ايران برم بايد سابين، نيستم خوب نه،-

 چي؟ كارت پس بشه؟ چي كه ايران بري خوايمي وضعيت اين تو شدي؟االن ديونه: سابين

 . دارم اونجا مهمتري كار من نيس، مهم -
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 ات؟ آينده از مهمتر كاري!! فرهان: سابين

 .شد سابين عسلي چشمان به خيره و نشست صاف

 .اونجاست من زندگي اونجاست، من يآينده سابين: فرهان

 .ايران برگردي و كني پيدا رو اتآينده راه بايد اينجا ولي اينجاست، ات آينده گهنمي هم كسي خب: سابين

 .شممي ديونه دارم برم بايد سابين، تونمنمي تونم،نمي: فرهان

 .ايستاد اش خانه كوچک پذيرايي قدي يپنجره كنار و شد بلند جا از بالفاصله و

 . بري نبايد بدي، هدر رو كشيديم االن تا كه زحمتايي ذارمنمي من: سابين

 بگيرتش؟ ازم نرسيده راه از نفر يه بشه؟ چي كه نرم: فرهان

 .زد اش شانه به دستي و ايستاد پشتش سابين

 فرهان؟ زنيمي حرف كي مورد در: سابين

 . ماندمي پنهان او دل در راز اين ايران به برگشتنش تا بايد گفت،مي سابين به چيزي نبايد او

 !زنيممي حرف بعدا بود ايديگه چيز منظورم هيچكس،: فرهان

 .شستن مبل روي سابين كنار و كرد پر قهوه غليظ مايع از را طاليي دار طرح فنجانهاي. افتاد راه به اشپزخانه سمت به و

 ! ببينه تورو خواستمي ژاكلين: سابين

 :گفت گرفته صدايي با و كشيد فنجان يلبه روي را اياشاره انگشت

 چي؟ براي -

 ! بزنه حرف باهات خواستمي: سابين
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 بشه؟ چي كه: فرهان

 . كرده پيدا ايعالقه تو به نسبت ژاكلين كنممي احساس كنم،مي احساس من،: سابين

 .نشاند هايشلب روي پوزخندي و شد خيره نامعلومي ينقطه به خاصي العمل عكس بدون

 داري؟ عالقه كسي به تو فرهان: سابين

 .كن تمومش: فرهان

 !بگو داري عالقه اگه خو؟ چرا: سابين

 :گفت فارسي زبان به فرهان

 !زندگيم كل شده كه يكي خوام،مي رو يكي اره-

 :گفت و دوخت فرهان به را نگاهش تعجب با سابين

 ميگي؟ داري چي -

 :گفت فرانسوي به فرهان

 ؟ شهمي تموم كي كارش شركته اين نيس، مهم هيچي -

 ! كشهمي طول ماهي يه: سابين

 .داد لم مبل گاه تكيه به دوباره و گذاشت ميز روي را اش قهوه فنجان

 !خيلي سابين ديره خيلي ماه يه: فرهان

 بپرسم؟ سوال يه: سابين

 :گفت و انداخت سابين به نگاهي نيم
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 .بپرس اره-

 كيه؟ دختر اون: سابين

 يكوتاه مكث از بعد. شد متوقف يغما عكس روي و چرخيد فرهان سبز چشمان.كرد اشاره مبل كنار عسلي به سر با و

 :گفت

 بدوني؟ خوايمي چي برا -

 :گفت و نشست فرهان به رو خاصي فرم با دهد توضيح را چيزي خواستمي انگار كه سابين

 سيدمپر زندگيت مورد در وقت هر دوستيم، باهم كه نيمه و سال سه نزديكه و اينجا اومدي چهارساله االن فرهان، ببين -

 خواهرت دختر اين ولي گفتي، چيزايي يه مادرتم و پدر مورد در زدي، حرف فرهاد برادرت و فرانک خواهرت مورد در فقط

 ؟ندارم رازاتو و دلها و درد ارزش من يعني كيه؟ عالقمندي بهش كه كسي بدونم خواممي صميميتم، دوست من نيس،

 هم يگهد نفر يه با اينكه به برسه چه زنمنمي حرف يغما مورد در خودمم با من سابين، نيست نداشتن ارزش بحث: فرهان

  بذارم، ميون در

 يغما؟: سابين

 نكهاي تا بوديم عالقمند بهم شده، بزرگ ما يخونه تو ولي امه،عمه دختر عسليه، رو عكسش كه دختري همون آره: فرهان

 االب سر هايجواب يا دادنمي جواب يا زدممي زنگ بهش مدتي يه شد، دلخور خيلي ازم يغما و اينجا بيام شدم مجبور من

 .كشيدمي عذاب اونطوري چون نزنم زنگ بهش كرد خواهش ازم آخر بار اينكه تا داد،مي

 !بودي كرده داغون رو خونه كه روزم اون تازگيا، شدي مرموز زني؟نمي حرف واضح چرا فرهان: سابين

 اطرافيانم از گممي كه اينايي راستش بود، اومده دنيا به تازه فرانک و بود سالش سه فرهاد بود، سالم چهار: فرهان

 ولي بود چهارسالم درسته يادمه خوب رو روز اون زهرام، عمه مرگ روز چيز، يه جز يه اد،نمي يادم خاصي چيز شنيدم

 .دارمش خاطر به بازم
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*** 

 كيه؟ اين مامان! مامان: من

 .كردم اشاره بود مامانم بغل تو كه يغما به دست با و

  زهراست، عمه دختر: مامان

 آوردين؟ چي واسه اينو ديگه داشتيم هاني ني اين از يكي خودمون كه ما ؟!مامان: من

 .ماماني كنه بازي خودمون ني ني با آورديم: مامان

 . بخوابيم ذارهنمي شبا ديگه بود، بس ما واسه يكي همون! مامان؟: من

 :گفت و زد زانو كنارم مامان

 حال هك وقتي تا ناراحته، زهرا عمه رفتن بابت يزدانم عمو گرده،نمي بر هم ديگه خدا، پيش رفته زهرا عمه ماماني ببين -

 خب؟ مونهمي ما خونه كوچولو ني ني اين بشه خوب يزدان عمو

 زهره؟ عمه به ندادينش چرا: من

 نيس؟ مشكلي ناراحته، زهرا عمه رفتن بابت ام زهره عمه خب ماماني:مامان

 بخوابه؟ قراره كجا: من

 خودمون، ني ني پيش: مامان

 !كوشولوئه خيلي اين آخه: من

 :گفت و كشيد محكم لپمو مامان

 ؟ كن بازي داداشت با اتاقت تو برو بدو نداره، اشكال بشم، پسرم قربون: 
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 !مامان؟: من

 " اتاقت تو برو پسرم برو: مامان

*** 

 به نسبت رو همه توجه فرانک مثل اونم كردممي حس بودم ناراحت مونخونه به كوچولو ني ني اون اومدن از روز اون

 اينا اش عمه يخونه هم زهره عمه هايبچه ضحي و رضا مونه،مي كاله بي سرم كه منم اين و كنهمي جلب خودش

 كه كوچولو ني ني اون هنوز اما شون،خونه برگشتن و برگشت عادي حالت به زهره عمه حال كه مدت يه تا موندنمي

 وجهمت هنوز من اما داشت وجود خاصي تفاوت يه يغما و فرانک بين هميشه بود، ما يخونه بودن گذاشته يغما رو اسمش

 مامان بودرو من مامان كه اشزندايي بود، ما يخونه همچنان يغما و گذشت سال دوازده چيه، خاص تفاوت اون نبودم

 رد،ك رفتن عزم كم كم و شد ساله دوازده بيشتر، يكم شايد داشت، دوست اونو ماها ياندازه مامانم زد،مي صدا نسترن

 کفران و يغما هايبيداد و داد بدون ولي گذشت خوش ما به خيلي اينكه با ماه، مرداد هفدهم بود تولدش روز رفت كه روي

 هايكل كل فرهاد بود، داده دست از بازيشوهم فرانک بودند، ناراحت همه بلكه من تنها نه بود، سخت همه براي خوابيدن

 بش اون نداشتن، ما از بهتر حالي كه هم بابا و مامان كنه، كل كل باهاش كه نبود كسي ديگه چون نداشت اشوروزه هر

 كنهمي كار چي داره االن يغما اينكه به داشتن همه و نبود صدايي بودن، خودشون هاياتاق تو همه ولي بوديم بيدار همه

 مجبور من اينكه تا داشتم بهش نسبت رو خاص حس اون همچنان من و گذشت هم ديگه سال شش كردند،مي فكر

 و بودن دلخور كنم، رها اونجا دارم دوستش دونستمي خودشم كه رو يغما و اينجا بيام كاريم يسابقه براي شدم

 .فتگر باال بحثمون ماه يک از بعد اينكه تا زدم،مي زنگ بهش روز هر كردم،مي دركش منم بود طبيعي شدنش ناراحت

*** 

 ميگي؟ چي فرهان: يغما

 چي؟ يعني يغما: من

 زني؟مي زنگ هي كه خوايمي چي گممي: يغما
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 چيه؟ حرفا اين يغما، گيمي داري چي: من

 شتربي كه بشه؟ چي كه زنيمي زنگ بهم داري روز هر بعد ايران برگردي خواينمي و رفتي گذاشتي ماه يک فرهان: يغما

 ببينمش؟ و باشه چشمم جلو اشتباهم بيشتر بدي؟كه زجرم بيشتر كه بكشم؟ عذاب

 ؟! يغما: من

 .نزن زنگ من به ديگه دارم خواهش يه فقط نگو، هيچي فرهان آقا: يغما

 .بودم آورده خودم با پيش ماه يه كه عكسي يه همون و موندم من كرد، قطع رو گوشي جمله اين با و

*** 

 گرفتم رو ميممتص اونوري، يا اينوري يا:گفتم خودم با اينكه تا گرفتممي نتيجه كمتر كردممي تالش بيشتر هرچه هم اينجا

 يشپ وقت چند اينكه تا يک، پايه وكيل يه موفق، مرد يه بودم شده و دادممي انجام سرهم پشت كارامو اينجا موندم و

 رو هخون شد، سياه روزگارم منم داده، مثبت جواب گفت بهم شوخي به خودم از تراحمق برادر كنه، ازدواج خوادمي شنيدم

 .ديدي كه چيزايي همين و شكستم رو آينه كردم، داغون

 !ستودنيه عشقت: سابين

 !نديدي؟ عشق پس: فرهان

 . هبريز بهم اونطوري ازدواجش خاطر به بخواد و باشه دختر عاشق چهارسال پسري بودم نديده حاال تا واقعا نه: سابين

 مآرو كه هم جايي تنها شه،مي خالصه اش بچه و زن به عشق تو ايروني مرد نشيا،ولي ناراحت گممي چيزي يه: فرهان

 به ان،خودكف همه جورايي يه نداره، جايي خانواده اين شما فرهنگ تو ببخشيدا ولي ساخته، زنش با كه ايهخونه گيرهمي

  اوردين در رو شورش ديگه شماها ولي نيست، بدي چيز خودكفايي و بودن مستقل من نظر

 . موافقم: سابين

 . باشي نشده ناراحت اميدوارم: فرهان
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 بپرسم؟ ديگه سوال يه كردي، لهمون فقط چرا، ناراحت بابا نه: سابين

 !بپرس: فرهان

 و عاشقشي واقعا اگه كه كردي فكر اين به حاال تا ضمن كني؟در عاشقش خوايمي طوري چه ايران برگشتي: سابين

 كني؟مي زندگي بدونش داري كه ساله چهار طوري چه داري دوسش

*** 

 هر. كردندمي حركت آرام يغما و آرمان بندش پشت و بودند پيشرو آرام و كوروش.  شدند خارج ويال بزرگ در از هم با

 ،واش آمده وجود به تازه عشق فكر در آرام كند، عوض را كنوني وضع بايد چگونه اينكه فكر در آرمان. بود فكري در كس

 . يدانديشمي آنها پرورش به و داشت سر در را خود پليد هاينقشه همچنان كه بود كوروش اين اما بود، فكري در نيز يغما

 يغما؟: آرمان

 !بله: يغما

 . بزنيم حرف چيزي يه مورد در خواممي: آرمان

 شب سياهي در سفيد و كامل ماه، قرص.  دوخت خليج درخشان فانوس به را اشعسلي نگاه آرمان به نگاهي نيم با و

 . بود ساخته آب روي خود از نقشي و درخشيدمي

 مورد؟ در: يغما

 !كلي: آرمان

 !شنوممي خب: يغما

 !؟ كنيم شروع كوروش و آرام از اولش: آرمان

 . كرد خوش جا لبش روي پوزخندي
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 نداري؟ كوروش به حسي هيچ تو: آرمان

 . باشه راحت خيالت پس نيستم خواهرت زندگي براي تهديدي هيچ من گفتم هم صبح من آرمان: يغما

 .شنونمي آرومتر يكم: آرمان

 .اهوم: يغما

 .بدونم كوروش به نسبت رو حست خواممي نيس، آرام بحث اصال نه: آرمان

 هب ساله چهار كه همينه براي بيام كنار اخالقا اون با تونمنمي من شناسي،مي بدشم اخالقاي رفيقشي، تو: يغما

 . دممي رد جواب پيشنهادش

 اد؟نمي خوشت اخالقش كدوم از: آرمان

 بپرسم؟ سوال يه: يغما

 !اهوم: آرمان

 برسي؟ كجا به سواال اين با خوايمي: يغما

 :گفت و ايستاد اش سينه به سينه هم آرمان. ايستاد

 شيم؟ دور اينا آرام از يكم شهمي گفتم، بهت دليلشو بعدا شايد بدونم، اينارو خواممي راستش-

 كي؟ يعني بعدا؟: يغما

 . ور اين بيا! بعدا همون: آرمان

 .كرد حركت او سر پشت هم يغما كه افتاد راه به كوروش و آرام مخالف سمت به و

 !ندادي رو سوالم جواب: آرمان
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 غير من برا اين كنه،مي كار چي داره فهمهنمي اصال عصبانيتش موقع ضمن در شه،مي عصبي زود خيلي كوروش: يغما

 ! تحمله قابل

 !همين؟ فقط: آرمان

 .داره خوبم چيزاي كنارش در ولي داره هم ايديگه بد اخالقاي خيلي نه: يغما

 بزني؟ مثال برام كدوم هر از شهمي: آرمان

 :گفت و انداخت آرمان به تعجب روي از نگاهي

 هباش نداشته عشق يا محبت اگه حتي كنهمي فكر اون نيست، كه حالي در پوله، چي همه كنهمي حس كوروش آره، -

 چيزي ابر هميشه داره، هم زيادي خوب اخالقاي نيس، اينطور من برا حداقل نيست، اينطور اما كنه، زندگي پول با تونهمي

 .مهربونه حد از بيش وقتا خيلي يا ستپايه خوايمي كه

 يغما؟ هوم،: آرمان

 بله؟: يغما

 هميناست؟ ردت جواب دليل: آرمان

 .نداره وجود دلم تو بهش نسبت كه عشقي اينا از مهمتر: يغما

 هيچي؟: آرمان

 .هيچي آره: يغما

 بگم؟ ديگه چيز يه: آرمان

 :گفت و كرد كوتاهي يخنده تک

 . بگي خوايمي كه هست حرفا خيلي اينكه مثل آره-
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 .دارم حرف خيلي آره: آرمان

 .شنوممي بگو: يغما

 كردي؟مي انتخاب رو كي پسرا بين بود، دخترا يعهده به رفتن خواستگاري كن فرض: آرمان

 .نكردم فكر بهش تاحاال ولي جالبه،: يغما

 .كردندمي اجبارش دل و فرهان كه بود هاييدروغ همان جز هم اين و

 واقعا؟: آرمان

 .واقعا آره،: يغما

 .داري عالقه فرهان به تو گهمي كوروش ولي: آرمان

 .گهمي چرت: يغما

 واقعا؟: آرمان

 آرمان؟ كني تمومش شهمي: يغما

 . شدي ناراحت اگه ببخشيد: آرمان

 .  بود گرفته فرهان اسم آمدن از دوباره دلش نگفت چيزي

*** 

 اشتهگذ سر پشت خوبي حال با را روز چند اين نازنينش پدر كنار در يغما.  گذشت رفتن ساحل و كردن خريد به آخر روز

 يشانه به را سرش. بيانديشد قيمتش گران لباس كثيفي به كه»آ بي نشست ساحل زيباي هايماسه روي يزدان كنار. بود

 :گفت آرام و داد تكيه پدر ستبر
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 !بابا -

 :داد پاسخ ناپذيرش وصف مهرباني همان با او، مهربان صداي جواب در و كرد نوازش را لوسش دخترک يزدان

 بابا؟ جان -

 بگم؟ چيزي يه تونممي: يغما

 بگي؟ نتوني چرا بابايي آره: يزدان

 كرد؟مي درد بدنتون صبح: يغما

 .كردنمي درد بابايي نه: يزدان

 گرفتين؟ درد سر شدين دماغ خون: يغما

 . كوچولو يه: يزدان

 ؟ خوبه حالتون شدين، دماغ خون كه ديروزم: يغما

 .عزيزم عاليه حالم كردم بغلش و نشستم دخترم كنار وقتي: يزدان

 بابايي؟: يغما

 جونم؟: يزدان

 .داد تكيه او به كامال و كرد نزديكتر يزدان به را خودش

 .دارم دوستتون خيلي: يغما

 . دخترم دارم دوستت منم: يزدان

 بابا؟: يغما
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 :داد جواب زدمي موج آن در خنده هايرگه كه صدايي با

 خوشگلم؟ جانم عزيزم؟ جانم -

 نذارين؟ تنهام شهمي: يغما

 . بذارم تنهات تونمنمي دنيامي همه تو منه، دست كه جايي تا: يزدان

 دين؟مي قول: يغما

 . دخترم،قول دممي قول: يزدان

 بابايي؟: يغما

 ؟ كرده گير بابا تو سوزنت: يزدان

 بابا؟: يغما

 جانم؟: يزدان

 كنم؟ كار چي نيستين وقتي: يغما

 . ريخت يزدان پيراهن درياي به و شد جاري هايشچشم از اشک رود. شد خيس سفيدش هايگونه

 رو ما نره يادت كن، خيرات برامون بخون، فاتحه برامون قبرم سر بيا نيستم، كنارت ديگه وقتي رفتم، وقتي بابايي،: يزدان

 بابايي؟

 .دلتنگشم بد امشب ولي نديدمش وقت هيچ اينكه با شده، تنگ مامان برا دلم: يغما

 . شده نوشته اينطوري سرنوشته، ولي شده، تنگ دخترش براي دلش هم زهرا مطمئنم: يزدان

 كردم؟مي كار چي دونينمي موقع اون بنويسم، سر از رو شوم سرنوشت اين تونستممي كاش: يغما
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 كردي؟مي كار چي: يزدان

 .دوخت چشم دريا به و شد جا جابه كمي

 مكانيک، رهآ مكانيک، يه نه، كارمند اصال نه يا ساده، كارمند يه نبودين، پزشک شما نوشتممي من كه سرنوشتي تو: يغما

 تايي هس شبا كه نوشتممي كردين،مي كار مامانم و من خاطر به شب تا صبح از كه نوشتممي ساده مكانيک يه رو شما

 خودم ين،گشتمي بر كه شبا نوشتممي خورديم،مي رو تجمالتمون بي و ساده شام و نشستيممي زمين روي سفره يه دور

 هربونم مادر يه شكست، غيرقابل و بودم محكم بود، كرده كوهم پدرم نبودم لوس انقدر كردم،مي باز رو هاتونكفش بند

 پر برام رو مامان جاي شما من داستان تو بافت،مي رو موهام گفتمي قصه برام شبا كه بود، كنارم هميشه كه داشتم

 نسج از پدر يه بودين، پدر فقط شما بردين،نمي خريد تنهايي رو من شما كردين،نمي شونه موهامو شما كردين،نمي

 .بودين سالم شما بود، مامان ولي شدمي سخت يكم زندگيمون موقع اون شايد بابايي، مقاومت،

 رويايي همچون دخترش واقعا كه كردمي فكر اين به يزدان گذشت، سكوت در كمي نداد، او به دادن ادامه ياجازه بغض

 .كرد پاره را افكارش يرشته يغما صداي كه خواهد؟نمي پول دخترش تک يعني كه كردمي فكر اين به دارد؟ سر در

 بابايي؟: يغما

 جونم؟: يزدان

 دين،نمي جواب وقت هيچ شما و پرسممي سوالو اين هميشه من رين؟نمي اتونخانواده پيش وقت هيچ چرا: يغما

 و يعروس تو اونم ديدم رو شما يخانواده دوبار فقط اما سالمه دو و بيست بدين، جواب سوالم به اينبار كنممي خواهش

 اينارو گيرن؟نمي ازتون سراغ يه بده حالتون كه االن نيستن؟چرا پيشتون اونا االن چرا بابايي رفتيم،مي بايد كه مجلسي

 . بگين بهم

 جواب كه خوبيه فرصت پرسيدي خودت كه االن بزنم، حرف باهات مناسب فرصت يه تو خواستممي اتفاقا: يزدان

 مدت هي شديم، آشنا باهم ات مجتبي دايي مراسم تو ما گفتم، بهت مامانت با آشناييم مورد در قبال بدوني، رو سواالت

 ميمتص بعدش ماه سه يا دو اينكه تا بود، وقاري با و نجيب دختر بود، مجتبي خواهر پيش فكرم شب هر ولي گذشت،

 با كه فرداش ولي نه، گفتممي دادنمي نشونم دختري هر روز اون تا چون كرد استقبال اولش بزنم، حرف مامانم با گرفتم
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 ضعو من ازدواج به نسبت انقد شبه يه مامان رفتار اينكه از كردم تعجب كرد، مخالفت شدت به بود زده حرف جون آقا

 .بود شده

*** 

 شده چي ناال هستن، هم خوبي يخانواده اتفاقا نگفتي باشه؟مگه نگفتين ديشب همين مگه شما؟ گينمي دارين چي: من

 شده؟ رو اون به رو اين از نظرتون

 :گفت و ايستاد كنارم مامان

 چسبب و نكن كوک مخالف ساز پس مونه،مي حرفش سر ميگه چيزي يه وقتي دونيمي خودتم كنهنمي قبول جونت آقا-

 . درست به

 نه؟ ينگمي امروز بگيرم، زن كردينمي التماسم ديروز تا طور چه: گفتم بلند صداي با و رفتم پنچره سمت به عصبي

 . دختري هر با نه ولي كني، ازدواج تو داريم دوست ما: مامان

 :زدم داد و برگشتم سمتش به

 چشه؟ اون مگه -

 اينو؟ فهمينمي چرا داره قلبي بيماري اون: مامان

 بهم رو خونه اين ساالري مرد من كنم،مي ازدواج باهاش دارم، دوستش من مريضه نيست مهم نيست، مهم: من

 .كنم ازدواج زهرا با بايد من مامان، رمنمي زور حرف بار زير من ريزم،مي

 .شدم روبرو جون آقا با كه خونه رفتم فرداشم موندم، دوستام از يكي يخونه تو شب اون بيرون، زدم خونه از و

 بودي؟ گوري كدوم ديشب: بابا

 . بپرسين بزنين زنگ ديشب همون خواستينمي: من
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 بودي؟ كجا ديشب بده جواب نكن، جوابي حاضر من براي: بابا

 مهمه؟ شما برا مگه: من

 تو؟ شدي اينطوري چرا يزدان مهمه، كه معلومه: بابا

 .دادممي نجات رو خودم بود شده كه بارم يک براي بايد ايستادم، روبروش

 چشم گفتم نبوده حقم اگه حتي گفتين هرچي رقصيدم، شما ساز به سال هشت و بيست من من، بابا، ببينين: من

 . رمنمي زور حرف زير من اينبار ولي واجبه، احترامتون ترينبزرگ

 دختري خاطر به فهميدم اومدم، خودم به گذاشتم، صورتم روي رو دستم شد، داغ صورتم طرف يه شد، تموم كه امجمله

 . خوردم جانانه سيلي يه دارم دوستش كه

 ونهخ اين ساالري مرد چرت قانون اين من شدم، بزرگ تو دست زير كه كسي يزدانم، من مفيدي، مجيد حاج ببين: من

  نرسم، دارم دوستش كه دختري به بشين باعث شما ذارمنمي من زنم،مي بهم رو

 رو شب دوباره بيرون، زدم خونه از حال اين با ولي كردمي درد بدنم خوردم، جونم آقا همون يا بابا از بدي كتک روز اون

 .حجت اتمام واسه رفتم فرداش و بودم بيرون

 : گفتم

 .ميارم خودم سر باليي يه يا خواستگاري بريم مياين من با يا-

 وبخ مجيد حاج ابروي برا اين و ميرم تنها نيان اگه دونستنمي كه اين خاطر به من، تهديد خاطر به نه اما كردن قبول

 :گفت بهم چيز يه فقط بابا روز اون نبود،

 . نبينمت خونه اين تو ديگه ولي نيس، مهم برام منفيشون يا مثبت جواب خواستگاري، ميريم باشه، -

 تو چون رو، من اونا نه ديدم رو اونا من نه ديگه بعدش اما شد برگذار مجلل عروسي و عقد شد همونطوري هم واقعا و

 .اونا هم من، هم كرديم، زندگي ديرينه يكينه يه با سال پنچ و بيست كه شد اين دادن،نمي راهم خونه
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 مرده؟ مامان دارن خبر اونا: يغما

 .ندارن خبر نه: يزدان

 ...كه دونننمي يعني: يغما

 . مادرت مرگ از نه من، بيماري از نه دونن،نمي هيچي اونا: يزدان

 كجاست؟ اتونخونه: يغما

  .برگرديم بايد فردا كنيم جمع رو وسايالمون هتل، بريم پاشو دونم،نمي رو االن بود، زعفرانيه! اشونخونه: يزدان

 به اهينگ يزدان. رسيد هتل به شدمي پياده و نداشت چنداني يفاصله هتل تا ساحل.افتادند راه به هتل سمت به باهم و

 .دادمي نشان را شب يدقيقه پنچ و بيست و يازده. انداخت مچش روي اينقره ساعت

 دو و يستب مادرش كه بگويد آنها به كند؟ پيدا را آنها تواندمي اينكه به.  كرد فكر پدريش يخانواده به فقط يغما شب آن

 مبتالست؟ خون سرطان بيماري به كه است ماه هشت پدرش و مرده پيش سال

 يکنزد رفتند بيرون هتل از كوتاه ايصبحانه از بعد صبح. شد دار عهده را چشمانش افسار خواب كه بود هافكر اين در

 . گرفتند اوج تبريز سمت به و شده هواپيما سوار كه بود يازده

*** 

 !سالم -

 ؟!آوردين تشريف خانوم، به به -

 .كالم بعد سالم اول -

 . سالم خب -

 خوبي؟ -
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 خوبه؟ يزدان ؟عمو خوبي تو ممنون، -

 .نيست بد هم بابا خوبم، منم -

 اومدين؟ كي -

 !بينم اينجا بيا پاشو صبح، همين: يغما

 . ندارم وقت تو جان يغما، -

 كني؟مي كار چي ؟مگه چرا: يغما

 . كنيممي عوض رو اتاقش داريم دارم، كار برگرده، فرهان قراره بابا -

 :گفت آرام صدايي با. ايستاد پنجره كنار و شد هم در اش چهره

 !آها -

 . اينجا بيا پاشو تو يغما: فرانک

 . جايي برم بايد ممنون،: يغما

 .شمال مسافرت يدرباره زدا، حرف بابا با عمو راستي: فرانک

 !آها: يغما

 ؟ شدي ناراحت: فرانک

 .سالمتي به شم؟ ناراحت چي برا نه: يغما

 يغما؟: فرانک

 جانم؟: يغما
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 :پيچيد فرانک صداي و نشست پنجره كنار ايگهواره صندلي روي

 !دونيمي خودت كه تو بره بود مجبور فرهان! ؟ يغما -

 نداري؟ كاري نزنم، حرف موردش در دممي ترجيح پس ست،شده تموم بحث اون جان فرانک: يغما

 .متاسفم بازم عزيزم، نه: فرانک

 .خداحافظ نيست تاسف به احتياجي: يغما

 آب دست به را نحيفش بدن و ايستاد سرد دوش زير. كرد حركت اتاقش حمام سمت به و گذاشت ميز روي را تلفن

 .سپرد

 آرام و كرد پهن هايششانه روي را رنگش ايقهوه موهاي. شد خارج حمام از كرده پف و قرمز هايچشم با بعد دقايقي

 جا هايششانه روي دوباره و رقصيدندمي پالستيكي يشانه حركت با نمدارش موهاي. كرد زدن شانه به شروع آرام

 .گرفتندمي

 نگشر صورتي يحوله و بست سر باالي را نمدارش موهاي.  بود شده تنگ سرد قبر سنگ آن براي دلش بود، شنبه پنچ

 برق سنگ كنار بعد ساعت نيم. افتاد راه به و نشست رنگش اينقره مگان فرمان پشت.  كرد عوض سياه ست با را

 .خواند هزارم بار براي را سنگ روي ينوشته. بود ايستاده

 " نجفي زهرا"

 .نشست هاخاک روي سنگ كنار و گذاشت قبر روي را ياس هايگل

 . ؟ خوبي ماماني، سالم: يغما

 .گرفت خود به اشک رد هايشگونه
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 بياد خوادمي بابا! ماماني شده، تنگ نديدمش عمرم تو بار يه حتي كه زني برا دلم شده، تنگ برات دلم جونم ماماني -

 ومدم،انمي دنيا به منم رفتي تو كه روزي اون كاش شدم، خسته آوردم، كم! ماماني بذاره، تنهام خوادمي ماماني پيشت،

 . كاش بودين، كنارم شما كاش كنم، زندگي مادر بدون سال دو و بيست شدمنمي مجبور كاش

 . بود شده خسته واقعا بود، تنگ دل واقعا. كرد گريه و

*** 

 به و چرخيدمي تبريز هايخيابان در هدف بي چرخاند، ديگري سمت به را ماشين فرمان اينبار و كشيد عميقي نفس

 . كردمي گوش شدمي پخش كه آهنگي

 كارن اضافه عده يه تو ور دورو""

 ميذارن تنهات روزي يه هركدومشون كه

 من حرفه ياد بيفتي بياد روز يه شايد

 ببارن بارون عينه چشمام نذاري ميشد

 دارن ادامه كارات حيف حيف ولي

 بگن همش من واسه تو از اينكه از خستم

 بيقرارتم من وقتي ميبري دل چجوري

 كنارتم باز نيستيو وقته خيلي تو

 نرو كنارتم باز نيستيو وقته خيلي تو

 بدي چرا خوبي اينهمه با نميدونم من

 نميزدي حرف جداشدن راجبه تو
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 نرو نميزدي حرف جداشدن راجبه تو

 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

 سردن هارابطه

 دادم سوخت وقته خيلي كه تويي زندگيم

 نميشم كسي عاشقه اينه دردم آزادم كه حاال

 افتادم سكه از وقته خيلي كه حاال

 شم بهتري جور يه زندگيت تو بايد زيادم

 نيست ديگه كه دلخوشي باشي تو

 نموند من پيشه تو دله

 من هميشه,  من هميشه كه تو ولي دارمت دوست

 باهاتم ولي خاطراتم قعر تو

 نجاتم ميدي كي اينكه فكر با ام زنده
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 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

 كارن اضافه عده يه تو ور سردندورو هارابطه

 ميذارن تنهات روزي يه هركدومشون كه

 من حرفه ياد بيفتي بياد روز يه شايد

 ببارن بارون عينه چشمام نذاري ميشد

 دارن ادامه كارات حيف حيف ولي

 بگن همش من واسه تو از اينكه از خستم

 بيقرارتم من وقتي ميبري دل چجوري

 كنارتم باز نيستيو وقته خيلي تو

 نرو كنارتم باز نيستيو وقته خيلي تو

 بدي چرا خوبي اينهمه با نميدونم من

 نميزدي حرف جداشدن راجبه تو
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 نرو نميزدي حرف جداشدن راجبه تو

 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

  سردن هارابطه

 دادم سوخت وقته خيلي كه تويي زندگيم

 نميشم كسي عاشقه اينه دردم آزادم كه حاال

 افتادم سكه از وقته خيلي كه حاال

 شم بهتري جور يه زندگيت تو بايد زيادم

 نيست ديگه كه دلخوشي باشي تو

 نموند من پيشه تو دله

 من هميشه,  من هميشه كه تو ولي دارمت دوست

 باهاتم ولي خاطراتم قعر تو

 نجاتم ميدي كي اينكه فكر با ام زنده
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 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

 كردن سفيد هاموشقيقه هامدقيقه

 سردردن باعث هامهميشه هامشقيقه

 سردن هارابطه تو بعد بدوني كاش

 سردن هارابطه

 

 ""طليسچي -هامدقيقه

 عوض اگر البته بودمي هانزديكي همين بايد پدرش هايگفته طبق. شد پياده و كرد توقف اصلي هايخيابان از يكي در

 :پيچيد جوان مردي صداي ثانيه چند از بعد. داد فشار را آيفون يدكمه و رفت دري سمت به. بود نشده

 بله؟-

 .گردممي مفيدي مجيد حاج يخونه دنبال من ببخشيد آقا، سالم -

 مجيد؟ حاج: آقا

 .بله -

 دارين؟ باهاشون نسبتي چه شما: آقا

 تلفن شماره ازشون متاسفانه برگشتم كه االن نبودم، ايران كه بود سالي چند هستم نزديكشون بستگان از من راستش -

 .ندارم آدرسي يا



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 65 

 .بپرسيد جا اون از تونيدمي قديميه فروشي فرش يه خيابون سر ولي شناسم،نمي من نه -

 .شدم مزاحمتون ببخشيد ممنون بله -

 .كنممي خواهش -

 .خورد زنگ تلفنش كه كردمي حركت فروشي فرش بزرگ يمغازه سمت به داشت.  شد دور خانه در از و

 .بود مجتبي يشماره انداخت اش صفحه به نگاهي

 .جان دايي سالم: يغما

 كجايي؟ جان دايي سالم: مجتبي

 طور؟ چه دارم كار يكم بيرونم،: يغما

 .اينجا بيا پاشو ببينه رو تو داره اصرار ولي خوبه االن البته بيمارستان، آوردمش شده بد بابات حال: مجتبي

 دايي؟ شده چي هادي،امام يا: يغما

*** 

 خوبه؟ حالتون االن بابايي،: يغما

 .خوبم دخترم آره: يزدان

 مطمئن؟: يغما

 . كنه مرخصم بياد دكتر بگو برو عزيزم آره: يزدان

 . بمونيد اينجا بايد امشب نداريم ترخيص: يغما

 .بياد بگو چي؟برو يعني ؟ يغما: يزدان
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 خب؟.  مونيدمي جا همين امشب نكنيد لج بابا: يغما

 .شودنمي يغما هايحرفا و هاخواهش حريف دانستمي نزد حرفي و داد بيرون كالفه و صدا با را نفسش يزدان

 نيز را درماني شيمي و درمان مراحل خود رضايت با. داشت شب به نسبت بهتري حال شد مرخص يزدان صبح فردا

 را شمگان. ستيكي پدرش حرف دانستمي نيز او چون گفتنمي چيزي. بود دلگير ماجرا اين از يغما و بود كرده متوقف

 حركت ورودي در سمت به و گرفت را يزدان دست. شدند پياده و كرد پارک رنگ سفيد تراس روبروي حياط انتهاي در

 . درفتن هايشاناتاق سمت به دو هر يغما و يزدان. شدند خانه وارد در دادن هول سپس و قفل در كليد چرخاندن با.  كردند

 الح در و ايستاده آينه روبروي يزدان شد، اتاق وارد ايتقه با. رفت يزدان اتاق سمت به و پوشيد راحت و ساده لباسي

 ينب را دستش آهسته و آرام.  شد كار به دست خود و گرفت پدر دست از را سشوار رفت جلو. بود موهايش كردن سشوار

 دلش ماندمي جا دستش در يزدان موهاي كه بار هر.  كردمي سشوار و دادمي تكان يزدان سياه نسبتا و ـخت لـ موهاي

 روي يزدان.  شد قطع سشوار صداي رنگ، قرمز يدكمه دادن فشار با دقيقه چند از بعد باالخره شدمي ترفشرده

 : گفت و نشست بود ايسفيدگهواره چوبي صندلي كه صندلي نزديكترين

 . دخترم مرسي-

 : گفت لطيف و مهربان و گرفت قرار سرش پشت يغما

 بابايي؟-

 :فتگ يغما يكشيده لحن همان با و كشيد يغما يگونه روي نوازشگر را دستش يزدان.نشست يزدان پاي روي همزمان

 جانم؟-

 خوبه؟ حالتون: يغما

 بدم؟ پيشنهاد يه خوبم، عزيزم آره: يزدان

 اهوم؟: يغما
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 .دوخت اش ساله اندي و چهل پدر به چشم مشتاق و

 خاک؟ سر بريم امروز: يزدان

 االن؟ بريم،: يغما

 .نه كه چرا: يزدان

 نيز او.  شد خارج اتاقش از نيز يزدان او با زمان هم.  كرد تن را رنگش سياه ست همان و شد خارج اتاق از تندي يغما

. ردك گريه توانستمي تا و كرد پيدا را اش شده گم مادر دوباره يغما روز آن.  داشت تن به سياهي پيراهن و شلوار و كت

 سوار. ندشد بلند جا از ايفاتحه با. بگذارد تنها را او خواستمي كه پدرش از گله و نبودش از گله رفتنش، از گله كرد، گله

 :گفت شدند كه يزدان يسانتافه

 اينا؟ عزيز خونه بريم -

 دادين؟ خبر بهشون: يغما

 . ديگه ديممي خبر ميريم نه،: يزدان

 .  قبوله: يغما

 را رد مسني مرد زد كه بوقي با و كرد توقف بزرگ رنگ ايقهوه در روبرو. شد رشديه راهي وليعصر، ميدان جاي به اينبار و

 :شدند كه پذيرايي وارد. كردند حركت پذيرايي ورودي در سمت به دو هر و شدند پياده ماشين از.  گشود آنها براي

 .بشينين اومدين، شما اومده در ور كدوم از آفتاب عجب چه به به: خانم حاج

 :گفت يزدان و گرفتند جا مبلي رو كدام هر

 .نبوديم روزي سه دو اينجاييم، خدا يهميشه كه ما ديگه، نكن انصافي بي خانم حاج -

 . اينمي تند تند بگين هي حاال اومدين بار يه فقط سفرتون از بعد: خانم حاج
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 .خنديدند سه هر و

 اينجاست؟ كي ببين به به -

 فيدس محاسن. گرفت جا خانم حاج كنار و كرد روبوسي و داد دست يغما و يزدان با. شد پذيرايي سالن وارد مرتضي حاج

 . بود ساخته او از زيبايي و نوراني ايچهره رنگش

 كردين؟ ما از يادي عجب چه: جون آقا

 ؟ چرا ديگه شما مرتضي حاج بابا اي: يزدان

 جان؟ يزدان گهمي دروغ مگه: خانم حاج

 . نكنيد مون شرمنده ديگه هم شما ولي درست، اين ميايم دير به دير سعادتيم كم ما خانم حاج نه: يزدان

 حرفيه؟ چه اين جان عزيز شرمنده دشمنت: خانم حاج

 بزنم؟ حرف منم دينمي مجال آقايون: يغما

 كرده؟ اخم چرا دخترمون نچ نچ نچ: جون آقا

 !ديننمي فرصت منم به زنينمي حرف دارين ساعته دو جون؟ آقا نكنم اخم: يغما

 حرفيه؟ چه اين باباجان عه: يزدان

 كنين؟مي فردا امروز هي ؟ شمال بريم افتيممي راه كي ما آقا: يغما

 دخترم؟ خوبه فردا: جون آقا

 :گفت باشد شده برطرف دلخوريش كه انگار و كوتاه مكثي با يغما

 .فردا پس نه، فردا-
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 .افتيممي راه نه ساعت صبح شنبه سه شهمي كه فردا پس كنم،مي هماهنگ من قبوله: جون آقا

 .قبوله: يغما

 چيه؟ خوشمزه و سنتي ناهار يه مورد در نظرتون: خانم حاج

 :گفتند هم با تايي سه

 !موافقم -

 خوشحال شمالشان سفر براي اندايستاده انتظارش در هاييشب و هاروز چه اينكه از غافل يغما. خنديدند سرخوش و

 براي بودن بيني پيش قابل اصال شايد يا باشند، منتظرش هايياتفاق چه است ممكن كه كردنمي هم را فكرش اصال بود،

 .بود شده بزرگ محبت و ناز با عمري كه كسي

 . بپيوندند هم به اتوبان ورودي صبح بود شده قرار.  بود شاد همچنان يغما و گذشت نور سرعت به روز دو

 .رضا و ضحي زهره همراه به سعيد،.فرانک و فرهاد و نسترن همراه به مجتبي،

 . يزدان و يغما نهايت در و خانم حاج و جون آقا

 هايپرت و خرت از بود پر نيز رنگش صورتي يكوله.  گذاشت اتاق در كنار و كرد حاضر را رنگش قرمز چمدان شب

 ...اينكه از غافل شود الزمش شايد كردمي فكر كه دخترانه

*** 

 از رخب در شدن باز صداي كه نكشيد ايدقيقه چند. كشيد سرش روي تا را ايسرمه يمالفه و كرد قطع را گوشي آالرم

 :گفت بزند كنار را مالفه اينكه بدون. داد كسي ورودي

 .شممي بيدار دارم بابايي-

 .بپرد سرش از خواب تا كرد بسته و باز را هايشچشم. نشست تخت لب كسي
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 نه؟ تا مونده قدر چه چنده؟ بابا؟ساعت: يغما

 :گفت و زد كنار ضرب يک را مالفه يزدان

 .ببينم پاشو شد ده ساعت خوابيدي قطبي خرس مثل ديگه، شو بيدار-

 :گفت و داد بدنش به قوسي و كش. نشست تخت روي و زد لبخندي يزدان هايغرغر از

 . زننمي غر هي كه پيرزنا اين مثل شدين بابايي-

 :گفت و انداخت او به نگاهي تفاوت بي يزدان

 ! پاشو ساعته دو شدن ما عالف اونجا بدبختا اون كن، ول پيرزنارو ببينم، شو حاضر پاشو -

 . رفت بيرون اتاق از و

 از.بود برده را چمدان قبال يزدان ظاهرا شد خارج اتاق از و كرد تن سياه شلوار و شال همراه به كوتاهي رنگ لجني مانتو

 : گفت و ايستاد.  ديد را يزدان كه رفت پايين هاپله

 . زدن زنگ دوبار بابايي بدو-

 ياهس و سفيد هايماشين كنار اتوبان ورودي در يزدان كه نكشيد طول ساعتي نيم. شدند خارج خانه از هم با تندي و

 .شدند پياده هم با و كرد پارک

 بابا؟ كجايين رسيدين، عجب چه: مجتبي

 شد؟مي بيدار مگه جنابعالي يخواهرزاده اين: يزدان

 : گفت و برداشت مجتبي سياه بنز از را اش تكيه فرهاد

  آوردي؟ در بازي خرس باز يغما-
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 :گفت و رفت او به ايغره چشم يغما

 نه؟ يا بيافتيم راه خواينمي حاال -

 . يهو كه كردند حركت همه و

 چيز؟ يه فقط آقا -

 .برگشتند بود گرفته خود به متفكري حالت كه رضا سمت به همه

 شيم؟ ماشينا سوار طوري چه: رضا

 داره؟ كردن سوال اينم بنديم،مي رو در شينيممي كنيممي باز رو در جلو ميريم بابا، جان رضا: سعيد

 تونممين شما با من پس ره،نمي جوب يه تو شما با كه من آب شكر رو شه؟خدامي سوار كي با كي اينه منظورم بابا: رضا

 .بيام

 :گفت آميز تحسين و شد نزديک رضا به فرهاد

 . رهنمي جوب يه تو اينا با آبم منم داداش، داري اليک-

 .كردند حركت آنها سمت به هم فرانک

 .همينطور منم: فرانک

 االن؟ كنيم كار چي خب: نسترن

 . دارم پيشنهاد يه من: رضا

 . رضا آقا بفرماييد: سعيد

 .جوونا ما به بدين ماشينم يه كنيد مردونه زنونه رو بزرگترا ماشيناي: رضا
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 دقيقا؟ طوري چه يعني: جون آقا

 : گفت و رفت جلو فرهاد

 اشين،م يه تو دخترا از يكي با عزيز و خاله مامان، ماشين، يه تو يزدان عمو و سعيد عمو بابا، شما، اينكه يعني جون آقا-

 .ماشين يه تو ام بقيه

 نگيرين؟ درد دل وقت يه:خانم حاج

 .خوريممي نعنا عرق نباش نگران شما عزيز نه: رضا

 دي؟مي تو سعيد دم،نمي فرهاد دست رو ماشينم منكه ، حرفا اين بيخيال: مجتبي

 . دمنمي بچه دست ماشين من واال نه: سعيد

 . دممي من آقا: يزدان

 .كرد يزدان نثار داري اليک و قاپيد هوا در را كليد هم او كه انداخت فرهاد سمت به را سوئيچ سپس و

 اين؟مي اينا مامان با ؟كدومتون يغما و ضحي: فرهاد

 : گفت و رفت مادرش زهره سمت به ضحي

 . ميام اينا مامان با من-

 .بفرماييد ديگه حله آقا: رضا

 و گرفت جا شاگرد صندلي پشت هم يغما.  نشست رل پشت فرهاد. شدند هاماشين سوار همه فرهاد يگفته طبق و

 .افتاد راه به آرام ماشين و نشست شاگرد صندلي روي هم رضا كه نكشيد ايثانيه. داد جايي خود كنار را فرانک

 نداره؟ چيزي نواري ماشين اين يغما: فرهاد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 73 

 . پره كني باز رو داشبورد چرا: يغما

 و شدمي پخش هدست در رپي اهنگ. بود نشسته آرام گوش به هدست نيز فرانک. كرد فعال را رنگش سفيد هدست

 :گفت و گذاشت كنار را هدست. گذشت ساعتي يک. كردمي زمزمه لب زير يغما

 ؟!گشنمه من آقا-

 . نخوردي هيچي ساله سه انگار گشنمه گيمي مظلوم جوري يه: رضا

 . بابا خفه تو: يغما

 .اينا بابا به بزن زنگ يه: فرهاد

 . ندارم شارژ: يغما

 .بگير من گوشي با بيا: فرهاد

 .كرد روشنش و گرفت فرهاد از را گوشي.  گرفت يغما سمت به را رنگش سفيد تلفن و

 . داره پين اينكه: يغما

 .كنم بازش من بده: فرهاد

 : گفت و داد بيرون دار صدا را نفسش

 . بفرماييد-

 خوابيده؟ فرانک گممي: رضا

 . دهمي گوش اهنگ داره بابا نه: يغما

 . بابا باش ما جمع تو هم يكم بگو كن صداش: رضا
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 :گفت و آورد در گوشش از را هدست بالفاصله فرانک. داد تكانش آرام و برگشت فرانک سمت به

 چيه؟ هان-

 .نشو غرق زياد باش ما پيش هم يكم گممي خوب؟ دختر چيه هان: رضا

 . مريض: فرانک

 :داد ادامه فرهاد روبه و

 .گشنمه من داداش-

 .گنمي چي ببينيم اينا، بابا به بزنيم زنگ االن بذار: فرهاد

 .گرفت يغما سمت به را تلفن و

 .بگير: فرهاد

 :كرد زدن حرف به شروع نكشيد ايثانيه به و گرفت حفظ از ايشماره يغما

 . خداحافظ ممنون، باشه ورودي، پارک آباد؟ بستان وايسيم؟ كجا گشنمون ما گممي بابا بابايي، سالم -

 .گرفت فرهاد سمت به را تلفن و

 . ورودي پارک آباد بستان گفت: يغما

 .بخوريم بگيرم چيزي كيكي يه خواينمي داريم، راه ساعتي نيم يه آباد بستان تا: رضا

 .موافقم رضا با: فرانک

 کكي االن ما عجيجم كن، فكر يكم كني باز رو دهنت اون اينكه از قبل جان رضا ولي اومده، در منم يمعده صداي: فرهاد

 بخريم؟ كجا از بايد رو
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 .خنده زير زدند و داد بيرون را نفسش فرانک

 .گممي چي دارم دونمنمي گشنمه خب اِ: رضا

 چيزي؟ يه گممي: يغما

 چيزي؟ چه: فرانک

 .داريم وسايل عقب صندوق تو كنار، بزن رو ماشين فرهاد: يغما

 واقعا؟: فرانک

 .كنار بكش گذاشته، بابا زياد احتمال به آره: يغما

 يزدان بود زده حدس درست!  بله.  كرد باز را عقب صندوق در و شد پياده ماشين از يغما. كرد توقف جاده كنار فرهاد و

 :گقت و ايستاد كنارش فرهاد.  بود داده جاي چمدان كنار عقب صندوق در خوراكي از سبدي هميشه مثل

 شد؟ چي-

 :گفت و كرد اشاره سبد به

 . باشه سنگين زنممي حدس فقط ايناهاش -

 . دارم برش من كنار بكش: فرهاد

 . برداشت را سبد فرهاد و ايستاد كنار يغما و

 . ديگه جلو بيارمش: فرهاد

 .اهوم: يغما

 . زد سوتي بالفاصله و كرد باز را در.  كرد حركت عقب در سمت به و
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 .كنيد مرتب يكم رو كيفاتون اين دختراينا، مثال خبره، چه اينجا اوه: فرهاد

 . نشستيم زور به خودمونم ما. نيست جا نذاريا عقب داداش: فرانک

 . شهمي جا اونور بكشي كيفاتو اون يكم من خواهر: فرهاد

 :گفت رضا كه بگويد چيزي خواست فرانک

 .پام زير بذارم جلو بيار جان فرهاد خواد نمي-

 .گرفت جا يغما و فرانک لب رو ايمندانه پيروز لبخند

 .شد بلند تلفنش زنگ صداي كه بست را كمربندش.نشستند يغما با زمان هم و داد رضا دست را سبد فرهاد

 نه ؟ ماروش نديدم ما چرا پس اِ شدين؟ رد داشتيم، برمي وسايل عقب صندوق از داشتيم نشده چيزي بابا؟نه جانم: فرهاد

 .خداحافظ نه، نه افتيم،مي راه داريم االن همين

 :گفت هابچه روبه و

 شد؟ رد اينا بابا ماشين ديدن شما-

 شدن رد بستيمي كمربندتو داشتي وقتي آره: فرانک

 .گذشت ايدقيقه چند. افتاد راه و گفت اهاني

 رضا؟: فرانک

 هوم؟: رضا

 . شديم هالک بخوريم چيزي يه بده كنيم نگاش جلومون بذاريم كه نياورديم رو سبد اون: فرانک

 بزني؟ چكيم يه خوايمي جان فرانک: رضا
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 :گفت معترضانه فرانک

 داداش؟ -

 .بخوريم بده نكن بحث اژدها اين با جان رضا: فرهاد

 چي؟ يعني آقا اِ: فرانک

 .شي اذيت تو كه خواننمي وگرنه كنن روبروت حقيقت با خوانمي عزيزم نكن ناراحت خودتو: يغما

 .خنده زير زدند هم با و

 . قهرم شما با من اصن: فرانک

 ؟!نداشتيما قهر فرانک عه: فرهاد

 .مرديم بخوريم بده چيزي يه: فرانک

 نكنه خدا: رضا

 :گفت و گرفت سمتشان به را طاليي ساقه بيسكويت يبسته و

 .خوريممي ما هم رو يكي اين كنين، ميل بفرمايين-

 .كرد بازش اشتياق با و گرفت را بيسكويت فرانک

*** 

 :تگف و كرد پا دست كف با را لبش دور نمي بعد ايدقيقه. خورد آب اشتياق با و گرفت آب شير جلوي را دهانش فرهاد

 خورديم؟ ما بود چي اين!  اوه-

 .طاليي ساقه خاصيت اين: يغما
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 . فرهاد بينم كنار برو قاطيشه، يزيد المصب: رضا

 .دهد قورت را آب از تانكري كه بود رضا نوبت اينبار و

 .اينجا بياين گهمي مامان هابچه: فرانک

 يغما .رفتند كردمي نزديک خانوادگيشان جمع به را آنها كه هاييپله سمت به هم با و كشيد آب از دست هم رضا.  رفت و

 .كرد بغل پشت از را يزدان و رفت پايين همه از اول

 .برم باباييم قربون: يغما

 .نشاند كنارش را يغما سپس عزيزم نكنه خدا: يزدان

 .افتيممي راه صبح بعدش رشت ويالي مونيممي شب گممي: نسترن

 . دارم پيشنهادي يه من: فرها

 چي؟: مجتبي

 .بگرديم برگشتني گممي من: فرهاد

 وقت؟ اون چي يعني: جون آقا

 .شهرها جون به بيوفتيم برگرديم، خواستيم كه بعدش محمودآباد، بريم گاز تخت االن اينكه يعني: فرهاد

 . نمونيم آباد محمود بيشتر روز دو وقت اون: سعيد

 .ديگه همينه هم ما قرار: رضا

 .خوبيه پيشنهاد: يزدان

 .موافقم منم: يغما
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 .موافقين هميشه همين، پشت هميشه جوونا شما: زهره

 : گفت انداختو تلفنش تاريخ به نگاهي يغما.واقعا بود خوبي هايروز چه. خنديدند و

 .داريم وقت خيلي پنجمه، و بيست امروز تازه: 

 .ندارما مرخصي بيشتر مرداد پنچ تا من: سعيد

 طول دچق نيست معلوم بمونيم شهر اون شب يه شهر اين شب يه و بگرديم االن اگه ديگه، گممي همين برا منم: فرهاد

 خواست دلمون وقت هر برگشتني محمودآباد، بريم اول اگه ولي ، برگرديم بايد نرسيده هنوز و آباد محمود برسيم بكشه

 .تبريز ميايم گيريممي گاز تخته

 . درستيه حرف: يزدان

 .عموجان زنممي حرف درست هميشه من: گفت و گرفت ايقيافه فرهاد

 .لعنت منكرش بر: يزدان

 .ديگه بياوفتيم راه پس: آقاجون

 .هست چيزي يه فقط: مجتبي

  چي؟: سعيد

 مودابادمح بريم فردا بمونيم رشت رو امشب گممي من آباد، محمود رسيمنمي امشب بريم گاز تخت هرچقدرم ما: مجتبي

 .فرهاد آقا حرف بعدش

 .حرفيه اينم: جون آقا

 .بهتره رشت بمونيم امشب موافقم مجتبي با من: يزدان

 .هابچه پاشين رفتيم، ما پس باشه،: فرهاد
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 .راه تو نياري در بازي ديونه فرهاد: نسترن

 . حرفيه چه اين مامان اِ: فرهاد

 . بياره در بازي ديونه ذارمنمي نباش نگران جان زندايي نه: رضا

 .كردند حركت ماشين سمت به و پوشيدند را شاناسپرت هايكفش همه. خنديدند و

 .بزنم چرتي يه خواممي من فرمون پشت بشين رضا گممي: فرهاد

 .باشه: رضا

 .ديگه باشي راحتري عقب بشين گممي داداش: فرانک

 .توام جلو بشين فرانک آره: يغما

 شيني؟نمي خودت چرا: فرانک

 .بخوابه نيس قرار كه بيشنه يكي فقط ديگه، بشينين بابا داره فرق مگه: رضا

 .نيستم مطمئن من: فرانک

 . يغما خوابه،بشيننمي راه تو وقت هيچ يغما عوضش: فرهاد

 .نشستند خود جاي در كدام هر و گفت ايباشه

*** 

 ~~يغما ~~

  فرهاد بينم پاشو: رضا

 .فرهاد؟پاشو: من
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 .گفت هانيو خورد تكوني فرهاد

 .شو بيدار گممي توام با فرهاد: رضا

 چتونه؟ هان:گفت و نشست صاف فرهاد

 بريم؟ كجا آباد، محمود رسيديم صبحه پنج بنداز، ساعتت به نگاهي يه: رضا

 .ديگه ويال بريم: فرهاد

 . كه نداريم رو ويال آدرس كل عقل آقاي: من

 نداري؟ هم كليد بگي خوايمي چي؟نكنه يعني: فرهاد

 .ندارم كليدم: من

 آخه؟ چي يعني: فرهاد

 شده؟ چيزي: فرانک

 .ايستادم كنارش و شدم پياده منم. شد پياده ماشين از فرهاد بندش پشت و

 كنيم؟ كار چي االن فرهاد: من

 .بگه آدرسو بگو بابات به بزن زنگ دونم؟مي چه: فرهاد

 .كردن دعوامون كلي زدم زنگ بار يه: من

 چرا؟: فرهاد

 .اونا خوابيدن االن ضمن در نداديم، گوش حرفشون به چون:گفتم و جاده تاريكي به شدم خيره

 .بده گوشيتو:گفت و كرد دراز رو دستش
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 .گرفتم سمتش به و آوردم در مانتوم جيب از رو گوشيم

 .داره پين اينكه: فرهاد

 .كنم باز بده نداره من مال داره پين شما مال: من

 اما. كشيد طول يكم. كرد نزديک گوشش به رو تلفن و گرفت ايشماره.برگردوندم بهش رو گوشي و كردم وارد رو رمز

 جان بابا، چي؟ يعني آخه؟ بريم كجا االن محمودآباد، بده، رو ويال آدرس نده فحش بابا سالم،: زدن حرف به كرد شروع

  باشه؟ ديگه، بده رو آدرس مامان

 .بيار خودكار:گفت من به و

 ستشد كف گفت كه رو آدرسي.گرفتم سمتش به و برداشتم خودكاري رضا و فرانک سواالت به توجه بدون كيفم از زود

 .كرد قطع رو گوشي و نوشتم

 كنيم؟ كار چي رو كليد: من

 .داشبرده تو گفت: فرهاد

 .عقب بشين پاشو رضا: گفت و كرد باز رو راننده در

 بزرگ اطحي تو رو ماشين.  كنيم پيدا رو ويال تونستيم آخرش تا گشتيم دوساعت. كرد عمل فرهاد يگفته طبق هم رضا

 خوب ليو بودم نيومده اينجا.  كرديم حركت بود روبرومون كه شيكي يطبقه سه ساختمون سمت به و كرديم پارک ويال

 دوم يهطبق سمت به بود شيكي خيلي جاي.  شدم ساختمون وارد و برداشتم رو چمدونم.  منه مال اتاق كدوم دونستممي

 .باشين راحت ان،دونفه هااتاق هم باال يطبقه داره، تكي اتاق سه اينجا هابچه:گفتم و افتاديم راه

 رد ايشيشه ديوار از كامل ماه بود، خواستممي كه چيزي همون شدم اتاق وارد. كردم حركت راهرو ته اتاق سمت به و

 دريا. كردم حركت ايشيشه ديوار سمت به و كردم رها اتاق وسط رو چمدون بود، كرده روشن كامال رو اتاق و بود شده

 بهم دريا به كردن نگاه. شدندمي دريا راهي دوباره و رسوندندمي ساحل به رو خودشون قدرتمند امواج و بود طوفاني
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 كم كم كه دريايي از برداشتن چشم. شدمي تزريق روحم تو بابا بودن با فقط و فقط شايد كه آرامشي.  دادمي آرامش

 نگاهم دوباره و نشستم بود اونجا كه رنگي سفيد ايگهواره صندلي روي بود سخت برام كردمي روشنش داشت خورشيد

 داشته رو مادرم االن تونستممي كاش. شد رد چشمام جلوي كوتاه فيلمي مثل پيش سال چند خاطرات.  دوختم دريا به رو

 شم؟ اين از تنهاتر بود قرار يعني ماماني، شده تنگ برات دلم بگم و كنم بغلش تونستممي كاش.  باشم

 مونآس وسط خورشيد كردم باز رو هامچشم وقتي.رفتم فرو عميقي خواب به صندلي همون رو كه شد چي دونمنمي اصال

 چمدون دمكر سرم سياهي شال و پوشيدم سياه ساپورت با رنگي بنفش تونيک شدم بلند.  طوفاني چنان هم دريا و بود

 اهر آشپزخونه سمت به و كردم كوتاهي سالم بودن نشسته پذيرايي تو هابچه پايين، رفتم و كردم رها تخت روي رو

 .پذيرايي برگشتم و خوردم ايآبميوه.  بود شده پر اونجا سرايدار توسط قبل از كردم باز رو يخچال در.  افتادم

 يغما؟ شده چيزي: فرهاد

 .نيس خوب حالم: من

 آخه؟ چرا:گفت رضا و كشيدند بازياشون خل از دست فرانک و رضا

 .افتاده شور بدجور دلم دونمنمي: من

 .كنننمي دعوامون زياد باش مطمئن ايناس، مامان رفتار خاطر به: فرانک

 .اصال نيس خوب حالم نيس، اون خاطر به نه: من

 روحي؟ يا جسمي: فرهاد

 .كنهمي درد بد سرم هردوتاش،: من

 . كرديمي استراحت يكم خب: رضا

 .ساحل برم خواممي بودم، خوابيده خيلي ديگه نه: من

 . ميام باهات منم: فرانک
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 برم؟ تنها شهمي: من

 .باش خودت مراقب ولي آره: گفت و گرفت رو فرانک دست فرهاد

 ياهس هايدمپايي و بود پايين سرم. كردم حركت ساحل سمت به و زدم دور رو ويال.  رفتم بيرون ويال از و گفتم اهومي

 اشتد و بود افتاده شور من مثل دلش اونم انگار.  بود خروشان دريا اما وزيدمي آرومي باد.  ديدممي وضوح به انگشتيمو

 ديگه، چيز ات صد يا افتاده، بابا برا اتفاقي نكنه.  بد هاياتفاق سمت به شد كشيده ذهنم. كردمي خالي خودشو كارا اين با

 به شدم خيره و نشستم هاماسه روي. بيافته قراره و راهه در بدتري اتفاق بودم مطمئن نيستن، اينا بود مطمئن اما

 چه دونمنمي. نبودم خوشحال اصال من ولي بود مسافرت مثال بود، گرفته بد دلم كشيدم سوزي پر و عميق نفس آسمون،

 به تا بودم شده رد ازش كه باغي سمت به.  كردم رفتن عزم كه دوساعت، شايدم ساعت، يه ساعت، نيم گذشت قدر

 دمدي كه چيزي تنها چرخه،مي سرم دور داره دنيا كردم احساس آن يک رفتم، راه درختا بين و كردم حركت برسم ساحل

 .نفهميدم چيزي ديگه من و ايستاد سرم باالي كه بود مردي

*** 

 ~~راوي ~~

 روي رمنتظ و گرفت ايشماره! چيست؟ اشمانده وا قلب قراري بي دليل دانستنمي. كشيدمي تير و كردمي درد قلبش

 . نشست مبل

 .سالم -

 خوبي؟ سالم -

 خبر؟ چه خوبي؟ تو ممنون -

 خبريه؟ اونجا نيستم، خوب نه -

 مثال؟ خبري چه نه -
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 شده؟ چيزي كشه،مي تير قلبم افتاده، شور بد دلم دونم،نمي -

 .نيوفتاده اتفاقي نه، -

 خوبي؟ فرانک؟خودت ؟بابا خوبه مطمئن؟مامان -

 .بپرسي هم رو ديگه نفر يه حال داشتم انتظار ولي خوبن، آره -

 كي؟ -

 كي؟ دونينمي واقعا يعني -

 .خوادنمي منو اون كن باور ولي فرهاد، دونممي دونم،مي -

 .رفتي كه بودي تو اين نكن، انصافي بي خواست؟نمي رو تو اون من داداشِ ولي مني، از بزرگتر درسته: فرهاد

 .بودم مجبور من دونيمي خودتم فرهاد -

 بود؟ كرده مجبورت كي: فرهاد

 .بودم مجبور كارم خاطر به -

 بود؟ مهمتر يغما از كارت يعني: فرهاد

 .گممي دارم چي بفهمي كه نگرفتي قرار من شرايط تو هنوز تو -

 اون مكن انتخاب رو يكي دنيا و عشقم بين باشه قرار روزي يه اگه باش مطمئن ولي نبودم تو شرايط تو من آره: فرهاد

 . سهله كه كار عشقمه،

 اندازي؟مي تيكه داري -

 . تذكر بذار اسمشو تو: فرهاد
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 .ديره تذكر برا -

 چرا؟ دونيمي: فرهاد

 چيه؟ منظورت -

 ،ندادي گوش حرفم به كرديمي جمع وسايالتو داشتي وقتي پيش سال چهار چون ديره؟ تذكر برا چرا دونيمي: فرهاد

 تو النا كرديمي گوش نصيحتم به روز همون اگه كه كني،مي نصيحتم داري كوچكتري من از هم سال يه تازه تو گفتي

 . نبودي شرايط اين

 .كن تمومش فرهاد بسه -

 .يغما دنبال برم نداري؟بايد كاري: فرهاد

 يغما؟ دنبال -

 . كرده دير ساحل، لب رفته آره: فرهاد

 ساحل؟ -

 .شمال اومديم بگم بهت رفت يادم آره: فرهاد

 .بودم جات من االن كاش: 

 . شه اينطوري خواستي خودت: فرهاد

 .باش مواظبش دنبالش، برو -

 .ننداز من گردن خودتو يوظيفه: فرهاد

 ؟ پره من از دلت فرهاد -
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 .خداحافظ دنبالش برم بايد االنم خان، فرهان پره ساله چهار پره كه معلومه: فرهاد

 ساحل به و زد دور را ويال. شد خارج ويال از و شد بلند جا از.  كرد قطع را ارتباط و نماند فرهان سوي از جوابي منتظر و

 از ريخب هم باز زد اطراف در گشتي بود؟ رفته كجا يغما يعني كرد تعجب. نبود اطراف و دور آن كسي چرخاند چشم رسيد

 صداي. كرد حركت بود شده رد آن از كه باغي سمت به و گرفت را اش مارهش. نيافت اش ساله دو و بيست يعمه دختر

 و فتر جلو. خورد بود افتاده هاچمن روي كه يغما تلفن به چشمش كه كرد تيز را هايشگوش رفت جلوتر. آمدمي تلفنش

 در را خودش و رفت البا هاپله از داشت كه سرعتي نهايت با كرد حركت ويال سمت به دوان دوان و.  برداشت را تلفن

 الح همين در. كردمي صدا را اسمش بلند.  نبود يغما از خبري و بود تخت روي رنگش قرمز چمدان.  كرد پرت يغما اتاق

 .شدند خارج هايشاناتاق از فرانک و رضا

 شده؟ چي: رضا

  نيست يغما: فرهاد

 .رفت سو آن و سو اين به زده شتاب و

 .بگير رو اششماره نيست، چي يعني: فرانک

 رفته؟ كجا يعني كردم، پيداش باغ تو: گفت و داد نشانش را يغما تلفن

 .نشست زمين روي ديوار كنار و زد بورش و ـخت لـ موهاي به چنگ عصباني و

*** 

 . افتاده شور دلم من بيوفتيم راه نيس بهتر گممي جان، مجتبي: يزدان

 چي؟ شور: مجتبي

 .هامبچه نگران دونمنمي: يزدان

 .ديگه آباد محمود رسيدن كه نيافتاده اتفاقي: سعيد
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 . جوشهمي داره سركه و سير مثل منم دل: عزيز

 !كه نداره افتادن شور ديگه، بزنيد زنگ يه: جون آقا

 طرف آن از.  نبود گو جواب كسي خوردمي بوق هرچه.  كرد نزديک گوشش به را تلفن و گرفت را يغما يشماره يزدان

 بگيم بهشون بايد بابا: گفت رضا اينكه تا كند، توجيه چگونه را يغما نبودن بزند حرف يزدان با اگر گفتمي بقيه به فرهاد

 .بدونن بايد اونا چي؟ باشه افتاده اتفاقي براش اگه باالخره،

 عمو؟ به بگم چي االن: فرهاد

 .بگو رو راستش: فرانک

 .كرد لمس را اتصال يدكمه و زد دريا به دل فرهاد خورد زنگ سوم بار براي تلفن

 دي؟نمي جواب يغما؟چرا: يزان

 بابا؟ يغما يغما؟:گفت ترنگران نشنيد پاسخي وقتي

 .عمو سالم: فرهاد

 كجاست؟ يغما جان فرهاد سالم: يزدان

 . اينجا بياين زودتر شهمي يعني راستش عمو: فرهاد

  شده؟ چي: يزدان

 : ... فرهاد

 شده؟ چي گممي: يزدان

 .شده گم يغما: فرهاد
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 چي؟: يزدان

 .كردم پيدا باغ تو رو گوشيش كه دنبالش رفتم برنگشت، اما بيرون رفت يغما: فرهاد

 . كردمي گريه فردي مقابل فرهاد كه بود بار اولين براي و

 .ساحل لب رفت بود، نيافتاده اتفاقي خدا به عمو: فرهاد

 تمام اب را پايش يغما شدن گم خبر شنيدن با مجتبي. كرد سلب او از را تكلم قدرت فشردمي را گلويش كه بغضي و

 حاج و خواندمي دعا لب زير عزيز.  كردمي حركت سرعت همان با سرش پشت هم سعيد فشرد،مي گاز پدال روي قدرت

 . داشت يزدان كردن آرام در سعي مرتضي

 كنم؟ كار چي نشه پيدا اگه جون آقا: يزدان

 شهمي پيدا باش مطمئن ندارن خبر هابچه كه رفته جايي يه االنم سالشه، دو و بيست جان؟ يزدان ستبچه مگه: جون آقا

. 

 چي نييع مسافرت، براي بود خوشحال چقدر افتاده، براش اتفاقي مطمئنم من كه، نداشت فكريا بي اين از يغما: يزدان

 شده؟

 بيحسا را فرهاد و رضا ويال به رسيدن از بعد كه بود اين فكر به تنها و كردمي رانندگي سرعت با سكوت در مجتبي

 . دهد گوشمالي

 رايب سال دو و بيست در كه نفري دو داشت، نفر دو اين كردن آرام در سعي مدام سعيد و كردندمي گريه زهره و نسترن

 . بودند كرده مادري يغما

 وراند دوست به و بود گرفته بغل وار جنين را هايشزانو مبل روي فرانک و كردندمي متر را ويال بزرگ سالن رضا و فرهاد

 رضا و كردمي سرزنش را خودش مدام فرهاد. ندارد خوبي حال يغما كه دانستندمي همه انگار. كردمي فكر اشكودكي

 . جويدمي را لبش پوست
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*** 

 . فشرد را رنگ قرمز يدكمه و رفت سيم بي سمت به خورد زنگ تلفن

 !بله؟ -

 نم وگرنه نمياد در صداتم اونجا ميري كشورت، گردي برمي كنيمي ول رو شركت يپرونده اين وكيل آقاي ببين -

 . كوچولو دختر اين و دونممي

 صد: كرد فكر خود با باشد؟ توانستمي كسي چه كوچولو دختر از منظورش. خراشيد را گوشش كه بود آزاد بوق صداي و

 . ندارم رو كسي كه من شده، صداشتباه در

 حاضر حال در شركت يپرونده دانستمي او بود، ايراني پس زدمي حرف فارسي او انداخت كار به را اش شده كليد مغز

 نوزه چيز يک اما. داد تكيه ديوار به بوده، شركت هايبچه از پس كنند تخليه را شركت است ممكن آن هر و ريخته بهم

 دختر آن گفتمي او به حسي فرانک؟ است؟ كسي چه كوچولو دختر از مرد منظور اينكه! بود سوال عالمت برايش هم

 گير مايغ نبايد نه،! يغما؟. شد قفل عكس قاب درون دخترخندان نگاه در نگاهش كه داد تكان سري كالفه. نيست فرانک

 يعني؟ افتاد،مي

 و گرفت را شركت يشماره كرد هم در را اش چهره بود؟ اسير ويليام مثل صفتي گرگ دست در يغما يعني.  شد ديوانه

 .زدمي حرف فرانسوي يلهجه با كه پيچيد منشي صداي بعد ايدقيقه

 ؟!بفرماييد: منشي

 .دارم كار ويليام با -

 شما؟: منشي

 .شناسهمي خوب خودش -

 . بمونيد منتظر: منشي
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 .انديشيد ويليام به و كرد منشي نثار فحشي

 هايتازگ كه آرامبخش هايقرص توليداتي كارخانه و شركت رئيس. فرانسه يشده بزرگ ولي انگليسي اصالتا مردي

 .داشت عهده به را شركت اين يپرونده كه بود فرهان اين و بود شده مرتكب نيز هاييجرم

 بله؟: ويليام

 .كنن آزادش بگو داري؟ ام خانواده به كار چي نبردي، آدميت از بويي تو آدمي؟ تو متاسفم، ويليام، برات متاسفم: فرهان

 كرف پسر، باهوشي خيلي: گفت زدمي موج آن در هم هنوز خنده هايرگه كه صدايي با و داد سر مضحكي يخنده ويليام

 .نگذشته هابچه تماس از ساعت يه هنوز منه، كار بفهمي زودي اين به كردمنمي

 .كنن ولش بگو: فرهان

 .نيس مهم برام هاآدم جون خطره در خودم جون وقتي تا بكنم، كارو اين تونمنمي متاسفم، اوه،: ويليام

 شناسي؟مي كجا از اونو تو: فرهان

 .دونينمي هم تو كه دونممي دختر اون مورد در چيزا خيلي من ولي، وكيل آقاي نشه باورت شايد: ويليام

 .شد ولو زمين روي

 ميخواي؟ جونم از چي كنن ولش بگو: فرهان

 متوجهي؟ شم، تبرئه من كه طوري ببند، رو پرونده شد، حاال آهان،: ويليام

 كنم؟ ولت داري انتظار كنيمي بدبخت رو مردم قرصا اين با داري كاري، خالف يه تو: فرهان

 . خوايمي رو دختر اين دونممي منكه كوچولو، پسر ببين: ويليام

 دم بذار بمونه، دلت رو داغش ولي نميره كه بيارم سرش باليي نكن كاري پس: داد ادامه تريجدي و سرد باصداي و

 .باشه شاد كنارشه پدرش كه آخري
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 دوني؟مي چي اون پدر مورد در تو: فرهان

 كني؟مي قبول شد؟ چي خب دونم،مي دختر اون مورد در تو از بيشتر من كه گفتم: ويليام

 كنم؟ كار چي بايد دقيقا: فرهان

 .وكيل آقاي خدمتتم در شام يه با منتظرتم،) ... (  رستوران شب،: ويليام

 چرا كه كردمي سرزنش را خودش فرهان.  بود كرده ادا خاصي لحن با و كشيده را اش جمله آخر وكيل آقاي.  كرد قطع و

 غماي سمت به مدام فكرش شد خيره اينقطه به و نشست چرم مبل روي.  شده يغما دردسر و گرفتاري باعث او يعالقه

 اين هب كردن فكر از حتي نكند، اورده، سرش باليي چه االن تا يا. شناسدمي را يغما كجا از ويليام اينكه و كردمي پرواز

 را اش شده گره دست. بيانديشد حتي اتفاق آن يا روز آن به خواستنمي دلش شدمي ور شعله خشمش هم موضوع

 هم باز اما، سوختمي خشم آتش از ايكوره در و بود داغ.  بست را چشمانش و كوبيد ايشيشه ميز روي محكم

.  كندب تواندنمي كاري او است بند در عشقش وقتي كه است عرضه بي چقدر كردمي احساس. كند كاري توانستنمي

 كردن فكر براي حالي ديگر نشست كش دراز حالت به مبل روي و بست بيشتري خشم با دوباره و كرد باز را چشمانش

 نگاه پدرش و يزدان چشمان به يا گردد باز خانه به بود قرار رويي چه با حاال بود كرده دير اين خاطر به يغما پس. نداشت

 يشپ برايش كه ماجرايي از كسي خواستنمي چون بگيرد يغما حال از خبري و بزند ايران به زنگي توانستنمي. كند

 .  شود خبردار بود امده

*** 

 كي؟ فقط كنم،مي رو خواستي كه كاري ،! قبوله -

 .وكيل آقاي داره تو كار به بستگي -

 چي؟ يعني -

 .كنممي ولش شد بسته پرونده وقت هر اينكه يعني -
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 . االن همين -

 . شد تموم كارت وقت هر كه گفتم نباش، عجول: گفت و داد سر ايمسخره يخنده ويليام

 . تمومه كارت ايهفته دو دممي قول بهت من كن ولش ويليام،: فرهان

 . شد تموم كارت وقت هر فرهان كنم،نمي اعتماد جماعت ايراني به من نه،: ويليام

 .كنن ولش بگو كنم،مي تموم رو كارت هفته دو سر دم،مي قول دارم من ويليام: فرهان

 . كن تمومش زودتر پس شه،مي آزاد هم دختر اون شد تموم كارت وقت هر شه،نمي دوتا من حرف فرهان: ويليام

 .پستي خيلي: فرهان

 . شهمي چيزا خيلي افتادن خطر به باعث تو طرف از كوچيک اشتباه يه چون باش زدنت حرف و رفتار مواظب: ويليام

 چيه؟ منظورت: فرهان

 دارن، تعصب عشقشون رو و حساسن و غيرتي خيلي هاايراني دونممي من:گفت آرامي صداي با و شد خم ميز روي ويليام

 .بكنم خطايي كار نذار

 شناسي؟مي كجا از رو هاايراني تو: فرهان

 نمونه، راتب غيرتي خودت پيش كنم كاري نذار شناسم،مي خودشون از بيشتر رو هاايراني ولي نيستم ايراني من: ويليام

 ميگم؟ چي كه متوجهي

 دبختتب شه، كم دختر اون سر از مو يه كافيه فقط ويليام: گفت و كشيد بورش و ـخت لـ موهاي به دستي كالفه فرهان

 حاليته؟ كنم،مي

 متوجه كامال هنوز اينكه مثل كني، تهديد منو كه نيستي شرايطي تو تو باش، مواظب اوه اوه: گفت و داد تكيه صندليش به

 .افتاده اتفاقي چه نشدي
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 . بشنوم صداتو خوامنمي شو، خفه: فرهان

 . مياره جوش زود خيلي گفتنمي هابچه رفته، خودت به هم اتعمه دختر: ويليام

 يكشيده و ايقهوه چشمان به خيره.  كشيد عميقي نفس. كند حفظ را خونسرديش كرد سعي و بست را چشمانش

 كه خدايي اون به سراغم، بياد نبايد هيچكس هات،نوچه نه خودت، نه هفته دو اين تو: گفت و كرد نگاه ويليام

 كه هوقت اون ميره، هم تو كالهمون كنه،مي تعقيبم داره كه ببينم تو طرف از نفر يه اگه خورم،مي قسم پرستمشمي

 گم،مي رو نديده كس هيچ و ديدم پرونده اين تو من كه كارايي گند و كنممي باز دهنمو بندم،مي چي همه روي رو چشمم

 تورانرس همين هفته دو سر نكن، سگيم پس باشه، يغما اون اگه حتي بندم،مي چي همه روي رو هامچشم گفتم كن دقت

 . بينمتمي

 . هنوز داريم باهم كارا خيلي ما نشو عصباني اوه اوه: ويليام

 . بزنم حرف باهاش خوام مي:گفت خشمگين فرهان

 .باش منتظر باشه، داره، كارت تو تاثيري اگه باشه، ام،: ويليام

: فتگ فارسيش يلهجه همان با و ماند منتظر ايثانيه چند. گرفت ايشماره و آورد بيرون كتش جيب از را سياهش گوشي

 .بزنم حرف باهاش خواممي دختره به بده

 دو:گفت دكن رها را تلفن اينكه از قبل ويليام اما كرد دراز تلفن سمت به را دستش فرهان.گرفت فرهان سمت به را تلفن و

 !دقيقه

 .ودب دهنده آزار بسيار دختري يگريه صداي. كرد نزديک گوشش به را تلفن و داد تكان تاييد ينشانه به سري فرهان

 يغما؟: گفت آرامي و لرزان صداي با

 فرهان كين؟ اينا فرهان كنم،مي خواهش فرهان: كرد زدن حرف به شروع هايشگريه بين و گرفت اوج دختر يگريه

 .بده نجاتم
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 باش نمطمئ خوام،مي وقت يكم ببين خب؟ نكن گريه فقط يغما، ميدم قول دممي نجاتت نكن، گريه نكن، گريه: فرهان

 دست زا دممي قول دارم، و داشتم دوستت خيلي خيلي بدون، رو چيز يه ايران برگردم نتونستم اگه يغما، دم،مي نجاتت

 .باش آروم و نكن گريه فقط بدم، نجاتت اينا

 . بود شده هق هق به تبديل فرهان هايحرف با يغما هايگريه حال

 ...فرهان: يغما

 كنييم اينطوري چرا: گفت و انداخت بود گرفته او از را تلفن كه ويليام به ايخصمانه نگاه. شد كشيده دستش از تلفن

 رواني؟

 . بود شده تموم تايمت: ويليام

  نبايد بياد، سرش باليي نبايد گفتم بهت بارم يه ويليام: فرهان

 .خوشگله جنابعالي يعمه دختر چه من به: ويليام

 چي؟: گفت و كرد ريز را سبزش چشمان

 ! كنه؟مي تحريک مارو هايبچه جنابعالي يعمه دختر كه من تقصير مگه گممي: ويليام

 . عوضي شو خفه: گفت داد با فرهان

 هاپله از سرعت با. كردمي وصل هم به را دوم و اول هايطبقه كه رفت چوبي هايپله سمت به و شد بلند جا از خشم با

 يليامِو. داشت اش گرفته اتش بدن كردن خنک در سعي و كشيدمي نفس تند تند. شد خارج رستوران از و رفت پايين

 خانه سمت هب و شد بود شده پارک رستوران از فاصله با كه ماشينش سوار.  بود گذاشته ضعفي نكته بد روي دست پست

 . كرد حركت

*** 

 .  بود خيره اينقطه به و نشسته مبلي روي.  داشت درهم و پريشان ايچهره يزدان
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 نشد؟ دعواش كه شما با: مجتبي

 . نداشتيم كاريش ما پيغمبر به پير به قرآن، به نه گم،مي براتون رو اينا دارم ديروز از من پدر: فرهاد

 .  داره شوره دل گفت بعدشم بود، ندار حال يكم بود شده بيدار وقتي از اون: فرانک

 .برگشتند عزيز و ضحي سمت به همه. شد بلند ايگريه صداي

 . كننمي پيداش حتما گفتن پليسا عزيز نكن گريه نكن، گريه: مجتبي

  كنن؟مي پيداش كجا از: عزيز

 . انشاهلل شهمي پيدا خانم حاج نخور خور غصه: سعيد

 .  ساحل ميرم من: گفت لب زير و شد بلند جا از ضرب يک يزدان

 .  شد خارج ويال از و

 كني؟مي گريه چرا يزدان جلو من، برم شكلت قربون عزيز آخه: مجتبي

 .باش خوددار يكم خانم حاج گهمي راست: سعيد

  دزدين، رو امبچه باشم آروم چطوري: عزيز

 .گرفت سر از را گريه دوباره و

. بود دخترش تنها دلتنگ.  خوردمي سر اشگونه روي اشكي قطره قدم هر با.  داشت برمي قدم نرم هايماسه روي

 در كجاست، و حال چه در دانستنمي حاال و بود كرده بزرگش دندان و چنگ با و مادر بدون سال دو و بيست كه دختري

 تهداش توانستندمي قصدي چه بودند دزديده را او كه كساني يعني.  ديدنمي يغما شدن دزديده براي دليلي خود ذهن

 حال و بود نديده را دختركش ديروز از كشيد عميقي نفس. دادمي آزارش بيشتر اين و دانستنمي هنوز يزدان باشند،

 شدن كثيف نگران هميشه قبلي يزدان نبود قبلي يزدان همان اين نشست، هاماسه روي. بود غروب حال در آفتاب
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 هكرد سرخ را دريا كه آفتاب غروب به و بود نشسته هاماسه روي فكري هيچ بدون االن اما بود يغما و خودش هايلباس

 . ريختمي اشک و كردمي نگاه. كردمي نگاه بود

 بيام، رب بودي سپرده بهم كه كاري پس از نتونستم كنم، مواظبت ازش خوب نتونستم ديدي نتونستم، ؟! زهرا: يزدان

 كردم، ور تالشم همه من خانومم؟ بخشيمي نكردم؟ مراقبت خوب دخترت از كه بخشيمي منو؟ بخشيمي زهرا ببخشيد،

 برات دلم!! ؟ زهرا شم،مي ديونه دارم نه؟ يا خوبه حالش كنه؟مي داره كار چي كجاست؟ دونمنمي نبود، من دست ولي

 . تنگ خيلي خانومي، شده تنگ

 دختركش به و دوخت ماه تير ششم و بيست افتاب غروب به را نگاهش. گرفت او از را زدن حرف يادامه امان گريه و

 .كرد فكر

*** 

 ؟ الو -

 شد؟ چي -

 . دارم نقشه يه من ببين -

 .شنوممي بگو-

 ده شايد. كرد تعريف بود كرده فكر آن به را شب كل و بود كشيده ديشب كه را اينقشه تند تند زدن، حرف به كرد شروع

 .زدمي حرف داشت مرتب كه شدمي ايدقيقه

 . عاليه يعني خوبه، -

 پيشت؟ بيام كي -

 خوبه؟ امشب -

 . ندارما فرصت بيشتر روز ده من فقط قبوله، -
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 . كنممي حلش نيست، مشكلي -

  خداحافظ -

 .زد لبخندي و انداخت عسلي روي هايعكس به نگاهي.  گذاشت ميز روي را تلفن و

*** 

 يك شما بگين شهمي: گفت مكث كمي با. بود نشده بود آن در كه شرايطي متوجه هنوز انگار گشود، را هايشچشم

 هستين؟

 مياد؟ يادت كرديم پيدات ما: زن

 پيدا؟

 پيدا جاك منو فهميدم،نمي هيچي نبود، خوب اصال حالم افتاد، خونه اون تو بود كه بود اتفاقي يادمه كه چيزي تنها: يغما

 كردين؟

 خوبه؟ حالت االن عزيزم، نيست مهم: زن

 بياد؟ پدرم بگين شهمي كنه،مي درد بدنم نه: يغما

 يادته؟ ايشماره تو نداريم، ازشون ايشماره ما: زن

 . داشت خاطر در پدرش از ايشماره آري كرد مكث كمي

 .يادمه آره: يغما

 .بنويسم بگو: مرد
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 اپيد كجا را او و بودند كه مرد و زن اين. شد خارج اتاق از ميام االن گفتن با مرد و كرد بازگو را بود يادش كه ايشماره

 دانيمر و بود افتاده خانه آن در كه بود اتفاقاتي آوردمي ياد به كه چيزي تنها نداشت؟ خاطر در چيز هيچ چرا بودند؟ كرده

  افتاد؟ اتفاقي چه بعدش آمدنمي يادش چرا اما كردند خارج اتاق از را او كه

 كردين؟ پيدا كجا منو بگين شهمي: يغما

 . گرفتيم تحويلت نكرديم، پيدات ما بخواي رو راستش: زن

 كي؟ از: يغما

 .دادن تحويل بهمون حالبي رو تو كه مرد دوتا از: زن

 چي؟ يعني آخه: يغما

 .عزيزم شهمي مشخص چي همه بياد كه پدرت كن صبر يكم ولي عجيبه، برات دونممي: زن

 شناسين؟مي منو شما: يغما

 .شناسممي رو بگيرم تحويلت گفت كه كسي ولي نه رو تو: زن

  نه؟ بود فرهان: يغما

 .شود ناراحت داندمي را ماجرا يغما اينكه فهميدن با فرهان نكند كرد فكر خود با خورد، جا زن

 نه؟ كرد كارو اين خودش بده، نجاتم بود داده قول زد، حرف من با فرهان: يغما

 .بگيريم تحويلت گفت اون آره،: زن

 شناختين؟مي رو مردا اون شما: يغما

 . عزيزم نه: زن
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 .شد اتاق وارد پرستاري حال همين در

 !شي بيدار خواستي باالخره شما عجب چه -

 .بود معنيبي حال آن در يغما براي لبخند اما زد لبخندي پرستار

 .مرخصي هم فردا امروز شه،مي درست زمان گذر با بدنتم بهتره، بازوت زخم: پرستار

 بود؟ عميق دستم زخم: يغما

 .بود افتاده دستت براي اتفاقي چه كنيم، عملش شديم مجبور خيلي، آره: پرستار

 .چاقو: يغما

 بود تاقا در پيش دقيقه چند كه مردي بندش پشت و شد خارج اتاق از آهاني گفتن با بود شده متعجب انگار كه پرستار

 . شد اتاق وارد

 .بودن هانزديكي همين انگار رسن،مي زود گفتن زدم، زنگ پدرت به: مرد

 چندمه؟ امروز: يغما

  عزيزم، پونزدهم: زن

 مرداد؟ پونزدهم: يغما

 .ضعفته خاطر به اين و بيهوشي وقته خيلي عزيزم، آره: زن

 دنبالم؟ نيومد چرا فرهان: يغما

 . نشه بد پدرت حال تا موندمي پدرت كنار بايد اون: زن

 .نبود من فكر به هميشه مثل فرهان،: يغما
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 ميك يغما تا داد اجازه و شد خارج اتاق از ديد اينگونه را وضع كه مرد. شد باراني زيبايش چشمان شد تمام كه اشجمله

 .باشد راحت

 داري؟ دوستش: زن

 رو؟ كي: يغما

 !رو فرهان اقا: زن

 داشت؟ وجود فرهان به نسبت قلبش در اي عالقه هنوز آيا داشت؟ دوستش كرد فكر

 بخوابم؟ شهمي دونم،نمي: يغما

 .رفت بيرون اتاق از و كشيد يغما يچانه زير تا را رنگ صورتي يمالفه نه، كه چرا عزيزم آره: زن

 و ستب را چشمانش و نشاند لب روي شدنش بيدار زود از پوزخندي بود، صبح نيم و شش انداخت، ساعت به نگاهي يغما

 .گرفت دست به را چشمانش افسار آرام آرام كه بود خواب اين

 .ديد تخت كنار را يزدان اينبار شد، بيدار دوباره شنيد كه صدايي با

 بابايي؟: يغما

 بابايي؟ جونم: يزدان

 .گرفت سر از را گريه و كرد رها يزدان گرم آغوش در را خودش بود كه زحمتي هر با يغما

 .دارم دوستت خيلي بابايي بود، شده تنگ برات دلم بابايي: يغما

 مدت؟ اين بودي كجا برم، قربونت بود، شده تنگ برات دلم منم دارم، دوستت منم: يزدان

 .گممي براتون بعدا طوالنيه، اشقصه: يغما
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 .بكش دراز برم قربونت: يزدان

 . كردمي درد خيلي هم اش شده پانسمان دست.  شدمي بدنش در بيشتري درد پيچيدن باعث حركتي هر

 عزيزم؟ بودن كي اونا آوردن، دختركم سر باليي چه ببين برم، قربونت الهي: يزدان

 .دونمنمي بابايي، دونمنمي: يغما

 يغما .گرفت پناه يغما يگونه روي بود شده سرازير چشمش از كه اشكي قطره بوسيد، را يغما كبود يگونه نرم يزدان

 .كردن گريه به كرد شروع و نداشت تحمل اين از بيشتر

 .شدند اتاق وارد يكي يكي اش خانواده افراد و شد باز در حين اين در

 . آوردن روزش به چه ببين شم، فدات من الهي برم، دخترم قربون: عزيز

 دخترم؟ خوبي: نسترن

 . خوبم جان مامان ممنون: يغما

 هك غريبي و عجيب هاي فكر يا بود؟ فراگرفته را بدنش كه بدي درد كرد،مي توصيف خوب را حالش كدام خوبي؟ چه اما

 بود؟ كرده درگير را ذهنش

 جان؟ دايي شناختيمي رو اونا: مجتبي

 ! نه: گفت و انداخت كردمي نگاهش خيره و بود داده تكيه ديوار به كه فرهان به سنگين نگاهي

 .بهتره تبريز ببريمش كنيد، مرخصش بهتره گممي من: سعيد

 . موافقم باهات منم: مرتضي حاج

 ييك همه بسرش پشت. شد خارج اتاق از و. بيرون بريم بهتره: گفت و كرد همه به رو سپس...آقاجون يزدان،: مجتبي

 .يغما و بود مانده فرهان فقط و شدند خارج اتاق از يكي
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 .متاسفم: فرهان

 شناختيشون؟ مي: گفت بياندازد فرهان به نگاهي اينكه بدون

 .شناختممي آره،: فرهان

 كجا؟ از: يغما

 .بعد براي بمونه نيست، خوب حالت االن: گفت نگراني صداي با و ايستاد تخت كنار فرهان

 رمگ حس همان. بود پيش چهارسال نگاه همان.  كرد قفل فرهان چشمان جنگل به و گرفت ديوار از را خيسش نگاه يغما

 چشم باران پذيراي دوباره هايش گونه كه نكشيد ايثانيه به. لرزيد هايش پلک. بست را چشمانش كالفه.  صميمي و

 .شد هايش

 .نيستي ناراحت ازم كه بگو كردم، عمل هم قولم به بودم، داده قول من نكن، گريه: فرهان

 .نيست خوب اصال حالم بعد، براي بمونه فرهان: يغما

 داري؟ درد: فرهان

 بذاري؟ تنهام شهمي: يغما

 ...اما: فرهان

 .كنممي خواهش: گفت ماليم و نداد او به را حرف يادامه ياجازه

 از يليس با دوباره كه بود يغما اين باز شدو خارج اتاق از آرامي، حتما گفتن با و كرد تقديم يغما به تلخي لبخند فرهان

 .بود مانده تنها افكارش

*** 
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 او و شديم نواخته گوشش در كالمي بي ماليم آهنگ.  بود داده تكيه شيشه به را سرش و نشسته راننده صندلي پشت

 .كردمي مرور را پيش يهفته دو خاطرات

 يغما؟: يزدان

 بله؟: گفت داري خش و گرفته صداي با و كرد قطع را هدست

 عزيزم؟ شد چي كه كني تعريف برامون خواينمي: يزدان

 شد؟ چي چي: يغما

 بودي؟ كجا بگي خواينمي اومد؟ روزم به چه ميدوني نبودي، كه روزي چند اون: يزدان

 .بزرگ خيلي بود، بزرگ باغ يه: يغما

 هجهل با يكي ولي بودن، ايراني دوتاشون كه مرد تا سه بودن، نفر سه: داد ادامه و دوخت بيرون به شيشه از را نگاهش

 . ديدمشونمي گهگاهي و بودم زنداني اتاق يه تو من زد،مي حرف

 نشناختيشون؟: ضحي

 . شناختمنمي نه:گفت تلخ و انداخت كردمي نگاهش آينه از كه فرهان به نگاهي يغما

 نفهميدي؟ چيزي: يزدان

 اين يام،ويل كردن،مي تكرار مدام رو اسم يه فقط شناختمشون،نمي من دادم، توضيح بار يه پليسم براي من بابا: يغما

 .همين گفتن،مي مدام رو اسم

 چيه؟ سر بازوت زخم كردن،مي اذيتت چرا: يزدان

 كه ذاييغ نبودم حاضر برم، گنمي كه جايي نبودم حاضر كردم،نمي گفتنمي كه كارهايي اينكه براي اينكه، براي: يغما

 .بخورم رو دنمي بهم
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 محكم و كشيد موهايش به دستي يغما كردن گريه از كالفه فرهان. شد روان دوباره هايش اشک روز چند آن يادآوري با

 . فشرد گاز پدال روي را پايش

*** 

 اتاق سمت به كمكش به و بوسيد را يزدان يگونه ماليم.  داشت كم را خانه اين بوي كه بود اي هفته چند.  شد خانه وارد

 بوي: فتگ و كرد او به نگاهي لبخند با يزدان. كردمي اذيتش بسيار اين و بود شده بيشتر دستش درد دوباره. كرد حركت

 .ديامي بيمارستان

 .دارين خودتون با رو بو اين هميشه شما: يغما

 .توئه نوبته هم حاال: يزدان

 .بفكرم: يغما

 زدي؟ حرف اينطوري باز تو: يزدان

 .داد تكيه يزدان يسينه به را سرش و كرد بغلش ترمحكم اينبار يغما

 .بابا دارم دوستت خيلي بفرستم؟ هام ريه به كه رو عطر اين داشتم؟ كم قلبو صداي اين دونينمي: يغما

 .عزيزم همينطور منم: گفت و كرد نوازش را بيمارش دخترک يزدان

 اي ادهس دوش بود پيچيده زخمش دور پالستيكي كه يزدان كمک با. بود شده بيدار زود صبح او و بود ماه مرداد شانزدهم

 .شدمي ديده بدنش در هايي كبودي هنوز اما بود رفته بين از تقريبا صورتش كبودي.گرفت

 يكي ردنك كار به روز سه اين عرض در سفيد، شلوار و شال با صورتي اي پروانه مانتو يک. پوشيد را بيرونش هاي لباس

.  شد خارج خانه از و كرد سماجت بازهم اما شد رو روبه يزدان هاي غرغر با و رفت بيرون اتاق از بود، كرده عادت دستي

 .شد فرهان رنگ سفيد ام وي ام سوار

 !سالم: يغما
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 سالم،خوبي؟: فرهان

 .ممنون: يغما

 .كرد حركت ماشين و

 .داد گير بابا اما برم تنهايي خودم ميخواستم شدم، مزاحمت ببخشيد: يغما

 .چيه حرفا اين بابا نه: فرهان

 اآلن؟ بريم بايد كجا:گفت فرهان و شدند پياده ميدان سر

 .فروشي فرش اون: گفت و داد نشان اون به را بزرگ ايمغازه يغما

 .بريم: فرهان

 ربهت شان رابطه اما داشت دل به او از زيادي دلخوري هم هنوز يغما و بود گرفته عشق و محبت رنگ تازگيا فرهان نگاه

 .گشتندبرمي پيش چهارسال فرهان و يغما آن به داشتند كم كم شايد و بود شده

 .انداخت فرهان به نگاهي و كرد اذيت را يغما بيني خاصي بوي ابتدا همان در شدند فروشي فرش وارد

 .كرد شهنمي كاريش ديگه: فرهان

 و ندايستاد ميز روبروي.كردند حركت بود گذاشته مغازه انتهاي قسمت در كه بزرگي ميز سمت به.  زدند لبخند دو هر و

 نظر يرز را يغما اي خيره نگاه با و داد را سالمشان پاسخ لبخند با بود نشسته ميز پشت كه مسني مرد. كردند سالم

 .كشيد درهم چهره سپس گرفت

 .مفيدي مجيد گرديم،مي مفيدي آقاي آدرس دنبال ما: فرهان

 دارين؟ باهاشون نسبتي چه: اقا
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 اي شماره االن و نبودم ايران شدمي مدتي هستم، بستگانشون از من: گفت و شد كار به دست فرهان از زودتر يغما

 بدين؟ بهمون رو آدرسشون شناسينشونمي اگه شهمي ندارم، ازشون آدرسي

 دارين؟ مجيد حاج با نسبتي چه شما: آقا

 . هستم بستگانشون از من كه گفتم محترم آقاي: يغما

 دارين؟ باهاشون نسبتي چه فهميدم، اينارو نبوديد، ايران ساليم چند :گفت و كرد قطع را حرفش

 كنارش و شد خارج مغازه از مسن مرد از خواهي عذر با هم فرهان داد، تكيه ماشين به و زد بيرون مغازه از كالفه يغما

 .ايستاد

 يمبر نباش، نگران ميارم، گير رو آدرس برات من دن،نمي سادگي همين به رو آدمي هميچين آدرس نشو، ناراحت: فرهان

 بزنيم؟ دوري يه

 را كار دباريمي فرهان نگاه از كه عشقي و امنيت آرامش،. كرد تالقي او رنگ سبز نگاه با كه انداخت فرهان به نگاهي يغما

 !آرزومه: گفت بود شده مست او نگاه با انگار كه يغما. كردمي ترراحت او واقعي عشق تشخيص براي

 آرزوته؟ چي: فرهان

 .بريم هيچي: گفت كالفه و آمد خودش به يغما

 كه پاركي . راند گلي ائل بزرگ پارک سمت به مستقيم و نشست رل پشت فرهان. گرفت جا جلو صندلي روي بالفاصله و

 هپياد هم با و كرد متوقف پارک از دور اي گوشه را ماشين.بودند ساخته هم براي آن در زيادي خاطراتي پيش سال چهار

 رمهس تيشرت. انداخت فرهان به نگاهي چشمي زير. بگويد چه بايد دانستنمي بود زده كه حرفي خاطر به يغما. شدند

 .درخشيدمي ظهر داغ نسبتا آفتاب در رنگش اي سرمه هاي كفش و بود پوشيده سفيد كتان شلوار با رنگي اي

 خوري؟مي بستني: فرهان

 اهوم: گفت و انداخت فرهان به نگاهي
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 .بيام تا بشين همينجا: گفت و كرد اشاره نيمكت به

 .زد صدا را او يغما كه بود نشده دور قدمي چند هنوز.  كرد حركت مخالف سمت به و

 فرهان؟: يغما

 .كاكائو بدون هميشه مثل: گفت لبخند با و برگشت سمتش به فرهان

 ردد. بود فرهان منتظر و نشسته نيمكت روي. دارد دوست طعمي چه داشت ياد به هم هنوز چهارسال از بعد. زد لبخندي

 رفته بهبودي روبه بدنش هاي كبودي و دست زخم بود بيهوش كه ايهفته آن در اينكه با.  بود شده شروع دوباره دستش

. گرفت وا سمت به را بستني و نشست كنارش فرهان كه بود غرق عميقي فكر در. داشت درد اوقات بيشتر هنوزهم اما بود

 با و انداخت بود خيره نامعلومي ينقطه به كه او به نگاهي و شد خم. نشد او متوجه بودكه افكارش در غرق انقدر يغما اما

 يغما؟: گفت ناگهان و كرد صاف را صدايش آرام.  داد تكيه نيمكت به و برگشت ترعقب و. زد لبخندي شيطنت

 .برگشت او سمت به و كشيد بلندي هين يغما

 خبرته؟ چه: يغما

 نيستي؟ كجايي؟: گفت و داد سر بلندي يخنده فرهان

 .كردممي فكر داشتم هيچي،: يغما

 .شدن آب بستنيامون: فرهان

 كرف فرهان. پرداختند روي پياده به بود كرده مزه زبانشان زير حسابي تابستان گرماي در كه سردي بستني از بعد

 خانه در جلوي را يغما فرهان. كردند رفتن عزم كه بود عصر هاي نزديک. شدمي پرت حواسش مدام و داشت مشغولي

 خيره فرهان به باز يشيشه از و شد خم يغما. كرد صدايش دوباره شود دور ماشين از يغما اينكه از قبل و كرد پياده شان

 .شد

 .خداحافظ دارم، دوستت هنوزم: فرهان
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 .شد دور و فشرد گاز پدال روي محكم را پايش بعد

 ايتقه افتاد راه يزدان كار اتاق سمت به و كرد عوض را هايش لباس بود شوكه فرهان حرف از هم هنوز.  شد خانه وارد

 بابايي؟: گفت و داد تكيه ميز به.  بود كتاب خواندن حال در هم باز يزدان. شد اتاق وارد و زد در به

 جونم؟: يزدان

 .كرد بلند را سرش و

 كنين؟مي دعوام گشتم، خانوادتون دنبال من بدونين اگه شما: يغما

 .بگردي دنبالشون بايد چرا: گفت جدي و گذاشت كنار را كتاب يزدان

  مرده، مادرم دوساله و بيست بگم بهشون اينكه براي نيست، خوب حالتون بگم بهشون اينكه براي: يغما

 خوري؟مي عصرونه! نه بشم،شايدم ناراحت شايد دونم،نمي: گفت و كشيد عميقي نفس يزدان

 .كرد اعالم را موافقتش و نشاند زيبايش هاي لب روي لبخندي يغما

*** 

 منتظر شب هر مثل اينكه بدون دستش درد يبهانه به يغما. نداشتند گفتن براي حرفي انگار شد خورده سكوت در شام

. ريدپ خواب از هراسان كه بود شب هاي نيمه نزديک. رفت خواب به زود خيلي و افتاد راه به اتاقش سمت به باشد يزدان

 مايع از اي جرعه. كشيدمي نفس تند تند و بود كرده عرق. است شده پرت تخت روي ايدره باالي از كردمي احساس

 ياد به خواب از برهمي درهم و نامعلوم هاي صحنه. كشيد دراز تخت روي دوباره و خورد بود عسلي روي كه ليوان داخل

 جبتع. دادمي نشان را ظهر از بعد يک ساعت عقربه شد بيدار كه دوم بار. رفت خواب به دوباره باالخره اينكه تا آوردمي

 اي انهش را لختش موهاي دست يک با سختي به و شست را صورتش بيرون به توجه بي اما خوابش طوالني مدت از كرد

 ناهار براي را او چرا و كجاست يزدان كه نكرد فكر هم لحظه يک حتي كرد روشن را تاپش لب و نشست تخت روي. زد
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 اردو هم با فرانک و ضحي و خورد در به ايتقه كه كردمي كار تاپ لب با داشت كه بود ساعتي دو يا يک.  كندنمي صدا

 .كرد زدن حرف به شروع لبخند با و نشست تخت لب فرانک. شدند اتاق

  عزيزم؟ خوبي سالم،: فرانک

 . ممنون: يغما

 بهتره؟ كه حالت: ضحي

 خوبين؟ شماها بهترم، آره: يغما

 .خوبيم معلومه: ضحي

 . نشست رايانه صندلي روي و

 يغما؟: فرانک

 جانم؟: يغما

 بكنم؟ خواهش يه: فرانک

 .بده دستور شما عزيزم چرا خواهش: يغما

 . بيرون بريم پاشو: فرانک

 بيرون؟: يغما

 .آره: ضحي

 آخه؟ كجا: يغما

 خالص،بريم؟ اكسيژن يه باز، فضاي يه خونه، از بيرون هرجا،: فرانک
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 .كنهمي درد دستمم ندارم، حال اصال االن فرانک، دوني مي: گفت و چرخاند فرانک و ضحي بين را نگاهش يغما

 . شهمي بهتر حالت بريم برم، قربونت الهي: ضحي

 .ندارم حوصله نه: يغما

 . نيار در بازي لوس ببينم پاشو: فرانک

 .گرفت يغما سمت به كرده انتخاب لباسي و كرد حركت كمد سمت به و

 .بريم كن عوض لباساتو: فرانک

 .خونه بمونم بذار كنممي خواهش ندارم، حال فرانک: يغما

 .ديگه كنيم رو بيا فرانک: ضحي

 !ضحي؟:گفت و انداخت نگاهي او به تعجب با فرانک

 .ايستاد يغما روبروي و شد بلند صندلي روي از ضحي

 .ديگه بدونه بايد فرانک چيه خب: ضحي

 . نبود اين قرارمون: فرانک

 بدونم؟ بايد رو چي من: يغما

 واهشخ ازت ما انگار، نيست ما با اصال تو بدون فرهان منتها منتها، هستن، هم همه بيرون، ميريم داريم ما اينكه: ضحي

 . باشه خوشحال فرهانم تا بياي كنيممي

 ،اره: گفت و شد يغما نزديک بود كرده خوش جا لبش روي لبخند حال كه فرانک. زد فرانک به رو داري منظور لبخند و

 .ديگه پاشو كنه،نمي زندگي اصال انگار تو بي امبيچاره داداش
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 .نميام من كه گفتم: گفت و چرخاند مخالف سمت به را سرش كالفه يغما

 دوب حاضريا شماره سه ببينم، پاشو كشيم،مي نازتو ما هي يغما اه: وگفت كرد رو يغما به مصنوعي اخمي با فرانک

 .كنم عوض لباسامو بيرون ببرين تشريف: گفت و انداخت او به نگاهي تعجب با يغما

 . گرفت مون نقشه ايول: گفت خوشحال فرانک و كوبيدند هم به خوشحال از را هايشان دست فرانک و ضحي

 . شدند خارج اتاق از هم با و

*** 

 دلش اما بود باز لبخند به لبش. بود كشيده دوش به را سنگيني بار انگار.  كردمي درد دوييدن و رفتن راه زور از پاهايش

. انداخت ساعت به نگاهي بود شده تاريک هوا. كردند حركت در سمت به و شد پياده ماشين از. كوبيدمي سينه به قرار بي

 آنها و بود سكوت در خانه.  شدند حياط وارد و چرخاند قفل در را كليد. دادنمي نشانه را شب ربع و هشت هاعقربه

 . خنديدندمي سرخوش

 زنه؟مي لبخند فقط يغما بعد خنديممي انقد چرا امشب ما گممي: فرانک

 .من آبجي خانومه كه بس از: فرهاد

 بودي؟ كي با دقيقا رو آبجي االن: رضا

 .معلومه ديگه يغما با: ضحي

 يغما؟ شده چيزي: فرهان

 .زنهمي شور دلم: گفت و انداخت او نگران چشمان به نگاهي

 .ماسيد ها بچه لب روي لبخند

 ؟ چرا: رضا
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 .دونمنمي: يغما

 افتاده؟ خاصي اتفاق: فرهان

 .تو بريم نه: يغما

 ادي به را تولدش يغما. كرد پر را فضا مبارک تولدت شعر و شدند وارد او سر پشت هم ها بچه. شد خانه وارد سرعت به و

. دوخت چشم همه به داشت كه تاري ديد با و داد جاي لب رو لبخندي مهربانش و بزرگ يخانواده ديدن با. نداشت

 و زد جاني كم لبخند. كردمي درد سختي به بازويش و بود امده سراغش دلشوره بد حس آن دوباره اما چرا دانستنمي

 .خواممي عذر باال برم بايد بشينم تونمنمي من من، ببخشيد ولي، ممنون،: گفت

.  بود ارقر بي شدت به قلبش و كردمي درد فجيعي شكل به دستش شد اتاقش وارد. رفت باال ها پله از آرام و متانت با و

 را دستش. گرفت خود به اشک نم هايش گونه و لرزيد هايش پلک شده مرگش چه دانستنمي. نشست تخت روي

 دلش گاران. كرد جمع را پاهايش و داد تكيه تخت تاج به. پيچيد بدنش در بلكه دستش در تنها نه بدي درد كه داد تكاني

 .تنشس تخت لبه و امد نزديكش يزدان.  شد باز و خورد در به ايتقه. دانستنمي هم را دليلش خواستمي گريه فقط

 بابايي؟ شده چيزي: يزدان

 شچشمان اما زدنمي حرفي.  كرد قفل يزدان يباخته رنگ و نگران نگاه در را نگاهش و كرد بلند را سرش حرف بي يغما

 .ترس نهايت در و پدر به عشق تنهايي، بيچارگي، دلتنگي، مثل كلماتي. زدمي داد را كلماتي

 عزيزم؟ گفته چيزي كسي: يزدان

 .كرد نوازش را يغما خيس هاي گونه و نشست نزديكتر يزدان. داد تكاني را سرش فقط حرف بي او و

 شم؟ فدات شده چي پس: يزدان

 بابايي؟: يغما

 .زدندمي موج صدايش در همگي اضطراب، دلهره، ترس، اندوه، غم،
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 دلم؟ جان: يزدان

 .ترسممي: يغما

 دخترگلم؟ چي از: يزدان

 .زنهمي شور دلم ترسممي فقط بابا، دونمنمي: يغما

 وسالگيتد و بيست تولد كه پايين بيا كن، عوض رو لباسات و بشور رو صورتت پاشو من، خوشگلِ نزنه شور دلت: يزدان

 .بگيريم جشن رو

 !چشم: يغما

 . زدمي حرف اينگونه كه كردمي درد اش حنجره انگار داشت خش و بود گرفته صدايش

 كالباسي يساده نسبتا لباس.  كند كمتر را التهابش تا زد ملتهبش و داغ صورت به آبي هم يغما رفت بيرون اتاق از يزدان

 سفت سر روي را حريرش شال مدام برداشتن قدم حين در.  شد خارج اتاق از آرايش بدون هميشه مثل و پوشيد رنگي

 .نشست مبلي روي فرانک كنار و رفت پايين ها پله از. كشيدمي جلوتر و كردمي

 عزيزم؟ خوبه حالت -خانم حاج

 .خوبم عزيز بله: يغما

 ?ماماني كنهنمي درد كه دستت: نسترن

 .خوبم جان مامان نه: گفت و كرد متوقف نسترن روي را نگاهش

 ذارب آهنگ يه پاشو يغما گرفتين؟ عزا اينجوري مردم من مگه آقا: گفت خوشحالي و شاد صداي با و شد بحث وارد فرهاد

 .ببينم

 : گفت خانم نسرين اينكه تا خنده، و لبخند و بود پا به شادي و رقـــص و بكوب و بزن شب آخر تا و
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 نه؟ ديگه بريم جان مجتبي -

 .بريم: مجتبي

 .بريم شين حاضر شمام زهره: سعيد

 .برگشت بودند ايستاده پشتش كه هابچه سمت به و موننمي كه ها بچه: يزدان

 ...اينكه از غافل واقعا، بودند شاد قدر چه! خنديد و! معلومه: گفتند يكصدا و هم با هم آنها

 دراز تخت روي كه حالي در را او و شد يزدان اتاق وارد يغما. آمدنمي پايين يطبقه از صدايي و بود شده خالي تقريبا خانه

 .ديد بود بسته را چشمانش و كشيده

 ندارين؟ من با كاري بابا: يغما

 .ها بچه پيش برو عزيزم نه: يزدان

 .بخير شبتون: يغما

  دخترم بخير شب: يزدان

 شده پهن فرش روي كه حالي در را ها بچه و داد هول را فلزي در كرد حركت تراس سمت به و شد خارج اتاق از يغما

 .نشست فرهان روبروي فرانک و فرهاد كنار و رفت نزديكتر ديد، زدندمي حرف و بودند

 .بودا خوبي تولد گممي: فرهاد

 .اتونهمه از ممنونم آره:گفت و زد لبخندي

 .داد انجام عمو رو كارا همه نكرديم كاري كه ما: رضا

 .حال هر به: يغما
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 بود؟ چي گرفتي كه كادويي بهترين: ضحي

 .نكنه درد دستتون بودن، عالي شونهمه: گفت و انداخت نگاهي بود نشسته فرهان كنار كه ضحي به

 . كنين ول رو تولد اين بحث حاال آقا: رضا

 .بگو نبودي كه ايهفته دو اون از يغما: داد ادامه يغما به رو و

 .بگم چيزي يه خواممي من:گفت فرهان بزند حرفي يغما اينكه از قبل تلخ، تلخِ شد، تلخ لبش روي شاد لبخند

 ليو كنم، خواهي عذر طوري چه و بگم بايد طوري چه دونمنمي راستش: كند شروع كه كردند نگاه او به اشتياق با همه

 .خواممي عذر يغما از شماها يهمه جلوي

 .مطلب اصل سر برو فرهان: رضا

 آخه؟ بگم چي رضا، تونمنمي: فرهان

 هتب من تونه،نمي خودش اينكه مثل كه بگه چيزي يه بهت خواستمي امشب فرهان جان يغما گم،راستشمي من: رضا

 .باشه كنارت خواد مي بگه بهت دوباره تا برگشته فرهان گم،مي

 .برگشته چيزي چه خاطر به فرهان زدنمي حدس.  نزد حرفي و رفت بين از لبخندش

 .ديگه بگو چيزي يه جان، يغما: ضحي

 .بزنن رو هاشون حرف هم اينا بخوابيم، بريم پاشين ها بچه: فرهاد

 .بود كرده تر سخت آنها دوي هر براي را كار گرما و بود گرم هوا. شدند خارج تراس از و برخاستند جا از همگي سپس

 نشده؟ بهتر ات دلشوره: فرهان

 ! نه: يغما
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 .شدند خيره باغ به هم با و نشست نزديكش فرهان

 افتاده؟ اتفاقي: فرهان

 بود؟ چي گفتمي رضا كه حرفايي: يغما

 .واقعيت: فرهان

 تو؟ كشينمي خجالت: گفت و چشمانش به شد خيره دلخوري با

 چرا؟: گفت و گرفت تعجب رنگ سبزش چشمان

 گن؟مي چي ها بچه فردا پس فردا: يغما

 ياخالق همچين اصال ها بچه ضمن در شناسن،مي مارو چون گن،نمي هيچي اونا نباش نگران:گفت و كرد اي خنده فرهان

 . كنن اذيتمون بخوان كه ندارن

 .دوخت روبرويش تاريک و بزرگ باغ به و گرفت او از را نگاهش دلخور دوباره يغما و

 چيه؟ نظرت: فرهان

 مورد؟ در: يغما

 .زد رضا كه حرفايي همين: فرهان

 : ...يغما

 بگي؟ چيزي خواينمي: فرهان

 !نيست خوب حالم بعد؟ برا بمونه شهمي: يغما

 نيست؟ خوب حالت چرا گممي توام با نيست؟يغما؟ خوب حالت چرا: گفت نگران فرهان
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 تو، فتنر دوباره از تنهايي، از بابا، نبود از ترسممي ترسم،مي فرهان: گفت بغض با يغما و كردند قفل را نگاهشان دوباره

 .ترسممي اينا يهمه از

 .كنارتم من نترس هيچي از بذارم، تنهات ديگه نيست قرار من تنهايي؟ كدوم بابا؟ نبود چي؟ چيه؟يعني حرفا اين: فرهان

 .زدمي امشب همين را هايش حرف يهمه بايد بود دلخور

 بترسم؟ نبايد نترسم؟چرا پيش؟ چهارسال مثل ذاري؟نمي تنهام پيش؟ سال چهار مثل كنارمي؟: يغما

 موافقي؟ نذارم، تنهات و بمونم پيشت هميشه باشم، كنارت هميشه دممي قول! نه يغما نه: فرهان

 . نيست راحتي تصميم كن قبول فرهان: يغما

 .بكني رو فكرات مونممي منتظر دارم، قبول: فرهان

 بخوابي؟ خواينمي ممنونم،: يغما

 .بريم چرا:گفت و زد لبخندي

 هم باز دلشوره، بازهم نداشت خوبي حال. شد اتاقش وارد يغما و رفت بودند خوابيده وفرهاد رضا كه اتاقي به فرهان

 .رفت خواب به آرام آرام و كشيد دراز تخت روي ناراحتي،

*** 

 ~~يغما~~

 شده هم سردرد نبود بس دستم درد. داشتم بدي درد سر ديشب هاي حرف و صداها و سر خاطر به شدم بيدار خواب از

 قرصي انهصبح بدون اينكه از بعد.  بود نشده بيدار من جز به كسي بودند خواب همه رفتم بيرون اتاقم از قوز، باال قوز بود

 گفتن ربخي صبح براي! شدمي بيدار بايد حاال تا بابا بود نيم و هشت كردم ساعت به نگاهي رفتم باال ها پله از خوردم

 به يومدن صدايي زدم در به ايتقه. نداشتم زيادي وقت پس بيمارستان رفتمي بايد ديگه ساعت نيم شدم، اتاقش راهي
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. بود يدهكش دراز پهلو به و در به پشت بابا بود درست حدسم كردم باز رو در كنم بيدارش بايد و خوابه بابا اينكه خيال

 بابا؟ تانا،بيمارس برين بايد ديگه ساعت نيم بابا شي؟ بيدار خواينمي بابايزدانم؟ بابايي؟: گفتم و شدم تخت نزديک

 ابلق برام ديدممي كه چيزي نه؟ ايستادم، روبروش و زدم دور رو تخت. نشه بيدار و بزنم صداش همه اين نداشت امكان

 هب بابا رنگ رفتم ترجلو كنم، دور رو مزاحم و منفي افكار اون تا دادم تكون محكم رو سرم نداشت، امكان نبود، باور

 . دادم تكونش آروم زدمي ديوار سفيدي

 بابا؟: من

 بابايزدانم، ن،م باباي شدم،مي خفه داشتم گرفت، رو جونم بابا سفيد بالش بريد،قرمزي نفسم زدم، كنارش دست با وقتي

 حظهل براي قبلم بود، زده يخ گذاشتم، اشگونه روي رو دستم بود، گرفته خونش رنگ سرش بالش و بود شده دماغ خون

 بلند و كردن گريه به كردم شروع.  خواستممي رو بابام من شد،مي اينطوري نبايد كرد، زدن به شروع دوباره و ايستاد اي

 تا نگفتي گهم بابا نذاري؟ تنهام ندادي قول مگه بابا شي؟ بيدار خواينمي باباجونم؟ برم؟ قربونت بابايي؟: زدن حرف بلند

 بابا؟ نم،كمي خواهش بابا! شين بيدار دينمي دقم چرا بابا؟ بابا؟ دارم، احتياج بهت من بابا پيشمي؟ بتوني كه جايي

 بابا؟: زدم داد بلند و ريختم صدام تو توانمو تمام ديدم،نمي بابا طرف از حركتي هيچ اما

 خاطر هب دستم تو كه دردي شد،نمي بيدار اون اما شه بيدار شايد دادن تكون با كردممي احساس دادممي تكونش محكم

 . كردم بغلش محكم و گرفتم ناديده رو بود پيچيده زياد حركت

 فرهان؟ بابا؟ بابا؟: يغما

.  اتاق وت پريدند ها بچه يبقيه و فرهان و رضا نكشيده اي ثانيه به چون بخوام كمک فرهان از من بودن متنظر همه انگار

 ...كه بود پدرم برام مهم بودم شده حجابم و مو و لباس بيخيال

 .بده حالش ببين فرهان شه،نمي بيدار بابام فرهان فرهان،: من

 النا نيس هيچي نكن گريه باش، آروم گممي توام با باش، آروم: گرفت دستاش تو لختمو بازهاي اومد نزديكم فرهان

 . كن كنترل رو خودت خب؟ بيمارستان، بريمشمي
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 .گذشته بيمارستان از كار فرهان: رضا

 .بيار كن پيدا سفيد يمالفه يه بدو فرانک: داد ادامه فرانک به رو و

 نم باباي رضا، نزن مفت حرف: گفتم و ايستادم بابا كنار كردم، جدا فرهان از رو خودم و دادم تكون رو سرم محكم نه؟

 ...بايد شه، بيدار بايد

 .كن عوض رو پانسمانش شده، خوني دستش زخم بيرون ببر رو يغما! ؟ ضحي: رضا

 . مونممي بابام كنار من نميرم، جا هيچي من: من

 . ديگه دايي به بزن زنگ وايسادي چي واس فرهاد، جان، يغما برو ضحي با: رضا

 .بمونم بذار خدا، تورو رضا بمونم، خواممي من نميرم، جا هيچ من: من

 منم بريم، نم با بيا اصال بريم، بيا كرده، سرباز زخمتم ببين ؟ من عزيز بشي چي كه بموني: گفت و ايستاد كنارم فرهان

 بريم؟ خب؟ مونم،نمي

 . بذارم تنهاش خوامنمي: من

 .بده من به سفيد مالفه يه فقط جاست، همين عمو بذاري، تنهاش نيست قرار ؟ چرا تنهاش: فرهان

 رو شده ات يمالفه.  ايستاد تخت كنار و برداشت رو يكي صورتي و سفيد يمالفه تا چند بين از و كرد باز رو كمد در رضا

 اشم،ب كنارش خواستممي خواستم،مي رو بابام هنوز من گرفت، شدت ام گريه كار اين با. كشيد بابا روي آروم و كرد باز

 .باشم پيشش

 .بست رو در هم رضا شديم، خارج اتاق از و گرفت دستمو بريم، ديگه بيا جان يغما: فرهان

 .واردتري ما از تو كن پانسمان رو يغما دست بيا رضا: فرهان
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 سرخي هب چشمانش فرهان. كشيدمي زبانه و شدمي ور شعله بدتر دلم، اتيش رو بود نفتي ضحي و فرانک يگريه صداي

 م،نداشت جون اصال شايد كردم،مي حركت متحرک مرده يه مثل. بود گريه از بدتر كاراش و حال اما كردنمي گريه زدمي

 .نشست چپم سمت دست به بتادين و باند رضا و نشست مبل رو كنارم فرهان

 گم؟مي چي متوجهي شه بد توام حال نبايد كن، كنترل رو خودت جان، يغما: فرهان

 بود نشسته رضا مخالف جهت تو درست كه فرهان به عصبانيت با من و داد حركت خودش سمت به آروم بازومو رضا

 تونممين باشم، آروم تونمنمي من باشي، من شرايط تو كه كنيمي درک رو من وقتي تو فرهان نيستم، متوجه نه: گفتم

 فهمي؟مي تونمنمي كنم، كنترل خودمو

 . فهمممي: فرهان

 سك هيچ فرهان كني، دركم كه نبودي تنها تو گم،مي چي من بفهمي كه نشدي بزرگ مادر بدون تو فهمي،نمي نه: من

 . فهمهنمي منو

 انقدر تم،بس رو هامچشم و دادم تكيه مبل به.  شد تموم دستم پانسمان كي نشدم متوجه كه بود اونقدر قلبم آتش و درد

 .زدممي حرف بايد رفتممي بايد ولي نداشتم، رفتن راه و زدن حرف براي نا ديگه اومد،نمي در صدام كه بودم زده داد

 فرهان؟: من

 جونم؟: فرهان

 .كنممي خواهش بابا، پيش برم خواممي: من

 هب كه ضحي و فرانک هاي ناله و گريه صداي هنوزم رفتم باال ها پله از كرد، موافقت كه ديد هامچشم تو چي دونمنمي

 رو تتخ كنار و كردم قفل بود آويزون قفل از كه طاليي كليد با رو در شدم اتاق وارد.  بود گوشم تو كردنمي ترحم حالم

 فحر جلوي هامگريه و نره باال صدام كه كردم رو امسعي تمام.  زدممي عزيزم باباي به رو حرفام بايد نشستم، زمين

 .نگيره رو زدنم
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 براي اتهسال دو و بيست آرزوي به رفتي، واقعا ولي رفتي، كردم باور زود انقدر چرا دونمنمي بخير، صبحت بابا، سالم: من

 هشب رفتي، پيشم از زود انقدر كه نامردي خيلي گفت يغما بگو بهش ديدي كه رو مامان باباجونم رسيدي، مامان ديدن

 .شده تنگ شمام برا دلم االن بابايي شده، تنگ براش دلم بگو

 .زنمب بهش حرفامو تونستممي كه كردمي شاد يكم منو اين و ريختنمي صدا بي و مهابا بي اشكام زدم كنار رو مالفه

 .ـدم ـوسيـ بـ رو اشگونه يكي اون و كردم پاک تقريبا رو اشگونه روي شده خشک خون دستم با

. دارمن ازت اي گاليه من گذاشتي ولي بذاري، وتنهام بري زود انقدر نبود حقت نبود، حقت برم، بابايي قربون الهي: من

 كرت،ش خدايا گممي شرايطي هر تو من بگو خدا به تنهام، من چون باشه، من مراقب بگو،بگو خدا به چيز يه فقط بابا،

 ...اييباب شادين، شما االن كه اينه مهم شدم تنها تنهاي من نيست مهم بابا، رسيدي آرزوت به كه كنممي شكر رو خدا

 .عزيزم رو در كن باز كن، باز رو در يغما جان، يغما: گفتمي كه دايي بندش پشت و اومد در صداي

 .دوختم بود بسته كه بابا هايچشم به و گرفتم بسته در از رو نگاهم

 حرفا اين دارم كه شدم محكم انقدر چرا االن دونمنمي زنم،مي سر بهتون هميشه كنم،مي رو گفتين كه كارايي بابايي: من

 رده،ك پيدا رو پدريتون يخونه آدرس گفت ديشب فرهان راستي پيشتون، بيام هميشه دممي قول بابا ولي زنم،مي رو

 كنم ولشونقب ام خانواده عنوان به نتونستم اگه كنم،مي تعريف براشون رو سال چند و بيست اين يهمه و پيششون ميرم

 .نشين ناراحت كنممي خواهش

 كني؟ باز رو در خواينمي خوبه؟ حالت جان يغما: جون آقا

 شدم مواجه باهاش كه چيزي اولين كردم، باز رو اتاق در و پاشدم جا از بود تنم كه سفيدي شلوارک و تاپ همون با

 هشد بهتر حالم شدم، رد بينشون از و و زدم كنار صورتم روي از موهامو. بودند زده زل من به كه بود گريوني هايچشم

 ضروروي مواقع براي كه سياهي ست همون شدم، اتاقم وارد كنم، كنترل رو خودم بتونم كه بودم شده آروم اونقدر بود

 گريه صداي و بود پر بابا اتاق.  شدم خارج اتاق از و كردم سرم رو سياهم شال پوشيدم و آوردم بيرون كمد از رو بود
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 دو متس به نگاهم دادند، سر تري بلند هاي گريه ديدنم با مامان و عزيز ايستادم در روبروي بود، برداشته رو خونه يهمه

 .شد كشيده دادندمي قرار برانكارد روي رو بابا كه مردي

 فرهان؟: من

 .سوختمي امحنجره و داشت خش هنوزم ديشب، مثل بود گرفته صدام

  جونم؟: گفت و كرد اطرافيانش به نگاهي فرهان

 گفتي؟ كه اونجايي بريم شهمي: من

 .شهمي آره:گفت و كرد نگاه كردمي نگاهمون كنجكاوي با كه دايي به اينبار فرهان

 جان؟ فرهان كجا: سعيد عمو

 ريممي داريم ما بديم، خبر بهشون بايد باالخره كرديم پيدا رو يزدان عمو پدري يخونه آدرس ما عمو راستش: فرهان

 .اونجا

 .باش يغما مراقب فقط. برين: دايي

 .چشم: فرهان

 در رو لطف آخرين اين كنممي خواهش سپارم،مي شما به رو چي همه من: گفتم و ايستادم دايي و سعيد عمو روبروي

 . بشه برگذار شكل بهترين به بابا مراسم كه كنين كاري و بكنين حقم

 .مونهوظيفه اين حرفيه چه اين: عو

 .ممنون: من

 بريم؟: فرهان

 . بود اورده لباس براش مامان اينكه مثل بود كرده عوض رو لباساش كردم بهش نگاهي
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 .بريم: من

 فرهان پيش رو غرورم بشكنه، اونا بين كه بدم اجازه غرورم به تونستمنمي انگار ريختن اشكام شدم كه ماشين سوار

 چون بود خوردن آب از ترراحت فرهان، پيش اما بود سختي كار بقيه جلوي شكستنش شايد ريختم، اشک و شكستم

 .پشتمه هميشه دونستممي

 نگاهي . جمعه صبح يدقيقه سه و بيست و يازده. انداختم ماشين ساعت به نگاهي شد متوقف بزرگ در يه جلوي ماشين

 بيام؟ منم: گفت و شد پياده سرم پشت.  شدم پياده ماشين از و انداختم فرهان به هم

 .ميام االن بمون نه: من

 .باشه: فرهان

 . رفتم در سمت به

 فقط؟: فرهان

 . ترحم با و بود نگران نگاهش برگشتم سمتش به

 . نرو تندم راستي باش، خودتم مراقب كن، پاک اشكاتو: فرهان

 : كه نكشيد اي دقيقه به. گذاشتم ايفون يدكمه رو آروم رو دستم و دادم تكون تاييد ينشونه به سري

 !بله؟ -

 مفيدي؟ اقاي منزل! سالم: من

 .بفرماييد بله -

 . داشتم كار مجيد حاج با: من

 شما؟ ببخشيد -
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 .اممفيدي يزدان دختر بگين بهشون: من

 كيه؟ يزدان؟يزدان -

 .بزنم حرف باهاشون خواممي شناسن،مي مجيد آقا خود محترم اقاي: من

 . لحظه چند -

 .ايستادم حرف بي و كردم اطراف به نگاهي كالفه

 .داخل بفرماييد خانم -

.  دمش حياط وارد و انداختم كردمي نگاهم دهنده انرژي و آميز تحسين كه فرهان به نگاه يه. شد باز تيكي صداي با در

 خبر زدم پوزخندي.  بودن من منتظر انگار و ايستاده تراس تو جوون پسر و دختر تا چند و زن تا سه ياضافه به مرد سه

 .بگم بهشون خواستممي چيا نداشتن

 ! مفيدي مجيد حاج به به:گفتم و ايستادم جمع مرد ترين مسن بروي رو

*** 

 ~~ راوي~~

 !مفيدي مجيد حاج به به: گفت انگيزي نفرت لحت با و ايستاد مجيد حاج روبروي يغما

 اين از يزدان و زهرا به او بسيار شباهت از اما! نه يا زهراست دختر همان روبرويش دخترک كه نبود مطمئن مجيد حاج

 . شد مطمئن مسئله

 ! شدي بزرگ -مجيد حاج

 .كنمنمي باور كه آره نگين ديدين؟ منو اصال شما: گفت داشت لب بر مدام روز آن كه خندي پوز با يغما

 . ببينمت داشتم دوست خيلي: مجيد حاج
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 . نگرفتين پدرم از سراغي يه سال چند و بيست اين تو همين واسه: من

 .داري فرق پدرت با تو: مجيد حاج

 .يرمبگ خون خفه و نكنم باز لب از لب بكنين كاري هر و بگين چي هر كه نيستم پدرم مثل من دارم فرق آره فرق؟: من

 دختره؟ همون دختر اين بابا حاج: گفت و كرد مسنش پدر و يغما بحث وارد را خود مجيد حاج بزرگ پسر

 .دختره همون آره:گفت بگيرد يغما عسلي نگاه از را نگاهش اينگه بدون مجيد

 !تو بياين:  داد ادامه همه به رو مكث با و

 .شدند خانه وارد بقيه ترتيب به و شدند وارد هم يغما و يوسف سرش پشت شد خانه وارد

 كني؟ معرفي هات بچه به اتونوه خواينمي حاجي؟: يغما

 كيه؟ خانم اين بابا حاج: ياسر

 .امد حرف به مجيد از قبل و شد بلند جا از بود رسيده جنون به كه يغما

 ممعل هم مادرم مدني، بيمارستان تو بود قلب جراح پدرم يغماست اسمم ام، چيكاره گممي خودم من آقا، حاج چرا: يغما

 .روانشناسيم دانشجوي االنم زماني، يه البته بود

 ؟ داره ما به ربطي چه ميگي كه اينا: ياسر

 .حاجي نوه داره ربط كيه پدرم اينكه ولي نداره، ربطي اينا آره خب: يغما

 اينجا؟ اومدي چي برا: گفت اش هميشگي غرور با مجيد

 .كنم دعوتتون اومدم: يغما

 دعوت؟ -آرزو
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 .دعوت جون عمه آره: يغما

 چي؟ دعوت: ارزو

 . كنم وندعوتت ،اومدم گرفتم تعذيه مرده كه كسي برا من االن گيرن؟مي تعذيه براش ميرهمي نفر يه وقتي ديدين: يغما

 ...يغ مرده كي:گفت نگراني و ترس با نداشت خوبي حال كه خانم حاج

 به ور اسمم شما مثل آدمايي ندارم خوش نيارين، زبون به منو اسم: گفت بلند و نداد او به را حرفش يادامه ياجازه يغما

 .بيارن زبون

 ! كنيمي تر دراز گليميت از پاتو داري: يوسف

 ابودن دارم چون گرفتم، اتيش چون عمو؟ چرا دونينمي: گفت و ايستاد بود شده بلند جا از كه يوسف روبروي عصباني

 فهمين؟مي شممي نابود دارم شم،مي

  بگو، حرفتو آخرِ: مجيد

 .نكن عجله حاجي، اولشه تازه آخر؟ آخر؟كدوم: يغما

 .باشين مودب محترم خانم: ياسمين

 .چشم باشه مودب؟: يغما

 دونيمي ولي نداري، ريختنم بهم ارزش تو ، بريزم بهم رو خانوادت اينجا نيومدم مجيد حاج ببين: داد ادامه مجيد به رو و

 ببينه، رو پسرش آخر بار براي بخواد همسرتون دل شايد گفتم خودم با ؟ چيه

 نه؟ يا خواينمي خانم؟ حاج گمنمي درست: گفت و كرد حركت خانم حاج سمت به

 بار؟ آخرين براي چيه منظورت: خانم حاج

 .بيننشمي بار آخرين برا زنن،مي حرف باهاش بار آخرين براي بسپارن خاک به يكيو خوانمي وقتي: يغما
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 چيه؟ منظورت گفتم -خانم حاج

 .جون خانم افتيمي پس بگم واضحتر اين از: يغما

 و بود شده طاق يغما خود طاقت ديگر اما.  شدند متوجه هم همه كه بود كنايه و تمسخر با آنقدر اش جمله آخر جونِ خانم

 . دهد ادامه توانستنمي وضع اين با

 :گفت داد با و شد بلند جا از بود شده عصباني ديگر حال كه يوسف

 نه؟ يا شده چي گيمي -

 .گفتمي اي كلمه و كرمي گريه. كرد زدن حرف به شروع سختي به بود گرفته را گلويش راه بغض كه حالي در يغما

 مبابايزدان فهميدم كه پيش ماه هشت از رفت؟ دنيا از عمل سر مادرم كه پيش دوسال و بيست از بگم؟ چي بگم؟از -

 از بود؟ همكارش چون پرسيدممي رو حالش و زدممي زنگ آرمان به هي كه بگم ماه هشت اين از داره؟ خون سرطان

 پدرمه، تشييع مراسم فردا بگم كه اينجا اومدم ندارين؟ خبر هيچكدومش از شما كه بگم دردم كدوم از بگم؟ چي

 .پسرتون

 . شد بلند آرزو و خانم حاج يگريه صداي

 انوادهخ پيش كه بگم بهتون اومدم خاک، زير بره قراره فردا كردين، بيرونش خونه از پيش سال ودو بيست كه هموني -

 االنم ن،نداشتي قبولش و نداشته قبولتون چون نداشته قبال نداره، و نداشته اي خانواده پدرم كه نباشم افكنده سر ام

 ! كردهن بزرگ رو اشبچه راحت نكرده، زندگي راحت بدونين كه بگم اومدم ولي نيستين، پدرم يخانواده ،االنم نيستين

 و يدمج هاي زدن صدا به توجه بدون.  كشيدمي تيغ پوستش روي تابستاني داغ هواي شد خارج خانه از عصبانيت با و

 رفتهگ را يغما ساعد يوسف.  شد پياده ماشين از آرام فرهان.  شد كشيده كسي توسط دستش كه شد خارج در از يوسف

 .كردمي نگاه عسليش چشمان به خيره و بود

 .برم خواممي كنين ولم: يغما
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 بري؟ كجا: يوسف

 !گرفته آروم توش پدرم كه جايي: يغما

 .بده آدرس: گفت مهرباني با و امد جلو مجيد

 چي؟ آدرس: گفت و كرد آزاد يوسف دستان اسارت از را دستش يغما

 .تونخونه آدرس: يوسف

 بشه؟ چي كه:يغما

 !منه پسر باشه تو پدر اينكه از قبل يزدان نره يادت دخترجون: مجيد

 !پسر؟: گفت و زد داري صدا پوزخند يغما

 . بايستم تونمنمي من بدي بهشون رو خونه آدرس شهمي: گفت و برگشت فرهان سمت به

 شده؟ چي يغما؟ خوبي: گفت و گرفت دست در را يغما بازوان.  زدمي موج جنگليش چشمان در نگراني امد جلو فرهان

 گم؟مي چته

 .خونه برگرديم بايد بده آدرس فقط نيست چيزيم فرهان: گفت و گذاشت فرهان داغ دست روي را دستش آرام يغما

 جنابعالي؟ ببخشيد: مجيد

 .نامزدشم من: گفت يغما دست گرفتن با و كرد صاف سينه فرهان

 و شد ماشين سوار هست نامزدش كردمي ادعا كه كسي كمک با يغما. راند ماشين سمت به را يغما آرام فشاري با و

 .داد تكيه شيشه به آرام را سرش

 درسته؟ گهمي كه حرفايي: مجيد
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 :گفت و انداخت مجيد سفيد محاسن به نگاهي نيم نوشتمي كاغذي روي چيزي كه حالي در فرهان

 !نداده يادش عمو چون نيست، بلد گفتن دروغ يغما -

 عموته؟ يزدان عمو؟: يوسف

 .زهرام عمه ،شوهر بود ام عمه شوهر ، يزدان عمو -

 .نامزدشي واقعا تو: مجيد

 :گفت و گرفت مجيد سمت به را كاغذ

 خوش روز نيست، بلد گفتن دروغ يغما كه گفتم -

 با و خانه وارد بودند نشده او حرف متوجه هنوز كه مجيد و يوسف.فشرد گاز پدال روي را پايش و شد ماشين سوار سريع

 .شدند روبرو ها زن هاي زاري گريه

 بيمارستان؟ بريم خوايمي بده، حالت -

 گفت؟مي چي دختر اين حاجي -

 .نشست مبل روي و داد تكان سري تاسف با يوسف

 .عزيز گفتمي رو واقعيت -

 :گفت نشستو يوسف كنار ياسر

 بود؟ كي دختر اين بابا؟ -

 .زد حرف و كرد زدن قدم به شروع بود شنيده را ياسر حرف اين كه مجيد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 131 

 كرد دعوت هم رو ما گرفت موفقيتش مناسبت به جشني يزدان صميمي دوست مجتبي وقتي پيش سال پنچ و بيست -

 شدست با و ديواره اين رو عكسش هميشه كه يزدانت عمو.  گذاشتيم قدم مهموني به خبربي چي همه از هم ما شب اون

 :داد ادامه و كرد اشاره پذيرايي ديوار به

 ...اما شد مجتبي خواهر عاشق -

 ويد درجه فاميل و است يزدان دختر يغما كه گفت كرد، تعريف ايليا و الناز و ياسمين و ياسر براي را ماجرا يهمه بعد

 زده حرف پدرش مرگ از و برگشته خانه آن به غريبگي سال همه اين از بعد يغما كه بود سخت همه براي باورش آنها،

 .بروند داشتند كه آدرسي به نامزدش و يغما حرف نادرستي يا درستي فهميدن براي فردا هم با همه شد قرار بود،

*** 

 و دبزن و داد كه خواستمي او و شدمي منفجر درد از ثانيه هر در سرش. كردمي گريه و بود داده تكيه شيشه به را سرش

 به گاهين فرهان. كردمي اذيت را اشعسلي زيباي چشم نورش و بود شده داغ تابستاني افتاب. كند گريه بلند صداي با

 :گفت و انداخت حالش

 بيمارستان؟ بريم خوايمي -

 .كند باز لب از لب توانستنمي كه بود شده خشک انقدر گلويش نزد حرفي

 خوبه؟ حالت جان يغما -

 .نشنيد چيزي بازهم

 شنوي؟مي رو صدام عزيزم -

 :گفت بلند صداي با و برگشت سمتش به غيض با بود شده ناراحت او حرفاي از انگار كه يغما

 حرفات مخا منم نامزدمي گفتي اونا جلو چون كردي فكر نيستم، نامزدت من بفهمي؟ خواينمي چرا نيستم تو عزيز من -

 كارا اين با نكن فكر پس نكردم فراموش هنوزه كه هنوز رو پيشت چهارسال كار من فرهان ميكنم؟ قبول و شممي
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 اينكه زا كن، تمومش پس فرهان، آقا ندارم هم آلزايمر ولي نيستم، اي كينه آدم! تونينمي چون كني، جبرانش تونيمي

 صميمت بودنم مديون خاطر به كه نيستم ادمي من ولي ممنونم، اومدي باهام و كنم پيدا رو خونه اين آدرس كردي كمكم

 .بگيرم

 :گفت و داد نشان را مظلومش يچهره فرهان

 آخه؟ شيمي عصباني گفتم؟چرا چي من مگه -

 . كنممي خواهش نگو هيچي بشنوم رو صدات خوامنمي ديگه -

 دادمي حق هم يغما به دلش اعماق در راستش اما بود شده دلخور هايشحرف اين بابت يغما از. نزد حرفي ديگر فرهان

 . باشد داشته برخوردي چنين كه

 .بكند را فكرش ميتواند كه است چيزي ترينسخت دخترش براي دنيا پدر بهترين مرگ

 تنهاش چرا رفتم؟ گذاشتم پيش چهارسال چرا: ميگفت خود با مدام داشت بدي وجدان عذاب بود درگير خودش با

 ؟ نموندم پيشش چرا گذاشتم؟

*** 

 كافي ديگر اما بودن، ماندگار يغما پيش خانه در هم هنوز خانم حاج و زهره نسترن، و گذشتمي يزدان مرگ از روز چهل

 با تريبه رفتار بودند كرده سعي اواخر اين هم مفيدي يخانواده شوند؟ يغما هايتنهايي نگهبان آنها بود قرار كي تا بود

 .زدندمي او به سري يكبار وقت چند هر و باشند داشته يغما

 زا كشيدن دست به وادار را او تلفنش زنگ صداي كه زدمي قلم هدف بي و نشسته بوم پشت اتاقش در هميشه مثل

 .كرد نقاشي

 !بله؟ -

 .دخترم سالم -
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 ! سالم -

 عزيزم؟ خوبي -

 داشتين؟ كارم نيستم، بد اي ممنون -

 .داره كارت بابات حاج اينجا بيا پاشو نداري كاري امروز اگه بگم زدم زنگ -

 . ميشم مزاحم ظهر از بعد چشم ولي نيستن، من باباي حاج ايشون گفتم بارم چند من -

 . منتظرتم ناهار براي -

 . بشم مزاحمتون موقع همون ميدم ترجيح بهتره، ظهر از بعد همون ببخشيد -

 .مايي،دخترموني يخانواده از عضوي تو عزيزم چيه مزاحم -

 دختر؟ -

 . زد پوزخندي بندش پشت و

 .پسرما يزداني، دختر تو جان يغما آره، -

 . شد خارج اتاق از

 خبري الس اندي و بيست اين تو بود پسرتون ،اگه گفتم تونبه بارم چندين ولي كنم تكرار رو قديمي حرفاي خوامنمي -

 .ميگرفتين ازش

 . بشه روشن برات چي همه تا اينجا بيا ناهار ،براي نميدوني تو كه هست چيزا خيلي -

 . برم بايد و دارم كار خيلي من بگم بايد ندارين اينا جز حرفي اگه بيام، ظهر از بعد ميدم ترجيح كه گفتم -

 .خداحافظ عزيزم، برس كارات به -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 134 

 يستادا عكسي روبروي باال يطبقه كوچک هال در.  كرد قطع را تلفن كوتاهي خداحافظي با و داد بيرون صدا با را نفسش

 .بودند گذاشته تنهايش آنها دوي هر بود، گرفته خود به سياه روبان واقعا حاال كه عكس

 .ديد گاز روبروي و آشپزي حال در را نسترن و رفت پايين ها پله از محزون و غمگين نگاه با

 !مامان؟ -

 .برگشت سمتش به و گذاشت قابلمه كنار بشقاب در را چوبي قاشق

 !عزيزم؟ جانم -

 !بزنم حرف باهاتون خواممي -

 . عزيزم شنوممي -

 ! كنين دعوت ناهار براي رو همه و بزنين زنگ ميشه اگه بزنم حرف همه با خواممي! نه -

 عزيزم؟ افتاده اتفاقي -

 حتما و امدمي درست خودش نظر به بود گرفته كه تصميمي.برگشت اتاقش به و شد خارج آشپزخانه از گفت، كوتاهي ينه

 .ميكرد اشعميل بايد

 .پيچيد گوشي در صدايي بوق چند از بعد و گرفت اي شماره. شد اتاق وارد و برداشت هال عسلي روي از را تلفن

 ! گلم ابجي سالم به -

 خوبي؟ سالم -

 خبر؟ چه گلم، خوبيت به -

 شد؟ چي خونه شيرين، نزدم زنگ احوالپرسي براي -
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 .هست هم ساخت تازه داره اتاق تا دو متريه، سيصد يخونه ،يه آبجي حله -

 . حامد به رو گوشي ؟ سرم تو بكوبم خواممي رو متر سيصد شيرين -

 مياري؟ جوش چرا بابا باشه -

 .دپيچي حامد صداي و برد فرو بلندش موهاي در را دستش.  نبود خواستمي كه آنطور چيز هيچ ايستاد پنچره روبروي

 . يغما سالم -

 ميگه؟ چي شيرين اين حامد سالم -

 ميگه؟ چي نميدونم، -

 . اممتري صد نهايت يخونه يه دنبال من چيه؟ متري سيصد خونه -

 .ميگردي توپ خونه يه دنبال گفت شيرين خب -

 . داره فرق شيرين و من نظر از توپ بابا -

 كنم؟ پيدا برات بگو خواي؟مي چي تو خب -

 فردا نهمي برا حامد نيست، مهم هم اتاق تعداد وليعصر، تو متري صد نهايت يخونه يه دادم توضيح هم شيرين به من -

 !ميخواما فردا پس

 .كمه مقدار يه متراژش يغما ،ولي دارم برات چيزي يه كنم فک باشه، باشه -

 متره؟ چند -

 .متر شصت -

 .خوبه همين خوبه -
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 .بخونم برات رو شرايط پايين برم زنم،مي زنگ بهت ديگه دقيقه ده من پس باشه -

 .ممنون باشه -

 .فعال -

 ديوار روي كه شان دونفره عكس به را عسليش نگاه دوباره. گذاشت ميز روي و كرده قطع را تلفن خداحافظي بدون و

 .گرفت خود به اشک برق زيبايش چشمان و دوخت بود شده نصب

 .تصورم از بزرگتر حداقل كنم،مي بزرگي كارايي دارم كه بابايي ،كجايي آخ -

 بود كرده تر ورزيده و بزرگتر سال چهل ياندازه به را او نبود يزدان كه روزي چهل.  بود زده لک يزدان براي كوچكش دل

 بسيار چشمانش اواخر همين مثل هم باز افتاد اش نشسته خون به و قرمز چشمان در نگاهش شد، رد آينه جلوي از. 

 صداها و سر شنيدن با و شده خارج اتاق از بدش حال به توجه بي. داشت سوزش هم كمي بود، كرده پف و شده سرخ

 .دادندمي نشان را دقيقه پنج و پنچاه و يک ساعت طاليي هاي عقربه. انداخت ساعت به نگاهي

*** 

 چرا؟ آخه -

 :گفت عصباني و محزون اما آرام صدايي با و انداخت او به عصبي نگاهي آقا حاج

 .يغما نداره امكان اين -

 جون؟ آقا چرا -

 !شهنمي چون: عزيز

 بياد؟ پيش ميخواد مشكلي چه مگه آخه؟ نشه چرا -

 . نيست درستي كار اصال بزرگ، شهر اين تو تنهايي دختر يه كردن زندگي جان دايي: مجتبي
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 كنم؟ كار چي من گينمي -

 .ما يخونه مياي تو: آقاجون

 !نه: گفت و دوخت معلوم نا اي نقطه به را نگاهش

 عزيزم؟ نه چرا: عزيز

 در و هميشه مگرفت ياد يزدانم بابا از من باشم، اضافي خونه يه تو نگرفتم ياد باشم، كسي بار سر نگرفتم ياد من! عزيز -

 .ميكنم زندگي اينطوريم شدم بزرگ اينطوري من باشه، خودم زانوي رو دستم بايستم، خودم پاي روي شرايطي هر

 .مني يخانواده از ،عضوي دخترمي تو چيه؟ اضافي چيه؟ بار سر: آقاجون

 :گفت و دوخت آقاجون نوراني و سفيد محاسن به را نگاهش اينبار

 ميخوام رو اين خودم من دارم، رو احساس اين خودم من ولي ، يزدانين بابا مثل من براي شما ميدونم آقاجون، ميدونم -

 . نيست من تصميم باعث كس هيچ رفتار و كار و

 :داد ادامه و انداخت همه به نگاهي

 رفتن تراس و كردن زندگي درست من بگم بايد ولي ترسين،مي خطراتي چه از يا ميكنيد، فكري چه خودتون با ميدونم -

 اين ولي عزيزين، خودتون و احترام قابل برام حرفاتون محترمه، برام بگين هرچي گرفتم، ياد بابام از رو اومدن راست و

 مشكلي هب جا هر باشين مطمئن و بكنم رو كارام خواممي كه اونطور بدين اجازه پس گردم،برنمي تصميمم از منه، تصميم

 وزهر دو رو خونه اين من راستي خوام،مي كمک ازتون و ميگم بهتون كه هستين آدمايي آخرين و اولين هاشما خوردم بر

 همين گرفتم كه هم ايخونه بگيره، تحويل و بياد صاحبش كه فرداس پس فردا فروختم، خوبيم قيمت به كردم معامله

 ولي م،شد كار به دست بدم خبر شما به اينكه از زودتر ببخشيد است، شده تموم چي همه پس ميكنم، معامله روزه چند

 .ميكنم عملي رو تصميم اين من
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 هدوخت فرش صورتي هايگل به را نگاهش و گفتنمي چيزي كه مجتبي. انداخت نگاهي اطرافيانش هم در هاي چهره به

 :شكست را سكوتش مكثي بعد باالخره و.  بود گرفته خودش به متفكري حالت و زدنمي حرفي هم حاجي بود

 بود؟ چي ما كردن دعوت ديگه كردي كاراتو همه خودت تو بگم، چي نميدونم: اقا حاج

 تصميم مزندگي براي دارم اختيار و منه زندگي اين ولي كنمنمي جسارت ببخشيد خب ولي منين، بزرگتره شما! جون اقا -

 .بگيرم

 . تصميمي هر نه ولي! اختيار و داري حق بله: مجتبي

 گرفتم كه جايي نباشين، من نگران اصال شما. كنممي فكر بهش دارم ميشه ماهي ،يک نشده گرفته يهويي من تصميم -

 نيست، نگراني هيچ جاي پس داره، بااليي امنيت برج برجه، يه دوازدهم يطبقه تو متري شصت آپارتمان يه

 كني؟ كار چي ميخواي رو اثاثيه اسباب: عزيز

 .برهنمي زيادي وقت مجردي و تنهايي زندگي براي نياز مورد لوازم تهيه اونجا براي ولي فروختم، مبله رو اينجا -

 .نيست درستي ،كار كار اين گممي بازم من ولي: اقا حاج

 يدبگو چيزي هايشانحرف بين ما خواستنمي دلش.  نزد حرفي بود شده خسته دادن توضيح و زدن حرف از ديگر يغما

 و چهل اين در. دوخت فرهان به را نگاهش. باشد آنها بين در كدورت و ناراحتي امدن وجود به باعث ناكرده خداي كه

 .ببرد بين از يغما در را خود به نسبت تفاوتي بي و بد حس آن بود توانسته خوبي به فرهان روز اندي

 باالخره بود چه هر اما. بود كرده يغما حق در مدت اين در كه هايي لطف خاطر به هم شايد كهنه، عشق يواسطه به شايد

 .بود كرده النه دلش در كوچكي حس حاال و رفته بين از شوم و بد حس آن

 يشههم را او و داشت اعتماد يغما هاي كار و تصميمات به هميشه و هميشه اما نبود ماجرا اين موافق اصال اينكه با فرهان

 .ميكرد باور

 .كرد تقديم يغما به را آنها و ريخت دلگرمي كمي و تحسين عشق،كمي كمي نگاهش در
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 خانه در. ماندمي تنها خانه در پدرش مرگ از بعد يغما كه بود بار اولين اين حال و رفتند خانه از همه ساعت يک از بعد

 نچپ و بيست و چهار كرد، ساعت به نگاهي. بود گرفته ضرب پاركت روي كالفه و هدف بي نداشت، مقصودي. ميزد قدم

 .ميداد نشان را عصر يدقيقه

 شد يدشسف مگان سوار. شد خارج خانه از سوئيچش برداشتن با و پوشيد سياهي لباس هميشه مثل كوتاه دوشي از بعد

 هدانشگا به است قرار چه با پس كردمي فكر هم ها وقت گاهي اما بفروشد هم را يزدان هيونداي و مگان داشت تصميم.

 .ميشد پشيمان تصميمش از و برود

 . شد خانه وارد مكث كمي با و فشرد را آيفون. شد پياده ماشين از و كرد توقف در روبروي

 اهراظ. دهد توضيح آنها براي را دارد كه تصميمي بود مجبور هم باز. مجيد و يغما بين پايان بي جدال بازهم جنگ هم باز

 .بود سختي كار شان همه براي تصميم اين كردن قبول

 ادد انجام را معامله خانه، پسنديدن و ديدن از بعد رفت حامد بنگاه سمت به و شده خارج هم آنجا از كه بود هفت نزديک

 .كند تهيه لوازمي اشخانه براي گرفت تصميم و

 . نبود همراهي براي مناسبي يگزينه او شيرين، بودن باردار دليل به

 :پيچيد گوشش در صدايي بوق چندين از بعد و گرفت اي شماره. شد ماشين سوار كرد حامد با كوتاهي خداحافظي

 !؟ الو -

 بودي؟ خواب فرانک، سالم -

 .آره سالم -

 . كردم بيدارت ببخشيد -

 حرفيه؟ چه اين بابا نه -

 خوابيدي؟ االن از شدي مرغ مگه راستي -
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 .نيست خوب حالم يغما -

 نيست؟ خوب حالت چرا -

 .افتضاح شدم مريض -

 .خدا رو تو ببخشيد وا اِ -

 داشتي؟ كارم راستي! چيه حرفا اين عزيزم نه -

 .كن استراحت ديگه، نيست مهم ولي آره، -

 . ديگه بگو نمياد خوشم زدن حرف نصفه از دونيمي اِ -

 . ديگه بده حالت ولي خريد بريم هم با خواستممي -

 بيام؟ كجا.بيخيال بابا نه -

 .كن استراحت بياي؟ ميخواي كجا حالت اين با فرانک -

 بيام؟ كجا بگو كنمامي ورقت زنممي تلفن پشت از ؟! يغما -

 .ميفرستم برات االن -

 .فعال ممنون -

 .فعال -

 .نشست جلو صندلي روي فرهان بعد دقيقه ده رفت، قرار سر خودش و فرستاد فرانک براي را آدرس

 !تو؟ -

 كردي؟ تعجب چي برا دوما! ادب بي خانوم سالم اوال -
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 .بياد فرانک بود قرار آخه سالم -

 .سپردن من به رو مهم ماموريت اين نداد، اجازه مامان بود بد حالش -

 .باشين موفق جناب بعله -

 بريم؟ كجا. خواهش -

 آوردي؟ ماشين -

 .بريم من ماشين با! اره -

 . نداشت ته و سر كه بزرگي بازار و بودند فرهان و يغما بعد ساعت نيم و

 .آشپزخانه لوازم -

 فرهان؟ -

 جانم؟ -

 رنگ سبز گوي دو در كه عشقي و آرامش. دوخت فرهان آرام و جنگلي چشمان به و گرفت مغازه ويترين از را نگاهش

 .بود نكرده حس و نديده جا هيچ و گاه هيچ را داشت وجود

 :گفت و امد خود به زودتر يغما

 .كنيم انتخاب رو پذيرايي وسايل اول نيس، مهم خيلي اشپزخانه لوازم -

 .آشپزخانه لوازم اول نزن، حرف من حرف رو -

 :گفت معترضانه

 !فرهان -
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 :گفت و ايستاد لوازم روبروي و شد مغازه وارد فرهان كه

 باشه؟ طوري چه رنگش -

 انتخاب ايم،ميخو لوازم از رنگ سفيد كامل ست يه بگو فروشنده به برو نيست مهم خيلي آشپزخانه لوازم انتخاب ببين -

 .ديگه خوادنمي

 حتما؟ -

 !بله -

 زشته؟ طرحش اين بده، مدلش اين نگي بعدا -

 :گفت يغما و برگشتند فروشنده پيشخوان سمت به

 .نباش نگران نميگم آقا نه -

 .پس باشه -

 :داد ادامه فروشنده روبه و

 نباشين خسته سالم -

 .ممنون سالم: فروشنده

 . خواستيممي آشپزخونه لوازم از كامل سرويس يه ما ببخشيد -

 .ببندم براتون كنيد انتخاب خب: فروشنده

 )...(.مارک به باشه سفيد چيز همه رنگ كنيم،نمي انتخاب نه -

 .ديگه بذارم چيز همه: فروشنده
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 .كنيد حساب قيمتاشو فقط شم،مي ممنون بله -

 . ميكشه طول يكم ميخواين اشو همه چون: فروشنده

 .خدمتتون ميام ديگه ساعت چند ما نيس مشكلي باشه -

 .كنممي خواهش ماست از خدمت: فروشنده

 . فعال پس -

 .كردند حركت مبل بزرگ فروشگاه سمت به و امدند بيرون مغازه از و

 و يکكالس مدل كه بود رنگي كالباسي ينفره هفت مبل سرويس كرد جلب را يغما نظر مبل همه آن بين كه مدلي تنها

 .داشت مدرن

 طوره؟ چه اون! فرهان -

 .كرد اشاره سرويس به دست با و

 .رفتند نزديكتر

 .چيزه يكم رنگش -

 .ديگه خوبه -

 ميشه؟ كثيف زود كنينمي فكر -

 . خوشگله رنگيش اين خب -

 .خوبه سياه نيستي، كردن تميز و شستن آدم كه تو يغما ولي -

 :گفت قهر حالت به و زد او بازوي به اي ضربه
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 .بريم خوامنمي اصال -

 .بود شوخي! ديونه ديگه نكن قهر اِ -

 .كالباسي -

 :گفت تعجب با

 چي؟ -

 .خواممي كالباسيشو -

 .باشه هوووف -

 هايبحث باعث وسايل مدل و رنگ انتخاب در فرهان و يغما نظر اختالف شد، انجام گونه همين به هم خريد يبقيه و

 .بود ميدان يبرنده يغما كه شدمي كوتاهي

 .شوند چيده و برده خانه به ظهر تا فردا اندخريده كه را وسايلي يهمه بود شده قرار

 . خورد زنگ تلفنش كه بود چهار ساعت ظهر از بعد. نداد آمدن اجازه يغما به و شد كارها دار عهده هم باز فرهان

 !بله؟ -

 . سالم -

 شد؟ تموم سالم -

 .بچينيم بياريد تشريف بله -

 .شد زحمت هم تو براي ببخشيد -

 !داريم؟ تو و من مگه بابا، چيه زحمت -
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 . نداريم نه -

 .منتظرم پس -

 .اومدم -

 رهانف. كرد حركت دوازدهم يطبقه سمت به و شده آسانسور وارد ايستاد ساختمان روبروي كه كشيد طول ساعتي نيم

 .بود خانه قفل كردن عوض حال در

 .بود زده حدس درست كرد بلند را سرش باشد يغما پاي صداي بايد كرد حس كه صدايي با

 !سالم -

 .نباشي،سالم خسته -

 .ببند رو هاتچشم فقط تو بيا باشي، زنده -

 فرهان او زندگي مرد هم هنوز و دارد دوستش هم هنوز بداند فرهان كه خواستمي. خواستمي را همين كه هم يغما

 .است

 حس او دستان گرماي. كرد قفل ظريفش دست در را دستش فرهان. بست را چشمانش و ايستاد باز نيمه در پشت

 يكيت صداي با شد، خانه وارد و كرد فرهان دست قفل را اش شده شل انگشتان هم يغما. ميكرد منتقل يغما به را حمايت

 .شد بسته در

 كنم؟ باز رو هامچشم ميتونم -

 .نگهدار دست نه، فعال -

 كي؟ تا -
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 اين از اما كردنمي اشهمراهي. بود ايستاده حركت و حس بي بود، شوكه. شد تزريق لبانش به خاصي گرماي آن يک

 .دادمي نشان را دلش ته از و واقعي احساسات شايد نبود ناراحت هم گرما و حس

 كنار و كرد خم را سرش. بود بسته يغما چشمان هم هنوز كشيد، عقب و آورد كم نفس فرهان مدتي گذشت از بعد

 :گفت مردانه و مهربان نرم، صدايي با گوشش

 . عزيزترينم باش خودت مراقب نيستم، نباشي -

 دستانش. داد فرهان رفتن از خبر در شدن بسته صداي. نداشت فرهان از انتظاري چنين هم شايد شد، رو زير دلش

 . دانستنمي غمگين، اشكي هم شايد بود، شوق اشک بود، خيس هايش پلک. ميلرزيد

 کت راهي كند روشن چراغي اينكه بدون. بود تاريک خانه كوچک هال و شده بسته كيپ ها پرده كرد باز آرام را چشمانش

 .بست را چشمانش هدف بي و كشيد دراز تخت رو سياه هاي لباس همان با شد خانه اتاق

*** 

 دهد يصتشخ را خود موقعيت تا كشيد طول كمي. كرد باز را اش نشسته خواب به چشمان تلفنش زنگ صداي شنيدن با

 سبتان اتاق تيكي صداي با كرد دراز آباژور سمت به را دستش كورمال كورمال. نداشت ديدي و بود تاريک تاريکِ اتاق. 

 .داد جواب اتصال يدكمه كردن لمس و پيدا با و برداشت اي سرمه فانتزي فرش روي از را كيفش. شد روشن

 !بله؟ -

 خوبي؟ جان خاله سالم -

 خوبين؟ شما ممنون جون، خاله سالم -

 كجايي؟ دخترم مرسي -

 . خودم خونه -

 گرفتي؟ تازه كه اي خونه -
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 !بله -

 .شد انگشتانش با بازي مشغول و نشست تخت روي حالبي

 كه؟ ترسينمي -

 . بترسم بايد چي از جان خاله نه -

 خب؟ ما يخونه بيا پاشو ترسيدي باش، خودت مراقب عزيزم باشه -

 .حتما جان خاله چشم -

 .خداحافظ -

 .خداحافظ -

 چيده خانه ظاهرا شد خارج اتاق از و زد لبخندي فرهان رفتار ياداوري با.  كرد پرت تخت روي را گوشي و قطع را ارتباط

 :كرد فكر خود با.  بود شده

 بچينيم؟ بيا گفت فرهان چرا پس -

 و ادد بيرون صدا با خستگي فرط از را نفسش.  كالباسي دكوراسيون با كوچک هال.  كرد روشن را پذيرايي هاي چراغ

 رو لبخندي هم باز.  بود پر پر انداخت يخچال به نگاهي.  كشيد سر نفس يک و كرد پر آبي ليوان.  شد اشپزخانه وارد

 چه انهخ اين در تنهايي بايد حاال. دادمي نشان را دقيقه پنچ و سي و هشت ساعت انداخت ساعت به نگاهي. نشاند لبش

 و فرانک و نسترن ديدن او از بعد بود، خوابيده خاک هاخروار زير حاال كه بود بيمارش پدر اشدلخوشي تمام كرد؟مي كار

 .كردن زندگي مستقل خواست،مي را اين خودش او.  نبودند هم آنها ديگر كه فرهان

 ار كانال پس نداشت را طنز هايبرنامه ديدن يحوصله. گرفت دست به كنترل و نشست كاناپه روي تلوزيون جلوي

 .دوخت ميز لبه به را نگاهش پخش حال در يبرنامه به توجه بي. كرد عوض
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 الاص يا. بود مهم بسيار برايش هم فرهان رفتار بود؟ حال چه در يزدان بود شده دزديده كه مدتي كردكهمي فكر اين به

 آن و روز چند آن درمورد چيز همه داشتند؟ نگه مدتي براي را او و رسيده راه از ناگه كه بودند كه پوش سياه مرد دو آن

 برسد؟ جوابشان به بايد چگونه و كجا از دانستنمي كه سوالي عالمت. بود سوال عالمت افراد

 .گشود دوباره و بست را بود نشسته درد به بازهم كه را چشمانش

 خواب لشد بازهم اما بود خواب ساعتي چند اينكه با كشيد دراز كاناپه روي. ميكرد اذيتش خيلي اواخر اين لعنتي درد اين

 وقتي كه خوابي زياد، مدتي براي طوالني و عميق خواب يک شايد پيشش، ساعت چند هاي خواب از نه اما خواستمي

 و نيطوال كابوسي. كند تعبير كابوس را او مرگ و يزدان مريضي فرهان، رفتن كند، باز چشم و برسد اشبيداري زمان

 .نبود چنين تقديرش و خواستمي او را اين اما دهنده، زجر

 محسوب هم اشپزخانه اپن كه خوري غذا ميز سر. كرد آماده اي ساده غذاي و شد بلند كشيدن دراز دقيقه چند از بعد

 كدام اما خواستمي را اش خانواده دلش انگار نداشت غذا خوردن به ميلي. كرد خوردن به شروع آرام و نشست شدمي

 .بود تنها حاال او خانواده

 .رت سخت خيلي بود، تصورش از تر سخت كردن زندگي تنها. گذاشت ميز روي را سرش و كرد پرت بشقاب در را قاشق

*** 

 كني؟مي چيكارا ديگه -

 . دانشگاه واحد انتخاب برا ميرم بگذره يكم كردنه تلف وقت فعال ندارم كاري هيچي -

 .دانشگاه بري ميتوني كه خوشحالم -

 :گفت و كرد اي خنده تک

 .ميسوزه برات دلم بيچاره -

 . كن كمكم بيا بسوزه برام دلت اينكه جاي به -
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 :گفت و گرفت آب زير را كتري

 چي؟ كمک -

 . ديگه بچينم رو دخترم وسايل كن كمک! وا؟ -

 !داري؟ ايعجله چه بياد دنيا به مونده ماه دو هنوز! ؟ شيرين -

 . ميشه تموم داره كه هم ما اين بخورم، تكون تونمنمي من كه آخر ماه اينكه دو نيم، و ماه يه و نه ماه دو اوال! يغما؟ -

 :گفت مهرباني با و گذاشت گاز اجاق آبي هاي شعله روي را استيل كتري

 .بچينيم رو اتاقش كه كمكت ميام فرصت اولين تو بشم، دخترت و خودت قربون الهي جونم، اآجي چشم -

 !يغما؟ -

 چيه؟ ديگه جانم؟ -

 .نشست كاناپه روي و شد خارج آشپزخانه از

 .بود زده زنگ فرهان -

 او زا سراغي حتي است روزي چند كه آورد ياد به وقتي اما زد لبخندي. افتاد ديدارشان آخرين ياد فرهان اسم شنيدن با

 .رسدبپ احوالي و بزند زنگي شده كه هم دفعه يک براي حتي داشت انتظار كارش آن از بعد.  شد هم در اش چهره نگرفته

 شدي؟ چي يغما؟ -

 بود؟ زده زنگ تو به -

 افتاده؟ بينتون اتفاقي شده؟ چيزي شدي؟ ناراحت شد؟ اينطوري صدات چرا -

 .باش بچه اون فكر به نيستي خودت فكر به بگير نفسي يه جان شيرين -
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 شده؟ چي نپيچون رو بحث يغما -

 گفته؟چي تو به فرهان نشده، چيزي -

 .زده حرف حامد با بود، نزده زنگ كه من به -

 خب؟ -

 .جمالت به خب -

 كنم؟ قطع بزني حرف خواينمي شيرين -

 . جوييد را لبش پوست

 .ديگه نشو عصباني -

 .گفتمي چي خب -

 . زده حرف حامد با -

 .گفتي اينو -

 .بزنيم حرف باهات گفته حامد به -

 بشه؟ چي كه -

 جان؟ يغما داري دعوا -

 نه؟ يا زنيمي حرف شيرين، ندارم حوصله -

 :گفت طلبكارانه لحن با شيرين

 رفت؟ سر ات حوصله شنيدي رو فرهان اسم وقتي يهو -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* PaShAeE* | من ارامش تالطم رمان

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 151 

 بزنين؟ حرف من با چي مورد در خواسته فرهان شيرين، -

 .بدونيم ازدواجتون مورد در جوابتو و بزنيم حرف باهات كه گفته حامد به كرده، عالقه ابراز بهت گفته حامد به اون -

 توانستمي مگر داشت؟مي دوستش عاشقانه كه كسي با ازدواج شدمي اكو ذهنش در كلمه اين مدام و ازدواج، ازدواج،

 دهد؟ منفي جواب

 اگرم هستن، امخانواده جاي كه دارم رو نفر چند من هم داره، خانواده اون هم بگين بهش زد زنگ ديگه بار يه اگه -

 اسطهو به احتياجي جلو، بياد خودش باشه داشته جرئت بگين بهش بدونن چيزي من جواب از قبل اش خانواده خوادنمي

 .نيست هم

 :سپرد گوش شيرين مهربانيِ با و آرام حرفاي به و شد خيره اي نقطه به

 اين براي داره دليل هم اون ولي بگه، خانوادتون به بايد اون درسته ميزني تو كه حرفي اوال مياري؟ جوش چرا جان يغما -

 .داره جرات نكرده؟پس عالقه ابراز مگه داره؟ دوستت نگفته بهت مگه دوما كارش،

 .بود س*هو يه نبود، جرات فرهان يعالقه ابراز -

 هچ مگه ثانيا كنه، زندگي فرانسه مثل كشوري تو تونستنمي سال چهار بود اگه كه نيست س*هو آدم فرهان اوال -

 كرد؟ عالقه ابراز طوري

- ... 

 زني؟نمي حرف چرا يغما؟ -

 .گفتن واسه ندارم حرفي -

 آره؟ نكنه؟ -

 ميگي؟ چي داري فهميمي اصال شيرين، شو خفه -
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 زني؟نمي حرف چرا خب -

 :گفت و كشيد دراز كاناپه رو

 .بشينم تونمنمي ميكنه درد چشمام دوباره االن من زنيم،مي حرف بعدا جان شيرين -

 دكتر؟ نرفتي -

 .عصر براي گرفتم وقت -

 بيام؟ باهات خوايمي -

 .نداره مدناو همراه ديگه دكتره يه خواد،بياي؟نمي من با ميخواي بياد، باهات نفر يه بايد ميري بيرون كه تو بيچاره تو؟ -

 مطمئن؟ -

 نداري؟ كاري -

 .خداحافظ نه ادب،بي -

 .كشيد دارز كاناپه روي حال بي و بست را سوزناكش و شده قرمز چشمان

*** 

 كنم؟ كار چي بايد من االن -

 .كنيدمي پر فرم مياريد تشريف صبح شنبه سه بكنيد، كاري نيست احتياجي -

 ممنون باشه -

 .بريزيد مرتب نره يادتون رو هاتون قطره فقط كنم،مي خواهش -

 .ممنون چشم -
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 .شد بلند مطب اي قهوه چرم مبل روي از و

 مطب از و كرد منشي با كوتاهي و سرسري خداحافظي. باالقوز قوز بود شده هم يكي اين نبود كم مدتش اين هايدرد

 .داد جواب بود خورده زنگ بار چندين كه تلفنش به باالفاصله نشست، رل پشت شد خارج

 .آوردي در پدرمو شيرين؟ چته -

 :گفت آرام و محزون صدايي با شيرين

 ميشي؟ عصباني چرا -

 :گفت و داد بيرون كالفه و صدا با را نفسش. نبود او هايبدبختي و مشكالت مقصر شيرين. بود كرده اشتباه هم يغما

 .خواممي معذرت نيست، خودم دست حالم عزيزم، ببخشيد -

 :گفت شوق با بود شده اشپشيماني متوجه او صداي از كه شيرين

 گفت؟ چي دكتر -

 .نكن ذوق انقد پزشک چشم بودم رفته كه، بودم نرفته بارداري تست جان شيرين -

 .قهركنم يا ميزني حرف يغما -

 :گفت و كرد اي خنده تک

 .ميشه درست اونا با گفت داد قطره نيست، خاصي چيز گفت جونم، آبجي نكن قهر -

 واقعا؟ -

 .خودم جون به آره -

 .نخور قسم -
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 خونه؟ برم نداري كاري چشم -

 . برو نه -

 .بياين هم حامد و تو جمعيم هم دور شب شيرين راستي -

 .شمنمي مزاحم عزيزم ممنون -

 .خواهرمي تو ديوونه، چيه مزاحم -

 . ميايم باشه -

 .قربانت -

 .خداحافظ -

 .داشت سوزش بازهم انداخت نگاهي اش كرده پف و سرخ چشمان به آينه در.  كرد قطع را تلفن و گفت آرامي خداحافظ

 .ساختندمي گرفتار بيشتر را او و ميشدند نازل سرش به گاهبي و گاه كه بالهايي از امان

 .كرد حركت هايش تنهايي يكلبه سمت به و كرد روشن را سفيدش مگان

 فكر به و كرد عوض در كنار را راحتيش هايكفش. جانداري گونه هر از خالي يخانه يک و بود او بعد ساعت يک حدود

 .شدمي ميوه و غذا تهيه فكر به بايد و داشت مهمان شب. افتاد شام

 ندهما باقي هاي كار و عملش خاطر به. شهريور نهم و بيست عصر يدقيقه هشت و سي و پنج انداخت ساعت به نگاهي

 ادامه سشدر به بتواند بلكه تا بكند را الزم هاي كار تمام آينده ترم تا بود گرفته تصميم و رفتنمي دانشگاه ترم اين

 .دهد

 هك دادمي جا يخچال در داشت و كرد تزيين را ها ساالد.  كشيد طول ساعتي دو غذا سفارش و ساالد و ميوه كردن حاضر

 .شد بلند آيفون صداي
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 تا دكشي طول اي دقيقه چند.  ايستاد منتظر و كرد باز نيمه را در. فشرد را آيفون يدكمه و كرد مرتب را سياهش لباس

 :گفت احوالپرسي سالم از بعد. شدند خانه وارد فرهاد و فرانک اينكه

 كوشن؟ رضا و ضحي -

 .نيان دادن ترجيح خورهنمي ما با اخالقشون رضا و ضحي ميدوني كه تو: فرانک

 .بفرمايين آها -

 هآشپزخان بودن اپن و خانه كوچكي خاطر به اما بود آبميوه كردن اماده حال در يغما نشستد، ها مبل روي فرانک و فرهاد

 .داشت ديد هال به كامال

 !يغما؟: فرهاد

 بله؟ -

 :گفت كه كرد تعارف فرهاد به را آبميوه. شد هال وارد و گذاشت سيني در را ها ليوان همزمان

 نيومده؟ چرا فرهان پرسينمي -

 .نداشت را پرسيدنش جرات شايد اما بود كرده درگير را ذهنش آنها ورود بدو از كه بود سوالي. زد خشكش

 شدي؟ چي يغما؟: فرهاد

 :گفت تند و گرفت فرانک سمت به را سيني و امد خودش به

 نيومده؟ چرا راستي لحظه، يه كردم تعجب هيچي -

 .نشست دونفره مبل روي و

 دلخوري؟ ازش: فرانک
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 خانه اردو هم شيرين و حامد در، كردن باز با بعد دقيقه چند و. شد بلند آيفون صداي دوباره كه بزند حرفي تا كرد باز دهن

 .شدند

 :گفت حامد ها آبميوه خوردن از بعد

 نيست؟ فرهان ها بچه -

 .شد قانع هم او كه كرد زمزمه گوشش در چيزي بعد جان، حامد مياد: فرهاد

 .كردند زدن حرف به شروع دوباره و انداخت فرانک و شيرين به نگاهي يغما

 بودي؟ خريده شكري لباس يه يادته يغما: شيرين

 كدوم؟ دارم زياد شكري آره -

 .داشت طاليي هاي نوار كه همون: شيرين

 خب؟ -

 .باشن تنها مردا اتاق بريم پاشين: فرانک

 .رفتند اتاق به باهم و انداخت حامد و فرهاد به دار معني نگاهي يغما

 چيكار؟ ميخواي رو لباس اون شيرين خب -

 .ببينم تنت تو خواممي بپوشش: شيرين

 . شديا ديونه وا -

 .ديگه بپوش: فرانک

 :گفت و نشست آرايش ميز صندلي روي هم يغما.نشست شيرين كنار تخت روي و گفت را اين
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 كار؟ چي خواينمي رو اون آخه ها بچه -

 .تو بپوش پاشو: شيرين

 .شو بيخيال شيرين، ندارم كردن عوض لباس حوصله -

 .بپوشي سياه لباس خوايمي كي تا گلم ابجي آخه: فرانک

 بيارين؟ در منو سياه لباس اومدين شما آها، -

 .خب آره: شيرين

 .نميارم در رو لباس اين من نيست، احتياجي -

 .نكن اذيت ديگه پاشو: فرانک

 .كن تمومش ميكنم خواهش فرانک -

 .ببينم پاشو نكن، خواهش ميكنم خواهش: فرانک

 :گفت و كشيد بيرون كمد از را طاليي شكري ست. شد هالباس بين گشتن مشغول و ايستاد كمد روبروي و

 .بپوش بيا ايناها -

 .پوشمنمي رو لباس اون من نكن، اذيت فرانک -

 . بپوش مهميم برات ات آينده و من اگه: شيرين

 هش خراب چيزي قراره اگه نكنين، دخالت كارام تو كه اينه دارم كه خواهشي تنها ها بچه ولي شيرين، مهمي برام تو -

 .سازمشمي خودم شه ساخته قراره اگرم كنممي خراب خودم

 .كنيم رهات تونيمنمي اما: فرانک
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 .همين نكنين دخالت كارام و هاتصميم تو گفتم كنين، رهام نگفتم من -

 بكني؟ ميخواد دلت كاري هر تا شيم خيالتبي تونيممي ما مگه داري، ما از زيادي توقع: شيرين

 :تگف و گذاشت رنگ سفيد چوبي پارتيشن روي را ها لباس و رفت اتاق پارتيشن سمت به دست به لباس فرانک

 .داريم برات خوبي خبراي بپوش رو اينا پاشو -

 .بود ديد معرض در يغما پر تقريبا و سفيد بازوان.  آورد در تن از را سياهش يرويه انكار، و اصرار كلي از بعد

 نرفته؟ هنوز چاقو رد برم قربونت الهي: فرانک

 بازهم .ميكردند نمايي خود بازويش روي هم هنوزم ها بخيه جاي. ايستاد آينه مقابل و كشيد تر پايين را بنديش تاب

 :گفت فرانک و شيرين به رو و پوشيد را لباس سريع شد كالفه دوباره جوابيشان، بي هم باز ها سوال عالمت

 خب؟ -

 .شدي خوشگل چه ،ببين جمالت به خب: شيرين

 :رسيد گوش به حامد صداي همين در.  گرفت آنها از را نگاهش تفاوت بي

 بيرون؟ بريم خانوما -

 .بريم: شيرين

 كجا؟ -

 .ديگه بزنيم دور بريم: فرانک

 .دادم سفارش شام من چون برگرديم شام براي ولي باشه -

 .خانم باشه هوووف: شيرين
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 كردمي فكر. نيامد جلو هم باز فرهان شب آن. گذراندن خوش و خنديدن زدن، حرف ساعت، چند آن بود،در خوبي گردش

 ... اما ميدانست، تردرست را نشيني عقب. بدهد پس تاوان بايد و كرده اشتباه

*** 

 چه هر . دقيقه هشت و چهل و پنچ. انداخت ساعت به نگاهي. بود گرفته را يغما وجود تمام شديدي استرس و بود دوشنبه

 .ميشد تر تنگ او براي وقت ميرفت جلوتر عقربه

 اعترف اشساله چندين عشق به باالخره فرهان بود، نزده كه ها حرف بود نگفته كه ها چه. افتاد فرهان هاي حرف ياد

 . بود كرده

 .داد جواب و كرد لمس را اتصال يدكمه كالفگي با آمد در صدا به تلفن

 !بله؟ -

 خوبي؟. سالم -

 ! ممنون سالم -

 بري؟ بايد كي -

 .فرهان ميترسم -

 چي؟ از -

 :گفت ناراحتي با و نشست كاناپه روي

 چي؟ بدم دست از كامل رو بيناييم اگه -

 .تو بيام كن باز رو در حاال چي؟ يعني حرفيه؟ چه اين -

 تو؟ بياي -
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 . درم دم بله، -

 .اهوم -

 قهدقي چند كرد باز نيمه تا را در و فشرد را ايفون يدكمه.  رفت در سمت به شل و سست هايي قدم با. شد قطع تماس

 .شد خانه وارد فرهان كه نكشيد طول بيشتر

 و راحتي شلوار با رنگي صورتي تاپ يغما. كشيد خجالت كمي هم شايد و كرد تعجب كمي حالت آن در يغما ديدن از

 . بود كرده پهن عريانش هاي شانه روي را لختش موهاي و پوشيده سفيد چسبان

 .بست را در و داد قورت را دهانش اب

 پريده؟ رنگت چرا -

 . بشين -

 . كرد بغل را هايش زانو و نشست مبل روي هم خودش

 .نشست نفره سه مبل روي او با زيادي چندان نه يفاصله با كه بود فرهان روي نگاهش

 شدي؟ اينطوري چرا تو -

 .فرهان ترسممي -

 .جوشيد اشكش يچشمه و

 ميترسي؟ چي از شم فدات من الهي آخه -

 .آوردنمي لبش روي لبخند هم فرهان محبت پر حرفاي كه بود كرده رخنه وجودش در انقدر ترس

 چي؟ ببينم نتونم ديگه اگه بدم، دست از كل به رو بيناييم فردا اگه اگه، -
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 .كرد گريستن به شروع و

 انجام هك كوچيكه عمل يه بيمارستان، ميريم فردا ما نيست، اينطوري هم اصال زده؟ حرفي همچين كي حرفيه؟ چه اينا -

 .همين ميكنن، مرخصت بعد روز سه دو ميدي،

 همين؟ -

 :گفت لب زير و كرد بسته و باز اطمينان با را چشمانش

 .همين -

 . كرد تقديم يغما به را هايش لب روي شيرين لبخندي فرهان. بود شده متوقف فرهان روي اش خيره نگاه

 :گفت دقيقه چند از بعد

 ميكني؟ نگام اينطوري چرا -

 .انداخت رد هايش گونه روي دوباره اشک

 .بمونه يادم هميشه ات چهره ببينمت، نتونستم فردا از اگه خواممي -

 :گفت آرام و كرد حلقه يغما نحيف هاي شانه روي را دستانش. رفت نزديكتر فرهان

 آخه؟ حرفيه چه اين نزن، حرفا اين از نگفتم -

 .داد ريخت ياجازه هايش اشک به و تكيه زندگيش مرد تنها ستبر يسينه به را سرش

 يغما؟ -

 !بله؟ -

 .جانم بگي بار يه موندم دل به آرزو: گفت دلش در فرهان
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 .كنم اعتراف چيزي يه به خواممي -

 :گفت و كشيد باال را بينيش آب

 چي؟ به -

 .بود من تقصير مردا اون توسط شدنت گرفته گروگان اينكه به -

 :گفت تعجب با و كرد بلند را سرش همين براي نه يا اند شنيده درست هايش گوش كه نبود مطمئن يغما

 .بگو ديگه بار چي؟يه -

 .بود من تقصير شدنت گرفته گروگان -

 .كشيد يغما بازوي رو به جامانده هاي بخيه برامدگي روي را دستش و

 :گفت آرام و برگشت اش اوليه حالت به يغما

 بود؟ تو تقصير ميگي االن ميشناسيشون، گفتي دفعه اون -

 .بود من تقصير جورايي يه هم ميشناسمشون، هم -

 مگه؟ كردي كار چي -

 عادت فتهر رفته ولي بود سخت برام كردن زندگي اولش خوند،نمي اونا با خيلي ام سليقه پاريس بودم رفته كه اوايل " -

 نسابي با اول همون از مارگريت، و ژاكلين سابين، شدم، آشنا نفر سه با كارم تو دادم، وفق شرايط با خودمو و كردم

 . شدم صميمي

 اكلينژ اون خالف بر هميشه، بود اعصاب رو نبود، خوبي زن مارگريت بودن، مرموز برام جورايي يه مارگريت و ژاكلين ولي

. ميومد بر ازشون بگي هركاري ميكردن، خواستمي دلشون غلطي هر دوتا اين عوضش آرام، و بود ساده هميشه

 .بيخيالشون
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 بهم. تمميذاش تختم روي بالش زير هميشه كه عكسي ديد، رو عكست روز يه اينكه تا بود من براي خوبي دوست سابين

 .بدم توضيح براش رو چيزايي يه شدم مجبور ديد رو عكست وقتي دادي،مي آرامش

 : وگفت خنديد نفسمي، زندگيمي، عشقمي، گفتم

 . روياييه حس يه عشقتون -

 .ميشن عاشق آدما همه نيست رويايي يغما و من عشق هرگز، نه -

 .نديدم شما عشق مثل عشقي حاال تا من ولي -

 ايرانيا ام براي خانواده ميشه، خالصه زندگيش و زن به عشق تو ايروني مرد باشه، يادت هميشه ميگم چيزي يه سابين -

 و ميكنه ندگيز اش خانواده با نكرده ازدواج وقتي تا پسر يه يا دختر يه نيستيم شماها مثل ما ولي ببخشيدا مقدسه، خيلي

 . اشهخانواده زندگيش الويت ميگيره ياد

 رو يمار زهر و كوفت هر كه صادراتي شركت يه به ميشد مربوط كه گرفتم عهده به رو پرونده يه وكالت كه بود آخر سال

 .ميكرد صادر الكترونيكي قطعات بين

 .شناخت رو من هم اون دادگاه چند طي و شدم آشنا شركت اون صاحب با كه بود پرونده اون طريق از

 عريفت اون براي رو چيز همه و كنه ـيانـت خــ بهم بتونه كشور اون تو دوستم بهترين سابين روزي يه كردمنمي فكر

 .كنه

 تا دمببن رو پرونده بايد هفته دو طي كه گذاشتن شرط برام اونا ولي دونم،نمي رو كردن پيدات كجا از و طوري چه اينكه

 تكاريدرس قسم هم طرف يه. ببينم رو شدنت اذيت تونستمنمي و داشتم دوستت كه بودي تو طرف يه. كنن آزاد رو تو

 .بودم خورده كه بود

 بيارم دست به رو ش دوتا هر شدم موفق نفر چند كمک با اما ميكردم انتخاب رو يكي بايد كردم گير زندگيم و كار بين

 . رو زندگيم هم رو كارم هم
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 طوري؟ چه -

 رو اونا و ننك آزاد تونستن اينجا رو تو شد، درست چيز همه اونا ينقشه با ديدارداشتم، پاريس مخفي پليساي از يكي با-

 .دستگير اونجا

 .گرفت اشک برق زيبايش چشمان راحتي؟ همين به -

 .كنم تموم رو كار تونستم تا شدم عمر نصف نه، راحتي همين به نه، -

 !فرهان؟ -

 :گفت عشق پر صدايي با و كرد باز و بسته را چشمانش

 !جانم؟ -

 بموني؟ كنارم هميشه ميدي قول -

 .باش مطمئن ،آره باشم زنده كه وقت هر تا -

 ميدي؟ قول -

 نگي؟ دروغ بهم وقت هيچ ميدي قول -

 .نميدم قول -

 :گفت كوتاهي مكث با و

 .نگيم دروغ هم به وقت هيچ ميديم قول ما. ميديم قول هم به ما -

 .ميديم قول -

*** 
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 . شد بيدار

 .نداشت را هايش چشم كردن باز قدرت كه بود شده سنگين انقدر پلكش اما

 بود؟ كجا االن او كرد فكر كمي

 .بود عمل اتاق در پرستار معكوس شمارش اوردمي ياد به كه چيزي آخرين

 .بود سخت برايش ماندن حالت اين در كرد، صبر كمي.چشمانش يشده پاره هاي خاطررگ به.  بود كرده جراحي او آري،

 :گفت ضعيفي صداي با آرام و كرد تر زبان با را اش شده خشک لبان

 هست؟ اينجا كسي -

 .شدي بيدار باالخره بگردم دورت الهي -

 بدين؟ بهم آب ليوان يه ميشه -

 .گلم حتما -

 .شد پخش اتاق در كسي رفتن راه و برداشتن قدم صداي

 .بود سخت برايش نديدن اين و ديدنمي

 . ايستاده كنارش كسي كرد احساس

 عزيز؟ -

 :گفت بود بطري درون آب از ليوان كردن پر حال در كه خانم حاج

 عزيزم؟ جانم -

 .زدمي حرف بايد اما ميكرد اذيت را گلويش تشنگي اين و بود دار خش صدايش
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 اينجاست؟ كسي شما جز به -

 بود؟ اتاق در كسي آيا كند، فكر كمي تا بود كرده مكث هم عزيز انگار نشنيد، صدايي

 .كنارته نفر يه عصر از عزيزم، آره -

 اينجاست؟ فرهان -

 .برم قربونت آره -

 :داد ادامه تند كوتاهي مكث با

 . داره كار چي ببينم برم پيشش، برم شدي بيدار وقتي گفت دكترت -

 .رسيد گوشش دربه شدن بسته دوباره و شدن باز برداشتن، قدم صداي بندش پشت و

 را انشلب به ليوان خنک يلبه چسبيدن كرد، بلند را او و شد حلقه اششانه دور دستي طوالني، چندان نه زماني از بعد و

 .كرد حس

 .شد باز هايش شانه دور از دست آن خورد، شوق با را آب

 بگي؟ چيزي يه ميشه ميشم، خفه دارم كنممي احساس بزني؟ حرف خواينمي -

 :گفت بود غمگين البته صد و گرفته امدمي چاه ته از انگار كه صدايي

 مثال؟ بگم چي -

 فرهان؟ -

 !جانم؟ -

 شده؟ اينطوري چرا صدات -
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 :گفت و كرد اي خنده تک

 مگه؟ شده طوري چه -

 كردي؟ گريه گرفته، خيلي صدات -

 .آره كن فرض -

 :گفت و كرد قفل بهم شكمش روي را دستش انگشتان

 . كنهنمي گريه كه مرد -

 ...كنممي حس ،چون مخالفم مخالفم، حرفت اين با -

 .شد نزديكتر صدا

 .كني گريه بتوني تا باشي مرد بايد فقط بشكني، رو بغضت بتوني تا باشي مرد بايد فقط وقتا، بعضي -

 .بود شده اضافه آن به نيز عجيب سوزش اين حال و ميكرد اذيتش بيداري يلحظه همان از لعنتي درد سر

 موافقي؟ من با -

 بدي؟ بهم مسكن يه ميشه -

 :گفت نگراني با و تر بلند كمي گرفته صداي

 داري؟ درد چرا؟ -

 . بود رفته هم در درد از اش چهره

 بياد؟ بگي دكتر به ميشه -
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 قدم صداي بعد دقايقي و شدن باز صداي بندش پشت و پيچيد اتاق در برداشتنش قدم تند صداي و. حتما آره -

 .رسيد گوشش به نفر چند شدن نزديک و برداشتن

 مفيدي؟ خانم دارين درد -

 .زياد خيلي بله -يغما

 :داد ادامه پرستار به رو و. نيست مشكلي عاديه هاسردرد اين ميره، بين از داره دارو اثرات خب -

 .بزنيد بهشون مسكن يه -

*** 

 .كند خلوت كمي.بيانديشد كمي. باشد تنها كه بود وقتش حاال جمعيتش پر يخانواده رفتن از بعد

 .باشند كنارش كه بودند افرادي هميشه مثل بيايد سراغش به كه نبود چيزي تنهايي اما

 و ودب پوشانده را عسليش و زيبا چشمان روي سياهي بند چشم.بود راست به مايل كمي سرش و كشيده دراز تخت روي

 .مطلق سياهي! ميديد چيزي يک فقط او

 !مامان؟ -

 عزيزم؟ جانم -

 نه؟ امبَدي دختر من -

 زده؟ حرفي همچين كي -

 مامان؟ -

 جانم؟ -
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 .دارم دوستتون خيلي -

 اشيب دخترم مثل كردم سعي هميشه ولي نكنم محبت بهت اون اندازه و نباشم مادرت شايد عزيزم، دارم دوستت منم -

 . بودي هميشه كه البته و

 مامان؟ -

 :گفت و كرد اي خنده تک

 جانم؟ -

 نه؟ دلخوره؟ ازم فرهان -

 .تو از اون نه باشي دلخور اون از بايد تو -

 .مامان دادم عذابش من -

 . ميذاشت تنهات نبايد حقشه، -

 ناراحته؟ ازم -

 .كنه خوشحالت تا راهيه دنبال هميشه برعكس نه -

 اهوم -

 .ميكرد اذيتش بد و داشت را مزاحم سردرد آن هم هنوز اوردند هجوم سرش به ناجور هاي فكر و

 .افتادنمي اتفاقات اين وقت هيچ كاش. ميداد عذابش بيشتر نديدن اين و ديدنمي چيزي سياهي جز به

 .مردنمي زهرا وقت هيچ كاش

 .نميشد بزرگ تنها يغما وقت هيچ كاش
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 .رفتنمي فرهان وقت هيچ كاش

 .نميشد مريض يزدان وقت هيچ كاش

 .مردنمي يزدان كاش

 .بود كنارش كاش

 .نميكرد درمان را دردي و خوردن افسوس و بود گفتن كاش فقط ها اين يهمه اما

 .بخوابد كرد سعي و كشيد باالتر كمي را مالفه

*** 

 . خانه راهي و شد مرخص بيمارستان از نسترن و مجتبي كمک با

 و زن ناي هم اخر در و ميكرد رد بسته چشمان با كه بود يغما اين ميكردند شان خانه به يغما رفتم براي اصرار آنها چه هر

 .نشدند كردنش راضي به موفق مرد

 :گفت شرمندگي و ناراحتي با شد خانه وارد

 بذارين؟ تنهام كنم خواهش ميشه ببخشيد -

 !نيست خوب حالت تو چي؟ يعني: مجتبي

 .كردين كمک كه ممنون دايي، خوبه حالم من -

 .باشه كنارت نفر يه بايد پيشت، بيارم رو فرانک ميرم من: مجتبي

 .بشم مزاحمش خوامنمي داره درس فرانک -

 . مونممي من پس: نسترن
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 .راحتين جور هر -

 .خوابيد تخت روي و شد اتاق وارد نسترن كمک با و

 :گفت دلخوري با نسترن

 .وضع اين با باشم تنها ميخوام ميگه تازه -

 مامان؟ -

 چيه؟ -

 زنين؟غرمي چرا -

 .رو پر شي،دختره ادب سرت تو بزنم يكي حقته چون -

 :گفت يغما لحن با و داد تغيير را صدايش

 بذارين؟ تنهام كنم خواهش ميشه -

 . شد خارج اتاق از حرص با و

 .خزيد دادمي ياس عطر بوي هميشه كه تختش گلبافت پتوي زير و خنديد

 .كرد بيدار گرمش خواب از را او بازويش روي دستي نشستن

 شي؟ بيدار نميخواي -

 ميكني؟ كار چي اينجا تو -

 .قهرم باهات نزن حرف -

 كردي؟ بيدارم اومدي چي واسه پس -
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 .نشست تخت روي و

 . قهرم باهات بگم بهت اينكه براي -

 شيرين؟ -

 . شيرين و كوفت -

 .گرفت يغما يرفته رو و رنگ يچهره از را نگاهش و

 .بود دلخور او از گفتنش دروغ خاطر به هم طرفي از اما سوختمي يغما براي دلش

 :گفت و شد بحث وارد نسترن

 يغما؟ -

 !؟ بله: يغما

 نيست؟ اتگشنه -

 .ندارم ميل نه: يغما

 :گفت قبل از تر دلخور شيرين

 .بره يادت مالس كالس كه گوشت تو زنممي يكي نذارا، كالس من واسه نداري، ميل كردي غلط -

 .بزن من طرف از هم تا چند شه درست حالش اين بذار: نسترن

 .خنديدند هرسه بندش پشت و

 :گفت شيرين و شد خارج اتاق از نسترن

 آره؟ زدي جيب به پولي بد شنيدم -
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 :داد پاسخ و كرد اي خنده تک

 .همچين اي -

 قدر؟ چه -

 .بپرسم وكيلم از بايد دونم،نمي دقيق هم خودم واقعيتش -

 :گفت و كرد هم در را اش چهره

 وكيلت؟ -

 .نجفي آقاي آره -

 .نجفي -

 .ديگه فرهان خنگول اه -

 .ماند ناتمام بحث اين و شد اتاق وارد دست به سيني نسترن

 برگردم؟ خونه برم سر يه من اينجايي جان شيرين: نسترن

 .باشيد راحت هستم خانم نسترن بله: شيرين

 :گفت و داد شيرين دست را نان و سوپ حاوي سيني

 .برمگيردم خونه برم ساعتي نيم من پس باشه -

 .كن استراحت برو ايخسته جان مامان ممنون: يغما

 .وضعش اين با نكن اذيت دخترم بخوريا،اين غذاتو: نسترن

 مامان؟: يغما
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 .يامان: نسترن

 :گفت مهرباني لحن با شيرين به رو و

 خب؟ ها بخوره حتما سوپم اين جان شيرين رفتم من -

 . راحت خيالتون چشم: شيرين

 .شد خارج اتاق از "فعال" گفتن با نسترن و

 .برد دهانش سمت به و كرد پر كاسه درون سوپ از را گلدار رنگ اي نقره قاشق شيرين

 .كن وا رو دهنت -

 .بلعيد را كوچک يلقمه آرام يغما و

 وكيلته؟ فرهان -

 :گفت و داده قورت را بعدي يلقمه

 .كارام دنبال بره شده قرار آره -

 .داره دوستت خيلي -

 طور؟ چه -

 .دبو شده ديگه فرهان يه برگشت وقتي كه رفت كجا نشد معلوم هم عملت سر خوراک، نه داره خواب نه روزه چند اين -

 چرا؟ -

 .بعدي يلقمه و

 :گفت بردمي يغما دهان سمت به كه حالي در و كرد پر بار چندمين براي را قاشق شيرين
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 .بود كرده گريه كنم فک -

 .بود گرفته صداش -

 .بود شده قرمز خيلي هم هاشچشم آره -

 بيندب تا شد خارج اتاق از اش برآمده شكم با شيرين گذاشت، تمام نيمه هم را بحث اين هال در شدن بسته و باز صداي

 :گفت مقابلش افراد به تعجب با. شده وارد خانه به كسي چه

 دارين؟ كليد شماها -

 :وگفت كرد اشاره فرهان به سر با حامد

 .داد لم مبل روي و گذاشت خانه كوچک اپن روي را بود دستش كه بزرگي هاي پالستيک بعد. فرهان نه، كه من -

 :پرسيد و رفته نزديكش كمي فرهان

 طوره؟ چه حالش -

 .نباشين ،نگران خوبه -

 ببينمش؟ ميتونم -

 .بدين بهش رو ناهارش بقيه ميشه اگه فقط بله، -

 :گفت زده لبخند

 .حتما -

 . شد اتاق وارد و زد در به ايتقه رفته اتاق در سمت به و گذاشت اپن روي را دستش توي هاينايلون هم او
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 ار صورتش از قسمتي و زيبا چشمان كه بزرگي سياه بند چشم آن ديدن كشيد، باالتر يغما بدن روي از را نگاهش

 .بود دردآورد برايش بود پوشانده

 :گفت و گرفت بغل به سيني نشست، تخت يلبه رفت، نزديكتر

 بهتره؟ حالت -

 .بهترم آره فرهان؟ تويي -

 .شي خوب زودتر كن سعي -

 .افتادي زحمت به من كاراي بابت ببخشيد -

 :گفت برده دهانش نزديک كرده پر سوپ از را قاشق

 كن وا ن،نش پنهون پشتش خوشگلت هايچشم تا برداري رو بند چشم اين تا شي خوب بايد نبود، كارات بابت منظورم -

 .رو دهنت

 :گفت و زد لبخند داد، قورت را سوپش

 خوبه؟ حالت تو -

 :داد جواب كرده پر را قاشق

 .خوبم منم باشي خوب تو -

 فرهان؟ -

 بله؟ -

 :گفت و زد لبخند بلعيد، را غذا
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 .ستگرفته هنوزم صدات -

 .ميشه خوب نيست چيزي -

 فرهان؟ -

 :گفت گذاشته عسلي روي را سيني گذاشته خالي كاسه در را قاشق

 بله؟ -

 كردي؟ گريه خيلي -

 . بودم ناراحت خب -

 .بودي ناراحت چرا پس ميشه خوب حالم گفتي كه تو -

 .باشم ناراحت شرايطت اين براي كه عاديه بيشتره، خيلي ساده حس يه از ماست بين كه چيزي! يغما -

 .اهوم -

 مياد؟ خوابت -

 .ميشم خفه دارم ميكنم حس نه -

 .ميشي خالص ديگه بعدش كني، باز پانسمانتو ميتوني بگذره روزي چند يه بندته، چشم خاطر به -

 :پرسيد مكث با و

 نداري؟ سردرد راستي -

 :گفت آرام و داد عقب را اشپيشاني روي ريخته موهاي

 .نيست شديد ولي چرا -
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 قبوله؟. بيرون بريم بعدش كن، عوض لباساتو كمكت بياد بگم خانم شيرين به كن صبر -

 :گفت آرام بازهم زده لبخند

 گرفتي؟ اجازه مامان از -

 .خانمي منه دست شما اجازه -

 :داد ادامه فرهان كه انداخت پايين را سرش و كرده قفل هم در را انگشتانش

 ؟ راستي -

 :گفت را حرفش يادامه كوتاهي مكث با و

 .كنيم عقد تونيممي شد خوب كامال حالت اينكه از بعد گفت جون اقا -

 .نداشت ضرري هم خوشحالي و شيطنت كمي اما رفت تر پايين سرش

 عقدي؟ منتظر االن كه كردي خواستگاري كي شما -

 من؟ -

 :گفت شيطنت با داده تخت تاج به را اشتكيه

 .مونمحله فروش ماست اصغر خير، -

 .كه دادي مثبت جواب -

 :گفت تعجب با و كرده بلند سر

 تو؟ به -

 .تونمحله فروش ماست اصغر به خير -
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 . ديوونه -

 .بزني داد سرم اينكه ديوونه كردنات، اخم يهمه يديوونه مهربونيات، اين يديوونه يغما، توام يديونه من -

 زدم؟ داد سرت كي من -

 نيست؟ يادت -

 .باشه يادم كه نبوده -

 .يادمه من ولي -

 اخه؟ كي -

 ...كه روزي همون -

 خب؟ روز كدوم -

 ي،نيست من نامزد كه زدي داد سرم ماشين تو نامزدتم، گفتم كه روز همون داشتي، دل به كينه ازم هنوز كه روز همون -

 اومد؟ يادت

 .آتيشش رو ريزيمي نفت عصبانيه آدم وقتي عادتته تو بودم، عصباني موقع اون -

 :پيچيد حامد صداي زده در به ايتقه

 .زشته بگيرين تحويل رو مهمونتون بيرون بياين داداش -

 :گفت عصبي لب زير فرهان

 .لعنت معركه مگس خر بر -

 .خنديد آرام يغما
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 .جان حامد ميام االن: فرهان

**** 

 تاريكي در خانه همه يبلكه اتاق تنها نه و بود كشيده دراز تخت روي تنها خانه در آخر، روز چهار سه اين يهمه مثل

 .بود رفته فرو مطلق

 شستن زيبايش چشمان در خواب كَمَک كم. كردمي تحمل بايد اما شدندمي اذيت شده سنگين بند چشم زير چشمانش

 .كرد خود ميهمان را او و

 . بود بيدار

 . شد بيدار البته

 .راستش چشم شدن بوسيده حس با شد بيدار

 .داشت تب احساس و ميكرد قراري بي اش شقيقه در نبض. بود گرفته ضربان. زدمي تند قلبش

 .بود نشسته وجودش در ترس هم كمي شايد

 .شد كشيده دستش روي گونه نوازش و آرام و نشست اش كرده تب دست روي يخي دست

 :يدپيچ فضا در صدايي و ايستاد نوازش از بود كنارش كه كسي دست كه خورد تكان اختيار بدون اش اشاره انگشت

 بيداري؟ -

 .نزد حرفي

 .بود هميشه از تر گرفته صدايش امروز

 يغما؟ قلب روي كشيدمي خط دارش خش صداي اين چرا ها روز ان
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 بود؟ كجا از خش اين اصال

 .شده سخت برام ببينم رو هاتچشم نتونم اينكه برام، شده سخت روزا اين -

 رو؟ لعنتي بند چشم اين نميكني باز چرا

 ببينم؟ رو هاتچشم نميذاري چرا

 !يغما؟

 .باشي ناراحت ازم داشتي حق ميبينم ميكنم فكر كه االن

 ... ولي

 .گرفت دوباره عشق يه جاشو و رفت بين از كينه اون يهويي چرا نميدونم

 بيدار؟ يا خوابي باالخره برمياد، ازت كاري هر ديگه، يغمايي ولي كردم، تعجب يهوييت رفتار از راستش

 .كشيد باالتر را خودش

 .داد تكيه تخت طاليي تاج به و زد كنار دستانش روي از را مالفه

 .كشيد باالتر را بند چشم بند، چشم سمت برد دست زده كنار را لختش موهاي

 .كرد باز را چشمانش آرام و داشت نگهش پيشانيش روي

 .بود تاريک جا همه

 .كند اذيت را چشمانش كه نبود اتاق در نوري

 .ميكرد اذيت را چشمانش كمي زيبايش چشمان روي از بند چشم برداشتن وقت همه اين از بعد

 .رسيد براقش چشمان به و كشيد باالتر فرهان دست يفيروزه انگشتر روي از را نگاهش
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 .نبود سختي كار تاريكي آن در نوراني چشمان آن دادن تشخيص

 .بزند ديد را روبرويش رنگ سبز گوي دو سير دل او تا بود شده تار جا همه انگار ديدنمي چيز هيچ

 مظلومه؟ انقدر چرا چشمات برم، قربونت الهي -

 فرهان؟ -

 دلم؟ جان -

 .ميكنه اذيتم خيلي گرفته؟ صدات چرا -

 .شرايطه خاطر به نيس چيزي -

 فرهان؟ شرايط كدوم -

 نميشه؟ اذيت چشمات.يكيش اينم مياره چيزا خيلي ناراحتي -

 تو؟ اومدي طوري چه! نه -

 .داشتم كليد -

 كليد؟ -

 .گرفتم مامان از آره -

 داشتند؟ اعتماد او به همه چرا

 .ديدندمي يغما زندگي ادم ترين محبوب و بهترين را فرهان همه چرا

 .بودن اومده رضا و ضحي امروز -

 .دارم خبرشو -
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 فرهان؟ -

 فرهان؟ جان -

 سخته؟ انقد چرا من زندگي -

 .كنيممي آسونش -

 آخه؟ ميره بين از سختي همه اين -

 .نه كه چرا باشي كنارم اگه -

 دكتر؟ رفتي -

 چي؟ برا -

 .گلوت برا -

 :گفت و خنديد

 .ميكني قاطي هم با رو چي همه مياد خوشم -

 رفتي؟ -

 .نرفتم نه -

 چرا؟ -

 .نكردم وقت -

 .ميرفتي بايد -

 .كنه خوب رو حالم كه ميخوام پرستار يه فقط من -
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 بگيرم؟ پرستار برات بزنم زنگ ميخواي -

 .ديگه هستي تو -

 . باش خيال همين به -

*** 

 :گفت بالفاصله و خنديد

 !گلم شي بلند ميتوني -

 .كرد نگاه خودش به آينه در خيره و شد بلند آرايشگاه رنگ اي قهوه چرم صندلي روي از

 منم؟ اين -

 .مونهمحله فروش ماست اصغر زن خير، نه: فرانک

 .يغما ديگه بدو: ضحي

 .برو بيا من، دايي پسر اين شد آب ها، منتظره در دم دوماد اقا خانم عروس: ايناز

 .كرد حركت ارايشگاه سفيد و بزرگ در سمت به دست به كيف و زد پاپيوني گره سريع را شنلش

 .نمايان چوب چهار در فرهان و شد باز در برد دستگيره به دست كه همين

 :گفت و برد اش شده آرايش صورت نزديک كمي را سرش

 ببينمت؟ بذاري خواينمي -

 :گفت شيطون

 .نچ -
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 آخه؟ وضعشه چه نديدم لباستم حسابي و درست من -

 .آقايي نزن غر -

 شدي؟ زدنام غز همين عاشق دونمنمي كردي فكر -

 كو؟ من گل اوهكي، -

 :گفت كشش يغما لحن با و گرفت سمتش به را جگري و سفيد رز گل دست

 . داره سعادتي آوردنم كادو گل براي گل -

 .داره عالمي گرفتنم كادو گل از گل -

 .كرد سرد يغما دست پشت با را داغش هاي لب فرهان كه گرفت را گل برده دست و

 خانومم؟ بريم -

 .كرد سرازير وجودش در را سرزندگي و شيرين حس مالكيت ميم اين و

 :گفت فرهان و شدند شان زده گل سفيد ام وي ام همان سوار

 من؟ خانوميِ -

 :گفت كند بلند را سرش اينكه بدون

 جانم؟ -

 !ميكنم خواهش رو، شنلت كنار بكش -

 .شد نمايان اششده مانيكور هايناخن و برد باالتر كمي را هايش دست

 :گفت و گرفت هوا در را زيبايش و سفيد دست دو فرهان
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 .ميكنم باز خودم -

 .كشيد عقب آرام و كرد باز را شنلش بند پاپيون

 .همان عاشق دو اين نگاه تالقي و همانا شنل رفتن عقب

 .شدي ترخوشگل -

 .ديدمي را رنگش جگري كراوات و زده ژل موهاي و فرهان يشده تيغ سه صورت يغما كه بود باري اولين اين و

 .آقايي بيشتر تو -

 :گفت و برگشت جايش سر

 . كردي مجبورم نبود، يكي من مرام تو كراوات -

 . اجبارا اين از باشه تا -

 .خوشحالم خيلي -

 .!همينطور منم -

 افتادم؟ چي ياد ميدوني امروز -

 :گفت و زد لبخندي

 چي؟ ياد -

 پيش سال چهار ياد -

 ! فرهان -

 !دلم؟ جان -
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 نزنيم؟ حرف گذشته از ديگه ميشه -

 :گفت فرهان كه بودند هم هاي چشم به خيره

 بردي؟ يغما به رو قلبم ميدوني -

 ربود يغما به دل را شوريده كه/ بود نقش همين خود را نگارنده:كردند زمزمه هم با و خنديدند

*** 

 فيلم .دوخت بود عشقشان يخانه كوچک هال بخش روشنايي تنها كه تلوزيون يصفحه به را نگاهش و شد ولو مبل روي

 .ميامد نظر به شادي و طنز

 :گفت ميكرد حلقه يغما نحيف هاي شانه دور را دستش كه حالي در فرهان

 خوبه؟ -

 :گفت اش كودكانه نسبتا صداي با و شد نزديک مردش به كمي ما عاشق دخترک

 چي؟ -

 .انداخت او به نگاهي نيم و ديگه فيلم -

 :گفت و گرفت خودش به خونسردي حالت يغما

 . نه -

 !نه؟ -

 .اهوم -

 .گذاشت فرهان محكم كتف روي را سرش و
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 :گفت و كرد نگاهش خيره فرهان

 نداري؟ دوست واقعا -

 . نيست خوب -

 .گفت فرهان به كردن نگاه بدون كه بود اي جمله تنها اين و

 را غماي و كشيده دراز كاناپه روي ثانيه چند عرض در و زد لبخندي بود كرده پر را يغما ذهن كه هايي شيطنت و تفكرات از

 .كرد بغل محكم

 .نشاند لبش روي داري معني ولبخند كنم اش العاده فوق فيلم يه به تبديل ميتونم -

 :گفت بيخيال و كرده حفظ را ظاهريش آرامش و خونسردي يغما

 .نيست خوب بازم -

 .كشيد آغوش در تر محكم را زندگيش مرد و

 .نداشت كردن بهتر به احتياجي و بود بهترين خود العاده، فوق حس اين ياس، بوي اين

 لحن با كشيدمي اشچانه زير را فرضي خطوط ناخنش با و شدمي جا به جا كمي فرهان آغوش در كه حالي در يغما

 :زد لب كشداري

 فرهان؟ -

 . دنيا همسر بهترين رنگ صورتي و اي قلوه هاي لب بود، چيز يک به تنها فرهان نگاه

 .بود رسيده اينجا به و كرده تحمل زندگيش در زيادي هاي سختي كه يغمايي براي بود شده شيرين زندگي
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 اوانفر هاي كمک با يغما. شهرش يآوازه پر وكيل فرهان و شد تبريز روانشناسان بهترين از يكي يغما بعد سال چند

 حون بهترين به كوچولويشان ،پسر فربد آنها. داد ادامه كارش به و تاسيس را يزدان كودكان يمشاوره يموسسه فرهان

 .دادند تحويل امروزي گرگ از پر يجامعه به و تربيت

 (ساز حباب) باشيد من بعدي رمان منتظر

 پايان

 شب2:47

26/2/1396  

 

 

  


