
 

 طالع ماه
 یباسمه تعال

 

 چي همه.  انداختم شامم میز به و آخر نگاه.  گذاشتم میز وسط و ساالد ظرف
شپزخونه دیواري ساعت روي نگاهم صدم بار براي.  بود تكمیل  سپ.  افتاد آ

 . بود افتاده شور به دلم! ؟ اومد نمي چرا
 ! پنجم بار براي.  گرفتم و شمارش.  رفتم تلفن سمت به
 . . . میباشد خاموش نظر مورد مشترك دستگاه -

 سددرم از و بد افكار آریا صددداي.  کردم قطع و تلفن کالفه.  نشدددم بقیش منتظر
 . کرد بیرون

 . گشنمه مامان -
 خالف بر کردم سددعي.  انداختم سددالم 6 پسددرك معصددوم صددور  به نگاهي
 : گفتم.  بزنم لبخند صورتش به نگرانیم

 . میكشم غذا برا  االن.  عزیزم چیدم و میز -
شپزخونه سمت به ست صندلي روي.  میومد دنبالم آریا.  رفتم آ ش  اهمنگ.  ن

شون رو 9:15 چرخید ساعت روي دوباره سم.  میداد ن  براي.  دادم بیرون و نف
 بهش و نگاهم و نشستم کنارش.  شد خوردن مشغول ولع با.  کشیدم غذا آریا

 رهمینجو.  میبرد بین از و نگرانیام ي همه!  بود خوب بهش کردن نگاه.  دوختم
 : گفت میخورد غذا تند تند که
 ؟ نمیخوري غذا تو ماماني -
 . میخورم اون با اومد که بابا.  عزیزم نیست گشنم االن -
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گه چیز فت اي دی له با.  خورد زنگ تلفن.  نگ م.  رفتم سددمتش به عج  احت
 : گفتم خوشحال و هیجان پر.  بود خودش

 ؟ الو -
 . افتادم مبل روي و شدم ُشل.  گرفت ازم و خوشحالیم ي همه نیوشا صداي

 . میشي خوشحال انقدر صدام شنیدن با نمیدونستم.  سالم -
 ؟ زدي زنگ شب وقت این ؟ شده چیزي.  سالم -
 !؟ هیجان همه اون رفت کجا پس -
 . دارم کار بگو نیوشا -
 !؟ شده دعوا  آقاتون با! ؟ شده چي -

 لبام روي اختیار بي اي خنده.  گفت دار منظور و کشددیده قصدددد از و آقاتون
 : گفتم نشست

 ! نیومده خونه هنوز اصال بابا نه -
شده هم 10 ساعت هنوز.  میاد نترس.  نارنجي نازك واي - شو.  ن  اون از برو پا

 ! میاي ُفرم رو بخور فنجون یه کن درست معرکت هاي قهوه
 : گفتم.  کردم عوض و بحث

 !؟ شده چیزي -
 !؟ میاي.  منن ي خونه همه پنجشنبه بگم میخواستم نه -
 ؟ ساعتي چه -
 . ناهار واسه.  دیگه عصر تا صبح -
 . میشه چي ببینم حاال.  نمیدونم.  داره زبان کالس آریا صبح پنجشنبه -
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 بیا.  هم با کنن خلو  پسددر و پدر روز یه بذار! ؟ کارسددت چه باباش پس -
 . میگذره خوش

 . میدم خبر حاال.  باشه -
 . میمونم تماست منتظر پس -
 . فعال.  باشه -

شي ستم توي که سیمي بي تلفن به نگاهم.  کردم قطع و گو  دوباره.  افتاد بود د
 : گرفتم و شمارش

 . . . مورد مشترك دستگاه -
 : اومد آریا صداي.  انداختم میز روي و گوشي و کردم قطع کالفه

 . خوردم مامان -
 . بخوابي باید که بزن مسواك برو.  ماماني جون نوش -

 : گفت کنان غر غر
 . نمیاد خوابم -

 : گفتم میشدم رد کنارش از که همینجور
 . داري مدرسه فردا.  پسر گل بدو -

 ي قهصد قربون دلم تو.  میكرد غر غر میرفت دستشویي سمت به که همینجور
 یيظرفشددو ماشددین توي رو آریا کثیف بشددقاب.  رفتم میزش ریزه باالي و قد

شتم  تشتخ کنار خواب چراغ و زدم کنار و پتوش.  رفتم اتاقش سمت به و گذا
شن و ستم تخت روي.  کردم رو ش ستام.  ن  چونم زیر و کردم حلقه هم تو و د

 !؟ خاموشه گوشیش چرا! ؟ کجاست االن یعني.  گذاشتم
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شی روش رو پتو.  شدم بلند.  زد شیرجه تختش توي.  شد اتاق وارد آریا  و دمک
 : گفتم و ب*و*سیدم و پیشونیش

 . پسرم بخوابي خوب -
 : شنیدم و صداش.  گرفتم فاصله تختش از
 ! مامان -
 : گفتم.  چرخیدم سمتش به
 ؟ عزیزم جانم -
 !؟ میاد کي بابا -

 : فتمگ.  بود شده سوال برام خودمم که بود چیزي این.  ریخت پایین هري قلبم
 ؟ میپرسي چرا.  حتما کشیده طول کارش یكم.  عزیزم میاد -

 : گفت و فشرد ب*غ*لش تو رو پتو
 . براش شده تنگ دلم هیچي -

 : گفتم.  کنم پنهان و نگرانیم کردم سعي.  کردم خاموش و اتاقش چراغ
 . بخوابي خوب -

باره اومدم بیرون اتاق از که همین باره.  رفتم تلفن سددمت به دو باره و دو  و دو
 دیگه.  شددنیدم رو لعنتي صددداي همون بار هر ولي.  گرفتم و شددمارش دوباره
 . . . شد باز نیمه خونه در و چرخید قفل توي کلید که بودم شده کالفه

***** 
 . . . قبل سال چند

 آهنگ ریتم روي میكردم سددعي و میخورد تكون سددرم باالي اراده بي دسددتام
ساده پاهام روي سختي به و بود گیج سرم.  بدم تكون و خودم  هقهق.  بودم وای
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 لیوان و بود وایسدداده روم به رو درسددت که مردي به و نگاهم و زدم دلي ته از ي
 وردمخ تلو تلو.  خندیدم دوباره چهرش دیدن با.  دوختم میرفت باال و پنجمش

 : گفت م*س*تانه و آورد پایین و لیوانش مرد. 
 . نخددددددددددور دیگه.  نیسددددددددددددتیا بندددددددد پا  رو -

 لشمقاب کردم سعي نداشتم روش کنترلي هیچ و بود لرزون که و اشارم انگشت
 : گفتم.  بگیرم

 . . . تددددددددددرم هوشیار تددددددددددددددو از من -
 : گفت و انداخت کمرم دور و دستش.  اومد نزدیكم.  خندید مرد

 . میدیا دستددددددددددددددم کار.  دختر بشین بیا -
ستمون قدماي با.  نكردم مقاومتي.  خندیدم دوباره اراده بي حرفش این با  به س

 : گفتم.  نشستیم و رفتیم صندلي تا دو سمت
 . . . گرمه چقدر -

 : گفت بزنه آتیش سیگاري داشت سعي که مرد
 . . . ! بددددددددددددریز و بكددددددددددن خب -

.  کنه روشددن نمیتونسدددت و فندکش.  کردم نگاهش یكم اول.  زد قهقهه بعد
شتاش.  میخورد ُسر لبش روي سیگار شیده فندك روي ُشل انگ شد ک  ليو می
 پیسدددت به و گرفتم ازش و نگاهم.  خندیدم بهش.  نبود روشددنایي از خبري

 که اي غریبه این با.  بودم اونجا قبل دقیقه چند تا که جایي.  دوختم ر*ق*ص
 هم با پسددر و دختر!  عشددقه و امشددب!  داره اهمیتي چه!  نمیشددناختمش حتي

 پر و چشمام خواب.  بود کننده کر آهنگ صداي و ریتم.  میر*ق*صیدن وسط
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ست دلم.  بود کرده  ادممید لم تلویزیون جلوي راحتیاي روي خونم توي میخوا
.  وایسددم جام سددر قوي و محكم تا کشددید طول.  شدددم بلند جا از فكر این با. 

 : شنیدم رو غریبه مرد صداي دوباره.  میرفت گیج شد  به سرم
 !؟ محترم لیددددددددددددددي کجا -

 شالم و پالتو که رفتم جایي سمت به مطمئن نا قدمایي با.  ندادم بهش جوابي
 يدودای کردم سعي دست با.  بود آدم و دود از پر ساناز ي خونه.  بودم گذاشته و

 ینجورهم.  کردم پیدا و پالتوم باالخره.  بزنم کنار و بود گرفته و دیدم جلوي که
 : تگف.  اومد کنارم بود لبش ي گوشه که سیگاري با ساناز میپوشیدمش که
 ؟ عجله این با کجا -
 : گفتم گیجي با.  ببرم فرو آستینم توي و دستم تا میكردم تمرکز سختي به
 . خونه بددددددددددرم میخوام -
 . شبه سر که تازه -
 . میاد خوابدددددددددم.  خستم -

 : گفت زد سیگارش به عمیقي پك و کرد بهم دقیقي نگاه
 لُش  که زبونتم! ؟ شي بند پا  رو نمیتوني که خوردي انقدر.  سر  بر خاك -
 ! شده ِول و

 : گفت عصبانیت با و آورد گوشم کنار و سرش بعد
 نكن کوفت خرخره تا انقدر.  باش داشددته و خود  هواي بگم بهت بار چند -
 !؟
 المش.  بود گرفته و قدرتم ي همه م*س*تي ولي بدم هلش کردم سعي دستم با
 : گفتم و انداختم سرم روي و
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 ! فعلدددددددددددددددا -
 ؟ بگیرم آژانس برا  میخواي -

 در سمت به عدب.  نه معني به باال بیارم و دستم تونستم فقط.  بود ساناز به پشتم
 . افتادم راه
 هی.  بود خلوتي نسددبتا ي کوچه.  نبود کننده کر صدددداهاي از خبري کوچه تو

شیدم عمیق نفس  ساناز ي خونه از یكم.  بردارم قدم آروم آروم کردم سعي.  ک
 .بودم شده دور

 و میرفتم خیابون ي حاشددیه از.  رفتنم راه به بدم و حواسددم تمام کردم سددعي
گاه هم مواقع بعضددي  عمیق نفس.  میشدددم کشددیده خیابون سددمت به ناخودآ
 مدوخت کوچه به و آلودم خواب و گیج نگاه.  میشد بلند دهنم از بخار.  کشیدم

 گرم حسددابي کلم.  میگرفتم دربسددت بعد و میرفتم کوچه سددر تا حداقل باید. 
 . تداش قرار کنارم حرکت بي و ُشل دستام و میرفت پایین اراده بي سرم.  بود

 دمنش داشت قرار جلوم که هایي ریزه سنگ متوجه حتي که بودم حال بي انقدر
 بار چند . بخوره پیچ پام شد باعث و گرفت قرار روشون کفشم بلند ي پاشنه. 

 ستس پاهاي اون روي.  نداشت فایده ولي نیفتم زمین تا خوردم تلو تلو هوا رو
 ! بود بعید وایسادن بود شده نصیبم که اي سرگیجه و

ستم.  شدم زمین پخش تقریبا شونیم روي و د شتم پی  جام زا کردم سعي.  گذا
ستام.  نمیكرد یاري پاهام ولي شم بلند سفالت روي و د شتم زبر آ  شارف و گذا

 ارد و گیر همین توي.  شددم بلند جام از و بدم تكوني خودم به بتونم تا آوردم
 اب میدونسددتم بعید و بود تاریك کوچه.  کرد جلب و توجهم ماشددیني چراغاي
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ساي اون شین تیره لبا سیدهت ولي.  شم بلند کردم سعي دوباره.  ببینه و من ما  ر
ستم و بودم شین نور.  بخورم تكوني نمیتون  زدیكن بهم لحظه هر.  میدیدم و ما

 . ببندم و چشمام و بگیرم باال و دستم تونستم فقط.  میشد تر
شتناك ترمز صداي لحظه یه شین وح سام.  شنیدم و ما .  ودب افتاده شماره به نف

 يب مشكي و آبي آرِم  و ماشین جلوي به نگاهم.  کردم باز و چشمام ؟ بودم زنده
ستم.  دادم بیرون و شدم حبس نفس.  افتاد دبلیو ام  گیجي اب و آوردم پایین و د
 : گفتم لب زیر کنان غر غر م*س*تي و
 ! پروند بودیم خورده چي هر بابا َاي -

 تمیسوخ آسفالت زبري خاطر به دستام.  وایسم پاهام روي کردم سعي دوباره
 ! سر باالي از رو مردي صداي بعدشم و شنیدم و ماشین در صداي. 
 غلطي چه زمین روي تاریك ي کوچه این وسط معلومه هیچ! ؟ اي دیوونه تو -

 !؟ میكني
صباني  حرف اینجوري که کیه کرده فكر یارو این.  رفت هم تو اخمام.  شدم ع

نه ماي! ؟ میز مار چشدد مه و خ  جواب و ببینمش تا گرفتم طرفش به و بازم نی
سر یه.  بدم بهش شكني دندون سبتا پ صال راچ!  ببینم کن صبر.  بود جوون ن  ا

 !؟ کنم دعوا باهاش باید
شینش آرم بین نگاهم  مذهن از اي خبیثانه فكر.  اومد در گردش به خودش و ما

 مبل روي زودتر من و برسددونه خونم تا و من میتونسددت اون شدداید.  گذشددت
 . بدم لم محبوبم

 ُشل زبونم هنوزم م*ش*ر*و*ب خاطر به ولي.  بزنم حرف متعادل کردم سعي
 : میگفتم و میكشیدم و کلما  و بود
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 ! معددددددددذر . . .  خورد پدددددددددددچ پام. . .  ببدددددددددخشید -
ستم.  بود دوخته من به اخم با و نگاهش  مبزن و مخش و کنم تالش دوباره خوا

 : میگفت که اي زنونه صداي سرش پشت و شنیدم ماشین در صداي که
 . شده دیرم.  بریم شو سوار بیا.  نشده که چیزي.  رادین کن ولش -

 هترب وضعیتم االن که داشتم شانس اگه من.  برگردوندم صدا سمت به و نگاهم
شد جور هیچ!  بود حرفا این از سره این مخ نمی سر  با.  زد رو پ  هب و نگاهم ح

 فتگ عصباني پسره.  کشیدم آه اختیار بي و دوختم ماشینش مشكي و آبي آرم
: 

 ! شبي نصف نكني اسیر رو دیگه بدبخت یه اینجا از پاشو حداقل -
 : گفت و کرد غر غر لب زیر بعد

 ! بگیره باال و سرش نمیتونه که خورده انقدر -
 ! بهش بدم فحش که بود حقش دیگه االن.  شدن ماشین سوار دختره و خودش

 توي چراغاش نور.  کرد روشددن و ماشددینش.  نداشددتم و حالش و حس ولي
 اب کنارم از و کرد کج و ماشینش.  گرفتم صورتم جلوي و دستم.  خورد چشمم
 : گفتم لب زیر.  گذشت سرعت

 . . . . .آشدددد مردك -
 بلند امج از سددختي به.  شدددم گفتن بیراه و بد بیخیال و کشددیدم عمیقي نفس
 دادم لم تراح و گرفتم دربست خیابون سر.  رفتم تر تند و مسیر ي بقیه.  شدم
سي توي شمام.  تاک شتم هم روي و چ  خاطر به.  میومد خوابم شد  به.  گذا

 نكهای محض به.  خونه رسیدم زود خیلي شب از ساعت اون تو خیابونا خلوتي



 13 طالع ماه

شه یه و شالم و پالتو شدم وارد ساي همون با و کردم پر  گو  روي مهموني لبا
 . . . خوابیدم و شد بسته چشمام سریع.  کشیدم دراز محبوبم مبل

***** 
شیم زنگ صداي شونیم روي و اخم گو شمام.  آورد پی .  نكردم بازم حتي و چ

 يصدددا و بدنم درد از کالفگي با.  گرفت درد بدنم که بشددم جا جابه خواسددتم
شتر و سرم کردم سعي و کردم غري غر موبایلم .  برمب فرو مبل کوَسناي توي بی

 : گفتم لب زیر.  میكرد اذیتم موبایلم صداي هنوزم ولي
 . کن قطع امواتت جون -

 و آوردم در کوسددن توي از و سددرم.  بود حرفا این از تر سددمج طرف انگار ولي
شمام از یكي ستم با و کردم باز آروم و چ شیم دنبال د شتم گو  افتاد یادم تازه.  گ

شیم که  فتادها مبل کنار که کیفم سمت به سریع.  نیاوردم در کیفم توي از و گو
ستي.  کنم نگاهي صفحش به اینكه بدون.  آوردم در و موبایل و رفتم بود  به د

 : گفتم اخالقي بد با و کشیدم آشفتم موهاي
 ؟ بله -

 : پیچید گوشم توي زني صداي
 ؟ خودتونین جون پریماه -

 د ش به سرم.  بستم دوباره و چشمام و نشستم مبل روي کالفه.  نشناختمش
 : گفتم!  بود دیشب روي زیاده اثرا .  میكرد درد

 . بفرمایید.  هستم خودم بله -
شتون باري چند.  داده بهم جون سمانه رو شما ي شماره.  سالم - .  اومده پی

 . پیشتون بیام دارین وقت امروز
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شتم ذهنم توي  دمیا باالخره.  میكردم رو و زیر میشناختم که رو هایي سمانه دا
 : گفتم و زدم پس و اخالقم بد لحن.  میگه و کي اومد

 ؟ عزیزم بیاي میتوني ساعتي چه -
 . باشه امروز فقط.  بگین شما ساعتي هر -

 همه این چجوري!  بود 1 دوختم سددداعت به و نگاهم و کردم باز و چشددمام
 : گفتم!  بودم خوابیده

 ؟ باشي اینجا میتوني 2 تا -
 . میتونم آره -
 ؟ داري و آدرس -
 . نفریما 3 ما جون پریماه فقط.  دارم آره -
 ندکمف و سیگار پاکت توش از.  رفتم کیفم سمت به دوباره و شدم بلند جام از
 : گفتم و آوردم در و
 . منتظرم.  نداره اشكالي.  باشه -
 . ممنون -

گه حرف منتظر  آشددپزخونه ُاِپِن  روي و کردم قطع و گوشددي.  نشددددم اي دی
 هب عمیقي پك.  زدم آتیشددش فندکم با و آوردم در سددیگار نخ یه.  گذاشددتمش

 ات میتونسددتم چجوري.  انداختم ریختم هم به ي خونه به نگاهي و زدم سددیگار
 !؟ کنم جور و جمع رو اینجا 2

ساي به نگاهي شكي گردني دور تاپ.  انداختم چروکم لبا  يل شلوار و رنگ م
صفه که سیگاري.  بود پام اي سرمه شیده ن سیگاري توي و بودم ک  از رپ که جا
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 دوش باید همه از اول.  رفتم حموم سددمت به و کردم خاموش بود سددیگار ته
 ! بیام در وضع و سر این از تا میگرفتم

شكي لي شلوار سریع دوش یه از بعد شیدم و رنگم زرد تاپ و م  موهاي و پو
 از آخر و کردم آرایش.  ریختم هام شددونه رو و کردم صدداف اتو با و شدددم مش
 برداشتم بود کوچیكم هال توي که اضافي ي وسیله هر.  خودم به زدم عطر همه

با و تاقم توي کردم پر  تقری  وارد.  بود شدددده 2.  افتاد سددداعت به نگاهم.  ا
 هک عودي آشپزخونه کابینت توي از.  کردم درست هم رو قهوه.  شدم آشپزخونه

یدا یده جد مد خوشددم خیلي بوش از خودم و بودم خر  و برداشددتم و میو
 ساعت روي دوباره نگاهم.  گذاشتم مخصوصش جاي توي بعد.  سوزوندمش

 ! میومد بدم قول بد آدماي از چقدر 2:15.  چرخید
 : دادم جواب.  بود ساناز.  خورد زنگ گوشیم

 . سالم -
 . درد و سالم -
 ! تو داري لطف من به چقدر -
 !؟ خونه رسیدي سالم!  مار زهر -
 توي نفر 3 ي اندازه به رو خوري قهوه فنجوناي.  رفتم آشددپزخونه سددمت به

 : گفتم و گذاشتم سیني
 . میكنه درد تنم تمام خوابیدم مبل رو دیشب فقط.  سالمم.  آره -
صال من - شتم شك ا شب تو دا سي دی  چیز که درد بدن و مبل حاال!  خونه بر

 ! نیست بدي
 !؟ نرسوندیم چرا بود بد حالم دیدي که تو -
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!  عادتته! ؟ برسددونم و الخمرم دائم دوسدددت بیام کنم ول و مهمون همه این -
شه  گیرمب آژانس برا  گفتم بهت تازه!  نبیني جارو هیچ که میخوري انقدر همی

 ! نه گفتي
 : گفتم ساناز به رو.  شد بلند خونم در زنگ صداي

 . باي باي.  دارم مشتري فعال.  میدم بهت بعدا اینارو جواب بذار -
 - 35 حدوداي همشون که زن تاز سه.  رفتم در سمت به و کردم قطع و گوشي

 وارد سددریع.  تو بیان کردم تعارف.  بودن در پشددت میخورد بهشددون سددال 36
شپزخونه سمت به.  شدن شون و کردم پر قهوه از فنجونارو.  رفتم آ ش .  فتمر پی
 : گفتم و گذاشتم هال وسط گرد میز روي رو سیني

 اینبی خوردین زودتر کدوم هر.  گردونیدش بر بعدش و بخورید.  بفرمایید -
 . پیشم

شون زنا شتن و فنجونا شتم اپن روي از و موبایلم.  بردا  و یزم سمت به و بردا
 موبایلم و نشستم میز پشت.  رفتم بودم گذاشته هال ته که اي فرفورژه صندلي

 که پنجره به.  گذاشددتم لبم ي گوشدده و زدم آتیش سددیگاري.  گذاشددتم کنارم و
 ممیكشید سیگار ل*ذ*  با داشتم.  کردم نگاه داشت قرار چپم سمت درست

 و ردمک باز هم از و لبام.  اومد سمتم به لبخند با دست به فنجون زنا از یكي که
شه و سیگارم.  دادم تحویلش لبخند شبیه چیزي سیگاري ي گو ش جا .  تمگذا

 دیگه روز یه دوباره.  زدم ُبر و برداشتم و پاسورام و دادم قرار میز کنار و فنجونش
 . . . پاسور و قهوه و فال از پر روز یه. 
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 لبم سمت به و تكوندم جاسیگاري توي و سیگارم و گذاشتم جلوش پاسورارو
 : گفتم بردم

 . کن نیت و ورقا رو بذار و چپت دست -
***** 

 ، هوهق یكی میخواست شمع فال یكی.  بودم گرفته فال تا 20 از بیشتر صبح از
 نجونیف به سری سر نگاه. دیگه بودم گرفته گیجه سر!  تارو  یكی ورق یكی

ستم توی که شمی زیر.  انداختم بود د ست و نگرانی با که زنی صور  چ  رسا
سته مقابلم ش  یكردم فكر.  زدم بهش پوزخندی دلم تو.  گذروندم نظر از و بود ن

.  کردم جور و جمع و خودم!  میدونم و سددرنوشددتش ی همه االن و خدام من
 و مدوخت زن به و نگاهم.  گذاشتم نعلبكی روی بعد و چرخوندم یكم و فنجون

 : گفتم
 . افتاده واست میر و مرگ.  باش خانواد  و خود  مواظب -

 : گفت.  شد باز هم از چهرش
!  بیفته قراره اتفاقی چه حاال کردم فكر.  دادی سكتم برم قربونت جون پریماه -

 . . . شده گیر زمین وقته خیلی.  شوهرمه مادر کنم فكر
 : گفتم نیاره درد به و سرم حرفاش با اینكه برای و انداختم بهش نگاهی

 دش تموم که نه اگر بگو داری ای دیگه نیت اگه.  باش مواظب صور  هر در -
. 

 : گفت و کرد فكر یكم
 . جون پریماه ممنون.  ندارم نه -

 : فتگ گذاشت میز روی و شمرد اسكناس تا چند و برد کیفش توی و دستش
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 . بفرمایید -
 . نداره قابلی -
 . خداحافظ.  کردی لطف.  خانوم میكنم خواهش -

 نگه و در یكی که ببندم و در خواستم.  رفتم باهاش در دم تا و کردم خداحافظی
شت  همونجور و کردم ول و در دیدم و ساناز وقتی و انداختم متعجبی نگاه.  دا

 : گفتم میرفتم محبوبم راحتیای سمت به که
 ؟ ورا این از ؟ شده چی -

 هبالفاصل و تو اومد ساناز.  شدم مشغول و برداشتم میز روی از و ناخون سوهان
 : گفت.  اومد چشم توی ش*ر*ا*بیش موهای و برداشت و رنگش قرمز شال

 ؟ داشتی مشتری.  ترافیک از مردم اوف -
 . رفت االن همین آره -
 ؟ بگیری من واسه فال یه داری حوصله -
 . دیگه میكشه سو  داره مغزم.  ساناز خدا تورو نه -

 : گفت و نشست من روی به رو مبل روی و اومد
 . نبود خوب اصال حالت.  شدم نگرانت دیشب -

 : گفتم بودم دوخته ناخونام به و نگاهم که همونجور
 ! بود معلوم صبحت حرفای از -

 : گفت و کشید مبل جلوی و خودش ساناز



 19 طالع ماه

 اینجوری ببینم اصددال.  برا  میسددوزه دلم! ؟ فكرتم به که بده خره خب -
 که نمیگم!  م*س*تی همش! ؟ بخشدده ل*ذ*  خود  واسدده اومدن مهمونی

 . کیه به کی مهمونی بفهمی بذار!  کم ولی بخور.  نخور
 : گفت و زد نیشخندی

 تور ور یكی شاید.  دیدی چه خدارو.  کنی تور رو یكی بتونی اینجوری شاید -
 ! بود لیاقت بی فرهاد اون از بهتر که کردی

 دورش و دسددتام و گذاشددتم مبل باالی و پاهام.  کردم پر  میز روی و سددوهان
 : گفتم کردم حلقه

 ؟ اونم با هنوز گفته کی حاال -
 ؟ نیستی یعنی -
 : گفتم شدم بلند جام از
 . فال بدون ولی برا  میارم قهوه -
 ؟ شدی کا .  نگفتی!  بزن چونه فالش سر بعد بیار تو -
 ! کردم کا !  نشدم کا  -
 . نیستی پام و دست بی همچین پس نه!  اومد خوشم!  ایول -

 : گفتم و دوختم ساناز صور  به و تفاوتم بی و سرد نگاه
 !؟ میشه حساب زرنگی ساله 70 مرد پیر یه کردن تور اونوقت -

 : گفت و زد چپ علی ی کوچه به و خودش ساناز
 . سال 67 نبود سالش 70 -
 : گفتم و رفتم جوش قهوه سمت به
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 رمب قربونت نكردی زرنگی توام.  نداره فرق.  نزن هم به رو معامله سال 3 سر -
 ! ای بیوه االن. 
 ! دنبالمن جوون پسر تا 100 و پولدارم ی بیوه یه حداقل ولی.  آره -
 ! دنبالتن پولت خاطر واسه همشونم که -
 !؟ نه اشتباهه من کار که کنی ثابت میخوای جوری یه ببینم -

 : گفتم و گذاشتم میز روی رو قهوه سینی
سته میكردی فكر االن تا یعنی - ضرم من ؟ در سر تا صد با حا سول پ  ثلم سو

 . نباشم عالی جناب ی مرده شوهر مثل یكی با ولی بشم دوست فرهاد
 : گفت و برداشت و فنجونش

 . بود خوبی مرد -
 : گفتم.  بود زده زل نقطه یه به.  کردم نگاهش

 ؟ راستی راست بودی عاشقش نكنه -
 ! نداشتم وقت هیچ که بود پدری جای.  بود وابستگی جور یه!  نه ؟ عشق -
شه سو  مخم نزن حرفارو این! ؟ آخه میخوابه پدرش با دختری کدوم -  ! میك
 ! بابا  نه بوده شوهر  طرف.  بیرون بیا خیاال و خواب این از
 . من روح سوهان شدی امروز که روحت تو -

 : گفتم و زدم بهش نیشخندی
 . افتاده چی اقبالت و بخت اون تو ببینم بده بخور و قهو  خوب خیلی -
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 سما برداشتمش.  خورد زنگ موبایلم.  کشید سر و فنجونش خوشحال ساناز
 جام از.  بود زده زنگ بار 10 نزدیک امروز.  کردم پوفی.  بود افتاده روش فرهاد

 : اومد ساناز صدای.  رفتم خواب اتاق سمت به و شدم بلند
 !؟ غریبم من ؟ کجا -
 . میام االن بخور -

 : گفتم فریاد با تقریبا و کردم برقرار و تماس
 آخه برداری سرم از دست نمیخوای چرا ؟ شدی سیریشم ظهر از چرا! ؟ چته -
 !؟
 . عزیزم پری -
 ؟ نزنی زنگ دیگه میشه.  شد تموم چی همه.  نیستم تو عزیز من -
 . نزنم زنگ دیگه میدم قول بده گوش و حرفام -
 . ندارم باها  حرفی هیچ من -

!  ودب سددیریش پسددر بودم متنفر عمرم تو که چیزی تنها از.  کردم قطع و تماس
 : گفت و کشید سوتی دیدنم با.  ساناز پیش برگشتم

 ! نداری که اعصابم -
 ! زد زنگ بس از امروز کرد دیوونم!  حقشه -
 ! بود گفتن ما از!  ها میگیره و دامنت آهش نزن حرف باهاش اینجوری -
 . و فنجونت اون من بده -

 این اب زندگیم.  انداختم فنجونش ته سددیاهیای به نگاهی گرفتم ازش و فنجون
 کشددیدنم نفس از برام مردم فنجون ته خوندن.  بود شددده عجین شددكال و خطا

 . بود شده تر راحت
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****** 
ست کي.  شدم بلند جام از.  اومد مي در کوبش صداي شه میتون  وقت این با

 6 سدداعت تا و بود گذاشددته بیرون در از و پاش تازه مشددتریم آخرین! ؟ ظهر
 تو . کردم طي عجله با و در تا مبل بین ي فاصددله.  نداشددتم اي دیگه مشددتري

 : گفتم بلند صداي با حال همون
 . اومدم ؟ خبره چه -

 دیدن با.  کشددیدمش پایین و گذاشددتم در ي دسددتگیره روي و دسددتم زمان هم
 دش خونه وارد و زد کنار و من تقریبا.  زد خشكم بود منتظرم در پشت که کسي

شگیش خمار صداي همون با مانند غر غر لحني با زمان هم.   سیگاري و همی
 : گفت بود لبش ي گوشه که
 ؟ نمیكني باز رو کوفتي در این چرا پس -

مدم خودم به مت به.  او چال سدد یدم هم به محكم و در.  میرفت یخ  و کوب
 : گفتم میرفتم سمتش به که همینطور

 !؟ کرد باز برا  و پایین در کي! ؟ تو اومدي چجوري -
شه شید سر همونجوري و آورد در یخچال تو از و آب ي شی شم.  ک .  شد چند
 : گفت و کوبوند آشپزخونه ُاِپِن  روي رو بطري

 ! گرمه که اینم َاه -
 دح به بودم عصددباني.  کشددیدم هم تو و اخمام.  کرد پاك و دهنش آسددتینش با

 ودب ننگ برام چقدر!  بود سددخت برام حالت این تو دیدنش چقدر خدایا!  مرگ
 ! دارم نسبتي چه باهاش بگم همه به
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 : زدم داد و رفتم کنارش
 !؟ شده پیدا  ورا این دوباره چرا اصال! ؟ تو اومدي چجوري میگم.  توام با -

 دش بد حالم.  بود سیاه دندوناش.  خندید.  میدید و من تازه انگار.  کرد نگاهم
 : مگفت میكشیدمش در سمت به که همینجور و گرفتم و آستینش ي گوشه. 
 !؟ نگفتم بهت بار اون مگه.  ببینمت نمیخوام.  بیرون برو -
 حسدددابم آدم دیگه کي هیچ.  نمیده مواد بهم کي هیچ.  خمارم خیلي!  پري -

 . فراریم همش.  شدم تابلو دور از.  نمیكنه
 : گفتم تحكم با.  کشید باال فجیعي طرز به و بینیش

 من واسدده رو بازیا غریبم من ننه این!  بكش حاال.  کردي خود !  چه من به -
 . دارم آبرو من نیا اینجا انقدرم.  نیار در
 !؟ بندازي بیرون خونه از و مادر  میتوني چجوري!  مادرتم من!  پري -

 . شد چنگ و رفت موهام سمت به اراده بي دستام
 . نگو و مزخرفا  این -
 ! مني دختر تو.  زاییدم تورو من بچه! ؟ کني انكارش میتوني.  حقیقته -
 . بیرون برو من ي خونه از -

ستاش سابي که بود معلوم.  بود خم کمرش.  میلرزید د شه خماري داره ح  میك
 : گفت زاري و گریه شبیه لحني با حالت همون تو.  نشست زمین روي. 
 . باشیم خانواده یه بذار.  نكن بیرونم.  موندي من واسه تو فقط پري -

 : گفتم هم سر پشت بار چند و گذاشتم گوشم روي و دستام
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 تو!  چیه خانواده معني نمیدونسددتي تو.  نزن حرف.  نزن حرف.  نزن حرف -
ستي شته خانواده نمیخوا شي دا ستي اگه.  با شتي نگهمون میخوا .  هم ردو میدا

 . . . رو پریا میخواستي اگه
 یشدم بیشتر غضبم و حرص میكردم فكر پریا به وقت هر.  ندادم ادامه و حرفم

مام با و گرفتم و بازوش زیر.  ندش جا از داشددتم که زوري ت  مواد.  کردم بل
 : گفتم.  بود شده خشك چوب مثل.  بودش برده بین از حسابي

 ؟ فهمیدي.  نیا طرفا این دیگه.  بیرون برو پاشو -
 . نخوردم هیچي روزه 3 خدا به پري.  بخرم غذا باهاش حداقل بده چیزي یه -
 اینجوري بار چند حاال تا! ؟ کني دود بري که بدم پول بهت!  کورخوندي -

 !؟ زدي تیغم
 . . . آخه میگم چي ببین. . .  کن گوش. . .  پري. . .  پري -
 میكردم سعي.  ندم گوش حرفاش به میكردم سعي و میكشیدمش در سمت به

 رفتهگ بازیم به که!  بود زده گولم که قبل هاي دفعه مثل.  نخورم و گولش دیگه
 ! بود

 !؟ شدي فهم شیر.  میري اینجا از االن همین.  نمیكنم گوش -
 دندوناي اون با چه اگر گریونش نگاه.  شددد شددل دسددتم.  افتاد زاري و گریه به

 زد ولمگ بازم ولي بود ساخته رو زشتي ي منظره کثیفش و سیاه صور  و خراب
 . . . ولي میشم خر دارم دوباره که میفهمیدم.  میخورم گول دارم که میفهمیدم. 

 . . . بود مادرم اون
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 . بستم و چشمام.  شد ولو زمین روي زاري با اون.  چسبوندم دیوار به و خودم
 از هک صدایي با.  اومد حرف به.  نشه سرازیر اشكي تا دادم فشار هم به و پلكام

شت که سیگارایي زور شن هم سر پ  دایيص با.  بود شده َبم و گرفته میكرد رو
 . میومد در زور به انگار که
 بهم لگد یه میشدده رد کي هر.  بدبخت و آواره آدم یه شدددم.  کردم غلط پري -

 ؟ بیارم کي به نیارم پناه تو به.  دخترمي تو.  میره و میزنه
 : گفت دوباره.  میكرد نگاهم داشت.  کردم باز و چشمام

غال آدم یه من.  مادر بگو تو ؟ هان -  من.  باش خوب تو.  عوضددي و آشدد
 . پشیمونم گذشتم از.  پري پشیمونم

 : گفت دوباره.  گذاشتم زانوهام روي و سرم.  خوردم ُسر دیوار کنار
 . پري کن کمكم.  بشم آدم میخوام.  کنم ترك میخوام -

ست دلم ست و ب*غ*لش تو میگرفت و سرم میخوا  هک وقتایي ، قدیما مثل در
 موهاي ها موقع همون مثل درسددت.  میشددد مهربون میومد گیرش خوب مواد

.  ریماهپ میگفت بهم که وقتایي همون.  میخوند الالیي برام و میبافت و بلندم
 هام گونه روي اشددكام.  بگه کامل باید و اسددمم بود یادش که وقتایي همون

 !؟ نبود بدبخت انقدر میشد چي.  میریخت
 : گفت و کشید موهام روي و دستش.  بود اومده نزدیكم

 !؟ میكني کمكم.  پریماه -
 : گفتم.  شدم بلند جام از و کشیدم کنار و خودم.  گرفتم باال و سرم

یا بعدش دور بریز لباسددداتم بگیر دوش یه برو پاشددو -  هتب بدم چیزي یه ب
 . بخوري
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 : اومد سمتم به و شد بلند جاش از فشنگ مثل
 . خوبي خیلي تو میدونستم.  برم قربونت الهي -
 ! " خرم هم اندازه همون به"  گفتم دلم تو
 کلنجار مدام و میچرخیدم خودم دور آشددپزخونه توي.  رفت حموم سددمت به

باره که! ؟ بود درسدددت.  میرفتم ماد بهش دو باره که! ؟ کنم اعت  خونه توي دو
باره.  بود خورده تنم به صدددابونش بارها! ؟ بدم راهش  رفتن و غلط راه یه دو

 هی.  بشه گرم گذاشتم و آوردم در و دیشب غذاي یخچال توي از ؟ نبود خریت
 و زدم تریممش به زنگ یه.  بپوشه تا گذاشتم اتاق توي براش تمیزم لباس دست

 راه خونه توي رو کسددي نمیتونسددتم مامان وجود با.  کردم کنسددل و امروزم قرار
 . بدم

 شصورت روي هاي سیاهي از خبري.  اومد بیرون اتاق از تمیز و پوشیده لباس
 ور غذا که همینجور و کشیدم عمیقي نفس.  بود نچسبیده هم به موهاش.  نبود
 : گفتم میذاشتم میز سر

 . کردم گرم رو غذا.  بشین بیا -
 لويج راحتیاي روي.  گرفتم فاصله ازش نشست صندلي روي اینكه محض به

 : گفت.  صفحه به زدم زل دست به ریمو  و نشستم تلویزیون
 !؟ نمیخوري تو مگه -
 . ندارم اشتها نه -

 زا نمیتونسددتم راحت ولي.  داشددتم کینه و حرص ازش.  نگفت اي دیگه چیز
نارش گذرم ک یدم عمیقي نفس.  ب ید حاال.  کشدد كار با  ترکش! ؟ میكردم چی
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 اواقع داشددت دوسددت که.  بود قلبم ته امیدي یه! ؟ میكرد ترك یعني! ؟ میدادم
 . کنه ترك

 روي و خودش.  بود شدددده تموم خوردنش غذا ولي گذشدددت چقدر نمیدونم
 و کردم خاموش و تلویزیون.  میكردم نگاهش چشددمي زیر.  انداخت راحتیا
 : گفتم

 !؟ حاال چیه برنامت ؟ خب -
 : گفت.  دوخت بهم و نگاهش

 ؟ داري سیگار -
 و آوردم در نخ یه سیگارم پاکت از و شدم بلند جام از کردم نگاهش خیره خیره

 : گفت و کرد روشن و سیگارش.  دادم بهش فندك با
 . کنم ترك میخوام -

 : گفتم و کشیدم مبل سر و خودم
 ؟ بذاري کارم سر میخواي دوباره یا! ؟ حتمیه بار این -
 . . . تو جون به پري -

 : گفتم و آوردم باال و دستم
 ؟ فهمیدي!  باره آخرین ولي. میكنم کمكت من.  بخوري قسم نمیخواد بسه -

 و مبرداشت میز روي از و کثیفش بشقاب.  شدم بلند جام از.  داد تكون و سرش
 : گفتم.  کنارش برگشتم دوباره.  رفتم آشپزخونه توي

 ! دیدمت دوباره شد خوب -
 : گفت شد باز نیشش

 !؟ بود شده تنگ برام دلت -
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 : گفتم بدم بهش جوابي اینكه بدون و کشیدم عمیقي نفس
 . رفتم اونجا.  بود جابر مال دادي بهم که آدرسي آخرین -

 : گفت و زد سیگارش به محكمي پك
 !؟ پریایي دنبال هنوز -

 انقدر وجدانش چجوري.  نگم بهش بیراهي و بد تا دادم فشار هم رو و دندونام
 : گفتم! ؟ بود راحت

 !؟ کنه کمكم بتونه که چیزي ؟ داري اي دیگه آدرس -
 : گفت و انداخت باال و هاش شونه

 مباش داشته نخي سر داري انتظار.  پیشه سال 20 مال قضیه این.  میدونم چه -
ست به مربوط که هم چي هر.  بكني و خود  زندگي بهتره ؟  نک فراموش پریا
. 

 ! نیستم وجدان بي بابا و تو مثل.  نمیتونم.  نمیكنم فراموش من ولي -
 ! بود چیز  همه بي باباي اون تقصیر.  ننویس من پاي رو ماجرا این -
 ! نده فحش مرده سر پشت حداقل -
 باید خیابون ي گوشدده یه و میكرد لش روز هر!  نداشددت فرق مردش و زنده -

 ! میكردم پیداش
 ! اون جاي گذاشتي و پا  درست تو.  نیستي اون از بهتر خود  تو -
 . . . باباي اون تقصیر شدم ُگهي هر من اگه -

 : گفتم.  بده تري رکیك فحش نذاشتم و اومدم حرفش بین
 . بده بهم داشتي پریا از ردي اگه -
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ستم و در و رفتم اتاقم سمت به بلند قدماي با .  تمانداخ تخت روي و خودم.  ب
 رومآ یكم بتونم تا بسددتم و چشددمام.  میكردم پیدا رو پریا حداقل میشددد کاش
 . بشم

 وردخ چرخ اتاقم دور تا دور گنگم نگاه.  پریدم خواب از گوشیم زنگ صداي با
 صددداي با.  برداشددتم و گوشددیم تخت کنار میز روي از و کردم دراز و دسددتم. 

 : دادم جواب آلود خواب
 ؟ الو -
 ؟ بودي خواب -
 ؟ خوبي.  بودم خواب آره.  نیو سالم -
 !؟ خوابه وقت چه -
 ؟ مگه چنده ساعت -
 ! شب 8 -

 : گفتم شدم خیز نیم تخت رو یهو
 !؟ خوابیدم انقدر چرا اوه! ؟ 8 -
 . حتما بودي خسته -
 !؟ کجایي تو -
 . بهت بزنم زنگ یه گفتم.  نیست از  خبري دیدم.  خوابگاه -
 !؟ نمیاي طرفا این -
 ؟ نیستم که مزاحم.  زدم بهت سر یه فردا شاید.  وقته دیر.  نه که امشب -

 : گفتم.  افتادم مامان یاد تازه
 . دیگه روز یه باشه.  نیستم فردا نیو راستش -
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 . برس کارا  به تنبل پاشو.  خب خیلي -
 . خداحافظ.  باشه -
 . خداحافظ -

 : زدم زنگ ساناز به بالفاصله و کردم قطع و گوشي
 !؟ کوچولو پري چطوري -
 !؟ بدن ترك ببرن و معتاد که داري سراغ رو جایي تو ساناز -
 !؟ کو سالمت! ؟ شدي معتاد -
 ! راستي سالم.  نمیخوام خودم واسه -
 باز مهنی و نصفه کمدم در.  میومد آشفته نظر به اتاقم.  شدم بلند تخت روي از

تاقمم در.  بود ته خواب از قبل میومد یادم که جایي تا.  بود باز کامل ا  بسدد
 سددداناز!  بود نیفتاده کار به مغزم انقدر.  بودم خواب م*س*  هنوز.  بودمش

 : گفت
 !؟ بابام یا بوده معتاد ننم! ؟ دارم سراغ من کردي فكر چرا -
ستي رقم همه تو میدونم چه - ساطت تو دو شت سراغ شاید گفتم.  داري ب  هدا

 . باشي
ستم.  انداختم کمدم باز نیمه در به و گنگم نگاه دوباره  دوباره . کردم قفلش و ب
 : گفت

 کنم جورش میخواي کي داره سددراغ اون میگه.  االن اینجاسددت رامین ببین -
 !؟ هست کي طرف اصال! ؟ برا 
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 هب سددراسددیمه.  بود باز درش و بود افتاده زمین روي که افتاد کیفم به نگاهم
شتمش بود افتاده بیرون پولم کیف.  رفتم سمتش  جلوي هک اي صحنه از.  بردا

باره.  شدددد چندشددم بود روم  هزار دونه یه حتي! ؟ بودم خورده گول بازم! ؟ دو
سبوندم و پول کیف.  نبود توش هم تومني شونیم به چ شمام.  پی  چند يبرا و چ

 رفتم رونبی اتاق از.  میومد تلفن پشت از گنگ ساناز صداي هنوز.  بستم ثانیه
باره!  نبود مامان از خبري.  باره!  بود رفته دو  با.  ودب رفته و بود تیغیده و من دو

.  نمیشدده پیداش طرفا این ها حاال حاال دیگه بودم مطمئن بود زده ازم که پولي
ل پاهام دیوار کنار.  نبود کمي پول تومن 300  صددداي.  زمین افتادم.  شددد شددُ
 : اومد ساناز

 !؟ پریماه مردي -
 : گفتم میومد در زور به که صدایي با
 . نمیخواد ساناز بیخیال -

 تبدبخ چقدر.  کنه خیس و صورتم روي اشكام گذاشتم و کردم قطع و گوشي
باره که بودم  . بود مادرم اون که بودم بدبخت چقدر.  بودم خورده و گولش دو

ست به که.  من بیچاره.  پریا بیچاره  بود هشد نابود زندگیمون عملي آدم تا دو د
. 

 ليو.  شد اشك از پر چشمام.  گرفت دردم.  کوبیدم سرم پشت دیوار به و سرم
 میدادم اهشر نباید دیگه.  میكردم قبول و حرفاش نباید دیگه.  میشدم تنبیه باید

 : کردم زمزمه.  خونم تو
 مباشدد متنفر از  میخواي! ؟ میكني کارارو این باهام چرا.  مادرمي تو لعنتي -
 !؟
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****** 
 کرده ازم که اي جانانه دزدي اون با مطمئنا و میگذشددت مامان رفتن از هفته یه

!  میگرده رب باالخره زود یا دیر میدونسددتم!  بود نشددده آفتابي طرفا این دیگه بود
 طرفم میومد میكشید خماري که بازم! ؟ مگه بود روزش چند خرج تومن 300

 و ولشگ بار این که.  باشم سخت و سنگي بار این که بودم بسته عهد خودم با. 
 . ندم راهش خونه توي حتي و نخورم

 ینا توي ریا بي دختر یه وجود حداقل.  بود اومده پیشددم نیوشددا که بود روز دو
سابي روزا .  منیفت بودم خورده مادرم از که نارویي یاد دوباره تا میكرد کمكم ح

 عواقب با هنوزم من ولي مرده مادرم میكردن فكر همه که بود سددخت چقدر
 ! میكردم نرم پنجه و دست کاراش

 برام ريمشدت وقتي!  بودیم خندیده دیوارم َتَرك به حتي نیوشدا با روز دو این توي
شا میومد سخره انقدر نیو  فال ازب نیش با بودم مجبور اکثرا که میاورد در بازي م
 نداختها دستم بارها و بارها کارم خاطر به.  نداشت اعتقاد فال به نیوشا.  بگیرم

 تهدسدد اون از نیوشددا! ؟ داري سددراغ بهتري کار تو بودم گفته بهش بار هر و بود
 قرار تارشرف تاثیر تحت وقتا بعضي.  داشت خاصي اعتقادا  که بود دخترایي
 طول چیزي ولي.  برم و درسددت راه و بشددم آدم میدادم قول خودم به و میگرفتم

 . میرفت بین از نیوشا خوبیاي تاثیر کل که نمیكشید
له یه توي جفتمون.  بودیم فقیر جفتمون بچگي از  مبودی شدددده بزرگ مح

 ! مهندس خانوم بود شددده اون مثل یكي ولي.  بودیم کشددیده سددختي جفتمون
 بعضددي ولي بود تر کوچیك سددال 4 من از اینكه با!  فالگیر من مثل هم یكي
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 دشای!  میفهمه بهتر و چي همه.  میرسه من از بیشتر عقلش میكردم حس جاها
 نیوشددا پدر.  دلسددوز مادر یه.  بود مادرش مدیون و خوب اخالقاي این ي همه
 رقف آسمون تا زمین از من مامان با مامانش ولي.  بود بابام منقلیاي هم از یكي

 برن تا کرد جمع و بندیلشددون و بار ي همه مامانش پدرش مرگ از بعد!  میكرد
ستان شون پیش اونجا.  شهر شا.  بودن فامیال  دگيزن سالم محیط یه توي نیو

 برگشت هدوبار و شد قبول دانشگاه اینكه تا میگرفتم خبر ازش گاه گه.  بود کرده
 البمنج توي که میشد باعث وقتا بعضي حداقل.  بود نعمتي وجودش.  تهران

 . نرم فرو
 خمهت که همینجور.  میدیدیم فیلم و بودیم داده لم نیوشدددا با تلویزیون جلوي

 : گفتم میشكستم
 ؟ نكردي پیدا تر مزخرف این از فیلم -

 : گفت و برداشت تخمه مشت یه ظرف توي از نیوشا
.  مفیل از نمیفهمي هیچي تو ضددمن در.  قشددنگه میگفتن خوابگاه هاي بچه -

 . روش کني فكر باید.  نیست پسند عامه اینا
 : گفتم و کردم نگاهش

 !؟ بد چي و خوبه چي میفهمین خوابگاهتون هاي بچه و تو البد -
 نیوشددا.  شدددم بلند جام از و کردم خاموش و تلویزیون و برداشددتم و ریمو 
 : گفت معترض

 . میدیدم داشتم ؟ کردي اینجوري چرا -
 ! ببین خوابگاهتون هاي بچه با برو -
 ! تحفه -
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 : گفتم و رفتم آشپزخونه سمت به
 !؟ میخوري قهوه -
 زل میخواي سدداعت یه بعدش!  من واسدده بیار چایي همون.  برم قربونت نه -

 . ندارم حوصله فنجونم به بزني
 : گفتم خندیدم

 فالشون تا میدن بهم تومنم 30.  ازم میگیرن وقت میزنن زنگ ملت.  مار زهر -
 ! برا  میارم چایي همون!  میكنه هم نازي چه.  بگیرم و

 با نیوشددا که میكردم دم چایي و میكردم زمزمه خودم واسدده رو آهنگي لبي زیر
 : گفت و آشپزخونه تو اومد گوشیم

 ! میخوره زنگ داره! ؟ سایلنته چرا این -
 : فتمگ و قاپیدم و گوشي سریع وثوق اسم دیدن با انداختم گوشیم به نگاهي

 . کردم سایلنتش جونور این مزاحمتاي دست از.  فرهاد روحت تو -
 : گفتم و چسبوندم گوشم به و گوشي سریع

 !؟ خوبین.  وثوق خانوم سالم -
 : اومد سمت اون از همیشگیم مشتري صداي

 !؟ خوبي جان پریماه سالم -
 !؟ خوبین شما.  ممنون -
 . میخواستم وقت یه.  عزیزم ممنون -
 ؟ وثوق خانوم بیارین تشریف میتونین کي -
 . بهتر زودتر چي هر -
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 !؟ میتونین امشب مثال -
 : گفت آروم صداي و اخم با نیوشا

 . بیاد فردا بگو پیشتم من که آخریه شب امشب کردي غلط -
 : گفت بشنوم خوب و وثوق خانوم صداي تا کردم ساکت رو نیوشا دستم با
 !؟ خوبه باشم اونجا 6 ساعت.  عزیزم آره -
 . منتظرتونم.  بله -

 : گفت و نشست مبل روي نیوشا.  کردم قطع و گوشي خداحافظي از بعد
 ؟ میمردي.  میشدي کاسبي بیخیال و امشب یه حاال -
 رامب مشتري تا چند میدوني.  که پروندش نمیشه!  سالمه چند مشتري طرف -

 ؟ کرده جور
 ؟ تحفه این هست کي حاال -
 دچن شوهرش انگار.  تنهاست همش خونه تو که ایناست از.  نیست بدي زن -
 . شلوغه حسابي سرش.  داره اي زنجیره رستوران تا

 : گفت میده گوش و مهیج داستان یه داره انگار که نیوشا
 ؟ نداره ؟ چي بچه! ؟ جدي -

 : گفتم و چیدم سیني توي فنجونارو
 . داره پسر یه انگار چرا -
 ؟ سالشه چند.  جون آخ -

 : گفتم نیشخند با و کردم نگاهش
ضه که تو.  نیو سر  بر خاك - سه نداري کارارو این ي عر  میگي الكي چي وا

 !؟ جون آخ
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 . کني تورش برام تو میگم -
 ! عمرا ؟ من -
 !؟ پولدارن گفتي ببینم -
 . ندیدما و پسرش من البته.  خوبین کیس بابا آره -
 ! پولدارن که اینه مهم.  باشه شكلي چه پسرش نیست مهم -
 . میشنوم جدید حرفاي خانوم نیو به به -

 : گفت و داد تكیه مبل به و سرش
 ! ندارم کارارو این ي عرضه من تو قول به -

 : گفتم و کردم عوض و بحث.  برگشتم پیشش و ریختم چایي
 ؟ بري میخواي فردا چرا -

 : گفت و برداشت و چاییش
 . دارم بدبختي کلي.  برسم زندگیم و درس به برم -
 . میموندي بیشتر کاش -
 . بازم میام -

 رسیدم ارامک به منم ببینه و فیلمش ي بقیه تا نشست نیوشا.  خوردیم و چاییمون
 درسددت قهوه کردم عوض و لباسددام.  بود نمونده وثوق خانوم اومدن تا چیزي. 

 : گفتم کردن باز از قبل.  زدن رو خونه زنگ لحظه همون.  کردم
 ! بمیري که میزنمت انقدر بیاري در بازي مسخره اگه خدا به نیوشا -

 : گفت و خندید
 . تخت خیالت.  میشینم ساکت اینجا من گمشو -
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 هوهق رفتم بعدش و بشددینه کردم تعارف.  تو اومد وثوق خانوم و کردم باز و در
 هگذشددت برعكس که بود صددورتش به نگاهم.  خورد رو قهوه آرامش تو.  ریختم

 وصممخص میز پشت برگردوند و فنجون.  نگرانه چیزي از انگار نبود آروم زیاد
ستم ش سورارو.  ن  دقیقا اونم.  کنین نیت و بزنین ُبر گفتم و گرفتم سمتش به پا

 : گفتم داد انجام کارارو همون
 . کنین جدا ورق تا سه حاال -

 : گفتم و گرفتم ازش پاسورارو.  گذاشت من روي به رو و کرد جدا ورق تا سه
 !؟ خودتونه مال نیتتون -
 . نه -

 خیره کارم و من به سدداکت وثوق خانوم.  برگردوندم ورقارو و دادم تكون سددر
 . بود شده

 : گفتم و انداختم باال و ابروهام.  بود دل ده کارتش اولین
 ي ههم انگار.  میاره شانس زندگیش توي شد  به.  خوشبخته خیلي آدم یه -

گاه موانع  . میشه برداشته پاش جلوي از ناخودآ
.  بود نشددسددته لباش روي لبخندمحوي.  انداختم وثوق خانوم به نگاهي نیم

 : گفتم پیك بي بي دیدن با.  برگردوندم و ورق دومین
ست زني یه زندگیش توي خب.  انگار مرده یه براي نیتتون - ض حال در ه  رحا
 . بدجنسه حدودي تا.  مهربونه زیاد گفت نمیشه. 

باره  کل من ولي نمیكرد باز لب از لب انداختم وثوق خانوم به نگاهي نیم دو
 واسددده نمیتونسدددت فال این.  بود رفته هم تو اخماش.  میخوندم و صددورتش

 : گفتم و انداختم تاریكي در تیري.  زد شاخكام.  باشه شوهرش
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 . پسرتونه مال نیتتون این -
 : اومد حرف به باالخره

 . عزیزم آره -
شحال سي از خو سي.  بود پیك 7. برگردوندم و سوم کار  بودم زده که حد  نف

 : گفتم و کردم تازه
 یرغ ي رابطه یه معني یا میخوره هم به رابطش یا حاال.  براش افتاده جدایي -

 فراموش و خانوم این که زندگیش تو میاد یكي شددداید.  براش میده رو منتظره
 . نداره دووم زیاد.  باهاش میكنه تموم رو رابطه این کال شایدم.  میكنه
 و ردمک جدا کار  تا سیزده.  زدم بر و برداشتم ورقارو کشید نفسي وثوق خانوم

 و کار این دوباره.  دادم قرار میز روي و چهاردهم برگ.  گذاشددتم پاسددورا زیر
شتم میز روي و چهاردهم برگ و کردم  ات شمردم تا سیزده تا سیزده انقدر.  گذا

 سددمت یه از برگارو و گذاشددتم کنار پاسددورارو.  شددد تا 17 میز روي ورقاي
ندم تارو که همینجور.  بود خاج دو کار  اولین.  برگردو ندم کار  برمیگردو

 : دادم توضیح
شه - شقانه خیلي ي رابطه یه گفت می شونه عا سر طرف از البته.  بین  که شما پ

 . ازدواجه پسرتون قصد.  اینجوریه
 : یكردمم تعبیرشون و برمیگردوندم ورقارو ترتیب به من ولي ناراحته که میدیدم

 یه عديب کار  به توجه با که میاد وجود به زندگیش توي تحولي و تغییر یه -
 هشب که شددوکیه خاطر به ناراحتیا این ي همه.  داره دنبال به براش ناراحتیایي

 باید . میشه حل.  قضایا این تو نذارین سرش به سر زیاد بهتره ولي.  میشه وارد
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.  موفقه ولي.  مزاجه تند یكم.  میكنن حسدداد  بهش خیلیا.  بدین زمان بهش
 . داره زیاد دشمن.  شانسه خوش که گفتم
 : گفت انداختم وثوق خانوم صور  به نگاهي شد تموم ها برگه

 . بگو خوبم چیز یه.  که ترسوندیم فالت این با جون پریماه -
 : گفتم و بهش زدم لبخند

 . فقط بدین زمان بهش باید.  که گفتم.  میشه درست وثوق خانوم -
 45 نزدیك.  چرخوندم و گرفتم دسددتم تو و اش قهوه فنجون.  داد تكون سددر
 و گرفتم براش هم رو قهوه فال اینكه از بعد.  میزدم حرف براش داشددتم دقیقه
 حسدداب و فالش پول.  شددد بلند جاش از کردم نگاه براش تاروتم ورق تا چند
 : گفتم و نشستم نیوشا کنار مبل روي.  رفت و کرد

 . شد آب بر نقش هامون نقشه.  داره صاحب طرف -
 : گفت و کشید عمیقي نفس مسخره حالت به نیوشا

 . شدم عشقي شكست دچار من! ؟ میده یهو و بد خبراي آدم -
 : گفتم و زدم سرش تو آروم گرفت خندم

 ! نیو پررویي خیلي -
 دوم فصل

 : کردم مرتب رو آریا گردن شال.  کردم پارك آموزشگاه جلوي و ماشین
ست ماماني نكنم سفارش - شگاه تو شد تموم کال  التدنب میاد بابا بمون آموز

 . خیابون تو نیاي! ؟ باشه
 : گفت و داد تكون و سرش معصومانه

 . دنبالم میومدي تو کاش -
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 : گفتم و کردم نوازش و لپش
 ؟ پسر گل باشه راحت بابتت از خیالم.  نداره بابا و من برم قربونت -

 : گفت کنان غر غر
 . میاد دیر همیشه بابا -
.  ماماني میاد! ؟ باشدده میرسددونم سددریع و خودم بزن زنگ اومد دیر بابا اگه -

 . نخور غصه
شیني بوق صداي.  بود دودل رفتن براي هنوز داد تكون سر شت از ما  عثبا پ
 : گفتم لب زیر.  بندازم نگاهي آینه تو از شد

 . بزنه بوق من پشت بیاد باید جا همه این.  لعنتي -
 سددمتم به و خودش.  بود اومده کنار خودش با آریا.  دادم حرکتي ماشددین به

 وير لبخندي.  بود عادتش.  بب*و*سددتم تا آوردم پایین و صددورتم منم کشددید
 : گفتم نشست لبم

 . میشه دیر کالست ماماني برو -
 : گفت بلند میبست و در که همینجور.  شد پیاده و کرد باز و در
 . خداحافظ -

سادم انقدر شگاه وارد کامل تا وای شه آموز سم.  ب  دور و دادم بیرون سنگین و نف
گاه.  زدم  به و مفلش ؟ رسیدیم اینجا به چرا. شد کشیده سمتش به فكرم ناخودآ

 : شد پخش مالیمي آهنگ.  زدم ماشین ضبط
 پشیموني عاشقي از گریزوني ازم اگه

 نمیخوني چشمام تو از میبیني و اشكام داري
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 نتونستم خواستم تورو ندونستم تورو قدر
 میدونستم دنیام تورو ندارم شكایتي تو از

 عاشقونه بگیرم و دستا  بذار دستام به بده فرصتي
 بهونه بي نداري احساسي من به غریبیم هم با ما نگو
 نمیارم طاقت دیگه ندارم دلخوشي تو بي
 ندارم و دار من هستي زندگیم تموم اي

 میگیره آروم نفسام لبامه رو اسمت وقتي
 میگیره دلم من تو بي نیست اي تازه حرف تو بي

 بشه تموم زود که نذار بگو چیزي من عشق
 بشه حروم تو بدون دارم که احساسي نذار

 نگیر ازم و من عشق بكن نوازشم کمي
 بشه ناتموم اینطوري خواستن تورو حس نذار

 عاشقونه بگیرم و دستا  بذار دستام به بده فرصتي
 بهونه بي نداري احساسي من به غریبیم هم با ما نگو

 ماشددین از و برداشددتم و کیفم.  کردم پارك.  وایسددادم دیدم که پارکي جا اولین
 وارد زم*س*تون سددرماي.  کشددیدم عمیق نفس.  زدم و دزدگیر.  اومدم بیرون

شین از.  شد هام ریه صله ما شگاه سمت به و گرفتم فا  با روها پله.  رفتم آزمای
 میرسددم دیر بودم مطمئن.  بود 10 انداختم سدداعتم به نگاهي.  رفتم باال عجله
 !؟ کنه تحمل و غرغراش داشت حوصله کي اوف.  نیوشا پیش

شیدم نفس تا چند.  رسیدم دوم ي طبقه.  میزد تند قلبم.  شدم نیوشا بیخیال  ک
 . رفتم پذیرش سمت.  شدم وارد و
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 . میخواستم و آزمایشم جواب خانوم سالم -
 !؟ اسمتون -
 . فتوحي پریماه. . .  پریماه -
 . باشین داشته تشریف لحظه چند -

 وت از سدریع.  خورد زنگ موبایلم.  میترسدیدم جواب از.  برداشدتم قدم تا چند
 : دادم جواب ناچارا دیدم صفحه روي رو نیوشا اسم.  کشیدمش بیرون کیفم

 ؟ نیو جانم -
 . اومدن همه ؟ پس کجایي -
 ات.  راهم تو من!  ناهار گفتي تو! ؟ پزي کله برین میخواین مگه ؟ خبره چه -

 . میرسم دیگه ساعت نیم
 . باشیم هم پیش بیشتر میخوایم -
 . اومدم خب خیلي -
 . منتظرم -

 : اومد آزمایشگاه مسئول صداي لحظه همون
 ؟ فتوحي خانوم -
 : گفتم مضطرب و برگشتم سمتش به
 ؟ بله -

 : گفت و گرفت سمتم به رو اي برگه
 . آزمایشتون جواب بفرمایید -

 : گفتم و گرفتم دستش از سریع
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 . ممنون -
 مونمب پیشددش بیشددتر لحظه چند اگه میترسددیدم.  زدم بیرون آزمایشددگاه در از

 سمت هب بلند قدماي با.  میدادم فشار دستم تو رو برگه هنوز.  بگه بهم و جواب
شین شتم حتي.  شدم سوار و زدم و دزدگیر.  رفتم ما  غزمم ثانیه چند براي نذا
 . شد کنده جا از ماشین.  دادم فشار گاز پدال روي و پام کنه پردازش رو چیزي

.  بود ادهافت صندلي روي کیفم کنار برگه.  انداختم کنارم صندلي به نگاهي نیم
ثار برگه این انگار  شتو رو برگه و کردم باز و کیفم در سددریع.  بود من جرم آ

 اهر طول تمام.  روندم نیوشا ي خونه سمت به و کشیدم عمیقي نفس.  انداختم
 تا شدم وسوسه بارها! ؟ بود چي جوابش یعني.  بود آزمایش جواب پیش فكرم

گاهي نیم ندازم بهش ن گه.  میگرفتم و خودم جلوي ولي.  ب  مبفهم بود قرار ا
 . میفهمیدم دکتر مطب تو بود بهتر

سم شین.  کوچه توي پیچیدم.  دادم بیرون و نف شا ي خونه جلوي و ما  اركپ نیو
 رتمصددو به دسددتي.  بود توش بمب انگار.  رفت کیفم سددمت به دسددتم.  کردم

 و زیپش و برداشتم و کیف.  بود منتظرم نیوشا االن.  میشدم پیاده باید.  کشیدم
 االن همین باید بود که چي هر.  کشددیدم بیرون و آزمایش ي برگه.  کردم باز

 . بود افتاده جونم به خوره عین نگراني و کنجكاوي.  میفهمیدم
شمام.  کردم باز رو برگه ستم ثانیه چند براي و چ  زمایشآ سربرگ به نگاهي.  ب

 positive ي کلمه دیدن با.  اومد تر پایین نگاهم.  بود زده و سددنم و اسددم کردم
 و دوباره ناباورانه.  نداشددت امكان این.  موندم برگه روي ما .  شدددم مبهو 
سمم چندبار.  خوندمش دوباره شت احتمال.  کردم چك برگه باالي و ا  این ندا

 مگه ؟ حقیقته این خدایا! ؟ باشددم حامله میتونسددتم چجوري.  باشدده من مال
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ستم! ؟ ممكنه چیزي همچین شحال باید نمیدون شم خو شكام!  ناراحت یا با  ا
شك.  کرد باز راه گونم روي ستم ؟ ناراحتي یا بود شادي ا  حامله من.  نمیدون
 گرفتم مدست توي و سرم.  شد بیشتر اشكم! ؟ بشم حامله میتونستم من! ؟ بودم

 !؟ وضعیت این تو چرا! ؟ االن چرا خدایا.  بودم ناراحت. 
شبورد توي رو برگه شین دا شتم ما صبي هم و کالفه هم.  بودم کالفه.  گذا .  ع

 : دادم جواب بود نیوشا.  خورد زنگ تلفنم
 . بیام نمیتونم من.  نیو الو -

 : اومد تلفن پشت از فریادش صداي
 . يمیار در بازي مسخره چقدر بیا پریماه ؟ کجایي! ؟ نمیتوني که چي یعني -

 : گفتم کالفه
 . بگذره خوش.  نمیام من نیو -

.  نیسددت خوب حالم فهمید گرفتم صددداي از انگار.  کردم روشددن و ماشددین
 : گفت شد تر مهربون لحنش

 ؟ کجایي االن -
 : گفتم اومدم بیرون کوچشون از
 . میزنم حرف بعدا باها  -

نداختم صددندلي روي و کردم قطع و گوشددي یا.  ا  چرا! ؟ چیه حكمتت خدا
 !؟ میكني درموندم

ستم.  میچرخیدم خیابونا تو هدف بي شمم.  برم باید کجا نمیدون  کافي هی به چ
 میز یه.  بود پر صددندلیا ي همه.  تو رفتم و کردم پارك و ماشددین.  خورد شدداپ
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 هبالفاصددل نشددسددتم و رفتم سددمتش به.  بود خالي شدداپ کافي وسددط درسددت
 : مگفت بندازم منو به نگاهي اینكه بدون.  داد دستم به رو منو و اومد گارسون

 . لطفا اسپرسو قهوه یه -
ستم تو که گوشي به و نگاهم.  شد دور میز از و داد تكون سري گارسون  ودب د
 کردم مكث.  موند اسم یه روي دستم آوردم رو تماسا آخرین لیست.  انداختم

ید اصددال! ؟ میكرد برخوردي چه میگفتم بهش.  بودم دل دو.  ! ؟ میگفتم با
ساس یه.  بودم کالفه شحالي اح  صهغ و غم اون برابر صد ولي بود قلبم ته خو

 . میكرد بیداد وجودم تو
 طعم.  کردم اش مزه مزه و برداشددتمش.  گذاشددت میز روي رو قهوه گارسددون

 نعلبكي روي عاد  حسب بر.  کشیدم سر رو قهوه کامل.  میداد و هام خاطره
 و تماسددام لیسددت دوباره کردم صددبر لحظه چند.  برگردوندمش و گذاشددتمش

باره.  کردم چك  چقدر.  بود گرفته دلم چقدر.  موند اسددم یه روي دسددتم دو
 . کنم صحبت سیر دل یه باهاش داشتم دوست
شي دوباره شتم میز روي و گو شتم و قهوم فنجون کالفه.  گذا  مهه نگاهم بردا
 : کردم زمزمه خودم براي لب زیر.  کاوید و جاش

 و صاف خطاي.  دادم بیرون و نفسم. . .  صاف و کوتاه خطاي ، مار ، تسبیح -
سبیح ؟ و مار اون یا کنم باور ستم. . .  بچم. . .  ت  مشكم سمت به اراده بي د

فت گاهي خورد زنگ گوشددیم.  گذاشددتم نعلبكي توي و فنجون.  ر  بهش ن
 : برداشتم بود ناشناس ي شماره.  انداختم

 ؟ الو -
 . ماماني -
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 : گفتم شدم نگران
 ؟ کجایي ماماني آریا -
 . نیومد بابا آموزشگاهم من -

 : گفتم و شدم بلند جام از.  دادم فشار هم رو و دندونام
 . دلم عزیز میام االن -

 . اومدم بیرون در از و کردم حساب و قهوم پول برداشتم و کیفم
***** 

 ؟ میدي گاز انقدر چته.  آرومتر -
 : گفت حرص با ساناز

 و میشه 10 داره ساعت االن باشیم اونجا 8 بود قرار! ؟ چنده ساعت میدوني -
 ! اینجاییم هنوز ما

 : گفت لب زیر و زد جلویي ماشین براي بوق تا چند ساناز
 ! پاته زیر که عروسك ماشین این حیف.  دیگه بده گاز سوار االغ -

.  میومد در شدداخاشددون بودن کنارش پسددراش دوسددت اگه االن.  گرفت خندم
 : گفتم و زدم آتیش سیگاري

 ! دارم مهموني این به دخلي چه نفهمیدم هنوز من -
 ! کرده دعوتت رامین -
 !؟ میشناستم کجا از اصال! ؟ کیه خر رامین -
 . خوبیه پسر.  نمیاد یاد  قیافش دیدیش -

 : گفتم و گرفتم سیگارم از عمیقي کام.  زدم نیشخند
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 !؟ نمیزني و مخش چرا خوبه اگه -
 : گفت و خندید ساناز

 مگه.  نمیده رو کس هیچ به!  بود خدام از که میتونسددتم اگه خنگول خب -
 . بیاد خوشش ازش و کنه پیدا رو یكي خودش اینكه

 الي از و سیگارم دود که همونطور و برگردوندم کنارم ي پنجره سمت به و روم
 : گفتم میدادم بیرون باز نیمه ي شیشه

 ! عجب -
صرار چرا یا.  بود کي میگفت ساناز که رامیني این نبود مهم برام شت ا  پا نم دا

 رايب میتونسددتم و بودم خونه از بیرون االن که بود این مهم.  بذارم مهمونیش تو
 تو و من سددداناز دوسددتاي از خیلي حاال تا.  بگذرونم خوش سددداعت چند

 چي همه بار این.  بودم دیده و همشددون ولي.  بودن کرده دعو  مهمونیاشددون
ست.  بود مرموز شتم دو سه و من که کیه این ببینم دا شنا  زا روحمم من ولي می

 . نداره خبر وجودش
 آهنگ صداي.  داشت نگه خونه یه کنار و پیچید خلو  ي کوچه یه توي ساناز

 : گفت لب به لبخند ساناز.  بود کرده پر رو کوچه تو
 ! خبره چه -
 ليو بود ساز قدیمي.  انداختم مقابلم ي خونه به نگاهي و شدم پیاده ماشین از
مد نظر به تمیز و تر گارم.  میو نداختم و سددی نه بو  با و زمین ا ند پاشدد  مبل

 به نگاهم.  کردم فو  بیرون به دهنم تو از رو غلیظي دود.  کردم خاموشددش
 : گفتم شد کشیده ساناز سمت

 ؟ بریم -
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 : گفت عصبانیت با ساناز
 یسک رامین این.  باش هوشددیار یكم.  بیادا در جونت که بخوري انقدر نبینم -

 . کن پهن و تور کرده دعوتت که حاال.  خوبیه
 : گفتم و دادم تحویلش پوزخندي

 . نخور و من حرص انقدر -
 یمرفت جفتمون.  شد باز در زد رو خونه زنگ.  برداشت قدم من از جلوتر ساناز

 بردم فرو بود خریده برام فرهاد که تومنیم 600 پالتوي جیب توي و دسددتام.  تو
 یاد دیدنشددون با.  بودن وایسدداده ورودي در کنار هیكلي و بلند قد مرد تا دو. 

 . زدم نیشخند.  افتادم فیلما
 صداي.  خورد صورتم به گرما موج شدن وارد محض به.  کردن باز برامون و در
 : شنیدم سر پشت از رو مردي یه
 ؟ باالخره اومدي. . .  ساناز -

 : گفت لبخند با و برگشت صدا سمت به ساناز
 ! رامین -

 مامچش.  بود شده آویزون رامین گردن از ساناز.  برگردوندم سمتشون به و سرم
قدر.  کردم ریز و یافش چ نا ق جا!  بود آشدد مد یادم یهو! ؟ بودمش دیده ک .  او

 اون بودم م*س*  انقدر.  بودمش دیده سدداناز مهموني تو که بود مردي همون
ست دلم فقط که شب  مونده ذهنم تو چهرش حال این با ولي!  خونه برم میخوا

 نگاهش.  خبره چه ورم و دور نفهمم و بخورم که نبودم جنبه بي هم انقدرا.  بود
 : گفت افتاد من به
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 . خانوم پري سالم -
 : گفتم و دادم تكون سر

 ! پریماهم.  سالم -
 : گفت حرفم به توجه بدون

 . اومدي امشب شدم خوشحال -
 : گفتم و گردوندم اطراف به و سرم

 !؟ بیارم در و پالتوم باید کجا -
شماش ست!  بدم راه بهش نمیخوام راحتیا این به فهمید انگار.  میخندید چ  شد

 : گفت و گرفت راهرویي سمت به و
 . اتاق دومین.  طرف اون از -

 و آوردم در و شددالم و پالتو.  رفتم سددمت همون به سدداناز و اون به توجه بدون
ستي شیدم موهام به د  که همینجوري.  شد اتاق وارد ساناز بعد لحظه چند.  ک

 : گفت آورد مي در و پالتوش
 ؟ براش میگیري خود  انقدر چرا -

.  یدمکشدد لبم روي و برداشددتم کیفم تو از و رژم.  نداشددتم بر آینه تو از و نگاهم
 : گفتم

 !؟ دادم رو پسرا به زیادي عمرم تو کي من -
 : گفت و سمتم اومد ساناز

 . خوبه خیلي پسره این میگم بهت -
 . باشه مامانش مبارك -
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 دهندی قصد از.  بود وایساده ورودي در دم رامین.  زدم بیرون در از و گفتم و این
ستم و رفتم صندلي یه سمت به و گرفتمش ش .  بود كتاری نیمه خونه محیط.  ن

شه گروه یه.  آمدن و رفت حال در که میدیدم آدمارو فقط شغول سالن ي گو  م
 وول جمعیت بین آنچناني لباسددداي با زن ي خدمه تا چند.  بودن نوازندگي
 . میگردوندن رو مزه و م*ش*ر*و*ب هاي سیني و میخوردن

سي که جمعهایي تو شناختم رو ک سل نمی شدم ک  اون از یكي بدجور دلم.  می
 . میخواست و بود ودکا از پر توش که بلند پایه گیالساي

 تو گیالس تا دو با رامین.  رسددیدم قلبیم ي خواسددته به که نكشددید طول چیزي
 نشددسددت کنارم تعارف بي و گرفت طرفم به رو یكي.  اومد سددمتم به دسددتش

 : گفت
 . اومدنت با کردي خوشحالم -

 : گفتم و کردم تشكر ودکا بابت
 . کردي دعوتم که ممنون -
 !؟ یادته و من -

 که لبخندي از چشددمام ي گوشددده.  انداختم خندونش چشددماي به نگاهي
 : گفتم شد جمع بگیرم و جلوش میخواستم

 ! آره -
 . بشناسي و من داشتم شك.  بودي م*س*  خیلي شب اون!  جدي -
 ! هست اطرافم به حواسم من -

 : گفت و خندید
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ما میكنه م*س*  گرگ از پر مهموني یه توي پروا بي انقدر که دختري -  حت
 ! باشه داشته نترسي سر و جالب شخصیت باید

 : گفتم خوردم ازش یكم و کردم نزدیك دهنم به و گیالس
 !؟ بود تعریف -
 . میاد خوشم دخترا اینجور از من.  آره -

 : گفتم.  بود گرفته خندم
 ! داري لطف -
 !؟ چیه نظر .  باشم ارتباط در باها  بیشتر میخوام -

 از.  میومد زرنگي پسددر نظر به.  دوختم چشددماش توي و ایم قهوه چشددماي
 االح حاال ولي بود نیومده بدم ازش!  تجربن با زني مخ تو حسددابي که اونایي

 : گفتم!  میومد دنبالم باید ها
 ! بمونه رابطمون حد همین در میدم ترجیح نه -

 : بود باز نیمه چشماش.  کرد نزدیك سرم به و سرش
 . خوبیم پسر من ؟ چرا -

شیدنیم تمام شیدم سر یهو و نو  ودب صندلیم کنار که میزي روي و گیالس و ک
 و کراواتش و کردم نزدیك بهش و سرم.  دوختم چشماش تو و نگاهم.  گذاشتم

 : گفتم زمزمه شبیه صدایي با کشیدمش و گرفتم دستم تو
 ! کشد هندوستان جور خواهر طاووس که هر -

 لباش رو.  زدم بهش نیشددخندي.  شدددم بلند کنارش از و کردم ول و کراواتش
سته لبخند ش شتم.  بود ن  سیني که دخترایي از یكي سمت به و کردم بهش و پ

 رامین از.  برداشددتم سددینیش توي از دیگه گیالس یه.  رفتم میچرخوند رو ودکا
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 جا لبم روي بدجور لبخند.  میشددد داغ داشددت سددرم کم کم.  بودم شددده دور
 هک اونایي از.  میداد کیف باهاشدون بازي که بود پسدرا اون از.  بود کرده خوش

 . میكردن تر دراز گلیمشون از و پاشون زیاد نه میكردن خالي و میدون نه
یت بین از کم کم.  رفتم باال ضددرب یه هم رو دومم گیالس یدم جمع  و خز

سط و خودم صنده جمعیت و شوندم ها ر*ق* شب.  ک  ادامه ها حاال حاال ام
 . . . داشت

شیدم سر و ودکام گیالس چهارمین.  بود کننده کر آهنگ صداي ساس.  ک  اح
 ترغیب ر*ق*صددیدن بیشددتر به و من حسددي یه ولي میكردم شدددیدي گرماي
 قریبات و گرفتم فاصله جمع از.  میشد سست داشت پاهام طرفي از ولي میكرد
 هریخت صورتم توي دست یه و صاف که و چتریهام.  انداختم مبل روي و خودم

شون و بود ستم با.  زدم کنار و بود ابروم زیر تا بلندی .  زدم ادب و خودم بار چند د
ستام سته روي و د شتم مبل ي د شتیش به و سرم و گذا ش.  دادم تكیه پ  و مامچ

 . میزد تند تند قلبم.  بود شده دار نبض هام شقیقه.  بستم
 . کنم باز و چشمام شد باعث رامین صداي

 . زدي جا سریع چه -
 : گفتم و کردم جا جابه و خودم مبل روي

 ! شد گرمم.  نزدم جا -
 سددمتم به و آورد در و سددیگارش اي نقره و مشددكي ي جعبه و داد لم مبل روي

 روشن و سیگار خوشگلش اي نقره فندك با.  برداشتم نخ یه تعارف بي.  گرفت
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 دنبال جمعیت توي اراده بي نگاهم.  زدم سددیگار به عمیق و پوك اولین.  کرد
 ! شده گور و گم کجا نبود معلوم.  گشت ساناز

 وير نگاهش.  برگردوندم رامین سمت به و سرم و زدم سیگارم به اي دیگه ُپك
 و دادم تكون براش و دسددتم.  میگرفت کام سددیگارش از و بود مونده خیره من

 : گفتم
 !؟ من صور  تو میگردي چیزي دنبال ؟ شده چیزي -

 : گفت.  کرد باز هم از و صورتش کل اي خنده.  نشد دستپاچه و هول
 ! ر*ق*ص براي میده جون آهنگ این که میكردم فكر داشتم -
 یگارمس به اي دیگه ُپك و زدم بهش نیشخندي.  بود شاد و تند ریتم با آهنگ یه

 : گفتم زدم
 . میر*ق*صم باها  که نگفتم من ولي -

 گاريجاسی توي و سیگارش.  شد شیطنت از پر صورتش.  زد نیشخندي رامین
ست و شد بلند جاش از دفعه یه.  کرد خاموش بود کنارش که .  گرفت و من د
ستم از و سیگار و کرد بلند جام از و من بیام خودم به اومدم تا ش بیرون د  و یدک

 جمعیت سددمت به خودش با و من که همینطور.  انداخت جاسددیگاري توي
 : گفت و آورد گوشم کنار و لبش میكشید

 ! نه یا میر*ق*صي که نپرسیدم از  منم -
 دلم وقتا بعضددي شدداید.  اومد خوشددم رفتارش از.  نشددسددت لبم رو لبخند

 داد همب خوبي حس رفتارش خشونت این.  بپرسه و نظرم ازم یكي نمیخواست
. 
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 و دورمون وار دایره.  کردن خلو  و وسط یكم و زدن دست رامین دیدن با همه
 ونستمنمید اصال.  میزدن دست بود اسپانیایي که آهنگ ریتم با همراه و گرفتن

 اب گیج.  گرفت و دسددتم رامین.  بدم تكون و خودم چجوري باید آهنگ این با
 خشددونت همون با.  میكردم نگاهش بخورمش میكردم سددعي که اي خنده

ند و من خودش خاص ند.  کرد ول و دسددتم و چرخو  خودم دور ، دور چ
 لبخند رامین.  بود بازي یه مثل برام.  کردم اي انهم*س*ت ي خنده.  چرخیدم

 و دسددتم دوباره.  بر*ق*صدده اسددپانیایي بود بلد خوب انگار.  بود لبش روي
 به و میزدن دسدددت هیجان با همه.  کرد رهام بعد و چرخید بار چند.  گرفت

صیدن شماي تو و نگاهش رامین ولي.  میكردن نگاه رامین ر*ق*  دوخته من چ
 . بود

 وقتي.  داد انجام رو اسددپانیایي ر*ق*ص خاص کاراي و چرخید دورم بار چند
ست براش همه شد تموم آهنگ  زیاد نه و بود کوتاه زیاد نه که موهاش.  زدن د

شكر همه از.  اومد سمتم به و زد کنار صورتش روي از بلند  دوباره جو.  کرد ت
شت خودش ي اولیه حالت به شون رامین و من.  برگ صله از  وزمهن.  گرفتیم فا

 : گفت و کرد جلوم تعظیمي نیمچه رامین.  بود لبم روي لبخند
- Muchas gracias ! 
 گفتم و برداشتم میشد رد کنارم از که دختري سیني توي از ودکا دیگه گیالس یه
: 

 !؟ چي یعني گفتي که ایني -
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 از رو ودکا رامین.  میكردم نگاه رامین به منتظر.  کردم مزه مزه و ودکام از یكم
 ابروم لنگه یه.  خورد یكم بودم خورده من که سددمتي همون از و گرفت دسددتم

 اونم.  نشددسدددت لبم روي پوزخندي.  داشدددت منظور کارش این.  پرید باال
 : گفت!  همینطور

 . ممنونم از  خیلي یعني -
 رخم به و خود  میخواسددتي کردم حس بیشددتر!  نكردم کاري که من ولي -

 . ر*ق*صش از نه و میاوردم در سر آهنگ این از نه من وگرنه.  بكشي
 . میدم یاد بهت بخواي اگه -

 : گفتم و آوردم در و کردن فكر اداي
 !؟ میخواي ازم چي ازاش در اونوقت -

 ردک جیبش تو و دستش.  میزد قرمزي به چشمش سفیدي.  کرد نگاهم شیطون
 : گفت و
 . هیچي -
 !؟ کنم باور -

 : گفت و انداخت باال و هاش شونه
 ! میلته طور هر -

 : گفتم.  کنم عوض و بحث دادم ترجیح
 ؟ بلدي اسپانیایي تو -

باره.  خندید.  کردم عوض و بحث نفهمه که بود اون از تر زرنگ  و گیالس دو
 : گفت و کرد نزدیك لباش به
 . یكم اي -
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 : گفتم و باال انداختم و ابروم
 . میاد یكم از بیشتر نظر به -
 . میكردم زندگي اسپانیا سال 5 -
 ؟ گرفتي یاد اونجا خوشگالي دختر از و ر*ق*ص -

 : گفت و زد قهقهه
 . جورایي یه آره -
 . پررو -
 . میاد بدم دروغ از.  دادم جواب منم پرسیدي سوال -

 : تگف بیني پیش قابل غیر خیلي و خورد ته تا و گیالسش.  زدم پوزخند
 . پیشت میام دوباره -

 چشددم جمعیت تو دوباره انداختم باال شددونه.  شددد دور کنارم از و گفت و این
سته روي که دیدم و ساناز.  گردوندم سته مبل ي د ش  سمت و سرش و بود ن

 : گفتم گوشش کنار رفتم طرفش به.  بود کرده خم بود نشسته مبل رو که پسري
 !؟ بریم -
 . که زوده! ؟ االن -

 : گفت.  میداد نشون و 1 عدد گرفتم چشمش جلو و ساعتم
 ! شده گرم مهموني تازه -
 . میرم خودم من بمون تو خب -
 ؟ نداره اشكال -
 . میشم خفه دارم گرما از میكنم احساس.  میخوره کلم به بادي یه بابا نه -
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 . میزنم زنگ بهت برو باشه -
 و من هیزش نگاه با حاال که برگشددت پسددري سددمت به دوباره و گفت و این

 ودور موقع که رفتم اتاقي سددمت به سددریع و کردم بهشددون و پشددتم.  میكاوید
 آرایشم . کردم چك و قیافم آینه توي و پوشیدم و لباسام.  بودم آورده در و پالتوم

 . رفتم بیرون اتاق از و کردم تجدید دوباره و
شم با شتم رامین دنبال چ  اشصد حین همین تو.  کنم خداحافظي ازش تا میگ
 : شنیدم و
 ؟ کردي کاله و شال کجا -

 : گفتم.  داشت قرار چپم سمت
 . گذشت خوش خیلي.  کنم خداحافظي میخواستم -
 . که اومدي تازه -
 . برم دیگه بهتره -

 : گفت و داد تكون سر
 !؟ میبینمت بازم -

 : گفتم و شد شیطون چشمام خودش مثل
 . نه که چرا بگیري مهمونیا این از بازم اگه -

 : گفت و خندید
 ؟ مهموني تو فقط یعني -

 : گفت که دادم تكون سر خندیدم
 ! رفتي در دستم از دیگه بري االن نكن فكر -
 . خداحافظ -
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 !؟ برسونتت کسي بگم میخواي -
 . بخورم هوا میخوام نه -
 . باش مواظب -

 ودب زرنگ زیادي ولي.  نبود بدي پسر.  اومدم بیرون خونش از و دادم تكون سر
 ینماشدد اولین براي اصددلي ي کوچه سددر و بردم فرو پالتوم ي یقه توي و سددرم. 

 : کردم بلند دست
 ! دربست -

***** 
تام گاه.  زدم چونم زیر و دسدد چه به خیرم ن  بازي زمین توي که بود هایي ب

 داشددتم آرزو همیشددده که بچگي.  میرفتن طرف اون و طرف این خوشددحال
قت هیچ ولي.  باشددده اینجوري یدم!  نبود و مت نمیفهم  بازي زمین این حك
 احسدداسدداي از پر میذاشددتم توش پا وقت هر!  بود چي خونم نزدیك کوچیك

 . میداد هولم زندگي طرف به اراده بي ها بچه ي خنده صداي.  میشدم خوب
ستم جام سر صاف ش سته یه کیفم توي از.  ن شغول و آوردم در شكال  ب  م
سمون به و نگاهم.  شدم خوردن شیدم عمیقي نفس و دوختم آ  شكال  یه.  ک

 همه از ذهنم.  بود آسمون به هنوز نگاهم.  گذاشتم دهنم توي و برداشتم دیگه
 ارسددو که افتاد دختري به نگاهم.  انداختم پایین و سددرم.  بود شددده خالي چي
 9 میومد بهش.  خندیدم منم لبخندش با اراده بي.  میخندید و بود شددده تاب

 : کردم زمزمه خودم با.  باشه سالش
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 چي. . .  ساله 9 ي بچه دختر یه. . .  پریا ساالي و سن هم یعني. . .  سال 9 -
 ؟ میفهمه

سته صبي و کردم جمع و شكال  ي ب سم ع  به و سرم دوباره.  دادم بیرون و نف
سمون سمت ستم اي پنبه ابراي اون الي به ال از انگار.  گرفتم آ  رو اخد میخوا

 : گفتم وار زمزمه.  ببینم
 جاي میگن! ؟ بود کشیده سختي کم مگه آخه! ؟ سن اون تو چرا! ؟ پریا چرا -

 !؟ کو پس.  نشستي حق
باره و سددرم!  بود کفر اینا.  دادم فشددار هم رو و دندونام  یه.  انداختم پایین دو

صله کمي با تپل ي بچه دختر ساده ازم فا  ردگ صور .  میكرد نگاهم و بود وای
 و مدست و کردم باز و شكال  ي بسته.  زدم لبخند اراده بي.  داشت سفیدي و

 : گفتم بردم جلو یكم
 ؟ میخوري -

شت چي رفتارم یا قیافم نمیدونم ساس ولي دا  رفح دیگه کلمه یه اگه کردم اح
.  بود مونده شددكال  روي نگاهش هم طرفي از.  میفته وحشددت به بچه بزنم

 یمن اینكه بدون.  شدددم بلند جا از و گذاشددتم نیمكت روي رو بسددته.  خندیدم
 . افتادم راه خونه سمت به بندازم پارك اون یا بچه به نگاهي
ستام شنم جیب تو و د شم با و کردم فرو کاپ  مینز روي که هایي ریزه سنگ کف

 ! میكردم شو  و بود
 نیتعصبا با و دندونام.  دیدم و فرهاد ماشین که بودم رسیده اصلي خیابون سر
 !؟ بیاد اینجا بود کرده جرا  چطور.  دادم فشار هم رو
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 اینكه از قبل.  اومد سددمتم به و شددد پیاده ماشددین از دید و من اینكه محض به
 : گفتم بزنه حرفي

 ؟ بشي آفتابي ورا این داد اجازه بهت کي! ؟ میكني چیكار اینجا -
 : گفت و شد محو بود نشسته لبش رو که لبخندي

 !؟ میكردم چیكار باید.  نمیدي جواب من تلفناي به تو -
گه - هت م گه! ؟ کن فراموشددم نگفتم ب گه نگفتم م نگ دی با اي! ؟ نزن ز  با

 !؟ ببینمت نمیخوام کنم حالي بهت باید چجوري
 : گفت.  کردنه گریه ي آماده کردم احساس.  رفت هم تو فرهاد ي قیافه

 . بود شده تنگ برا  دلم.  نگو اینجوري پریماه -
 : گفتم باشم آروم کردم سعي.  دادم بیرون و نفسم

 و من نه کن اذیت و خود  نه.  شده تموم تو و من بین چي همه.  فرهاد ببین -
 ؟ باشه! 

 : گفت و دوخت من به و ملتمسش نگاه
 ! بریدي من از یهو چرا تو نفهمیدم هنوزم من -
 !؟ زوریه.  بدم ادامه باها  و رابطم نمیخوام من -
 !؟ چرا آخه -

 : گفتم بدم و سوالش جواب اینكه بدون
 . نشو آفتابي راهم سر دیگه -

 : گفتم و دادم بیرون و نفسم
 . . . میكنم التماس!  خواهشا!  لطفا -
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 : گفت.  بشه کامل حرفم نذاشت
 . دارم دوست من ولي -

 : گفتم و دوختم چشماش تو یخي و سرد و نگاهم
 !؟ چي که -
 . باشي کنارم میخوام یعني.  عاشقتم من یعني -

 : گفتم کالفه
 . . . قفس تو بندازیم میخواي.  کني زندوني و من میخواي حرفا این با تو -

 : گفت و پرید حرفم بین
 اسددمش این.  کني توجه عالقم به میخوام.  باشددم کنار  میخوام فقط من -

 . نیست قفس
 رهبهت.  متنفرم میسددازي برام داري ذهنت تو که قفسددي از و تعهد و تو از من -

 . نبینمت طرفا این دیگه
شد.  رفتم خونه سمت به سریع قدمایي با و شدم رد کنارش از  وت روز یه نمی

 . باشم خودم فكر
 گاهن من به و بود داده تكیه ماشددینش به فرهاد.  انداختم پشددتم به نگاهي نیم

 ! میچیدم و دمش باید شده جور هر.  میكرد
****** 

.  وقپات جور یه بود شده برام اینجا انگار.  دوختم خونه پالك شماره به و نگاهم
 چه نستمنمیدو حتي.  برگردونه بهم دوباره رو پریا داشتم انتظار ازش که پاتوقي
 ! چجوریه روحیش و اخالق نمیدونستم.  شده شكلي
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 که داغوني و درب و قدیمي ي خونه زنگ روي و دسددتم و کشددیدم عمیق نفس
شتم بود جلوم شم توي زنگ صداي.  گذا ستم.  پیچید گو .  یینپا انداختم و د
 یداشپ یهو میشه! ؟ باشن داشته ازش ردي یه بار این میشه یعني.  موندم منتظر

 . داشتم احتیاج خواهر یه وجود به چقدر روزام این تنهایي توي! ؟ کنم
صال شه کنارم میخواد دلش! ؟ کنم پیداش من میخواد دلش اون ا  این چرا! ؟ با

 !؟ نیومد دنبالمون اون چرا! ؟ ازمون نگرفت سراغ سال همه
سم ستم دوباره.  دادم بیرون حرص با و نف شتم زنگ روي و آوردم باال و د .  گذا

شار و زنگ. . .  بار سه. . .  بار دو. . .  بار یه شتم.  دادم ف شیمون دا شدم پ .  می
 : میگفت که شنیدم خونه توي از و مرد یه داد صداي باالخره

 ! سوخت زنگ!  کیه ببین برو بیا بچه.  آورده سر انگار َاه -
 رپس یه.  کشیدم سرکي.  شد باز هم از آروم.  بود در به نگاهم.  وایسادم صاف

 : گفت مظلومیت با و بیرون اومد ساله 9 تقریبا ي بچه
 ؟ بله -

 : گفتم شمرده و آروم.  نشد انگار ولي.  بزنم لبخند کردم سعي
 !؟ خونست بابا  -

 : گفت مكث ثانیه چند از بعد.  خونه تو برد دوباره و سرش بچه پسر
 ! نه -

 : گفتم بودم شنیده و صداش خودم.  رفت هم تو اخمام
 . شنیدم و صداش من.  در دم بیاد بگو بابا  به برو-

 : گفت من دیدن با و اومد بیرون باباش تو بره بچه پسر اینكه از قبل
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 ي خونه دم روز هر روز هر! ؟ اینجا میده بهت چي.  نیسددتیا کن ِول تو آبجي -
 ! نوکرتم دیگه گفتم میدونستم چي هر من بابا!  مایي
 : گفتم و دوختم بهش و ملتمسم نگاه

 . بگین بهم دارین ازش ردي اگه خدا تورو.  جابر آقا -
 : گفت و داد تكون هوا رو کالفه و دستش

 پیش سال چند ما! ؟ اثري چه! ؟ خبري چه.  میزنیا حرفا من خواهر!  بابا َاي -
 تو انداخت رو بچه دختر اون وصولش واسه که داشتیم طلبي یه شوما باباي از

نده یه به دادمش.  نمیومد کارم به بچه که من!  ما دومن  و خبر هیچ.  خدا ب
شي پا بار 2 هفته تو.  گفتم بهت بار صد اینارو.  ندارم ازش هم اثري  میاي می
 . نوکرتم میگم که بدونم چیزي اگه! ؟ چي که اینجا

سي آخرین و تنها.  بود من امید آخرین خونه این شتم پریا از که آدر  هدوبار.  دا
 و زدم پس رو کنه باز راه گونم روي میخواست که اشكایي.  کردم جزم و عظمم

 : گفتم
 !؟ بود چي اسمش ؟ دادینش کي به -
ضیه این ؟ رو ما گرفتي - سه ق شه سال 20 وا  ؟ بفهمي و چي اومدي االن.  پی

 . خوردم چي شام دیشب نیست یادم من
 : گفتم شدم عصبي

 ! بود پناه بي بچه اون!  نكن مقایسه دیشبت شام با رو ساله 9 ي بچه یه -
 قدم یه.  ترسددیدم بزرگش هیكل از.  اومد جلو قدم یه.  رفت هم تو اخماش

 : گفت که عقب رفتم
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 كرشف به پناه بي تو قول به ي بچه اون باباي ننه وقتي آخه دِ .  الله اال اله ال -
كار باس من نبودن  شدددب نون وقتي.  میخواسددتم و پولم منم! ؟ میكردم چی

 ي هبچ یه واسه کنم چه کنم چه کاسه بیام.  کنم سیر و خونوادم شیكم نداشتم
 !؟ بگیرم دستم و پناه بي

 از هک خدا بنده جابر این بیچاره.  من بیچاره.  پریا بیچاره.  بودم شدددده کالفه
 و مغ همه این بار زیر.  میشكستم داشتم!  دیگه بود رسیده جنون به من دست
 اهامپ.  فهمید نگاهم توي از و غم انگار.  نكردن پیدا و گشتن همه این.  تنهایي
 : شنیدم و صداش.  نشستم خونه ورودي هاي پله روي و شد سست

 کن دعا میكنه کاري هر و هسددت که جا هر.  دیگه کن ولش میشددنفي من از -
شه خوب جاش ست از بعد.  با سش فقط! ؟ آخه میگردي چي دنبال سال بی  وا

 . نگرفته ازتون سراغي که خوبه جاش حتما.  کن دعا
ستم شتم سرم روي و د شكام و گذا  صداي که جابر.  شد روون صورتم روي ا
 : گفت بود شنیده و گریم

 !؟ خوبي آبجي -
 زد ادد بلند که شنیدم و صداش! ؟ بدم بهش میتونستم جوابي چه.  نبودم خوب

: 
 . دختر بدو.  خانوم این بده بیار آب لیوان یه فاطي -

 و آب میكرد سعي و اومد نزدیكم که شنیدم رو دختري صداي بعد لحظه چند
شكام.  بده خوردم به ست و کردم پاك و ا  شدم بلند جام از.  زدم پس و دختر د
 : زدم زل جابر چشماي تو و
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 . بگو بهم شد خبري اگه -
 طرفش به.  نوشددتم روش و شددمارم و آوردم در کاغذ و خودکار کیفم توي از

 : گفتم و گرفتم
 . بزن زنگ بهم.  شمارمه این -

 بعد ! تلخ تلِخ .  بود حقیقت حرفاش.  رفتم کنار خونشددون در جلوي از سددریع
 دبای.  میفتادم فكرش به نباید دیگه شدداید! ؟ چي که بودم اومده سددال 20 از

 . . . شاید.  باشه من از بهتر جاش شاید.  خوبه جاش که میزدم گول و خودم
 دنیا کجاي.  نیسددت خوب جاش زیادم میگفت که بود حسددي یه دلم ته ولي

 و خودم جلوي! ؟ باشدده خوب تقدیرش شددده فروخته که دختري یه که نوشددته
 و بد و اریاخم ازش فقط که بابایي.  نكنم بابام روح نثار بیراه و بد که میگرفتم
 . بودم شنیده و بیراهاش

.  جاستک نمیدونستم که میرفتم مسیري به اراده بي.  میداشتم بر قدم اراده بي
شد چي.  بود گرفته زمونه این از دلم شدیم پریا و من می  ابایيب لوس دختراي می

 ودب کیفمون تو قلمبه پول یه روز هر یا! ؟ بود هاوس پنت یه توي خونمون یا! ؟
 !؟ میدادیم ویراژ شهر باال خیابوناي تو مدلمون آخرین ماشین با یا! ؟
 فحش بهم لبي زیر راننده.  اومدم خودم به ماشددین بوق گوشددخراش صددداي با

بان کنار من.  انداختم اطرافم به نگاهي.  میداد  و نگاهم! ؟ میكردم چیكار اتو
 گوشه به و نگاهم هراسون! ؟ بودم آورده در اینجا از سر چجوري من چرخوندم

شیم لحظه همون.  میچرخوندم اتوبان کنار و  کردن نگاه بدون.  خورد زنگ گو
 : دادم جواب صفحه به
 ؟ بله -
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 : پیچید گوشم توي اي مردونه صداي
 !؟ شما حال.  خانوم سالم -

 فتمگ بود ناشناس ي شماره کردم گوشي ي صفحه به نگاهي.  نشناختم صدارو
: 

 !؟ شما -
 ؟ نشناختي -
 : گفتم پر توپ با
 !؟ بشناسم باید -

 : گفت.  خندید صدا
 ¿conociste señora? ، اسپانیایي ر*ق*ص ، ودکا ، شب پنجشنبه پارتي -

 : گفتم.  نشست لبم رو محو لبخند
 !؟ چي یعني گفتي که آخریه این -

 : گفت و خندید
 !؟ انومخ شناختي یعني! ؟ بذارم برا  اسپانیایي زبان کالس میاي کي پس -
 !؟ نمیشه بگي وطني حاال!  و راه همه این میره کي -
 ! هستم کي بفهمي قشنگ که بدم نشونه میخواستم -

 : گفتم خندیدم
 ! باشما داده شماره بهت نمیاد یادم -
 ! کردم پیدا گشتم.  یابندست جوینده میگن.  دیگه اینیم ما -
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 وت هنوز که افتاد یادم.  آوردم خودم به و من ماشین یه خراش گوش بوق صداي
 پیچید گوشم تو دوباره صداش.  کشیدم کنار و خودم.  اتوبانم

 !؟ خیابوني تو -
 : گفتم.  گردوندم اتوبان دور تا دور و نگاهم دوباره

 ! آره -
 !؟ خیابون کدوم -
 !؟ نمیدونم خودمم میشه باور  -
 !؟ آوردي در اونجا از سر چجوري نمیدوني اگه -
 . آوردم در اینجا از سر یهو میكردم روي پیاده داشتم -
 . پیشت بیام کجایي بگو -
 . بود خوب که کجام میدونستم اگه -
 ! بپرس یكي از خب -
 ! گوشي لحظه یه! ؟ اتوبان وسط -

شم از و موبایل سه و کردم دور گو سي یه وا ست میومد دور از که تاک  تكون د
 : گفتم اتوبان کنار داشت نگه.  دادم

 !؟ کجاست اینجا آقا -
 : گفت و انداخت بهم مشكوکي نگاه

 . نواب بزرگراه -
 : گفتم و دادم تكون سر

 . مرسي -
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 دوباره و موبایل.  داشددت اهمیتي چه ولي!  داد فحش بهم لب زیر کردم حس
 : گفتم رامین به و آوردم گوشم نزدیك

 . نوابم بزرگراه -
 ! دختر میكني چه اونجا -
 ! دیگه تقدیره دست -

 : گفت و خندید
 . اتفاقا بیرونم.  دنبالت میام االن.  نزنه بهت کسي بپا -
 . منتظرم باشه -

 اپشنمک جیب تو و دستام.  وایسادم اتوبان ي حاشیه توي و کردم قطع و گوشي
 خیالبی باید.  بود همین درستشم شاید.  انداختم آسمون به نگاهي.  کردم فرو
 زا خبري یه میتونست میخواست اگه شاید.  بود سالش 29 االن.  میشدم پریا
 از خوشددي دل.  داشددت حقم خب.  میاد بدش خونوادش از شدداید.  بگیره من
 سراغ که بود معرفت بي انقدر یعني! ؟ چي من ولي.  نداشت که مادرش و پدر

 من . میگرفت گریم میفتادم حمایتاش یاد وقتي! ؟ نگیره کوچیكش خواهر از
 شههمی که یادمه.  جابر به داد طلبش وصول واسه و اون بابا که بود سالم 5 فقط

خت و خودش ندا تك تا من جلوي می ند درد تا.  نخورم ک با کمرب  حس رو با
 . نبود پریا و من حق زندگي این خدایا.  نبود حقش این.  نكنم

 گرماي . شدم ماشینش سوار.  پیشم رسید رامین پرسون پرسون بعد ساعت نیم
 : گفت و داد و جوابم.  کردم سالم.  کرد گرم و زدم یخ تن ماشین

 ؟ بریم کجا -



 69 طالع ماه

 !؟ خونه برسوني و من نیست قرار مگه -
 !؟ مگه رانندتم -

 : گفتم کردم جمع زور به و خندم
ستم -  ویلون اسرم این تو سوخته دلت حتما گفتم.  ببریم جایي قراره نمیدون

 . شدم سیلون
 : گفت و کرد نگاهم چشمي زیر

سوزیا این از نخیر - ست خبري دل سه بهم چیزي جایي تا من.  نی  ممقد یه نما
 . نمیدارم بر
 : گفتم و چرخیدم سمتش به
 !؟ مثال بشه نصیبت چي قراره حاال -

 : گفت و خندید شیطون
 ! حاال -
 . کن مشخص برام االن همین و موضعت -
 !؟ داره کردن مشخص موضع خوردن شام یه دیگه ؟ موضع -
 !؟ شامه یه فقط -
 : گفت و کرد نگاه ثانیه چند چشمام تو
 !؟ چطوره.  ودکا پیك تا دو یكي بعدشم و شام یه حاال -

 : گفتم و گرفتم ازش و نگاهم لبخند با.  زد بهم چشمكي
 ! شام از بعد تا حاال -
 !؟ رستوران بریم! ؟ اوکیه شامش تا یعني -
 . داره جاش به بستگي -
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 لب وت! ؟ ترکي! ؟ هندي! ؟ چي ژاپني! ؟ فرانسددوي مثال یا! ؟ خوبه ایتالیایي -
 ؟ داري دوست رو کجا.  کن تر
 ! باشه من خور در که جایي یه.  کالس با جاي یه -
 ! میبرمت کجا ببین بشین.  گرفتم و تهش تا -

 ندت ریتم.  کشددید الیي و داد گاز ماشددینا بین از و کرد زیاد و ضددبطش صددداي
نگ گار آه كه بدون.  بود کرده جوگیرش ان  به بترسددم باالش سددرعت از این

.  تمیرف الهیه سمت به رامین.  میكردم نگاه جلوم به و بودم زده تكیه صندلیم
 یه جلوي باالخره.  بود جاها همین ساناز ي خونه.  بودم بلد طرفارو این خوب

 : گفت محترمانه خیلي و اومد جلو رستوران نگهبان.  کرد ترمز رستوران
 ؟ کنم پارك و ماشین میدین اجازه.  اومدید خوش -

 : گفت من به رو رامین
 . شو پیاده -

شین از.  گرفت و رامین جاي نگهبان ستوران وارد.  شدم پیاده ما  ات.  شدیم ر
 . بود شیكي جاي ولي.  بودم نرفته اونجا حاال

 گوشه من.  صندلي تا بود مبل مثل بیشتر صندلیاش.  نشستیم دنج ي گوشه یه
 و داد یهتك مبل به.  نشست کم خیلي ي فاصله با کنارم درست رامین و نشستم

 : گفت
 !؟ هست شما شان خور در! ؟ خوبه جاش -

 : گفتم و انداختم باال اي شونه
 . نیست بدك اي -
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 . بچه برم و رو  َاي -
ستش رامین.  موندیم منتظر و کردیم انتخاب غذا جفتمون.  خندیدم ش و د  تپ

 : گفت و گذاشت من
 . بگو خود  از یكم -
 : گفتم و چرخیدم سمتش به
 !؟ بشنوي میخواي چي -
 ؟ داري دوست رو آدمایي تیپ چه ؟ هستي تیریپي چه -

 تمگف میكردم نزدیك لبام به و لیوان که همینجور و ریختم خودم براي آب یكم
: 

 . باشن دلباز و دست حسابي که آدمایي -
 : گفت و زد نیشخند

 ؟ باشن دلباز و دست چي تو -
 . نوازي مهمون تو.  احساسا  تو -

 : گفتم و کردم مكث
 ! کردن خرج تو -
 . برا  باشه تر مهم آخریش کنم فكر -
 . میاد بدم خسیس آدماي از خب ولي.  نیست تر مهم -
 !؟ کني رو که داري چي تو دلبازي و دست همه این مقابل در -

 : گفتم و کردم نازك براش چشمي پشت
 ! کنه شكر خدارو باید باشم یكي با من که همین -
 ! پایین بیا سوسكه -
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 : گفتم.  خندیدم
 !؟ میاد خوشت تیپایي چه از ؟ چي تو -
 دختر از.  نباشدده نوزم و ناز اهل!  چي همه ي پایه.  باشدده پایه که باشدده یكي -

 ! نیاد هم خرکي عشوه.  میاد بدم لوس
 : گفتم و زدم پوزخند

 ! گلو  تو نپره -
 : گفت و دوخت چشمام تو و نگاهش

 . بدم قورتت چجوري بلدم.  گلوم تو نمیپري -
 !؟ برسم جایي به قراره تو با من گفته کي حاال -
شناختي و من هنوز!  باش و خانوم!  هه! ؟ قراره -  این بخوام جایي هر به من!  ن

 ! میرسونم رو رابطه
 ! چي همه ي پایه نه ولي.  پایم من -
 !؟ کنه بپاش و بریز برا  الكي طرفت قراره پس -
ج و میري جلو داري سددریع خیلي باره به نه و داره به نه نمیكني فكر -  هنتی

 !؟ کرد قبول تورو کي اصال ؟ میگیري
 : گفت و گرفت قیافه رامین

 !؟ کني پیدا میخواي کجا از من خوبي به پسر.  بخواد دلتم -
 . کني تعریف خود  اینكه مگه -

 : گفت رامین دوباره.  شدیم خوردن مشغول.  آوردن و غذامون لحظه همون
 !؟ بودي دوست حاال تا نفر چند با -
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 !؟ مهمه -
 . بدونم میخوام فقط.  زیاد نه -
 !؟ نگم اگه -
 ؟ سختي سر انقدر چرا -
 ؟ بودي نفر چند با خود  -
 ! نفر 6 - 5 کن فكر -
 . میخوره حرفا این از بیشتر قیافت به -

 : گفت و خندید
 ! پاکه قلبم وگرنه.  اندازه غلط قیافم -
 : گفتم و دادم تحویلش پوزخندي! "  جونت عمه جون آره"  گفتم دلم تو
 ! نبودم دوست کس هیچ با االن تا البد منم پس -

 : گفت و خندید
 . کردم باور منم گفتي تو -

شین سوار دوباره بعد و خوردیم و شاممون  نگاهم شیطنت با.  شدیم رامین ما
 : گفت و کرد

 ! ها طرفاست همین من ي خونه -
 : گفتم و انداختم باال و ابروم لنگه یه
 !؟ منظور! ؟ خب -
 . . . و بزنیم ودکا پیك تا دو یكي بریم میتونیم -
 : گفتم میسوزونتش بیشتر میدونستم که خونسردي با
 . بخوابم و خونه برم میدم ترجیح!  خوردن ودکا واسه دیره خیلي االن -
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 : گفت و رفت هم تو اخماش
 !؟ اي خسته واقعا تو -
 !؟ چیه مگه.  خب آره -

 و کنه اصرار بخواد که بود چیزي اون از تر مغرور.  داد فشار هم رو و دندوناش
 : گفت سریع.  خونش ببره زور به و من

 ؟ آدرس.  خونت میبرمت.  باشه -
 رو چیزا خیلي حسددر  باید ها حاال حاال.  نشددسددت لبم روي نیشددخندي

شید سه دلش مراد به زودیا این به نبود قرار.  میك سي منم یعني.  بر  که ودمنب ک
 خوشددي غرق بودن مشددتم توي پسددرا وقتي.  برسددونمش دلش مراد به بخوام

 ! میشدم
 ي خونه.  نبود شهرم پایین ولي.  نبود شهر باال زیاد.  دادم بهش و خونم آدرس
 . بود سرپناه یه که بود این مهم.  نبود قدیمیم زیاد ولي.  نبود نوساز
 منم.  ننداخت طرفم به هم نگاهي نیم حتي.  کرد سددكو  مسددیر تمام رامین

 . نگم چیزي و بمونم ساکت دادم ترجیح
 گفت و انداخت ساختمون نماي به نگاهي پنجره از.  کرد پیادم خونه در جلوي

: 
 . گذشت خوش -
 به و دسددتم.  نیاوردم خودم روي به ولي!  نیومد خوشددم زیاد نگاهش این از

 : گفتم و کردم دراز سمتش
 . گذشت خوش منم به -
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 شلب ي گوشه نیشخندي.  رسید دستم به و خورد ُسر ساختمون رو از نگاهش
 : گفت و داد فشار و دستم یكم.  نشست

 منمیذار دیگه ي دفعه باش مطمئن خوردي لیز دسددتم تو از ماهي مثل بار یه -
 ! بخوري لیز

 : گفتم و دادم تحویلش نیشخندي منم
 !؟ هست هم اي دیگه ي دفعه میدوني کجا از حاال -

گاهش ته بهم خیره و ن نداختم باال براش ابرو.  بود دوخ  توي از و دسددتم و ا
 : فتگ ببندم و در اینكه از قبل.  شدم پیاده ماشین از!  بیرون کشیدم دستش

 ! نمیام باال نكن تعارف انقدر -
 . خداحافظ.  نداشتم هم قصدي همچین -

 با.  کردم باز کلید با و در.  اومدم خونه سددمت به و دادم تكون براش دسددتي
 . شدم خونه وارد مسخره نیشخند همون با منم.  شد رد کنارم از سرعت

 و کلیدم.  وایسدددادم اي قهوه در یه جلوي دوم ي طبقه و رفتم باال ها پله راه از
 راحتي روي و برداشددتم سددرم روي از و شددالم.  تو رفتم و چرخوندم قفل توي
.  انداختم بود خونه شددكل مربعي و کوچیك هال توي که رنگي اي قهوه هاي

 آب پارچ.  رفتم آشپزخونه سمت به میكردم باز و پالتوم هاي دکمه که همینطور
شپزخونه ُاِپِن  روي و آوردم در یخچال توي از و شتم آ  نهات کابینت توي از.  گذا

شتم که تمیزي لیوان شتم و دا شویي سینك به نگاهي نیم.  بردا  پر داختمان ظرف
 سددمت به و خوردم یكم.  ریختم آب خودم براي پارچ از.  بود کثیف ظرف از

 رفتمگ تصمیم و کردم نچي نچ اونجا ریختگیاي هم به دیدن با.  افتادم راه اتاقم
 . باشه اتاقم کردن مرتب میكنم که کاري اولین فردا
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 ي گوشدده راحتي مبل روي که لباسددام ي بقیه روي و آوردم در تنم از و مانتوم
 شم موهاي توي دسددتي.  رفتم فرفورژم آرایش میز جلوي.  گذاشددتم بود اتاقم
شیدم شدم شتم و کن پاك شیر.  ک  سب از.  کردم پاك آرایش از و صورتم و بردا
شتم آرایش مد  تمام شم بدون صور  تحمل برام دیگه دا  . بود سخت آرای
 که صددافم و باریك ابروهاي!  رو و رنگ بي و سددفید.  میشدددم ها مرده مثل

 هاممو مش ي زمینه به رنگش تا بودم کرده رنگ و بود باال به متمایل انتهاش
 و ميقل حسددابي جراح لطف به بینیمم و بود شددكل خطي و باریك لبام.  بیاد

ضي ازش که صورتم ي نقطه تنها.  بود ترکیب خوش  انازس.  بود لبام نبودم را
 زور به بینیمم.  بودم نخورده و گولش ولي کنم تزریق ژل که بود گفته بهم بارها
 گفت نمیشددد.  میومد هام شددونه زیر تا و بود مجعد موهام.  بودم کرده عمل

شگلم خیلي شدم.  خو شتم گفت نمی سر يتیپا اون از قیافم ساناز قول به.  ز  پ
 ! بود پسند

 رنگ همون به تاپي با و مشددكي قرمز شددلوارك.  اومدم کنار آینده جلوي از
شیدم شیدم دراز تختم روي.  پو شمام و ک ستم و چ  ويت و رامین کردم سعي.  ب

 و درشت چشماي.  میومد گوشش روي تا مشكیش موهاي!  کنم تجسم ذهنم
 و ودب تیغه شش صورتش.  داشت پیوند یكمي که پر ابروهاي.  داشت اي قهوه

 در!  فرمه خوش گفت نمیشددد ولي.  بود درشددت حسددابي من عكس بر لباش
 با مخصوصا!  بود جذاب!  میومد خوشم بیشتر خودم باریك لباي از اون مقابل

ست لبم روي لبخندي.  شیطونش نگاه اون ش ستم یعني.  ن ! ؟ کنم تورش میتون
ستم ستم بعید! ؟ کنم رفتار باهاش میخواد دلم جور هر میتون  كيی اون.  میدون
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شه پپه که نبود فرهاد مثل شه و با سابي ب  کله.  ودب زرنگ!  گرفت کولي ازش ح
 ! کوبید طاق به راحت نمیشد رو آدمایي همچین ي

 ودمخ فكر این با!  پسر همه این.  سرم فداي!  نشد که نشد.  دادم بیرون و نفسم
 . خوابیدم راحت خیلي و کردم قانع و

***** 
 : مگفت گذاشتم دوستاش و وثوق خانوم جلوي و هال توي بردم رو قهوه سیني

 . کنین میل بفرمایید -
شحال نظر به وثوق خانوم ضافه حرف هیچ بدون.  میومد قبل از تر خو  هب اي ا

صوصم میز سمت سورارو.  رفتم مخ  يکوچیك ي پنجره به و نگاهم و زدم بر پا
نار که گاهم.  دوختم بود میز ک گار.  بود مونده فرهاد روي ن  زندگي و کار ان

 !؟ چي که من ي خونه دم میومد شب تا صبح از!  نداشت
شیدم کنار و خودم.  دوخت پنجره به و گرفت باال و سرش  كیهت صندلي به و ک

 راپاسو و زدم بهش لبخندي.  نشست جلوم وثوق خانوم دوستاي از یكي.  زدم
 : گرفتم سمتش به رو
 . کنین نیت و بذارین روش و چپتون دست و بزنین بر -

 یكي با داشددت.  شددد کشددیده وثوق خانوم سددمت به نگاهم.  کرد و کار همین
ستاش از دیگه ستش جلوي از ورقارو که همینجور.  میزد حرف دو  به رو که دو
 . میگن چي ببینم کردم تیز و گوشم میداشتم بر بود نشسته روم

 : میگفت که شنیدم زدم بر رو پاسورا هدف بي باري چند
 در درسددت بهم گفت چي هر پیشددش اومدم دفعه اون.  خوبه خیلي کارش -

 !؟ یادته که رو ترانه.  اومد
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 !؟ بود پسر  با که همون -
 . نمیشه باور .  گفت بهم و رابطشون موي به مو.  آره -
 !؟ گفته درست میدوني کجا از -
 سددكته داشددتم گفت بهم و چي همه نمیدوني واي.  زدم دسددتي یه پسددرم به -

 ! ما به چه رو دختره این آخه بگه نیست یكي.  میكردم
 !؟ چشه دختره مگه -
ست چیزیش - ست دختري اون فقط نی سم میخواد دلم!  میخوام من که نی  عرو

 ! باشه تموم چي همه
 : اومد حرف به دوستش!  نمیخواست دلش کي!  نشست لبم روي پوزخندي

 ! میكنه ازدواج مادرش ي خواسته به پسري کدوم االن بابا اي -
 هم به گفت پریماه.  بخوره هم به بینشددون که منتظرم فعال واال میدونم چه -

 ! میخوره
 ! بشه همون صالحه چي هر!  بگم چي -

شم که مدتي تمام شون به گو س باالخره.  بود لبم روي پوزخند بود حرفا  از تد
 . شده کفري حسابي وثوق خانوم دوست کردم حس.  کشیدم زدن بر

سورارو  كرف این به میگرفتم فال که همینجور.  کردم شروع و چیدم میز روي پا
 خدا نم مگه! ؟ کنن ثابت میخواسددتن و چي گرفتن فال با اینا واقعا که میكردم

 يورق یه اگه که.  بودم دیده آموزش فقط من! ؟ باشم خبر با چي همه از که بودم
 بطشر بود افتاده قهوشددون توي خطي اگه یا.  کنم تعبیرش چیز فالن به اومد

 کنم فكر میشد باعث مشتریام از عده یه حرفاي وقتا بعضي!  اتفاق فالن به بدم
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شان یاد!  میكنم دارم شاقي کار چه  و نگرفت فال که بود ارمني زن یه!  بخیر شو
 دومین براي بابام وقتي.  بود قدیممون هاي اي محله هم از یكي.  داد یاد بهم
 اینكه واسدده داد یادم که بود روزا همون.  بود سددالم 18 همش زندان افتاد بار

 ! مرده یا زندست نمیدونستم حتي االن.  بگیرم فال بیارم در و خرجم
 و نشست روم به رو صندلي روي خودش.  شد تموم وثوق خانوم دوستاي فال

 : گفت
 . اومد در درست گفتي دفعه اون چي هر جون پریماه -
 ! شكر خدارو خب ؟ جدي -
 و بودي گفته تو که چیزي مثل عینا و چي همه و اومد حرف به پسددرم خود -

 . کنم نیت پسرم واسه دوباره اومدم حاال.  گفت بهم
 : گفتم و آوردم در و تارو  هاي برگه

 !؟ دارین پسرتون از عكس -
 !؟ چطور.  نه ؟ االن -
 عكس نخواستی اگه دیگه ي دفعه.  بگیرم و فالش میتونم بهتر عكسش با آخه -

 . بیارین
 . باشه -

 : گذاشتم وثوق خانوم مقابل.  زدم بر و تاروتم ورقاي و دادم تكون سر
 . نینک تقسیم دسته تا دو به و تارو  ورقاي ندارین روش تسلط که دستي با -

 الیيبا هاي برگه روي رو پاییني هاي برگه.  داد انجام و حرفام عینا وثوق خانوم
 نگاهي . بود ملكه تصویر.  کشیدم بیرون کار  یه و بستم و چشمام.  گذاشتم

 براش و میكشددیدم بیرون کارتارو همینطور.  انداختم وثوق خانوم صددور  به
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 عادي قیافش وقتا بعضددي و میرفت هم تو اخماش وقتا بعضددي.  میكردم تعبیر
 . میشد
شون پول شد تموم کارم وقتي ساب و فال  . دادم لم مبل روي.  رفتن و کردن ح
سته ذهنم شیم.  بود شده خ سم دیدن با خورد زنگ گو صبي فرهاد ا  جواب ع
 : دادم

 ؟ نمیداري بر سرم از دست چرا -
 . بزنم حرف باها  میخوام پایین بیا -

 انتوم اولین سریع.  بود بعید کار این فرهاد از.  کرد قطع و گوشي و گفت و این
 مقیاف به آینه تو نگاهي نیم حتي. پوشددیدم و اومد دسددتم جلوي که روسددري و

 در پر وپت با.  بود نشسته ماشین تو فرهاد.  بیرون زدم خونه از سریع.  ننداختم
 : گفتم بشینم اینكه بدون و کردم باز و ماشین

 ؟ فهمیدي میري اینجا از االن همین -
 . بشین بیا -
 . ندارم باها  کاري من -
 ! بشین بیا.  میرم همیشه براي و میزنم و حرفام من -

ستم!  داره شكر جاي بیرون بره زندگیم از که همین.  کرد نرمم حرفش این ش  ن
شین.  کنارش  نزدیك پارك یه جلوي.  بودیم ساکت جفتمون.  داد حرکت و ما

 منم.  رفت پارك وسددط نیمكت یه سددمت به.  شدددیم پیاده.  داشددت نگه خونم
 . میرفتم دنبالش
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ست نیمكت روي ش صله با من.  ن ستم دیگه طرف یه فا ش  نپایی و سرش.  ن
ستاش به و بود انداخته  ردممیك سعي.  کردم نگاه و اطرافم یكم.  میكرد نگاه د

 قتطا نتونسددتم باالخره!  میكرد کالفم سددكوتش این ولي.  نكنم توجه بهش
 : گفتم بیارم

 ؟ بدي تحویلم سكو  که اینجا آوردي و من -
 : مگفت و شدم بلند جام از.  میرفتم در کوره از داشتم دیگه.  نداد بهم جوابي

 . کنم نگا  اینجا بشینم ندارم وقت من -
ستم شم رد جلوش از میخوا ستم مچ که ب  تمدوخ پایین به و نگاهم.  گرفت و د

شماش تو.  میكرد نگاهم و بود گرفته باال و سرش شك چ  راچ.  بود زده حلقه ا
شكا این سي هیچ ا شدم ناراحت چرا! ؟ آورد نمي وجود به دلم تو رو ح ! ؟ نمی
 !؟ بود گرفته حرصم ازش بیشتر چرا

 : گفت.  بود افتاده چشماش توي اشك ي حلقه ولي بود هم تو اخماش
 . میگم.  بشین -

ستم جام سر دوباره حرف بدون ش ستام.  انداختم پام روي و پام و ن  مه تو و د
 . دوختم چشم بهش منتظر و کردم قالب

شید عمیق نفس تا چند ست انگار.  ک شتر میخوا  نكنه هگری من جلوي این از بی
سته چرا.  میومد بدم ضعیف آدماي از!  ش  دمیكر گریه من جلوي زنا عین بود ن
 : اومد حرف به باالخره.  زدم پوزخند ؟ بسوزه دلم داشت توقع! ؟
 ؟ درسته.  نمیخواي و من تو -
 مد  همه این! ؟ رسیدي نتیجه این به تازه واقعا ، اوفدددددددددددددددددددد -

 . بیرون برو زندگیم از.  نمیخوامت که گفتم
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 !؟ چرا -
 مببین نمیتونم چون.  نمیخوام طوالني ي رابطه یه چون.  ندارم دوسددت چون -
 ! میگیره ا  گریه راحت انقدر چیزي هر سر که ضعیفي انقدر تو

 : کرد اشاره بود کرده باز راه هاش گونه روي حاال که اشكاش به زد نیشخند
 !؟ ضعف میگي اینا به -

 : گفتم و کردم پوفي
 ! داره اي دیگه اسم که نگو -
 نينمیك درك رو یكي احساسا  که متاسفم.  نداري عاطفه که متاسفم برا  -
! 

 : شدم بلند جام از و گذاشتم ب*غ*لم زیر و دستام.  بود سرد هوا
 . خونه برگردم میخوام سردمه من -

 : گفت داد فشار محكم و بازوم و شد بلند جاش از عصبي اونم
 همتوج بهش حتي تو و دارم دوست میگم بهت من.  نباش احساس بي انقدر -

 نداري؟ قلب مگه ؟ نیستي دختر تو مگه! ؟ نمیكني
 ؟ نفهمیدي و این هنوز.  نیستم دختري هر مثل من -
 . شد خارج عصبي حالت از
 . طرفت اومدم که فهمیدم داري فرق همه با فهمیدم چرا -

ستم ستش تو از و د شیدم بیرون د ستم.  ک شق حرفاي این از چرا نمیدون  والنهع
 : گفتم کالفه میشد چندشم

 ! نمیاد خوشم حرفا این از بسه -
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ست تو ؟ سختي انقدر چرا تو - شته زندگي یه نداري دو شي دا  سهوا فقط با
 ؟ خود 

 . خودمه واسه فقط زندگیم االنم من -
 . کنه حمایتت که یكي.  باشه توش مرد یه که زندگیه منظورم نه -
 مرد یه اگه.  زندگیم تو مردم پا یه خودم من.  نمیخوام حمایتي هیچ من ببین -

 ونا نه!  سددر باال آقا میشددده گر حمایت جاي به اونوقت بیاد زندگیم تو دیگه
 . سرو باال آقا اون نه میخوام رو زندگي

 : دادم ادامه درمونده بعد
ست توام خدا تورو - ستم تو ي تیكه من بابا.  بردار سرم از د  چه و من آخه.  نی
 و مانما به ببري و من میشدده رو  تو اصددال! ؟ تهران سدداز برج بهترین پسددر به

 !؟ باشه من مثل یكي عروسشون میشن راضي اونا اصال ؟ کني معرفي بابا 
 : گفتم بده جوابي اینكه از قبل.  بود کالفه

 فراموش من.  میان گیر  بهتر آدماي خیلي.  هسددتي خوبي پسددر تو فرهاد -
 . بشم باید یعني.  میشم

 شمچند دوباره.  کنه گریه زار زار تا بود آماده و بود گذاشتم سرش رو و دستش
 مسخره جوك چه! ؟ کنه حمایت من از میخواست اون.  ضعف همه این از شد
 : رفتم جلوتر!  اي

 ستمه سنگي و سخت انقدر تو قول به یعني.  ندارم دوستت من.  فرهاد ببین -
 به یزيچ زندگیم تو.  بشم متعهد بهت نمیتونم من.  باشم نداشته احساسي که

 اهسی چهرم خیلي شاید.  نیستم خوب من.  نداشته وجود وقت هیچ تعهد اسم



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 اطرخ به.  کنیم تموم و چي همه بهتره.  داري انتظار تو که باشه چیزي اون از تر
 ؟ باشه.  جفتمون

 : گفت و کرد من من!  ملتمسانه.  کرد نگاهم
 ؟ نیست راهي هیچ یعني -

 : کردم باز دوباره و بستم و پلكام ثانیه چند
 . بشه تموم باید.  فرهاد نیست راهي هیچ -
 . بخواي تو جور هر باشه -
 . میكني تشكر ازم روز یه -
 . . . دوستت من.  نشو دیوونه -

 : گفتم سریع بگه چیزي نذاشتم
 . دیگه برم بهتره خب خیلي -
 ! میرسونمت ؟ تنها -
 باشي موفق هستي جا هر.  نیست راهي پیاده.  خونمه نزدیك.  میرم خودم نه -
. 

 زده بختم به لگد.  برداشددتم قدم آروم آروم.  بگه اي دیگه چیز تا نكردم صددبر
 بدم لتشكی خانواده یه و زندگیش وسط بندازم و خودم میتونستم شاید! ؟ بودم

. 
شیدم عمیقي نفس  زا و خودم!  خریته!  نه.  میومد بیرون دهنم از سرما بخار ک
شیده ذهنم دوباره! ؟ بود چش زندگیم مگه! ؟ چاه تو بندازم چاله  سمت شد ک
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 زمان فقط.  میتونم که میدونسددتم.  میكردم رامش و اون جوري یه باید رامین
 ! بود حل بقیش.  میخواستم

 احسدداس رفته بیرون زندگیم از فرهاد که حاال.  نشددسددت لبم روي نیشددخندي
 عاواق من.  بود فرهاد با حق شاید.  شده برداشته دوشم روي از باري یه میكردم

 ! نداشتم احساس
***** 

 : گفتم تاکسي راننده به رو
 . میشم پیاده جا همین من آقا -

ساده ساناز ي کوچه سر راننده  کنارم که مردي به توجه بي و کردم باز و در.  وای
 یادهپ ماشین از میكرد فرو من پاي و شكم تو و آرنجش مد  تمام و بود نشسته

 . بستم و در و برداشتم و خریدم هاي بسته.  شدم
 این از همیشددده.  انداختم بود روم به رو که طوالني و پهن ي کوچه به نگاهي

.  منمیرسدید خونه به میرفتم چي هر انگار.  بودم متنفر سداناز ي خونه قسدمت
سته ست به و خرید هاي ب شیم تا کردم کیفم تو و سرم و دادم چپم د  یداپ و گو

 ودمب شددده کالفه.  نمیكردم پیداش ولي میشددنیدم و زنگش بلند صددداي.  کنم
 : کردم زمزمه لب زیر.  بودم ریخته هم به و کیف کل تقریبا.  دیگه

 !؟ کجاست پس لعنتي -
 نم ولي.  شددد قطع گوشددي زنگ که میریختم هم به و کیفم محتویا  عجله با

شتن بیخیال شدم گ شیه تو که همینطور.  ن  توي مسر میرفتم راه خیابون ي حا
شین بوق خراش گوش صداي با که بود کیفم ست ي همه و اومدم خودم به ما  هب

 . افتاد دستم از ها
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سته روي نگاهم صبي.  بود افتاده زمین روي حاال که بود هایي ب  رمس.  شدم ع
 تر دبلیو ام يب دیدن با.  بكنم ماشین ي راننده نثار بیراهي و بد یه تا گرفتم باال و
 تجربه ! کنم ناراحتي ابراز تر مودبانه یكم دادم ترجیح بود روم به رو که تمیزي و

 ! گذشت الكي نباید باالیي مد ماشین هیچ کنار از که بود کرده ثابت بهم
 : گفتم و کشیدم هم تو و اخمام.  نمیدیدمش و بود ماشین توي هنوز راننده

 !بزني؟ بوق ها پیاده عابر پاي جلوي درسته ؟ وضعشه چه این آقا -
 بود هم تو اخماش اونم.  شد پیاده ازش جوون پسر یه.  شد باز راننده طرف در
 کجا که نمیومد یادم میكردم فكر چي هر ولي.  میزد آشددنا شددد  به قیافش. 

 : اومد حرف به باالخره.  دیدمش
 ! نماشی زیر بودي رفته بودم نزده بوق.  خیابون تو میومدي داشتي خانوم -

سته تا شدم خم  تا ردنك حرکتي حتي.  بردارم و بود افتاده زمین روي که و هام ب
 : گفتم شدم حرفا این و تجربه بیخیال.  شدم کفري.  کنه کمكم

 ! طرفي اون میگرفتي و ماشینت فرمون یكم.  پهني این به کوچه -
 : گفت و زد پوزخندي

 ! کنین آمد و رفت اونجا از ها پیاده شما که.  وقتاست همین واسه رو پیاده -
شم سواره کالس!  پررو چه صله!  میذاره بودن شتم رو دعوا و بحث ي حو .  ندا

 بد ي همه میخواسددت.  نداشددت حسددابي و درسددت اعصدداب یارو این انگار
 : گفتم لب زیر بهش تفاو  بي.  بیاره در من سر خلقیاشو

 ! بگیره آروم روحش تا بگم ببخشید یه منتظره -
 : گفت رفت هم تو بیشتر اخماش
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 ! گفتین چي نشنیدم -
 : گفتم و زدم پوزخندي

 ! میرم اهر بعد برین شما میكنم صبر من.  بشین رد بفرمایید.  نگفتم هیچي -
 : گفت مینشست قیمتش گرون ماشین توي که همینجور

 ! بگیري ملتم وقت نمیخواد برو رو پیاده از -
صباني شینش و داد گاز.  نگفتم چیزي ولي شدم ع  اج از زیادي صداي با ما

 چي هر لعنتي.  انداختم کوچه ي ادامه به و نگاهم و کردم پوفي.  شدددد کنده
 . نمیشه تموم میري

 یه.  ردمک پیدا کیفم توي از باالخره و گوشددیم.  رفتم رو پیاده سددمت به بار این
ر کیفم توي و گوشدي تفاو  بي.  داشدتم رامین از کال میس  و قدمام و دادم سدُ

 . برداشتم تر تند
 ارث بهش شددوهرش مرگ با که اي خونه.  رسددیدم سدداناز ي خونه به باالخره
 واسه!  زني نه داشت بچه نه شوهرش که میكرد شكر خدارو چقدر!  بود رسیده

 و میگرفت مهموني!  میكرد راني حكم مرحوم اون ي خونه توي راحت خودش
 بخت اون تن داشت کاراش این با احتماال!  میاورد خونش توي و آدم جور هزار

 . میلرزوند گور تو رو برگشته
 یه که داشددت بزرگ خیلي حیاط یه.  شدددم خونه وارد.  شددد باز اي تقه با در

شته خوشگل صندلیاي و میز و تاب گوشش شت کنارشون از.  بودن گذا  و مگذ
 : گفت و کرد بهم نگاهي.  بود اومده ورودي در دم تا ساناز.  شدم خونه وارد

 !؟ بودي خرید سالم -
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ستام شتم گوشه یه و خرید هاي بسته.  بود شده ِسر سرما از د  متس به و گذا
 : رفتم روشنش ي شومینه

 ! خریدم چي ببین.  آره -
 یبعج.  بودم زده زل شددومینه آتیش به منم و میكرد پایین باال و خریدام سدداناز

 هب رحمت صددد! ؟ بودمش دیده کجا لعنتي.  بود آشددنا برام پسددره این ي قیافه
 ! ماهي ي حافظه
 سدلطنتي مبالي روي بود کشدیده من خریداي تو فضدولي از دسدت که سداناز
 : گفت و نشست خونش

 !؟ میكنین چیكارا! ؟ رامین از خبرا چه -
 : نشستم مبل روي و گرفتم فاصله شومینه از
 ! بیاد دنبالم باید ها حاال حاال.  هیچي -
 بهت بیشددتر که بیاي راه باهاشددون بابا! ؟ داري تو که بدیه اخالق چه این -

 ! میماسه
شتم بود افتاده میز روي که ساناز سیگاراي بین از سیگار یه .  زدم شآتی و بردا

 : گفتم میفرستادم هوا به و دودش که همینجور
 ! باشه خود  کار به سر  تو.  دیگه نمیفهمي -

 : گفت و شد بلند جاش از ساناز
 . مبخوری بیاره چیزي یه بگم دختره این به برم من.  بكن میخواي غلطي هر -

 تیجهن به کمتر میكردم فكر چي هر.  رفتم فرو فكر به دوباره من و رفت سدداناز
سیدم شمم.  گردوندم خونه دور تا دور و نگاهم کالفه.  میر  هک افتاد جایي به چ
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 از.  بودم م*س*  شددب اون چقدر.  بودم دیده و رامین سدداناز مهموني شددب
 یه یهو.  زدم سددیگارم به اي دیگه پك.  بودم نیومده خونش دیگه شددب همون
 ! زد جرقه ذهنم تو چیزي

 ور افتادم یهو.  میرفتم راه خودم واسه کوچه تو داشتم شب.  بودم م*س*  من
سر یه.  شد ظاهر جلوم دبلیو ام بي یه!  زمین  ینهم شبیه چقدر خدایا.  بود پ
 ! بود خودش اصال آره!  بود همون ماشینشم حتي!  بود امروزیه پسر

 سیگاري جا شد رد کنارم از ساناز.  بودم شده خیره نقطه یه به مبهو  و ما 
 : گفت و گذاشت کنارم میز روي رو
ستته که اي وامونده اون - سیگاري تو بتكون رو د ست با و خونم داري جا  رخاک

 ! میكني یكي
 : گفتم و انداختم جاسیگاري توي همینجور و سیگار.  اومدم خودم به
 ؟ باشه داشته دبلیو ام بي که دارین اي همسایه ساناز -

 : گفت و زد پوزخندي ساناز
 ! دبلیوهه ام بي از پر اینجا! ؟ خورده تكون مخت -

 هی همین شهر کل تو مگه.  نمیشناسه که معلومه خوب.  ندادم ساناز به جوابي
 !؟ داره دبلیو ام بي که نفره

 : اومد حرف به نمیگم چیزي دید که ساناز
 ؟ پرسیدي رو چیزي همچین چرا حاال -

 : برگشتم سمتش به گنگ و گیج
 . گفتم همینطوري هیچي! ؟ ها -
 ! میزني مشكوك -
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 میز روي از شددیریني یه و کردم دراز و دسددتم.  گذاشددتم جواب بي و حرفش
شتم شت.  شد من حرف بیخیال هم ساناز.  خوردم و بردا ست از دا  رامین دو
.  دهکر جورش رامین میگفت.  بود شددده دوسددت باهاش تازگیا انگار.  میگفت

شت دیگه سرم شید سو  دا شم و میزد حرف وقفه بدون.  میك سره از هم  پ
 که بود شب 7 ساعت حدوداي.  بودم ساناز پیش ساعتي 2.  میكرد تعریف

 يخداحافظ باهاش.  گرفت آژانس برام سددداناز.  خونه برگردم گرفتم تصددمیم
شین سوار و کردم شمم کوچه کل تو.  شدم ما شكي دبلیو ام بي یه دنبال چ  م

 به و گرفتم بیرون از و نگاهم سددرخورده.  نبود ازش اثري هیچ ولي.  میگشددت
 كرف کال.  دادم و جوابش بار این.  بود زده زنگ رامین دوباره.  انداختم گوشددیم

 و ینرام پیش رفت حواسددم تمام و رفت بیرون ذهنم از صدداحبش و دبلیو ام بي
 ! حرفاش

 سوم فصل
صویري آیفون سمت به.  شد بلند خونه در زنگ صداي شتد نیوشا.  رفتم ت  ا

 رو خونه ورودي در.  زدم و کن باز در ي دکمه و خندیدم.  آورد مي در شكلك
شتم باز هم  شغولم.  برسم کارام ي بقیه به تا رفتم خواب اتاق سمت به و گذا

سابي.  بودم خونه کاري تمیز صال بود مد  یه.  بود شده کثیف چي همه ح  ا
 زندگي خونه این توي من! ؟ چي که باالخره ولي.  نمیرفت کار به دلم و دسددت
 . . . رفتارش اون اگه حتي.  بود من ي خونه اینجا.  میكردم

 : میومد سالن از نیوشا صداي.  کردم مرتب رو تختي رو.  کردم پوفي
 !؟ کجایي!  خونه صاحب -
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 هشب لبخندي.  بود بسته و در و بود شده خونه وارد نیوشا.  اومدم بیرون اتاق از
 : رفتم طرفش به و زدم

 . سالم -
 : گفتم کرد سالم ب*و*سیدمش

 . بود شده تنگ برا  دلم چقدر نیو واي -
 : گفت و انداخت مبل روي و خودش

 یتمدلتنگ این ي شیفته من کال.  میزني سر بهم همش.  خونمي همش میبینم -
! 

 : گفتم و نشستم کناریش مبل روي
 ! بود شده تنگ دلم میگم جدي -

 : گفت و پرید جا از سریع بیاد یادش چیزي که انگار
 !؟ پیچوندي مارو چرا پنجشنبه ببینم وایسا -
 : گفت و پیشونیش تو زد آروم دونه یه
 . میرم من بود رفته یادم اصال.  اینجا اومدم افتادم راه که بگو و خر مِن  -

 : گفتم و خندیدم.  بود شده خیز نیم نیوشا
 ! میرم میرم هي کجا!  جا  سر بتمرگ -
 : گفت تعجب حالت با
 ؟ کجاست ریشتریت هشت ي زلزله این.  بودي مودبي مامان که تو -
 : گفتم و خندیدم بود برده کار به آریا براي که تعبیري از
 . مودبي اون به بچم.  مدرسست -
 ! پایین بیا سوسكه -
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 ؟ کرده چیكار  مگه بچم.  نیو بودي ذاتي بد آدم اولش از تو -
 : گفتم جا همون از.  رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از
 ؟ میخوري ترش چایي -
 . میچسبه بیرون سرماي این با حسابي.  آره -

 . شنیدم سرم پشت درست رو نیوشا صداي.  شدم چایي کردن درست مشغول
 و شیك ي آشپزخونه دور تا دور و نگاهش که همینجور.  میشد آشپزخونه وارد

 : گفت میگردوند مدرنم
 . بودن همه! ؟ دیوونه نیومدي پنجشنبه چرا -

 ینا توي بودم نكرده جرا  حتي.  آزمایش جواب.  افتادم پنجشددنبه یاد دوباره
یا یاد!  کنم فكر بهش روز دو تادم آر قدر روز اون بچم.  اف حت چ  از بود نارا

كه باش این ته با بالش نرف مه یه من"  گفتم دلم تو.  کردم پوفي.  دن  تو ردد عال
 ! "؟ میفهمتشون کي.  زندگیمه

 النس سمت به که همینطور سیني توي گذاشتم و ریختم فنجون توي رو چایي
 : دادم جواب میگشتم بر
 ! اومد پیش برام کاري.  نشد -
 !؟ یهو -

 : میكرد نگاهم مشكوك.  سمتش برگشتم
 ! خودتي خر -
 ! نكن فضل اظهار انقدر بخور و چاییت بشین بگیر -

 . نشست نیوشا
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 ؟ چطوره پدرام حال راستي -
 : گفت شد باز نیشش میداشت بر و چاییش فنجون که همینجور

 . خوبه خیلي -
 : گفتم گرفت خندم اختیار بي
 ! اومد خوشش چه!  و لوچت و لب کن جمع -
 ! بخواد دلتم -

ید لبم رو خنده  ذوق با همراه لبخنداي این از دلم.  میخواسدددت دلم.  ماسدد
 : تمگف حالت همون تو رفتم آریا اتاق سمت به و شدم بلند جام از.  میخواست

 !؟ خوبه مامانت -
 ! بشین بگیر بیا ؟ رفتي کجا.  بپرس هي حاال.  خوبن همه بابا آره -
 . کنم مرتب رو آریا اتاق بذار.  االن میام -
 ! داري خونه خانوم چه!  اوهو -
 ! دیدي و کجاش -
 : گفتم و اومدم بیرون اتاق از
 ؟ هستي ناهار -
 . خونه میاد ناهار پدرام.  برم باید نه -
 . خب اینجا بیاد بگو بزن زنگ یه
 !؟ خونه میاد ناهار شوهر  مگه -

 : گفتم! ؟ میدیدم و شوهرم من شبا نصف از غیر مگه! ؟ شوهرم
 . بیاد میزنم زنگ فوقش -
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 و مبزن حرف باهاش بودم نتونسددته هنوز حتي من.  نكنه قبول میكردم خدا خدا
 دعو  مهمون خود سددر بگم بزنم زنگ حاال.  بگم و آزمایش ي برگه جریان

 !؟ خونه بیا پاشو کردم
 : گفت سریع نیو
 اومدم.  خونه دارم ناهار من.  میفته زندگیش و کار از هم خدا بنده اون بابا نه -
 . برم و ببینمت سر یه

 : گفتم و مقابلش نشستم
 ؟ بود خبر چه پنجشنبه -

 شده چیزي شاید.  کرده مكث میكردم احساس.  کرد مزه مزه و چاییش از یكم
ست که بود شتم و چاییم!  بگه نمیخوا .  تمدوخ نیو به و نگاهم همینطور و بردا

 : گفت و آورد پایین و فنجون
 . یعني چاییم این عاشق من پریماه -
 ! نیو -

 : گفت و انداخت بهم و نگاهش
 !؟ ها -
 ؟ بود خبر چه پنجشنبه میگم -
 و پاشددیدیم و خوردیم اومدن همه.  هیچي ؟ باشدده میخواسددتي خبري چه -

 ! همین.  خندیدیم
 !؟ مطمئني -
 . بابا آره-
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 ! بگي میخواي چیزي یه میكنم حس چرا پس -
 ! میكنه اشتباه حست -
 ! میگي بهم باالخره که تو -
 ! نمیگم -
 ! هست چیزي یه پس -
 ! بشه باز موقع بي که زبوني به لعنت -
 . بگو -
 پري بیخیال -
 نیو بگو -

 بي ! نه یا بگه که خودش با میرفت کلنجار داشت انگار.  کرد دست دست یكم
ست نیو که بود شده چي.  بزنه حرف تا بودم منتظر صبرانه  در هیچي نمیخوا
 !؟ بود شده ساکت امروز انقدر نیو بود شده چي ؟ بگه موردش
 : گفت و کشید عمیقي نفس.  شد تموم رفتنش کلنجار باالخره

 ! برگشته رامین -
سم سا شته ؟ رامین!  بود سردرگمي و بهت بین چیزي اح ستنمیت!  نه! ؟ برگ  ون

 ! باشه داشته واقعیت
***** 

 : دوختم رامین به ماشین ي پنجره از و نگاهم و شدم خم بستم و ماشین در
 . امشب گذشت خوش مرسي -

 از . بود دوخته جلو ي شیشه به و نگاهش و میگرفت ضرب فرمون روي کالفه
 : گفت پوزخند با شدش کلید دندوناي بین
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 ! باال بیام نكني تعارف وقت یه خدا تورو -
 : خندیدم

سایه جلوي - شته ها هم  اینجا بهم خونه صاحب اینكه از همینجوري اینا.  ز
 ! خونه تو ببرم پسرم خودم با بخوام که برسه چه!  ناراضین داده اجاره رو
شیني شب یكم من ي خونه میرفتیم.  شبه 12 ساعت تازه -  ناال.  میكردیم ن

 ! رفتنه خونه وقت چه
.  دادم بیرون و نفسددم.  دید نمي و من.  وایسدددادم صددداف و زدم نیشددخندي
 اینكه از!  چي یعني سددابیدن هم رو دندون و دلخوریا و حرفا این میدونسددتم

 و من بار 4 حاال تا اینكه از!  میشدده کفري نمیذارم اختیارش در و خودم راحت
صیبش که چیزي تنها و بیرون برده ستم که بوده این شده ن ضیهن بگیره و د !  ارا

 يکالفگ از صورتش.  گذاشت ماشین سقف روي و دستاش و شد پیاده رامین
 : گفت و کرد هم تو و اخماش.  بود شده جمع

 ! نبودما صبور انقدر حاال تا دختري هیچ مقابل در من ببین -
 . کشیدم هم تو و اخمام

 . نكردم که مجبور  نباشي صبور میتوني! ؟ چي که -
 ستهنش لبام روي ناخواسته که پوزخندي با و کردم جا به جا دستم روي و کیفم

 : کردم بهش نگاهي بود
 . بخیر شب -
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 چه.  شدددم خونه وارد و آوردم در رو خونه کلید.  شدددم دور ازش توجه بدون
 من کنه گم زندگیم از و گورش مثال کرده فكر!  میذاره سددرم صددبوریشددم منت

 ! باطل خیال زهي!  میشه چیزیم
 ازب صداي کردم رد که و اول طبقه هاي پله راه.  رفتم باال ها پله از و بستم و در

 . پایین بردم ها نرده بین از یواش و سرم.  شنیدم و اول طبقه ي خونه در شدن
 ها پله راه به نگاهش و بیرون بود اومده خونه از آروم که دیدم رو همسددایه زن
 ! بود

 ها پا به این با من داشددت انتظار رامین اونوقت.  نشددسددت لبم رو پوزخندي
 . چرخوندم خونه قفل توي و کلید و کردم پوفي!  خونم بیارمش

 خودم و کردم عوض و لباسام.  رفتم اتاقم سمت به راست یه و شدم خونه وارد
 دلم خونه بودن خالي و سددكو  همه اون از.  انداختم همیشددگیم مبل روي و

ند.  کردم روشددنش و برداشددتم و تلویزیون ریمو  هدف بي.  گرفت ند ت  ت
ناالرو لب و توجهم هیچي.  میكردم رد کا  خاموش و تلویزیون.  کرد نمي ج

 دي سددي رفتم ضددبط سددمت به.  بود 12:30 انداختم سدداعت به نگاهي کردم
نگ گارو یكم و گذاشددتم توش و آه  آهنگ باالخره تا کردم عقب و جلو آهن

شپزخونه سمت به و کردم کم و صداش.  کردم پیدا و دلخواهم  . افتادم راه به آ
ست رامین  شده شبگرد آدماي عین!  نبود خواب وقت که شب 12 میگفت را
 لحظه چند.  کرد خوندن به شدروع خواننده.  رفتم جوش قهوه سدمت به.  بودم

 !؟ نداشت فرق برام نمیگرفت خبر ازم رامین اگه واقعا.  کشیدم کار از دست
 باهاشددون جنگیدن که بود آدمایي اون از.  میومد خوشددم سددختیش سددر این از

سابي شغول دوباره.  میداد حال ح  مهم برام نگیره خبر اگرم خب.  شدم کار م
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ست  تراح که یكي.  بخوره گول تر راحت که یكي.  دیگه یكي سراغ میرم.  نی
 شتنمیگذ خوش بهم االن ي اندازه به اونجوري که درسته!  کنه بپاش و بریز تر

 ! بود بیكاري و بودن تنها از بهتر خب ولي
 دوسددت مبل روي دوباره و ریختم مخصددوص لیوان توي.  شددد حاضددر قهوم

 میخوردم اینم نبودم خواب بي که نه.  خوردم و قهوم از یكم.  دادم لم داشددتنیم
 ! بپرونه و خوابم کال که

.  میداد نشددون و 12:45 کردم نگاه سدداعت به متعجب.  خورد زنگ گوشددیم
 مگه . زدم نیشخندي.  افتاد رامین اسم به نگاهم.  رفت گوشي سمت به دستم
 : دادم جواب جدي خیلي و کردم جمع و نیشخندم ؟ بشه من بیخیال میتونه

 ؟ میشي محترم لیدي یه مزاحم شب نصف چرا -
 ! حالیه چه در محترم لیدي این ببینم میخواستم -
 !؟ محل مفتش یا وصیشي وکیل شما -

 : خندید
 ! اصال فضولم کن فكر -
 ! پروندیم.  بودم خواب!  نیست شكي که اون توي -
 ؟ شب موقع این ؟ خواب و تو -
 ! بخیر شب!  ها شبه نصف 1 ساعت اینكه مثل -
 !؟ میكني َدَکم داري -
 ؟ نداري خواب -
 ! زده مسر به خوابي بي امشب کني بیرون سر  از و خواب فكر توام بهتره نه -
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 و  خود.  بخواب بگیر برو ؟ دلقكتم مگه ؟ کنم سرگرمت باید من اونوقت -
 ! بره مي خوابت تر راحت بده تكون تكون

 : گفت بود توش خنده که لحني با.  خندیدم
 ؟ پریماه! ؟ آخه بخنده کي نخندي تو!  بخند -
 ؟ هوم -
 ! ندارم تنهایي همه این به عاد  من!  کني مي تا بد داري باهام -
 ! فهمیدم و خوابیت بي دلیل!  صحیح -
 ! باشي تلفن پاي نباید تو االن -
 !؟ باشم کجا باید پس -
 ! کنارم!  من ب*غ*ل تو -
 ! گلو  تو نپرم وقت یه -
 ! بدم قورتت بلدم نترس! ؟ آخه بگم باید بار چند و حرف یه -
 ؟ زدي چیزي -

ید ند ته یكم بود معلوم.  خ قدر نه ولي.  م*س*  حرفاش روي کنترلي که اون
 . باشه نداشته

 ! بشي پیكم هم نیومدي که تو آره -
 ! وقتش به باشه -
 ؟ بزنم صابون دلم به ؟ میدي وعید وعده داري -

 : گفتم و زدم نیشخندي
 ! نگفتم چیزي همچین -
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سهاش صداي به و خوردم و قهوم از یكم  کرد مكث لحظه چند.  دادم گوش نف
 : گفت باالخره و
 ! کم کم میشم هوایي دارم بخواب برو -

 : گفتم زدم قهقهه
 ؟ میكني چیكار بشي هوایي -
 ! خونت دم اومدم پاشدم دیدي یهو -
 ! تو بده را  که کیه بیا تو -
 ! بخیر شب!  میكني اغفالم داري.  نشو َشر بچه بخواب برو -
.  ردمک قطع و گوشددي و گفتم بخیر شددب بود نشددسددته لبم روي که اي خنده با

 اتاقم سددمت به و گذاشددتم ظرفشددویي سددینك روي و خوردم نیم ي قهوه لیوان
شمام تو خواب کلي لحظه یه توي انگار.  رفتم  ودمب منتظر فقط انگار!  اومد چ
 ! بگه بخیر شب بهم

***** 
 مانداخت بود نشسته صندلي روي روم به رو درست که وثوق خانوم به و نگاهم

: 
 ؟ ازش آوردین عكس -

 : گفت سریع
 ! میارمش برا  االن.  کیفمه تو.  عزیزم آره -

شیم بین همین.  شدم منتظر و دادم تكون سر شمم.  خورد زنگ گو سم به چ  ا
 ! نداد جواب که نمیشد!  افتاد رامین
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 !؟ رامین بله -
 !؟ جینگول چطوري -

 : خوردم و خندم
 ! نكن صدام اینجوري بگم بار چند -
 ! باشه خداتم از -

 الدنب داشدددت و بود کیفش توي دسددتش هنوز که افتاد وثوق خانوم به نگاهم
 : گفتم میگشت عكس

 !؟ داشتي کاري -
ته آخر ببین!  آره - هت گفتم.  گرفتم مهموني یه هف ید بگم ب مه زا زودتر با  ه

 ! باشم گفته بري ترم دیر بیاي
 . نشت لبم روي نیشخندي

 !؟ بكنم و کار این باید چرا اونوقت -
 ! میشیا حساب مهموني صاحب دختر دوست تو مثال -
 . لحاظ اون از!  اوه -

ست لبش روي لبخندي.  کرد پیدا و عكس وثوق خانوم ش شت و ن  تسم برگ
 صددداي که همینجور و برداشددتمش.  گذاشددت جلوم پشددت به و عكس.  میز

 . برگردوندم و عكس میشنیدم و رامین
 حسددابي دیگه که نه یا هسددت کسددر و کم چیزي بگي بیاي زودتر روز یه اگه -

 . میشم ممنونت
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سته لبم روي که لبخندي ش  به یرهخ متعجب.  رفت بین از عكس دیدن با بود ن
 ي کوچه تو که کسدي عكس شدده اي مسدخره ماجراي چه!  بودم مونده عكس
 ! باشه دستم تو باید االن میگشتم دنبالش اینا ساناز
 : گفتم رامین به گوشي تو سریع

 . دارم کار االن بعدا میزنم زنگ بهت من رامین -
 و مگذاشت میز روي و گوشي.  کردم قطع سریع.  نموندم رامین از جوابي منتظر
باره  تو!  دبلیوییه ام بي یارو همون بود خودش خود.  شددددم خیره عكس به دو
 ! بودم کرده پیداش زمین رو حاال میگشتم دنبالش آسمونا
ست.  کرد صاف و صداش وثوق خانوم  حق خب.  بیاره خودم به و من میخوا

شت سرش عكس به خیره ساعت یه دا صفه لبخند!  بودم مونده پ  يا نیمه و ن
شین از و ذهنم.  دادم تحویلش سرش ما ست بتونم تا کردم دور پ سابي و در  ح

 يخاص چیز چندان شاید.  میشد پسرش درگیر ذهنم مدام ولي!  بگیرم و فالش
 باعث وثوقه خانوم مادرش اینكه و تصددادفي برخورد بار دو همون ولي نبود هم

شد شم متعجب می ست چي همه چرا که بود جالب برام.  ب ست به د  داده هم د
 . بشه سبز من زندگي راه سر پسره این تا

 ي لحظه.  گرفتم و فالش عكسدش روي از پاسدور و قهوه با میتونسدتم جور هر
ست به بعد و انداختم عكس به نگاه نیم یه آخر  راینجو.  دادمش وثوق خانوم د
ندگیش از دختره اون بود معلوم فالش از که ته بیرون ز  وثوق خانوم!  بود رف

سابي شحال ح  زندگیش وارد اتفاقي که دختري اون ببینه تا بود منتظر و بود خو
 ! همینطور منم!  کیه میشه
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 و زدم زنگ بهش سددریع.  شدددد تنگ نیو براي دلم یهو مشددتریام رفتن از بعد
 خونمه راه تو گفت چون داشت راه هم به دالمون انگار.  کردم هماهنگ باهاش

. 
 ولط چیزي.  موندم نیو منتظر و کشیدم خونه گوش و سر به دستي یه خوشحال

 کرد جدا خودش از و من.  ب*و*سیدمش و کردم ب*غ*لش.  اومد که نكشید
 : گفت خنده با و
 کردي مالیم تف کن ولم.  ندیده ساله صد و من انگار میكنه رفتار جوري یه -
. 

 ! کنم ب*و*سش اینجوري من خداشه از رامین.  باشه خداتم از -
 از و کاپشنش و مینداخت مبل روي و کولش که همینجور و پرید باال ابروهاش

 : گفت آورد مي در تنش
 !؟ جدید آدم.  روشن چشمم! ؟ دیگه کیه رامین -
 ! فرندمه بوي!  جدیده تقریبا اي -
 ؟ اینجوریاست اِ  -

 با یون!  بود گرفته خندم فرند بوي لفظ از خودم.  خندیدم و نشددسددتم مبل روي
 : گفت مصنوعي اخم

 یكي نوبت حاال ؟ شد َدك بخت بد فرهاد ببینم!  حیاییه بي چه!  دختر نخند -
 ؟ دیگست

 ! داره فرق این -
 تو نمیفهمم من!  میگي و همین همه سددر تو ؟ فرقي چه!  خود  جون آره -

 ! برسي چي و کي به تهش میخواي
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 . نیست ِول و ُشل و لوس این.  دیگه داره فرق داره فرق میگم -
 !؟ بودن بقیه -
شدن ُشل سریع.  دیگه آره - شیدن سریع.  می  ونقرب خط تو میزدن و کنار میك

 ! بیاره باال میخواست دلش آدم.  صدقه
 ! تجربه پدر بسوزه -
 ! کن مسخره هي حاال -
 تو.  کردي تفریح یارو این با هم حسدددابي و اومدیم! ؟ چي که تهش حاال -

 !کني؟ شوهر نمیخواي
 که همینجور زدم بشددكن و شددددم بلند جام از.  گرفت خندم شددوهر لفظ از

 : میگفتم و میدادم تكون و خودم الكي میخندیدم
 من داره سددودا هزار و سددر یه.  نخواسددتم سددفر بي یار نخواسددتم سددر باال آقا -

 ! نخواستم دردسر
 : گفت و خندید نیو
 . بشنوه دلت از خدا -

 توي از رو میوه ظرف.  رفتم آشددپزخونه سددمت به میزدم قهقهه که حالي در
 : گفتم و آوردم در یخچال

 ؟ کنم دوست تو با هم رو یكي میخواي -
 !؟ آخه حرفام این اهل من!  مار زهر -
 ؟ میكني سر تنهایي چجوري واقعا!  که نمیخواد بودن اهل -
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 کجا از.  داره عواقب بعدا میكني االن داري تو که کارایي این.  نمیفهمي تو -
ستي و خورد سنگ به سر  وقت یه شاید معلوم  چجوري.  کني شوهر خوا

 !؟ بگي بهش رو چیزا این میخواي
 . میمونم هستم که همیني!  نمیخوره سنگ به سرم من

شا شید عمیقي نفس نیو سف با و سرش و ک  يرو رو میوه ظرف.  داد تكون تا
 . گذاشتم میز

 ! نكن گوش حاال.  زدما حرفارو این بهت من کي ببین -
 . بگو خود  از ؟ خبر چه.  بابا بیخیال -
 . . . همش منم.  هیچي واال -

 : پرسید تعجب با.  کرد قطع رو نیوشا حرف خونه زنگ صداي
 ؟ بازم داري مشتري -
 ! کیه ببینم وایسا.  بیاد نبود قرار کسي.  نه -

 : گفتم و برداشتم و آیفون گوشي
 ؟ بله -
 . بزن و در سالم -

 رو ورودي در و زدم و کن باز در ي دکمه دل دو.  دادم تشخیص و ساناز صداي
 : گفت پرسشگر نیوشا.  گذاشتم باز هم

 ؟ بود کي-
 دهشدد تنگ نیو براي دلم طرفي از.  نمیمونه اونجا سددانازه بفهمه اگه میدونسددتم

 و سدداناز که نمیتونسددتم هم دیگه طرف از بره زودي اون به نمیخواسددتم و بود
 . گذاشددتم جواب بي بود کي پرسددید مي دوباره که رو نیو سددوال!  کنم بیرون
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 با و انداخت باال و ابروهاش نیو دیدن با و کرد سددالم.  شددد خونه وارد سدداناز
 : گفت زد پوزخند تمسخر

 !؟ داري مهموني اِ  -
 : گفت شده ناراحت ساناز حضور از بود معلوم که نیو
 . داخل بیارین تشریف شما.  دیگه میرفتم داشتم.  نخیر -

شا با اینكه بدون و تعارف بي ساناز ست نیو سي و سالم یا بده د  نهک احوالپر
ست مبل روي اتاق باالي ش شا.  ن شنش سمت به نیو ست.  رفت کاپ  میخوا

 : گفتم و رفتم کنارش که بپوشتش
 ؟ میري کجا.  نیو نشو بچه -
 . نیام که داري مهمون میگفتي بهم بود بهتر -

 : داد جواب خودش.  بزنم حرفي نذاشت ساناز
مدم - نگ که و من جاي.  برم و بزنم پري به سددر یه او  فكر منم.  نكردي ت

 ! باشم کرده تنگ تورو جاي نمیكنم
سخر و غیظ با ساناز حرفاي ستم.  بود تم شا میدون  تحمل و ساناز نمیتونه نیو

 دمیكر دیوونشون بودن هم کنار لحظه هر که داشتن عقیده اختالف انقدر.  کنه
 : گفتم نشنوه ساناز که طوري نیو به رو. 
 امشب تو نمیذارم که من.  میره و میمونه یكم ساناز ؟ میري کجا نشو دیوونه -
 ! بشین بگیر پس.  بري اینجا از

 سدداناز روي بدي حالت با و نگاهش.  نشددسددت جاش سددر و کرد پوفي نیوشددا
 : گفتم و کشیدم عمیقي نفس.  انداخت
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 ؟ میخوري قهوه ساناز -
 . بشین بیا بابا نه -

 و بخورم جم کنارشددون از میترسددیدم حقیقتش.  نشددسددتم و اومدم تعارف بي
 این از بیشددتر نمیخواسددتم.  بودن کرده دعوا هم با هم قبال!  بشدده دعواشددون

 ! بشه شكراب بینشون
ستم.  بود سنگین جو شكنم و سكو  جور یه میخوا سر یاد.  ب  وقوث خانوم پ

 : گفتم نیوشا به هیجان با.  افتادم
 ؟ یادته وثوق خانوم پسر نیو -

 : گفت حوصلگي بي با بود شده دمغ ساناز اومدن از که نیو
 ؟ کیه اون.  نه ؟ وثوق خانوم پسر -
 . رندا اي زنجیره رستوران.  داره پسر یه گفتم.  مشتریمه که زنه همون بابا -

 : گفت و اومد لبش رو لبخند نیوشا
 . اومد یادم خب خب -
 : گفتم گرفتم جون نیو لبخند از
 . نمیدونستم و بودم دیده نزدیك از بار دو رو آقا این من -

 : گفت ساناز
 !؟ چیه وثوق جریان -

 : گفت نیوشا.  کردم تعریف و جریان جفتشون براي مختصر
 ! بزني و مخش که شده قسمت انگار -

 : خندیدم
 ! گیره دیگه جاي یه دلش طرف!  دیوونم مگه.  گمشو -
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 : گفت میزد سیگارش به پكي که همینطور ساناز
 ! شدن جدا میگي که تو -
 . بزنم و مخش ندارم قصد من حال هر به.  داره دوستش هنوز البد خب -

 : گفت و زد پوزخندي ساناز
 . نمیدم دست از رو خوبي کیس همچین یه باشم تو جاي من -
 ؟ میاد نظر به خوب انقدر کجاش -

 : گفت و زد ساناز به پوزخندي نیوشا
 ! ندارن موني سیر جوري هیچ بعضیا -

 : گفت حرص با ساناز
 ! بگیرن موني الل نیستن بلد هم ها بعضي -

 : گفتم و حرفشون بین پریدم سریع که میشد دعوا داشت
 . دخترست عاشق خیلي احتماال -

 : گفت و زد سیگارش به پك یه دوباره ساناز
 ؟ هست شكلي چه -
 . قیافش نیست بد -

 : گفت نیوشا
 ! میگفتم چي بهت داشتم همه این.  پري بیخیال -

 : گفتم سریع
 قد و ماشددینش روز اون فقط.  باهاش کنم کاري ندارم قصددد که من.  بابا نه -

 . نیستم نخش تو من وگرنه.  همین.  بود چشمم تو خیلي بلندش
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 : گفت من به رو نیوشا ي گفته به توجه بي ساناز
 كنب تو.  داره که پولم.  باالست و قد خوش میگي.  کني ولش اگه اي دیوونه -

 ! برو و ازش
 . داریا انتظاراتي چه.  موندم رامین با رابطه تو من -

 : گفت و زد اي پلیدانه نیشخند ساناز
 مبعدشدد.  چجوریه ببین نخش تو برو.  نداره که ضددرر!  داره بویي یه گلي هر -

 ! قبلیا اون مثل.  فرهاد مثل.  شو بیخیالش راحت خیلي
 : گفت حرص با نیوشا

صیت و شان تو کارا این ؟ پریماه شدي خل مگه - ست تو شخ  کارا این.  نی
 درسددت و زندگیت.  میخوري رو کارا این چوب آخرش.  نداره عاقبت و آخر
 . کن

 : گفت دوباره ساناز
 ارمد سراغ ازش من که اخالقي اون با.  نیست موندگار تو زندگي تو که رامین -
 زاپاس یه داره اشكالي چه.  دیگه یكي با میره میزنه و دلش وقتي و اینه با روز یه

 !؟ باشه همراهت
 . داد فشار هم رو و دندوناش نیوشا

شید - شه.  خانوم ساناز ببخ سخرتون عقاید می  ؟ نداری نگه خودتون براي و م
 . نیست شما مثل پریماه

 امانج از نیوشا و میكرد وسوسم ساناز.  بودن شده بد و خوب هاي فرشته مثل
 : گفت و شد بلند جاش از ساناز!  میكرد منعم کاري هر
 . امشب کرده قاطي حسابي دوستت این.  برم من بهتره جون پریماه -
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 از خداحافظي بدون.  رفت در سددمت به و ب*و*سددید و گونم.  اومد نزدیكم
شا ستم جام سر.  رفت بیرون نیو ش شا.  ن  بیراه و بد ساناز به و میكرد غر غر نیو

 وت یكم نمیومد بدم.  بود سددداناز حرفاي پیش فكرم ي همه من ولي.  میگفت
 . نبودم دلخوش رامین به زیاد هم طرفي از.  کنم کنجكاوي پسددره اون زندگي

 عدشب هاي وابستگي از چون.  نمیدارم نگه پسرا با رو رابطه زیاد خودمم یعني
 ! باشه داشته زاپاس یه آدم نیست بد ساناز قول به!  میترسیدم

***** 
ساده منتظرم ورودي در جلوي رامین ستاش دیدنم با.  بود وای  دکر باز هم از و د

ستاي دیدن با.  کردم ُشل و قدمام.  شتم تردید شدش باز د شت انتظار.  دا  دا
 اولش خب! ؟ کنم کاري همچین میخواسدددت دلم اصددال ؟ ب*غ*لش بپرم

شد ؟ چي بعدش.  بود ب*غ*ل .  داد انجام الكي رو کاري رامین مقابل در نمی
 . بود پشتش انتظاري و اتفاق یه حرکتي هر

ش باید.  میرفتم کلنجار خودم با من و بود باز دسددتاش هنوز  زا و میزدم َپسددِ
شتم کنارش ستاش بین نه یا! ؟ میگذ شتم و میگرفتم جا د ستاش میذا  دور و د

 !؟ کنه حلقه کمرم
.  شیدک ب*غ*لش تو و من و برداشت جلو به قدم یه.  بودم رسیده بهش تقریبا

شدم متعجب ستم.  ن ستاي از نیتش میدون  دمشنز کنار چرا ولي.  چیه بازش د
 !؟

 صدداف همینجور.  اومد گردنم کنار سددرش و شددد حلقه کمرم دور دسددتاش
 . کنم حلقه گردنش دور و دستم نمیتونستم حتي.  بودم وایساده
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 : اومد حرف به گردنم کنار
 . میاي زودتر گفتم.  کردي دیر چقدر -

.  نبود هم بد خب ولي.  نداشت خوبي حال.  میخورد گردنم به گرمش نفساي
.  بیرون بیام ب*غ*لش توي از باید که کردم احسداس ولي!  خنثي احسداس یه

 بیرون و خودم دسددتاش ي حلقه بین از و گذاشددتم شددونش طرف دو و دسددتام
 لبخند هی بیشددتر ولي.  لبم رو بیاد کننده دلگرم لبخند یه کردم سددعي.  کشددیدم
 ! بزنم تونستم عصبي و دستپاچه

 دزدیدم سریع و نگاهم من ولي.  انداخت چشمام تو نگاه یه شد جدا ازم رامین
 : دادم و سوالش جواب حالت همون تو انداختم پشتش به و
 !؟ دیره نظر  به 7.  میان شب 9 - 8 تازه مهمونا -

 خنده چشدماش تو.  برگردوند خودش سدمت به و چونم و آورد جلو و دسدتش
 . میزد موج

 . میاي زودتر ساعت سه دو گفتم.  دیره من براي -
 : گفتم و دادم باال و ابروم یه
 . وایسادي جلوم ساعته یه.  تو بیام بذار اومدم که حاال -

 شوسایل.  گذاشتم خونش تو پا.  شدم رد کنارش از.  کشید کنار یكم و خودش
سابي سر یه به.  بود شیك ح  در.  دهب خرج به سلیقه انقدر که نمیخورد مجرد پ

 : برگردوندم سمتش به و سرم.  بست رو خونه
 !؟ کیه ي سلیقه اینجا وسایل -
 ؟ خوبه یا بده -

 : گفتم تفاو  بي و انداختم باال و هام شونه
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 ! خوبه -
 ! خودمه ي سلیقه -
 ! نمیاد بهت!  ال ال او -

 : گفت و گذاشت کمرم پشت و دستش.  خندید
 ! دختره یه ي سلیقه!  گرفتي و مچم -
 . سلیقه خوش چه!  خوبه. . .  هوم -
 : گفت و کشیدم اتاق یه سمت به
 . بیار در و روسریت و مانتو اینجا -
 مشكي و سفید ِسِت  اتاق کل.  بود اتاق توي مشكي ي نفره دو و بزرگ تخت یه

 : گفتم و دادم تكون تایید ي نشونه به و سرم.  بود
 !؟ محترمه خانوم دختر همون ي سلیقه هم اینجا -

شونه به و سرش و زد قهقهه سباب از و نگاهم.  داد تكون تایید ي ن سایل و ا  و
 : گفتم و گرفتم اتاق

 ؟ میكني حاضر نوشیدني یه.  تشنمه -
 ! کني کمكم آوردم هم تورو!  سیاه غالم بابا  نوکر -
 ! بده بهم آب لیوان یه -
 . میارم االن.  باشه نموني تشنه اینكه واسه -

 و ستمب و در رفت بیرون که اتاق از.  کردم نگاه و رفتنش و زدم بهش نیشخندي
 که اکيس توي از و بپوشم شب اون بود قرار که لباسي.  آوردم در تنم از و پالتوم

 يقد ي آینه جلوي بعد.  پوشددیدم سددریع و کشددیدم بیرون بودم آورده خودم با
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 هک بودم پوشددیده سددفید ي سدداده پیرهن یه.  کردم نگاه و خودم و وایسددادم اتاق
.  یشدم بسته گردنم دور و میخورد باریك بند تا دو.  بود زانوم روي تا کوتاهیش

شت از ستم ي شونه سمت به کج و موهام.  بود لخت تقریبا کتفم پ  ستهب را
 . بودم ریخته صددورتم روي فر هامم چتري.  بودمش کرده فر حسددابي و بودم

 و مرنگ قرمز رژ کیفم توي از.  کردم پام هم رو رنگم سددفید بلند پاشددنه کفش
 حسابي ات کشیدم پایینم لب روي و باالم لب بعد.  کشیدم لبام روي و برداشتم

 اب رامین.  برگشددتم عقب به شددد باز هوا بي اتاق در لحظه همون.  بشدده پخش
 آب لیوان و اومد تر نزدیك.  موند خیره بهم نگاهش.  اومد اتاق توي آّب لیوان

 . گذاشت آرایش میز روي و
 ممیدونسددت.  بود بینمون محض سددكو .  نگفتم چیزي منم.  کرد نگاهم دقیق

سابي ست یعني.  شده جذبم ح شه که نمیتون صا!  ن صو  و جیغ رژ اون با مخ
 هسددت که چیزي از تر فرم خوش و لبام میگفت بهم همیشدده سدداناز که قرمز

 . میده نشون
 : اومدم حرف به باالخره

 !؟ برده خوابت وایساده -
 : گفت و زد نیشخندي

 . میكردم فكر داشتم نه -
 ؟ چي به -

 : گفت.  کرد مكث یكم
 . قیافت و تیپ این با میدي جفتمون دست کاري یه امشب اینكه به -
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 خودش به تفاو  بي حالت چشددمام!  خوندي کور.  اراده بي و بلند.  خندیدم
ستم.  گرفت شتم شونش رو و د  زا رو فرضي خاکاي و گرد که همینجور و گذا

 : گفتم میتكوندم سفیدش ي مردونه پیرهن روي
 ! نمیتوني.  شرمنده. . .  من دست ولي.  بدي کار خود  دست شاید -

 واسددتمنمیخ یعني.  نمیدادم تله به دم راحتیا این به من.  بود لبم روي نیشددخند
 نزدیك و سددرش گرفت و بازوهام و نشددسددت لبش روي پوزخندي.  بدم که

 کرد صورتم
شت نگه و صورتش قدمي یك توي ساده ثابت.  دا  وردممیخ تكون نه.  بودم وای

.  ودمب منتظر.  میكردم بود افتاده لبام روي حریصددانه که نگاهش به توجهي نه
 . نمیدونستم خودمم ؟ چي منتظر
 میخواست دلم شایدم.  میكنه تموم جا همون و حرکتش این میكردم فكر شاید

صله همون تو.  شد زیاد مكثش.  کنه تموم و حرکتش  و نگاهش اینكه بدون فا
 : گفت بدوزه چشمام به
 !؟ نمیدم دستت کاري هیچ میكني فكر هنوزم -

 در و خودم راحت بود قرار اگه.  پریماه میگن من به.  دادم فشددار هم رو و لبام
 ! ساناز مثل یكي میشدم بذارم کسي اختیار

 ینهس روي گونه نوازش و دستام.  افتاد چشمام تو نگاهش.  کشیدم عقب و سرم
 : گفتم اي عشوه پر لحن با و کشیدم اش

 . پسر آقا خوندي کور -
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 آرایش میز روي از و آب لیوان.  زدم پسددش و کردم وارد اش سددینه به فشدداري
شتم ست با.  خوردم ازش یكم و بردا ش پاك قرمزم رژ که جوري و لبم کنار د  هن

 : گفت نیاورد طاقت باالخره.  میكرد نگاه کارام به دقت با.  کردم تمیز
 باعث !؟ میكنه حریص و آدم بیشددتر زدنا  پس این و رفتارا این میدونسددتي -

 ؟ بگذره از  نتونه آدم میشه
 : انداختم باال و ابروم.  بودم بلد درسارو این ي همه.  میدونستم.  زدم قهقهه

 ! میاي خط هفت خیلي نظر به که تو ؟ میده جواب توام رو کارا این یعني -
.  داره خودش کنار و دختر یه که مرد یه!  مردم یه منم.  قضددیسددت ظاهر اینا -

 ! گذشت از  ساده نمیشه نه! ؟ پیغمبرم پسر بگم داري انتظار
 : کردم کج و سرم.  زدم بهش اي خبیثانه لبخند

 نم.  بگذري ازم سدداده نمیتوني.  بگیریم سدداده نباید.  میخوام و همین منم -
 . نمیذارم

 : گفت و زد نیشخندي
 ! میخوري و بدجنسیت این چوب جا یه.  کن دلبري هي حاال -

یدم حرفش به بازم ند تاق از.  خ مدیم بیرون ا  تا زدیم حرف هم با یكم.  او
 پر جا همه خونش بودم اومده ساناز با که شبي همون مثل دوباره.  بیان مهمونا

 انقدر.  نیومد چشددمم به خونه دکور اول بار چرا که فهمیدم تازه.  شددد آدم از
 ! نداشت تعجب جاي که بود کم خونه نور و بود آدم جا همه
ستش.  نمیخورد جم کنارم از هم لحظه یه حتي.  بود کنارم رامین مد  تمام  د
قه کمرم دور نار و بود حل یدم.  میكرد پچ پچ گوشددم ک  و پسددرا چرا نمیفهم
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شون سي هیچ کارا شت.  نمیكرد ایجاد وجودم تو رو ح شد باورم کم کم دا  می
 ! اعتناست بي همه به که یخي و سرد آدم یه.  احساسم بي که

 گفت گوشم کنار و انداخت باال و ابروهاش هم کنار رامین و من دیدن با ساناز
: 

 ! شدي جور باهاش خوب -
 دهنم به و ویسددكیم لیوان!  بود معلوم کامال صددداش توي حسدداد  هاي رگه

 : دادم جواب حال همون تو و کردم نزدیك
 !؟ میایم هم به -

 : گفت غلیظي لحن با.  کرد تشدید و حسادتش حرفم این
 ! افتاده دنبالت سوخته پا سگ عین بدجور.  بده شانس خدا!  جورم چه -

 : زدم شونش به و دستم انداختم باال و هام شونه
 ! میشه پیدا توام واسه نباش نگران -

.  ودب خوب نمیكرد حساد  وقتي تا که دوستایي اون از ولي بود دوستم ساناز
 مفاصل همیشه!  دشمني کانال میزد سریع میكرد خطر احساس اینكه محض به
 . میكردم رعایت باهاش حدودي تا و

سكي از دیگه یكم ستم تو که وی شت کم کم و بود سوم پیك.  خوردم بود د  دا
 : گفت گوشم کنار رامین.  میشد گرم سرم

 . برمیگردم االن -
 کنار و سرش دوباره ساناز.  شد بلند کنارم از و دادم تكون حواس بي و سرم

 : کرد پچ پچ و آورد گوشم



 117 طالع ماه

 !؟ وثوق پسر از خبر چه -
 که هایي خدمه دنبال چشددم با که همینجور و گذاشددتم میز روي و خالیم پیك

 : گفتم میگشتم میكردن پخش نوشیدني
 ؟ باشه باید خبري چه -
 ؟ نه یا کارش تو رفتي -

 . زدم پوزخند
 ! نیست خطا این تو معلومه طرف.  ندارم کاري باهاش گفتم که من -
 ! خط تو آوردیش خود ! ؟ بود فرهاد مگه -

 اشچشم تو و شیطنت برق سالن روشن تاریك توي.  کردم چشماش به نگاهي
 : خندیدم م*س*تانه.  میدیدم خوبي به
 ؟ میزني جوش که میرسه تو به چي وسط این -
 شدداید دیدي چه خدارو.  میگم خود  واسدده دارم بدبخت!  هیچي! ؟ من به-

 ! نمیشه گرم آبي که رامین این از!  گرفتت اومد شد خر
 : گفتم و دادم تكون ها خدمه از یكي براي و دستم

 . بده بهم دیگه پیك یه -
 : کرد پوفي حرکتم این دیدن با ساناز

باره! ؟ خبرته چه - !  رامیني ي خونه االن ابله!  میكني خفه و خود  داري دو
 ! نیاره سر  مال بال شب آخر

 ! میدونم و خودم حد من!  نترس نمیاره -
 يچ شنیدي رو حرفا این کن ول!  افتادي پا از کامل که وقتي یعني حد  آره -

 ؟ گفتم
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 فعال! ؟ بزنم رو یارو این مخ برم من داري اصددراري چه تو!  سدداناز کن ولم -
 . میكنم کار رامین رو دارم
 . کشیدم سر ضرب یه و ویسكیم پیك

 . کارش تو برو میشنوي من از -
 ! میكنم فكر روش!  حاال -
 ؟ قبول یعني -

 : کردم ریز و چشمام
 !؟ اعجوبه میرسه بهت چي -

 : گفت و خورد یكم بود دستش تو که قرمزي ش*ر*ا*ب از.  خندید
 ! میسوزه برا  دلم!  هیچي -

 : گفتم لبي زیر
 ! بسوزه عمت واسه دلت!  خودتي خر -

.  قوثو پسددر دنبال برم که خوند گوشددم زیر دیگه یكم.  نشددنید و حرفم سدداناز
 میشه که ! افتضاحن سادگي از که پسراست تیپ این از وثوق پسر بودم مطمئن
 چه صالا ؟ مشتریم بهترین پسر نخ تو برم بود درست ولي!  زد گولشون راحت

 !؟ داشت اشكالي
شخندي ست لبم روي نی ش  كرف حتي.  نبودم ساناز کنار شب آخر تا دیگه.  ن

 نخورد از بعد.  بود کنارم رامین مد  تمام.  نكرد پیدا راه ذهنم به وثوقم پسددر
 هوشیار هگذشت شباي به نسبت دادم ترجیح.  نخوردم هیچي دیگه پیك پنجمین

 ! خبره چه اطرافم و دور بفهمم که باشم تر
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 تا و افتادم تختم رو جنازه عین.  خونه برد و من سدداناز بود جور هر شددب آخر
 ! نفهمیدم هیچي صبح

***** 
 ؟ کني رانندگي اتوما  ماشین با بلدي -

 : دوختم ساناز به تمسخر پر و نگاهم
 ! بلدي تو فقط نه -

 : گفت و زد نیشخندي
 ؟ آخه بلدي کجا از -

 : گفتم و زدم پوزخندي
 میگیره یاد و چي همه آدم.  داره هم رو خوبیا این داشتن دار مایه پسر دوست -
! 

 : گفت و خندید
 ؟ میگیري ازشون ماشینم تو جونور -

 منی میكردم تنظیم رو آینه و جلو میكشیدم و ساناز 2 مزدا صندلي که همینطور
 : انداختم بهش نگاهي

نا کردي فكر پس - كه درد به ؟ میخورن دردي چه به ای  و چیزي وقتي این
 . بذارن اختیار  در چرا و چون بدون میخواي

 . میدي درس شیطونم دیگه تو -
 ! میشه دیر برم من دیگه خب -
 . بهم بدي شام باید.  بده خبر کردي تورش!  میكني چه ببینم برو -
 . بدم شام بهت تا باش -
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سه حداقل پررو - شین اینكه وا  کن مهمونم شام یه میدم بهت دارم و نازنینم ما
. 

 . میزنم زنگ بهت.  داره بستگي.  حاال خب -
 ! هاني بگذره خوش.  اوکي -

شت رامین مهموني از اي هفته یه.  افتادم راه و زدم ساناز براي بوق تك  و میگذ
سیده نتیجه این به باالخره  خانوم سرپ دیگه بار یه نزدیك از نمیاد بدم که بودم ر

 ! نیست مهم نداد اگرم.  بهتر چه که داد راه اگه!  ببینم و وثوق
صلي خیابون سمت به و اومدم بیرون کوچه از  خانوم ي خونه آدرس.  روندم ا

 که دوستاش از تا چند و خودش براي و خونش بودم رفته بار یه.  داشتم و وثوق
 گاز لپدا رو و پام کنم فكر چیزي به اینكه بدون.  بودم گرفته فال بودن اونجا

شتم ستم.  گذا  ردهک گل کنجكاویم واقعا یا بود ساناز حرفاي خاطر به نمیدون
سر دنبال برم میكرد ترغیبم شد  به بود که چي هر!  بود  قد و پتی از.  وثوق پ

 جزییا .  تر تیپ خوش ولي بود رامین قد هم.  بود اومده خوشددم هیكلش و
 که بود این مهم!  بمونه یادم بخواد که داشدددت اهمیتي چه.  نبود یادم قیافش

 ! بمونه یادم ماشینش مدل و رنگ
 منتظر و کردم پارك و ماشددین گوشدده یه.  رسددیدم وثوق خانوم ي خونه جلوي
 آوردم پایین و دستم.  میداد نشون و صبح 9 انداختم ساعتم به نگاهي.  موندم

 ودممخ.  باشه رفته بیرون خونه از هنوز نكنم فكر.  گرفتم ضرب فرمون روي و
 ! توانستنه خواستن ولي!  بشم نزدیك بهش میخوام چجوري نمیدونستم
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ستم.  میكرد اذیتم ضبط صداي  یقهسل.  کردم خاموشش و بردم سمتش به و د
 ! بود افتضاح آهنگ انتخاب تو ساناز ي

.  ممیدوخت ساعت به و نگاهم گاه گه.  گرفتم ضرب فرمون روي عصبي دوباره
 ! میخوردن تكون هاش عقربه مگه ولي

 سدداعت 3.  شدددم کالفه.  داد نشددون رو 12 عدد سدداعت تا موندم منتظر انقدر
 میرهب بره اصال.  کردم روشن و ماشین.  بود نشده دستگیرم هیچي و بودم اینجا

 ! بشم نزدیك بهش نخواستم! 
ستم تا شیم زنگ بذارم گاز پدال روي و پام خوا  هب نگاهي.  اومد در صدا به گو

 : برداشتم سریع!  حاللزاده چه!  بود وثوق خانوم.  انداختم اش صفحه
 وثوق خانوم سالم -
 ؟ خوبي.  جان پریماه سالم -
 . ممنون -
 مدوسددتا از یكي.  خودم براي نه البته.  از  میخواسددتم وقت یه جان پریماه -

 . پیشت بیاد میخواد
شكر.  دادم بهش و وقت سریع شت کرد ت  مذهن تو چیزي یهو که میكرد قطع دا
 : گفتم سریع زد جرقه

 ؟ وثوق خانوم -
 ؟ عزیزم جانم -
 درسته ارند رستوران همسرتون و پسرتون گفتین یادمه.  میگما و این ببخشید -
 ؟
 ؟ چطور عزیزم آره -
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 . گرفتم نفس به اعتماد مهربونش لحن از
 یادم هوی زدین زنگ االن برم خوب رستوران یه دوستام با میخواستم حقیقتش -

 ؟ بدین بهم تماس شماره یا آدرس یه میشه.  افتاد
 . حتما عزیزم آره -

 یه.  کردم قطع و گوشددي تشددكر کلي از بعد من و داد و رسددتوران آدرس سددریع
ستوران ستوران جز به انگار.  بود تجریش طرفاي ر  وهرش مال که اي زنجیره ر

ب انرژي.  میگردوند و رسددتوران این تنهایي به پسددرش بود وثوق خانوم  ارهدو
 ! کنم امتحان میتونستم.  باشه اونجا شاید.  گرفتم

 بیرون از . بود فرانسوي رستوران یه.  کردم پیدا و رستوران آدرس پرسون پرسون
 یليخ.  کشیدم سرکي.  شدم پیاده و کردم پارك و ماشین.  بود شیك حسابي که

 دبلیو ام بي یه دنبال چشددمام.  بود 1 انداختم سدداعتم به نگاهي.  نبود شددلوغ
 ! کرده پارك اطراف همین ماشینشم حتما باشه اینجا اگه.  میگشت مشكي

 توي سرکي.  نبود هم اینجا یعني.  شد خالي بادم.  نكردم پیدا ماشینش از اثري
 بزنم دید کامل بتونم اینكه از قبل ولي.  کشددیدم رسددتوران خود ي محوطه
 : گفت و گرفت و مچم بود جوون پسر یه که رستوران نگهبان

 ؟ داخل میارین تشریف.  خانوم بفرمایید -
سر روي گنگ و نگاهم ستوراني همچین یه! ؟ تو برم.  دوختم پ  صد در صد ر
 هب و من پاهام ولي نه بگم میخواسددتم! ؟ تو برم چجوري!  هسددت قیمتم گرون

 ! نمیدادم ناهارم پول و میزدم و مخش تو میرفتم فوقش.  کشید جلو
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 رداشتمب در سمت به قدم یه.  بست نقش لبم روي شیطاني نیشخند فكر این از
 : گفت و شد خم جلوم کمر تا نگهبان. 
 . آمدید خوش -

شت رستوران ي محوطه توي نگاهم شین باالخره.  گ  دمکر پیدا و نظرم مورد ما
 اصددلي ي محوطه سددمت به و برداشددتم قدم نفس به اعتماد با و خوشددحال! 

 ! رفتم میرسید در به و میخورد پله تا چند که رستوران
 هی ؟ چي نبینم و خودش اگه ؟ تو میرفتم باید کردم مكث لحظه چند در کنار

 ! میموند دستم رو قیمتم گرون ناهار
 ؟ میدین اجازه خانوم ببخشید -
 رمسد پشدت و بود دختر یه پشدت دسدتش.  برگشدتم عقب به مرد یه صدداي با

 شددیدمک عمیقي نفس.  بشددن وارد تا برم کنار بودن منتظر انگار.  بودن وایسدداده
.  شدددم رسددتوران وارد و گذاشددتم کنار رو دلي دو!  میكنم امتحان و شددانسددم
.  شدددم رسددتوران سددالن و چیدمان محو لحظه چند.  بود العاده فوق سددالنش

 شستمن.  رفتم نفره دو صندلي و میز یه سمت به و دادم حرکتي پاهام به باالخره
 ! نهنمیز پرسه سالن توي که رستوران یه مدیر وقت هیچ.  زدم دید و سالن کل. 

 ! اومدي و راه همه این اون خاطر به تو پریماه کن فكر
 : گفت و گذاشت میزم روي رو منو مودبانه و اومد کنارم خدمت پیش

 ؟ نوشیدني یا ؟ غذا پیش یا میكنین انتخاب غذا.  اومدید خوش -
ر بود تنش قشددنگي ُفرِم  لباس که جووني پسددر روي نگاهم  منتظر.  خورد سددُ
 : گفتم و کردم دراز منو سمت به و دستم هدف بي.  میكرد نگاهم

 . بدم سفارش خواستم وقتي میكنم صداتون -
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 اتقریب و نگاهش و وایساد من میز نزدیك جایي و شد خم یكم محترمانه دوباره
ماه.  بودم غرق خودم افكار توي.  دوخت سددقف به  اینجارو فكر خانوم پری

 بیرون دفترش از باید شدددده جور هر.  کشددیدم هم تو و اخمام!  بودي نكرده
 ! بكشمش

 رفك افتاد قیمتا به چشمم.  میگشت غذاها و غذاها پیش روي نگاهم هدف بي
 ! میرفتم بیرون اینجا در از و میكردم پول باید و خودم کنم
 وجودش! ؟ نمیرفت این چرا.  انداختم نگاه خدمت پیش پسددر به چشددمي زیر

 رو منو.  گذاشددتم کنار و خودم با رفتن کلنجار باالخره.  میكرد پاچم دسددت
 مجلو شد خم دوباره و سمتم اومد سریع.  کردم خدمت پیش به اشاره و بستم

. 
 . بفرمایید -
 . میخوام استیك -
 ؟ چي غذا پیش براي -

 : گفتم تفاو  بي!  میذاشت فلك به سر قیمتش همینم
 . فقط همین.  ممنون نه -

شیدم راحتي نفس.  شد دور کنارم از و کرد تعظیم دوباره سوس.  ک  توي نامح
ستیك یه ي اندازه به.  کردم نگاه و کیفم شتم پول ا  النس تو و نگاهم دوباره!  دا

 يخوب حس فرانسوي مالیم آهنگ صداي.  نبود زیاد مشتریا تعداد.  چرخوندم
 خانوم پسددر بتونم داشددتم امید هنوزم.  چرخوندم دوباره و نگاهم.  میداد بهم

 ! ببینم و وثوق
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.  شدم متعجب.  اومدن سمتم به داري چرخ میز و آشپز با همراه خدمت پیش
 اجازه از بعد و کرد خم سددر آشددپز ولي.  میزم سددر بیارن رو غذا داشددتم انتظار
 دهش گرد تعجب از چشمام.  کرد درست برام و استیك میز سر جا همون گرفتن

 ذهنم از و وثوق پسددر کل به داشددتم.  بودم شددده زده هیجان هم طرفي از بود
 : گفت و گذاشت جلوم رو آماده غذاي.  میكردم بیرون

 . جان نوش -
یدم و اسددتیكم از تیكه یه بود میز روي که چاقویي و چنگال با  مدهن تو و بر

شتم ساس!  بود عالي مزش.  گذا شت از تیكه یه میكردم اح  انگار!  منه مال به
 وزمهن که جووني خدمت پیش چون کنم پاك صورتم از و رضایت این نتونستم

 جدي سددریع.  میكرد نگاهم لبخند با بود وایسدداده میزم کنار خدمت به آماده
باره.  شدددم  از داري و وقت.  بكن کاري یه پریماه.  افتادم اومدنم دلیل یاد دو
 ! میدي دست

 اون به!  قوثو پسر.  نكن فكر استیك به پریماه نه نه!  العادست فوق استیك این
 کشیدم خوردن از دست لحظه چند.  کردم منحرف استیك از و ذهنم!  کن فكر

 !؟ میكردم چیكار باید.  شدم فكر مشغول
 : گفت و اومد نزدیك شد خوردن تو من مكث متوجه انگار که خدمت پیش

 !؟ بیارم براتون میخواین چیزي ؟ اومده پیش مشكلي -
كه میكردم احسددداس من خداي واي قدر که هسددتم جایي ي مل  تحویلم ان

سا!  میگیرن شكل ؟ گفت چي ببینم وای  پریماه نک فكر!  خوبیه فكر این آره ؟ م
 ! نک فكر!  ببیني و شیك لعنتي رستوران این مدیر باید تو ؟ مشكلي چه. 

 : گفتم و کشیدم هم تو و اخمام
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 ؟ ببینم رو اینجا مدیر میتونم -
 : گفت نگران خدمت پیش

 ؟ داره ایرادي غذاتون ؟ اومده پیش مشكلي ؟ چرا -
 : گفتم سریع بعد و کردم مكث یكم

 ! بود مو من غذاي تو. . .  مو -
 از تر آروم بعد و انداخت ها مشدتري ي همه به چشدمي زیر نگاه خدمت پیش
 : گفت قبل

 . کنم عوض و غذاتون میتونم -
 : گفتم تشر با و دادم نشون تر عصبي و خودم

 رسددتوران این مدیر با باید حتما من! ؟ دهیه سددرویس طرز چه این!  نخیر -
 ! کنم صحبت

 . کنه آروم و من لبخند یه با کرد سعي خدمت پیش
 . . . سابقست بي ما رستوران توي چیزي همچین خانوم -

 : گفتم سریع.  بزنه و حرفش ي ادامه نذاشتم
 !؟ میگم دروغ دارم من یعني -

 : گفت دستپاچه
 . میگم مدیر به االن.  کنین صبر.  نه که معلومه!  خانوم نه -

 دلم.  انداختم اسددتیكم به نگاهي.  شدددد دور کنارم از سددریع خدمت پیش
 کالري مقدار و هیكلم به حتي!  بشدم منفجر که بخورم ازش انقدر میخواسدت
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 ازش نباید دیگه من و بود مو من غذاي تو.  نمیشدددد ولي!  نكنم فكر هم غذا
 ! میكردم حفظ و خودم معترض حالت و میخوردم

 اِ  . اومد سددمتم به بلند قد مرد یه با همراه خدمت پیش که نكشددید طول چیزي
 ازيب فیلم همه این.  رفت هم تو بیشددتر اخمام!  نبود وثوق خانوم پسددر اینكه
 نه یا! ؟ داده آدرس بهم اشددتباهي وثوق خانوم نكنه! ؟ هیچي خاطر به کردم
شتباه من شاید سر اون و کردم ا شه مگه آخه!  نبوده وثوق خانوم پ سش.  می  عك
 !؟ هیچي خاطر به کردنا بازي نقش این ي همه!  شدم دستپاچه!  بود همون

 : گفت و شد نزدیك بهم قد بلند مرد
 ! اومده وجود به غذاتون تو مشكلي گویا.  خانوم ببخشید -

 و ماسددتیك راحت خیلي ؟یا میدادم ادامه نمایش این به بازم باید.  کردم پوفي
 و انیتمعصب و بدم ادامه نقشم به دادم ترجیح! ؟ دیدم اشتباه میگفتم و میخوردم

 از هم تو اخماي با!  کنم خالي مرد اون سددر بودم کرده که اشددتباهي خاطر به
 : گفتم میرفت کیفم سمت به دستم که همینطور و شدم بلند جام

 ؟ میندازین مو مشتریاتون غذاي تو همیشه شما ؟ مشكل -
 : گفت آروم مرد

 . میكنم حل و مشكل من بشینین شما خانوم -
 : گفتم اطمینان براي

 ؟ رستورانین مدیر شما -
 : گفت داشت بور موهاي و عسلي چشماي و بود جوون که بلند قد پسر

 . . . میتونم ولي.  خیر -



wWw.Roman4u.iR  128 

 

!  منكرد اشددتباه من یعني!  نبود مدیر اون.  داد بهم دوباره انرژي یه حرفش این
سر هنوزم یعني ست وثوق پ شتري انرژي با! اینجا  ادامه نمکرد بازي نقش به بی
 : گفتم.  دادم

 شونمشكالت و بیاد که نیست قائل ارزش هاش مشتري براي حتي اینجا مدیر -
 ! میرم اینجا از هم االن همین.  آقا ندارم حرفي شما با من!  کنه بررسي و

 : گفت خدمت پیش به رو بلند قد پسر
 . کن صدا و رادین برو -

 : گفت بهم پسره همون.  شد دور ازمون سریع خدمت پیش
 مجاني ما.  نیومده پیش که مشددكلي.  باشددین آروم.  بشددینین شددما خانوم -

 . میكنیم عوض و غذاتون
 : گفتم غر غر با مینشستم که همینطور

 ! که واقعا!  بگیرین پول ازم هم تعویضش خاطر به میخواین پس -
 : گفت شدم تر آروم دید که پسر

 قابل مشددكل این ولي!  بود ما کارکنان کوتاهي میخوام معذر  شددما از من -
 ! حله

 ونرسددتورانشدد که بفهمن باید ایشددون.  ببینم اینجارو مدیر میخوام هنوزم من -
 ! بهداشتیهِ  غیر و کثیف جاي چه

 همون یا!  بود همراهش وثوقم پسددر بار این اما.  برگشددت دوباره خدمت پیش
 . میداشت بر قدم اقتدار با و بود هم تو اخماش!  رادین!  شیكي اسم چه!  رادین

شه من مال و بپره بود حیف واقعا!  بود خوبي کیس.  دادم قور  و دهنم آب  ! ن
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 دهش شروع مبارزه االن همین از!  کشیدم براش شیطاني هاي نقشه کلي دلم تو
 ! بود

 تفاو  بي.  کشید عمیقي نفس و کرد قالب سینش رو دستاشو.  رسید نزدیكم
 : گفت بهم

 ؟ خانوم چیه مشكل -
 كيمشدد ي مردونه پیرهن با لي شددلوار.  انداختم بهش باال تا پایین از نگاه یه

 وير قیمتش گرون سدداعت.  بود زده باال آرنجش تا و آسددتیناش و بود پوشددیده
ستش مچ شد باعث همین.  میكرد نمایي خود د شه آب دلم تو قند می  هطعم.  ب

 ! بود بزرگ حسابي ام
 : گفتم و کردم قالب سینم روي و دستام خودش مثل

 ؟ حاال مدیرین شما واقعا ببینم -
 میز به.  کشددید هم تو و اخماش.  دوختم بهش تفاو  بي و سددرد و نگاهم
 : گفت و شد تر نزدیك

 ؟ چیه مشكل.  بله -
 : گفتم و انداختم انگیزم ه*و*س بشقاب به نگاهي نیم

 ! بود مو غذام توي -
 : گفت هم تو اخماي همون با نداشت اعصاب زیادم انگار که رادین

 !؟ همینه براي قال و قیل همه این ؟ همین فقط -
 : گفتم و شدم بلند سریع جام از.  کشیدم هم تو و اخمام

 ! میرسونه و رستورانتون بهداشت این ؟ کمیه چیز -
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مه این خانوم - ید غذاي میگفتین بود بهتر.  نداره دعوا ه یاره براتون جد  . ب
 ! بگیرین هم رو رستوران مدیریت وقت انقدر نمیخواست

 !؟ کنم عوض و غذام کرده کور و اشتهام لعنتي مو اون حسابي که حاال -
 ینراض همه هامون مشتري.  نامه خوش رستوران یه ما رستوران خانوم ببینید -
 . نداشتیم رو مشكلي همچین هم وقت هیچ و
 ؟ میگم دروغ یعني -

 : گفت و زد پوزخندي
 ! بوده خودتون موي حتما -
 . بلنده من موي.  محترم آقاي نخیر -

 : گفت و کرد پوفي
 ! برین میتونین نمیگیرم غذا بابت ازتون پولي من -

سر ساده رادین کنار ساکت لحظه اون تا که بلندي قد پ  فتگر و جلوش بود وای
 : گفت و
 . باش آروم رادین -

 : گفت و زد بهم اي دوستانه لبخند.  چرخید من سمت به بعد
 . ببخشید شما.  ناراحته یكم دوستم -

 : گفتم و زدم پوزخندي
 ! ناراحتن معلومه -

 کم سددیاهش چشددماي اون با!  گرفتم ندیده که انداخت بهم خشددمناکي نگاه
 هب و روم سددریع.  نگفتم چیزي ولي شددد خالي دلم تو!  بخوره و من بود مونده
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 رو دیگه غذاي یه تا کنه راضددیم میكرد سددعي و بود جلوم که پسددري سددمت
 سددمت به نگاهم مد  تمام من ولي.  زد حرف کلي.  برگردوندم کنم امتحان

 هی نمیومد وثوق خانوم به.  میكرد نگاهم کالفگي و اخم با حاال که بود رادین
 ! باشه داشته تلخي گوشت این به پسر
 : گفت بود گذاشته شدنم آروم پاي و سكوتم که بلنده قد پسر

 ؟ خوبه میارم غذا یه براتون شخصا خودم باشین داشته تشریف شما -
 فتگ و گرفت سمتش به رو موبلي و اومد رادین سمت به خدمتا پیش از یكي

: 
 . میخوره زنگ موبایلتون وثوق آقاي -

 : گفت بلنده قد پسر به رو و گرفت و گوشي سریع رادین
 . کن حلش خود  پدرام -

 هی میمیره انگار!  بخت بد اي عقده!  شدددد دور میزم از بگه چیزي اینكه بدون
شكال!  کنه خواهي عذر شت چي هر.  نداره ا شه تر تلخ گو  باهاش جنگیدن با

 ! میده مزه بیشتر
 : گفتم و نشستم

 . میكنم قبول.  باشه -
 از خدمت پیش با همراه تشددكر با و زد لبخند پدرام.  بود هم تو اخمام هنوز
ستیك بار این.  شد دور کنارم ست برام میز سر و ا صا پدرام.  نكردن در  شخ

شقاب شغول.  آورد برام و ب شت عین طعمش.  شدم خوردن م  اب وقتي.  بود به
 و کشددیدن راحتي نفس خدمت پیش و پدرام دادم ادامه خوردن به راحت خیال
 . کرد ترك و میزم و خواست اجازه پدرام
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 هک میكردم فكر خودم با میبردم دهنم سددمت به و اسددتیك ي تیكه که همینطور
 کردي خراب و نازنینت ي حنجره و کردي دعوا همه این! ؟ شد چي حاال خب

سه سره! ؟ اخم دونه تا چهار وا  نوزه.  بیفتي پام به میكنم کار یه!  اي عقده ي پ
 ! زدم پوزخند براش دلم تو!  نشناختي و پریماه

 برام و حسداب صدور  که کردم اشداره خدمت پیش به رو.  خوردم و اسدتیكم
شت رادین با بار این و رفت خدمت پیش.  بیاره  شده تربه اخالقش انگار.  برگ
 که.  دبو گرفته و جاش دهنده آزار تفاوتي بي یه.  نبود اخم از خبري چون.  بود

 ! میشد آب یخش زود خیلي.  نبود مهم زیادم
 . جانتون نوش.  مجانیه شما غذاي کارکنام اشتباه خاطر به -

 : گفتم که بره خواست
.  بود تذکر حد در گفتم هم چیزي اگه!  نمیخوام اي صددددقه غذاي من ولي -

 ! بپره مشتریاتون بشه باعث اشتباه این ممكن
 : گفت و زد پوزخندي

 ! نمیپرن چیزا این با.  داره خاص مشتریاي ما رستوران -
 : گفتم و زدم پوزخند خودش مثل منم

 ! مطمئنین خودتون از خیلي -
 مال احتماال مو اون میگم هنوزم!  دارم ایمان دهیمون سرویس به! ؟ مطمئن -

 ! بوده خودتون
 االح.  بسدده اخالقي بد!  نه ولي.  بگم بهش بیراه و بد و کنم اخم میخواسددتم

 : گفتم و زدم لبخند.  خودم سمت میكشیدمش باید
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 . بود تذکر قصدم من صور  هر در -
 : گفت و داد تكون سر

 ! خداحافظ.  کنین پرداخت پولي غذاتون براي نمیخواد -
 : زدم صداش! ؟ عجله این با کجا میرفت داشت

 ! کنین صبر -
 . برگشت سمتم به
 ؟ دارین امري -
 در کردن کارکنانتون که اشددتباهي این جاي به ولي.  میدم و غذام پول من -

 . میخوام چیزي عوض
 روي و دسددتاش دوباره.  نشددسددت لبش رو نیشددخندي.  باال انداخت و ابروش
 : گفت و کرد قالب سینش

 ؟ نشدم متوجه ؟ بله -
 . میخوام ازتون چیزي اشتباه این عوض در -
 . میدم انجام باشه توانم در اگه.  بفرمایید -

 : گفتم حال همون تو خوردم و خندم
یام تا کنین رزرو برام شدددب یه و میزاتون بهترین از یكي - جا ب  رینبهت.  این

 . میخوام سرویستونم
 : گفت شد پوزخند به تبدیل نیشخندش

ستوران همچین توي و پاتون دوباره میتونین چجوري - شتي غیر ر  ذارینب بهدا
 ؟

 : گفتم و انداختم باال و شونم
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 ! مجبورم -
مه میكردم حس مد زبونش روي تا پررو ي کل یاورد زبون به ولي او  تو ولي!  ن

 : گفت تفاو  بي حالت با لباش.  میزد موج خنده چشماش
 ! کنین رزرو جا و بگیرین تماس میتونین خودتونم شما -
 ! میخوام vip هاي مشتري حد در سرویس یه نه -

 : گفت و کشید نفسي
 !؟ فامیلیتون.  کنین هماهنگ و روزش بگیرین تماس.  قبول -
 ! هستم فتوحي -

 : داد تكون سري
 ! بشه هماهنگ تا بگین و اسمتون بگیرین تماس.  میمونه یادم -

 : گفتم حال همون در و دوختم بهش عمیق و نگاهم.  شدم شیطون
 . . . مثال یا ؟ بگیرم تماس رستوران با -

 : گفتم و کردم مكث یكم
 !؟ شما با -

 : گفت و شد تر عمیق پوزخندش
ید وقتي.  رسددتوران با -  و رسددتوران کار  پذیرش میز جلوي از بیرون میر

 ! کردین انتخاب رو ما رستوران که ممنون!  بردارید
سخر با و حرف این شم.  شد دور ازم و زد تم !  نمیخورد گول سریع!  اومد خو

 و رسددتوران کار .  زدم نیشددخند!  میارم گیر و شددمار  باالخره که من ولي
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 بي من و شددد خم کمر تا کنارم دوباره نگهبان.  اومدم بیرون در از و برداشددتم
 . کردم حرکت ماشین سمت به و زدم چشمم به و آفتابیم عینك توجه

***** 
 ؟ کجایي عزیزم -

 : گفتم اومد لبام رو پوزخند مثل چیزي
 !؟ کجایي تو!  خونه -
 ! عزیزم. . .  خونه منم -
 !؟ چیه گفتنا عزیزم این جریان -
 ؟ عزیزم بگم دخترم دوست به بده -
 ! میاد بدم بازیا لوس این از من آره -

 : خندید رامین
 ! عزیزم خشنتم ي روحیه این عاشق -

 گفتناش عزیزم همین!  میشددنیدم جدید چیزاي.  موندم سدداکت و کردم پوفي
 : اومد حرف به دوباره!  تورم تو میفته داره که میداد نشون

 ؟ میاي!  محشر رستوران یه ببرمت میخوام امشب -
 : انداختم ریختم هم به ي خونه به نگاهي حوصله بي
 ! بود رفته سر حوصلم اتفاقا.  آره -
 ! کردم رزرو میز رستوران تو.  دنبالت میام 7 ساعت پس خب -
 ! راهو همه این میره کي!  اوهو -

 : خندید
 ! ها نكاري پایین و من -
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 . باي.  اوکي -
 ! هاني باي -

 لباسام کمد سمت به و شدم بلند جام از!  هاني و مار زهر.  کردم قطع و گوشي
! ؟ بودم شددلخته انقدر چرا.  انداختم ریختش هم به چیدمان به نگاه یه.  رفتم
 و مشكیم ساپور  هدف بي!  نداشتم کنم مرتب و اتاقم اینكه حس وقت هیچ

 هپریما بسدده دیگه پرخوري.  میشددم چاق دارم کنم فكر.  کردم پام و برداشددتم
 ! میگیري سخت رژیم دوباره فردا از!  خانوم
شم میز جلوي ستم آرای ش شتم رو کننده مرطوب کرم.  ن صله با و بردا  يرو حو

 بعد.  میداد خصدوصدي به آرامش یه بهم حرکت این همیشده.  مالیدم صدورتم
سیلرم شتم و کان شیدم صورتم روي و بردا سابي ک  ي سایه.  کردم محوش ح

 هام مژه روي رو ریمل بعد.  کشددیدم پلكم پشددت و برداشددتم و رنگم دودي
 رنگمم قرمز ي گونه رژ.  کشددیدم پلكم روي رو باریكي چشددم خط.  کشددیدم
 از رهباالخ.  رسید لبم رژ به نوبت.  کشیدم هام گونه روي کم خیلي و برداشتم

 روي حسددابي و برداشددتم و رنگم قرمز رژ بود میزم روي که رژي همه اون بین
 ! بودم شده خوب.  انداختم خودم به آینه تو نگاهي.  کشیدم لبم

 و ومپالت کمر.  پوشددیدم و آوردم در و قرمزم پالتوي رفتم کمدم سددمت به دوباره
 هاي طرح اش حاشیه تو که قرمزم شال.  برگشتم کمد سمت به دوباره.  بستم

 . کردم سرم و داشت مشكي نامنظم
 7 ساعت.  بود گرفته وقت ساعت یه کارا این ي همه.  افتاد ساعت به نگاهم

 مشكي کیف و کردم پام و بود زانوم باالي تا که ام مشكي بلند پاشنه بو .  بود
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شتم هم  همون.  انداختم خودم به در جلوي قدي ي آینه توي و آخر نگاه.  بردا
شیم لحظه سم.  خورد زنگ گو شیم روي رامین ا  جواب.  میكرد خودنمایي گو

 : دادم
 ؟ پاییني -
 . بیا بدو.  آره -

 ردهک پارك خونه کنار رامین.  رفتم پایین ها پله از سددریع.  کردم قطع و گوشددي
شین در.  بود  حال همون تو انداختم جلو صندلي روي و خودم و کردم باز و ما

 : گفتم
 ؟ چطوري -
 ؟ چي تو!  خوب خیلي -
 ؟ ببریم کجا امشب میخواي!  ِاي -
 ! کردم کشفش تازه.  معرکه جاي یه -
 ! خوب چه -

 : انداخت سمتم به نگاهي و داد حرکت و ماشین
 ! رژي عجب!  شدي خوشگل چه -
شم تعریف از ساس!  نمیومد خو  خاطر به کدوم هیچ!  الكیه همش میكردم اح

 ننک رامم میخواستن تعریف با!  میخوان ازم که چیزیه اون خاطر به!  نیست من
! 

 : گفتم و برداشتم دونه یه.  آوردم در کیفم توي از و سیگارم پاکت
 ؟ میكشي -
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 شیدمک پایین رو شیشه.  کردم روشن و سیگار.  برد باال نه ي نشونه به و سرش
 : پیچید ماشین تو رامین صداي دوباره!  زدم پك سیگار به و
 !؟ نمیدادي جواب و گوشیت که بودي کجا امروز -

 ايتلفن به بودم وثوق رسددتوران که صددبح از.  افتادم امروزش کاالي میس یاد
 : گفتم!  بدم جواب که نمیشد یعني!  بودم نداده جواب رامین هم سر پشت

 ! بودم بیرون -
 ؟ بودي بیرون کجاي!  بودي بیرون میدونم -

 : دادم جواب و کردم فو  بیرون و سیگار دود
 !؟ میكني جیمم سین داري االن -

 : گفت و زد نیشخند
 ! نیست مرد نكنه جیم سین که مردي!  آره -
 ! گرفتیا جدي زیادي!  بیخیال -

 : پرید باال ابروش
 ؟ گرفتم جدي و چي -
 ! کني جیمم سین باشي داشته حق اینكه!  و رابطمون -
 ! دارم و حقش -
صال! ؟ داده بهت حقي همچین کي - سرا شما به رو حقي همچین کي ا  داده پ
 !؟

 : گفت و زد پوزخندي
 !؟ میكردن و کار این قبلیاتم پسر دوست مگه -
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 : گفتم و زدم سیگارم به اي دیگه پك خیالي بي با
 فكر تو ببینم!  میشین مالك سریع!  میدارین بر دور سریع!  خودخواهین!  آره -

 !؟ شخصیتم ي وسیله من میكني
 باالخره.  اومد بند اش خنده کردم نگاهش تعجب با!  صدددا پر و بلند.  خندید
 : داد جواب

 ! نگفتم چیزي که من!  پره توپت چقدر -
 ! نكن تعارف!  بگو هم چیزي یه -
 ! گیر ایراد و غرو غر!  همین عین دخترا شما ي همه -

 : گفتم و زدم بهش پوزخندي
 ! کني امتحان رو دخترا ي همه نكرده مجبور  کسي -

 . خندید دوباره
 ! مجبورم چرا -
 ! شیریني اجبار چه -
 کدوممون هیچ!  من یكي و میگفت اون یكي.  کردیم کل کل رسددتوران دم تا

صد شتیم ق صا.  بیایم کوتاه ندا صو سابي چون!  من مخ صباني ح  به ! بودم ع
 رامین میكردم فكر اینكه خاطر به!  بود اومده در آب از غلط فكرام اینكه خاطر
 ! ودب اعصابم رو اش پي در پي گفتناي عزیزم!  بود شده ولي نمیشه نرم راحت

 : گفتم دلهره با.  آشناست برام ها کوچه کردم حس بودیم رستوران نزدیكاي
 ؟ رستورانیه چجور میریم داریم که رستورانه این رامین -
 ! میشي عاشقش بري اونجا.  فرانسوي رستوران یه.  محشره -
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ستوران سوي ر ستوران!  بودیم تجریش سمت!  فران شم تو!  رادین ر  دايص گو
 با!  میشددد آب بر نقش هام نقشدده ي همه میرفتم اونجا اگه!  میومد خطر زنگ

 : گفتم من من
 ! میاد بدم فرانسوي غذاي از من َاه -
 ! داره فرق اینجا -
 ! ندارم دوست رامین نه -
 . کن امتحان رو اینجا بار یه حاال -

 : گفتم عشوه با و گذاشتم بازوش روي و دستم
 ؟ بریم دیگه جاي یه میشه.  عزیزم -
 : گفت زد لبخند بعد و کرد نگاه چشمام تو لحظه چند.  برگشت سمتم به
كه با!  خب خیلي - مه کلي این  بهترین از یكي و امشدددب براي داشددتم برنا

 امشددب ي ملكه!  بخواي تو چي هر! چشددم ولي بودم کرده رزرو و میزاشددون
 ! تویي

 ي شددیشدده به و نگاهم.  برداشددتم بازوش روي از و دسددتم و زدم زوري لبخند
شیدم راحتي نفس.  زد دور رستوران روي به رو درست رامین.  دوختم کنارم  ک

. 
ستوران یه و من رامین ستوران پاي به.  برد ها نزدیكي همون ر س رادین ر  یدنمیر

 گمب چیزي نداشتم حوصله یعني.  خوردیم سكو  تو و شام.  نبود هم بد ولي
شتر رامینم.  ضي!  میكرد نگاه بی ضي و من به وقتا بع  که خترایيد به هم وقتا بع
 ! بودن رستوران تو
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 ! نمیداد دست از زدن دید براي هم رو ثانیه یه چون بود سالم حداقل چشماش
 : گفت رامین کردم پاك و دهنم دور دستمال با.  شد تموم غذام

 ؟ میخوري دسر -
 . ممنون ندارم جا نه -

 . بیارن براش و حساب صور  تا کرد اشاره خدمت پیش به رو و داد تكون سر
 : گفت و کرد حساب و میز پول

 . بریم -
 وت و کرد روشن و ماشین رامین شدیم ماشین سوار.  اومدیم بیرون رستوران از

 : پرسید حال همون
 !؟ من ي خونه بریم -
 ؟ خبره چه تو ي خونه -
 ! بگذرونیم خوش -
 ! نه -

 تو و اخماش رامین.  کردم تعجب خودمم که گفتم اخالق بد رو"  نه"  انقدر
 : گفت و کشید هم

 ! اخالقي بد همش! ؟ چته امشب تو -
 : کردم زمزمه لب زیر دوختم بیرون به و نگاهم

 ! نیستم اخالق بد -
 ؟ چته!  هستي که میدوني خودتم -

 : برگشتم سمتش به!  میومد بدم"  چته"  لفظ از همیشه
 !؟ خونه ببري و من میشه!  نیست هیچیم -
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.  روند من ي خونه سددمت به حرف بي بعد و کرد نگاهم حرص با ثانیه چند
سیدیم خونه جلوي باالخره ستم.  کرد ترمز.  ر شین در خوا  چم که کنم باز و ما

 با شد جمع صورتم درد از کشید خودش سمت و گرفت عصبانیت با و دستم
 : گفت شده منقبض صور  و هم تو اخماي

!  دارن ور دور میذارم الال  به لي لي انقدر یا میذارم احترام بهت میبیني اگه -
ستم برخورد خوش انقدر دختري هیچ با من صا!  نی صو شم بخواد که مخ  خود

 . بگیره واسم
 : گفتم کالفه

 ! نگرفتم و خودم من رامین -
 دختر دوست یا تو!  خورد نمیشه عسلم من ده با و خانوم شب سر از!  معلومه -

شي من فاب شي اینكه یا می  ومدنا زندگیم تو که دیگه دختراي مثل دختر یه می
 !؟ فهمیدي!  رفتن و

 ناختهنش هنوز انگار!  شده نرم میكردم فكر!  بشه عصباني انقدر نداشتم انتظار
 فشاري دوباره.  نگفتم چیزي و کردم مكث صورتش روي لحظه چند!  بودمش

 : گفت و آورد مچم به
 ؟ فهمیدي میگم بهت -

 بداخالقي با میدادم ماسدداژش که همینطور کشددیدم بیرون دسددتش از و مچم
 : گفتم

!  نیسددتم خونت دم سددگ من!  میزني حرف اینجوري باهام باشدده آخر  بار -
 ! کني رفتار چجوري من با بفهمي باید که تویي این
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 و شد پیاده ماشین از.  کوبیدم هم به محكم و در و شدم پیاده سریع ماشین از
 رسیدمت لحظه یه!  میومد پشتم.  رفتم خونه سمت سریع قدماي با.  بست و در
 : گفتم و وایسادم در جلوي.  زد و ماشینش دزدگیر!  بود شاکي حسابي! 
 ؟ میاي کجا -
 ؟ داره اشكالي ببینم و خونت بیام میخوام -

 : دوختم ساختمون هاي پنجره به و نگاهم
 . زشته!  رامین برو -
 !؟ ببینم و دخترم دوست ي خونه بیام زشته ؟ زشته چي -
 ؟ ناراحتي چي از! ؟ شده مرگت چه تو -
 تو اصددال ببینم!  میكنم تحمل دارم شدددب سددر از و اخما  انقدر اینكه از -

 !؟ کیم من میدوني
 ! بري بهتره!  نمیدونم واقعا نه -

 : زد کنار و من و کشید بیرون دستم تو از و کلید
 ! کني بازي باهام بدم اجازه که نیستم کسي من -

 داشت!  کنم رفتار باهاش تر نرم کردم سعي.  انداختم در جلوي و خودم دوباره
 ! میبرد کوچه تو و آبروم

 باها  نمیخوام من!  باال بیاي نیسددت درسددت.  میكنم خواهش.  برو رامین -
 ! کنم بازي

 ؟ چي یعني رفتار  این پس -
 : فتمگ ساختگي پشیموني با و انداختم پایین و سرم.  میشد تر نرم داشت
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 خب گهدی وقت یه براي باشه!  توئه با حق.  امروز نبودم خوب زیاد.  ببخشید -
 !؟

 . کشیدم راحتي نفس.  برداشت قفل روي از و دستش و کرد پوفي
 . میكني رفتار اینجوري باهام باشه آخر  بار -

 ودب مونده قفل روي کلید.  رفت ماشینش سمت به کنه خداحافظي اینكه بدون
شتم.  انداختم خونه توي و خودم و کردم باز و در لرز و ترس با.   كیهت در به و پ

ستم و پلكام ثانیه چند و دادم  و اومد اول طبقه ي خونه در شدن باز صداي.  ب
 و برداشتم در از و ام تكیه.  کردم باز و چشمام.  شد روشن راهرو چراغ بعدش

سایه.  رفتم ها پله سمت به شك اي قیافه با و اومد بیرون اول طبقه ي هم  وكم
 : گفت

 ! میومد بیرون از دعوا صداي ؟ خوبي جان پریماه -
 پیش و زیرابم بود کرده سددعي بار چند!  میخورد هم به فضددول زن این از حالم

ستم تو موم عین خونم صاحب ولي برم اونجا از که بزنه خونم صاحب  ! بود د
 : گفتم و کشیدم هم تو و ابروهام

 . اجازتون با.  بود فامیالمون از یكي.  نبود چیزي.  سالم -
 . شدم خونم وارد و رفتم باال ها پله از سریع.  بزنه اي دیگه حرف ندادم اجازه
صبانیت با و کیفم شه یه ع ساب ي همه.  کردم پر  گو شت کتابام ح  هم هب دا

 . نبود همه مثل رامین! ؟ بود نرسیده خودم ذهن به چرا!  میریخت
***** 

 ؟ بري راه تر آروم نمیتوني ؟ چته -
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 اینجاییم هنوز ما اونوقت شبه 8 ساعت رزرومون!  ببرن و شور  مرده ساناز -
! 

 ! میرسیم نمیشه دیر -
یدیم - گه!  میرسدد ناب ا نه تو عالي ج  قهوه و نمیكردي خوش جا من ي خو

 ! نمیخوردي
 ! ها میكني بیچاره رو همه بیفتي زدن غر دور رو پري!  اوف -
 ! بجنب -

 : فتگ و شد سوار ساناز.  نشستم فرمون پشت و گرفتم و ماشینش سوییچ
 بگو یهو!  منه با که امشبتم شام پول!  شدي صاحب که و ماشینم!  دیگه خوبه -

 ! دیگه بدم من خوراکتم و خورد خرج
 : روندم اصلي خیابون سمت به و اومدم در پارك از
 که رسددتوراني این!  بدیم گوش اونجا تا بذار آهنگ یه زدن حرف جاي به -

 ! زبونمه زیر استیكش ي مزه هنوز واي!  معرکست ببرمت میخوام
 ؟ کوبیدي طاق به و رامین سر -

 : دادم جواب تفاو  بي انداختم باال و هام شونه
ست رامینم نه - شم زندگیم تو آدماي بیخیال راحت نمیتونم!  ه  مینرا هنوز!  ب

 ! باشه باید
 ! بچه برم و رو  َاي -

 : گفتم شده حرصي کردم حس
 . بگو و راستش میپرسم چیزي یه ساناز -
 . بپرس -
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 ؟ میاد خوشت رامین از تو -
 : گفت و زد هولكي هول لبخند یه.  شد دستپاچه

 ! نگو چرند!  پوف! ؟ من -
 : گفتم و زدم نیشخند.  انداختم طرفش به نگاهي نیم -
 ؟ شدي قرمز چرا حاال -
 ! گونمه رژ خاطر به -
 ! احتماال!  خب آره -
 اطالعت محض ولي!  رسددیده مغز  به کجا از چرند فكراي این نمیدونم -

 ! بشه تو نصیب نمیذاشتم میخواستم و رامین اگه من که بگم
 ! میشي جوشي چرا!  بابا اوکي -
ستوران تا ستوران در جلوي.  نزدیم حرفي ر شین از ر  باننگه و شدیم پیاده ما

 محیط وارد راحت خیال با.  کنه پارکش برامون تا گرفت و ماشددین سددوییچ
 اركپ رستوران ي محوطه توي که ماشینایي بین نگاهم.  شدیم رستوران آشناي

 ! نشست لبم روي نیشخندي رادین ماشین دیدن با!  گشت بود شده
سادم پذیرش میز جلوي شت خودم سن هم دختر یه.  وای سته میز پ ش .  بود ن

 کج کاله مقنعش روي و بود پوشدیده رنگ اي سدرمه ي مقنعه و شدلوار و مانتو
 : گفت و زد لبخند دیدنم با.  بود گذاشته اي سرمه

 . بفرمایید -
 : گفتم پریماهیم خاص غرور با
 . فتوحي نام به.  بودم کرده رزرو میز -
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 : گفت و انداخت نگاهي بود مقابلش که کامپیوتري توي
 . بله -

 : گفت و کرد خدمتي پیش به اي اشاره
 ! میكنن راهنماییتون میزتون سمت ایشون فتوحي خانوم بفرمایید -
شت محكم قدماي با  جا و بودم زده زنگ قبال.  افتادم راه به خدمت پیش سر پ

ستم کردم تالش چي هر روز اون.  بودم کرده رزرو  گیر رادین از اي شماره نتون
ستم فقط!  بزنم حرف خودش با حتي یا.  بیارم ستم يفتوح که کنم تاکید تون  ه

 ! بذاره اختیارم در خوب سرویس یه بود داده قول بهم رادین و
 نداشددت سدددالن کل به چنداني دید تقریبا که سدددالن ي نقطه ترین دنج توي

 : تگف رویي خوش با و گرفت سمتمون به رو ها منو خدمت پیش.  نشستیم
 یشپ میتونین.  میدم سرویس شما به من امشب.  آمدید خوش فتوحي خانوم -

 نینک انتخاب رو اصلي غذاي دارین میل اگه یا.  نوشیدني و کنین انتخاب غذا
. 

 کردم فرصددت تازه.  گرفت فاصددله ازمون یكم خدمت پیش.  دادم تكون سددر
 قشن صورتم رو مصنوعي لبخند.  بندازم ساناز ي شده گرد چشماي به نگاهي

 : گفتم و شدم خم سمتش به یكم بست
 ؟ بدیدي ندید تو مگه!  نیاوردم درشون کاسه از تا کن جمع و چشما  -

 : داد جواب لبخند با اومد خودش به ساناز
 ! شیكه خیلي سالنش مدل آخه -

 : برداشتم رو منو
 ! گفتم که من -
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 زا و باشددم اونجا بیشددتر یكم بار این دادم ترجیح.  برداشددت رو منو سددانازم
 و باال یكم از بعد بدیم سددفارش غذا پیش شددد قرار.  ببرم ل*ذ*  محیطش

 سسدد با میگو سددانازم دادم سددفارش فرانسددوي پیاز سددوپ من منو کردن پایین
 : گفت ساناز.  گذاشت تنهامون لحظه چند براي خدمت پیش.  فرنگي گوجه

شم تو جاي من - شم بیخیال کال و رامین با  ورانرست یه صاحب طرف بابا.  می
!  باشه هداشت ارزش میلیاردي اینجا ملك فقط کنم فكر!  شیكیه این به فرانسوي

 ! روزانش آمد در به برسه چه
 ! باشه زنش مبارك -

 : کرد اخم ساناز
 !؟ میدي کسي دست و لعبت این تو یعني -

 : انداختم باال و هام شونه
 ! نیستم ازدواج اهل من -
 ! تلخ گوشت َاه!  بترشي میخواي میدونم آره -

.  دوختم اطراف به و نگاهم.  گذاشددتم چونم زیر و کردم گره هم تو و دسددتم
 از.  بود کرده پر رو جا همه فرانسددوي موسددیقي صددداي ها گو بلند از دوباره

 گآهن این شایدم.  بود بعید لطیفي آهنگ همچین صاحبش خشن شخصیت
 ! پدرام آها. . . ؟ بود چي اسمش.  بود دوستش اون ي سلیقه

 زمونمی سمت به چرخدار میز یه با آشپز با همراه خدمت پیش قبل ي دفعه مثل
شتن جلومون و کردن آماده میزمون سر رو غذا پیش و اومدن  مد  تمام.  گذا
 ! میكرد بري آبرو داشت متعجبش چشماي با ساناز
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 اب و میكرد تعریف غذا از مدام ساناز.  شدیم غذا پیش خوردن مشغول باالخره
 باید ارب این.  بود رادین پیش فكرم ي همه اما من.  بود افتاده بشقابش روي ولع

 !؟ میكشیدمش بیرون اتاقش از چجوري
شیدني سفارش از بعد صلي غذاي و نو  چهی هنوزم من!  بود رفتن وقت دیگه ا

سیده ذهنم به فكري ساب صور  تا بود رفته خدمت پیش!  بود نر  رامونب و ح
 : گفت نیشخند با ساناز بیاره

 ؟ نزدي حرفم یارو این با که تو! ؟ چي که!  خوردیم شامم خب -
 : گفتم و زدم نیشخندي.  رسید ذهنم به چیزي لحظه همون

 ! نباش نگران -
 : گفتم و زدم روش به لبخندي اومد حساب صور  با خدمت پیش

 !؟ ببینم و وثوق آقاي میشه ببخشید -
 : گفت کرد تعجب خدمت پیش

 ؟ چي براي! ؟ میگین و رستوران مدیریت -
 !؟ میتونم!  تشكر براي -

 : گفت و داد خودش به تكوني خدمت پیش
 ! کنم سوال بذارین -

 : گفتم و دادم تكون سري
 . ممنون -

 : گفت و زد پوزخند ساناز
 !؟ نكردي پیدا تر مسخره این از کار!  ها اي دیوونه پري! ؟ تشكر -
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 دهي سددرویس خاطر به!  کردم بیدادي و داد چه دفعه اون نمیدوني که تو -
 ! برم تشكر بي نیست درست!  دیگه کنم تشكر باید دفعش این خوبي

 ! میدي درس شیطونم تو پري -
 ! موندم ساکت و دادم تحویلش نیشخندي

 : شیم بلند کرد اشاره دست با و برگشت بعد لحظه چند خدمت پیش
 ! منتظرتونن النژ تو وثوق آقاي -

 روي هب منم! ؟ منتظرمونه کجا دقیقا یعني که میكرد اشاره ابرو و چشم با ساناز
شت!  نیاوردم در سر هیچي که نیاوردم خودم  چه ! افتادیم راه به خدمت پیش پ

نه مهم!  منتظرمونه کوفتي چه تو که داره اهمیتي ید امشدددب که ای  و میخم با
 ! کنم باز باهاش رو دوستي سر و بكوبم محكم

شدیم رد باریك چندان نه راهروي یه از که همینطور  هک ساناز گوش به و لبم می
 : گفتم وار زمزمه و کردم نزدیك میداشت بر قدم کنارم درست

 !؟ اوکي.  خونه میري و میزني جیم دادم عالمت بهت وقتي -
 : گفت من صداي از تر بلند صدایي با و کشید هم تو و اخماش ساناز

 ؟ چرا -
 : گفتم اخم با و گذاشتم بینیم رو و انگشتم

 ! نمیخوام خر سر اینكه واسه! ؟ میزني داد چرا مار زهر -
 ! پري پررویي خیلي -

 : گفتم و زدم نیشخند
 ! میكنم جبران بعدا!  میدونم -
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 ! بده و ماشینم سوییچ حداقل -
 ؟ بگیري دربست که نیست جیبت تو پول انقدر یعني -

 : شد گرد تعجب از چشماش
 !؟ باال کشیدي منم ماشین!  دختر برم و رو  ِاي -
 میكنه فكر اونجوري!  که پاسددم و آس بگم یارو به نمیشددده.  دارم الزمش -

 ! کردم پهن تور واسش
 : داد جواب زنان پوزخند ساناز

 ! نكردي پهن که نه -
 !؟ شد اوکي پس.  بدونه و این نیست قرار که اون -
 ! میرم خب خیلي -

 زرگب چوبي در یه خدمت پیش.  نگفتم ساناز به چیزي دیگه و دادم تكون سر
 محیطش.  شد ظاهر رومون جلوي دیگه سالن یه و کرد باز و خوشگل خیلي و

 اينور میكرد جلب سددالن توي و آدم توجه که چیزي اولین.  بود باور قابل غیر
 و کرم سددنگهاي سددالن کف.  میومد نظر به طبیعي خیلي که بود زردي و قرمز

 رمچ مبلهاي!  بود سالن کف سنگهاي از تر تیره یكم هم دیوارا و بود شكالتي
 و لندب ستوناي.  میخورد چشم به سالن ي گوشه گوشه شكالتي و کرم راحتي و

 رپ رو جا همه قهوه بوي.  بود نظیر بي محیطش.  بود سالن وسط هم خوشگلي
 این توي.  قهوه آشناي بوي.  کشیدم بو و بستم و چشمام لحظه چند.  بود کرده

 ! بودیم نشدني جدا دوست تا دو مثل قهوه و من زندگیم ساالي
 توسددط ها صددندلي از تا چند.  شدددن ریلكس براي بود دنج و آروم محیط یه

 : گفتم خدمت پیش به رو.  بودن شده اشغال ها مشتري
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 !؟ کجان وثوق آقاي -
 . هستن سالن انتهاي -

 یه ايه پنجره تمام سالن ته.  رفتیم سالن ته تا همراهش دوباره و دادم تكون سر
شت قدي و سره ستوران روي به رو درخت پر ي منظره که دا شون و ر .  میداد ن

شتد قرار پنجره مقابل میز و راحتي مبل تا چند.  بود رویایي واقعا محیطش .  ا
 اي پارچه شددلوار جیب توي و دسددتش رادین.  دید و اطرافم و دور چشددمم تازه

 كيمش کراوا  و بود پوشیده سفید ي مردونه پیراهن.  بود کرده رنگش مشكي
 ! تیپ خوش چه!  بود زده

 : گفت و انداخت باال و ابروش لنگه یه من دیدن با
 ! دیدار مشتاق -

 : بردم جلو و دستم و زدم لبخند
 . میبینمتون دوباره خوشحالم -

ستم به نگاهي ست لباش روي پوزخندي کرد د ش ستش مكث یكم با و ن  از و د
ست و آورد در شلوارش جیب شرد و من د شت از ساناز.  ف  به و خودش من پ
 : کرد دراز و دستش و رسوند رادین

 . هستم ساناز -
 بین از و دسددتش و نكرد ادبي بي ولي.  رفت باال بار این ابروهاش جفت رادین
 . بود رفته یادم و ساناز کامال.  داد دست ساناز با و کشید بیرون من دست
 : گفت ساناز و من به رو رادین

 ؟ دارین میل قهوه.  بشینین بفرمایید -



 153 طالع ماه

 این بازم.  بهمون میذاره احترام داره میكردم احسددداس فقط.  بود جدي هنوزم
 : گفتم و اومدم ساناز براي محسوسي نا ابروي و چشم!  بود خوبي ي نشونه

 . بره باید دوستم -
 : گفتم لبخند با رادین به رو بعد

 . بخورم قهوه یه نمیاد بدم من ولي -
 ندلبخ یه با بعد و رفت بهم اي غره چشددم ناراحت و آویزون اي قیافه با سدداناز

 : گفت رادین به رو مصنوعي
 . وثوق آقاي آشناییتون از شدم خوشحال.  برم باید من.  دیگه آره -

 : گفت و کرد مبل به اشاره رادین.  رفت و کرد خداحافظي ساناز
 . بفرمایید -

 قهوه سفارش بود کنارمون که خدمتي پیش به رو رادین.  نشستم و کردم تشكر
مت پیش.  داد تاش رادین رفت خد  جدي و کرد قالب سددینش روي و دسدد

 : دوخت بهم و نگاهش
 ؟ ببینین و من میخواستین -

 اب شددب اون که بودم زده رو تیپي همون انداختم چپم پاي روي و راسددتم پاي
 : گفتم و کردم حلقه زانوم دور و دستام.  بیرون برم میخواستم رامین

 ! عالیتون دهي سرویس بابت کنم تشكر میخواستم!  بله -
 : داد تكون سر و برد باال و ابروش لنگه یه
 پس.  هسددتین ما مشددتري شددما.  بود وظیفه کردیم کار هر.  میكنم خواهش -

 ! داریم نگهتون راضي باید
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شتري حد در یعني این شتر چیزي نه داري ارزش م  رادها بي لبخندي!  اون از بی
ست لبم روي ش شت ها قهوه با خدمت پیش.  ن شاره رادین.  برگ  شپی به اي ا

 سكو  رادین.  شد دور ازمون و کرد کوتاهي تعظیم اونم.  بره که کرد خدمت
 به اي عالقه شدددم مطمئن دیگه.  نگفت چیزي کردم صددبر چي هر.  بود کرده

 من!  نیسدددت که خودش دسدددت! ؟ بود الكي مگه ولي!  نداره ارتباط برقراري
 : کشیدم بو و برداشتم و ام قهوه!  میتونم من.  پریماهم

 ! داره خوبي بوي چه -
 ! یكه درجه رستوران این چي همه -
 ! مدیریتش اخالق جز به یكه درجه چي همه!  واضحه بله -

 : گفت حال همون تو و برداشت و اش قهوه.  نشست لبام روي محوي لبخند
 دبرخور خوش خدمتا پیش که حد همین در.  نمیبینه و مدیریت اینجا کسددي -

شن  با سریع و بزنم لبخند همه به دلقك یه مثل دائما ندارم عاد  من!  کافیه با
 . بگیرم گرم همه
 : کرد زمزمه لبي زیر و خوردم و ام قهوه از یكم

 ! واضحه -
 : گفتم بشنوه که جوري تر بلند بعد

 ! مرموزین یكمم.  میكنه جذب و آدم که جوریه شخصیتتون ولي -
 ؟ روانشناسین شما -
 ؟ چطور.  نخیر -
 ! عجیبه!  شناختین و من سریع خیلي برخورد تا دو توي آخه -
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شه باعث کارم!  فالگیرم من سم خوب رو آدما می شنا شد کاش!  ب  لندب اینارو می
 ! زدم لبخند فقط.  نگفتم ولي.  بگم

 ؟ نیست آشنا براتون من ي قیافه -
 : کرد نگاهم و کشید هم تو و اخماش رادین

 !؟ دیدمتون جایي!  نه -
 ! نیست مهم نه -

 ربا دو و من نمیاد یادش حتي!  حرفاسددت این از تر پر  حواس یارو این پس
 انازس ي کوچه تو این نفهمیدم آخرم راستي!  کردیم تصادف هم با بار دو.  دیده

 دارهن اشكال!  داشت فاصله اونجا با که وثوق خانوم ي خونه!  میكرد چیكار اینا
 ! میفهمیدم باالخره. 

 : گفتم.  میكرد نگاهم مشكوك
 ؟ شده چیزي -
 ؟ میشناسین و من شما.  دیدمتون کجا ببینم میكنم فكر دارم -
 ! بله -
 : گفتم خونسرد.  رفت باال ابروش لنگه یه
 ! هستین رستوران این صاحب وثوق رادین آقاي -

 : گفت و زد پوزخندي
 . بود رستوران این از بیرون منظورم نه -
 . نكنم فكر -
 ! مشكوکین خیلي -
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 فكر ! دیدمش بار دو من که کسیه شبیه چهرتون شما.  نكنین درگیر و ذهنتون -
 ! باشه آشنا شما براي منم ي قیافه شاید کردم
 برگردوندمش و گذاشددتم روش رو نعلبكي عاد  طبق.  بود شددده تموم ام قهوه

 نگاه دقت با و من کاراي تك تك رادین.  بود جلوم که میزي روي گذاشددتمش
 : گفت نیشخند با بعد کرد

 ؟ بگیرین فال بلدین شما -
 : کردم تعجب

 ؟ چطور -
 : گفت و کرد فنجونم به اشاره

یادي اعتقاد مادرم.  کردم تعجب آخه -  قهوه از بعد همیشددده.  داره فال به ز
 . میكنه و کار این خوردن

 ؟ بگیرن فال بلدن مادرتون -
 ! شده فالگیر پا یه خودش رفته فالگیر پیش انقدر ولي.  نه -

 ريفالگی از وثوق خانوم نمیدونسددتم!  بود بسددته نقش لباش روي پوزخندي
 میز روي و اش قهوه فنجون.  بود شدددده سددداکت رادین!  میاره در سددر چیزي

 : اومدم حرف به.  گذاشت
 فنجون ته همیشددده تفریحش براي معموال.  ندارم فال به اعتقادي من خب -

 ! میكنم نگاه و ام قهوه
 ؟ نیستین بلد یعني -

 : گفتم و زدم نیشخندي
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 !؟ کنم نگاه و فنجونتون میخواین!  میفهمم رو چیزایي یه -
 ! ندارم چیزا این به اعتقادي که گفتم!  نه -
 و فنجونتون میشددده!  ندارم چیزا این به چنداني اعتقاد منم!  نمیخواد اعتقاد -

 !؟ برگردونین
 : خندیدم.  کرد نگاهم یكم.  کرد مكث

 باشهن واقعي شایدم!  نشونست و خط تا چند.  که بكشیم رو کسي نمیخوایم -
 ! نترسین.  برگردونین! 

 و دبرگردون قلبش سددمت از گفتم بهش که همونطور و فنجونش و زد پوزخندي
 . گذاشت میز روي

 ! ببنده نقش فنجون روي قهوه تا کنیم صبر باید لحظه چند خب -
 ! استاد بفرمایید شما چي هر -

 من!  ودب سخت تفاوتي بي همه این تحمل.  انداختم بهش تفاوتي بي نگاه نیم
 عجب سددرپ این!  بیارم در زانو به میتونسددتم بعضددیارو نگاه یه با که بودم کسددي

 : گفت دوباره!  میكرد مقاومتي
 !؟ چیه شغلتون شما -

 : گفتم کنم گم و پام و دست اینكه بدون
 ! بیكارم -
 ؟ بیكار ؟ هوم -
 ! بله -

 : گفتم داد تكون سر
 !؟ مجازه پرسیدن سوال -
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 ! باشه چي سوالتون تا -
 ؟ هست زندگیتون تو دختري -
 ! سوالتون بود خصوصي خیلي -

 : انداختم باال و هام شونه
 ! ندین جواب میتونین -

 الهامف اینكه مگر!  نیست زندگیش تو کسي که میدونستم خودم صور  هر در
 : گفت نداد سوالم به جوابي!  باشن گفته دروغ بهم

 ؟ ببینین و من که داشتین اصرار چرا -
 ! خریدین و آبروم دوستم جلوي!  خوبتون دهي سرویس خاطر به که گفتم -

 : گفت زدو پوزخندي
 ! باشین داشته بایستي در رو دوستتون با زیاد نمیومد بهتون -
 ! شام براي ببرمش خوب جاي یه داشتم دوست فقط!  نداشتم -
ستین - شكر رايب بدین انعام میداد سرویس بهتون که خدمتي پیش به میتون !  ت

 !؟ ببینین و من م*س*تقیم خواستین چرا
!  بود گیر مچ شددخصددیتاي اون از!  نمیومد خوشددم!  میكرد کنجكاوي زیادي

 : گفتم
 . . . اتفاق اون خاطر به بودم عصبي خیلي دفعه اون حقیقتش خب -

 : گفت و پرید حرفم بین
 ! دیدین مو غذاتون تو شما کنه ثابت تا ندیدیم مدرکي حتي ما که -

 کردم اخم
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 ؟ میگم دروغ من میكنین فكر هنوز یعني -
 : خندید و آورد باال و دستاش

ید!  گفتم اطالع محض فقط!  نداریم دعوا!  نه - گه شدددا  نشددونمون رو مو ا
 ! کیه مال بفهمیم میتونستیم میدادین

 راچ َاه!  لعنتیش خوشگل ي خنده اون با!  بیاره در و حرصم میخواست قصد از
 : گفتم و دادم نشون تفاو  بي و خودم!  میخندید جذاب انقدر

 شكرت شما از شخصا و بیام باید رفتارم جبران خاطر به کردم فكر حال هر به -
 . کنم

 : گفت و داد تكون سري
 !؟ نمیندازین نگاه فنجونا به -
 شدین؟ عالقمند فالگیري و فال به شمام -
 یزاچ این سددمت به انقدر و مادرم که حسددیه چه ببینم میخواد دلم بیشددتر!  نه -

 ! میكشونه
 : ترف باال ابروم لنگه یه!  کردم بهش نگاهي و برداشتم و فنجونش حرف بي
 ! فنجونتون تو افتاده گل -

 : گفت و کرد قالب سینش رو تفاوتي بي با و دستاش
 !؟ چي یعني این و -
 ! میكنین پیدا رو مطلوبتونه که دختري یه یعني -

 : گفت.  خندید ثانیه چند
 !؟ بدونه رو چیزا اینجور باید کجا از فنجون اون!  مسخرست چیزا این -
 ! میبنده نقش توش شما طالع.  خوردین شما و فنجون این -
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 ! نمیده آدم به خوبي حس!  جوریه یه بازم ولي -
 ! کنین فراموش بعد و بدین گوش فقط خب -
 ! ببینین و خودتون فنجون -
 ؟ بشنوین و بقیش نمیخواین مطمئنین -
 . برمیگردم من میبینین و فنجونتون شما تا!  مطمئنم کامال -

 قعش ، تحول دوختم فنجونش به و نگاهم دوباره.  رفت رادین و دادم تكون سر
 ي دعوا یه دور ي آینده توي کردم نگاه دیگه یكم!  داشددت خوبي ي آینده چه ،

 فالش گفت که بهتر همون!  بیچاره.  رفت باال ابروهام.  بود افتاده براش بزرگ
 ! نخونم براش و

شتم زمین و فنجونش شتم و خودم فنجون میل بي و گذا  که چیزي اولین.  بردا
شم به  از الكي فاالم امروز!  زدم پوزخندي!  ازدواج.  بود صور  یه میخورد چ

مد در آب نده توي!  میو تاده بزرگ دعواي یه دور ي آی مام.  بود اف  هم تو و اخ
 و گذاشددتم میز روي و فنجونم.  نمیكردم نگاه و فنجون کاش!  اوف!  کشددیدم

 شددد پیدا رادین ي کله و سددر باالخره.  بود 10:30 سدداعت موندم رادین منتظر
 : گفتم و شدم بلند جام از.  کرد خواهي عذر

 ! باهاتون آشنایي از شدم خوشحال.  برم دیگه من بهتره وقته دیر -
 ! نمیدونم و اسمتون درست هنوز اینكه با!  همچنین -
 : گفتم خوشحالي با
 ! هستم فتوحي پریماه -

 . داد تكون سر
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 . خوشبختم -
 . ممنون بازم -
 . دادیم انجام و وظیفمون میكنم خواهش -
 ! بود خوب هم فالتون ضمن در -

 : زد پوزخند
 . ندارم بهش اعتقادي هنوزم -

 : گفتم آروم و انداختم باال و هام شونه
 ؟ دوستیم هم با االن -

 : رفت باال ابروهاش
 !؟ دوست -
 !؟ دوستیم!  زدیم گپ ساعت یه نزدیك هم با!  شدیم معرفي هم به!  اوهوم -

 ولي.  بگه چي نمیدونسددت انگار کشددید سددرش پشددت و دسددتش کرد مكث
 : گفت باالخره

 ! شاید -
 !؟ بزنم زنگ خود  به بعد به این از رستوران رزرو و هماهنگي براي میتونم -
 رسمي باهاش بس از شدم خسته!  نكردم استفاده جمع افعال از دیگه قصد از

 : گفت نیشخند با!  زدم حرف
 ؟ داري و شمارم مگه -

 : گفتم و آوردم در و گوشیم
 ! بگي بهم میخواي االن ولي نه -

 : گفت و زد پوزخندي
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 . نداره اشكالي باشه کار براي اگه! ؟ رستوران رزرو براي -
!  بردم و بزرگ جنگ یه میكردم احساس.  زدم گوشیم توي من و گفت شمارش

 میل با شدداید!  بود خوبي حرکت بازم خب ولي!  بودم نبرده کامل هنوز اینكه با
 ! بود تر نرم امشب ولي نداد شماره رغبت و

 دمش ساناز ماشین سوار خوشحال.  اومدم بیرون رستوران از و گفتم بخیر شب
 نآورد دست به خاطر به که خوشحالي با.  افتاد گوشیم روي رامین ي شماره. 

 : دادم جواب داشتم رادین ي شماره
 ! عزیزم سالم -

 : گفت جدي و سرد رامین
 ؟ بیروني!  سالم -
 : گفتم!  میكرد برخورد سنگین سر باهام یكم دعوامون ي قضیه بعد از
 ! خونه میرم دارم!  آره -
 خوايب توام شاید گفتم!  دوستمه مهموني دیگه هفته دو بگم خواستم.  باشه -

 . بیاي
 . باي.  میزنم زنگ بهت بعدا من رامین.  میام.  باشه -
 . خداحافظ -

 رسددتوران نماي به و آخر نگاه.  کردم روشددن و ماشددین و کردم قطع و گوشددي
 . اومدم بیرون کوچه از و گرفتم عقب دنده و انداختم

***** 
 ! کرد کر و گوشم تلفن تو ساناز جیغ صداي
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 !میزني؟ جیغ چرا دیوونه چته -
 بهم داري تازه گرفتي رو تیپه خوش پسددر این ي شددماره که روز دو از بعد -

 !؟ میگي
 !؟ بگیرم نمیتونم بودي کرده فكر واقعا -
 . باشه دادن شماره اهل نمیخورد بهش دیدم من که پسري اون -
 ! ازش گرفتم شماره که میبیني فعال حاال -
 کن تعریف و چي همه برام اینجا بیا پاشو -
 سددتدو مهموني واسدده!  بخریم لباس بریم دنبالم بیاد قراره رامین.  نمیتونم -

 . رامین
 ! دیگست ي هفته دو که اون! ؟ االن از -
 . میشه دور ازم داره میكنم احساس.  بیارم دست به رامینم دل یكم برم -
!  میكني صددفا دیگه یكي کردن تور با داري که تو! ؟ داره فرقي چه تو واسدده -

 !؟ چیكار میخواي و رامین
 چشمم جلوي از بودم ریخته صورتم توي کج که و هام چتري.  زدم نیشخندي

 : گفتم و زدم کنار
 ! نمك آب تو خوابوندم و رامین!  نمك آب اسم به هست چیزي یه -

شتم کم کم!  بود شده کالفه انگار.  کرد پوف تلفن تو ساناز  لتاشحا این به دا
 ! بود رامین عاشق ساناز شاید!  بود خبري یه!  میشدم مشكوك

 ! کارا این نیست درست حال هر به -
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 تو کنم آوري یاد بهت دوباره میخواي! ؟ شدي اخالق اهل یهو! ؟ شده چي -
! ؟ میاري اي خونه چه توي رو کسدددایي چه یا! ؟ میگیري پارتي اي خونه چه

 ! بدتري من از تو آشغالم من اگه!  ساناز نكن موعظه من واسه
 ! نمیزنم پسرارو مخ تا چند تا چند من حداقل -
 ! میزدي میتونستي اگه اونم -

 پایین مرفت.  کردم قطع و گوشي و گفتم ساناز به سریع.  خطم پشت اومد رامین
 ولي . بود شده تر باز اخماش قبل روزاي به نسبت.  شدم رامین ماشین سوار و

 ! نبود گفتناش عزیزم از خبري دیگه
 !؟ خرید بریم کجا خب -
 . نداره فرق -

 ماشین رامین.  بودیم ساکت مسیر کل.  داد حرکت و ماشین حرف بدون رامین
 مغازه ویتریناي و میرفتیم راه هم کنار.  شدیم پیاده و کرد پارك پاساژ یه جلوي و

 ولي.  میداد پیشددنهاد بهم مختلف لباسدداي مدام رامین.  میكردیم نگاه رو ها
ست نمي دلم به کدوم هیچ ش ستم و شد کالفه باالخره!  ن شید و د  خودش با ک

.  وشمبپ که داد بهم و گرفت فروشنده از رو اي سرمه پیرهن یه مغازه یه توي برد
 شدم پرو اتاق وارد.  کردم قبول باالخره ولي.  بود نیومده خوشم رنگشم از حتي

 دلشمم.  انداختم بود دستم تو که لباسي به و نگاهم دوباره.  آوردم در و مانتوم. 
شیدم هم تو و اخمام.  خورد زنگ موبایلم لحظه همون.  نمیزد دل به چنگي  ک

شتم و موبایلم کیفم توي از سریع! ؟ یعني بود کي.   ي حهصف به نگاهي بردا
شي سم دیدن با انداختم گو شمام رادین ا شي صداي سریع!  شد گرد چ  و گو
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 اگه! ؟ آخه زدنه زنگ موقع چه.  گشددت پرو اتاق دور تا دور نگاهم.  کردم خفه
 !؟ چي میشنید و صدام بیرون رامین
 چشددمك رادین اسددم همچنان.  انداختم گوشددي ي صددفحه به و نگاهم دوباره

 : گفتم آروم صداي با و کردم قرار بر و تماس!  میزد
 ؟ الو -

 : پیچید گوشي توي رادین صداي
 ؟ زدم زنگ موقع بد!  سالم -

 : گفتم دارم نگه پایین و صدام میكردم سعي که همینجور
 ؟ خوبي. . .  نه نه -

 ازش که روز دو از بعد!  بزنه زنگ بهم خودش نمیكردم فكر!  بودم شده شوکه
ماره ته شدد نگ بهش بودم گرف نه منتظر یكم میخواسددتم.  بودم نزده ز  . بمو

 یسم شب همون براش فقط!  ایه تیكه خوب اینكه یا هولم کنه فكر نمیخواستم
 ي همه!  بود زده زنگ خودش االن ولي!  کنه سددیو و شددمارم که بودم انداخته

 رقرا!  نمیشددناختم خوب رو پسددرا دیگه انگار!  ریخت هم به کتابام و حسدداب
 ! بزنه زنگ رادین نبود

 : گفت اش مردونه و محكم صداي با رادین
 !؟ میزني حرف آروم چرا.  ممنون -

ستش و بیا حاال شد چي!  کن در ست با بگم! ؟ بگم می سرم دو  دخری اومدم پ
.  رسید ذهنم به فكري یه باالخره و کردم من من یكم! ؟ بشنوه و صدام نمیخوام

 : گفتم آروم صداي همون با
 ! ساکتن همه اینجا.  کنم صحبت بلند نمیشه.  یوگام کالس االن آخه -
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 تراح نفس یه!  بدم تحویلش تا رسید ذهنم به دروغي یه که کردم شكر خدارو
 ! کشیدم

 ممزاح االن.  میزنم زنگ بهت بعدا.  باشه.  زدم زنگ موقع بد خیلي پس!  ُاو -
. . . 

 : گفتم و حرفش وسط پریدم سریع
 ! زدي زنگ االنم اصال که برام جالبه -

 نبود مفهوم البته.  شددنیدم کنارش و پسددر یه ي زمزمه صددداي.  کرد مكث یكم
 : گفت و داد بیرون صدا پر و نفسش رادین.  بهش میگه چي نمیفهمیدم

ستم خب - شكر میخوا  كهاین براي. . .  یعني نه. . .  رستورانم اومدي که کنم ت
 ازمب که بگم میخواستم. . .  نه. . .  ممنونم کردي انتخاب و من رستوران دوباره

 . . . طرفا این بیا
 : گفت و کرد فو  و نفسش کالفه

شتریام از کدوم هیچ به وقت هیچ من البته -  گماب چیزارو این تا نمیزنم زنگ م
 ! ممیگ پال و پر  دارم کنم فكر!  نبود اینا از کدوم هیچ منظورم اصال واقع در! 

.  هکن توجیه و زدنش زنگ تا میگشددت کلما  دنبال هنوز رادین.  گرفت خندم
باره انگار.  خورد پرو اتاق در به تقه تا چند  پاك.  اومد در حرکت به زمان دو

 : گفتم رادین به سریع!  بود رفته یادم اتاق بیرون و رامین
 . خداحافظ.  میزنیم حرف بعدا.  میكنه نگاهم چپ چپ داره مربیم -

 و نفسم ! گذاشتم قلبم روي و دستم.  کردم قطع و گوشي و گفتم تند تند اینارو
 : اومد رامین صداي.  کردم فو  بیرون
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 ؟ پوشیدي پریماه -
ستم توي هنوز لباس  یرونب سمت به و در و کردم باز و پرو اتاق در قفل.  بود د

 : گفت و انداخت بهم نگاهي رامین.  دادم هل
 ؟ نپوشیدي هنوز -

 ! باشه خونسرد و تفاو  بي لحنم کردم سعي
 . ازش نیومد خوشم ولي.  چرا -

شخندي با و انداخت صورتم به دقیقي نگاه رامین ست لباش روي که نی ش  بود هن
 : گفت

 !؟ شده گلي لپا  چرا -
 خاطر به صدورتم.  میگفت راسدت.  برگشدتم پرو اتاق ي آینه سدمت به سدریع
 فتمگ و زدم باد دستم با و خودم نمایشي حالت با سریع.  بود شده قرمز هیجان

: 
 . بیرون میام االن بپوشم و مانتوم بذار.  گرمه اتاق این تو بس از!  اوف -

ستم و در سریع من و داد تكون سر رامین ستم و پلكام ثانیه چند.  ب  از طرخ!  ب
 . اومدم بیرون اتاق از و پوشیدم و مانتوم سریع!  شد رد گوشم بیخ
 رمزق پهن پاپیون یه گردنش دور که قرمز تاپ یه باالخره گشددتن کلي از بعد

 ولپ رامین!  تیره اي سددرمه لي شددلوار با خریدم و میشددد تنگ پایینش میخوردو
 و من رامین شام خوردن از بعد.  اومدیم بیرون پاساژ از و کرد حساب و لباسام

 در مکیف توي از و گوشددیم بیارم در تنم از و لباسددام اینكه بدون.  خونه رسددوند
ست سریع.  انداختم مبل روي و خودم و آوردم سام لی سم.  آوردم و تما  رادین ا
 ! آورد لبم رو و لبخند گوشیم روي
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 باید پس!  نیومده بدشددم من از همچین یعني پس زده زنگ خودش که حاال
 ! راهه بهترین این آره!  بزنه زنگ خودش دوباره بذارم

سام و رفتم اتاقم سمت به خوش سر  اب نمیكردم باور هنوزم.  کردم عوض و لبا
 ! باشم زده حرف رادین

 مه رو یوگا حرکت یه حاال تا!  کارا چه! ؟ یوگا کالس!  افتادم دروغم یاد دوباره
 ! بودم ندیده نزدیك از

***** 
شت جریانا  اون از روز سه شده رادین از خبري.  میگذ سره این چرا.  بود ن  پ

.  بشددم مقد پیش زدن زنگ براي نمیخواسددتم! ؟ بود بیني پیش قابل غیر انقدر
ست بود زده زنگ اون که حاال شتم دو  یه انگار ولي!  بزنه زنگ خودش بازم دا

 ! نبود ازش خبري چون!  بود بیهوده انتظار
باره رامین .  ممیگشددتی.  میرفتیم بیرون هم با.  بود شدددده قدیم رامین همون دو
 يول من ي خونه بیاد اون یا خونش برم میكرد پیشددنهاد هنوزم.  میكردیم خرید

 نم مخالفت همه این از میفهمیدم وقتا بعضددي!  کنه تسددلیمم بود نتونسددته
سته خدا از منم.  نمیاره خودش روي به ولي میاد جوش به خونش  و خودم خوا

 ! نمیفهمم و حالتا  این یعني که میزدم دیگه راه یه به
 آدم ولي!  رادین به بچسددبم کنم ول و رامین که میخوند گوشددم زیر مدام سدداناز
 مخودشدد با تكلیفش حتي رادین!  نسددیه به بچسددبه نمیكنه ول و نقد عاقل

یدونسدددت.  نبود مشددخص هام میخواد دلش نم نه حرف با  چطور!  نه یا بز
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 روي و هباش کنارم رامین میدادم ترجیح! ؟ بچسبم بهش راحت خیلي میتونستم
 ! کنم کار هم رادین
 تزندس هنوز نمیدونستم اصال!  نداشتم مامان از خبري که میشد اي هفته چند

 خوابهمی که جایي از آدرسم یه!  آزاده یا کردن دستگیرش نمیدونستم حتي!  نه یا
 راچ پس! ؟ بود خانوادم از جزئي اون واقعا.  میكردم شك وقتا بعضي!  نداشتم

ستم هم کس هیچ با! ؟ بودم خبر بي ازش انقدر !  مبزن حرف موردش در نمیتون
 ! مرده بابام مثل پیش سال خیلي میكردن فكر همه
 كمی از دریغ.  حرفا همون باز ولي.  رفتیم جابر ي خونه دم نیوشدا با باري چند

 ويت بتونم که نداشددتم ازش هم عكسددي هیچ!  پریا کردن پیدا توي پیشددرفت
 روي از میخواستن چجوري داشتم عكس اگه فوقشم اصال!  بدم آگهي روزنامه
 !؟ کنن پیدا رو ساله 29 دختر یه ساله 9 دختر یه عكس
 یه دلم!  بودم خسددته زندگیم ریختگي هم در همه این از.  بودم شدددده کالفه

 ونهخ میام دیر شبا وقتي میخواست دلم.  میخواست دغدغه بي و نرمال زندگي
 دلم ! بكنم میخوام کار هر که نبودم آزاد انقدر داشتم دوست.  کنه توبیخم یكي

ست شه یكي خونه میام وقتي میخوا شه یكي.  کنه سالم بهم که با  تيوق که با
 ايج نمیتونسددت ولي بود نیوشددا!  بذاره الالم به لي لي حوصددلم بي و مریض

ست.  بگیره و مادرم شه پدر جاي نمیتون ست شاید!  با  رو ریاپ نقش برام میتون
 !؟ تهرانه اصال نمیدونستم که پریایي!  کنه بازي
 كيی!  معتاد مرد یه به فروختتش میگفت جابر!  بود ازش اي نشددونه یه کاش

شغال اون یعني!  کلفتا دم اون از البته!  بابام مثل  پریاي !؟ کرده چیكار باهاش آ
 کنم فكر این به میتونسددتم چجوري!  میلرزید تنم بهش کردن فكر از!  سدداله 9
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سایي به اونم!  شده فروخته خواهرم که  خودش ي خانواده از بدتر شاید که ک
 ! بودن
 يآدرس نه!  همین!  باغي قره علي.  میدونستم و اسمش که بود این نخم سر تنها

 ازش باري چند میگفت!  نمیومد یادش چیزي جابرم!  نشددوني نه ازش داشددتم
یده مواد یده م*س*تقیم اونم تازه!  همین!  بوده خر به کلي.  بوده نخر بد  و د

 ! میخریدن براش آدماش میگفت.  داشته کبكبه
 وممعصدد ي بچه دختر یه نمیشددد باورش کسددي حتي.  بود انگیزي غم داسددتان
 ! باشه داشته زندگي و آینده همچین

 یدمنمیفهم حتي!  ریخته هم به و پلوغ شلوغ!  بود شده گرا مس بازار مثل سرم
 ته و رسدد باالخره!  میگفتم بود نشددسددته مقابلم که زني به پالیي و پر  چه دارم
 بد رافكا باید.  کشیدم راحت نفس یه!  برن کردم رد مشتریامو و کردم جمع فال

 ! بیرون مینداختم سرم از و
 ! جهنم به! ؟ داره اهمیتي چه خب! ؟ ندارم خبر مامان از

 ! جهنم به اونم ؟ نزده زنگ روز سه از بعد بهم رادین
 ! جهنم به اونم! ؟ مهمیه چیز این اصال! ؟ ندارم خوب ي خانواده یه

 . . . اونم خب! ؟ نمیكنم پیدا رو پریا
 ! کنم داپی باید رو یكي این!  جهنم به نمیره یكي این.  دادم فشار دستم با و سرم

 توي . کردم بازشون بعد ثانیه چند و بستم و پلكام.  دادم فشار هم رو و دندونام
 هب اینكه بدون و برداشددتم آشددپزخونه اپن روي از و گوشددي ناگهاني حرکت یه

 . گرفتم شماره بدم فكر مجال مغزم
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 تا هارچ از بعد.  بده جواب تا کردم صبر و گذاشتم گوشم کنار و موبایل سریع
 : بده جواب داد رضایت باالخره بوق

 !؟ بله -
 : گفتم سریع!  میزد موج تعجب صداش توي

 ! وثوق آقاي سالم -
 . سالم -
 ؟ شدي شوکه -

 : گفت و کرد مكث
 !بزني زنگ نداشتم انتظار!  یكم -

 و من روز سددده تو اینكه از بعد اونم!  بزنم زنگ بهت نداشددتم انتظار خودمم
 : گفتم جاش به ولي!  گذاشتي منتظر

 تمنتونس روز اون که شدي ناراحت دستم از شاید گفتم نزدي زنگ دیدم خب -
 ! بدم جواب
 : داد جواب جدي و خشك

 ! چي براي ناراحت نه -
 ! مدیر آقاي نداري کار اگه البته!  بزني و حرفت میتوني االن خب -
 . . . راستش خب -

شت دوباره ستپاچه من مقابل در یعني!  شد آب قند دلم تو!  میكرد من من دا  د
 تدس!  نمیومد خوشم پسرا اینجور از چند هر! ؟ بزنه حرف نمیتونست و میشد

 ! بود خوبي ي نشونه این بازم خب ولي!  ساده و چلفتي پا
 : گفت تند و محكم یهو
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 تناراح شایدم.  بخوري جا شاید!  برسونم و منظورم چجوري نمیدونم ببین -
 ! بشي
 !؟ داد کفتر تخم بهش کسددي!  میكرد من من االن تا داشددت که انگار نه انگار

 ! کرد باز زبون یهو
 ! من با باش راحت ؟ چي براي ؟ ناراحت -

قه ابراز میخواد یعني نه عال  فكر چرا!  اووووووف! ؟ زودي این به اونم! ؟ ک
 !؟ باشه باحالي آدم باید پسره این میكردم

 سح یه چرا نمیدونم! بزنه و حرفش تا بودم گرفته ضددرب ریتمیك ُاِپن روي
 ! شده اسیرم بدجور طرف میگفت بهم قوي خیلي
 : گفت محكم لحن همون با دوباره

 هی.  اومدم بیرون طوالني خیلي ي رابطه یه از که میشددده مدتي یه من ببین -
 به و زندگیم ي همه میكنم احساس.  خوردم شكست واقعي معناي به جورایي

 ! دادم باد
 : داد هادام! "  بگو تر تازه چیز یه میدونم که اینارو"  گفتم دلم تو و کردم پوفي

 وت یا!  دیدم بار چند تورو من مگه آخه.  بگم بهت اینارو نباشده جالب شداید -
 ! بگم که داري نقشي چه زندگیم تو

 : گفتم و اومدم حرفش بین
 ! بگي بهم میتوني نداره مشكلي -
 یه يیك با که اینه شددده بهتر حالم اینكه براي راه بهترین میكرد فكر دوسددتم -

 !؟ که متوجهي.  دختر یه با یعني!  باشم دوست مد 
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 : گفتم!  کنه عالقه ابراز میخواست ناشیانه چه بردم باال و ابروهام
 ! اوهوم -
ستي طرح تو با که بود این پیشنهادش - ست خیلي.  بریزم دو  با من هک احمقان

 زدم زنگ که روز اون.  بدم انجامش و میگه چي دوسددتم ببینم سددن سددال 30
 نه دارم تو به احسدداسددي نه من میگم رك.  بود اون اصددرار خاطر به همش بهت
 ! بیاي زندگیم تو که دارم و این نیت
 وت اخمام ؟ حرفا این چي یعني! ؟ میگفت چي داشت این!  شد خالي بادم یهو
 : گفت دوباره!  رفت هم

ته -  ور اي دیگه دختر هر یا تو نمیخواد دلم من ولي!  باشددي بد تو که نه الب
چه یدي اگرم!  بكنم خودم ي بازی هت د .  بود خاطر این به فقط نزدم زنگ ب
 هک میدونسددتم وظیفم.  نشددد اینطور که.  بره یاد  من تلفن توام بودم امیدوار

 ! نمونه جا به برا  اي شبهه و شك هیچ تا.  بدم توضیح برا 
 من عوض در!  میزد حرف داشددت ریز یه!  نفس مرسددي!  شددد سدداکت باالخره

!  منداشددت رو حرفا این انتظار خب!  میدادم گوش بهش و بودم گرفته اللموني
ست! ؟ چي یعني سره! ؟ نیومده خوشش من از بگه میخوا !  زن هم به حال ي پ

شم از شه خدا صال!  با شت این که بود کي دختره این مگه ا  براش و خودش دا
 !؟ میكرد هالك

 ینا نه کنه عالقه ابراز االن داشددتم انتظار!  شددد بدتر میكردم فكر که چیزي از
 : گفت و شكست و سكو .  بافت هم به که چرندیاتي

 !؟ کردم ناراحتت -
 : گفتم هم تو اخماي با همینطور
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 ! حرفیه چه این!  نه که معلومه! . . .  نه -
 گفت دوباره!  نكردم ول و رامین که شددد خوب چه!  مغرور پریماه جلد تو رفتم

: 
 . روز اون زنگ بابت میخوام معذر  من حال هر به -

 : گفتم جدي نیمه شوخي نیمه لحني با و زدم نیشخندي.  گرفت حرصم
صال - ستي تو اگرم ا ست من با میخوا  زا چقدر تو!  نمیكردم قبول من شي دو

 ! وثوق جناب هستي راضي خود
 : گفت خندید

 ! نمیشه پیدا کسي بهتر من از! ؟ کني قبول نباید چرا -
 ! بریم هم با شو پیاده!  اوهو -

 : گفتم زمبری تیریپي تو با نداشتم قصد من که بفهمونم بهش کامل اینكه براي
 ! نه یا باشم ایران دیگه ماه تا من نیست معلوم اصال -
 !؟ بري قراره جایي! ؟ نیستي ایران -

 : گفتم و کردم فكر یكم
سپانیا!  بابام و مامان پیش.  آره -  که یادهز احتمالش ولي!  نیست معلوم البته!  ا

 ! بپرم
 الاصدد! ؟ بود کي به کي ولي!  اسددپانیا.  گرفت خندم بودم گفته که دروغي از

باره رو پسددره این من نبود معلوم  سکال براش یكم بذار پس!  نه یا میبینم دو
 ! بذارم

 !؟ میكني زندگي تنها تو یعني -
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 ! جورایي یه -
 ولي کنیم شددروع رو جدي ي رابطه هم با نخوایم ما شدداید پریماه ببین خب -

 ! نپریدي تو که وقتي تا البته.  هم با باشیم خوب دوست تا دو میتونیم
 : گفتم و نشست لبم رو نیشخندي

 ! میشه چي ببینم حاال -
 : گفت و خندید

 !؟ دوستیم!  نكن ناز -
 ! شد قدم پیش خودش که خوب چه

 ! میكني اصرار خیلي چون باشه خب -
 ! شدم مزاحمت ببخشید خب!  مرسي -
 : گفتم خنده با
 ! شدم مزاحم من!  زدم زنگ من پر  حواس آقاي -
 شنیدم و صدا  شدم خوشحال.  مراحمي ولي.  زدي زنگ تو میگي راست -
. 

 . خداحافظ.  همینطور منم -
 ! خداحافظ -

شیم سته پروندش.  انداختم اپن روي دوباره و گو ست! ؟ شد ب شیم دو  یه! ؟ با
 !؟ بزنه و دوستش مخ میتونه دوست

 ! که بكنه سعي میتونه حداقل خب!  پرید باال ابروم لنگه یه
***** 

 : گفتم بشنوه رادین فقط که جوري و خوردم و نوشیدنیم از یكم
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 !؟ اینجا کني دعو  و من شده باعث چي که بگي بهم نمیخواي هنوز خب -
 حالت همون تو.  شددد خوردن غذا مشددغول دوباره و انداخت بهم نگاهي نیم

 : گفت
 ؟ بخوریم شام هم با و بیرون بیاد کردم دعو  و دوست یه بده -

 : گفتم پرید باال ابروهام
 ترین صددمیمي ي خونه اونم ؟ دوسددتا  ي همه با ولي نداره مشددكلي نه -

 ! یمندار هم با هم نسبتي حتي ما تو قول به! ؟ نیست عجیب یكم! ؟ دوستت
 شنوشددیدنی از یكم.  کرد پوفي و گذاشددت بشددقابش توي و چنگالش و قاشددق
 : گفت و خورد

 ! امشب براي میخواستم همراه یه من!  گرفتي و مچم!  خب خیلي -
 !؟ هوم ؟ پریماه از بهتر کي و -

 : گفت فهمید اونم.  بدم نشون ناراحت و خودم کردم سعي
 ! بوده عجیب کارم یكم شاید.  دارم قبول خب ببین -
 ! میكني استفاده ازم داري که دومته بار این ببین! ؟ عجیب -
 ! نمیاد خوشم کلمه این از! ؟ استفاده -

 : گفت و خورد و نوشیدنیش از دیگه یكم.  کرد گره هم تو و ابروهاش
 کمك شرایطي همچین تو هم به معموال دوستا خب.  دوستیم کردم فكر من -

 !؟ نه مگه میكنن
 ! میشه زیاد داره من از ها  خواسته تو -

 : گفت و کرد پوفي دوباره
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 ! بیشتر چیزي نه!  شامه یه فقط -
 بایسددتي در رو باهاشددون انگار تو!  سددالت چند و چندین دوسددتاي پیش آره -

 !؟ نه!  داري
قت رادین ما و آیالر زنش با همراه آرمین چون بده بهم جوابي نكرد و  با نی

شمك با آرمین.  شدن نزدیك بهمون نیلوفر نامزدش شاره چ  و کرد من به اي ا
 : گفت رادین به رو
 ! بچرخیم یكم میریم ما!  بزنین باغ تو چرخي یه خواستین اگه جوون زوج -

 : گفت و زد روشون به مصنوعي لبخندي رادین
 ! بگذره خوش -

 : گفت و کرد پاك و لبش دور رادین شد خالي میز و رفتن که وقتي
 مد  این توي بس از شدددم خسددته فقط!  ندارم بایسددتي در رو کسددي با من -

 شتمدا کم کم دیگه!  کردن رو و مختلف کیساي برام مدام رفته ترانه که کوتاهي
 ! نیفتاد اتفاق این تو وجود لطف به امشب که.  میشدم فراري جمعشونم از

 : گفتم و زدم لبخند
شه که این خب - ضي.  بندازم راه تورو کار من دفعه هر نمی  به دبای تو وقتام بع

 ! برسي من داد
 : گفت سادگي با و داد تكون سر

 . میدم انجام بخواي کار هر -
 : گفتم و کردم نزدیك لبم به و نوشیدني لیوان خندیدم

 ! بدي انجام نتوني که بخوام چیزي یه شاید!  نكن عجله -
 !؟ چیه اون خب -
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 ! میگم بعدا -
 : گفت و داد تكون سر

 !؟ بشینیم اینجا میخواي یا ؟ بچرخیم باغ تو میخواي -
 : گفتم و انداختم باال و هام شونه

 . بزنم چرخ یه نمیاد بدم -
 رفتن راه مشددغول هم کنار فاصددله با.  همینطور منم شددد بلند جاش از رادین

ست.  بود بزرگي باغ.  شدیم سط در ستا از.  بودن چیده و شام میز باغ و  يدو
 شستهن دلم به ولي میدیدمشون که بود اولم بار اینكه با.  بود اومده خوشم رادین
 نبراشددو احترام که آدمایي.  بودم ندیده اینجوري آدماي بود وقت خیلي.  بودن
 هب رادین.  گذاشت روشون آدم اسم میشد.  نبودن الابالي که آدمایي.  بود مهم

 : اومد حرف
شه زحمت باغش براي خیلي آرمین -  باغ روز دو سر بودم جاش اگه من.  میك
 ! میخشكوندم و

 : گفتم و خندیدم
 ؟ میشناسیش وقته خیلي -
 ! دبیرستان زمان از -

 : گفتم و دادم تكون سر
 !؟ کجاست تو ي خونه -
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نه آدرس بودم منتظر ظارم عكس بر ولي بده و وثوق خانوم ي خو  آدرس انت
 یه هورا! ؟ میكنه زندگي جدا یعني.  داد و وثوق خانوم ي خونه نزدیك جایي
 ! جدید کشف

 !؟ میكني زندگي کجا تو -
 بندازم نمداد جواب بین وقفه یكم اینكه براي! ؟ میكنم زندگي کجا میگفتم باید

 : گفتم کنم آنالیز و جوابم بتونم کامل تا
سي و این افتاده یاد  تازه - ستت ي خونه خود  با و من تو! ؟ بپر !  يآورد دو

 !؟ باشم دزد شاید نكردي فكر
 : گفت و پرید باال ابروش لنگه یه
 ؟ دزدي تو.  بودم نكرده فكر بهش اصال -
 !؟ میدم لو و خودم کردي فكر -
 ! باهام باشي صادق و بگیرتت دادم بهت که شامي نمك شاید گفتم -

 : گفتم و زدم نیشخندي
 ! است الهیه سمت خونم -

 خب!  اومد بیرون دهنم از سددداناز ي خونه آدرس اراده بي! ؟ گفتم دروغ چرا
شم  جیحتر.  بود تهران متوسط خیابون یه توي خودم ي خونه!  بود همین درست

یدادم قت این به!  پولداریم دختر کنم وانمود م یده حقی  پولدارا که بودم رسدد
شن پولدار آدماي جذب سي.  می شون مثل که ک شه خود  و تنها دختر یه نه!  با

 ! پاس و آس
 : گفت تعجب با رادین

 !؟. . .  ي کوچه -
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 !؟ چطور اوهوم -
 : گفت اخم با و داد بیرون و نفسش رادین

 ! اینا ترانه ي کوچه تو دقیقا -
 ! بوده اونجا ترانه ي خونه!  میكرده چیكار اینا سدداناز ي کوچه تو فهمیدم پس

 ایعضدد نمیخواسددتم ولي کنم فضددولي رادین ي رابطه تو میخواسددت دلم خیلي
.  شام یزم سمت برگشتیم دوباره و چرخیدیم باغ توي دیگه یكم!  بیارم در بازي
 نقش مد  تمام.  بود شده اضافه جمعمون به پدرامم حاال.  بودن برگشته همه

 باالخره که بود شدددب 12 سددداعت.  کردم بازي رادین براي و خوب همراه یه
 هک همونجور و بگیرم آژانس میخواسددتم.  هامون خونه بریم گرفتیم تصددمیم

شت رادین که برگردم اینجا بودم اومده شینش سوار.  نذا ست.  شدم ما  میخوا
 مشد که سوار! ؟ چي بگم اونجا برم! ؟ ساناز ي خونه ببره و من شب وقت این

 : گفتم
 ! کن پیاده آژانس یه جلوي و من -
 . میرسونمت ؟ چرا -
 . ترم راحت برم خودم بدم زحمت نمیخوام نه -
 . مسیریم هم.  تقریبا نزدیكه منم ي خونه.  نیست زحمتي -
ستم حرفش این با ستم فقط.  بگم چیزي نتون سوس تون شي نامح  توي از و گو

 سددوتي یه هنكن بودم کالفه.  نه یا بیداره ببینم بدم اس سدداناز به و بیارم در کیفم
 نبدو اونم! ؟ ببندي خالي مجبوري بگه نیسددت یكي! ؟ کاري اول همین بشدده

 !؟ هماهنگي
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 : اومد ساناز اس ام اس
 ؟ شب موقع این! ؟ اینجا بیاي میخواي.  بیدارم -

 : نوشتم براش فقط
 . میدم توضیح میام -

 . برگشتم رادین سمت و انداختم کیفم توي و گوشي
 . بود شددده گره هم تو اخماش اراده بي انگار.  بود دوخته خیابون به و نگاهش

 يمیدید میزدي حرف باهاش که یكم ولي میومد عصبي و جدي نظر به قیافش
 : گفتم و شكستم و بینمون سكو .  صمیمیه و خودموني که
 . امشب دعو  از ممنون -

 : گفت و انداخت سمتم به نگاهي نیم
 . اومدي که ممنونم تو از من.  میكنم خواهش -

سته لبام روي اراده بي لبخندي ش شین این سوار من باالخره.  بود ن  ایيروی ما
شه تا شایدم.  بودم شده شدم موندگار جا همین همی شه البته!  می  . نه که همی
 : گفت دوباره.  طوالني مد  یه شاید

 . حسابي شدي خسته امشب -
 . داري خوبي دوستاي.  بود خوب خیلي اتفاقا نه -
ستم ترانه از بعد که دالیلي از یكي شاید.  آره -  نمک جور و جمع و زندگیم تون

 ! پدرام خصوص به!  بودن دوستام همین
 ؟ داشتي دوست رو ترانه خیلي -

 هک بود دل دو انگار.  داد فشدار هم به و لباش.  برگردوند سدمتم به و چشدماش
 : گفتم دوباره.  نه یا بگه باید
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 ! میفهمم من.  بگي نیستي مجبور نمیخواي اگه البته -
 آرومم جور یه کاراش.  احتیاط با و میكرد رانندگي آروم.  داد بیرون و نفسددش

 و سددكو  باالخره!  وایمیسددته زمان باهاشددم وقتي میكردم احسدداس.  میكرد
 . شكست

شكال - ستم ي خونه اومدي من با تو اینكه خاطر به.  بگم میخوام.  نداره ا  دو
 ؟ چطوره میدم و سواال  جواب منم

 . نیست بد -
 . دوختم چشم بهش منتظر

 ناولی ولي.  باشدده گانه بچه خیلي شدداید!  بود چیز همه من زندگي تو ترانه -
 ! گذاشت پا زندگیم تو که بود کسي

 : گفتم و انداختم باال و ابروهام
 ترانه بودي دوست که کسي تنها با سن سال 30 با که کنم باور میخواي یعني -

 !؟ بوده
.  نمک باور نباید چرا که نمیدونسددت انگار.  دوخت من به و گنگش و گیج نگاه

 که بود گنگ برام.  میدیدم و رامین امثال کنارم.  نكنم باور داشددتم حق خب
 : کرد شروع دوباره رادین!  باشه نفر یه با فقط بتونه پسر یه اونم یكي

 . نبودم دوست باهاش من!  بود من زن ترانه -
 : گفتم خیالي بي با
 ! نبود زنت که قانونا ولي.  بود ازدواج قصدتون که میدونم آره خب -

 : گفت و دوخت بهم لحظه چند و نگاهش
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 . بود زنم واقعا -
! ؟ داشته زن یعني! ؟ چي یعني!  میكردم نگاهش گیج و گنگ که بودم من حاال
شه ترانه یعني ست چیزي وثوق خانوم چرا پس. . . !  یعني! ؟ زن  سپ! ؟ نمیدون

 : آورد بیرون افكارم از و من صداش. . .  چرا
 ! بود من اي صیغه زن ترانه -

 : گفتم سریع
 !؟ میدونست و این هم کسي -

 : گفت و زد فرمون روي آروم انگشتش با.  کرد اخم
 ! پدرام فقط -
 ؟ مادر  و پدر -
 من.  ودنب ایران که!  ترانه باباي البته و.  ترانه و پدرام و من فقط.  کس هیچ نه -

 . میكنه زندگي آلمان.  ندیدم و باباش بیشتر بار دو یكي
 ؟ داري زن تو میگي یعني!  ببینم کن صبر -

 : گفت و داد تكون و سرش نیفتاده اتفاقي هیچ انگار که ریلكس خیلي
 ! اوهوم -
 ؟ ندارن خبر مادرتم و پدر -
 ! اوهوم -
 ؟ گذاشته تنها تورو و زنته ترانه -
 ! اوهوم -
 !؟ میشه مگه -
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شه باطل همه دیگه ي هفته تا!  بود صیغه که گفتم - سب دیگه عمال و می  با تين
 . نداریم هم
صال!  بود کي دیگه این!  میومد در داشدت شداخام.  کشدید آه گفت که و این  ا

گاه تو نمیشدددد ید اول ن نه فكر چي فهم  يلب زیر!  خبره چه زندگیش تو و میك
 : کردم زمزمه

 ! بوده دوست یه فقط ترانه میكردم فكر -
 !؟ باشم حرفا این اهل میاد من به نظر  به! ؟ دوست -

 ! تیزي گوشاي عجب! ؟ بود شنیده و من حرف چجوري
 !؟ نكردي عقدش دائم چرا ؟ نگفتي مادر  و پدر به چرا خب -
 !؟ بشكافي و من زندگي کل میخواي امشب تو ببینم -
 ! میدي جواب سواالم به گفتي خود  -

 : گفت و کرد پوفي
 ! بدوني و چي همه باشي مشتاق انقدر نمیكردم فكر ولي آره -

 : زدم نیشخند و انداختم باال و هام شونه
 ! کنم کنجكاوي کسي زندگي تو نمیاد بدم ولي نیستم مشتاق -
 ؟ کنجكاوي شده فضولي جدید اسم -

 : کشیدم هم تو و اخمام
 ! میگم گفتي خود !  نگو میخواي اگه گفتم که من -

 : گفت و کشید عمیق نفس.  برگردوندم پنجره سمت به و صورتم



 185 طالع ماه

صبي جدیدا خیلي من - ضیه این.  شدم ع شت اثر خیلي من رو ترانه ي ق !  هگذا
 . شرمنده
 : گفتم و کردم نگاهش

 . کنیم عوض رو موضوع بیا اصال -
 !؟ نبوده زندگیت تو کسي تو.  موافقم -

 : گفتم بشم دستپاچه اینكه بدون
 . صور  اون به نه خب -

 : گفت مشكوك و کرد بهم نگاهي
 !؟ بري در پسرا دست از میشه مگه!  جذابي دختر یه تو -
 ! صور  اون به نه گفتم فقط.  نبوده زندگیم تو کسي نگفتم من -
 ! ممنوع فضولي.  گرفتم اوکي -

 : خندیدم
 نم نام به قرعه که شد چي.  کن ول رو حرفا این اصال.  نیست فضولي بحث -

 !؟ افتاد
 ! دادي شماره بهم تو خب -
 ! رستوران تو میز رزرو واسه ولي آره -

 : گفت.  زدم نیشخند منم خودتي یعني که جور یه.  کرد نگاهم
 !؟ کنم باور میخواي یعني -
 !؟ باوره قابل غیر -
 ! میزدي و من مخ داشتي تو -

 : گفتم جیغ با و باال پریدم یهو
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 ! نمیزدم تورو مخ من -
 ! بود نیومده بدتم ازم ولي -

 ! باشه تیز نمیومد بهش.  نمیرفت کنار لبم رو از خنده
 شماره همه به و برم راه خیابون تو ندارم عاد  من ولي!  نمیومد بدم خب آره -

 ! بدم
 : گفتم بعد و کردم مكث یكم

 ! زدي من به ولي نمیزني زنگ ها  مشتري به وقت هیچ که تو مثل -
 : داد جواب خندید

 ! بزنم زنگ بهت کرد مجبورم پدرام -
 با چطور!  بود خود  دسددت اختیار !  نزني که میتونسددتي میخواسددتي اگه -

 پس يدید! ؟ بشي دوست نخواستي میكردن معرفي بهت دوستا  که دخترایي
 ! میلنگه کار  جاي یه توام

شه - سلیم.  بابا با ستم حرفم سر هنوزم ولي.  نیومد بدم از  منم.  ت  از یتمن ه
 ! نبود دوستي زدن زنگ

 ! نمیشه دوست باها  کسي.  هستم حرفم سر هنوز منم!  اوهوم -
 ! اومد خوشم بازیت پررو همین از -
 بهم حاال شدددیم آشددنا هم با نیسددت روز چند هنوز! نیسددتم پررو من!؟ چي -

 ! پررو میگي
 : خندید دوباره
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ستي جوري یه.  پررویي.  شیطوني خب - شش آدم که ه  کل باها  میاد خو
 ! بندازه

 ! پررو گفتي دوباره ببین -
 ! میگي راست تو اصال!  رو کم بابا باشه -

 سيح یه.  همینطور اونم.  بود نشسته صورتم روي مد  تمام اراده بي لبخندي
 اي دیگه چیز سدداناز ي خونه رسددیدیم وقتي تا.  باهاش زدن حرف بود خوبي
 تممیبسد و در که همینطور.  شددم پیاده من و وایسدتاد خونه در جلوي.  نگفتیم

 : گفتم و شدم خم
 . رسوندیم که ممنون -
 ! اومدي که ممنون.  میكنم خواهش -
 ! میكنم خواهش -

 : گفتم باالخره ولي.  چرا نمیدونم.  کردم دست دست یكم
 . خداحافظ -

 : گفت و داد تكون دستي
 . میرم بعد من خونه تو برو -
 !؟ نه یا اینجاست خونم واقعا ببیني میخواي -
 . خونه تو رفتي که بشم مطمئن میخوام.  نشو دیوونه -
 ! خونه تو میرم من برو تو -

 : گفت و کرد نگاهم یكم
 بخیر شب!  خب خیلي -
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 و زدم و سدداناز ي خونه زنگ سددریع.  رفت و زد دور و دادم تكون براش دسددتي
 هخمیاز.  در جلوي اومد هم بر هم در اي قیافه و خواب لباس با ساناز.  تو رفتم

 : گفت و کشید اي
 !؟ شبي نصف شده چي -
 . میكنم تعریف برا  تو برو -

 دیگه اینكه خاطر به اجبارا و کردم تعریف ساناز براي و جریان.  خونه تو رفتیم
 با که خوبي حس اون شدب تمام.  موندم سداناز ي خونه و شدب بود شدده دیر

شتم رادین زدن حرف سا اینجور.  بود باهام دا سا  دلم ولي.  بود بعید من از اح
 ! کنم دور خودم از و احساس این نمیخواست

 چهارم فصل
 . میكرد کجي دهن بهم دستم توي آزمایش ي برگه.  میدادم تكون مدام و پاهام
 مطب توي دیگه زن تا 2 من جز به.  گردوندم مطب دور تا دور و نگرانم نگاه
شون دو هر.  بودن شون.  بودن باردار تا  دبو معلوم.  بود اومده شوهرش با یكی

سابي شقن ح شون نگاه مدل از!  عا شد کردن  هی با دیگه یكي.  فهمید و این می
 چهب نمیتونست ولي بشینه کنارش میگفت بهش مدام که ساله 4 حدودا ي بچه

شم.  کنه مهار رو ضع اون با خود شه بلند جاش از بود سختش و  براش دلم.  ب
 بارداري و داري بچه سددختیاي تمام!  بود کجا شددوهرش نبود معلوم!  سددوخت

ست مال سر به نگاهي!  زنا .  مافتاد خودم آریاي یاد.  انداختم شیطون ي بچه پ
 . داشت فاصله ازم صندلي تا دو درست مادرش.  نشست لبم روي لیخندي

 ؟ چیه اسمت کوچولو آقا -
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 غریبي حالت یه با و کرد نگاهم یكم بود شددده جلب من به اش توجه که پسددر
ستم باالخره.  رفت مادرش کنار ستي ! ببینم مادرش صورتش تو و آرامش تون  د

 : گفت و کشید پسرش موهاي به
 ! بگو خاله به و اسمت -
 حنل با و اومد حرف به بچه پسددر.  شددد تر عمیق لبخندم خاله لفظ شددنیدن با

 : گفت شیریني
 . سروش -
 ؟ سالته چند سروش.  قشنگي اسم چه -

 ات انگار نه انگار!  میكشید خجالتي چه!  کرد قایم مامانش ب*غ*ل تو و سرش
شته سرش رو و مطب پیش لحظه چند همین  هب رو لبخند با مامانش!  بود گذا

 : گفت من
 ! سالشه 4 -

 . بود درست حدسم پس
 . شیرینیه پسر خیلي.  براتون کنه حفظش خدا -
 . مرسي -

سر و مادر از و نگاهم شمم دوباره.  گرفتم پ شم ي برگه به چ  اشک.  افتاد آزمای
 داشتهن تردید انقدر میشد کاش.  بیرون برم مطب از و کنم مچاله رو برگه میشد
 . . . کاش!  باشم

 اب حتما.  بود آریا پیش دلم.  بسددتم و چشددمام و دادم تكیه دیوار به و سددرم
 ! بود 6!  خورد ُسر ساعتم روي نگاهم!  بود کرده کالفه رو پریا شیطنتش

 : شنیدم و منشي صداي لحظه همون.  دادم بیرون صدا پر و نفسم



wWw.Roman4u.iR  190 

 

 . شماست نوبت بفرمایید.  فتوحي خانوم -
شكر  با ردکت.  شدم وارد و زدم در به اي تقه.  رفتم دکتر اتاق سمت به و کردم ت
 : برداشت و عینكش و زد لبخندي دیدنم

 !؟ عزیزم چطوري!  پریماه -
 : گفتم و دادم دست.  رفتم سمتش به
 ؟ خوبین شما.  دکتر خانوم خوبم -
 ! طرفا این نمیاي اصال ؟ تو کجایي دختر.  شدم بهتر دیدم تورو که االن -
 ! پیشتون هستم که االن -

 : گفت و زد لبخند
 !؟ چیه مشكل ؟ میاد بر دستم از کاري چه -

 دکتر . کشیدم پس سریع و لرزونم دستاي.  گذاشتم مقابلش و آزمایش ي برگه
 تعجب از چشماش یهو.  انداخت بهش نگاهي و برداشت رو برگه حرف بدون

 : گفت و پایین گرفت رو برگه.  شد گرد
 !؟ توئه مال برگه این -

 : گفتم ترس با.  زدم مصنوعي لبخند
 ! نبود کاش اي -
 شددوهر  با پیش سددال! ؟ نمیخواسددتي و جواب همین تو مگه! ؟ دختر چرا -

 ؟ نگراني چرا حاال.  بودي جواب همین دنبال دقیقا و اومدي
ست بارداري امكان گفتین شما! ؟ ممكنه چیزي همچین مگه دکتر خانوم -  نی
 . . . جواب این پس. 



 191 طالع ماه

ستم.  ندادم ادامه و حرفم ستفاده مثبت لفظ از حتي نتون  صورتي اب دکتر!  کنم ا
 : گفت خوشحال

 . کن شكر خدارو.  معجزست یه این عزیزم -
 شددوکه میداد احتمال حتما.  بود نشددده من عمیق ناراحتي متوجه هنوز انگار
 : گفتم لرزون صدایي با!  ناراحت هم بودم شوکه هم من ولي!  فقط شدم

 !؟ کنم سقط رو بچه میتونم وقت چند تا -
 ! کرد نگاه بهم باز دهن با دکتر

 !؟ آخه چي براي! ؟ میگي چي میفهمي پریماه -
 : گفتم و کردم جمع و نیروم ي همه

 ندگیشز!  بیاد دنیا به اگه نمیشه خوشبخت بچه این!  نمیخوام رو بچه این من -
 ! میشه تباه
 . . . آریا زندگي مثل. . .  اون زندگي مثل. . .  خودم زندگي مثل گفتم دلم تو
 !؟ میدونه شوهر  -

 اچر اصددال. . .  لعنتي. . .  ولي!  میگفتم بهش میزد حرف باهام اگه! ؟ شددوهرم
 ! کارام و من به لعنت. . .  من به لعنت ؟ باشه لعنتي اون

 . نمیدونه نه -
 . بخواد رو بچه اون شاید -
 ! نمیخواد میدونم -
سمت چرا میدوني! ؟ اومده سرتون بالیي چه -  اینكه خاطر به! ؟ یادمه هنوز ا
 به.  میزد موج نگاهتون توي که عشددقي خاطر به.  بودین خوشددبخت زوج یه

 ! نبودی هم کنار بازم داشتین بارداري براي که مشكالتي وجود با اینكه خاطر
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 : انداختم پایین و سرم! ؟ بدبخت آدم تا دو! ؟ هستیم چي االن!  بودیم عاشق
 ؟ کرد سقطش میشه کي تا -

 رو برگه.  کرد مكث لحظه چند و انداخت بهم نگاهي.  کشددید عمیقي نفس
 . کرد قفل هم تو و دستاش و گذاشت میز روي

شي دار بچه دیگه نتوني عمر  آخر تا شاید.  باش عاقل پریماه -  یه دشای.  ب
 ! بخوري حسر  روز

.  خورد سددر گونم روي کنم مهارش میكردم سددعي مد  تمام که اشددكي قطره
 : گفتم و انداختم پایین و سرم

 ! هستم اینا ي همه متوجه.  نداره اشكالي -
 . کرد معاینه اتاق به اي اشاره و کرد پوفي

 ماهشه ندچ بچه اصال ببینیم.  از  کنم سونوگرافي بیام تا شو آماده اونجا برو -
! 

.  ممیگفت بهش باید.  رفتم اتاق سددمت به و شدددم بلند جا از.  دادم تكون سددر
 و آوردم رد تنم از و مانتوم.  زدم پس و اشكام!  میگفتم بهش باالخره باید لعنتي
 عوض اینجا اصددال.  دوختم اتاق سددقف به و نگاهم.  کشددیدم دراز تخت روي
 . نمیومد یادم! ؟ اینجا اومدم کي بار آخرین.  بود همونطور هنوز.  بود نشده
 سردي ژل.  زدم باال و بلوزم.  بود ساکت.  شد اتاق وارد دکتر بعد لحظه چند

 فشار شكمم روي محكم مخصوص دستگاه با بعد و ریخت شكمم روي ، رو
 نیتورمو به کنم نگاه نمیخواسددتم حتي.  بود مقابلش مونیتور به نگاهش.  داد

 : گفت بود نشسته لبش رو که لبخندي با دکتر لحظه چند از بعد
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 . لوبیاست شكل ببین اینجارو -
یا.  بود من ي بچه بچه این  به اینكه بدون! ؟ کنم چیكارش میخواسددتم خدا

 : گفتم و زدم پس ذهنم از رو رویایي افكار کنم فكر تشبیهش
 !؟ ماهشه چند -
 . عزیزم ماهگي یك تو رفتي تازه -
 !؟ کنم سقطش میتونم کي تا -

 : گفت و دوخت بهم و نگاهش دکتر
 !؟ بكني و کار این راغبي واقعا -

 . دادم بیرون و نفسم
 . . . شاید. . .  نمیدونم -

 : گفت و گرفت سمتم به و دستمال ي جعبه.  شد تموم کارش دکتر
 . بیرون بیا کن تمیز و خود  -
 اتاق از پوشددیدم مانتو و کردم پاك و شددكمم سددري سددر.  دادم گوش حرفش به

سته صندلیش روي دکتر.  اومدم بیرون ش سابي و ن ستمن وقتي بود فكر تو ح  ش
 : کرد زدن حرف به شروع

ستي جدي حد چه تا نمیدونم.  پریماه ببین - ست یه این ولي.  ه شون  ینا.  ن
 ! بكن و فكرا  خوب.  معجزست یه این.  معصومه بچه

 . نیست اي چاره ولي.  میدونم -
 : گفت و کرد پوفي
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.  منمید انجام و کار این من ولي.  کني سقط رو بچه میتوني ماهگي سه تا تو -
 کن رفك بیشتر جون دختر ولي.  میكنن و کار این قانوني غیر که هست جاهایي

. 
 کم!  زنده موجود یه!  بچه یه براي ماه 2!  بگیرم تصددمیم که داشددتم وقت ماه 2

 من چقدر!  منه مال کوچیك لوبیاي این!  منه مال بچه این.  مادرشم من! ؟ نبود
 !؟ باشم سخت میتونم چقدر.  باشم سنگ میتونم

 سددمت به.  اومدم بیرون اتاقش از زد حرف باهام حسددابي دکتر اینكه از بعد
 رفتمگ آسمون به و دستام.  وایسادم ماشین کنار.  بود باروني هوا.  رفتم ماشینم

 . میخواست گریه منم دل.  بود باروني هوا مثل منم دل. 
 . اشمب قوي باید.  میگفتم بهش و چي همه باید.  کشیدم صورتم به و دستام
شین سوار سریع سم موهاي.  شدم ما شونیم روي از و خی  توي.  زدم کنار پی

 چي.  دمیلرزی دستم.  انداختم صفحش به نگاهي.  گشتم موبایلم دنبال کیفم
 !؟ میگفتم

 میخواستم چي هر به من! ؟ هستم پریماه که نمیومد یادم چرا.  کردم مكث یكم
 !؟ میترسیدم انقدر چرا! ؟ بودم نگران چرا!  میرسیدم

 به.  ذاشتمگ گوشم کنار و گوشي.  گرفتم تماس باهاش.  گرفتم تصمیم باالخره
 . بود کرده تار و جلوم تصویر بارون.  شدم خیره مقابلم ي شیشه

 پوسته رادها بي.  میرفت باال منم قلب ضربان میپیچید گوشي توي که بوقي هر
 . . . بده جواب. . .  بده جواب.  میكندم و لبم ي
 ! الو -
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 و اومدم خودم به.  داد جواب واقعا!  داد جواب.  بسددتم ثانیه چند و چشددمام
 : گفتم سریع

 ! بزنم حرف باها  میخوام -
 . میزنیم حرف هم با خونه میام شب پري -
 ! بزنم حرف باها  میخوام االن من! ؟ خونه میاي کي شب -

صبانیت.  بود جایي انگار ست.  بود صداش تو ع ست نمیتون .  زنهب حرف در
 ! میزد داد حتما بود تنها جایي اگه بودم مطمئن

 . . . شب گفتم پري -
 : پریدم حرفش بین

 ؟ بزنیم حرف نمیذاري چرا ؟ میكني فرار چرا ؟ مهمه برا  زندگیمون اصال -
 . میزنیم حرف بعدا -
 . . . را. . .  کن گوش الو. . .  الو -

 ارز دل ته از و بستم و چشمام.  بود کرده قطع و گوشي.  ماسید دهنم تو اسمش
چه براي.  زندگیم و خودم براي.  زدم یا براي. . .  ام ب یا. . .  آر یاي. . .  آر  آر

 . . . مامان
 ! آریا پیش میرفتم باید.  انداختم کار به و کن پاك برف و کردم روشن و ماشین
***** 

 ضددرب یه چرا.  شددددم خیره بود دسددتم تو که قرمزي ش*ر*ا*ب گیالس به
گه گیالس یه چرا! ؟ باال نمیرفتم گاهم هنوزم! ؟ نمیگرفتم دی  سددرخي به ن

گاهم.  کردم مزه مزه یكم!  بود ش*ر*ا*ب یت به و گرفتم ازش و ن  جمع
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 و دسدتش و نشدسدت کنارم رامین.  دوختم بودن مقابلم در که اي ر*ق*صدنده
 : گذاشت پام ران روي

 . داشت کارم فریبرز.  گذاشتم تنها  ببخشید -
 : دوختم ش*ر*ا*ب به و چشمام دوباره و انداختم سمتش به نگاهي نیم

 . میكنم خواهش -
باره بام به و گیالس دو یك ل  خیره خیره رامین.  خوردم ازش یكم و کردم نزد
شم میكردم سعي من ول.  میكرد نگاهم شمش تو چ شم چ  طاقت باالخره.  ن
 : بشینه ساکت نیاورد

 !؟ نیستي راه به رو میكنم احساس امشب چرا -
ستش گرماي هنوزم.  برگردوندم سمتش به و نگاهم باالخره  حس پام روي و د
 : میكردم

 . خوبم خیلي من.  الكیه حست -
ستي که خوب - ساس ولي ه سل میكنم اح ست و مهموني این.  شدي ک  دو

 ؟ نداري
 خاطر به.  نمیدونسددتم خودمم.  گردوندم خونه دور تا دور تفاو  بي و نگاهم

یه عا مهمون یایي همچین عاشددق من! ؟ واق یایي.  بودم مهمون  از پر که مهمون
 پسرا همه و باشه شاد که مهمونیایي.  باشه ر*ق*ص و سیگار و م*ش*ر*و*ب

 وير اراده بي لبخندي.  گردوندم رامین سمت به و سرم دوباره!  کنن توجه بهت
 : کرد خوش جا لبام

 ؟ بر*ق*صیم میاي.  عاشقشم اتفاقا چرا -
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 : گفت و زد چشمكي رامین
 . بریم بزن -

 و یمگرفت قرار هم مقابل رامین و من.  داشت تندي ریتم میشد پخش که آهنگي
صیدیم صي همه.  آورد نمي کم.  ر*ق* شتم.  بود بلد ر*ق*  و کردم بهش و پ

 رمس کنار درست سرش که جوري.  چسبوندم اش سینه ي قفسه به و هام شونه
 : گفت گوشم کنار میومدم عشوه براش حسابي ر*ق*صم با که همینجور.  بود

 . مني ر*ق*ص همراه بهترین تو -
 : نشست لبم رو نیشخندي

 . میدونم -
باره  آهنگ که ر*ق*صددیدیم هم دیگه ي دقیقه چند.  گرفتم قرار مقابلش دو

 خالي صددندلیاي سددمت به عده یه و زدن دسددت همه لحظه همون شددد تموم
شتن سط هنوز هم عده یه و برگ شتم!  بعدي آهنگ منتظر و بودن و  سمت به دا
 و صورتش . سمتش برگشتم و کشید پشت از و دستم رامین که میرفتم صندلیم

سه سریع خیلي و کرد نزدیك بهم شوند لبام روي کوتاهي و آروم ي ب*و* .  ن
 : گفت و زد چشمك دوباره

 . برمیگردم االن -
سم.  خوردم جا ایش دفعه یه حرکت از.  شد دور ازم و گفت و این .  بود بد ح

 ولي ؟ کردم ب*و*سددش چرا.  کنم فكر بهش نمیخواسددتم حتي.  بد خیلي
 سمت به آروم آروم. . .  گذاشت شده انجام عمل تو و من. . .  نبود من تقصیر

 گذاشتم خودم.  دادم اجازه بهش خودم.  نشستم روش رمغ بي و رفتم صندلي
یاد گه حاال.  دادم تكون طرفین به و سددرم. . . !  طرفم ب  مهمي چیز چه م
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 لیوان.  داشددت اهمیتي چه!  بود کوتاه ب*و*س یه همش ؟ باشدده میتونسددت
 بار این و برداشددتم دوباره و بودم کرده رها میز روي همونطور که و ش*ر*ا*بم

شیدني میز سمت به نگاهم.  رفتم باال ضرب یه سم.  رفت ها نو  مینز و گیال
شتم .  تمرف باال ضرب یه و ریختم ودکا خودم براي.  رفتم میز سمت به و گذا
نه تا دو.  شدددد جمع تلخش ي مزه از صددورتم  ها مزه ظرف تو از چیپس دو
 ردلسددت یكم.  کردم پر ودکا از و لیوانم دوباره.  گذاشددتم دهنم توي و برداشددتم

شیدم سر و لیوان محتویا  و ریختم روش لیمو ساس.  ک  داره حالم کردم اح
 زا و سددومم لیوان.  داشددتم احتیاج قوي م*ش*ر*و*ب یه به واقعا.  میشدده بهتر
شیدم سر پرب یه دوباره و کردم پر ودکا شت کم کم سرم!  شد حاال.  ک  گرم دا

شد سط دوباره.  می صنده جمعیت و شغول و رفتم ها ر*ق*  تنها اولش.  شدم م
ستي کم کم.  بودم ستام.  کردم حس کمرم دور رو د  خودم اراده بي و بود باال د

 المخی رامین دیدن با.  پشددتمه کي ببینم تا گردوندم و سددرم.  میدادم تكون و
 : گفت و آورد گوشم کنار دوباره و سرش.  شد راحت

 . میخوام و شاد پریماه این من.  باشي باید که پریماهي همون شدي -
 : گفتم گوشش کنار.  خندیدم م*س*تانه

 . بیار ودکا برام -
 ! چشم -

 و م*ش*ر*و*ب خاطر به.  بود گرم حسدددابي خونه فضددداي.  شدددد دور ازم
 هم رو ودکا لیوان چهارمین.  برگشت رامین.  بود شده گرمم حسابي ر*ق*ص
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 دمر*ق*صی چقدر نفهمیدم.  نیستم بند زمین رو میكردم احساس.  کشیدم سر
 : گفت رامین که اومدم خودم به زماني. 
 . دیگه بریم بیا.  کردي هالك و خود  بسه -
 ! بر*ق*صم مددددددددددددیخوام -

 : گفت و خندید ِوَلم و ُشل صداي به رامین
 . خونه بریم باید فعال.  میر*ق*صي باشه -

 و دسددتم مد  تمام.  اومدیم بیرون مهموني از هم با و کرد تنم و پالتوم رامین
شینش سوار.  بود گرفته ها بچه مثل شتي به و سرم.  شدیم ما  تكیه شصندلی پ
 : گفت رامین.  بستم و چشمام و دادم

 ؟ میاد خوابت -
 ! ندددددددددددده -

 نگه باز و چشددمام میكردم سددعي زور به.  موند سدداکت و خندید دوباره رامین
 یكم . دوختم خیابونا به و نگاهم.  داشتم خواب به تمایل عجیبي طرز به.  دارم

 : گفتم خمار صدایي با.  آوردم فشار ذهنم به
 !؟ میري کجددددددددددددددا داري -
 ! خودم ي خونه -

شمك دوباره شمك این.  زد چ شبش زدناي چ شت کم کم ام  هم به و حالم دا
 : گفتم کالفه و کردم گره هم تو و اخمام.  میزد

 ! خودم خونددددددددددددده بدددددددددددرم میددددددخوام -
 . کن استراحت.  دیگه نباش ایناش نگران تو -
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ساس انقدر چرا ستي اح شتم بحث ي حوصله! ؟ میكردم س ست فقط.  ندا  دو
 . گذاشتم هم رو و چشمام.  بخوابم داشتم

 گرم تنم.  بودم شددده رخو  دچار.  میكرد پر و چشددمام داشددت خواب کم کم
 يحس یه.  بود کرده آلودم خواب حسابي ماشین مانند گهواره تكوناي بود شده
 دقیقه 5 چر  یه ي اندازه به.  میخوابیدم یكم فقط.  بخوابم نباید میگفت بهم
 و کنم باز هم از و لبام میتونسددتم کاش.  خودم ي خونه میبرد و من رامین.  اي

شتم و حالش و حس ولي.  خونم ببره و من کنم تاکید بهش دوباره  ايفكر.  ندا
 . دمب نشون العمل عكس نمیتونستم ولي میومد و میرفت سرم توي مختلف

شین ضبط رامین شن و ما شته کالم بي آهنگ.  کرد رو  کم و صداش.  بود گذا
شد باعث صدا یكم همون ولي.  کرد شه الالیي تداعي برام می  ردنک مقابله.  با

ماه.  بود ممكن غیر خواب با كار پری گه ؟ کردي چی قدر م  م*ش*ر*و*ب چ
 !؟ هایي جنازه عین االن که خوردي

 . میشد خاموش چشمام مثل مغزمم کاش.  بخوابم میخوام فقط.  نیست مهم
 . . . برد خودش با و من خواب کم کم.  نشنیدم اطراف از صدایي هیچ کم کم

شین در صداي شیارم ما شمام بتونم که اونقدر نه ولي.  کرد هو .  کنم باز و چ
ست هنوزم  پهلوم به که سرمایي سوز از.  میشنیدم نامفهوم صداهاي.  بودم س
شو.  کرده باز و من سمت در رامین فهمیدم خورد  . خونت بري باید.  پریماه پا

شم ندبل بعد!  یكم فقط.  بدم لم اینجا دیگه یكم.  بدي تكون پاها  به باید  می
. 
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 و رفت پام سمت به هم دست یه.  شد حلقه شونم دور و اومد سمتم به دستي
 دمش معلق هوا و زمین بین.  شد جدا صندلي پشتي از سرم.  شد قفل زانوم زیر

 : گفتم سختي به و وار زمزمه لب زیر. 
 ! مدددددددددددیرم خدددددددددودم -

 : گفت وار زمزمه گوشم تو داشتني دوست و گرم رامین صداي
 . بخواب تو.  خانومي میبرمت خودم -

 رمسدد.  برگشددتم ماشددین توي آرامش به دوباره.  بودم اجازه همین منتظر انگار
 گرمم حسددابي.  میزد بیرون حرار  بدنش از انگار.  بود رامین ي سددینه روي
 . بود تر گرم هم ماشینش بخاري از حتي.  بود کرده
جا دارم االن که نمیكردم فكر این به حتي.  نمیكرد کار مغزم  فقط.  میرم ک

 . بخوابم حرکت بي صبح تا و تخت یه به برسم میخواستم
 بود بسته چشمام هنوز.  شد بسته سرمون پشت دري.  زد صورتم تو گرما موج

 ردهک بلند و من رامین که شدكر خدارو.  بودم افتاده رامین دسدتاي تو حال بي و
 ! بردارم نمیتونستم قدمم یه خودم وگرنه بود

 لشك اراده بي لبم کنار هاي عضله.  شدم گذاشته نرم سطح یه روي آرومي به
ستي سنگیني.  گرفت خودش به لبخند  دکمه . میكردم حس ام پالتو روي رو د
 روي جنازه عین هنوزم.  دیگه یكي از بعد یكي.  میشددد باز سددختي به هاش
 . بودم افتاده تخت
 ددر یكم گردنم.  شد مایل چپ سمت به گردنم.  شد کشیده سرم زیر از شالم

 . کنم بازشون تا آوردم فشار چشمام به.  رفت هم تو اخمام.  گرفت
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 تاقا دور تا دور به نگاهي.  کنم بازشددون نیمه تا تونسددتم باالخره.  کردم سددعي
 یدهخواب تخت یه وسط.  میومد آشنا نظر به دکورش! ؟ بود کجا اینجا.  انداختم

 دهاوم در سرم از کامل شالم.  بود تنم هنوز ولي بود باز پالتوم هاي دکمه.  بودم
شه یه و بود ست کیفم.  بود افتاده تخت ي گو  اتاق وت نگاهم دیگه یكم ؟ کجا

 !؟ نبود اتاق تو کسي چرا.  بود افتاده شالم کنار اونم.  خورد چرخ
 پا صداي . بستم و چشمام دوباره و گرفتم سرم به و دستم.  بود گرفته درد سرم

 دسددفی شددلوارك و تاپ با و رامین.  کردم باز نیمه تا و چشددمام دوباره.  شددنیدم
 : گفتم رمق بي.  دیدم جلوم رنگ

 !؟ کجام من -
 دستش پشت.  نشست کنارم.  سمتم اومد رامین.  میزدم حرف ُشل یكم هنوزم

 : گفت وار زمزمه.  کرد نوازشم و کشید گونم روي و
 ؟ اي خسته.  خوب جاي یه -

 : گفت دوباره.  دادم تكون تایید ي نشونه به و سرم فقط
 . باش راحت.  بخواب -

شمام ست دوباره چ  که م*ش*ر*و*بي از سرم هنوزم.  افتاد هم روي و شد س
 . بودم م*س*تي هواي و حال تو هنوزم.  بود گرم بودم خورده
 !؟ میكنه چیكار داره ببینم میخواستم.  بود شده ساکت رامین

 حس لبام روي و لباش نرمي و گرما.  میشددده خیس داره لبم کردم احسددداس
 همون به ثانیه چند.  کردم همراهیش منم م*س*تي هواي و حال تو.  میكردم
 يجای جابه این از.  شد جا جابه تنم یكم.  اومد کمرم زیر دستي.  بودیم حالت
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 ویه.  بود قدمیم یه تو رامین صور .  شد باز نیمه چشمام.  رفت هم تو اخمام
 اهپریم. . .  بودم رامین تخت رو من.  بودم رامین ي خونه من.  افتاد کار به مغزم
 ؟ اومدي کجا

 رارق بینمون سستي با و دستام.  میكرد درد شد  به سرم.  شد هوشیار نگاهم
شار.  دادم صله ازم سرش.  آوردم سینش به خفیفي ف شماش.  گرفت فا  ازب چ
شماي به نگاهي.  شد شیار چ شماش.  کرد من هو شتم.  بود شده خمار چ  دا
 پریماه! ؟ اینجا اومدم چجوري من! ؟ اومدم کجا من.  میترسددیدم ازش کم کم

 ! احمق
 : گفت وار زمزمه

 . میشه اي افسانه شب یه امشب -
ست شه نزدیك بهم خوا ستام با که ب شتم نگهش د سید بهش زورم.  دا  . نمیر

 . بودم ترسیده
 ! ندددددده. . .  خددددددددددو. . .  بددددرم. . .  خدددوام. . .  میددد -
 ! مني مهمون امشب.  عزیزم خونه میبرمت فردا -

 ود خ ساده میخواي پریماه! ؟ میفتاد اتفاقي چه داشت.  کرد قفل دوباره مغزم
سلیمش و ستاش! ؟ کني ت شیدش یكم.  رفت تاپم پایین سمت به د  همه االب ک

 ودمب سست هنوز اینكه با.  بود پریده سرم از م*س*تي.  کردم جمع و قدرتم ي
 . بیفته اتفاق این میذاشتم نباید ولي

ستاش محكم سم از و گرفتم و د  اخماش.  شدم هوشیار فهمید.  کردم جدا لبا
 : گفت و کشید هم تو و
 ! بگذره خوش جفتمون به قراره! ؟ میكني چیكار پري -



wWw.Roman4u.iR  204 

 

ساس ستش زیر از تا کردم تقال.  پریده صورتم رنگ میكردم اح .  یامب بیرون د
 دهش اسیر دستاش حصار توي حسابي.  گذاشت شونم روي محكم و دستاش

 : گفتم اخم با.  بودم
 ! برم میخوام.  کن ولم -

 : گفت و زد شیطاني نیشخند
 ! دارم کار باها  ها حاال حاال.  شبه سر تازه بري؟ کجا -

 گره ايمشت دوباره.  بود کرده عصبیم تنش گرماي.  رفت گردنم سمت به سرش
 : کوبیدم سینش توي و کردم

 . عوضي کن ولم -
 اشپاه بین و پاهام میزدم چنگ تختي رو به.  کنم جداش خودم از نمیتونسددتم

 فرود صورتش و سر توي اراده بي دستم.  میگرفت ام گریه داشت بود کرده قفل
 گردنم روي ریز هاي ب*و*سددده حرکاتم و من به توجه بي اون ولي.  میومد

 . میذاشت
 از.  یارهب درش تنم از که رفت پالتوم سمت به دستش.  شد بلند روم از لحظه یه

 ستشد و گفت بلندي آخ.  زدم سینش تو محكمي لگد و کردم استفاده فرصت
 سهقف دستش با.  بودم شده اش م*س*تي متوجه حاال.  گذاشت سینش روي و

 هدوبار! ؟ کنم چیكار باید! ؟ کنم چیكار باید حاال.  میداد ماساژ و اش سینه ي
شت تخت روي از سریع و کیفم و شال.  پریدم جا از.  افتاد کار به مغزم  و مبردا

ل پالتوم.  دویدم اتاق در سددمت به  اب رامین.  بود افتاده تنم روي آویزون و شددُ
شك دهنم.  دوید سمتم به و پایین اومد تخت روي از سریع من دیدن  شده خ
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 در تا قدم چند.  بودم رسیده هال وسط.  بخوره بهم دستش میذاشتم نباید.  بود
 . شدم کشیده عقب به و شد حلقه کمرم دور دستي دوباره.  بود نمونده
 : شنیدم گوشم کنار و اش م*س*تانه ي زمزمه صداي

 ؟ خوشگل خانوم کجا -
ستم از شالم و کیف ستام.  زمین روي افتاد د ستش مچ روي و د شار د  و دادم ف
 : گفتم کالفه

 . رامین میخوره هم به از  حالم -
 : گفت و برد فرو موهام توي و سرش

 ! میشم عاشقت دارم من ولي -
ستش گوشت توي و ناخونام ستاش.  کردم فرو د  هحلق کمرم دور تر محكم و د

 شتدا دوباره.  کشیدم جیغ اراده بي.  کرد بلند زمین روي از و من تقریبا و کرد
 : گفت عصبي لحني با.  میبرد اتاق سمت و من

 ! خوشگله شدي چموش زیادي امشب -
 : گرفتم چنگم تو و موهاش و پشت بردم و دستام

 ! آشغال.  زمین بذارم -
 ! بشم عمل وارد زور به نكن مجبورم.  بفهم و دهنت حرف!  هي هي -
 ؟ اتاقت تو میرم دارم خودم میل به االن یعني -

!  دارهن کنترلي هیچ کاراش رو که میفهمیدم.  خندید عصبانیت اوج تو.  خندید
شتم چارچوب طرف دو و پاهام.  بودیم شده در چارچوب نزدیك شار و گذا  ف

 جمع و زورم ي همه.  آورد کمرم به فشددار یكم.  اتاق تو ببره و من نتونه تا دادم
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ته به نذارم تا کردم  باالخره.  بود من از تر قوي اون ولي.  برسددده اش خواسدد
 . کذایي اتاق اون تو بودیم برگشته دوباره.  کنه رد چارچوب از و من تونست
ساس.  تخت رو کرد پرتم محكم  االن.  شد جا جابه کمرم هاي مهره کردم اح

 رو چشددمام.  دوختم تخت دور به سددریع و نگاهم.  نبود کردن ناله و آه وقت
 ندازهب روم و خودش بتونه اینكه از قبل.  موند ثابت بود تخت کنار که آباژوري

 ليخی شد کشیده برق از.  خودم سمت کشیدمش محكم سمتش برداشتم خیز
 کرده اش دیوونه حسابي م*س*تي.  بشه حرکتم این متوجه رامین تا کشید طول

 سرش توي و کردم بلند و آباژور.  میومد فرود ام سینه روي داشت سرش.  بود
 !؟ کشتمش.  کردم وحشت.  افتاد ام سینه روي حرکت بي سرش.  کوبیدم

 . افتاد زمین روي دسددتم از آباژور.  بود شددده گشدداد نعلبكي ي اندازه چشددمام
 شیدنك طول بیشدتر ثانیه چند اینا ي همه.  بود رامین حرکت بي سدر به نگاهم

 . اومده بند نفسم میكردم احساس.  بودم مونده ما  من ولي
 بي.  رفت سددرش سددمت به و خورد تكون دسددتش.  کرد خفیفي ي ناله رامین
 ! شكر  خدایا!  بود زنده.  دادم بیرون و نفسم اراده
 ینپای پریدم تخت رو از و کردم بلند روم از و سرش سریع.  اومدم خودم به تازه

 سمت و زدم چنگ و شالم و کیف هال توي از.  رفتم خروجي در سمت به. 
 كاماش تازه.  بودم اومده بیرون پیش لحظه چند اتفاقا  ُشك از تازه.  دویدم در
 . بود شده سرازیر ام گونه رو
یدم خیابون سددمت به .  میكردم سددرم پشدددت به نگاه بار یه لحظه چند. دو

 ! باشه اومده دنبالم رامین میترسیدم
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 درد سددرم.  بودم افتاده هق هق به.  کردم گریه و دویدم اصددلي خیابون سددر تا
 ممیموند اونجا بیشددتر دقیقه چند اگه.  بود شددده دار نبض هام شددقیقه میكرد
 . میفتاد اتفاقي چه نبود معلوم

 سرم ور و دستم تا دو.  بخورم زمین بود نزدیك.  رفت گیج سرم.  میسوخت پام
 احسدداس.  رسددیدم اصددلي خیابون سددر.  میشددد منفجر درد از داشددت.  گرفتم

شام میكردم ستي.  کرده یخ گو شیدم سرم به د  . بودم نكرده سرم و شالم.  ک
 اشینم توك و تك.  نبود تاکسي از خبري خیابون تو.  سرم رو انداختمش سریع

 . فتنمیر و میگرفتن و گازش مینداختن که وضعم و سر به نگاهي ولي میشد رد
.  رفتم رت پایین قدم چند کالفه.  بود خیس صورتم.  کشیدم صورتم به و دستم

 . خونه میبرد و من یكي کاش.  بود سرم پشت به همش نگاهم
ند  دلم.  بود بس امشدددب براي ولي زدن بوق برام باال مدل ماشددین تا چ

 . بشم دیگه کس ي طعمه بار این نمیخواست
 قیافم حتما.  درد از میكرد ذوق ذوق پاهام.  آوردم در کیفم توي از و گوشددیم

شي ي صفحه به نگاهي.  بود شده ها دیوونه عین  2:45 ساعت انداختم گو
ستام.  بود دقیقه .  بوق ات دو.  موندم منتظر گرفتم و ساناز ي شماره.  میلرزید د

 شيگو.  بودم افتاده هق هق به.  ساناز بردار. . .  بوق تا چهار. . .  بوق تا سه. . 
 . شد قطع خودش تا خورد زنگ انقدر
ند ام گریه  نیوشدددا! ؟ نیوشدددا! ؟ بزنم زنگ بهش که داشددتم و کي.  نمیومد ب

 !؟ دنبالم میومد شب موقع این چجوري
سمون سمت و سرم شیناي بوق صداي هنوزم.  کردم بلند آ .  میومد مزاحم ما

 بهشددون نگاهي.  بود شددده تر زیاد پام سددوزش.  برمیداشددتم قدم اختیار بي
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 تو بودم اومده ب*ر*ه*ن*ه پاهاي با! ؟ کجاسددت کفشددام!  کفشددام.  انداختم
! ؟ بود آورده در پام از و کفشددام کي رامین!  بود اسددفناك واقعا وضددعم.  خیابون

 !؟ بودم نفهمیده چرا
سفالت روي پاهام سوخت زبر و سرد آ .  اومد صورتم جلوي هام چتري.  می

.  تمانداخ گوشیم تو هاي شماره لیست به نگاهي.  زدم کنارش دست با عصبي
 !؟ بزنم زنگ کي به ؟ بزنم زنگ کي به

سم روي نگاهم شم بدون پاهاي به نگاهي.  موند رادین ا ست.  انداختم کف  در
 بشدد وقت این بخوام ازش که بود درسددت! ؟ بزنم زنگ بهش قیافه این با بود
 ! نیست درست که معلومه کن ولش نه! ؟ اینجا بیاد

ستم سم روي د شا ا شا به.  رفت نیو  ینكها بدون لحظه یه توي!  میزدم زنگ نیو
 و رادها بي.  خورد رادین ي شماره روي و رفت تر پایین انگشتم دوباره کنم فكر

 نباشه داربی اگه.  بود زده چنگ دلم به استرس.  میشمردم و تلفن بوقاي ترس پر
 ! نده جواب اگه! 

 که ادمد فشددار بهش و انگشددتام انقدر.  بودم گرفته دسددتم تو سددفت و موبایل
 . بودم دستپاچه!  میكنن گز گز میكردم احساس
 خونمم درسدددت آدرس حتي اون.  شددددم پشددیمون زد که و بوق پنجمین

 ایینپ و گوشي داشتم ؟ شب وقت این ببره کجا میخواست و من.  نمیدونست
 : شنیدم گوشي توي و هراسونش و آلود خواب صداي که میاوردم

 !؟ پریماه الو -
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 کارم این عواقب به بخوام که بودم چیزي اون از تر داغون.  زدم کنار رو دلي دو
 : گفتم بود بغض و گریه از پر که صدایي با.  کنم فكر

 . . . رادین -
 !؟ شده چي پریماه -
 . . . رادین -

 جازها بهم این از بیشتر بغض.  بود همین میومد بیرون دهنم از که اي کلمه تنها
 : گفت دوباره رادین.  بودم شوکه هم طرفي از.  بزنم حرف نمیداد

 ! بزن حرف کردم سكته ؟ شده چي میگم پریماه -
 میقع نفس و کشددیدم باال و بینیم.  بودش انداخته وحشددت به ام گریه صددداي
 : گفتم بغض پر صدایي با دوباره کشیدم

 !؟ دنبالم بیاي میشه. . .  رادین -
 !؟ مگه کجایي تو پریماه -
 !؟ میاي! . . .  الهیه طرفاي -
شه!!! ؟ شب موقع این - شه با شیت.  میام با ستت دم گو شه د سیدم با  هتب ر

 . میزنم زنگ
 چقدر ببین پریماه.  آورد هجوم چشددمام به اشددك دوباره.  شددد قطع گوشددي
 یخوايم.  دنبالت بیاد پاشدده اونم حاال!  افتادي گیر کجا ببین!  شدددي بدبخت

 !؟ بودي گوري کدوم بگي
 حال به و بشینم سرد زمین رو میخواست دلم.  گرفت شد  ام گریه فكرا این با

 . کنم گریه خودم
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شه یه سادم رو پیاده توي تاریك ي گو سبون خونه یه دیوار به و خودم.  وای  دهچ
 ي هخون از تر پایین کوچه تا چند.  نمیشددد رد خیابون تو از عابري هیچ.  بودم

.  بودن اشك از خبري دیگه.  میترسیدم هنوز ولي بودم شده تر آروم.  بودم رامین
ستام هنوز ولي  از خیس صور .  میخورد هم به سرما از دندونام.  میلرزید د

 . بود کرده یخ حسابي میومد که سردي سوز مقابل در اشكم
ستم تو گوشیم سون.  زد تر تند قلبم لرزشش از لرزید د  وشيگ به و نگاهم هرا
 : دادم جواب سریع.  کرد آرومم رادین اسم.  دوختم

 . . . رادین -
 ؟ کجایي پریماه -

صله خونه از.  بهش دادم و آدرس شتم خیابون تو و پام و گرفتم فا  دايص.  گذا
 : پیچید گوشم تو دوباره رادین

 . دیدمت کنم فكر -
شي شیني چراغ نور به نگاهم.  شد قطع گو .  ردک ترمز قدمیم یه تو که افتاد ما
.  بودم دیده و نجاتم ي فرشددته انگار.  بود خودش ماشددین این!  بود خودش

 پف مايچش به نگاهم.  جلو نشستم و رفتم ماشین ي دستگیره سمت به سریع
.  دمشدد منفجر گریه از دوباره بپرسدده چیزي اینكه از قبل.  افتاد رادین ي کرده

 : گفت بود کرده تعجب حالم دیدن با که رادین
 چیكار اینجا شددب وقت این ؟ سددالمي! ؟ شددده چي بگو ؟ خوبي پریماه -

 !؟ دختر میكني
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 و خودم از حالم.  بگم که نداشددتم هیچي.  گریه و بود گریه فقط من جواب
 چند.  میكردم گریه فقط!  میخورد هم به زندگیم از حالم.  میخورد هم به کارام

 : گفت نیاورد طاقت باالخره.  کرد سكو  لحظه
 . نكن گریه.  باش آروم.  باشه -

سم پلكاي  صورتش ولي.  بود کرده گره هم تو ابروهاش.  کردم باز هم از و خی
 : گفت دوباره چشمام دیدن با رادین.  بود ناراحت

 !؟ هباش کني استراحت راحت میتوني.  خونه میبرمت االن.  پریماه باش آروم -
 : گفتم سریع

 ! نه خونه -
 : گفت کرد تعجب هراسونم و دستپاچه لحن این از
 ؟ پس بریم کجا.  نمیریم خونه باشه.  باشه -

 : گفت و کرد پاهام به اي اشاره
 ! میاد خون داره.  کردي چیكار پاها  با ببین.  نیست پا  که کفشم -

 : گفتم دوباره.  ننداختم پاهام به هم نگاهي نیم حتي
 . نریم خونه -

شمام تو ثانیه چند  ور مهربوني لبخند.  خوند نگاهم تو و درموندگي.  زد زل چ
 . بست نقش صورتش

ید اول ولي.  بگي تو چي هر.  باشددده - تان بریم با مارسدد ها .  بی  خیلي با
 . داره خونریزي

 : گفت کنه روشن و ماشین رادین اینكه از قبل.  دادم تكون و سرم
 . کن درستش.  میفته داره شالت -
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 وقتي . بود دستام به نگاهش.  کردم درستش و رفت شالم سمت به دستم سریع
 ندليص پشتي به و سرم.  نشست لباش رو محو لبخند یه کشیدم جلو و شالم
.  تمیسوخ بدجور پاهام ولي.  میشد بهتر داشت دستام لرزش تازه.  دادم تكیه
شین رادین.  شدم کمرم و پاهام درد متوجه تازه  راحت خیالم.  داد حرکت و ما

 ! باشم راحت میتونستم دیگه.  بود امن جام دیگه.  بود شده
 کردم باز و پلكام! ؟ نبود پسر یه اونم مگه! ؟ بودم کرده اعتماد رادین به چرا ولي

شت فرق رامین با اون.  بود جلو به نگاهش.   نزمی رفتارش و اخالقش اون.  دا
 . کرد اعتماد بهش میشد.  داشت فرق رامین مثل آشغاالیي با آسمون تا

 مامچش هراسون.  وایساد ماشین که نكشید طول چیزي.  بستم و پلكام دوباره
 کرد تعجب میومد نظر به ترسددیده که من چشددماي دیدن با رادین.  کردم باز و

 : گفت
 . شو پیاده.  بیمارستان رسیدیم ؟ میترسي چرا -

 میخواسددتم.  کرد باز و من سددمت در.  شددد پیاده رادین.  کشددیدم راحت نفس
 : گفت و کرد پاهام به نگاهي اخم با که شم پیاده

 . میشه بدتر زخمت بري راه نمیتوني که اینجوري -
 : گفت رسید ذهنش به راهي انگار.  کرد فكر یكم

 . میام االن.  وایسا -
 احساس اون با فقط انگار.  وایسه کنارم میخواست دلم.  ترسیدم.  شد دور ازم

 به و نگاهم.  نمیدیدمش دیگه که شدددد دور انقدر رادین ولي.  میكردم آرامش
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 بود فتهر پام تو شیشه خیابون تو.  میسوزه انقدر چرا فهمیدم تازه.  دوختم پاهام
 ! میگرفت ام گریه بدبختیم واسه داشت دوباره! ؟ بودم نفهمیده خودم چرا. 

 : گفت و داشت نگهش پام جلوي.  برگشت ویلچر یه با رادین
 . این تو بشین -

 و شدددم بلند ماشددین توي از.  بود خوب چقدر.  دوختم صددورتش به و نگاهم
 تو هنوزم.  میدادم انجام حرف بدون کارارو این ي همه.  نشددسددتم ویلچر توي

 !؟ بود پست انقدر چرا.  بودم رامین کار شوك
خل و من و داد ویلچر به حرکتي رادین یاد.  برد دا تان توي ز مارسدد  معطل بی

 . اشینم سمت برگشتیم ویلچر با دوباره و کردن پانسمان و پام سریع.  نشدیم
 : گفت و کرد روشن و ماشین رادین

 . پا  پانسمان از اینم خب -
ستام به و بود پایین سرم سي مثل.  بودم شده خیره د  دنیا رمج ترین بزرگ که ک

ستم حتي.  بودم گرفته خون خفه عجیبي طرز به.  شده مرتكب رو  این نمیدون
نا  یا ید چجوري و جر باره رادین!  کنم توجیح رادین ذهن تو با  حرف به دو

 : اومد
 ؟ بودي خیابون تو چرا بگي نمیخواي هنوزم -

 : گفت دوباره.  کنم نگاه چشماش به نداشتم جرا .  بود پایین هنوزم سرم
!  دهش چیزیش زبونت که میكنم فكر دارم کم کم ؟ نمیگي چیزي چرا پریماه -

 ! بزن حرفي یه دختر
 : گفتم حالت همون تو.  شكستم و سكو  باالخره

 !؟ نپرسي ازم میشه ؟ نگم هیچي امشب مورد در میشه -
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 : گفت و کشید عمیقي نفس
 ؟ دوستیم نگفتي مگه! ؟ اومده سر  بالیي چه بدونم نباید -
 : فتمگ باالخره ولي شد برقرار بینمون سكو  یكم.  میكردم بازي انگشتام با
 ! میكنه ناراحتم آوردنش زبون به -
 ! شه بهتر حست شاید بگو -

 : گفت و کرد مكث یكم
صال حالت ببین آخه - ست خوب ا ضع و سر این با.  نی  من صبح 3 ساعت و

 . . . که دهنتم! ؟ کنم سوار خیابون تو از تورو باید
 . کردم نگاهش هراسون.  داد بیرون محكم و نفسش.  گذاشت نصفه و حرفش

 : گفت نیاورد طاقت باالخره.  بود رفته هم تو اخماش! ؟ چي دهنم
 !؟ آره ؟ خوردي م*ش*ر*و*ب تو -

 م*ش*ر*و*ب اینكه از.  چرا نمیدونم.  بود ناراحت.  من چشددماي تو زد زل
 : گفت دوباره! ؟ میدید وضعیت این تو و من اینكه از یا! ؟ بودم خورده

نایي از ؟ دخترایي اینجور از تو -  م*س*  و میخورن م*ش*ر*و*ب که او
 !؟ میكنن چیكار دارن نمیفهمن دیگه و میشن

 : گفتم ِمن ِمن با
 . . . کجا از تو -

 : پرید حرفم بین
 اینجور از تو ؟ آره!  دماغم تو زد بوش شدي که ماشین وارد! ؟ فهمیدم کجا از -

 !؟ پریماه دخترایي
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 بودن آقا همه این متانت و خوبي همه این با رادین.  داشددتم خاصددي حس یه
 باشددم بد انقدر باید من چرا.  بود کرده کمكم.  بود نیاورده روم به لحظه همون

 خجالت هسددتم پریماهي همچین اینكه از.  میكشددیدم خجالت خودم از! ؟
 هنوزم من که کنه فكر میخواست دلم.  باشم خوب میخواست دلم.  میكشیدم

 : گفتم هراسون!  خوبیم دختر
. .  یعني. . .  شدم مجبور امشب. . .  امشب. . .  نیستم اینجوري من. . .  نه -
 ! بخورم که کردن مجبورم یعني. 

 . میكرد نگاهم هنوز رادین.  دادم قور  و دهنم آب
 !؟ سالته چند تو پریماه -
- 25 ! 
 ! حرفا این نمیخوره سالت و سن به.  کردن مجبور  نگو بهم پس -

 : گفت آروم لحن با.  انداختم پایین و سرم
شب و چي همه میدم قول منم!  شده چي کن تعریف برام حاال -  جا همین ام

 ! نره سمتش به ذهنمم اصال و کنم چال
 راست باید! ؟ میگفتم و چي همه باید.  دوختم مصممش چشماي تو و نگاهم

 : رفتمگ و خودم تصمیم باالخره!  بودم مونده نگفتن و گفتن بین! ؟ میگفتم
 ! بودم دوستام از یكي ي خونه امشب -

 : گفتم دوباره داد تكون و سرش رادین
ند منم!  بخوریم که آورد م*ش*ر*و*ب خب - .  بودم خورده باري چ

 زا تا دو با پسددرش دوسددت ولي.  بشدده اضددافه بهمون کسددي قراره نمیدونسددتم
 . شدن اضافه بهمون اش دیگه دوستاي
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 که ورزي گرمكن به نگاهم تازه.  کرد قالب اش سددینه روي و دسددتاش رادین
 چجوري پریماه!  دنبالم بود اومده هولكي هول چقدر بیچاره.  افتاد بود تنش

 دوباره . نیفته بهش نگاهم تا پایین انداختم و سددرم! ؟ بهش بگي دروغ میتوني
 : گفتم

 و من پسرا از یكي بود قرار برگشت موقع.  خوردم م*ش*ر*و*ب حد از بیش -
 ونهخ از سر شدم بیدار وقتي.  گرفت خوابم!  شد چي نفهمیدم.  خونه برسونه

 ! آوردم در پسره ي
 نگاه من به.  باال گرفتم و سددرم!  اومد نمي رادین از صدددایي.  کردم سددكو 

شماش.  نمیكرد شه به و چ  تو.  میزد فرمون روي آروم و بود دوخته جلو ي شی
 : گفت حالت همون

 !؟ افتاد هم اتفاقي -
 راچ که بود عجیب برام.  پایین انداختم و سددرم دوباره.  شدددم منظورش متوجه

 میزدم حرف چي همه از بقیه جلوي که من!  میكشیدم خجالت رادین مقابل در
 گفتم لبي زیر! ؟ میكشددیدم خجالت اون جلوي پس چرا.  بودم راحت که من. 
: 

 ! کردم فرار!  نه -
شید که عمیقي نفس صداي  یكم.  ببینمش که نگرفتم باال و سرم.  شنیدم و ک

 : گفت و گذشت سكو  به
 ؟ بریم کجا حاال!  خب -
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شماش به و نگاهم ست هیچي یعني.  میكرد نگاهم منتظر.  دوختم چ  نمیخوا
 گهب یا ؟ بگه بیراه و بد بهم نمیخواسددت! ؟ کنه سددرزنشددم نمیخواسددت! ؟ بگه

 !؟ میداد عذابم سكوتش چرا! ؟ میكرد سكو  چرا! ؟ همش بوده من تقصیر
 . نمیدونم -
 !؟ ا  خونه ببرمت االن -

 : گفتم سریع دوباره
 ! نه -

 : گفت و آورد باال و دستاش
 . نمیریم خونه!  باشه -

 : گفت میزنه حرف خودش با داره انگار که جوري بعد
 ! نمیشه که منم ي خونه -

 : گفت و برگشت عادي حالت به صداش دوباره
 !؟ بچرخیم خیابونا تو صبح تا اي پایه -

 انداختم باال و هام شونه.  بود کرده خوش جا لباش رو صمیمي و محو لبخندي
 : گفتم و
 ! نمیدونم -

 : گفت و داد تكون سر
 !؟ هباش خونه میبرمت خواستي تو وقت هر بعد میچرخیم خیابونا تو یكم -

 هر! ؟ نمیشه خودش ي خونه گفت چرا.  کرد روشن و ماشین.  دادم تكون سر
 اش خونه میبردم و میكرد اسددتفاده من درموندگي این از االن بود اي دیگه کي
 سهمقای دیگرون با انقدر! ؟ نشد ثابت بهت امشب.  داره فرق اون. . .!  اون ولي
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!  اهپریم بفهم!  گرفتن و دور  که آشددغاالییه مثل اینم که نكن فكر!  نكن اش
 ! داره فرق اون
شمام رمق بي شتم هم رو و چ شین تكونهاي.  گذا شد باعث ما .  ببره خوابم می

 . خوابیدم و بیارم طاقت نتونستم باالخره
****** 
شته ساعت چند نمیدونم شمام بود گذ شت.  کردم باز هم از آروم و چ  پلكام پ

 هنوز رادین.  گردوندم اطراف به و نگاهم.  میكشددید تیر کمرم.  میسددوخت
 با!  دبو کرده رانندگي سدداعت چند! ؟ بود نخوابیده یعني!  بود رانندگي مشددغول
 : گفتم آلود خواب صدایي

 !؟ میكردي رانندگي و دیشب تمام تو -
 : گفت و اومد لباش رو لبخندي برگشت سمتم به صورتش

 ! داشتیا خواب کمبود!  بخواب یكم خدا تورو -
 : گفت دوباره.  نشست لبم روي اراده بي لبخندي

 ! میشه بیدار االن گفتم هي!  صندلي رو شد خشك کمرم!  بله -
 : گفتم آروم صدایي با
 ! ممنون رادین -
 : گفت و برگشت سمتم به خبر بي جا همه از
 !؟  ِبابت -

ست من مثل اونم شاید!  میزد راه اون به و خودش شب به دیگه نمیخوا  رفك دی
 : گفتم فقط!  کنه
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 ! ممنون همینطوري!  هیچي -
.  مبخوری صددبحانه داد پیشددنهاد رادین.  نگفت چیزي و کرد نگاهم ثانیه چند
 ي شددماره برگرده و بخره جگر رفت که اي فاصددله تو.  وایسدداد جگرکي یه کنار

 رادین نبرگشت با اش خونه میرم گفتم بهش.  داد جواب باالخره و گرفتم و ساناز
 رادین به باالخره.  خوردیم رو جگرا مطلق سددكو  تو.  کردم قطع و گوشددي

 زندگیم و کار از!  رادین بیچاره!  بود صبح 10 ساعت!  خونه ببره و من که گفتم
 ! بودمش انداخته

 بهش نگاهي شددم پیاده اینكه از قبل.  رسددوند سددداناز ي خونه جلوي و من
 : گفتم و انداختم

 . . . اومدي نمي اگه.  اومدي که ممنون واقعا.  ببخشید دیشب بابت -
 : گفت و شد جدي صورتش.  بدم ادامه و حرفم نذاشت

 . بگم بهت چیزي یه میخوام فقط.  نیست مهم حرفا این پریماه ببین -
 : گفت دوباره کردم نگاهش منتظر

 نده جرا  خودش به پسري هیچ که باش جوري یه!  نفروش ارزون و خود  -
نه مورد  در بدي فكر قب میگردي بر وقتي که کن زندگي جوري یه.  بك  ع
ظار از  که نبود چیزي خوردن م*ش*ر*و*ب!  ام راضددي خودم از بگي  انت

شته شم دا شتر ارزشت بگم میخوام فقط!  با ست این از بی  و ود خ قدر.  حرفا
 . بدون
 : گفتم و دادم تكون سر.  بود منطقي حرفاش.  انداختم پایین و سرم

 . ممنون -
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 چشددم با.  رفت اون و کردم خداحافظي.  شدددم پیاده ماشددینش از حرف بدون
 که پریماهي این از باید من.  بود داده تكونم رفتاراش و حرفاش.  کردم دنبالش

 کنم متحانا باهاش و شانسم بتونم شاید.  خوبیه پسر اون.  بگیرم فاصله هستم
شمام.  کرد خفه و مغزم توي صداي یكي انگار. . .  بتونم شاید.   کوچه از و چ

 اشتمگذ زنگ روي و دستم.  رفتم ساناز ي خونه سمت به لنگون لنگ و گرفتم
باره.   دادي گاف خیلي.  میكردم مرور و دیشدددب اتفاقا  ذهنم تو داشددتم دو

شتي گند!  پریماه جلوش سوس با و سرم!  دختر کا  و مداد تكون خودم براي اف
 . شدم ساناز ي خونه وارد

***** 
 رامین بار 10 از بیشددتر مد  این توي.  میگذشددت کذایي شددب اون از هفته 1

 میگفت سدداناز.  نمیدادم تماسدداش به جوابي هیچ من ولي بود زده زنگ بهم
سابي ست از ح صبانیه من د سم و ع  هی نظرم به!  کنه سیاه و روزگارم خورده ق

 ! کیه اصددلي مقصددر شددب اون که نمیومد یادش انگار!  بود معنا تمام به پرروِ 
 ابطر بود شده ساناز.  بود شكسته زدم بهش که اي ضربه خاطر به سرش انگار

 ! ببینم و قیافش نمیخواستم دیگه حتي.  رامین و من
شحال ساناز روزا این عجیبي طرز به  رخاط به شاید!  چرا نمیفهمیدم!  بود خو

 سددگ ادزی رامین گذشددته برخالف.  بچسددبه رامین به بیشددتر میتونسددت اینكه
 هباش کنارم ساناز حداقل بذار نه که چرا میكرد فكر اونم شاید!  نمیكرد محلش

! 
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 زده زنگ بهم بار دو اون.  بزنم زنگ رادین به نداشددتم جرا  هفته 1 این توي
 ودمب فهمیده بود شددده بیشددتر بهش شددناختم که حاال.  بپرسدده و حالم تا بود

 ودمب گفته بهش که دروغایي خاطر به دل ته از.  نیسددت بیني ظاهر آدم چندان
شیمون ستش بود بهتر شاید.  بودم پ  راحت و خودم خیال و میگفتم بهش و را

 و چي همه باالخره!  نمیشددد که دیر صددور  هر در!  بود سددخت ولي!  میكردم
 چیزا نای براش نباید پس!  دیگه چیز نه بودیم دوسدددت تا دو ما!  میگفتم بهش
 جاعتش ولي نداره خوبي حس شنیدن دروغ میدونستم البته!  باشه داشته فرق

 ! نداشتم بگم زودي این به و حقیقت اینكه
ست رامین که بالیي از خبر البته.  بود زده سر بهم باري چند نیوشا  سرم میخوا

 راحتم یگهد میشد خبر با اگه چون نمیگفتم بهش چیزي بود بهتر!  نداشت بیاره
!  کن زندگي درسددت و باش آدم گفتم بهت که من میگفت مدام.  نمیذاشددت

 . نداشتم شنیدن نصیحت ي حوصله
شتر هفته یه این توي س و بود شده خوب کامل پام.  بودم خونه تو بی  و مانشپان

شته سیدم هنوز ولي.  بودم بردا ص.  بیرون بذارم خونه از و پام میتر صو  با امخ
 ! بود زده ساناز به رامین که حرفي
!  فتهگ چیزي یه اون"  میگفت و میزد پوزخند میگفتم سدداناز به ترسددم از وقتي

 ! " نمیكنه فكرم بهت حتي االن باش مطمئن
 ادمی قیامت تا من میكوبید من سددر تو آباژور با یكي اگه!  بود محض دروغ این

سخرم ساناز!  نمیرفت سي میگفت میكرد م سید صورتت رو میتر ش ا ! ؟ هبپا
 ! میومد بر کاري هر رامین از!  نبود منطقم بي خب
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 اش صددفحه به نگاهي.  خورد زنگ گوشددیم که بودم شددسددتن ظرف مشددغول
ست لبم روي اراده بي لبخندي.  بود رادین.  انداختم ش ستام.  ن س با و د  تمالد
شك شي و کردم خ شت تا دو با و گو شتم انگ شتم شونم روي و بردا  اب و گذا
 . داشتمش نگه صورتم

 ؟ الو -
 . سالم -
 ؟ خوبي رادین سالم -
 !؟ اي خونه.  مرسي -

 : گرفتم دستم با و گوشي و کردم خشك کامل و دستام
 ؟ چطور آره -
 ! دارم کار  در دم بیا لحظه چند.  خوبه -

 : گفتم مانندي جیغ صداي با و پریدم جا از سریع
 !؟ کجایي تو مگه -
 ! خونت در دم -
 ؟ اومدي چرا -
 !؟ میومدم نباید -

 !؟ میكردم چیكار باید حاال.  بودم شده دستپاچه
 ! نگفتم و این من. . .  نه. . .  نه -
 ! در دم بیا لحظه چند پس خب -
 ! نیستم خونه که من ولي -
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 ! اي خونه که گفتي االن همین تو ولي -
 زندگیت با داري معلومه!  سددر  تو خاك.  پیشددونیم تو زدم محكم دسددت با

 : گفتم سریع! ؟ میكني چیكار
 ي دقیقه چند تا ولي.  دوسددتام از یكي ي خونه اومدم.  نبود حواسددم خب -

 ! کني صبر اگه خونه میام دیگه
 : گفت و کرد مكث یكم

ستش - شتم را ستوران میرفتم دا صد البته . بزنم بهت سر یه تنهایي گفتم.  ر  ق
شتم .  تممیرف و بود بس خوبه حالت میدیدم که همین حد در.  خونه تو بیام ندا

 . رستوران برم باید.  میشه دیرم منم.  االن خونه بیاي نیست الزم خب ولي
 : گفتم ناراحت

 !؟ کردم ناراحتت -
 : گفت و خندید

 دیگه که برام میشدده درس یه این! ؟ بشددم ناراحت باید چرا! ؟ شدددي دیوونه -
 . باش خودتم مواظب.  بهت بگذره خوش!  نرم جایي گرفتن تماس بدون
 : کردم زمزمه گوشي تو آروم

 . همینطور توام -
 . خداحافظ.  باشه -

شي ستم.  کرد قطع و گو ساس.  پایین افتاد ُشل د شتم بدي اح  ستممیتون.  دا
 و نم داره وضددعیت این!  بدم بهش و خونم آدرس باید.  من به لعنت.  ببینمش
 ! میكشه
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 سددینك سددمت به.  بیرون دادم محكم و نفسددم و دادم سددر ُاپن روي و گوشددي
شویي شورم ظرفارو ي بقیه تا رفتم ظرف ستم کردم باز و سرد آب.  ب  زیرش و د

 دسددت از و فرصددت یه اینكه احسدداس.  میكردم بودن خالي احسدداس.  گرفتم
 نگه و دسددتم سددماجت با هنوز من ولي بود زده یخ سددرد آب زیر دسددتم.  دادم

 . بودم داشته
كار داري ماه میكني چی هل که تو! ؟ پری  دروغ رادین به چرا! ؟ نبودي دروغ ا
 شدي دهدرمون ببینیش نتونستي اینكه از چرا! ؟ میدي ادامش داري چرا! ؟ گفتي

 !؟
 خب!  نمک فكر نمیتونستم!  بود زده یخ مغزم!  نمیدونستم.  دادم بیرون و نفسم

 ليو!  سنجیدست و متین رفتاراش!  آقاست!  مهربونه!  خوبه اون.  داره فرق اون
 ! بیشتر چیزي نه!  خوبه دوست یه اون

 میزدم پس ور فكرا این باید!  گرفتم شیر زیر و برداشتم سینك توي از بشقاب یه
 ! باشیم داشته اي آینده هیچ نمیشد!  بودیم دوست ما صور  هر در! 

 : گفتم وار زمزمه و دادم بیرون و نفسم
 ! منطقیه هم کامال این و -

 حرکت يب دستم.  گرفتم آب شیر زیر و برداشتم سینك توي از و بشقاب دومین
.  تمبس و آب شیر و کردم ول سینك توي و بشقاب.  کردم فكر ثانیه چند!  موند

 الشدد یه.  پوشددیدم لي شددلوار با و رنگم اي قهوه مانتوي.  رفتم اتاقم سددمت به
 در از و انداختم مانتوم جیب توي و گوشددیم.  کردم سددرم هم سددوخته اي قهوه
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سیدم کوچه سر!  زدم بیرون سي اولین براي.  ر ست دیدم که تاک .  مداد تكون د
 : گفتم و بردم جلو و سرم وایساد

 ! تجریش دربست -
 میكردم احساس.  شدم سوار و کردم باز و عقب در سریع.  داد تكون سري مرد

ساس اون از خبري دیگه!  شدم زنده دوباره سالت اح !  دنبو پیش دقیقه چند ک
 به نگاهم!  رسددتوران میره که بود گفته خودش.  بود عصددر 5 حدوداي سدداعت
سفند اوایل.  بود خیابون  سوز زمهنو البته بود شده قبل از تر گرم هوا.  بود ماه ا

 ! داشت و زم*س*تون
 چرا هک کنم فكر نمیخواسددتم.  بسددتم و پلكام ثانیه چند.  کشددیدم عمیق نفس
 و پیشددش برم میخواسددتم فقط!  چیه اصددلیم حس واقعا یا!  اونجا میرم دارم

 ! نیست جرم که این!  ببینم و دوستم
 و ماشددین پول.  رسددوند رسددتوران جلوي و من راننده دادن آدرس کلي از بعد

 و اش شماره.  آوردم در مانتوم جیب تو از و گوشیم.  شدم پیاده و کردم حساب
 : داد جواب بعد و خورد بوق تا سه.  گرفتم

 ! پریماه سالم -
 : گفتم میشنوم و صداش اینكه از خوشحال!  بود متعجب صداش

 !؟ کجایي رادین -
 !؟ چطور! ؟ چي -
 !؟ رستوران در جلوي بیاي لحظه چند میشه -
 !؟ دختر کجایي تو -
 ؟ بیرون میاي.  رستورانت روي به رو درست -
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 ! نیستم رستوران االن من پریماه ببین. . .  مدددددم. . .  خب -
 : گفتم سریع.  رفتم وا
 ! رستوران میاي گفتي خود  ولي -
 ! پدرمم ي خونه االن.  اومد پیش کاري ولي گفتم درسته -
 ! باشه. . .  آها -
 !شدي؟ ناراحت -
 ! میومدم زده سر نباید!  نه -
 ! نرفتم ولي اونجا میرم گفتم.  منه تقصیر -
 ! نیست مهم.  میاد پیش دیگه کاره خب!  نه -
 ؟ آوردي در رستوران از سر یهو چرا -
یام خودم خواسددتم نبودم خونه من و اومدي تو!  همینجوري. . .  خب -  و ب

 . کنم جبران
 ؟ رستوران بیام میخواي.  ممنون -
 : گفتم مغموم لحني با
 . بگذره خوش!  نه -
 ؟ نیستي دلخور مطمئني -
 . نباش نگران!  آره -
 . میزنم زنگ بعدا بهت من -
 . باشه -

 : گفتیم هم با همزمان
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 . خداحافظ -
شي ستوران نماي به نگاهي.  دادم ُسِرش جیبم توي دوباره و کردم قطع و گو  ر

 این حاال تا کي از!  ببینمش نباید که معلومه.  میدیدمش نباید امروز.  انداختم
سر یه براي اونم ؟ میكني رو احمقانه کاراي سرا ؟ پ سباب پ  میديفه.  بازیتن ا
 ؟ پریماه

سباب آره خب.  انداختم پایین و سرم سباب رادین شاید.  بازین ا  وردم بازي ا
 ! عالقمه

شتم چي  اي ریزه سنگ.  چیز همه خاطر به.  بودم متنفر خودم از! ؟ میگفتم دا
 رسددتوران کنار از زنان قدم و کردم شددو  کفشددم نوك با و بود زمین روي که

شتم صلي خیابون سر تا باید.  گذ شین بتونم تا میرفتم ا  همه این کي . بگیرم ما
 سانازم ي کوچه از حتي!  بود طوالني حسابي اش کوچه ؟ بره میخواست و راه

 اديب یه مغزم بشدده باعث شدداید روي پیاده این خوبه ولي!  بود تر کننده خسددته
 شددد باعث که بود این داشددت که حسددني یه اومدن اینجا حداقل!  بخوره بهش

 یا پاشهب اسید صورتت رو که ننشسته منتظر رامین دیدي!  کنار بذاري و ترست
 ! کنه زیر  ماشین با

شمردم و قدمام و بود پایین سرم شب رادین که بهتر همون!  خب آره!  می  ودنب ام
 ایعضدد چه نبود معلوم!  میدادم تحویلش پرتي و چر  چه نبود معلوم بود اگه! 

 ! آوردم نمي در جلوش که بازي
شین یه شت رو به رو از ما ش به و پایین انداختم و سرم دوباره.  میومد دا  امکف

 چي اون مگه! ؟ اینجا اومدم و راه همه این رادین خاطر به من واقعا.  زدم زل
سته خب! ؟ داره  کار.  میخنده جذاب.  داره بلندي قد.  داره خوبي ظاهر که در
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شم.  داره خوبي شین شقمه که ما  دنبال. . .  خب!  گر حمایت و م*س*تقله!  ع
 !؟ میشي یارو این عاشق داري نكنه احمق! ؟ واقعا میگردم چي
ست دلم سه میخوا ست! ؟ من!  بزنم پوزخند دلم تو افكارم وا سخر  معلومه!  م
 !؟ میشناسمش چقدر مگه! ؟ روزه دو عشق یه!  نه که

شتم بهش توجهي بازم.  شد تر نزدیك چراغ نور  تو مختلف فكراي دوباره.  ندا
شقش تو چرا.  اومد سرم  ! شو خفه نمیگفت من افكار به یكي چرا!  شدي عا

 نم فرهاد قول به! ؟ ببندم دل همه به سریع که سانازم کردي فكر!  پریماهم من
!  گره حمایت خیلي رادین خب ولي!  احسدداسددم بي من!  سددردم من.  سددنگیم

 ! شدم عاشقش من خدایا!  خوب خیلي!  خوبه خیلي رادین
شین در صداي سم ما  لبمق تو که اعترافي از.  گرفتم باال و سرم کرد پر  و حوا

شمام بودم کرده خودم به سون.  بود شده گرد چ ستم.  بودم هرا  هی یكي میخوا
تك نه محكم و برداره پ یدم جلوم که چیزي از ولي.  مغزم تو بز ید  بیشددتر م

 ار ک ببین!  پریماه ببین!  خوبه! ؟ توهمه یا! ؟ رادینه این.  بودم شددده متعجب
 ! میبینیش جا همه حاال کردي احمقانه فكراي بس از!  رسیده کجا به

 چقدر پوشددیده که بلندي کت اور این! ؟ بهم میشدده نزدیك داره چرا!  نه ولي
 سپ! ؟ سردشه انقدر یعني! ؟ واقعا!  میده نشونش تر کشیده چقدر!  میاد بهش

 یهچ پرتا و چر  این!  میزنم یخ دارم منم خب!  بیرون اومدم مانتو یه با من چرا
 : آورد بیرون فكر از و من صداش!  میگي

 ! پریماه -
 : گفتم وار زمزمه و خورد تكون لبام اختیار بي
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 ! عاشقتم من -
ست رادین شمایي با.  بود روم به رو در  از و بود زده بیرون من ي اندازه به که چ

 : گفتم وار زمزمه دوباره!  بود شده گرد تعجب
 . . . من -

 هنشددنید خدایا! ؟ شددنید یعني.  گرفتم و دهنم جلوي و اومد باال دسددتم سددریع
 و هراسددون هنوزم! ؟ بیرون پرید دهنم از که بود چرتي چه دیگه این!  باشددده

سیده شم رادین به تر  نای شاید!  بود مونده خیره من به هم اون.  بودم دوخته چ
 زد پلك رادین که وقتي تا ولي نكشید طول هم ثانیه چند موندن خیره و سكو 

 تگف و رفت باال ابروهاش زد نیشخندي رادین!  کشید طول ها ساعت من براي
: 

 !؟ گفتي چي -
ستم  تر و لبام زبونم با.  بود مونده باز نیمه دهنم.  آوردم پایین دهنم روي از و د

شماي به نگاهي.  کردم  ایعض تا.  میگفتم چیزي یه باید.  انداختم منتظرش چ
شده این از تر  رد ازش صدایي هیچ ولي کردم باز و دهنم!  بگم چیزي یه باید ن

شه اینطوري نباید!  بودم مونده بهش خیره هنوزم.  نیومد  لعنتي ! بفهمه نباید!  ب
 ! برو کنارش از االن همین!  کن تمومش!  گفتي بهش دروغ کلي تو

 نیدهش یعني.  بود شده محو لبش روي از لبخندش.  بود چسبیده زمین به پاهام
شه شنیده نباید!  شده ناراحت شنیده اینكه از!  شده ناراحت واي! ؟  اون.  با

 هک دوسددتي.  دارم احتیاج واقعا بهش که دوسددتي بمونه من دوسددت باید هنوزم
 بتونم.  زنمب زنگ بهش دوباره بتونم افتادم گیر جا یه اگه که.  کنه حمایتم بتونه

باره  ونا چقدر ؟ نكردي تكیه کسددي به وقته چند پریماه.  کنم تكیه بهش دو
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 ي همه و میكنه کمكم کسي اینكه.  هست کسي اینكه.  بود شیرین حسم شب
صر مشدكل این توي که چقدرم هر.  نیسدت خودم دوش رو مشدكالتم بار  مق

 . بهش نزن زل انقدر.  بگو چیزي یه پریماه.  میكنه رفتار خوب باهام.  باشم
 حالت همون تو.  گردوندم راست سمت به و سرم و گرفتم نگاهش از و چشمام

 : گفتم دستپاچه
 . . . باید تو ؟ میكني چیكار اینجا تو -

 : گفت قبل از تر جدي.  بزنم و حرفم نذاشت
 !؟ گفتي چي تو پریماه -

 ودب پوشونده و صورتش ظریفي اخم.  چشماش سمت برگشت نگاهم هراسون
 و سددرم!  میكني خراب و چي همه داري!  بزني میتوني که گندیه نهایت این. 

 : گفتم و انداختم پایین
 ! بودم خودم با. . .  من. . .  من -

 ! باال پرید ابروهاش
 !؟ خود  با -
شتم. ..  آره. . .  آره -  غافلگیرم.  شدي سبز جلوم یهو میزدم حرف خودم با دا

 ! کردي
 ! آها -

 : گفتم اومد لبام روي مصنوعي لبخند! ؟ همین فقط
 !؟ شنیدي چي تو -
 : گفت!  هیچي بگه که میكردم دعا دل ته از



 231 طالع ماه

 ! حرفت بود نامفهموم.  نمیدونم -
شیدم عمیقي نفس شنیده.  ک ست حرفش! ؟ بود ن شنیده واقعا! ؟ بود را ! ؟ ودب ن
 هنتیج این به موقع همون.  بود شددنیده بودم کرده زمزمه خودم با که بار اون ولي

 : گفتم سریع!  داره تیزي گوشاي چه که بودم رسیده
شتم.  آره خب - ستي.  میزدم حرف خودم با دا ! ؟ اینجا اومدي که شد چي را

 ! نمیاي رستوران گفتي میكردم فكر
ستم  میك.  بود شوکه یكم هنوز صورتش.  کنم عوض و بحث اینجوري میخوا

 : گفت و کرد من من
 ! اینجا میومدم داشتم.  بودم راه تو من خب. . .  خب -
 . . . گفتي چرا پس -

 : گفت و پرید حرفم بین
 ! کنم تالفي میخواستم -
 ! شدي موفق.  خوبه! ؟ تالفي -

ست دلم.  بود عجیبي چیز بینمون سكو  این.  شد ساکت یكم  زنمب میخوا
 نيعصددبا! ؟ نداشددتم و زبونم اختیار چرا.  زدم که بود حرفي چه این!  گریه زیر

 یكي به روزه دو کي!  انداختمش وحشت به معلومه خب!  خودم دست از بودم
 !؟ رادین مثل یكي به اونم ؟ عاشقشه میگه

 : گفتم دوباره
 . نمیشم مزاحمت.  داري کار رستوران خب -
 . بخور اینجا و شام ؟ تو بیاي میخواي -

 : گفتم و دادم تحویلش اي دستپاچه لبخند
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 ! نبودم و خونم دم اومدي امروز.  کنم جبران میخواستم فقط.  ممنون نه -
 . اومدي که ممنون خب -

شماش تو زدم زل واقع در.  کردم نگاهش شت ثانیه چند همینطور اونم.  چ  گذ
 : گفتم سریع. 
 . برم دیگه بهتره -

 : گفت و داد تكون سر
 ! باشه -
 : گفتم و برداشتم قدم یه
 . خداحافظ خب -
 . خداحافظ -
 از . بودم عصباني.  دادم فشار هم روي و چشمام ثانیه چند.  گذشتم کنارش از

 احسددداس این.  بودم درگیر هنوزم.  میگه حرفارو اراده بي که زبونم از.  خودم
 میزنم خونه در از ها دیوونه عین وقتي خب!  عجیبي حس چه! ؟ بود عشددق

 اتقریب و آوردم زبون به که چیزي یه.  هسددت وسددط این چیزي یه یعني بیرون
 : شنیدم سرم پشت از و صداش!  کردم بدبخت و خودم

 ! پریماه -
 : گفتم.  بود وایساده ماشینش کنار هنوز.  سمتش برگشتم سریع

 ؟ بله -
 ! بیرون اومدي مانتو با آخه ؟ نیست سرد  -
 . زود خونه میرم االن!  نبود لباسام به حواسم!  زیاد نه -
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سم انقدر.  بود شده سردم خیلي میگفتم دروغ  ودمب نفهمیده که بود پر  حوا
 : گفت دوباره!  بیرون میام خونه از چجوري دارم

 !؟ برسونمت خونه تا میخواي -
 ! میرم خودم ممنون. . .  نه. . .  نه -
 !؟ بدم قرض بهت و کتم اور میخواي -

 : گفتم و خندیدم اراده بي
 . ممنون!  نه -

شتم قدم چند دوباره.  داد تكون سر شینش از قدم چند.  کرد صدام که بردا  ما
 : شد نزدیك بهم و گرفت فاصله

 !؟ بگیرم آژانس برا  رستوران بیاي میخواي -
 . میگیرم دربست خیابون سر!  نه -
 . راحتي طور هر.  باشه -
 . ممنون -
 . خداحافظ.  میكنم خواهش -
 . خداحافظ -
باره بودم منتظر.  گذشددتم کنارش از  یهو جفتمون.  نكرد ولي کنه صددددام دو

 از !  شددنیده که بودم مطمئن حاال!  بود من حرف خاطر به.  شدددیم معذب
 ! متنفرم کارا  از شد  به که باریه دومین روز چند این تو.  پریماه متنفرم

 و مگرفت ماشین سریع.  رسیدم اصلي خیابون سر.  دادم فشار هم رو و دندونام
 متس به سریع.  برداشتم و گوشیم و آوردم در و روسریم و مانتوم.  خونه اومدم

 همب میخواد رادین میكردم احسدداس.  گذاشددتم کنارم و گوشددیم.  رفتم شددومینه
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 جنگ خودم با انقدر حداقل.  میشدددد بهتر حسددم میزد اگه خب.  بزنه زنگ
 !؟ یهو شد عجیب بینمون چیز همه چرا.  نمیكردم

 : داد جواب.  گرفتم رو نیوشا ي شماره کردن فكر بدون.  کردم نگاه و گوشیم
 ؟ خوبي.  پریماه سالم -
 ؟ خوبي تو زیاد نه.  نیو سالم -
 !؟ شده چي.  نیستم بد -
 ممیخوا!  کني کمكم سددرزنش بدون میخوام.  بگم بهت چیزي یه میخوام نیو -
 ! باشي خوب دوست یه
 !؟ هستم خوبي دوست که داري شك -
 لحداق که باشم مطمئن میخوام فقط.  نمیزدم زنگ بهت داشتم شك اگه!  نه -

 ! نمیكني سرزنشم
 . بگو باشه -

 : کردم شروع و کشیدم عمیقي نفس
 داشددته دوسددتش نكنم فكر یعني.  میاد خوشددم رادین از میكنم احسدداس من -

 من میكنه کاري هر لعنتي این.  میاد خوشددم اخالقش از شددد  به ولي باشددم
ساس شم میكنه کار هر.  میكنم مرگي ذوق اح ست که حالتي هر.  میاد خو  ه

شم جذب سمتش اراده بي شم دیوونه دارم.  می  در جور هم با معادالتم.  نیو می
 فقط.  زده بهم خاصددي حرف نه داره خاصددي چیز نه!  پسددره یه اون.  نمیاد

 3 زرو تو اگه حتي میزنه زنگ وقتي.  آرومم خیلي هست وقتي میكنم احساس
 ورایيج یه.  نمیپیچونمش یا!  سددیریش نمیگم بهش بزنه زنگ بیشددتر یا بار
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نه زنگ بهم که منتظرم  هک بگو نیو واي.  بدونم ازش بیشددتر میخوام هي.  بز
 . نشدم دیوونه
 : گفتم میومد تلفن پشت از نیوشا ي خنده صداي

 ! بود اشتباه زدنم زنگ اولشم از! ؟ میخندي بهم حاال ممنون واقعا -
 ! شدي دیوونه پریماه -
به.  ممنون خیلي - یدونسددتم!  نگي بهم و این گفتم خو ید کنم فكر م  رمب با

 ! تیمارستان
 ! شدي اون ي دیوونه که اینه منظورم -
 . بشم دیوونه شده باعث اون گفتم که منم آره خب -
 ! منگل ي دختره شدي عاشقش یعني نه -
 !؟ شدم چي -
 ! شدي عاشقش -
 ! رو کلمه این نگو دیگه خدا تورو.  زدم گند کلمه همین خاطر به االن همین -
 سپ نیسددتي عاشددق اگه!  کردي ازش تعریفي چه ببین ولي نمیگم من باشدده -

 !؟ هستي چي
 ! تره قبول قابل برام اینجوري!  دیوونه آدم یه.  نمیدونم -

 : گفت خندید دوباره
 ! میفته قلبت تو داره اتفاقایي یه!  خانوم نیستي دیوونه نخیر -
 من.  میكنم بازي پسرا با من.  تفاوتم بي و سرد من.  نیو نداره امكان این ولي -

 نباید ماه 3 از حداقل رابطم یه که میدونم من.  میخوام چي پسددر هر از میدونم
 . بشه بیشتر
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 ؟ و خود  میزني گول چرا!  پریماه -
 ؟ شدي عاشق خود  مگه ؟ عشقه اسمش اینا میدوني کجا از تو اصال -
 انهشددب!  دختره از پر که میكنم زندگي خوابگاهي یه توي دارم ولي!  نشدددم نه -

شون روز شون ي همه و میكنم سر باها  ي پوسته این از بهتره.  میفهمم و حالتا
 ! طرفي عاشق تو.  بیرون بیاي کردي درست خود  دور که سختي

 ! نیست منطقي این خب -
 ؟ میره جلو منطق با عشق گفته کي -
 ! دختري هر نه.  میزنیم حرف من به راجع داریم!  نیوشا -
 ! اي بقیه از تر خنگ فقط!  دختري توام -
 ! واقعا تعریفت از ممنون -
ماه - نا.  پری .  داري بهش و حس این تو که داره فرق همه با پسددره این مطمئ

 پیشدده عاشددق دختراي این عین.  بكن خود  به نگاه یه.  داره فرق هم خیلي
 ! کردي هم احمقانه کار میبندم شرط.  شدي

 ! نیو نپرس -
 !؟ کردي چیكار! ؟ واقعا -
 قتمعاش من گفتم ها دیوونه عین زدم زل صورتش تو که این از تر ضایع دیگه -
! 

 !!!! ندددددددددددددددددددده -
 ! آره متاسفانه -
 ؟ گفت چي اون -
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 البته.  شددد سددكو  یهو!  شددد عجیب بینمون یهو چیز همه!  بود شددده گیج -
 . میكردم زمزمه خودم واسه داشتم

 ! نشنیده حتما -
 ؟ شده عجیب یهو انقدر و نشنیده -
 ؟ االن چیه مشكلت خب -
 ! یارو این عاشق نه حداقل.  باشم عاشق نمیتونم من اینكه -
 ؟ چرا -
 وارد چجوري من میدوني که تو!  کیه مادرش میدوني که تو! ؟ خنگي نیوشددا -

 ! میدوني و چي همه تو.  شدم یارو این زندگي
 ! بگو بهش و چي همه نشده دیر تا خب -

 میخواد چجوري اون نمیدونسددتم حتي!  بترسددم شددد باعث نیوشددا حرف این
 : گفتم سریع!  باهام کنه برخورد

 ! میزنم زنگ بهت بعدا من نیو -
 . زیاد نگیر سخت ولي.  باشه -
 . خداحافظ.  باشه -

 نمیگفتم هیچي حداقل کاش.  گذاشتم زانوم روي و سرم.  کردم قطع و گوشي
 چي ههم باید میگفت راست نیوشا!  میگرفتم موقت اللموني لحظه اون کاش. 
 خودم هب تكوني یه باید.  میدونسدددت و زندگیم حقیقت باید.  میگفتم بهش و

 . میدادم
***** 

 ؟ میشم تو عاشق من کردي فكر ؟ کردي فكري چه خود  پیش تو -
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 : دوختم بهش و ملتمسم نگاه
 میزني؟ حرف اینجوري باهام چرا!  نكن انصافي بي -

 هب کالفه.  رفت راه خونم کوچیك هال تو قدم چند.  کرد جیبش تو و دسددتاش
 : گفت میشد قرمز داشت که صورتي با میومد نظر

 دروغ همه این ؟ کردي رفتار خوب من با تو مگه! ؟ کنم رفتار خوب باها  -
 آشددغالي هر که کودن پسددر یه ؟ ام کي من کردي فكر ؟ کوتاه مد  این توي ؟
 ؟ بشم ا  برده و باشه بگم دادي خوردم به
 . . . تو نگفتم من -
 ! ندارم دروغگو آدم یه به اي عالقه هیچ!  بشنوم و صدا  نمیخوام -

شك شه از ا شمم ي گو شد باورم.  شد سرازیر چ  ؟ بود رادین واقعا اون!  نمی
 : گفت دوباره!  دروغه این!  نبود رادین اون ؟ متانت همه اون با رادین

 ! ببینمت دیگه نمیخوام حتي.  بیاري و اسمم دیگه نمیخوام حتي -
سه اینجا به رابطمون نمیكردم فكر اولش من رادین ولي - ست االن من!  بر  دو

 ! دارم
 ؟ کنم باور و چي ؟ میگي دروغ بهم صورتم تو و میزني عشق از دم -

 : گفت فریاد با بار این
 !؟ پریماه کنم باور باید و چي -

 : گفت پوزخند با و کرد اشاره سرم پشت به رادین
 ! برگشته اسپانیا از مادرتم انگار -
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سون شت به هرا شت که حالي در مامانم کردم نگاه سرم پ شید سیگار دا  میك
 و گرفتم و دسددتش رفتم سددمتش به.  افتادم گریه به دوباره.  بود وایسدداده پشددتم

 : گفتم
 . دارم دوست من دیوونه!  رادین -

 : کردم زمزمه لب زیر
 . . . دارم دوست. . .  دارم دوست. . .  دارم دوست -

 : زدم فریاد.  نمیدیدمش دیگه.  میشد محو داشت رادین
 . رادین -
.  گردوندم اتاق تاریكي و سددیاهي توي و نگاهم.  پریدم جا از خودم فریاد از

ستم سته گلوم رو سنگین بغض یه.  رفت گلوم سمت به د ش س.  بود ن  به و تمد
شیدم گردنم سابي.  ک ستم.  بودم کرده عرق ح  سخی رفت صورتم سمت به د
 : میكردم زمزمه لب زیر هنوز.  گرفتم دستم تو و موهام.  بود اشك

 . . . رادین. . .  رادین -
كام نا.  بود خواب همش.  بسددتم و پل .  باش آروم.  بود خواب همش ای

 . باش آروم!  هیددددددددددددددددددددددش
 بد چقدر.  بود خواب همه اینا.  گذاشددتم زانوم روي و سددرم.  افتادم هق هق به

 . بگم باید.  بگم بهش و چي همه باید من.  بود سرد چقدر.  بود اخالق
 ردمک اش صفحه به نگاهي.  برداشتم تخت کنار میز روي از و گوشیم هراسون
 روزام که همین!  پریماه نشو دیوونه! ؟ بگم چي بزنم زنگ.  بود صبح 4 ساعت

سخره اون سه آوردي در و بازي م  و سرم.  میز رو کردم پر  و گوشیم دوباره!  ب
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!  بره اون هاگ!  بیفته اتفاقي همچین اگه.  کردم گریه دل ته از گرفتم دسددتام بین
 !؟ بده گوش حرفم به نخواد اگه
 دکمفن با.  گذاشددتم لبم ي گوشدده و برداشددتم سددیگار نخ یه شدددم بلند جام از

 شدداید اینجوري.  دادم بیرون و دودش و زدم بهش عمیقي پك.  کردم روشددنش
 ! بشم آروم میتونستم

ستم.  میومد بارون بیرون.  رفتم پنجره کنار شه سرماي روي و د ش شی .  تمگذا
 كارچی باید نمیدونسددتم.  گرفتم کام سددیگارم از دوباره.  کرد خنك و داغم بدن
 . بدم و تاوانش باید خودم بدم و تاوانش باید هم حاال کردم اشددتباه من.  کنم

شتم کس هیچ حتي!  کنه کمكم نمیتونه کس هیچ!  تنها خودم ست پ  تيح.  نی
 ! تنهام من چقدر خدایا.  بگم بهش چي باید نمیدونم
****** 
 : دادم لم مبل رو کالفه و دادم نیو دست به رو چایي فنجون

 ! نزده زنگ روزه سه نیو -
 !؟ میزد زنگ روز هر قبال مگه -
 ! نه -

 : گرفت تمسخر حالت نگاهش
 !؟ بزنه زنگ که منتظري چرا پس -
 ! میزد زنگ باید. . .  که میدوني خب.  جریان اون از بعد آخه -
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 اگه ولي.  ندارم رفتاراش با کاري حاال.  نشددنیده که کرده وانمود یارو این -
 یزيچ انگار که کني رفتار جوري توام بهتره پس باشدده نشددنیده واقعا میخواي

 ! نگفتي
 ! گفتم من ولي -
 باشه نیدهش اگه حتي!  عاشقته بگه ب*غ*لت بپره اونم نمیشه دلیل ولي گفتي -
. 

 : گفتم و دوختم چاییم فنجون به و نگاهم
 هک شنیده.  بهم نزده زنگ که شنیده.  شده سرد که شنیده!  شنیده مطمئنم من -

. . . 
 : گفتم سریع و کردم مكث

 ! بزنم زنگ بهش باید من -
 ؟ نیستي پشیمون مگه! ؟ بشه چي که! ؟ شدي دیوونه -
 ینا لحظه اون نمیخواستم من!  نمیشه دلیل این ولي هستم که پشیمون خب -
 ! نگیرم ازش خبري یا باشم دور ازش نمیخواد دلمم ولي.  بگم و
شنیده اگه!  کني صبر یكم بهتره - شه ن ش عادي رفتارش باید پس با .  باها  هبا

 ! بهش بدي زمان یكم بهتره
 : کردم ولو راحتي روي و خودم و کردم پوفي

 ! متنفرم وضعیتم این از -
 . داشتم دوست بیشتر و سرد پریماه اون.  متنفرم وضعیتت این از منم -
 ! همینطور خودمم -

 : گفتم و کردم نیوشا به نگاه یه گذشت سكو  به یكم
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 !؟ بزنم زنگ بهش نباید که مطمئني -
 : گفتم سریع که کرد نگاهم اخم با
 ! نمیزنم باشه باشه -
 . بیرون بریم پاشو -
 ! ندارم حوصله -
 پاشو!  یهچ به چي بفهمي بخوره باد یه سر  به بریم.  کنم ولت تنها نمیتونم -
. 

شا زور با شیدم لباس.  شدم بلند جام از نیو  ازب رو خونه در.  کردم آرایش و پو
 . افتاد مامانم چشم تو چشمام کردم
گاهی.  بودم مونده در جلوی ما  مانم به ن نداختم ما باره.  ا مده دو  ؟ بود او

ضاحی اون از بعد ؟ بیاد بود شده روش چجوری  عدب ؟ بود آورده بار به که افت
 از مادر یه میشه باورش کی!  دخترش از!  من از ؟ بود کرده ازم که دزدی اون از

 ؟ کنه دزدی دخترش
 ومدا حرف به نیوشا.  بودم مونده در جلوی ما  همینطور من.  بود پشتم نیوشا

: 
 ؟ کردی استپ چرا.  دیگه بیرون برو -

 و زندگیم چرا!  مرده میكرد فكر نیوشدددا!  بود مرده مامانم!  بود اومده بند زبونم
 : گفت تعجب پر لحن با و کشید سرکی نیوشا! ؟ میكرد خراب

 !!! پریدددددددماه -
 : اومد حرف به پشیمون ای قیافه با مامانم
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 ؟ خونه تو بیام نمیدی راهم -
 به توجهی اینكه بدون رفت هم تو اخمام.  اومدم در شوک از صداش با انگار

 : گفتم بكنم نیوشا حضور
 ؟ میكنی چیكار اینجا تو -

 : گفت مبهو  دوباره نیوشا
 ! مامانت پریماه -

.  بود دهش گرد تعجب از چشماش.  برگشتم سمتش به.  شدم نیوشا متوجه تازه
شت حق شا!  اومده بیرون گور توی از مرده میكرد فكر حتما!  دا  و نگاهش نیو
 : گفت و دوخت بهم

 !؟ بود نمرده مامانت مگه -
 . کردم باز و بستم ثانیه چند و پلكام

 . . . من!  نیوشا -
 : گفت و رفت هم تو اخماش

 !؟ گفتی دروغ -
 : گفت دوباره مامانم

 ! تو بیام بذار پری -
شتم دوباره شا تعجب و حیر  بین.  سمتش برگ  مامانم ناراحت ی قیافه با نیو
 ! بودم مونده

 . تو برو نیو -
 . . . پریماه ولی -
 . میگم و چی همه بهت تو برو -
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باره نیوشدددا  و در ی دسددتگیره!  تو رفت و انداخت مامانم به متعجبی نگاه دو
 : گفت و گذاشت در روی و دستش مامان ببندم و در خواستم و گرفتم

 ! تو بیام بذار پریماه -
 : گفتم عصبی لحنی با ولی آوردم پایین و صدام

یای بذارم - باره که تو ب یای بذارم ؟ کنی دزدی ازم دو باره که تو ب  احمق دو
 ؟ کنی فرضم

 ! تو بیام بذار.  دارم قبول.  کردم زیاد اشتباه من پریماه -
 ! بودی حاال تا که جا همون برو.  نزن حرفشم-

 دایص و گریه با راهرو تو.  کردن گریه به کرد شروع.  آوردم در به فشاری دوباره
 : گفت بلند

 . تو بیام بذار.  مادرتم من -
 : گفت و در دم اومد دوباره نیوشا

 ! ساختمون تو میشه ریزی آبرو االن.  تو بیاد بذار پریماه -
شتم و کردم ول و در هم تو اخمایی با شا.  خونه تو برگ .  ردک باز کامل و در نیو

مان مد ما یه.  تو او ند اش گر مده ب ته تمسددداح اشدددک.  بود او  باز!  بود ریخ
ست ستم مبل رو!  کنه خرم میخوا ش ستم تو و سرم ن  هشب نگاهم که گرفتم د

 : گفت و انداخت نیوشا به نگاهی مامان.  بست رو خونه در نیوشا.  نیفته
 ! شدی بزرگ چقدر ؟ نیوشایی تو -

 کم.  ودمب عصبانی.  بده بهش جوابی بتونه که بود چیزی اون از تر شوکه نیوشا
شكل شتم م شكل یه اومدنش با دا شكالتم به هم دیگه م ضافه م !  بود شده ا
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 در جلوی هنوز ولی نیوشددا.  بود اومده هال وسددط تا شدددم بلند جام از سددریع
 . بود برده ماتش

 !؟ اینجا اومدی دوباره چی واسه -
 . . . پریماه -
باره کردی فكر واقعا.  نگو هیچی.  نزن حرف -  النا اگه! ؟ ببینمت میخوام دو

نه خاطر به فقط تو دادم را   وت جایی هیچ تو.  سددداختمون تو نره آبروم که ای
 ! نداری من ی خونه

 : گفتم بزنه حرفی دوباره خواست تا
 ازم تو!  بودی من مادر تو!  میخوره هم به از  حالم!  نزن حرف!  نگو هیچی -

 ! کردی دزدی
 ! پریماه میخواستم پول.  بدبختم من -
 فروختی مواد  به و من ؟ بود مواد  روز چند خرج ؟ برا  بود بس پول اون -
 بذارم ارهدوب باید چرا ؟ داری اون با فرقی چه تو.  کرد پریا با بابا که کاری مثل! 

 ؟ خونم تو بیای
 : گفت نیوشا

 ! میرم من پریماه -
صل نگاهی شا به م*س*تا  رفت و کرد باز و در.  رفتم سمتش به.  انداختم نیو
 . بیرون

 .. . نیو -
 : گفت هم تو اخمای با و عصبی

 ! میزنیم حرف بعدا.  میرم من -
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 ! ببخشید نیوشا -
 . عصبانیم دستت از خیلی.  نگو هیچی االن پریماه -

 : گفتم و کشیدم موهام به دستی
 . باشی عصبانی نباید -
 !؟ نمرده مامانت که بفهمم باید االن!  دوستتم بهترین من! ؟ نباید -
 ! نبوده کنارم وقت هیچ.  کنم افتخار بهش بخوام که نیست چیزی مامانم -
سی من - ستم ک صه تو که ه سی.  کنارتم ها  غ شی ناراحت اگه که ام ک  ای با

شی شاد سی من.  میزنی زنگ بهم با ستیمیت.  میكنم پر و تنهاییا  که ام ک  ون
 . کنی شریكم ناراحتیا  و ها غصه تو و بگی و حقیقت

شا - س هم به چقدر زندگیم که میدونی.  نباش اینجوری حداقل تو نیو  تریخت
! 

یت -  تو خود !  خواسددتی اینجوری خود  چون ریختسدددت هم به زندگ
 جور هر و زندگیت.  خود  با باش صددادق یكم.  میشددی غرق داری دروغا 

 حتی.  زندگیت از.  خود  از.  میكنی فرار داری مدام تو.  کن قبول هسددت که
 . رادین از
 . . . نیوشا -
 . فعال -

.  وت اومدم و بسددتم محكم و در قبل از تر کالفه.  پایین رفت رو ها پله سددریع
 : گفتم عصبانیت با.  بود نشسته ها راحتی روی مامان

 ؟ میخواستي و همین!  برو پاشو ؟ نشستی چی واسه -
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 ! بزنیم حرف بشین بیا.  پری -
 رو تو سنم سال 25 ی اندازه به حتی من! ؟ بزنم تو با که دارم حرفی چه من -

 ! برو پاشو میگم بهت!  مادرمی تو که ندارم قبول حتی من.  ندیدم
 تقال . خشنش و زبر دستاي تو گرفت و دستم زد زانو پام کنار شد بلند جاش از

 هق با تگرف و دستم تر سفت اون ولي بكشم بیرون دستاش تو از و دستم کردم
 : گفت ساختگي هقي

 هم کنار و خانوادمون دوباره میخوام.  بگم بهت چیزي یه که اینجا اومدم من -
 ؟ نمیخواي تو.  پري بسازیم

 به . خرابش و سددیاه دندوناي اون به.  کنم نگاه قیافش به میشددد چندشددم حتي
سري زیر از که سفیدي موهاي به.  کثیفش و افتاده چروك صور  اون  ارهپ رو
 و ستمب و چشمام.  بود تنش که داري پینه وصله کت اون به.  بود زده بیرون اش

 : گفتم بلند صداي با
 ! کن فرو گوشت تو و این.  نیستي من ي خانواده تو -
 قبول خواهر عنوان به و اون مگه ؟ چي پریا ولي.  نیسددتم مادر  اصددال من -

 . . . مگه ؟ کني پیداش که دنبالش نرفتي انقدر مگه ؟ نداري
 رفتمگ و کتش ي یقه و شدم خم ؟ داشت خبر ازش یعني ؟ پریا ؟ بود گفته چي

 : گفتم هم تو اخماي با بست نقش لبش روي نیشخندي.  موند ساکت. 
 ؟ کجاست اون ؟ میدوني چي پریا از تو -
 ؟ بگم بهت همینجوري میخواي -
 ! میكني باجگیري خودتم ي بچه از که نمیشه باورم -
 ؟ ریختست هم به چقدر زندگیم میدوني پري -
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 ؟ غذا ؟ خواب جاي ؟ پول ؟ میخواي چي -
 ! میرم و میگیرم و راهم من.  بده پول یكم بهم پري. . .  پول -
 . بگو پریا از -
 . خوبه جاش -

 : گفتم و کردم جا جابه دستم تو و کتش ي یقه
 ؟ کجاست پریا.  بزن حرف درست.  نیست من جواب این -
 پام و دسددت.  میكنه درد اسددتخونام.  نسدداختم و خودم.  خمارم خیلي پري -

 . میره ضعف
قه.  رفتم در کوره از .  آوردم در و پولم کیف ، کیفم توي از و کردم ول و اش ی

 : گفتم و انداختم اش قیافه به نگاهي
 . کجاست پریا بگو.  بزن حرف فقط ؟ 100 ؟ 50 ؟ میخواي چقدر -
 ! پیشت نیام دیگه و برم که بده اونقدري -
 : گفتم و انداختم جلوش تومني 50 تراول تا 4
 . بزن حرف حاال ؟ بسه.  بگیر -

 متاسددف.  بود اومده بند اش گریه.  گذاشددت کتش جیب توي سددریع تراوالرو
 : گفت.  مادري همچین داشتن از بودم

 جاست همون هنوز نمیدونم حاال.  داشتم خبر مكانش و جا از پیش سال 2 -
 . نه یا
 . بده آدرس -
 . بنویسم برا  بیار کاغذ قلم یه -
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 باورم.  دادم بهش و آوردم براش خودکار و ورق.  اتاقم سددمت برگشددتم سددریع
 ازش مامان سددال همه این نمیشددد باورم.  کردم پیدا پریا از ردي یه که نمیشددد

یارم در بال خوشددحالي از بود مونده کم.  نگفته بهم هیچي و داره خبر  از.  ب
 ! سال همه این از بعد ؟ میگفتم بهش چي باید.  بودم نگران هم طرفي
.  انداختم آدرس به نگاهي.  داد دسددتم به و نوشددت برام کاغذ روي رو چیزي

سوند پریا به و من آدرس این.  بود شهر جنوب مال شد باورم.  میر  باورم.  نمی
 ! ببینم دوباره رو پریا بتونم که نمیشد
 : گفتم سریع.  شد بلند جاش از دیدم که بود کاغذ روي هنوز نگاهم

 ؟ داشتي خبر ازش مد  همه این -
 : گفت و پایین انداخت و سرش

 ! آره -
 ؟ نگفتي من به چرا ؟ کجا از -
 ! کن پیداش برو ؟ داره اي فایده چه حرفا این -

 : گفت و رفت خونه در سمت به آروم آروم.  افتاد آدرس به نگاهم دوباره
 ! کني زندگي راحت بتوني تا نبینیم دیگه امیدوارم.  پري مرسي -

سي یه.  دوختم بهش و گرفتم آدرس از و نگاهم سا  هشنگ میگفت قلبم ته اح
 نوك تا حرف.  بسدددازیم رو نفره سددده ي خانواده یه پریا با و بدم ترکش.  دارم

 هامبا پیش ي دفعه که کاري خاطر به ولي.  بود منتظر اونم انگار اومد زبونمم
 رونبی خونه از و انداخت پایین دوباره و سددرش ناامید.  نگفتم هیچي بود کرده
 منم عوض در ولي!  رفت بیرون خونم از تومن 200 با!  راحتي همین به.  رفت
 ! رو پریا آدرس.  بودم گرفته ازش ارزشي با چیز
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شا یاد دوباره شي.  افتادم نیو شتم و گو  وردخ بوق انقدر.  زدم زنگ بهش و بردا
 دوباره.  نده گوش حرفام به که داشت حق اونم شاید.  شد قطع خود به خود تا

 ور و چشددمام.  افتادم مبل روي بیرون لباسدداي همون با.  شدددم گرفته و مغموم
 . پریا دنبال میرم فردا همین.  دادم فشار هم

***** 
شویي ي آینه جلوي ست سادم د  ودمخ به داغون ي قیافه به هم تو اخماي با.  وای

 بودم عصباني.  پاشیدم صورتم به و کردم آب از پر و دستم بار چند.  کردم نگاه
 رو روي و کردم گره و مشددتام.  بهش بودم کرده اعتماد راحت انقدر اینكه از. 

 دسددتشددویي از.  نكردم توجهي بهش ولي گرفت درد دسددتم.  کوبیدم شددویي
 صبح از.  بود عصر 4 ساعت.  انداختم مبل روي و خودم کالفه.  اومدم بیرون

 رفته اهر انقدر.  نداشتم شدن بلند حال ولي بود گشنم.  بودم خیابون تو حاال تا
 : کردم زمزمه لب زیر.  میسوخت پام کف که بودم

 !؟ چرا ؟ پریماه احمقي انقدر چرا!  حقمه بیاد سرم چي هر!  حقمه -
.  دادم ماسدداژش دسددتم با.  میكرد درد هام شددقیقه.  دادم تكیه مبل به و سددرم
 فكر.  شددددم دار خانواده میكردم فكر!  بودم خیال خوش صددبح امروز چقدر

.  میخواد لیاقت بودن مادر!  مادر اسددم حیف!  میگه راسدددت زن اون میكردم
 و ادرم اسم نمیتونست اون حداقل.  باشه مادر نمیتونست کسي هر!  نبود الكي

 ! بكشه یدك خودش با
 : دادم جواب و گوشي کنم باز و چشمام اینكه بدون.  خورد زنگ گوشیم

 ؟ الو -
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 . پریماه سالم -
 : گفتم پشیمون صدایي با.  شد باز چشمام اراده بي
 ؟ خوبي!  نیو سالم -
 ؟ خوبي تو.  آره -
 . مرسي -

 : گفتم من.  کردیم سكو  یكم
 . ندادي جواب زدم زنگ بهت دیروز -
 . ببخشید.  میدونم -
 دروغام با زندگیم تو ظاهرا.  کنم خواهي معذر  باید من ؟ میگي اینو چرا -

 ! میكنم دور خودم از رو همه دارم
 . کنار  میموندم باید.  رفت در دهنم از چیزي یه.  شدم عصباني یهو من -

سم  و اون حداقل!  بود شده راحت نیو بابت از حداقل خیالم.  دادم بیرون و نف
 : گفت دوباره نیو کشیدم صورتم به دستي.  بودم نداده دست از
 ؟ دیشب شد چي -
 ههمیشدد براي.  بخوابم میخواد دلم.  خسددتم دنیا این از.  خسددتم خیلي نیو -

 ! بخوابم
 ؟ پیشته مامانت ؟ دختر مگه شدي خل -
 ! رفت دیشب نه -

 : دادم ادامه و زدم پوزخندي
شب -  چيهی بهت چرا که شدي متوجه حاال ؟ نیو میبیني!  رفت و زد تیغم دی

 !؟ ریختست هم به چقدر زندگیم فهمیدي حاال ؟ نمیگفتم
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 : خورد گوشم به مهربون و آروم صداش
 . پریماه باش آروم -

 گ*ن*ا*هي چه من مگه.  بودم کردن گریه ي آماده لحظه هر.  بودم کرده بغض
 : اومد حرف به دوباره نیوشا ؟ بودم کرده

 ؟ بزني حرف باهام میخواي -
 : گفت نیوشا.  گریه زیر زدم.  ترکید بغضم حرفش این با
 . دختر باش قوي ؟ میكني گریه داري پري -
ستم نیو -  ادرم یه تو.  بنداز خود  زندگي به نگاه یه!  بودن قوي همه این از خ

 میده دلداري بهت باشي ناراحت اگه که کسیه.  میكنه کمكت همیشه که داري
 ؟ کنم تكیه بهش دارم و کي من ؟ چي من ولي. 
 . باش آروم پري!  داري و من تو -

كه بدون  دلم فقط.  کردم زدن حرف به شددروع بكنم حرفش به توجهي این
 : بشم خالي میخواستم.  بگم میخواست

 ورد و خانوادمون گفت.  کنم پیدا رو پریا برم گفت.  داد آدرس بهم دیشددب -
 باور .  بخرم رو پریا آدرس تا دادم پول.  نیو دادم پول بهش من.  کنم جمع هم

 شهر پایین خیابوناي تو صبح از امروز.  فروخت بهم رو پریا آدرس اون ؟ میشه
ضحكه بودم شده.  بودم سي یه!  عام و خاص ي م ستم تو آدر  یه مال که بود د

.  بودن اونجا پریا نیو.  نمیكرد زندگي توش سددگم که بود جایي مال.  بود خرابه
.  رفت و گرفت پول ازم.  گفت دروغ بهم اون.  نبود میگفت که آدرسددي اصددال

 یگهد.  میكشه تیر قلبم.  میسوزه پاهام.  میكنه درد سرم.  میخنده بهم داره االن
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 . میارم کم دارم
 

 یرت قلبم.  میزد نبض هام شددقیقه.  نداد بهم و بیشددتر زدن حرف ي اجازه گریه
 : گفت کرده گریه بود معلوم که صدایي با نیوشا میكشید

 . پیشت میام االن پریماه -
 كاش هاي قطره و بود بسته چشمام.  کشیدم دراز کاناپه روي.  شد قطع گوشي

شه.  پایین میخورد ُسر پلكم کنار از ست دلم تنهاییام موقع همی شانی میخوا  و
شم شه پی ست دلم.  با  بيعجی طرز به االن ولي.  بده دلداریم حرفاش با میخوا

 رو دیگه کس یه دلم.  نمیخواسدددت و اون دلم.  نیاد نیوشدددا میخواسدددت دلم
 یه روز چهار از بعد که کسدي یه.  باشده تر قوي خودم از که یكي.  میخواسدت

 ! رادین مثال.  حالیم چه در ببینه و بگیره ازم خبر
شماي شك چ شیم کردم باز و آلودم ا ستم تو هنوز گو  صفحه به نگاهي بود د

 : کردم زمزمه لب زیر نبود رادین از خبري هیچ انداختم اش
 !؟ حالیم چه تو االن میدوني!  معرفت بي -

 لكامپ و گذاشتم کنار و گوشي! ؟ میدونست باید کجا از.  کشیدم عمیقي نفس
 ورمد پروانه مثل نیوشددا که میدیدم فقط کشددید طول چقدر نمیدونم.  بسددتم و

 همش من ولي!  میخنده.  میكنه شددوخي.  میزنه حرف باهام مدام و میچرخه
یام یاد تادم بدبخت مانم طرف یه از.  میف گه طرف از.  ما یا دی عد.  پر  اون ب

 ! میكرد کالفم!  بودم گفته رادین به که دروغایي
ساتم با که حاال سا ستش بودم فهمیده که حاال بودم اومده کنار اح  امبر دارم دو
 اذیتم كنهن نگاه سرشم پشت و بره اینكه فكر.  بود شده تر سخت حقیقت گفتن
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 اگه میدونسددتم حداقل ولي.  بودم خبر بي ازش بود روز 4 که چند هر.  میكرد
 رفح باهام نخواد دیگه اگه!  بره اون اگه ولي.  بگیرم ازش خبر میتونم بخوام

 ! میمردم!  میكردم دق!  بزنه
****** 

 ارانگ.  معمولي خیلي.  زد زنگ بهم رادین باالخره کردن صددبر روز پنج از بعد
 البته.  بودم صداش شنیدن ي تشنه شد  به من ولي!  افتاده اتفاقي که انگار نه
.  بوده شددلوغ سددرش حسددابي روز چند این میگفت.  آوردم نمي خودم روي به

 ! بپرسدده و دوسددتش حال زده زنگ که کرد اشدداره این به زدنش حرف توي بارها
 صشددخ که نداره بر  خیال!  فقط دوسددتي یه تو اینكه یعني ؟ چي یعني این

 ! هستي مهمي
 ازش و درخواست این که نمیداد اجازه بهم غرورم ولي ببینمش میخواست دلم

 وسط این.  کردیم قطع معمولي هم خیلي.  زدیم هم به معمولي حرفاي.  بكنم
ستپاچه من.  بود زدنمون حرف لحن بود معمولي غیر که چیزي  حدودي تا و د

 تو همیشگي هاي شوخي و خنده از خبري.  خونسرد حد از بیش اون هراسون
 . نبود حرفامون

 اون یا!  خونه رفتم چجوري نپرسددید حتي.  نزد شددب اون مورد در حرفي هیچ
 یداپ ربط شب اون به که موضوعاتي کنار از محتاطانه خیلي!  نشد سردم شب

 . میگرفتیمشون ندید و میگذشتیم میكرد
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 هم دیگه طرف از.  شددنیده و حرفم که میشدددم مطمئن کم کم رفتاراش این با
سردش لحن  داختممین شك به نیفتاده اتفاقي هیچ میگفت بهم جور یه که خون

 ! نشنیده واقعا که
 میخواد االن بودم کرده حسدداب خودم پیش انقدر!  دیگه میشدددم خل داشددتم
 ! نه یا شنیده اصال یا!  داره احساسي چه حرفم به یا!  کنه چیكار

 عنوان به حداقل یعني.  بود خوبي ي نشددونه بود زده زنگ بهم که همین ولي
ست ستش روي از شایدم یا!  داره قبولم هنوز دو  همب باز که زده زنگ!  بوده سیا

 ! نیفتاده اتفاقي کنه حالي
 ! دیگه کردي خستم پریماه شو خفه

باره وثوق خانوم  تا سددده.  فال براي بود خواسددته وقت و بود زده زنگ بهم دو
شتري شتم م شقول.  بیاد گفتم حال این با ولي دا  شتریهامم براي گرفتن فال م

 همیشدده مثل.  گذاشددتم جلوش و اش قهوه.  رسددید هم وثوق خانوم که بودم
 رهدوبا.  کرد تشددكر مالیم لبخند یه با و برداشددت و اش قهوه متین و خانومانه

 و سترسا یه.  میپاییدم و وثوق خانوم مدام چشمي زیر.  گرفتن فال سر برگشتم
 اگه!  بود رادین مادر اون سددالمتي نا!  بود انداخته چنگ دلم به بدي نگراني

 لكک و دوز با میفهمید رادین اگه! ؟ میكرد چیكار دوسددتم رادین با میفهمیدمن
 از میشددد متوجه وثوق خانوم اگه ؟ میگفت بهم چي آوردم در زندگیش از سددر

 خیابونا تو سددریع پسددرش عكس دیدن بعد و کردم اسددتفاده سددو  اعتمادش
 !؟ آورد مي سرم بالیي چه افتادم دنبالش
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 و چر  دارم فهمیدم مشتریم اخماي دیدن با.  شد راست تنم به مو فكرا این از
 ميچش زیر دیگه کردم سعي و دادم مشتریم به و حواسم.  میدم تحویلش پر 

 . نكنم نگاه و وثوق خانوم
 و اش قهوه فنجون.  رسددید وثوق خانوم نوبت رفتن هام مشددتري اینكه از بعد

 امه پاسور و کردم نگاهش دستپاچه لبخندي با.  نشست و گذاشت میزم روي
 . گذاشتم جلوش و
 . کنین تقسیم دسته سه به ورقارو و کنین نیت -

 : گفت حال همون در و کرد و کار این وثوق خانوم
 . بگیري هم تارو  برام امروز میخوام جان پریماه -
 . وثوق خانوم باشه -

سورها شتم رو پا  زمین روي و چهاردهم ي برگه و شمردم ورق تا سیزده و بردا
 : گفت وثوق خانوم حال همو در.  گذاشتم

 . همیش تنگ برا  دلم نمیبینمت وقتي دیگه زدم سر بهت مد  این انقدر -
 : گفتم و زدم لبخند بهش منم.  خندید مهربون

 . دارین لطف شما -
 داشددتني دوسددت و خانوم خیلي!  شدددي دخترم مثل.  عزیزم میگم جدي نه -

 . هستي
ست نقش لبام روي زده خجالت لبخندي شیدم خجالت.  ب  . تعریفش از نه ک

 ینا با و کردم چیكار نمیدونست اینكه از.  میكرد نگاهم مهربون انقدر اینكه از
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 توحشددد به بدتر حرفاش این اینكه از.  میكرد تزریق محبت قلبم به حرفش
 . میشه چي بفهمه و حقیقت اگه اینكه وحشت!  مینداختم

سور فال اینكه از بعد  اختماند اش قهوه فنجون به هم نگاهي و گرفتم براش و پا
 سطو نشانه عنوان به و کار  یه.  زدم ُبر رو کارتا.  رفتم تاروتم هاي ورقه سراغ

شتم سته تا 7 به ورقارو تك تك بعد و گذا  دور دایره نیم حالت به تایي سه ي د
 . چیدم نشانه کار 

گاهم ند.  بود ورقا روي ن ظه چ مدم بیرون رادین فكر از لح كه فكر از.  او  این
نه مادر وثوق خانوم كه فكر از.  رادی نه موردم در فكري چه این مه.  میك  رو ه
 . بود تارو  هاي برگه به نگاهم فقط.  دور ریختم

 : شدم کارتا تعبیر مشغول شد تموم که کارم
 خودش به تري نرمال حالت زندگیتون االن.  اومدین در بزرگ نگراني یه از -

ستون.  گرفته سا ش براتون حقیقتي یه.  کنین صبر ولي.  بهتره اح شه كارآ .  می
سبتا مد  یه توي سي.  طوالني ن شه زندگیتون وارد ک سي.  می  در يخیل که ک

 جاي ادزی.  بزنه ضددربه بهتون شدداید میكنین فكر یعني.  دارین نگراني موردش
تاده ازدواجم یه.  نیسدددت نگراني ماال که.  براتون اف  اعضددداي از کسددي احت

 سددخت رو چیزي زیاد بهتره.  انتظارتونه در خوبي روزاي کل در.  خانوادتونه
 . نگیرین

 رادین اسددم انداختم اش صددفحه به نگاهي.  خورد زنگ گوشددیم لحظه همون
شتم و گوشي سریع و دادم قور  و دهنم آب.  میكرد خودنمایي ستپاچه بردا  د

 : گفتم وثوق خانوم به رو
 . میگردم بر االن -



wWw.Roman4u.iR  258 

 

 : دادم جواب و رفتم اتاق سمت به سریع
 . رادین سالم -
 ؟ شدم مزاحم.  پریماه سالم -
 ؟ شده چي. . .  نه. . .  نه -

 ! میكنه دیوونم داره فكرا این واي!  اینجاست مامانش االن میدونست اگه
 . شام براي کرده دعوتم نیما امشب.  نشده چیزي -
 ؟ بدي پز میخواستي!  بگذره خوش خب -

 ممن.  میخندید باهام تلفن پشدددت که بود باري اولین روز اون از بعد.  خندید
 : گفت دوباره.  بست نقش لبام روي لبخندي

 نیلوفر تمیگف نیما ؟ بیاي امشددب میتوني ؟ چیه برنامت ببینم میخواسددتم نه -
 ! ببرمت خودم با حتما کرده اصرار و اومده خوشش تو از

صرار به یعني این ص این خب ولي.  شد گرفته حالم!  میبرمت دارم اونا ا  تيفر
 : گفتم ببینم و رادین بتونم که بود

 . بیام میتونم.  ندارم خاصي کار -
 . دنبالت میام 6 ساعت.  خوبه -
 . باشه -

 عالم غم دوباره!  ساناز ي خونه دم!  خونه دم.  دنبالم میاد.  کردم قطع و گوشي
 ! داد آزارم دروغام از یكي دوباره.  دلم تو ریخت
 رفت و کردم جمع براش و فالش حوصله بي.  وثوق خانوم پیش برگشتم دوباره

 : گفتم الو گفت اینكه محض به زدم زنگ ساناز به سریع. 
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 ! نرو جایي.  خونت میام 5:30 ساعت امروز من -
 ؟ ازم داري طلب -
 . باش خونه نه -
 ! دارما قرار رامین با 6:30 ساعت من ولي!  باشه -

 . بودم ندیده و رامین بعد به کذایي روز اون از.  بیرون دادم ترس با و نفسددم
 : گفتم

 ! دنبالم بیاد رادین قراره.  میرم 6 من -
 ! میبینمت.  اوکي -

 من ولي آورد مي هجوم ذهنم به داشت منفي افكار دوباره.  کردم قطع و گوشي
 حداقل.  شدددم خونه کردن جور و جمع مشددغول و شدددم بلند جام از سددریع

 ! میكردم فكر کمتر و بود گرم سرم اینجوري
***** 

 زد سوتي ساناز شدم که وارد.  ساناز ي خونه رسیدم که بود 5:30 ساعت راس
 : گفت نیشخند با انداخت پام تا سر به نگاهي و
 ! کردي خوشتیپ!  و راه همه این میره کي -

 جلب و نظرم سددفیدش اي قهوه تیپ.  بود زدن رژ مشددغول.  افتاد بهش نگاهم
 یدهپوشدد که پالتویي میومد نظر به فقط.  بود رسددیده خودش به حسددابي.  کرد

 قدي ي آینه جلوي از و انداختم گوشدده یه و کیفم!  کوچیكه سددایز 1 تنش براي
شته خونه در کنار که شت و بود گذا  . زدم کنارش میكرد نگاه توش و خودش دا

 : گفت آمیز اعتراض.  کشیدم موهام توي دستي
 ! جلوتون اومدم ببخشید -
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 : گفتم و چرخیدم سمتش به
 . کن عوض و پالتو  -
 : گفت و انداخت خودش به آینه تو نگاهي دوباره رفتم کنار آینه جلوي از
 ! دارم دوستش خوشگله! ؟ مگه چشه -
 . جوریه یه!  افتاده توش تنت گوشتاي ي همه -
 ! داره دوست اینجوري رامین -

شخند با و این ست انگار!  گفت نی  امینر.  کرده انتخاب و من رامین بگه میخوا
 اراده بي!  داره دوسددت و پوشددیدنم لباس اینجوري رامین.  داره دوسددت و من

 : گفتم نشست لبم رو پوزخندي
 . رامین به نچسب زیادي -
 ؟ میشه حسودیت داري نگهش نتونستي چون ؟ چرا -

 : گفتم شد تر پررنگ پوزخندم
ستم اگه - ستم دارم نگهش میخواد رامین که چیزي با میخوا  به نم فقط!  میتون
 ! پایبندم چیزا سري یه
 هدیگ! ؟ میكني زندگي چندم قرن تو داري زن پیر!  کشددته و من عقاید  این -

 شخود کنار و کس هیچ اینجوري نمیتوني!  شده فسیل عقاید و حرفا این االن
 ! داري نگه

 ! عالي جناب توجه قابل کنارمه هنوز رادین -
ستیم میگه که اون! ؟ رادین - صال اون ضمن در!  فقط دو  مورد  در هیچي ا

 ! نمیدونه
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 ! دارم نگهش خودم کنار میتونم که میبیني.  نداره ربط تو به دیگه اونش -
 ! دارم و رامین من!  حالت به خوش باشه -
 زا بویي هیچ مرتیكه!  نیار جلوم و بزرگ شددیطان این اسددم انقدر خدا تورو -

 ! نبرده شعور
 خب!  نیسدددت حالیت هیچي که میخوري انقدر تو.  کن فكر منطقي پري -

 ! نیست دارش جلو هیچي دیگه کنه نیاز احساس وقتي باالخره.  مرده اونم
 !؟ حیوونه مگه! ؟ نیازش -

سخره حالت به و اومد نزدیكم ساناز ستش گونه نوازش م شید بازوم به و د  و ک
 : گفت

سرا میكني فكر!  بیرون بیا دخترونت رویاهاي از!  عزیزم -  وانمیخ چي از  پ
 هبچ چقدر! ؟ بشدن کیفور و بشدنون زبونت از و دارم دوسدتت روز هر اینكه! ؟

 ! پري اي
 : گفتم خونسرد

 قاآ خیلي!  رادین همین یكیش!  دیدم خوباشونم ولي دیدم زیاد و رامین امثال -
 ! بزنه چیزا اینجور از حرفي بخواد که حرفاست این از تر
 . میده بروزش رامین مثل و رکه هم یكي میكنه سددرکوب و نیازاش این یكي -

 ! خوبه زیادي رادین این نكن فكر
 ! کنندست خسته تو با کردن بحث ساناز -
 ! مسددخرسددت تو با کردن بحث که میرسددم نتیجه این به دارم منم جدیدا آره -

 ! گذاشته اثر رو  نیوشا فسیل افكار!  بزرگا مامان عین شدي
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 ثبح.  کنم سكو  دادم ترجیح ولي شدم ناراحت گفت نیوشا به که چیزي از
 ! بود فایده بي ساناز با کردن

 جام از.  اسددت خونه نزدیك گفت و زد زنگ بهم رادین که بود 5:55 سدداعت
 : گفتم ساناز به رو و برداشتم و کیفم.  شدم بلند

 ؟ چطورم -
 ! خوب هم خیلي -

 : گفتم و زدم لبخند
 ! میدونم خودم -

 كيمش پالتوي.  انداختم خودم به نگاهي بار آخرین براي و وایسادم آینه جلوي
شكي شلوار با شنه کفش و م شكي بلند پا شیده م  تيصور شال یه.  بودم پو

.  بودم کرده هم رنگي کم و ساده آرایش.  بودم کرده سرم هم رنگ خوش خیلي
ست دلم  صورتم توي کج و بودم کرده صاف و موهام!  بیام نظر به ساده میخوا

 : گفتم ساناز به رو و کندم دل آینه از باالخره.  بودم ریخته
 ؟ داري اضافي کلید -
 ؟ چطور آره -
 ! نباشه مشكلي اینجا بیام خواستم شب بده -
 ! چیه بازیا این کن خالص و خود  و بگو و راستش -
 . بگم و راستش موقعش به تا بده و کلید بهم نده درس خب خیلي -

 نبیرو خونه از و انداختمش کیفم توي سددریع.  داد بهم رو اضددافه کلید سدداناز
سید خونه جلوي رادین لحظه همون.  اومدم .  شد جوري یه قلبم دیدنش با.  ر
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 و خودم لرزون قدماي با.  شدم قلبي خفیف ي سكته یه دچار میكردم احساس
شینش به سوندم ما ستم و کردم باز و در.  ر ش  و کرد بهم نگاهي نیم.  کنارش ن

 : گفت معمولي خیلي
 ؟ نموندي منتظر که زیاد!  سالم -

گاه یه گاه یه!  معمولي ن ند ن یه چ گاه یه منتظر همش!  اي ثان .  بودم خاص ن
 از ریعس!  بود فیلما مال اینا ي همه انگار!  بهم بشه خیره دقیقه چند بودم منتظر
 : گفتم و اومدم در ناراحتي حالت

 . رسیدي موقع به نه.  سالم -
 فتهگر و مغموم مسیر کل.  بودم ساکت مسیر کل.  افتاد راه به و داد تكون سري
 گاهن یه جز ؟ بودم لحظه این منتظر چرا ؟ داشتم هیجان انقدر چي براي.  بودم

ستانه و ساده صیبم اي دیگه چیز دو  براي قراري بي و هیجان همه این! شد؟ ن
 !؟ هیچي
 ام و گرفت رادین از و سددوییچ نگهبان.  داشددت نگه شددیك رسددتوران یه جلوي

 زدیممی قدم هم کنار مشخص ي فاصله یه با.  غریبه آدم تا دو مثل.  شدیم پیاده
سئول.  کردیم رد رو ورودي در.  ستوران پذیرش م  دز لبخندي رویي خوش با ر
 : گفت و
 . بفرمایید.  سالم -

 : گفت جدي رادین
 . امشب بودن کرده رزرو میز زند آقاي.  سالم -

 : فتگ و زد لبخندي بود مشكي فرم لباس با جوون دختر یه که پذیرش مسئول
 . بفرمایید بله -



wWw.Roman4u.iR  264 

 

سر یه شكي فرم لباس اونم که پ شون از همه.  برد میز سر رو ما بود تنش م  جا
 الفخ بر و دادم دسددت آیالر و نیلوفر با.  بزنم لبخند کردم سددعي.  شدددن بلند

شه سرا با که همی ست هم پ  . کردم سالم پدرام و نیما و آرمین به فقط میدادم د
 . نشستم آیالر و رادین بین من.  بودن نشسته گرد میز یه سر

 : گفت من به رو آیالر.  بیام بیرون گرفته و مغموم حالت اون از کردم سعي
 . پریماه میبینمت دوباره خوشحالم چقدر -
 . همینطور منم.  مرسي -

 : گفت میز سمت اون از بود نشسته پدرام و نیما بین که نیلوفر
 یگهد.  کنم دعوتش و پریماه به بزنم زنگ باید خودم میگفتم نیما به همش -

 که ستيه دخترایي اون از.  شد راحت خیالم بیارتت گفته رادین به گفت وقتي
 . میشینن دل تو اول نگاه تو

 تدس بهم خوبي احساس صمیمیتشون همه این از.  نشست لبم روي لبخندي
 الرآی با صددحبت گرم و بودم اومده بیرون رادین فكر از لحظه چند براي.  میداد

 . بودم شده نیلوفر و
 : گفت بود نشسته نیلوفر کنار درست که پدرام

 به یزم ور این از انقدر.  بزن حرف کنارشددون بشددین برو بیا کردي کرم نیلوفر -
 ! نزن داد میز ور اون

 !؟ میزنم داد کجا من -
 ! میزني حرف داري گوشم زیر ساعت یه -

 : گفت و کرد رادین به اي اشاره نیلوفر
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 نهمیك فكر.  پریماه کنار بشددینم من نمیشدده بلند که رادین کنم چیكار خب -
 ! میخوریمش

 : گفت و گذاشت من صندلي پشت و دستش رادین
 . نمیدم کس هیچ به و جام من شرمنده -
 خنده همون از.  خندید رادینم.  خندیدن همه.  شدد فشدرده قلبم حرفش این با

یادي که هایي  سددعي.  میداد تكون و قلبم که همونایي از.  میكرد جذابش ز
.  متونسددت ولي بود سددخت.  بزنم لبخند و بدزدم صددورتش از و ماتم نگاه کردم

ست دلم ستش به میخوا شت که د  و ودمخ جلوي ولي بدم تكیه بود صندلیم پ
 : گفت گوشم کنار آیالر.  گرفتم

 . هست بهت حواسش چقدرم -
 باالخره.  ندادم حرفش به جوابي هیچ و دادم تحویلش نیمه و نصددفه لبخند
 دردسر نبدو تونستیم ما.  داد نیلوفر به و جاش بود نشسته آیالر کنار که آرمین

 . بزنیم حرف هم با
 ل*ذ*  خیلي که کردن اجرا برامون سددنتي ي زنده مسددیقي بعد لحظه چند

 با در دم تا.  شدددیم بلند جامون از خوردیم و غذامون اینكه از بعد.  بود بخش
 : گفت خوشحالي با نیلوفر!  بود شب 9 تازه ساعت.  اومدیم هم

 !؟ کنیم بازي بولینگ بریم میاد کي -
 : گفت پدرام

 ! انگار خورده سرش به چیزي یه امشب.  بگیر و نامزد  نیما -
 : گفت نیما به رو آویزون ي لوچه و لب با نیلوفر

 ! بولینگ بریم نیما -
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 : گفت و انداخت نیلوفر به اي عاشقانه نگاه نیما
 . میریم دیگه روز یه -
 ؟ میاد کي.  دیگه بریم.  جمعیم هم دور همه االن -

سخره کلي با پدرامم.  کردن موافقت کنان خنده آرمین و آیالر  ردک قبول بازي م
 : گفت رادین ولي.  باالخره

 . دیگه شب یه براي باشه شرمنده.  خونه برسونم زود باید و پریماه من -
 ؟ چي یعني این!  نمیشدددد دیرم که من ولي.  کردم نگاه صددورتش به متعجب

شتر یعني شت کم کم! ؟ کنه تحمل خودش کنار و من نمیخواد این از بی  همب دا
 ! دنبالم اومد چرا اصال خب!  میخورد بر

 : گفتم رادین حرف ي دنباله و باشم عادي کردم سعي ولي هم تو رفت اخمام
 . میذاریم قرار دیگه روز یه.  برم زود باید من.  ها بچه آره -

 : گفت رادین به رو ناراحت اي قیافه با نیلوفر
 ! حرکتت این میمونه یادم رادین -

 : گفت و خندید رادین
 !؟ چیزي به رو کردي کلید باز نیلوفر!  خوب چه من به -
شون خنده و شوخي با شین سوار و کردیم خداحافظي از  تو رادین.  شدیم ما

 مسیر رینت ترافیك پر از یكي اونم و بود شلوغ خیابونا.  میكرد رانندگي سكو 
خاب رو ها بالم که وقتي خالف بر.  بود کرده انت مده دن  دوسدددت االن بود او

 هواي که جایي و ماشددین این از میخواسددت دلم.  خونه برسددم سددریع داشددتم
 رديس باد.  دادم پایین یكم رو شیشه کالفه.  شم خالص داشت و رادین نفساي
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 حسددابي رادین برخورد از هنوزم ولي.  کرد بهتر و حسددم اومد مي بیرون از که
 . بودم ناراحت و کالفه
شین سكو  رادین ست و ما شخندي و آلود طنز لحني با و شك  ي گوشه که نی
 : گفت بود نشسته لبش

 ! دیگه نیست کن ول میده گیر چیزي به نیلوفر -
ند فه لبخ مه و نصدد گاهي نیم.  نگفتم چیزي ولي دادم تحویلش اي نی  همب ن

 : گفت و انداخت
 ؟ بري نداشتي دوست که تو -

 : گفتم مصنوعي کذایي لبخند یه با تفاو  بي و انداختم باال و هام شونه
 ! نمیایم گفتي جفتمون جاي به تو حال هر به!  نه -

!  بود شدددده راحت خیالم آخیش.  شدددد خیره جلو به بعد و.  کرد نگاهم یكم
 دمش ناراحت حرفش از که میفهمید باید!  بودم انداخته بهش و ام تیكه باالخره

 بود اون! ؟ کنم خوري خود و خودم تو بریزم باید چرا!  بود همین منطقیشددم. 
 حداقل.  کشددوند دوسددتاش جمع تو و من که بود اون.  بود زده زنگ بهم که

 وندنمرس ي بهانه به و کنه بازم سرش از اینكه نه.  میپرسید و نظرم که بود خوب
 . بشه خالص شرم از سریع بخواد
 : شكست و ماشین سكو  رادین دوباره

 ؟ بري میخواست دلت واقعا ؟ شدي ناراحت تو -
 . نداره اهمیتي برام اصال هم بولینگ.  نیستم ناراحت نه -
 . ينباش راحت دوستام با شاید گفتم فقط!  بشي ناراحت نمیخواستم من -
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سابي خیابونا.  شدیم ساکت دوباره.  نگفتم هیچي شین.  بود شلوغ ح  حتي اما
 : گفتم کنان غر غر.  نمیكردن حرکتم

 ! کردي انتخاب و مسیر ترین ترافیك پر -
 !؟ خونه برسي زود داري عجله -
 . میاد بدم ترافیك از ولي نه -

 : گفت و کرد کج سمتم به و خودش
 . نشیم ترافیك متوجه که بكنیم کاري یه بیا خب -

 ارهبی در دلم از میكرد سعي رفتارش با داشت انگار ولي ازش بودم دلخور هنوز
 : گفتم و کردم قالب ام سینه رو و دستام! 
 ؟ کنیم چیكار مثال -
 . بزنیم حرف -
 !؟ هوا و آب ؟ چي مورد در -
یدونم تو مورد در کم خیلي من.  خودمون مورد در نه -  در کم خیلي توام.  م

 ! میدوني من مورد
شي اون با  مهه تقریبا!  بودم مخالف میدونم موردش در کم خیلي گفت که بخ

 : گفتم کنجكاو!  میدونستم ازش و چي
 . بگو تو اول.  موافقم خب -
 . بدجنس -

 : گفتم و انداختم باال و هام شونه
 . بگي چیزي نبودي مجبور بودیم رفته دوستا  با االن اگه -
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 : گفت و خندید
 ؟ بگم چي از ولي.  باشه -

 : گفتم سریع فكر بدون
 ! ترانه از -

 : گفت.  بود شده گرد تعجب از چشماش
 ؟ داره سوال جاي برا  انقدر -
 ورج یه.  نداشتن خبر حتي خانواد  و بودي کرده اش صیغه تو.  عجیبه آخه -

 کنجكاو آدم.  نیسددت کنار  االن اون ولي بودي عاشددقش که میكني وانمود
 ! میشه

 میخواست رو دختري یه اون!  نداشت قبول عروس عنوان به رو ترانه من مادر -
.  ودب م*س*تقل دختر یه ترانه.  نبود ترانه خب!  باشدده پسددند مامان زیادي که

ست و من.  نبود داري شوهر نخ تو زیاد که دختري شت دو  تفكرا  یه ولي دا
پایي خیلي.  داشدددت خاصددي مانم ولي.  میكرد فكر ارو  و متین دختر یه ما

 هی که وسواسایي.  باشه داشته جوره همه و پسرش هواي که کسي.  میخواست
 ! باشه داشته پسرش تنها واسه میتونه مادر

 نمتی که یكي.  میخواسددت رو کسددي همچین واقعا وثوق خانوم.  رفتم فكر تو
شه شغال به تبدیل و زندگیش من مثل حداقل که یكي!  با !  شهبا نكرده دوني آ

 با!  نمیرفت و میومدن زندگیم تو بیگاه و گاه که بود آشددغاالیي از پر من زندگي
 : اومدم خودم به دوباره رادین صداي

ست رو ترانه من - شتم دو شناختمش که بود سال 5 نزدیك.  دا  من نظر از.  می
سند مورد اینكه با.  بود خوب اخالقش  ي قهسلی نداره دلیلي ولي نبود مامانم پ
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 تصددمیم زندگیم براي خودم و سددالم 30 پسددر یه من!  باشدده یكي مامانم و من
 ! میگیرم

شیدم راحتي نفس ست لبام روي لبخند.  ک ش  دانچن وثوق خانوم نظر خب.  ن
 ! باشه داشته نمیتونه اهمیتي

 من.  نیسددت راضددي مادر  گفت کرد رد ولي دادم ازدواج پیشددنهاد ترانه به -
 ات بشددیم صددیغه شددد قرار!  دیگه دلیالي خیلي.  بجنگم باهاش ندارم دوسددت

ضي و مامان ضایت با و ایران اومد پدرش.  کنیم را  ولي.  شدیم صیغه اون ر
 اسحس ترانه و من رو بودم مطمئن چون.  نبره بویي قضیه این از مامان شد قرار

 ! میشه تر
ضي مادر  تو قول به تا کنه صبر ترانه بوده قرار خب - شه را  جدا اچر پس.  ب

 ؟ شدین
 داشددت دوسددت.  بشدده رکود دچار نداشددت دوسددت که بود دختري یه ترانه -

 مثال . باشه باز کاري هر براي دستش داشت دوست.  باشه هیجان پر زندگیش
 اشتد دوست.  میشد عصبي نكن رو کاري یا بكن رو کاري میگفتي بهش اگه

 ! کنم قبول نمیتونستم من دیگه که آزاد حدي در!  باشه آزاد خیلي
قل خب نه و من حدا یه مورد این تو ترا  نهي و امر از جفتمون!  بودیم هم شددب
 گها نیسددت بعید پس خب.  بودیم آزادي طرفدار جفتمون!  میومد بدمون کردن
 انهتر از وقتي پسددره این!  زدم پوزخند خودم براي دلم تو!  بشدده عاشددقم رادین
شماش میزنه حرف شق بیاد اونوقت میزنه برق چ شه من عا  لخیا همین به! ؟ ب

 : دادم رادین حرفاي به و حواسم دوباره!  باش
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 نظرایي اختالف دیگه طرف یه از و داشددتیم مامان با که مشددكلي طرف یه از -
 . بشه تنش از پر رابطمون بود شده باعث بودیم کرده پیدا که
 شدین تنش دچار یهو چرا.  میشناختیش سال 5.  بود خوب ترانه میگي که تو -
 ؟
 ای بود شده عوض اون نمیدونم!  میكردم فكر بهش خودمم که بود چیزي این -

صب روش من  مهه مرور به شدیم صیغه اینكه از بعد!  بودم کرده پیدا زیاد تع
ته.  شدددد عوض چي قدر الب  خودمون که رفت پیش یواش یواش تغییر این ان

 سددتهخ گفت.  بده ادامه نمیتونه اینجوري گفت ترانه باالخره.  نبودیم متوجه
 . پدرش پیش بره میخواد شده

سش.  کرد مكث  یهثان چند و گردوند پنجره سمت به و سرش.  داد بیرون و نف
 : گفت و کرد نگاه من به دوباره بعد

 ! بره گذاشتم منم -
 !؟ راحتي همین به -
 . نبود هم اي چاره ولي!  نبود راحت -
 ! تقریبا بود زنت اون ولي -
 ! ارمد نگهش زور به نمیتونم بره میخواد وقتي!  که بودمش نخریده!  باشه زنم -
 ! نجنگید ولي بجنگه تو براي میتونست اونم!  بجنگي براش میتونستي ولي -

 اون!  نشددد بد که تو واسدده!  باشددن هم با تا دو این که داشددتم هم اصددراري چه
 ردمک دور ذهنم از فكرارو این!  رادین مخ رو بري میتوني راحت تو و رفته دختره
 : گفت رادین

 ! بره میخواست اون! ؟ بجنگم -
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 ! نداشته دوست میگفته که اونقدر شاید خب -
 : گفت و زد پوزخندي

 ! نمیدوني ترانه و من ي رابطه از هیچي تو -
ستون نمیدونم درسته - سا ضیه پایان از ولي بوده چي اح  یليخ میزنم حدس ق

 ! نبوده رابطتتون تو عشق هم
 : گفت.  بود خورده گره هم تو ابروهاش.  دوخت چشمام تو خیره و نگاهش

 تو اونوقت داشتیم که اي گذشته و رابطه همه اون از بعد نداشت دوستم ترانه -
 !؟ کم مد  این توي اونم ؟ داري دوستم

 ما ! ؟ بكشه رخم به میخواست و چي ؟ میگفت چي داشت این.  زد خشكم
 نیدنمیش هیچي گوشام.  بود شده حبس نفسم.  بود وایساده زمان انگار.  موندم

ساس.  میزد تند تند قلبم.  شمام میكردم اح شك چ ست حتي.  شده خ  منمیتون
 ودمخ به وقتي فقط.  نفهمیدم.  نمیدونم ؟ کشددید طول ثانیه چند.  بزنم پلك

سم باالخره و گرفت من از و نگاهش رادین که اومدم  زمان دوباره.  اومد باال نف
 رادین.  میشددنید و بیرون صددداهاي و سددر گوشددام دوباره.  اومد در حرکت به

 مطمئن چندان بود زده که حرفي از انگار.  بود برده فرو موهاش تو و دسددتش
 گفته اراختی بي و بیارتش زبون به نمیخواسدددت دلش ولي بود مطمئن یا.  نبود

 . بودش
ید نا میگفتم و چپ علي کوچه تو میزدم ؟ میگفتم چي با غه همش ای  ؟ درو

 !؟ دارم دوستت ؟ من ؟ کي ؟ پرته و چر 
 ! ودب تر مسخره هم اولي از این! ؟ شدم شیفتت واقعا من آره میگفتم باید یا
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ستم ستگیره سمت به اراده بي د شمام.  رفت در ي د سوخت چ  و نگاهم.  می
 هب کردم سعي.  شدم پیاده و کردم باز و در سریع حرکت یه توي و گرفتم ازش
 : شنیدم و رادین صداي.  جلو برم فقط.  نكنم نگاه عقب

 ؟ میري داري کجا. . .  پریماه -
 باید دارمن جوابي وقتي!  حالتیه چه تو ببینم برنگشددتم.  نكردم نگاهش من ولي
 . . . نزدم گند این از بیشتر تا برم باید. . .  کنم فرار

 میداشتم رب بلند قدماي.  میشدم رد بودن وایساده ترافیك تو که ماشینایي بین از
 دايص دوباره.  دویدم تقریبا.  کردم احساس سرم پشت رو کسي پاي صداي. 

 : میومد دنبالم داشت که رادین
 ؟ میري کجا داري پریماه -

شك قطره یه.  جوابي بي دوباره.  سكو  دوباره شمام از ا  هدیگ.  پایین اومد چ
 : گفت فریاد با بار این.  بود رسیده بهم کامال

 ؟ میري داري پایین انداختي و سر  همینجوري ؟ نمیشنوي و صدام توام با -
 با بودن نزدیكمون که ماشددینایي سددرنشددیناي.  انداختم اطرافم و دور به نگاهي
شت اهمیتي چه.  شدن خیره بهمون تعجب شتم ؟ دا  اخمام.  رادین سمت برگ

 : گفتم و کشیدم هم تو و
 ناو.  نیا دنبالمم.  وثوق جناب شددده مشددتبه بهت امر.  نیسددتم عاشددقت من -

 مد  هی که مني دنبال نه.  میرفتي دنبالش باید میرفت داشدددت ترانه که موقع
 ! نداره و ارزشش!  میشناسي کوتاهه
 : گفت دوباره.  دادم ادامه راهم به و برگشتم دوباره

 . . . پریماه -
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شینا بوق صداي شیناي.  کرد قطع و حرفش ما  . بودن کرده حرکت جلویي ما
 : گفت من به رو بعد گفت لعنتي لب زیر

 . کنم جا جابه و ماشین برم من وایسا -
شینش سمت برگرده شد مجبور.  ندادم بهش دوباره جوابي  صداي هنوزم.  ما

 شد ماشینش سوار انداختم سرم پشت به نگاهي.  میومد معترض ماشیناي بوق
 مشبا بود شده شبي عجب.  کردم تر تند و قدمام من.  بود شده باز تقریبا راه. 
ستي.  گفتي دروغ بهش چي همه تو!  ست راحت انقدر نمیتون سا  نذاري و اح

 ! نمیدي انجام درست رو کاري هیچ! ؟ دستش کف
 تر تند و قدمام.  ندادم محل زد بوق تك پام کنار.  شددد نزدیك بهم ماشددینش
 با و داد پایین رو شددیشدده بار این.  زد بوق پام کنار و داد گاز دوباره.  برداشددتم

 : گفت کرده گره ابروهاي همون
 !؟ میكني فرار چرا.  بزنیم حرف بشین -

ید! ؟ میكنم فرار ید عمر آخر تا!  کنم فرار با تت از با باره!  کنم فرار دسدد  دو
 : گفت فریاد با بار این که ندم محل خواستم

 ! دارم حرف باها  شو سوار -
 که ممیخواست دل ته از.  شدم سوار اراده بي.  افتاد عصبانیش صور  به نگاهم
 یدشا.  بزنم حرف میخواستم.  باشم ترسیده دادش از که نه.  شم سوار دوباره

سش از چیزي اون سا سش شاید.  میگفت اح سا شه من مثل اح !  نه ولي!  با
 !؟ کرد مسخره و احساساتت چجوري ندیدي
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 اتوبان تو رو خروجي اولین.  بود شددده باز جلومون.  گذاشددت گاز رو و پاش
 . میره کجا داره بفهمم نتونستم که پیچید سریع انقدر.  پیچید

 االن هک بودم منتظر.  داشددت نگه خلو  نسددبتا خیابون یه ي گوشدده یه باالخره
صبانیت از صورتم تو یهو و سمتم برگرده شه منفجر ع  تفاقيا همچین ولي!  ب
 . کوبید هم به و ماشین در و شد پیاده ماشین از.  نیفتاد

 خوب! ؟ مردشم کشته و عاشق من که ؟ کرده فكري چه خودش پیش واقعا این
ستش صبانیت با منم!  میبره سوار زیر و غرورم برخوردش این ولي!  دارم دو  ع

 و موایساد جلوش.  ماشین کاپو  به بود داده و اش تكیه.  شدم پیاده ماشین از
 : گفتم

شه چي که اینجا آوردي و من ؟ چي یعني رفتارا این -  نبز داري حرفي اگه ؟ ب
 . خونم برسون منو نداري اگرم. 
 حرف شددب اون مورد در و بیاي حرف به تو اینكه مگر نمیره خونه کس هیچ -

 . بزني
 پریماه کن فكر.  دادم فشددار هم رو و دندونام.  کردم قالب سددینم رو و دسددتام

 آبرو  عوض در!  دیگت دروغاي رو میره اینم.  بگي دروغ بهش میتوني بازم
 !؟ بگي دروغ میخواي واقعا.  نمیره

 ! میزني حرف شبي چه مورد در نمیدونم.  بزنم که ندارم حرفي من -
 تو و چشددماش دوباره و کرد نگاه آسددمون به خیره یكم.  داد بیرون و نفسددش

 : دوخت صورتم
 ! میگم و شب اون!  عاشقمي گفتي صورتم تو که شبي همون مورد در -
 ؟ بگم چیزي همچین باید چرا!  مسخرست! ؟ گفتم من -
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 ! کني روشنش باید تو که چیزیه این -
 امكان نفهمه و جریان تا بودم مطمئن.  بود دوخته من به و نگاهش مصددمم

.  نشددم چشددمش تو چشددم حداقل که پایین انداختم و سددرم.  برم بذاره نداره
 !؟ میگفتم و چي همه بهش باید چجوري.  کردم تمرکز!  بود سخت

 بكشي سرك من افكار تو که داده اجازه بهت کي.  بودم افكارم و خودم با من -
 ؟
 !؟ بگي بهم هیچي نمیخواي -
 : گفتم و شدم خیره چشماش تو
 ! نداره تو به ربطي اصال قضیه این چون!  نه که معلومه -
 !؟ میگي ؟ نمیگي که دروغ بهم -

 حق این. . .  بودم کرده شددروع دروغ با و چي همه من ؟ دروغ. . .  کردم فكر
 بهش و چشددمام منم.  میكرد نگاهم منتظر ؟ بشددنوه دروغ مدام که ؟ بود رادین

 : گفتم و گرفتم ازش و نگاهم کالفه.  بزنم نمیتونستم حرفي هیچ.  بودم دوخته
 ! قبول باشه -
 ؟ قبول چي -
 مه رو دیگه چیزاي خیلي و این فقط نه!  گفتم دروغ من.  میگي راسدددت تو -

 ! ام دروغگو و پست آدم یه من!  گفتم دروغ بهت
 ! بزن حرف درست ؟ پریماه میگي چي -

 . پایین انداختم و سرم



 277 طالع ماه

گه داره اهمیتي چه - نه مهم ؟ دی هت که ای عذر  بابتشددم.  گفتم دروغ ب  م
 . میخوام

 چهی.  بود خلو  خیلي.  وایسادم خیابون ي گوشه و شدم رد کنارش از سریع
.  خونه میبرد و من و میشددد رد اینجا از ماشددین یه کاش.  نمیشددد رد ماشددیني

ست شتم دو سم اونجا دیگه ندا ست.  وای شتم دو  دینرا نگاه تو نگاهم دیگه ندا
 . . . خونه برم باید.  بیفته

 : گفت تري آروم لحن با.  اومد کنارم دوباره رادین
 ؟ بهم نمیگي درست چرا ؟ گفتي دروغ و چي -
 . خونه برم میخوام -
 . شو سوار.  میرسونمت من -
 ! برم میخوام خودم!  نه تو با -

 : گفت و کشید صورتش به دستي رادین
 ! نمیاد گیر  ماشین اینجا.  میكنم پیاد  آژانس یه دم باشه -

 : گفت و کرد باز و در.  رفت ماشین سمت به خودش
 . شو سوار.  دیگه بیا -
 وزهن!  بودم نگفته و دروغام هنوز نه! ؟ بودم گفته واقعا.  شدددم سددوار اجبار به

 و حرفم دزیا احتماال!  گفتم دروغ که بودم گفته فقط!  بودم نگفته بهش هیچي
 روغد بهش عاشقي و عشق ي قضیه اون واسه کرده فكر حتما یا!  نگرفته جدي
 ! گفتم
 نكرده حس و زمان گذر.  بود شده 11 ساعت.  میكرد رانندگي سكو  تو رادین
 : شكست و سكو  رادین.  بودم دوخته پنجره به و نگاهم.  بودم
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 ؟ بگي چیزي هنوز نمیخواي -
 زتی اون مثل گوشددام!  نشددنیدم که کرد زمزمه چیزي لب زیر.  نزدم حرفي بازم
 چقدر.  حرفاسددت این از تر متشددخص رادین.  نه ولي!  داده فحش حتما!  نبود

 میتونه نفر یه عصددبانیت.  بود شددده جذاب اخموش و جدي صددور  امروز
 به این خاطر به شدداید یا!  بود تر جذاب حتي هم لبخندش از! ؟ باشدده جذاب

 نه. . .  نه. . .  که مردایي.  بودم جدي مرداي عاشدق من چون بود جذاب نظرم
 ! رادین فقط. . .  مردا ي همه

 بارهدو رادین.  بره بیرون سددرم تو از فكرا این میخواسددت دلم.  بسددتم و پلكام
 : گفت

 ؟ نه مگه.  دوستیم تا دو ما.  بزنیم حرف باید باالخره.  پریماه -
 : گفتم بسته پلكاي با همونجور

 . نیستیم دیگه -
 ؟ چي یعني ؟ نیستیم -

 : گفتم هم تو اخماي و جدي صورتي با.  کردم باز و چشمام
 . نیستي من دوست توام.  نیستم تو دوست دیگه من.  گفتم که همین -
 ! بهتره نگي هیچي!  عصباني االن -

 : گفتم و کردم نگاهش
 !؟ نمیگیر تصمیم عصبانیت تو که ایناییه شبیه من ي قیافه نظر  به -

 : گفت و شد جدي اونم.  رفت هم تو اخماش اونم.  کرد نگاهم
 ! نیستیم!  باشه -
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 : گفت و ترمز رو زد
 . شو پیاده آژانس اینم -

 : گفت بشم پیاده اینكه از قبل.  کردم باز و در
 . بزنیم حرف بده خبر بهم اومدي عقل سر اگه -

شین در.  ندادم بهش جوابي دوباره ستم و ما سته محض به.  ب  ینراد در شدن ب
 التخی! ؟ بودم کرده چیكار.  افتاد ماشددینش به نگاهم.  رفت و گرفت و گازش
 بعدا.  نمیكنه کار مغزم فعال! ؟ دیدي!  کردي دورش خود  از! ؟ شددد راحت
 ! نه االن!  میكنم فكر بهش

 نهمو از.  شدم پشیمون لحظه همون از.  گرفتم ماشین و رفتم آژانس سمت به
 . . . براش شد تنگ دلم لحظه

****** 
 ؟ میكشي سیگار -

 ردارمب نخ یه میشدم وسوسه داشتم.  رفت ساناز سیگار پاکت سمت به نگاهم
 : گفتم و گرفتم ازش و نگاهم سریع.  بكشم و
 ! نمیكشم نه -

 : گفت و باال رفت ابروش ساناز
 ؟ خودتي! ؟ میشه مگه! ؟ نمیكشي! ؟ مفتي سیگار -
 ! حاال نشو عسل شیرین انقدر بشین بگیر -

 : گفت.  نشست کناریم مبل روي و خندید ساناز
 ؟ ترکي تو نكنه -

 : گفتم حوصله بي
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 ! چیزایي همچین یه -
 : گفت و سمتم برگشت شده گرد چشماي با ساناز

 ! میكني شوخي -
 : گفتم.  بهش زدم زل یخي چشماي با
 !؟ آخه کردم شوخي تو با کي من -
 ؟ شده چت!  خوردش نمیشه عسلم من صد با -
 ؟ نزني حرف دقیقه چند نمیتوني -

 بدجور سیگار بوي.  کرد دود و سیگارش و گرفت ازم و نگاهش دلخور ساناز
.  میدادم ي دسته روي و دستم و میدادم تكون عصبي و پاهام.  بود کرده هواییم
 هاینك.  میزد حرف رامین از بینش و میگرفت کام سیگارش از آروم آروم ساناز
 ودب سیگارش غلیظ دود به نگاهم من ولي!  حرفا این از کلي و رستوران بردتش

 : گفت و شد بلند جاش از ساناز. 
 ! کن تعریف یكم تو -

 : گفتم خمارا مثل
 ؟ چي از -
 . رادین از -

 هک وقتي از حداقل.  بگم چیزي ساناز به نداشتم دوست.  آورد و اسمش دوباره
 نمیدونم.  بزنم حرف سدداناز به کمتر میكردم سددعي بود شددده جدي برام رادین

 هر!  بیاره در چنگم از و رادین سدداناز میترسددیدم.  بودم شددده محتاط ولي چرا
 : گفتم و شدم بلند جام از!  نبود چنگم تو رادین االنم که چند
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 ؟ نداري اي دیگه حرف.  میپرسي اون از چقدر.  نیست خبري -
 ؟ میري کجا داري حاال -
 : گفتم میداشتم برشون که همینجوري رفتم شالم و مانتو سمت به -
 ! خونه میرم -
 ! اومدي تازه که تو -
 . عصر دارم مشتري -
 . میگي دروغ سگ مثل -

 : گفتم و زدم بهش نیشخندي
 ؟ میاد خوشش ادبم بي آدماي از رامین -

 : گفت و کرد نازك برام چشمي پشت
 ! خیلي -

 : گفتم و برداشتم کیفمم
 . فعال -

 دلم.  داشتم دوست و ماه اسفند اواخر هواي.  اومدم بیرون و بستم رو خونه در
 قدمام . شدم خیره کفشام به و انداختم پایین و سرم.  بزنم قدم یكم میخواست

 رادین از خبري که میشدددد هفته 1 شددداید.  میكردم فكر و میداشددتم بر آروم و
 تطاق میكردم فكر!  بود نزده ولي.  میزنه زنگ باالخره میكردم فكر.  نداشددتم

 ! نبود ولي.  باشه حرفا این از بیشتر خودم
 باشدده جاش سددر باید چیزي یه.  کردم گم و چیزي یه میكردم احسدداس همش

 ذهنش و زندگي از و من کل به شده باعث فاصدله این میترسدیدم.  نیسدت ولي
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صمیمي این از روزي یه میترسیدم.  بیرون بندازه شیمون گرفتم که ت  که.  شمب پ
 . بودم شده االنم

شم اي دیگه آدم که بودم کرده عهد خودم با شب همون  پاکت شب همون.  ب
.  نازسا به بدمشون تا کنار گذاشتم و ودکام هاي بطري.  دور ریختم و سیگارم

 با میكردم فكر شاید نمیدونم.  کردم پاك گوشیم از و بود پسر چي هر ي شماره
شتم کارا این شه پاك گذ شیمون واقعا اگه ولي.  می شم پ ش پاك ؟ چي با  ؟ همی

 جوريهمون ؟ بمونم خوب آخر تا میتونم اصال ؟ برگردم نرمال زندگي به میتونم
 !؟ ذهنمه تو که

سي صداي شنا صدا آورد بیرون افكارم از و من ک شنا خیلي.  بود آ  و سرم!  آ
 : گفتم ترس با لب زیر.  بود وایساده جلوم رامین گرفتم باال هراسون

 !!! رامین -
 به تدرس.  نبود سرش روي پانسمان از خبري.  بود نشسته لبش رو پوزخندي

یده و آباژور که جایي گاه بودم کوب .  دادم قور  ترس با و دهنم آب.  کردم ن
 : گفت شد متوجه رامین

 ! میبینمت که خوشحالم چقدر نمیدوني پریماه -
شماش روي سرش از نگاهم سید اومده نكنه.  افتاد چ شه ا ! ؟ صورتم رو بپا
ستاي روي نگاهم سریع  وت چیزي حداقل.  شد راحت خیالم!  افتاد خالیش د

 : گفتم و کشیدم راحتي نفس.  نبود دستش
 ؟ میكني چیكار اینجا تو -
 ؟ خریدیش مگه.  خداست خیابون -



 283 طالع ماه

 : گفتم و دادم فشار هم رو و دندونام
 . خداحافظ.  توئه با حق نه -

 کن خورد اعصاب پوزخند همون با بست و راهم و اومد سمتم به قدم یه رامین
 : گفت

 . میكني قایم ازم و خود  خوب.  دارم حرف باها  ؟ کوچولو خانوم کجا -
 : تمگف.  گرفت و وجودم همه تنفر دوباره.  افتادم شب اون اتفاقا  یاد دوباره

 تو ي طعمه!  میدوني خودتم نبودم تو ي طعمه من!  رامین کن گم و گور  -
 ! سانازه مثل یكي

مه منم!  خب آره - مه.  نبودم تو ي طع ثل یكي هم تو ي طع  پسددر اون م
 ؟ بود چي اسمش!  گاگولست

 : گفت و آورد در و کردن فكر اداي
 ! رادین آها -

سم این ست کجا از و رادین ا  لق دهن از حالم!  داده آمار ساناز حتما! ؟ میدون
 : گفتم میخورد هم به ساناز

 ! بهتره تو از شخصیتش -
 زیادیه برا  جورایي یه میدوني.  میكنه گیر گلو  تو.  نمیخوره تو به ولي آره -
 نای نمیذارم منم.  حرفاسددت این از تر کوچیك خیلي خیلي خیلي حقت تو. 

 . کنه گیر کوچولومون خانوم دهن تو ها لقمه
 ؟ میكني تهدیدم داري ؟ کني چیكار میخواي مثال -
 حاال.  کردي لگد و من دم بدجور کوچولو آشددغال تو!  تهدیده.  آره ؟ تهدید -

 ! منه نوبت
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 ! میكردي بازي من آبروي با داشتي تو -
 . زندگیم تو اومدي که کردي بیخود ؟ نمیشناختي و من تو مگه -
 ! بزن حرف آدم مثل -
 ! زیاده سر  از همینم -

 بایدن من و کنه خراب و من زندگي میخواست اون.  بود رفته بین از کامال ترسم
 : گفتم.  میذاشتم

 . بشه تموم جا همین باید چي همه.  رامین ببین -
 ! بگم من که جایي ولي.  میشه تموم -

شینش سمت به و گفت و این  ساناز ي خونه سمت به و شد سوار.  رفت ما
 همش!  بكنه کاري هیچ نمیتونسددت اون.  بود مونده باز تعجب از دهنم.  روند

 ! بود پوشالي تهدیداي
فاش.  میكردم آروم و خودم فكرا این با  ولي.  بود شدددده تموم گرون برام حر

سید و صورتم رو که بودم خوشحال حداقل شیده ا  دیگه که من حال هر به!  نپا
 اشتد اهمیتي چه!  بزنه خب ؟ زندگیم به بزنه گند میخواست!  نداشتم و رادین

 ! نبود هم ها سختي اون به باهاش شدن رو به رو دیدي! 
.  خونه رفتم و گرفتم دربست خیابون سر.  نداشتم روي پیاده حال و حس دیگه

ست سیگار دلم شد  به  قوي من.  میگرفتم و خودم جلوي هي ولي.  میخوا
 ! سیگارو هم و رادین هم کنار بذارمش راحت میتونستم.  بودم حرفا این از تر

***** 
 : دادم جواب حوصله بي بود ساناز انداختم گوشي ي صفحه به نگاهي
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 !؟ ساناز چیه -
 . مبارك عید  سالم -

 هم با بعدشددم!  بودم دلخور دسددتش از بود داده رامین به که آمارایي بابت هنوز
.  هکن درست و رابطمون میكرد سعي ساناز ولي.  بودیم کرده حسابي دعواي یه

 : گفتم تفاو  بي.  میفهمیدم وقتش بي و وقت زدناي زنگ از و این
 ! همچنین ممنون -
 ! ناراحتي که هنوز -
 !؟ باشم نباید -
 هب چیزي نباید من.  کنم شددروع دوباره و بحثمون نزدم زنگ من باشدده باشدده -

 . نه یا ببخشیم که خودته با دیگه خواستم معذرتم.  قبول میگفتم رامین
 . بزن و اصلیت حرف -
 !؟ میاي.  شمال بریم رو تعطیلي روز چند این میخوایم ها بچه با -
 ؟ هست رامینم حتما -
 بیا وپاش!  شده تموم و بوده اي رابطه یه!  بیاین کنار هم با شماها میخواین کي -
 ! میكنین هم آشتي هم با
 !؟ ببره و سرم که اونجا بیام ؟ آشتي -
 ! کنم دعوتت گفت خودش رامین -
 . بگذره خوش.  کرد بیخود رامین-
 . . . پریماه نكنیا قطع -

 هرانت توي میدادم ترجیح.  کردم قطع و گوشددي بگه بتونه چیزي اینكه از قبل
 . نرم جایي اونا با ولي بمونم کور و سو  و خلو 
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شا حداقل کاش ستفاده تعطیلي روز چند این از اونم ولي.  بود اینجا نیو  ردهک ا
 ولي رمب باهاش بود کرده اصرار بهم چند هر.  خانوادش پیش بود برگشته و بود

 . بمونم خونه تو میدادم ترجیح
 !؟ چي براي بندازم سفره!  سال هر مثل.  نبود سین هفت سفره از خبري

سوسه بار چند شیمون سریع ولي بزنم زنگ رادین به بودم شده و .  ودمب شده پ
 ! بشه من مثل یكي اسیر که!  نبود حقش این.  بره میذاشتم باید
سام کمد سمت به اراده بي ساي.  رفتم لبا  هر ثلم کردم آرایش و پوشیدم نو لبا

 . بزنم سددر بهش یا بزنه سددر بهم نداشددتم رو کسددي.  بیرون زدم خونه از سددال
 . داشتم دوست و خلو  تهراِن .  بچرخم خیابونا تو برم میدادم ترجیح

 ها کوچه تو گشتن الكي ساعت 1 از بعد.  کردم روي پیاده ام خونه اطراف یكم
 یه روي.  نداشدددت روي پیاده جون دیگه پاهام.  کردم پیدا پارك یه خیابونا و

 و بود دهز سرش به که کسي تنها انگار.  نبود خبري پارك توي.  نشستم نیمكت
 ! بودم خودم بود نشسته پارك تو بود اومده سال اول روز

 پایین تا باال از.  آوردم رو ها شددماره لیسددت.  آوردم در کیفم توي از و گوشددیم
 مكث رادین اسددم روي هم بار هر و کردم و کار این دوبار.  خوندم رو اسددامي

 . میگرفتم تماس باهاش باید.  رفت شددماره روي دسددتم لحظه یه توي.  کردم
قل ید حدا یك بهش و ع ید ؟ همین فقط!  بگم تبر یك بهش و ع ! ؟ بگي تبر

 شبه نباید.  پریماه نباش ضددعیف! نه.  رفت قطع ي دکمه روي دسددتم دوباره
باره و گوشددي!  بزني زنگ  پس.  دادم لم نیمكت روي.  انداختم کیفم توي دو
 !؟ کنم چیكار باید
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شتر بوق تا دو.  زدم زنگ و آوردم در و گوشي دوباره  تبرداش که بود نخورده بی
 : گفت تعجب پر لحني با.  بود خصوصي به هیجان صداش توي. 
 ! پریماه -

 : یچیدپ گوشي توي رادین صداي دوباره!  شد حبس سینم تو ثانیه چند نفسم
 ! پریماه الو -

 : بگم مشتاقي چندان نه لحن با کردم سعي و دادم بیرون و نفسم
 ! مبارك عید !  سالم -

 لبش ي گوشدده که لبخندي وضددوح به میتونسددتم انگار.  بود خندون لحنش
 : گفت.  ببینم رو نشسته

شتباهي کردم فكر - ستت ا سي.  سالم!  من ي شماره به خورده د  توام عید مر
 ! مبارك

 : گفتم بعد و کردم مكث یكم
 ! بگم تبریك بهت و عید میخواستم فقط -
 !؟ اومدي عقل سر باالخره.  میگم واقعا!  کردي خوشحالم!  ممنون -

 : گفتم.  بود جدي و شوخي بین چیزي یه آخرش حرف
 ! بودم عقل سر من -
 ؟ دوستیم هنوز -
 ! بگم تبریك و عید میخواستم فقط من -
 ! باها  باشم دوست میخوام منم -

 : کرد زدن حرف به شروع دوباره رادین کردیم مكث لحظه چند
 . . . پریماه ببین -
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 : کنه قطع و حرفش شد باعث که اومد خط طرف اون از مرد یه صداي
 ! بجنب رادین -

 : گفت مرده همون به رو
 . میام االن -

 : گفتم سریع
 !؟ نشم مزاحمت داري کار -

 : گفت و کشید عمیقي نفس
 ااونج روز یه قراره!  پدرام باباي ویالي.  فشددم سددمت میریم داریم ها بچه با -

 . بمونیم
شار و گلوم بغض!  بره بود قرار اونم.  گرفت دلم شدم متوجه حاال.  داد ف  هک می

 : گفتم!  ندارم دوست دیگه و خلو  تهراِن 
 . میشه دیر  برو پس.  بگذره خوش -

 : گفت سریع
 !؟ نمیاي باهامون چرا -
 : گفتم تعجب با
 !؟ من -
 شب تا میریم االن.  نمیمونیم بیشتر روزم 1.  میشناسي رو ها بچه که تو.  آره -
 ؟ میاي ؟ میگي چي.  حسابي بزنیم حرف میتونیم هم اونجا.  میگردیم بر
 . نشدم دعو  من آخه -

 : گفت و خندید



 289 طالع ماه

 تنها خودش پدرام وگرنه!  اونجا انداختیم خودمونم ما!  که نیسدددت دعوتي -
 ؟ باشه دنبالت میام من باش حاضر.  بره میخواست

 . . . بزنیم و حرفامون میتونیم هم بعدا ما.  نیست درست رادین ببین -
 . میگذره خوش بیا.  تنهایي که تو.  نكن مخالفت انقدر -

.  رمب نزدیكش نمیخواسددتم دوباره ولي ببینمش میخواسددتم.  کردم مكث یكم
ستم شاید شش اینجوري میتون ستم شاید!  کنم فرامو صلهف ازش کم کم میتون  ا
 : گفت رادین دوباره!  نو از روزي و نو از روز دوباره میرفتم اگه ولي.  بگیرم

 . باش حاضر.  خونتونم دم دیگه ساعت نیم تا -
 : گفتم سریع

 . میشم سوار راه بین جا یه میام من بگو.  نیا اینجا پس!  نه -
 ! آخه نیست راهي تو ي خونه تا من ي خونه از -
 . ترم راحت اینجوري -

صراراي با باالخره ضي رادین من ا  به ریعس.  دنبالم بیاد راه بین جایي یه شد را
 مسر باالي و کشیدم و موهام ي همه و زدم اسپر  تیپ.  برگشتم خونه سمت
 از.  مریخت توش وسایل یكم و برداشتم و ام کوله.  کردم ساده آرایش یه.  بستم
 حاضر قرار سر تاخیر دقیقه 10 با.  گرفتم دربست کوچه سر.  بیرون زدم خونه
 : گفتم و رفتم سمتش به سریع.  میشناختم و رادین ماشین.  شدم

 . سالم -
.  افتاد نرادی به نگاهم.  کرد سالم.  بود نشسته جلو که افتاد پدرام به نگاهم تازه

 : گفت و شد پیاده پدرام.  میكرد نگاهم خیره
 . پریماه جلو بشین -
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 . راحتم عقب نه -
 . افتادن راه زودتر ها بچه.  نیست تعارف وقت.  شد دیر که بریم بشین -

 : گفت و کرد نگاهم لب به لبخند رادین.  نشستم حرفي هیچ بدون
 . اومدي که مرسي -

 : گفتم پدرام به رو و گرفتم ازش و نگاهم
 . کردم دیر ببخشید -

 : گفت دوباره رادین
 . نخواستي خود .  دنبالت میام گفتم که من -
 . بودم تر راحت اینجوري -

ضور.  کرد حرکت باالخره رادین ستپاچه که میكرد کمك بهم خیلي پدرام ح  د
.  بودن ها بچه انگار.  داد جواب خورد زنگ پدرام گوشددي لحظه همون.  نشددم

 فرصدددت این از رادین.  خنده از بود کرده غش که میگفتن چي بهش نمیدونم
 : گفت بشنوم من فقط که جوري آروم لحن با و کرد استفاده

 ! کردي تغییر -
 : گفت و کرد موهام به اي اشاره کردم نگاهش پرسشگر

 . میگم و موها  -
 رو کنم ترمیم و موهام مش برم اینكه جاي به عید از قبل.  افتادم موهام یاد تازه

 ي دنباله جور یه.  بودمشون کرده اي قهوه دست یه و بودم گذاشته رنگ موهام
 همیشدده مثل هم طرفي از.  بودم کشددیده نقشدده براش که بود تغییراتي همون
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 کجا از اون ولي.  بودم کرده جمع رو همه.  بودم نریخته صددورتم تو و موهام
 : گفتم!  بشه متوجه نمیكردم فكر!  دقتي چه! ؟ بود فهمیده

 !؟ بد یا شده خوب -
 . نیست بد -

 : گفتم و خندیدم
 ! بدجنس -

 : گفت خنده پر لحن همون با شد تموم پدرام تلفن.  خندید
 . میگرفت آدرس داشت.  بود نیما -

 : گفت و انداخت بهش نگاهي آینه تو رادین
 !؟ داشت خنده انقدر گرفتن آدرس یه -

 : گفت اي پلیدانه لحن با پدرام
 ! من برادر بود بهانه خنده -

 و انداختم باال و ام شددونه تفاو  بي.  شددد چي نفهمیدم.  خنده زیر زد رادین
 . کردم نگاه و بیرون

 نبودم عاشقت کاشكي میبستم و چشمام کاشكي
 . . . هستم اما

سش.  چرخید رادین صور  روي نگاهم  رو ظریفي اخم.  بود رانندگي به حوا
.  ودب من حس اینكه خاطر به!  بود عجیب آهنگ این.  بود نشددسددته پیشددونیش

 ! میشد پخش رادین ماشین تو داشت چون بود تر عجیب ولي
 نداشتم دوست اصال کاش قرارم بي ندوني کاشكي

 . . . دارم اما
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شك شمام تو ا  که حالي در!  نزدیكي همه این!  بود سخت چقدر!  زد حلقه چ
ست تو مال اون میدوني شه تو مال وقتم هیچ.  نی  رهپنج سمت به و سرم.  نمی

 . گردوندم
 میزنه پر چشا  واسه دلم که ندوني کاش
 میزنه سر بهت روز هر میاد که ندوني کاش

 . . . میبرد و من غمت بارون کاشكي
 براي آهنگ تو من ولي میزد حرف پدرام با داشددت که شددنیدم و رادین صددداي

 صداها ي همه انگار.  کردم نگاه بهش و برگشتم لحظه چند.  بودم غرق خودم
 بود تهنشس لباش روي که لبخندي فقط.  میدیدم و قیافش فقط.  بود شده محو

 . میكردم حس و
 نگاهت به مونده خیره نگاهم که ندوني کاش
 راهت به چشم موندگارم همیشه که ندوني کاش

 . . . میمرد دیگه عشقت و احساسم کاشكي
شكي کردم تكرار خواننده با وار زمزمه سم کا سا شقت و اح . . .  میمرد دیگه ع

 احسدداس چرا ؟ بگیرم ازش نمیتونم و نگاهم چرا ؟ شدددم ضددعیف انقدر چرا
 ؟ انقدر میكردم ضعف

 نمیموندم میرفتم کاش میسوزوندم و گال  کاش
 . . . موندم اما

 من کنم فراموشت کاش بگیره بارون یكم کاش
 . . . دیره اما
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 به اشتمد عجیبي میل یه.  نگفت چیزي ولي زد لبخند بهم سمتم برگشت رادین
 میكرد اشدداره من عشددق ابراز به دوباره و میزد حرف اگه ولي.  بزنه حرف اینكه
ستم و پلكام ؟ چي ستام به عوض در.  گرفتم ازش و نگاهم و ب .  شدم خیره د
.  باشه رماگ!  نیست تو ي تیكه اون!  بموني دوست یه فقط باید!  کني انكار باید
 . . . دروغ همه اون با. . .  بیاري دستش به بتوني اگرم. . 

شار هم رو و دندونام  خودم و میگم بهش!  و چي همه!  بگم بهش باید.  دادم ف
 !؟ بود آُسوني همین به واقعا!  آسوني همین به!  میكنم راحت و

 : گفت من به رو پدرام.  دادم بیرون و نفسم
 !؟ آره میكنن زندگي اسپانیا مادر  و پدر شنیدم پریماه -

ستش االن میتوني اگه!  شد شروع !  خودش به. . .  میگم بعدا. . .  نه!  بگو و را
 ! پدرام جلوي نه

 : گفتم برگشتم عقب سمت به و زدم جوني بي لبخند
 ! اونجان که میشه سالي چند.  آره -
 ؟ شهر کدوم -

 ماسدد ؟ کجاسددت پایتختش!  اسددپانیا.  کردم زوم پدرام صددور  رو ثانیه چند
.  شددد بسددته و باز بار چند دهنم!  کن فكر!  پریماه کن فكر! ؟ چیه شددهراش
ساس شكوك داره پدرام کردم اح  یكم شد باعث رادین حرف.  میكنه نگاهم م

 : کنم فكر
 !؟ کجان مادرش و پدر که داري چیكار!  فضولي تو چقدر -
 من رانندگیت به بده و حواسددت تو!  میگردم آشددنا دنبال اسددپانیا برم میخوام -

 . میزنم حرف پریماه با دارم
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 ممغز انگار لحظه یه توي.  کرد نگاهم دوباره پدرام.  شد ساکت و خندید رادین
 : گفتم و افتاد کار به
 ! مادرید -

 : گفت و انداخت باال و ابروش پدرام
 !؟ اونجا نمیري تو چرا -

 : گفتم حال همون تو انداختم رادین به نگاهي نیم و گرفتم پدرام از و نگاهم
 ! رفتم شایدم نمیدونم -

سم به شاید سپانیا ا  دور زشا بهانه این با شاید!  بیرون رفتم رادین زندگي از ا
ست دلم!  شدم  ! بگم دروغ بازم بود شده باعث سوالش.  بزنم و پدرام میخوا

 تشراس که بودم داده قول خودم به االن همین!  برم فرو خودم قبلي نقش تو بازم
 : گفت رادین به رو پدرام.  دادم بیرون صدا پر و نفسم!  بگم و
 . ایران تو داري و مهاجر  ي اداره نقش تو رادین -

شگر.  شد منفجر خنده از یهو رادین س شون پر سرد اما پدرام کردم نگاه  خون
 : گفت

 پرهمی ایران از میكني آمد و رفت کس هر با تو کال!  پریماه از اینم ترانه از اون -
 ! میشه نصف ایران جمعیت بري پیش اینجوري! 

 : گفتم و زدم لبخندي منم.  میخندید هنوز رادین
 !؟ بشه برداشته رو  از طلسم این نرم من میخواي -
 ؟ میكني حقم در و لطف این واقعا -
 . برام کن جبران بعدا.  دیگه نیست اي چاره -
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 : گفت پدرام
 ؟ ندارین فامیلتون تو خوب دختر پریماه -
 ؟ میخواي چي براي -
 ! قسم شرافتم به!  ازدواجه نیتم!  آشنایي واسه -

 : گفتم اراده بي.  خندیدم
 ! خودته شبیه خیلي.  نیوشاست اسمش دارم دوست یه -

 : گفت ذوق با پدرام
 !؟ هستي چي منتظر!  دختر دیگه بجنبون دست پس -

 : گفت پدرام خنده زیر زدیم دوباره رادین و من
 ؟ داره خنده من شدن عاشق!  مار زهر -

 : گفت رادین
 ! تو نه هم دیگه کس هیچ -

.  بودن رسددیده ما از زودتر نیما و آرمین.  ویال به رسددیدیم سدداعت 1 از کمتر
شون پدرام انگار شین رادین.  بود داده کلید به  ویالي . شدیم پیاده.  تو برد و ما

 پرسي احوال و سالم از بعد داخل رفتیم هم با همه.  بود سبزي سر و کوچیك
مت به و من آیالر و نیلوفر تاقي سدد یارم در و مانتوم گفتن و بردن ا ث.  ب  لم

 آینه تو بود تنم زیرش صددورتي بافت بلوز.  آوردم در و شددالم و مانتو خودشددون
 بازي تخته مشددغول نیما و آرمین.  اومدم بیرون اتاق از و کردم خودم به نگاهي

 روي.  میكردن نگاه رو بازي و بودن نشددسددته کنارشددون پدرامم و رادین.  بودن
 ازم و شمارم جفتشون.  زدیم حرف هم با یكم.  نشستم آیالر و نیلوفر کنار مبل
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 ثلم رفتاراشون.  بود اومده خوشم ازشون منم.  باشن تماس در باهام که گرفتن
 . کنارشون داشتم خوبي احساس همین براي.  بود نیوشا
سیش از نیلوفر سط بود قرار که میگفت عرو شت اوا  از.  شهب برگزار ماه اردیبه

 و عروسددي به نسددبت حاال تا.  بودم شددده زده هیجان منم اراده بي هیجانش
 ولي!  ممكنه کار ترین مسخره میكردم فكر همیشه.  نداشتم و حس این ازدواج
.  میذاشددتم نیلوفر جاي و خودم هي.  بود آورده ذوق سددر و من نیلوفر هیجان

گاه  دچن آیالر.  میدزدیدم و نگاهم سددریع ولي.  میفتاد رادین به نگاهم ناخودآ
 . بودم نیاورده خودم روي به من ولي.  بود کرده غافلگیرم بار

شت ساعت یك سرا و اومد در نیلوفر و آیالر صداي باالخره.  گذ ست پ  از د
 کنار و بود رفته حاال که و نیلوفر قبلي جاي و اومد کنارم رادین.  کشددیدن بازي
 : گفت گوشم کنار وار زمزمه.  گرفت و بود نشسته نیما

 ؟ بزنیم قدم یكم بریم -
گاهش تاده دلم به عجیبي ترس کردم ن !  میكردم خطر احسددداس.  بود اف

 دنز قدم این پشددت حرف کلي میدونسددتم!  چیه براي زدن قدم این میدونسددتم
 سرشون ها بچه.  شدم بلند جا از و دادم تكون سر.  بخندم کردم سعي!  هست

 بیرون رادین دنبال داشددتم.  نشدددن ما شدددن بلند متوجه و بود زدن حرف گرم
 : گفت و انداخت بهم جدي نگاه که میرفتم

 ؟ بپوشي چیزي نمیخواي -
 : گفت کردم نگاهش تعجب با
 ! سرده هوا -
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 : گفتم کردم اتاق به اي اشاره بعد و کردم مكث یكم
 . بپوشم و مانتوم میرم -

 : گفت بود نشسته لبش ي گوشه که محوي لبخند با و داد تكون سر
 . منتظرم -

 و دستاش بود وایساده در دم رادین.  کردم سرم شالمم و پوشیدم و مانتوم سریع
 . بود من منتظر و بود کرده شلوارش جیب تو
 . حاضرم من -

 : گفت و داد نشون رو جلو دست با و کرد مكث ثانیه چند.  کرد نگاهم
 . بریم -

 احترام بهت مرد یه اینكه!  بود خوبي حس چه.  برداشددتم قدم اون از جلوتر
 مبود حاضددر.  باشدده بهت حواسددش اینكه.  بدوي دنبالش نخواي اینكه.  بذاره
 تموم چي همه بگم و حقیقت اگه ؟ بدم دسدددت از و خوب حس این ي همه

 ! میشه عوض من به نسبت رادین ذهنیت!  میپاشه هم از چي همه!  میشه
 : گفت رادین.  بود کشیدن آه شبیه تقریبا که کشیدم عمیقي نفس

 !؟ غمگیني میكنم حس چرا -
 حالت همون تو.  میدوختم کفشددام به و چشددمم قدمم هر با.  بود پایین سددرم
 : گفتم

 ! نیستم غمگین -
 اسددترس ؟ بگم باید و چي ؟ کنم شددروع کجا از اینكه درگیر.  بود درگیر ذهنم
 امپ انگشددتاي میكردم احسدداس.  بود کرده یخ دسددتام.  بود افتاده جونم به بدي

 . شده حس بي و زده یخ
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 رو ها بچه زدن حرف و خنده از محوي صداي.  بودیم اومده ویال آخر تا تقریبا
 . دوایسا روم به رو درست رادین.  دیوار به دادم و ام تكیه وایسادم.  میشنیدیم

 !؟ سنگیه دلت خیلي میدونستي -
 : گفت خودش دوباره.  دوختم بهش تعجب پر و نگاهم

 ! میزدم زنگ بهت خودم نمیزدي زنگ امروزم اگه!  زدي زنگ بهم دیر خیلي -
 : گفتم سریع کالفه!  میگفتم و چي همه باید کنه شروع اینكه از قبل

 سري یه مورد در!  بزنم حرف باها  میخوام من چیزي هر از قبل رادین ببین -
 !مسائل

 : گفت و رفت باال ابروهاش
 ! بزنیم حرف که اومدیم خب -

 : گفتم و کردم نگاهش
 ! بزنم حرف باها  میخوام دیگه چیز یه مورد در!  نه -

 : گفت و کرد قالب اش سینه رو و دستاش
 ! میشنوم -

 یه از ؟ میگفتم باید چجوري!  میرفتم کلنجار خودم با.  پایین انداختم و سددرم
 از یا ؟ خونم از یا ؟ بگم خانوادم از اول!  باالخره میكردم شددروع باید جایي
 ؟ کردم گذشته تو که کارایي از ؟ دوستام از ؟ کارم از ؟ زندگیم وضع

!  ودب سخت واقعا حقیقت گفتن.  بود سخت.  انداختم رادین به نگاهي دوباره
 : گفتم و رفت در دستم از دهنم اختیار!  چشم تو چشم اونم!  اینجوري اونم
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شق من - ستم تو عا صل در و زدم همینجوري حرفي یه روز اون.  نی  خودم با ا
 ! تو با نه بودم

 درد فكم که محكم انقدر.  دادم فشددار هم رو و دندونام.  بسددتم و دهنم سددریع
 ! گفتي دروغ بهش دوباره!  دیگه دروغ یه!  نگفتي بازم!  َاه!  گرفت

 : گفت سریع.  نخورد جا زدم که حرفي از انگار.  بود خونسرد رادین ي قیافه
 ؟ بزني میخواستي که بود حرفي این -

 رهبپ دهنم از حقیقت اراده بي بزنم حرفي اگه میترسددیدم.  دادم تكون و سددرم
 نوجدا عذاب!  باشم داشته خودم کنار و رادین جوري هیچ نتونم دیگه و بیرون
 . میكردم ضعف احساس.  داشتم
 : اومد حرف به رادین دوباره

 ! شد حل مشكل!  نیست دوستیمون مانع چیزي پس -
 دلم.  بشددینه چشددام تو اشددك نذارم میكردم سددعي.  دادم تكون و سددرم دوباره

نه موردم در غلط فكراي نمیخواسدددت گه رادین!  بك ندید دی ندش.  نمیخ  لبخ
 خیلي.  بود جدي.  نداشددت هم اخم.  بود شددده محو صددورتش روي از کامال
 ! جدي

باره مد حرف به رادین دو گار ولي.  او یه تسددلط ان  زدنش حرف روي رو اول
 : میزد حرف اش شده کلید دندوناي بین از.  نداشت

مه اون گفتن با - مه کل یب خیلي چي ه  جفتمون االن ولي!  بود شدددده عج
 !؟ نه مگه!  تریم راحت
 : گفت و کرد فرو جیبش تو و دستاش دوباره رادین.  دادم تكون و سرم دوباره
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 . میگردم بر و میگیرم رستوران از ناهارم.  بچرخم یكم برم میخوام من!  خب -
 ! تو برو تو

ستاش که همینطور بعد و کرد مكث یكم رادین شت بود جیبش تو د  به نم به پ
شینش سمت شتر قدم تا چند.  میرفت ما شته بر بی ضمب باالخره که بود ندا  و غ

 : گفتم و زدم پس
 !؟ رادین -

 : گفتم سریع سمتم برگشت
 ؟ بیام منم -
 رنظ به جدي هنوزم.  نگرفت خودش به حالتي هیچ صددورتش من حرف این با

 : گفت.  میومد
 ! میگردم بر زود من ولي.  بیا داري دوست اگه -

.  رفتم ویال داخل کنه منصددرفم رفتن از میكرد سددعي که لحنش به توجه بي
شتم و کیفم سریع سیدن سوال که ها بچه جواب در بردا  میریم گفتم فقط میپر
 باز و رد بود نشددسددته منتظرم ماشددین توي.  بیرون رفتم دوباره. . بگیریم ناهار
 . شدم سوار توجه بدون انداخت بهم نگاهي نیم کردم
 دمخو از.  کنه باز و در تا شددد پیاده.  رفت در نزدیكیاي تا و گرفت عقب دنده

صباني ستم چرا.  بودم ع ستام! ؟ بگم بهش راحت و چي همه نمیتون ش و د  تم
 . شد جمع درد از قیافم.  کوبیدم پام ران روي محكم و کردم
 خواسددت.  برد بیرون ویال از و ماشددین.  شددد سددوار حرف بدون دوباره رادین

 ماشین سمت به.  بستم و در.  شدم پیاده سریع که ببنده و در و شه پیاده دوباره
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 اوضددداع میزدیم هم به حرفي هر چرا.  بود خودش افكار تو رادین.  برگشددتم
 ! نیومده ما به جدي حرف انگار! ؟ میشد عجیب بینمون
 انگار.  میكرد رانندگي آروم.  میروند سددكو  تو رادین.  دادم بیرون و نفسددم

 بزنم يحرف داشتم دوست!  نبود اطرافش به حواسش.  میكرد فكر داشت بیشتر
 . بود کرده قفل مغزم انگار ولي!  بیایم در حالت این از که بگم چیزي یه. 

 : گفت کنه نگاهم اینكه بدون.  داشت نگه رستوران یه جلوي رادین
 ! ماشین تو بشین تو میگیرم رو غذا میرم من -

 كرف داشتم فرصت من و رفت رادین.  بود بهتر اینجوري شاید.  دادم تكون سر
 ! بگم بهش و چي همه و کنم تالش دیگه بار یه داشتم فرصت.  کنم

 خودم کردن سددرزنش مشددغول انقدر.  گذشددت رادین رفتن از چقدر نمیدونم
 هک رسددتوراني به نگاهم.  گرفتم باال و سددرم.  بود رفته دسددتم از زمان که بودم

 هپل تا چند.  داشددت سددبزي سددر فضدداي.  افتاد بود کرده پارك کنارش رادین
 نمیتونسددتم . بود پایین مدیریتش دفتر و تختا احتماال.  پایین میرفت و میخورد

 . برگرده کم کم دیگه میدادم احتمال ولي.  ببینم و رادین
.  تمگذاشدد پیشددونیم روي و دادم تكیه پنجره به و دسددتم.  کشددیدم عمیقي نفس
 : گفتم خودم با وار زمزمه.  گذاشتم هم رو و پلكام لحظه چند

 !؟ اومدي باهاش اصال چرا پس بگي و راستش نداشتي جرا  که تو -
سم شمام.  دادم بیرون و نف ستوران به و نگاهم دوباره.  کردم باز و چ  . دوختم ر

ساي با زن یه سابي و بود خم کمرش.  اومد باال ها پله از کهنه لبا .  بود الغر ح
 تر لوج زن.  کردم نگاه تر دقیق.  بود آشنا قیافش شد  به.  کردم ریز و چشمام
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 چیكار اینجا اون. . .  مامانم.  کرد قفل مغزم لحظه چند.  دید و من اونم.  اومد
 ؟. . .  میكنه
 ودمب شده خیره بهش بود شده گرد تعجب از که چشمایي با بود مونده باز دهنم

ستاد ها پله باالي.  ستش و وای شت کمرش روي و د ساژش یكم.  گذا  و داد ما
 از بعد.  بودم گرفته نظر زیر و رفتاراش تك تك.  دوخت اطراف به و نگاهش

ستم.  اومدم بیرون بهت از ثانیه چند ستگیره روي اراده بي د  یاد . رفت در ي د
شتباه آدرس  فتادما روزم اون دردناك پاهاي یاد.  افتادم گیریش باج یاد.  افتادم ا

شتن یاد.  صبانیتم.  رفت هم تو اخمام.  افتادم نكردنم پیدا و گ .  دش شدید ع
 چشددمام.  گذاشددتم زمین رو و پام.  کردم باز و در.  رفت یادم از زمان و مكان
 . نمیدید مامانم جز به رو جایي هیچ

 کنار درست.  رفتم ها پله سمت به.  کردم تند و قدمام.  گرفتم فاصله ماشین از
 که انقدري.  بهش شدددم نزدیك.  بود نشددده من متوجه هنوز.  بود وایسدداده پله

ضوح به.  افتاد بهم نگاهش شت که دیدم و صبي.  کرد وح ست از.  بودم ع  د
ست از.  خودم ست از.  اون د  بودن خوب از حتي.  زندگیم تو آدماي ي همه د
 ! کنم خالي و عصبانیت این میخواست دلم!  بودم عصبي رادینم

 : گفتم شدم کلید دندوناي الي به ال از حرص با.  وایسادم قدمیش یه توي
 ؟ بیارم گیر  میخواست دلم چقدر میدوني!  کردم پیدا  باالخره -
 : گفت دستپاچگي با
 ؟ دخترم میكني چیكار اینجا تو. . .  پریماه -
 ؟ دختر  -
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 : زدم داد تر بلند
 رو  چطوري ؟ هان! ؟ کني نگاه صددورتم تو میشدده رو  چطور! ؟ دختر  -

 ؟ میشه
 به و بردم بود تنش که اي پینه وصددله پر و کهنه ژاکت ي یقه سددمت به و دسددتم

 از انرژي این نمیدونسددتم.  میدادم تكونش محكم.  کشددیدمش خودم سددمت
 جلوي.  شده جمع وجودم تو چجوري خشم همه این نمیدونستم.  اومده کجا

 مورد در!  پریا مورد در.  بدونم میخواسددتم فقط.  بود گرفته خون و چشددمام
 ! بود کرده من به که ظلمي

 ؟ کجاست پریا.  بزن حرف باش زود ؟ کجاست پریا -
 شتهگذا دستم روي و زبرش دستاي.  بود گرفته و انرژیش و جون ي همه اعتیاد

 شددوك جور یه دچار انگار ولي.  کنم ولش تا بزنه حرفي میكرد سددعي.  بود
صبي  میومد در زور به که صدایي با.  بودم شده خود به خود از.  بودم شده ع

 : گفت
 ! کردي خفم کن ولم ؟ شدي دیوونه دختر -

 ردمخو تكون خودمم بار این.  دادم تكونش دوباره.  کرد ترم عصبي حرفش این
 : گفتم فریاد با حالت همون تو. 
 پریا بگو!  بزن حرف!  میكنم چالت و میكشددمت جا همین!  میكنم خفت -

 ! میكشمت خدا به.  میكشمت وگرنه بگو!  کجاست
ستوران کنار ستوران تو که مردمي من فریاداي و داد از ولي بود خلو  ر  دنبو ر

.  منبود موقعیت متوجه.  میكردن نگاهمون و بودن اومده بیرون تعدادیشددون یه
 نمیتونستم گهدی.  کنم پیداش نمیتونستم دیگه نمیگرفتم پریا از ردي بار این اگه
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 هک.  بگه بهم نمیخواد ولي داره ازش ردي یه اون بودم مطمئن.  بگردم دنبالش
 ! باشه داشته برنده برگ یه که.  بگیره باج ازم بیشتر

 هب هنوزم.  نمیشدنیدم هیچي من ولي میشدد بسدته و باز صدورتم جلوي دهنش
 امدست کسي کردم احساس.  میزدم فریاد ها دیوونه مثل و میدادم تكونش شد 

 که بود رادین.  دوختم بهش و نگاهم.  زد عقب و من و آورد پایین لباسددش از و
 ي همهمه.  شنیدم رو صداها دوباره.  بود شده خیره من به متعجب چشماي با

 دهنشدد خالي عصددبانیتم هنوز ولي.  میشددنیدم بودن گرفته و دورمون که مردمي
 خم.  بیاد حرف به تا بدم تكونش و مامانم انقدر میخواسدددت دلم هنوزم.  بود

!  دمنمیخور و گولش دیگه!  بود فیلمش اینم!  میكرد سرفه و زمین رو بود شده
 ! نمیشدم اش بازیچه دیگه
 : گفت هم تو ابروهاي با و گرفت و چپم سمت بازوي رادین

 ؟ میزني فریاد داري چرا ؟ شده چي -
 : گفت پوزخند با و آورد باال و سرش مامان لحظه همون

 ! دیوونست من دختر این چون -
صبي لحنش از نمیدونم  زا یا!  بود کرده صدا دخترش و من اینكه از یا شدم ع

كه ته و پر  و چر  این رادین جلوي این غام.  گرفتم گر یهو!  بود گف  وت درو
مان که آخري حرف.  میخورد چرخ مغزم فه.  بود زده ما یا  ي زده حیر  ي ق
 دوباره.  دادم دسددت از و اختیارم.  میخورد چرخ سددرم تو همه و همه.  رادین
 نرادی حضور دیگه.  کشید عقب و من کسي قدمیش یه تو.  طرفش کردم حمله

 . بود مامان میدیدم که چیزي تنها.  نمیكردم حس و
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نه متفرق و مردم خواسدددت رسددتوران کارگراي از یكي از رادین  خودش.  ک
 فریاد با نیاوردم کم ولي.  نكنم حمله که بود گرفته و من چپ بازوم همچنان

 : گفتم
 ! میكشمت جا همین وگرنه بده رو پریا آدرس -
 : گفت خونسردي با
 . ندارم و آدرسش من -
 ! میگي دروغ -

 : گفتم فریاد با دوباره
 . باش زود.  االن.  بده و آدرس میگم بهت -

 : گفت و وایساد جلوم رادین
 ؟ چیه جریان ؟ کیه پریا ؟ کیه خانوم این ؟ پریماه چته -

 : گفتم و زدمش کنار نداشتم و رادین با بحث ي حوصله
 درانق چرا ؟ بیفتم پا  به ؟ کنم خواهش از  باید.  بده بهم رو پریا آدرس -

 نهاییمت تو نمیبیني!  کنم پیدا و خواهرم بذار ؟ پسددتي انقدر چرا ؟ دلي سددنگ
 ! کنم درست و زندگیم بذار ؟ میپوسم دارم

 ازش صدددایي دیگه.  بود شددده سدداکت رادین.  نشددسددت گونم روي اشددك نم
 و بود بهش پشددتم.  بود رفته کال شددداید!  بود زیاد شددوك از شددداید.  نمیومد

شمام فقط.  نمیدیدمش شماي تو و چ  میدیدمش و بودم دوخته مامانم یخي چ
 ؟ گهن هیچي و ببینه و دخترش ي گریه که ؟ باشه ظالم میتونه انقدر مادر یه. 

 : رسید گوشم به صداش.  بود شده رگه دو صدام بودم کرده داد و جیغ انقدر
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ست اون اگه.  پریماه نباش بچه انقدر -  ینتتبب نمیخواد.  دنبالت میومد میخوا
 . خود  زندگي دنبال برو توام. 

 : زدم فریاد حالت همون تو.  دادم تكونش و گرفتم و لباسش ي یقه دوباره
 . کن فرو مغز  تو و این.  داره دوست و من پریا.  میگي دروغ -

 زشا لحظه اون تا که عصبانیتي و هم تو اخماي با.  زد نزدیك بهم رادین دوباره
 : گفت بودم ندیده

 . میكني اش خفه االن کن ولش -
 : گفتم و دوختم بهش عصبي و نگاهم

 . بكشمش میخوام اصال.  نداره ربطي هیچ تو به -
 : گفت و کرد جدا مامان از و دستام رادین

 رديک ریزي آبرو کافي اندازه به.  داره ربط من به پس بیرون اومدي من با اگه -
 . شو ماشین سوار. 

 کردم اكپ و بینیم دست پشت با.  بود شده خیره رادین و من به سكو  تو مامان
 : گفتم و
 . بردار سرم از دست!  نمیام -

 کلیپسددم توي از موهام.  میسددوخت زانوهام.  میكردم هق هق.  زمین رو افتادم
 . میگرفت و دیدم جلوي و بود شددده پال و پخش صددورتم روي و بود زده بیرون
 وير جلوم شده تا ورق یه.  نمیدیدمش و بود پایین سرم.  شد نزدیك بهم یكي
 : پیچید گوشم توي مامان زمخت صداي بعد.  افتاد زمین
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 زا تر قوي خیلي میكردم فكر!  کن جمع و خود  پاشو.  بسه.  آدرسشه این -
.  میكنم کار رسددتوران این تو من.  جا همین بیا داشددتي کارم اگه!  حرفایي این
 ! نباش من مثل تو ولي!  کردم بد من

 و کاغذ.  شددد بیشددتر هقم هق.  میشدده دور ازم که میشددنیدم و قدماش صددداي
 شده تهنوش روش پرورشگاه یه آدرس.  بود قدیمي ي برگه یه.  کردم باز برداشتم

 ینپای افتاد چشمم از اشك قطره یه.  زدم پلك.  بود کرده تار و دیدم اشك.  بود
 . خوندم بار چند و آدرس. 

شتم هم روي و پلكام ست آدرس یعني.  گذا ستم یعني! ؟ بود در  رو یاپر میتون
شحال! ؟ کنم پیدا شتم بدي حس یه.  نه ولي!  زیاد خیلي.  بودم خو  نرادی!  دا

 باال شددتاب با و سددرم! ؟ میكنه فكري چه االن رفتارا اون از بعد! ؟ کجاسددت
 اهمنگ هراسون.  زدم بزرگي گند که بود رسیده مغزم به فرمان تازه انگار.  آوردم

 دوختم رادین ماشین به و
شین کنار ساده ما ساس.  بود وای  خورده کتك انگار.  شده خورد تنم میكردم اح
.  ودب شددده خیره بهم عصددبانیت با رادین.  شدددم بلند جام از سددختي به.  بودم
 چه منمیدونست اینكه خاطر به ترس.  بودم ترسیده حاال.  بود اومده بند ام گریه

 ! بدم رادین به باید جوابي
 و پوزخندش.  وایسددم تونسددتم باالخره.  بود کرده قالب سددینش رو و دسددتاش

ستاش.  دیدم لبش روي  یه مبود منتظر.  داد تكیه کاپو  به و کرد باز هم از و د
 . بشه تبدیل یاس به هام امید ي همه!  بشه تموم چي همه و بگه چیزي

سته و قدمام.  انداختم پایین و سرم شتم آه شتر قدم چند.  بردا  تا ودب نمونده بی
شینش به سم ما شتم و بهش کردن نگاه جرا .  بر ستم.  ندا !  زنمب گولش میتون
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 کار این تو.  پریماهم من!  کنم رامش و بسددازم خودم از نمایش یه میتونسددتم
 ! زدن نارو!  گفتن دروغ!  زدن گول!  بوده کارم همیشه این!  واردم حسابي

 . میومدم حرف به باید که باالخره.  باال گرفتم و سددرم.  دادم قور  و دهنم آب
 حسدددابي که پوزخندي اون با.  بود زده زل بهم هنوزم.  دوختم بهش و نگاهم
 ! بود کرده عصبیم

 از!  بود فهمیده و چي همه اینجوري که.  رادین خاطر به بودم ناراحت طرفي از
صبي هنوز هم دیگه طرف ست از.  بودم ع  آدرس باالخره که چند هر.  مامان د

 ! داده بهم و درست آدرس که نبودم مطمئن هنوزم ولي.  بود داده و
 : گفت سریع رادین.  بگم چیزي که کردم باز و دهنم

 ! برگشته اسپانیا از که مامانتم -
!  بود زده بهم خواب تو که حرفي!  خوابم عین.  بود مونده باز همونطور دهنم
 : گفتم سریع

 . بدم توضیح باید -
 : برداشت ماشین از و اش تكیه

شته زود مامانت که ؟ چیو -  جلوي که! ؟ ریخته هم به و ها  برنامه که! ؟ برگ
 !؟ کرده ضایعت بگي دروغ بهش داشتي سعي که آدمي یه

 تدوس.  بخوابم میخواست دلم.  بودم خسته.  نداشتم دعوا و بحث ي حوصله
شتم شه بعدم.  بده گوش.  نزنه داد دا سته واقعا ولي بود پررویي!  ببخ .  ودمب خ

 : گفتم.  رفت هم تو اراده بي ابروهام
 ! نكن قضاو  -
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 و چي همه من ؟ میگي داري چي ؟ قضدداو  میگي این به تو! ؟ قضدداو  -
 ! دیدم

 : رفتم در کوره از یهو
 همینم من ؟ میگردي چي دنبال!  سددالمت به ؟ دیدي و چي همه!  کن بس -

 ! دیدي که
 ! بدهكاري توضیح یه بهم تو ؟ راحتي همین به! ؟ سالمت به -

 آرومي به.  دش بسته پلكام ثانیه چند.  میزد نبض هام شقیقه.  بود سنگین پلكام
 : گفتم

 ! بدم که ندارم توضیحي هیچ من -
ند مد جلو قدم چ كه براي.  بود کم خیلي فاصددلمون.  او  ببینمش خوب این

 باز.  نبستمشون بار این ولي میسوخت چشمام.  بگیرم باال و سرم شدم مجبور
 ماشچش از.  بود شده منقبض فكس صورتش تو شدم خیره و داشتم نگهشون

! " ؟ آرومه رادین همون این"  که میخورد چرخ سددرم تو همش!  میبارید خون
 : اومد حرف به باالخره

 !؟ خونوادتون تو رسمه پررو -
 : گفتم بلند صداي با
 هنرفت عظیمم عبدل شاه حاال تا.  معتاده!  بود مادرم دیدي که اوني!  رسمه آره -
سه چه!  سپانیا و خارجي سفر به بر  پدرم ! کنه تجار  که اونجا نرفته بابامم!  ا

 ! میشي سورپرایز بشنوي حتما! ؟ کجا اونم.  مرده
 : گفتم اخم با دوباره بعد و زدم پوزخند
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  ِ پول و بدهي و قرض و زندگي فشدددار خاطر به که بود نامرد انقدرم!  زندان -
گه مار زهر و کوفت تا هزار و مواد خت و خواهرم.  دی  ي پاره!  دخترش!  فرو
 دنبال طرف اون و طرف این دارم یادمه وقتي از!  بود سدددالش 9 همش!  تنش

 !؟ جرمه!  شدم بزرگ اي خانواده همچین تو من آره!  میگردم خواهرم
 : گفت داد با اونم بود شده تر عصبي من فریاد و داد از
مه این من به چرا! ؟ دادي بازي و من چرا پس - مه این! ؟ گفتي دروغ ه  ه

 !؟ طلبكاري االنم گفتي دروغ
 ! نبودي من ي اندازه و حد در!  بودي پولدار زیادي چون گفتم دروغ -
 ؟ برسي میخواستي چي به! ؟ بشه چي که! ؟ بگي دروغ باید! ؟ چي که -
 : فتگ و زد پوزخندي.  باال پرید ابروهاش باشدش گرفته برق انگار لحظه یه
 ؟ بود پول واسه نكنه -

 : گفت شد تر عصبي.  پایین انداختم و سرم
 !؟ آره! ؟ بود پول واسه -

شه تو پریماه ستي و بودي قوي همی  بهش!  نزده داد سر  حاال تا کس هیچ!  ه
 میكني فكر که بدي اون به تو!  خود  از کن دفاع!  کنه محكومت نده اجازه

 : گفتم خودش مثل منم.  گرفتم باال و سرم!  نیستي
 تیغت حاال تا! ؟ میكني متهمم اینجوري که رسددیده من به تو از چي حاال تا -

 !؟ کشیدم باال و اموالت و مال! ؟ زدم
! ؟ معلوم کجا از!  شد مال بر زود خیلي چي همه!  بدي جولون زیاد نتونستي -

 ! میزدي تیغم شاید
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 بر لعنت که کردي خود !  پریماه کردي خود !  دادم فشددار هم رو و دندونام
 ! باش داشته هم رو تهمت و توهین انتظار میگي دروغ وقتي!  باد خود 

 ! بودم پولت دنبال آره -
 : گفتم و زدم ماشینش الستیك به لگدي

 ! بودم خوشگلت ماشین این دنبال -
 : گفتم و ماشینش چراغ رو کوبیدم محكم و دستم

 !؟ شازده هست دستت قیمت!  ارزه مي تومن خدا عروسك این چراغ یه -
ست ولي.  میدیدم و حرص صورتش تو  هام عقده ي همه انگار.  نبود خودم د

 : میدادم ادامه همینطور!  بود کرده باز سر
 ! نمیاد دستت قیمت میرسي جا همه به بابایي پول با وقتي -

 : گفتم و کردم اخم
ستت داري که چیزایي تك تك قیمت تا بكني جون باید -  نیايد اون از!  بیاد د

سكیت و پیك و شیك ستن منم مثل آدمایي آره!  بیرون بیا عرو  ولپ دنبال که ه
 ! میرن یكي

 چیكار دارم.  زد تند قلبم لحظه یه.  شددد باز اخمام.  شدددم خیره چشددماش تو
 دستم با! ؟ کنم تحمل و رفتنش میتونم! ؟ بره که میگم بیراه و بد بهش! ؟ میكنم

 : گفتم و کردم اشاره خودم به
 ! میشن گرفتار بعد ولي.  جلو میان پول واسه که!  من مثل یكي -
 : گفت و کرد قاطي یهو حرفم این با
 ! ننك توهین شعورم به جفنگیا  این با خدا تورو!  بود بهتر حرفا  اون -
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 !؟ تره شعور با میكردم فكر چرا ؟ و احساسم ؟ میكرد مسخرم.  کردم نگاهش
 چند و پلكام!  بدي حق بهش باید!  پریماه داشددت حق!  داشددت حق. . .  ولي
 : گفت دوباره.  بستم ثانیه

 وقتي اینكه خاطر به یا! ؟ ارزه مي تومن خدا ماشینم چراغ چون طرفم اومدي -
 دهشاز تو قول به چون یا! ؟ میرسه نظر به خوشگل دور از زیادي میرونم باهاش

 !؟ دارم پله و پول حسابي و میكنم زندگي دارم وار
مام.  نگفتم هیچي گاهش.  کردم باز و چشدد ند.  کردم ن قدر.  زد پوزخ  از چ

 شددو خفه. . .  میخندید وقتي.  هاش خنده خالف بر!  میومد بدم پوزخنداش
 ! دیگه کن بس!  پریماه

 تو که بود هم دیگه چیزاي خیلي خاطر به اولش!  بود همینا خاطر به اولش -
 ! نمیدوني

 !؟ بود چي خاطر به االن -
 !؟ بخندي بهم که ؟ کني مسخرم که بگم -
 من مد  این تو!  کردي خود  ي مسدخره و من تو دختر ؟ نیسدت مسدخره -

 معرکه از راحت داري انتظار!  میخوردم تكون دسددتت تو که بودم عروسددكي
 فكر بهشددون که هنوزم من! ؟ تو کردي فكري چه! ؟ ببري در به سدددالم جون

 !؟ کردن بازي نقش انقدر ؟ دروغ انقدر!  میكشه سو  مغزم میكنم
! ؟ بري نمیخواي مگه!  برو و بگیر و راهت تو!  داره ربط خودم به دیگه اونش -

 ! بذار راحتم و برو
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شتم شیه تو و کردم بهش و پ ست.  زدم قدم خیابون ي حا شتم دو ش دور دا  مب
شت سرم.  ازش شد منفجر درد از دا  هر.  بود شده خراب عیدم اول روز.  می
 ادینر امسال!  بشه بهتر امسال داشتم انتظار ولي!  نداشتم عیدي سال هیچ چند
 ! بود

شت از و صداش  وت.  میومد سمتم به که و قدماش صداي بعد.  شنیدم سرم پ
 : گفت جدیش و بم صداي با حالت همون

 ؟ میري کجا -
 . نیست مربوط تو به -
 . بري که ندادم اجازه بهت من.  نشده معلوم چیزا خیلي هنوز!  مربوطه -

 اي هدفع یه حرکت این از.  سددمتش برگشددتم.  شددد تموم گرون برام حرفش این
 زدم زل چشماش تو.  شدیم هم ي سینه به سینه.  وایساد سریع.  خورد جا من

 : گفتم
 ! بري بهتره.  شده جدا راهمون!  نگرفتم اجازه من -

 بي من احسدداس به اون ولي!  بگم و این و کنم نگاه چشددماش تو بود سددخت
 : گفت و کرد نگاهم یكم!  بود کرده توجهي

 يب آدم یه نظر  تو انقدر! ؟ بودم بازیچه انقدر! ؟ بدونم که ندارم حق انقدر -
هام بازي ببینم! ؟ بودم بازي هم یه فقط! ؟ بودم الكي و خود هت با  خوش ب

شت شت یه و آوردي در زندگیم چي همه از سر اومدي! ؟ گذ  تحویلم دروغ م
یدم دروغ چیارو نمیدونم هنوز من! ؟ راحته ؟ میري داري االن و دادي .  شددن
 ! نه یا راسته حرفا  االن نمیدونم حتي
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 سپ!  پوله دنبال فقط که یكي.  آشددغالم آدم یه من! ؟ داره فرقي چه تو براي -
 . بذار راحتم
شتم دوباره ساده که جایي همون از.  نیومد دنبالم بار این کردم بهش و پ  ودب وای

 : زد داد
 این ي هتجرب باشه چي هر!  بري که راحته تو براي!  بزنیم حرف بیا!  نكن فرار -

 ! داشتي زیاد و کار
 بودم دهکر که کارایي تاوان!  بود تاوانم اینا!  بود حقم اینم!  توهین پشددت توهین

 : گفتم و زدم زل صورتش تو!  بود حالت بي و سرد صورتش.  سمتش برگشتم! 
سه تورو من ؟ بفهمي نمیخواي چرا - ستم پول وا  شد حیف هم حاال.  میخوا

 این تو زیاده که چیزي!  دیگه یكي نشدددي تو خب ولي!  فهمیدي و نقشددم که
 ! سوار دبلیو ام بي شهر

ستاش.  شد منقبض فكش شت د  و خودش انگار.  گرفت قرار کنارش و شد م
 رفك اون شدداید.  میكردم نگاهش خیره خیره و پررو!  نزنه و من که میكرد کنترل
.  شقیاف از.  صورتش از میكردم پر و چشمام داشتم ولي!  گستاخیمه از میكرد

 ! میشد تنگ براش دلم چقدر.  جذابش نگاه اون از
 : گفت و نشست لبش رو پوزخندي

 ! میكنم پرداخت نقدي بگو! ؟ چقدره کردنت بازي ُرل ي زحمه و حق -
 ارهدوب و کشددید بیرون و پولش کیف.  برد شددلوارش جیب سددمت به و دسددتش

 : گفت



 315 طالع ماه

 بانكي حسدداب اگه!  خوبه وضددعم که میدوني!  میخواي چقدر هر!  بده في -
 ازدهش به نمیذاره باشه چي هر!  پره همیشه بابام بانكي حساب بشه خالي خودم

 ! بگذره بد اش
 : گفتم و کشیدم صورتم به دستي.  بستم کالفه و چشمام

 ! برو.  رادین برو فقط -
 تا ندچ.  کشید بیرون پولش کیف توي از و دستش.  موند ثابت من رو نگاهش

جاه تراول مام.  طرفم کرد پر  و آورد در تومني پن ید.  بسددتم و چشدد  شدددا
.  دمشنی و رادین صداي.  کنم تماشا و خودم حقار  این از بیشتر نمیخواستم

 : گفت!  بزرگیه غم یه صداش ته کردم احساس
سي کار ندارم عاد  من - ستمزد بدون و ک  فیلمم خوب مد  این تو.  بذارم د

 ! بیرون برو زندگیم از همیشه واسه و بردار.  پولت اینم!  مرسي!  کردي
 دیدن.  نداشدتم و دیدنش طاقت.  میشدد دور ازم که شدنیدم و قدماش صدداي

 وت که رو کسي تنها!  باختم و رادین!  باختم راحت چه!  میشه دور ازم داره اینكه
.  نیدمش و ماشینش استار  صداي!  بودم باخته راحت و داشتم دوست زندگیم

شمام سمش لب زیر.  کردم باز دفعه یه و چ  سرسام سرعت با.  کردم تكرار و ا
مان مغزم تازه.  داد گاز آوري مت و دسددتم.  دادم پام به تكوني.  داد فر  سدد

 عروسددكي ماشددین اون ولي!  بگیرمش میخواسددتم انگار.  کردم دراز ماشددینش
 . تراول مشت یه و بودم مونده من.  بود رفته رادین!  بود زیاد خیلي سرعتش

 تراوال سددمت به.  کردم هق هق دوباره.  شددد سددرازیر ام گونه رو اشددكام دوباره
 هک و کیفم.  نشددمردمشددون حتي.  برداشددتمشددون زمین روي از تك تك.  رفتم
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 به دمشدد خیره دوباره.  گذاشددتم توش رو تراوال.  برداشددتم بود افتاده زمین روي
 ! میشد اینجوري باید!  بود حقم!  بود رفته رادین که راهي
 پنجم فصل
 پنجم فصل
 : گفتم و کردم جا جابه شونم روي و تلفن

 ! بگذره خوش بهت برو.  حرفیه چه این.  دلم عزیز نه -
 : گفت خط پشت از دوباره پریا

 . پیشم بیار رو آریا.  نمیرم -
 . ها میپره دکتر!  من خواهر برس قرار  به برو!  چي دیگه -

 : گفت و خندید معصومانه پریا
 . بیشتر چیزي نه.  هاست بچه دکتر فقط دکتر!  میزنیا حرفایي چه -

 : گفتم و خندیدم
 اسهو کلي دکتر.  عزیزم برو!  ما خواهر پیش گذاشته و دینش و دل حسابي که -

 ! کشیده نقشه امشب
 !؟ میكني چیكار رو آریا تو پس آخه -
 . بهت بگذره خوش.  نكن فكر اونش به تو -
صر تا نظر  اگه ولي!  خب خیلي -  مه رو آریا فوقش.  بگو بهم شد عوض ع
 ! میبرم خودم با

 : گفتم و گرفتم دست به و گوشي
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ست خبرا این از!  میگم برو - شه میكنیا تعریف برام و چي همه برام بعدا.  نی  با
 ؟

 : گفت و خندید دوباره
 . خانوم فضول باشه -

 : گفتم لب به لبخند
 . فعال -
 . خداحافظ -

شي ساش.  انداختم آریا تخت روي و گو  توي و کردم جمع روز سه براي و لبا
شتم اش کوله  هس براي که جایي میموند فقط.  بود تكمیل چي همه خب.  گذا
 ! باشه آریا پذیراي روز

ست به تلفن آریا تخت روي.  کردم فكر دوباره ستم د ش  از که پدرام و نیوشا.  ن
 هب نمیشددد رومم!  جاده به بودن زده و بودن کرده اسددتفاده تعطیلي روز سدده این

 شتندا دردسر کافي اندازه به خودشون ي بچه تا سه با.  بندازم رو آرمین و آیالر
 ! میشد اضافه بهشون هم آریا حاال. 

باره  ریاآ که بار یه همون!  نبودن خوبي ي گزینه هم نیما و نیلوفر کردم فكر دو
 کم چهب که بودن داده تنقال  بچه به انقدر!  بود کافي پیشددشددون بودم برده رو

 ! بشه خفه بود مونده
 از باید.  بودم کالفه.  بودن شددده سددوخت هام گزینه ي همه!  کردم فكر دوباره

ستفاده داده بهم که موقعیتي این  یكردیمم صحبت هم با تنهایي باید.  میكردم ا
 ! بود من براي موقعیت بزرگترین شب سه این. 
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 ریاآ که بودم نزده و آخر عدد هنوز گرفتم و اش شماره شك با.  برداشتم و تلفن
 : گفت و اومد سمتم به کنترلیش ماشین با
 !؟ خودم با ببرم اینم مامان -

گاهي.  کردم قطع و تلفن نداختم ماشددینش به ن  حتي هنوز"  گفتم خودم با ا
 !" بري کجا قراره که نیست معلوم

 : گفتم و زدم لبخندي جاش به ولي
 . برا  میذارمش باشه -

 : گفتم که میرفت داشت
 . بگو االن میخواي چي هر ؟ ماماني برداري نمیخواي اي دیگه چیز آریا -
 : گفت و بیرون دوید اتاق از
 . میگم باشه -

باره  تنها ولي ! نبود خوبي راه اینكه با!  بود راه تنها این.  افتاد تلفن به نگاهم دو
 کردم و کار این وقفه بدون و تند تند بار این گرفتم شماره دوباره!  بود ممكن راه
 . نشم پشیمون که
 . . . بددددد تا شش. . .  بوق تا پنج. . .  بوق تا چهار. . .  بوق تا سه

 ؟ بله -
 : گفتم و شدم جدي سریع!  نمیشد باورم!  داد جواب

 . سالم -
 ؟ شده چیزي -

 : گفتم سرد خودش مثل منم و دادم بیرون و نفسم!  نكرد سالمم حتي
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 !؟ بزنم زنگ بهت که بشه چیزي باید حتما نه -
 !؟ شده چیزیش آریا!  آره. . .  کنم فكر بذار -

صبي ستش بهانه نباید!  نیارم خودم روي به کردم سعي ولي!  شدم ع  ادممید د
 : گفتم!  کنه خراب و شب سه این ي برنامه که
.  ااونج ببرم رو آریا نمیتونم نیسددت خونه امشددب پریا!  نشددده چیزیش آریا -

 الرمآی!  میكنه چیكار بچه با که میدوني!  نیسددت امن زیاد جاش نیلوفرم پیش
شا!  کنه تحمل نمیتونه رو دیگه ي زلزله یه.  داره تا سه خودش  درامپ با هم نیو

 ! ببرم کجا باید رو آریا نمیدونم!  سفر رفتن
 

 : گفت سري سر و سریع
 بهت نمم و کني صحبت میخواي گفتي تو.  نیست مربوط من به دیگه ایناش -

صت س میتوني یا!  کني چیكار میخواي رو آریا نمیدونم دیگه!  دادم فر  تیشبفر
 ! میزنیم حرف اون جلوي اینكه یا جا یه

 چه معصددومم طفل ي بچه!  کنم دعوا یا بگم چیزي آریا جلوي نمیخواسددتم
 بي ابروهام! ؟ میدید و مادرش و پدر بحث و جر باید که بود کرده گ*ن*ا*هي

 : گفتم نشنوه آریا که طوري آروم خیلي صداي با.  بود رفته هم تو اراده
 هست توام ي بچه آریا! ؟ میكني لطف بهم داري مشكل این حل براي یعني -
 !؟ نرفته یاد  که و این! 

 : گفت یهو بعد کرد مكث یكم
 ! مامانم پیش ببرش -

 : گفتم پرید باال ابروهام
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 ! من از نه میاد خوشش زیاد آریا از نه که میدوني! ؟ مامانت -
 ! اونجا ببرش!  که نمیكشتش!  اشه نوه -
 ! نمیبرمش اونجا که معلومه -
 که همین!  کردم راهنماییت منم و خواسددتي حل راه تو!  نكن بحث من با -

 ! دارم کار من.  اونجا ببرش گفتم
 ! بزن بهش زنگ یه خود  حداقل!  داري کار همیشه -
 . فعال.  باشه -

 محكم و دندونام.  کرد قطع و گوشددي بدم و خداحافظیش جواب اینكه از قبل
شار هم رو ستم.  دادم ف  گفتم وار زمزمه خودم با.  رفت شكمم روي اراده بي د
 كيطفل! شددي بزرگ و کني رشددد که میكني پیدا اجازه یا میري بین از فردا یا" 

 ! " من ي بچه
 : گفت آریا اومدم بیرون اتاق از.  شدم بلند جام از
 ؟ پریا خاله پیش میرم امشب -

 تداش بور موهاي باباش خالف بر.  کشیدم بورش و خوشگل موهاي به دستي
ست و شماي فقط.  سفید پو شمای همون.  بود رفته پدرش به ایش قهوه چ  يچ

 : گفتم!  نمیدونه و قدرش اون االن که کارهایي!  کارها خیلي به کرد وادارم که
 . امشب نیست خونه پریا خاله.  عزیزم نه -
 ذرهمیگ خوش بهم کلي پسرا با.  جون آخ ؟ آیالر خاله پیش! ؟ میرم کجا پس -
. 

 ! ماماني ي خونه میري!  بري نمیتوني هم اونجا دلم عزیز نه -
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 : گفت!  داشت هم حق.  شد آویزون اش لوچه و لب
 ! ماماني پیش برم نمیخوام ولي -
 تاب حیاطشددون تو میري.  میخونن کتاب برا .  هسددت هم بابایي! ؟ چرا -

 ! بهت میگذره خوش خیلي.  میكني بازي
 خانوادم دوام خاطر به.  نبود اي چاره ولي.  بود آویزون لوچش و لب هنوزم

 ریاآ که باشده بار یه همین فقط که دادم قول خودم پیش.  میكردم و کار این باید
 . نداره دوست که میكنم کاري به مجبور رو

 : انداختم متن به نگاهي.  اومد در گوشیم اس ام اس صداي
 . اونجا ببرش!  گفتم مامان به -

 : گفتم و میز رو گذاشتم و گوشي بدم جواب اینكه بدون
 ! مامان شو حاضر آریا -
 دب توي که میدونسددتم!  بودم گرفته بدي ي دلشددوره باهاش شدددن رو روبه از

 ! نداشتم اي چاره ولي!  میذاره تموم سنگ رفتاري
صله شون ي فا شین با.  نبود زیاد ما ي خونه تا خون سیدیم اي دقیقه 10 ما .  ر

 تو رو آریا دسددت زدم و زنگ.  رفتم در جلوي.  بشدده پیاده که کردم آریا کمك
 آروم . بود شده زیر به سر و مظلوم چقدر.  انداختم بهش نگاهي.  گرفتم دستم
 : گفتم

 ؟ باشه ها نكني اذیت رو بابایي و ماماني -
 به . بود کرده سددرایت اونم به من نگراني و اسددترس انگار.  داد تكون سددر فقط
 ي ساله چند و چندین خدمتكار خانوم سهیال صداي!  بود ساکت عجیبي طرز

 : پیچید آیفون توي وثوق خانوم
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 ؟ بله -
 . آوردم رو آریا.  خانوم سهیال سالم -
 . کنین صبر لحظه چند بله -

شت و آیفون و گفت و این شت اي دیگه انتظار!  نزد تعارفم حتي!  گذا  اون!  مندا
 ! میگرفت دستور باال از هم خدا بنده

ستم  طي و بزرگ وثوق عمار  کل خانوم سهیال تا کنم صبر خیلي باید میدون
.  ادافت بود در پشددت که کسددي به نگاهم شددد باز در وقتي!  برسدده در به تا کنه

 من عوض در ولي.  کرد سددالم تفاو  بي و سددرد همیشدده مثل خانوم سددهیال
 : گفتم گرفتم سمتش به رو آریا کیف و کردم سالم بهش لب به لبخند

 خواب از قبل نره یادتون لطفا.  وثوق خانوم از کنین خواهي عذر من طرف از -
 ! بزنه و مسواکش آریا
 : گفت و انداخت بهم سردي نگاه

 ! میدن انجام بدونن صالح کاري هر خانوم خود -
 : گفتم دوباره!  کنم حفظ و لبخندم کردم سعي.  دادم فشار هم رو و دندونم

 . کنم آوري یاد خواستم.  میدونم -
ستم از و کیف شه خونه وارد آریا تا کرد تر باز و در و گرفت د  اهينگ یه آریا.  ب

 : گفتم لبخند با کرد من به
 . ماماني برو -

ضوح به و خانوم سهیال پوزخند  نم لفظ خاطر به.  زدم یخ.  دیدم لبش روي و
 ریاآ کوچیك دست خانوم سهیال.  برداشت جلو به قدمي آریا!  بود زده پوزخند
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 بست روم محكم و در خانوم سهیال.  کرد خداحافظي آریا گرفت دستش تو رو
 میومدم خونه این دم وقتي همیشدده!  داشددتم عاد  چند هر.  شددكسددت قلبم! 

 ! نمیشد نصیبم شكسته دل یه جز چیزي
 ریدخ باید خب.  کردم فكر یكمي.  رفتم ماشین سمت به و دادم بیرون و نفسم

ضیح یه و عالي شام یه.  میدیدم رو عالي شام یه تدارك.  میكردم  بولق قابل تو
 نشست لبام رو پوزخندي!  میشم مادر دارم من سورپرایز هم بعد!  من طرف از
!  هباشدد زده هیجان زیاد نمیتونه یكي این مقابل در العملش عكس میدونسددتم. 

 منه به مربوط که چیزي هر.  بشددده زده هیجان نمیتونه چیز هیچ مقابل در کال
 . بره بیرون ذهنم از افكار این تا دادم تكون و سددرم! ؟ داره حق!  منفوره براش

شب سابي باید.  بود عجیبي شباي شب سه این!  بود عجیبي شب ام  عيس ح
 دل. . .  و عشددقم دل. . .  و اون دل.  بیارم دسددت به و دلش دوباره تا.  میكردم

 . . . و رادین
***** 

شش برم - شهب خوب زندگیش شاید ؟ بریزم هم به اونم زندگي ؟ چي بگم پی  ا
 !؟ میگم دروغ!  باشه من از بهتر حداقل میتونه. 

 : گفت و زد پس و من سیگار دود دست با نیوشا
 !؟ کني ترك رو وامونده این نمیخواستي مگه!  و آشغال این کن خاموش -

ستادم بیرون و دودش و زدم سیگارم به عمیقي ُپك  خیره که حال همون در.  فر
 : گفتم میكردم نگاه دودا به خیره

 !؟ کي براي کنم ترك! ؟ چي که کنم ترك -
 . . . ناراحتي میدونم پریماه -
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 : گفتم و پریدم حرفش بین
 . بزنم حرف نمیخوام هم هیچي مورد در.  نیستم ناراحت -

 : گفت و کرد نگاهم یكم.  نگفت هیچي نیوشا
 یداپ ازش ردي یه که حاال.  بودي دنبالش عمر یه تو.  پریا دنبال بریم پاشددو -

ستي کردي ش  ماون شاید! ؟ میخوني یاس ي آیه انقدر ؟چرا ساختي غمبرك ن
 ! ببینه تورو بشه خوشحال

 ماضافی دنیا این تو من!  بدبختم آدم یه من ؟ میشه خوشحال من دیدن از کي -
 . نمیشه ناراحت کسي بمیرمم. 
 برمتمی زور به یا میاي خوش زبون با خود  یا.  نباف چرند انقدر پاشو بسه -
! 

 ؟ باشه داده و درست آدرس بار این معلوم کجا از اصال -
 : گفت و انداخت قدیمي ي برگه به نگاهي نیوشا

 اونم واقعا شاید!  داده بهت و درست آدرس بار این میكنم حس چرا نمیدونم -
 . شو حاضر پاشو.  نداره ضرر که زدنش سر.  دادنت بازي از پشیمونه

 . میام بشه ثابت تو به اینكه براي ولي!  میشیم ضایع میدونم که من -
 و خودم آینه تو.  شدددم بلند جا از و کردم خاموش جاسددیگاري توي و سددیگارم

 هام مژه.  داشددت خسددتگي حالت چشددمم.  بود افتضدداح ام قیافه.  کردم نگاه
شك نم هنوز شت ا ضع این با!  بود شده سفید و روح بي لبام.  دا  ااونج برم و
 ! که میكنه وحشت قیافم دیدن با کنم پیدا هم رو پریا اگه حتي
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 زبون با ایدش!  دیدنش برم قیافه این با نمیتونستم ولي نداشتم آرایش ي حوصله
شا به .  بود میدا هنوزم دلم تو ولي ندارم پریا کردن پیدا به امیدي که میگفتم نیو

ستم قلب ته از هنوزم ش شده عوض اگه حتي.  کنم پیدا رو پریا که میخوا .  هبا
 ! نباشه میكنم فكر من که چیزي اون اگه حتي

 : گفت دیدنم با نیوشا.  بودم کردن آرایش مشغول خونسرد و آروم خیلي
 ! بریم پاشو.  خوشگلي بابا بسه!  نداشتي و اومدن حس خوبه -

 بود گاهپرورش یه آدرس.  زدیم بیرون خونه از نیوشا با و پوشیدم سریع و لباسام
 بودم خوشحال هم.  هیجان هم داشتم دلهره هم.  بود شهر مرکز نزدیك تقریبا. 

 یه پریا میدادم احتمال.  بیفته قراره اتفاقي چه نمیدونسددتم!  زده وحشددت هم
 ولي . بگیرم ازش ردي یه اونجا بتونم من و باشه بوده پرورشگاه اون توي زماني
 پریا مورد در اطالعا  همه این کجا از مامان ؟ داشددت و آدرس کجا از مامان

 ؟ داشت
!  الكیه درسآ یه اینم که میرسددیدم نتیجه این به بیشددتر میكردم فكر این به وقتي
 . بود داده بهم دفعه اون که آدرسي مثل

 . میومد بیرون تا ها بچه صددداي و سددر.  کردیم پیدا و آدرس پرسددون پرسددون
 رامب و در پیر زن یه بعد لحظه چند.  گذاشدتم زنگ روي لرز و ترس با و دسدتم

 : گفت و کرد باز
 ؟ بله -
 : گفتم معلومه توش خوبي به دلهره داشتم حتم که صورتي با
 ؟ تو بیایم میتونیم -

 : گفت و کرد نیوشا و من به نگاهي
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 . بفرمایید -
كه بدون گاهي این ندازم نیوشدددا به ن خل رفتم ب یاط به ورود محض به.  دا  ح

شگاه ست آدرس که اینجاش تا.  رفت باال قلبم ضربان پرور  کنه اخد.  بوده در
 حساسا.  بود شده سست قدمام.  بود زده یخ دستام.  بگیرم پریا از ردي بتونم

ظه هر میكردم نه لح  لهپ به باالخره.  میرفتم جلو آروم آروم.  زمین بیفتم ممك
 به و دسددتم.  میرسددید اصددلي در به و میخورد پله تا 10.  رسددیدیم ورودي هاي
 امپاه میكردم احسدداس.  رفتم باال دسددتم کمك با.  گرفتم پله کنار هاي نرده

سترس انقدر.  بود مونده در به خیره نگاهم.  میره ضعف شتم ا  یمن حتي که دا
 و در چشددمم فقط.  ننداختم بودن محوطه توي که هایي بچه طرف به نگاهي
 . میدید

 داشت قرار روم به رو بزرگ سالن یه.  چرخید نگاهم شدم وارد و کردم باز و در
شت قرار تلویزیون مبلها روي به رو.  مبل عالمه یه با  به ور هم اتاق تا چند.  دا

سته کدوم هر در که بود روم شت رنگ طالیي پالکارداي اتاق باالي و بود ب .  دا
 پالکارداي روي چشددمم.  باال میرفت و میخورد پله دوباره هم سددالن انتهاي
 . موند ثابت مدیریت پالکارد روي باالخره.  چرخید رنگ طالیي
 . رفتم اتاق سمت به.  بردارم محكم و قدمام کردم سعي.  کردم مشت و دستم

 . زدم در به تقه تا چند.  شددنیدم سددرم پشددت رو نیوشددا قدماي صددداي باالخره
 : شنیدم داخل از رو زني صداي

 ؟ بفرمایید -
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 اتاق وارد.  بشه خارج خشك حالت اون از ام چهره کردم سعي.  کردم باز و در
 برداشت چشمش روي از و عینكش.  شد بلند جاش از من دیدن با زن.  شدم

 : گفت لبخند با و
 . داخل بفرمایید.  سالم -

 : گفتم و کردم باز هم از و لبام باالخره
 . سالم -

شا  به رو که مبلهایي روي زد تعارف به.  شدیم وارد دو هر.  کرد سالم هم نیو
 : گفت لبخندش همون با زن.  نشستیم بود میزش روي

 ؟ میاد بر دستم از کمكي چه -
 : دوختم زن به و چشمام دوباره و انداختم نیوشا به نگاهي

 . کنم اشپید میتونم اینجا گفتن بهم!  میگردم گمشده یه دنبال من حقیقتش -
 ؟ بوده پرورشگاه هاي بچه از ؟ میدونین و فامیلش و اسم -
ست سالي چند.  نمیدونم واال -  رو اینجا آدرس تازگي به.  کردیم گمش که ه

 . کنم پیداش میتونم گفتن و دادن بهم
 . خدمتم در بیاد بر دستم از کمكي اگه بگین و فامیل و اسم -

 : گفتم زده هیجان
 . فتوحي پریا -

 : گفت و رفت هم تو اخماش زن
 ؟ فتوحي پریا -
 . بله -
 ! نبوده و نیست پرورشگاه هاي بچه جز که فتوحي پریا ولي -
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 : گفتم رفتم وا
 . باشه شاید ؟ دفترتون تو کنین نگاه حاال میشه -

 : گفت و زد مهربوني لبخند
شگاه هاي بچه از پریا که اینه منظورم.  عزیزم نه - ست پرور  کار ااینج پریا.  نی

 ! میكنه
شمام !  من خداي! ؟ میكنه کار اینجا ؟ پریا.  گرفت ضربان قلبم.  شد گرد چ

 نم جاي به نیوشددا.  بود اومده بند زبونم.  نمیشدده باورم! ؟ کردم پیداش یعني
 : گفت

 ؟ ببینیمشون میتونیم -
 ؟ ندیدینش بود ها بچه با حیاط تو!  حتما بله -

 به هک صددایي با رفتم مدیر اتاق ي پنجره سدمت به و شددم بلند جام از سدریع
 : گفتم میومد در زور

 ؟ کدومه پریا -
 : گفت و وایساد کنارم.  اومد پنجره سمت به و شد بلند جاش از زن

 . کن نگاه و حیاط چپ سمت -
 کتاب مشددغول چادري یكي زن تا دو.  گردوندم سددمت همون به و چشددمام

 بازي ها بچه با داشدددت و بود مانتویي دیگه یكي و بود ها بچه براي خوندن
 : گفتم متحیر صدایي و لرزون لباي با.  میكرد

 ؟ کدومشونه پریا -
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 چشمام.  بدم تشخیص و اشون چهره نمیتونستم بود زیاد پنجره تا اشون فاصله
 : کردم نگاهشون و کردم ریز و
 . سرشه مشكي چادر که خانومي اون.  اوناهاش -

 رهباالخ. . .  باالخره!  من پریاي!  پریا.  بمونه باز تعجب از دهنم بود مونده کم
 دلم.  کنم ب*غ*لش میخواست دلم.  نشست اشك به چشمام.  بودمش دیده

 ارب این نمیشددد باورم! ؟ منه پریاي همون هنوزم ببینم.  کنم بوش میخواسددت
 . . . کنم پیدا رو پریا بودم تونسته بار این!  بود داده بهم و درست آدرس

سیمه.  شدم دور پنجره از سیري.  دویدم در سمت به سرا  به و آروم انقدر که م
 . برسم پریا به زودتر میخواست دلم.  میدویدم داشتم حاال بودم اومده زور

 وختمد پریا به ثانیه چند و نگاهم و وایسادم ها پله باالي.  گذشتم اصلي در از
 . دویدم سمتش به شتاب با بعد

 نگاهم من ولي.  شد کشیده سمتم به نگاها ي همه دویدم من که وضعي اون با
 نظر به تر معصددوم مشددكي چادر توي که بود معصددومي صددور  اون به فقط

سید  شده خانوم چقدر.  بود شده عوض چقدر.  بود خودش!  من پریاي.  میر
 ! بود

سیدم که قدمیش چند به سادم.  شد من متوجه تازه ر شم لحظه چند.  وای  تو چ
 بهم نگاهي.  بود شده گرد خوشگلش چشماي تعجب از.  کردم نگاهش چشم

 : گفت و انداخت
 ؟ خانوم شده چیزي -

 مآرزو به باالخره بدونم تا.  نیسددتم خواب بدونم تا بود کافي صدددداش همین
 : گفتم لب به لبخند.  کردم پیداش و رسیدم
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 ؟ میشناسي و من -
 : گفت و کرد فكر یكم.  رفت هم تو ابروهاش

 . نیاوردم جا به ببخشید -
 دوست چقدر. . .  رفتارش ، نگاهش ، صداش.  بود زده حلقه چشمام تو اشك

شتم شك ي حلقه که پریا!  کنم حس نزدیك از اینارو ي همه دا شمام تو و ا  چ
 : گفت و کرد نوازش و بازوم آروم دستش با دید

 ؟ خوبه حالتون ؟ اومده پیش مشكلي خانوم -
 دسددتش روي و دسددتم.  میداد بهم خوبي حس بازوم روي دسددتش حرار 
 : گفتم باروني چشماي همون با و گذاشتم

 . . . پریماهم من. . .  پریا -
شماش حرفم این با ستش.  شد گرد چ  زیر.  خورد ُسر بازوم روي از اراده بي د

 : کرد تكرار لب
 . . . پریماه -

 واضددح میخواسددت دلم.  زدم پس و اشددكام دسددت پشددت با.  دادم تكون سددر
 : گفتم!  چشمام تاري پشت از نه.  ببینمش

 . خواهر  ؟ یادته و من.  پریماه آره -
 باورم منم.  بودم شددوکه دیدنش از منم.  داشددت حق.  بود شددده شددوکه انگار

 مک.  بشم خیره بهش ها ساعت میخواست دلم.  باشم کرده پیداش که نمیشد
 لباش روي محوي لبخند.  شد باز هم از یخیش صور .  اومد خودش به کم

 خواسته خدا از منم کرد باز هم از و دستاش.  برداشت قدم سمتم به.  نشست
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 شا شونه روي و سرم داد فشار خودش به سفت و من.  رفتم فرو آغوشش توي
 : گفت گوشم کنار.  گذاشتم

 . . . پریماه. . .  خواهري -
سمم مدام.  میزد حرف بریده بریده  . بود بغض از پر صداش.  میكرد صدا و ا

یدا و گمشددددم خواهر.  نداشددتم اون از بهتر حالي منم  کم این.  بودم کرده پ
 ! نبود چیزي

 شده خیس گریه از صورتش.  انداخت بهم نگاهي.  کرد جدا خودش از و من
 : گفت حال همون تو.  بود

 ؟ خودتي کنم باور -
 : گفتم کنان گریه منم

 ؟ نیومدي سراغم چرا ؟ مد  همه این بودي کجا.  خودمم.  آره -
گار یدا و زندگیم حامي بزرگترین ان باره میخواسدددت دلم.  بودم کرده پ  هب دو

 و تكک باد به و جفتمون و میشددد خمار بابا که وقتي مثل.  ببرم پناه آغوشددش
 سددهم همیشدده.  مینداخت من جلوي و خودش همیشدده پریا.  میگرفت فحش

شتر بیراه و بد و کتك از اون شد آروم چي همه که هم وقتي.  بود بی  من انقدر می
شه.  بیاد بند ام گریه تا.  شم آروم تا میگرفت خودش ب*غ*ل تو و  تو هم همی

 . داشت و مادرم حكم برام کمش سن اون با.  میبرد خوابم ب*غ*لش
 : گفت و کرد نوازش و سرم.  رفتم فرو ب*غ*لش تو دوباره

 . دختر باش آروم.  عزیزم نكن گریه -
 : گفتم گوشش زیر همونجور

 . زیاد خیلي. . .  بود شده تنگ خیلي برا  دلم -
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 . عزیزم باش آروم.  همینطور منم -
ند من هق هق ولي مد نمي ب یدونم.  همینطور اونم.  او قدر نم  ب*غ*ل تو چ

 : شنیدم و پرورشگاه مدیر صداي که بودیم همدیگه
 ؟ میشناسي و ایشون.  جان پریا -

 و خندید گریه بین.  بود شددده قرمز چشددماش پریا.  شدددیم جدا هم از باالخره
 : گفت

 . بودم گفته ازش براتون.  خواهرم.  رسولي خانوم پریماهه -
 : گفت و انداخت بهم نگاهي متعجب رسولي خانوم

 ! عجیب چقدر.  سال همه این از بعد.  نمیشه باورم -
 : گفتم.  کردم نگاه پریا به و زدم لبخند

 . دارم حرف باها  کلي -
 : گفت و زد لبخند بهم اونم

 . من اتاق تو بریم بیا -
 : گفت رسولي خانوم به رو بعد

 ؟ برم من نداره اشكال -
 : گفت بود شوکه هنوز انگار که رسولي خانوم

 . هست ها بچه به حواسش گلناز.  برو.  عزیزم نه -
 یشمعرف پریا به.  افتادم نیوشددا یاد تازه.  داخل برد و گرفت و من دسددت پریا

 : گفتم بعد و کردم
 ؟ من پیش نمیاي یعني -
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 . برسي راه از بذار دختر گل -
 ؟ باشه.  من ي خونه تو.  من پیش بریم امشب -

 ناختمنمیش پا از سر.  باشه یعني این.  کرد باز و بست و چشماش لب به لبخند
 اراحتیمن کلي.  بود زندگیم اتفاق بهترین پریا کردن پیدا رادین ماجراي از بعد. 
نا  از یا مه.  نمیكردم فكرم بهش حتي.  بود شدددده طرف بر رادین جر  ي ه

 اومدیم یرونب پرورشگاه در از پریا و نیوشا با.  بود متینش رفتار و پریا به حواسم
ست کوچه سر.  ست یه و گرفتم درب شان البته.  من ي خونه سمت رفتیم را  یو

 لمد تا و باشددم راحت پریا با من میخواسددت که میفهمیدم.  شددد پیاده راه بین
 برم بود کرده وادار و من که همین.  بودم مدیونش چقدر.  بزنم حرف میخواد

 ! داشت ارزش دنیا ي اندازه برام.  بود اومده باهام که همین.  پریا دنبال
 احسددداس.  میزدیم هم به لبخند گاه گه.  بود پریا روي نگاهم مسددیر کل تو

ته گرمي به بینمون میكردم  دلم من ولي بود طبیعي خب.  نیسدددت گذشدد
 اشتنيد دوست و بود مهربون پریا البته.  باشه عالي بینمون چي همه میخواست

 ! معذبه میكردم احساس ولي. 
 : گفتم و انداختم مبل رو و کیفم.  شدیم خونه وارد

 ؟ نمیكني خفگي احساس.  بردار و چادر .  بشین بیا -
 : گفت لبخند با بعد و انداخت نگاه خونه به دقت و کنجكاوي با پریا

 ؟ خودته ي خونه ؟ کنم خفگي احساس باید چرا!  نه -
شپزخونه سمت به سریع شن و کتري زیر.  رفتم آ شت و شالم.  کردم رو  و مبردا
 : گفتم

 . نمیدن خونه تنها دختر به که میدوني!  زحمت و زور به!  کردمش اجاره -
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 : گفت و داد تكون سر
 . داري خوبي ي خونه -
 . جفتمونه ي خونه بعد به االن از -

 : گفت پریا
 ! پرورشگاهه من ي خونه ولي -
 !؟ من پیش بیاي نمیخواي یعني -

 : تگف سریع.  شدم ناراحت فهمید پریا.  بشینه اشك چشمم تو بود مونده کم
 چیكارا مد  این.  بگو برام خود  از بشددین بیا.  میزنیم حرف موردش در -

 ؟ کردي
 ودب سرش مقنعه هنوز ولي.  بود برداشته و چادرش.  نشستم کنارش مبل روي
 : گفتم

 . بیار در و مقنعت.  خودمونیم فقط.  خونه تو نمیاد کسي -
 از قبل.  من موهاي مثل درسددت.  بود خرمایي موهاش.  آورد در و اش مقنعه
 : گفتم.  بذارم روش واجور جور رنگاي اینكه

 ؟ میكردي چیكار ؟ بودي کجا. . .  بابا کار اون از بعد -
 . میلرزه تنم میفتم یادش هنوز که برام افتاد اتفاق انقدر -

 : اومد حرف به دوباره.  گرفت خودش به ناراحتي رنگ نگاهم
 اغيب قره علي اسم به یكي به فروخت و من جابر.  جابر به فروخت و من بابا -
ساس!   تر سخت همه از.  بود سخت خیلي!  دختر یه نه!  کاالم یه میكردم اح

 . . . بود کرده شروع خودم باباي و فروش و خرید این که بود این
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 : گفتم حرص با و دادم فشار هم رو و دندونام
 ! داد پس تقاصشم -

 روي لوفرنی اسم.  رفتم گوشي سمت به و گفتم ببخشیدي.  خورد زنگ گوشیم
 و تلفن.  رادین سددمت شددد کشددیده ذهنم دوباره.  میكرد خودنمایي گوشددیم
 : گفتم و برداشتم

 . نیلوفر سالم -
 : پیچید گوشم تو نیلوفر شاد همیشه صداي

 ؟ خوبي.  عزیزم سالم -
 ؟ چطوري تو.  مرسي -
 ؟ یهو رفتي کجا.  گذاشتیا قالمون خوب عید اول روز خانوم.  خوبم -

ست چیزي اون یعني.  افتاد جونم به تردید و شك  رفيح رادین یعني ؟ نمیدون
 : گفتم ؟ بود نزده

 ؟ حاال گذشت خوش.  نذاشتم قالتون بابا نه -
 اش خونه رفت زودم.  بود لك تو و ناراحت عجیب که رادین این.  نبود بد اي -
ستا  از یكي گفت.  نیاوردي دیگه بردي و پریماه گفتیم.   و شده دب حالش دو

 ؟ بهتره دوستت حال.  بري شدي مجبور
 اب.  نگفته بهشددون چیزي رادین که شدددد راحت خیالم کشددیدم عمیقي نفس

 : گفتم غم از پر صداي
 . عزیزم نیست بد -
 ! انگار کرده گیر پیشت دلش.  بیا راه خدا بنده رادین این با یكم -

 : گفتم بست نقش لبم روي پوزخندي.  خنده زیر زد
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 ! نمیخوره بهش!  بابا نه -
 . میشناسمش ساله چند باشه چي هر!  بپرس من از -
 ؟ نداره اشكال.  میزنم زنگ بهت بعدا من جون نیلوفر.  واال بگم چي -
ستم فقط.  برو.  عزیزم نه - سم و حالت میخوا  نگز آیالرم به کردي وقت.  بپر

 . فعال.  میشه خوشحال.  بزن
 . گلم فعال.  حتما -

 چند این توي!  داشتم مهمي کار باهاش.  اومد آیالر اسم.  کردم قطع و گوشي
 . . . میزدم زنگ بهش باید حتما روز

 کم يخیل میكردم احساس.  کرد مي بازي دستاش با داشت افتاد پریا به نگاهم
 ! من عكس بر!  خجالتیه و رو

 : گفتم و نشستم کنارش
 . میگفتي.  بود دوستم.  ببخشید -
 ؟ میگفتم چي.  میكنم خواهش -
 ؟ آوردي در پرورشگاه از سر چرا ؟ شد چي اون. . .  باغي قره.  مرده اون -

 : گفت و انداخت باال و هاش شونه
 و من.  بود خالفي جور همه اهل.  بود اعتیادش عیبش تنها!  نبود بدي مرد -

 یبمغر آدم یه ي خونه توي اینكه فكر.  بودم ترسددیده خیلي.  خودش پیش برد
 يیعن.  بود تنهایي مرد.  شددم کالفه میشددد باعث ندارم ازش شددناختي هیچ که

 زاده خواهر و خواهر تا چند.  بود خوب خیلي وضددعش.  میكرد زندگي تنها
 توي خانومي یه.  بودن مرده انگار مادرش و پدر.  بود پسددر تك ولي.  داشددت



 337 طالع ماه

 نم که میشددد باعث بیشددتر اون حرفاي!  بود بدجنسددي زن.  میكرد کار خونش
 و نم میگفت.  میگفت بود انتظارم در که عاقبتي و آخر از مدام.  بترسدم اونجا
 تو میندازه و من مد  یه بعد میگفت!  کنه اسددتفاده سددو  ازم که اونجا آورده

 فرار فكر.  موندم اش خونه توي استرس با شب 2.  بود سخت خیلي!  خیابون
 ! بخوره جم خونه تو از کسي نمیذاشتن بادیگارداش ولي.  بود زده سرم به

ضطرب قیافش ساس میكرد تعریف که اینارو.  بود شده م  داره قلبم میكردم اح
.  دنشدد متوجه ولي.  گذاشددتم دسددتش روي اراده بي و دسددتم!  میشدده پاره تیكه

 : گفتم آروم.  زمان همون به بود برگشته انگار
 ! نكن تعریف میكنه ناراحتت اگه -

شماش.  تفاو  بي و سرد.  کرد نگاهم شه چ سي هیچ.  بود شده اي شی  رو ح
 : گفت.  خوند توشون نمیشد

 . کشیدم بدبختي.  کشیدم عذاب مد  این من -
 کرد مكث ثانیه چند.  صورتش روي کشید و آورد بیرون دستم توي از و دستش

ساس.  سي هر از و مادرم و پدر و من از لحظه اون توي کردم اح  این توي که ک
.  دمبو بچه یه منم ؟ بود چي من گ*ن*ا*ه ولي!  متنفره داشددته نقش بدبختي

ست دلم شتم.  نگفتم چیزي ولي.  شك شه تر آروم گذا  دشخو به باالخره.  ب
 : گفت و پایین انداخت و دستش.  اومد

نه  *ج*ا*و*ز بهم میخواسدددت - یدم خونه توي!  ک یدو بالم.  م .  میكرد دن
 الح سر حسابي.  مواد با بود ساخته و خودش حسابي.  میزد قهقهه.  میخندید

 دگيزن خونش تو بچه دختر یه بود افتاده یادش تازه انگار روز دو از بعد.  بود
 تا.  سددوخت برام دلش خودش یا.  بود باهام خدا.  شددد چي نمیدونم.  میكنه



wWw.Roman4u.iR  338 

 

.  دکشدی ازم دسدت یهو.  میكردم التماس و میلرزیدم.  بودم رفته تختشدم روي
 هباالخر جا یه.  میكردم شكر خدارو.  نذاشت محل بهم دیگه.  بیرون رفت یهو

 . بودم خودم حال به خونه تو مد  یه.  نیومد طرفم دیگه!  بود رسددیده دادم به
ستم که بودم اي آینده از نگران هنوز ولي شه چجوري قراره نمیدون  هب کم کم!  ب

 مهربون و بود خوب وقتا بعضي.  کردم عاد  حضورش به کم کم.  اومد حرف
 مه وقتایي یه ولي!  میكرد بازي باهام.  میزدیم حرف.  میدیدیم فیلم هم با. 

 داره و جونم خدا میكردم احسددداس که میزد انقدر.  میزد و من.  بود عصددبي
 يول.  میشددددم متنفر ازش میكرد ناراحتم که زماني.  میومد بدم ازش!  میگیره

 کتكاش با مرور به.  دارم امن پناهگاه یه میكردم احسداس میشدد مهربون وقتي
 میكردم احساس.  میخوره جوش خودش و میشكنه استخونام میكردم احساس

 ! میكنم تجربه رو تدریجي مرگ دارم
شك شمام تو ا  رهخی نقطه یه به.  نبود من به نگاهش اون ولي.  بود زده حلقه چ
 : گفت دوباره.  میزد حرف و بود مونده

شه ولي - سته.  نبود بد هم همی  . بودم شده بزرگ کنارش.  بودم شده اش واب
 از االترب.  نداشت فرقي برام دیگه.  بشه نزدیك بهم کرد سعي هم دیگه بار چند

!  ودب نكرده پدرم که کاري.  بود داده خونه بهم اون!  نبود رنگي دیگه که سیاهي
.  زدمی کتكم اگه حتي.  میكرد توجه بهم اون ولي.  بودم اضددافي پدرم براي من

شش سالگي 12 تا!  میگفت بیراه و بد بهم اگه حتي  زمان!  سال سه.  بودم پی
 میخواد میگفت.  شده عوض بهم نگاهش اونم میكردم احساس.  نیست کمي
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 نم نداشتن چشم اطرافیانش!  بشه علني چي همه میخواد میگفت!  کنه صیغم
 . شده عاشقم میگفتن همشون.  ببینن و
 لرزون صددداي با دیدم چشددماش تو و اشددك ي حلقه تازه.  برگشددت سددمتم به

 : گفت
 نت میشه راضي مگه! ؟ کشت قصد به اونم ؟ میزنه و عشقش کسي مگه ولي -
 ؟ شبدت روحي ي شكنجه بار صد روزي میتونه مگه! ؟ ببینه و کبودش بدن و

 ؟ میتونه ؟ کنه تهدیدش که
شكم  لمقاب در که میفهمیدم تازه.  بود تلخ چقدر حرفاش.  بود شده سرازیر ا

شیده سختي چقدر.  بوده خوب زندگیم چقدر اون ستش!  ک  گرفتم محكم و د
 : گفتم و دستم تو
 ! اینه مهم!  شده تموم چي همه -

 : گفت و کرد نگاهم ثانیه چند
 یمزندون اش خونه انباري تو وقتي.  شد تموم تا کندم جون!  نشد تموم راحت -

 یسخ ترس از و خودم و بودم بچه وقتي.  نمیگرفت خبر ازم روز دو تا و میكرد
 ریدهخ فیلم یه.  بود شده مهربون خیلي شب یه.  نگذشت راحت اینا.  میكردم

 از شام.  بود خریده و عالقم مورد هاي خوراکي برام.  دیدیم نشستیم هم با بود
سابي.  بود گرفته بیرون سید بهم ح ستور.  ر س و خودم و حموم برم داد د  ابيح

 . میدادم انجام و میگفت که کارایي.  بودم شدددده اش برده مثل من.  کنم تمیز
 تنداشدد باهام کاري اینكه با.  میخوابیدم اون اتاق تو دیگه که بود وقتي چند
شم صداي از ولي سا سیدم نف شتم عجیبي ي دلهره یه مد  این کل.  میتر .  دا

مال له هر احت مالي ي حم یدادم رو احت كه.  م فاق اون منتظر این  بدتر بودم ات
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 مواد . خونه تو بود کرده بساط دوستاش با شب اون.  میریخت هم به و اعصابم
 جیغ صداي یهو.  بودم نشسته اتاق تو منم.  بودن شده توپ حسابي و کشیدن

 سرش باالي م*س*تخدمش.  صدا سمت رفتم.  پریدم جام از.  شنیدم داد و
سته چي همه.  صورتش تو میزد مدام.  بود شكم برام بود شده آه .  بود زده خ

شنیدم صداهارو  وشهگ یه حرکت بي.  شده آبي صورتش که میدیدم فقط.  نمی
.  اومدن هاش زاده خواهر.  شددد شددلوغ خونه یهو.  بودم کرده وحشددت.  افتاده
شه یه من ولي بودن آمد و رفت تو همه.  اورژانس به زدن زنگ ساده گو  بودم وای

شت سریع چي همه.  میكردم نگاهش خیره خیره و  تموم سریع چي همه!  گذ
 هم 40 به سددنش.  بود جوون.  مرده میگفتن.  کرده اوردوز میگفتن.  شدددد

 بود دهش دیر ولي داد نجاتش میشد میگفتن.  بود مرده راحت خیلي.  نمیرسید
 از و من کردن که کاري اولین.  شدن پوش سیاه همه!  کوتاه ساعت چند توي. 

! ؟ کجا ولي!  میرفتم باید!  نمیومد خوشددشددون ازم!  انداختن بیرون اش خونه
ساس سته بهش من!  نبود بدي مرد!  سینمه تو بزرگ غم یه میكردم اح  دهش واب

 . . . میمرد نباید!  بودم
 : گفتم.  دوباره شد ساکت

 ؟ رفتي کجا بعدش -
سولي خانوم - شون ي کوچه توي.  کرد پیدام ر سته خون ش ست.  بودم ن  منمیدون

ید جا با گاه تو خودش پیش برد.  دید و من اون.  برم ک  کرد کمكم.  پرورشدد
باره یدا و خودم دو ندم درس.  کنم پ جا.  خو  با کم کم.  میكردم کمكش اون
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 داشددتم کم کم.  اومدم بیرون عصددبي حالتاي اون از.  شددد بهتر حالم مشدداور
 ! دیدم و مامان که میشدم خوب

 : گفتم شد تا چهار چشمام حرفاش این با
 ؟ دیدیش کجا! ؟ مامان! ؟ چي -

 : گفت و انداخت باال و هاش شونه
 . پرورشگاه دم اومد -
 !؟ کي از -
 ! بود سالم 18 - 17 وقتي از.  میشه سالي چند -
 ؟ بود نگفته هیچي من به چرا پس. . .  پس -
 ! میگرفت پول ازم حتي بار یه وقت چند میومد!  نمیدونم -

 ! نمیشد باورم!  میزد بیرون حدقه از داشت دیگه چشمام
 ؟ گشتم دنبالت من چقدر نگفت ؟ پیشمون بیاي نگفت وقت هیچ -
.  دارمن میگفت بده تورو آدرس میگفتم چي هر.  میگشتم دنبالت داشتم منم -

فت نه از تو میگ نه خدا.  کردي فرار خو یدو  که امروز.  داشددتم حالي چه م
 ! دادن بهم رو دنیا انگار اصال دیدمت

 جفت!  بده بازیمون یعني.  بده بازیم مد  همه این مادرم.  نمیكردم باور هنوز
 ! بود باور قابل غیر!  و دختراش

***** 
 فتمیگ.  میكنه زندگي اونجا هاي بچه با میگفت.  پرورشددگاه برگشددت پریا
ست زندگیش و کار ي همه شیم تماس در هم با دیگه بود قرار ولي.  اونجا  . با

 مکرد احسددداس ولي بیام در تنهایي از و پیشددم بیاد میخواسدددت دلم اینكه با
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ست دیگه شاید!  تره راحت اینجوري شه اش خانواده نزدیك نمیخوا  هخانواد!  ب
سر همش که اي شته نرمال حالت به زندگیش تازه!  براش بود درد  من و بود برگ

 ولي . میشدم تنها دوباره اگه حتي.  بگیرم ازش و خوب زندگي این نمیخواستم
 میتونسددتم میكردم اراده وقت هر و کجاسددت میدونسددتم دیگه که بود این مهم

 ! ببینمش
سادم آینه جلوي شتم و کیفم و کردم سرم و شالم.  وای  یدند میرفتم باید.  بردا

 راواليت توش که پاکتي.  بودم گذاشددته قرار باهاش شدداپ کافي یه توي.  آیالر
 ي پنجره از مد  کل.  زدم بیرون خونه از و برداشددتم و بودم گذاشددته و رادین

شین ستم.  بودم شده خیره بیرون به ما  رانگا ولي.  شده تموم چي همه میدون
 تو که کسددي!  دادم دسددت از و یكي راحت انقدر که!  کنم باور نمیخواسددتم

 رگیرد احسدداسدداتم!  بشدده گاهم تكیه میتونه میكردم حس و بود متفاو  زندگیم
 سددردي آب مثل آخرش برخورد طرفي از ولي.  بود شددده گرش حمایت رفتار

 . بود شده ریخته شدیدم احساسا  روي که بود
 گوش به شدداید تا.  میكردم تموم و چي همه و میزدم آیالر با و آخرم حرف باید

 ماس به چیزي اواخر این حداقل که.  نبود پول خاطر به چي همه که برسه رادین
تار اون و خودش.  بود خودش فقط بود چي هر!  نبود فكرم تو مادیا   بي رف

 ! لعنتیش نقص
شین از سیر از یكم.  شدم پیاده ما  زود . بود ساعتم به نگاهم.  رفتم پیاده و م

سیده شه یه.  بود خلو  تقریبا.  شدم شاپ کافي وارد.  بودم ر ست گو ش  و من
.  ادمافت فالم یاد.  دادم سفارش قهوه.  داد دستم به رو منو گارسون.  شدم منتظر
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 اولین ! بود هم دعوایي چه!  دادم بیرون و نفسم!  بود افتاده توش بزرگ دعواي یه
 ! دعوامون آخرین و

 قرار آیالر با 4:30.  بود 4.  کردم نگاه و ساعتم دوباره.  کردم مزه مزه و ام قهوه
 ندازمب فنجونم ته به نگاهي که میشدم وسوسه داشتم.  شد تموم ام قهوه.  داشتم

ستام.  گرفتم و خودم جلوي ولي.  شتم میز روي و هم تو کردم قالب و د  . گذا
سون سي منتظر گفتم.  اومد دوباره گار ستم ک شه به و نگاهم.  ه  رونيبی ي شی

 ؟ بشه وارد رادین و شه باز در آیالر جاي به که میشد.  دوختم شاپ کافي
 ! بود ممكن غیر.  دادم بیرون افسوس حالت با و نفسم

 وت غم نمیدونم.  زدم لبخند منم.  اومد سددمتم به خندون.  رسددید آیالر باالخره
 نشست.  کردم ب*و*سي رو باهاش و شدم بلند جام از!  نه یا میخوند و نگاهم

 : گفت و
 !؟ هستم چي مدیون و قرار این -

 : گفتم و خندیدم
 ! ببینمت میخواست دلم -
 : گفت و انداخت باال و ابروش لنگه یه
 میخواست دلت که معلومه مداومت زنگاي از!  میگي راست که تو!  کلك آره -

 ! ببیني و من
 : گفتم و زدم تلخي لبخند

 . شرمنده نبود خوب حالم زیاد -
 ؟ دادي سفارش چیزي.  شرمنده دشمنت -
 . بده سفارش میخوري چیزي تو.  خوردم قهوه من -
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 : گفت و داد سفارش بستي آیالر
 ! میشنوم خب -

 رهباالخ ولي ؟ نه یا کنم اطمینان آیالر به که درسددته نمیدونسددتم.  بودم دل دو
 در بد فكر نمیخواسددتم.  میرسددوندم رادین دسددت به تراوالرو این جور یه باید

 داده بهش رو بدي فكر هر ي اجازه دروغام و رفتارم با که چند هر!  بكنه موردم
 ! بودم

 . رادین به بدي من طرف از رو امانتي یه میخوام راستش -
 ؟ بهش نمیدي خود  چرا -
 شددداید!  بهتره بدي تو!  شدددده پیچیده چي همه بینمون جورایي یه میدوني -

 ! ببینه و من باشه نداشته دوست
 : گفت آوردن و بستنیش

شنوي من از -  انقدر.  خودتون بین کنین حل و چي همه.  بده بهش خود  می
 ! بود خوب رابطتون من نظر به!  نكش عقب راحت

 . بود معمولي دوستي یه.  نبود میدیدین شماها که اونجوري ما ي رابطه -
 : گفت و خندید آیالر

 ! میدونم -
 !؟ میدوني -
 دختر دوسدت اهل زیاد که نیسدت آدمي.  میشدناسدم خوب و رادین من!  آره -

 هی طرف اصددال اینكه یا میكنه علني رو رابطه و جلو میاد کامل یا.  باشدده بازي
 ! هست رابطه این توي خاص چیز یه میگم من ولي!  نمیره دختر
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 اصلي رمقص.  بگیرم فاصله ازش که بهتره میكنم فكر.  نیست دیگه اي رابطه -
 . منم

 دتونهخو بین هسددت هم چي هر.  افتاده بینتون اتفاقي چه نمیدونم من ببین -
 و چي همه و بزن حرف باهاش.  هسددت هم منطقي.  خوبیه پسددر رادین ولي
 . کن حل

 ! مطمئنم.  نمیخواد اونم -
ست ي رابطه این.  میدوني خود  - شه دلیل این ولي!  شماها  هم ماها از نمی

 . ببینیمت بیا!  ها ببري
 : گفتم و زدم لبخند

 . میبینیم رو همدیگه میذاریم قرار.  باشه -
 ؟ میاي که نیلوفر عروسي براي-

 : گفتم دل دو
 ! بیام که باشه جالب نكنم فكر -
 . نشناختیش هنوز!  میكشتت نیلوفر!  چي دیگه -
 . موقع اون تا حاال -
 . دختر دیگست ماه یه -
شتم میز روي و آوردم در و پاکت کیفم توي از  دادم هلش آیالر سمت به.  گذا
 : گفتم و
 . رادین به بده و این -
 ؟ بگم چي بهش -
 . میدونه و چي همه خودش.  هیچي -
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 : گفت و گذاشت کیفش توي و پاکت
 . باشه -

***** 
 الف براي اینكه مگر.  بود شده کم ساناز با ارتباطم.  میگذشت هدف بي روزام
 میكردم يسع بین این.  بود شده قطع بیرون دنیاي با ارتباطم کال!  میومد پیشم
 از دوري هنوزم.  کنم پر و بود بینمون که هایي فاصله.  کنم بهتر پریا با و رابطم
سه بار چند.  بود سخت برام رادین سو  گزن یا.  بزنم سر بهش که بودم شده و
 ! نمیذاشت غرورم ي مونده ته ولي.  بگیرم خبر ازش جوري یه یا.  بزنم

 و مزیت این رادین شددناخت حداقل.  بودن کرده حفظ نیلوفر و آیالر با و رابطم
 . بودم کرده پیدا خوب دوست تا دو که داشت

 باید و ارمب و بند بي زندگي که میفهمیدم.  میذاشت تاثیر روم پریا افكار کم کم
ستم بار چند.  کنم عوض  فتمونج بعد ولي پریا با البته مامان سراغ برم میخوا

 ره که ؟ نكرده مادري حقمون در که ؟ بگیم بهش چي بریم.  میشدیم پشیمون
 پیش رو پریا حداقل چرا که میكردم تعجب! ؟ اونه دسدددت از میكشددیم چي

.  شددرایطیه چه تو میدونسددت اونكه.  داشددت خبر ازش که اون.  نیاورد خودش
 ؟ بود کرده پوك و مغزش مواد انقدر! ؟ بود ظالم انقدر

 زنگ مدام قبل روز چند از.  نیلوفر عروسددي روز و بود ماه اردیبهشددت اواسددط
 به ور رادین با میتونم نمیدونسددتم.  بودم دل دو هنوز ولي.  برم حتما که بود زده
 ؟ میكرد رفتاري بد باهام اگه ؟ چي میزد حرفي همه جلوي اگه! ؟ نه یا بشم رو
 فكر نرفت به و بترسم میشد باعث همینا ؟ داشتم و طاقتش ؟ میكرد خوردم اگه
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 رادین رفط قضیه این تو پریا اینكه با.  بودم کرده مشور  نیوشا و پریا با.  نكنم
ته و فت من قلبي احسددداسدددا  خاطر به ولي بود گرف  . ببینمش و برم میگ

ست شیدم زجري چه مد  این تو میدون ست.  ک  دوري و ناراحتم چقدر میدون
 . برم نداشتم تصمیم بازم وجود این با ولي.  سخته برام ازش

سي روز صبح  عو د رو نیوشا نزنه سرم به رفتن هواي وقت یه اینكه براي عرو
شو میگفت همش.  خونم کردم ستم خودم ولي.  برو پا س رفتنم که میدون  تدر

.  کردیم گرم و سددرمون یكم!  ببینه و من نمیخواد رادین بودم مطمئن.  نیسددت
 احوالپرسددي و سددالم از بعد زد زنگ گوشددیم به آیالر که بود 5 سدداعت طرفاي

 : گفت
 ؟ میري چجوري امشب -
 ؟ کجا -
 . نیلو عروسي! ؟ کجا -
 ! نمیام من آیالر -
 میایم آرمین و من باش حاضددر.  میكشددده و من نیلوفر نیاي تو!  چي دیگه -

 . بریم هم با دنبالت
 . برین شماها آیالر نه -
 ! دنبالت میام.  نخیر -
 ! بیام نمیتونم!  اصال دارم مهمون من آیالر -
 ؟ رادینه خاطر به -
 . نگو آرمین جلوي!  هیس -
 ! نمیشنوه و صدام.  بگیره دوش رفته آرمین -
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 ببینه و من نمیخواد دلش اون -
 بیا پاشو ؟ آخه میدوني کجا از تو -
 . همیش برابر دو ناراحتیم.  ندارم و طاقتش بگه بهم چیزي یه همه جلوي اگه -
شا هنوز! ؟ رادین - شناختی ست مالحظه بي انقدرم!  ن  زا حرفي هیچ هنوز.  نی

 ! برگردي که داره امید میكنم فكر!  نزده ماها به خودش و تو ي رابطه
 ! عزیزم زدي توهم -
 ونينمیت جایي دیگه!  فرصددته بهترین این!  نگیر جدي و من حرفاي تو حاال -

 . بود گفتن من از.  ببینیشا
 . میكنم و فكرام بازم حاال.  بیام ندارم تصمیم فعال آیالر نه -
صمیم زود اگه.  خب خیلي -  میریم 6 آرمین و من.  دنبالت بیایم بگو گرفتي ت
. 

 . فعال.  باشه -
 : گفت بود شنیده و حرفام ي همه که نیوشا.  کردم قطع و گوشي

 هک اینه آخرش خونه!  ببینیش که میزني بال بال داري ؟ چیه مرضدددت دختر -
یده فحش هت م گه ب نه از غیر!  دی تت ؟ ای گه!  که نمیكشدد  عمر آخر تا نري ا

 . میشي پشیمون
 . دلم دو.  نیو نمیدونم -
 . شو حاضر پاشو.  دلي دو بیخود -
 . نمیرم نه -



 349 طالع ماه

شا شغول.  نگفت چیزي دیگه و شد ساکت من قاطع حرف این با نیو  مفیل م
شته 6 از.  بود ساعت روي نگاهم مدام.  شدیم دیدن  به اي دلهره یه.  بود گذ
 آخه ولي!  میشدددم که میدونم.  میشدددم پشددیمون نمیرفتم اگه.  بود افتاده جونم

 ؟ رویي چه با ؟ برم چجوري
 : گفت و شد کالفه نیوشا دیگه 6:30 ساعت

سه - صوال و ادا این بري نمیخواي اگه!  نكن نگاه ساعت به انقدر ب  گهدی چیه ا
 ؟ میاري در
 ؟ کرد فكر رفتن به کي -
 ؟ میكني نگاه ساعت به انقدر چي واسه پس -
 ؟ ندارم و بهش کردن نگاه حق خودمه ي خونه ساعت -
 . ببینم پاشو.  نداري نخیر -
 ؟ کجا -

 : گفت میبردم اتاقم سمت به که همینجور.  کرد بلندم و گرفت و دستم
 . عروسي میري خوب هاي بچه عین و میشي حاضر میري -
 ؟ دیره ؟ االن دیگه -
 ! حاضري 7 تا.  بدو.  میكنم کمكت من ؟ داره چیكار شدن حاضر مگه -
 ؟ ساعته نیم -

 : گفت و نشوند آرایشم میز روي به رو و من نیوشا
 . نباشه حرف -

 دور و کرد صدداف و موهام ي همه.  شددد کار به دسددت نیوشددا.  کردم سددكو 
.  کنم منصددرفش داشددتم سددعي هنوزم.  رفت لباسددام کمد سددمت به.  ریخت
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سي برم که نمیكرد قبول عقلم هنوزم سي اونم.  عرو ست ترین نزدیك عرو  دو
شت.  نبود من حرفاي به گوشش نیوشا ولي!  رادین سام بین دا ش لبا  با.  تمیگ

 : گفت غر غر
 ؟ نداري آبرومند لباس یه.  نیست بیشتر متر نیم که لباسا  ي همه -

 : گفتم و کشیدم هم تو و اخمام
 ؟ لباسا این چشه مگه -
 بري چهپار متر نیم با پاشي زشته!  باشي خانومانه یكم میخوام!  جلفه زیادي -

 . مهموني
 : گفتم زدم کنارش و شدم بلند جام از
 بود ظرمن مد که لباسي باالخره و کردم جا جابه یكم و لباسام.  ببینم کنار برو -
 : گفتم و کشیدم بیرون و
 ! بزنه غر بلده همش!  لباس اینم.  بفرمایید -

 : گفت و خندید
 . چجوریه تنت تو ببینم بپوشش.  میگم خود  خاطر به -
 رنگ زا هم حریر یه.  بود بلند قدش ولي بود دکلته.  بود سدداده و بلند پیرهن یه

شت بود لیمویي که لباس خود  دمشپوشی.  بندازم هام شونه روي میتونستم دا
 : گفت و کرد بهم نگاهي نیوشا. 
 . شدي خوب -
 ؟ نیست ساده زیادي -
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 بینيب و رادین اونجا بري قراره فقط تو.  نیسددتي که یك درجه فامیل!  خوبه نه -
 . برگردي و
 ! بشم خوشگل که بپوشم چیزي یه حداقل.  ببخشیدا -
 . لباسه میاد بهت.  نزن جوش!  بابا خوشگلي -
 . بشین بیا -

 سرگل با و کرد جمع و موهام از قسمتي یه نیوشا.  صندلي روي نشستم دوباره
 : گفت و بست لباسم رنگ هم

 میزنم زنگ منم.  کن آرایش سددریع دیگه خود  فقط.  موها  از این خب -
 . برا  میگیرم ماشین آژانس

 ! بشم حاضر بذار -
 . میاد اونم شه تموم آرایشت تو تا -
 . آرایشم میكشه طول کلي -
 . نمیكشه طول زیادم کن ساده آرایش یه نخیر -

 : گفتم و کردم پوف.  رفت نیوشا
 ! میگه زور همش -

شغول سریع ستم دم که چي هر.  شدم آرایش م  سعي.  میزدم صورتم به بود د
 و زدم هم صددورتي رنگ کم رژ یه همه از آخر.  نكنم آرایش جیغ زیاد میكردم

 : گفتم.  بپوشم کرد کمكم و گرفت جلوم و مانتوم نیوشا.  شدم بلند
 ؟ برم نیست ضایع نیو -
 تدعوت خودش نیلوفر!  چه اون به اصال.  نیست ضایع نخیر ؟ دلي دو هنوزم -

 ! کرده
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 ! نگرانم -
 : گفت نیوشا اومد در صدا به خونه زنگ صداي

 . کن سر  و شالت بدو.  آژانسه -
سایلم و انداختم سرم رو و شالم.  رفت آیفون سمت به نیوشا شتم و و  با . بردا
ست که قدمایي و دلهره و ترس ش شد قرار.  رفتم در سمت به بود شده س  انیو
 راننده به و آدرس.  شدددم ماشددین سددوار.  برگردم و برم من تا بمونه من ي خونه
شتي به دادم و ام تكیه و گفتم شیدم عمیق نفس مدام.  صندلي پ  از ليو.  میك

 ! نمیشد کم نگرانیم و استرس
سي محل به چي هر شدیم تر نزدیك عرو  میكردم دعا!  میزد تر تند من قلب می

.  نداد جواب ولي.  زدم زنگ آیالر به سددریع.  نبینم و اون همه از اول حداقل
ستم شنوه و گوشیش صداي میدون  به و ردمک پر  کیفم تو کالفه و گوشي!  نمی

 ور راننده صدداي.  کرده عروسدي این راهي و من چرا که گفتم بیراه و بد نیوشدا
 : شنیدم

 . جاست همین کنم فكر خانوم -
 لرزون دسددتاي با و دادم قور  و دهنم آب!  زود چه ؟ رسددیدیم!  ریخت قلبم
سي.  شدم پیاده و دادم راننده به و پول  دمامق.  بود تهران از خارج باغ یه تو عرو

شتم آروم و ساده در کنار مرد تا چند.  بردا  خدا خدا کردم نگاه خوب.  بودن وای
شون رادین میكردم شه بین شتم دیگه قدم یه.  نبا  و بود شناآ نا مردا ي قیافه.  بردا

 . شد راحت خیالم.  نمیشناختمشون
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 وت برم کردن راهنماییم و گفتن آمد خوش بهم بودن در جلوي که مردي تا چند
شتم ورودي در از.   و زیر و من قلب آهنگ کوبش.  میومد آهنگ صداي.  گذ

 اصددلي در به و کردم رد و باغ.  بدم قدمام به و حواسددم کردم سددعي.  میكرد رو
 معیتج بین و نگاهم در جلوي از.  ببینم رو مهمونا تونستم تازه.  رسیدم سالن

.  بودم شددده گیج که بودن ر*ق*ص حال در همه و بود شددلوغ انقدر.  دوختم
 مشغول مانی با که کنم پیدا و نیلوفر ها ر*ق*صنده جمعیت بین از تونستم فقط

مه و بود ر*ق*ص یدن دورشددون وار دابره ه گاهم.  میچرخ ماي به و ن  آد
 لبمق آیالر دیدن با.  آیالر سرشم پشت و کردم پیدا و آرمین.  دوختم اطرافشون

 هک کمي افراد به نگاهم.  بودم نكرده پیدا و رادین هنوز ولي.  گرفت آروم یكم
 ینهسدد تو نفسددم.  دیدم و رادین باالخره.  افتاد نمیر*ق*صددیدن و بودن نشددسددته

 و كرف تو انگار.  بود دوخته بود دسددتش تو که لیواني به و نگاهش.  شددد حبس
شد باعث هم عروسدي صدداي و سدر و شدلوغي حتي.  بود خودش خیال  نمی

 ! بریزه هم به افكارش
 كهاین بدون.  آوردم در و ماه یه این تالفي!  سیر دل یه!  کردم نگاهش حسر  با

 ! کردم نگاهش میخورمش چشمام با دارم و اونجام من بدونه
 بخنده و کنه بلند و سرش شد باعث که گفت چیزي یه و رفت سمتش به آرمین

 شددد باعث و آورد خودم به و من زن یه صددداي.  شددد رو و زیر دوباره قلبم. 
 : بگیرم رادین از و نگاهم

 ! تو برو ؟ ایستادي اینجا چرا عزیزم -
 . میرم االن.  سالم -

 : گفت و زد بهم لبخندي زن
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 . کني عوض و لباست میتوني آخري اتاق تو -
 . ممنون -

 بود نشددسددته رادین که میزي سددمت به و نگاهم دوباره.  شددد رد کنارم از زن
ندم گاهم هراسددون.  نبود آرمین و رادین از خبري ولي.  گردو  اطراف به و ن

شون ولي چرخوندم شونم زن که اتاقي سمت به.  نكردم پیدا .  رفتم بود داده ن
 مطمئن قدماي با ولي.  بود بسته یخ دستام.  رفتم بیرون و کردم عوض و لباسام

 ور اولیه ي دلهره دیگه.  کردم مرتب شونم روي و شالم.  رفتم سالن سمت به
شتم  میتونستن نیوشا قول به ولي.  میترسیدم رادین برخورد از هنوزم البته.  ندا
 ! که بكشتم
 به سددریع.  میشددد جدا ها ر*ق*صددنده از داشددت.  کردم پیدا و آیالر باالخره
 : زدم صداش و رفتم سمتش

 آیالر -
 : گفت و برگشت سمتم به تعجب با صدام شنیدن با
 کلي نیلوفر!  شددددم خوشددحال چقدر واي ؟ دختر اومدي باالخره!  پریماه -

 ! ببینتت میشه خوشحال
 ؟ کجاست. . .  رادین -

 : گفت و چرخوند چشم سالن تو آیالر
 . بشینیم بریم بیا.  باشن جاها همین آرمین با باید -

ثل بال مطیع ي بره م تادم راه آیالر دن ند که میزي دور.  اف ظه چ  نرادی پیش لح
 ! نشستیم بود نشسته
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 : گفت و زد باد و خودش دستش با آیالر
 ! گرمه چقدر -
 . ر*ق*صه خاطر به -
 ؟ شدي اومدني شد چي -
 ! ببینم عروس لباس تو و نیلوفر میخواست دلم -

 : گفت و خندید
 ! بگو و اصلي دلیل!  بهانست که اینا -

 : گفتم و دادم بیرون و نفسم
 . بشم پشیمون نداشتم دوست.  میشدم پشیمون اومدم نمي اگه -
 کردي خوبي کار -

 : گفت بالفاصله بعد
 ! رادین و آرمین!  اوناهاشن -

شاره که سمتي به سریع شتم بود کرده ا شتن.  برگ .  ومدنمی ما میز سمت به دا
ست.  رفت باال قلبم ضربان دوباره  به و گرفتم رادین از و نگاهم.  نبود خودم د
ستام شخص انقدر!  رادینه!  ندیدي که هیوال ؟ پریماه چته.  دوختم د س مت  ته

ستاش جلوي که ست اگه!  نكنه ضایعت دو شي ضایع میخوا  تو روز همون ب
 هب باالخره.  شدددم تر آروم فكر این با!  میگفت دوسددتاش به و چي همه فشددم

 . رسیدن میزمون
 : گفت آیالر

 ! پریماه.  اینجاست کي ببینین ها بچه -
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.  شدددم بلند جام از اراده بي.  شددد دوخته من به زمان هم رادین و آرمین نگاه
 رادین ي شددده منقبض فكر حال عین در و متعجب ي قیافه به میكردم سددعي

 : گفت و زد لبخند آرمین.  نكنم نگاه
 یا عروسددي یه اینكه مگه!  عجب چه!  خانوم آشددنا امسددال دوسددت پارسددال -

 ! ببینیم رو شما ما بشه جشني
 ! بود ممكن غیر رادین ي خیره نگاه زیر ولي بزنم لبخند کردم سعي

 ؟ خوبین.  سالم -
 ؟ خوبین شما مرسي -
 . ممنون -

شتم بعد شم باهاش زیاد کردم سعي.  رادین سمت برگ شم تو چ شم چ  نهات.  ن
 : گفتم

 ! سالم -
 : گفت و کرد باز هم از و لباش رادین

 . اومدین خوش!  سالم -
ست من از تر طرف اون صندلي تا دو و گفت حرص با و اومدین خوش ش .  ن
ست آیالر کنار و انداخت رادین به متعجبي نگاه آرمین ش .  دش سنگین جو.  ن
 رومآ دستش با و بود دوخته میر*ق*صیدن وسط که گروهي به و چشمش رادین
 . بود گرفته ضرب میز روي
 اینجا تا که بدي اتفاق!  بود گذشددته خیر به!  دادم بیرون و ام شددده حبس نفس

 ! بود نیفتاده
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 : گفت رادین به رو آرمین
 ! حداقل بزن دست!  بزني بلدي که دست نیستي بلد ر*ق*ص -

ندیدن آیالر و خودش گار رادین ولي.  خ .  نبود آرمین حرفاي به گوشددش ان
.  ودنب نشسته جاشون سر باالخره نیلوفر و نیما گردوندم سالن وسط و چشمم

 : گفتیم رادین و من هم با زمان هم یهو.  میكردم سالم میرفتم باید
 ! نیلوفر پیش میرم من -
 ! نیما پیش میرم من -

 : گفت خنده با آیالر.  افتاد همدیگه چشم تو ثانیه چند نگاهمون
 ! تفاهم مرسي -

 با زمان هم رادینم شددددم بلند جام از کالفه کنم قطع و آیالر حرف اینكه براي
 : تگف آیالر که بشینم خواستم!  میشد اینجوري چرا!  بابا اي.  شد بلند من

 !؟ میكنین دست دست چرا.  دیگه برین -
 سددمت به و کرد من به و پشددتش انداختم غضددبناك رادیِن  ي قیافه به نگاهي
 و آیالر چشددماي جلوي شدددم مجبور ناچار منم.  رفت داماد و عروس جایگاه
 دهنم آب.  برسم بهش تا کرد شل و قدماش رادین.  برم سمت همون به آرمین

 بود دیگه سددمت یه به نگاهش که همینطور.  رفتم راه کنارش.  دادم قور  و
 : گفت

 ! شده تموم چي همه میكردم فكر ؟ اینجا اومدي چي براي -
 از پر و جدي.  بزنم حرف خودش مثل.  ندم دسددت از و غرورم کردم سددعي

 : گفتم!  غرور
 . کرد دعوتم نیلوفر -
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 تو و اشاخم.  ایستادم حرکت از لحظه یه.  ترسیدم.  برگشت سمتم به و ایستاد
 : گفت و کشید هم

 ؟ میري کنه دعوتت جایي هر کس هر -
 : گفتم و دادم فشار هم رو و دندونام

 نم ي اجازه نمیكنم فكر!  اومدم بود مهم برام نیلوفر!  نیسدددت مربوط تو به -
 ! باشه تو دست

 و من دوسددتاي دور!  برو میخواي هم جا هر.  ندارم کاري تو ي اجازه به من -
 ! بكش خط

 تمگف و کردم سرش نزدیك و سرم منم.  میگفت اینارو و بود آورده جلو و سرش
: 

ستاي - ستاي حاال تو دو ستن منم دو ستي!  ه شون تو و من اول از میخوا  جمع
 ! ندي راه

صبي نگاهش شمش ته ولي بود ع صي حس یه چ  و من که نگاهي یه.  بود خا
شته مهربون رادین همون یاد  دقت با حاال.  شد باز ابروهام گره.  مینداخت گذ

 : گفت و اومد حرف به دوباره.  میكردم نگاه و صورتش اجزاي تك تك
 ؟ کردي ثابت و برادریت پوال اون برگردوندن با کردي فكر نكنه -
 : گفتم اومدم بیرون خودم هواي و حال از
 !؟ چي -
 ! میدادي پسشون نباید!  بود الزحمت حق!  تراوال اون -

 : گفتم و دادم فشار هم به و دندونام
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 ؟ کنم چیكار حقشه االن میدوني -
 : گفت و زد پوزخندي

 ؟ چیكار -
 . نهمیك قضاو  کسي مورد در الكي که کسي صور  تو بزنم مشت یه اینكه -

نارش از و گفتم و این یدم.  گذشددتم ک بالم داره فهم یاد دن  بین از من ولي م
 یغج دیدنم با نیلوفر.  رسددوندم نیما و نیلوفر به و خودم و کردم باز راه جمعیت

 : گفت و کشید
 ! گفتما آیالر به هي!  میاي میدونستم ؟ اومدي باالخره -
 . شدي ناز چقدر.  عروسیت نیام میشد مگه.  عزیزم مرسي -
 . شدي ناز شمام.  مرسي -
 ! بودا الكیا تعریف اون از -

 : گفت و خندید
 . میاد بهت لیمویي رنگ میگم راست خدا به نه -
 . بشین خوشبخت ایشالله.  ممنون -
 . عزیزم مرسي -
ساد نیما کنار رادین گفتم تبریك هم نیما به .  فتگ گوشش کنار رو چیزي و وای

 يچ نیلوفر نمیفهمیدم اصددال.  بود اش شددده منقبض صددور  به حواسددم تمام
 نیم اینكه بدون و کشددید زدن حرف از دسدددت رادین باالخره!  میگه بهم داره

 همیشدده.  اومد سددراغم پشددیموني.  شددد گم جمعیت بین بندازه من به نگاهي
عد و میزدم و حرفم اول.  بودم طور همین یدم ب ید که میفهم با  يول!  میگفتم ن
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 کلنجار افكارم و خودم با مد  این تو انقدر.  بودم کالفه! ؟ نبود!  بود حقش
 ! شتمندا و پیشم دقیقه چند حرفاي کردن آنالیز ي حوصله دیگه که بودم رفته

 ایيج سالن ي گوشه از.  برگشتم میزمون سمت به و شدم جدا نیما و نیلوفر از
سم میزمون به تا رفتم بود تر خلو  که  و ودمب سالن چپ سمت من دقیقا.  بر

 غرق خودم براي.  میزدم دور و سالن باید واقع در.  سالن راست انتهاي میزمون
 . . . کشید و گرفت و دستم یكي که میزدم قدم داشتم افكارم توي
سي سمت به.  شدم هول شیده ک ستاي اول.  شدم ک  از که دیدم و مردونش د
 دبع و بود زده چنگ بازوم به بودم انداخته شونم و ها بازو روي که حریري روي

 من اشتد تقریبا.  رسید رادین عصباني صور  به و رفت تر باال نگاهم کم کم
شید خودش با و سي.  میك سش ک شتی بر قدم که جایي.  نبود ما به حوا  ممیدا

 : گفتم و اومدم خودم به یهو.  بود سالن ي نقطه ترین خلو 
 ؟ میري داري کجا -
 ! بكنم ا  کله تو و حرفم بتونم که جا یه -

 ! اومد نمي رادین به خشانت همه این
 : گفتم و آوردم زبون به اراده بي و فكرم

 ! باشي خشن انقدر نمیاد بهت -
 شددده راهرو یه وارد و خارج اصددلي سددالن از تقریبا.  کرد سددمتم به نگاهي نیم

 : گفت و کرد باز و اتاق یه در بودیم
 ! ندیدي و بودنم خشن تازه -
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 روي و حریر شددال.  بسددت و در.  کرد ول و دسددتم بعد اتاق تو داد هولم تقریبا
 : گفتم معمولي خیلي و کردم مرتب دستم

 !؟ امرتون -
 ؟ هستي چي معطل پس خب!  صورتم تو بزني اونجا میخواستي -
 و کوچیك حرف یه تحمل اونوقت میگي بهم میاد در دهنت از چي هر تو -

 ؟ نداري
 میرم جا هر! ؟ دیگه کنم چیكار باید! ؟ نبود بسددم دروغ همه اون! ؟ کوچیك -
 !؟ کردم اعتماد یكي به و کردم حماقت بیاد یادم که ؟ باشي تو
 یكي کن فكر! ؟ شددده مهم برا  دروغام انقدر چرا نیسددتم مهم برا  من اگه -

 جوش.  کردم بازي و همراهت نقش وقتي چند و زندگیت تو اومدم که بودم
 ؟ میزني چیو

شكل افكار  آخه دِ  -  هرش تو نمیتوني تو! ؟ نبودنه و بودن مهم به مگه!  داره م
 میدي و تاوانش جا یه!  میخوري و چوبش جا یه!  بگي دروغ همه به و بري راه

! 
 تورو غضددب و خشددم باید و افتادم روز این به که همین ؟ بودم نداده و تاوانش
 و مزد پس و افكارم ؟ بدم پس و چي منتظري دیگه ؟ نیسددت تاوان کنم تحمل

 : گفتم
شنوي ازم میخواي چي تو -  ینا.  برو و بگیر و راهت ؟ میگردي چي دنبال ؟ ب
 ! گفتم بهت هم دیگه بار یه و

 به نه.  باشددم ناراحت ازش اینكه خاطر به نه.  بشددم رد کنارش از میخواسددتم
 گاهن چشددمش تو دیگه نمیتونسددتم اینكه خاطر به.  ندم و جوابش اینكه خاطر
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 بدي درگیري.  برو زندگیم از بگم.  نداري اهمیتي برام بگم و بشددم خیره.  کنم
سم نباید طرفي از.  بود سا ستم!  میرفت لو اح سخره دیگه نمیخوا شم م  از.  ب

 ! کنم دورش خودم از و بزنم حرف و وایسم جلوش بود سخت دیگه طرف
 : گفت و وایساد جلوم

 اینكه یا میفهمم و چي همه من و میشه حل اتاق این توي چي همه امشب یا -
 . خودته با تصمیم.  نمیریم بیرون اتاق این از کال

 ظلم حقش در پریماه!  بدونه داشت حق.  بود مصمم.  شدم خیره چشماش تو
 ! بگو و چي همه!  بگو!  نكن

شتم شتم قدم چند.  کردم بهش و پ سیدم اتاق دیوار به تا بردا  به اهمنگ تازه.  ر
 چیده هم رو گوشدده یه صددندلي تا چند.  بود خالي نسددبتا اتاق یه.  افتاد اطرافم
 کردم باز دوباره و بسددتم و چشددمام لحظه چند.  دادم تكیه دیوار به.  بود شددده
 : گفتم

شه رو جریان اون اینكه از قبل.  گفتم دروغ بهت من - ستم ب  و چي همه میخوا
 ! بگم بهت

 ؟ نگفتي چرا -
 شدم مونپشی بعد ولي بگم میخواستم اونجا ؟ یادته باغ توي.  نتونستم چون -
 ! نه ای ببخشیم میتوني نمیدونستم!  میكني برخوردي چه نمیدونستم چون. 
 ؟ آره بدي ادامه دروغا  به دادي ترجیح -
 ودمخ به.  میرفتم کلنجار خودم با رستوران جلوي.  بگم کردم سعي بازم!  نه -

 ! نشد ولي بگم و چي همه داشتم دوست.  میگفتم وري دري
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 ؟ نشه که شد باعث چي -
 ! دیدم و مادرم بگم تو به بخوام اینكه از قبل -
 !؟ عجیبیه چیز این -
 من يمیدون نه تو.  اینه منم حرف!  عجیبه باشي من زندگي تو اگه!  عجیبه آره -

 ! داري ادعا کلي و میكني داوري پیش ولي!  دارم زندگي چه میدوني نه!  کیم
 ؟ باشم داشته نباید -
 ! کن بس!  حد این در نه ولي چرا -
 با زندگیم اتفاقا  ترین مهم از.  بودم صددادق تو با من! ؟ کنم بس باید چرا -

 . . . گفتم بهت مو به مو رو ترانه و خودم داستان.  کردم خبر 
 : پریدم حرفش بین

به یه به چرا! ؟ گفتي چرا - یت تو غری ندگ ماد ز گه! ؟ کردي اعت  و من م
 !؟ میشناختي

 : گفتم دوباره.  بود مونده من روي ما  چشماش.  کرد مكث
 !؟ بودم مهم برا  من مگه -

 : گفت و برداشت قدم چند عصبي.  کرد بهم و پشتش
 ؟ منه تقصیر بگي میخواي -
 ؟ بودم دوستت فقط من! ؟ چیه من به احساست بدونم میخوام!  نه -

 : گفت و زد نیشخندي
 ! بودي دوستم فقط که معلومه ؟ داشتي اي دیگه انتظار -

 : گفتم و کردم تر زبونم با و لبام.  دزدید ازم و نگاهش
 ! طرفت نیومدم پولت خاطر به من -
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 : گفت و کرد قالب اش سینه روي و دستاش
 ؟ حرفت به کنم اطمینان میتونم چجوري -
 روغد.  داشتم دوست و ماشینت!  میزنم و حرفم من!  نكني میتوني!  نمیدونم -

 ! نزدم تیغت وقت هیچ ولي جلو اومدم ماشددینت هواي به شدداید!  دیگه نمیگم
 ! نبودم کنم هاپولي و پولت اینكه فكر تو وقت هیچ

 : گفتم دوباره میكرد نگاهم فقط همونجور
 خرجم که میارم در انقدر ولي.  نباشه پام زیر ماشیني یا.  نباشم پولدار شاید -

 ! بگذره
 : گفت و اومد حرفم بین

 . . . 2 مزدا اون مگه -
 : گفتم سریع

 ! بود دوستم مال.  نبود من ماشین اون نه -
 : گفتم و پایین انداختم و سرم.  گرفتم ندیده.  زد پوزخند

شتم احترام بهت.  شدي محترم شخص یه برام کم کم -  زدن حرف از و میذا
 . . . ولي.  نبود خوب اولیم نیت شاید.  میبردم ل*ذ*  باها 

 : گفتم و کشیدم عمیق نفس
 گرفتار بعدش ولي شدم رابطه این وارد بد نیت با. . .  نبود بد نیتم بعدش ولي -

 . شدم
 : گفتم و آوردم باال و دستم سریع بگه چیزي اینكه از قبل

 ! بگم رو چیزي یه باید کني مسخرم دوباره اینكه از قبل -
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 : گفتم کرد نگاهم سكو  تو دوباره
 . . . قبل شد  به نه. . .  نیستم دیگه. . .  االن ولي. . .  شدم گرفتار -

 کردم خفه و سرم توي صداي!  میبافي هم به دروغ داري همش!  دروغه دروغه
شته ولي.  بزنم و حرفام ي بقیه بتونم شاید تا ستم از کالم ي ر .  بود تهرف در د

 : گفت آرومي به رادین
 ! بود منطقي حداقل.  کنم باور میتونم و حرفت این!  خوبه -

 هرفت شددلوارش جیب توي دسددتش.  بود شددده باز ابروهاش گره.  کردم نگاهش
صي حس یه صداش توي.  بود  مبهو  یكم.  قدیم رادین همون حس.  بود خا
 ! تر متعجب یكم!  تر
شت سابقه من - سي به ندا  که همیني!  بودم خودم همه جلوي!  بگم دروغ ک

 خیالي شددخصددیت یه!  گفتم الكي و چي همه تو به چرا نمیدونم ولي!  هسددتم
 ! باشم داشتم آرزو همیشه که چیزي.  ساختم

 : گفت و زد پوزخندي
 . نداشت اهمیت برا  اصال که منم زندگي -

 : کردم زمزمه لب زیر.  بستم و چشمام
 ! مهمه که معلومه!  مهمه چرا -
 ! میگي دروغ داري هنوزم -

 : زد فریاد دوم بار براي کالفه
 ! میگي دروغ بهم صورتم تو داري هنوزم لعنتي -
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.  بودم هترسید که بود بلند انقدر صداش گوشم سمت ببرم و دستام میخواستم
ستام ولي ست و حرکت بي د شماش تو نگاهم.  بود افتاده کنارم س  من . بود چ

 : گفتم من من با.  عصباني اون و میكردم نگاهش ملتمس
 . . . دروغ من -

 : گفت دوباره.  بزنم و حرفم نذاشت
 ديش گرفتارم میگي! ؟ بود مهم زندگیم میگي.  نزن حرفي هیچ!  نگو هیچي -
 ! نمیكردي فرضم احمق انقدر بود مهم اگه!  و چرندیاتت این کن جمع ؟
 . . . را -

 : گفت و گرفت چشمم جلوي و اش اشاره انگشت
سمم - سمم دیگه نمیخوام حتي!  نیاوردي آوردي و ا شنوم زبونت از و ا  دارم!  ب

باره بعد بگي و حقیقت که میدم فرصدددت بهت  مخورد به و خزعبال  این دو
 نمیخواي هنوزم!  نمایشددته ته!  آخره ي پرده اینجا دیگه ؟ بشدده چي که ؟ میدي

 ؟ بگي و راستش
 ! نمیكني باور تو.  میگم دارم که من -
ید و چي ؟ گذاشددتي هم اعتمادي دیگه -  جلوم دروغ ي الهه ؟ کنم باور با

 فرصت هنوزم ؟ بشي درك میخواي هنوزم ؟ بشي باور میخواي هنوزم!  وایساده
 ؟ میخواي

 مماس نمت با تنش تا بود مونده دیگه قدم یه.  میشد نزدیك بهم و میگفت اینارو
 و شناراحتی این باید چجوري نمیدونسددتم.  میزد تر تند قلبم.  وایسدداد.  بشدده
 ! کنم کنترل
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 . . . رادین ببین -
 ؟ نیار و اسمم دیگه نگفتم مگه -

 و مگوش کنار دست.  کوبید بودم داده تكیه بهش که دیواري به محكم و دستش
 : گفت فریاد با
 ؟ نگفتم یا گفتم -

 جلوگیري بدنم لرزش از کردم سددعي.  انداختم پایین و نگاهم.  کردم سددكو 
 : گفت دوباره.  انداختم پایین و سرم و دادم تكون سر.  کنم

 مانور جلوم دوباره اومدي ؟ بكشي رخم به و حماقتم دوباره که اینجا اومدي -
 راچ ؟ نمیداري بر سددرم از دسددت پس چرا ؟ حرفاتو بندازي یادم دوباره و بدي

 ؟ خود  زندگي دنبال نمیري
 : گفت دوباره.  بودم ساکت

 . بده جواب.  لعنتي سواله همه اینا -
 . . . گفت نیلوفر -
 ؟ ودب کرده!  بود  نكرده که مرگ به تهدید ؟ کرد دعوتت ؟ گفت چي نیلوفر -

 وت و بیاي شد رو  چجوري اصال ؟ آوردي باال گندي چه نمیدونستي خود 
 . میومدي نباید خود  تو ؟ کني نگاه من چشم

 بودم ردهک اشتباه.  میسوزوند و قلبم حرفاش!  بود نامردي.  گرفتم باال و نگاهم
 يول.  بود زده حلقه چشمام تو اشك ؟ میزد حرف بد باهام باید حد این تا ولي

 : کنم گیري جلو ریزشش از میكردم سعي
 ! کنه اذیتت اومدنم انقدر نمیكردم فكر -
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 ب*غ*لت میپرم ؟ میشم خوشحال میكردي فكر البد ؟ چرا ؟ نمیكردي فكر -
 ؟ شده تنگ برا  دلم چقدر میگم ؟

.  بیرون بود زده گردنش رگ.  بود عصددبانیت از.  بود شدددده قرمز چشددماش
.  کرد مكث.  دوختم چشددماش به و نگاهم.  بود شددده سددرخ یكم صددورتش

 زهنو.  نمیگرفتیم و نگاهمون کدوممون هیچ.  گذشددت ثانیه چند.  نزد حرفي
 . داشت عجیبي حال!  چشماش ولي.  بود خورده گره هاش ابرو

 . . . میخوام عذر. . .  مقصرم من. . .  متاسفم من -
 بین!  بزنم زار چشددماش جلوي نمیخواسددتم.  میشددد سددرازیر داشددت اشددكام
 سمت به.  شدم رد دستش زیر از و کردم خم و سرم.  بود کرده زندانیم دستاش

 تا نه حداقل.  نیاد در صدددام که گذاشددتم دهنم روي و دسددتم.  دویدم اتاق در
 . بودم رادین قدمي چند تو که وقتي

.  فتمر بودم آورده در و لباسام که اتاقي سمت به.  بستم محكم سرم پشت و در
 پس ؟ بود ناراحت رادین چقدر ندیدي مگه ؟ برم میخواستم واقعا!  میرفتم باید
 . االن همین.  برم باید
 ليو میرفتم.  شد سرازیر اشكام.  نشستم صندلي یه روي و شد سست هام زانو

ستم االن.  نه االن ستام بین و سرم.  شم آروم یكم میخوا  هام شقیقه.  گرفتم د
.  ودب شددده قرمز بینیم نوك.  وایسددادم اتاق قدي ي آینه مقابل.  میكشددید تیر

 دسددتمال.  بود کرده سددیاه و چشددمم زیر و بود ریخته گریه خاطر به ریملم
 تا دادم فشددار چشددمم روي محكم بار چند.  کشددیدم چشددمم زیر و برداشددتم

 تكک آدماي عین قیافم.  نكنم فكر دیگه رادین به کردم سددعي.  بیاد بند اشددكم
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 بد.  کردم تجدید و آرایشددم و آوردم در و آرایشددم لوازم کیف.  بود شددده خورده
شده  لبام روي و قرمزم رژ.  بودم اومده در روح بي حالت اون از حداقل.  بود ن

 . بودن شده رنگ بي زیادي.  کشیدم
سایلم و انداختم پایین و سرم آیالر دیدن با.  شد باز اتاق در لحظه همون  و و
 . کردم جمع

 ؟ یهو زد غیبت کجا -
 . بودم جاها همین هیچي -
 . شامه وقت.  سالن تو بریم بیا -
 . میام منم برو تو -
 . بریم هم با بیا خب -

 : گفتم و گرفتم باال باالخره و سرم
 . برو تو حاال میام -

 : گفت افتاد ام قیافه به نگاهش آیالر
 ؟ کردي گریه -

 : گفتم و خندیدم مصنوعي
 ؟ شدي دیوونه!  بابا نه -

 : گفت بود مشكوك نگاهش ولي.  نكرد اصرار دیگه
 . بریم بیا -

 یخوامم که بگم بهش نمیخواسددتم.  نكرد قبول بره تنهایي آیالر که کردم کار هر
 ونکش کشون و من اجبار به.  نداشتم پیچوندنش براي هم راهي طرفي از.  برم
 : گفتم باالخره.  کشید بیرون اتاق از
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 . برم میخوام من آیالر -
 : گفت شد خیره بهم ما 

 ؟ کجا -
 . خونه -
 ؟ چرا -
 . سالن تو برو تو.  نكن اصرار.  نیست مهم اونش -
 . میشه ناراحت نیلو -
 . رهبهت اینجوري.  باشه ناراحتي براي نباید دلیلي.  اومدم عروسیش که من -
 . . . را خاطر به -

 : گفتم و اومدم حرفش بین
 . برم میخوام خودم.  نیست کس هیچ خاطر به نه -
 ؟ باشه.  میریم هم با همه میدن و شام بیار طاقت دیگه ساعت نیم -

 . کشددید سددالن سددمت به و من آیالر دوباره که بودم موندن و رفتن بین دل دو
 ! برم که نمیخواست دلم خودمم رادین توهین همه اون با ولي بود عجیب
 اونجا پیش دقیقه چند تا رادین و من که اتاقي در که میگذشتیم راهرو از داشتیم

صبي و کالفه رادین.  شد باز بودیم  گفت رادین دیدن با آیالر.  زد بیرون ازش ع
: 

 ؟ تو کجایي -
 . خورد گره ابروهاش دوباره من دیدن با.  برگشت صدا سمت به رادین

 . دوخت آیالر به و دزدید من از و نگاهش
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 ؟ شده چي.  بودم جاها همین -
 تو ریمب بیا.  داشتم نگهش اصرار به من.  بره میخواست پریماه.  نشده چیزي -

 . سالن
 : گفت حرص با.  شد خیره من به دوباره نگاهش

 ! داشتي نگهشون که خوب چه -
شیمون.  رفت سالن سمت به جلوتر من به توجه بي بعد س.  شدم پ  تممیخوا

ستم دوباره ستاي تو از و د شم بیرون آیالر د سامل.  اتاق سمت برگردم و بك  و با
 شیدهک آیالر دنبال.  نمیداد فرمان مغزم انگار ولي.  خونه برگردم سریع و بپوشم
 روي نشددسددتم.  برد میز سددمت به و من آیالر.  گذاشددتم سددالن توي پا.  شدددم

ساس.  صندلي  رادین دنبال نگاهم.  نداره و وزنم تحمل دیگه پاهام میكردم اح
 متوجه تازه.  میره پدرام سددمت به که دیدمش عوض در.  نیومد میز سددر.  بود

 مگه حاال! ؟ داشددت اهمیتي چه.  بودم ندیده و پدرام شددب کل که بودم شددده
 ؟ زد سرم به گلي چه رادین دیدن
 ؟ واقعا بود حقم.  توهین همه این از.  بودم دلگیر واقعا.  دادم بیرون و نفسم
ضم میكردم سعي  امتنه لحظه چند آیالر ؟ بود شده مرگم چه.  بزنم پس و بغ

شت سته نفره 8 میز یه دور تنها.  گذا ش شیم.  بودم ن .  آوردم در کیفم تو از و گو
 : داد جواب بوق اولین با گرفتم رو نیوشا ي شماره

 ؟ اونجا هست خبرا چه -
 ! کن پیچم سوال بعد کنم سالم بذار -
 ؟ هست خبرا چه.  سالم!  بابا خب -
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 درانق میكنم احساس.  االن بكسم کیسه مثل!  کرد ضایعم حسابي.  هیچي -
 . شده کوفته تنم خورده بهم مشت

 !؟ زد  مگه -
 . زدم مثال!  نیوشا شو خفه -
 ؟ میگردي بر کي.  بود گویا مثالت چقدرم -
 . داشت نگهم.  بمون شام گفت آیالر ولي.  بیام االن میخواستم.  نمیدونم -
 ؟ هستي موندني ها حاال حاال پس -
 . چیه چاره دیگه آره -
 . خوابگاه برمیگردم من پس خب -
 ؟ نیست دیر االن -
 . میرسم میرم زود.  نه -
 . راحتي جور هر.  باشه -
 . خداحافظ -

!  زندگیش دنبال میرفت هم نیوشددا.  دادم بیرون و نفسددم.  کردم قطع و گوشددي
 کاش.  پیشددم میومد پریا کاش!  همیشددده مثل.  نبود منتظرم خونه کس هیچ

 برخورد صددمیمي و گرم باهام که درسددته.  میكرد قبولم خواهر عنوان به حداقل
 ! میزد موج اعتمادي بي رفتاراش تك تك تو ولي میكرد

 جووِن  پسر یه.  دوختم روم به رو به و نگاهم.  کرد پر  و حواسم مردي صداي
 : گفت بود من روي نگاهش.  بود وایساده میزمون کنار خوشتیپ

 ؟ نمیر*ق*صین شما ؟ بشینه گوشه یه ساکت انقدر و عروسي بیاد آدم -
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 : گفتم و زدم بهش مصنوعي لبخند.  نداشتم دیگه رو یكي این ي حوصله
 . راحتم جا همین.  ممنون.  نه -

!  کشددكه دیگه که هم اجازه.  نشددسددت روش و کشددید بیرون و کناریم صددندلي
 یشسیر پسراي دسته اون از!  چیه جنسش میدونستم.  بودم کرده گیري عجب

 پوفي!  کنن جذبش بیشددتر میتونن بدن گیر دختر یه به چي هر میكنن فكر که
 : اومد حرف به دوباره.  نگفتم هیچي و کردم

 ؟ شما و.  نیما فامیالي از.  هستم اردشیر من -
ست دلم سردیم کردم سعي ولي.  میز به بكوبم بار چند و سرش میخوا  و خون

 : گفتم و انداختم سمتش به نگاهي نیم.  کنم حفظ
 . هستم پریماه -

 : گفت و شد باز بناگوشش تا نیشش
 ! جان پریماه خوشبختم -

 و نگاهم ؟ نشددن فامیل نخورده چایي که بگیرن یاد میخواسددتن کي پسددرا این
 یه ونستمت فقط.  نبود ازش خبري ولي.  گشتم آیالر دنبال چشم با.  گرفتم ازش

شه ستش تو لیواني که ببینم و رادین گو  میكرد نگاه مانی و نیلوفر به خیره و بود د
 . نبود من به حواسش اصال و

 : اومد حرف به دوباره پسره
 ! ندیدمت قبال آخه ؟ فامیالیي از -
 . نیلوفرم دوستاي از.  نخیر -
 ؟ بر*ق*صیم یكم نمیاي.  داره خوبي دوستاي چه نیلوفر -

 : گفتم و دوختم بهش و نگاهم
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 . ترم راحت جا همین خیر -
ستي بلد ر*ق*ص نكنه ؟ چرا - شو.  میدم یاد  من نترس ؟ نی  نكن تنبلي.  پا
. 

 صدددداي! ؟ بر*ق*صددم نمیخوام که کنم فرو یارو این مخ تو چجوري بابا اي
 : پیچید گوشم تو رادین عصبي

 ! راحته جا همین گفت ؟ نشنیدي مگه -
 و کراواتش ؟ بود رسددونده میز به و خودش کي.  گردوندم سددمتش به و نگاهم

 با بيعص و خسته ي قیافه این چقدر.  میزد خسته اش قیافه.  بود کرده شل یكم
شیر.  بود جذاب برام شده شل کراوا  اون  سریع ولي.  بود کرده تعجب ارد

 : گفت
 . . . خواستم فقط نگفتم چیزي که من -

 : گفت عصبي دوباره رادین
 ! چاك به بزن!  بسه گفتي که چي هر -
 اردشددیر.  نبود خودش انگار ؟ بود شددده اینجوري امشددب چرا رادین!  خدا یا

شون که کردم شكر خدارو باز.  رفت و شد بلند میز سر از سریع  يدرگیر بین
 : فتگ و انداخت سمتم به نگاهي نیم رادین اردشیر رفتن از بعد.  نیومد پیش

 میشد هم اي دیگه کس هر مزاحم پسر یه اگه!  نكن خیالبافي خود  ذهن تو -
 . میكردم و برخورد همین من
 ! شد تر خراب.  بود که خراب آرزوهام کاخ.  شد دور میز از و گفت و این
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 کلي و دبو سالن وسط که بزرگي میز سمت به آیالر با.  رسید شام وقت باالخره
 تو همش.  نداشددتم اشددتها.  رفتیم میكرد خودنمایي روش رنگارنگ غذاهاي

 روي ناو وقتا بعضي و میدادم بهش و حق وقتا بعضي.  بودم رادین حرفاي فكر
 ! نمیدادم بهش حقي هیچ و میزد باال پریماهیم

شیدم خودم براي ساالد یكم شتم و ک  سالن دور تا دور و نگاهم.  جام سر برگ
 میكرد زمزمه دیگه پسددر تا چند و رادین گوش کنار رو چیزي پدرام.  چرخوندم

مه.  ندیدن ه گاه غذا میز به فقط رادین ولي میخ  بر قدم آروم آروم و میكرد ن
 : شنیدم و آیالر صداي.  میداشت

 ؟ نكشیدي غذا چرا -
 . ندارم اشتها -

 و المچنگ هدف بي.  نگفتن اي دیگه چیز جفتشون و نشست آیالر کنار آرمین
 به پسددر تا سدده همراه پدرام.  میكردم بازي باهاش و میكردم فرو سدداالدم توي

سرا.  اومدن میزمون سمت ستن آرمین کنار ترتیب به پ ش  دليصن یه فقط و ن
ضافه  اب اول.  اومد میز سمت به تر دیر رادین.  بود من کنار اونم که بود اومده ا

.  نشددسددت.  اومد سددمتش به ناچار بعد و کرد مكث خالي صددندلي تنها دیدن
 وجهج تیكه تا چند فقط.  بود نكشددیده هیچي اونم.  افتاد بشددقابش به نگاهم

شقابش توي سي این من.  بود ب سي.  بودم کرده زهر بهش رو عرو  نبهتری عرو
 ! بود دوستش

 : گفت من به رو پدرام
ستت اون پس - شا دو ست خانوم نیو !  نیاک معرفیش بود قرار اینكه مثل ؟ کجا

 ؟ زدي جا
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 : گفتم بست نقش لبم روي زورکي لبخند
 . موقعش به -

 کرده سددكو  که کسددایي تنها.  میزدن حرف هم با همه.  نزدم اي دیگه حرف
 . بودیم رادین و من بودن
 : گفتم و شدم بلند جا از سریع.  نكشید طول زیاد خوردنمون غذا

 . میرم بعدش و میكنم خداحافظي نیما آقا و نیلوفر از میرم من جون آیالر -
 : گفت آیالر.  کردم حس خودم رو لحظه یه و رادین ي خیره نگاه

 ؟ بریم خونشون تا نمیاي یعني -
 . خونه برم.  دیگه نه -
 ؟ میري چجوري تنهایي.  شب وقت این آخه -
 . میگیرم آژانس یه نیفتادم گیر که برهو  بیابون تو -
 . کن خداحافظي برو فعال!  خب خیلي -
 به و ردمک خداحافظي سریع.  بود شلوغ حسابي سرشون.  رفتم نیلوفر سمت به

مت  ازش بود نكرده صددبر حتي.  نبود رادین از خبري.  برگشددتم میز سدد
 شالم و مانتو.  کردم خداحافظي همه از و دادم بیرون و نفسم!  کنم خداحافظي

 برام خواسددتم و گفتم و آدرسددم.  رفتم باغ مدیریت دفتر سددمت به و پوشددیدم و
 نماشددی میخواسددتن خیلیاشددون.  بود مهمون از پر دفترشددون.  بگیرن ماشددین

 : گفت بعد و کرد صحبت تلفن با یكم دفتر مدیر.  بگیرن
شریف شما.  خانوم داره معطلي میگه - شته ت شین دا  بارهدو دیگه ربع یك.  با

 . میزنم زنگ
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 در سددمت به کم کم.  اومدم بیرون دفتر شددلوغ محیط از.  دادم تكون سددر
 لويج زدم قدم بار چند.  نبود ماشیني یا تاکسي از خبري هیچ.  رفتم خروجي

شكي دبلیو ام بي یه.  باغ در شه.  شد سبز جلوم م  ادینر.  اومد پایین اش شی
 : گفت هم تو اخماي با.  بود

 . شو سوار -
 : گفتم رفت هم تو اراده بي منم اخماي

 . میگیرم آژانس.  ممنون -
 : گفت و کشید عمیق نفس.  گردوند من مخالف سمت به و سرش

 تهران رهب میخواد اینجا از.  کیه نیست معلوم که آژانسي راننده با تنها دختر یه -
 ! میرسونمت من شو سوار ؟
 . نمیشم مزاحم که گفتم -

 ماشددین از.  شدددن رادین زدن حرف مانع و اومدن بیرون در از مهمون تا چند
 : گفت و اومد سمتم به.  شد پیاده

شب.  ندارم لجبازي ي حوصله.  نكن لجبازي - صابم رو زیادي ام .  بودي اع
 . میگم شو سوار

 شددما!  نمیرم اعصدددابتون رو اینم از بیشددتر.  میرم خودم میگم ؟ زوره مگه -
 ! بشم ماشینتون سوار ندارم قصد من ببرین تشریف

 که ونستمت باالخره ولي.  بود سختي کار.  نیفته بهش نگاهم تا برگردوندم و روم
 . نكنم نگاهش

 آبرو غریبه آدماي جلوي نمیخوام.  شددو سددوار االن همین.  نكن ناز من براي -
 . بشه ریزي
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 ! کنم باور و چي باید نمیدونسددتم.  بود مصددمم نگاهش.  سددمتش برگشددتم
 !؟ و االنش خدمتي خوش یا زد بهم که حرفایي

 ؟ میكني اصرار چرا.  تو هم ترم راحت من هم اینجوري -
 ! شو سوار -
 . نمیشم سوار من -
شي سوار چرا - شي سوار االنم همین.  می  رت باال من صداي اینكه از قبل.  می

 . بره
 یه.  دادم فشددار هم رو و دندونام.  کرد نگاه بهم منتظر و کرد باز و ماشددین در

 بود تهشكس دستش از قلبم قسمت یه ولي بره باهاش میخواست قلبم از قسمت
 : گفت دوباره.  کنه همراهیش نداشت دوست و
 ! شو سوار -

 در سمت به.  شم سوار میكرد وادارم که جوري یه!  بود تحكم صداش توي
 : گفتم لب زیر.  رفتم ماشین

 . راضي خود از -
 و نگاهم.  شد سوار و زد دور و ماشین خودشم و بست و در صندلي رو نشستم

 . دوختم بیرون به
 : پیچید ماشین تو داریوش صداي زد استار  اینكه محض به
 من خوشباورم چه بودي دونسته تو

 من پرپرم عشق از گفتي و شكفتي
 تاب بي یه گفتي تو هستي کي گفتم تا
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 یاب در که گفتي تو کو دلت گفتم تا
 عاشقتریني که ماه بر خوردي قسم

 تریني صادق تو عاشق جمع یك تو
 آشفت رو ماه رخ ابري لحظه همون

 گفت دروغ مبادا واي اي گفتم خود به
شتر سیري کل.  شد پخش آهنگ این بار ده از بی شتیمد رسیدیم تهران به که م  ا
 ضبط سمت به و دستم.  نیاوردم طاقت آخرش.  میدادیم گوش و آهنگ همین

 : گفتم سریع رفت هم تو اخماش.  افتاد بهم نگاهش.  کردم خاموشش و بردم
 . نیار در دیگه و آهنگ این صداي خدا تورو فقط!  رسید!  بود واضح پیامت -

 : گفت تمسخر با.  پرید باال ابروهاش
 ؟ برم کجا باید االن ؟ کجاست واقعیت ي خونه خب -
 ؟ بود بیشترم ي شكنجه من رسوندن از هدفت ي همه -
 ؟ بیني بد انقدر چرا -

 : گفت خودش دوباره.  ندادم بهش جوابي.  برگردوندم پنجره سمت به و سرم
 ؟ شمال ؟ غرب ؟ شرق ؟ مرکز ؟ جنوب ؟ برم وري کدوم نگفتي -
 . کنم محافظت خودم از که گفتم دروغ من -
 . نداره اهمیت چیزا ي بقیه برام!  خواستم و آدرس فقط من -
 تاداف کار به عقلم که وقتي از.  دنبالشم که ساله چند.  بودم خواهرم دنبال من -
 . گشتم دنبالش کردم حس و نبودش و
 ؟ بپیچم سمت کدوم -
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شت خبر ازش مد  این تمام مادرم -  مد  این تو.  نگفت هیچي بهم ولي دا
ستفاده جفتمون از.  میكرد گیري باج جفتمون از  در و موادش خرج که میكرد ا

 . بیاره
 : گفت دوباره من حرفاي به توجه بي
 ؟ برم م*س*تقیم باید هنوز -
.  نممیك زندگي تنها.  اینم من ولي میاد کالس بي نظر به!  فالگیریه شددغلم -

 . بسه من براي ولي.  نیست لوکس زیاد که اي خونه یه توي
 . نداره اهمیتي برام گفتم -

 کشددیدم سددمتش و خودم میروند فقط هم تو اخماي با.  نمیكرد نگاهمم حتي
 : گفتم دوباره.  نكردم بهش توجهي ولي افتاد پام روي از کیفم

 مادرمم از.  مرده پدرمم.  خوندم درس زور به دیپلمم تا.  ندارم تحصددیالتم -
 . نداشتم حسابي و درست خبر وقت هیچ

 ! برم شرق سمت باید کنم فكر -
 هم از هنوز.  نداره اعتماد منم به حتي اون ولي.  کردم پیدا باالخره و خواهرم -

قدر حتي.  خودمو زندگي منم و داره و خودش زندگي اون.  جداییم  و من ان
 . بگه بهم و مشكالتش و دال درد که نمیدونه قابل

 . نمیخوره دردم به میگي داري که چیزایي این!  کن بس پریماه -
نارو.  بهشددون کن گوش.  میخوره درد  به چرا - هت ای ته ب  . قبال بودم نگف

 . بشناسي رو واقعي پریماه میخوام
 ؟ بشه چي که -
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گه که - لت و فكر تو.  نكني توهین بهم دی یا .  ندوني زن تیغ و دزد و من خ
 . نكردم تو با رو کارا این چون.  نیستم چون

ستش شمي از اینكه بدون.  نگفت هیچي و کوبید فرمون روي و د  هلحظ که خ
 : دادم ادامه بترسم میشد بیشتر وجودش تو لحظه به
 تمنمیخواسدد!  تو احتمالي حرفاي برابر در.  کنم دفاع خودم از که گفتم دروغ -
ستم.  بخندي بهم زندگیم شنیدن با  ندگيز شرایطي چه تو دارم بدوني نمیخوا

 . میكنم
 ! پریماه کن بس -

قدر و اسددمم نگ خوش چ  خاطر به صدددداش وقتي حتي.  میكرد صددددا آه
 : گفتم دوباره.  بود شده بم حد از بیش عصبانیت

صادف باهام بار دو تو -  حتي.  انگار نه انگار ولي دیدي و من بار دو.  کردي ت
 . دیدي و من که نیومد یاد  بعدشم

 : گفتم دوباره.  برگشت طرفم به متعجب
 بودم گفته بهت که اي کوچه توي!  نكن نگاهم متعجب اینجور!  دیدي آره -

 يدید ؟ نمیاد یاد .  کني تصادف باهام بود نزدیك بار دو.  اونجاست ام خونه
 ! نمیاد یادتم حتي.  گفتم
 : گفتم و کشیدم عمیق نفس

 . بگیرم فال براش تا من پیش میومد مامانت -
 !؟ من مامان-
 وت که بود عجیب برام.  گرفتم فال براش عكسدددت رو از بار یه!  تو مامان آره -

 . کردم تصادف بار دو باهاش من که باشي هموني
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 : گفت و زد پوزخند دوباره
 . میكردم فكر که بود چیزي اون از تر شده حساب ا  نقشه پس -

 : گفتم و انداختم پایین و سرم
 شددده باعث اجتماعیتم موقعیت خب.  مورد  در بودم شددده کنجكاو فقط -

 . بشم جذب سمتت بیشتر بود
سره این ببینم بذار.  مفت گنجشك و مفت سنگ گفتي توام -  یا میخوره گول پ
 ! نه
 ! بدي گوش نمیخواي تو -
 ! میكني بدترش حرفا  با لحظه هر.  نمیخوام گفتم که اول از.  نمیخوام نه -

 . نبود که زور.  بشنوه نمیخواست اون.  نگفتم هیچي.  کردم سكو 
 ؟ برم باید طرف کدوم از -

 روي حد آخرین تا و پاش.  بود خلو  خیابونا.  گفتم بهش و آدرس لب زیر
 . میروند آور سرسام و بود گذاشته گاز

 : گفتم کردم باز و ماشین در.  کرد ترمز.  خونه جلوي رسیدیم
 . دوم ي طبقه.  همینجاست خونم.  رسوندیم که مرسي -
 ! رسوندمت بودن وقت دیر خاطر به فقط من.  نداره ربطي من به -

 : گفتم و دادم تكون سر
 . میخوام معذر  کردم اذیتت اگه.  ممنون حال هر به -

شمام تو.  گرفت باال و سرش صبانیتي با.  شد خیره چ  رفاشح توي هنوز که ع
 : گفت بود معلوم
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 ! نبینمت دیگه امیدوارم -
 و شدم پیاده ماشین از سریع.  شد کلید هم رو دندونام!  سوختم حرفش این با
 یگارس و بود وایساده در کنار پاییني طبقه ي همسایه.  دویدم خونه در سمت به

شید صف آورده گیر وقت اینم.  میك  و ترف کنار در جلوي از دیدنم با!  شبي ن
 صددداي.  بترکه بغضددم جلوش میترسددیدم.  دادم و جوابش زور به.  کرد سددالم

 تو سددریع و خودم.  رفت بیرون کوچه از و داد گاز که شددنیدم و رادین ماشددین
 و کلید میخواسددتم.  وایسددادم خونه جلوي.  رفتم باال ها پله از.  انداختم خونه

 مکیف احمقم چقدر.  زدم پیشددونیم به محكم.  نبود همراهم کیفم ولي.  بردارم
 رزی از.  دیوار به بكوبونم و سددرم میخواسددت دلم.  ماشددینش تو گذاشددتم جا و

 حواس خاطر به.  برداشددتم و یدك کلید بود خونه در کنار که تزئیني گلدون
 کالفه . نمونم در پشت تا میذاشتم گلدون زیر رو خونه یدك کلید همیشه پرتیم

ید حاال.  کردم باز و در گه که این ؟ میگرفتم ازش و کیفم چجوري با  دی
 ! بگم آیالر به میتونستم!  ببینه و من نمیخواست

 فكر هیچي به و بدم لم حموم وان توي میخواسدددت دلم.  بسددتم محكم و در
 میخواست آرامش دلم.  بود شده زخمي روحم کافي ي اندازه به امشب.  نكنم

. . .  کنم باز و چشددمام نتونم دیگه که انقدر. . .  گریه صددبح تا. . .  گریه و
 . . . میشدم تنبیه باید. . .  بود حقم.  کنم تنبیه و خودم داشتم دوست

 باز و گلسددرم.  انداختم اتاق کف همینجور و آوردم در و شددالم بودم حال بي
 لخت کامل اینكه بدون.  آوردم در تنم از و لباسددم.  ریخت دورم موهام.  کردم
.  بود شدددن پر حال در وان.  کردم باز و آب شددیر.  رفتم حموم سددمت به بشددم
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شتم توش و پام آروم ستم.  گذا ش  پر لب به لب.  وان به دادم و ام تكیه آروم و ن
 . بود شده آب

شمام ستم ثانیه چند و چ ست از براي و چي من.  ب شتم دادن د  هک بود کي ؟ دا
شه ناراحت نبودم شد تنگ برام دلش کي ؟ ب شا ؟ پریا ؟ مادرم ؟ می  ادینر ؟ نیو

شا شاید.  زدم پوزخندي ؟ شد ناراحت نیو شد تنگ دلش پریا شاید.  می .  می
ستم که نمیفهمید حتي مادرم شحال شاید ؟ رادین.  نی شد خو  ردنام انقدر.  می

 ؟ بشه خوشحال که بود
.  دادم گوش.  دوختم حموم تو هاي کاشددي به و چشددمم.  دادم بیرون و نفسددم

 دو و دسددتام.  اي خنده صددداي نه.  حرفي نه.  هیاهویي نه.  بود آروم جا همه
 ويت ي قفسدده به بعد ثانیه چند.  افتاد زالل آب به نگاهم.  گذاشددتم وان طرف
 توجهي.  بیرون ریخت بود وان تو که آبي از یكم.  شددددم بلند جام از.  حموم
 نزدیك.  بود خیس حموم کف.  رفتم قفسدده سددمت به ب*ر*ه*ن*ه پا.  نكردم

ستم سریع.  بخورم لیز بود سه در.  نیفتم تا گرفتم دیوار به و د .  کردم باز ور قف
 . کشیدم دراز.  وان سمت برگشتم دوباره.  برداشتم و میخواستم که چیزي

 کس هیچ!  نداشددت سددندیت کس هیچ براي حرفم.  میكردم پوچي احسدداس
 توي من میدونسددت که اون حتي.  خواهرم حتي!  کنه اعتماد بهم نمیتونسددت

 . نداشت اعتماد بهم بازم ولي.  نداشتم تقصیري سختش ي گذشته
 وت که جایي.  رفت تر دور جایي یه نگاهم.  دادم بیرون دوباره و نفسددم!  رادین

 و من میخواسددت.  ناراحتش نگاه.  عروسددي به برگشددت.  نبود حموم تو یا وان
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 كنهن اعتماد داشت حق!  کردم ناراحتش چقدر بفهمونه بهم میخواست.  بكوبه
 ! زن تیغ بگه بهم داشت حق.  کشیدم نقشه براش بگه داشت حق.  بهم

 ؟ رسمب چي به که میكنم زندگي دارم.  پوچي زندگي چه.  بستم دوباره و پلكام
 دیگه کس که منم.  نمیخواد و من که رادین ؟ میگذرونم رو روزا فقط ؟ کي به

 حروم اکسددیژن فقط دارم دنیا این تو.  ندارم که هم دلخوشددي.  نمیخوام رو اي
 . نمیاد بر دستم از کاري هیچ!  میكنم
 اغذشک.  بود دستم تو که جسمي به برگشت.  حموم تو برگشت حواسم دوباره

سم به نگاه.  کردم باز و ستم تو که فلزي ج  نجمدم تنم تو خون.  انداختم بود د
.  نبود خودم دسددت جسددمم اختیار انگار.  بودم خیال و بهت توي.  بود شددده
 . بود کرده روي زیاده امشب رادین شاید
 سددقف به و چشددمام.  بخشددیده و من که میگفت بار آخرین براي حداقل کاش

 . شده سست تنم میكردم احساس.  میلرزید دستم.  دوختم
 ستمد ؟ کنم تموم و چي همه میخواستم ؟ میكردم فكر این به داشتم واقعا یعني

سم.  شد شل انگشتام.  لرزید ستم از فلزي ج .  افتاد زمین روي و خورد ُسر د
 وت که کاري از ترس.  بود ترس از.  افتاده لرزش به بدنم تمام کردم احسددداس

گذشدددت فكرم یدونسددتم.  می یده رنگم م بام لرزش متوجه.  پر  فكم.  بودم ل
 . میلرزید

 شمردم ذهنم تو.  بردم فرو آب زیر و سرم یهو و گذاشتم وان طرف دو و دستام
 پنج به زور به ؟ بود کم نفسددم انقدر چرا. . .  چهار. . .  سدده. . .  دو. . .  یك. 

.  زدم کنار صددورتم توي از و موهام.  گرفتم نفس.  آوردم باال و سددرم.  رسددید
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باره  میكني فكر چي به داري.  افتاد بود وان کنار که فلزي جسددم به نگاهم دو
 ؟ احمق
 نفس. . .  پنج. . .  چهار. . .  سه. . .  دو. . .  یك.  آب زیر بردم و سرم دوباره

 مسر میخواست دلم ؟ میشد خفه کسي اینجوري.  نیومدم باال ولي.  آوردم کم
سه.  باال برو. . .  سه. . .  دو. . .  یك.  شمردم دوباره.  نه ولي.  بیارم باال و  ب

 . . . نداري کارم این جرا  تو. . .  نیستي کاره این تو.  پریماه
 نگاهم رد دوباره.  دارم جرا  خیلي.  دارم که میبندم شرط.  آوردم باال و سرم
سه.  افتاد فلزي تیغ روي سو سه. . .  دارمش بر شدم و سو  و چي همه شدم و
 . . . باید. . .  میشد تموم باید. . .  کنم تموم
 این ؟ االن ؟ بود کي.  خورد زنگ خونم تلفن کنم دراز و دسددتم اینكه از قبل

 ؟ داشت چیكار من با ؟ شب وقت
 . نمیزد حرف.  بود شده مزاحمم پیش شب دو که اوني مثل.  بود مزاحم حتما
 وبارهد.  بود خودش حتما.  بود کرده قطع بعد.  میشنیدم و نفساش صداي فقط

ستم  يا عرضه بي انقدر چرا.  پریماه کن تمومش.  کردم دراز تیغ سمت به و د
 ؟ میشدده پوش سددیاه برا  کي بمیري تو اگه ؟ بدي دسددت از که داري چي ؟

 ! زندگي این از و خود  کن خالص
 به دسددتم دوباره.  برداشددتمش زمین روي از.  کشددیدم تیغ سددمت به و خودم
 زنداني هی بودم شنیده قبال.  باشم مصمم باید بار این نه ولي.  بود افتاده لرزش

شي تیغ با شم.  بود خورده تیغارو اون ولي.  کرده خودک  ناو مثل من!  شد چند
 . نداشتم جرا 
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.  کردم جا به جا راسددتم دسددت تو و تیغ.  گذاشددتم وان ي لبه و چپم دسددت
 خونه میومد شب وقت این کي!  بود توهم.  میاد خونه در صداي کردم احساس

 !؟ من ي
باره .  مکن تمومش میتونسددتم ولي.  بودم ترسددیده.  تیغ به دادم و حواسددم دو

نه قا یدونسددتم.  کارم بود احم ید ولي م  رگم روي و تیغ.  میكردم تمومش با
شتم ستم با.  گذا  یه ودب کافي.  لرزوند و تنم تیغ سرماي.  بود شده مماس پو

 . . . بود کافي.  شه تموم چي همه و بدم فشار
 !؟ پریماه -

 ؟ مرگه از قبل عالئم اینا نكنه ؟ میكرد صدددام کي ؟ بود کي ي مردونه صددداي
 الصخ و خود  و بزن پریماه. . .  فشار یكم فقط.  تیغ به دادم و تمرکزم دوباره

 . . . کن
 : گفت تر نزدیك صدا

 !؟ پریماه -
 اراده بي دسددتم.  بود رادین صددداي صدددا.  شدددم هول.  بود نگراني از پر صدددا
 هب ما  ولي.  بزنم صداش میخواستم.  گرفت و وجودم تمام درد.  خورد تكون
ستم از که قرمزي خون  حس رو بدي سوزش.  بودم شده خیره بود افتاده راه د
 شادي. . .  بود رادین صداي. . .  غم. . .  ناراحتي. . .  سوزش. . .  درد.  کردم
ست. . .  ستم حتي. . .  بودم شده حال بي و س  امپلك. . .  کنم صداش نمیتون

. . .  شددد قرمز خون از پر وان که دیدم آخر ي لحظه.  میشددد بسددته داشددت
. .  دمبو شجاع دیدي. . .  تونستم دیدي.  نشست لبم روي اراده بي نیشخندي

 : رادین متحیر و بلند فریاد هم بعد شنیدم و حموم در شدن باز صداي. 
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 . . . ددددددددددددددددماه پدددددددددددددددریددددددد -
 حرکت یه.  میشددد گم گوشددم تو رادین صددداي.  میشددد بسددته کم کم چشددمام

 مه. . .  افتاد دسددتم از که تیغي و میومد سددمتم به که قدمایي.  میدیدم آهسددته
 . . . ندید رو جایي دیگه هم چشمام تیغ افتادن با زمان

***** 
 تار چشددمام.  بودم کرده گیر خال  توي انگار. . .  میشددنیدم گنگ صددداهاي

 : میگفت فریاد با که مردي صداي. . .  دادم تشخیص و زرد نور.  میدید
 . . . اومد هوش به -

ستم. . .  میومد خوابم هنوز  اطرافم و دور دوباره ؟ بودم مرده. . .  کجام نمیدون
 تن به سددفید روپوش که دیدم رو کسددي مه از اي هاله توي. . .  شددد سددكو 

.  . بخوره گره هم تو ابروهام شد باعث که دستم توي سوزشي بعد. . .  داشت
. 

جام. . .  تیغ. . .  حموم. . .  درد. . .  سددوزش گه ؟ ک  از درد این پس ُمردم ا
ست شت چي همه ؟ کجا ضح دا شد وا  حفیفي ي ناله. . .  کردم باز و لبم.  می

. . .  کالفه. . .  عصددبي. . .  دیدم و رادین بازم نیمه پلكاي بین از. . .  کردم
 ؟ چرا دیگه اون ؟ بود ُمرده رادینم
 و سك دوباره. . .  میشد بسته دوباره پلكام. . .  درد دوباره. . .  سوزش دوباره

 . . . تاریكي دوباره. . . 
***** 
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 دل تو . بود گنگ صداش ولي.  میزد حرف باهام یكي.  میشد بسته و باز پلكام
 ونتك.  نمیدادم تشددخیص اطرافم و دور و هیچي.  بودیم رفته فرو شددب سددیاه

 بي . بخوابم بازم داشتم دوست.  بود باهام لعنتي سوزش اون هنوزم.  میخوردم
 . . . بستم و چشمام دوباره.  بودم سست و حال

***** 
شو شو. . .  پریماه پا . .  میومد خوابم هنوز. . .  بود سنگین چقدر پلكام. . .  پا

شاري.  شد باز. . .  آوردم پلكام به ف شنایي رد. . .  ن شت از رو رو س پلك پ  تهب
 لكامپ پشددت به نور رد یه فقط و بود سددكو  جا همه. . .  بگیرم میتونسددتم هم

 . . . میخورد
سته و باز بار چند سختي به. . .  شد باز پلكام کردم سعي دوباره  تا ردمک اش ب
. .  . افتاد اتاق رنگ کرم هاي دیواري کاغذ به نگاهم. . .  بره بین از دیدم تاري

 . . . بود اي قهوه و کرم از تلفیقي که شیكي ي پرده به بعد
ستم چجوري ؟ ام زنده ؟ کجام من ست اراده بي ؟ بفهمم و این میتون ستم د  را

. . .  بودم زنده. . .  کردم لمس و خودم.  گذاشددتم صددورتم روي و آوردم باال و
 زیر که نرمي بالش به. . .  رنگ کرم تختي رو به. . .  شدددم خیره اتاق به دوباره

 . . . بودم خوابیده روش که راحتي و گرم تخت به. . .  بود سرم
سم. . .  بود نورگیري اتاق چرخید نگاهم دوباره  اهو ؟ نورگیر کردم جمع و حوا
.  حموم وان تو. . .  بود شب. . .  نور. . .  شد فعال مغزم تازه انگار. . .  روشنه

 !؟ کجاست اینجا. . .  تیغ. . .  خودم ي خونه. . 
ست به تكوني اراده بي شید تیر دادم چپم د .  مکرد جمع درد از و صورتم! میك

 . . . بود شده پانسمان.  دوختم بهش و نگاهم
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 ! چیدم هم کنار و دیشب کل پازل قطعا  مثل. . .  بستم و چشمام لحظه چند
 صداي واقعا!  شدم هول.  شنیدم و رادین صداي بعد.  گذاشتم رگم روي و تیغ

یدم خواب ؟یعني بود خودش ید با نه ؟ نم یه خواب!  با یده!؟ چ .  بودمش د
 . بدم فشار رگم روي محكم و تیغ شد باعث همون.  بود کرده دستپاچم همون

 ؟ کجام االن پس. . .  بودم م*س*تاصل.  کردم باز و چشمام
 نداشت کراوا !  بود تنش مهموني لباساي همون.  شد وارد رادین.  شد باز در
 یكم و بود باز سددفیدش ي مردونه پیراهن هاي دکمه.  نبود کت از هم خبري. 
 ارشددلو.  بود باال آرنجش تا و بود زده تا آسددتیناشددم.  بود معلوم اش سددینه از

شكي شماي دیدن با.  بود پاش م  و آورد لب به لبخندي شد متعجب من باز چ
 : گفت

 ؟ شدي بیدار باالخره -
 : گفت و نشست تخت کنار.  کردم نگاهش مبهو  و ما  فقط ؟ باالخره

 ! خوابي خوش چقدر -
 لعنت!  شدم زنده و بودم مرده شاید ؟ بودم نمرده مگه! ؟ خواب میگه هي چرا

!  تيبدبخ تو چقدر!  نداري هم بمیري اینكه شانس حتي پریماه!  شانس این به
با یعني. . .  بودم مرده که من!  نه ولي . . .  بود اومده اون. . .  بودم مرده تقری
ستم.  رفت هم تو اخمام. . .  بود داده نجاتم اون  هب لبام ولي بگم چیزي میخوا
 ! افتضاحه قیافمم داشتم حتم. . .  بود خشك گلوم. . .  بود شده دوخته هم

 : اومد حرف به دوباره رادین
 . بخوري بیارم چیزي یه برم کن صبر -



 391 طالع ماه

 رادین ولي ؟ بده و سددواالم جواب کي بره اگه. . .  نره که بگیرمش میخواسددتم
 بار چند.  کردم بسددته و باز سددختي به و دهنم.  دادم قور  و دهنم آب.  رفت

 نهرادی ي خونه اینجا یعني. . .  بزنم حرف باهاش بتونم تا کردم صاف و صدام
 !؟
شماي با  سیني یه با دوباره رادین که میكردم نگاه و اطراف اومده در حدقه از چ

شكوك. . .  بود عجیب لبخنداش این.  زد لبخند دوباره.  شد اتاق وارد .  بود م
. . 
صت از بودي خواب وقتي - ستفاده فر .  ریدمخ جیگر برا  بیرون رفتم کردم ا

 . بیداري دیدم که بودم برگشته تازه
 : گفت و گذاشت پام روي رو سیني کردم نگاهش

 . بخور - -
 ! دیشددب با تفاو  همه این!  مهربوني همه این!  نزدیكي همه این.  بودم کالفه
 : گفت.  بزنه حلقه چشمم تو که میرفت اشك

 . دیگه بخور ؟ هستي چي منتظر -
ستم و داغم و دردناك پلكاي.  دادم قور  دوباره و دهنم آب شك قطره یه ب  از ا

شمام شمام.  پایین ریخت چ  هب نگاهي.  شد محو رادین لبخند.  کردم باز و چ
گاه ناخود و دستش کرد گریونم صور   عقب کشیدم و سرم سریع.  کرد دراز آ

 . پایین انداخت و کرد مشت و دستش.  شد گیریم کناره متوجه. 
 : گفتم میومد در زور به که صدایي با
 ؟ کجاست اینجا -
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 امچشددم تو.  رفت راه یكم.  کرد جیبش تو و دسددتش.  شددد بلند تخت کنار از
 : گفت نمیكرد نگاه

 ! من ي خونه -
 : کشیدم هم تو و اخمام

 ؟ اینجا آوردیم چرا ؟ ببینیم نمیخواي نگفتي مگه -
 : گفت و داد بیرون کالفه و نفسش.  کرد نگاهم

ست خوب حالت االن تو.  میزنیم حرف موردش در بعدا -  بخور غذا یكم.  نی
. 

 هب اونم بودم کرده پیدا نجا .  بودم کالفه و ناراحت.  کردم نگاه بهش غیظ با
 هل پام روي از و سیني راستم دست با!  محل بي خروس ؟ رادین ؟ کي دست

 حرکتي رادین.  تخت پایین ریخت غذاها و ظروف کل بدي صددداي با.  دادم
گاهم فقط.  نكرد هم اخم حتي.  نكرد  تو زدم زل منم.  خیره و جدي.  کرد ن

 . بود خورده گره هم به ابروهام ولي چشماش
 : گفت و شكست و سكو  رادین

 ! بیارم غذا بازم برا  میرم -
ستور ؟ نمیزد داد چرا.  شدم تر کالفه ست ؟ نمیكرد توبیخ ؟ نمیداد د  زا خوا

 : بزنم حرف بلند بتونم تا کردم جمع و نیروم تمام که بره بیرون اتاق
 ؟ اینجا آوردي و من چرا -
 ! غذا اول -
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 ي خونه برم میخوام اصددال!  میكنم باهاش و کار همین بیاري غذا بازم اگه -
 . خودم

 به رادین . افتاد بیمارسددتان لباسدداي به نگاهم زدم کنار روم از رو پتو فكر این با
 : گفت و اومد سمتم

 . نكن لجبازي انقدر بخواب.  نیومده جا حالت کامل هنوز -
ستم.  میكردم مقابله باهاش ولي میرفت گیج سرم س ي خونه تو نمیخوا  که يک
 بدنم کنار عاریه عضددو یه مثل چپم دسددت!  بمونم نداره و دیدنم چشددم حتي
.  بودم تهنشس تقریبا.  بذارمشون پایین تخت از تا کردم کج و پاهام.  بود افتاده
 : اومد دوباره رادین صداي.  بشه کمتر گیجم سر تا کردم مكث یكم

 بري؟ جایي میتوني تنها مگه اصال ؟ بري میخواي کجا -
 : گفتم وار زمزمه

 . برم باید!  نداره ربطي هیچ تو به -
 . . . بشین لحظه چند -

 : زدم فریاد نیروم تمام با.  دوختم چشماش توي عصبي و چشمام
 . نیار در و مهربون آدماي اداي!  بسه!  نمیخوام -

!  شده عوض میكردم فكر!  شد راحت خیالم.  شد مغرور نگاهش.  شد جدي
 . دیشبه رادین هنوزم.  خودشه هنوز که فهموند بهم نگاه این با ولي

 : زد فریاد عصبي
 و نپایی بندازي و سر  صبح که نكردم خشكت و تر الكي حاال تا دیشب از -

 . بري
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.  میرفت گیج سددرم هنوزم.  شدددم بلند جام از.  برام شددد تموم گرون حرفش
 : گفتم خودش مثل منم.  میشد باز نیمه سنگینم چشماي

 ؟ خواستم من ؟ کني آش نخود و خود  که خواستم از  من مگه -
 : گفت و کشید موهاش بین و دستش کالفه

 . نكن بازي من اعصاب با پریماه بكش دراز -
تادم دیشددبش حرف یاد! ؟ نكن بازي من اعصددداب با ته بهم.  اف  رو بود گف

شم صاب شك. . .  اع شمم از قطره قطره ا  که هقي هق میون.  میریخت پایین چ
 : گفتم بود شده نصیبم لحظه اون تو چجوري نمیدونم

شتم که من - شتي اگه. . .  میرفتم دا صابت با دیگه برم میذا .  میكردمن بازي اع
 ؟ هان ؟ بمیرم نذاشتي چرا ؟ برم نذاشتي حقي چه به. . 

 دلم.  میسددوخت چشددمام.  کشددید عمیق نفس و انداخت پایین و سددرش
ست ستم و سكو  این.  بزنه حرف میخوا ستام.  نمیخوا  ي یقه سمت به و د

 بهش ياهمیت ولي میكشددید تیر چپم دسددت.  گرفتم مشددتم تو و بردم پیراهنش
 : زدم ضجه دوباره ندادم

 ؟ بود داده رو اي اجازه همچین بهت کي ؟ دادي نجاتم حقي چه به.  توام با -
 ؟ کي ؟ هان
 : گفت تري مهربون لحن با و تر آروم بار این

 . نیست خوب حالت بكش دراز پریماه -
 : گفتم دوباره.  کوبیدم اش سینه روي جون بي و کردم بلند و چپم دست

 ! وئهت تقصیر کردم گیر لعنتي دنیاي این تو من اگه.  توئه تقصیر همش -
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ستم .  شگرفت هوا رو که بكوبم اش سینه روي که میكردم بلند دوم بار براي و د
 : گفت

 ؟ میكني خود  با رو کارا این چرا.  میكنه ریزي خون.  داره بخیه دستت -
 . دستمو کن ول -

 نسنگی سرم.  بود داشته نگهم محكم.  نذاشت ولي کنم آزاد و دستم خواستم
 آلود خواب و گرم و چشمام حسابي و بود شده علت بر مزید هم گریه.  میشد
ستیم این از رادین.  بود کرده ستفاده س شوندم تخت لب.  کرد ا  رومآ هنوزم.  ن
 اینكه براي شاید!  عرضگیم بي براي شاید!  نمیدونم ؟ چي براي.  میكردم گریه
 ! ندارم مرگم لیاقت بود فهمیده اونم انگار!  بود کرده جوابم هم خدا

 تنش گرماي ولي بود بسددته یخ تنم.  بكشددم دراز تا کرد کمكم احتیاط با رادین
 رسونمن آسیب خودم به تا بود گرفته و دستم مچ احتیاط با هنوزم.  میكرد گرمم

 . شدن شكسته احساس.  میكردم ضعف احساس. 
 تخت روي آروم و دسددتم.  کشددید روم نصددفه تا رو پتو.  کشددیدم دراز کامال

 میریخت گونم روي که اشكي هاي قطره فقط و بودم بسته و چشمام.  گذاشت
 . میكردم حس و

سش ستاش.  کردم باز هم از و پلكام.  کردم حس کنارم و نف  بدنم طرف دو و د
شته تخت روي  . کرد مكث لحظه چند.  بود شده خم سمتم به یكم و بود گذا

 : گفت و دوخت چشمم تو و نگاهش
 . بجنگیم هم با تا بیا شدددي قوي وقتي.  بشددي خوب کن سددعي.  باش آروم -

 ؟ باشه.  کن فكر شدنت خوب به فقط االن
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ست دلم شمم نمیخوا  رفيط از. . .  بود سوخته حرفاش با دلم.  بیفته بهش چ
 ولي!  احمقانه کار این از بعد اونم. . .  کنم نگاهش میكشددیدم خجالت هم

 همه کامل میذاشددت اگه.  نمیزد بهم حرفارو اون اگه. . .  بود اون تقصددیر بازم
 . بدم توضیح و چي

 کلي . میریختم اشك آروم هنوزم.  کردم بهش و پشتم و شدم جا جابه سستي با
 . بودم مرده کاش.  بود ریخته دلم تو غصه و غم

 : شنیدم گوشم نزدیك و صداش دوباره
 ورياینج.  نخوردي هیچي عروسي تو دیشبم.  بخوري چیزي یه باید پریماه -

 ! دختر میكني ضعف
شب که بود شده متوجه واقعا یعني شب! ؟ نخوردم هیچي دی  . بود مغرور که د

شب ست حتي.  نمیكرد نگاهمم حتي دی شینه کنارم نمیخوا  ودب کرده مكث.  ب
 دارم غصدده بدتر کاراش یاد لحظه هر.  بود نشددسددته ناچاري سددر از آخرشددم و

 : گفتم بغض پر صداي همون با.  میكرد
 . متنفرم از  -
 ! نون نه میشه آب برا  نه من از تنفر -
 . میاد بدم از  خیلي -
 . ببینمت برگرد.  بود واضح هم نمیگفتي -
 . نمیخوام -
 ؟ بكشم و ناز  ؟ چي که میكني قهر ها بچه مثل -
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 یهگر بدتر بیاره حال سر و من میكرد سعي که شیطونش و مهربون صداي این
 . میكرد تر شدید و ام
 . خونم برم میخوام.  باشم تنها میخوام -
 15 فقط میكنم تاکید ببین.  باشددي تنها دقیقه 15 براي اتاق تو بذارم شدداید -

 یرونب بنداز ذهنت از و فكر این پس!  خونت بري بذارم نداره امكان ولي!  دقیقه
 ؟ فهمیدي. 
 . بیرون برو.  بزنم حرف باها  نمیخوام.  خودخواهي چقدر -
 . بشنوم میخوام من ولي -
 . ندارم باها  حرفي دیگه حاال.  نشنیدي میخواستم که موقع اون -
 . بگو چشمام تو اینارو برگرد میگي راست اگه -
صبي اش حوصله پر حالت این از شدم ع  ردايم قالب تو بود رفته اینكه از.  می

 : گفتم و کردم فرو بالشت تو و سرم.  میگرفت لجم دلسوز
 . بذار تنهام.  متنفرم از  -

 . شنیدم و کشید که عمیقي نفس صداي
 فعال چون.  بده انجام دقیقه 15 این تو بكني میخواي کار هر.  دقیقه 15 فقط -

 ؟ فهمیدي.  کني تحمل و من باید
 ردمک مكث یكم.  شنیدم و اتاق در شدن بسته و باز صداي.  ندادم بهش جوابي

شت رو از و سرم بعد و شتم احتیاط با بال سته در به نگاهم.  بردا  که قياتا و ب
 کردم اكپ و اشكام و گذاشتم صورتم روي و دستام.  افتاد نبود توش رادین دیگه

ستم روي ام خیره نگاه.  ستم مچ دور رنگي سفید بانداژ.  موند د سته د  دهش ب
 . میسوخت و میكشید تیر.  بدم تكون خوب و دستم نمیتونستم هنوز.  بود
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 از و ببینه و من نمیخواد میگفت طرف یه از.  بود مشددكل برام رادین رفتار درك
 . بود آورده در ام خونه از سر شب نصف طرف یه

 آخه ؟ میمردم واقعا یعني!  میكرد راست تنم به مو نمیرسید رادین اگه اینكه فكر
 لرزیدمی آوریش یاد از تنم هنوزم ؟ بودم گذاشته رگم روي و تیغ شجاعتي چه با
. 

تاق کل نداز بر چشددمام با و ا  مانتوي فقط.  نبود وسدددایلم از خبري.  کردم ا
 شال با . بود افتاده مبل روي گوشه یه بودم کرده تنم عروسي تو که رنگم مشكي

 بود شده مچاله االن ولي.  بودمش خریده گرون حسابي که خوشگلم طرحدار
 مشددال که داشددت اهمیتي چه.  کشددیدم عمیقي نفس.  بود افتاده مانتوم روي و

 . بود مهم این.  بودم رفته مرگ دم تا من ؟ میشه چروك
 گیجه سر . نبود کنارم گوشیمم حتي.  نبود ازش خبري ولي.  گشتم کیفم دنبال

باره  روي نگاهم.  میخورد پیچ معدم.  بود شدددده تلخ دهنم.  افتاد جونم به دو
شون و ظهر 1 موند ثابت اتاق ساعت ستم کاش.  میداد ن شا به میتون  زنگ نیو

 . دنبالم بیاد بزنم
ست.  شدم خیز نیم تخت روي ستم د ش ثانیه چند.  گرفتم سرم به و را  و مامچ

ستم صمم بار این.  کردم باز دوباره و ب  ي هسوخت اي قهوه پارکتاي روي و پام م
 ! بود شده کاري گند چه.  افتاد غذا سیني به نگاهم.  گذاشتم اتاق

 ي ینهآ به.  گذشددتم شددده چپه سددیني کنار از احتیاط با برداشددتم لرزون قدم یه
 و نگاهم.  رسددیدم بود خروجي در نزدیكي تقریبا و اتاق ي گوشدده یه که قدي
 موهام.  میزد کبودي به لبام.  بود شددده سددفید صددورتم.  دوختم خودم به ما 



 399 طالع ماه

شفته ستم.  بود شده ریخته دورم آ  از رت پایین نگاهم.  رفت موهام سمت به د
 مهدک لباس.  موند بیمارستان اي سورمه و آبي راه راه لباس روي.  اومد صورتم

 شددلوار و بود بزرگتر برام سددایز دو حداقل و بود زانوم باالي تا بلندیش که داري
 . بیفته پام از ممكنه لحظه هر میكردم احساس که اي قواره بي و بلند

 ودب افتاده سیاهي ي هاله چشمام زیر.  برگشت صورتم سمت به نگاهم دوباره
سته یه.  شت و موهام از د شم پ  در سمت به داغونم ظاهر به توجه بي.  زدم گو

 . کشیدم پایین رو دستگیره آروم.  رفتم
.  میومد آشددپزخونه از صدددا و سددر.  اومدم بیرون اتاق از مطمئن نا قدمایي با

ست رادین حتما صله اتاق در از.  رفتم دیگه قدم چند.  اونجا  وبارهد.  گرفتم فا
 با بگه بودن یكي.  نخورم زمین تا گرفتم دیوار به و دستم سریع.  رفت گیج سرم
 ؟ میري داري کجا نزار  حال این

.  فمکی از ردي دنبال یا.  میگشددتم تلفن دنبال.  چرخید خونه دور تا دور نگاهم
شا به باید. . .  موبایلم. .  ستم.  میزدم زنگ نیو . . .  بینمب و رادین دوباره نمیتون
 . . . میخواست و خونم سكو  دلم

 : آورد خودم به و من رادین صداي
 ؟ میخواي چیزي -

سا همون هنوز افتاد رادین به نگاهم  دهش دقیق صورتش تو حاال.  بود تنش لبا
ستگي.  بودم شماي.  زد مي داد نگاهش توي از خ شفته موهاي و قرمزش چ  آ
 نگران حتما. . .  بود من کنار و دیشددب کل.  بود داریش زنده شددب عالئم اش

 . . . حتما. . .  بود شده
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ساتي جلوي!  و شدنم خیاالتي جلوي. . .  گرفتم و افكارم جلوي سا  نمبود اح
ساز کوه کاه از انقدر!  و شي مجبور بازم!  خوریا مي حال ضد بازم!  پریماه ن  می

 ! نمیده جواب برا  تیغم دیگه بار این!  کنیا نابود خودتو
 تامدس با گربه مثل.  شد نزدیك بهم یكم.  اومد بیرون آشپزخانه از کامل رادین

باره و بیفتم پس لحظه هر ترسددیدم مي.  بودم زده چنگ دیوار به  خودم از دو
 ! بدم نشون ضعف
 :اومد حرف به دوباره

 اومدي؟ بیرون تخت از چرا خواي؟ مي چیزي!  شمام با خانوم هي -
 : گفتم کالفه

 ؟ کجاست کیفم. . .  کیفم -
 خواي؟ مي چي براي و کیفت -
 :گفتم سماجت با
 . خوام مي و کیفم -
 . خونته نیست اینجا -
 .بود مونده جا تو ماشین توي که کیفم ولي -
له -  همه دیدمت حال اون تو وقتي ولي ، آوردمش برا  منم! بود مونده جا ب

 !موند جا خونه توش وسایالي ي همه با کیفتو رفت یادم چي
 : دادم بیرون کالفه نفسمو

 . بده بهم تلفن یه -
 چیكار؟ خواي مي دیگه و تلفن -
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 !بده نجا  تو دست از منو و دنبالم بیاد یكي به بزنم زنگ خوام مي -
 نمي.  باشدده آروم کنه مي سددعي که فهمیدم مي.  داد فشددار هم رو و دندوناش

 حتمنار اینكه براي.  بودن خوددار براي تالش!  کنه مي تالش انقدر چرا فهمیدم
 سر یيبال یه قراره دوباره کرد مي فكر شاید. بود ترسیده ضعفم از شاید!  نكنه

 :گفت.  بیارم خودم
 . تخت تو برگردي کنم کمكت بذار -
 : گفتم و کشیدم کنار و خودم شد نزدیك بهم قدم یه
 ! برم اینجا از خوام مي!  بده بهم تلفن یه -
 . باش آروم پریماه -

 : گفتم عصبانیت با برداشتم دیوار روي از دستمو
 . برم خوام مي فقط.  شم نمي آروم!  برم خوام مي ؟ گم مي چي فهمي نمي -

 گیرمب دیوار به و دستم دوباره خواستم مي خورد بهم تعادلم رفت مي گیج سرم
 عصددباني افتادنم از رادین.  دراومد آخم که طوري زمین افتادم شددد  به ولي
 : گفت و شد

 . سرتق دختر یه سزاي اینم!  بفرمایید -
 یك با و گرفت و بازوم زیر که شم بلند و بگیرم دیوار به و دستم دوباره خواستم

 : گفت بردم مي اتاق سمت به که همونجور.  کرد بلندم حرکت
 ! میاري خود  روز به چي داري ببین -

 :فتگ و خوابوندم تخت رو زور به کذایي اتاق همون به بودیم برگشته دوباره
 . . . پریماه -

 : گفت دوباره.  گرفتم ازش و نگاهم
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 ؟ خانوم پریماه -
 سمت به و کرد دراز صورتم سمت به دستشو گردوندم مخالف جهت به سرمو

 ربانض به قلبم دوباره اینكه از ترسیدم.  بود مهربون نگاهش.  چرخوند خودش
 ! نشم گرفتار دوباره که.  نبینمش که بستم چشمامو سریع.  بیفته
 :گفت و کشید عمیقي نفس

 کني؟ نمي نگاهم -
 آروم آروم.  رفت موهام سددمت به دسددتش.  دادم فشددار هم رو بیشددتر پلكامو
 :گفت و زد کنار صورتم توي از موهامو

 دلخوري؟ ازم -
 :گفت خودش دوباره. . .  سكو  بازم

 ؟ بزني حرف باهام نمیخواي ؟ متنفري ازم -
 ؟ بود مهربون صداش ُتن انقدر چرا ؟ کرد نمي پیدا طبیعي حالت صداش چرا

 : گفت دوباره. . .  کرد مكث
 ؟ کردي تو بود کاري چه این آخه -

باره ر موهام روي از دسددتش. . .  سددكو  دو  فاصددله یكم کاش.  خورد سددُ
 : گفت دوباره. . .  میگرفت

 ؟ نكردي فكر زندگیت تو بقیه به ؟ گرفتي تصمیم خواهانه خود چرا -
 : گفتم بسته چشماي همون با
 ! ببیني و من نمیخواستي که تو ؟ داشت فرقي چه تو براي -

 : گفت شوخي با و داد بیرون و نفسش
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 ! میشدم نگران داشتم ؟ سالمه زبونت -
 : گفت و شد بلند کنارم از!  بدجنس!  بود کرده عوض و بحث سریع

 . میام االن -
شمام.  میگفت و این قدماش صداي.  رفت بیرون اتاق از  چند.  کردم باز و چ
 یه وشت که سددیني با.  برگشددت دوباره بعد لحظه چند.  کشددیدم عمیق نفس تا

 بار این رو ینيس.  بشینم بتونم تا گذاشت متكا پشتم.  بود جیگر از پر بشقاب
شت خودش پاي روي ستاش حرکت به.  گذا  و کرد پر و چنگال.  شدم خیره د

 : گفتم و کشیدم کنار و سرم اخم با.  گرفت دهنم سمت به
 . میخورم خودم -

 : گفت و کرد اخم تصنعي
 ! بخوري باید همینجوري.  کني نفله هم رو سیني یكي این نمیذارم -

شنم خیلي صله.  بود گ شتم و باهاش کردن بحث ي حو  ازب و دهنم فقط.  ندا
 . میذاشت دهنم توي رو شده کبابي جیگر هاي تیكه تند تند اون و میكردم

 یرونب اتاق از.  زدم پس و دسددتش دیگه که بود شددده خالي بشددقاب کل تقریبا
شت و رفت ستراحت گذا شتم خواب به شدیدي میل چرا نمیدونم.  کنم ا  . دا

 بي ولي میرفت رژه سددرم تو سددوال کلي هنوز.  بزنم حرف باهاش میخواسددتم
ستم و پلكام.  میومد خوابم و بودم حال  و شد خاموش اتاق چراغ زمان هم.  ب
 ! شد محض سكو  جا همه

***** 
شمام.  زدم غلت جام تو  دراز باز طاق.  بود تاریك جا همه.  کردم باز آروم و چ

 دسددت روي دوباره نگاهم.  میومد اتاق داخل پنجره از ضددعیفي نور.  کشددیدم
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نارم حرکت بي.  موند خیره چپم تاده ک  با.  بودم رادین ي خونه هنوز.  بود اف
 ! بودم خوابیده چقدر.  بود شب 11 گشتم ساعت دنبال چشم
 و دمز کنار رو پتو.  بودم شدده سدرحال حسدابي.  نبود سدرگیجه از خبري دیگه
 اومد ينم اتاق بیرون از صدایي هیچ.  بود تشنم شد  به.  نشستم تخت روي

ستم.  شدم بلند جام از.  ست.  میكرد درد هنوز د ستم د ست زیر و را  چپم د
 . رفتم بیرون اتاق از و گذاشتم

 قدم سددمت همون به آهسددته.  بود کرده روشددن و سددالن انتهاي تلویزیون نور
 اون توي که چیزي تنها ولي بندازم اطراف به نگاهي تونسددتم تازه.  برداشددتم

 ! بود خونه بزرگي بود تشخیص قابل تاریكي
 روز که ادافت رادین به نگاهم.  رسیدم تلویزیون به باالخره و رفتم جلو دیگه یكم
.  مانداخت اطرافم به نگاهي.  زدم کنار و ام آشفته موهاي.  بود برده خوابش مبل

.  داشددت گ*ن*ا*ه ولي ؟ میكردم بیدارش باید.  بودم دل دو و م*س*تاصددل
 ؟ یخچالش سر برم خود سر بود درست!  بخوابه نتونسته و دیشب کل حتما

 رکتح پاهام به.  افتاد داشت قرار راستم سمت که ُاپني ي آشپزخونه به نگاهم
 ! که بمیرم تشنگي از نمیتونستم.  دادم

 ويت.  برداشتم قدم دوباره!  میخوردم ُمسكن کاش.  کرد اذیتم دستم درد دوباره
 نگاهم.  کنم حرکت گوشدده از کردم سددعي.  نمیدید رو جایي چشددمم تاریكي

شن و صورتش تلویزیون نور.  افتاد بود خواب غرق که رادین به دوباره  ردهک رو
 خورد ودب تزئیني گلدون یه روش که گرد میز یه به پام دار و گیر همین توي.  بود

 . خورد تكون صدا پر میز و
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 شستمن تقریبا.  بود کردن سقوط حال در گلدون برگردوندم جلو به و سرم سریع
سم لحظه یه.  بگیرم و سقوط حال در گلدون بتونم تا زمین کف ست از حوا  د

 طرف یه از.  اومد پایین دسددتم مچ روي ضددرب با گلدون.  شددد پر  دردناکم
 . بپره جاش از یهو رادین شد باعث من بلند"  آخ"  دیگه طرف از و میز صداي

 یدند با.  اومد صدا سمت به و شد بلند جاش از رادین.  گرفتم گاز درد از و لبم
 : گفت بودم نشسته تاریكي تو که من

 ؟ شده چي! ؟ پریماه -
 زور از.  میكردم ناله درد از لب زیر.  کرد روشنش و رفت چراغ سمت به سریع

 . بود شده روون صورتم روي اشك هاي قطره درد
 نم جون نیمه دست به و برداشت و گلدون سریع.  اومد سمتم به دوباره رادین

 : گفت ناراحتي با.  کرد نگاه بود مونده گلدون زیر که
 ؟ داره درد -

شپزخونه سمت به و شد بلند جاش از.  دادم تكون و سرم فقط  چند.  رفت آ
شت کپسول بسته یه و آب لیوان با بعد ثانیه  فهمیدم سولکپ دیدن با.  کنارم برگ

سكنه ستم.  خوردمش آّب با سریع.  ُم ست دوباره.  میكرد ِگز ِگز د ستم د  و را
 . گرفتمش ب*غ*لم تو ام بچه مثل و گذاشتم چپم دست زیر
 : گفت.  بود افتاده گره رادین ابروهاي بین

 . بیمارستان بریم پاشو ؟ باشه نشده باز ها  بخیه -
 : گفتم زور به
 . میشه خوب دردش االن.  نیست احتیاجي -
 . پاشو ؟ نیست احتیاج چي یعني -
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 . نمیخواد میگم -
 . پاشو.  بد چي و خوبه چي بدوني که نیستي وضعیتي تو ، تو االن -
ستم درد.  شد بلند جاش از  انداخته بهم رادین که اي تیكه درد و طرف یه از د

 : گفتم انداخت ابروهام به گره دیگه طرف از بود
 ؟ چي یعني -
 . نكن بحث من با پریماه پاشو -
 . نیومد خوشم دستوریش لحن از
 . نمیام هم جایي.  خوبه دستم که گفتم -

 دش خیره چشمام تو یكم.  ندم بروز که میكردم سعي ولي میمردم درد از داشتم
 : گفت و
 . بخوري بیارم چیزي یه مبل رو بشین.  لجباز خب خیلي -

 به جام از.  زدم کنار چشمم جلوي از و موهام.  رفت آشپزخونه سمت به سریع
 : گفتم و شدم بلند زور

 ؟ خونم میبریم کي. . .  نمیخورم چیزي من -
شید سرك یخچال تو کنه توجه من حرف به اینكه بدون سته در ظرف و ک  يا ب

 : گفت حال همون تو.  آورد بیرون رو
 ؟ ایه عجله چه حاال -

ستم شپزخونه ُاپن روي و د شتم آ  درد از شده جمع صور  با همونطور و گذا
 :گفتم

 . نیست درست اصال.  باشم تو ي خونه تو نمیخوام -
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 : گفت رفتن باال ابروهاش انداخت سمتم به نگاهي نیم
 ؟ يباش تنها من با اینكه یا باشي من ي خونه تو اینكه ؟ نیست درست چي -

 : تگف دوباره.  بستمش سریع.  نشد روم ولي بگم چیزي تا کردم باز و دهنم
 ! خونت ببرمت ها حاال حاال ندارم قصد من -

ثل چه م یدم زمین به و پام ها ب كه از.  بودم حرص از پر.  کوب  من جاي این
كه از.  میگیره تصددمیم نه توجه میخوام که چیزي و من به این  لحن با.  نمیك

 : گفتم ناراحتي
 ! بمونم اینجا نمیخوام من ؟ زوره مگه -

 : کرد بهم نگاهي و گذاشت بود آشپزخونه وسط که گردي میز روي و دستاش
 خود  از چجوري ؟ بخوري چي میخواي تنهایي! ؟ کني چیكار خونه بري -

 ؟ آوردي خود  سددر بالیي چه ببین بودم خواب من دقیقه دو ؟ کني مراقبت
 ! خبره چه معلومه قیافت از ولي نداري درد میگي

 ! میكنه کمكم اون!  دارم خواهر.  نیستم تنها من -
 : گفت و کرد پوفي

 ؟ نداره قبولت خواهر عنوان به گفتي که همون ؟ خواهر  کدوم -
شار هم رو و دندونام  به . رفتم بودم توش که اتاقي سمت به شتاب با و دادم ف

 به. . .  تنهام من که چه اون به. . .  چجوریه من با رفتارش خواهرم که چه اون
 . . . میزنه سرم تو اینارو حقي چه

 سریع نمیتونستم دستم خاطر به.  رفتم بود مبل روي که شالم و مانتو سمت به
 دکمه . بردم فرو توش و دسددتم و کردم پیدا و آسددتینش سددختي به.  بپوشددمش
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 ستيد کالفه من دیدن با.  شد اتاق وارد شتاب با رادین.  بستم دستي یه و هاش
 : گفت و کشید صورتش به
 ؟ کجا -
 ها  هتیك به و وایسددم اینجا اینكه تا بهتره بپوسددم تنهایي از اونجا!  ام خونه -

 ! کنم گوش
 . نداشتم منظوري -

 ادمند اهمیتي.  بود شده چروك حسابي.  برداشتم و شالم.  ندادم بهش جوابي
 : گفتم سریع.  کشیدش رادین که بندازمش سرم روي میخواستم. 
 . بده و شالم -
 . خونت بري بذارم نمیتونم من ؟ میموني ها بچه عین چرا -
 ! بده و شالم -
 ات میموني اینجا.  بیار در گوشدددت تو از رو پنبه این ؟ میگم چي میشددنوي -

 . بشي خوب
 : گفتم و نشستم تخت روي کالفه

 پس ؟ ببینیم نداري دوسدددت دیگه نگفتي مگه ؟ میاد بد  ازم نگفتي مگه -
صرار همه این!  دیگه برم بذار شم تنها میخوام!  برم میخوام ؟ چیه براي ا  به و با

 . کنم فكر بدبختیام
 . وایساد سینه به دست روم به رو و انداخت مبل روي دوباره و شالم

 . میزنیم حرف اینا ي همه مورد در بعدا -
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عدا - با ؟ کي یعني ب گه نمیخوام من با ید.  بزنم حرفي دی  ؟ بگم کي به با
 ؟ نیست جدا هم از مگه راهمون
 : زد فریاد عصبي

 ؟ خوردیم گره هم به نفهمیدي هنوز اتفاق همه این با!  نیست نه -
 . خودم سوي منم و خود  سوي برو تو.  میشه باز!  نیست که کور گره -
 ! گفتم که همین میموني اینجا -
 . میرم بخوام جا هر ؟ میدي دستور که مني ي چیكاره تو اصال -

ستاد مقابلم.  زدم چنگ شالم به و شدم بلند جام از سریع  لهعجب خاطر به وای
ستم بودم کرده که اي  پایین و سرم زیادش درد به توجه بي ولي بود گرفته درد د

 : گفتم حال همون تو زدم زل رادین ي سینه به و انداختم
 . کنار برو -
 ! میشي تحمل از خارج داري دیگه میدم خرج به صبوري دارم هي -

 دمدا بیرون و نفسددم.  بود شددده تر جذاب هم تو اخماي با.  گرفتم باال و سددرم
 : گفتم

شه بخواي تو که چي هر - شه!  نمی ستي منو اگه نمی  شهنمی!  سمتت بیام خوا
 . شم گور و گم برم زدم و دلت وقتي

ستاش شت کمرش طرف دو و د  تو و نگاهش و داد تكون و سرش کالفه.  گذا
 : گفت و کرد نزدیك سرم به و سرش.  چرخوند اتاق

 ؟ من جاي بذاري و خود  لحظه یه میشه ؟ نباشي انصاف بي انقدر میشه -
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ستش.  کردم سكو  شید صورتش به و د  تخت روي و رفت کنار جلوم از.  ک
ست ش ستاش تو و سرش.  ن ستم.  گرفت د صت از میخوا ستفاده فر  از و مکن ا

 : اومد حرف به سریع ولي.  بیرون بزنم اتاق
 . پریماه انصافي بي -

 جام زا ولي.  میدادم تكون باید.  بدم تكوني پاهام به میخواستم.  کردم سكو 
 . شكست و اتاق سكو  دوباره.  بودم وایساده جا همون هنوزم.  نخوردم جم

 ؟ ببینم حال اون تو تورو که برام بود سخت چقدر میدوني -
 : تگف دوباره و کرد مكث یكم.  بود پایین سرش.  برگشت سمتش به نگاهم

سیم تا میدوني - ستان بر صال ؟ شدم زنده و مردم بیمار سیدي خود  از ا  پر
 وان اون توي از چجوري ؟ اومدم چجوري ؟ خونت توي اومدم شب اون چرا

 ؟ خود  از پرسیدي اینارو ؟ کشیدمت بیرون کذایي
شماش.  گرفت باال و سرش ستم.  بود شده قرمز چ  رهدوبا که بگم چیزي خوا
 : گفت

 اصددال!  هسددتي خواهم خود انصددافي بي که اندازه همون به!  خواهي خود -
 ور سقف شد باعث سكوتش و خونه روشنایي شدم خونت وارد وقتي فهمیدي

 ؟ داشتم ترسي چه فهمیدي اصال ؟ بشه خراب سرم
 . . . بودم نكرده مجبور  من -

 : گفت و وایساد مقابلم دوباره.  شد بلند جاش از اومد حرفم بین
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.  کردي خود  مال رو خاطراتي یه.  زندگیم توي اومدي ؟ نكردي مجبورم -
 راحتينا و ترس مقابل در تو.  نكردي مجبورم نگو پس.  وایسي پاش باید حاال

 ! مسئولي من کشیدن عذاب مقابل در!  مسئولي من
 : گفت فریاد با دوباره

 ونتخ در پشت شاید اینكه هواي به و ماشین تو مونده جا کیفت دیدم وقتي -
شي مونده شتم با شتم!  برگ شي واالخون آالخون که برگ  که مزد گول و خودم.  ن

 باها  بازم دارم دوسدددت اینكه خاطر به نه.  میگردم بر دارم کیفت خاطر به
 ینع که چیزي اون که بفهموني بهم بازم که.  کني مطمئنم بازم که.  بزنم حرف
 این وت و من که.  نكشیدي نقشه برام تو که.  نیست درست افتاده مغزم تو خوره
 ! نكردي فرض هالو مد 
ساده مقابلش حرکت بي.  بود اومده بند زبونم ستمم درد حتي.  بودم وای  ادمی د

 : اومد حرف به دوباره.  بود رفته
سیدم - شن چراغا.  خونت جلوي ر ستي که شد راحت خیالم.  بود رو  یه تون

 زنگ.  کردم پیدا و خونت ي شددماره گوشددیت توي از.  خونت تو بري جوري
 وايبخ اینكه از نه.  ترسددیدم.  ندادي جواب ولي بگیري و کیفت بیاي که زدم

 ور احمقانه حرکت این نمیكرد خطور ذهنمم به حتي!  بیاري خود  سر بالیي
 نای درگیر مغزم عمر آخر تا که!  بزني حرف نخواي دیگه ترسددیدم!  بدي انجام
شه ستي تو که با  میتونين حتي.  بودم کالفه.  بزني حرف باهام دیگه بار یه نخوا

 ینب.  کردم پیدا کیفت توي از و کلید  دسددته!  داشددتم حسددي چه کني تصددور
ساس و منطق ستم حتي!  بودم مونده ام لحظه اون اح سته نمیدون  وت بیام که در

 ! نه یا خونت
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 براش دیشب آوري یاد انگار.  کرد باز و بست و چشماش.  کرد سكو  دوباره
 . بود سخت خیلي

باره.  ندادي جواب.  زدم زنگ - باره.  گذاشددتم زنگ روي و دسددتم دو  و دو
 رد کلید با میلم خالف بر.  شدم نگران!  ندادي جواب ولي. . .  دوباره و دوباره

ضع.  خونت توي اومدم.  کردم باز و شفته و سایي اونجا ي آ  زمین روي که لبا
 دوباره.  ندادي جواب.  زدم صدددا .  میكرد دیوونم داشددت.  بود شددده ریخته

 ولي ! بدي جواب که نیسددتي خونه گفتم!  نبودي گشددتم و اتاقت.  زدم صدددا 
.  کردم باز و حموم در هوا بي.  کرد نگرانم!  خونت آشددفتگي همه اون!  لباسددا

 ؟ بفهمي و ام لحظه اون حال میتوني!  کنم سكته جا در بود مونده کم
 . . . من -
 فكر عواقبش به که ؟ بزني کشددي خود به دسددت که احمقي انقدر ؟ چي تو -

حت بمیري کردي فكر ؟ نكني ته تو چي ؟ میشددي را خه مغز  فكر چرا! ؟ آ
سر تو رو بقیه چرا ؟ کارا  به نمیكني شم ؟ میندازي درد  پرس سینه میاي بعد
باره تا بري بري؟ بذارم که ؟ چي که جلوم میكني  و وحشددتناك حس اون دو
 ؟ بشم رو به رو چي با خون از پر واِن  جاي به قراره بار این ؟ کنم تجربه

 ودب نزدیك انقدر.  داشت قرار سرم سانتي چند تو سرش.  شد خیره چشمام تو
 . . . میزد فریاد. . .  میزد داد صورتم تو اون ولي.  میشنیدم و نفساش صداي که
 عجم و وسایلت!  کن انصافي بي بازم!  کن اخم بهم االن ؟ ساکتي چرا پس -

 ؟ هستي چي معطل باش زود!  برو و کن
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ست پاهام  هم به یكم.  افتاد رادین به نگاهم.  افتادم تخت روي تقریبا.  شد س
 و نبودش وقتي تازه.  رفت اتاق در سددمت به و کرد گرد عقب.  موندیم خیره

 نگران.  کرد پر و ذهنم کل حرفاش.  افتاد حرکت به برام زمان کردم احسدداس
!  یهخوب ي نشونه این. . .  بود داده نجاتم اون. . .  بود برگشته اون. . .  بود شده
 ؟ بشنوه و من حرفاي نموند چرا ؟ رفت چرا ولي

ساي همون روي و مانتوم و بود افتاده هام شونه روي شالم ستان لبا  نمت بیمار
 و هال توي.  رفتم بیرون اتاق از.  بودم بسددته و اش دکمه تا 3 فقط و بودم کرده

 هل و رد.  رفتم اتاقا از یكي سددمت به.  نبود هم آشددپزخونه توي.  نبود پذیرایي
 روي و سدداعدش و بود کشددیده دراز تخت روي که افتاد رادین به نگاهم.  دادم

 . بود گذاشته چشماش
 ! میگفتم چیزي باید

 . . . رادین -
 : خورد تكون لباش بده حالتش توي تغییري اینكه بدون

 ؟ نرفتي چرا پس ؟ اینجایي هنوز -
 يراض و رفتي قاضي به طرفه یه ؟ چي تو پس!  انصاف بي من!  خودخواه من -

 یرمتحق تو و خواسددتم عذر من.  کردي تحقیرم تو دادم توضددیح من!  برگشددتي
 که بس از.  شدده لبریز صدبرم دیگه.  کردي تحقیرم تو و کردم گریه من.  کردي

 من . کرد تحقیرم و دید و وضعم یا.  نكرد توجه بهم کسي بس از.  بودم امید نا
 از زیاد.  بود اومده سددرم بال زیاد.  نداشددتم طاقت دیگه ولي.  نیسددتم ضددعیف

 . بودم کشیده اطرافم آدماي
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 تخت رو سدریع.  انداخت بهم نگاهي.  برداشدت چشدمش روي از و دسدتش
 : گفت و نشست

 ؟ بذارم تنها  داري انتظار بازم امیدي نا همه این وجود با -
 . بودم ترسیده آخر ي لحظه.  بیفته اتفاقا این از نیست قرار دیگه -
یت تو فردا پس یعني - ندگ ید کرد تحقیر  کسددي هر ز  و يبردار تیغ یه با

 !؟ خالص
 : گفت و اومد حرف به دوباره

ستت گفتم بیمارستان تو - شي خود که کردن شك.  بریدي هوا بي و د شهب ک  ا
 وگرنه.  بشددن قضددیه پیگیري بیخیال و ببندم و دهنشددون جور یه تونسددتم ولي

شناس با و بموني اونجا بودي مجبور ست تا هزار با!  بزني حرف روان  ازيب آرتی
 االن نبود معلوم نبودم من اگه.  اینه حرفم.  بیرون بیارمت بیمارستان از تونستم

 ! بودي خوابیده کجا
 !؟ کشیمه خود خاطر به ؟ ترسه خاطر به همش ؟ چیه حسابت حرف -

 : گفت و کشید هم تو و ابروهاش
 ! کردي فكر چي پس -

! ؟ ببینم شدده خراب و آرزوهام کاخ که داشدتم حق حاال.  دادم بیرون و نفسدم
 : گفتم سریع

 راحت خیالت.  نیسددت کشددي خود از خبري دیگه میدم قول بهت من خب -
 ؟ شد

 : گفت و شد بلند جاش از
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 . نخوردي هم هیچي.  شبه که االن.  میزنیم حرف بعدا قضیه این مورد در -
 مدل تو.  کردم دنبالش نگاه با.  رفت آشددپزخونه سددمت به و گذشددت کنارم از

 به . گرفتم گاز محكم و لبم بعد ولي رفتم نگرانیش همه اون ي صددددقه قربون
 ره.  آورد خودم به و من دسددتم درد دوباره.  کردم اخم و گفتم بیراه و بد افكارم

.  تمبرگشدد خواب اتاق سددمت به.  بودم بهتر تقریبا و بود کرده اثر مسددكن چند
صویر به دوباره.  آوردم در و شالم و مانتو  ردهم عین.  شدم خیره آینه تو خودم ت
ستي.  بودم متحرك هاي شیدم ام کرده ِوز موهاي به د ساي روي نگاهم.  ک  لبا

 و من چجوري راستي!  کنم عوضشون میتونستم کاشي.  موند بیمارستان زشت
 لبم! ؟ ودب رسونده بیمارستان به و بود کشیده بیرون لخت نیمه وضعیت اون با
 ارکن آینه جلوي از سددریع.  نكنم فكر صددحنه اون به کردم سددعي.  گرفتم گاز و

 : شنیدم و رادین صداي.  اومدم
 ؟ پس موندي کجا.  پریماه -
شپزخونه سمت به ست.  رفتم آ ستم د ست زیر هنوزم را  ورد رادین.  بود چپم د

 پارچ و بشقاب تا دو و غذا دیس میز روي.  بود نشسته آشپزخونه وسط گرد میز
 : گفت من به رو که بود غذاها به نگاهم.  بود لیوان و آب

 . دیگه بشین بیا ؟ وایسادي چرا پس -
 وشمگ پشت و موهام.  نشستم روش و رفتم صندلي سمت به سست قدماي با

 ام هکالف آشددفتگي این.  ببندم و موهام تا داشددتم کلیپس یه کاش حداقل.  زدم
 . بود کرده

 : گفت و گذاشت جلوم عدسي گنده ي کاسه یه رادین
 . بخور و این اول -



wWw.Roman4u.iR  416 

 

 : گفتم شد گرد تعجب با چشمام
 ؟ بخورم و اش همه -

شید برنج خودش براي من تعجب به توجه بدون ش توي مرغ تكه یه و ک  قابشب
 : گفت گذاشت

 . خوبه خوني کم واسه میگفت مامانم اما نمیدونستم که من.  آره -
 ؟ پرسیدي مامانت از زدي زنگ تو -

 : گفت و برگشت من سمت به نگاهش
 . میكنه بهتر و حالت چي نمیدونستم.  آره خب -

شق شتم قا شغول سكو  تو و بردا سش رادین.  شدم خوردن م  خوردن به حوا
 : گفت که شم بلند خواستم خوردم قاشق تا چند اینكه از بعد.  بود من

 ؟ چي شام پس -
 . ممنون.  شدم سیر! ؟ نیست شام مگه عدسي -
 ؟ میاد خوابت -

 : گفتم جام سر نشستم
 . خوابیدم خیلي!  نه راستش -
 ؟ ببیني برا  بذارم فیلم میخواي -
 . ممنون -

 : فتگ و گذاشت برام و فیلم.  رفت اتاقش طرف به و شد بلند جاش از سریع
 . پریماه بیا -
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 نخورد شام مشغول و برگشت خودش.  رفتم هال تو هاي راحتي مبل سمت به
سم.  شدن  از رپ سرم ولي بیارم در سر فیلم از کردم سعي.  دادم فیلم به و حوا

 ! بود فیلم پا یه خودم زندگي!  بود فكر
 و لباسا . بودیم عاشقش نیوشا و من که فیلمایي اون از.  بود قدیمي فیلم فضاي

 از ات بود رفته فلك و چرخ باالي پسددره.  قدیمي آرایشدداي.  قدیمي موهاي مدل
 چه . شدم فیلم غرق اراده بي.  برن بیرون هم با که بخواد اش عالقه مورد دختر
یه حس ند براي.  بخواد اینجوري تورو کسددي خوب ظه چ  زندگي از فكرم لح

 . نشست لبم روي محو لبخند لحظه چند براي.  شد منحرف خودم
ست مبل روي کنارم رادین ش  یكم.  خوردم جا زیاد نزدیكي این از لحظه یه.  ن
صله و شدم جا جابه شمش اون ولي.  گرفتم فا .  ودب تلویزیون ي صفحه به چ

 . رادین پیش فكرم ولي بود فیلم به نگاهم.  ریخت هم به تمرکزم دوباره
 ردخت اصددوال ؟ نبود خسددته مگه ؟ بخوابه نمیرفت چرا.  دادم بیرون و نفسددم

ساس زیاد!  بود عجیب. . . !  رادین با دیدن فیلم ولي نبودم خجالتي  حتيرا اح
 نگاه دقت با و بود انداخته هم روي و پاهاش.  بود راحت اون ولي.  نمیكردم

ضور حتي شاید.  میكرد  ممعذب فیلم از هایي صحنه!  بود کرده فراموش منم ح
ساس.  میكرد ضور کامال رادین.  شده قرمز حد از بیش صورتم میكردم اح  ح

قت باالخره.  بود کرده فراموش و من یاوردم طا ند جام از و ن  تازه.  شددددم بل
 : گفت تعجب با.  افتاد من به نگاهش

 ؟ کجا -
 خجالت باید چرا!  بود عجیب.  میكشددیدم خجالت صددورتش به کردن نگاه از

 : گفتم سریع ؟ میكشیدم
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 . بخوابم میرم.  میكنم ضعف احساس هنوز -
 : زد زل تلویزیون به دوباره تفاو  بي و داد تكون سر

 . بخیر شب -
 ممقد دو هنوز.  کردم حرکت اتاق سمت به و گفتم بهش بخیري شب لب زیر

شته بر شیمون که بودم ندا شتم دوباره.  شدم پ .  دش من متوجه نگاهش.  برگ
 : گفت متعجب

 ؟ میخواي چیزي -
 ! خونم میرم. ..  فردا من. . .!  نه -

 اتاق سددمت به سددریع.  ندادم بهش رو احتمالي مخالفتاي یا زدن حرف مهلت
شمام و کردم پر  نرمش و گرم تخت رو و خودم.  اومدم ستم و چ  باید فردا.  ب
. . .  مهربوني همه این. . .  نزدیكي همه این. . .  بمونم نمیشدددد. . .  میرفتم

 ! بود سخت تحملش
ست معلوم خودش با تكلیفش هنوزم رادین  از . میخواد چي نمیدونه هنوزم!  نی

.  میشدددم تر وابسددته اینجوري.  نخواد و من بازم شدداید. . .  رابطمون از.  من
 . میذاشتم نباید.  میشد اینجوري نباید.  میشدم تر عاشق
***** 

شد ساعتي یك  ودب معلوم میومد که صداهایي و سر از.  بودم شده بیدار که می
ش ازش خبري ولي اتاق تو بیاد شاید تا بودم کرده صبر.  بیداره رادین .  بود دهن
 لوارش!  بودم شده تیپي عجب.  پوشیدم و مانتوم و انداختم سرم روي رو شالم



 419 طالع ماه

 مانتوي و چروك شدددال اون با.  بود زده بیرون مانتوم زیر از بیمارسددتان راه راه
 ! میبردم رو همه دل حسابي بود تنم که مجلسي

.  دمیز بیرون تارش تا چند بازم ولي شددالم توي بفرسددتم و موهام کردم سددعي
 . انداختم پذیرایي و هال به نگاهي.  رفتم اتاق در سددمت به شدددم بیخیالش

 مکشددید آشددپزخونه تو سددرکي.  رفتم تر جلو قدم چند.  نبود رادین از خبري
 سمتم به و اومد خودش به من صداي با کردم سالم.  بود ریختن چاي مشغول
 . برگشت

 ؟ شدي بیدار -
 شدست تو که کتري به و چشماش دوباره.  کرد اخم و افتاد لباسام روي نگاهش

 : گفت و دوخت بود
 !؟ میبرین تشریف کجا سالمتي به -
 . خونم میرم!  گفتم که دیشب -

 : موند خیره من به دوباره نگاهش.  کشید کار از دست
 ! بگیري و جوابت که نكردي صبرم.  شنیدم دیشبم که و اون -
 . خودم ي خونه میرم!  دیگه نمیمونه جوابي -
 !؟ بود هوا باد اش همه!  زدم حرف دیشب همه این -
 ؟ میگي زور داري چرا.  دارم خونه خودم من -
 ! بكن داري دوست کار هر!  چه من به اصال -
 یرونب و نفسم.  کرد مزه مزه تلخ و چاییش و میز پشت نشست هم تو اخماي با

 : گفتم کالفه.  بشه دعوامون هم با رفتن دم که بود مونده همین.  دادم
 . ترم راحت خودم ي خونه من.  بهتره اینجوري -
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 ! نگفتم چیزي که من -
 ! گرفتي قیافه برام ولي نگفتي چیزي -

 : من سمت برگردوند و نگاهش
!  ها بده نجاتت نیسددت کسددي دیگه بار این ولي.  برو داري دوسددت جا هر -

 ! نكني حماقت بهتره پس!  داني خود
 . دادم فشار هم روي و دندونام

 . نیست خبرا این از -
 چاییش فنجون به و گرفت من از و نگاهش دوباره و انداخت باال و اش شددونه
 . دوخت

 ! زحمتا  بابت ممنون -
 : گفت کنه نگاهم اینكه بدون

 ! میبرمت خودم دقیقه چند بشین!  عجله این با کجا حاال -
 ! نمیشم مزاحم -
 ! خیابونا تو بیفتي راه قشنگت شلوار این با میخواي حتما -

 هن انگار.  خورد و چاییش خونسددرد.  نشددسددتم مبل روي و دادم بیرون و نفسددم
 ! ادد حرکت فرمان باالخره و شد حاضر صبر سر بعد.  منتظرشه یكي که انگار

 تو اخماي.  نمیكرد سكو  شكستن براي تالشي اونم.  بودم ساکت مسیر کل
ست اون!  نبود اي چاره ولي.  میكرد اذیتم همش  نگه اش خونه تو و من میخوا

 !؟ داشتم نسبتي چه باهاش مگه!  نبود جالب اصال این و داره
 : گفتم و برگشتم سمتش به.  وایساد خونه جلوي.  رسیدیم باالخره
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 ! مراقبتت بابت ممنون -
 : گفت و داد تكون سر

 هاتن.  پیشددت بیاد بگو هم یكي به!  نخوره آب زخمت به که باشدده حواسددت -
 . نمون

 : گفتم و دادم تكون سر
 . باشه -
 : گرفت سمتم به و آورد در برگه یه جیبش تو از
 هی خواستي اگه.  گرفتم دوستام از یكي از.  مشاوره یه ي شماره و آدرس این -

 . میكنه کمكت.  بزن بهش زنگ
 : گفتم و کشیدم هم تو و اخمام

 . ندارم چیزا این به احتیاجي من -
 ؟ میگیري سخت چرا.  مشاورست یه پریماه -

 : گفتم و گرفتم و کاغذ برداره سرم از دست و بره زودتر اینكه براي
 . خداحافظ.  باشه -

 بانضر.  دیدم و رامین ماشین مقابلم تازه.  شدم پیاده ماشین از.  داد تكون سر
 خندپوز با رامین.  افتاد بود فرمون پشددت که کسددي به نگاهم.  شددد تند قلبم

 و رادین ماشددین بین.  بود زده خشددكم.  دادم قور  و دهنم آب.  میكرد نگاهم
 . بودم مونده رامین
شینش در رامین ست محكم و در انقدر.  شد پیاده و کرد باز و ما ساس که ب  اح
 ماشدین کنار جا همون.  دادم قور  و دهنم آّب.  میكشده سدو  گوشدام کردم

 به رست با ؟ میكرد چیكار اینجا.  ببینمش میتونسددتم قد تمام حاال.  وایسدداد
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.  بود اشلب روي لبخندي.  پاشید روم به و مهربونش نگاه رادین.  برگشتم عقب
 هیچي عالمت به و سددرم اینكه قدر  حتي ؟ شددده چي کرد اشدداره دسددتش با

 و رامین کاش.  میرفت و میگرفت و گازش رادین کاش.  نداشددتم بدمم تكون
 ! نمیكرد نگاهم خیره انقدر رامین کاش.  نبینه

 کمین تو که شدكارچي مثل.  گردوندم رامین سدمت به هراسدون دوباره و سدرم
 بخندم من نخنده اون!  میخندید بایدم.  میخندید صیدش ترس به باشه نشسته

 !؟
 : رادین گرم صداي بعد و شنیدم ماشین در صداي سر پشت از
 ؟ تو نمیري چرا ؟ شده چیزي -

 : گفت و کرد اخم ؟ دید و ترس چشمام تو نمیدونم.  سمتش برگشتم
 ! پریماه -
 : شنیدم و اسمم دیگه سمت از
 ! پریماه -
ستم ولي نبود رادین صداي آهنگي خوش به  نرامی جذاب صداي منكر نمیتون

شم  رادینم سرِ  من سر حرکت با زمان هم.  دوختم رامین به و نگاهم ترس با!  ب
 . برگشت رامین صداي سمت به

.  میكرد نگاهم تمسددخر با و بود برده فرو اش لي شددلوار جیب توي و دسددتاش
 اصددراري کاش اصددال!  میمردم لحظه همون کاش.  برداشددت سددمتم به قدمي
ستم.  بودم کالفه!  اومدم نمي رادین با یا!  نمیكردم اومدن خونه براي  وت نمیدون
 . بیفته اتفاقي چه قراره آینده ي دقیقه چند



 423 طالع ماه

نان ولي"  برو رادین ، برو رادین"  میكردم تكرار ذهنم توي نارم رادین همچ  ک
 . میكرد نگاه رامین به هم تو اخماي با و بود وایساده
صله.  اومد جلو رامین باالخره  همون با.  بود قدم دو شاید رادین و من با اش فا

 : گفت بود لبش رو که پوزخندي
 ! هاني شدم نگرانت!  نیستي که هم خونه!  نمیدي جواب که و تلفنت -

.  میكوبید سددرم توي رو فلزي پتك یه انگار میگفت که اي کلمه هر با رامین
 کاش.  میچرخید رامین و من بین نگاهش حاال.  بود پریده باال رادین ابروهاي

 خشك جام سر ولي.  بشكونم و رامین گردن و برم جلو که داشتم و این قدر 
ساس.  بودم شده ستام.  میكردم سرما اح  فتهگر ُگر صورتم ولي بود کرده یخ د

 ! میبینم خواب دارم میكردم احساس!  بود
 : گفت و شد خسته سكو  از رادین باالخره

 ؟ میشناسي رو آقا این -
 : گفتم کنه باز و دهنش اینكه از قبل!  زد اي دیگه پوزخند رامین

 ؟ اومدي اینجا چرا -
 : گفت مسخره حالت به
 ! بگیرم خبر از  اومدم!  بود شده نگرانت ساناز -

 رادین.  میلرزید لبهامم حتي.  واضددحه کامال صدددام لرزش میكردم احسدداس
بار گاهش دو خت من به و ن نگ.  دو گاه رنگ.  سددوال از پر و گ  از پر من ن

 : برگشت رامین سمت دوباره رادین نگاه.  بود شده التماس
 ؟ چیه پریماه با شما نسبت -
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 ارهدوب ولي!  بگه و چي همه تا بود منتظر!  بود سددوال همین منتظر رامین شدداید
 ! زد پوزخند

 . پریماهم دوستاي از یكي دوست -
 . بود جدي هنوزم ولي شد باز یكم رادین اخماي

 : گفت و انداخت من ي پریده رنگ صور  به دقیقي نگاه
 ؟ خوبه حالت -
ته هیچي چرا.  بودم خورده جا بود داده رامین که جوابي از  چرا! ؟ بود نگف

 بد وزر و حال شاید ؟ بود سوخته برام دلش اونم یعني! ؟ بود نگفته و حقیقت
 روي جوني کم لبخند.  اومدم خودم به سددریع.  بود آورده رحم به و دلش من
 : نشست لبام

 . ممنون. . .  خوبم آره. . . آره -
 : گفتم رامین به رو بعد

 . اومدي که مرسي.  میزنم زنگ ساناز به خودم.  نبود خوب زیاد حالم -
 وت.  رفت ماشینش سمت به و چرخید پا ي پاشنه روي.  کرد خم یكم و سرش
 : گفت حال همون

 . فعال.  باهامون باش تماس در -
 نگاه با.  رفت بیرون کوچه از زدن هم به چشددم یه توي و شددد ماشددین سددوار

ست.  کردم دنبالش شتم دو شتم بار یه شاید.  کنم شكر خدارو دل ته از دا  دا
 راحت خیالم.  میرفت پیش مرادم وفق بر داشددت چي همه.  آوردم مي شددانس

 . بودم نشده خوشحال انقدر رامین حضور از وقت هیچ حاال تا.  بود شده
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 ! پریماه -
 : گفت.  شد خیره رادین به نگاهم

 ؟ بود کي واقعا یارو این ؟ شد چیزي -
 : گفتم نشست لبام روي محوي لبخند

 . تو رستوران اومدم باهاش که دختري همون.  ساناز پسر دوست -
 . نبود خبري پیشش لحظه چند جدي و خشك حالت از.  داد تكون سر

 . تو برو -
 هیچي اینكه.  رامین سددمت رفت فكرم دوباره.  برداشددتم قدم خونه سددمت به

 یشب ي عالقه! ؟ بود چي سددكوتش دلیل پس!  نبود رحمي دل آدم.  بود نگفته
 ضایع از که نیست مردم کشته هم انقدرا مطمئنم.  مسخرست! ؟ من به حد از

 قضاو  از دست باید شاید!  سكوتش ولي.  بشه ناراحت رادین جلوي شدنم
 ونستمیت اونم شاید.  بودمش نشناخته واقعا شاید.  بردارم شخصیتش رو کردن
 که بالیي و بود کرده مد  این تو که کارایي از نظر صددرف با.  باشددده خوب

 وريمنف شخصیت هم انقدرا میدیدم میكردم فكر که حاال بیاره سرم میخواست
 ! نداره

****** 
 !؟ جاست همین مطمئني -

 زیر ! افتادم موندني یاد به روز اون یاد دوباره انداختم رستوران در سر به نگاهي
 : کردم زمزمه لب

 ! نمیره یادم رو اینجا وقت هیچ -
 : گفت دلهره با پریا
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 ؟ ببینیش میخواي مطمئني -
 : کردم نگاهش

 ؟ نمیخواي تو!  معلومه -
 . دارم حسي چه نمیدونم واقعا.  نمیدونم -

 : گفتم و گرفتم و دستش
 باهاش باید مد  همه این از بعد.  بدهكاره جفتمون به توضددیح خیلي اون -

 . بده جواب و سواالمون باید.  بزنیم حرف
 : گفت و داد تكون سر

 . توئه با حق.  باشه -
 خیلي . رفتیم پایین ها پله از.  شدددیم رسددتوران وارد و زدم اي دسددتپاچه لبخند

 به.  دمیكر حرکت من پشددت پریا.  رفتیم مدیریت دفتر سددمت به.  بود خلو 
 : گفت دید رو ما رستوران مدیر اینكه محض

 . میشه شروع کاریمون ساعت دیگه ساعت 1.  خانوما تعطیله فعال -
 : گفتم حرفش به توجه بي
 . اینجا اومدیم کسي دنبال.  نیستیم مشتري ما -

 : گفت بود ساله 40 حدودا مرد یه.  شد دقیق نگاهش
 ؟ کي.  بفرمایید -
 . میكنه کار اینجا گفته ما به.  پروین اسم به خانومي یه دنبال -

 : گفت خورد گره هم تو ابروهاش
 ؟ معتاده که میگي رو خانومي اون نكنه ببینم -
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 . همون!  آره -
 : گفت و کرد پوفي

صا.  نمیخوره ما کار درد به معتاد آدم!  بیرون انداختمش - صو شم که مخ ست  د
 ! بود کج
 : گفتم! ؟ بود مادر یه ي مشخصه اینا!  بشم آب شرمندگي از میخواست دلم

 ؟ کي ؟ بیرون انداختینش چي یعني -
 اینجا مد  یه.  بدیم کار بهش کرد التماس اینجا اومد زور به!  وقته خیلي -

 ! بره کردم ردش منم.  نمیومد بر ازش کاري ولي بود
 ؟ میكنه زندگي کجا نمیدونین ؟ ندارین ازش آدرسي هیچ شما -
 ! واال نه -

 شده رت راحت خیالش پریا.  بیرون اومدیم و کردیم تشكر!  دادم بیرون و نفسم
 : گفت بود

 . میاد سراغمون دوباره باالخره -
 خودش از ردي وقت هیچ ولي.  کردم پیداش دوباره میكردم فكر.  بودم عصبي

 ! میكنه زندگي کجا نمیدونستم اصال!  نمیذاشت جا به
 ! لعنتي -

 : گفت پریا
 ! پرورشگاه برم باید من ؟ برگردیم -

 سددختي به امروزم حتي!  داره واهمه مامان دیدن از پریا انقدر چرا نمیدونسددتم
ضي سم!  دیدنش بیاد باهام شد را شونه به و سرم و دادم بیرون و نف  ییدتا ي ن

 والس کلي هنوز.  نداشتم خوبي احساس دلم ته ولي خونه برگشتم.  دادم تكون
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شتم !  یدادم جواب بهم باید!  کنم ول جواب بي و سواالتم نمیتونستم.  ازش دا
 . میدونست و چي همه که بود کسي تنها اون

 خبر هک کسددي تنها.  ببره خودکشددیم از بویي پریا بودم نذاشددته مد  این توي
.  پریا تا بود کرده خواهري برام بیشتر نیوشا ولي بود مسخره.  بود نیوشا داشت

 اعتنا بي حرفاش و رفتاراش به نمیتونسددتم.  بدم حق پریا به نمیتونسددتم دیگه
شم صیري زندگیش توي من که میفهمید باید حداقل.  با شتم تق  اون يول.  ندا
 من اب بود صمیمي پرورشگاه هاي مربي با که انقدر.  میگرفت کناره ازم هنوزم

تاراش.  نبود یت کل رف ته هم به بودن خواهر از منو ذهن  عوض در.  بود ریخ
سابي مد  این نیوشا شم.  بود کنارم ح  ويت و ترس طرفي از ولي میكرد سرزن

 جاي میكرد سددعي.  میگرفت خبر ازم مدام.  بود کنارم مدام.  میدیدم رفتاراش
 همچین به دست دیگه شاید تا.  کنه پر برام و نیستن زندگیم تو که کسایي خالي

 . نزنم اي احمقانه کار
 دوسددتانشددون جمعاي توي هنوزم.  بود معمولي دوسددتي حد در رادین با رابطم

 ادهس دوستي یه جز به چیزي که میدونستن دوستاش دیگه ولي ، میشدم حاضر
ست رادین و من بین صراري.  نی شت من به شدن نزدیك براي ا  همونطور.  ندا
 که ممیگرفت تصمیم.  کنم فراموش و رادین باید کم کم دیگه میكردم فكر من که

 بشدده متوجه که کنم برخورد باهاش جدي و سددخت انقدر یا.  ندم محل بهش
مه ولي.  ندارم حسددي بهش منم نا ي ه  به.  بود دور ازم که بود وقتي مال ای

 . میریخت هم به کتابام حساب ي همه میدیدمش اینكه محض
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 سددعي پدرام.  بودم برده دوسددتانمون جمعهاي توي هم رو نیوشددا باري چند
شه نزدیك نیوشا به خنده و شوخي با میكرد  مچینه گیر سخت نیوشاي ولي ب
ضي.  نمیداد بهش اي اجازه سوخت پدرام براي دلم وقتا بع شا ولي.  می  ور نیو
شناختم خوب ست وقت هیچ.  می شت دو  روزه چند هاي رابطه به دلخوش ندا

 . بشه
 راچ که بود عجیب برام.  ساناز از نه و خودش از نه.  نبود رامین از خبري دیگه

 خبري م*س*تقیم خودش هم قبال اینكه با.  کشددید کنار و خودش اي دفعه یه
 ولي . بیاره در زندگیم از سر تا میكرد واسطه و ساناز همیشه ولي نمیگرفت ازم
 دمبو مطمئن.  بودم دلگرم سكو  این به.  بود شده ساکت شد  به مد  این

 . نمیشه گذشته از حرفي هیچ دیگه
باره  پارتي از خبري دیگه.  تغییرا  کمي با البته.  فالگیر پریماه بودم شدددده دو

 کامل ودمب نتونسته هنوز.  نداشت جایي زندگیم تو الكل دیگه!  نبود شبانه هاي
 داشتمن امید برگشتش و رادین به.  میكردم و خودم سعي ولي کنم ترك و سیگار

ست ولي شتم دو سي روزي یه اگه حداقل.  کنم عوض و زندگیم دا ست ک  خوا
 ! هستم خوبي دختر که بگم و باشم بلند سر بذاره زندگیم تو پا

 وت نمیتونسددتم قبل مثل حتي.  گذاشددتم وثوق خانوم جلوي رو قهوه فنجون
 : گفتم بود افتاده زیر که سري با.  کنم نگاه چشماش

 . کنین میل وثوق خانوم بفرمایید -
 هک بودم فهمیده تازه.  بسددت نقش صددورتش روي همیشددگیش مهربون لبخند
شت.  وثوقه خانوم شبیه چقدر رادین لبخند صم میز پ صو ستم مخ ش  انومخ.  ن
 : گفت و کرد بهم نگاهي وثوق
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 . میده نشون کمتر و سنت.  عزیزم میاد بهت مو رنگ این چقدر -
 همیشددده.  بود ام تیره موهاي رنگ به منظورش.  کردم تشددكر و زدم لبخندي

شتم قبول و حرف این خودمم.  بود دیده بلوند یا مش با و موهام  سال بچه.  دا
 ردک نیت اینكه از بعد.  برگردوند و فنجونش و خورد و اش قهوه.  بودم شددده تر

 نرادی یاد اش همه.  نكنم نگاه صورتش به میكردم سعي.  چیدم و پاسور ورقاي
 . میفتادم

 انگار.  فالتون توي افتاده حلقه یه.  میشدده زندگیتون وارد تیره موهاي با زن یه -
 . داره ازدواج قصد اطرافیانتون از کسي

 نمببی و نوم و عروس میخوام من میشددي پیر داري دیگه میگم پسددره این به -
 ! که نمیده گوش

 : گفت و خندید ذوق و هیجان با بعد
 تآشناهاس از.  ماهیه دختر خیلي.  گرفتم نظر در و دختر یه براش خودم ولي -
 زیاده امیدم.  میكنه کار من دل باب خیلي روزا این چند هر.  نیاره نه کنه خدا. 

 . کنه قبول که
 ابيحس وثوق خانوم حرف این ولي.  باشه کمي ي کلمه رفتن وا شاید.  رفتم وا

 خانوم میل باب داره مد  این تو چرا! ؟ شدددد رفتني رادینم پس.  کرد داغونم
 ذارهب زندگیش به پا دختر یه که ؟ بگیره زن براش مامانش که ؟ میكنه کار وثوق

 . نزنه حلقه چشمام تو اشك که گرفتم و خودم جلوي خیلي ؟
 : گفتم مصنوعي لبخند با

 . بشه میخواین که اونجوري امیدوارم
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گه وثوق خانوم گاهي.  نزد حرفي دی نداختم اش قهوه فنجون به ن  کل ولي ا
 کنار هقضددی این با میتونسددتم ؟ چي میكرد ازدواج اگه.  بود گرفته رادین و ذهنم

 ريچجو میداد عذابم دیگه دختر یه از کردنش خواسددتگاري فكر وقتي ؟ بیام
 ؟ بیام کنار عروسیش با میخواستم

***** 
 دوسددت میزد غر گوشددم زیر مدام نیوشددا.  شدددیم آرمین و آیالر ي خونه وارد

 من تقصددیر.  مهموني بودمش آورده زور به من ولي بمونه خوابگاه تو داشددت
 لد خاطر به.  ببرم خودم با رو نیوشددا بود کرده سددفارش حسددابي آیالر.  نبود

 به آیالر.  بودم آورده خودم با رو نیوشددا زور به بود شددده که پدرامم ي بیچاره
ستقبال ازمون گرمي .  دیمش پذیرایي سالن وارد لباس تعویض از بعد.  کرد ا
 ردک ب*غ*لمون همیشگیش صمیمیت اون با و اومد سمتمون به سریع نیلوفر

 مونده کم چشددماش با که پدرام به آخر در.  افتاد نیما و آرمین به نگاهم تازه. 
 پدرام آروم سالم جواب نیافتني دست و مغرور نیوشا ولي.  بخوره رو نیوشا بود

 مهار .  میخوردم غبطه اخالقش این به همیشدده.  نشددسددت مبل روي و داد و
 ! داشت پسرا کردن ضایع تو عجیبي

 تمنمیخواس.  نبود رادین از خبري.  چرخید سالن دور نگاهم.  نشستم مبل روي
 ! میومد باالخره زود یا دیر.  بپرسم سوالي م*س*تقیم

 : گفت و نشست کنارم آیالر
 ؟ خبرا چه -
 ؟ خبر چه تو.  سالمتي -
 ! همیشه مثل هیچي -
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 : گفت و کرد نیوشا به اي اشاره
شا به - سر گل انقدر میگفتي نیو شت دیگه خدا به.  نكنه ضایع مارو پ  دق دا

 ! میكرد
 : گفتم و خندیدم

 ! نیست که من دست!  دیگه نیوشاست -
 ! نداریا نیوشا از کمي دست توام البته -
 ! باشم نیوشا مثل نمیتونم وقت هیچ من!  آیالر نگو مزخرف -
 . پرسید رادین از باید.  بگي نمیتوني تو و این -
 . دیدي که خود .  نیست هیچي رادین و من بین -
شه باورم داره کم کم آره - ست هیچي بینتون می شب اتفاق با حداقل.  نی  که ام

 . شدم مطمئن دیگه
 : کردم نگاهش پرسشگر

 ؟ چیه جریان ؟ امشب -
 : گفت و پرید آیالر و من حرف بین آرمین

 ! بخوره مهمونارو مونده کم گشنگي از پدرام این ؟ پس شد چي شام خانوم -
 هاتن.  خنده زیر زدیم همه.  کرد نیوشددا به پدرام ي خیره خیره نگاه به اي اشدداره
 در هپرو  عالم از اسددمش شددنیدن با که پدرام!  بود نیوشددا کرد اخم که کسددي
 : گفت بود اومده

 ؟ میگي چي ؟ ها -
 : گفت کنان خنده آرمین
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 . برس کار  به من برادر هیچي -
 جا از سددریع آیالر.  کرد عوض و نگاهش مسددیر و خندید زده خجالت پدرام
 چرخ سددرم تو سددوال این همش من ولي بده و شددام میز ترتیب که شددد بلند

 " . ؟ خبره چه امشب مگه"  میخورد
یاد رادین نكنه.  نمیكردن صددبر رادین اومدن تا چرا که بودم کرده تعجب  ؟ ن

 زمزمه نیوشا به رو! ؟ بود هیچ رادین دیدن براي من هیجان و ذوق ي همه یعني
 : گفتم وار

 ؟ میخورن شام دارن اینا چرا نیومده که رادین -
 : گفت و انداخت باال و هاش شونه نیوشا

 ! واال میدونم چه -
ستم صندلي روي میلي بي با.  شد چیده شام میز ش ستپ از مدام نیما.  ن  ختد

 : گفت آرمین.  میكرد تعریف آیالر
 ! خالي رادین جاي -

 پدرام!  هخبر چه میفهمیدم منم تا میزد حرفي کسي شاید.  شد تیز گوشام سریع
 : گفت کنان خنده

 ! ماهاست جاي از بهتر االن رادین جاي -
 : گفت میبرد دهنش سمت به رو غذا قاشق که همونطور نیما

 ! میزدنش داشتن انگار!  میدیدي و قیافش داشتم دوست!  بابا نه -
 : گفت آیالر

 که الحق!  میكرد خودش واسددده فكري یه باید.  باال میره سددنش داره دیگه -
 . فكره به حسابي مادرش
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 : گفت پدرام ؟ کجاست رادین ؟ خبره چه اینجا.  رفت باال قلبم ضربان
 زنهب باال آستین برام ندارم مهربون مادراي این از ولي.  باال میره داره سنم منم -
! 

سم شون و ها خنده به حوا صال انگار.  نبود شوخیا !  نبودم مهموني اون توي ا
 ریعس چقدر ؟ خواستگاري بود رفته رادین!  نمیشنیدم هیچي دیگه اصال انگار

!  بود داده تله به دم رادین راحت چقدر!  بود شددده کار به دسددت وثوق خانوم
 ! میساختم رویایي قصر خودم براي ذهنم تو هنوزم که بودم احمق من چقدر

شقابم تو غذاي با شتم سعي.  میكردم بازي ب ضي دا ش گلوم تو که بغ  رو ستهن
 و مغ.  کردم نگاهش و اومدم خودم به پهلوم با نیوشددا آینج تماس با.  بزنم پس

 : گفت لب زیر.  خوند چشمام تو از و ناراحتي
 ؟ خوبي -

 : گفتم و زدم پوزخند.  دادم قور  و بغضم
 ! عالیم -

بایل.  نداشددتم زدن حرف به میلي منم.  نگفت هیچي نیوشدددا  زنگ پدرام مو
 دچن از بعد.  داد جواب و تلفنش ما از تر دور یكم و شد بلند میز سر از.  خورد
 : گفت و میز سر برگشت دوباره دقیقه

 ! بود زاده حالل -
 : گفت آرمین

 ؟ بود رادین -
 . آره -
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گه چیز کسددي فت اي دی جا کاش!  نگ له بهش و بود این  کاش.  میكردم گ
ستم شتام با انقدر میتون ستم که بكوبم اش سینه به م شد کاش . بگیره درد د  می

هاش بت چرا بگم و بزنم حرف با خا گه دختر یه چرا ؟ نبودم من انت  یه ؟ دی
گه مادر  که دختري هه می جا از.  بودیش ندیده بارم یه حتي خود !  ما  ک

 کرده انتخاب مادرش و اون چند هر! ؟ نمیگه دروغ بهش اون که میدونسدددت
 ي خانواده مثل یكي نه!  من مثل یكي نه!  نسددبه و اصددل با دختر یه حتما.  بود
 ! من
 به نگاهم همش.  شدیم زدن حرف مشغول و نشستیم هم کنار همه شام از بعد

 سددریع چقدر!  بود رادین خواسددتگاري شددب به حواسددم ي همه.  بود سدداعتم
 ؟ یكردنم چیكار االن یعني!  بشونه کرسي به و حرفش بود تونسته وثوق خانوم
 فكرا این ؟ کرده نگاهشددم ؟ اومده خوشددش ازش ؟ زده حرف دختره با رادین

 . میكرد داغونم داشت.  بود افتاده جونم به خوره مثل
 خدا از هم نیوشددا.  بریم کردم اشدداره نیوشددا به باالخره که بود 11:30 سدداعت
 : گفتم آیالر به رو.  شد بلند جاش از سریع خواسته

 . بریم ما اجازتون با دیگه.  زحمت تو انداختیمت امشب حسابي -
 : گفت و رفت هم در صورتش آیالر

 ! که شبه سر تازه ؟ کجا -
 . بهتره بریم.  شده دیر -

 : گفت آرمین
(  داد ادامه و کرد پدرام به اي اشدداره)  نثارمون جان به.  بمونین بیشددتر یكم -

 ! برسونتتون میگیم
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 : گفتم و خندیدم
 . میریم خودمون.  نمیشیم مزاحم نه -

 : گفت سریع دید و خودش به آرمین ي اشاره که پدرام
 . میبرمتون من مزاحمتي چه -
 . میریم خودمون نه -
 مدام امپدر بین این.  کیه ببینه تا رفت آرمین زدن و در زنگ دار و گیر همین تو

صرار شت دوباره آرمین!  میكرد رد نیوشا و ا  از!  ودب کنارش رادینم بار این.  برگ
جب نده کم تع نه باز دهنم بود مو جا اون!  بمو كار این  پس ؟ میكرد چی

 : گفت خنده با آرمین ؟ چي خواستگاریش
 ! دوماد شاه افتخار به -

 يحساب.  بود پوشیده شلوار و کت رادین.  برگشت سمت اون به نگاها ي همه
سیده خودش به ست قلبم ؟ دختره اون براي یعني.  بود ر  ضمعتر رادین.  شك

 : گفت
 ! آرمین -

 : گفت نیما
 ؟ افتادیم رو عروسي شام -
 ! نمیدم شام کسي به من -
 ؟ خودته دست مگه -

شت فرق نگاهش رنگ.  میكرد نگاهم خیره.  دوخت من به و نگاهش رادین  دا
 ! نمک درکش نمیتونستم!  نمیفهمیدمش!  بود خاصي جور یه.  بود شده عوض. 
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 . داد و جوابم خاص و خیره نگاه همون با که کردم آرومي سالم
 گفت آیالر گرفتم رادین از و نگاهم سریع.  کرد فرو پهلوم توي و آرنجش نیوشا

: 
 . بمونین بیشتر یكم اومده رادین که حاال -

 : گفت پرسشگر رادین
 ؟ برن بود قرار مگه -

 : گفت نیلوفر
 . شده دیر میگن بمونین میگیم هم چي هر.  آره -

.  دوختم پاهام به و چشددمام عوض در.  ندوزم رادین به و نگاهم کردم سددعي
 : گفت من جاي به نیوشا

 و پریماه ي خونه برم زودتر میخوام.  دارم کالس فردا.  برم باید واقعا که من -
 ! نمیرسم دیگه که خوابگاه به.  بخوابم

 درست که میدیدمش چشم ي گوشه از.  شد نزدیك جمعمون به کم کم رادین
ساد من کنار و اومد شون همه.  وای س سوس رادین.  بود نیوشا به حوا  کنار نامح

 : کرد زمزمه گوشم
 ! دارم کار  بمون تو -
 ستمیخوا حتما ؟ باشه داشته میتونست کاري چه.  کردم نگاه بهش تعجب با
 ! نمیاد رادین به کارا این پریماه نباش احمق!  بده رو دختره پز

 از چقدر ؟ داره کارم چیكار؟ اینجا بود اومده حاال بود رفته و خواسددتگاریش
 منم.  بریم بگم خواسددتم برگردوندم نیوشددا سددمت به و نگاهم!  راضددیه خود

 : گفت پدرام به رو سریع من جاي به رادین که میام باها 



wWw.Roman4u.iR  438 

 

 . میبرم و پریماه شب آخر منم.  ببر و خانوم نیوشا تو -
 : گفت و کوبید هم به و دستاش آیالر

 ارمنمیذ ها حاال حاال.  بشدین توام پریماه.  نمیشده بهتر این از پیشدنهاد.  آره -
 . بري
 : کرد زمزمه گوشم کنار دوباره رادین.  شدن نیوشا از خداحافظي مشغول همه

 . کن بیرون سر  از و بري اینكه فكر -
 هکرد مجبورم اینكه خاطر به نه.  بودنش غد خاطر به نه.  دادم بیرون و نفسددم

 رو که نفسددداش خاطر به.  بهم حدش از بیش نزدیكي خاطر به.  بمونم بود
 انیوش سمت و نگاهم.  نكردم بهش نگاهي.  مینشست گوشم و گردنم پوست

 خوشددحالي از پدرام.  نشددسددتم جام سددر و کردم خداحافظي ازش.  گردوندم
ستم!  بود پا به غوغایي من دل ته لي.  میزد برق صورتش  یخوادم رادین نمیدون

ساس.  میزد شور دلم ته!  بگه چي شه نمیتونه خوبي چیز میكردم اح  ایدش.  با
 من میكنه پیدا عروسددیشددون مداراي و قرار از خبر که کسددي اولین میخواسددت

 ؟ من چرا خوب.  مسخرست!  باشم
شته ساعت 10 ي اندازه به من براي ولي نبودیم اونجا هم ساعت 2 شاید  گذ

 هچ بدونم نمیخواست دلم اصال.  بشنوم و رادین حرفاي نمیخواست دلم.  بود
ستم فقط.  داره باهام حرفي  و شلوار و کت روي نگاهم وقتي.  خونه برم میخوا

 دختر دومک.  میده فشار داره و قلبم یكي میكردم احساس میفتاد آنچنانیش تیپ
نه البته ؟ بده رادین به رد جواب که احمقیه  هنوزم ! بود بزرگ اسددتثناي یه ترا
به!  کرد ول و رادین چرا که کنم درکش نمیتونم ید میزدم حدس ولي!  عجی  با
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فاوتي دختر قل یعني.  باشددده مت قت هیچ بودم من اگر حدا یال و  رادین بیخ
 که داشتم امید هنوزم بودم زده که گندي همه اون از بعد که االن مثل.  نمیشدم

سي و شیك خیلي و طرفم بیاد رادین ستگاري ازم مجل شین!  کنه خوا !  بیاد ات ب
 ! داشتم واهي خیاالي چه

سم تو مطمئنا ستگاري مرا  نجاای دلیل ولي.  بود رفته پیش خوب چي همه خوا
نگ برام رادین بودن به وقتي.  بود گ عت هاي عقر  دادن نشددون و 1 عدد سدددا

یت رادین باالخره یدم.  بریم که داد رضدددا  نیلوفر و آیالر با چجوري نفهم
 هم جا یه.  نه یا دادم دسدددت نیما به که نمیومد یادم حتي.  کردم خداحافظي

 چي رادین اینكه فكر انقدر!  باشددم کرده ب*و*س و آرمین نكنه که کردم شددك
یدیدم پامم جلوي حتي که بود ریخته هم به و ذهنم بگه میخواد  نزدیك و نم

 ! زمین رو بیام مغز با برسم ماشین به تا بود
 و طلبم اصل سر بره سریع رادین داشتم دوست.  نشستیم ماشین توي باالخره
 ردمیك رانندگي سكو  تو.  نداشت اي عجله هیچ اون انگار ولي بزنه و حرفش

.  بود جدي ولي نداشددت اخم.  انداخت نمي من سددمت به نگاهي نیم حتي و
 . میترسوندم بیشتر بودنش جدي همین
مل حدوده از کا نا آیالر ي خونه ي م  رادین هنوزم ولي بودیم شدددده خارج ای

 : گفتم جدي خودش مثل درست.  نیاوردم طاقت باالخره.  بود ساکت
 . داري کار باهام گفتي -

 : گفتم ارهدوب.  داد تكون تایید ي نشونه به و سرش.  کشید پیشونیش به دستي
 ؟ خب -
 ؟ بودم کجا من امشب که فهمیدي حتما -
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 کاش.  میكشددت و من کامل بشددنوم خودشددم زبون از اینكه ولي بودم فهمیده
 : گفتم و دادم تكون و سرم سریع.  نكنه تكرارش

 . فهمیدم آره -
 : گفت و داد تكون سر

 . کنم ازدواج میخوام -
نه تو قلبم ید سددی قدر.  لرز حت ان  که وقتي اونم! ؟ میزد ازدواج از حرف را

ست  ازش و نگاهم.  بود دل سنگ خیلي! ؟ بودم گرفتارش من زماني یه میدون
 : فتمگ سوزشش به توجه بي ولي.  میسوخت چشمام.  دوختم جلو به و گرفتم

 ! باشه مبارك -
 : اومد حرف به دوباره

.  کرد معرفي بهم مختلف دختراي مامان انقدر شدددم خسددته دیگه حقیقتش -
 . بشم راحت خواستگاریا این شر از حداقل که کنم ازدواج میخوام

 : گفتم کینه و حرص با
 ! گرفتي بزرگي این به تصمیِم  که هستي راضي خیلي دختره از حتما -
 . باشه بد نمیتونه من ي سلیقه!  معلومه -

 و کردم قالب ام سینه روي و دستام.  زدم پوزخند.  دادم فشار هم رو و دندونام
 : گفتم

 ! مطمئني خود  از چقدر -
 حفظ و خودش جدي حالت میكرد سعي ولي.  دیدم لبش روي و محو لبخند

 . . . میدونست خدا! ؟ چرا!  کنه
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شم مطمئن نباید چرا - سي ؟ با  ههم مطمئنا کنم انتخاب ازدواج براي که رو ک
 . تمومه چي

 : گفت و کرد خودش به اي اشاره مغرور
 ! من مثل -

 : گفتم و برگشتم سمتش به.  بود گرفته لجم
 ! کنه ازدواج تو با بخواد که دختري اون بیچاره -
 ! میشه خوشبخت که میدم قول بهت -

ساس ست.  رفته تحلیل انرژیم تمام حرفا این با میكردم اح شتم دو  اون مبگ دا
شت میكنه ازدواج تو با که دختري سه و ز  ولي.  میخوره هم به ازش حالم!  ِقنا
 پام ران روي و کردم مشددت و دسددتم فقط و گرفتم و احسدداسدداتم فوران جلوي

 : گفتم.  بود خونسرد زیادي رادین.  گذاشتم
 ؟ بدي بهم و ا  آینده خانوم پز میخواستي داري کارم گفتي انقدر -

 : گفت متعجب.  برگردوند سمتم به و نگاهش باالخره
شور  باها  میخوام - شكلي نظر  از این.  کنم م ست تو ؟ داره م .  مني دو

 . بزنم حرف دوست یه با امشب داشتم دوست
 ! اشكالي چه نه -

 : گفتم و دادم بیرون و نفسم
 . میشنوم -
 . اومده خوشم دختري یه از حقیقتش -

 : گفتم و دادم تكون سر
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شب که هموني - ستگاریش رفتي ام ستگاري زودي این به ؟ خوا  به لتبدی خوا
 !؟ شد عشق

 : گفت و خندید
 . عجولي چقدر!  کن صبر -

 : گفت مكث یكم از بعد دوباره
 . ندیدتش مامانم هنوز -
 : گفتم تعجب با
 ؟ نبود خواستگاري تو مامانت -

 : گفت و دوخت بهم کالفه و نگاهش
 ؟ بدي گوش میشه -
 . .. بگو. . .  آره -

 خانوم خود مگه ؟ ندیدتش مامانش که چي یعني.  بود شددده سددوال از پر مغزم
 بوده هرفت دیگه یكي خواسددتگاري نكنه ؟ بود نكرده انتخاب دختر براش وثوق

 از میخواست دلم ولي بود بدجنسي خیلي ؟ نیست راضي وثوق خانوم نكنه! ؟
 ! نشه وصلت این به راضي وثوق خانوم که کنم دعا دل ته
شق به ترانه از بعد - ش همه اون با ترانه وقتي یعني.  شدم اعتقاد بي ع  که قيع

 داعتما احساس این به دوباره باید چجوري دیگه رفت و گذاشت میزد دم ازش
 این.  بمونه پام به عاشددقمه و عاشددقشددم که دیگه یكي باشددم مطمئن ؟ کنم

سم سا سي با اح سا شتم ترانه به که اح شق از خبري.  میكنه فرق دا  و سوزان ع
 . نمیدونم و اون.  نیست که من براي حداقل.  نیست آتشین
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 . بپرس ازش و احساسش خب -
شد باورم سائل مورد در رادین به که بودم من این واقعا!  نمی شقیش م شاور ع  هم

 ! هدیگ کس هیچ یا من یا کردي بیخود بگو بهش! ؟ مرگته چه پریماه ؟ میدادم
 که نبودم آدمي من!  بشدده دور ذهنم از مسددخره افكار این تا دادم تكون و سددرم
 وزر شددبانه هفت بودم حاضددر!  کنه قبول و من که کسددي پاي و دسددت به بیفتم
 ! نمنك التماس کسي به ولي بشه کرده پف و زشت چشمام که انقدر کنم گریه

 . بكنم و کار همین دارم سعي -
 ! مبارکه پس خب -

شه به تازه نگاهم شغول فكرم انقدر.  افتاد جلو ي شی  به هک بود رادین حرفاي م
سیر از و نگاهم کل  هب شباهتي هیچ میدیدم که چیزي االن ولي.  بودم گرفته م

 : اومد حرف به دوباره رادین.  نداشت من ي خونه مسیر
ست!  بگي بهم دلته تو که چي هر میخواد دلم - شته از دارم دو  و حالت تا گذ

 . بدونم و احساسا  تك تك دارم دوست.  بدونم
 : گفتم نشست صورتم روي اخمي.  برگشت رادین سمت به نگاهم

 !؟ داشت من به دخلي چه حرفا این االن ؟ چي براي -
شنا نظرم به.  پهن ي کوچه یه توي پیچید  ونهخ یه جلوي تر جلو یكم.  میومد آ

 : گفت و کرد ترمز.  وایساد داشت سیاه نماي که
 . بده و من جواب تو -

 : گفتم بود کوچه به متعجب نگاهم
 ؟ اومدي اینجا چي براي ؟ توئه ي خونه اینجا -



wWw.Roman4u.iR  444 

 

 و من سوال جواب دختر ؟ میاي عجول نظر به االن یا هستي عجولي آدم ذاتا -
 . بدم و سوالت جواب تا بده
 و من احسدداس بعد!  اومده خوشددش دختر یه از!  میفتاد زاریم دو داشددت تازه

 : گفت و خندید متحیرم و ما  نگاه به.  موند باز تعجب از دهنم!  میپرسید
 ؟ گرفتت برق ؟ شد چي -

شین در به تقریبا و خودم سبوندم ما ستي.  چ شت پیش ي دقیقه چند تا که د  م
 ریدهب!  بیرون بپره تنم توي از بود مونده کم.  گذاشددتم قلبم روي و بود شدددده
 : گفتم بریده

 ؟ میكني شوخي -
 : گفتم و انداختم و دستم.  کردم اخم سریع بعد

 . بگو بهم االن همین میكني شوخي داري اگه!  زشتیه شوخي خیلي -
 : گفت.  زد چپ علي کوچه به و خودش

 ؟ حرفام از کردي برداشتي چه ؟ شوخي چه ؟ چیه منظور  -
 : گفتم و اومدم خودم به.  نكنم جلوه ضعیف کردم سعي

 ؟ بدوني و من احساس میخواي چي براي تو -
 اب اش خنده این.  میخنده داره که بفهمم میتونسددتم.  انداخت پایین و سددرش
شش دقیقه چند جدي صور  شت تناقض.  نمیخورد هم به پی  هاینك حس.  دا

 تمنمیخواس. . .  میكرد دیوونم داشت بود من براي رادین حرفاي این و دختر این
 خورهب میزنه رادین که بعدي حرف با نمیخواستم.  بدم خودم به الكي دلخوشي
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ست حداقل. . .  ذوقم تو شتم دو ست رویاي همین توي دا شتني دو  . بمونم دا
 ! خواسته و من رادین که کنم فكر همین به

نده ته هنوزم.  آورد باال و سددرش باالخره  ولي بود معلوم صددورتش توي خ
 و نگاهش.  کرد صدداف و صددداش.  بود کرده پیدا تري جدي حالت صددورتش

 : گفت و دوخت بهم
 . کنم ازدواج باها  میخوام -

 امگوشددد.  نیاد در نفسددم.  نزنه ثانیه چند براي قلبم تا بود کافي حرف همین
شنوه دیگه هیچي شمام.  ن شمام. . .  چ  االح که ببینه و اون فقط و فقط ولي چ

 . بود خاص هنوزم نگاهش.  بود زده زل من مبهو  ي قیافه به و میخندید ریز
 . دید چشماش تو میشد رو مهربوني رنگ

یا یه چه این! ؟ خوابم خدا  انتخاب که کنم باور! ؟ میكني باهام داري که باز
 سددرفه.  ببندم بود مونده باز که و دهنم کردم سددعي ؟ پریماه ؟ من ؟ منم رادین

 دايص.  اومد باال نفسم.  افتاد حرکت به زمان دوباره.  بیام خودم به تا کردم اي
 . بود کرده کر و گوشم قلبم ضربان
شم ي خنده جلوي کردم سعي خیلي  هک لبخندي جلوي ولي.  بگیرم و سرخو

 چلونده تمدسدد تو ام بیچاره کیف.  بگیرم نمیتونسددتم و بود گرفته و صددورتم کل
 کردم سددعي.  کنم خالي بدبخت اون سددر و ذوقم میتونسددتم حداقل.  میشددد
ته.  کنم حفظ و غرورم  منم"  که نگم و ب*غ*لش نپرم بود سددخت خیلي الب

 : گفتم.  همیشگي پریماه جلد تو رفتم!!!! "  کنم ازدواج باها  میخوام
 !؟ کنه ازدواج باها  خواست کي حاال -

 : گفت.  خندیدم اش خنده از منم.  گرفت شد  اش خنده
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 ي هانداز به.  کنم ازدواج باها  میخوام گفتم!  میكني ازدواج باهام که نگفتم -
 ؟ حرفم نبود مفهوم کافي

 ودب شیرین انقدر.  بود زمین روي کردِن  تحكم ترین بخش ل*ذ*  این شاید
 : گفتم.  بشنومش و بپیچه گوشم تو دوباره و دوباره داشتم دوست که
 ؟ بگم چي باید االن -
 ! و جوابت!  و احساست -

 . بود شده پاك ذهنم انگار
 . کنم فكر باید -
 . نداري کردن فكر براي وقتي هیچ که کن فكر االن -
 . کنم فكر چي همه به باید من ولي -
 ؟ مثال -
 ؟ میكنه من مورد در فكري چه مادر  اینكه مثال -
 . حله موضوع اون -
 ؟ میكنه قبول یعني -
 : گفت غره چشم با
 ! بگو و بعدیت ي دغدغه -

 : گفتم و شد تر عمیق لبخندم
 یا میخوریم هم به تو و من اصال!  چیه تو احساس اصال. . .  خب. . .  خب -
 !؟ نه
 ! حله هم موضوع اون -
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 ؟ معلوم کجا از -
 : گفت و خندید

 ؟ وکیلم خانوم عروس -
 ؟ بگیري رو بله میخواي زودي این به -
 . ناراضي باباي گور ، راضي من ، راضي تو -

 دهش بود جلومون که سختي راه متوجه انگار تازه.  بود شده کم ام اولیه هیجان
 : گفتم و رفت هم تو ابروهام.  بودم

 ؟ داري دوست رو ترانه هنوز تو رادین -
 : گفت و کشید عمیقي نفس

 ! داشتم دوست -
 . . . برگرده اگه -

 : گفت و پرید حرفم بین
قت هیچ اون - گه من برگرده اگرم.  نمیگرده بر و قه دی مه به اي عال  ي ادا

 . ندارم رابطمون
 . . . رادین -
 ؟ جانم -
قدر حاال تا هام مهربون ان  خودم روي به ولي.  کردم ذوق!  بود نزده حرف با

 : گفتم.  نیاوردم
 . . . مادر  -
 . نگفتم چیزي بهش هنوز -

 : گفت کردم نگاهش زده وحشت
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 قبول باش مطمئن.  داره اعتماد انتخابم و من به مامانم.  میشدده درسددت ولي -
 . میكنه

 رفك نكنه. . .  رفته و پیشددم اومده مد  همه این یعني. . .  فالگیرم من ولي -
 ؟ کردم استفاده سو  اعتمادش از کنه

 ! پریماه -
 : گفت دوباره کردم نگاهش پرسشگر

 ؟ باشه.  نكن درگیرش و خود .  من به بسپر و مامان -
 زا که نبود چیزي وثوق خانوم فكر.  بودم نگران هنوزم ولي.  دادم تكون و سددرم
 : گفتم دوباره!  نشم درگیرش یا.  بره ذهنم

 شددر از میخواسددتي واقعا ؟ دادي و پیشددنهاد این بهم که شدددد چي رادین -
 ؟ بشي راحت رفتنا  خواستگاري

 و کرد جور و جمع و خودش سددریع دید و من هم در ي قیافه وقتي.  خندید
 : گفت

 ؟ بكنم من که میكنه ازدواج اینجوري کي ؟ شدي دیوونه -
 دوباره نچو فهمید انگار.  بودم بیشتر توضیح منتظر.  زدم زل بهش خیره هنوزم

 : اومد حرف به
ست پریماه ببین -  ماومد من.  بندازه سایه ذهنت رو غلط فكراي این ندارم دو

 از باشددده خبر با حرفا اون و دروغا اون از روحم اینكه از قبل چون تو سددمت
 تحت خیلي زندگیت جریان فهمیدن از بعد.  بود اومده خوشددم بودنت محكم

 باشه قدم هم باهام ام آینده همسر دارم دوست.  گرفتم قرار استقاللت این تاثیر
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شه محكم.  ستي زندگیمون اگه.  با شت بلندي و پ  واممیخ رو یكي.  نزنه جا دا
 ترانه ولي نبودم هم منكرش داشددتم دوسددت رو ترانه من.  تو مشددخصددا  با

 من اب نخواسددت حتي.  داد ترجیح و فرار و بیاد بر مشددكلمون پس از نتونسددت
ستیم اونجوري شاید.  کنه زندگي ضي و مامانم میتون  ابلهمق اهل ولي.  کنیم را

 ا تصمیم این کل.  عقلم با ولي.  دارم دوستت.  میذارم احترام بهت من.  نبود
صمیم میكنم فكر.  گرفتم عقل روي از و ست هم خوبي و عاقالنه گیري ت  . ه

 چرا واقعا!  دیدم و مامان انتخابي کیس امشب خواستگاري تو وقتي مخصوصا
 یداپ اي دیگه جاي تو خوبي به نمیتونم که من حداقل ؟ کنه قبول تورو نباید

 ؟ قبول.  باشیم هم با و زندگیمون ي لحظه لحظه میخواد دلم.  کنم
 باالخره اینكه احسددداس.  میكردم آرامش احسددداس عمرم تو که بود بار اولین

 سدديح چه لحظه اون تو که کنم توصددیف نمیتونم.  کنم تكیه یكي به میتونم
 . نداشتمش حاال تا!  بود ناب بود که چي هر ولي.  داشتم

 : گفتم و زدم رادین روي به لبخندي
 ! بله -

ستم.  زد لبخندي بهم هم رادین ستش تو و د  تو و نگاهش.  آورد باال.  گرفت د
 میخواستم.  زد روش اي ب*و*سه منتظرانه غیر حرکت یه تو و دوخت چشمام

 . بود گرفته خودش گرم دستاي توي محكم اونو ولي بكشم و دستم
 . پریماه میكنم خوشبختت من -

 : گفتم و دادم تكون سر.  بود شده چشماش محو
 . میدونم -



wWw.Roman4u.iR  450 

 

شته از ؟ بگي نمیخواي چیزي تو - سي یعني.  گذ ستشد زندگیت تو نبوده ک  و
 ؟ باشي داشته

 ایدب.  بزنم و بودم کرده آماده که رو حرفي میخواسددتم.  انداختم پایین و نگاهم
 : گفتم و دوختم چشماش به و نگاهم.  میشه گفته

 . نداشتم دوست رو کسي حاال تا ولي.  قبال بوده زندگیم تو کسي -
 : گفت و زد لبخندي

 . شو پیاده -
 : گفتم تعجب با
 ؟ کجا -
 ! خونه تو -
 ! خونه برم میخوام ؟ شب وقت این -
 . داري عجله چقدر -

 : گفت و دوخت چشمام تو و نگاهش
 . شو پیاده -

 مسددخ و حرف بي ؟ ندم انجام من و بخوان رو چیزي چشددما این میشددد مگه
 . شدم پیاده شده

 به حواسددم ي همه.  نبودم اطراف فضدداي متوجه.  کرد باز کلید با رو خونه در
ستم ستاي بین که بود د سور وارد.  بود شده قفل رادین د سان  ینراد.  شدیم آ

باره و رفت ور باهاش یكم و آورد در جیبش تو از و گوشددیش  جیبش توي دو
شد زیاد هي که هایي شماره روي و نگاهم.  نكردم کنجكاوي.  داد ُسرش  و می
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 اصددال.  میكردم خوشددبختي احسدداس چقدر.  دوختم میداد نشددون هارو طبقه
گار قدر.  میرفتم راه ابرا رو ان نار بود خوبي احسددداس چ . . .  بودن رادین ک

 . منه مال میدونستم که االن مخصوصا
 : گفت و کرد داخل به اي اشاره دست با.  کرد باز رو خونه در و انداخت کلید

 . خانوم بفرمایید -
 : مگفت میشدم وارد که همینطور.  بود تاریك جا همه.  نشست لبم روي لبخند

 . ببینم رو جایي یه کن روشن چراغ یه بیا حداقل -
 فریاد و جیغ و خونه چراغاي شدن روشن با شد همزمان رادین ي خنده صداي

 : میگفتن که
 ! ددددددددددددز سددددددددددددددورپرایدددد -

 ، نآرمی و آیالر به نگاهي.  پریدم جا از تقریبا و گذاشددتم قلبم روي و دسددتم
 و رادین سمت برگشتم.  شد گرد چشمام.  انداختم نیوشا و پدرام ، نیما و نیلوفر
 : گفتم

 ؟ میكنن چیكار اینجا اینا -
 : گفت.  بست و در و شد خونه وارد خنده با رادین

 . دیگه میگرفتم جشن و خوش جواب این جوري یه باید باالخره -
 رادین چقدر که بگذره ذهنم از بود نزدیك پیش لحظه چند.  بود مهربون چقدر

سه بي سا شین تو که بود این من حق واقعا اح ستگاري ازم ما  ولي! ؟ کنه خوا
 رو.  داد بهم خوب احساس کلي خودموني و کوچیك جشن این گرفتن با االن

شا به ساده پدرام کنار خندون که نیو صله میكرد سعي و بود وای  اشباه و اش فا
 : گفتم کنه حفظ
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 ؟ داشتي خبر جریانا این از توام -
 : گفت و خندید

 . اینجا اومدیم بعد و گفت بهم راه تو پدرام آقا.  خدا به نه -
 : گفت کنان خنده آیالر

 . بود کرده هماهنگ باهاش رادین انگار.  بود گفته هممون به پدرام -
 : گفتم و زدم کمرم به و دستام.  رادین سمت برگشتم

 ؟ کردي دعو  مهمونم که بودي مطمئن خود  از انقدر تو -
 : کرد زمزمه گوشم زیر آروم و شد نزدیك بهم

كه پاي بذار.  نبودم مطمئن خودم از - .  بودم مطمئن تو مهربوني از این
 . بشكني و من دل نمیاد دلت میدونستم

 و زدم اش شددونه به دونه یه آروم مشددت با.  شدددم ل*ذ*  غرق حرفش این با
 : گفتم

 . باز زبون -
 : گفت و زد بینیم روي آروم خنده با رادین

 . دیگه مهربوني ؟ میگم دروغ مگه -
 : گفت همه به رو رادین.  زدم لبخند بهش فقط جواب جاي به
 . کنین رعایت و سكو  لحظه چند -

ست رادین.  کردن سكو  خندون لباي با همه شماي با.  کرد جیبش توي د  چ
 نبیرو جیبش توي از رو مخملي ي جعبه یه.  بود زده زل دسددتش به متعجب

 : گفتم.  نزنم جیغ که گذاشتم دهنم روي و دستم.  گرفت مقابلم و کشید
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 !؟ منه مال این -
 من از کسددي اینكه براي.  سددادسددت نشددون حلقه یه فقط این.  نداره قابلي -

 . ندزدتت
 و کردم حلقه گردنش دور و دسددتم.  نكردم ها بچه حضددور به توجهي اصددال

 : مگفت و زدم اش گونه روي اي ب*و*سه اراده بي.  شدم گردنش آویزون تقریبا
 . قشنگه خیلي رادین -

 : گفت گوشم کنار رادین
 ! بدیدا ندید این جلوي کن مراعا  عزیزم -

 پایین و سددرم و کردم باز هم از و دسددتام زده خجالت.  اومدم خودم به تازه
نداختم  نگین تا چند که و ظریف ي حلقه لبخند با رادین.  خندیدن همه.  ا
 . کرد دستم به و داشت روش کوچیك

 بود شددبي عجب.  بودم شددده خیره حلقه به ذوق با.  زدن دسددت برامون همه
 . . . داشت ادامه بازم شب این کاش.  امشب

 : گفت و رفت صوتي سیستم سمت به پدرام
 ! نداره مزه آهنگ بدون جشن -

 : گفت رادین
 اه همسایه.  میگیریم تر مفصل جشن بعدا.  صبحه 3 ساعت.  پدرام کن ول -

 . میشن اذیت
 تكشددون تك صددور  توي و خواب و خسددتگي.  بودن موافق رادین با همه

 و من.  نرفت باالخره و موندن پیشددمون دیگه یكم ما خاطر به.  ببینم میتونسددتم
 . کنم رها و رادین دست اي لحظه براي نمیخواستم حتي.  شدیم تنها رادین
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 : گفتم همینطور اونم.  کردم نگاه چشماش تو.  نشستیم مبل روي هم کنار
 ؟ مطمئني تصمیمت از -
 ؟ چي تو!  معلومه -

شمام ستم و چ ضیم.  آره یعني.  کردم باز و ب .  تاداف جونم به نگراني دوباره!  را
 خوب من حس نمیداد ازدواجمون براي رسددمي ي اجازه وثوق خانوم تا انگار

 . میلنگه ازدواج این جاي یه میكردم احساس!  نمیشد
 ؟ میگي مامانت به کي -

 : گفت و کرد نوازش و ام گونه انگشتش با.  خوند چشمام تو از و نگراني
 ؟ انقدر نگراني چرا -
 ! بكنه موردم در بدي فكر میترسم -
 شغل نكنم فكر.  قلب خوش هم مهربونه هم.  مهربونیه زن خیلي من مامان -
 . بذاره رفتارش روي تاثیري اي دیگه چیز هر یا تو

ستام.  دادم تكیه اش شونه به و سرم ستش تو و د شمام.  گرفت د  مه روي و چ
شتم شت سكو  به یكم.  گذا ست.  گذ شتم دو شمام ندا  رادین.  کنم باز و چ

 : گفت و داد فشار و دستم
 ؟ خوابیدي -

 : گفتم بود اش شونه روي سرم که حالت همون تو.  کردم باز و چشمام
 ! نه -
 . بزن حرف باهام پس -

 : گفتم و کردم نگاهش.  برداشتم اش شونه روي از و سرم
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 ؟ شد چي امشب خواستگاري -
 . دبو کم چیزي یه.  بودم کالفه.  بیارم دووم اونجا نتونستم ساعتم 1 حتي -
 : گفتم خنده با
 !؟ چي مثال -

 : گفت و زد لبخند
 ! تو مثال -
 ؟ نمیگي که دروغ -

 : گفت و کرد اخم
 . نمیگم دروغ بهت وقت هیچ باش مطمئن -
 . نمیگم دروغ بهت دیگه منم -

 همون.  نشست لبش روي که لبخندي براي رفت ضعف دلم.  شد باز اخماش
 قول خودم به.  نذارم کج جاي و پام.  نگم دروغ.  باشددم خوب که دادم قول جا

 . بود آل ایده من براي اون که همونطور.  باشم رادین براي آلي ایده زن دادم
ست.  خونه رسوند و من رادین که بود صبح 5 نزدیك ساعت شتم دو  ازش ندا

. .  . بودنمون هم با به میشه ختم تهش جدایي این که میدونستم ولي بشم جدا
 . . . همیشه براي

***** 
 لحظه هر!  بود شده شروع معكوس شمارش.  میگذشت کشنده و کند برام روزا

 هر.  شدده خراب سددرم رو آوار مثل و بفهمه و چي همه وثوق خانوم بودم منتظر
 همب انقدر نمیدونسددتم حتي.  بودم رادین و خودم اجباري جدایي منتظر لحظه

 !؟ وایسه جلوش نه گفت مادرش اگه! ؟ بجنگه خاطرم به که داره احساس
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 دینرا به بود اومده سددراغم به که مالیخولیایي افكار و نگراني همه این از وقتي
 از یخیالب نمیتونسددتم ولي! "  من به بسددپرش"  میگفت کلمه یه فقط میگفتم

شون سترس.  بگذرم کنار شم روزاي این حتي وثوق خانوم برخورد ا  مبه و خو
شحال میكرد سعي رادین.  بود کرده مار زهر  همه میكرد سعي.  داره نگهم خو

شه گاهم تكیه میكرد سعي.  بده دلم به دل جوره  میكرد آرومم همین شاید.  با
 ! میداد دادن ادامه انرژي بهم و

.  دبو نزده وثوق خانوم به حرفي هنوز هفته یك از بعد رادین چرا نمیدونسددتم
ستم سابي میدون سته زیاد هفته یك این تو حتي.  شلوغه سرش ح  ودیمب نتون
گه مدی  توي و وقتش کل.  میگرفتیم خبر هم از تلفني بیشددتر.  ببینیم رو ه
 از پریا هب.  کنم پر نیوشددا با و وقتم بیشددتر میكردم سددعي.  میگذروند رسددتوران

 احتير مبل روي!  ببنده یخ قلبم شد باعث سردش ي چهره ولي گفتم نامزدیم
 يمصنوع لبخند یه.  دادم نشونش و نامزدیم ي حلقه وقتي.  بود داده لم ام خونه

 : گفت و بست نقش لباش رو
 . باشه مبارك -

 بود قرار شادي روي از که جیغایي ؟ رفت کجا خواهرانه ب*غ*ل پس! ؟ همین
 باورم! ؟ دل ته از لبخنداي! ؟ دل ته از هاي ب*و*سددده و م*ا*چ! ؟ بكشددیم
 برام وضددع این تحمل دیگه.  شدددم کالفه! ؟ سددرد همینقدر! ؟ همین.  نمیشددد
سي طرف یه از.  بود شده سخت ستر شتم ازدواج خاطر به که ا  طرف از و دا

 . کنم فوران آتشفشان مثل شد باعث پریا مصنوعي و سرد برخورد دیگه
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ستم.  خورد گره هم تو ابروهام.  شد جمع صورتم  و نگاهم.  افتاد کنارم ُشل د
 : گفتم و دوختم چشماش تو
 ؟ نشدي خوشحال تو -

 . کنه تر پررنگ و لبخندش کرد سعي
 . شدم خوشحال که معلومه!  چرا -
 !؟ باشه مبارك ؟ همین فقط ؟ نمیاد نظر به اینجوري چرا -

 : گفت و نشست صاف جاش سر
 ؟ زدم بدي حرف ؟ چیه منظور  -
 ؟ خواهرانه روابط اینجوریه!  نگفتي چیزي اصال! ؟ بد حرف -
 ؟ خوبه حالت پریماه -
هت مد  این!  آره - نار و من که دادم فرصدددت ب  از .  کني قبول خود  ک

 توام مگه.  میذاري تنهام داري روز هر بدتر تو ولي.  باشددي خواهرم خواسددتم
 ؟ سردي باهام انقدر چرا پس ؟ نبودي من دنبال

 منمیدون.  بود نیاورده در چادرشددم حتي بود اومده که وقتي از.  وایسدداد مقابلم
 : گفت و گرفت و بازوم!  نامحرمم من میكرد فكر شاید

 باها  میكني فكر چرا.  خواهریم هم با ما که معلومه!  پریماه حرفیه چه این -
 ؟ سردم
 : گفتم و کشیدم بیرون دستش تو از و بازوم

سا  کوچكترین حتي تو ؟ میكنم فكر فقط - سا  گينمی من به و حرفا  و اح
 . مبارکه میگي فقط میكنم ازدواج دارم میگم وقتي. 
 : گفت و شد جمع صورتش.  بود شده کالفه حرفام از
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 . نیست میكني فكر که اینجوري -
.  گوب صورتم تو رك ؟ ببینیم دیگه نمیخواي ؟ نداري دوستم! ؟ چجوریه پس -

 تنهایي از مگه االن تا! ؟ داره اهمیتي چه.  برو توام.  دارم عاد  تنهایي به من
 ! میمونم تنها بعدم به این از ؟ مردم

 ! میگي چیه اینا.  کن بس -
 . دیوار به دادم تكیه و کردم قالب ام سددینه روي و دسددتام.  گرفتم ازش و روم

 هلحظ چند.  میپیچوند هم تو بالتكلیف و دسددتاش.  بود وایسدداده هال وسددط
شیمون.  شد سكو  بینمون شته دنبالش انقدر اینكه از بودم پ  کالفه . بودم گ

 : گفتم
 هم به احتیاجي دیگه انگار!  باش راحت!  برو! ؟ وایسدددادي اینجا هنوز چرا -

 . نداریم
شماي تو ستش کالفه پریا بودیم زده زل هم چ شت و د  خونه از سریع و کرد م
 ! نداشتم خواهرم دیگه.  کرد خوش جا لبم روي پوزخندي.  رفت بیرون من ي

****** 
 ؟ نداره خواهرانه حس من به اون چرا -

 وار هزمزم میكرد بازي موهام با که همینطور و آورد دستم به خفیفي فشار رادین
 : گفت

 . میدادي زمان بهش باید عزیزم -
 : گفتم و کردم نگاهش بود پاش روي سرم که همینطور

 . نداشت من ازدواج به نسبت حسي هیچ حتي اون ؟ بیشتر این از -
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 . عجولي زیادي تو.  میشه درست -
 . خونسردي زیادي توام -

 . خندید
 وسددط این من.  نشدددي خفه اسددترس از که تو باالخره.  باش راحت.  بخند -

 ! بدبختم
 : گفت و گذاشت پیشونیم روي اي ب*و*سه شد خم

ستي بدبخت توام - سترس.  نی ست قرار.  الكیه نگرانیتم و ا  بدي تفاقا هیچ نی
 . بیفته

 ؟ مطمئني -
 ! برا  دارم خوب خبر یه ؟ بهم بدي شام نمیخواي.  آره -

 : نشستم و برداشتم پاش روي از و سرم سریع
 ؟ خبري چه -
 . شام اول -
 . بگو و خبر اول فضولم من میدوني که تو -
 ؟ نیست مهم من گ*ن*ا*ه بي ي معده یعني -
 . نشده طرف بر کنجكاویم من که وقتي تا نه -
 : گفت و باال انداخت و ابروش لنگه یه
 ؟ اینجوریاست -

 دمش بلند جا از خنده و جیغ با.  سمتم شد ور حمله تقریبا.  دادم تكون و سرم
سوندم راحتي مبل به و خودم سریع.  کرد دنبالم اونم سادم طرفش یه و ر  . وای
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بالم رادین بل دور.  هنوز بود دن یدیم م  منم وایسددداد رادین باالخره.  میچرخ
 : گفت وایسادم

 . طرف این بیا خوش زبون با -
 : گفتم و انداختم باال ابرو براش

 . بگیریم باید خود  -
 : گفت.  میزد نفس نفس

 ؟ نه نمیاي -
 : گفتم خنده با
 ؟ مرد پیر گرفت نفست آخي!  نه -

 : گفت زنون لبخند
 ؟ مرد پیر میگي من به -

باره ید دو بالم دو باره.  دن یدم جیغ دو بل دور و کشدد یدم م ظه یه.  چرخ  لح
سم.  چرخید مبل دور برعكس و کرد غافلگیرم  خوردم محكم و شد پر  حوا

 : گفت آمیز شیطنت ي خنده با و کرد حلقه کمرم دور و دستاش.  بهش
 ؟ میري در من دست از -
 : گفتم اومد نمي بند که اي خنده همون با
 . کن ولم رادین -
 ؟ میگفتي چي بهم داشتي پیش دقیقه چند ؟ میشه مگه -
 . عزیزم گفتم الكي -
 ! خانوم نمیشه دراز گوشام -
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 فشددار کردم سددعي و گذاشددتم بود کمرم دور که دسددتش روي و دسددتم خنده با
 شده يزندان دستاش بین.  نداشت و کار این قصد ولي کنه آزادم تا بیارم بهشون

 . بودم
 . بپزم شام برم بذار ؟ نمیخواستي شام مگه -
 ؟ تر خوشمزه تو از شام.  میخورم و خود  -
 ! رادین -
 ؟ جانم -

ستش از اینكه براي سه سریع برم در د شتم لبش روي اي ب*و*  به حتي.  گذا
شید هم ثانیه ستاش ي حلقه شد باعث همون ولي نك شه ُشل د  مبتون منم و ب
 : گفتم و دویدم آشپزخونه سمت به خنده با.  کنم فرار

 . بردم من -
 : گفت خنده با
 ! زدي کلك -
 ! بزن میتوني.  میزنم میتونم -
عدا.  نبودا قبول ب*و*س این -  در براش و زبونم.  میگیرم از  و کاملش ب

 کنترل و نشددسددت مبل روي خنده با رادینم.  رفتم یخچال سددمت به و آوردم
ستش و تلویزیون شتر بهش عالقم روز به روز.  گرفت د شد بی  روز هب روز.  می

 ! میشد تر محكم قلبم تو جاش
****** 

 ! باشه خوب انقدر آشپزیت نمیكردم فكر -
 ؟ چرا -
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 . نمیكردم فكر فقط.  نمیدونم -
 . ندیدي و هنرام هنوز -

 : گفتم خندید
 . ها میره یادم و بدي بهم میخواستي که خبري نكن فكر -

 : گفت و گذاشت بشقابش توي و چنگالش و قاشق.  داد تكون سر رادین
 . کنم رو به رو هم با و مامان و تو میخوام -

 : مگفت حیرون و ما  افتاد بشقابم توي صدا با و خورد ُسر دستم از قاشقم
 !؟ چي -
به خیلي اینجوري - گه اون و تو.  خو مدی مه.  میبینین رو ه  حل هم چي ه

 !؟ چطوره.  میشه
 . . . آخه. . .  آخه -

 : گفت و گرفت و دستم
 اگرم . باشددم کسددي تایید منتظر که نیسددتم بچه من.  بیخوده نگراني همه این -

 نوانع به تو معرفي و بیشددتر آشددنایي واسدده فقط میذارم دارم رو برنامه این االن
 . خانوادست عروس

 ؟ بزني حرف اول باهاش خود  نمیشه -
س تو شام براي میذاریم و قرار.  دنبالت میام شب فردا.  پریماه نیار نه -  تورانر

 ؟ چطوره من
 : گفتم دلهره با و دادم تكون سر

 . نمیدونم -
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 . نباش چیزي نگران -
شم نگران کردم سعي شد مگه ولي نبا  رادین خوردیم و شام اینكه از بعد ؟ می

 انقدر.  رفت من ي خونه از که بود 12 ساعت.  بشورم ظرفارو تا کرد کمك بهم
شا به شدم مجبور که بودم نگران  گفتم و گفتم نگرانیام از انقدر.  بزنم زنگ نیو

سته که شا شاید.  شدم خ  نمي خودش روي به ولي بودم کرده کالفه هم رو نیو
 ! آورد

****** 
سادم آینه جلوي سمي تیپ.  وای ستم توي رو کیفم.  بودم زده ر  براي و گرفتم د

شیدم عمیق نفس بار چند.  کردم تجدید و مالیمم صورتي رژ بار چندمین .  ک
 ماهي که مهربونه وثوق خانوم همون این که بقبولونم خودم به کردم سددعي
 که مهربوني و پوش شددیك خانوم همون.  پیشددم میاد فال براي بار 2 حداقل
شه شه رو لبخند همی سم چرا نمیدونم.  لب  بي بود اومده روش که شوهر مادر ا

 . میترسوندم اراده
 رو خونه کل ؟ پس نیومد رادین چرا.  بود شددب 7 دوختم سدداعت به و نگاهم

 رادین باالخره.  میزنه دهنم توي قلبم میكردم احسددداس هیجان از.  کردم متر
 رادین هب.  اومدم پایین و کردم قفل و در لرزون دستایي با.  پایین برم که زد زنگ

ستم دل ته از.  زدم زل صورتش تو ترس از و کردم سالم  مامانش بگه که میخوا
 لبخند صددورتم به فقط اون ولي.  خورده هم به قرار جوري یه یا.  نمیاد امشددب

 : گفت و زد
 ! ها بگیره ا  گریه مونده کم.  ببین و چشماش -
 . رادین نشو لوس -
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گه - مت میخوام م مانم خدا به! ؟ ببیني گودزیال ببر مه ما  دادیم عادتش.  آد
 ! نخوره عروس

 : گفت که بازوش تو زدم دونه یه
 . نامرد!  آخ -

 : گفت نشست لبم روي لبخندي شدم حرفش متوجه تازه
 ! ببین و اش خنده! ؟ میده حال مظلوم شوهر زدن کتك -
 : گفتم و اومدم بیرون نگرانیم هواي و حال از حرفش این با
 ! شدي زبون بلبل چقدر تو -
 !؟ میارم در  نگراني از دارم بده -

ستم شیم که بگم چیزي خوا  . آوردمش در کیفم توي از سریع.  خورد زنگ گو
 : گفت رادین.  بود آشنا نا ي شماره یه
 !؟ کیه -
 . نمیدونم -

 : دادم جواب
 !؟ بله -
 !؟ هستین خانوم پریماه شما.  خانوم سالم -
 ؟ شما.  بله -
 طفق که آوردن اینجا رو مریضددي یه.  خانوم میشددیم مزاحمتون بیمارسددتان از -

شونه موبایل همین شون تو که اي شماره تنها.  همراه  شما ي شماره بود گوشی
 . بود
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 : گفتم رفتم وا
 ؟ بیمارستان -

 : گفت و داشت نگه اي گوشه بود شده زدنم حرف متوجه که رادین
 ؟ شده چي -

 : گفتم کردم نگاهش نگران
 ؟ چیه ؟اسمش شكلیه چه -
یدونیم و اسددمش - با خانوم یه ولي نم له 50 تقری .  میخوره بهشددون سدددا

 . بیمارستان بیاین کنین لطف میشه اگه میخواستیم
 : گفتم رادین به رو گرفتم و بیمارستان اسم

 . . . بیمارستان برو -
 ؟ پریماه شده چي -
 . برو فقط. . .  نمیدونم. . .  نمیدونم -

سیر سریع رادین  اخدای! ؟ بود کي.  میچرخید ذهنم توي همش.  داد تغییر و م
 !؟ مامان! ؟ بود کي زن اون

 هک لحظه همین ؟ موقعیت این تو چرا ؟ االن چرا.  بود افتاده لرزش به دسددتام
 دسددتم روي و رادین دسددت گرماي.  بیفته برام بود قرار زندگیم اتفاق ترین مهم

 : فتگ بود دلگرمي دنیا یه چشماش توي برگشت سمتش به نگاهم کردم حس
 . نیست چیزي.  نباش نگران -
 . باشه مامانم شاید -
 . نمیشه چیزیش نباش نگران -
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 بودم کالفه.  مادر اسددم حیف! ؟ زن اون نگران ؟ بودم نگرانش واقعا ؟ نگران
 : گفتم

 . . . مامانت رادین -
 . میكنم کنسل و چي همه بهش میزنم زنگ نباش اون نگران -
 . شد خراب چي همه.  شد خراب چي همه -

 شالم روي اي ب*و*سه و کشید خودش سمت به و سرم آزادش دست با رادین
 : گفت و گذاشت

 . نكن اذیت و خود .  عزیزم نشده خراب هیچي -
ستان به تا سیم بیمار  اركپ جاي رادین نكردم صبر حتي.  شدم زنده و مردم بر

.  ویدمد بیمارستان پذیرش سمت به و شدم پیاده سریع کنه پیدا ماشینش براي
 : گفتم و شدم خیره بود پوشیده سفید روپوش که زني به هراسون

 . خانوم -
شغول ستش.  بود تلفن با صحبت م  وبارهد و برد باال کن صبر عالمت به و د
 : گفتم دوباره.  کنم صبر نمیتونستم و بودم کالفه من ولي.  شد مشغول

 . خانوم ببخشید -
 : گفت زور به و کرد دور خودش از و گوشي حوصلگي بي با
 ؟ نمیبیني کن صبر میگم عزیزم -

 : گفتم غرش غر به توجه بي
 ؟ کجاسددت.  اینجا آوردن رو سدداله 50 حدودا زن یه گفتن زدن زنگ من به -

 ؟ شده چش
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 ؟ داري باهاش نسبتي چه -
 . باشه مامانم شاید. ..  نمیدونم. . .  نمیدونم -
 . کن صبر ؟ شاید -

 : گفت و کرد دیگه پرستار یه به اي اشاره
 ؟ میگه چي خانوم این ببین بیا رویا -

 : مگفت سریع انداختم میذاشت میز روي رو چارتي که دختري سمت به نگاهم
 . . . که گرفتن تماس من با -

 : گفت شد حالم متوجه کامال کالفگیم و آشفته وضع از.  کرد قطع و حرفم
 ؟ میدوني و مریض اسم.  عزیزم باش آروم -

 : گفتم بگیره ام گریه بود مونده کم
 . ساله 50 حدوداي زن یه.  کردن پیدا ازش گوشي یه فقط گفتن من به!  نه -
 !؟ اوني همراه.  آها -
 ؟ چطوره حالش -
 ؟ نداري همراه.  عزیزم باش آروم -

 از و رادین صددداي ؟ داره من داشددتن همراه به ربطي چه که بپرسددم میخواسددتم
 : شنیدم سر پشت

 ؟ شد چي -
 : گفت و انداخت رادین به نگاهي پرستار

 ؟ ایشونین همراه -
 . بله -
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 ششددناسددایی باید.  بود بد خیلي حالش اینجا آوردن رو خانومي یه حقیقتش -
 . . . شما اب بود گوشیش تو که اي شماره روي از ما.  میشناسینش ببینین.  کنین

 : گفتم و اومدم حرفش بین
 ؟ بود بد حالش -

 : گفت و گرفت و ب*غ*لم زیر رادین.  زمین بیفتم بود مونده کم
 ؟ بخشه کدوم -

 : گفت و انداخت من به مرددي نگاه پرستار
 . سردخونه -

 دهش خیره پرستار صور  به ما .  شد خراب سرم رو بیمارستان سقف انگار
 چرا!  ینمشبب نمیتونستم. . .  نمیتونستم من.  آورد بازوم به فشاري رادین.  بودم

 ؟ نباشه خودش میشه یعني! ؟ باشه اینجا باید دیدارمون آخرین! ؟ اینجا
 : گفت گرفت سمتم به و برداشت میز پشت از رو کیسه یه پرستار

 ؟ آشناست برا  وسایل این -
 ینهم فقط.  خورد پول یكم و قراضه موبایل گوشي یه.  موند کیسه روي نگاهم

ست. . .  شنا صال مگه.  نمیدونم ؟ آ ستم مامانم از چیزي من ا  رادین! ؟ میدون
 : گفت و انداخت بهش نگاهي و گرفت رو کیسه

 ؟ میشناسي اینارو پریماه -
 : دادم تكون راست و چپ به و سرم کالفه

 . . . نمیدونم. . .  نمیدونم -
 . عزیزم باش آروم -
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 : میكرد زمزمه گوشم کنار رادین
 ؟ باشه.  گلم باش محكم.  باش آروم.  نباشه مامانت شاید -

 بود شددده کالفه من حد از بیش موندن ما  از که پرسددتار.  دادم تكون و سددرم
 : گفت

 ؟ شناسایي براي میارین تشریف -
 : گفت من جاي به رادین

 ؟ بریم باید کجا -
 . بیاین من همراه -

 زور به و قدمام.  سددرش پشدددت رادین و من.  میكرد حرکت جلوتر پرسددتار
 حاضددر داشددتم که پیش سدداعت چند به برگردم میخواسددت دلم.  برمیداشددتم

! ؟ بوده سددردخونه تو مامانم زمان اون. . .  وثوق خانوم دیدن براي میشددددم
 نمیتونه.  میره در چي همه از راحت اون!  باشدده اون نمیتونه.  بسددتم و چشددمام

 یمعروس نمیذارم.  کنه خراب و کوچیكم خوشي نمیذارم.  بمیره نمیذارم.  بمیره
 تو اینارو ي همه و باشدده زنده کاش ؟ بود مردن وقت االن لعنتي.  کنه خراب و

باره.  بزنم فریاد صددورتش باره.  میكنه خراب و زندگیم داره دو  اهبزنگ سددر دو
 ! رسیده
سور سوار سان .  مرفتی چجوري نمیدونم.  رفتیم طبقه کدوم نمیدونم.  شدیم آ

.  میزدیم قدم ترسددناك و سددرد راهروي یه توي که اومدم خودم به زماني ولي
 ولي . نشدنیدم.  گفت چیزي بود وایسداده بزرگ در یه کنار که مردي به پرسدتار

 . کرد عبور در از و افتاد راه جلوتر و انداخت ما به نگاهي مرد



wWw.Roman4u.iR  470 

 

 نم ولي میكرد زمزمه گوشددم کنار رو چیزي رادین.  وایسددتاد در بیرون پرسددتار
شتناك اتاق اون میدیدم که رو چیزي تنها شمام کم کم.  بود وح شد تار چ  . می
 ؟ میكنه چیكار اینجا اون ؟ میكنم چیكار اینجا من.  میفتاد سددوزش به کم کم

 !؟ باشه اینجا باید چرا
ر و تخت یه و کرد باز رو سددردخونه در.  وایسدداد حرکت از مرد .  بیرون داد سددُ

سد سر روي سفید ي ملحفه  رفتهگ تهوع حالت.  افتاد ضربان به قلبم.  بود ج
ستم.  بودم شتم دهنم و بیني روي و د  ستايد.  نمیگفت چیزي دیگه رادین گذا
 رنگ و کبود صور .  نمیشد باورم.  زد کنار و اون و رفت ملحفه سمت به مرد

ل پاهام. . .  بود مامان ي پریده  دوباره.  زمین بخورم بود مونده کم.  شددد شددُ
 : پیچید سرم تو مرد سرد صداي.  رسید دادم به رادین

 ؟ میشناسینش ؟ خودشه -
 ؟ بزنه حرف نباید که نمیفهمه چرا ؟ نمیشدده سدداکت چرا ؟ نمیشدده خفه چرا

 دلم.  میداد مرگ بوي جا همه.  نداشتم رو اونجا موندن طاقت.  نداشتم طاقت
 دویدم . گرفتم مرگ بوي منم میكردم حس.  بیارم در تنم از و لباسام میخواست

 سددرم پشددت و رادین نگران صددداي.  میدویدم فقط.  نمیدونسددتم ؟ کجا به. 
شنیدم سمم که می ستاري به حتي.  نكردم صبر من ولي میكرد صدا و ا  هک پر

 خالص لعنتي تعفن بوي اون از.  شدددم رد و زدم تنه هم بود وایسدداده در بیرون
 يکوفت بیمارستان اون از میخواست دلم.  میخواست آزاد هواي دلم.  بودم شده
 بي سددوال خیلي هنوز! ؟ داشددت و من ي شددماره چرا! ؟ من چرا.  بیرون بزنم

شتم جواب سور بیخیال! ؟ میمرد االن باید چرا.  دا سان  یك رو ها پله.  شدم آ
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شت رو راهرو یه.  رفتم باال نفس شتم سر پ  راهروي. . .  بعدي راهروي.  گذا
یدم ها دیوونه عین. . .  بعدي  چیزي و میدادن تذکر راه تو نفري چند.  میدو

 . میدویدم بهشون توجه بي ولي میگفتن
 گلوم روي و دسددتم.  رسددیدم در به.  بیمارسددتان ي محوطه به رسددیدم باالخره

 ورودي ي حاشیه تو که درختایي سمت به.  بود شده آشوب ام معده.  گذاشتم
ستان ستم رفتم بود بیمار  و ام همعد محتویا  ي همه و گرفتم درخت یه به و د

شید تیر سرم.  بود افتاده سوزش به معدم حاال.  کردم خالي  همه اون از.  میك
كه از.  اون از.  خودم از.  میخورد هم به حالم مرگ بوي  عادي زندگي یه این

شت ستي.  مرد غربت تو اینكه از.  ندا شك! ؟ مرد چرا را شمام به ا  از.  اومد چ
 روي رو یكي دسددتاي.  کشددیدم فریاد.  کردم صدددا رو خدا.  کردم گریه دل ته

. .  . نبود حقم این.  زدم زار بسته چشماي با بهش توجه بي.  کردم حس شونم
 . . . نبود کدوممون هیچ حق این

 ؟ خوبي.  عزیزم پریماه -
 : گفتم دبو نگران نگاهش.  بود وایساده قدمیم یه تو رادین.  صدا سمت برگشتم

 . . . مامان. . .  رادین -
 گرفت ب*غ*لش تو و من رادین.  بودم افتاده هق هق به.  اومد نمي باال نفسددم

 . گذاشتم شونش روي و سرم. 
 ؟ بگم پریا به چجوري -
 . پریماه و من ببین.  نیستي تنها تو.  بهش میگیم هم با -

 ورتمص روي از و اشك انگشتش با.  کردم نگاه چشماش تو گرفتم فاصله ازش
 : گفت و کرد پاك
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 . نكنم خالي و پشتت میدم قول.  کن تكیه بهم.  کنارتم من -
 که خواسددتم ازش بارها.  دادم فرصدددت بهش.  نكرد مادري برام وقت هیچ -

شم برگرده شت بر ولي.  کنیم زندگي هم با که.  پی  زد یغمت.  کرد دزدي ازم.  نگ
 ازمب باید.  میرفت االن نباید رادین.  ریخت هم به و زندگیم.  نگفتم هیچي. 

 . میموند
 . میشي سبك.  عزیزم کن گریه هددددددددددیش -

شي.  بردم فرو رادین پهن ي سینه تو و سرم دوباره  كيی.  خورد زنگ رادین گو
 هب نگاهي آورد در و گوشیش جیبش توي از و کرد باز کمرم دور از و دستاش از

 : گفت و انداخت صفحه
 . مامانه -

 و نرادی صددداي.  افتادم ازدواجم سددختیاي یاد تازه.  افتادم وثوق خانوم یاد تازه
 : میشنیدم

 ؟ مامان بله -
- . . . 
 ؟ خوندین و اسم ام اس -
- . . . 
 . بیمارستانیم االن ما -
- . . . 
 . شد فو  پریماه مادر -
- . . . 
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 ! پریماه -
- . . . 
 . موردش در میزنیم حرف -
- . . . 

 : گفت کالفه
 . خداحافظ.  کنم قطع باید من -

 ریهگ میون کرد حلقه کمرم دور و دستش.  گذاشت جیبش توي دوباره و گوشي
 : گفتم

 . متنفره ازم توام مامان حاال -
.  رهبگی من از تورو نیسددت قرار کس هیچ.  مني زن تو.  نكن فكر چیزا این به -

 ؟ فهمیدي
 : گفت و گذاشت سرم روي و اش چونه دادم تكون و سرم

 انقدر نمیخوام.  کن تكیه من به.  کن حسدداب من رو.  کنارتم همیشدده من -
 محكم همونقدر.  میخوام و خودم پریماه من.  ببینمت ریخته هم به و ناراحت

 . م*س*تقل همونقدر و
 : اومد حرف به دوباره شدم خیره چشماش تو کردم بلند و سرم

 . خواستني همینقدر -
شماش ست و چ شونیم روي و ب سه و پی  مرگش و مامان لحظه چند.  زد ب*و*

شتم و رادین من.  رفت یادم از  . میكردم مبارزه اون براي باید.  خودم رادیِن .  دا
 . بگیرتش ازم نمیتونست کسي

 : گفتم و گرفتم سمتش به و گوشیم
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 . نمیتونم من ؟ بیاد بگي پریا به تو میشه -
 : گفت و گرفت و گوشي رادین

 . بهش میزنم زنگ االن.  خوشگلم خانوم کن پاك و اشكا  -
.  دادم تكیه درخت به و سددرم.  شددد دور ازم و گرفت رو پریا ي شددماره رادین

ستم.  افتادم ام معده سوزش یاد دوباره شتم ام معده روي و د شكم.  گذا  بند ا
 خفگي احساس.  گلومه توي سنگین ي غده یه میكردم احساس ولي بود اومده

 . میكردم
 : گفتم اومد کنارم ناراحت صور  با رادین

 ؟ گفتي بهش -
 . آره -
 ؟ گفت چي -
 . میرسونه االن و خودش گفت هیچي -

 : گفت و گذاشت کمرم پشت و دستش رادین
 . بشین تو بریم بیا -

 : گفت افتاد میداد فشار و ام معده که دستم به نگاهش تازه
 ؟ میكنه درد -

 : گفت دادم تكون سر
 . تو بریم بیا.  میكني اذیت و خود  بس از -
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 به و سرم . نشستم صندلي روي.  بیمارستان توي برگشتم دوباره رادین همراه به
ست کنارم رادین.  دادم تكیه دیوار ش ستش.  ن  و سرم و کرد حلقه شونم دور و د

 : گفتم وار زمزمه.  بستم و چشمام.  شونش روي کرد کج
 ؟ فهمیدي و مرگ علت -
 . آره -
 ؟ بود چي -
ست - سه اینكه از قبل انگار.  بودن نفهمیده در ستان بر .  بوده کرده تموم بیمار

 . بوده افتاده خیابون ي گوشه
 ؟ رهبمی غریبانه انقدر بود حقش.  پایین افتاد چشددمم از اشددك قطره یه دوباره

 پریا و من سددرنوشددت!  مامان از اینم و داد جون زندون ي گوشدده که بابا از اون
 !؟ میشه چي

 . داشتم و رادین من حداقل.  فشردم رادین ب*غ*ل تو بیشتر و خودم
شمام.  موندیم حال همون به یكم سته هنوز چ  شایدم ؟ شد ساعت نیم.  بود ب

 : اومدم خودم به رادین صداي با.  بیشتر
 ؟ خواهرته خانوم اون پریماه -

ساده پذیرش میز کنار که دیدم رو پریا.  کردم بلند و سرم س خانوم بود وای  ولير
 . کردم بغض دوباره.  شدم بلند جام از سریع.  بود کنارش هم

 . پریا -
شت صدام سمت به  به دنمدی با.  نمیكرد گریه ولي بود ناراحت صورتش.  برگ

 : گفت گوشم زیر.  کرد ب*غ*لم و دوید سمتم
 ؟ کرد تموم -
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 : شد سرازیر اشكم دوباره
 . شد راحت.  شد تموم آره -

 هخواهران نوازشاش.  بود خواهرانه احساسش.  بود گرم آغوشش بار اولین براي
 . کرد ترم دلگرم همین.  بود

****** 
.  ودب شده دوگانگي دچار احساساتم.  گذشت مامان دفن و کفن باد و برق مثل

شتش کاراي فكر ولي ، بود مادرم باالخره بودم غمگین ص اختیار بي گذ  بانیمع
 ندگيز وضع اینكه با.  بود آسون دختر تا دو آوردن دنیا به براش اینكه از.  میكرد

 ازمون که نداشددت اراده انقدر و.  آورد دنیامون به بازم میدید رو بابا و خودش
شه یكیمون که.  کنه محافظت شته با پریا ب  رگیرد که من هم یكي و تلخ اي گذ

صیل ي خانواده یه قبول مورد نمیدونستم که.  بودم مبهم اي آینده  گیرممی قرار ا
 ! نه یا
 وقتي.  بود تر دلسددوزانه رفتارش من به نسددبت.  بود شددده تر نرم پریا طرفي از

شك شمم تو ا ست چ ش ستم مین شار و د  همین.  بود دلگرمي همین.  میداد ف
 ولي داشددتم و رادین اینكه با.  میكرد زنده وجودم تو و داشددتن خواهر احسدداس

 که.  منه همدردِ  که همخون یه!  بود اي دیگه چیز من با نسددبتش و پریا وجود
 ضبغ اونم میكنم بغض وقتي.  میشددده ترسدددام متوجه.  میفهمه ناراحتم وقتي

 . میریزیم اشك موضوع یه خاطر به جفتمون کنیم گریه قراره اگه.  میكنه
 رو خوبي حس باهاش بودن خونه یه توي روز شبانه.  موند کنارم پریا مدتي یه

 هنوزم اینكه با.  داشددتن خانواده حس.  دور هاي گذشددته حس.  میداد بهم



 477 طالع ماه

 ودب نشددده راحت باهام زیاد هنوزم اینكه با.  ازم میكرد گیري کناره وقتا بعضددي
 از حسددش فهمیدن و باهاش زدن حرف از بعد حداقل.  میكردم درکش ولي
 گوشدده.  بدم حق بهش شدداید و.  کنم درکش بودم تونسددته ماجراها این ي همه

ساتش نتونه اینكه.  بدونم طبیعي و گیریش سا  نتونه نكهای.  بده بروز کامل و اح
 سعي.  میفهمیدمش ولي.  میكرد دفاع همیشه ازم که هموني.  باشه من پریاي

 هم به طرفي از آمیزو مسدالمت و رابطمون همین.  ندم عذابش حداقل میكردم
شم از دوم ي هفته پریا.  بود کرده تر نزدیك شت.  رفت پی شگا برگ  من و هپرور

 ! دادم حق بهش و کردم درکش بازم
 ايدوست.  بود صدایي و سر بي دفن و کفن.  میگذشت مامان مرگ از هفته سه

 مادرم مورد در سددوالي که بودم ممنون چقدر ازشددون.  بودن اومده هم رادین
 . بودن نپرسیده

 يحرف هیچ دیدنشددون از دیگه خورد بهم رادین مادر و پدر با قرارم اینكه از بعد
شد ستم.  ن ضاع میكرد فكر رادین شاید.  نمیدون  ولي.  ندارم خوبي روحي او

 ادرم االن نمیدونستم.  بودم داده دست از و فرصت یه اینكه از داشتم ترس من
 منبود قائل ارزش ام آینده براي انقدر اینكه! ؟ میكنه موردم در فكري چه رادین

ضر قرار سر که شده هیچي هنوز که قدمم بد چقدر میكرد فكر یا ؟ شم حا  ن
 . بشه شروع مادرم مرگ با باید رابطم
ضوع این مورد در رادین  . حامي یه مثل.  بود کنارم فقط.  بود کرده سكو  مو

 ومدمی پیشددم که بود وقتي چند.  نداشددتم زندگیم تو وقت هیچ که کسددي مثل
 بهش جوابي و میشددد کالفه که جایي تا میگرفت تماس باهاش مامانش مدام

 اب وقتي چرا که.  شددده زیاد تماسددا این چرا که بپرسددم نداشددتم جرا .  نمیداد
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 من ادمیخو که میفهمیدم.  نمیگفت چیزي اونم.  میشه کالفه میزنه حرف تلفن
 . آشوبیه چه خبري بي این از دلم تو نمیدونست ولي.  باشم آروم

.  یاوردمن طاقت باالخره میدیدیم فیلم هم با و بودم نشسته رادین کنار که روز یه
 هب تكلیف رفع خاطر به انگار.  انداختم اش خسددته و کالفه صددور  به نگاهي

 و شتبرگ سمتم به نگاهش.  گذاشتم پاش روي و دستم.  بود زده زل تلویزیون
 : گفتم زد لبخندي

 ؟ شده چیزي.  میاي کالفه نظر به وقتیه چند رادین -
 : گفت و کشید عمیقي نفس

 ! کاریه مسائل بیشتر.  نیست مهمي چیز -
 ؟ مطمئني -

 : گفت و زد کنار صورتم توي از و موهام
 . تقریبا -

 کامل.  کردم خاموش و تلویزیون و برداشتم و کنترل.  زد زل تلویزیون به دوباره
 : گفتم و نشستم مبل روي زانو چهار و چرخیدم سمتش به
 . بزن حرف باهام -
 ؟ بشنوي میخواي چي -
 ؟ نیستم زنت من مگه.  کرده کالفت انقدر که رو چیزي -

 : گفت شد تر عمیق لبخندش
 . هستي که معلومه -
 . بدونم رو میكنه اذیتت چي هر دارم دوست پس -
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 . . . و میام بر پسش از خودم که چیزیه این.  نیست الزم واقعا پریماه -
 سددمتم به و دسددتاش.  خندید و کرد قطع و حرفش.  رفتم بهش اي غره چشددم

 : گفت و کرد دراز
 . ببین و چشماش.  خانوم خوشگل ببینم اینجا بیا -

 : گفتم و رفتم ب*غ*لش توي
 ؟ غریبم من -

شت از چون نمیدیدم و صورتش ستاش اون و اش سینه به بودم داده تكیه پ  و د
 : شنیدم گوشم کنار وار زمزمه و صداش.  بود کرده حلقه کمرم دور

 ! نه که معلومه -
 . بگو پس -
 ! مامانه سر موضوع -

 : گفت خودش دوباره کردم سكو 
 . گفتم بهش و چي همه -

 : گفتم لرزون صدایي با! ؟ بود فهمیده باالخره.  شد تند قلبم ریتم
 ؟ خب -

 : گفت و کرد تر سفت کمرم دور و دستش
 . کنه قبولت باید نخواد بخواد.  عروسشي تو گفتم -
 : گفت کردم نگاهش ترسیده چشماي با اومدم بیرون ب*غ*لش از
 !؟ میكني نگاهم اینجوري چرا -
 ؟ گفت چي اون -
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ست انگار.  پایین انداخت و سرش  بهم و مخالفتش خبر چجوري باید نمیدون
 : گفتم و کردم تر راحت و کارش.  بگه

 . کنه قبول و من نمیتونه میدونستم اول از -
ست مهم نه یا کنه قبول اون اینكه - صمی.  میخوام تورو من که اینه مهم.  نی  مت

 . گرفتم خودمم
 . . . رادین ولي -

 دبو ُاپن روي که سویئچش سمت به.  شد بلند جاش از کشید هم تو و اخماش
 : گفت و رفت

 ؟ بر*ق*صم اون ساز به میتونم چقدر من مگه.  نداره ولي -
شت و سوئیچش.  رفتم سمتش به و شدم بلند جام از منم ست و بردا  به میخوا

 و نگج همه این از بیشتر که میفهمیدم.  میرسید نظر به عصبي.  بره در سمت
 : گفتم و وایسادم جلوش.  عصبیه داشته مد  این تو مادرش با که دعوایي

 . عزیزم ببین و من -
 : گفتم بزنم روش به لبخندي کردم سعي.  کرد نگاهم

 ؟ باشه.  میگیره دلم نباش ناراحت انقدر.  کنارتم آخرش تا من -
 : گفت.  ننشست لبش روي لبخندي ولي شد باز اخماش

 . برم دیگه من -
 ؟ نمیموني اینجا شام -
 . ندارم اشتهایي -

 : گفتم و گرفتم دستم توي تر سفت و دستش
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 . بدم بهت خاص شام یه میخوام امشب ؟ بري میذارم من مگه -
 . دیگه موقع یه براي بذارش -
 . بمون.  میكنیا ناز هي داري کش ناز میبیني -

 : گفتم و دوختم چشماش تو و نگاهم
 . من خاطر به -
 که وقتي تا.  دارم نگهش خوشددحال کردم سددعي شدددب کل.  موند رادین و

 مورد در زدن حرف از جفتمون.  زدیم حرف و خندیدیم هم با بره میخواسددت
یا آیندمون از عوض در.  میكردیم دوري مادرش  بچه از.  میكردیم سدددازي رو

 میخواست که موقعي!  باشه اون و من براي بود قرار که اي خونه و احتمالي هاي
 : گفت و کرد مكث رفتن از قبل.  کردم اش بدرقه در دم تا بره
 . گرفتم و تصمیم بهترین که شدم مطمئن امشب -

 : داد ادامه لبخند با.  دوختم بهش پرسشگر و نگاهم
 . بود ليخا زندگیم تو جا  واقعا.  میشه بهتر و بهتر من زندگي تو انتخاب با -

ست لبم روي لبخند ش سه.  ن شت ام گونه روي اي ب*و*  حرفي بهترین.  گذا
 زمزمه . رفت پایین ها پله از و کرد گرد عقب رادین.  بشددنوم میتونسددتم که بود
 : گفتم وار

 . باش خود  مواظب -
******* 

 ؟ اونجا بكنم غلطي چه من.  بزن جدي حرف یه خدا تورو نیوشا -
 : شنیدم گوشي توي از رو نیوشا صداي

 . نگیر کم دست خودتم.  نكن هیچي به تظاهر.  باش خود  -
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به شددونم روي رو گوشددي  هام مژه روي و ریملم که همینطور و کردم جا جا
 : گفتم میكشیدم

 ! نیست پسند مامان اصال من اخالق رفته یاد  اینكه مثل -
 . بدي دسدددت از و رادین نمیخواي که کن فكر این به!  دور بریز حرفارو این -

 ! میفهمه و حرفت.  نیست که سنگ.  باالخره آدمه یه اونم مامان
 و کالسدده هاي حسددابي مامانشددم و پولدارن خیلي اونا کنم تاکید که الزمه -

 ؟ داري پیشنهادي بازم حاال.  پسرشونه تك رادینم
سه و رادین مامان زیادي تو پري -  باش تر ریلكس یكم.  کردي غول خود  وا
. 

 : گفتم میرفتم آیفون سمت به که همینطور.  زدن رو خونه در زنگ
 . هست غول همینجوریشم اون -
 ! پریماه کن بس -

شتم و آیفون گوشي  سر و گوشي و کردم باز و در رادین صداي شنیدن با و بردا
 : گفتم نیوشا به رو و رفتم ورودي در سمت به.  گذاشتم جاش

باره و بگذره خیر به چي همه کن دعا.  اومد رادین.  برم من نیو -  اتفاقي یه دو
 . نیفته

 راحت چي همه میدم قول بهت باش همیشگي پریماه همون.  نمیشه هیچي -
 . میره پیش داري انتظار که چیزي اون از تر
 . خداحافظ باشه -
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 دوار و زد لبخندي دیدنم با.  موندم رادین منتظر در کنار.  کردم قطع و گوشددي
 : گفت شد

 ؟ چطوره ما خانوم -
 : گفتم و رفت هم در قیافم

 ! نگران -
 : گفت و خندید

 . میدونم من میشه درست -
 : گفتم و برگشتم اتاقم سمت به کالفه

 . کنه خدا.  نمیدونم -
 : گفت رادین که بودم آرایشم کردن کامل مشغول

 ؟ نیستي حاضر هنوز -
 : گفتم بود 6 انداختم ساعت به نگاهي

 . بده وقت بهم دقیقه 5.  میشه تموم کارم االن -
فت چیزي رادین ته هال توي.  نگ جان من و بود نشددسدد  خودم دور زده هی

 هب دخترونه و اسددپر  کت یه با بودم پوشددیده مدادي نوك شددلوار.  میچرخیدم
شم شیك بودم کرده سعي رنگ همون شیدن لباس روي از.  با  وثوق خانوم پو

یده یادي بودم فهم یپ به ز یافش و ت یده اهمیت ق  روي و مشددكیم مانتوي.  م
سم شتم و کیف.  کردم سرم مدادي نوك شال و پوشیدم لبا  رونبی اتاق از و بردا
 : اومدم

 . حاضرم من -
 : گفتم کرد من به نگاهي.  شد بلند مبل روي از رادین
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 ؟ چطوره -
 . خوبه -
 ؟ بریم -

 : گفت وایساد مقابلم
 ! نه -

 : گفتم نگران
 ؟ شده چیزي! ؟ چرا -

شت لبام روي و لباش.  کرد نزدیك بهم و سرش لحظه یه توي و زد لبخند  گذا
سیدم و شمام.  ب*و* سته اراده بي چ  آرامش.  رفت باال قلبم ضربان.  شد ب

 : گفت و گرفت فاصله ازم!  کردم پیدا عجیبي
 . بریم حاال -

سته لباش روي لبخندي رادینم.  خندیدم زده خجالت ش  کردم سكو .  بود ن
سم ولي بود عجیب.  افتادم راه رادین دنبال و کردم قفل رو خونه در ستر  مترک ا

 ! بود شده
 واستممیخ که بود حرفایي به حواسم تمام من و میذاشتیم سر پشت خیابونارو

 خوشددي و خوبي به چي همه که میكردم خدا خدا دلم تو.  بزنم وثوق خانوم به
 . بشه تموم

 وا رانينگ و استرس از ببینه و من خواسته مامانش بود گفته بهم رادین که روزي
.  هببین و من میخواد که اصرارهاشه و رادین دعواي خاطر به بودم مطمئن.  رفتم
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 حاضددرم و میخوام و رادین چقدر بدم نشددون که بود فرصددت یه اینم خب ولي
 . کنم تالش رابطه این براي چقدر

عه برخالف بل ي دف نه بریم خانوم بود قرار بار این ق .  رادین پدري ي خو
ساس شمن قلمروي به پا میخوام میكردم اح شا اینكه با!  بذارم د  ليک قبال نیو

 دشددمن و وثوق خانوم الكي میگفت و بود کرده سددرزنش کلمه این بابت و من
 . تمنداش براش اي دیگه تعبیر مخالفت همه اون با.  نبود اي چاره ولي میبینم
 دیمش وارد ماشین با و کرد باز و حیاط در کنترل با رادین.  رسیدیم خونه جلوي

 ننگرا انقدر ولي.  بودم کرده زده حیر  روم به رو مانند باغ و بزرگ ي محوطه. 
 . نبود خونه جاي هیچ به حواسم که بودم وثوق خانوم برخورد

.  شدددیم پیاده.  کرد خاموش و ماشددین و زد هم سددر پشددت بوق تا چند رادین
 ولي نبود چاق.  داشددت عب*و*سددي و جدي نگاه.  اومد بیرون خدمتكاري

 : گفت دیدنش با رادین.  بود اندام درشت
 ؟ خانوم سهیال چطوري -
 . آقا ممنون -
 ؟ کجان بابا و مامان -
 . هستن پذیرایي سالن توي -

 : گفت و کرد حلقه من ي شونه دور و دستش رادین
 . عزیزم بریم بیا -

 تپش درست.  میكرد ترم عصبي بود مونده خیره من روي که سهیال جدي نگاه
 : گفتم رادین به وار زمزمه.  افتاد راه به ما سر

 . بردار و دستت -
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 : گفت پرید باال ابروش لنگه یه
 ؟ چرا -
 . نیاد خوشش مامانت شاید -

شرد خودش به و من تر محكم حرفي هیچ بدون رادین ولي  سمت به هم با و ف
سایل از پر و بود بزرگ خونه انقدر.  رفتیم پذیرایي سالن  قیمت رونگ و عتیقه و

 ! بره گیج سرم بود مونده کم که
 اول انگار.  شد بلند جا از دیدنمون با وثوق خانوم.  شدیم سالن وارد باالخره

 : گفت و رد لبخندي بود رادین به نگاهش
 . اومدي خوش پسرم -

 میل.  شددد خیره بهم اخم با و شددد جمع لبخندش.  افتاد من به نگاهش بعد
شتم عجیبي  داحدو مردي کنارش.  گرفتم و خودم جلوي ولي.  کنم گریه که دا

سته سلطنتي و بزرگ مبل روي ساله 60 ش .  ودب ثابت من روي نگاهش.  بود ن
 : گفت بعد و انداخت بودم کردن سكته ي آستانه در که من به نگاهي رادین

 . پریماه.  میكنم معرفي -
 : گفت مكث یكم از بعد

 ! من ي آینده همسر -
ست حرص با وثوق خانوم ش  هب توجه بي رادین.  انداخت پاش روي و پاش و ن

 : گفت من به رو مادرش حرص پر حرکت
 . وثوق شهره مادرم -

 : گفت و کرد بود نشسته مبل روي که مرد همون به اشاره بعد
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 . وثوق رضا پدرم -
 : گفتم لرز و ترس با بود شده قفل هم به انگار که لبهایي بین از
 . خوشبختم.  سالم -

 اش دیگه پاي روي و پاش رادین پدر.  ندادن نشددون العملي عكس کدوم هیچ
 : گفت و انداخت

 !؟ بشین بنده پسر زن گرفتین تصمیم شما شد چطور.  خانوم خب -
ساده پا سر هنوز شینم که نكرد تعارف کس هیچ حتي.  بودم وای  و وممانت یا.  ب

ستام.  بیارم در سته یخ د !  بود ربدت میكردمم فكر که چیزي اون از حتي.  بود ب
 : گفت هم تو اخماي با رادین

 . کنین شروع رو بازجویي بعد برسیم بذارین -
 : زد فریاد تر بلند بعد

 ؟ کجایي سهیال. . .  سهیال -
 : گفت وار زمزمه من به رو
 . عزیزم ببره سهیال به بده بیار در و شالت و مانتو -
 و اومد سددهیال.  شدددد گرم قلبم توجهي بي همه اون بین رادین مالیم لحن از

 : گفت
 ؟ آقا بله -
 . کن آویزون بگیر و خانوم شال و مانتو -

 و مانتو و شد نزدیك من به نمیرسید نظر به دوستانه که اي قیافه همون با سهیال
ستم مبل روي رادین فرمان به.  گرفت ازم و شالم ش ست.  ن  هیچ.  کنارش در

 و وثوق خانوم خشددمگین نگاهاي زیر.  بودم معذب.  نبود بینمون اي فاصددله
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 خانوم صددور  توي گذشددته مهربوني از اثري!  وثوق آقاي کنجكاو نگاهاي
 ! بودمش ندیده حاال تا که بود یكي انگار.  بود شده عوض انگار.  نبود وثوق
 به.  ودب گذاشته من پشت و دستش و بود زده تكیه مبل به راحت خیال با رادین

 . خوردم غبطه خونسردیش و راحتي این
 : اومدم خودم به وثوق آقاي صداي با
شدیم خوشحال خیلي ما.  خانوم خب - شنا هم خانوادتون با اگه می شدیم آ  می
 . . . مادرتون. . .  پدرتون مثال. 

 : شنیدم گوشم کنار حرص پر و رادین صداي که بگم چیزي خواستم
 . شدن فو  پریماه مادر و پدر بودم گفته بهتون که من -

 : گفت عصبي وثوق خانوم
 . نیست که کار و کس بي.  داره که رو کسي باالخره -
یدم خودم به بدش لحن از بام ولي.  لرز ته ل  جوابي هیچ و بود شدددده بسدد

 و زنمب بود قرار که حرفایي و بودم کرده تالش چي هر انگار.  بدم نمیتونسددتم
 : داد جواب من جاي به دوباره رادین.  بود الكي بودم کرده دوره خودم براي

 . کنم آشناتون خواهرش با بعدا و بشین آشنا پریماه با اول خواستم -
 : گفت دوباره رادین پدر

 ینمشغول کاري چه به ؟ چي زندگیتون وضع ؟ حده چه در تحصیالتتون شما -
 ؟

 چي همه از که میدونستم.  زد پوزخندي وثوق آقاي آخر پرسش با وثوق خانوم
 وضددع و کار ي وسددیله به که بودن داده قول خودشددون به انگار ولي.  دارن خبر
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 به نگراني با فقط و میپیچیدم هم تو و دسددتام!  کنن شددرمندم خانوادم و زندگي
 ! نبود زبون بلبل پریماه اون از خبري هیچ انگار.  بودم زده زل صورتشون

 : گفت دوباره دید و من سكو  که رادین
 فال.  نهبدو بهتر مامان کنم فكر شغلشم.  متوسطه زندگیش وضع.  داره دیپلم -

 . میگیره
 : داد ادامه تر عصبي بعد

 ؟ چیه براي پرسیدن سوال دیگه میدونین اینارو ي همه وقتي نمیفهمم من -
 : گفت بود مشخص رفتارش توي کامال که خونسردي همون با وثوق آقاي

 بشنویم و خودشون صداي ما میذارین ؟ خانومین این زبون شما خان رادین -
 !؟ نه یا

 : گفت و مبل به داد و اش تكیه دوباره کالفه رادین
 ! ندونین و جوابش که بپرسین سواالیي -

 : گفت رادین حرف به توجه بي وثوق آقاي
 بهترین توي و دانشددگاهیش تحصددیال  رادین میدونید شددما خانوم خب -

 وضددع رادین میدونسددتید ؟ عمران ي رشددته تو اونم ؟ گذرونده آلمان دانشددگاه
 یرهمیگ تعلق بهش که داره هم زیادي ي ارثیه اینكه و ؟ داره مرفهي کامال زندگي

 ؟ اي طبقه چه از ؟ گذاشتین کسي چه ي خونه تو پا دارین خبر شما ؟
 : گفت کالفه و اومد حرفش بین رادین

 ! بابا بسه -
سرد لحظه اون تا که وثوق آقاي.  بودم مونده ما  وثوق آقاي حرفاي از  هب خون

 : گفت و رفت هم تو اخماش میومد نظر
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 رو اه تفاو  باید بذاره ما فامیل توي پا باشدده قرار خانوم این اگه!  بده اجازه -
 . میده انجام کاري چه داره بشه متوجه باید.  بدونه

 ! نداده بله جواب من به چیزا این خاطر به پریماه -
 : گفت میخورد و خونش خون که وثوق خانوم

 ! ُقماشیه چه از دختر این میدونم خوب یكي من دیگه!  نكن الكي دفاع ازش -
 من ي ادهس پسر واسه کرد تیز دندون بعدم فهمید و زندگیمون کل فالگیریش با
! 

 !؟ کنه تیز دندون برام کسي که ام بچه من مگه -
 : فتگ و کرد پاك و بود افتاده صورتش رو که اشكي قطره دست با وثوق خانوم

له از تو - مت برم قربونت ؟ میفهمي چي زنا مكر و حی  دختره این.  کرده خا
 ! برده و حواست و هوش پاك

 : گفت و شد بلند جاش از کالفه رادین
 جااین هم لحظه یك باشددده پریماه به توهیني که بگین دیگه ي کلمه یه اگه -

 ! نمیمونم
 : گفت و وایساد رادین مقابل وثوق آقاي

 !؟ وایمیستي مادر  و من جلوي ندار هیچي دخترِ  یه خاطر به -
 : گفت و اومد مقابلم خراب حالي با وثوق خانوم.  افتاد راه گونم روي اشكام

 رامب و پسددرم فال!  میكردي زبوني بلبل خوب که قبال ؟ سددداکتي چرا پس -
 باید!  خوندي کور ؟ آره ؟ زندگیش تو میاد تیره موهاي با دختر یه که!  میگرفتي
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شي رد من نعش رو از ستت بذارم تا ب سه رادینم به د سر اون.  بر  ي همه.  منه پ
 ! بیفته دستا  تو اش گندیده موي تار یه نمیذارم.  زندگیمه ي همه.  وجودمه

 : گفت و کرد دور من از و مادرش رادین
 ! کارا این با میكني توهین من شعور به داري.  کن بس!  مامان -

 : گفت وثوق آقاي.  افتاد هق هق به وثوق خانوم
 ! رادین میكني خراب و خود  داري! ؟ این بشه که کردم بزرگ پسر -
 از نیسددتم حاضددر.  میخوامش هم جوره همه.  دارم دوسددت و دختر این من -

 . مخالف چه باشین موافق شما چه.  بدم دستش
 : زد فریاد بلندتر بعد

 ! منه زن پریماه -
 از.  یزدم تند تند قلبم.  میریختن گونم روي تر تند اشددكام.  شددد بسددته پلكام

 و داشددتم و توانش کاش! ؟ خودم الكي سددكو  و حماقت از یا ؟ اونا فریاداي
 يآقا!  باشددم تماشدداچي فقط و مبل به بچسددبم ها احمق مثل نه. میزدم حرفي
 : کشید فریاد رادین سر عصبانیت با وثوق

سره!  من ي خونه از بیرون برو - ستاخ ي پ شیمون که میاد روزي یه!  گ  شيمی پ
 برگشتت براي راهي دیگه!  دیره خیلي وقت اون ولي!  پسر گفتم بهت کي ببین. 

 . بیاري دست به نمیتوني و مادر  و پدر دل دیگه!  نیست
 که همینطور.  گرفت و بازوم زیر و اومد من سددمت به هم تو اخماي با رادین
 : گفت میكرد بلندم

 . پریماه بریم -
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 . بود گوشددم تو وثوق آقاي فریادهاي صددداي هنوزم.  میشدددم کشددیده دنبالش
 گوشم توي همه و همه.  رادین اعتراض صداي.  وثوق خانوم هاي گریه صداي

 تسرع این به! ؟ همین.  میشدم کشیده رادین دنبال شده مسخ آدماي مثل.  بود
 از.  بگم چیزي نذاشددتن حتي ؟ بودن متنفر ازم انقدر ؟ شددد خراب چي همه

 ! نبودم قدري حریف براشون انقدرام! ؟ من به ؟ کي به.  کردن حمله اولش
صبانیت با رادین ست سهیال از ع ساي خوا  درانق اول که سهیال.  بده و من لبا
 قوثو خانوم نفرین و ناله صداي.  بود شده استرس دچار هم میومد نظر به آروم

 با ازدواج از شاید.  کنم نگاه رادین چشماي تو نداشتم جرا  حتي.  میشنیدم و
شیمون من شه پ ست ببینه و کنه گوش پدرش حرفاي به شاید!  ب  غم!  همیگ را

 . ریخت دلم تو عالم
 وت تازه.  زدیم بیرون لعنتي ي خونه اون از و پوشددیدم و شددالم و مانتو سددریع
.  ردب بیرون حیاط تو از و ماشددین.  بكشددم نفس تونسددتم که بود رادین ماشددین
 سددرعتش.  میكردم گریه خودم براي صدددا بي و آروم.  بود هم تو هنوز اخماش
 ولي . میكرد رانندگي محتاط خیلي همیشه!  بود بعید رادین از.  بود آور سرسام

 . . . االن
 هباالخر.  بود قفل همچنان زبونم ولي.  بشدده آروم که بزنم حرفي میخواسددتم

 زیر.  میداد فشدددار هم رو و دندوناش.  ترمز رو زد گوشددده یه.  نیاورد طاقت
شمي ستاش ناگهاني کامال لحظه یه توي.  میپاییدم و حرکاتش چ  کرد بلند و د

 بار هر. . .  بار سه. . .  بار دو. . .  بار یك.  کوبید ماشین فرمون روي محكم و
 مهه این.  زد تر تند قلبم.  کردم وحشت.  میشنیدم دهنش از رو لعنتي ي کلمه
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صبانیت سون.  میداد آزارم رادین ع ستم هرا ستاش و بردم جلو و د س تو و د  تمد
 مشچش تو که خشمي از.  بود شده قرمز چشماش.  برگشت سمتم به.  گرفتم

سیدم بود ستم.  تر ستاش میخوا  نهمو این زدم نهیب خودم به ولي کنم ول و د
 ات.  شددد آروم کم کم نگاهش.  گرفتمش تر محكم پس ؟ میترسددي چرا!  رادینه
 . کرد خوش جا صورتش تو بزرگ غم یه کردم احساس که جایي

 مسر.  کشید کنار و دستاش راحت اون و شد ُشل دستام.  گرفت ازم و نگاهش
نداختم پایین و .  دبو سددنگین بینمون سددكو .  دوختم کیفم به و نگاهم و ا

 : تمگف بود شده سرازیر ام گونه روي که اشكي با همراه.  نیاوردم طاقت باالخره
شونو میكنم درك من - صمیمت هم تو اگه حتي. . .  دارن حق.  رفتار  عوض ت

 . . . باشه شده
.  زد زل همب عصبي.  بود برگشته چشماش توي خشِم .  برگشت سمتم به رادین

 فتگ و زد پوزخندي.  بزنم و حرفم ي بقیه نداشتم جرا  حتي.  کردم سكو 
: 

 و وت فرق پس ؟ هسددتي کنارم تهش تا که ؟ میدادي که شددعارایي اون بود این -
 !؟ میموني بشه چي هر نگفتي مگه! ؟ چیه تو ترانه
 : کردم زمزمه لب زیر گرفت شد  ام گریه

 . شدي پشیمون کردم فكر -
 يعصب لحن اون از.  بودم گرفته ازش و نگاهم.  شنیدم و عمیقش نفس صداي

 بارهدو!  بودم متنفر بود کرده خوش جا لبش کنار که پوزخندي از.  میترسددیدم
 : گفت
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ستیم جفتمون مگه - شیمون! ؟ جلومونه سخت راهِ  یه که نمیدون شم پ  به! ؟ ب
ستم انقدر ؟ آدمیم همچین نظر   رو یكي امروز که مزاجم دمدمي انقدر ؟ س
 ؟ رو دیگه یكي فردا و بخوام
شك آروم هنوزم شت سمتم به رادین.  میریختم ا  ولي بود هم تو اخماش.  برگ

 : گفت.  کرد باز و اخماش بعد و کرد نگاهم یكم.  بود شده محو پوزخندش
 ؟ میكني گریه چي براي -

.  لرزیدمی تنم تمام.  بودم کرده وحشددت.  نگفتم چیزي و گریه زیر زدم تر بلند
 تگف.  نداره بهتري حال خودش بود معلوم ولي.  بخنده روم به کرد سعي رادین

: 
 . ببینمت.  لوس ي دختره.  میریزه هم اشكي چه -

 : گفت و خندید.  دوختم بهش و نگاهم
 من . بخوریم شددام بشددینیم جا یه بریم کن تموم و گیري آبغوره.  دیگه بسدده -

 ؟ چي تو.  گرسنمه حسابي
 : گفتم! ؟ اومد کنار موضوع با راحتي این به
 . خونه میرم من -
شتي یه بعد.  میخوریم شام میریم!  بیخود - صل عدب.  میزنیم خیابونا تو گ  مف

 . میذاریم رو خواستگاري مداراي قرار.  میكنیم صحبت آیندمون مورد در
 . . . بابا  و مامان ولي -
 و کن پاك و حافظت االن همین.  کنیم فكر خوب چیزاي به امشب قراره فقط -

 !؟ خب.  نذاشتي خونشون توي پا اصال که کن فكر
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 : گفت و گرفت سمتم به دستمالي دادم تكون آروم و سرم
 . کن پاك و اشكا  -

ستمال ستش از و د شكام.  گرفتم د  ي همه.  افتاد راه به رادین و.  کردم پاك و ا
 خوشددحال کنارش و بخندم که!  بود من خاطر به حرفا این ي همه ، کارا این

 کرده برخورد سددگ مثل باهام مادرش و پدر که روزي درسددت اونم! ؟ باشددم
 ! شد تموم بود که چي هر.  میكنم فراموش االن همین.  بستم و چشمام ؟ بودن

 : گفتم وار زمزمه و کردم باز و چشمام
 ! خوندي درس آلمان نمیدونستم -
 . نخورد دردمم به که الكي مدرك یه!  نبود مهمي چیز -
 !؟ ندونم مورد  در که هست چیزي بازم -

 : گفت و کرد نگاهم
 و ذهنت نذار!  نده راه سددر  به رو فكرا این.  داري خبر من چي همه از تو -

 ؟ باشه.  کنه درگیر
 . باشه -

 هک چیزي از.  میترسیدم.  دوخت روش به رو به و گرفت من از و نگاهش رادین
 . . . میترسیدم.  بود مبهم که اي آینده از.  بود مقابلم
 ششم فصل

شي شیریني وارد سراي که یخچالي به.  شدم فرو  توش لعاب و رنگ خوش د
سر تا چند سفارش.  شدم خیره بود شده چیده  برام تا شدم منتظر و دادم و د
 و دمش ماشین سوار دوباره خریدم دسرامو اینكه از بعد.  بچیننشون جعبه توي

 ونهخ نزدیكاي تقریبا که بزرگي ي مغازه کنار راه سر.  افتادم راه خونه سمت به
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سادم بود شین از و وای ست دیگه بار یه.  شدم پیاده ما .  کردم چك و خریدم لی
 و اشتمبرد قرمز لوبیا بسته یه.  کنم درست سبزي قرمه شام امشب میخواستم

 !؟ میخواستم چي دیگه.  کردم فكر یكم.  عماني لیمو بسته یه
 : شنیدم سر پشت از صدایي که بودم دار و گیر همین تو
 ! خانوم پریماه!  به به -

سته ستم از عماني لیمو و لوبیا ي ب سون.  افتاد زمین روي و خورد ُسر د  هب هرا
شتم صدا سمت شخند با رامین.  برگ شگیش نی ساده جلوم همی  مثل . بود وای

 دیده که پیش سدددال چند از تر بلند موهاش و بود زده اسددپر  تیپ همیشددده
 و دادم قور  و دهنم آب.  بود بسددته کش با سددرش پشددت.  بود شددده بودمش

 . کردم نگاهش ما 
سال - ست پار سال دو شنا ام سمونا رو!  خانوم آ شتیم دنبالتون آ  نزمی رو میگ

 . کردیم پیداتون
 انداخت زمین رو بود خورده ُسر دستم از که هایي بسته و پام جلوي به نگاهي

شون و شد خم.  شت ستم.  اومدم خودم به باالخره.  بردا  و سر زود یا دیر میدون
 االن اینكه انتظار ولي.  میشددم رو به رو باهاش باالخره و میشدده پیدا اش کله

 : گفت و گرفت سمتم به هارو بسته.  نداشتم و ببینمش
 . شما خدمت -

 : گفتم خشم و عصبانیت با بگیرمشون دستش از اینكه بدون
 ؟ میكني غلطي چه اینجا تو -

 : گفت و کشید هم تو و اخماش
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 ؟ بزني حرف درست نگرفتي یاد! ؟ چموشي هنوزم -
 ؟ برگشتي چي واسه دیگه.  کردي خواست دلت که غلطي هر -

 : گفت و زد پوزخندي
 . که نكردم کاري!  بابا نه -

 : گفت حرص پرو و شد تر نزدیك بهم
 . برا  دارم هنوز!  مونده کارام ها حاال حاال -

 : گفتم.  نره باال صدام میكردم سعي
 ؟ بودي که قبرستوني همون نمیري چرا ؟ میخواي زندگیم و من جون از چي -
 ذارمب و کنم خورد رو لقمه این باید حاال.  برداشددتي بزرگ ي لقمه که گفتم -
 . دهنت تو

 و بود شكمم توي که پناهي بي ي بچه یاد.  افتادم کشیدم که زجرایي یاد دوباره
 که صتيفر یاد!  داغونم و ریخته هم به زندگي یاد!  رفتني یا موندنیه نمیدونستم

 : گفتم.  بودم خواسته رادین از
 . میخوره هم به از  حالم -
 ؟ مشكیتم ابروي و چشم عاشق من کردي فكر -
 نمیذاري؟ راحتم چرا ؟ داري چیكار من زندگي تو پس نیستي اگه -

 : گفت باشه آروم میكرد سعي که صدایي با.  بود هم تو اخماش
په پسددراي اون مثل من!  بود هالو رامین که کني فكر نمیخوام -  قال که اي پ

 . بدي و کردنت بازي تاوان باید.  نیستم رفتي و گذاشتي
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شمام بود مونده کم شك به چ شینه ا شگي پریماه اون کو.  ب  همه اون کو ؟ همی
 و این رامین کاش.  بودم گرفته فاصددله ام گذشددته از چقدر! ؟ بودن محكم

 ! میداشت بر سرم از دست و میفهمید کاش!  میفهمید
 ! بسمه دیگه.  دادم تاوان -
 . بدي پس تاوان باید ها حاال حاال.  دارین اختیار.  خانوم نه -
شت کنارم از ست پاهام.  گذ ست دلم.  بود شده س شینم زمین کف میخوا  . ب

 غذایي مواد هاي قفسدده بین.  نبود کسددي.  انداختم سددرم پشددت به و نگاهم
 . باشددم شددده رو به رو رامین با پیش لحظه چند نمیشددد باورم.  بودم وایسدداده

 انتقام اونم . بگیره ازم انتقام بخواد نمیشد باورم.  باشه پست انقدر نمیشد باورم
 ! نمیدونستم خودمم! ؟ چي
 اینكه بدون.  روز سه این اتفاقا  براي هیجانم کل.  بود رفته بین از انرژیم کل

ید ها.  نمیكردم فكر هیچي به.  بودم کالفه.  اومدم بیرون مغازه از کنم خر  تن
 ي خونه آریا که افتاد یادم تازه.  بود خونم آرامش میخواسددتم االن که چیزي
 زبونیاش شددیرین با.  بود آریا حداقل کاش.  اومد در نهادم از آه.  وثوقه خانوم

 . بیاره سرحالم میتونست
شت خونه سكو .  کردم باز و در شه یه و کیفم حال بي.  میخورد و من دا  گو

 از مگه ؟ پریماه کردي اشددتباه و کار کجاي.  نشددسددتم مبل روي و کردم پر 
 از چرا ؟ بدي حالت تو باید و تاوانش حاال که بردي ل*ذ*تي چه گذشددتت

 ، خود .  میسددوزوني و خود  داري ؟ سددداختي جهنم خود  براي کارا 
 . . . آریا ، رادین ، بچت
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 دامص که بلند انقدر.  میكردم گریه بلند صداي با.  زد حلقه چشمم توي اشك
 بینهب که نبود کسددي.  نكن گریه بگه بهم که نبود کسددي.  میچرخید خونه توي
 . میكنم گریه

شت چقدر نمیدونم  بي.  بودم شده ها مرده عین ؟ ساعت 2 ؟ ساعت 1.  گذ
 نباید.  شدددم کار مشددغول.  کردم عوض و لباسددام.  شدددم بلند جام از حال

 ستشك و رامین میتونستم من.  بودم رادین زن من.  بشه موفق رامین میذاشتم
 . بدم

ست بیخیال سته یه.  شدم سبزي قرمه کردن در شت ب  و مآورد در فریزر از گو
شغول ست م  رادین خب ولي.  نبود سبزي قرمه خوبي به.  شدم قیمه کردن در
ست شت دو صله و دقت با.  دا ست و هام زمیني سیب حو  خالل و کندم پو

 زنهب ناخنك ها زمیني سیب به و بیاد تا بود خالي آریا جاي.  کردم سرخ و کردم
 با يتنهای دادم ترجیح ولي.  بپرسم و حالش و بزنم زنگ بهش میخواست دلم. 

 زنگ بخوام رادین از شددب باشدده یادم.  نگیرم تماس رادین مادر و پدر ي خونه
شون بزنه .  میومد رادین دیگه ساعت دو.  بود 6 انداختم ساعت به نگاهي.  به

شتم بود مونده فقط.  بودم کرده رو کارا ي همه تقریبا  دم رنجمب و بیفته جا خور
 اب و موهام.  اومدم بیرون و گرفتم دوش سدریع.  رفتم حموم سدمت به.  بكشده

 باز و موهام.  پوشیدم رنگ همون به اسپرتي شلوار و آبي تاپ و کردم صاف اتو
.  کردم مالیمي آرایش.  بود شددده 7:30.  بود سدداعت به نگاهم.  ریختم دورم
 . رفتم آشپزخونه سمت به و زدم عطر خودم به یكم

ستم رادین منتظر و چیدم و شام میز.  زدم سر غذام به ش  دل.  بود 8 ساعت.  ن
 . بیفته اتفاقي چه قراره نمیدونستم.  نبود دلم توي
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.  بود سددخت خیلي انتظار.  بود 8:15 سدداعت.  رفتن کنار 8 روي از ها عقربه
 و ضددبط.  شدددم بلند جام از باالخره.  میخورد چرخ سدداعت روي نگاهم مدام

 آهنگ دادن گوش حداقل.  گذاشددتم توش و آهنگ دي سددي و کردم روشددن
 . بیاره سرحالم بیشتر میتونست

 همین تنها کوتاه رویاي یه بشین کنارم لحظه چند فقط
 ببین مارو آرزوهاي ته شده این من آرزوهاي ته

 آهنگ این به خوبي حس ولي چرا نمیدونسددتم.  کردم بیشددتر و آهنگ صددداي
 . داشتم

 کن گوش بهم لحظه چند فقط بشین کنارم لحظه چند فقط
 کن فراموش لحظه چند واسه جهان تو من غیر رو احساسي هر

 بگیر من از و دنیام سهم همه عمر یه لحظه چند همین براي
 بگیر من از و آرزوهام همه بساز من با رویارو یه این فقط
 انداختي رویایي چه تو و من کردنت نگاه با فقط کن نگاه

 ساختي برام و زندگي این تو راضیم از  ندارم چي هر به
 لويج رادین دیدم که برم آشپزخونه سمت به خواستم.  شدم بلند ضبط کنار از
 راچ ؟ بود اومده کي.  شد تند قلبم ضربان.  میكنه نگاهم و وایساده ورودي در

 ینب.  میكرد ام کالفه داشت.  بود بلند ضبط صداي چقدر ؟ بودمش ندیده من
 : گفتم آهنگ بلند صداي

 . سالم -
 .شد نزدیك بهم قدم چند.  داد تكون سر
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 باختم برا  عمره یه که من به بده زبوني هم فرصت من به
 ساختم از  عمر یك که رو بتي نكن خرابش لحظه چند واسه
 میكنه عوض رو چي لحظه نگو کن فكر من به لحظه چند فقط

 میكنه عوض و زندگیم همه عمر یه براي لحظه چند همین
 جا همه محض سكو .  شد تموم آهنگ.  کرد حلقه اش سینه روي و دستاش

 : گفت جدي رادین.  گرفت رو
 . میكنم گوش!  بگو خب -

****** 
 فتادها برام مد  این توي که اتفاقاتي با.  بگذره زود انقدر زمان نمیشددد باورم

 خودش با و من زندگي.  مقابله براي جوني نه بود مونده برام اعصدددابي نه بود
قدر.  میبرد جلو نگ پر روزام ان گذشدددت سددتیز و ج مه که می  و انرژیم ي ه

سته رادین صور  تو که غمي و ناراحتي بدتر همه از.  میگرفت ش  ذابمع بود ن
 این.  نداره خوبي حس وایسدداده خانوادش جلوي اینكه براي میفهمیدم.  میداد

 بتونم که نبود چیزي رادین با ازدواج ولي.  میخواسددتیم جفتمون که نبود چیزي
 بودم حاضددر.  کنم تحمل رو ها سددختي ي همه بودم حاضددر.  بگذرم ازش

شكنم سم رادین به ولي ب سیدن این نبود مهم برام!  بر .  شه مومت قیمتي چه به ر
 افتاد رامب اتفاقا بهترین و بدترین که سالي یك.  میگذشت رابطمون از سال یك

 . میفتادم وثوق خانوم برخورداي یاد وقتي.  گذشدددت دعوا با که سدددالي یك. 
 عالم غم میفتم اشكاش و التماسها وقتا بعضي یا تحقیراش و ها فریاد یاد وقتي

شته قبول عروس عنوان به و من که.  نخواد و من که داره حق.  دلم تو میریزه  ندا
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شه شق دارم حق منم ولي.  اونه با حق.  با شم عا  عادي آدم یه مثل دارم حق.  ب
 ! کنم زندگي
سمي زن.  بود مونده هوا روي معلق زندگیم  بودم آماده طرفي از.  نبودم رادین ر

 هب رادین اینكه ي دلهره.  کنه بند جایي یه و رادین دسددت وثوق خانوم لحظه هر
شقم کافي ي اندازه ست عا شت بمونه پام به که نی  رادین.  آوردم مي در پا از دا

 قبول دلم ولي.  مادرش و پدر رضددایت بدون.  کنیم عروسددي که داد پیشددنهاد
ست.  نمیكرد شتم دو ضي هم اونا دا شن را ست.  با شتم دو سیم توي دا  عرو

 . بود زیادي ي خواسته انگار ولي.  کنن مادري و پدر برام اونا حداقل.  باشن
 و مخالفت همه این از.  میشدددیم کالفه دو هر که داشددتیم رو روزایي بین این

.  میكشددید دعوا و قهر به کار که بود ها موقع اون.  بود رومون جلوي که سدددي
 ونخودم به دوباره.  میشد اول روز مثل دوباره بعد.  ساعت چند براي فقط ولي

 . بجنگیم میكردیم سعي.  باشیم مقاوم میكردیم سعي و میومدیم
 . . . نیاورد طاقت رادین هم باالخره

 . اومدن اینجا همه این از شدم خسته -
شتم و بود پام روي سرش ستم.  میكردم بازي موهاش با دا ستا حرکت از د  دای

 : گفتم
 ؟ چي یعني -
با و توام پیش یكم اینجا میام کار سددر از کوفته و خسددته اینكه یعني -  رهدو

 و رفت این از ام خسددته.  میخوابم خودم ي خونه شددهر سددر اون میرم میكوبم
 . خیابونا شلوغي این با اونم.  آمدا
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 : گفتم.  پایین انداختم و دستم
 ؟ داریم اي چاره -

 : گفت.  همینطور منم.  کرد نگاهم
 . کشیده طول زیادي بابام و مامان رضایت جلب و اجازه ي قضیه این -

سیدم.  دادم قور  و دهنم آب سیدم که چیزي اون از یعني.  تر  اومد سرم میتر
شون تفاو  بي و خودم کردم سعي! ؟ بزنه چیز همه زیر بخواد نكنه! ؟ .  بدم ن

 : گفتم
 . کشیده طول خیلي.  آره -

 : زد حرف دوباره.  نگه میگذره ذهنمه تو که رو چیزي اون میكردم خدا خدا
 زندگي یه من.  کردن ام خسددته واقعا.  میكنن مخالفت انقدر چرا نمیفهمم -

 شدم خسته واقعا.  میكنن خراب و چي همه دارن کاري اول اینا و میخوام آروم
 . ام کالفه اش همه. 
 ؟ کرد چیكار باید خب. . .  خب -

 : گفت.  نشد نگاهم متوجه.  کردم نگاهش نگران
 . . . نمیكنه کار مغزم دیگه واقعا. . .  نمیدونم -

 امدسددت ترس از و بپره رنگم که من براي بود کافي مكث همین.  کرد مكث یكم
 : اومد حرف به دوباره.  بلرزه

 . . . که بهتره شاید -
 ؟ کنیم تموم و چي همه ؟ بشیم جدا ؟ چي که بهتره.  بود اومده بند نفسم

 . کنیم ازدواج اونا رضایت بدون -
 : داد ادامه خودش دوباره.  کردم سكو .  زد خشكم
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ستیم جفتمون اول از که نبود چیزي این میدونم - .  کن قبول پریماه ولي میخوا
ستن اونا اگه ضي میخوا شن را ضي مد  این تو ب شدن را  ندارم طاقت من.  می

شم دور از  انقدر شتم وقتي تا.  با ستي وقتي ولي.  خوبه چي همه پی  انگار نی
 ؟ میگي چي تو.  کمه چیزي یه

 از و تكلمم قدر .  بودم شددده خیره بهش ما .  دوخت من به و نگاهش تازه
ست  به و سكوتم رادین!  میگفت چي اون و میكردم فكر چي من.  بودم داده د
 : گفت.  بود کرده برداشت جوابم بودن منفي ي نشونه

 در خصومت این شاید خب.  باشي مخالف میكردم فكر اولشم از.  میدونم -
 . . . و زندگیمون و کنه ناراحتت خیلي آینده
 : گفتم هیجان با و پریدم حرفش بین

 . موافقم من ولي -
 : گفت و برداشت پام روي از و سرش

 ؟ میگي جدي -
 ! کنه تر ناراحت و بابا  و مامان ما کار این شاید ولي.  آره -

 گرفت خودش ب*غ*ل تو و من خندون رادین.  دلم رو نشست عالم غم دوباره
 : گفت و
 . بیان کنار باهاش باید باالخره.  سر  فداي -

عد مه بود چي هر اون از ب ظار.  بود عروسددي براي ریزي برنا  مراسددم یه انت
 و اشپ نمیشه راضي وثوق خانوم میدونستم.  نداشتم رو معمولي خواستگاري

 نبهشو و عروسیمون خبر رادین اینكه محض به.  بذاره من ي خونه توي دوباره
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شتیم و انتظارش دومون هر.  شد شروع جنگ و دعوا دوباره داد  وقتي ولي.  دا
 ینهک کار این با بودم مطمئن.  بودن کرده سددكو  فقط بودن دیده قاطع و رادین

 . نشسته وثوق خانوم دل رو من از بزرگي ي
لت اون از رادین و من لت حا مده در مدتمون این کسدددا  جفتمون.  بودیم او

 عروسددي یه گذاشددتیم قرار.  مشددترکمون زندگي شددروع براي.  داشددتیم هیجان
یك مه از اول رادین مادر و پدر.  بگیریم خودموني و کوچ ته ه  تو که بودن گف

 فكر خوشددبینانه رادین و من وجود این با ولي.  نمیكنن شددرکت عروسددیمون
 . میان پسرشون تنها عروسي باالخره میكردیم

قدر.  بود بودنم مجرد آخر روزاي جان ان نده به رو نیوشدددا که داشددتم هی  خ
خت ندا فت.  می  حتي! ؟ نمیكني ازدواج میگفتي که هسددتي هموني تو میگ

 ممیدونست.  نمیشد باورم خودمم.  باشم سابق پریماه همون من نمیشد باورش
 یرا تغی خیلي باعث زندگیم توي رادین حضددور.  نیسددتم پریماه اون دیگه که

 . بود شده
سیم به هفته یك شغول خونه تو.  بود مونده عرو سایلم کردن جمع م  ات بودیم و

شت سرم به سر رادین مد  تمام.  رادین ي خونه به بدیم انتقال رو همه  . میذا
 : گفت و گرفت باال و دستاش رادین.  بود گرفته درد دلم که بودم خندیده انقدر

 وريچج دستام ببین.  داشت خاك وسایلت چقدر اي شلخته چقدر تو دختر -
 . شد

 : گفتم و خندیدم
 ! باشم گفته.  ها عروسي زدن هم به براي کني بهانه چیزارو این نمیتوني -
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 بهجع توي وسایل کردن جا جابه مشغول.  خندیدم ریز ریز و گرفتم ازش و روم
شت از کردم حس که شدم بود مقابلم که اي سه.  شد نزدیك بهم سر پ  ب*و*
 : گفت و زد گردنم کنار اي

 . بشیا فراري عروس میذارم من نكني فكر توام.  نیست خبرا این از -
 : گفت و خندید.  گذاشتم اش گونه روي اي ب*و*سه برگشتم

 . بشورم و دستام برم -
شویي سمت به ست شغول خنده با.  رفت د سب م سایلم ي جعبه به زدن چ  و

 رادین گوشي.  چرخوندم اتاق دور و نگاهم.  اومد موبایل زنگ صداي که بودم
 اروز این.  بود پدرام حتما.  انداختم اش صفحه به نگاهي.  دیدم تخت روي و

كه محض به.  بود شدددده من هووي جا رادین این مد این نگ میو  و میزد ز
شوندش سابي که میفهمیدم البته.  رستوران میك  وغهشل سرشون و دارن کار ح

 . میكردم صداش هوو شوخي به رادین جلوي ولي
 ولي . دوختم بود افتاده گوشددي روي که اسددمي به و نگاهم لبخند با فكر این با

 باورم.  زد تند تند قلبم.  خورد گره هم تو ابروهام.  شدددد جمع لبخندم کم کم
 با. . .  بود واقعي هووي طرف. . .  رادین گوشددي روي. . .  اسددم این.  نمیشددد

 . شده خراب سرم رو اتاق سقف کردم احساس ترانه اسم دیدن
 مسددر به منفي فكراي.  بود مونده گوشددي ي صددفحه روي متعجبم و ما  نگاه

صال! ؟ بزنه زنگ رادین به باید چرا. . .  ترانه.  آورد هجوم  دنبو آلمان اون مگه ا
 که ؟ برگشددته حاال ؟ بود نشددده جدا ازش مگه ؟ بود نزده پس و رادین مگه ؟

 ؟ بگیره ازم و رادین ؟ کنه خراب و من زندگي ؟ کنه چیكار
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 و رگشددتهب ترانه میدونسددته ؟ بود ارتباط در باهاش رادین یعني.  بسددتم و پلكام
شم دیوونه دارم!  خدا واي! ؟ نگفته من به هم هیچي  چرا! ؟ زندگیه چه این.  می

ظه هر یه و اسددترس و ترس از پر اش لح  میخواد من زندگي کي پس! ؟ نگران
 ؟ بشه آروم
شكي قطره شمم از ا !  نكن الكي فكر پریماه.  ریخت گونم روي و خورد ُسر چ

 سعي ! زده زنگ بهش بار اولین براي شاید!  نمیدونسته رادینم شاید. . .  شاید
 ي اجازه منفي افكار به کردم سددعي.  بدم دلداري و خودم افكار این با کردم
 ! ندم مانور

 زنگ اول از کاش!  شددد خفه باالخره گوشددي زنگ صددداي.  شددد قطع تماس
سم کاش!  نمیخورد شي رو ترانه ا سم باز کاش.  نمیفتاد گو ش رو پدرام ا  يگو

 ! نمیشد درگیر ذهنم انقدر کاش!  میفتاد
 روي هراسونم و خیره نگاه هنوزم.  بودم زده زل گوشي ي صفحه به ما  هنوزم

 . بود مونده گوشي ي شده خاموش و سیاه ي صفحه
 : اومد رادین صداي بعد و دستشویي در صداي

 ؟ من رستوران بریم شام پریماه -
 که اي جعبه به و نگاهم.  کردم پاك و اشكام و کشیدم صورتم به و دستم سریع

 ؟ میكردم چیكار داشتم اصال! ؟ کنم چیكار میخواستم.  دوختم بود مقابلم
ستام ست به سریع.  شد اتاق وارد رادین.  بود مونده جعبه روي هدف بي د  ي هب

سب شتاي توي و زدم چنگ چ  روش به.  پریماه باش زود.  گرفتمش لرزونم م
 . بزن حرف باهاش.  نیار کم باش زود.  دیدي رو ترانه ي شماره که بگو!  بیار

 : کرد ب*غ*لم پشت از رادین



wWw.Roman4u.iR  508 

 

 ؟ چیه نظر  -
 ایینپ سرم که همونطور.  بزنم لبخند کردم سعي بود دلم تو که چیزي خالف بر

 : گفتم میكردم بازي چسب با داشتم و بود
 ! بخواي تو که جور هر.  نمیدونم -

 : گفت.  گرفت فاصله ازم
 ؟ داري دوست چي تو.  نمیشه که اینجوري نه -
 . نداره فرقي من براي -

 مدرك انگار.  بود گوشددیش که جایي.  میكردم نگاه و تخت روي چشددمي زیر
 ارکن درست تخت روي رادین.  میكردم نگاه بهش وحشت و ترس با.  بود جرم

 : گفت و نشست گوشي
 . ذوق بي -

 : گفتم و زدم جوني کم لبخند
 . خورد زنگ گوشیت بودي دستشویي راستي -

 : گفت.  زدم جعبه روي هدف بي و چسب
 !؟ من گوشي -

 : گفت لب زیر.  گرفت دستش تو رو گوشي که دیدم
 ؟ بود کي -

ستم ستم.  بود ترانه بگم میخوا .  داره ارچیك باهاش ترانه که بپرسم ازش میخوا
 هاینك از.  میترسددیدم احتمالي حقیقِت  از.  میترسددیدم.  شدددم الل انگار ولي
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 و داره احسدداس ترانه به هنوزم بگه اینكه از.  ترکم براي کنم تر راحت و کارش
 : گفتم و انداختم باال و هام شونه!  کنه ول و من

 . ندیدم.  نمیدونم -
 از.  میومد چسددب شدددم کنده صددداي فقط.  بودم سدداکت منم.  کرد سددكو 

شه شم ي گو شي روي صورتش.  میكردم نگاهش چ  هم تو اخماش.  بود گو
 ببین.  نداشددته ترانه از خبري اونم حتما.  شددد راحت خیالم.  بود خورده گره

 . میگه و چي همه بهت االن حتما.  اش شماره دیدن از شد ناراحت
 فتمگ برگشتم رادین سمت به و گذاشتم کنار و چسب.  گذشت سكو  به یكم

: 
 ؟ شم حاضر برم.  شد تموم اینم خب -

 : گفتم و شدم خم.  بود گوشي رو نگاهش هنوزم رادین
 . شمام با.  خان رادین -

 : گفت و آورد باال و سرش یهو
 ؟ گفتي چي -

 و خوردم و بغضددم.  کنه پر  و حواسددش بود تونسددته ترانه اسددم راحت چقدر
 : گفتم

 ؟ شم حاضر برم میگم -
 : گفتم و کردم پوفي.  کرد نگاهم گنگ

 . . . تو رستوران. . .  شام براي -
 یبشج توي و گوشي سریع حرکت یه با.  من پیش برگشت حواسش تازه انگار

 : گفت و وایساد مقابلم.  شد بلند جا از و گذاشت
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شته واجب کار حتما.  بود زده زنگ پدرام.  دیگه وقت یه براي بذاریمش - .  دا
 رستوران میرم من

 من.  نگفت و راستش چرا.  موندم ما .  گذاشت پیشونیم روي اي ب*و*سه
سمش که من.  بود ترانه دیدم که  زده یخ و ما .  نبود پدرام که اون.  خوندم و ا

 : گفت و گذشت کنارم از.  بودم وایساده جام سر
 . عزیزم خداحافظ فعال.  من مهمون خوب شام یه فردا -

 حتي.  کنم خداحافظي نكرد صددبر حتي.  بسددت سددرش پشددت و در و رفت
شت شه خودش مواظب بگم بهش نذا ست پاهام.  رفتم وا.  با  روي و شد س

 . نشستم زمین
****** 

 . . . میباشد خاموش نظر مورد مشترك دستگاه -
.  جاستک نیست معلوم.  گرفتم دستام بین و سرم و کردم قطع حرص با و تلفن

 و بودم زده زنگ رستوران به بار 5 از بیشتر!  خاموشه گوشیش چرا نیست معلوم
صبي پدرام صداي شنیدن با بار هر  دايص پدرام وقتي.  بودم شده نگران و ع

 بود ینا حقیقتش ولي کنه آرومم میكرد سعي میشنید و نگرانیم از پر و ناراحت
 . کجاست رادین نمیدونست اونم که

.  بودن جوابگو کس هیچ ولي.  بودم گرفته و خونش ي شددماره بار ده از بیشددتر
 رفتممیگ رو قبلي جواب همون ولي.  گرفتم و گوشیش ي شماره دوباره و دوباره

 . بودم مونده خبر بي ازش بود رفته خونم از که وقتي از.  بودم شدددده کالفه. 
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 پس!  نیسدددت که هم خونه!  نرفته که رسددتوران!  رفته کجا نمیدونسددتم حتي
 . باشه ترانه ي خونه شاید! ؟ کجاست
 دب فكر نباید که بفهمي نمیخواي چرا!  شددو خفه!  کن بس.  بسددتم و چشددمام

نه پیش رادین! ؟ بكني جا رادین.  نیسدددت ترا نت من به رادین.  نمیره اون یا  خ
 ! نمیكنه

 زماني یه رادین.  نبودم مطمئن میكردم زمزمه خودم با که حرفایي این از زیادم
 رنگ یكم که خفیفي احسدداس یه! ؟ داشددتم چي من ولي.  بود ترانه عاشددق
 در اونوقت.  داشددت خوبي اجتماعي موقعیت ترانه! ؟ داشددت داشددتن دوسددت
 ي خواسددته خاطر به بود هم مدتي که فالگیر دختر یه ؟ بودم چي من مقابلش

 !؟ نداشتم هم آمدي در هیچ دیگه حاال و بودم گذاشته کنار رو فالگیري رادین
شتم خونه توي سریع قدم تا چند.  شدم بلند جام از ست تو تلفن.  بردا  و بود مد

 !؟ کنه توجیه رو خبري بي این میخواست چجوري.  رادین پیش فكرم
 . بود خاموش هم باز.  گرفتم و رادین ي شماره بار آخرین براي کالفه

****** 
 که رسددتورانم.  خاموشدده حاال تا دیشددب از گوشددیت! ؟ کجایي معلومه هیچ -

 ؟ بكشیم نگراني از میخواي.  نمیداري بر که هم رو خونه گوشي.  نیستي
 : بود آروم و خسته صداش

 ؟ شده چي.  پریماه باش آروم -
.  ندارم از  خبري هیچ رفتي اینجا از که دیروز از ؟ شدددده چي میگي تازه -

 ؟ شده چي میگي االن
 . دارم کار که گفتم عزیزم -
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 داري کار چون! ؟ باشدده خاموش گوشددیت باید داري کار چون! ؟ داري کار -
 رسددتوران مگه کار  تو ؟ نري رسددتورانم و ندي جواب و خونت تلفن باید

 ؟ نداشت خبر از  پدرامم که داشتي کار کجا ؟ نیست
شاِن  آتش مثل  يوقت ولي.  کنه آرومم میكرد سعي رادین.  بودم فوران حال در ف
 . میومد جوش به خونم میفتادم دیشبم هاي ناراحتي و ها نگراني یاد
 ارايک دنبال.  بزنم رسددتوران از دیگه ي شددعبه یه میخوام بودم گفته که بهت -

 . بودم نفهمیده بود شده خاموش گوشیمم.  بودم اون
 ! میدي اهمیت من به انقدر که مرسي واقعا.  شدم قانع -

 : گفت و داد بیرون و نفسش
 چیه سددر دعوا این.  عزیزم میدم اهمیت بهت من که میدوني خودتم پریماه -
 گوشي؟ شدن خاموش سر! ؟

 رو که بود اي شددماره سددر.  بود ترانه سددر.  نبود گوشددیش شدددن خاموش سددر
 : گفتم کالفه!  بود شده غیب اون از بعد و بود افتاده گوشیش

 ! منه به ندادن اهمیت و گوشیت بودن خاموش سر آره -
 باش آروم.  میبود گوشددیم به حواسددم باید.  توئه با حق میخوام معذر  من -

 . عزیزم
 هم به لبام انگار ولي.  بگم و چي همه بهش که میكردم دل دل.  کردم سدكو 

 دبای چرا داشتم خودم کنار آروم و مهربون انقدر و رادین که حاال.  بود شده قفل
ید چرا ؟ میكردم الكي فكراي نه با که میكردم فكر با باطه در ترا  يهیچ! ؟ ارت
 : گفت و شكست و سكو .  نگفتم
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 ؟ بیرون بریم میاي! ؟ هوم! ؟ بدم کنون آشتي شاِم  بهت امشب -
 ! نبودم قهر که من -

 : گفت و خندید
 !؟ بده!  کنم کشي ناز میخوام ولي.  میدونم -

 تلخ و بینمون باید چرا.  بود خودم رادیِن .  نشددسددت لبم روي اراده بي لبخندي
 : گفتم! ؟ میكردم

 ؟ ساعتي چه -
 . دنبالت میام 7 -

****** 
ر کیفم توي و گوشددیم  توي در مقابل رادین.  اومدم بیرون خونه از و دادم سددُ

 : گفتم و شدم ماشین سوار لبخند با.  بود نشسته ماشین
 . سالم -

 : گفت بكنه من به نگاهي اینكه بدون.  بود مشغول گوشیش با رادین
 ؟ بریم.  عزیزم سالم -

یدا آلرژي گوشددیش به انگار.  بود مونده روش ما  نگاهم  هر.  بودم کرده پ
 شدداید!  معلوم کجا از اصددال.  زدنه حرف مشددغول ترانه با میكردم فكر لحظه
 ! میزد اس ام اس بهش داشت

باره.  دادم بیرون و نفسددم  رادین ! سددرم تو بود برگشددته مالیخولیایي افكار دو
شیش باالخره شت کنار و گو  من سمت به و خودش.  کرد من به نگاهي و گذا

 : گفت و گذاشت گونم روي اي ب*و*سه و کشید
 . بود شده تنگ برا  دلم حاال تا دیشب از -
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شتر کردم حس ولي.  زدم لبخند  قیافه هب توجه بي رادین.  بود پوزخند شكل بی
 نگاهم.  نمیزد حرفي اونم.  بودم کرده سكو  راه طول تمام.  افتاد راه به من ي

 : گفتم بود ها کوچه و خیابونا روي
 ؟ نمیریم خود  رستوران مگه -

 : گفت و زد لبخند
 ! محترم لیدي شنیدیم صداتونم!  عجب چه -

 : گفتم شوخش لحن به توجه بي
 ؟ میري داري کجا جدي -
 ! خوب رستوران یه -
 ؟ بده خود  رستوران مگه -
ید باالخره!  جدید جاي یه بریم امشدددب گفتم ولي نه -  دل از جوري یه با

 . دیگه بیارم در و دیشب اتفاقاي خانومم
 نگه رسددتوران جلوي و ماشددین.  دوختم مقابلم به و نگاهم و زدم نیشددخندي

 رسددتوران وارد و گرفت دسددتاش بین و دسددتم.  شددم پیاده کرد کمكم.  داشددت
 : گفت و کرد انتخاب رو میزي خودش.  شدیم

 ؟ چطوره رستورانش -
 : گفتم و انداختم اطرافم به نگاهي

 . خوبه نیست بد -
 ؟ ناراحتي چیزي از -
 . خوبم من نه -
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 ؟ دیشبه بابت هنوزم -
 . نیستم ناراحت.  نبود مهمي چیز نه -
.  مونده عروسیمون به دیگه روز 6 فقط.  باشیم خوشحال جفتمون باید االن -
 ؟ نیستي خوشحال تو

 : گفتم و زدم مصنوعي لبخند
 . خوشحالم خیلي چرا. . .  چرا -
 ! " بذاره فكرش و ترانه اگه"  گفتم دلم تو

 تمام.  بود درگیر ذهنم من و میزد حرف رادین مد  تمام.  دادیم غذا سددفارش
 . بود مونده بود گذاشته میز روي که موبایلش روي خیره نگاهم مد 

 و نگران.  فهمید.  پریدم جا از.  شددد روشددن گوشددیش ي صددفحه دفعه یك
 : گفت متعجب

 ؟ عزیزم شد چي -
 ؟ بدي جواب نمیخواي.  ترسیدم گوشیت زنگ از.  هیچي -

 باهاش کي نمیدیدم.  گرفت مقابلش و برگشددت گوشددیش سددمت به نگاهش
 : گفت و کرد رد و تماس دیدم فقط.  گرفته تماس

 . نیست مهم-
 داوم در صدا به اسش ام اس زنگ بار این گذشت یكم.  شد خیره من به دوباره

 . بزنم حرفي داشتم دوست.  بودن نیاورده غذاهامونم هنوز.  بودم شده کالفه. 
 ام اس خوندن با شددده باعث که کیه ؟ میزنه زنگ بهت دقیقه به دم که کیه بگم

 . بخوره گره هم تو اخما  اسش
 : گفت کشید عمیقي نفس و شد خیره گوشیش به یكم
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 . برم باید من پریماه -
 : گفتم هراسون.  شد بلند جاش از
 !؟ آخه کجا -
مده پیش کاري - جا از.  بخور و غذا  بمون تو.  او  برو بگیر آژانس هم این

 ؟ باشه.  خونه
 . میام باها  منم -
شكلم عزیزم - ستم.  کنم درگیرش تورو نمیخوام.  کاریه م شب میخوا  همه ام

 ؟ باشه میزنم زنگ فردا بهت.  نمیشه انگار.  کنم جبران و چي
 لد یه میخواسددت دلم.  رفت بیرون و کرد خداحافظي و گفت عجله با رو اینا

 هب و شدددم بلند جا از سددریع.  نبود گریه وقت االن!  نه ولي.  کنم گریه سددیر
 با تهبیف راه اینكه از قبل.  شد سوار و رفت ماشینش سمت به.  دویدم در سمت
 . ترمز رو زد.  دادم تكون میگذشددت کنارم از که پراید یه براي و دسددتم عجله
 : گفتم و ماشین تو نشستم سریع

 . زحمت بي کنین حرکت ماشین اون پشت آقا -
 : گفتم.  افتاد راه به حرفي هیچ بدون راننده

 . نكنین گمش -
 نرادی بود مهم که چیزي.  نبود مهم برام.  انداخت بهم آینه تو از مشكوکي نگاه
شت اینكه.  بود شد دور من از دا شتم نباید!  می  من.  ببازم رو بازي نباید!  میذا

 ! کنم چیكار باید میدونم!  نیست که الكي!  پریماهم
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 كی از بعد دیگه.  میروند سددراسددیمه و تند.  نمیكرد رانندگي آروم همیشدده مثل
صبیه چیزي از که وقتي بودم فهمیده سال شغوله ذهنش یا ع  و ندت رانندگیش م

شه زده شتاب سیر از یكم.  می شت م شمم فقط.  گذ شین به چ .  بود رادین ما
 به نندهرا.  نداشدتم هم خیابونا به توجهي حتي.  کنیم گمش وقت یه میترسدیدم

 : اومد حرف
 ؟ واسمون نشه دردسر قضیه این خانوم -

 : گفتم و کشیدم هم تو و اخمام
 . بگیر و پولت و برو و راهت شما آقا -

 خونه یه جلوي و پیچید کوچه یه توي رادین.  نگفت هیچي و داد تكون سددر
 : گفتم راننده به.  وایساد

 . ببینتمون نمیخوام.  نرین نزدیك زیاد -
 به نگاهم.  کردم قایم جلو صددندلي پشددت و سددرم.  وایسدداد گوشدده یه راننده

شینش .  دافتا کوچه روي تازه نگاهم.  رفت خونه سمت به و شد پیاده.  بود ما
 ! بود مادرش ي خونه که اینجا

سم شت صندلي به و دادم بیرون و نف  براي ابازی پلیس این ي همه.  زدم تكیه پ
 پیش امشددب نمیخواسددت اون ؟ بود نزده زنگ بهش ترانه یعني! ؟ بود هیچي

شحال.  بودم گرفته جون انگار ؟ بره ترانه  چرا نرادی که نبود مهم برام.  بودم خو
 اینكه با.  مادرش و پدر ي خونه اومده عروسددیمون به مونده روز 6 درسدددت

 مه ممكن جاي تا و.  نیست تماس در کدومشون هیچ با زیاد مدتیه میدونستم
سي به که مدتي این توي میكرد سعي شون زیاد بود مونده عرو  برخوردي باها
 هن.  بودن مادرش و پدر اونا باشه چي هر.  شد راحت خیالم ولي.  باشه نداشته



wWw.Roman4u.iR  518 

 

شق ساس ترانه طرف از که انقدر!  سابقش ع  خانوم سمت از میكردم خطر اح
 ! نمیكردم وثوق
 : گفت راننده.  دادم لم صندلي پشتي به راحت خیال با یكم

 ؟ بمونم منتظر باید کي تا خانوم -
 : گفتم و آوردم در و گوشیم

 . میریم االن کنین صبر لحظه چند -
 : تگف بود کالفه صداش.  داد جواب بوق سومین با.  گرفتم و رادین ي شماره

 ؟ بله -
 . عزیزم سالم -
 ؟ کجایي.  گلم سالم -
 . خونه میرم دارم -
 ؟ باشه میزنم زنگ بهت فردا.  باش خود  مواظب.  باشه -

 : گفتم حرفش به توجه بدون
 ؟ کجایي تو -
 . گذاشتم تنها  شرمنده.  ببینم و جدید رستوران اومدم من -

 چرا.  میده فشددار داره و کرده حلقه گردنم دور و دسددتش یكي کردم احسدداس
 براي ؟ دروغ همه این ؟ کاري پنهان همه این ؟ مادرشدده و پدر ي خونه نگفت

!  نیست وسط ترانه پاي دیگه اینجا ولي چیزي یه بود ترانه مسئله اگه باز! ؟ چي
 : گفتم کالفه

 ؟ خونه میري کي -
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 : گفت بود آروم صداش
 . نیست معلوم فعال.  عزیزم نمیدونم -

! ؟ شده مرگش چه رادین.  دادم فشار هم رو و دندونام.  بستم ثانیه چند و پلكام
 رادین.  کردم باز و چشمام.  کرد جلب و توجهم اي خونه در شدن بسته صداي
 : گفت اومد بیرون خونه از دست به گوشي

 ؟ پریماه الو -
 : گفتم شدم خیره بهش کالفه وایساد ماشینش کنار

 . میشنوم -
 . فعال.  خونه برو زود.  میزنم حرف باها  فردا.  برم باید من عزیزم -
 . خداحافظ -

 ندهران به رو.  بود اولش تازه انگار.  موند روش نگاهم.  کرد قطع و گوشي سریع
 : گفتم

 . کنین تعقیبش -
 یماهپر نكنم روشن و چي همه تكلیف امشب اگه.  انداختم کیفم توي و گوشي
 ! نیستم
 شد اصلي خیابون وارد.  زد دور رو کوچه.  آورد در حرکت به و ماشینش دوباره

 و چشددمام کوچه دیدن با.  دیگه ي کوچه یه توي پیچید و رفت جلوتر یكم. 
 مرد صدداي.  نداشدتم رو میره کجا ببینم اینكه طاقت.  نداشدتم طاقت.  بسدتم
 : شنیدم رو راننده

 . وایساد خانوم -
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 هیچ ي خونه!  خونه این ولي.  بود سدداناز ي کوچه کوچه.  کردم باز و چشددمام
 سددمت به رادین.  کشددیدم هم تو و اخمام.  باشدده نمیتونسددت ترانه جز به کس
 سابقش عشق ي خونه.  شد خونه وارد.  شد باز براش در.  زد زنگ و رفت خونه

! 
شین از شین کنار از.  شدم پیاده ما شتم ما  ونبیر پنجره از و سرش راننده.  گذ

 : گفت و آورد
 . کرایتون خانوم -

 در ي خونه یه میدیدم که چیزي تنها.  بود شددده فلج مغزم.  بود بد خیلي حالم
 ! شیك ي محله یه توي.  شیك ي کوچه یه توي شیك ي خونه یه.  بود اي قهوه

 : گفتم پایین اومد چشمم از اشك قطره یه
 . میگردم بر.  آقا کنین صبر -

 يبود من ُبِت  تو.  رفتم خونه سمت به محكم قدماي با.  شد ساکت راننده مرد
ستش حد در من!  ستت پر شتم دو ست چرا ؟ چي همه به زدي گند چرا!  دا  در

 ؟ میري صددددقم قربون تلفن پاي هنوز چرا ؟ عروسددیمون به مونده روز چند
 ! رادین زدي هم به و حالم

شت زنگ 1 فقط.  موند خونه زنگ روي نگاهم ستم.  دا شار روش و د .  دادم ف
صویري آیفون.  آوردم در صدا به و زنگ مكث بدون ستم.  بود ت  دمآور باال و د

 : شنیدم رو زني ظریف صداي بعد ثانیه چند.  کردم پاك و اشكام و
 ؟ بفرمایید -
 . پایین بیاد بگو رادین به -
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 : گفت متعجب صدا
 ؟ شما -
 . پریماه -

 : گفت تعجب با که شنیدم و صداش بذاره رو گوشي اینكه از قبل
 . پایینه پریماه رادین -
 رو جا هیچ چشددمام که بودم ناراحت و عصددبي انقدر.  مطلق سددكو  بعد و

ست فقط.  نه یا میكنم درستي کار دارم نمیدونستم حتي.  نمیدید ش دو  از تمدا
 !؟ من دروغاي تالفي ؟ میكرد تالفي ؟ دروغ همه این چرا! ؟ چرا بپرسم رادین

 دنش باز صداي بعد.  شنیدم در پشت از و میدوید داشت که کسي پاي صداي
 . . . رادین صور  باالخره و در

 هقطر.  زدم پلك.  شد تار چشمام.  موند صورتم روي متعجبش و هراسون نگاه
 : گفت متعجب ي قیافه همون با رادین.  ریخت صورتم روي اشك هاي

 . . . پریماه -
مه گار.  خورد و حرفش.  نداد ادا هت تو هنوز ان یه بین اراده بي.  بود ُب  گر

 دب خاطر به.  خودم حماقت خاطر به شاید.  نمیدونستم ؟ چي براي.  خندیدم
 بهم که خوشددي خاطر به.  آرومم نا زندگي خاطر به.  همم سددر پشددت بیاریاي
مده ند.  بود نیو باره و زدم پوزخ یه بین دو هه گر هه صدددداي.  زدم قهق  ام قهق
 دهنم جلوي و دستم.  رفت هم تو رادین اخماي.  میشكست رو کوچه سكو 

شد ولي بگیرم رو لعنتي ي خنده این جلوي کردم سعي و گرفتم  یه ینراد.  نمی
 : گفت وار زمزمه.  برداشت سمتم به قدم

 ؟ خوبي پریماه -
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سخره سوالش ست و جوابش خودش!  بود م شت اهمیتي چه! ؟ نمیدون  که دا
صال ؟ ارتباطه در ترانه با هنوزم رادین ستش ؟ بود مهم مگه ا  رازد سمتم به و د

ستم که کرد صبي.  بگیره و د  و ماخما بخورم تكون جام از اینكه بدون.  شدم ع
 ؟ بزنه دسددت من به میخواسددت.  اومد بند دفعه یك ام خنده.  کشددیدم هم تو

 : زدم فریاد وجود تمام با ؟ میزد دست هم ترانه به دست همین با حتما
 . بكش و دستت -

 : گفت.  کرد تعجب
 ؟ میكني چیكار اینجا پریماه -

 : گفتم نشست لبم روي پوزخندي ؟ میكنم چیكار اینجا!  بود پررو چقدر
 عشددق با و دیدار  اومدي ؟ میكني چیكار اینجا تو! ؟ میكنم چیكار اینجا -

 ؟ کني تازه سابقت
 . . . نیست میرسه نظر به که اونجوري چي همه -
 . نگو هیچي.  نزن حرف -

 . بست نقش صورتم روي دوباره پوزخندي
 ؟ باشددیم صددادق هم با بود قرار اینجوري آره ؟ باشددیم صددادق هم با بود این -

 نمیار در خوبارو اداي که آدمایي از ؟ دروغام تالفي ؟ میكني تالفي داري نكنه
 رفك که بگو و من.  میخوره هم به حالم میدن شددعار فقط که آدمایي از.  متنفرم

 ولي.  بودم شده بودنت خاص همین عاشق.  هستي خاصي آدم چقدر میكردم
 . عالقم و عشق ي همه به.  باورم ي همه به زدي گند

 : گفت هم تو اخماي با و کالفه
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 !؟ کن گوش پریماه -
 ادد تكونم و گرفت و بازوهام دوختم دیگه سددمت یه به و گرفتم ازش و نگاهم
 : گفت

.  دمب توضددیح باید پریماه ؟ میگم چي میدي گوش.  لعنتي کن نگاه و من دِ  -
 ؟ میفهمي

 : گفتم کردم نگاهش.  شد تار چشمام دوباره
 عشوقهم ي خونه تو کاریا  کثافت ؟ خیانتت ؟ چي توضیح ؟ بدي توضیح -
 !؟ سابقت ي
 حرف بذار لعنتي خب.  نكردم خیانتي هیچ.  نكردم کاري هیچ ترانه با من -

 . بزنم
 : گفتم فریاد با و کردم فرو اش سینه توي و ام اشاره انگشت

یایي همه اون و تویي!  تویي لعنتي -  ما نبی حرفي هیچ!  سددداختي برام که رو
 . نمیمونه

 سددرش پشددت از رو زني ظریف صددداي.  شدددم خیره بهش تفاو  بي و سددرد
 : شنیدم

 ؟ اومده پیش مشكلي ؟ رادین -
 تا یدمنكش سرك حتي.  شد تر کالفه صدا شنیدن با.  شد بسته رادین چشماي

 : گفتم و کشیدم دستش تو از و بازوم.  شد تر پررنگ پوزخندم.  ببینم و رقیبم
 . شد تموم دیگه چي همه -

شتم شین سمت به سریع قدمایي با و برگ شتم ما  و کردم باز و در سریع.  برگ
 : گفتم لرزون صدایي با.  کردم پر  توش و خودم
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 . آقا برو -
 اون از سددریع و داد گاز راننده.  نكردم توجهي ولي.  میشددنیدم و رادین صددداي

 گذاشتم ام شقیقه روي و دستام.  میكرد درد سرم.  شدیم دور منحوس ي کوچه
 زن تا بود مونده دیگه روز 6 فقط! ؟ چرا! ؟ کردم تموم و چي همه.  دادم فشار و

 پریماه کردي چیكار!  بشه حقیقي رویاهام تا بود مونده روز 6 فقط.  بشم رادین
 ؟ بخشید میشه و خیانت ؟ خیانت ؟ نبود بخشش قابل کارش یعني ؟

 مثل كيی باید.  ببخشه باید درخشانش ي گذشته با و باشه من مثل یكي اگه آره
 باز ترانه براي رو جا راحت چقدر.  احمقم من چقدر!  خدایا!  ببخشدده و رادین
 . دادم دست از و رادین راحت چقدر.  کردم
شتم حق ولي  از طفق که رادیني ؟ کي براي.  کردم تغییر من!  بود من با حق.  دا

 چقدر!  بود کرده اذیتم دروغام سر چقدر ؟ میداد شعار ؟ میزد حرف صدافت
 ! بودم زده خودکشي به دست خاطرش به که بودم احمق

 : آورد بیرون خیال و فكر از و من راننده صداي
 !؟ برم کجا خانوم -

ستم ؟ بره کجا ست کجا.  نمیدون ست ؟ بره میتون شتم دو  گاهمن.  برم خونه ندا
سي.  بود 10 افتاد ساعت به شیم بعد و کردم زمزمه لب زیر رو آدر  تو از و گو

شتم رادین از کال میس تا سه.  آوردم در کیفم  نرادی ي شماره به توجه بي.  دا
 . گرفتم رو پریا ي شماره

 ؟ الو -
 : گفت هراسون پریا.  گریه زیر زدم پریا صداي شنیدن با
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 ؟ میكني گریه ؟ عزیزم شده چي ؟ پریماه -
 : بگم تونستم فقط.  بگم چیزي نمیتونستم که داشتم بغض انقدر

 !!! پریا -
 ؟ شده چي ؟ جانم -

 . کردم هق هق
 ! شد تموم چي همه -
 ؟ کجایي ؟ میگي چي -
 !!! پریا -
 ؟ بیاي میتوني.  اینجا بیا پاشو -

 : گفتم گریه بین
 . آره -
 . اومدیا.  منتظرتم.  نكن گریه -

شي شگاه سمت به راننده و کردم عوض و آدرس.  کردم قطع و گو .  رفت پرور
ستم توي گوشیم سم دوباره.  انداختم اش صفحه به نگاهي.  لرزید د .  نرادی ا

شي توجه بي شه به و سرم و انداختم کیفم توي و گو شین ي شی .  دادم تكیه ما
شماي ستم و دارم تب چ شتم رادین با که خوبي روزاي به.  کردم فكر و ب  به . دا

 . گذاشت پاش زیر اون و داشتم بهش که احساسي همه اون به.  دلخوشیم
 کجاي من! ؟ بازیچش ؟ بودم چي من پس ؟ داشددت دوسددت رو ترانه انقدر

 ؟ اومد سمتم چرا ؟ بودم بازیش
 با.  ودب وایساده در جلوي پریا.  شدم پیاده.  داشت نگه پرورشگاه جلوي راننده
 ریهگ فقط.  داخل بردم و گرفت ب*غ*لش تو و من سریع داغونم ي قیافه دیدن
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 با ات گذاشددت.  کرد درکم پریا.  نداشددتم بزنم حرفم اینكه توان حتي.  میكردم
.  نمیگفت هیچي ولي میدیدم چشماش توي و نگراني.  کنم گریه راحت خیال

 کردم گریه پریا تخت روي انقدر.  میفهمید و حالم که بودم ممنون ازش چقدر
 . برد خوابم که

***** 
شب مورد در پریا با شدم بیدار وقتي صیحتم.  زدم حرف دی  ويجل راه.  کرد ن

 ولي.  بزنه حرف رادین بذارم که.  برم جلو منطقي خواسددت ازم.  گذاشددت پام
 از تر باال خطایي چه.  کنه توجیه و کارش این رادین بذارم نمیخواسددتم من

 قتيو درسددت اونم ترانه پیش بره راحت خیلي و بزنه بهم من با و قرارش اینكه
 ! کاراشه دنبال میگه دروغ به من به که

.  بودم کرده خاموش و گوشددیم.  برگشددتم خونه سددمت به که بود ظهر نزدیكاي
 دروغ و میزد زل صددورتم تو اینكه از.  بگیرم فاصددله رادین از میخواسددت دلم

ستم!  میزد صداقت از دم اینكه از.  میگفت  ایيج یه برم.  کنم فرار ازش میخوا
 ولي.  بودم غمگین.  بودم دلخور.  بودم عصددباني.  نباشدده ازش ردي هیچ که

 همه ینا با ؟ چي که.  میگفتم بیراه و بد قلبم به لب زیر. . .  بودم عاشق هنوزم
ستم عالقه سم کجا به میخوا شم از رادین.  نبود من مردِ  رادین ؟ بر  من مال اول

 ! نبود
 هب نگاهم و بود پایین سددرم.  رسددیدم خونه به درگیر ذهني و مشددغول فكري با

شام شمردم و قدمام.  بود مونده خیره کف ستم تو و کلیدم.  می شار د  . میدادم ف
سي فكر باید سا ست دلم.  کرد ا ست.  شه اول مثل چي همه میخوا  از قبل در
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ماس نه ت خت همونجور.  آروم همونجور.  ترا عا. . .  خوشددب  احسددداس واق
.  ودب لبام روي خنده.  بود رادین!  آره.  دادم بیرون و نفسم ؟ میكردم خوشبختي

!  من فقط.  بود من براي رادین محبت.  بودم خوشددبخت پس.  داشددتم هیجان
 . میكرد زندگي هم رادین بدون.  بود خوشددبخت اون!  بود نامرد. . .  ترانه ولي
 نمیخواست و رادین پس.  نكرد نگاه سرشم پشت.  رفت.  کرد ول و رادین اون

 یه مثل رادین بدون ؟ بود چي من زندگي ولي.  بود خوشددبخت اونم بدون. 
 راچ ؟ بود کرده نامردي انقدر چرا!  سگي ي شده روتین زندگي یه.  بود متروکه
 ترانه ظریف صددداي یاد.  دادم فشددار هم رو و دندونام ؟ بود گرفته ازم و رادینم

 . . . میكرد صدا و رادین وقتي صمیمیش لحن یاد.  میكرد دیوونم
 ؟ کجایي معلومه هیچ -

 اینجا . بشددم مسددلط اعصددابم به بتونم تا بسددتم و پلكام.  بود آشددنایي صددداي
.  ودب افتضاح اش قیافه.  بود هم تو اخماش.  گرفتم باال و سرم ؟ میكرد چیكار

 که اومد یادم ؟ بودم داغوني همین به منم.  بود داغون.  خسددته و ریخته هم به
 اومد تمسم به.  گرفت فاصله ماشینش از.  نكردم نگاه خودم به آینه تو صبح از
 : گفت دوباره.  وایسادم جام سر محكم. 
 ؟ خاموشه چرا گوشیت ؟ کجایي حاال تا دیشب از میگم ؟ نشنیدي -

 زدم زل بهش یخیم چشماي با.  بریزم صدام توي و تفاوتیم بي تمام کردم سعي
 : گفتم و
 ! آقا. . .  باشه مربوط شما به نكنم فكر -

 ینا چرا.  افتاد لبهاش روي نگاهم.  شددد منقبض فكش.  گفتم مكث با رو آقا
نه براي بود قرار بعد به این از ؟ نمیخندید لبها  میخواسدددت دلم! ؟ بخنده ترا
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 نقدرا و بذارم اش سینه روي و سرم داشتم دوست.  کنم گریه و بشكنم و بغضم
 هک بگم بهش میخواسددت دلم.  بشددم جون بي و خسددته تا بكوبم مشددت بهش

 بود ترانه ي خونه توي اینكه از.  میكشم عذاب چقدر که.  دلخورم ازش چقدر
سمش صمیمي انقدر اینكه از. . .   گفته دروغ من به اینكه از. . .  میزد صدا و ا

 . بود کرده رهام رستوران وسط اینكه از. . .  بود
 خیره صددورتش به و کشددیدم هم تو و اخمام.  کردم جمع و بغضددم ي همه ولي

 : رسید گوشم به دار خش بمش صداي.  بود خسته که چشمایي به.  شدم
 ؟ رفته یاد !  مني زن تو ؟ چیه حرفا این! ؟ کیه آقا -
.  مومت.  شد تموم چي همه گفتم دیشب ؟ نفهمیدي مگه!  نیستم دیگه!  بودم -

 ي شعبه برو.  داري تعهدي من به دیگه تو نه توام زن دیگه من نه ؟ میفهمي. . 
 ؟ داري من به چیكار!  بزن و رستورانت دوم

 ؟ میفهمي نمیتوني!  بزني چي همه زیر راحت انقدر نمیتوني -
حت خیلي - نار  میتونم بكني و فكرش که چیزي اون از تر را .  بزنم ک

 . زدي کنارم کارا  با تو که همونطور
 خواسددتم.  کردم باز و در.  چرخوندم قفل توي و کلید.  گذشددتم کنارش از

 بیش که صدایي با.  داد فشار در به و دستش که ببندمش صورتش توي محكم
 : گفت میرسید نظر به آروم اندازه از
 . بزنیم حرف باید -
 . ندارم باها  حرفي هیچ من -
 . نمیخورم تكون اینجا از منم -
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 عجله با رو خونه در.  دویدم ها پله سددمت به و کردم رها و در کالفه و عصددبي
 کرده رگی قفل توي لعنتي کلید.  اومد باال ها پله از سریع که دیدمش.  کردم باز
 : گفت و گذاشت در بین و پاش.  شدم خونم وارد باالخره!  بود

 . نشو بچه پریماه -
 . میكنم خبر پلیس نري اگه -

 . بست نقش لبش روي پوزخندي
 ؟ همسرم با زدن حرف ؟ جرمي چه به -
 ! نیستم قانونیت همسر من -
 . میشي دیگه روز 6 -
 . نیست کار در عروسي هیچ -

 . بست سرش پشت محكم و در و شد وارد.  عقب شدم پر .  زد در به اي تنه
 : گفتم فریاد با
 . بیرون برو من ي خونه از -
 . میرم بگم و حرفام وقتي -
 متنفرم از .  بیرون برو.  بشنوم نمیخوام -
 ! زیادیه خیلي دیگه! ؟ تنفر ولي باشي عاشقم االن که ندارم انتظار -
 : گفتم.  میخوردم حرص گستاخیش از
 . میرم من بمون تو باشه -

 : گفت.  گرفت چنگش تو و بازوم.  بگذرم کنارش از میخواستم
 . بدم توضیح بذار.  بده گوش ولي!  بزن و من!  کن دعوا!  بكش داد -

 : گفتم و کردم آزاد و دستم
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 میگي و میزنه زنگ بهت ترانه.  دید و چي همه چشمام ؟ بدي توضیح و چي -
مه مام! ؟ احمقم من کردي فكر.  پدرا یت مد  ت  و میكني خاموش و گوشدد

 اريد کار میگي و میكني ول و من شام وسط ؟ میدیدي رستوران داشتي میگي
ضیح میخواي و چي ؟  ؟ و گفتنت دروغ ؟ رو ترانه ي خونه به رفتنت ؟ بدي تو

 ؟ منو پیچوندن
 ؟ پیچوندم تورو کي من.  پریماه کن بس -
 . خانوم ترانه پیش رفتي و گذاشددتي قال رسددتوران تو و من که موقع همون -

 انقدر که.  میخندیدي من به و خونش تو بودي داده لم راحت که موقع همون
 . بزني گولم تونستي راحت و باورم زود

 کرد داپی تماس دستام با که گرمش دستاي.  کرد دراز سمتم به دوباره و دستش
 : کشیدم فریاد باشم داشته رفتارم روي کنترلي اینكه بدون ،
 . نزن دست من به -
نه پیش کاري خاطر به.  نپیچوندم تورو من - ته ترا گ اون و من.  بودم رف  هدی

 . نداریم هم با اي رابطه هیچ
 : گفتم و زدم پوزخندي

 ي خونه تو قراره و رستورانت دوم ي شعبه ؟ بودي اونجا کاري چه واسه پس -
 ؟ کارمندته ؟ حسابدارته ؟ هاته برنامه مدیر ترانه ؟ بزني کلنگ ترانه

 : گفتم فریاد با دوباره
 در فكري چه باید من ؟ خونش میري شدددب 11 سددداعت که توئه کِي  اون -

 ؟ بكنم مورد 
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 . میكردیم حلش باید.  ترانه و من بین. . .  بود افتاده اتفاقي یه -
 ؟ اتفاقي چه -
 . میگم بهت فرصت سر -
 . بگو االن -
 . هستي عصباني االن -
 . میخوره و مغزم داره حاال تا دیشب از خیانتت فكر.  بگو میگم -
 ؟ نداري باور و حرفم.  نمیكنم خیانت بهت من -
 میگي که اتفاقي مورد در و نداري من به اعتمادي هیچ که تو مثل.  ندارم نه -

 . نمیزني حرف باهام
 و باال ام سینه ي قفسه.  کردیم مكث ثانیه چند.  دوخت چشمام تو و چشماش

 مايچش از مشكل.  بكشم نفس خوب نمیتونم میكردم احساس.  میشد پایین
 !؟ من قلب یا بود اون

 : گفتم آروم
 ؟ است ترانه و تو بین چیزي چه -
 . االن نه ولي میگم برا  و چي همه.  نیست ما بین هیچي -

 : گفتم کردم باز و بستم و چشمام
 . بیرون برو -
 . . . پریماه -
 . . . بیرون برو. . .  ام کالفه. . .  ام خسته -

 : گفتم میبارید غصه و غم ازش که صدایي با و کردم مكث یكم
 ! شد تموم بینمون چي همه -
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 . شد عصبي دوباره.  شد منقبض دوباره رادین فك
 سددر  از رو رابطه این زدن هم به فكر بهتره.  نشدددده تموم هیچي من براي -

 ؟ فهمیدي کني بیرون
سته صور  به و نگاه آخرین.  کرد گرد عقب و گفت و این  هب.  انداختم اش خ

 تنش روي چروك که اي مردونه پیرهن به.  اش ریخته هم به و پریشددون موهاي
 هم به صددداي با.  رفت بیرون خونه از که کردم نگاهش انقدر.  بود نشددسددته

 شده تموم داریم خود ي همه.  افتادم زمین روي.  شد سست پاهام در خوردن
 فرصددت بهش میگفت پریا.  کرد پیدا راه ام گونه روي اشددك هاي قطره.  بود

 ؟ بود رفته ؟ بودم غریبه من ؟ نگفت چیزي چرا.  دادم خب ؟ بدم زدن حرف
 ؟ کنه تموم و چي همه بخواد واقعا نكنه ؟ بره همیشه براي نكنه

باره باره.  افتادم نزدنش حرف یاد دو  فتهنگ من به هیچي که کردم فكر این به دو
سرده و غمگین دوباره.  ست چي.  شدم اف شمام تو ؟ بگه میخوا  و بزنه زل چ

 ؟ داره رابطه ترانه با دوباره بگه
ست لبم روي پوزخندي ش ست با.  ن شكام د  . بودم حرص از پر.  کردم پاك و ا

ماه عاقبتت و آخر اینم.  بود داده بازیم اینكه از.  رادین از حرص  . خانوم پری
 . نفر یه دست ي بازیچه شدي بار یه خود  حاال کردي بازي همه با انقدر

شیم ست.  بودم داغون.  آوردم در کیفم تو از و گو شیم مخاطبین لی  كچ و گو
 باالخره.  موند شماره یه روي مكث با دستم.  میگذشتم اسامي روي از.  کردم

 : داد جواب بوق دومین با.  گرفتم تماس و گذاشتم کنار و کردن دل دل
 . . . ساناز. . .  الو -
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 . . . ساناز. . .  الو -
 ! عجب چه!  خانوم پري به -

 : گفتم کالفه
 ؟ داري بساطت و بند تو چي -
 ! بخواي تو که چي هر ؟ میخواي چي -
 . بیار برام پاشو و لعنتیت ودکاهاي شیشه اون از دونه یه -
 ؟ شده چي چرا -
 . بیار بردار -
 . میام االن خب خیلي -
 . بخر برام سیگارم بسته یه راستي.  بیفت راه زود.  نزنیا تیپ ساعت یه -

 زيچی تنها.  گذاشتم سرم روي و دستام.  کردم قطع و گوشي خداحافظي بدون
ست االن که  پریماه خري چقدر.  بود سیگار و م*ش*ر*و*ب کنه آرومم میتون
 که کسي ؟ کي براي ولي.  باشي خوب خوردي قسم.  کردي عوض و خود . 

 به نگاهم.  دادم بیرون و نفسددم ؟ زد سددر  تو و بدیا  و داد شددعار مد  تمام
 به خونه ي گوشدده گوشدده شددده کارتن وسددایلم.  افتاد ام ریخته هم به ي خونه

 روزي و نو از روز دوباره.  میكردم باز هم کارتنارو فردا از باید.  میخورد چشددم
 ! نو از

.  ودمب رادین از پیغام یه منتظر.  بودم زده زل گوشددیم به.  بودم داده لم مبل روي
 ااینج از شاید.  شدم تر کالفه.  نبود خبري هیچ ولي.  اس ام اس یه.  زنگ یه

 بدون میتونسددت!  نمیكرد اذیتشددم من وجود دیگه!  ترانه پیش رفته م*س*تقیم
 . . . باشه ترانه با وجدان عذاب
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 نیدمش آیفون توي از و ساناز صداي.  شدم بلند جام از سستي با زدن و در زنگ
شمام.  شدم ولو مبل روي دوباره و کردم باز و در.  ستم و چ سته صداي.  ب  ب

 : گفتم کنم باز و چشمام اینكه بدون.  شنیدم رو خونه در شدن
 ! بیا زود گفتم بهت خوبه.  کشید طول چقدر -
 ؟ ولویي ؟ چته -

 سددمت به.  انداختم سدداناز صددداي سددمت به نگاهي و کردم باز و چشددمام
 : گفتم.  میرفت آشپزخونه

 ؟ کو لعنتي ي شیشه اون -
 . میارم االن کن صبر -

 : اومد حرف به دوباره ساناز.  نشستم جام سر صاف.  کشیدم هم تو و اخمام
 این ؟ میشدناسدي و سداناز میخواي چیزي و میشده سدگي اخالقت تا ؟ چیه -

 ! میكردي قالبم سنگ همش مد 
شه.  شدم بلند جا از ستش از رو ودکا ي شی شیدم د  یوانل یه کابینت تو از و ک

 : گفتم برگشتم جام سر و برداشتم
 ؟ کو سیگار -

 کنارم . میز رو کرد پر  و آورد در سیگار بسته یه کیفش توي از و زد پوزخندي
 : گفت و نشست مبل رو
 ؟ شده غرق کشتیا  -

 . بود مونده لیوان روي نگاهم ریختم خودم براي پیك یه.  ندادم بهش جوابي
عا ماه همون بشددي میخواي ؟ بكني و کار این میخواي واق قدر ؟ قدیم پری  چ
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 عوض و دنیا  دوباره میخواي دلخوشددي چه به.  نباشددي این که کردي تالش
 ؟ کني

شیدم سر و لیوان سرم توي مزخرف صداهاي به توجه بي  يتلخ از صورتم.  ک
ساس.  شد جمع اش مزه تندي و  توجه بي.  افتاده سوزش به ام معده کردم اح
 به ارهدوب ساناز بخورم و دوم پیك اینكه از قبل.  کردم پر و دوم پیك بدم حال به

 : اومد حرف
شتي خوشتیپه آقا اون با.  بودي خوشحال که من بدون -  خر هدیگ ساناز.  میگ

 ؟ هان.  کیه
 یكپ دوختم ساناز صور  به عصبي و نگاهم.  بودم آورده باال نصفه تا و لیوان

 : گفتم تفاو  بي لحني با.  شد جمع دوباره صورتم.  کشیدم سر و
 . بري میتوني.  مرسي -
 مارو دیگه باال رفته ُمنِدشددون خانوم حاال! ؟ سدداقیتم من مگه ؟ همین فقط -

 هوی که گفته گوشددت زیر چي نیوشددا دختره اون!  دوسددتي واسدده نمیدونن قابل
 ننبهترو ما از آدما این بگم بهت بار چند ؟ پسره این ذلیِل  شدي ؟ شدي عوض

نت و میكنن خورد  جمعشددون تو بري.  بل پس.  دور میریز كه از ق  دور این
 . دور بریزشون و ببر و استفاد  تو بریزنت

 یزم روي که سددیگاري پاکت روي نگاهم.  رفتم فكر تو.  کشددیدم عمیقي نفس
 رفك اون یعني.  بود کرده خورد و من رادین ؟ بود سدداناز با حق.  موند خیره بود

 مموها به دستي کالفه.  میكرد فرق رادین ؟ نبودم اش اندازه و حد در من میكرد
 ! کرد خیانت اونم ؟ میكرد فرقي چه.  کشیدم
 : داد آزار و گوشم دوباره ساناز صداي



wWw.Roman4u.iR  536 

 

 ؟ دور ریختت یارو ؟ زدم حدس درست پس -
ستم ستم.  بزنم ساناز به حرفي نمیخوا  چي منفهمید ولي.  بگم چیزي نمیخوا

 : اومدم حرف به اراده بي.  شد
 . کرده قرار بر رابطه سابقش عشق با دوباره -

 : گفت و کشید مبل ي لبه به و خودش هیجان با ساناز
 ؟ نیست یاد  و فرهاد.  افتادن پا  به بهتر اون از!  سر  فداي -

 : گفتم زدم پوزخندي
 ؟ التماساست همون تاوان شاید -
 یه شددددي.  بنداز خود  به نگاه یه!  تاوان کدوم!  و خزعبال  این کن بس -

 ؟ میكشددوند آتیش به مهمونیارو که پریماهي اون کو.  داغون ي افسددرده دختر
 ! کنیم چیكار بودیم بلد خوب تو و من

ساس شمام.  میرفت گیج سرم.  میكردم گرما اح ستم ثانیه چند و چ  ليخی.  ب
 سددریع انقدر.  نداشددت عاد  بدنم.  بودم نزده م*ش*ر*و*ب به لب بود وقت

شت ستي با شد بلند جا از ساناز.  اومد در زنگ صداي ؟ میكرد اثر روم دا  س
 : گفتم

 ! رادینه شاید -
 : گفت و گذاشت جاش سر و آیفون گوشي.  خندید ساناز

 ! رامینه -
 خاطر به که صددددایي با ؟ میكرد چیكار اینجا ؟ رامین.  رفت هم تو اخمام

 : گفتم بود شده ُشل م*ش*ر*و*ب
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 ؟ میخواد چي اینجا اون -
 : گفت و رفت در سمت به ساناز

 . بكش دراز تو.  داره کار من با -
 ! ها نمیذاره من ي خونه تو و پاش -

شمام.  افتادم مبل روي ها مرده مثل.  نداد بهم جوابي ساناز  رو و شد ُشل چ
 تنها.  میشددنیدم و رادین صددداي کاش.  میخورد زنگ گوشددیم کاش.  افتاد هم

 انقدر چرا.  آغوشددش گرماي و رادین.  بود رادین میخواسددتم االن که چیزي
 ؟ بودم کرده دورش خودم از راحت

 یزدمم حرف باهاش باید.  رادین پیش میرفتم باید.  شدم بلند جام از زحمت به
شمام.  شخند یه با رامین.  افتاد مقابلم به چ سادهو روم به رو شیطنت از پر نی  ای

 ودب وایساده رامین از تر دور قدم چند که ساناز به و کشیدم هم تو و اخمام.  بود
 : شدم خیره

 !؟ نده راهش نگددددددددددفتم مگه ؟ میكنه چیدددددددددكار خدددددونه تو این -
 انازسدد اینكه از قبل.  بود باهام هنوز گیجه سددر.  بزنم حرف نمیتونسددتم خوب
 : گفت و اومد تر جلو خنده با رامین بگه چیزي

 ؟ میدین افتخار.  شم ا  پیاله هم اومدم!  دیگه دوستیم!  هاني نباش نگران -
 . بیرون گمشو -

 نمیتونستم اچر لعنتي.  بود کرده پیدا نبض هام شقیقه.  بستم ثانیه چند و پلكام
 وجهت بي.  انداختم صورتش به نگاهي ؟ دارم نگه باز حسابي و درست و پلكام
 : گفتم بهش

 . . . بزنم حرف باید. . .  رادین پیش برم باید -



wWw.Roman4u.iR  538 

 

شتم خوابم اتاق سمت به قدمي  نوم بازوي زیر و اومد جلو سریع رامین.  بردا
 : گفت گرفت میخوردم تلو تلو داشتم که
 ؟ بري میخواي کجا آخه حالت این با -

 نمت به مو.  بود شددرار  و شددیطنت بود چي هر.  نبود لحنش تو دلسددوزي هیچ
 : گفتم داد با تقریبا.  کنم آزاد کردم سعي و دستم.  شد راست

 . کن دور ازم و حیدددددددوون این ساناز -
شخند با ساناز.  زد قهقهه رامین ست تو از و بازوم.  اومد سمتم به نی  رامین د
 : گفت و کشید

 . نكن اذیتش -
 : گفت و نشوند مبل روي و من

 ؟ یارو اون پیش بري میخواي دوباره باها  زدم حرف همه این -
 : گفتم تندي با
 ! شوهرمه اون -

 : گفت.  میومد بدم هاش خنده از.  زد قهقهه دوباره رامین
 ! شده باورشم چه -
 . بیرون بنداز و این ساناز -
 . بشیني اینجا ساکت بیاي دادي قول.  کن بس رامین -

 : گفت و کشید لبش رو و دستش مسخره به رامین
 . کشیدم و دهنم زیپ -
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ستم شنش برام ساناز.  کردم دراز سیگار پاکت سمت به و د  ي گوشه و کرد رو
مه اون بین.  بود بخشددي ل*ذ*  حس چه.  گذاشددتم لبم  کردن دود درد ه

 بعد و یخچال در شدن باز صداي.  شد سكو  جا همه!  میكرد آرومم سیگار
 : شنیدم و رامین صداي هم

 ! زد م*ش*ر*و*ب نمیشه که مزه بدون.  نیست هیچي که بخچال این تو -
 : شنیدم و ساناز صداي!  میكرد اش خفه یكي کاش.  میزد حرف چقدر

 ؟ میخوري دیگه پیك یه -
 ي هگوشدد که پوزخندي.  بود گرفته مقابلم و لیوان.  کردم باز و پلكم ي گوشدده

 دسددتش از کردن فكر بدون و لیوان.  میكرد عصددبیم بود کرده خوش جا لبش
 معده شسوز به یا.  کنم توجهي ام سرگیجه به اینكه بدون.  کشیدم سر و گرفتم

 . میجوشید ام معده تو که تهوعي حالت به یا.  ام
 : شد تر نزدیك رامین صداي

 . نمیده حال اینجوري.  بخر مزه کوچه سر بغالي از برو بپر ساناز -
 . برو خود  -

 و سدداناز صددور  رو شددد خم رامین که دیدم.  کردم باز و چشددمم ي گوشدده
 : گفت نشست لبم روي پوزخندي ب*و*سیدش

 . عزیزم دیگه برو -
 : گفت و شد بلند جاش از خوشحال ساناز

 .پري میام زود -
 : گفتم و شدم خیز نیم

 . خود  با ببر اینم ؟ کجا -
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 متعادل کردم سعي.  گرفت حرصم.  زد بیرون خونه از من به توجه بدون ساناز
 : گفتم.  کنم حفظ و
 ! بیرون مدددددددددددن ي خدددددددددونه از گمشو -
 . باش خیال همین به -

 صبيع بیشتر.  نبود خندونش نگاه از خبري.  بود آورده صورتم جلوي و سرش
 : گفتم.  نترسم کردم سعي.  داشت اخم.  بود

 !؟ بشددددددددددددكنم و سر  دوباره میخددددددددددواي -
 : گفت.  خندید بلند

 ! وایسا پا  رو پاشو میتوني اگه تو -
 مبل يرو بدتر و داد ُهلم ولي وایسم پام رو و بزنم پسش که میكردم تقال داشتم

 : گفت شدم ولو
 در چنگم از اونجوري بارم دومین واسدده نیسددت قرار کردي غلطي یه بار یه -

 !؟ فهمیدي!  بري
 . . . میخوره بددددددددددهم از  حدددددددددددددالم -

ل انقدر !  خورد هم به خودم از حالم که آوردم زبون به و کلما  جون کم و شددُ
 : گفت خنده با رامین

 . میاد خوشت کم کم.  عزیزم نباش نگران -
 و ُسست ضربه انقدر.  آوردم فرود صورتش توي و آوردم باال جون بي و دستم

 . گرفت شد  اش خنده!  سیلي تا بود نوازش مثل که بود آروم
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 نتونست خوشگله بچه اون ؟ داري و زشتت عادتاي هنوزم ؟ نشدي رام هنوز -
 ؟ کنه آدمت

 . . . آشددددددددددغال نیدددددددار. . .  و اسمدددددددددش -
.  داد قرار صددورتش جلوي و سددرم.  گرفت دسددت یه با و صددورتم طرف دو

ساس شه خورد داره صورتم میكردم اح  هب.  رفت بین از کلي به اش خنده.  می
صبانیت جاش شم و ع  كردمی درد صورتم.  بود معلوم خوبي به صورتش تو خ

 سددتمنمیتون حتي.  کنم اعتراضددي بتونم که بودم چیزي اون از تر جون بي ولي
 ! بود شده جمع صورتم که بود زیاد دستش فشار انقدر.  بزنم حرف

 . کن نگاه چشمام تو -
 فشار. .  . نمیتونستم!  ببینمش نمیخواستم.  بودم متنفر ازش.  بستم و چشمام
 : کرد بیشتر و دستش

 . کن نگاه من به میگم.  توام با -
شتري دردِ  شمام اختیار بي.  ریخت صورتم توي بی  شنگاه از.  کردم باز و چ

 : گفت خشم از پر نگاهي و هم در اخماي با.  میریخت بیرون آتیش
 اتو ي پسددره اون ؟ کي خاطر به ؟ زدي دور و من!  میسددوزه حالت به دلم -

 ؟ توجهي محتاج انقدر ؟ بدبختي انقدر ؟ کشیده
شار ستش ف شتر لحظه هر د شد بی شت.  می ستم.  بودم کرده وح  رارهق نمیدون

كار نه چی تام.  دادم خودم به تكوني.  ک فل دسددتش مچ دور و دسدد  و کردم ق
 مخ روم!  تر هوشیار همینطور بود من از تر قوي اون ولي.  بزنم پسش خواستم

 . نداشتم رو کاري هیچ توان بود شده
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 دور و من چرا بگو.  بزن حرف داري جرا !  بزن حرف ؟ میكني تقال ؟ چته -
سي بذارم ندارم عاد .  میاد بدم صفت گربه آدماي از من!  زدي  ! بزنه دورم ک

 فكر!  جا  سددر بشددونمت چجوري بلدم خودمم.  بودم داده رو زیادي تو به
 ؟ يمیذاشددت مدار قرار تیپه خوش پسددر اون با بودي من با وقتي نفهمیدم کردي

مه یه خاطر به پیچوندي و من یدم کردي فكر ؟ تر نرم و چرب ي لق  به نفهم
 همه این از بعد چون!  خیلي.  پري خري خیلي ؟ کردي ول و من چي خاطر
 سيک ي سینه به رد دست که رامینه این نفهمیدي هنوز!  نشناختي و رامین وقت
 ! نمبز ه*ر*ز*ه آشغاِل  تو ي سینه به رد دست نمیخواستم که نفهمیدي!  میزنه
 زهنو.  شددد بسددته اراده بي چشددمام.  زد فریاد گوشددم تو و حرفش آخر ي تیكه
ست بدنم ستش.  بود س شید صورتم رو از و د  وول دوباره.  مبل رو داد هلم و ک

ستام بار این ولي.  شدم .  شم بلند جام از کردم سعي و دادم تكیه مبل به و د
 روم رهخی هنوز نگاهش ولي گرفت فاصله ازم قدم یه رامین.  بود گرفته درد فكم

 هب میخواسددتم.  گرفتم فاصددله مبل از.  شدددم بلند جام از باالخره.  بود مونده
 وصامخص.  میكردم فرار دستش از باید. . .  جونم نجا  براي.  برم اتاقم سمت

 . بودم حال بي و سست حسابي که االن
 : گفت و گرفت و بازوم.  شد ظاهر جلوم همیشگیش پوزخند اون با
 ! دارم حرفها باها  هنوز ؟ کجا -
 . بدددددددددرم بددددددددذار -
 : گفت و داد اي مسخره حالت اش قیافه به
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 سفید  اسب بر سوار ي شاهزاده کو ؟ کوچولو خانوم شدي ناراحت!  آخي -
 ؟ بده نجاتت خونخوار دیو یه دست از نمیاد چرا ؟

 و فتگر و گلوم هم تو اخماي و عصبي حالتي با دوباره که بگم چیزي خواستم
 ارفشدد گلوم روي دسددت با.  بزنم حرف نمیتونسددتم.  چسددبوند دیوار به و من

 : گفت دوباره.  بود فایده به ولي بذارم کنار و دستش میكردم سعي.  میاورد
 خفه گفتم.  دهنش تو زدم اونجوري و اینجوري پریماه گفت سدداناز چي هر -

 صور  وت برگشت باال سر ُتف مثل حرفم ولي.  نیست ه.ز.ر.ه تو مثل پري شو
 ؟ میفهمي.  تري ه.ز.ر.ه.  تري آشغال سانازم از تو.  خودم
شار ستش ف شت د ست به.  میكرد ام خفه دا  هام هشقیق.  بودم افتاده زدن پا و د

سم راه.  بود شده دار ضربان سته نف شمام.  بود شده ب  لمعمو حد از تر گرد چ
 ؟ بكشه و من میخواست.  بودم ترسیده.  بود شده

 رفط اومدم و کردم ولش که میسوزه داره گفتم.  میشه حسودیش ساناز گفتم -
 . . . زدي دور و رامین. . .  و من.  زدي دورم ؟ کردي چیكار تو ولي.  تو

 دوباره اش شددده منقبض فك بین از.  داد فشددار هم رو و دندوناش.  کرد مكث
 : گفت

 . بمیري باید.  مرگي سزاوار تو -
 دفعه یه.  بمیرم ممكنه لحظه هر کردم احسدداس.  دیدم چشددمام جلوي و مرگ

 تادماف سرفه به.  زمین افتادم پام و دست روي و کرد آزاد گردنم دور از و دستش
 : شنیدم و رامین صداي.  میكشیدم نفس مقطع مقطع هام سرفه بین. 
 ها حاال حاال.  کشددت بار صددد روزي باید رو تو!  کمه تو براي مرگ!  نه ولي -

 . . . بموني باید.  بموني زنده باید
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ستم.  اومد نمي بند ام سرفه  رد صدام ولي بزنم حرفي. . .  بگم چیزي میخوا
 رفته رامین.  انداختم خونه به و نگاهم.  شنیدم رو خونه در صداي. . .  نمیومد

شیدم دراز زمین روي راحت خیال با. . .  بود  ولي بود شده کمتر هام سرفه.  ک
.  ودب شده آلود خواب چشمام.  بكشم عمیق نفس میكردم سعي.  میلرزید تنم

 رتكرا و کار این انقدر.  کشددیدم نفس آروم آروم.  افتاد هم روي سددنگین پلكام
 . . . برد خوابم همونجا تا کردم

***** 
 نیمه چشمام.  بشم هوشیار شد باعث میشد ریخته روم فشار با که آبي خیسي

 بستمشون محكم دوباره میشد چشمام وارد که آب هجوم خاطر به ولي شد باز
شیدم عقب و سرم.  سي و ک ستم.  کردم تازه نف  طرهق.  رفت صورتم سمت به د

 که نیوشا به نگاهم.  شد باز نیمه چشمام.  زدم پس صورتم روي از و آب هاي
ست ساده سرم باالي سینه به د  سر.  افتاد هم روي پلكام دوباره.  افتاد بود وای

 : پیچید گوشم تو خطر زنگ مثل نیوشا صداي.  داشتم شدیدي درد
 ؟ کردي غلطي چه دوباره -

شتم تمرکز شا.  ندا صال! ؟ میزد حرف غلطي چه از نیو  ؟ میكرد چیكار اینجا ا
 ؟ میخواسددتم چي حموم وان توي بود چسددبیده تنم به که خیس لباسدداي با من

 صور  و سر روي و میشد سرازیر حموم دوش از سماجت با که آب هاي قطره
صبیم میریخت بدنم و ستم.  بود کرده ع شتم صورتم روي و د  وت اخمام.  گذا

 : گفتم غر غر با.  میكرد دیوونم داشت درد سر این.  رفت هم
 . ببند رو لعنتي این -
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ستم.  نمیریخت صورتم روي آبي هیچ دیگه  اب و انداختم صورتم روي از و د
 : گفتم سستي

 ؟ میكني چیكار اینجا تو -
باره ؟ کردي خود  با چهغلطي تو که اینه مهم!  نیسدددت مهم اون -  رفتي دو

 ؟ بشي آدم میخواي نگفتي مگه ؟ دیگه مرگته چه ؟ الكل سمت
 ممیخواست کردم وارد بهشون که فشاري با و دادم تكیه وان طرف دو به و دستام

ساي ولي شم بلند سم لبا سبیده تنم به که خی  از.  بود هکرد ترم سنگین بود چ
.  یكردم سخت برام و شدن بلند و بود افتاده جونم به حالي بي و سستي طرفي

 حموم از کمكش با.  گرفت و بازوم زیر حرف بدون.  اومد سددمتم به نیوشدددا
 دسددت با.  نشددسددتم مبل روي خیس موهاي و لباسددا همون با.  اومدم بیرون
 : شنیدم رو نیوشا صداي دوباره.  میدادم فشار و هام شقیقه

 ؟ نمیگي چیزي چرا توام با -
 ! بده بهم آب لیوان یه -

شا بعد ثانیه چند ست به لیوان نیو شت کنارم د  سر فسن یه و گرفتم ازش.  برگ
 پاکت. . .  لیوانم.  بود میز روي ودکا ي خورده نیم ي شددیشدده هنوز.  کشددیدم
. . .  رادین. . .  سدداناز. . .  رامین. . .  اومد یادم چي همه کم کم. . .  سددیگار
شمام شار هم روي و چ  دوباره.  شد تازه دلم داغ!  رادین!  رادین آخ. . .  دادم ف

 صدددداي!  میكنن چیكار دارن و کجان االن اینكه یاد.  افتادم ترانه و رادین یاد
 : کنم باز و چشمام شد باعث نیوشا

 ؟ شنیدي و صدام -
 : شدم خیره بهش هم تو اخمایي با.  میكرد اذیتم بلندش صداي
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 . نزن داد انقدر -
 ؟ آوردي کجا از م*ش*ر*و*ب -
 . آورد برام ساناز -
باره باز - باره داري! ؟ سددداناز دو  قراره کي ببینم ؟ میكني خراب و چي همه دو

 !؟ کي ؟ هان ؟ بشه باز زندگیت به دوباره وارنگ و رنگ پسراي پاي
 . بیرون گمشو.  نیوشا شو خفه -
 ؟ کوفتي این به برگشتي دوباره ؟ ضعیفي انقدر -
 . بیرون برو.  میكنم بخوام کار هر من -
 قاياخال چه خواهرش بفهمه پریا فردا پس ببینم ؟ میبري داري منم از کم کم -

 ! کنه خواهري برا  میشه حاضر هنوزم داره محشري
 : گفت دوباره و کرد مكث یكم

 ازدواج براي بازم بیاره در تو ي گذشددته از سددر کردي فكر!  رادین اصددال یا -
 ؟ میكنه پافشاري

ست شته ضعفم نقطه روي د صبانیت با.  بود گذا  توجه بي.  شدم بلند جا از ع
 که يدرد سددر به توجه بي یا بودم دچار بهش پیش لحظه چند تا که سددسددتي به

شت شا.  کردم حمله سمتش به میاورد درم پا از دا  من ناگهاني ي حمله از نیو
 : زدم فریاد.  وایسادم مقابلش.  سرش پشت دیوار به چسبید.  ترسید

 این با داري!  بردارین سددرم از دسددت همتون اصددال.  بردار سددرم از دسددت -
 از پر من زندگي.  کن تمومش.  نده شددعار انقدر.  میكني دیوونم نصددیحتا 

 فتيگ هي.  داره حدي تحملم.  بكش بیرون کثافت این از و خود  تو!  کثافته
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سه آخه.  کردم تغییر.  شدم عوض.  شنیدم هي سه ؟ کي وا  االن که ؟ رادین وا
 مادرش و پدر از چقدر ؟ میخنده بهم داره و داده لم اش معشددوقه ب*غ*ل تو

 . . . پریا یا! ؟ خیانت میشه آخرش ؟ جنگیدم براش چقدر.  شنیدم توهین
 : گفتم کردم اطرافم به اي اشاره و کردم باز و دستام

 با ؟ هان ؟ نمیبیني و خالیم ي خونه ؟ نمیبیني و تنهاییم ؟ زندگیمه کجاي -
 . بگو!  دیگه بده شعار.  توام
شتم خورده سر.  شدم خیره بهش لحظه چند ست توي و سرم مبل روي برگ  امد

 النا نمیدونستم حتي!  بود کرده ولم خدا امان به هم لعنتي رادین حتي.  گرفتم
ست صال ؟ کجا صال ؟ میكنه فكر من به ا  هک بود نمونده چرا ؟ بود رفته چرا ا

 ؟ شه بهتر حالم
 : گفت و گذاشت دستم روي و دستش.  نشست کنارم نیوشا

 ؟ میدي عذاب و خود  چرا.  نیست خیانت اهل رادین میدوني خودتم -
 : گفتم بدم حالت تغییر اینكه بدون

 . . . بود ترانه ي خونه. . .  دیدم خودم. . .  هست. . .  هست -
 . بزنه حرف بذار -

 : کردم نگاهش
شتم مگه - ست فكرم پس.  نزد حرفي هیچ.  نگفت هیچي اون ؟ نذا !  بوده در

 دوست و من رادین نیوشا.  نكرد صبر حتي.  رفت راحت بیرون برو گفتم وقتي
 . . . میدونستم اولم از.  نداره

ست اگه.  نگو چرند - شت دو شت بیام نمیزد زنگ من به ندا  التح گفت.  پی
 . چي همه به میزنم گند بدتر و میام من نمیدونست.  کنم آرومت گفت.  خرابه
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 . بستم و چشمام.  دادم بیرون و نفسم.  انداخت پایین و سرش
 ؟ تو اومدي چجوري تو -
 ! میخوره درد به میذاري گلدون زیر که کلیدي این همیشه -
 ! گرم خودم فراموشي دم پس -

 : میكرد درد هنوز سرم.  زدم لبخند منم.  خندید نیوشا
 ؟ میاري برام ُمسكن -
 . االن.  آره -

 دراز و خوردم و قرص.  برگشت آب لیوان و قرص با بعد ثانیه چند و رفت نیوشا
 : شنیدم دوباره رو نیوشا صداي.  بستم و چشمام.  کشیدم

 و پیش ي دفعه ي احمقانه کار میكردم فكر!  زده سر  به دوباره میكردم فكر -
 ! کردي تكرار دوباره

 ! نیستم خر دیگه انقدرام.  نگو چرند -
 . میدونم بعید -

شخندي ستم زدم نی  ازهاج بهم افتادم هم رو پلكاي ولي بگم اي دیگه چیز خوا
 . نداد

***** 
 : میشنیدم رو صداهایي بیداري و خواب بین

 ؟ خوابیده وقته خیلي -
 . میكرد درد سرش.  وقته خیلي نه -
 . خونه برم نتونستم.  اینجا اومدم شب وقت این شرمنده -
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 ؟ خوردي شام.  میكنم خواهش -
 ؟ خورده پریماه.  نداشتم اشتها -
 . بخوره شد بیدار که گذاشتم کنار براش.  نه -

شا و رادین صداي شمام آروم.  بود نیو  خوابیده مبل روي.  کردم باز هم از و چ
سب گردنم به موهام.  بود شده گرمم.  زدم کنار و بود روم که پتویي.  بودم  یدهچ
شمام.  بود سته روم به رو رادین.  گردوندم و چ ش شا از خبري.  بود ن .  ودنب نیو

 . انداخت لرزه به و قلبم رادین ي خیره نگاه ولي
.  ودنب سیگار پاکت و لیوان و ودکا ي شیشه از خبري.  چرخید میز روي نگاهم

ست کار بودم مطمئن شون به سر جایي یه احتماال.  نیوشا  سر.  دبو کرده نیست
شمام.  بود شده خوب دردم ستم لحظه چند و چ  صورتم روي از و موهام.  ب
.  ودب برده خوابم خیس لباساي همون با.  بودم نكرده عوض لباسامم.  زدم کنار
 : گفتم.  میكرد درد بدنم

 ؟ میخواي چي اینجا دیگه اینجا تو -
 از تهالب.  بود تفاو  بي اش چهره.  بود زده زل بهم هنوزم.  نكرد تغییر نگاهش

 یستن تفاو  بي زیادم بفهمم میتونستم اش آشفته موهاي و صور  خستگي
. 

 . بزنیم حرف اومدم -
 جام از بود کرده قالب هم تو و دستاش و بود نشسته مقابلم که اون به توجه بي

شا صداي.  شدم بلند ست پس.  بودم شنیده رو نیو شمم ؟ کجا  سمت به چ
.  تمرف اتاقم سمت به توجه بي.  بود کردن دم چاي مشغول.  چرخید آشپزخونه

 همه این.  میگیرم آتیش دارم میكردم احساس.  میكردم عوض لباسارو این باید
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ست تر خنك لباس یه دلم ؟ بود چي براي گرما  رس.  شدم اتاقم وارد.  میخوا
 میخواسددت دلم هنوزم.  بودم خواب گیج.  بودم وایسدداده اتاق وسددط گردون
 2 چرخید سددداعت روي نگاهم.  میكردم عوض لباس باید اول ولي.  بخوابم
صف شمام.  بود شب ن شمام.  بود شده گرد چ ست چ ! ؟ شب 2 ؟ میدید در

 !؟ میكرد چیكار اینجا موقع این رادین
صال ست جا هر!  چه من به ا شه میخوا شكي شلوارك و تاپ!  با  از رو رنگي م

سام بین شیدم بیرون لبا ست و در و شد اتاق وارد رادین.  ک  هم وت اخماي با.  ب
 : گفتم

 . بپوشم لباس میخوام.  بیرون برو -
 . . . پریماه کن گوش -
 : گفتم کالفگي و سستي با
 ؟ حرفمو نشنیدي -

 : داد فشار هم رو و دندوناش
 . نمیرم جا هیچ نكني گوش حرفم به تا ولي.  شنیدم چرا -
 ؟ کرده بیرونت ترانه ؟ چرا -
 ! ندارم کاري هیچ ترانه به من -
 !؟ نه خونش رفتي بازي خاله واسه البد پس -
 . داره توضیح اینا ي همه -
 . برام نداره اهمیتي هیچ -

 : گفت و زد پوزخندي
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 ! رفت بین از بهم عالقت و عشق سریع چقدر -
 دیگه.  خان رادین شددرمنده ؟ داشددتي انتظار اي دیگه چیز کردي که کاري با -

 . نیست احساسا  همه اون از خبري
ستش شت د .  موند حال همون به ثانیه چند و انداخت پایین و سرش.  شد م

 : گفتم بود کرده ترم کالفه گرما
 . کنم عوض و لباسام میخوام بیرون برو.  گرممه -

 : گفت بود متعجب چشماش.  آورد باال و سرش
 ؟ گرمته سرما این تو -

 : گفتم سوالش به توجه بي
 . بیرون برو گفتم -

ستش ستم و کرد دراز سمتم به و د ست و گرفت و د شونیم روي و آزادش د  پی
 و گرفت تر محكم و دسددتم ولي بكشددم کنار و خودم میخواسددتم.  گذاشددت

 : گفت و انداخت صورتم به نگاهي.  وایسم کرد مجبورم
 ! داري تب -
 ! گرممه یكم فقط من ؟ تب -

 : گفت و کرد اخم رادین
 . دکتر بریم شو حاضر -
 ؟ فهمیدي.  کنم تحمل و بودنت اینجا نمیتونم فقط.  خوبم من -

 بي و توجهي بي بهش انقدر چرا ؟ رادین دادن آزار همه این داشددت حسددي چه
 تو اخماي با ؟ بود رسددونده روحم به که بود آزاري خاطر به ؟ میكردم محلي
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قب هم تاق از و کرد گرد ع تاد تپش به قلبم.  رفت بیرون ا  بارهدو ؟ رفت.  اف
 ! بودم مطمئن.  نبود کار تو برگشتي دیگه بار این ؟ رفت

 به و نگاهم.  کردم عوض و لباسددام هم در اي قیافه با.  میكردم خال احسدداس
 افهاض حالتام به هم گیجه سر.  میشدم وسوسه داشتم بدجور.  انداختم تخت
شت دقیقه چند.  بود شده شت دوباره رادین دیدم که دقیقه 5 شاید ؟ گذ  تو برگ
 كممح لحني با و هم تو اخماي همون با ؟ بود نرفته یعني.  کردم تعجب.  اتاق

 : گفت
 . تخت رو بكش دراز -

ساب صداش لحن از اینكه خاطر به نه.  دادم گوش و حرفش  نه یا.  میبردم ح
 اطرخ به بیشتر.  داشتم و تخت روي کشیدن دراز قصد خودمم اینكه خاطر به

 و بره نرادی که. . .  بود همین اتفاق ترین ترسددناك.  بره دوباره میترسددیدم اینكه
 . . . نیاد دیگه
 رتغالپ آب لیوان یه و قرص ي بسته.  نشستم تخت روي.  زد کنار رو پتو رادین

 : گفت و داد دستم به
 ریمب که فردا تا!  میشددي بهتر االن حداقل.  میكنه بهتر و حالت بخور و این -

 . دکتر
 فتگ و شد تر غلیظ اخمش.  دارم مخالفت قصد کرد فكر بگم چیزي خواستم

: 
 . نداري مخالفت حق.  بخور گفتم -
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 چرا . بود داشتني دوست بود هم عصباني وقتي حتي.  شدم خیره چشماش به
صال ؟ ترانه چرا! ؟ بود کرده خیانت بهم شت چي اون مگه ا  هندید اینكه با ؟ دا

 ول و رادین من که این حداقل!  نمیرسددید من پاي به بودم مطمئن ولي بودمش
 ! رانهت سراغ بره دوباره اگه باشه احمق باید رادین.  بود کرده اون ولي بودم نكرده
 روم ور پتو رادین.  کشیدم دراز.  بود سنگین سرم.  خوردم پرتغال آب با و قرص

 : گفتم غر غر با.  انداخت
 . گرممه -

 باز و چشدمام ولي.  نشدسدت تختم کنار کردم احسداس.  زدم کنار رو پتو یكم
 : شنیدم و صداش.  نكردم

 . دارم حرف باها  کلي.  پریماه شو خوب زود -
 ! بگو ترانه به برو -
 . ها نداره مار از کمي دست زبونت نیش -
 : رسید گوشم به صداش دوباره.  کردم پشت بهش و زدم غلت حالي بي با
 . يبشنو حرفامو باید.  کني دلسردم میتوني ها محلي بي این با نكن فكر -

 : اومد حرف به خودش دوباره.  نگفتم هیچي
یه اون از تر قوي تو به من احسددداس -  همین براي.  میكني و فكرش که چیز

سرد شم دل شم کنار.  نمی  . موردش در میزنیم حرف شدي بهتر وقت هر.  نمیك
. . 

 ؟ بود قوي من به احساسش ؟ بود گفته چي.  کردم باز و چشمام.  کرد سكو 
.  کنم گاهشن تا برگشتم.  گرفتم گاز و لبم. . .  یعني این.  شد تند قلبم ضربان
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شماش تو از حداقل تا ستم.  نبود اتاق تو ولي.  بخونم و حرفش چ  امج از خوا
 . . . میكردم فكر باید. . .  نه ولي شم بلند

****** 
 وحشددت.  میشددد قفل هم توي اراده بي دسددتام.  میدادم تكون عصددبي.  پاهام

 از!  بزنه رادین بودم منتظر که حرفي از.  بشددنوم بود قرار که چیزي از.  داشددتم
 عشددق اگه!  باشدده کرده خیانت واقعا اگه.  میخورد چرخ ذهنم تو که احتماالتي

شیده لجن به و من شه ک شتم و شنیدنش طاقت! ؟ با ستم ؟ دا س میتون  ردخون
 ؟ بدم گوش و بشینم مقابلش

.  ودب کرده پر رو خونه سددكو .  بود افتاده پایین سددرش که بود اي دقیقه چند
 بود هداشت نگهم سرپا حقیقت شنیدن عطش ولي.  بود سنگین یكم سرم هنوزم

 . . . اگه حتي!  بود خبر بدترین اگه حتي.  میفهمیدم باید. 
 : شكست و سكو  باالخره.  کشید بیرون خیال و فكر از و من رادین صداي

 . ندارم اي رابطه ترانه با من -
 امپ روي بار چند و دستم.  نشست لبم روي پوزخندي اراده بي.  کردم نگاهش
 ؟ چجوري آخه ؟ میكرد تكذیب ؟ دروغ دوباره.  کشیدم

 . . . ترانه و من -
.  مزد قدم اتاق توي.  کردم قالب ام سینه روي و دستام.  شدم بلند جا از کالفه

 : برد کالفگیم به پي
 . بیشتر چیزي نه.  قدیمیه آشناي تا دو حد در رابطمون -



 555 طالع ماه

نا -  هب دروغ میخواي بازم.  بزني حرف خواسددتي فرصدددت!  گفتي قبال رو ای
 ؟ بدي خوردم

 : داد فشار هم روي و دندوناش
 . بده گوش.  نیست دروغ -

 دادن دسددت از غم. . .  غم. . .  وحشددت. . .  نگراني. . .  ترس. . .  اسددترس
نه برگشددتن از نفر . . .  نفر . . .  رادین  همه این از تهوع. . .  تهوع. . .  ترا
صلش.  بود ریخته جونم تو همه و همه. . .  دروغ  پوزخند. . .  پوزخند شد حا

 : میكرد دیوونم داشت که. . .  رادین حرفاي به
 . توئه با گوشم -
 چنگش توي و موهاش و رفت سددرش سددمت به دسددتش.  شددد بلند جاش از

 : گرفت
باره دیدار باعث که اتفاقي. . .  افتاده اتفاقي یه - .  . . شدددد ترانه و من ي دو

 . کنم درگیر  نمیخواستم
 : بست ثانیه چند و چشماش

ستم - شتر نمیخوا شي عذاب میدیدم که چیزي اون از بی  را ب من با بودن.  بك
 اقاتف این ولي. . .  میكني تحمل صبوري با که میدیدم. . .  نداشت دردسر کم

. . . 
 بدتر سددكوتش ؟ میزد حرف اتفاقي چه از.  وایسددادم جام سددر.  کرد سددكو 

 زشا فریاد با و بگیرم و لباسددش ي یقه جلو برم میخواسددتم.  میكرد دیوونم
سبیده زمین به پاهام ولي.  بزنه حرف بخوام ش رادیِن  که بود چي.  بود چ  ههمی

 ؟ بود کرده کالفه و خونسرد
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 مد  این ي تو من یعني.  میگذره ترانه و من جدایي از ماه چند و سددال یك -
 یرمبگ خبر ازش که نداشتم هم احتیاجي تو وجود با.  نداشتم ازش خبري هیچ

. 
 ونستمیت نگاهش شاید.  میكرد نگاه چشمام تو کاش.  بود افتاده پایین سرش
 . بیاره درم حالم این از.  کنه آرومم

شته شدم متوجه پیش وقت چند - شناس ي شماره یه با.  برگ .  دز زنگ بهم نا
 . بزنه حرف میخواد گفت
ب مبل ترین نزدیك روي.  بریزم هم به بدتر تا بود کافي حرف همین  ولو اتقری
سش.  انداخت بهم نگران نگاهي رادین.  شدم  هم تو اخماش.  داد بیرون و نف

 : داد ادامه و دوخت صورتم به و نگاهش بار این.  بود وایساده هنوز.  بود
گه.  میكنم ازدواج دارم گفتم - مه دی  ولي.  شدددده تموم اون و من بین چي ه

 ونستمنت ولي.  بگم بهت خواستم.  بده بهم رو خبري باید گفت.  داشت اصرار
سي شدن نزدیك با چقدر میدیدم.   و پدر مخالفت که میفهمیدم.  نگراني عرو

 رو ترانه فقط وسددط این ؟ میدادم عذابت بیشددتر باید چرا.  میده عذابت مادرم
 ! داشتیم کم

 : گفت و کرد تازه نفسي دوباره
 . میكنم تموم و چي همه همیشه واسه و میرم کوتاهه قراره یه گفتم -

 چند.  دوخت سددقف به و نگاهش.  رفت موهاش سددمت به دوباره دسددتاش
 : موند من ما  نگاه روي نگاهش دوباره بعد لحظه

 . . . نتونستم. . .  نخواستم که نه. . .  نشد ولي -
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 : گفتم زد حلقه چشمم تو اشك.  دادم قور  و دهنم آب
 ؟ داري دوستش -

 : خورد گره هم تو بیشتر اخماش
 . نگفتم و این من -
 ؟ نتونستي چرا پس -

 شونه روي نگاهم من.  شد دور قدم چند.  رفت قدمي چند.  کرد بهم و پشتش
 راه!  میكشددت و من کاراش این با داشددت ؟ نمیزد حرف چرا.  بود مونده هاش

شت رو رفته ساد مقابلم.  برگ ستم و وای ستش تو و د ستم.  گرفت د ستم خوا  و د
شم بیرون سخ آدماي مثل ولي بك ستش حرکت با شده م  . شدم بلند جا از د

شك ي قطره.  زدم پلك.  بود مونده لبهاش روي خیره نگاهم شمم از ا  پایین چ
 و اشك قطره انگشت با و آورد باال و راستش دست.  افتاد صورتم روي و اومد

 . رسیدم چشماش به و کردم دنبال و انگشتش رد.  گرفت
 . بود تو خاطر به اینا ي همه.  فهمیدم چیزا خیلي سال یه این تو -

 چونم زیر و دسدتش ؟ بره همیشده براي میخواسدت.  انداختم پایین و چشدمام
 : گفت شدم خیره مغمومش چشماي تو.  آورد باال و سرم و گذاشت

 مونه تو فهمیدم.  نبوده اشددتباه انتخابم که فهمیدم سددال یه این توي حداقل -
 زود ي عالقه یه بهت احساسم که فهمیدم.  میخواستم همیشه که بودي کسي

 . . . نبوده گذر
 و شدن زده پس طعم.  بودم اومده خودم به تازه.  آوردم در دستش تو از و دستم
 : کشیدم هم تو و اخمام و کردم پاك و اشكام دست پشت با.  میكردم حس

 ؟ بري میخواي -
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 : فتمگ و انداختم باال و هام شونه عصبي حالتي با.  گرفتم فاصله یكم ازش
 ؟ چیه براي دیگه حرفا و بازیا مسخره این.  برو خب -

ستم دوباره شیدم صورتم رو و د صبي حالت با بار چند.  ک  رارتك و کار این ع
 دبای.  میبردمش بین از باید!  ننگه ي لكه اشددكا این میكردم احسدداس.  کردم

 لوج به قدم یه رادین!  نخواست و پریماه!  نخواست و من رادین!  میكردم پاکش
 : گفت گرفت و دستام.  برداشت

 . شد قرمز صورتت ؟ میكني چیكار -
 : گفتم هم تو اخماي با
 . نیست مربوط تو به هیچي دیگه.  نیست مربوط تو به -

 : گفت رفت هم تو اونم اخماي
 ! میرسوني آسیب خود  به داري.  مربوطه که معلومه -

 . نشست لبم روي پوزخندي
 ؟ رديک بازیت قاطي و من چرا ترانه براي میكشید پر دلت اشاره یه با که تو -

 : گفت و داد بهم تكوني.  گرفت تر سفت و دستام
نه پیش من -  من حرف ؟ نمیفهمي چرا.  برم نمیخوام اي دیگه زن هیچ یا ترا

 . ایه دیگه چیز
 : گفت و کرد نگاه چشمام تو ثانیه چند.  کردم سكو 

 . دارم دوستت من -
شمه.  رفت باال قلبم ضربان شكام ي چ شكید ا ستم.  خ شت دو  جدي ؟ دا
 از ردي.  میگشددتم شددوخي از ردي دنبال.  شدددم خیره صددورتش تو ؟ میگفت
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 صورتش روي که اخمي اون با حتي.  بود جدي اش چهره ولي.  کردن مسخره
ستني بود  ودب شده قفل زبونم.  میومد نظر به اي لحظه هر از تر جدي و تر خوا

 : گفت دوباره.  بود گرفته عالقه و عشق رنگ رادین نگاه. 
 یستمن حاضر.  بدم دستت از وجه هیچ به نیستم حاضر.  پریماه دارم دوستت -

 . . . ولي. . .  بمونم دور از 
 ارهدوب گفتنش"  ولي"  این اما.  میاوردم در پر داشتم.  میشدم خوشحال داشتم
 : گفت ناراحت اي چهره با.  کردم نگاهش هراسون.  کرد نگرانم

 . . . دارم بچه ترانه از من -
 بود وایساده برام زمان ؟ میزد حرف اي بچه چه از رادین.  شدم خشك جام سر

 . بودم زده زل رادین به اومده در حدقه از چشماي با فقط. 
ضیح منتظر سكو  تو.  انداخت پایین و سرش شتر تو ض.  بودم بی  که یحيتو
ضیه حداقل  ولي . کنه سازي شفاف برام و مد  این اتفاقاي و بچه و ترانه ي ق

 . بود کرده سكو  رادین
ش دسددتام با  االب سددرش.  رفتم عقب قدم چند.  گرفتم فاصددله ازش و زدم َپسددِ

 که جایي تا.  میرفتم عقب عقب رادین به خیره همینطور.  کرد نگاهم و اومد
 دوست . بود شده سست پاهام.  خورد دیوار به پشتم و برم عقب نتونستم دیگه

 که.  بوده الكي حرفاش که.  کرده شددوخي و همش که بگه بهم و بیاد داشددتم
 . نداره اي بچه ترانه از واقعا
 : اومد حرف به باالخره رادین

 دبای االن چرا نمیفهمم.  میرم کلنجار قضددیه این سددر ترانه با دارم مدته یه -
 ! بگه بهم و چي همه باید سال یه از بعد چرا!  برگرده
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ر  این.  بودم مونده خیره زمین روي نقطه یه به.  افتادم زمین روي و خوردم سددُ
 بین از و پیوند این میشه سخت. . .  رادین و ترانه بین.  خونیه پیوند جور یه بچه
 داره تمدوس گفت بهم تازه رادین!  بدبختي همه این از.  شد فشرده قلبم. . .  برد

 5 فقط!  نبود من حق زندگي این!  نبود من حق این!  بود اومده حرف به تازه. 
 نگاهم.  بود آویزون کمد توي عروسدم لباس هنوز.  بود مونده عروسدي به روز

سایلم هاي جعبه روي سرگردون سایلم هنوز.  موند و سته و  دهآما.  بود بندي ب
 ؟ االن چرا.  مشترك زندگي براي بودم آماده خودم.  مكان نقل براي بود

 : بود نگران نگاهش نشست مقابلم و زد زانو رادین
 ؟ ساکتي چرا.  بزن حرف.  بگو چیزي یه خدا تورو پریماه -

 . کردم نگاهش خیره
 ! شدي پدر تو -

 : گفت و داد بیرون عصبي و نفسش
 . نداشتم خبر موضوع این از حتي من.  قلبیم ي خواسته خالف بر.  آره -
 ؟ داري دوستش -
 ؟ میگي و کي -
 : گفتم بود نشسته اشك به که چشمایي با
 ! و ا  بچه -

 و بزنه زل چشمام تو نمیشد روش شاید.  انداخت پایین و سرش.  کرد سكو 
 از ودموج یه به میتونست مگه! ؟ نیاد میشد مگه.  میاد خوشش اش بچه از بگه

!  هباش ترانه اش بچه مادر اگه حتي ؟ باشه نداشته عالقه خودش خون و گوشت
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 عشددق.  بود اش بچه مادر ترانه ؟ چي که باالخره!  باشدده کرده رهاش اگه حتي
 : گفتم گرفتم خودم سمت به و آوردم باال و صورتش!  بود قدیمیش

 ؟ داري دوستش ؟ آره -
 ؟ چیه براي حرفا این پریماه -

 همه این تحمل.  نداشددتم تحمل دیگه.  بود زده سددرم به.  بودم شددده دیوونه
 : گفتم و زدم پوزخندي.  غم همه این تحمل.  جدایي

 ها  بچه مادر من میخواستم.  باشیم داشته و خودمون هاي بچه میخواستم -
 . . . االن ولي.  باشم

 . . . تو و من نشده عوض هیچي پریماه -
 : گفتم شد ساکت گرفتم جلوش و دستم

نه.  نداره وجود تویي و من - چه و ترا  نقشددي هیچ من!  خانوادتن االن ا  ب
 . ندارم

 . دارم دوست من پریماه -
 : گفتم غم با کردم نگاهش

 . . . دارم همیشه. . .  دارم. . .  داشتم دوستت منم -
 سرم باالي.  شد بلند جا از بعد و برد فرو موهاش بین و دستاش بار چند کالفه

 : وایساد
 . کني فكر بذارم.  بدم وقت بهت باید شاید -

 : گفت دوباره مكث ثانیه چند از بعد.  کرد سكو 
 . . . پریماه عروسیمونه دیگه روز 5 -
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ستم ساب حتي.  میدون شتم هم رو اش دقیقه و ساعت ح  بچه اون ولي. . .  دا
 . . . ترانه از. . .  داشت
 : گفت دوباره.  نگفتم هیچي

ستت من - شم جدا از  نمیخواد دلم.  دارم دو ست.  با  بذارم تنها  ندارم دو
چه وجود با ولي. . .  خاب داري حق تو. . .  ب  و من داري حق. . .  کني انت

 . . . توئه با حق. . .  نخواي
 : کرد نگاهم.  گرفت و دستام.  شد خم دوباره

ماه کن فكر ولي - یدوني. . .  کن فكر میكنم خواهش از . . .  پری مان م  ز
یادي قت روز 5 فقط.  نداریم ز گه.  کن فكر روز 3.  داریم و  میتوني دیدي ا

 ؟ پریماه باشه.  پیشم برگرد کني زندگي باهام
 . . . بود کالفه. . .  بود عصبي.  بود ناراحت.  بودم زده زل چشماش تو

 : گفت دوباره.  نگفتم هیچي
 ؟ میكني فكر پریماه -

 كرف هیچي به و رادین زندگي تو برم ؟ بود چي عقالني راه ؟ میكردم فكر باید
 ! ایه دیگه کس بچه این مادر اینكه به.  داره بچه یه اینكه به ؟ نكنم

 شآرام لحظه اون.  بره رادین میخواست دلم فقط.  بود اراده بي.  دادم تكون سر
 گهب بهم که صدا یه.  نباشه رادین صداي که میخواستم رو صدایي.  میخواستم

 . درسته کاري چه
ستام رادین سید و برد لبش سمت به و د  رد سمت به و شد بلند جا از.  ب*و*
 : گفتم لب زیر که بره بیرون خواست.  رفت
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 ؟ پسر یا دختره -
 و برگشددت عقب به.  وایسدداد رادین.  میچكید ام گونه روي اشددك هاي قطره

 : گفت لب زیر من مثل کرد بهم نگاهي
 ! پسره -

 : کردم تكرار دوباره
 ؟ داري دوستش -

 : گفت و داد بیرون و نفسش
 . . . خیلي. . .  آره -
 ؟ چي رو ترانه -
 . دارم دوست تورو فقط!  نه -
 ارهدوب ولي.  کردم پیدا بهتري احساس بود زده و حرف این مكث بدون اینكه از

 : گفتم
 ؟ چیه اسمش -
 . آریا -

سم چه شنگي ا  زحمت به که صدایي با لب زیر همونطور و دادم تكون سر.  ق
 : گفتم اومد مي در
 . . . برو -

 نمم اگه شاید.  میچرخید سرم تو آریا اسم.  رفت باالخره ولي.  کرد مكث یكم
سر یه شتم پ سم این دا .  ودمب شده قرار بي. . .  آریا.  میكردم انتخاب براش و ا

 . . . خودم دل براي.  کردم گریه خونه سكو  تو.  شكست بغضم
***** 
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سته تر راحت حداقل.  بودم شده بهتر روحي نظر از.  بود سوم روز  با مبود تون
ضیه شده رادین از خبري حرفامون آخرین طبق.  بیام کنار آریا ي ق  توي . بود ن

 . بودم ممنون ازش چقدر.  کنم فكر تا بود گذاشته راحتم روز سه این
 و رادین طرف بار یه.  میزدن حرفي کدوم هر.  بودن کرده ام دوره پریا و نیوشددا

 رادین . بود کرده داغ مغزم دیگه.  میگفتن من مظلومیت از دیگه بار و میگرفتن
 ! نه یا بكنم دل ازش میتونم نمیدونستم.  داشتم دوست و

باره باره و دو  از و رادین طرفي از.  میخورد چرخ سددرم توي رامین حرفاي دو
یداي طرفي هد یذاشدددت راحتم رامین ت یداتش از.  نم هد یدم ت  ولي نمیترسدد

 چنگ دلم به نگراني.  کنه مار زهر برام و زندگي تا میكنه کاري هر میدونسددتم
 این قراره که نمیدونسددتم هنوز من و بود عروسددیم دیگه روز دو.  بود انداخته

 . کنم بیرون سرم از و رامین فكر بودم کرده سعي!  نه یا بشه برگزار جشن
 شددال.  بودم گرفته و خودم تصددمیم کردن فكر همه این از بعد.  بود آخر روز

 ام پریده رنگ ي چهره.  انداختم سرم روي و سبزم
 شیشه!  نبود بد.  انداختم ام قیافه و تیپ به نگاهي.  کردم مخفي آرایش پشت و

 : گفت و شد اتاقم وارد بدو بدو نیوشا.  زدم گردنم روي و برداشتم و عطرم ي
 . میزنه زنگ گوشیت پریماه -
 ؟ کیه -
 ! ساناز بازم -

سم  ارب هر و میزد زنگ که بود صدمش بار این روز سه این تو.  دادم بیرون و نف
 ! بود اون از میكشیدم چي هر.  بود کرده ام کالفه.  میموند جواب بي تماساش
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 . کن قطعش -
 زنگ صدددداي انقدر شددددم کالفه خدا به.  نزنه زنگ دیگه بگو بده جواب -

 . شنیدم و گوشیت
 : ادمد جواب پر توپ با.  گرفتم نیوشا دست از و گوشي و دادم بیرون و نفسم

ست چرا ؟ مرگته چه - ستي کار هر ؟ نمیداري بر سرم از د  بازم.  کردي میخوا
 ؟ بشه چي که ؟ میزني زنگ

 : شنیدم و ساناز بغض پر و ناراحت صداي
 ؟ باشه.  نكن قطع جونم پري. . .  پري -

شمام ستم ثانیه چند و چ شتم نگراني کم خودم.  کردم باز و ب  مساناز حاال.  دا
 : گفتم کالفه!  ناراحتي و نگراني همه این به بود شده اضافه

 ؟ میگي چي ؟ شده چي -
 . ببخش و من.  کردم اشتباه.  کردم غلط من پریماه -
 و رامین و کردي م*س*  و من که موقع اون ؟ کردي اشددتباه فهمیدي تازه -

 ؟ ببخشمت باید چي واسه ؟ نبود حالیت سراغم فرستادي
 . افتاد گریه به
شتباه - ستم میگفت.  بود کرده خامم رامین.  کردم ا  از که روز همون.  داره دو

 من رو عوضددي ي پسددره.  شددد دعوام باهاش خونت در دم بیرون اومد خونت
 . کرد بلند دست
 . بود بیشتر منم از ساناز حماقت و سادگي حتي

 ؟ بشه چي که زدي زنگ حاال -
 ؟ نبودیم.  بودیم خوبي دوستاي تو و من.  ببخشي و من بخوام که -
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 . روزا اون شد تموم دیگه ساناز نه -
 ؟ باشه.  باشم کنار  منم بذار ولي.  باشیم قدیم مثل نمیگم -
 . ساناز باشي زندگیم تو نمیخوام -

 : گفت هق هق میون
 . دارم تورو فقط.  تنهام تنهاي من.  رفت همیشه براي رامین -
 ؟ رفت کجا ؟ رامین -
 . اسپانیا برگشت -

 . دادم بیرون کالفه و نفسم
 . کنم قطع باید ساناز -
 . میشم خوشحال بزني زنگ بهم اگه -
 . افته نمي وقت هیچ اتفاق این -

.  دادم بیرون و ام شدددده حبس نفس.  کردم قطع و گوشددي خداحافظي بدون
 شددونهن یه این شدداید.  بود رفته رامین.  بود نشددسددته لبم روي اراده بي لبخندي

 شد رت عمیق لبخندم. . .  بمونم رادین کنار میتونیم بفهمونه من به که. . .  است
 : گفت نیوشا. 
 ؟ داشت چیكار -
 . برا  میكنم تعریف و چي همه میگردم بر.  نیوشا شده دیرم من -
.  رفتمگ دربست اصلي خیابون سر.  زدم بیرون ازش سریع و رفتم در سمت به

 لبم روي زا لبخند.  میزد تپش پر قلبم.  رستورانه رادین روز وقت این میدونستم
نار  گیمزند از نمیتونسددتم.  کنم فراموش و رادین نمیتونسددتم من.  نمیرفت ک
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صدم ساناز تلفن از قبل لحظه چند تا شاید.  کنم بیرونش  ولي ودب رادین ترك ق
شم حتي. . .  االن ست.  بودم زده هیجان.  نمیكردم فكر شتم دو  این زودتر دا
 بود هگفت اون.  میموندم کنارش بازم من آریا وجود با حتي.  بدم رادین به و خبر
 . . . داره دوست و من

 رادین دفتر میدونسددتم.  داخل رفتم عجله با و شددددم پیاده رسددتوران جلوي
ست شتم بر قدم سمت همون به عجله با کجا شناي صداي با که میدا  زني آ

 : کردم کم و سرعتم
 ؟ داره کار هنوز -
 : شنیدم و پدرام صداي بعد و
 . کني صبر باید دقیقه ده -

 سددرك سددالن وسددط سددتون پشددت از کنجكاو.  میومد اي بچه ي گریه صددداي
 ديسفی پوست و روشن موهاي که بلند قد زن یه کنار که دیدم و پدرام.  کشیدم
 يب زن.  داشت قرار زن کنار که افتاد اي کالسكه به نگاهم.  بود وایساده داشت

سكه یواش یواش بچه هاي گریه به توجه  ور نگاهش پدرام.  میداد تكون رو کال
 لبمق.  بود وایساده کنارشون کالفه و هم تو اخماي با.  بود مونده گریون ي بچه
 ي بچه و پدرام صددمیمي لحن با.  کیه زن این میدونم میزدم حدس.  میزد تند

 که ودنب سخت زیاد تشخیصش زن آشناي صداي و بود کالسكه تو که گریوني
 ! باشه نمیتونه ترانه جز به کسي زن اون بفهمم

 دیده مشددتري هیچ و بود خلو  رسددتوران فضدداي ؟ میكرد چیكار اینجا ولي
 ؟ رستوران میومد کي صبح 10 ساعت.  بود معلوم خب.  نمیشد

 : گفت و برداشت قدم سمتم به گارسوني
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 ؟ خوبین وثوق خانوم سالم -
 وستد.  چرخید سمتم به پدرام و ترانه نگاه که بود بلند گارسون صداي انقدر

 ینا توي انقدر.  زدم مصنوعي لبخندي. . .  ولي.  بشن حضورم متوجه نداشتم
ستوران مد  شناختن و من همه دیگه که بودم اومده رادین ر  که صدایي با!  می

 : گفتم میومد در زور به
 ؟ ببینم و وثوق آقاي میتونم.  ممنون.  سالم -

 . انداخت میومد سمتمون به داشت حاال که پدرام به نگاهي گارسون
 ؟ پریماه چطوري -

 : موند پدرام روي نگاهم
 ؟ خوبي تو.  مرسي -
 ؟ ببیني و رادین میخواي -
 . بود شده قطع بچه ي گریه.  انداختم ترانه به نگاهي چشم ي گوشه از
 . آره -
 . پیششه حسابدارش ؟ کني صبر لحظه چند میتوني -
 . میمونم منتظرش.  آره -
 ؟ بیارم برا  میخوري چیزي -
 . ممنون.  نه -

 باالخره.  میكرد دسددت دسددت پدرام.  رفت تعظیمي با کنارمون از گارسددون
 : گفت گوشم کنار آروم و نیاورد طاقت

 . . . خانوم این پریماه -
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 دمب نشون خودم از ضعفي اینكه بدون مسلط خیلي.  گذاشت نصفه و حرفش
 : گفتم

 ؟ آره ترانست. . .  میدونم -
.  دمکشددی عمیقي نفس.  نگفتم هیچي.  داد تكون تایید ي نشددونه به و سددرش

صله به.  شد دور ازم کاري براي پدرام سته ترانه از صندلي تا 5 ي فا ش  . بودم ن
 وزير مخصوصا.  رستوران توي ترانه حضور.  میجوشید سرکه و سیر مثل دلم
 کردم سددعي.  بودم معذب نگاهش زیر.  نبود جالب برام بودم اومده من که

بایلم هدف بي.  کنم سددرگرم و خودم .  رفتم ور باهاش الكي و آوردم در و مو
شت یكم سكه با که دیدم.  گذ شه نزدیك بهم بچه ي کال سم.  می  ینهس تو و نف

 ! نگه چیزي و بگذره کنارم از کاش.  کردم حبس
 . خانوم پریماه سالم -

 ارفتع بدون.  بود نشددسددته لباش روي لبخندي.  دوختم صددورتش به و نگاهم
 . داد قرار خودش و من بین هم رو کالسكه.  نشست صندلي روي کنارم

 . سالم -
 ي بچه این.  دوختم بود توش که اي بچه و کالسددكه به و نگاهم قراري بي با

 ودب گرفته مادرش از و رنگش خوش و بور موهاي.  شد فشرده قلبم.  بود رادین
 . بود رادین مال چشما این. . .  چشماش ولي.  و سفیدش پوست همینطور. 
 . میبینمت خوشحالم -

 لبخند اون با.  شدم خیره صورتش به.  کرد عوض و نگاهم جهت ترانه صداي
 : گفت دوباره.  ندادم بهش جوابي!  میومد خوشحال نظر به واقعا

 ؟ میگم درست!  بیاد خوشت ازم زیاد نمیكنم فكر -
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 : گفتم تفاو  بي
 . نیست اینطور نه -
 ! نیستي متنفر ازم میدونم حداقل.  شكر خدارو خب -

سكه سمت به و نگاهم دوباره شماي اون با آریا.  دوختم کال شت چ  تیره و در
شم تا دو اون جذب.  بود شده خیره بهم اش  ترانه صداي دوباره.  بودم شده چ
 : شنیدم رو
 ؟ کني ب*غ*لش میخواي -
 : گفتم تعجب از بود رفته باال که ابروهایي با
 !؟ من -
 ؟ چیه مگه.  آره -
 . . . آخه -

 رفتگ سمتم به و آورد در کالسكه تو از رو بچه و شد بلند من به توجه بي ترانه
 : گفت حال همون در
 . بشي عاشقش میدم قول -

 دگر صور  به شده گرد چشماي تا.  گذاشت من ب*غ*ل تو رو بچه دفعه یك
شم آریا سفید و ستم.  دوختم چ  بچه هی حاال تا حتي.  کنم چیكار باید نمیدون

یا.  بودم نكرده هم ب*غ*ل رو گاهم خیره خیره آر عد.  کرد ن  لبش کم کم ب
سیدم ایش دفعه یه ي چهره تغییر از.  کردم هول.  کرد بغض و شد آویزون  . تر

 : گفتم و دوختم ترانه به و نگاهم دستپاچه.  زد گریه زیر لحظه یه توي
 . میكنه گریه -
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 : گفت توجه بي.  بود گوشیش توي سرش
 . میشه ساکت بده تكونش خب -

.  دمبو دسددتپاچه.  نیومد بند اش گریه ولي بكنم رو میگه که کاري کردم سددعي
 منتظر!  ترانه ایه دفعه یك شدددن خودموني همه این از هم و آریا ي گریه از هم

 ور آریا.  نمیشددنید و اش گریه صددداي اصددال انگار ولي بگیره ازم رو بچه بودم
 : کردم زمزمه لب زیر.  فشردم ام سینه به و سرش و گرفتم ب*غ*ل توي

. . .  باش آروم. . .  خوشددگله. . .  عزیزم. . .  آروم. . .  کوچولو باش آروم -
 . . . نكن گریه

 شماچ این.  بودم دوخته درشتش چشماي به و چشمم و میگفتم لب زیر اینارو
 احسددداس اینكه براي بود کافي لحظه چند همون.  بودن کرده جذبم عجیب
 از شلب هنوز.  شد تر آروم.  نشست لبم روي لبخندي.  کنم پیدا آریا به خوبي
 با و ادمد تكونش دیگه یكم.  نبود گریه و جیغ از خبري ولي.  بود آویزون بغض

 : شنیدم رو ترانه صداي.  کردم نگاهش بود نشسته لبم روي که لبخندي
 . میاد بهت داري بچه چقدر -

 نم ب*غ*ل توي ترانه ي بچه.  بودم اومده خودم به تازه گرفتم آریا از و نگاهم
 با.  گرفتم طرفش به رو بچه سددرعت به و زدم روش به نیمه و نصددفه لبخندي! 

كه ندن دل این حت داشددتني دوسدددت کوچولوي اون از ک  دلم ولي نبود را
 رانهت از که نمیدونسددتم فكرم تو هنوز.  بشددم کالم هم ترانه با زیاد نمیخواسددت

 ! بود کرده گیجم صمیمیش و خودموني برخورد این.  میاد خوشم یا میاد بدم
 روم به رو به و نگاهم.  گذاشددت اش کالسددكه توي دوباره و گرفت ازم رو آریا

 : گفت ترانه دوباره!  نمیومد رادین چرا پس.  دوختم
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 . بزنم بهم و رادین و تو بین نیومدم من -
 : گفت خودش دوباره.  نگفتم چیزي.  میزد لبخند هنوزم.  کردم نگاهش

 اینجور از کال یعني.  باشددم خوبي مادر نمیتونم من.  میشددناسدده و من رادین -
 . . . باشم راحت. . .  باشم آزاد دارم دوست.  نیستم آدما

 یه.  افتادم خودم مادر یاد! ؟ بزنه حرف اینجوري میتونسددت مادر یه چجوري
 میخواسددت حاال و بود آورده که اي بچه خاطر به.  شدددم متنفر ترانه از لحظه

 کوچیكي ماشین با آریا.  چرخید کالسكه روي نگاهم!  بود دار خنده!  باشه آزاد
 . طفلكي کوچولوي.  دادم بیرون و نفسم.  میرفت کلنجار بود دستش که
 ! ایران یامب میتونستم که بود وقتي بدترین شاید.  کنین عروسي قراره میدونم -

 . بود انداخته پایین و سرش.  کردم نگاهش
 نمیخواسددتم واقعا.  کردم درسددت تفاهم سددو  عالمه یه اومدنم با میدونم -

 رو ها رابطه که نیومدم.  شددده تموم رادین و من بین چي همه!  بشدده اینجوري
 ! ندارم و قصد این کنین ازدواج قراره میدونم که االن حداقل.  کنم زنده

 ؟ اومدي چي براي پس -
 : موند آریا روي نگاهش بعد و کرد مكث یكم.  دوخت بهم و چشماش

 . باشم خوب مادر یه نمیتونم من -
 ؟ میزد و حرف این راحت انقدر.  بودم خورده جا.  زد حلقه چشماش تو اشك

 . رفت هم تو اخمام
 ؟ آوردي دنیاش به چرا پس -
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ستم.  بود ماهم چهار حاملم فهمیدم وقتي - شد ولي کنم سقطش میخوا  . نمی
 . نمیخواستم بچه من.  خطرناکه میگفتن

 ؟ نمیخواستي بچه که فهمیدي حاال.  داشتي نگهش سال یك -
 . نشد ولي.  ایران بیارمش میخواستم اینا از زودتر -

ید.  کردم سددكو  یا و من که.  بود کرده رو فكرا همین منم مادر شدددا  رو پر
 دبختيب انقدر همین براي.  بیاد بر کردنمون بزرگ پس از نمیتونه که.  نمیخواد

 وت فقط ؟ داشددت من مادر با فرقي چه ترانه.  کشددیدیم زجر انقدر.  کشددیدیم
ستم.  بود رفته فرو تري شیك ظاهر شت د ست چجوري.  شد م  این هبگ میتون

 ودب نشسته من دل به مهرش اول ي دقیقه چند تو که اي بچه ؟ نمیخواد رو بچه
 : گفت دوباره! 
 ! رادین به بدمش میخوام -
 . . . یعني ؟ میشد چجوري ؟ رادین به

 : بشه پاره افكارم شد باعث رادین صداي
 . . . پریماه -

سون و نگاهم  دبلن جام از.  دوختم رادین صور  به و گرفتم آریا و ترانه از هرا
 نگاهش.  اومد در گردش به ترانه و من بین رادین نگاه.  همینطور هم ترانه شدم
 : گفت گرفت شرمندگي رنگ

 ؟ اتاقم تو بیاي میشه -
 : شنیدم رو ترانه صداي کردم حرکت سمتش به و دادم خودم به تكوني

 . . . رادین -
 : گفت محكم.  بگه چیزي نذاشت رادین
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 . کني صبر باید لحظه چند -
ستش شتم و د شت پ ش از رو آریا مبهم صداي.  برد اتاقش سمت به و گذا  تپ

 ! تادمیف اطرافم و دور داشت که اتفاقاتي از.  بودم مبهو  هنوزم.  میشنیدم سر
 . اینجایي نمیشه باورم -
 . گذاشددتم اتاقش به پا کي که نفهمیدم حتي.  اومدم خودم به رادین صددداي با

 : دادم بیرون و ام شده حبس نفس
 . باها  بزنم حرف اومدم -
 . بشین -
 سرم وت ترانه حرفاي.  نشستم صندلي روي سستي با.  نمیكرد نگاه چشمام به

 کي با نگهداریش مسددئولیت! ؟ رادین به بده بود آورده رو آریا.  میخورد چرخ
 زا چقدر.  افتادم وثوق خانوم یاد تازه!  رادین مادر شایدم! ؟ من! ؟ رادین! ؟ بود

 ! من از ترانه از بیشتر حتي و!  بود متنفر ترانه
 ؟ کردي و فكرا  -

 : گفتم سوالش به توجه بي دوختم رادین به و نگاهم
 ؟ بمونه تو پیش آریا قراره -

 : کرد گره هم تو و دستاش.  شد مضطرب رادین نگاه
 . آلمان برگرده میخواد ترانه -
 . مادرشه اون -
 ! نمیخوادش ولي -
 ؟ راحتي همین به -
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 ! نیست من دست -
 : گفتم کردن فكر یكم از بعد.  کردم مكث یكم

 ؟ کیه با نگهداریش مسئولیت -
 . کنه کمكم نگهداریش تو داده قول مامان البته.  خودم با -

 خوشددحال.  نمیدیدم خودم تو رو آریا از نگهداري توان.  شددد تر راحت خیالم
 ! بندازه من گردن به و کار این نمیخواست رادین که شدم

 : گفتم خودم با رفتن کلنجار یكم با
 . خوشگلیه ي بچه -

 : شد خیره بهم مكث یكم از بعد.  نشست لبش روي لبخندي
 ؟ میموني کنارم -

 مسددئولیت!  آریا وجود ولي.  بود همین تصددمیمم.  بمونم کنارش میخواسددتم
شت وجود زندگیم توي باالخره.  نگهداریش شد.  دا  یگهد.  گرفتش نادیده نمی

 ینهم.  داشددت احتیاج بهش که اي بچه پدر.  بود پدر.  نبود تنها مرد یه رادین
 . نداشتم ازش خبري هیچ که اي آینده از.  بترسم بیشتر میشد باعث

 : گفتم اراده بي
 . میمونم -

 ب*غ*لش تو و من.  نشددسددت کنارم صددندلي روي و شددد بلند جاش از رادین
 : ردک زمزمه لب زیر و بست و چشماش.  داد تكیه سرم به و پیشونیش و گرفت

 . دارم دوستت -
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.  اشمب رادین کنار داشتم دوست قلبا بود سرم تو که نگراني و فكر هر خالف بر
 و رادین من.  باشدده خم و پیچ پر و سددخت راه این میخواسددت که چقدرم هر

 . . . باشه داشته میتونست اهمیتي چه چیزا ي بقیه.  میخواستم
***** 

 تو از نگاه نخ به نخ ، من از لب ب*و*سه ب*و*سه
 تو از ماه قرص تا دو ، من از شب هاش نیمه

 آغوشم تو شد آب ، برف حریر  زم پوست
 همون با کت بدون و شده شل کراوا  با که افتاد رادین روي و چرخید نگاهم
 هب بود کرده خوش جا لبش رو که لبخندي با دامادیش ي مردونه سددفید پیرهن
 . زدم لبخند اراده بي داشت خاصي ریتم که آهنگ شنیدن با.  میومد سمتم
ست.  شد نزدیكم رادین ساد روم به رو در ستام.  وای ستاش بین و د .  گرفت د

 ورتمص از کمي ي فاصله با سرش.  کرد خوش جا انگشتام الي به ال انگشتاش
 ردهک انتخاب که بود آهنگي به گوشم ولي بود چشماش تو نگاهم.  شد متوقف

 . بود
 خوابي بي خواب رخت ، سرخابي هاي گونه
 کن حواسم بي باز ، تابي بي تاب و پیچ

 : گفت وار زمزمه
 . بشي من مال باالخره نمیكردم فكر.  برسه شب این نمیكردم فكر -
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 نشددون العملي عكس.  نزدم حرفي.  بودم جذابش لبخند و چشددماش محو
 هکرد گرم و تنم تمام گرما این.  بود گرم دسددتاش.  کردم نگاهش فقط.  ندادم

 . بود
 لباش مطع منتظر.  بستم و چشمام اراده بي.  شد تر نزدیك صورتم به صورتش

 رادین.  کشیدم کوتاهي جیغ.  موندم معلق هوا و زمین بین جاش به ولي موندم
ستام.  زد قهقهه  میخندید هنوز.  گرفتمش محكم.  رفت گردنش دور اراده بي د

 : گفتم لب زیر.  برداشت قدم.  افتادم خنده به منم کم کم. 
 . زمین بذارم -

 خودم انگار.  شدم ساکت اراده بي دوباره.  کرد نگاهم فقط.  نداد بهم جوابي
 هبزن حرف اون میخواست دلم.  میكردم سكو  فقط.  بودم شده عوض.  نبودم
 . . . ! کنه ب*غ*لم اون. . .  کنه نگاهم اون. . . 

شتم مبل روي آروم و شد خم.  رفتیم ها راحتي سمت به  عروس لباس با.  گذا
 مبل کنار.  کشددیدم دراز مقاومتي هیچ بدون.  بود سددخت برام کردن حرکت

 و تك تك.  آورد در کامل و کراواتش.  میكردم نگاهش هنوز من و بود وایسدداده
.  دش خم بیاره در و لباسش اینكه بدون.  کرد باز و پیرهنش هاي دکمه مكث با

شت لبام روي و لباش سریع خیلي سه.  گذا  رمغافلگی ایش دفعه یك ي ب*و*
 دنمب طرف دو و دستاش.  شد خم بیشتر.  انداختم گردنش دور و دستام.  کرد

 : رفت آهنگ سمت به گوشم دوباره.  گذاشت مبل روي
 پوشیدي که و دستام ، خوابید آتیشت وقتي
 . . . و لباسا  ي دکمه و چشما  هاي تیله
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 ردمب پیرهنش ي یقه سمت به کم کم.  افتاد هاش شونه روي و خورد ُسر دستام
 . آوردم در و پیرهنش بود خم که حالتي همون تو و

شمام تو کرد جدا و سرش  من بار این.  شدم خیره بهش دوباره منم.  زد زل چ
 ترف باال قلبم ضربان.  کردم مماس هم با و لبامون و آوردم باال و سرم که بودم

ساس.   نرادی به فقط و فقط چي همه بیخیال ولي.  میكردم شدیدي گرماي اح
 . . . بود اي افسانه برام که اي لحظه به.  میكردم فكر

 خندونت لباي با ، پریشونت چشماي
 . . . تو با میكنم عشق ، من با میكنن عشق ، دندونت برق مثل

***** 
نداختم اطراف به نگاهي.  کردم باز و چشددمام تاق توي.  ا  دراز تخت روي ا
. . .  رادین و من اتاق.  نشددسدددت لبام روي اراده بي لبخندي.  بودم کشددیده
 . . . خونمون

ست سمت به و سرم ستاش و خوابیده شكم روي رادین.  چرخوندم را  زیر و د
كاش ندش هاي مژه.  بود کرده قالب مت ند و قلبم بل مل.  لرزو  سددمت به کا

 . نمیرفت کنار لبم روي از لبخند.  کردم بازي موهاش با.  چرخیدم راسددتش
قدر نده آزار و موذي فكراي حتي.  میكردم خوشددخبتي احسددداس چ  هم ده

 . کنه کم و خوشحالیم از یكم نمیتونست
 قید بود شدده حاضدر که ؟ میومد بدش ازم وثوق خانوم که داشدت اهمیتي چه

 اهمیتي چه!  بندازه راه ریزي آبرو حسددابي عروسددیم تو ولي بزنه رو چي همه
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شت سیم تو فریاداش با که دا  هرز و کوفت تا هزار و ه.ز.ر.ه و فالگیر و من عرو
 ! بود کرده خطاب دیگه مار

 انهتر که داشت اهمیتي چه!  داشت بچه یه رادین که داشت اهمیتي چه اینكه یا
 مادر اونم! ؟ بودم شده مادر من که داشت اهمیتي چه!  نمیخواست و اش بچه
صلیش مادر که اي بچه شقیم رقیب ا سوب ع شد مح شت اهمیتي چه یا!  می  دا

 ! کنم بزرگ و پسرش ي بچه که منه ي وظیفه میكرد فكر وثوق خانوم که
 آریا ردنک بزرگ پس از میتونم چجوري نمیدونستم حتي.  کشیدم عمیقي نفس

 اونا تممیدونسدد اینكه با.  کنم قرار بر ارتباط وثوق خانوم با چجوري یا.  بیام بر
 ! ندارن من با ارتباط برقراري به تمایلي چندان هم

 پا خاطر به. . .  اش بچه از نگهداري خاطر به.  بود ممنون ازم رادین چقدر
 . . . بودنش خاطر به بودم ممنون ازش من چقدر و. . .  زندگیش توي گذاشتن

 مي دنیایي برام کنه نگهداري آریا از مد  یه بود شددده حاضددر پریا که همین
 . بود داده امنیت احساس بهم پریا مد  این تو چقدر.  ارزید
سي به مونده روز چند این رادین چقدر  نگهداري سر چقدر.  بود ناراحت عرو

یا  و قول ي همه زیر که مادرش از چقدر!  بود کرده بحث و جر مادرش با آر
 مخانو.  بود ناراحت بندازه آریا به نگاهي نبود حاضددر حتي و بود زده قراراش

شه رادین و من زندگي وارد آریا اگه میكرد فكر وثوق  داج هم از اینكه احتمال ب
شیم ست ي بچه آریا.  بود خورده سنگ به تیرش خب ولي زیاده ب شت دو  نيدا

.  بود کرده باز جا دلم توي حسددابي اش تیره و درشددت چشددماي اون با.  بود
 گوش به خبر این وقتي.  کنم نگهداري ازش بودم حاضددر و داشددتم دوسددتش
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ید وثوق خانوم گه رسدد فت در کوره از کامال دی مه.  ر  و العمال عكس ي ه
 . میخورد آب جا همین از عروسي توي حرفاش

سم لباس.  چرخیدم چپ سمت به  ورت تر دور یكم.  بود افتاده زمین روي عرو
 حموم سدمت به سدریع و زدم کنار رو پتو.  میكرد خودنمایي کفشدام و شدنل و

 . سپردم داغ آب به و تنم.  دویدم
***** 

یا  ودب مونده کم میدادم تكونش اراده بي.  میكرد گریه ب*غ*لم تو وقفه بي آر
 و میگذشددت رادین و من عروسددي از هفته یك.  بریزم اشددك پاش به پا منم

 يچ همه بود پیشددم پریا وقتي تا.  بودیم آورده خودمون پیش رو آریا باالخره
شت بیرون خونه از و پاش اینكه محض به ولي.  بود خوب  و میموندم من میذا

 . نمیفهمیدم هاش گریه از هیچي که اي بچه
ستم  از و فنتل بوق طرف یه از.  گرفتم رو پریا ي شماره رفت تلفن سمت به د
.  تمنگرف پریا از جوابي هیچ.  بود کرده ام کالفه آریا ي گریه صداي دیگه طرف
شه یه و تلفن ستم زمین روي درموندگي با.  کردم پر  گو ش  ابلممق رو آریا.  ن
شوندم زمین روي  هگری انقدر.  بود شده قرمز صورتش.  میكرد گریه هنوزم.  ن
 . بشه خفه ترسیدم.  میاورد کم نفس دیگه که بود کرده

 ؟ میكني گریه انقدر چرا آخه -
 به و رششی شیشه کالفه.  بود تمیز.  انداختم پوشكش به نگاهي.  کردم بلندش
 توي . نشد ولي رفتم کلنجار یكم.  نمیگرفت رو شیشه ولي بردم دهنش سمت
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 لب زیر.  میكردم نوازش و پشددتش آروم.  دادم تكونش.  گرفتمش ب*غ*لم
 : میزدم حرف باهاش وار زمزمه

 . میخواي چي نمیفهمم منم خدا به.  نكن گریه انقدر -
.  میدادم تكونش آروم و میكشددیدم کمرش روي و دسددتم گونه نوازش همینطور

 ردمک تكرار و کار این دیگه بار چند.  میكرد گریه هنوز ولي نبود جیغ از خبري
: 

 يوقت حتي!  میخواي چي نمیدونم حتي وقتي باشددم مادر  میتونم چجوري -
 . چیه براي ها  گریه نمیفهمم

 : گفتم دوباره.  بود شده جون کم هاي هق هق به تبدیل اش گریه صداي
 ؟ میخواي و مامانت -

 : گفتم کالفه و دادم بیرون و نفسم
 . بود احساس بي من مادر مثل توام مادر -

 : گفتم لبخند با و انداختم اشكش از پر و خوشگل چشماي به نگاهي
 . نكني گریه بده قول.  باشي تنها تو نمیذارم که من ولي -

ست شش از د شیده نواز  پر و بود کرده خوش جا ب*غ*لم توي حاال.  بودم ک
ستم.  بود شده خیره بهم لرزون لباي با بغض  نقدرا.  بردم سرش سمت به و د
 سددفیدش پیشددوني روي از و موهاش.  بود داغ صددورتش بود کرده تقال و گریه
 الالیي وار زمزمه اراده بي میدادم تكونش ب*غ*لم تو که همینجور.  زدم کنار

 : خوندم
 الیي الال الال الال -

 زیبایي غرق اي بخواب
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 خوش و گرم خواب اي چرا
 آیي؟ نمي چشمونش به

 شیرین و خوش خواب الال،
 پاورچین و پاورچین تو
 گل حریر مثل بیا
 بنشین او چشم روي به

.  افتاد مي هم رو کم کم پلكاش.  انداختم آلودش خواب چشددماي به نگاهي
 به آروم.  شدم بلند جام از ذوق با.  برد خوابش کامال که خوندم و خوندم انقدر

سط.  رفتم رادین و خودم اتاق سمت شتمش تخت و  صور  به نگاهي.  گذا
 درد گردنم و شددونه.  دادم بیرون راحت خیال با و نفسددم.  انداختم معصددومش

.  مانداخت روش رو آریا کوچیك پتوي.  دادم ماساژش دست با آروم.  بود گرفته
 آینه تو.  بود شب 7 چرخید اتاق ساعت روي نگاهم.  نشستم تخت روي آروم

 ینهآ تو.  بود شددده شددلخته زناي عین ام قیافه.  انداختم خودم به نگاهي اتاق ي
 که سددفیدم پیرهن.  رفتم لباسددام کمد سددمت به.  کردم کجي دهن خودم به

 نجوريای نباید.  انداختم تخت روي و کردم انتخاب و بود زانوم روي تا بلندیش
شدم ظاهر رادین جلوي  و انداختم آریا خواب غرق صور  به نگاهي نیم.  می

 تمبس سرم باالي کش با و کردم شونه و موهام.  نشستم آرایشم میز جلوي آروم
 تو و آخر نگاه.  کردم عوض لباسمم.  دادم رنگ صورتم به یكم آرایش لوازم با. 

 بودم شددده حاال.  نشددسددت لبم روي اراده بي لبخندي.  انداختم خودم به آینه
 ! پریماه
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صوم صور  روي نگاهم دوباره شتر بود آروم وقتي.  افتاد آریا مع ست بی  شدو
 . میكرد ام دستپاچه اش گریه.  داشتم
 زمین روي آریا هاي بازي اسددباب و وسددایل اومدم بیرون اتاق از عقب عقب

.  دادم سامون و سر خونه به یكم.  کردم جمعشون و شدم خم.  بود پال و پخش
شپزخونه سمت به ضر سریع که غذایي تنها.  رفتم آ شد حا .  ودب ماکاروني می

 . شدم کار به دست سریع
صله این تو.  بود 9 ساعت شد تمام کارم وقتي  . بودم زده سر اتاق به بار دو فا

 ودمشب دیده خواب غرق بار هر ولي بیفته تخت از و بزنه غلت آریا میترسددیدم
 . بود شده راحت خیالم و

 : داد جواب بوق دومین با زدم زنگ رادین به و برداشتم و تلفن
 ؟ عزیزم جانم -
 : پرسیدم لبخند با
 ؟ پس کجایي -
 ؟ خانوم خوردي و سالمت -
 . سالم -
 . ماهت روي به سالم -
 ؟ کجایي -
 . کوچه سر -
 ؟ جدي -
 . خونم روي به رو االن نه -
 ؟ واقعا -
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 . پارکینگ تو میام دارم االن نه -
 ؟ گرفتي و من رادین -

 : گفت پیچید گوشم تو اش خنده صداي
 . پارکینگم تو.  عزیزم نه -
 ؟ پارکینگي تو جدي -

 : گفت که اش خنده صداي بعد و اومد دزدگیرش صداي
 . میشم آسانسور سوار دارم االن نه -
 : گفتم خنده با
 . میكشمت رادین -
 . تو دستاي تو دادن جون واسه میمیرم من آخ -
 . نریز مزه انقدر باال بیا -
 . خانوم اومدم -

 سري لاو بود بسته نقش لبام روي اراده بي که لبخندي با.  کردم قطع و گوشي
یا به .  کردم بازش و رفتم در سددمت به شددددم مطمئن ازش که بعد و زدم آر

 راهرو تو همونجور و اومد سمتم به.  وایساد مقابلم رادین و اومد باال آسانسور
 : گفت

 . ببینم بده ب*و*س یه.  به به.  امشب شدي خوشگل چه -
 : گفتم و گذاشتم بینیم روي خنده با و انگشتم

 . بردي ساختمون تو و آبرومون.  کن شروع بعد تو بیا.  هیس -
 : گفت بست و در و تو اومد رادین
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 . بده و سهمم حاال -
 دستش که بشم دور ازش خواستم و گذاشتم لباش روي اي ب*و*سه خنده با
 : گفت و کرد حلقه کمرم دور و
 . ببینم وایسا ؟ میري در کجا -
 . االن میسوزه غذام رادین -
 . نكني خوشگل انقدر میخواستي.  سر  فداي -
 که ودب گرفته قرار صددورتم سددانتي یك تو صددورتش.  رفتم فرو ب*غ*لش تو

 : گفتم کالفه و دادم بیرون و نفسم.  شنیدم اتاق از رو آریا ي گریه صداي
 . شد بیدار -
 و تداشدد نگهم رادین که برم اتاق سددمت به میخواسددتم گرفتم فاصددله رادین از

 : گفت
 . بشین تو.  من با کردنش آروم.  عزیزم اي خسته -

سه شونیم روي اي ب*و* شت پی  و صداش.  رفت خواب اتاق سمت به و کا
 : میشنیدم

 ؟ پسر گل میكني نق نق چرا.  بابایي اومدم -
 ادینر که بودم غذا کشیدن مشغول.  چیدم و شام میز.  رفتم آشپزخونه سمت به
 وارد بود کرده ب*غ*ل رو آریا که همینطور رنگ سددفید شددلوار و شددر  تي با

 ايچشم بین از و بود افتاده رادین پهن هاي شونه روي آریا سر.  شد آشپزخونه
 : مگفت آریا به رو و گذاشتم میز وسط رو غذا دیس.  میكرد نگاه من به خمارش

 ؟ شدي بیدار خوشگله آقا -
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 یرهبگ ب*غ*ل و خودمون ي بچه میشد کي.  میكرد نگاه آریا به لبخند با رادین
نا ؟ یا با برخوردش از.  بود خوبي پدر مطمئ  1 نزدیك اینكه با.  بود معلوم آر

 صورت از دلم.  بود شده اش بسته دل حسابي ولي بود خبر بي وجودش از سال
 شب*غ*ل آریا که همینطور رادین.  رفت ضعف رادین با مشترك ي بچه داشتن

ست میز سر بود ش شغول و ن  مفهوم نا کلما  لب زیر آریا.  شد خوردن غذا م
 براي غذا یكم.  بزنه چنگ میز روي وسدددایل به میخواسدددت مرتب و میگفت

 : گفتم و کشیدم خودم
 ؟ میشه حاضر کي آریا اتاق وسایل -
 . برامون میارن.  حاضره هفته این تو -
 وقت یه که میزنم سددر بهش مدام.  بخوابونمش خودمون تخت رو میترسددم -

 . نیفته
 : گفت و زد بهم مهربوني لبخند

 ؟ میكردم چیكار نداشتم تورو اگه من -
 . نشو دیوونه -
 . چاکریم خیلي -
 : گفتم خودش از تقلید به.  گرفت ام خنده بازاریش کوچه لحن از
 . بیشتر ما -

***** 
شه ب*غ*ل جیب تو ظرف تو ریختم کردم درست براش سوپ -  یاد .  ساک

 . بخوره بدي بهش نره
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 : گفت و رفت بهم اي غره چشم میكرد ب*غ*ل رو آریا که حالي در نیوشا
 . دیگه فهمیدم ؟ میگي بار چند -

 همون از.  بود زده چنگ نیوشددا روسددري به.  انداختم آریا صددور  به نگاهي
 : گفتم.  شد تنگ براش دلم لحظه

 . نداره اشكال.  میكنما درك من داري نگهش نمیتوني اگه نیو -
 : گفت میلم خالف بر ولي بره و بذاره رو آریا که میكردم خدا خدا

گاه میبرمش.  ندارم کاري - چه پیش خواب نام سددر ها ب  کوچولوي این با او
 . میشه گرم خوردني

 : گفتم و کشیدم هم تو و اخمام
سش نذار زیادم.  نكنینا ب*غ*ل اون به ب*غ*ل این از و ام بچه -  کنن ب*و*
 ! شه مریض میترسم. 
 ؟ مریضیم ماها بگي میخواي -

 آریا از و نگاهم اینكه بدون حال همون در شدم آریا لباس کردن صاف مشغول
 : گفتم بردارم

 ! باشه مریض یكي شاید معلوم کجا از -
 زندگیم به آریا گذاشددتن پا از ماه یك.  میزد شددور دلم.  دادم بیرون و نفسددم

 مد  این تو.  میكردم وابستگي احساس قبل از بیشتر روز هر من و میگذشت
 کمكم خیلي پریا اوایل.  بودم نكرده دورش خودم از هم ثانیه چند براي حتي

 انجام رو آریا کاراي وسددواس با.  گرفتم یاد رو داري بچه کم کم ولي میكرد
 : گفت لب به لبخند نیوشا.  خودمه ي بچه واقعا میكردم احساس.  میدادم

 . میشیا معنا تمام به مادر یه داري -



wWw.Roman4u.iR  588 

 

 : گفتم نشست لبام روي محوي لبخند
 . باش مواظبش -
 . باشه -

 : گفت و زد چشمكي
 . بگذرون خوش حسابي امشب توام -

 : گفتم و زدم بازوش به مشتي
 . نگو پر  و چر  -
 ! نیست خر سر از هم خبري.  دیگه میشین موسیو و مادام امشب -

 : گفت آریا به رو بعد
 ؟ خاله نه مگه -

 اش خنده با رفت ضعف دلم.  شد معلوم جلوش دندوناي.  خندید شیرین آریا
 میكرد نق نق.  گذاشتم سرش و برداشتم رو آریا کاله مبل روي از و شدم خم. 
ستش.  شته کاله روي و د شا.  بیاره درش میكرد سعي و بود گذا  ردک سعي نیو

 با نیوشددا و من.  اومد در زنگ صددداي حین همین تو.  کنه پر  و حواسددش
 : گفت نیوشا کردیم نگاه هم به تعجب

 ؟ اومده رادین -
 . میدادن نشون و ظهر 3 عدد ها عقربه انداختم ساعت به نگاهي

 . ببینم وایسا.  باشه رادین نكنم فكر -
 : گفتم و برداشتم و گوشي متعجب پدرام تصویر دیدن با.  رفتم آیفون سمت به
 ؟ میكني چیكار اینجا.  پدرام سالم -
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 میكني؟ باز و در پریماه -
 . آره -

 : گفت اومد کنارم نیوشا.  کردم باز و در
 ؟ پدرامه -

 مداو باال آسانسور.  موندم منتظر و کردم باز رو ورودي در.  دادم تكون سر فقط
 : گفتم و انداختم بهش نگاهي نگران و متعجب.  شد خارج ازش پدرام و
 ؟ شده چیزي -

 : گفت نشست لبش روي لبخندي
 ؟ مثال بشه چي بابا نه -
 . . . اینجا اومدي روز وقت این آخه -

 : گفت شك با و کشید گردنش پشت به و دستش
 . ببرم خودم با رو آریا اومدم -

 : گفتم شد بیشتر تعجبم
 ؟ رو آریا -
 . . . ازش کنم نگهداري امشب گفت رادین. . .  آره خب -
 ؟ مطمئني تو -
 . گفت خودش. . .  آره. . .  آره -
 : تمگف کردم نگاه میومد نظر به دستپاچه حسابي که صورتش به تردید با
 . لحظه چند تو بیا.  باشه -
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 دیدن با.  بود وایسدداده در کنار ب*غ*ل به آریا نیوشددا.  شددد وارد تعارف بدون
 به لبخند ولي پدرام.  انداخت پایین و سددرش و کشددید هم تو و اخماش پدرام

 : گفت لب
 . دیدار مشتاق.  اینجاست که خانومم نیوشا.  سالم به -

 : گفت و کرد کوتاهي سالم تنها نیوشا
 ؟ ساکش تو گذاشتي رو آریا وسایل ي همه.  میرم دیگه من پریماه -

 : گفتم بودم گیج پدرام اومدن از هنوز
 ؟ چي -
 ؟ کجاست حواست -

 : گفت و حرفمون بین پرید پدرام
 . برسونمتون ؟ میبرین تشریف کجا -
 . ببرم رو آریا اومدم.  ممنون خیلي -

 : گفت و کرد من به نگاهي پدرام
 ؟ ببرم رو آریا من گفت رادین چرا پس -

 : گفت و کرد من به نگاهي نیوشا
 ؟ ببرم خودم با رو آریا من نگفتي تو مگه -
 : گفتم.  شدم تر گیج پرسیدنشون سوال از
 . لحظه چند کنین صبر -
 . گرفتم و رادین ي شماره موبایلم با رفتم خواب اتاق سمت به
 ؟ عزیزم جانم -
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 ؟ کجایي رادین -
 ؟ چطور رستورانم -
 ؟ ببره رو آریا بیاد که گفتي پدرام به تو هیچي -
 ؟ پدرام دست بسپرمش که شدم سیر آریا جون از مگه ؟ پدرام -
مه به راجع چیزي - هداري منظورم یعني ؟ گفتي بهش امشددبمون ي برنا  نگ

 . آریاست از نیوشا
 ؟ چطور.  صبح شد حرفایي یه آره -

 :گفتم نشست لبم روي محوي لبخند
 . برس کار  به.  عزیزم هیچي -
 . میزنیا مشكوك -

 : گفتم خندیدم
 . خونه بیا زود.  میزنه مشكوك که عالیه جناب دوست این -
 ؟ دیگه امر.  چشم -
 . باش خودتم مواظب -
 . امشب بپوشي رو قرمزه پیرهن اون نره یاد  -

 : گفتم و گرفتم دندون به و لبم
 ! رادین -

 : خندید
 ؟ جانم -
 . نشو شیطون -
 ! میكنم سعي -
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 . منتظرتم -
 . نره یاد  پیرهن -
 : گفتم حرص با
 ! رادین -
 . دارم دوست.  االن میكنم قطع باشه باشه -

 یچیدپ گوشي توي ممتد بوق صداي بدم اش عالقه ابراز به جوابي اینكه از قبل
 : کردم زمزمه لب زیر و کردم قطع و گوشي.  نشست لبام روي لبخندي. 
 ! دیوونه دارم دوست منم -

 چه عشددق.  اومده نیوشددا خاطر به که نداشددتم شددك.  افتادم پدرام یاد دوباره
.  ودنب کرده سددكو .  پدرام و نیوشددا پیش برگشددتم!  نمیكنه آدم با که کارایي
 : گفت و شد بلند جا از دیدنم با نیوشا

 ؟ نداري کاري ؟ پري برم من -
 به اي شددرمنده ي قیافه کردم سددعي انداختم پدرام نگران ي چهره به نگاهي

 : گفتم بگیرم خودم
 تو به فطر این از منم.  آریا دنبال بیاد بود گفته پدرام به رادین.  شددرمندم نیو -

 . . . بودم گفته
 : گفت سریع نیوشا

 . میبرم رو آریا من.  برن میتونن پدرام آقا خب -
 : گفت سریع که کردم بود برده ماتش من حرف از که پدرام به اي اشاره
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یه چه خب - چه.  میچرخیم یكمم.  میبریمش هم با.  کار  ماشددین از ها ب
 . میاد خوششون

 : گفت و انداخت پدرام به نگاهي نیوشا
 . ببرین رو آریا شما میخواین اگه خب. . .  نه -

 یوشان میدونستم.  میكردم نگاهشون ل*ذ*  با و بودم وایساده گوشه یه ساکت
 از تر ختس سر نیوشا که میدونستم اینم ولي نیست عالقه بي پدرام به نسبت

 پدرام.  کنه رو پدرام براي و خودش دل دست زودي این به بخواد که چیزیه اون
 : گفت

 که مشددكلي.  خب میریم هم با.  اومدین اینجا تا کشددیدین زحمت شددما -
 . نیست

 . . . آخه. . .  ولي -
 : فتگ لبخند با و کرد استفاده تردیدش این از بگه چیزي نیوشا نذاشت پدرام

.  رمندا بچه نگهداري تو اي تجربه زیاد منم.  میگذره خوش.  دیگه نیارین نه -
 . تماشا هم و فاله هم
 : گفتم و اومدم حرفشون بین

 . باشین مواظبش -
 چشددماش تو.  میكرد نگاه بهم خنده با پدرام.  کردن من به نگاهي جفتشددون

 با ات کرده پیدا فرصددت یه پدرام باالخره که بودم خوشددحال.  میزد موج تشددكر
 . بزنه حرف نیوشا

 . مواظبشیم چشم -
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شا ضي زیاد انگار نیو  رفتهگ قرار شده انجام عمل تو ولي بره پدرام با که نبود را
 : گفت سریع و برداشت رو آریا ساك پدرام.  بود

 . کنم ب*غ*ل رو آریا من میخواین اگه.  بریم خب -
 : گفت زیر به سر نیوشا

 . میارمش نه -
 : گفت و رفت در سمت به پدرام

 . میاریم رو آریا شب -
 . بگذره خوش.  باشه -

 دش آسانسور داخل پدرام.  شد تر عمیق لبخندم.  رفت بهم اي غره چشم نیوشا
 : گفتم و بردم نیوشا گوش کنار و سرم. 
 . بگذرون خوش حسابي -
 ! توئه دست از میكشم چي هر -
 ! باشه خداتم از -

.  بستم رو خونه در.  شد آسانسور وارد خداحافظي بدون و داد بیرون و نفسش
 از عدب باالخره.  دادم بیرون و نفسددم.  بود شددده تنگ آریا براي دلم نرفته هنوز

شدیم تنها هم با رادین و من ماه یك ست دیگه.  می  اآری نگران لحظه هر نمیخوا
 رو ریاآ داشت اصرار رادین.  میاد بر نگهداریش پس از نیوشا میدونستم.  باشم
 اونجا ودمنب راضددي ولي باشددیم تنها هم کنار بتونیم تا بذاریم وثوق خانوم پیش

 یحترج.  باشددده نداشددته آریا با جالبي رفتار وثوق خانوم میدادم احتمال.  بره
 . بسپرمش نیوشا دست به میدادم
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***** 
 پیش ربع یك از رو شددمعها.  انداختم خونه به نگاهي.  اومد در زنگ صددداي
 جلوي.  بود پیچیده خونه تو غذا بوي.  بود خاموش چراغا.  بودم کرده روشددن

 و ِفرم موهاي.  بشددم مطمئن خودم ي قیافه از بار آخرین براي تا وایسددادم آینه
 و زنگ صددداي دوباره.  بودم پوشددیده و رادین محبوب لباس و بودم داده حالت

 ازب و در لبخند با بعد و کردم مكث یكم.  رفتم در سددمت به سددریع.  شددنیدم
 بسددت و در.  شددد خونه وارد لبخند با.  افتاد رادین چشددماي به نگاهم.  کردم
 شده تر خواستني اش چهره خونه روشن و تاریك تو.  نگفتیم چیزي کدوم هیچ
 . بود

 میدیدم خودم به و نزدیكي همه این وقتي اول روزاي مثل هنوزم.  شددد نزدیكم
 خودش سمت به و من و انداخت کمرم دور و دستاش.  میشد تند قلبم ضربان

 گفت ارو زمزمه.  کردم سالم لب زیر.  چسبوند پیشونیم به و پیشونیش.  کشید
: 

 ؟ بكشي و من میخواي امشب -
 : گفتم و کردم جدا ازش و خودم.  خندیدم

 ؟ بخوریم شام -
شپزخونه سمت به ستم که میرفتم آ شیده عقب از د  ي سینه به محكم.  شد ک

 : گفت وار زمزمه.  خوردم رادین
 ؟ نیستي امشب شام تو مگه -
 ؟ نمیكني حس رو غذا بوي.  نخیر -
 . میكنم حس و عطر  بوي چرا -
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باره نگاهم  انقدر که بود چي تیره چشددماي این توي.  افتاد چشددماش تو دو
 ؟ میكرد آرومم

 ؟ رادین -
 ؟ جانم -
 ؟ بمونیم همینطوري همیشه میدي قول -

 : گفت و زد پیشونیم روي اي ب*و*سه
 ؟ هستي چي نگران -

 شقلب ضربان صداي.  شد حلقه دورم دستاش.  گذاشتم اش سینه روي و سرم
 : داد خوبي حس بهم

 احسداس.  میترسدم میشده آروم چي همه تا همیشده.  میترسدم. . .  نمیدونم -
 . میكشه و انتظارمون طوفان یه میكنم

 هم از ومار نمیتونه هیچي.  بیفته نیسددت قرار اتفاقي هیچ.  نكن فكرا این از -
 . کنه جدا

ستم.  شدم بلند پا ي پنجه روي.  شدم خیره بهش.  گرفتم باال و سرم  دو و د
 زشا سریع و کردم مماس لباش با و لبام سریع خیلي گذاشتم اش شونه طرف

 برد روف جیبش توي و دستش.  شد شیطون چشماش.  زد لبخند.  گرفتم فاصله
 : گفت و
 . خریدم چیزي یه برا  -

 : گفتم زده هیجان
 ؟ چي -
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 . ببند و چشما  -
 : گفت.  بستم و چشمام سریع

 . جلو بیار و دستت -
 : گفت که کنم نگاهش چشمي زیر میخواستم.  بردم جلو و راستم دست

 . ممنوع تقلب -
 . بدو.  باشه -

 : گفت.  خندید
 . نكنیا باز و چشما .  وایسا -
 . بستمشون نه -
 ؟ تاست چند این -

 : گفتم لب به لبخند
 . اومد فضولیم.  نكن اذیت رادین -
 ؟ فضولي داري قبول پس اِ  -
 . شدم کنجكاو که بود این منظورم!  نه -
 . میگي راست که تو -
 ؟ کنم باز -
 . نبینیا.  وایسا نه -
 . خب خیلي -
 . کن باز حاال.  خدددددددددددددددب -

 بتعج با میداد تابش هوا رو و بود دسددتش توي سددوئیچي کردم باز و چشددمام
 : گفتم
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 ؟ چیه این -
 . میگین چي بهش شما نمیدونم.  ماشین سوئیچ میگیم بهش ما واال -
 : گفتم هیجان با
 ؟ ماشین سوئیِچ  -
 . اوهوم -
 ؟ منه براي -
 . بله -

 پریدم هیجان با.  باشددده خریده برام چیزي همچین نمیكردم و فكرش اصددال
 حلقه گردنش دور و دسددتام و کمرش دور و پاهام خوشددحالي از.  ب*غ*لش

ستش خنده با رادین.  کردم شت و د شت کمرم پ شت نگهم و گذا .  منیفت تا دا
 ب*و*سیدم و اش گونه

 . مرسي.  نمیكردم فكرشم رادین واي -
 . خانوم نداره قابلي -
 . خوشحالم خیلي -
 . میشم خوشحال منم نكني ام خفه اگه عزیزم -

ستام  اومدم پایین ب*غ*لش از و کردم آزاد بود شده سفت گردنش دور که و د
 : گفتم

 . مرسي واقعا -
 . که نكردم کاري -
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 آزار حس یه به و خودش جاي خوشددحالیم کم کم.  افتاد سددوئیچ به نگاهم
 تمیگف و میزد فریاد عروسددي توي.  افتادم وثوق خانوم حرفاي یاد.  داد دهنده

 حرفاي یاد و من دوباره ماشددین این حاال.  شدددم زنش رادین پول خاطر به من
 : گفتم.  بود انداخته شب اون

 . نمیخریدیش کاش -
 : نیستم خوشحال پیش ي دقیقه چند مثل که فهمید

 ؟ شد چیزي ؟ چرا -
 ههمیش که بود چیزي.  بود سخت ماشین از گذشتن.  انداختم باال و هام شونه

 درست وثوق خانوم حرفاي ي همه یعني میكردم قبول اگه ولي داشتم و آرزوش
 . بوده

شده چیزي نه -  رممی تو با برم بخوام جا هر.  ندارم احتیاج بهش که من ولي.  ن
. 

 تدوس.  بري خود  ماشین با دارم دوست.  بري جایي که میاد پیش وقت یه -
 و رفت بچه با.  هست هم آریا حاال که مخصوصا.  بري جایي تاکسي با ندارم

 . میشه سخت آمد 
 . نمیرم جایي تنهایي من.  داري ماشین تو ولي -

 : گفت شد خیره چشمام تو اخم با و گرفت و بازوهام
 ؟ میگذره سر  تو چي -

 : گفتم.  نكنم نگاه چشماش به کردم سعي
 . ندارم ماشین به احتیاجي من ولي.  نیست چیزي -

 : گفت و داد بیرون و نفسش
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 وديب خوشحال که پیش لحظه چند تا.  نیستم رادین که نشناسم تورو اگه من -
 ؟ کرد ناراحتت چي. 
 . میكنه پیدا حقیقت حرفا خیلي کنم قبول از  و ماشین این من اگه -
 ؟ کي حرف -

 : گفتم دلخور
 من ؟ باهاتم پولت خاطر به من نگفت مگه.  عروسددي توي.  مادر  حرف -

 . کافیه برام باشم تو کنار که همین.  نمیخوام ماشین
 : گفت.  زد لبخند رادین

شو دیوونه - سي به.  میدم بهت بخوام که هم کادویي هر.  مني زن تو.  ن  هم ک
 ؟ فهمیدي.  نداره ربطي

 . . . نمیخوام من رادین -
 ؟ چیه شام گشنمه من.  شد تموم همینجا بحث -
 . زورگو -

 : گفت که برم خواستم کردم بهش و پشتم
 . باشي دلخور نبینم -
 . نیستم -
 . نیست قبول که لفظي -

 : گفتم خندیدم بود شده شیطون دوباره چشماش کردم نگاهش
 . میكشم رو غذا من کن عوض و لباسا  برو -
 : گفت و کشید و ام گونه دستش با
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 . بدم قور  درسته تورو میتونم که گشنمه انقدر.  خوشگله بدو -
شپزخونه سمت به شپزخونه ُاِپِن  روي و سوئیچ رادین.  رفتم آ شت آ  رفت و گذا

 ارکن.  گذاشتم میز سر رو غذا.  بود سوئیچ به هنوز نگاهم.  خواب اتاق سمت
.  نشددسددتیم مبل روي هم کنار میز کردن جمع از بعد.  خوردیم و شددام رادین

 : گفت و کرد حلقه ام شونه دور و دستش
 ؟ چیه شام حاال خب -

 : گفتم کردم نگاهش متعجب
 ؟ هنوز گشنته خوردي شام االن همین -
 . چپ علي ي کوچه به میزني خودتم و پوشیدي رو قرمزه لباس -

 : گفتم بردارم ام شونه دور از و دستش کردم سعي خندیدم
 . نباش حیا بي انقدر زشته رادین -
 . هست که همینه -

 همب رادینم و میرفتم عقب عقب خنده با بودم نشددسددته مبل روي که همینطور
شد تر نزدیك ستم.  می ستاش که شم بلند خوا شت طرفم دو و د  دش خم و گذا

 : گفتم خنده با روم
 ! نه رادین -
 : گفت شیطنت با
 . آره -

 چقدر.  کشددیدم عمیق نفس.  شددد بسددته چشددمام.  کردم حس و لباش طعم
 ! داشتم دوستش

 هفتم فصل
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 دهش عوض چیزا خیلي مد  این تو.  گذشت باد و برق مثل هم دیگه سال یك
ماي زندگي.  بود  زندگي هب مربوط تغییر بزرگترین.  بود کرده تغییر اطرافم آد

یا به با.  بود آیالر و آرمین  و متعجب رو همه حسدددابي ها قلو سددده آوردن دن
شحال سر تا سه.  بودن کرده خو ست پ شتني دو  نگهداري انقدر.  شیطون و دا

شون شت حق.  میكرد شكایت صبوري همه اون با آیالر که بود سخت از .  دا
 . بود سخت واقعا

 و اخم از خبري.  میداد نشددون نرمش پدرام مقابل در کم کم نیوشددا طرفي از
 ندگیشز براي عاقالنه تصمیم و بشناسه و پدرام میكرد سعي.  نبود گیري کناره
صوصا.  بگیره ضاي ازش پدرام وقتي مخ شتر بود کرده ازدواج تقا  تكاپو ويت بی
 رو چیزي ولي.  من هم میدونسدددت خودش هم بود مثبت جوابش.  بود افتاده

 امپدر تالش و صددبوري مد  این تو.  بود تردید همه این دلیل نمیفهمیدم که
 . بود تحسین قابل

 و مانما ي کلمه بار اولین براي وقتي.  بود شده ساله دو داشتنیم دوست آریاي
شكم آورد زبون به ستم.  زد خ شحال باید نمیدون شم خو  مادر و من اینكه از با

 شدناسدنامه توي مادر جاي به که زني اسدم از باشدم ناراحت یا میدونه خودش
 . بود کرده خوش جا اش

ست و بودن عادي این.  بود کرده پیدا عادي روال زندگیم شتم دو  زا خبري.  دا
 همه.  بود خوشددحالي.  بود خوبي بود چي هر.  نبود ناراحتي و دعوا و جنگ

 . . . ،پسرم همسرم ، ام خونه.  داشتم دوست و چیز
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 که چیزي.  داشددتم آروم زندگي یه و بودم آروم.  میكردم خوشددبختي احسدداس
 که بود وثوق خانوم گاه به گاه دیداراي وسددط این شدداید.  میخواسددتم همیشدده
 هک بود مدتي.  بود کرده آسون برام و چي همه رادین حضور ولي میكرد ناراحتم

 خوشدحال.  باشده تماس در باهاش و ببینه و رادین داشدت اصدرار وثوق خانوم
 تباطار برقراري براي باشه راهي شاید.  بخشیده و من حداقل میكردم فكر بودم

 رادینه اب کردن برقرار ارتباط تنها وثوق خانوم اصددلي نیت فهمیدم وقتي ولي. 
 د ش به وثوق آقاي اینكه با.  نمیخواست هم رو آریا حتي اون.  شكست قلبم

 رادین.  نمیداد بروز اش عالقه از چیزي وثوق خانوم ولي داشددت عالقه آریا به
شت ارتباط برقراري این به تمایلي ستمخو ازش که بودم من این باز ولي.  ندا  ا

یدن به یا و من تا خواسدددت رادین وقتي.  بره مادرش د هاش هم آر  بریم با
فت خال ها با باالخره ولي کردم م .  رفتم همراهش رادین هاي مهربوني و حرف

 یا.  بود زده و آخر حرف رادین ولي.  بود کرده اخم بهم وثوق خانوم مد  تمام
 باعث حرف همین!  میزدن و قیدش باید یا میخواسددتن اش خانواده با و رادین
 هم کنار اجبار به بار یك ماهي شددداید.  بود شدددده گاهمون گه آمداي و رفت

ستیم ش  در وثوق خانوم هاي تیكه از بین این.  میخوردیم غذا سكو  تو و مین
 لحظه اون.  میكرد سددداکت و مادرش اخم با رادین همیشددده ولي.  نبودم امان

شدم شرمنده چقدر ساس چقدر.  می  شماري لحظه مدام.  میكردم حقار  اح
 یه و میكردم حبس و نفسددم مد  تمام.  خودم ي خونه به برگردم که میكردم

 ایدش!  نه که دختر عنوان به و من وثوق خانوم اگه میشد چي.  مینشستم گوشه
 ! بود محال آرزوي یه مثل!  میكرد قبول عروس
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 رادینه زا اي بچه داشتن کنه کامل و خوشبختیم تا داشتم احتیاج که چیزي تنها
 تا مبود منتظر سال یك این تمام.  جفتمون خون و پوست از.  مشترك اي بچه. 

باره شددددن پدر خبر  کم کم.  نبود بارداري از خبري ولي بدم رادین به رو دو
شم باردار نكنه.  مینداخت چنگ دلم به نگراني شكل نكنه ؟ ن شته م ش دا  ؟ مبا

 ضوعمو این از حرفي رادین.  بود افتاده جونم به خوره مثل که دیگه سوال تا هزار
 ریعس و شد زندگیمون وارد سریع آریا انقدر.  نمیكرد فكرم بهش شاید.  نمیزد

 مونزندگی ي همه.  بودیم نزده دیگه ي بچه از حرفي هیچ که گرفتیم خو باهاش
ست خودم ي بچه مثل رو آریا اینكه با.  بود آریا شتم دو ست دلم ولي دا  میخوا

 . بیارمش دنیا به خودم که اي بچه.  کنم پیدا و شدن مادر ي تجربه
 : آورد بیرون فكر از و من رادین صداي

 ؟ پریماه برده خوابت -
 تپشدد به نگاهي داشددت قرار اتاقمون توي که بهداشددتي سددرویس ي آینه تو از

 مسددواکم روي.  بود زده تكیه در چوب چهار به خنده با رادین.  انداختم سددرم
 : گفتم و مالیدم دندون خمیر

 . میكردم فكر داشتم -
 : گفت و کرد قالب اش سینه روي و دستاش.  رفت باال ابروش

 ؟ چي به -
 االب کن صدبر دقیقه چند ي نشدونه به و دسدتم.  بودم برده دهنم توي و مسدواك

 هشب باید واقعا.  کنم فكر که میخواسددتم زمان.  بود بهانه زدن مسددواك.  گرفتم
 نگاهي ؟ بود نزده شدددن دار بچه از حرفي مد  این تو خودش چرا ؟ میگفتم
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.  مشددسددت و دهنم و بردم پایین و سددرم.  میكرد نگاهم منتظر.  انداختم رادین به
سواك صوصیش جاي تو و م شتم مخ  نگاهم هنوزم.  چرخیدم سمتش به.  گذا
 : گفتم تردید و شك با.  میكرد

 . میكردم فكر بچه به داشتم -
 ؟ هوم -

 : گفتم باالخره ولي.  بودم دل دو گفتنش براي.  دادم فشار هم رو و لبام
 . میكردم فكر بچه یه آوردن دنیا به ، به داشتم -

 : گفت خنده با رادین
 ؟ دیگه ي بچه یه -
 دوست رو آریا چقدر من میدوني خود .  تو و من از مشترك ي بچه یه.  آره -

 . . . بگم چجوري. . .  خب ولي.  میكنم براش کار همه و دارم
جار حال در که من به ل*ذ*  با رادین گاه بودم خودم با رفتن کلن .  میكرد ن

ست!  بدجنس ست دارم میدون  همب کمكي هیچ ولي بزنم حرف تا میزنم پا و د
 : گفتم و دادم بیرون و نفسم باالخره.  نمیكرد

 . میكنم فكر بارداري به دارم من -
شماي توي  . بود شده حالت بي صورتش.  بود بهم نگاهش.  زدم زل رادین چ

 لبمق.  میكرد نگاه خیره خیره بهم.  بخونم نگاهش تو از نمیتونسددتم رو هیچي
ست رادین نكنه.  میزد تند تند شته دو شه ندا ش بد حرفام از نكنه ؟ با  کنه تبردا

 نارشک از بود بسته نقش لبام روي که مصنوعي ي خنده و افتاده هاي شونه با ؟
 : گفتم و گذشتم
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 حس که میرفتم خواب تخت سمت به.  کنم فكر بهش که زوده هنوز شایدم -
 : گفت قهقهه با رادین.  کشیدم جیغ.  موندم معلق هوا و زمین میون کردم

 . میكردم شوخي باها  داشتم.  میره میخوره بر بهش زودم چه -
 : گفتم و کردم اخم

 ! ترسیدم -
 ؟ چي از -
 . زمین بذارم.  هیچي -
 ! نمیشه.  نچ -
 . میگم زمین بذارم -
 ؟ شدي عصباني االن.  اوه اوه اوه -
 : گفتم گرفت ام خنده لحنش از
 ؟ بدجنسي انقدر چرا -

 : گفت میبرد موهام توي و سرش که همینطور.  گذاشت تخت روي و من
 . کردنتم اذیت عاشق -
 ؟ رادین -

 : گفت کرد نگاه چشمام تو.  آورد بیرون موهام توي از و سرش
 . بفرمایید -
 ؟ نمیخواي بچه تو -
 ؟ نخوام میشه مگه ؟ تورو ي بچه -
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شحال ستم.  شدم خو  اتاقش از آریا ي گریه صداي که بگم اي دیگه چیز خوا
 : گفت و زد پیشونیم روي اي ب*و*سه رادین.  اومد

 . پیشش میرم من -
 ودب قرار که اي بچه به.  میكردم فكر بودم کشددیده دراز تخت روي که همینطور

بام روي اراده بي لبخندي.  کنه تر کامل و زندگیم  عمیق نفس.  نشددسدددت ل
 . بود شده راحت رادین بابت از خیالم.  کشیدم

****** 
شت ماه یك شتم.  نبود بارداري از خبري هنوز ولي میگذ شدم نگران دا  هب.  می

.  هنشددد دیر زیادم.  شدددم حسدداس زیادي میگفت.  میخندید میگفتم که رادین
 ولي رمب تنها خودم میخواستم.  بودم گرفته وقت دکتر از.  بودم ناراحت من ولي

 حرفاي.  کنه آرومم میكرد سددعي بودیم راه تو که مدتي تمام.  نذاشددت رادین
نده ید خودش باالخره.  بودم فكر تو من ولي.  میزد دار خ گه و فهم  چیزي دی

 . نگفت
.  نهمیز و اول حرف کارش توي میگفت.  بودم گرفته آیالر از و دکتر این آدرس

 ینراد دستاي تو دستام مد  تمام.  شدم مطب وارد نگراني و اضطراب کلي با
 پیش رو آریا که بودم کرده خوبي کار چقدر.  بود شددلوغ حسددابي مطب.  بود
 . میكرد غر غر و میرفت سر اش حوصله اینجا حتما.  بودم گذاشته پریا

 : گفت و آورد گوشم کنار و سرش رادین
 ؟ نگراني -

 : گفت و زد مهربوني لبخند دادم تكون سر
 ؟ چي نگران -
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 ؟ چي باشم داشته مشكلي اگه -
 : گفت و کرد اخم

 . شیم دار بچه گرفتیم تصمیم که ماهه یه تازه ما ؟ حرفیه چه این -
ست که رادین صاي وقته خیلي من نمیدون .  بودم کرده قطع و بارداریم ضد قر

 فقط.  نگم چیزي کردم سددعي!  دیگه بود وسددط این مشددكلي یه حتما پس
 . کنه صدا و اسمم منشي تا موندم منتظر و زدم رادین صور  به لبخندي

 باالخره تا بودیم نشسته مطب توي که بود ساعتي دو.  میگذشت کند برام زمان
 . رفتم دکتر اتاق سددمت به و شدددم بلند جام از فنر مثل.  کردن صدددا و اسددمم

شت رادین که ندیدم حتي شت مكث با در وقتي.  نه یا میاد سرم پ  ستهب سرم پ
شتم که شدم متوجه شنیدم و رادین گفتن سالم صداي و شد ساده پ  وير.  وای

 اینكه محض به.  میرسید نظر به ساله 40 حدودا زن یه دکتر.  نشستیم صندلي
 همه از کردم شروع.  شد باز دلم درد سر انگار بگم مشكلمو خواست ازم دکتر

 اینكه از . نیسدتم شددن دار بچه به قادر میكردم فكر اینكه از.  گفتن نگرانیام ي
 : گفت بهم لب به لبخند دکتر.  مونده نتیجه بي ولي کردم تالش ماهه یك

 ؟ نگراني انقدر ماه یك خاطر به.  شدن امید نا براي زوده خیلي هنوز عزیزم -
 : گفت من به رو باشه شنیده و دلش حرف انگار که رادین

 انومخ خیال ، دکتر.  باشددي نگرانش بخواي که نیسددت چیزي.  گفتم دیدي -
 . داره مشكلي میكنه فكر.  کنین راحت مارو
 : گفت و شد تر عمیق لبخندش دکتر
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 هنوز ضددمن در.  نشددده دیر ؟ دارید اي عجله چه.  جوونید هنوز شددماها -
ست معلوم هیچي شته صبر.  نی شا  سري یه اول. عزیزم باش دا  برا  آزمای

 ؟ باشه.  بیار من براي و جوابش بده انجام اینارو.  مینویسم
 با . افتاد رادین به نگاهم.  دادم تكون سر.  بود شده تر راحت حدودي تا خیالم
 . بود داده لم صندلي رو راحت خیال
عد كه از ب مایش برام دکتر این تاق از نوشدددت آز مدیم بیرون ا  با رادین.  او

 : گفت خوشحالي
 ؟ بیرون بریم شام.  بودي نگران الكي.  نیست خاصي چیز گفتم دیدي -

 : گفتم لب به لبخند
 . قبوله باشه -

 ي یقهدق چند نگراني و استرس از خبري دیگه.  رفتیم ماشین سمت به هم کنار
 . نبود پیش

***** 
 امتحان و مختلف آزمایشدددا  و داروها.  بودم دکتر نظر تحت که بود ماه پنج

 . نبود بچه از خبري هنوزم ولي.  نبود آزمایشددداتم توي مشددكلي.  بودم کرده
 روز و سدداعت حتي.  بود کنارم مد  تمام رادین.  بود شددده تر جدي درمانم

 خانوم که بود مهربون و همراه انقدر.  میدونسدددت خودم از بهتر و رفتنم دکتر
 و زنش هواي انقدر شددوهري ندیده حاال تا میگفت و بود اومده حرف به دکتر

 بالیده شددوهري همچین داشددتن براي خودم به لحظه اون چقدر.  باشدده داشددته
 . بودم ممنون رادین از چقدر.  بودم
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شدم تر امید نا روز به روز  دمن بروز و ناراحتیم رادین جلوي میكردم سعي.  می
 دار بچه براي سددالها خیلیا میگفت دکتر اینكه با.  میاوردم کم وقتا بعضددي ولي

 . باشم افراد دسته اون جز نمیخواستم من ولي میكنن تالش شدن
شدنم دار بچه مورد در حرفي هیچ رادین با مد  این تو شده ن  زا وقتي.  بودم ن

ت اتفاق دکتر مطب توي که اونچه از اي کلمه اینكه بدون میومدیم دکتر  ادهاف
 . میزدیم معمولي حرفاي و میكردیم و معمولیمون کاراي بگیم
 صددبرم.  بودم درمان حال در که بود ماه ده نزدیك.  گذشددت هم دیگه ماه پنج

صمیم.  بود نزدیك آریا سالگي سه تولد.  بود شده لبریز شن دمبو گرفته ت  ج
 و يناراحت میتونسددت جشددن این شدداید.  پسددرکم براي بزرگ جشددن یه.  بگیرم

 بيعص من ولي نمیزد بچه از حرفي رادین اینكه با.  کنه کم و مد  این استرس
 زيچی بار هر.  بشم دار بچه طبیعي اي دیگه زن هر مثل میخواست دلم.  بودم
ستم زندگیم توي صه.  کردم تالش براش خوا ش چي.  جنگیدم.  خوردم غ  دمی
 ؟ آوردم مي دست به راحت و ساده میخواستم که رو چیزي اون بار یه براي

 ! میداد نجا  مالیخولیایي خیاالي و فكر از و من حداقل جشددن این برگزاري
 مد  تمام.  بودم داده سفارش هم رو تولد شام و بودم کرده دعو  مهمونهامو
 و آرزوش بچگي تو همیشدده که میگرفتم آریا براي رو تولدي.  بودم خوشددحال

 . داشتم
 ساده و وهامم.  پوشیدم و بود پام پایین تا بلندیش که ام دکلته رنگ سبز پیراهن

 دوار رادین.  کردم کامل سبز ي سایه و رنگ آجري رژ با و آرایشم.  ریختم دورم
 : گفت بشه من متوجه نگاهش اینكه بدون.  شد اتاق



 611 طالع ماه

 ؟ کجاست خاکستریم پیرهن پریماه -
شه.  میپرسید سوال و بود برده فرو کمد توي و سرش ش و عطرم ي شی  و تمبردا

 : گفتم و انداختم آینه توي خودم به نگاهي.  زدم گردنم به
 . کمد تو آویزونه.  همونجاست -
نه توي از نداخت کمد به نگاهي و رفت عقب قدم یه.  کردم نگاه بهش آی .  ا

 : گفت بود زده کمرش به و دستاش
 . نیست -

 : گفتم خنده با.  رفتم سمتش به و گذاشتم جاش سر و عطر ي شیشه
 . نمیكني پیدا کمد تو رو هیچي وقت هیچ -

 : گفت و رفت باال ابروهاش.  شد کشیده سمتم به نگاهش
 . کردي خوشگل چه به به -
 : گفتم و دادم دستش به و لباس خنده با
 . پیرهنت از اینم -
 : گفت و زد اي ب*و*سه پیشونیم به
 . عزیزم مرسي -
 مه رادین.  پوشددیدم و بود لباسددم سددر که کوتاهي کت و رفتم تخت سددمت به

 سددرکه و سددیر مثل دلم.  شدددیم مهمونها منتظر هم با و کرد عوض و لباسددش
 ردممیك دعو  خونمون به و رادین مادر و پدر که بود بار اولین براي.  میجوشید

 . میترسیدم برخوردشون از ولي!  نه یا میان نمیدونستم اصال. 
باس یا ل جار خودم با و میكردم تنش رو آر  و میكرد نق نق مدام.  میرفتم کلن

 : گفتم باالخره.  کنم تنش لباسارو نمیذاشت
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 . میشه تموم االن عزیزم کن صبر جان مامان -
 : گفت غر غر با
 ماما -
 . گرفت خندم لحنش از
 . ماماني کن صبر.  پسرم گل االن میشه تموم.  مامان جاِن  -

 . آوردم در بودم خریده براش تازگي به که اي مردونه پیرهن توي از و دسددتش
ستم و هاش دکمه ستام نگاهش.  ب شاره شیریني با.  میكرد دنبال و د  کمهد به ا

 : گفت و کرد ها
 ؟ چیه این -
 . ماماني دکمه -

 لباس.  شددد آب دلم تو قند گانش بچه حالتاي از.  داد تكون بار چند و سددرش
شیدنش  از اناراحتی ي همه انگار.  گرفتمش ب*غ*لم تو سفت شد تموم که پو

 . رفت وجودم
 . بره شیرینش پسر قربون ماماني -

 قاتا وارد رادین.  بود شده کوچك مرداي عین گونه بچه شلوار و کت اون با آریا
 : گفت و شد آریا

 ؟ حاضرین -
 : گفتم دوختم بهش و خندونم نگاه

 ! شده شیك چه پسرم ببین رادین -
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 هم رادین.  کرد نگاهش بود رادین دیدن خاطر به که ذوقي پر ي خنده با آریا
قابال ید مت ند مت به خ یا سدد  هوا روي.  کرد ب*غ*لش و برداشدددت قدم آر

 : گفت و انداختش
 . خوشتیپه باباش عین سوخته پدر -

 : گفتم میخندید و میكرد ذوق آریا
 ! نفسه به اعتماد کمپو  که باباش -

 : گفت و گرفت ب*غ*ل تو رو آریا
 ؟ خانوم پریماه داشتیم -

 دنبالم ب*غ*ل به آریا که همینطور.  گذشددتم کنارش از و آوردم در براش زبون
 : گفت میومد

 . بده نشون عمو به و زبونت ؟ سالته چند کوچولو -
 میداد مهمونها اولین اومدن از خبر در زنگ صددداي.  گرفت ام خنده لحنش از
 خانوم اب شدن رو به رو از.  کشیدم راحتي نفس پدرام و نیوشا تصویر دیدن با. 

 . میداد بهم بهتري احساس کنارم نیوشا بودن.  میترسیدم وثوق
 کم کم.  رادین مادر و پدر جز به بودن اومده مهمونا ي همه بود شب 8 ساعت
شتم شون دا  رادین به نگاهم.  اومد در زنگ صداي که میكردم فراموش و اومدن

 رفح آریا با و بود لبش روي لبخند.  میرفت آیفون سددمت به آریا همراه که بود
 از.  میگه چي نمیفهمیدم که بود زیاد زدن حرف و آهنگ صددداي انقدر.  میزد
 . رفتم سمتشون به و شدم بلند آیالر کنار

 ؟ بود کي -
 . اینان بابا -
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ساس.  دادم قور  و دهنم آب شك دهنم میكردم اح  به نگاهي رادین.  شده خ
 : کرد نگاهم مهربون.  انداخت ام شده گرد چشماي

 ؟ کردي وحشت انقدر چرا -
 ؟ کنم وحشت باید چي براي ؟ وحشت -

 : گفت و خندید
 . نباش نگران.  افته نمي اتفاقي -

 : گفت و کشید عمیقي نفس.  دوختم بهش و نگرانم چشماي
 . پیشتم من بشه هم چي هر -

.  اومدن بیرون وثوق آقاي سرش پشت و وثوق خانوم اول و شد باز آسانسور در
 سددنگر ادینر پشددت تقریبا!  نیفته اتفاق بینمون تنشددي میكردم خدا خدا دلم تو

 به ولي کرد احوالپرسددي و سددالم رادین با لبخند با وثوق خانوم.  بودم گرفته
 : گفتم وار زمزمه.  کشید هم تو و اخماش افتاد من به نگاهش اینكه محض

 . اومدید خوش.  سالم -
 وثوق آقاي منتظر.  کشددیدم عمیقي نفس.  گذشدددت کنارم از من به توجه بي

یا و رادین با زدنش حرف تا موندم یا که همینطور.  بشددده تموم آر  توي رو آر
 : گفتم بود گرفته ب*غ*لش

 . تو بفرمایید.  سالم -
 دست ويت که بزرگي نسبتا ي شده پیچ کادو ي بسته.  بود آریا به نگاهش هنوز

 : گفت بهم کردن نگاه بدون و گرفت سمتم به و بود چپش
 . سالم -
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سته شتن کنارم از وثوق آقاي و رادین.  گرفتم ازش رو ب  تعاقب و آخر خدا.  گذ
 سددمت به و گذاشددتم ها کادو ي بقیه پیش رو کادو!  بگذرونه خیر به و امشددب

 به پریا صداي با.  بستم و چشمام.  کشیدم عمیق نفس تا چند.  رفتم آشپزخونه
 : اومدم خودم

 ؟ وایسادي اینجا چرا -
 : کردم باز و چشمام

 . بیارم چایي میخواستم. . .  هیچي -
 . میر*ق*صن دارن وسط همه االن ؟ میخوره چایي کي -
 . زشته اومدن تازه رادین باباي و مامان -

 : گفت لبخند با و گرفت و دستم
 کوتاه هخوب هم با روابطتون رادین و تو ببینن که همین اونا. نباش نگران انقدر -

 ! نمیذارن سرتون به سر و میان
 . نیست بردار شوخي.  شد سال 2 ؟ نكردیم ثابت بهشون مد  این تو مگه -
 . میشه درست.  باش داشته صبر.  نخور غصه -

 : گفتم نشست لبم روي پوزخندي.  گذاشتم سیني توي رو فنجونا
 . میام االن منم.  بقیه پیش برو تو.  میكنم صبر بازم -

شماي با پریا شپزخونه از ناراحت چ  و ختمری چایي فنجونا توي.  رفت بیرون آ
 سخرهم و میر*ق*صیدن وسط که نیما و پدرام دیدن با.  رفتم پذیرایي سمت به

 ینب از ناراحتیم لحظه چند براي.  نشست لبم روي لبخندي آوردن مي در بازي
 : گفت لبخند با و اومد سمتم به چایي سیني و من دیدن با رادین.  رفت

 . کنم تعارف من بده عزیزم -
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 فتادا وثوق خانوم روي نگاهم.  دادم دستش به رو سیني.  شد تر عمیق لبخندم
 لوشج چایي سیني با رادین.  داد تكون تاسف ي نشونه به بار چند و سرش که

 هر چرا نمیفهمیدم.  گذاشددت مقابلش و برداشددت فنجوني اکراه با.  شددد خم
 توي هک افتاد آریا به نگاهم!  میكرد حبس ام سددینه تو و نفس وثوق خانوم رفتار

 : پریدم جا از نیوشا صداي با.  بود کرده خوش جا وثوق آقاي ب*غ*ل
 ؟ وایسي همینجا میخواي تولد آخر تا اول از زن پیر -

 : گفتم و خندیدم.  خورد شیطونش چشماي به نگاهم
 . داري من به چیكار بر*ق*ص برو تو -

 : گفت و گرفت و دستم برسه من گوش به صداش تا میزد داد که همینطور
 . نداره لطفي که خونه صاحب بدون -

ستم ستم خوا ستش از و د شم بیرون د  اینكه فكر از.  نبود کن ول نیوشا ولي بك
صم وثوق خانوم جلوي ست تنم به مو بر*ق*  کننده کر آهنگ صداي!  شد را

 با مه نیلوفر و آیالر.  گرفت قرار مقابلم خودش و برد وسددط و من نیوشددا.  بود
 کرده ام دوره حسددابي.  بود گرفته ام خنده کارشددون از.  زدن حلقه دورم دیدنم
 سددمت به نگاهم میكردم سددعي.  ر*ق*صددیدم پاشددون به پا منم ناچارا.  بودن

ستم.  نیفته وثوق خانوم ستانه حالت میدون سترس با اول!  نداره اي دو  ها چهب ا
 چرا ؟ میكردم چیكار داشتم مگه.  اومدم خودم به بعد ولي میكردم همراهي رو

 ؟ بترسم زن این العمل عكس از انقدر باید
ستاي و میرفت راه زمین روي که افتاد آریا به نگاهم .  زدمی هم به و کوچیكش د

 مب*غ*ل تو و شدم خم.  میشد بسته چشماش اراده بي دستش ي ضربه هر با
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 ها ر*ق*صنده جمع از کم کم.  کاشتم اش گونه روي اي ب*و*سه.  گرفتمش
صله شا مقابل و گرفت و من جاي پدرام.  گرفتم فا ساد نیو شحال.  وای  ودمب خو

 . میدیدم هم به نزدیك و پدرام و نیوشا انقدر اینكه از
 : شنیدم گوشم کنار و وثوق خانوم وار زمزمه صداي

 . کردي نابود و زندگیش.  نمیگذرم وقت هیچ از .  کردي جادو و پسرم تو -
.  میزد حرف گوشم کنار آروم و بود وایساده پشتم.  برگشتم سمتش به متعجب

 حق هشب باید.  بزنم حرفي مادر یه به نمیتونستم.  بود شده دوخته هم به لبهام
 گفت دوباره هم تو اخماي با.  بودم شده خیره اش چهره به سكو  تو ؟ میدادم

: 
 رو هیچي لیاقت.  نداري رو خونه و زندگي این لیاقت تو ؟ گرفتي اللموني -

 . نداري و من پسر لیاقت.  نداري
 : چرخید سرم رادین صداي با
 ؟ نمیاري و کیك پریماه -

شكوك رادین نگاه شماي.  شد دوخته مامانش به م  و مادر بین سرگردون منم چ
سر ست.  میخورد وول ب*غ*لم تو آریا.  بود پ  باالخره.  بذارمش زمین میخوا

 بده جلوه عادي و چي همه لبخند با میكرد سددعي که وثوق خانوم از و نگاهم
 شددتمپ رادین.  رفتم آشددپزخونه سددمت به و گذاشددتم زمین روي رو آریا.  گرفتم
 : میكرد زمزمه گوشم کنار.  میومد

 ؟ گفت بهت چیزي مامان ؟ پریماه شد چي -
 : دادم تحویلش مصنوعي لبخند

 . بگه چي.  بابا نه -
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ستم چي اینجا.  انداختم توش نگاهي هدف بي.  کردم باز و یخچال در  میخوا
ستپاچه ؟ سابي وثوق خانوم حرف.  بودم کالفه و د صابم ح  هریخت هم به و اع

 تو اخماي با.  اومد کنارم رادین!  میكردم تعجب باید نمیگفت چیزي اگه.  بود
 : گفت هم

 ؟ يکرد داري آبرو نگي اگه میكني فكر.  گفته بهت چیزي یه میدونم که من -
 . حرفاش با نداشته نگه و خودش آبروي خودش زن اون
شت.  بستم و یخچال در شتم بینیم رو انگ  داشص لحظه هر که رادین به و گذا

 : گفتم میرفت تر باال داشت
 ؟ میكني شلوغش چرا نگفت چیزي میگم.  رادین نگو هیچي.  هیس -

 : داد فشار هم رو و دندوناش
 . میاره در و شورش داره دیگه -

 : بزنم لبخند روش به کردم سعي
 ؟ باشه ببریم و کیك کن کمك بیا.  باش آروم -

سرد و خودم میكردم سعي من ولي.  بود دمغ هنوز.  داد تكون سر شون خون  ن
 و کیك خنده و شوخي با و شد باز اخماش رادین چون بودم موفق انگار.  بدم
 رادین پشددت منم.  خوندن مبارك تولد  و زدن دسددت کیك دیدن با همه.  برد

 ذوق با و بود وایسدداده خبر بي جا همه از که افتاد آریا به نگاهم.  کردم حرکت
.  نشددوندمش پام روي.  رفتم مبل سددمت به و کردم ب*غ*لش.  میزد دسددت

 : گفتم گوشش کنار وار زمزمه
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 دوسددت پسددر که مرسددي.  زندگیمي تو که مرسددي.  دلم عزیز مبارك تولد  -
 . خودمي داشتني

 فتگ و داد نشونم و دندوناش خنده با و برگردوند صورتم سمت به و سرش آریا
: 

 . مامان -
!  داشددت اهمیت که بود همین و بودم مادرش من.  فشددردمش خودم به بیشددتر

شن و شمع رادین شد قطع همه خوندن مبارك تولد صداي.  کرد رو  آریا.  نمی
 كی و نفسش و کرد جمع و لباش.  گرفت قرار کیك نزدیك صورتش.  شد خم

 رادین.  شد بیشتر سو  و دست صداي و شد خاموش شمع.  داد بیرون دفعه
 : گفت آریا به رو بلند و انداخت کمرم دور و دستش نشست کنارم

 . بابایي مبارك تولد  -
 آریا به فقط و فقط و نگاهم میكردم سددعي.  میزد دسددت زده هیجان هنوز آریا

 . کنه ناراحتم نمیتونست هیچي داشتم و رادین و آریا وقتي تا.  بدوزم
 زيبا اسددباب براش اکثرا.  کردیم باز کادوهارو و بریدیم و کیك اینكه از بعد

 کردن باز از بعد.  میومد سمتش به زده ذوق آریا کدوم هر دیدن با.  بودن آورده
بت کادوها  هیچ که بودم خورده حرص مد  تمام انقدر.  رسددید شدددام به نو

شتهایي شتم شام براي ا  و هنمیزن چیزي به لب هم وثوق خانوم که میدیدم.  ندا
شه یه قهر حالت با سته گو ش شحال.  ن ستاي که بودم خو  تو فقط نزدیكمون دو

 وگرنه.  بودن خبر با وثوق خانوم کاراي و رفتارا از هم اونا و بودن جشددن این
 . دادممی توضیح و بد و سرد رفتار این دلیل تكشون تك براي میشدم مجبور
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.  کردن رفتن قصددد کم کم همه.  میكشددید خمیازه آریا.  بود شددب 12 سدداعت
سمت ترین سخت .  بود وثوق خانوم با دوباره شدن کالم هم و خداحافظي ق

قابلم وقتي نداختم رادین بازوي دور و دسددتم اراده بي گرفت قرار م گ.  ا  اران
ستم شم مطمئن میخوا سش رادین ولي.  کنارمه که ب  ايه لودگي و حرفا به حوا

 مدسددت به نگاهي وثوق خانوم.  گذاشددت دسددتم روي و دسددتش تنها.  بود نیما
 : گفت لب زیر و انداخت

 یه لد تو.  نیست زیاد انقدر خوشبختیت عمر.  باش خوش و صباح چند این -
 ! نمیكنه وفا بهت زندگي این.  شكستي و مادر

 : گفتم آروم خودش مثل گذاشتم کنار و ترس و تردید
 . میكنم زندگیم براي کاري هر من -

 يحرفا مد  تمام.  گذشت کنارم از بده بهم جوابي اینكه بدون و زد پوزخندي
 اب چجوري نفهمیدم حتي که زیاد انقدر.  بود کرده درگیر و فكرم وثوق خانوم

شا از اینكه یا.  کردم خداحافظي بقیه سیدم نیو  با شتبرگ و رفت موقع چرا نپر
 ؟ بود نیاورده رو ها قلو سه چرا نگفتم آیالر به اصال یا ؟ اومد پدرام

 کردن رفك مشغول و زدم تكیه بالش به.  انداختم تخت تو و خودم خسته تني با
 دینرا اگه ؟ بریزه هم به زندگیم واقعا اگه ؟ بود راست وثوق خانوم حرف.  شدم

 ؟ بدم دست از و
 رو ریاآ بود رفته که افتاد یادم تازه.  افتاد تخت روي رادین خالي جاي به نگاهم

 شهمی ؟ نگیري ازم و رادین میشه خدا.  رفت سقف سمت به چشمام.  بخوابونه
 ؟ بكنم و زندگیم بذاري
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 : گفتم وار زمزمه.  خورد ُسر چشمم ي گوشه از اشك
 . . . آوردم کم ؟ نكني امتحانم دیگه میشه -

***** 
 فشددار.  بود هم تو اخماش.  برداشددت چشددمش روي از و عینكش دکتر خانوم
ست ستم روي رادین د شتر د .  ردنمیك آرومم پس چرا نمیفهمیدم.  بود شده بی

 . نداشت خوبي خبر مطمئنا اخما این.  میجوشید سرکه و سیر مثل دلم
 . شده طرف بر مشكلت -

 : گفتم دستپاچه.  شدم خوشحال.  کشیدم عمیقي نفس
 ؟ نیست لگن چسبندگي از خبري دیگه یعني -

 : گفت و زد لبخندي.  انداخت صورتم توي نگاهي
 . شده طرف بر مشكل اون الپراسكوپي با.  عزیزم نه -

 : گفت وار زمزمه بود خوشحال من مثل رادین
 . شكر رو خدا -

 . گرفت خودش به آلود اخم حالت دوباره دکتر صور 
 ! نشدنه باردار علت نمیفهمم که چیزي -

 . شد خشك لبم روي لبخند
 ؟ چي یعني -

 : گفت و کرد قفل هم تو و دستاش
شكلي دیگه شما عزیزم ببین - شاتت.  نداري م   مد این.  سالمه کامال آزمای

 . نشدي باردار چرا که داره تعجب جاي برام هم الپراسكوپي از بعد
 : گفت من جاي به رادین
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 ؟ هست بارداري احتمال یعني -
 سددال یك ممكنه.  بشددي باردار دیگه ماه یك ممكنه.  داره وجود احتمالي هر -

 . . . اینكه یا.  باشه دیگه
 : گفتم میزد موج غم توش که صدایي با.  کرد سكو 

 . . . نشم باردار دیگه اینكه یا -
 : گفت داد بیرون و نفسش

 . میكنن درمون و دوا سالها هستن خیلیا.  نده دست از و امید  -
 : شدم بلند جام از.  بزنم لبخند کردم سعي.  بود زده حلقه چشمام تو اشك

 . دادم زحمت بهتون مد  این تو حسابي.  دکتر خانوم مرسي -
 : گفت دلسوزي با دکتر.  شدن بلند جاشون از دکترم خانوم و رادین

 . ممكنه چیزي هر.  نشو امید نا -
 : کردم زمزمه لب زیر و دادم تكون سر

 . خداحافظ -
 و میومد دنبالم رادین بیرون زدم مطب از.  شددد سددرازیر ام گونه روي اشددكام

 : میزد صدام
 . . . پریماه. . .  عزیزم وایسا. . .  پریماه -

 سال 4.  میریخت ام گونه روي اشكام.  میدویدم فقط کردنش صدا به توجه بي
 آزمایشگاهي موش شدم سال 4.  اومدم و رفتم و مسیر این سال 4.  کردم تالش

.  کردم صبر چقدر.  بود شده سال 4.  نبود شوخي.  کردم امتحان و چي همه. 
 ؟ میشنوي و صدام ؟ کجاست عدالتت پس خدایا.  موندم منتظر چقدر
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.  بود شده نامنظم و مقطع مقطع نفسام.  زدم تكیه بهش.  بودم رسیده ماشین به
 جنگ سددر باهام انقدر چرا ؟ خدا از ؟ کي از.  بودم ناراحت.  بودم عصددباني

 ؟ بودم بدي ي بنده انقدر ؟ ببینه بهم و خوشي نمیتونست چرا ؟ داشت
 : شنیدم و صداش.  شد تر نزدیك رادین قدماي صداي

 ؟ خوبي -
سخره سوال چه ستم خوب که میفهمید یكي کاش.  نبودم خوب نه.  اي م  . نی

سته سته تالش همه این از.  بودم خ شماي.  دیگه آوردم کم.  بودم خ شك چ  ا
 : گفت و کرد اخم دیدنم با رادین.  کردم باز و آلودم

 ؟ میكني گریه -
 و زد و ینماش دزدگیر کالفه رادین.  شد بیشتر ام گریه حرف این شنیدن با انگار
 : گفت

 . شو سوار -
شین گرفت و بازوم زیر نخوردم تكون دید وقتي  . کرد سوار و من و زد دور و ما

ستام ستم بدي ي بنده انقدر اگه.  گرفتم سرم روي و د شیم چرا ه  چرا ؟ نمیك
 ؟ نمیكني راحتم

شین در صداي سته کنارم رادین.  اومد ما ش .  کرد سكو  لحظه چند.  بود ن
ست انگار سابي میخوا  اومد حرف به دقیقه چند از بعد.  کنم خالي و خودم ح

: 
 ؟ است بچه خاطر به ناراحتیا این ي همه -
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سا  از اون.  بودم کرده سكو  سا ست چي مادر یه اح  رو آریا اون ؟ میدون
 بچه آرزوي عمر آخر تا باید! ؟ چي من اما.  خودش خون از اي بچه.  داشددت

 : شنیدم و صداش دوباره! ؟ میبردم گور به خودم با و شدن دار
 . کن تمومش خانوم پریماه -

 : گفت کالفه بار این.  بدم که نداشتم جوابي.  نگفتم چیزي دوباره
 . نرسیده آخر به که دنیا -

شماي تو لحظه چند.  کردم نگاهش شك به چ سته ا ش  زمزمه.  شد خیره ام ن
 : کردم

 . نمیشم دار بچه من -
 : گرفت و دستم

 ؟ میكني اذیت و خود  انقدر بچه براي -
 . کردم سكو  دوباره

 ادمیخو اگه.  هسددتم پریماه ي خواسددته پاي گفتم.  اومدیم و رفتیم سددال 4 -
شه باردار  کاري هب مجبور نكني فكر تا نگفتم چیزي.  میام باهاش بگه جا هر ب

ستي ستي کار هر.  ندادم مد  این تو نظري هیچ.  ه شم گفتم بكني خوا  . چ
 گفتم دیمب جور فالن آزمایش گفتي.  چشددم گفتم بگیریم فالن تسدددت گفتي

شم شي درمان باید گفتي.  چ شي دار بچه تا ب شم گفتم ب ستممی کار هر.  چ  تون
 ! کن تمومش خواهشا ولي.  بودم همراهت.  کردم برا 

 : گفت دوباره و کرد مكث یكم.  دوخت رو به رو به و نگاهش
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شي خوشحال تو میخوام فقط من ؟ داره اهمیت من براي بچه کردي خیال -  با
ندي تو.  ماه تو.  بخ  توي رو وقتي چه نیسدددت مهم برام.  باشددي من پری

 تلف وقت بعد به این از بیا حداقل.  کردیم تلف دکتر مطب و آزمایشددگاها
شت.  کنیم زندگي بیا.  نكنیم شدن باردار ؟ خانوم پریماه منه با گو  هیچ ماش ن

نه وارد زندگیمون به اي خدشددده ته که همین.  میخوام تورو من.  نمیك  داشدد
 . بسه برام باشمت

 . بود شده تر آروم ام گریه
 و خوردن غصه جاي به.  داره احتیاج بهمون اون.  پسرمون.  داریم رو آریا ما -

 . تو و من.  هم با.  باشیم پسرمون کنار میتونیم ناراحتي
 : دوخت چشمام تو و نگاهش

 نداري؟ دوست رو آریا تو -
 . دارم دوستش که معلومه -
 حاال حاال اون.  کردي بزرگش تو.  نداره مادري تو جز به آریا.  مادرشددي تو -

 . مادري االنشم تو.  کن فكر آریا به.  نكن گریه.  داره احتیاج بهت ها
 : گفتم هق هق میون

 ! ترانست ي بچه آریا -
 : گفت و داد بیرون و نفسش

 سددر اون بره خودش نمیكرد ول و اش بچه که بود مادر اگه ؟ کجاسددت ترانه -
 میكشه یدك و مادر اسم فقط اون!  مجدد ازدواج پي!  گذرونیش خوش پي دنیا

 یه و بزنه خالي و خشددك تلفن یه بار یه ماه سدده ، دو که مادریه کدوم وگرنه. 
 نیاد به فقط مگه ؟ اون یا آریایي مادر بیشددتر تو ؟ بپرسددده اش بچه از حالي
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 تو هک عاطفي پیوند!  میكني گریه پاش به پا توام میكنه گریه آریا ؟ آوردنشددده
 . نداره ترانه داري باهاش

 : گفت مهربون و زد پس و اشكام دست پشت با.  کردم نگاهش
 . داریم رو همدیگه هنوزم ما.  نیومده زمین به که آسمون.  نكن گریه -

ستم انداخت پایین و سرش ستش تو و د شتش با.  گرفت د س روي انگ  و تمد
 : گفت وار زمزمه.  کرد نوازش

ضر کي.  ممنونتم و شرمنده هنوزم - شه حا  هکن بزرگ رو دیگه یكي ي بچه می
 ریماهپ میمونم گذشتگیت خود از این ممنون قیامت تا!  وسواس با انقدر اونم ؟
. 

 . نكردم کاري که من نشو لوس -
 : گفت و شد خیره چشمام تو
ستي متوجه خود .  کردي چرا - ستي راحت خیلي.  کردي کاري چه نی  میتون

ندازي بیرون زندگیت از و من و بزني چي همه به پا پشدددت  و کار این ولي ب
 . نكردي

 : گفت خنده با و زد دستم روي اي ب*و*سه
 ؟ آریا دنبال بریم.  بسه بازي هندي دیگه خب -

شكام ست لبم روي لبخندي.  زدم پس و ا ش  وجود ولي بودم ناراحت هنوزم.  ن
 رادین . کردم بسته و باز تائید ي نشونه به و چشمام.  میكرد بهتر و حسم رادین

سم.  افتاد راه به  این دمکر سعي.  نكنم گریه دیگه کردم سعي.  دادم بیرون و نف
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 نمک چالش جا یه.  ذهنم تاریك ي گوشه یه بفرستم آرزوهام ي بقیه مثل هم رو
. 

 نگز و شد پیاده رادین.  پدرام و نیوشا ي خونه دم رسیدیم که نكشید طول زیاد
 اب آریا.  شدددیم وارد جفتمون.  شددد باز در.  گرفتم قرار رادین کنار منم زد و در

 : دوید سمتم به زده ذوق دیدنم
 . اومد ماماني -

ستام شك دوباره.  کردم باز هم از و د شمم تو ا  توي شتاب با آریا.  زد حلقه چ
 آریا.  کشددیدم هام ریه به و تنش عطر.  چسددبوندمش خودم به.  پرید ب*غ*لم

 و صددورتش نرم پوسددت.  کنه جداش ازم نمیتونسددت کسددي.  بود من پسددر
 : گفت و زد آریا به اي ضربه شوخي به رادین.  ب*و*سیدم

 ؟ دیگه چغندره برق بابایي ؟ اومد ماماني فقط سوخته پدر -
 : گفت و برد گردنم توي و سرش آریا

 . خودمه مامان -
 : گفت رادین.  نشست لبم روي لبخند

 ! پسر شازده بگیر تحویل هم مارو میگم ؟ منه مامان گفتم من مگه -
 : گفتم خنده با
 . و ام بچه نكن اذیتش -
 . فروشا آدم براتون دارم باشه ؟ دیگه فروختین مارو عمال -

 : گفت و انداخت نیوشا گردن دور و دستش پدرام
 ! من برادر نمیاي چشم به اصال شما -

 : گفت نیوشا به رو رادین
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 . که میشه آدم کنه ازدواج گفتیم ما ؟ نكردي آدم هنوز و این -
 : گفت و انداخت میكرد نگاهش مظلومانه که پدرام به نگاهي خنده با نیوشا

 ! آقایي این به پسر.  نگو -
 : گفت رادین به رو اي مزه با لحن با پدرام

 . بیاد در چشمت تا -
مه یدیم ه ند گاهم.  رادین خود حتي.  خ ندون که بود پسددرکم به ن  توي خ

 ؟ میخورم و چي ي غصه دیگه دارم رو آریا وقتي.  بود ب*غ*لم
 هشتم فصل

شی روش رو پتو.  شدم بلند.  زد شیرجه تختش توي.  شد اتاق وارد آریا  و دمک
 : گفتم و ب*و*سیدم و پیشونیش

 . پسرم بخوابي خوب -
 : شنیدم و صداش.  گرفتم فاصله تختش از
 ! مامان -
 : گفتم.  چرخیدم سمتش به
 ؟ عزیزم جانم -
 !؟ میاد کي بابا -

 : فتمگ.  بود شده سوال برام خودمم که بود چیزي این.  ریخت پایین هري قلبم
 ؟ میپرسي چرا.  حتما کشیده طول کارش یكم.  عزیزم میاد -

 : گفت و فشرد ب*غ*لش تو رو پتو
 . براش شده تنگ دلم هیچي -
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 : گفتم.  کنم پنهان و نگرانیم کردم سعي.  کردم خاموش و اتاقش چراغ
 . بخوابي خوب -

باره اومدم بیرون اتاق از که همین باره.  رفتم تلفن سددمت به دو باره و دو  و دو
 دیگه.  شددنیدم رو لعنتي صددداي همون بار هر ولي.  گرفتم و شددمارش دوباره
 . . . شد باز نیمه خونه در و چرخید قفل توي کلید که بودم شده کالفه
 ونخ به چشماي و هم تو اخماي با رادین.  رفتم در سمت به و شدم بلند سریع

 : گفتم نگراني با.  ترسیدم.  شد خونه وارد نشسته
 ؟ االن تا بودي کجا.  کرده رد هم 11 ؟ کردي ساعت به نگاه یه -
 تو هک و کتش.  شد خیره بهم ثانیه چند.  گرفت باال و سرش صدام شنیدن با

ستش .  مکرد تعجب.  شد رد کنارم از بهم توجه بي و کرد پر  مبل روي بود د
 رسدد و برداشددت و آب بطري.  رفتم آشددپزخونه تا دنبالش ؟ نمیداد جواب چرا

 : گفتم دوباره کشید
 . هست که لیوان میخوري دهن با چرا -

 ندب نفسش ترسیدم.  کنه مكث اینكه بدون.  نفس یه.  میخورد آب داشت هنوز
 . وقت یه بیاد

 !؟ منه با گوِشت رادین -
شت دهنش روي از رو بطري  ریخت صورتش روي و آب ي مونده باقي و بردا

 : کشیدم کنار و خودم. 
 . کشیدي گند به رو آشپزخونه کل ؟ میكني چیكار -

 رفشددا هم رو و دندوناش.  برگشددت سددمتم به.  کوبید کابینت روي رو بطري
 : گفت و زد روم به پوزخندي.  میداد
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 . کشیدي گند به و زندگیمون که تویي این -
 ؟ بود شده اینجوري امشب چرا ؟ میگفت داشت چي.  کشیدم هم تو و اخمام

 ؟ میكني اینجوري چرا ؟ چته ؟ م*س*تي -
 : بود زده کمرش به و دستاش.  برداشت سمتم به قدم یه
.  میكنم غلطي چه دارم نفهمم و کنم م*س*  که نیسددتم تو قماش از من -

 . دارم فرق تو با.  رادینم من ؟ میفهمي
 ! نمیشم متوجه اصال من ؟ رادین میگي چي میفهمي -
شپزخونه از  الهمچ مبل روي که کتش سمت به.  رفت بیرون سریع قدماي با آ

 تبرگشدد دوباره و برداشددت رو چیزي یه جیبش توي از.  رفت بود افتاده شددده
 به و خودم وحشددت با.  بودم ترسددیده اش زده شددتاب حرکتاي این از.  سددمتم
 روي کرد پرتش عصبانیت با.  بود دستش دي سي یه انگار.  چسبوندم کابینت

 : گفت و میز
 ! میگم چي بفهمي شاید ببین و این.  بیا -

 : گفتم وار زمزمه.  دوختم دي سي به و نگاهم
 ؟ چیه این -
 . اریتهب و بند بي سند!  توئه ِي .گ.ز.ر.ه سند!  نیست چي این بگو ؟ چیه این -
 : داد ادامه فریاد با
 ؟ کردي غلطي چه نمیدوني خود  ؟ چیه این میگي تازه -

 يول باشدده آروم بگم بهش و بگیرم و دسددتاش کردم سددعي بردم جلو و دسددتام
 : گفت و کشید و دستاش
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 . نزن دست من به -
 . نزن داد. . .  خوابه آریا. . .  رادین -
 ؟ دارم حالي چه االن میدوني ؟ کردي چیكار باهام میفهمي ؟ نزنم داد -
 دمبو دیده عصددبي انقدر و رادین که باري آخرین.  میلرزید بدنم تمام ترس از

 دروغام به راجع و چي همه که موقع همون!  نیما و نیلوفر عروسي تو! ؟ بود کي
 ؟ بودم کرده چیكار مگه! ؟ میزد داد االن چرا!  بود فهمیده

 . شد سرازیر ام گونه روي اشكام.  بودم کرده وحشت فریادش صداي از
 . . . میگي چي نمیفهمم من. . .  رادین -
 کرده فرض احمق و من و راه اون به بودي زده و خود  انقدر.  بفهمي نبایدم -

 احمق و من.  کردي چیكارا و بودي کي بیاد یاد  سددخته برا  االن که بودي
 . بودي تر احمق منم از خود  ولي کردي فرض

 . . . رادین -
.  پریماه متنفرم از .  ببینمت نمیخوام اصددال.  بشددنوم نمیخوام و صدددا  -

 ! متنفر
 و در و رفت خواب اتاق سددمت به بود شددده چنگ موهاش توي که دسددتایي با

س افتاد دي سي به نگاهم! ؟ متنفر.  بودم مونده ما .  کوبید هم به محكم  تمد
 آَشدپزخونه از.  کشدیدم پس و دسدتم زده وحشدت ولي کردم دراز سدمتش به و

ستاي.  رفتم خواب اتاق سمت به مطمئن نا قدمایي با.  اومدم بیرون  ونملرز د
.  ودب کرده قفل و در.  نشددد باز.  کشددیدمش پایین و گذاشددتم دسددتگیره روي و

شك شمام تو ا ستم.  زد حلقه چ  ادی ولي.  کنه باز و در بگم.  بزنم صداش خوا
له تادم آخرش ي جم ماي با!  بود متنفر ازم.  اف مت برگشددتم لرزون قد  سدد
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 و تاپم لپ.  برداشددتمش باالخره بود مونده دي سددي روي نگاهم.  آشددپزخونه
شتم شتم توش رو دي سي.  بردا شیدم عمیقي نفس.  گذا  ااجر رو دي سي ک

ست یخ تنم تمام رامین خواب اتاق دیدن با.  کردم شمام.  ب  رت گرد لحظه هر چ
شد شكام.  می ستام لرزش.  تر روون ا شتر د  شب اون ي صحنه به صحنه.  بی
 حمله بهم رامین که شددبي همون.  بودم م*س*  که شددبي همون.  بود کذایي

 ازهت ؟ نبود درگیریامون از اي نشددونه چرا ؟ بود شددده عوض فیلم چرا ولي.  کرد
 هگون روي که اشددكایي با.  بسددتم و تاپ لپ.  قراره چه از جریان بودم فهمیده

 : گفتم هق هق با.  زدم در.  رفتم اتاق سمت به میریخت هام
 . بزنم حرف باها  میخوام.  کن باز و در.  دروغه همش این رادین -

 : زدم در دوباره.  نیومد صدایي هیچ
 . . . میكنم خواهش کن گوش حرفم به.  دروغه اینا کن باور رادین -

 وبارهد و جونم بي دستاي.  دادم تكیه در به و سرم.  نشستم در پاي و خوردم ُسر
 . زدم در به
 . . . رادین -

****** 
شماي با صبح سه سرویس سوار رو آریا کرده پف چ شتم.  کردم مدر  وت برگ
سایل.  خونه سته و شب کل.  میكرد درد سرم.  کردم جمع رو صبحانه و  نتون
 مامچش!  نیست ایران که رامین! ؟ داده رادین به و دي سي این کي.  بخوابم بودم

سوخت شوب دلم تو.  می  اب ولي.  نبود راه به رو حالم که بود روزي چند.  بود آ
 . بودم شده هم بدتر صبح از دیشب اتفاق
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ساس شت راحتم تهوع اح شتم یخچال توي و پنیر ظرف.  نمیذا  ظهلح یه.  گذا
شویي سمت به.  شد بد حالم ست  چي هر.  بود شده چنگ ام معده.  دویدم د
 مايچش به آینه تو و نگاهم.  پاشیدم صورتم به آب آوردم باال بود ام معده توي

شید تیر دلم زیر.  دوختم قرمزم  شدممی اینجوري چرا.  میرفت گیج سرم.  میك
 ثانیه چند و چشمام.  انداختم مبل روي و خودم.  اومدم بیرون دستشویي از ؟

ستم سام.  ب ساس.  بود افتاده شماره به نف  روزي چند.  میكردم نفس تنگي اح
 . بود شده بیشتر صبح امروز ولي داشتم رو حالتها این که میشد

شمام سریع.  اومد اتاق در صداي  گیج سرم.  شدم بلند جا از و کردم باز و چ
 ونبیر اتاق از من از بدتر وضددعي با و آشددفته رادین.  ندادم اهمیتي ولي رفت
 . اومد

 . سالم -
.  بود تنش دیشدددب لباسددداي هنوز.  ننداخت سددمتم به هم نگاهي نیم حتي

 : دویدم تقریبا دنبالش.  رفت در سمت به و کرد تند و قدماش
 . دارم حرف باها  بهم بده گوش رادین -
 . دیدم خودم چشم با و چي همه ؟ داري باهام حرفي چه.  کن بس -
 . نبود دیدي تو که اونجوري چي همه -

 . نمیكرد نگاهم هنوز
 . بده فرصت بهم.  بدم توضیح بذار -

 : کشید هم تو و اخماش
 . میریزه هم به و اعصابم صدا .  کن بس ؟ میگم چي نمیفهمي -
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 رمس.  میكشید تیر دلم زیر.  ریخت ام گونه روي اشكام دوباره.  زد بیرون در از
 . . . دویدم دستشویي سمت به.  کردم تهوع احساس دوباره.  میرفت گیج

***** 
 : داد جواب و گوشیش نیوشا بوق تا دو از بعد

 . نمیكنم قبول پنجشنبه براي رو اي بهانه هیچ بگم االن از -
 فراموش و بدم احسدداس و ناراحتي ي همه و کنم برخورد معمولي کردم سددعي

 : کنم
 . نزدم زنگ اون واسه -
 ؟ خوبي.  سالم -
 ؟ خوبه پدرام ؟ خوبي تو مرسي.  سالم -
 ؟ شده چیزي.  خوبیم آره -
 ؟ بزنم زنگ بهت بشه چیزي باید مگه نه -
 رو ها بیچاره بدبخت ما سددراغ کمتر کردي شددوهر شددما وقتي از واال!  بله -

 . میگیري
 . نیو نشو لوس -
 ؟ حاال شده خبر چه -
 . نیست چیزي -
 . بگو و راستش.  نزدي زنگ هم الكي -
 . بپرسم و حالت میخواستم بابا نه -
 !؟ خونه آوردن تشریف خان رادین باالخره دیشب راستي -
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 : کشید پیش و دیشب حرف خودش که خوب چه
ستورانش دوم ي شعبه کاراي درگیر گفت.  آره - سه.  بوده ر  دهاوم دیر همین وا
 ؟ اومد دیر پدرامم چطور. 
 . اومد همیشه مثل پدرام نه -
 ؟ نزد بهت حرفي.  آها -
 ؟ چي مورد در ؟ حرف -
 . گفتم همینجوري.  هیچي هیچي -
 ؟ شده چیزي پري -
 ؟ مثال بشه چي بابا نه -
 . میزني مشكوك واال نمیدونم -
 . میاد مدرسه از آریا االن.  دیگه برم من نیو.  بابا نه -
 . کن خبرم بزني حرف خواستي.  خب خیلي -
 . نشده چیزي -
 . گفتم کاري محكم واسه -
 . خداحافظ -

 دبای.  رفتم سددمتش به.  موند دي سددي روي دوباره نگاهم.  کردم قطع و تلفن
 روي و دسددتم!  تقلبي فیلم یه اونم!  داده رادین دسددت کي و فیلم این میفهمیدم

شونیم شیدم پی شتر صبح از.  میكرد درد سرم.  ک ش به بار صد از بی  رادین يگو
 . بود مونده جواب بي تماسام بار هر ولي.  بودم زده زنگ

 !؟ االن چرا.  ریخت ام گونه روي اشك هاي قطره.  شدم ولو مبل روي دوباره
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ستام تو و سرم ساژ و هام شقیقه.  گرفتم د  گهدی طرف از.  بودم کالفه.  دادم ما
 . . . نكنه! ؟ بودم شددده اینجوري چرا.  میكرد ترم کالفه تهوع و سددرگیجه این

شمام  باردارم نكنه. . .  شمردم رو روزا.  اومد سرم تو که فكري از.  شد گرد چ
سم در زنگ صداي.  شد خالي قلبم! ؟  براش و در.  بود آریا.  کرد پر  و حوا

 نمیتونسددت مد  همه این از بعد.  باشددم باردار نداشدددت امكان.  کردم باز
 . نداره امكان نه نه.  باشه درست

 : شد وارد آریا
 . ماماني سالم -

 : گفتم بود رفتن کلنجار حال در که ذهني با رفته وا و ُشل
 . سالم -

 : گفت و کرد پر  گوشه یه و اش کوله انداخت بهم دقیقي نگاه آریا
 ؟ داریم چي ناهار.  گشنمه -

 چشددماي روي دسددتي.  بپزم ناهار بود رفته یادم حتي که بودم کالفه انقدر
 : گفتم و کشیدم دردناکم

 . میدم سفارش پیتزا برا  االن -
 : کوبید هم به و دستاش آریا

 . پیتزا جون آخ -
 . بشور دستاتم کن عوض و لباسا  -

ستم چجوري.  رفت اتاقش سمت به آریا شم حامله میتون  كی از بعد اونم ؟ با
 . . . نداشت امكان این.  بودم کشیده درمان از دست که سال
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***** 
 ردخت.  رفتم پذیرش میز سددمت به.  شدددم آزمایشددگاه وارد نامطمئن قدماي با

 : بود نشسته پشتش جووني
 سالم -
 ؟ بفرمایید خانوم سالم -
 . بدم بارداري تست میخوام -

 : گفت و زد من ي بسته یخ صور  به لبخندي
 . لحظه چند بشینید بفرمایید -

ستم صندلي روي.  دادم تكون سر ش شه منفي جوابش کاش.  ن  هبچ کاش.  با
 ! آشوبه زندگیم که االن همین ؟ االن چرا آخه.  نباشه کار در اي

 انقدر.  خونه اومده کي نفهمیدم دیشددب! ؟ بزنم حرف نمیذاشددت رادین چرا
 ردهب خوابم مبل روي قبلش شددب خوابي بي خاطر به که بودم مونده منتظرش

 حمصددب.  بودم شددده اومدنش متوجه قفله دوباره اتاق در دیدم وقتي فقط.  بود
صله شگاه بودم اومده آریا کردن راهي از بعد بالفا  کهسر و سیر مثل دلم.  آزمای
 . میجوشید

 . خانوم -
 : شدم بلند جام از
 ؟ بله -
 . شماست نوبت.  بفرمایید -

***** 
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 سمت به.  اومد نمي صدایي هیچ.  شدم خونه وارد.  چرخوندم قفل تو و کلید
تاق  ادمد بیرون و نفسددم.  نبود رادین از خبري ولي بود باز در.  رفتم خواب ا

شیم شتم و گو  جكتمر بعد و خورد بوق تا دو.  گرفتم و موبایلش ي شماره بردا
 . کرد

 ي شددماره سددریع.  انداختم زمین روي و کیفم.  دادم بیرون کالفه و نفسددم
 . بود خودش مال که م*س*تقیمي تلفن گرفتم و رستوران

 ؟ بله -
 : گفتم سریع.  شد فشرده قلبم.  بود گرفته صداش

 . باها  باید نكن قطع رادین -
 چرا لعنتي.  شددد سددرازیر دوباره اشددكام.  پیچید گوشددم توي بوق صددداي

شت  دکمه.  زمین رو کردم پر  و آوردم در سرم از و شالم ؟ بزنم حرف نمیذا
تاق تو کردم پرتش و آوردمش در تنم از.  کردم باز حرص با و ام مانتو هاي  . ا
شویي سمت دویدم.  اومد سراغم تهوع حالت دوباره.  رفت گیج سرم ست  . د

 لتاحا این میكردم فكر زماني یه چرا ؟ برداره سرم از دست حالتا این میشد کي
 ؟ میدم جون دارم االن چرا پس ؟ باشه شیرین برام باید

 هیجان با!  باشدده رادین شدداید.  دویدم بیرون سددریع.  اومد تلفن زنگ صددداي
 : دادم جواب

 ؟ بله -
 . پریماه سالم -
 . کرد فروکش هیجانم آیالر صداي شنیدن با
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 ؟ خوبي.  آیالر سالم -
 ماشددین نم فردا بگم میخواسددتم.  نمیگیرم و وقتت زیاد پریماه.  برم قربونت -

 . نیار دیگه تو.  نیوشا ي خونه بریم هم با میارم
یا.  فردا دارم کار جا چند من جون آیالر - ید هم رو آر  خودم.  کالس ببرم با

 . مرسي.  میام
 میبینمت اونجا پس.  میام نیلو با من.  هیچي که داري کار اگه خب ؟ جدي -
. 

 . خداحافظ باشه -
! ؟ زندگي سال 5 از بعد ؟ بود ریخته هم به چي همه چرا.  کردم قطع و گوشي

 !؟ بود انصاف این
***** 

صف 1 ساعت شون و شب ن  نمي رادین چرا پس.  بودم شده کالفه.  میداد ن
 باهاش باید شددده جور هر.  نمیداد جواب معمول طبق که گوشددیشددم! ؟ اومد

ست کي تا.  میزدم حرف ست کي تا ؟ نده و جوابم میخوا  ساده کنارم از میخوا
 !؟ بگذره

 نفس تا چند.  شدددم خیز نیم تخت روي.  اومد در شدددن بسددته و باز صددداي
 ضمح به.  اتاق تو بیاد تا کشددید طول یكم.  موندم منتظرش و کشددیدم عمیق
 : دوخت بهم عصبي و نگاهش.  اومدم پایین تخت از شد وارد اینكه

 میكني؟ چیكار اینجا تو -
 !؟ بود شده غریبه برام روز دو این تو انقدر چرا.  آورد درد به و قلبم لحنش

 . بزنم حرف باها  میخوام -



wWw.Roman4u.iR  640 

 

 : گفت و کرد اتاق بیرون به اي اشاره کالفه
 . باش زود.  بیرون برو اتاق از -
 : شدم عصبي گرفتنش ندیده همه این از
 ؟ نمیدي گوش حرفام به چرا ؟ میكني فرار داري چي از -
 : گرفت قرار صورتم نزدیك صورتش برداشت سمتم به قدم یه
یدي هنوز - ها  نمیخوام نفهم مت نمیخوام حتي ؟ بزنم حرف با  چي.  ببین

 ! بیرون.  کني توجیح واسم و کاریا  کثافت نمیخوام ؟ بگي که داري
 : دادم فشار هم رو و دندونام

 . هست منم اتاق اینجا -
 . بیرون میرم من.  نیست مهم.  نرو باشه -

 : مافتاد راه دنبالش.  رفت بیرون اتاق از و زد چنگ تخت روي از و بالشتش
 ؟ میكني باورشون چرا.  الكیه حرف.  دروغه همش اینا -
 . کنم شك نمیتونم خودم چشماي به -
 . شدست دستكاري فیلم این -

 : زد فریاد تقریبا
 فیلم اون مورد در نمیخوام دیگه هیچي!  شددو خفه فقط!  پریماه شددو خفه -

 . کن فرو مغز  تو و این!  هیچي.  بشنوم آشغال
 ؟ شده چي ماماني -

گاهم یا صدددداي.  گرفتم رادین از و ن ند و تنم آر  گ*ن*ا*هي چه اون.  لرزو
 : گفتم لرزون صدایي با ؟ میدید رو ما دعواي باید چرا ؟ داشت
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 . پیشت میام االن منم.  تختت تو برگرد.  ماماني هیچي -
 گره هم وت و دستاش و بود نشسته مبل روي که افتاد رادین به نگاهش تازه انگار
 : گفت و اومد سمتش به خوشحالي با.  بود کرده

 . بود شده تنگ برا  دلم بابایي سالم -
 : گفت عصباني رادین که ب*غ*لش تو بپره خواست

 . بخواب بگیر برو ؟ بیداري چرا تو -
 سددابقه حاال تا.  میخورد تكون بغض از لباش.  شددد میخكوب جاش سددر آریا

نه دعواش رادین نداشدددت ثل منم.  ک یا م  آرومم زندگي.  بودم کرده بغض آر
 !؟ بود شده جنگ میدون به تبدیل چجوري

 . ماماني بخواب بریم بیا -
 اشتد بغض هنوزم.  خوابوندمش تختش توي.  شد کشیده دنبالم اراده بي آریا
 لبخندي با و زدم اش گونه روي اي ب*و*سدده.  گرفت دلم.  نمیكرد گریه ولي

 : گفتم مصنوعي
 ؟ باشه.  نگیریا دل به وقت یه.  بود خسته بابا عزیزم -
شماش تو شك چ  روش رو پتو.  نگفت چیزي.  داد تكون سر.  بود زده حلقه ا

 : گفتم و کشیدم
 . برم خوشگلت چشماي قربون.  ماماني بخواب -

 زا سریع.  کرد باز راه گونم روي اشك اي قطره زمان هم.  شد بسته آریا پلكاي
 رازد روش رادین.  افتاد مبل به نگاهم.  زدم بیرون اتاق از و شدددم بلند کنارش
شیده شماي با.  بود ک  متس به بهش توجه بي.  بود شده خیره سقف به باز چ

 . انداختم تخت روي و خودم و بستم و در.  دویدم اتاق
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****** 
 خوابي کم و گریه خاطر به چشددمام زیر انداختم خودم به نگاهي آینه جلوي
.  نمک بهتر و قیافم آرایش با کردم سددعي.  دادم بیرون و نفسددم.  بود شددده سددیاه
 فكر که نباشددده چیزي اون کنه خدا.  میگرفتم و آزمایشددم جواب باید امروز
 ! کنم بدبخت هم رو دیگه نفر یه وضعیت این تو نمیخواستم.  میكنم
 بلم روي هنوز افتاد رادین به نگاهم.  اومدم بیرون اتاق از و برداشددتم و کیفم

شته هم 8 از ساعت.  بود خواب ست مگه.  بود گذ  بي! ؟ بره کار سر نمیخوا
 : مگفت بود کتاباش کردن جمع مشغول.  رفتم آریا اتاق سمت به بهش توجه

 ؟ ماماني حاضري -
 . بله -
 . میشه دیر کالست بریم بیا -

تاقش از.  داد تكون سددر مدم بیرون ا باره.  او گاهم دو تاد رادین به ن  آروم.  اف
 : آریا اتاق سمت برگشتم دوباره.  بود خوابیده

 . بهم به بده خودکار و کاغذ یه آریا -
 خم تحریرش میز روي.  گرفت سددمتم به خودکاري و کاغذ حرف بدون آریا

 : نوشتم پیغام رادین براي و شدم
شا ي خونه ناهار امروز من -  لطفا.  داره زبان کالس 12 تا 10 آریا.  دعوتم نیو

 . دنبالش برو 12
 . خوندمش دوباره.  انداختم ام نوشته به نگاهي

 ؟ بریم مامان -
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 . عزیزم بریم -
 . رفتم بیرون و برداشتم و سوئیچم.  چسبوندم خونه ورودي در به و کاغذ

 : کردم مرتب رو آریا گردن شال.  کردم پارك آموزشگاه جلوي و ماشین
ست ماماني نكنم سفارش - شگاه تو شد تموم کال  التدنب میاد بابا بمون آموز

 . خیابون تو نیاي! ؟ باشه
 : گفت و داد تكون و سرش معصومانه

 . دنبالم میومدي تو کاش -
 : گفتم و کردم نوازش و لپش

 ؟ پسر گل باشه راحت بابتت از خیالم.  نداره بابا و من برم قربونت -
 : گفت کنان غر غر
 . میاد دیر همیشه بابا -
.  ماماني میاد! ؟ باشدده میرسددونم سددریع و خودم بزن زنگ اومد دیر بابا اگه -

 . نخور غصه
شیني بوق صداي.  بود دودل رفتن براي هنوز داد تكون سر شت از ما  عثبا پ
 : گفتم لب زیر.  بندازم نگاهي آینه تو از شد

 . بزنه بوق من پشت بیاد باید جا همه این.  لعنتي -
 سددمتم به و خودش.  بود اومده کنار خودش با آریا.  دادم حرکتي ماشددین به

 وير لبخندي.  بود عادتش.  بب*و*سددتم تا آوردم پایین و صددورتم منم کشددید
 : گفتم نشست لبم

 . میشه دیر کالست ماماني برو -
 : گفت بلند میبست و در که همینجور.  شد پیاده و کرد باز و در
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 . خداحافظ -
سادم انقدر شگاه وارد کامل تا وای شه آموز سم.  ب  دور و دادم بیرون سنگین و نف

گاه.  زدم  به و مفلش ؟ رسیدیم اینجا به چرا.  شد کشیده سمتش به فكرم ناخودآ
 : شد پخش مالیمي آهنگ.  زدم ماشین ضبط

 پشیموني عاشقي از گریزوني ازم اگه
 نمیخوني چشمام تو از میبیني و اشكام داري

 نتونستم خواستم تورو ندونستم تورو قدر
 میدونستم دنیام تورو ندارم شكایتي تو از

 عاشقونه بگیرم و دستا  بذار دستام به بده فرصتي
 بهونه بي نداري احساسي من به غریبیم هم با ما نگو
 نمیارم طاقت دیگه ندارم دلخوشي تو بي
 ندارم و دار من هستي زندگیم تموم اي

 میگیره آروم نفسام لبامه رو اسمت وقتي
 میگیره دلم من تو بي نیست اي تازه حرف تو بي

 بشه تموم زود که نذار بگو چیزي من عشق
 بشه حروم تو بدون دارم که احساسي نذار

 نگیر ازم و من عشق بكن نوازشم کمي
 بشه ناتموم اینطوري خواستن تورو حس نذار

 عاشقونه بگیرم و دستا  بذار دستام به بده فرصتي
 بهونه بي نداري احساسي من به غریبیم هم با ما نگو
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 ماشددین از و برداشددتم و کیفم.  کردم پارك.  وایسددادم دیدم که پارکي جا اولین
 وارد زم*س*تون سددرماي.  کشددیدم عمیق نفس.  زدم و دزدگیر.  اومدم بیرون

شین از.  شد هام ریه صله ما شگاه سمت به و گرفتم فا  با روها پله.  رفتم آزمای
 میرسددم دیر بودم مطمئن.  بود 10 انداختم سدداعتم به نگاهي.  رفتم باال عجله
 !؟ کنه تحمل و غرغراش داشت حوصله کي اوف.  نیوشا پیش

شیدم نفس تا چند.  رسیدم دوم ي طبقه.  میزد تند قلبم.  شدم نیوشا بیخیال  ک
 . رفتم پذیرش سمت.  شدم وارد و
 . میخواستم و آزمایشم جواب خانوم سالم -
 !؟ اسمتون -
 . فتوحي پریماه. . .  پریماه -
 . باشین داشته تشریف لحظه چند -

 وت از سدریع.  خورد زنگ موبایلم.  میترسدیدم جواب از.  برداشدتم قدم تا چند
 : دادم جواب ناچارا دیدم صفحه روي رو نیوشا اسم.  کشیدمش بیرون کیفم

 ؟ نیو جانم -
 . اومدن همه ؟ پس کجایي -
 نیم ات.  راهم تو من! ناهار گفتي تو! ؟ پزي کله برین میخواین مگه ؟ خبره چه -

 . میرسم دیگه ساعت
 . باشیم هم پیش بیشتر میخوایم -
 . اومدم خب خیلي -
 . منتظرم -

 : اومد آزمایشگاه مسئول صداي لحظه همون
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 ؟ فتوحي خانوم -
 : گفتم مضطرب و برگشتم سمتش به
 ؟ بله -

 : گفت و گرفت سمتم به رو اي برگه
 . آزمایشتون جواب بفرمایید -

 : گفتم و گرفتم دستش از سریع
 . ممنون -
 مونمب پیشددش بیشددتر لحظه چند اگه میترسددیدم.  زدم بیرون آزمایشددگاه در از

 سمت هب بلند قدماي با.  میدادم فشار دستم تو رو برگه هنوز.  بگه بهم و جواب
شین شتم حتي.  شدم سوار و زدم و دزدگیر.  رفتم ما  غزمم ثانیه چند براي نذا
 . شد کنده جا از ماشین.  دادم فشار گاز پدال روي و پام کنه پردازش رو چیزي

.  بود ادهافت صندلي روي کیفم کنار برگه.  انداختم کنارم صندلي به نگاهي نیم
ثار برگه این انگار  شتو رو برگه و کردم باز و کیفم در سددریع.  بود من جرم آ

 اهر طول تمام.  روندم نیوشا ي خونه سمت به و کشیدم عمیقي نفس.  انداختم
 تا شدم وسوسه بارها! ؟ بود چي جوابش یعني.  بود آزمایش جواب پیش فكرم

گاهي نیم ندازم بهش ن گه.  میگرفتم و خودم جلوي ولي.  ب  مبفهم بود قرار ا
 . میفهمیدم دکتر مطب تو بود بهتر

سم شین.  کوچه توي پیچیدم.  دادم بیرون و نف شا ي خونه جلوي و ما  اركپ نیو
 رتمصددو به دسددتي.  بود توش بمب انگار.  رفت کیفم سددمت به دسددتم.  کردم

 و زیپش و برداشتم و کیف.  بود منتظرم نیوشا االن.  میشدم پیاده باید.  کشیدم



 647 طالع ماه

 االن همین باید بود که چي هر.  کشددیدم بیرون و آزمایش ي برگه.  کردم باز
 . بود افتاده جونم به خوره عین نگراني و کنجكاوي.  میفهمیدم

شمام.  کردم باز رو برگه ستم ثانیه چند براي و چ  زمایشآ سربرگ به نگاهي.  ب
 positive ي کلمه دیدن با.  اومد تر پایین نگاهم.  بود زده و سددنم و اسددم کردم

 و دوباره ناباورانه.  نداشددت امكان این.  موندم برگه روي ما .  شدددم مبهو 
سمم چندبار.  خوندمش دوباره شت احتمال.  کردم چك برگه باالي و ا  این ندا

 مگه ؟ حقیقته این خدایا! ؟ باشددم حامله میتونسددتم چجوري.  باشدده من مال
ستم! ؟ ممكنه چیزي همچین شحال باید نمیدون شم خو شكام!  ناراحت یا با  ا

شك.  کرد باز راه گونم روي ستم ؟ ناراحتي یا بود شادي ا  حامله من.  نمیدون
 گرفتم مدست توي و سرم.  شد بیشتر اشكم! ؟ بشم حامله میتونستم من! ؟ بودم

 !؟ وضعیت این تو چرا! ؟ االن چرا خدایا.  بودم ناراحت. 
شبورد توي رو برگه شین دا شتم ما صبي هم و کالفه هم.  بودم کالفه.  گذا .  ع

 : دادم جواب بود نیوشا.  خورد زنگ تلفنم
 . بیام نمیتونم من.  نیو الو -

 : اومد تلفن پشت از فریادش صداي
 . يمیار در بازي مسخره چقدر بیا پریماه ؟ کجایي! ؟ نمیتوني که چي یعني -

 : گفتم کالفه
 . بگذره خوش.  نمیام من نیو -

.  نیسددت خوب حالم فهمید گرفتم صددداي از انگار.  کردم روشددن و ماشددین
 : گفت شد تر مهربون لحنش

 ؟ کجایي االن -
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 : گفتم اومدم بیرون کوچشون از
 . میزنم حرف بعدا باها  -

نداختم صددندلي روي و کردم قطع و گوشددي یا.  ا  چرا! ؟ چیه حكمتت خدا
 !؟ میكني درموندم

ستم.  میچرخیدم خیابونا تو هدف بي شمم.  برم باید کجا نمیدون  کافي هی به چ
 میز یه.  بود پر صددندلیا ي همه.  تو رفتم و کردم پارك و ماشددین.  خورد شدداپ

 هبالفاصددل نشددسددتم و رفتم سددمتش به.  بود خالي شدداپ کافي وسددط درسددت
 : مگفت بندازم منو به نگاهي اینكه بدون.  داد دستم به رو منو و اومد گارسون

 . لطفا قهوه یه -
ستم تو که گوشي به و نگاهم.  شد دور میز از و داد تكون سري گارسون  ودب د
 کردم مكث.  موند اسم یه روي دستم آوردم رو تماسا آخرین لیست.  انداختم

ید اصددال! ؟ میكرد برخوردي چه میگفتم بهش.  بودم دل دو.  ! ؟ میگفتم با
ساس یه.  بودم کالفه شحالي اح  صهغ و غم اون برابر صد ولي بود قلبم ته خو

 . میكرد بیداد وجودم تو
 طعم.  کردم اش مزه مزه و برداشددتمش.  گذاشددت میز روي رو قهوه گارسددون

 نعلبكي روي عاد  حسب بر.  کشیدم سر رو قهوه کامل.  میداد و هام خاطره
 و تماسددام لیسددت دوباره کردم صددبر لحظه چند.  برگردوندمش و گذاشددتمش

باره.  کردم چك  چقدر.  بود گرفته دلم چقدر.  موند اسددم یه روي دسددتم دو
 . کنم صحبت سیر دل یه باهاش داشتم دوست
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شي دوباره شتم میز روي و گو شتم و قهوم فنجون کالفه.  گذا  مهه نگاهم بردا
 : کردم زمزمه خودم براي لب زیر.  کاوید و جاش

 و صاف خطاي.  دادم بیرون و نفسم. . .  صاف و کوتاه خطاي ، مار ، تسبیح -
سبیح ؟ و مار اون یا کنم باور ستم. . .  بچم. . .  ت  مشكم سمت به اراده بي د

فت گاهي خورد زنگ گوشددیم.  گذاشددتم نعلبكي توي و فنجون.  ر  بهش ن
 بود ناشناس ي شماره.  انداختم

 ؟ الو -
 . ماماني -

 : گفتم شدم نگران
 ؟ کجایي ماماني آریا -
 . نیومد بابا آموزشگاهم من -

 : گفتم و شدم بلند جام از.  دادم فشار هم رو و دندونام
 . دلم عزیز میام االن -

 . اومدم بیرون در از و کردم حساب و قهوم پول برداشتم و کیفم
****** 

 بي ! نه یا بگه که خودش با میرفت کلنجار داشت انگار.  کرد دست دست یكم
ست نیو که بود شده چي.  بزنه حرف تا بودم منتظر صبرانه  در هیچي نمیخوا
 !؟ بود شده ساکت امروز انقدر نیو بود شده چي ؟ بگه موردش
 : گفت و کشید عمیقي نفس.  شد تموم رفتنش کلنجار باالخره

 ! برگشته رامین -



wWw.Roman4u.iR  650 

 

سم سا شته ؟ رامین!  بود سردرگمي و بهت بین چیزي اح ستنمیتو!  نه!؟ برگ  ن
شته واقعیت شه دا ساس!  با  ارک اتفاقا این ي همه پس.  پریده رنگم میكردم اح
 فتمگ من من با!  کنه نابود و زندگیم میخواست.  بود رامین مقصر.  بود خودش

: 
 ؟ میدوني کجا از تو. . .  تو -

 : داد بیرون و نفسش
 ! گفت بهم پدرام -
 ؟ پدرام -
 . رسددتوران بود اومده رامین اسددم به پسددري یه پیش شددب چند میگفت آره -

 تو بوده فتهر که پدرام انگار رفته بعدشم بوده رادین دفتر تو ساعتي چند میگفت
ست دیده رادین اتاق ضع میگفت.  کالف سابي دفترشم و .  ودهب ریخته هم به ح

 خبر هیچي از پدرام.  داشدددت چیكار و بود کي پسددره این نفهمیدم میگفت
 درانق رادین چرا نمیفهمم میگفت همش.  نگفته چیزي بهش رادینم.  نداشددت

 بودش انداخته شددك به که چیزي تنها!  بود کي پسددره این.  ریخت هم به یهو
 ! بود رامین همراه

 : گفتم وحشت با
 ؟ بود باهاش کي -

 : گفت و انداخت بهم اي کالفه نگاه نیوشا
 ؟ میكني فكر چي خود  -
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صبي شمام ع ستم و چ ستم.  بود شده خراب سرم رو سقف.  ب !  ودب کي میدون
 : کردم زمزمه. . .  میدونستم

 ! ساناز -
 . توئه دوست که بود یادش.  رو زنه دیده قبال میگفت!  دقیقا -

شمام ستم و چ شتم تحمل ب شتم و درد همه این تحمل.  ندا  دوباره ساناز.  ندا
 !؟ بود احمق انقدر چرا ؟ بود رفته رامین طرف

 ؟ چشه رادین فهمیده پدرام -
 وت به که کرده شددك وسددط این فقط.  نمیگه هیچي رادین میگه.  نفهمیده!  نه -

 . باشه مربوط
 : گفت دوباره.  کردم سكو 

 . نمیریزه هم به انقدر الكي رادین ؟ کرده چیكار رامین ؟ شده چي پري -
 ! نهک قضاوتم اونم نمیخواستم.  بفهمه چیزي نمیخواستم.  کردم سكو  بازم

 ؟ میفته زندگیتون تو اتفاقي چه داره.  پري بزن حرف -
 : زدم فریاد تقریبا.  شدم بلند جام از
 ! اومد سرم چجوري بال این نمیدونم خودمم!  نمیدونم -
 ؟ بالیي چه -
 ! داده رادین به دي سي یه رامین -

 . بود شده دوخته من به مبهو  و ما  نیوشا صور 
 ؟ بود چي دي سي اون تو -
 ! نیو نپرس -
 ! میكنم فكر من که بود چیزي اون نگو -
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 : گفتم کالفه.  برداشتم سریع قدم تا چند
 ! نبود خوبي چیز -
 ؟ بود دي سي اون تو چي.  کردي جونم نصف پري -

 : نیوشا مقابل نشستم دوباره
 ولي بود واقعیت بود توش که چیزایي اون بگم چجوري یعني.  تقلبي فیلم یه -
 . بودن کرده دستكاري و فیلم.  بود شده حذف جاهاییش یه
 ؟ چي یعني.  بزن حرف آدم مثل -
ست رامین پیش سال چند - شتم من. . .  من!  کنه ز.و.ا.ج.  بهم میخوا !  نذا

هاش یا اون از کدوم هیچ ولي.  شددددم درگیر با مه.  نبود توش درگیر  ي ه
 جز به.  بود گذاشددته فیلم اون توي و بود کرده کاري هر. . .  هامون ب*و*سدده

 ! کرده دستكاري و فیلم.  درگیریامون هاي تیكه
 ! مسخرست شوخیشم حرف این پري -
 . بود شوخي کاش -

 : گرفتم دستام تو و سرم کالفه
 ؟ دیده و فیلك این رادین -
 اهامب نه.  شددنیده چي رادین نمیدونم.  گفته بهش چیا دیگه نمیدونم. . .  آره -

ضیح میذاره نه میزنه حرف صال انگار.  افتادم گیر برزخ تو.  بدم تو .  یبینتمنم ا
 . میشم دیوونه دارم

 : گفت ناباورانه نیوشا
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 نگو يهیچ.  میترکه داره سرم ؟ دیده تورو فیلم نشسته رادین.  پري نگو چر  -
. 

 . نیوشا کنم چیكار بگو تو -
 : گفت هم تو اخماي با عصبي و کالفه.  شد بلند جاش از نیوشا

 خودم چقدر یادته ولي.  بزنم و حرف این اینكه از میخوره هم به حالم پري -
.  ابی آسه برو آسه گفتم چقدر.  بكش خط رامین و ساناز دور که ؟ کردم خفه و

قدر مه گفتم چ عدا میكني که کارایي این ي ه قب ب  زا متنفرم پري ؟ داره عوا
.  هميبف نخواسددتي.  بودم گفته قبال بهت رو همه ولي میگم دارم اینارو اینكه

 . میكردي فكر ساعتت چند حال و عشق به فقط و بودي گرفته و گوشا 
گه تو - ید بازم ؟ دادم تاوان کم ؟ میزني و حرف این چرا دی  و کارام تاوان با

 ؟ میدادم
 : گفت و وایساد مقابلم نیوشا

 سال 5.  کني فرار ازش نمیتوني.  گذشتته.  باهاته ابد تا کردي کاري یه وقتي -
 تزندگی چرا پس ؟ تونسددتي ؟ پري هان ؟ کني فرار ازش تونسددتي.  گذشددت
به کردي فكر ؟ شدددده اینجوري  اولش از چرا ؟ شدددد حل چي همه کردي تو

 ؟ نداشتي بر قدم درست
 . میزني رو حرفا همین همیشه.  نیوشا کن بس -
 ! تو واسه داشته تاثیر حرفام این چقدرم -
 ؟ نزني پدرام به حرفي وقت یه -
 بخواي وقت ازش که اینه بكني میتوني که کاري تنها پري ؟ شدددم خل مگه -

 باید تو.  عصددبانیه.  گذاشددته تاثیر روش فیلم اون االن.  بزني حرف بذاره که



wWw.Roman4u.iR  654 

 

 که میفهمیدي انقدر مطمئنم حداقل.  ندار بر سدرش از دسدت.  باشدي صدبور
 . نذاري اون امثال و رامین اختیار تحت و خود 

 ؟ بزنم حرف نذاره اگه -
 : گفت و کرد اخم

 النا.  بیاد کنار خودش با بده فرصددت بهش یكم.  کن رفتار عاقالنه.  میذاره -
شه تر آروم یكم بذار.  میره رژه سرش تو ها صحنه اون.  گرمه  حرف باهاش ب

 . بزن
 : گفت دوباره نیوشا.  دادم تكون سرم

 . برم باید من خب -
 . بمون -
ست.  نباش هیچي نگران.  بهتره برم - شه در ست احمق انقدر رادین.  می  هک نی
 . داره دوست.  بده موضع تغییر چیزا این با
 . نیو اومدي مرسي -

 ههم کنه خدا.  میرفت رژه سرم تو حرفاش مدام.  رفت و کرد خداحافظي نیوشا
 ! شه درست چي

****** 
 . میكرد کجي دهن بهم دستم توي آزمایش ي برگه.  میدادم تكون مدام و پاهام
 مطب توي دیگه زن تا 2 من جز به.  گردوندم مطب دور تا دور و نگرانم نگاه
شون دو هر.  بودن شون.  بودن باردار تا  دبو معلوم.  بود اومده شوهرش با یكی

سابي شقن ح شون نگاه مدل از!  عا شد کردن  هی با دیگه یكي.  فهمید و این می
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 چهب نمیتونست ولي بشینه کنارش میگفت بهش مدام که ساله 4 حدودا ي بچه
شم.  کنه مهار رو ضع اون با خود شه بلند جاش از بود سختش و  براش دلم.  ب

 بارداري و داري بچه سددختیاي تمام!  بود کجا شددوهرش نبود معلوم!  سددوخت
ست مال سر به نگاهي!  زنا .  مافتاد خودم آریاي یاد.  انداختم شیطون ي بچه پ

 . داشت فاصله ازم صندلي تا دو درست مادرش.  نشست لبم روي لیخندي
 ؟ چیه اسمت کوچولو آقا -

 غریبي حالت یه با و کرد نگاهم یكم بود شددده جلب من به اش توجه که پسددر
ستم باالخره.  رفت مادرش کنار ستي! ببینم مادرش صورتش تو و آرامش تون  د

 : گفت و کشید پسرش موهاي به
 ! بگو خاله به و اسمت -
 حنل با و اومد حرف به بچه پسددر.  شددد تر عمیق لبخندم خاله لفظ شددنیدن با

 : گفت شیریني
 . سروش -
 ؟ سالته چند سروش.  قشنگي اسم چه -

شید خجالتي چه! کرد قایم مامانش ب*غ*ل تو و سرش  ات انگار نه انگار!  میك
 هب رو لبخند با مامانش! بود گذاشددته سددرش رو و مطب پیش لحظه چند همین

 : گفت من
 ! سالشه 4 -

 . بود درست حدسم پس
 . شیرینیه پسر خیلي.  براتون کنه حفظش خدا -
 . مرسي -



wWw.Roman4u.iR  656 

 

سر و مادر از و نگاهم شمم دوباره.  گرفتم پ شم ي برگه به چ  اشک.  افتاد آزمای
 داشتهن تردید انقدر میشد کاش.  بیرون برم مطب از و کنم مچاله رو برگه میشد
 . . . کاش!  باشم

 اب حتما.  بود آریا پیش دلم.  بسددتم و چشددمام و دادم تكیه دیوار به و سددرم
 ! بود 6!  خورد ُسر ساعتم روي نگاهم!  بود کرده کالفه رو پریا شیطنتش

 : شنیدم و منشي صداي لحظه همون.  دادم بیرون صدا پر و نفسم
 . شماست نوبت بفرمایید.  فتوحي خانوم -

شكر  با ردکت.  شدم وارد و زدم در به اي تقه.  رفتم دکتر اتاق سمت به و کردم ت
 : برداشت و عینكش و زد لبخندي دیدنم

 !؟ عزیزم چطوري!  پریماه -
 : گفتم و دادم دست.  رفتم سمتش به
 ؟ خوبین شما.  دکتر خانوم خوبم -
 ! طرفا این نمیاي ؟اصال تو کجایي دختر.  شدم بهتر دیدم تورو که االن -
 ! پیشتون هستم که االن -

 : گفت و زد لبخند
 !؟ چیه مشكل ؟ میاد بر دستم از کاري چه -

 دکتر . کشیدم پس سریع و لرزونم دستاي.  گذاشتم مقابلش و آزمایش ي برگه
 تعجب از چشماش یهو.  انداخت بهش نگاهي و برداشت رو برگه حرف بدون

 : گفت و پایین گرفت رو برگه.  شد گرد
 !؟ توئه مال برگه این -
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 : گفتم ترس با.  زدم مصنوعي لبخند
 ! نبود کاش اي -
 شددوهر  با پیش سددال! ؟ نمیخواسددتي و جواب همین تو مگه! ؟ دختر چرا -

 ؟ نگراني چرا حاال.  بودي جواب همین دنبال دقیقا و اومدي
ست بارداري امكان گفتین شما! ؟ ممكنه چیزي همچین مگه دکتر خانوم -  نی
 . . . جواب این پس. 

ستم.  ندادم ادامه و حرفم ستفاده مثبت لفظ از حتي نتون  صورتي اب دکتر!  کنم ا
 : گفت خوشحال

 . کن شكر خدارو.  معجزست یه این عزیزم -
 شددوکه میداد احتمال حتما.  بود نشددده من عمیق ناراحتي متوجه هنوز انگار
 : گفتم لرزون صدایي با! ناراحت هم بودم شوکه هم من ولي!  فقط شدم

 !؟ کنم سقط رو بچه میتونم وقت چند تا -
 ! کرد نگاه بهم باز دهن با دکتر

 !؟ آخه چي براي!؟ میگي چي میفهمي پریماه -
 : گفتم و کردم جمع و نیروم ي همه

 دگیشزن! بیاد دنیا به اگه نمیشه خوشبخت بچه این!  نمیخوام رو بچه این من -
 ! میشه تباه
 . . . آریا زندگي مثل. . .  اون زندگي مثل. . .  خودم زندگي مثل گفتم دلم تو
 !؟ میدونه شوهر  -

 اچر اصددال. . .  لعنتي. . .  ولي!  میگفتم بهش میزد حرف باهام اگه! ؟ شددوهرم
 ! کارام و من به لعنت. . .  من به لعنت ؟ باشه لعنتي اون
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 . نمیدونه نه -
 . بخواد رو بچه اون شاید -
 ! نمیخواد میدونم -
سمت چرا میدوني! ؟ اومده سرتون بالیي چه -  اینكه خاطر به! ؟ یادمه هنوز ا
 به.  میزد موج نگاهتون توي که عشددقي خاطر به.  بودین خوشددبخت زوج یه

 ! نبودی هم کنار بازم داشتین بارداري براي که مشكالتي وجود با اینكه خاطر
 : انداختم پایین و سرم!؟ بدبخت آدم تا دو! ؟ هستیم چي االن! بودیم عاشق

 ؟ کرد سقطش میشه کي تا -
 رو برگه.  کرد مكث لحظه چند و انداخت بهم نگاهي.  کشددید عمیقي نفس
 . کرد قفل هم تو و دستاش و گذاشت میز روي

شي دار بچه دیگه نتوني عمر  آخر تا شاید.  باش عاقل پریماه -  یه دشای.  ب
 ! بخوري حسر  روز

.  خورد سددر گونم روي کنم مهارش میكردم سددعي مد  تمام که اشددكي قطره
 : گفتم و انداختم پایین و سرم

 ! هستم اینا ي همه متوجه.  نداره اشكالي -
 . کرد معاینه اتاق به اي اشاره و کرد پوفي

 ماهشه ندچ بچه اصال ببینیم.  از  کنم سونوگرافي بیام تا شو آماده اونجا برو -
! 

.  ممیگفت بهش باید.  رفتم اتاق سددمت به و شدددم بلند جا از.  دادم تكون سددر
شكام! میگفتم بهش باالخره باید لعنتي  و آوردم رد تنم از و مانتوم.  زدم پس و ا
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 عوض اینجا اصددال.  دوختم اتاق سددقف به و نگاهم.  کشددیدم دراز تخت روي
 . نمیومد یادم! ؟ اینجا اومدم کي بار آخرین.  بود همونطور هنوز.  بود نشده
 سردي ژل.  زدم باال و بلوزم.  بود ساکت.  شد اتاق وارد دکتر بعد لحظه چند

 فشار شكمم روي محكم مخصوص دستگاه با بعد و ریخت شكمم روي ، رو
 نیتورمو به کنم نگاه نمیخواسددتم حتي.  بود مقابلش مونیتور به نگاهش.  داد

 : گفت بود نشسته لبش رو که لبخندي با دکتر لحظه چند از بعد
 . لوبیاست شكل ببین اینجارو -

یا.  بود من ي بچه بچه این  به اینكه بدون! ؟ کنم چیكارش میخواسددتم خدا
 : گفتم و زدم پس ذهنم از رو رویایي افكار کنم فكر تشبیهش

 !؟ ماهشه چند -
 . عزیزم ماهگي یك تو رفتي تازه -
 !؟ کنم سقطش میتونم کي تا -

 : گفت و دوخت بهم و نگاهش دکتر
 !؟ بكني و کار این راغبي واقعا -

 . دادم بیرون و نفسم
 . . . شاید. . .  نمیدونم -

 : گفت و گرفت سمتم به و دستمال ي جعبه.  شد تموم کارش دکتر
 . بیرون بیا کن تمیز و خود  -
 اتاق از پوشددیدم مانتو و کردم پاك و شددكمم سددري سددر.  دادم گوش حرفش به

سته صندلیش روي دکتر.  اومدم بیرون ش سابي و ن ستمن وقتي بود فكر تو ح  ش
 : کرد زدن حرف به شروع
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ستي جدي حد چه تا نمیدونم.  پریماه ببین - ست یه این ولي.  ه شون  ینا.  ن
 ! بكن و فكرا  خوب.  معجزست یه این.  معصومه بچه

 . نیست اي چاره ولي.  میدونم -
 : گفت و کرد پوفي

.  منمید انجام و کار این من ولي.  کني سقط رو بچه میتوني ماهگي سه تا تو -
 کن رفك بیشتر جون دختر ولي.  میكنن و کار این قانوني غیر که هست جاهایي

. 
 کم!  زنده موجود یه!  بچه یه براي ماه 2!  بگیرم تصددمیم که داشددتم وقت ماه 2

 من چقدر!  منه مال کوچیك لوبیاي این!  منه مال بچه این.  مادرشم من! ؟ نبود
 !؟ باشم سخت میتونم چقدر.  باشم سنگ میتونم

 سددمت به.  اومدم بیرون اتاقش از زد حرف باهام حسددابي دکتر اینكه از بعد
 رفتمگ آسمون به و دستام.  وایسادم ماشین کنار.  بود باروني هوا.  رفتم ماشینم

 . میخواست گریه منم دل.  بود باروني هوا مثل منم دل. 
 . اشمب قوي باید.  میگفتم بهش و چي همه باید.  کشیدم صورتم به و دستام
شین سوار سریع سم موهاي.  شدم ما شونیم روي از و خی  توي.  زدم کنار پی

 چي.  دمیلرزی دستم.  انداختم صفحش به نگاهي.  گشتم موبایلم دنبال کیفم
 !؟ میگفتم

 میخواستم چي هر به من! ؟ هستم پریماه که نمیومد یادم چرا.  کردم مكث یكم
 !؟ میترسیدم انقدر چرا! ؟ بودم نگران چرا!  میرسیدم
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 به.  ذاشتمگ گوشم کنار و گوشي.  گرفتم تماس باهاش.  گرفتم تصمیم باالخره
 . بود کرده تار و جلوم تصویر بارون.  شدم خیره مقابلم ي شیشه

 پوسته رادها بي.  میرفت باال منم قلب ضربان میپیچید گوشي توي که بوقي هر
 . . . بده جواب. . .  بده جواب.  میكندم و لبم ي
 ! الو -

 و اومدم خودم به.  داد جواب واقعا! داد جواب.  بسددتم ثانیه چند و چشددمام
 : گفتم سریع

 ! بزنم حرف باها  میخوام -
 . میزنیم حرف هم با خونه میام شب پري -
 ! بزنم حرف باها  میخوام االن من! ؟ خونه میاي کي شب -

صبانیت.  بود جایي انگار ست.  بود صداش تو ع ست نمیتون .  زنهب حرف در
 ! میزد داد حتما بود تنها جایي اگه بودم مطمئن

 . . . شب گفتم پري -
 : پریدم حرفش بین

 ؟ بزنیم حرف نمیذاري چرا ؟ میكني فرار چرا ؟ مهمه برا  زندگیمون اصال -
 . میزنیم حرف بعدا -
 . . . را. . .  کن گوش الو. . .  الو -

 ارز دل ته از و بستم و چشمام.  بود کرده قطع و گوشي.  ماسید دهنم تو اسمش
چه براي.  زندگیم و خودم براي.  زدم یا براي. . .  ام ب یا. . .  آر یاي. . .  آر  آر

 . . . مامان
 ! آریا پیش میرفتم باید.  انداختم کار به و کن پاك برف و کردم روشن و ماشین
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****** 
یا یده آر گاهم هزارم بار براي.  بود خواب عت روي ن ید سدددا .  بود 12.  چرخ

 هبزن حرف باهام میخواد واقعا کردم فكر چرا.  بسددت نقش لبم روي پوزخندي
 ب*غ*لم زیر و بسددتم یخ دسددتاي.  کنه باز سددرش از و من میخواسددت فقط ؟

 ي بچه.  میگفتم بهش رو بچه موضددوع باید.  کردم فكر.  زدم قدم و گذاشددتم
 . بگیرم تصمیم براش سرخود نمیتونستم.  بود اونم

 چند این.  بود افتاده جونم به خوره عین فكري یه.  بود شددده 12:30 سدداعت
س انقدر نظرش به ؟ بود شده فراري چرا ؟ میرفت کجا ساعت این تا شب  تپ

 ؟ میومدم عوضي و
 بي ولي.  بود گرفته درد پاهام بودم زده قدم انقدر.  کشددیدم صددورتم به دسددتي

 آلودگي خواب احسدداس.  میسددوخت چشددمام.  میزدم قدم بازم بهش توجه
.  میزدم حرف باهاش امشددب باید بود طور هر.  کردم مقاومت ولي.  میكردم

 . میكردم روشن و چي همه باید
 چنگ موهام بین دستام.  افتادم مبل روي رمق بي میداد نشون و 1 عدد ساعت

 دايصدد که برم اتاقم سددمت به تا شدددم بلند جام از.  بیاد نبود قرار انگار.  شددد
 ندت قلبم.  بسددت یخ دسددتام دوباره کرد جلب و توجهم قفل توي کلید چرخش

 . میزد تند
شي ته متوجه چرا کردم صورتش به نگاهي.  شد وارد رادین  صورتش رو که ری

 طوالني قهر این.  بود شددده تنگ براش دلم ؟ بودم نشددده بود کرده خوش جا
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یداد عذابم ثل کاش.  م ته م  تو و میكردم پرواز سددمتش به.  بودیم گذشدد
 ! بود مهربون کاش.  میكردم خوش جا ب*غ*لش

 : انداختم پایین و سرم.  افتاد خوردش گره ابروهاي و قرمز چشماي به نگاهم
 . سالم -
 ! علیك -

شید دراز روش.  رفت مبل سمت به.  شدم خیره بهش دوباره  و ساعدش و ک
 بي همه این از.  گرفت دلم.  دادم بیرون و نفسددم.  گذاشددت پیشددونیش روي

ستم! ؟ بود حقم واقعا!  محلي !  من  ِطفلك.  رفت شكمم سمت به اراده بي د
 مبل روي به رو و زدم پس و بغضددم.  بشددم اشددكام ریزش مانع کردم سددعي

 : وایسادم
 . بزنیم حرف امشب بود قرار -

 : کرد زمزمه بعد و کرد مكث یكم
 ؟ گذاشته قراري همچین کي -

ست و گلوم راه لعنتي بغض دوباره  امصد بغض متوجه که طوري وار زمزمه!  ب
 : گفتم نشه

 ؟ نیست یاد . . .  تلفن پاي. . .  گفتي خود  -
 . میاد خوابم!  خستم -
 از اونم.  نداشتم رو سردي همه این طاقت.  خورد ُسر چشمام از اشك قطره یه

 ! بود حرفام ي شنونده همیشه.  بود مهربون باهام همیشه که.  رادین جانب
 ؟ بزنیم حرف کي پس -
 ! نمیدونم -
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 . . . دیدي تو که چیزي اون رادین -
 بانیتعص با نشسته خون به چشماي با و برداشت پیشونیش روي از و ساعدش

 : گفت
 ؟ دیدم کوفتي چه که نیاري یادم انقدر میشه -
 ستینآ با.  دادم تكون و سرم بار چند اراده بي.  برداشتم عقب به قدم یه ترس از

 همه این از حالم.  نكنم گریه دیگه کردم سددعي.  کردم پاك و اشددكام لباسددم
 ! میخورد هم به ضعفم
 : گفت و کشید عمیقي نفس رادین

 ؟ بزني حرف میخواي -
 . دادم تكون تایید ي نشونه به و سرم

 . میزنیم حرف هم با موقع اون.  تعطیله روز سه هفته آخر -
 ؟ آریا جلوي -

 : گفت عصبي و کالفه
 . داري زدن حرف مهلت روز سه اون.  نمیدونم من -

 : گفت و گذاشت پیشونیش روي و ساعدش دوباره.  دادم تكون سر
 . بخوابم میخوام االنم -

شم مزاحم یعني این  رهقط.  بود شده سنگي چقدر.  انداختم پایین و سرم! ؟ ن
شك هاي  کمد توي از.  رفتم اتاقم سمت به.  میومد فرود گونم روي اراده بي ا

 روش رو پتو و دادم بیرون و نفسم.  برگشتم رادین پیش دوباره و برداشتم پتویي
نداختم تاقم تو برگشددتم حرفي هیچ بدون.  ا جدان عذاب احسددداس.  ا  و و
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ساس شت بودن بد اح  هم سال 5 این تو حتي!  بودم بد من.  میكرد ام خفه دا
 . کنم عوض خودم به نسبت و رادین دید بودم نتونسته

****** 
 : گفتم و کردم جا جابه شونم روي و تلفن

 ! بگذره خوش بهت برو.  حرفیه چه این.  دلم عزیز نه -
 : گفت خط پشت از دوباره پریا

 . پیشم بیار رو آریا.  نمیرم -
 . ها میپره دکتر!  من خواهر برس قرار  به برو!  چي دیگه -

 : گفت و خندید معصومانه پریا
 . بیشتر چیزي نه.  هاست بچه دکتر فقط دکتر!  میزنیا حرفایي چه -

 : گفتم و خندیدم
 اسهو کلي دکتر.  عزیزم برو!  ما خواهر پیش گذاشته و دینش و دل حسابي که -

 ! کشیده نقشه امشب
 !؟ میكني چیكار رو آریا تو پس آخه -
 . بهت بگذره خوش.  نكن فكر اونش به تو -
صر تا نظر  اگه ولي! خب خیلي -  هم رو آریا فوقش.  بگو بهم شد عوض ع
 ! میبرم خودم با

 : گفتم و گرفتم دست به و گوشي
ست خبرا این از!  میگم برو - شه میكنیا تعریف برام و چي همه برام بعدا.  نی  با
 ؟

 : گفت و خندید دوباره
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 . خانوم فضول باشه -
 : گفتم لب به لبخند

 . فعال -
 . خداحافظ -

شي ساش.  انداختم آریا تخت روي و گو  توي و کردم جمع روز سه براي و لبا
شتم اش کوله  هس براي که جایي میموند فقط.  بود تكمیل چي همه خب.  گذا
 ! باشه آریا پذیراي روز

ست به تلفن آریا تخت روي.  کردم فكر دوباره ستم د ش  از که پدرام و نیوشا.  ن
 هب نمیشددد رومم!  جاده به بودن زده و بودن کرده اسددتفاده تعطیلي روز سدده این

 شتندا دردسر کافي اندازه به خودشون ي بچه تا سه با.  بندازم رو آرمین و آیالر
 ! میشد اضافه بهشون هم آریا حاال. 

باره  ریاآ که بار یه همون!  نبودن خوبي ي گزینه هم نیما و نیلوفر کردم فكر دو
 کم چهب که بودن داده تنقال  بچه به انقدر!  بود کافي پیشددشددون بودم برده رو

 ! بشه خفه بود مونده
 از باید.  بودم کالفه.  بودن شددده سددوخت هام گزینه ي همه!  کردم فكر دوباره

ستفاده داده بهم که موقعیتي این  یكردیمم صحبت هم با تنهایي باید.  میكردم ا
 ! بود من براي موقعیت بزرگترین شب سه این. 

 ریاآ که بودم نزده و آخر عدد هنوز گرفتم و اش شماره شك با.  برداشتم و تلفن
 : گفت و اومد سمتم به کنترلیش ماشین با
 !؟ خودم با ببرم اینم مامان -
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گاهي.  کردم قطع و تلفن نداختم ماشددینش به ن  حتي هنوز"  گفتم خودم با ا
 !" بري کجا قراره که نیست معلوم

 : گفتم و زدم لبخندي جاش به ولي
 . برا  میذارمش باشه -

 : گفتم که میرفت داشت
 . بگو االن میخواي چي هر ؟ ماماني برداري نمیخواي اي دیگه چیز آریا -
 : گفت و بیرون دوید اتاق از
 . میگم باشه -

باره  تنها ولي ! نبود خوبي راه اینكه با!  بود راه تنها این.  افتاد تلفن به نگاهم دو
 کردم و کار این وقفه بدون و تند تند بار این گرفتم شماره دوباره!  بود ممكن راه
 . نشم پشیمون که
 . . . بددددد تا شش. . .  بوق تا پنج. . .  بوق تا چهار. . .  بوق تا سه

 ؟ بله -
 : گفتم و شدم جدي سریع!  نمیشد باورم!  داد جواب

 . سالم -
 ؟ شده چیزي -

 : گفتم سرد خودش مثل منم و دادم بیرون و نفسم!  نكرد سالمم حتي
 !؟ بزنم زنگ بهت که بشه چیزي باید حتما نه -
 !؟ شده چیزیش آریا!  آره. . .  کنم فكر بذار -

صبي ستش بهانه نباید!  نیارم خودم روي به کردم سعي ولي!  شدم ع  ادممید د
 : گفتم!  کنه خراب و شب سه این ي برنامه که
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.  ااونج ببرم رو آریا نمیتونم نیسددت خونه امشددب پریا!  نشددده چیزیش آریا -
 الرمآی!  میكنه چیكار بچه با که میدوني!  نیسددت امن زیاد جاش نیلوفرم پیش

شا!  کنه تحمل نمیتونه رو دیگه ي زلزله یه.  داره تا سه خودش  درامپ با هم نیو
 ! ببرم کجا باید رو آریا نمیدونم!  سفر رفتن

 
 : گفت سري سر و سریع

 بهت نمم و کني صحبت میخواي گفتي تو.  نیست مربوط من به دیگه ایناش -
صت س میتوني یا!  کني چیكار میخواي رو آریا نمیدونم دیگه!  دادم فر  تیشبفر

 ! میزنیم حرف اون جلوي اینكه یا جا یه
 چه معصددومم طفل ي بچه!  کنم دعوا یا بگم چیزي آریا جلوي نمیخواسددتم
 بي ابروهام! ؟ میدید و مادرش و پدر بحث و جر باید که بود کرده گ*ن*ا*هي

 : گفتم نشنوه آریا که طوري آروم خیلي صداي با.  بود رفته هم تو اراده
 هست توام ي بچه آریا! ؟ میكني لطف بهم داري مشكل این حل براي یعني -
 !؟ نرفته یاد  که و این! 

 : گفت یهو بعد کرد مكث یكم
 ! مامانم پیش ببرش -

 : گفتم پرید باال ابروهام
 ! من از نه میاد خوشش زیاد آریا از نه که میدوني! ؟ مامانت -
 ! اونجا ببرش!  که نمیكشتش!  اشه نوه -
 ! نمیبرمش اونجا که معلومه -
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 که همین!  کردم راهنماییت منم و خواسددتي حل راه تو!  نكن بحث من با -
 ! دارم کار من.  اونجا ببرش گفتم

 ! بزن بهش زنگ یه خود  حداقل!  داري کار همیشه -
 . فعال.  باشه -

 محكم و دندونام.  کرد قطع و گوشددي بدم و خداحافظیش جواب اینكه از قبل
شار هم رو ستم.  دادم ف  گفتم وار زمزمه خودم با.  رفت شكمم روي اراده بي د
 كيطفل! شددي بزرگ و کني رشددد که میكني پیدا اجازه یا میري بین از فردا یا" 

 ! " من ي بچه
 : گفت آریا اومدم بیرون اتاق از.  شدم بلند جام از
 ؟ پریا خاله پیش میرم امشب -

 تداش بور موهاي باباش خالف بر.  کشیدم بورش و خوشگل موهاي به دستي
ست و شماي فقط.  سفید پو شمای همون.  بود رفته پدرش به ایش قهوه چ  يچ

 : گفتم! نمیدونه و قدرش اون االن که کارهایي!  کارها خیلي به کرد وادارم که
 . امشب نیست خونه پریا خاله.  عزیزم نه -
 رهمیگذ خوش بهم کلي پسرا با.  جون آخ ؟ آیالر خاله پیش!؟ میرم کجا پس -
. 

 ! ماماني ي خونه میري!  بري نمیتوني هم اونجا دلم عزیز نه -
 : گفت! داشت هم حق.  شد آویزون اش لوچه و لب

 ! ماماني پیش برم نمیخوام ولي -
 تاب حیاطشددون تو میري.  میخونن کتاب برا .  هسددت هم بابایي! ؟ چرا -

 ! بهت میگذره خوش خیلي.  میكني بازي



wWw.Roman4u.iR  670 

 

 خانوادم دوام خاطر به.  نبود اي چاره ولي.  بود آویزون لوچش و لب هنوزم
 ریاآ که باشده بار یه همین فقط که دادم قول خودم پیش.  میكردم و کار این باید

 . نداره دوست که میكنم کاري به مجبور رو
 : انداختم متن به نگاهي.  اومد در گوشیم اس ام اس صداي

 . اونجا ببرش!  گفتم مامان به -
 : گفتم و میز رو گذاشتم و گوشي بدم جواب اینكه بدون

 ! مامان شو حاضر آریا -
 دب توي که میدونسددتم!  بودم گرفته بدي ي دلشددوره باهاش شدددن رو روبه از

 ! نداشتم اي چاره ولي!  میذاره تموم سنگ رفتاري
صله شون ي فا شین با.  نبود زیاد ما ي خونه تا خون سیدیم اي دقیقه 10 ما .  ر

 تو رو آریا دسددت زدم و زنگ.  رفتم در جلوي.  بشدده پیاده که کردم آریا کمك
 آروم . بود شده زیر به سر و مظلوم چقدر.  انداختم بهش نگاهي.  گرفتم دستم
 : گفتم

 ؟ باشه ها نكني اذیت رو بابایي و ماماني -
 به . بود کرده سددرایت اونم به من نگراني و اسددترس انگار.  داد تكون سددر فقط
 ي ساله چند و چندین خدمتكار خانوم سهیال صداي!  بود ساکت عجیبي طرز

 : پیچید آیفون توي وثوق خانوم
 ؟ بله -
 . آوردم رو آریا.  خانوم سهیال سالم -
 . کنین صبر لحظه چند بله -
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شت و آیفون و گفت و این شت اي دیگه انتظار!  نزد تعارفم حتي!  گذا  اون!  مندا
 ! میگرفت دستور باال از هم خدا بنده

ستم  طي و بزرگ وثوق عمار  کل خانوم سهیال تا کنم صبر خیلي باید میدون
.  ادافت بود در پشددت که کسددي به نگاهم شددد باز در وقتي!  برسدده در به تا کنه

 من عوض در ولي.  کرد سددالم تفاو  بي و سددرد همیشدده مثل خانوم سددهیال
 : گفتم گرفتم سمتش به رو آریا کیف و کردم سالم بهش لب به لبخند

 خواب از قبل نره یادتون لطفا.  وثوق خانوم از کنین خواهي عذر من طرف از -
 ! بزنه و مسواکش آریا
 : گفت و انداخت بهم سردي نگاه

 ! میدن انجام بدونن صالح کاري هر خانوم خود -
 : گفتم دوباره!  کنم حفظ و لبخندم کردم سعي.  دادم فشار هم رو و دندونم

 . کنم آوري یاد خواستم.  میدونم -
ستم از و کیف شه خونه وارد آریا تا کرد تر باز و در و گرفت د  اهينگ یه آریا.  ب

 : گفتم لبخند با کرد من به
 . ماماني برو -

ضوح به و خانوم سهیال پوزخند  نم لفظ خاطر به.  زدم یخ.  دیدم لبش روي و
 ریاآ کوچیك دست خانوم سهیال.  برداشت جلو به قدمي آریا!  بود زده پوزخند

 بست روم محكم و در خانوم سهیال.  کرد خداحافظي آریا گرفت دستش تو رو
 میومدم خونه این دم وقتي همیشدده!  داشددتم عاد  چند هر.  شددكسددت قلبم! 

 ! نمیشد نصیبم شكسته دل یه جز چیزي



wWw.Roman4u.iR  672 

 

 ریدخ باید خب.  کردم فكر یكمي.  رفتم ماشین سمت به و دادم بیرون و نفسم
ضیح یه و عالي شام یه.  میدیدم رو عالي شام یه تدارك.  میكردم  بولق قابل تو

 نشست لبام رو پوزخندي!  میشم مادر دارم من سورپرایز هم بعد!  من طرف از
!  هباشدد زده هیجان زیاد نمیتونه یكي این مقابل در العملش عكس میدونسددتم. 

 منه به مربوط که چیزي هر.  بشددده زده هیجان نمیتونه چیز هیچ مقابل در کال
كار این تا دادم تكون و سددرم!؟ داره حق!  منفوره براش  . بره بیرون ذهنم از اف

شب سابي باید.  بود عجیبي شباي شب سه این!  بود عجیبي شب ام  عيس ح
 دل. . .  و عشددقم دل. . .  و اون دل.  بیارم دسددت به و دلش دوباره تا.  میكردم

 . . . و رادین
شي شیریني وارد سراي که یخچالي به.  شدم فرو  توش لعاب و رنگ خوش د

سر تا چند سفارش.  شدم خیره بود شده چیده  برام تا شدم منتظر و دادم و د
 و دمش ماشین سوار دوباره خریدم دسرامو اینكه از بعد.  بچیننشون جعبه توي

 ونهخ نزدیكاي تقریبا که بزرگي ي مغازه کنار راه سر.  افتادم راه خونه سمت به
سادم بود شین از و وای ست دیگه بار یه.  شدم پیاده ما .  کردم چك و خریدم لی

 و اشتمبرد قرمز لوبیا بسته یه.  کنم درست سبزي قرمه شام امشب میخواستم
 !؟ میخواستم چي دیگه.  کردم فكر یكم.  عماني لیمو بسته یه
 : شنیدم سر پشت از صدایي که بودم دار و گیر همین تو
 ! خانوم پریماه!  به به -

سته ستم از عماني لیمو و لوبیا ي ب سون.  افتاد زمین روي و خورد ُسر د  هب هرا
شتم صدا سمت شخند با رامین.  برگ شگیش نی ساده جلوم همی  مثل . بود وای
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 دیده که پیش سدددال چند از تر بلند موهاش و بود زده اسددپر  تیپ همیشددده
 و دادم قور  و دهنم آب.  بود بسددته کش با سددرش پشددت.  بود شددده بودمش

 . کردم نگاهش ما 
سال - ست پار سال دو شنا ام سمونا رو!  خانوم آ شتیم دنبالتون آ  نزمی رو میگ

 . کردیم پیداتون
 انداخت زمین رو بود خورده ُسر دستم از که هایي بسته و پام جلوي به نگاهي

شون و شد خم.  شت ستم.  اومدم خودم به باالخره.  بردا  و سر زود یا دیر میدون
 االن اینكه انتظار ولي.  میشددم رو به رو باهاش باالخره و میشدده پیدا اش کله

 : گفت و گرفت سمتم به هارو بسته.  نداشتم و ببینمش
 . شما خدمت -

 : گفتم خشم و عصبانیت با بگیرمشون دستش از اینكه بدون
 ؟ میكني غلطي چه اینجا تو -

 : گفت و کشید هم تو و اخماش
 ؟ بزني حرف درست نگرفتي یاد! ؟ چموشي هنوزم -
 ؟ برگشتي چي واسه دیگه.  کردي خواست دلت که غلطي هر -

 : گفت و زد پوزخندي
 . که نكردم کاري!  بابا نه -

 : گفت حرص پرو و شد تر نزدیك بهم
 . برا  دارم هنوز!  مونده کارام ها حاال حاال -

 : گفتم.  نره باال صدام میكردم سعي
 ؟ بودي که قبرستوني همون نمیري چرا ؟ میخواي زندگیم و من جون از چي -
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 ذارمب و کنم خورد رو لقمه این باید حاال.  برداشددتي بزرگ ي لقمه که گفتم -
 . دهنت تو

 و بود شكمم توي که پناهي بي ي بچه یاد.  افتادم کشیدم که زجرایي یاد دوباره
 که صتيفر یاد!  داغونم و ریخته هم به زندگي یاد!  رفتني یا موندنیه نمیدونستم

 : گفتم.  بودم خواسته رادین از
 . میخوره هم به از  حالم -
 ؟ مشكیتم ابروي و چشم عاشق من کردي فكر -
 نمیذاري؟ راحتم چرا ؟ داري چیكار من زندگي تو پس نیستي اگه -

 : گفت باشه آروم میكرد سعي که صدایي با.  بود هم تو اخماش
په پسددراي اون مثل من!  بود هالو رامین که کني فكر نمیخوام -  قال که اي پ

 . بدي و کردنت بازي تاوان باید.  نیستم رفتي و گذاشتي
شمام بود مونده کم شك به چ شینه ا شگي پریماه اون کو.  ب  همه اون کو ؟ همی

 و این رامین کاش.  بودم گرفته فاصددله ام گذشددته از چقدر! ؟ بودن محكم
 ! میداشت بر سرم از دست و میفهمید کاش!  میفهمید

 ! بسمه دیگه.  دادم تاوان -
 . بدي پس تاوان باید ها حاال حاال.  دارین اختیار.  خانوم نه -
شت کنارم از ست پاهام.  گذ ست دلم.  بود شده س شینم زمین کف میخوا  . ب

 غذایي مواد هاي قفسدده بین.  نبود کسددي.  انداختم سددرم پشددت به و نگاهم
 . باشددم شددده رو به رو رامین با پیش لحظه چند نمیشددد باورم.  بودم وایسدداده
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 انتقام اونم . بگیره ازم انتقام بخواد نمیشد باورم.  باشه پست انقدر نمیشد باورم
 ! نمیدونستم خودمم! ؟ چي
 اینكه بدون.  روز سه این اتفاقا  براي هیجانم کل.  بود رفته بین از انرژیم کل

ید ها.  نمیكردم فكر هیچي به.  بودم کالفه.  اومدم بیرون مغازه از کنم خر  تن
 ي خونه آریا که افتاد یادم تازه.  بود خونم آرامش میخواسددتم االن که چیزي
 زبونیاش شددیرین با.  بود آریا حداقل کاش.  اومد در نهادم از آه.  وثوقه خانوم

 . بیاره سرحالم میتونست
شت خونه سكو .  کردم باز و در شه یه و کیفم حال بي.  میخورد و من دا  گو

 از مگه ؟ پریماه کردي اشددتباه و کار کجاي.  نشددسددتم مبل روي و کردم پر 
 از چرا ؟ بدي حالت تو باید و تاوانش حاال که بردي ل*ذ*تي چه گذشددتت

 ، خود .  میسددوزوني و خود  داري ؟ سددداختي جهنم خود  براي کارا 
 . . . آریا ، رادین ، بچت
 دامص که بلند انقدر.  میكردم گریه بلند صداي با.  زد حلقه چشمم توي اشك
 بینهب که نبود کسددي.  نكن گریه بگه بهم که نبود کسددي.  میچرخید خونه توي
 . میكنم گریه

شت چقدر نمیدونم  بي.  بودم شده ها مرده عین ؟ ساعت 2 ؟ ساعت 1.  گذ
 نباید.  شدددم کار مشددغول.  کردم عوض و لباسددام.  شدددم بلند جام از حال

 ستشك و رامین میتونستم من.  بودم رادین زن من.  بشه موفق رامین میذاشتم
 . بدم

ست بیخیال سته یه.  شدم سبزي قرمه کردن در شت ب  و مآورد در فریزر از گو
شغول ست م  رادین خب ولي.  نبود سبزي قرمه خوبي به.  شدم قیمه کردن در
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ست شت دو صله و دقت با.  دا ست و هام زمیني سیب حو  خالل و کندم پو
 زنهب ناخنك ها زمیني سیب به و بیاد تا بود خالي آریا جاي.  کردم سرخ و کردم

 با يتنهای دادم ترجیح ولي.  بپرسم و حالش و بزنم زنگ بهش میخواست دلم. 
 زنگ بخوام رادین از شددب باشدده یادم.  نگیرم تماس رادین مادر و پدر ي خونه
شون بزنه .  میومد رادین دیگه ساعت دو.  بود 6 انداختم ساعت به نگاهي.  به

شتم بود مونده فقط.  بودم کرده رو کارا ي همه تقریبا  دم رنجمب و بیفته جا خور
 اب و موهام.  اومدم بیرون و گرفتم دوش سدریع.  رفتم حموم سدمت به.  بكشده

 باز و موهام.  پوشیدم رنگ همون به اسپرتي شلوار و آبي تاپ و کردم صاف اتو
.  کردم مالیمي آرایش.  بود شددده 7:30.  بود سدداعت به نگاهم.  ریختم دورم
 . رفتم آشپزخونه سمت به و زدم عطر خودم به یكم

ستم رادین منتظر و چیدم و شام میز.  زدم سر غذام به ش  دل.  بود 8 ساعت.  ن
 . بیفته اتفاقي چه قراره نمیدونستم.  نبود دلم توي

.  بود سددخت خیلي انتظار.  بود 8:15 سدداعت.  رفتن کنار 8 روي از ها عقربه
 و ضددبط.  شدددم بلند جام از باالخره.  میخورد چرخ سدداعت روي نگاهم مدام

 آهنگ دادن گوش حداقل.  گذاشددتم توش و آهنگ دي سددي و کردم روشددن
 . بیاره سرحالم بیشتر میتونست

 همین تنها کوتاه رویاي یه بشین کنارم لحظه چند فقط
 ببین مارو آرزوهاي ته شده این من آرزوهاي ته

 آهنگ این به خوبي حس ولي چرا نمیدونسددتم.  کردم بیشددتر و آهنگ صددداي
 . داشتم
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 کن گوش بهم لحظه چند فقط بشین کنارم لحظه چند فقط
 کن فراموش لحظه چند واسه جهان تو من غیر رو احساسي هر

 بگیر من از و دنیام سهم همه عمر یه لحظه چند همین براي
 بگیر من از و آرزوهام همه بساز من با رویارو یه این فقط
 انداختي رویایي چه تو و من کردنت نگاه با فقط کن نگاه

 ساختي برام و زندگي این تو راضیم از  ندارم چي هر به
 لويج رادین دیدم که برم آشپزخونه سمت به خواستم.  شدم بلند ضبط کنار از
 راچ ؟ بود اومده کي.  شد تند قلبم ضربان.  میكنه نگاهم و وایساده ورودي در

شت.  بود بلند ضبط صداي ؟چقدر بودمش ندیده من  ینب.  میكرد ام کالفه دا
 : گفتم آهنگ بلند صداي

 . سالم -
 .شد نزدیك بهم قدم چند.  داد تكون سر

 باختم برا  عمره یه که من به بده زبوني هم فرصت من به
 ساختم از  عمر یك که رو بتي نكن خرابش لحظه چند واسه
 میكنه عوض رو چي لحظه نگو کن فكر من به لحظه چند فقط

 میكنه عوض و زندگیم همه عمر یه براي لحظه چند همین
 جا همه محض سكو .  شد تموم آهنگ.  کرد حلقه اش سینه روي و دستاش

 : گفت جدي رادین.  گرفت رو
 . میكنم گوش!  بگو خب -

 مونده روم خیره نگاهش! ؟ بودم شده هول انقدر چرا.  کردم قفل هم تو و دستام
 . بود
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 ؟ کني عوض و لباسا  نمیخواي -
 : گفت و انداخت مبل روي و خودش

 ! بگو.  کنم گوش میخوام!  نه -
 . . . دیدي که چیزایي اون -

 : دادم ادامه.  نگفت چیزي ولي رفت هم تو اخماش.  کشید عمیق نفس
 . . . نبود میكني فكر که اونجوري یعني. . .  بود دروغ همش -
 ؟ بوده چجوري پسره این با ا  رابطه تو ؟ بود چجوري پس -
 . . . بودیم دوست فقط رامین و من. . .  بود شده دستكاري فیلم اون -

 : گفت پوزخند با و داد تكیه مبل پشتي با و دستاش.  مبل روي داد لم
 ؟ میرفتي دوستا  این ي خونه همیشه.  جالبه ؟ اِ  -

 : داد ادامه داد و عصبانیت با بعد
 اینجوري رو دیگه نفر چند ؟ میكني ب*و*سشون عاشقانه اینجوري همیشه -

 ؟ بودي دوست دیگه نفر چند با ؟ کردي ب*و*س
 ! نبود اونجوري رابطمون رامین و من.  بود الكي فیلم اون -
 : گفت و وایساد روم به رو.  شد بلند جاش از
یاد بیرون دهنت از دروغ کلمه یه اگه خدا به.  بگو و راسددتش پریماه -  من ب

 . تو و میدونم
ست کن باور - سه فیلم این.  میگم را  ؟ هیادت.  دنبالم اومدي که شبیه همون وا

 فرار عوضي اون دست از داشتم.  بود زخم پاهام.  میلرزیدم.  نبود خوب حالم
 . میكردم
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ستش کالفه شتش.  رفت موهاش سمت به د سش صدا پر و کرد بهم و پ  و نف
 : دادم ادامه.  داد بیرون

 بد نیتش کثافت اون.  دکتر بردي و من خود  ؟ بود بد حالم چقدر که یادته -
 . . . میخواست اون. . .  بود

 : سمتم برگشت زده شتاب
 ؟ بود داده رو اجازه این بهش کي -

 ؟ میزد فریاد انقدر چرا.  گذاشتم گوشم روي و دستم
 خوب و شددب اون ؟ کنه درازي دسددت بهت بود داده اجازه بهش کي ؟ هان -

 يپسر این گفتي یادمه!  یادمه خوب دهنت الكل بوي و م*س*تي!  خانوم یادمه
 ؟ یادته.  نمیشناختي رو کنه درازي دست میخواست بهت که

 : زد فریاد تر بلند دوباره.  انداختم پایین و سرم
 !؟ نه یا یادته -
 : طرفم اومد.  برداشتم عقب به قدمي وحشت با
 ؟ نباشه کاري پنهان ؟ نباشه رابطمون تو دروغ دیگه گفتم یادته -

 : گفت فریاد با دوباره
 در راحت باید چرا ؟ میخواد چي من زندگي وسددط خر ي مرتیكه این پس -

 !؟ بزنه حرف من زن کاریاي کثافت مورد
 وردمیخ هم به ازش حالم.  بودم متنفر رامین از.  میلرزید فریاداش از تنم تمام

 ؟ آورد مي سرم رو بال این چرا ؟ میكرد نابودم چرا. 
 ؟ داري قایمكي چیز بازم نبود یاد  ؟ نمیزني حرف چرا ؟ چیه -



wWw.Roman4u.iR  680 

 

ستش شتش تو و بازوم.  کرد دراز سمتم به و د شار و گرفت م  فهخ جیغ.  داد ف
 : نكردم بلند و سرم ولي.  کشیدم اي

 يچ ببین.  میگم چي دارم ببین کن نگام.  خانوم پریماه کن نگاه چشددمام تو -
 . زده آتیشم اینجوري

 بود هزد حلقه چشمش تو اشك.  بود قرمز چشماش.  گرفتم باال ترس با و سرم
 مردممی داشتم.  شد رو و زیر قلبم.  نریزه اش گونه روي اشكاش تا میزد فریاد. 

شماش توي که غمي براي . . .  دادم آزارش من. . .  بودم باعثش من. . .  بود چ
 : گفتم بغض پر صدایي با وار زمزمه انداختم پایین دوباره و سرم

 خوب و رامین.  بودم م*س*  من آره.  بكني موردم در بد فكر نمیخواسددتم -
 هر . کن گوش و من حرف.  نیست حقیقت فیلم اون کن باور ولي.  میشناختم

.  بودم م*س*  من.  اش خونه برد زور به و من اون.  بوده دروغ گفته اون چي
 . . . میره داره کجا نمیفهمیدم

 ؟ میومدي داشتي کجا از -
 : زد داد دوباره ؟ میگفتم چي.  کردم قطع و حرفم

 ؟ میومدي قبرستوني کدوم از میگم ؟ نشنیدي -
 . . . بود مهموني یه -
 ؟ کي مهموني -
 ! بود رامین دوست مهموني کنم فكر. . .  نمیاد یادم -

 خونه توي صداش.  میزد قهقهه!  م*س*  آدماي مثل!  ها دیوونه مثل.  خندید
 از كاش قطره تا دو که خندید انقدر.  دوختم بهش و نگاهم.  ترسیدم.  میپیچید
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شماش ست با.  پایین افتاد چ  كردمی سعي که همینطور.  کرد پاك و صورتش د
 : گفت نخنده تا کنه کنترل و خودش

به - یه.  نیسدددت خوب. . .  نه. . .  نه!  خو  م*ش*ر*و*ب. . .  من زن!  عال
 مهموني!  میبرنش کجا دارن نمیفهمه که میشددده م*س*  انقدر. . .  میخوره

 . خوبه خیلي. . .  میره
 : شدم نزدیك بهش ؟ میخندید انقدر چرا.  بودم نگران

 . . . نخند رادین -
 اش عصددبي حالتاي این به شددده گرد چشددماي با.  میخندید م*س*تانه هنوز
 : بودم شده خیره

 ؟ میخندي انقدر چرا. . .  رادین نخند -
ست.  نداد بهم جوابي ش ستش توي و سرش.  مبل روي ن  گهدی یكم.  گرفت د
 : میومد آرومش هاي خنده صداي ولي.  نمیزد قهقهه.  خندید
 : بود باروني چشمام.  پاش پایین نشستم

ستم پریماه اون وقته خیلي.  شدم عوض من رادین -  چه . ببین و من رادین.  نی
 ! کن نگاهم رادین ؟ هان ؟ زده سر ازم سال چند این تو خطایي
 وايه عصددبانیت با.  میزد نفس نفس. نمیخندید دیگه.  نگرفت باال و سددرش

 : گذاشتم دستش روي بردم جلو و دستم.  میفرستاد بیرون به و هاش ریه
 هم هب تورو و من زندگي میخوان.  الكیه فیلم اون.  بوده گذشته مال اینا رادین -

 . بزنن
 : دوخت چشمام توي و خیسش و قرمز چشماي زد پس عصبي و دستم
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 اچر.  لعنتیت دروغاي و تو.  تویي میریزه هم به داره و زندگیمون که کسددي -
 ؟ خوبه عاقبتش بشه شروع دروغ با که اي رابطه کردم فكر

 . شد بلند جاش از کالفه دوباره
 بهت.  بگي دروغ بهم دادم اجازه خودم.  خودمه تقصددیر.  یهو شدددم احمق -

 . پریماه شكستي و اعتمادم دوباره.  کردم اعتماد
.  ودب شده متورم گردنش رگ.  میزد قرمزي به صورتش.  بود شده تر بم صداش

 : تمگرف قرار مقابلش.  بیاره سرم بالیي عصبانیت زور از بودم آماده لحظه هر
 تورو.  دارم دوسدددت و زندگیم من.  نكن باورش.  دروغه گفته اون چي هر -

 . نمیكنم خیانت.  نكردم خیانت بهت.  دارم دوست
 دوباره ؟ بودم شده انگیز نفر  انقدر.  نمیكرد نگاهمم حتي.  میكردم هق هق
 . میگفتم بهش باید.  افتادم شكمم تو ي بچه یاد
 . . . من رادین -

 : بگم چیزي نذاشت.  اومد حرفم بین
نارو میخواي دیگه بار چند.  پریماه کن بس -  و حقیقت مگه ؟ کني تكرار ای

 مگه.  هدیگ نفر هزار با ، فرهاد با ، اون با ؟ نبودي دوست اون با تو مگه ؟ نگفته
 ؟ هان ؟ نبودي دوست

 بدبخت انقدر چرا ؟ بودن گفته بهش و چي همه پس.  نشددسددتم زمین روي
 ؟ شدم آفریده

 ؟ پریماه میشنوي و صدام -
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 کلید دندوناي بین از گرفت دسددتش توي محكم و ام چونه.  مقابلم شددد خم
 : گفت اش شده

صال - ضي آدم این ا شغال یه هم ساناز!  عو  بودي کاره چه تو!  معنا تمام به آ
 ؟ قبال کردي چیكار ؟ پریماه

 : گفت و داد چونم به تكوني.  کرد بیشتر و دستش فشار
 ! کن نگاه چشمام تو -
 : شدم خیره بهش ترس با
 زندگیت مرد چندمین من ؟ مردم دختر دوسدددت ؟ من زن ؟ هسددتي کي تو -

 ؟ بودم
شتش.  کرد ول و ام چونه ستش کالفه و کرد بهم و پ  دچن.  برد موهاش بین و د

 دمترسددی.  سددمتم برگشددت بلند قدماي با لحظه یه توي بعد کرد مكث لحظه
.  کشددیدم جیغ اختیار بي و گرفتم صددورتم مقابل و دسددتام کردم جمع و خودم

 لگد.  رفت هال وسددط میز سددمت به بیاد من سددمت به اینكه جاي به ولي
 بدي صددداي با.  پایین شددد پر  روش از میوه بزرگ ظرف.  زد بهش محكمي

 ها میوه روي ماتم نگاه.  بود کرده کر و گوشددم رادین فریاد صددداي.  شددكسددت
 سددمت به رادین.  میلرزیدم.  میشدددن پر  خونه اطراف شددتاب با.  بود مونده

ست محكم و در و رفت اتاق ستام.  ب شام روي و د شتم گو ستم.  گذا  نمیخوا
.  شدمنمی بیدار دیگه و میخوابیدم کاش.  نبودم اینجا االن کاش.  بشنوم هیچي
شك ستام.  اومدن هم روي پلكام.  بود کرده تار و دیدم ا  روي از و شدن ُشل د

 . خوردن ُسر گوشام
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 کشددیدم صددورتم روي و دسددتم.  بود 10.  افتاد سدداعت روي اراده بي نگاهم
 . گذاشتم یخچال توي رو غذاها.  رفتم آشپزخونه سمت به.  زدم پس و اشكام

ست پاهام  انيطوف به و شدم ولو مبل روي اراده بي.  میرفت گیج سرم.  بود س
.  بود هشددد دار نبض هام شددقیقه کردم فكر بود افتاده اتفاق پیش دقیقه چند که

 ! بگم بهش چیزي بچه مورد در بودم نتونسته حتي
ست شاید ضیه شاید.  بگم بهش چیزي نبود در  تو باید و شدنم دار بچه ي ق

شتم نگه دلم سم.  میدا ست دلم چقدر.  دادم بیرون کالفه و نف  چهب این میخوا
 . . . زندگي وضع این با ولي.  بمونه برام

****** 
 تكوني.  میكرد درد شد  به بدنم.  بودم آلود خواب هنوز.  کردم باز و چشمام

 اتاق در سددمت به نگاهم.  بود سددردم.  بودم مبل روي هنوز.  دادم خودم به
 از و شدم خشك بدن.  دادم بیرون کالفه و نفسم.  بود بسته هنوز ، شد کشیده

 بود لومج که بازاري آشفته به نگاهم.  بود گرفته درد کمرم.  کردم بلند مبل روي
 روي شدم بلند جام از.  بود شده پر خونه جاي همه میوه و شیشه خورده.  افتاد

 بودم مواظب.  گرفتم دسددتم توي رو شددیشدده بزرگ هاي تیكه شدددم خم زمین
 رفتم متشسدد به احتیاط با.  بود افتاده مبل زیر بزرگ ي تیكه یه.  نبره و دسددتم

 : بود شده مماس باهاش دستم
 ؟ میكني چیكار -
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شتم شه تیز ي لبه به انگ شیده شی ستم. شد ک شیدم پس و د ش و ک  تو و تمانگ
 هشب پشددتم.  نمیكردم نگاهشددم حتي ؟ نبود خواب رادین مگه.  گرفتم دسددتم

 : گفت و اومد تر نزدیك.  بود
 ؟ شد چي -

 به نگاهي . بشنوه و صدام نمیخواستم.  گرفتم گاز و لبم بزنم حرفي اینكه بدون
 : نشست کنارم پا دو روي رادین.  نبود عمیق زیاد انداختم زخمم

 ! ببینم ؟ بریدي -
 سددمت به خواسددتم و شدددم بلند جا از حرفش به توجه بي.  بود هم تو اخماش

شپزخونه ستپاچه و بودم هول.  برم آ صي ترس یه.  د شتم رادین از خا  ساينف دا
 از و تعادلم نگاهش زیر میكردم خدا خدا.  میكشددیدم هم سددر پشددت و عمیق
 : زدم فریاد اراده بي.  رفت فرو پام کف تیزي شي کردم احساس.  ندم دست

 . پام واي -
 : گفت هم تو اخماي همون با.  شد بلند جاش از رادین

 ؟ میكني داري چیكار -
!  یشهم نازل سرم بال چقدر صبحي اول خدایا.  بودم گرفته دستم تو و پام حاال

 نشده وبخ دستم سوزش هنوز.  ببینمش که گرفتم باال و پام نشستم مبل ي لبه
 ! شد اضافه بهش هم پا سوزش حاال بود

 . شده چي ببینم بذار -
 : گفتم سریع

 . نیست چیزي -
 . ببینم بذار -
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شه کنار از رادین ستش تو و پام.  اومد سمتم به و شد رد ها شی  يسع گرفت د
 : گفتم کنم آزاد و پام کردم

 . بشورمش برم کن ولش.  نیست چیزي که گفتم -
 ! ببینم بشین آروم دقیقه دو -

 فتمگ و آوردم در دستش تو از و پام باالخره.  بگیرم فاصله ازش میخواست دلم
: 

 . نشده چیزي ولي.  مرسي -
 و بودم گرفته دسددتم تو و پام من ولي کردم حس خودم روي و اش خیره نگاه

 و ردمآو در بود رفته پام تو که ریزي ي شیشه سالمم دست با.  میكردم نگاهش
 . رفتم دستشویي سمت بخوام ازش کمكي اینكه بدون لنگون لنگ

سهاي صداي شنیدم و اش کالفه نف  تهمتهاش خاطر به.  بودم دلخور ازش.  می
شت باور و حرفام اینكه خاطر به.  شت حق.  ندا شه رنجیده ازم دا  حق ولي با

 تو نگاهي شستم و دستم.  نده گوش حرفام به نداشت حق.  کنه توهین نداشت
 ؟ بود دیده خیانت از  بودي؟ بدي زن سددال پنج مگه.  انداختم خودم به آینه
 بزنم حرف نمیذاشت چرا پس.  دادم بیرون کالفه و نفسم ؟ بود دیده رفتاري بد
 . بود دروغام خاطر به شاید! ؟

.  دمیوم برقي جارو صداي.  اومدم بیرون دستشویي از و شستم و پام و دست
شغول که افتاد رادین به نگاهم شه کردن جمع م  هیچ بدون.  بود ها خورده شی
شتم کنارش از حرفي شپزخونه سمت به و گذ  هشكست و ظرف خودش.  رفتم آ

 ! میكرد جمعش باید خودشم پس.  بود
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 وسدددایل کردم باز و یخچال در.  گذاشددتم گاز روي و کردم آب از پر و کتري
 ريکت آب تا زدم تكیه کابینت به.  چیدم میز روي و آوردم بیرون رو صددبحانه

 شمب رو به رو باهاش نداشتم دوست.  هال تو برم نمیخواست دلم.  بیاد جوش
سي یه.  نبود دلخوري فقط.  شتم هم خجالت مثل ح ستم.  دا  نگاهش نمیتون

 . میكشیدم خجالت چشماش دلخوري از.  کنم
ست و رادین من.  میكردم فكري باید شتم دو ستم.  دا   سو این بذارم نمیخوا

 . بندازه سایه زندگیمون روي ها تفاهم
 نگاهم.  نشستم آشپزخونه صندلي روي و کردم دم چایي اومد جوش کتري آب

 داشدددت االن.  بود خالي ام بچه جاي چقدر.  موند خیره آریا صددندلي روي
كار گاهم ؟ میكرد چی عت روي ن ید سدددا  از هنوز بودم مطمئن.  بود 9 چرخ
 . بشم دلتنگش شد باعث آریا فكر دوباره.  نشده بیدار خوابم
 از خبري دیگه کشددیدم هال توي سددرکي.  رفت خواب اتاق سددمت به رادین

شه خورده  و پاش صداي.  بودن زمین روي پراکنده ها میوه هنوز ولي.  نبود شی
 بینتکا توي از.  شد آشپزخونه وارد حرف بدون.  نشستم جام سر دوباره شنیدم
 براي شدددم بلند جام از.  رفت هال سددمت به دوباره و برداشددت بزرگي ظرف

 . شددد کشددیده سددمتش به نگاهم.  گذاشددتم میز سددر و ریختم چایي جفتمون
 . میریخت ظرف توي رو ها میوه داشت

 . حاضره صبحانه -
 روي.  بود شده اولش روز مثل درست خونه.  گذاشت میز روي رو میوه ظرف

 : گفت و داد لم مبل
 ! نمیخورم -
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ستم شبم بگم خوا  هاي شونه با.  کردم سكو  عوض در ولي نخوردي شام دی
ستم جام سر افتاده ش شتم و چاییم.  ن شت دهنم توي قند دونه یه.  بردا  و مگذا

 و میز چاییم شددن تموم از بعد.  بود شدده کور اشدتهام.  کشدیدم سدر و چاییم
 و بود کرده روشددن و تلویزیون رادین.  اومدم بیرون آشددپزخونه از و کردم جمع

.  تمرف اتاق سددمت به.  نمیبینه هیچي بودم مطمئن.  بود زده زل بهش هدف بي
شیدم دراز روش و کردم مرتب و تخت  باید چجوري.  شدم خیره سقف به.  ک
 دي سي اون فقط موضوع مگه آخه ولي! ؟ الكیه دي سي اون که میكردم ثابت

شب حرفاي یاد! ؟ بود  ودب خبر با هم فرهاد وجود از حتي اون.  افتادم رادین دی
 ! داده رادین خورد به مزخرفاتي چه رامین نمیدونستم حتي. 

 !؟ بود درستي کار!  ساناز پیش میرفتم باید.  افتاد هم روي پلكام
شمام.  آورد بیرون خیال و فكر از و من تلفن زنگ صداي  منتظر کردم باز و چ

صدي همچین انگار ولي بده جواب رادین تا موندم شت ق  تخت از سریع.  ندا
 ویزیونتل به نگاهش هنوز خونسرد و خیال بي افتاد رادین به نگاهم اومدم پایین

 : برداشتم و تلفن.  بود
 ؟ الو -
 . ماماني سالم -
 : گرفتم روحیه آریا صداي شنیدن با
 ؟ خوبي.  برم قربونت سالم -
 ؟ خوبي تو.  آره -
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شنوم و صدا  االن.  عزیزم آره -  خوش ؟ میكني چیكار.  هستم ترم خوب می
 ؟ بهت میگذره
 : شد خوشحال و خندون صداش

 ازيب کلي بعدش.  سواري تاب رفتیم بابایي با دیروز.  خالي جا  مامان آره -
 . خوردیم پیتزا بیرون برد رو ماماني و من بابایي شبم کردیم

 : گفتم پسرم خوشحالي از خوشحال
 ؟ نكردي که شیطوني.  گذشته خوش بهت حسابي پس -
 . بودم خوبي پسر نه -
 . هستي خوبي پسر همیشه مامان میدونم -

 صددداي شدددن کم از و این بود من حرفاي به حواسددش افتاد رادین به نگاهم
 : بزنم حرف آریا با راحت تا اتاق توي بردم و گوشي.  فهمیدم تلویزیون

 ؟ خوردي صبحانه -
 . داد بهم و ام صبحانه ي همه زور به سهیال.  آره -
 ؟ مهربونه باها  ماماني -
 . خوند کتاب برام شب.  آره -

 . نشست لبم روي اراده بي لبخندي
 . بچرخیم باغ تو بریم میخوایم بابایي با.  برم دیگه من مامان -
 . باش خودتم مواظب نكنیا شیطوني پسر گل -
 . خداحافظ.  چشم -

 رفح دقیقه چند.  گرفت دلم.  کرد قطع و فرستاد ب*و*س تلفن پشت از برام
ستم چجوري.  بود نبرده بین از و دلتنگیم باهاش زدن  و نشنبود روز سه میخوا
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.  جاش سددر برگردوندم دوباره و تلفن.  بود گذشددته روز یه تازه! ؟ کنم تحمل
 تا دچن.  رفتم دسددتشددویي سددمت به شددتاب با.  کردم پیدا تهوع حالت دوباره

گاهم.  زدم صددورتم به آب مشدددت یده رنگ صددور  به ن تاد ام پر  دلم.  اف
باره میخواسدددت  از.  نداشددتم و توانش ولي.  بزنم حرف رادین با و برم دو
 نم دیدن با.  بود وایسدداده دسددتشددویي در کنار رادین اومدم بیرون دسددتشددویي

 در کنار.  زد گره هم تو دوباره و اخماش و گرفت خودش به خونسددردي حالت
 : گفت.  میكردم نگاه بهش و بودم وایساده

 . دستشویي برم میخوام بیرون بیا ؟ زده خشكت چرا -
 در کنارش از خراب حالي با و امید نا!  نشددده نگرانم پس.  دادم بیرون و نفسددم

 رازد تخت روي میكردم آلودگي خواب احساس.  اتاق تو برگشتم دوباره و شدم
 . گذاشتم هم روي و پلكام کشیدم
***** 

 عطر براي دلم چقدر.  کشددیدم بو بیشددتر.  پیچید اتاق توي رادین ادکلن بوي
 این تو چقدر میدونسدددت اینكه با بود خسددیس چقدر.  بود شدددده تنگ تنش

.  میكرد دریغ ازم بازم دارم تنش خنك عطر و آغوشددش به احتیاج وضددعیت
 چشددم اتاق تو.  کردم باز زور به داشددت و خواب سددنگیني هنوز که و چشددمام
 وشیدهپ لي شلوار و سفید شر  تي.  بود وایساده اتاق ي آینه مقابل.  گردوندم

 توي . میداد حالت موهاش به داشت.  بود کرده تنش اسپرتشم سفید کت.  بود
سه خودش به میدیدم که بود باري اولین روز چند این سابي و میر .  دهز تیپ ح

 سددمتم به نگاهي نیم آینه توي از.  شدددم خیز نیم تخت روي.  شدددم کنجكاو
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ساد صاف باالخره.  داد ادامه کارش به بهم توجه بدون و انداخت  و کتش.  وای
ست.  رفت ضعف براش دلم.  زد آینه جلوي چرخ یه.  کرد مرتب شتم دو  از دا

 هر واسدده.  ببخشددید بگم و اش شددونه رو بذارم و سددرم کنم ب*غ*لش پشددت
 . گرفتم و خودم جلوي ولي.  باش من مال فقط.  کردم که کاري

 اش صددفحه به نگاهي اومدم بیرون خیال و فكر از گوشددیش زنگ صددداي با
 : داد جواب و انداخت

 ؟ جانم -
 : گفت خندید.  داد گوش یكم

 . اونجام دیگه ساعت نیم تا.  نیستم قول بد -
شام شه من پیش روز سه این نبود قرار مگه.  شد تیز گو ست مگه ؟ با  یمنمیخوا

 توجهم اش خنده صدددداي با ؟ میره داره کجا پس ؟ کنیم حل و مشددكل این
 : شد جلب سمتش دوباره

 . خداحافظ.  اومدم.  بابا حاضرم -
شي  صداي ترین آروم با.  بود لباش روي محوي لبخند هنوزم.  کرد قطع و گو
 : گفتم ممكن

 ؟ میري جایي -
 : گفت بدوزه بهم نگاهي اینكه بدون حال همون تو.  کرد دستش و ساعتش

 . کاریه قراره.  آره -
 ؟ بزنیم حرف هم با روز سه این نبود قرار مگه -

 : گفت و انداخت بهم نگاهي.  رفت هم تو اخماش
 . که بذارم زمین و زندگیم و کار نمیتونم -
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 . میموني خونه روز سه این گفتي خود  ولي -
 ! کار.  دارم کار -

 تمگف آروم لحن با همونطور.  نره باال صدام میكردم سعي.  دادم بیرون و نفسم
: 

 ؟ میشه چي زندگیمون تكلیف پس -
 ؟ بگي جدیدي چیز قراره.  شنیدم کافي ي اندازه به و حرفا  -

شار هم رو و دندونام  همه این.  نیاد بیرون دهنم از نامربوطي حرف تا میدادم ف
مه این ؟ سددردي تاري ه قدر ؟ بدرف خت تحملش چ گاهم!  بود سدد  تو و ن

ماش باره.  دوختم چشدد هاش دو ند.  بودن خورده گره هم تو ابرو ظه چ  لح
 ازم و نگاهش.  گذشددت یكم.  بزنم حرفي بود منتظر انگار.  کردیم سددكو 

 : رفت اتاق در سمت به و گرفت
 ! شده تموم واقعا حرفامون اینكه مثل -
 : دویدم دنبالش.  اومدم پایین تخت از
 . . . رادین -
 ؟ چیه باز -

شكي. . .  لرزوند و تنم سردش لحن دوباره. . .  تلخي دوباره شمام تو که ا  چ
 : دوختم زمین به و چشمام.  زدم پس و بود زده حلقه

 . . . بودم که چیزي هر براي.  کردم گذشته تو که کاري هر براي.  ببخشید -
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 ؟ عقب هب برگردوني و زمان میتوني.  نمیكنه دوا رو دردي تو گفتن ببخشددید -
ندازي زندگیت از و رامین میتوني  اكپ و کردي که کاري هر میتوني ؟ بیرون ب

 ؟ کني
 . . . سكو  و بود سكو  من جواب

 اموشخ انداختي جونم به که آتیشددي چیزا این با.  ببخشددید نگو دیگه پس -
 ! میكنه بدترش فقط.  نمیشه

 وضع من!  نیستم سابق پریماه اون دیگه من ؟ نمیكني اعتماد بهم چرا رادین -
 . الكیه.  دروغه شنیدي و دیدي تو که چیزایي اون.  شدم

 . داد بیرون و نفسش.  گذاشت در ي دستگیره روي و دستش
 . بكشم و خودم میخوام میفتم فیلم اون ي صحنه صحنه یاد که هنوزم -

 . شد نزدیك بهم.  اومد جلوتر.  نزنه داد که میكرد تالش
سیده من جز اي دیگه کس رو لبا این اینكه فكر از -  نای اینكه فكر. . .  ب*و*

 میفهمي. . .  میكنه خوردم. . .  میزنه آتیشددم. . .  کرده لمس دیگه یكي و بدن
 يمیگ داري چي به بفهم.  میخواي عذر داري چي براي بفهم.  بفهم دِ  ؟ پریماه
گذره چي سددرم تو نمیفهمي. . .  دروغ ته ازم و خوش خواب.  می  تو نه.  گرف

 بسددته چشددمام آدم عین خواب وقت نه میكنم غلطي چه دارم میفهمم بیداري
یا بعد.  بفهم اینارو.  میكنه دیوونم داره فكرش.  میشددده  اهر زاري گریه جلوم ب

 اسماحس از ذره یه وقت هر.  کردي درکم وقت هر.  ببخشید بگو بیا بعد.  بنداز
 ! کن تمومش دیگه االن.  بزن حرف موردش در باهام فهمیدي و
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 . دادم شدن جاري ي اجازه اشكم به.  رفت بیرون خونه از سریع و گفت و این
 پریماه بوي و رنگ که چیزي هر از. . .  ام گذشددته از. . .  میومد بدم خودم از

 ! داشت و قدیم
 و تیپ این با اونم ؟ کاري قرار و تعطیل روز.  رفت رادین سددمت ذهنم دوباره

 النا.  دادم بیرون و نفسم ؟ بود زده خودش به اون که عطري این با اونم ؟ قیافه
 بیرون منجالب این از چجوري کن فكر. . .  پریماه نیسددت کردن شددك وقت
 ! بیاي

 . . . نه ولي!  پیشش برم باید!  ساناز
شا ي شماره سریع.  شدم بلند جا از  صداي بوق تا دو از بعد.  گرفتم رو نیو

 : شنیدم و خندونش
 ؟ پریماه جانم -
 : گفتم بود شده دماغي تو گریه خاطر به که صدایي با
 . نیو سالم -

 : رفت بین از خندونش لحن
 ؟ پري شده چیزي -
 ؟ بزني حرف میتوني.  دارم کار  ببین نیو نه نه -
 . بگو.  آره -
 . ساناز پیش برم میخوام -
 ؟ چي براي ؟ ساناز -



 695 طالع ماه

 گیمزند از چي رامین و این ببینم میخوام.  کنم روشددن باهاش و تكلیفم باید -
 . نیو دیگه آوردم کم.  شدم کالفه.  میخوان

 ؟ رسیدي کجا به رادین با -
شون - شته تاثیر روش حرفا صبیه.  گذا  زد یپت االنم.  میكنه فرار ازم دائم.  ع

 . میشم خل دارم ؟ نیو بگم چي.  کاریه قرارم گفت بیرون رفت
شو دیوونه - شفته این تو! ؟ کردي شك رادین به.  ن ست خر انقدرم بازار آ  بره نی

 ! دیگه کس سراغ
 ! ساناز سراغ میرم من نیو -
 . رادین به بده زمان دیگه یكم.  نیست وقتش االن.  نشو دیوونه -
 . میمیرم دارم که شده بد باهام رفتارش انقدر ؟ چقدر دیگه -
ماه -  با.  برو جلو آروم.  باش مطمئن خود  به اول.  باش آروم خانوم پری

 . نباش ضعیف.  آرامش
 . شدم توام مزاحم برو.  نیو باشه -
 . تهران میام االن بخواي.  حرفیه چه این -
 . برسون سالم پدرام به.  بگذره خوش.  دیوونه نه -
 . كنن بدتر این از و وضع.  ساناز سراغ نرو فعال.  گفتم چي نره یاد .  باشه -
 . فعال.  باشه -

 شدممی رامین و ساناز نزدیك اگه.  بود نیوشا با حق شاید.  کردم قطع و گوشي
 . میزدن ضربه بهم بدتر شاید

****** 
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 کاري قرار چه این.  چرخید ساعت روي نگاهم اراده بي.  شد باز آروم خونه در
 نباید.  دادم فشددار هم رو و دندونام ؟ بود کشددیده طول 12 سدداعت تا که بود

 دممیكر عوض رو کاناال مرتب.  دوختم تلویزیون به و نگاهم!  میگفتم هیچي
.  گذاشددت آشددپزخونه اپن روي و سددوئیچش.  میدیدمش چشددم ي گوشدده از. 

 . گذاشت سوئیچش کنار اونم و انداخت موبایلش ي صفحه به نگاهي
 پایین و باال کاناالرو همچنان دسددتپاچه.  انداخت من سددمت به نگاهي نیم

 ! میكنه پخش چي نمیدیدم حتي.  میكردم
 روي فاصددله با.  اومد من طرف به.  کرد آویزون صددندلي به و آورد در و کتش

 تا چند . گرفت دستش توي و سرش.  نشست بودم نشسته که اي نفره سه مبل
 . دوخت تلویزیون به و نگاهش و کشید بلند نفس

سم شم هم نفس اگه میترسیدم.  بودم کرده حبس سینه تو و نف  بلند ارمکن از بك
 ! بره و شه

 . گرفتم سرگیجه.  نگیر کانال انقدر -
سم صداش شنیدن با باالخره شتم میز روي و کنترل.  دادم بیرون و نف  به و گذا

 ! رادین نسنگی نفساي پیش فكرم ولي بود تلویزیون به نگاهم.  زدم تكیه مبل
 ؟ متنفري ازم هنوزم -

 زمزمه لب زیر.  کرد مكث یكم.  داد تكیه مبل به و سددرش بسددت و چشددماش
 : کرد

 ؟ متنفر -
 . بود رخش نیم به نگاهم
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 ! متنفري ازم گفتي خود  -
 : مگرفت و خودم جلوي ولي.  کنم گریه بود مونده کم میگفتم که اي کلمه هر با
 . ندارم هم خوبي حس ولي.  نیستم متنفر -

 و چي همه که.  بزنم حرف باهاش که میگشددتم کلما  دنبال.  کردم سددكو 
 : شنیدم و آرومش صداي.  کنم درست دوباره

 . داغونم.  پریماه ام خسته خیلي -
 ودب متفاو  زدنش حرف لحن چقدر.  بود غمگین صداش چقدر.  گرفت قلبم

 . انداختم پایین و سرم.  بودمش ندیده اینجوري حاال تا. 
 ؟ میكردم فكر چي به داشتم امروز میدوني -

 سددقف روي نامعلوم ي نقطه یه به و بود کرده باز و چشددماش.  کردم نگاهش
 : داد ادامه.  بود شده خیره

 ؟ میاد یاد .  بودم دیده و رامین هم دیگه بار یه اینكه به.  گذشته به -
 : گفتم وار زمزمه

 . یادمه.  آره -
 : گفت و کرد بهم نگاهي.  برداشت مبل روي از و سرش.  کشید عمیق نفس

 بهم و راسددتش هم موقع اون حتي.  کردي فرضددم احمق هم موقع اون حتي -
 ؟ یادته.  دوستاته از یكي دوست گفتي.  نگفتي

 . . . رادین -
 ! بده و من جواب -
 ! گفت اون.  نگفتم من.  یادمه آره -
 . کردي تائیدش.  نكردي رد توام -
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 : گفت دوباره مكث یكم با
 ؟ میره میشه تموم چي همه نمیگم گفتي ؟ بود سر  تو چي موقع اون -

 : کردم زدن حرف به شروع قاطع و محكم.  دوختم چشماش تو و نگاهم
سیدم فقط من.  نكردم فرض احمق تورو من - شته از.  تر  که چیزي از.  ام گذ

ستم فقط من.  نمیكنم افتخار بهش و بودم شقمون نمیخوا ست از و ع .  مبد د
ستم فقط شي کنارم میخوا ستم.  با شم دیگه آدم یه.  شم عوض میخوا  که . با

شته از.  شدم عوض من.  شدم صله آدماش و ام گذ  منگفت اگه.  رادین گرفتم فا
 شمب بهتر آدم یه میخواستم که بود این واسه فقط کردم پنهان رو چیزي اگه. . . 

. 
 اینكه نه.  بشددنوم خود  زبون از که.  بدونم و چي همه که بود من حق این -

 . بفهمم من که بدن هم دست به دست عالم ي همه
.  شدددم خارج درسددت مسددیر از بارها.  کردم زیاد خطا ام گذشددته تو من آره -

 ور ترانه مگه خود  ؟ چي تو.  بودن زندگیم تو دیگه نفر هزار و رامین و فرهاد
 ؟ نداشتي

 : گفت و شد بلند جاش از عصبي.  رفت در کوره از
شون بگو.  نكش خجالت ؟ بودي هم دیگه نفر هزار با که -  کردي چیكارا باها
 ؟ معطلي چرا.  دیگه بگو! 

 ؟ میكردم ترش خراب لحظه هر چرا.  شد بسته اراده بي دهنم
 ! بود اي دیگه چیز منظورم رادین -
 ! فهمیدم و منظور  کامل -
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شتم تحمل دیگه.  رفتم در کوره از یهو.  شدم بلند جام از  ههم این تحمل.  ندا
 ! نداشتم و تفاهم سو  و سردي

سه چیزا اینجور چرا! ؟ بگم میخوام چي نمیفهمي چرا - سه ولي عیبه من وا  وا
 قبولش من و کردي زندگیمون وارد رو آریا وقتي چرا ؟ نداره اشددكالي هیچ تو

 يالك فیلم یه ولي ؟ بودي دیگه زن یه با تو که نشدددد این از حرفي هیچ کردم
 میومدي و میرفتي ترانه با قایمكي وقتي چرا! ؟ کنه رو و زیر و زندگیمون میتونه

 شدم ندارم ساناز و رامین از خبري هیچ ساله 5 که من ولي بودي گ*ن*ا*ه بي
 وقتي هنوز.  نداري اعتماد حرفام به هنوز سدددال 5 از بعد تو! ؟ گ*ن*ا*هكار

 باها  داشددتي انتظار چجوري.  نمیكني باور میدم توضددیح و چي همه برا 
 !؟ بگم بهت و زندگیم درشت و ریز اتفاقاي ي همه و باشم صادق

 ! پریماه بسه -
 : زدم فریاد تر بلند خودش مثل منم.  نترسوندم بار این فریادش صداي

 سددر  تو داره رامین حرفاي!  نكني باور که!  نشددنوي که گرفتي و گوشددا  -
 زنت به و اون حرف!  کارست چي و کیه نیست معلوم که پسري یه! ؟ میچرخه

 اون بد حال ؟ میره رژه داره چشمت جلوي فیلم اون هاي صحنه!  دادي ترجیح
 اومدي وقتي نمیاد یاد  ؟ انداختي بیرون ذهنت از اونارو ؟ چي من شدددب
 !؟ داشتم حالي چه دنبالم

 : گفت حالت همون تو.  برد سرش سمت به و دستاش و کرد بهم و پشتش
 ! پریماه شو خفه -
 بهم خواسددتي چي هر که! ؟ نكنم دفاع خودم از که! ؟ شددم خفه باید چرا -

 مادري پسددر  براي سددال 5! ؟ زنت به! ؟ ه.ز.ر.ه بگي بهم که ؟ بدي نسددبت
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 و ها تیكه سدددال 5.  کنه مادري نمیتونسدددت هم ترانه خود که جوري.  کردم
یدم جون به و مادر  هاي توهین .  تو عشددق به بود گرم پشددتم چون.  خر

 زیر و نيببی فیلم یه که.  نذاشتم کم زندگیم تو هیچي.  داري دوستم میدونستم
 !؟ متنفري ازم بگي بهم و بشنوي کلمه تا چهار ؟ شي رو و
 ! چیه دردم نمیفهمي ، نمیفهمي. . .  دارم حالي چه من نمیفهمي تو -
 بود برم و دور پسر سرم موهاي تعداد به.  آشغالم آدم یه من آره! ؟ چیه درد  -
 . . . من.  داشتن دوستم همه.  بودم خوشحال بودم توجه مورد اینكه از. 
 از . گرفت گر ام گونه.  چرخید راست سمت به سرم.  سوخت ام گونه لحظه یه

 : بود رادین فریاد صداي بدتر اون
 . لعنتي کن بس.  بشنوم و صدا  نمیخوام.  شو خفه میگم بهت -

ستم صبانیت از.  میلرزید تنم تمام.  رفت ام گونه سمت به اراده بي د  از. .  . ع
 و عصددبي.  دوختم چشددماش به و آلودم اشددك نگاه. . .  ترس از. . .  ناراحتي

 از.  یدمترس.  رفتم عقب عقب.  گرفتم فاصله ازش لرزون قدماي با.  بود کالفه
 قدم یه با و من لرزون قدماي تمام.  شد نزدیك بهم.  ترسیدم خشمش همه این

. .  . شددد بیشددتر وحشددتم. . .  کم خیلي.  بود کم فاصددلمون.  کرد جبران بلند
 . میداد فشار هم روي و لباش. . .  بود قرمز چشماش. . .  بود اومده بند زبونم

ساس. .  ضافه بهش هم تهوع کم کم. . .  میكردم سرگیجه اح شد ا  چرا. . .  می
 تمگرف دستم تو و سرم.  نشستم زمین روي و خوردم ُسر ؟ بودم شده اینجوري

 دوباره.  پایین خورد ُسر چشمم ي گوشه از اشك.  اومد هم روي لرزون پلكام
 : شنیدم و عصبانیش صداي
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 ! وایسا شو بلند -
 . وایسادن براي نمیدیدم تواني پاهام تو
 . جلوم وایسا میگم ؟ نشنیدي -
 دستام مچ دور و دستاش ؟ بودم شده اینجوري چرا.  اومد بدم خودم ضعف از

شمام.  کرد بلندم جا از یهو و کرد حلقه سناك اش قیافه.  کردم باز و چ  هشد تر
 . دبو شده دیگه یكي انگار.  نداشت همیشگي رادین به شباهتي هیچ.  بود

 میدم زمان بهت چي هر ؟ میشددي تر شدداخ میكنم رفتار آروم باها  چي هر -
شتر ستي جلوم بی  بالیي!  ارتهانتظ در که روزایي از بترس!  بترس پریماه ؟ وایمی

سمون مرغاي که میارم سر  به ستي من جلوي!  کنن گریه حالت به آ  و وایمی
!  نممیك درستت! ؟ غیرتم بي نظر  به انقدر ؟ میزني حرف قدیمت عشقاي از

 ! کن تماشا و بشین
 چرا!  عقب به برمیگشددت زمان کاش.  میلرزید بدنم هنوز.  کرد ول و دسددتام

شك هاي قطره! ؟ بودم زده رو حرفا این شمم از ا  دز پوزخند.  افتاد مي پایین چ
: 

 ؟ بیاد رحم به دلم که میریزي تمساح اشك -
 : آورد صورتم مقابل و سرش

 ! نیست بمیریا تو اون از دیگه بمیري تو این!  خوندي کور -
صله ازم  هب محكم و در و رفت خواب اتاق سمت به سریع قدماي با گرفت فا
ستم توي و سرم کوبید هم  هشد دیوونه رادین انگار.  میكردم هق هق گرفتم د
 یعني! ؟ زدم بهش رو حرفا این چرا!  داشدددت که معلومه ؟ داشدددت حق!  بود

 !؟ بود الكي تهدیدش! ؟ کنه چیكار میخواست
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 . باشه خواب یه امشب اتفاقاي ي همه کاش.  لرزید سینه تو قلبم
****** 

 نور همه این.  کردم جمع و چشددمم که بود زیاد انقدر.  خورد پلكم پشددت نور
 : شنیدم رو رادین عصبي صداي ؟ بود اومده کجا از
 ؟ خوابیدي گرفتي هنوز.  شو بیدار -

ستم شمم جلوي و د  هب و نگاهم و کردم باز هم از و پلكام سختي به.  گرفتم چ
 سددرم باالي و بود زده کمرش به و دسددتاش هم در اخماي با.  دوختم رادین

 : بود وایساده
 . پاشو -
 ؟ شده چي -
 . پاشو میگم بهت -

 که کشددید تیر کمرم.  شدددم خیز نیم جام سددر! ؟ بود اومده سددرش بالیي چه
 . بود آریا اتاق کف خوابیدن حاصل

 ؟ میخواي چیزي -
 : پام روي کرد پر  و کیفم

 ! سوئیچ و موبایل -
 : گفتم متعجب.  شد گرد چشمام

 ؟ چي -
 ! بده و سوئیچت و موبایل میگم ؟ کري مگه -
 ؟ میخواي چي براي -
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 . نپرس سوال.  گفتم که همین -
 ؟ خوبه حالت -
 ! باش زود.  عالیم -

 دهنم روي و دسددتم.  شدددم تهوع حالت دچار که بود دسددتوري لحنش انقدر
شویي سمت به شدم بلند جام از سرعت به و گرفتم ست  هچ خدایا.  دویدم د
 ارطلبك لحن این.  نمیفهمیدم رادین رفتاراي از هیچي! ؟ میاد سددرم داره بالیي
سه شب تهدیداي وا شویي در به که هایي ضربه صداي! ؟ بود دی ست  و میزد د

 : میشنیدم
 ! بیرون بیا -

ست انگار.  زدم پوزخند ستم اگه!  بود خودم د  ورتمص!  میومدم بیرون که میتون
 تپش برزخي ي چهره با.  اومدم بیرون و کشیدم عمیق نفس تا چند.  زدم آب و

 : کشید خودش سمت به و من و گرفت و دستم مچ.  بود منتظرم در
 . دهب و موبایلت و سوئیچ زود.  بري آبي زیر میتوني کارا این با نكن فكر -

 : کشیدم بیرون دستش توي از و دستم
 !؟ میخواي چي براي بدونم نباید -
 ! بگیرم از  میخوام خودمم خریدم برا  خودم -

 : کرد اضافه و زد پوزخندي
سم - ست پاي دوباره وقت یه میتر سرا  دو شه باز زندگیم به پ  اعتماد بهت!  ب

 ! ندارم
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 زمین روي که و کیفم.  رفتم آریا اتاق سددمت به.  دادم فشددار هم رو و دندونام
 ردمب کیفم توي و دسددتم.  هال سددمت برگشددتم دوباره و برداشددتم بود افتاده

 : گفتم حرص با کوبیدم اش سینه به محكم کشیدم بیرون و موبایلم
 ! موبایل این -

 چنگ روش از و سوئیچ.  رفتم هال وسط میز سمت به.  انداختم زمین و کیف
 : کوبیدم اش سینه به هم رو اون زدم

 ! سوئیچ اینم -
 پوزخندي.  زدم زل خشددمگینش نگاه به و کردم قالب ام سددینه روي و دسددتام

بایلم.  بسدددت نقش لبش روي  لحظه یه توي و کرد جا به جا دسددتش تو و مو
 اونم موبایل حرکت از.  بود سددرم پشددت که دیواري سددمت کرد پر  محكم
 تاداف زمین روي و خورد دیوار به بدي صداي با.  ترسیدم گوشم کنار از درست

 : کردم زمزمه. 
 ! دیوونه -
 : داد جواب پوزخند با
 ! کن تماشا و بشین!  دیدي و کجاش تازه -

 : گفتم قبل از تر بلند
 ! شدي دیوونه تو -

 : گفت و شد نزدیك بهم
 ! کردي دیوونم تو.  عزیزم آره -
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 جیب توي و سددوئیچ.  گفت اش شددده کلید دندوناي بین از و عزیزم ي کلمه
 و نفسم.  ودب تنش بیرون لباساي.  افتاد تیپش به نگاهم تازه.  گذاشت شلوارش

گاهم و دادم بیرون ند کیفم روي چشددمم.  دوختم زمین به و ن  ي برگه.  مو
 برگه نرادی نمیخواست دلم.  شدم دستپاچه.  بود اومده بیرون نصفه تا آزمایشم

 هب توجه بي.  دوختم رادین چشددماي به و چشددمام سددریع.  ببینه و آزمایش ي
ستپاچگي  در حرفي گفتن بدون.  رفت خونه در سمت به شد رد کنارم از من د

 ! رفت و کوبید هم به محكم و
 جواب کاش.  کشددیدم بیرون و آزمایش ي برگه.  رفتم کیفم سددمت به سددریع

مایش چه کاش.  بود منفي آز  هی براي میتونسددتم چجوري!  نبود کار در اي ب
صمیم بود شكمم توي که زنده موجود .  دبو سخت!  موندنش براي ؟ بگیرم ت

 کشددیده و حسددرتش سددالها که بود چیزي.  بود خودم مال کوچیك لوبیاي این
 چرا.  کنم داغون و چي همه داشددتم دوسددت.  بزنم داد میخواسددت دلم.  بودم
 . افتاد دسددتم از آزمایش ي برگه! ؟ بفهموني بهم میخواي چي خدایا! ؟ االن

 . کشیدم فریاد.  کردم گریه دل ته از گذاشتم صورتم روي و دستام
 و آروم زندگي یه لیاقت که! ؟ بفهموني بهم میخواي و چي ؟ االن چرا ؟ چرا -

 تمومش.  ندارم و عذاب همه این طاقت!  کن تمومش فهمیدم باشدده! ؟ ندارم
 گهدی!  کنم حس وجود تمام با و خوشددبختي بار یه بذار!  کنم زندگي بذار!  کن

 ! بكنم و زندگیم بذار.  آوردم کم دیگه!  بسمه
 : دادم پشتم سرد دیوار به و ام تكیه خوردم ُسر

 ببر و من خود . . .  کنم فرار آدماش و دنیا این از میخوام. . .  بمیرم میخوام -
 ! ببر و من فقط!  نمیخوام رو تدریجي مرگ این!  نمیخوام و درد همه این! 
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سام.  افتادم هق هق به  ودممخ.  بود شده نابود زندگیم.  بود افتاده شماره به نف
ید چرا.  بودم شدددده نابود چه این با یا به و گ*ن*ا*ه بي ي ب  ؟ آوردم مي دن

 سدداخته دسددتام با خودم که جهنمي این تو باید چرا ؟ بود چي گ*ن*ا*هش
 زا باید شددده جور هر.  میبردم بین از رو بچه این باید! ؟ میسددوزوندمش بودم

 . میشدم خالص شرش
هام تو تواني.  خورد زنگ خونه تلفن قدر.  نبود زانو  خودش تا خورد زنگ ان
 احسدداس.  بود شددده دار تب چشددمام.  دادم تكیه دیوار به و سددرم.  شددد قطع

ست غذاي بود روز چند.  میكردم ضعف سابي و در  ي برگه! ؟ بودم نخورده ح
 نگاه . رفتم آشپزخونه سمت به خیزان و افتان.  برداشتم زمین روي از و آزمایش

شم مثبت جواب به و آخر ستم تو رو برگه.  انداختم آزمای  ويت و کردم مچاله د
شغال سطل  این.  نمیفهمید بارداریم از چیزي کس هیچ اینجوري.  انداختم آ

!  میرفت بین از هم همونجوري بود اومده صددددا و سددر بي که همینطور بچه
 از.  میكرد کجي دهن بهم پیش شددب دو ي قیمه.  انداختم یخچال تو نگاهي
شیدمش بیرون یخچال  يچ!  خودم حماقت یاد.  افتادم رادین یاد دیدنش با.  ک

 و ذاغ ظرف بین نگاهم نفر  با! ؟ بپزم غذا عشددق با براش که بود شددده باعث
 رادین یاد و من که چیزي هر از میخواسددت دلم. . .  چرخید آشددغال سددطل
 ارانگ.  کردم خالي سطل توي و ظرف محتویا  ي همه.  بگیرم فاصله میندازه
 و دندونام دوباره! ؟ بودم نداده و دیشبش کتك جواب چرا.  بود شده بهتر حسم

شار هم رو  این با که! ؟ چي کرده فكر!  دیوانه. . .  صبحش امروز رفتار.  دادم ف
 ماشددین و بودم بابام ي پرورده ناز دختر کرده فكر! ؟ میگذره سددخت بهم کارا
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صي شتم شخ شین بي حاال! ؟ دا ست لبم روي پوزخندي! ؟ میمیرم ما ش  . ن
 ! نشناخته و پریماه هنوز

.  رفتم گاز سددمت به و برداشددتم مرغ تخم تا دو.  کردم باز و یخچال در دوباره
 توي که مرغي تخم به نگاهي.  گذاشددتم روشددن ي شددعله روي رو تابه ماهي
 : گفتم وار زمزمه انداختم بود دستم

 !؟ بوده خور سري تو و مظلوم انقدر همیشه پریماه کردي فكر -
 هب شده داغ روغن توي.  شكستمش و زدم تابه ماهي ي لبه و مرغ تخم خشم با

 وبارهد دوختم بهش و نگاهم.  برداشددتم و دوم مرغ تخم.  بود افتاده ویلیز جلیز
 : کردم زمزمه

 ! کن نگاه و بشین!  میدم و رفتارا  تك تك جواب -
ستم هم رو دومي سته موبایل به نگاهم!  شك شه که داغونم و شك  دیوار ي گو
 مهم . نبود مهم دیگه چیزا این از کدوم هیچ.  نبود مهم برام.  انداختم بود افتاده

 نم مهم!  میرفت بین از زودي به که بود ام بچه مهم!  شددد نابود که بود زندگیم
 ! نمیشدم تر شكسته این از دیگه که بودم

****** 
.  ودمب افتاده تخت روي حال بي صددبح از.  پیچید خونه تو تلفن زنگ صددداي

 اضددافه بهشددون هم درد کمر بود کم اینا.  بود کرده ام کالفه تهوع و گیجه سددر
شته کار من با میتونه کي!  بود شده شه دا صال ؟ با شت اهمیتي چه ا  يک که دا

 حداقل.  گذاشددتم هم روي و پلكام زنگ صددداي به توجه بي! ؟ خطه پشددت
ساس کمتر اینجوري سته هم صبح حتي.  میكردم تهوع اح  رویينیم بودم نتون

 دمیپیچی خونه توي همچنان تلفن زنگ صداي.  بخورم و بودم کرده درست که



wWw.Roman4u.iR  708 

 

 که.  نتلف سمت میشد سست داشت پاهام.  باشه آریا شاید میگفت حسي یه. 
 طرف یه از ولي.  میداد خوبي حس بهم صدددداشددم حتي.  بدم جواب و برم

 ! من نه!  رادینه ي بچه آریا! ؟ بدم جواب باید چرا میگفتم
 اب!  بود من پسددر.  کردم بزرگش خودم!  منه مال آریا.  نیسددت انصدداف این ولي
 : رفتم تلفن سمت به کردم غلبه افكارم ي همه به فكر این

 ؟ الو -
 . مامان سالم -

 سرمپ.  رفت یادم رفتنام کلنجار کل.  آورد لبم رو و لبخند آریا شیطون صداي
 : داشتم احتیاج بهش حال این با چقدر.  بود زده زنگ بهم

 ؟ خوبي.  مامان عزیز سالم -
 ؟ خوبي تو آره -
 ؟ نمیگذره که بد بهت ؟ میكني چیكارا.  پسرم آره -

 : گفت بود ناراحت و دلخور یكم که لحني با بعد و کرد مكث یكم
 . شده تنگ خیلي برا  دلم -

 . شد رو و زیر قلبم
 . دلم عزیز شده تنگ برا  دلم منم -
 !؟ ببیني و من اینجا نیومدي بابا ، با دیشب چرا پس -

 ؟ میگفت چي آریا.  لرزید قلبم
 !؟ بود اونجا بابایي دیشب! ؟ بابا -
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 مامان پرسیدم ازش.  بده شام بهش گفت سهیال به ماماني.  اینجا اومد.  آره -
ست صباني کجا  حرف باهاش چي هر چون.  کرد قهر باهام کنم فكر.  شد ع

 ؟ زدم بهش بدي حرف من.  نمیداد و جوابم میزدم
! ؟ بود چي آریا گ*ن*ا*ه.  زد حلقه چشمم تو اشك آریا ي معصومانه لحن از

ثل که اون طا من م ید!  بود نكرده خ مه ؟ میسددوخت من آتیش به با  وار زمز
 : گفتم نشه آلودم بغض صداي متوجه که جوري

 ليو مامان بیام باهاش میخواسددتم منم.  بوده خسددته بابا حتما.  دلم عزیز نه -
 . داشتم خونه کار کلي منم.  اومد کار سر از بابا.  نشد

 . ببینمت میخواستم من ولي -
ستم منم - سرکم گل ببینمت میخوا شتم عوض در.  پ س میكردم فكر دا  فردا هوا

 . شي خوشحال که کنم چیكار خونه میاي که شب
 . رفت ذهنش از پیش لحظه چند ناراحتي انگار.  شد خندون صداش

 ؟ بازي شهر بریم -
 ؟ بریم داري دوست -
 ؟ میبریم.  آره -
 . حتما.  عزیزم باشه -
 ؟ میخري برام هم پیتزا -
 . برا  میگیرم بخواي چي هر پسر گل آره -
 . بشه فردا زودتر کاش -

 ریاآ االن میتونسددتم کاش.  خندیدم بار اولین براي روز چند این توي.  خندیدم
 فراموش و ناراحتیم حضددورش با حداقل میشددد کاش.  بگیرم ب*غ*لم تو رو
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 نرادی پسر که داشت اهمیتي چه.  نبود خودم پسر که داشت اهمیتي چه.  کنم
ست.  میكرد توهین راحت که رادیني.  بود شك  دبو این مهم.  میكرد داغون.  می
 . میموند من مال هم همیشه.  بود من مال آریا که

****** 
 عتسا چند نمیدونستم حتي.  بودم افتاده تخت روي رمق بي و سست هنوزم

 اشتمد نشستن توان نه.  بودم حال بي.  میكردم آلودگي خواب احساس!  گذشته
 از جدا.  میكرد ام کالفه گیجه سددر میكشددیدم دراز هم وقتي.  رفتن راه جون نه

شتر دردم کمر.  میومد سراغم گاه بي و گاه که تهوعي حالت  مک.  بود شده بی
 !؟ چي براي درد همه این.  مینداختم وحشت به داشت کم

شنیدم هال از رو صداهایي شته رادین حتما.  می شتر رو پتو.  بود برگ  دور هب بی
یدم خودم ما احسددداس.  پیچ گار.  میكردم سددر باط احسددداس این ان  ارت

یه چند براي و پلكام.  داشدددت رادین اومدن با م*س*تقیمي  اب.  کردم باز ثان
 يرو اعداد خوندن ي اجازه اتاق تاریك فضاي ولي.  گشتم ساعت دنبال چشم

 . نمیداد بهم و ساعت
 و ادینر کردم آرزو مد  این توي بار اولین براي.  بسددتم و پلكام دوباره بیخیال

 انقدر!  بود بد حالم انقدر که امشددب مخصددوصددا!  امشددب نه حداقل.  نبینم
 . نداشددتم رو دعوا و تنش ي حوصددله.  باشددم تنها داشددتم احتیاج!  بودم داغون
 ! میشه دعوا حتما بینمون ببینم و رادین اگه که میدونستم خوب

 بودم هکرد پیدا که بود حالي چه این.  میكشید تیر کمرم.  میشد منقبض شكمم
 لباسددا کمد سددمت به کنه روشددن و چراغ اینكه بدون.  شددد اتاق وارد رادین! ؟
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شمم.  رفت سش.  بود کرده عاد  تاریكي به چ  و پوشید شلوار.  آورد در و لبا
شش.  اومد تخت سمت به کنه تنش بلوز اینكه بدون شت و بال  تاقا از و بردا
 تخت هی توي باهام نبود حاضر حتي.  دادم بیرون عصبي و نفسم.  رفت بیرون

 قعمی نفس تا چند.  کشددید تیر کمرم.  شددد منقبض شددكمم دوباره ؟ بخوابه
 حصب از.  بودم شده طاقت بي! ؟ داشت بارداري به ربط درد کمر این.  کشیدم
.  بستم و پلكام.  خوابیدم باز طاق.  بود شده بیشتر االن.  میكشیدم درد داشتم

شت بدتر درد.  شد منقبض شكمم.  نكن توجه درد به.  پریماه بخواب  از.  برگ
 باید.  ودب شده صبح از بدتر.  رفتم راه یكم اتاق توي.  شدم بلند سختي به جام

سادن طاقت.  شد خم کمرم! ؟ شب وقت این میكردم چیكار شتم وای  لبه.  ندا
 مشددغول که میشددد سدداعتي یك.  انداختم سدداعت به نگاه.  نشددسددتم تخت ي

سادم پام روي سختي به.  بودم خودم با رفتن کلنجار .  فتمر بیرون اتاق از.  وای
.  ودب خوابیده روش راحت خیال با رادین.  افتاد هال توي راحتي مبل به نگاهم

 بود ونج بي و سست قدمام.  رفتم دستشویي سمت به.  گرفتم دندون به و لبم
 شد سفید رنگم خون هاي لكه دیدن با.  داشت ادامه شكمم انقباضا  هنوزم. 
 از سریع.  کردم فراموش و کمرم درد. . .  اومده سرش بالیي نكنه. . .  ام بچه. 

 روي که رادین سدداعد روي و بسددتم یخ دسددتاي.  اومدم بیرون دسددتشددویي
 : گفتم لرزون صدایي با.  گذاشتم بود پیشونیش

 . . . رادین. . .  رادین -
 دادم تكونش دوباره هراسون.  کرد غلیظي اخم خواب تو.  داد تكون و ساعدش

: 
 . . . رادین. . .  شو بیدار خدا تورو رادین -
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 بیاد ام بچه سر بالیي اگه.  میریختم اشك اراده بي.  گرفتم دهنم جلوي و دستم
 چهره دیدن با.  کرد باز آلود خواب و چشماش رادین! ؟ بدمش دست از اگه! ؟

 : شد بلند جا از یهو هراسونم ي
 ؟ شده چي ؟ چیه -
 . بده حالم من رادین -

 : گفت هم تو اخماي همون با و کشید عمیقي نفس
 ! َاه! ؟ بخوابم نمیذاري شبم!  شده طوریش کسي کردم فكر -
 : گفتم گریه با
 . . . پاشو.  بیمارستان بریم باید. . .  رادین. . .  پاشو -

.  شددد بلند جاش از.  شددد گرد چشددماش.  کاوید و صددورتم تر دقیق نگاهش
 : وایساد جلوم دستپاچه

 ؟ شده چي -
 . بدو.  درد از میمیرم دارم -

 : کردم تكرار خودم با وار زمزمه
 . . . کن کمكم خدایا ؟ چي بشه چیزیش اگه -

 : گفت هراسون و کالفه نمیفهمید من حرفاي از هیچي که رادین
 ؟ میزني حرف چي از ؟ بشه چیزیش کي -

 : گفتم فریاد با.  بستم درد از و چشمام
 . نپرس سوال انقدر شو حاضر برو -
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 رفت اتاق سددمت به سددرعت به رادین.  افتادم مبل روي و شدددد خم زانوهام
ساش شید و لبا شت با.  بود آورده برام منم شال و مانتو.  پو ضعي از وح  هک و

 : گفت و شد خم پام جلوي بودم کرده پیدا
 ؟ میتوني.  بپوش پاشو -
 نه ي نشونه به و سرم و کردم نگاه بهش بود زده حلقه توش اشك که چشمایي با

 اخماي همون با.  سرم روي و شال و انداخت دوشم روي رو مانتو.  دادم تكون
 دش منقبض شكمم بدتر جایي جابه از.  کرد ب*غ*لم آشفته اي قیافه و هم در
 روي چجوري و رسیدیم رادین ماشین به چجوري نفهمیدم.  بستم و چشمام. 

 کرد متوقف و ماشین رادین که اومدم خودم به وقتي فقط.  نشستم جلو صندلي
 . میزدم چنگ لباسش به درد از.  کرد ب*غ*لم دوباره و
 . کنه کمك یكي.  میره دست از داره زنم -

 و قلبم رادین مكرر فریادهاي صدددداي طرفي از.  میشددنیدم همهمه صدددداي
 : کردم زمزمه لب زیر.  گذاشتن تخت روي و من.  میلرزوند

 . . . رادین -
 به سریع.  داد تشخصي ها همهمه اون بین و ضعیفم صداي چجوري نمیدونم

 : برداشت قدم تختم کنار و اومد سمتم
 ؟ میخواي چیزي ؟ پریماه شده چي -

.  کردم دبلن و دستم. . .  میسپرم تو به و ام بچه خدایا. . .  نیاد ام بچه سر بالیي
.  تبسدد نقش لبش روي ضددعیفي لبخند.  گرفت و بسددتم یخ دسددتاي رادین

 : تگف نده بروز و نگرانیش میكرد سعي که همونطور.  کرد نوازش و پیشونیم
 . میشي خوب االن.  نیست چیزي -
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 دکتر.  بودم گرفته محكم و رادین دسدددت همچنان.  اومد سددرم باالي دکتري
 : گفت و انداخت رادین به نگاهي

 ؟ چیه مشكل -
 : گفت خبر بي جا همه از رادین

 . داره درد انگار -
 : چرخید من روي بود مسني مرد که دکتر نگاه

 ؟ بگي بهم میتوني ؟ دخترم شده چي -
 : گفتم سریع

 . . . میكشه تیر کمرم. . .  میشه منقبض شكمم -
 . طبیعیه چیز این.  داري رو ماهانه دوران عالئم -

 رادین چشددماي به نگاهي اینكه بدون مكث یكم با.  گرفتم دندون به و لبم
 : گفتم بندازم

 ! ام حامله من -
ست ست رادین د ستم.  شد س  نمیكردم جرا  هنوزم.  موند هوا و زمین بین د

 ي لبه و آوردم پایین و دسددتم.  بود شددوکه انگار.  نمیزد حرفي.  کنم نگاهش
 . زدم چنگ و تخت

 ؟ هستي خاصي پزشك نظر زیر -
 . بله -

 سریع مه پرستار.  داد بود وایساده کنارش که پرستاري به دستور سري یه دکتر
 . شد دور ازمون
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 ؟ باشي نگفته بهم که داري هم اي دیگه حالت -
 . دادم قور  و دهنم آب

 . دیدم خون ي لكه -
 . باشه نشده چیزیش بچه ببینیم که بشه انجام سونوگرافي باید -

 : گفتم بكنم رادین ناگهاني سكو  به توجهي اینكه بدون نگران
 ؟ باشه شده چیزیش ام بچه ممكنه یعني -

 : زد صورتم به اي پدرانه لبخند
 . نباش نگران -

شد منقبض شكمم هنوزم شید تیر کمرم و می  تازه . رفت کنارمون از دکتر.  میك
.  ودب شده خیره نقطه یه به.  بود شوك توي.  بندازم رادین به نگاهي کردم جرا 
 يوقت گذاشددتم.  کردم سددكو .  بزنم بهش حرفي نتونم که داشددتم درد انقدر
ضیح براش شد بهتر حالم ستم االن.  بدم تو ستم و پلكام.  نمیتون سام . ب  از نف

 دیگه میدم قول!  نیاد ام بچه سددر بالیي کنه خدا.  بود شددده مقطع مقطع درد
 که میفهمیدم حاال.  بمونه بچه این فقط.  کنم بیرون سرم از و سقط فكر حتي

چه بردن بین از جرا  یدم حاال.  نداشددتم رو ب  کم مد  همین توي میفهم
 یه طفق اینكه با.  بود صدددا و سددر بي اینكه با.  بودم شددده وابسددته بهش چقدر

 فكر از و من پرستار صداي.  بودم گرفته خو بهش بازم ولي بود کوچیك لوبیاي
 : کشید بیرون خیال و
 . ینکن تهیه خانومتون براي بیمارستان ي داروخانه از رو نسخه این لطفا آقا -

 : گفت دوباره پرستار.  نداد جوابي رادین
 . شمام با آقا -
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 تگف و اومد خودش به باشن کرده بیدارش عمیق خوابي از انگار مبهو  رادین
: 

 ؟ منین با -
 . کنین اش تهیه.  خانومتونه ي نسخه این!  بله -

 بدون و داد تكون سددر.  رفت هم تو دوباره اخماش.  برد جلو و دسددتش رادین
 صوصيمخ اتاق به و من بعد دقیقه چند.  رفت بندازه سمتم به نگاهي نیم اینكه
 چسددوئی با مد  تمام.  برگشددت هم رادین.  بدن انجام رو سددونوگرافي تا بردن

شین ستم.  بود منتظرم هم تو اخماي با.  میكرد بازي ما  یشپ چي قراره نمیدون
 گاهمن.  بشه تر آروم چي همه قراره یا راهه در طوفان یه دوباره نمیدونستم.  بیاد

 تند بمقل.  افتاد بود کردن سددونوگرافي مشددغول که دکتر ي رفته هم تو اخماي به
 هم چقدر هر.  بدم دسدددت از رو بچه این راحتي این به نبودم حاضددر.  میزد

 . بمونه بچه این داشتم دوست بازم باشه جهنم زندگیم
 : گفت و انداخت صورتم به نگاهي.  شد باز هم از دکتر اخماي

 خوبه بچه حال -
 گاهن دکتر به ناباورانه.  افتاد رادین صددور  به نگاهم.  کشددیدم عمیقي نفس

 . بود سخت براش من بارداري درك هنوز انگار.  میكرد
 ؟ خون ي لكه اون پس -
 ؟ دادي انجام سنگیني کار وقت چند این -
 ! نه -
 ؟ داشتي عصبي فشار یا زیاد تحرك -
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 : انداختم پایین و نگاهم.  افتاد رادین ي شده منقبض فك به نگاهم
 . داشتم استرس یكم -
 زیاد ها بیني لكه این بارداري اول ماههاي توي.  خاطره همون به احتماال -

 زيچی هر از.  باشي داشته مطلق استراحت کن سعي.  میاد پیش خانومها براي
شته تحرك زیاد.  کن دوري میكنه ناراحتت یا نگران که .  مهسال بچه.  باش ندا
 . میكنه بهتر و حالت.  بخورش ساعت سر نوشتم برا  هم قرص یه

ست لبم روي لبخندي ش ست دلم.  ن ستاي به میخوا سه پیرش د .  نمبز ب*و*
سي خدایا.  بود سالم ام بچه  ي هجعب به نگاهي.  رفت بیرون اتاق از دکتر!  مر

ستمال  بهش کنم تمیز و شكمم اینكه براي.  بود دور ازم که انداختم کاغذي د
 مانعم درد ولي بردارمش و شددم بلند تخت رو از میخواسددتم.  داشددتم احتیاج

 يحدود تا و بود آروم شد  به که صدایي با.  زدم دریا به و دل باالخره.  میشد
 : گفتم رادین به رو بود توش ترس

 ؟ بدي بهم و دستمال میشه -
 ذيکاغ دستمال سمت به بندازي بهم نگاهي اینكه بدون.  گرفت باال و سرش

 به و کردم تمیز و خودم.  کردم تشكر لب زیر.  گرفت سمتم به رو جعبه و رفت
 این کم کم.  بود سدداکت همچنان رادین.  شدددم بلند تخت روي از سددختي
 . میترسوندم داشت طوالني سكو 

 ؟ بیاي راه میتوني -
 : دادم تكون سر.  شد حبس سینه تو نفسم صداش شنیدن با
 . بیام آروم میتونم.  آره -
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 دنیا این توي میكردم احسدداس.  میداشددت بر قدم کنارم آروم.  نگفت هیچي
ست شت شاید.  بود فكر تو بدجور.  نی شه دا شید و قتلم ي نق  بعید ازش!  میك

 ! بود شده رو ازم دیگه کاري پنهان یه دوباره!  نبود
 ینراد ي شددونه به میخواسددت دلم.  برم راه سددریع نمیتونسددتم.  بود آروم قدمام

 کي!  کنه داپی ادامه ترس این قراره کي تا نمیدونستم.  میترسیدم ولي.  بدم تكیه
 رايب. . .  میشددد بابا داشددت رادین. . .  بشددیم اول روز مثل دوباره میخواسددتیم

 !؟ باشه خوشحال نباید االن. . .  بار دومین
 جلو یكم رادین.  وایسادم جام سر.  کشید تیر دوباره کمرم.  دادم بیرون و نفسم
 عقب به و شسددر تعجب با.  نمیرم راه کنارش که شدددد متوجه انگار.  رفت

 رهدوبا.  اومد سددمتم به سددریع بودم زده تكیه دیوار به که من دیدن با.  گردوند
 : خوندم چشماش تو رو نگراني

 ؟ شد چي -
 . کشید تیر کمرم -
 . بیا راه بده من به و ا  تكیه -
 ! میتونم نه -

 : رفت هم تو اخماش
 . باهام نكن بحث.  نمیتوني نگفتم -

شد باعث همین.  دوباره شد تند لحنش ستش.  کنه کمكم نخوام که می  هب و د
 عقب و خودم کنه لمس و بازوم دسددتاش اینكه از قبل.  کرد دراز بازوم سددمت
 . کشیدم
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 . خودم میام -
 قدم دوباره آروم آروم.  داد بیرون و نفسددش عصددبي.  زد کمرش به و دسددتاش

 صدددداي! ؟ محتاجم کمكش به بود کرده فكر.  میتونسددتم خودم.  برداشددتم
 بازوي.  همیشه مثل.  میداشت بر قدم محكم.  میشنیدم سرم پشت و قدماش

 سددر هنوز اخماش.  برگردوندم و سددرم.  شددد کشددیده عقب به آروم خیلي چپم
 : گفت آرومتري لحن با ولي.  بود جاش

یدونم - یاي میتوني خود  م یاد حالت ؟ باشددده.  کنم کمكت بذار ولي ب  ز
 یادز تحرك.  کني اسددتراحت باید ؟ گفت چي دکتر نشددنیدي.  نیسددت خوب
 . برا  نیست خوب

 رادین همون رادین این.  بیارم در سددرم رو شدداخ تا دو بود مونده کم تعجب از
 بازوم زیر و دسددتش.  کرد اسددتفاده من غافلگیري از ؟ بود پیش لحظه چند

 کرده حلقه دورم هم رو اش دیگه دسددت.  داد خودش به و ام تكیه و گذاشددت
 مدتها از بعد.  بود خوبي حس چه.  بود گرفته ب*غ*لش تو و من تقریبا و بود

 انبیمارست در جلوي.  بود شده تنگ براش دلم چقدر میفهمیدم تازه. . .  دوري
 : گفت و وایساد اي گوشه

 ؟ وایسي اینجا لحظه چند میتوني -
 ؟ میري کجا -
 زبون با انگار.  میموند التماس مثل جور یه.  اومد بدم صدددام بدبخت لحن از

 : کرد باز هم از و اخماش.  نرو میگفتم بهش زبوني بي
 ؟ باشه.  میام زود وایسا.  بیارم باید و ماشین -
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 روي و دسددتم.  شددد دور ازم و انداخت بهم نگاهي نیم.  دادم تكون و سددرم
 : کردم زمزمه لب زیر.  گذاشتم شكمم

 ؟ باشي من زندگي ي معجزه میتوني تو یعني -
سم ستام.  دادم بیرون و نف شتم ب*غ*لم زیر و د  دقیقه 5.  بود شده سردم گذا

شین و اومد سرعت با رادین بعد شت نگه پام کنار و ما ستم.  دا ش  هب رادین.  ن
 : اومد حرف

 ؟ وایسادي خیلي -
 . خیلي نه -

 : داد تكون سر
 ؟ سردته -
 . یكم -

شن رو بخاري ست کف با و فرمون.  کرد رو شین و چرخوند د  حرکت به و ما
 سددكو  که بود رادین عمیق نفسددهاي تنها.  بودیم سدداکت جفتمون.  آورد در

 حاال. . .  بود آروم که حاال.  بگم چیزي میخواست دلم.  میشكست و ماشین
 . . . بزنم حرفي داشتم دوست. . .  بود کنارم که
 . . . گفتم چیزي یه بودم عصبي. . .  میخوام معذر  زدم که حرفایي بابت -

 قاطع و محكم صدایي با بود زده زل جلو به که همینطور.  ننداخت بهم نگاهي
 : گفت

 . نیست وقتش االن.  میزنیم حرف بعدا قضایا این مورد در -
 ؟ بشه حل قراره چي همه کي پس -
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 : رفت هم تو دوباره اخماش
 ! االن نه ولي میشه حل -

 احسداس.  شدد تند ضدربانش.  شدد رو و زیر قلبم حرفش این با ؟ میشده حل
 دمش خیره رخش نیم به سكو  تو.  هست رابطمون بهبود به امیدي هنوز کردم

شم اذیت من تا کنه رانندگي آروم میكرد سعي.   مگرفت ازش زور به و نگاهم.  ن
شكام اراده بي.  دوختم بیرون به و  چهب این رادین.  کردند باز راه صورتم روي ا

 فكر درچق! ؟ باشم بین خوش بودنش آروم این به نسبت باید! ؟ میكرد قبول رو
 هب احتیاج اي دیگه زمان هر از بیشددتر.  میشدددم دیوونه داشددتم.  بود سددرم تو

 . . . داشتم رادین حمایت
سیدیم سریع خیلي خیابونا خلوتي خاطر به شكام.  خونه ر  ام گونه روي از و ا

 به و دسددتم.  کردم باز و در.  شددد پیاده.  کرد پارك و ماشددین رادین.  کردم پاك
شین  بدون.  اومد کمكم به رادین.  شم بلند جام از کردم سعي و دادم تكیه ما

 سددكو  از.  رفتیم آسددانسددور سددمت به.  گرفت و ب*غ*لم زیر دوباره حرف
سیدم هم میگرفتم آرامش هم رادین شي این دعوا همه این از بعد.  میتر  که آرام

 و بود عجیب سددكو  این هم طرفي از.  میچسددبید حسددابي داشددتم کنارش
 ! بزنه بچه مورد در حرفي حداقل کاش.  میترسوندم

 خواب اتاق سددمت به آروم.  بود گرفته و بازوم زیر هنوزم.  کرد باز رو خونه در
شتیم قدم شم دراز تخت تو اینكه از قبل.  بردا ش سرم رو از و شالم بك .  تبردا

 بدون.  گرفت دسددتم از که کنم آویزون میخواسددتم.  آوردم در هم رو مانتوم
شون کمد تو حرف شیدم دراز تخت روي.  کرد آویزون شتم درد هنوزم.  ک .  دا
تاق از رادین فت بیرون ا فت ام غصددده.  ر  پس.  میكرد دوري ازم هنوزم.  گر
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.  زد حلقه چشددمم تو اشددك!  بود همونطور هنوزم.  بود نشددده عوض هیچي
 ! بود زنده ام بچه که بود این مهم. . .  نبود مهم.  بستم و پلكام

 ؟ خوابیدي -
 : گفتم آروم.  بود سرم باال رادین.  کردم باز و چشمام

 . بیدارم نه -
 . بخواب بعد بخور و قرصت پاشو -

صي و آب لیوان به نگاهم تازه ستش تو که قر ست پس.  افتاد بود د  ازم نمیخوا
 یكردم بالتكلیفم رفتاراش این ؟ آوردم نمي در سر رفتاراش از چرا! ؟ کنه دوري

 ترم بالتكلیف رفتاراش این هم طرفي از.  بود جاش سددر هنوز مشددكلمون. 
 ! میكرد

 و قرص رادین.  کشددیدم دراز دوباره.  خوردم آب با و قرص.  شدددم بلند جا از
 يوقت.  شد لباساش کردن عوض مشغول.  گذاشت تخت کنار میز روي و لیوان

كه بدون شدددد تموم کارش گاهي نیم این ندازه من به ن تاق از ب  . رفت بیرون ا
 ! میكردم تعجب میموند اگه. . .  میدونستم

 عجبت واقعا بار این.  اتاق تو برگشددت دسددت به بالشددت رادین بعد ثانیه چند
شت.  کردم شت تخت روي و بال شید دراز کنارم.  گذا شماش.  ک ست و چ .  ب

 : گفت و گذاشت پیشونیش روي و راستش دست ساعد
 . کن صدام شد بد حالت اگه میخوابم اینجا -
 : گفتم اومد مي در زور به که صدایي با.  بودم رفته سكته مرز تا خوشي از
 . باشه -



 723 طالع ماه

 . بود دلنشددین برام سددكو  این بار این چقدر.  کرد پر و اتاق سددكو  دوباره
شمام ستم و چ صي خاطر به دردم.  ب  اب حاال.  بود شده بهتر بودم خورده که قر

 . بخوابم میتونستم راحت خیال
****** 

 دیگه.  بودم خوابیده راحت چقدر.  زدم پلك بار چند.  کردم باز و چشددمام
ست پهلوي به.  افتاد تخت به نگاهم.  نبود درد از خبري ست.  چرخیدم را  و مد

 تماح!  کاره سر االن حتما.  میبود رادین باید که جایي.  کشیدم تخت روي آروم
 رونبی و نفسم.  مامانشه پیش شایدم یا.  داشته مهم کاري قراراي اون از دوباره

 هم با و روز سه این بود قرار مثال.  میموند خونه حداقل و آخر روز کاش.  دادم
 . میكردیم فرار هم از داشتیم روزش هر ولي باشیم

ست حمام دلم شد  به.  شدم بلند جا از.  زدم کنار رو پتو  و ام حوله.  میخوا
 ندپرو سرم از و خواب گرم آب.  رفتم اتاق داخل سرویس سمت به و برداشتم

سابي.  شب رفتاراي یاد.  شدم حال سر ح شن و قلبم رادین دی  . بود کرده رو
 تهنداشدد دوسددتش رادین اگه.  میكردم فكر ام بچه به طرفي از.  بودم تر امیدوار

 و ستپو از که اي بچه ؟ است عاطفه بي انقدر یعني ؟ نكنه قبولش اگه ؟ باشه
 ؟ نكنه قبول خودشه خون

 بود حمام توي که اي آینه سددمت به.  انداخت چنگ دلم به غصدده و غم دوباره
ستم.  رفتم شیدم روش و د  گینمغم صور  به نگاهي.  بره بین از بخاراش تا ک

 : کردم زمزمه خودم با.  انداختم
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 يدار باز ؟ کني گریه میخواي ؟ بارونیه نگاهت حالت دوباره چرا ؟ چیه باز -
 خوشحال ؟ نمونده زنده مگه ا  بچه! ؟ دردته چه االن دیگه ؟ میشي ضعیف

 . باش
 میشددد کاش.  انداختم چشددمام به نگاهي.  دوختم هم به و لبهام.  کردم مكث
 نداشددته و دارم االن که دردي حداقل.  بعد سددال چند به برم.  جلو ببرم و زمان
 : کردم زمزمه دوباره!  باشم

 ل*ذ*  از میخواي حاال.  داشتي شدن مادر آرزوي عمره یه.  پریماه نشو خر -
شم بارداریت ي لحظه لحظه شي چ شي االن که دردي خاطر به ؟ کني پو  میك

 ارند احتیاج بهت اونا.  اي بچه تا دو گاه تكیه.  مادري تو.  دیوونه باش قوي ؟
باشددي قوي اگه.  بازي ن یه.  می ند انقدر. . .  بخند. . .  کن تموم رو گر  که بل

شت به و رامین و ساناز صداش  همه بتوني که باش قوي انقدر. . .  بندازه وح
 . . . کني حل و چي
 و هشکال.  پوشیدم و سفیدم ي حوله.  بستم و آب شیر.  کرد بخار دوباره آینه

 تتخ کنار میز از.  میخوردم و قرصم باید.  شدم اتاق وارد.  گذاشتم سرم روي
 ي هزمزم صداي.  اومدم بیرون و کردم باز و اتاق در.  برداشتم و قرصم ي بسته

 جلوتر یكم ؟ باشدده میتونسددت کي.  رفت هم تو اخمام.  میومد هال از کسددي
بایلش با زدن حرف مشددغول.  شددد راحت خیالم رادین دیدن با رفتم  . بود مو
 . میزد حرف وار زمزمه و آروم
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 از تا گرفتم دندون به و لبم! ؟ بود مونده خونه توي! ؟ بود نرفته کار سددر یعني
 با.  برگردوند و سددرش که بودم مونده خیره بهش هنوز.  نكشددم جیغ خوشددي

 : گفت بود تلفن پاي که مخاطبي به رو من دیدن
 . میزنم زنگ بهت بعدا من -

 : گفت سرد و یخي نگاهي با.  کرد قطع و تلفن
 ؟ میخوري صبحانه -
 ات میرفتم یخچال سمت به که همینطور.  گرفتم ازش و نگاهم.  اومدم خودم به

 : گفتم بردارم آب
 . نیستم گرسنه نه -

 شنیدم سرم پشت از و رادین صداي.  خوردم و قرصم و کردم آب از پر و لیوان
: 

 ؟ میخوري قرص خالي شكم -
 : گفتم.  کنه ام مواخذه که بود آماده.  بود هم تو اخماش.  سمتش برگشتم

 . نمیكشه غذا به میلم -
 ولي!  نیست خوشمزه خیلي!  کردم درست سوپ.  نخوري هم چیزي نمیشه -

 ! میكنه سیر 
 و ام چهره.  بود خوردن ُقل حال در گاز روي که افتاد اي قابلمه به نگاهم تازه

 . نمیكشید سوپ به میلم واقعا.  کردم جمع
 ! میخورم بعدا -

 : گفت و کشید بیرون برام رو صندلي حرف بدون
 ! میكشم برا  بشین -
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 . موقوف اضافه حرف یعني این
 . بپوشم لباس میرم -

 پایین و سددرم.  کردم حس و اش خیره نگاه.  افتاد ام حوله روي نگاهش تازه
 : گفت و اومد خودش به اي ثانیه چند مكث از بعد.  انداختم

 . میخوري سرما.  بپوش برو. . .  آره. . .  آره -
باره.  شددددم رد کنارش از  کنارش انقدر چرا نمیدونسددتم اتاق تو برگشددتم دو

 خجالت رفتاراش این از چرا پس! ؟ نبود شددوهرم مگه.  میشددددم دسددتپاچه
 که يمشك شلوار و بلوز یه بود دستم جلوي که چیزي اولین سریع! ؟ میكشیدم

 تا ریختم دورم همونطور و موهام.  پوشددیدم و برداشددتم داشددت سددفید خطاي
شك خودش شه خ شتم دوباره.  ب شپزخونه تو برگ  خودش و من براي رادین.  آ
 . افتاد سددوپ ظرف به نگاهم.  نشددسددتم میز پشددت آروم.  بود ریخته سددوپ

 حرکت همین.  بردم دهنم سددمت به و کردم پر و قاشددقم.  نبود بد که ظاهرش
 سددمت به و کردم ول و قاشددق سددریع.  کنه بد و حالم غذا بوي تا بود کافي

شویي ست ست کي خدایا.  دویدم د ست ها تهوع حالت این میخوا  سرم از د
 : خورد دستشویي در به اي تقه! ؟ برداره

 ؟ خوبه حالت -
 : گفتم کنم باز و در اینكه بدون همونجا

 . خوبم -
ساس که یكم.  نیومد صدایي دیگه  ممنتظر.  اومدم بیرون بهتره حالم کردم اح

 : بود وایساده
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 ؟ شد چي -
 . میكنه بد و حالم غذا بوي -
 !؟ بود مزخرف غذام انقدر -
 . . . نه. . .  نه -

 : دادم ادامه و انداختم پایین و سرم
 . اینجوریم مدتیه یه.  بارداریه خاطر به -

 گرفتم و دستش که بره آشپزخونه سمت به خواست.  داد بیرون کالفه و نفسش
 ولي بود سددخت برام.  موند دسددتم روي نگاهش.  برگشددت عقب به متعجب. 

 : میپرسیدم ازش باید
 . . . نگفتي موردش در هیچي اصال تو. . .  یعني. . .  بچه این. . .  رادین -
 ؟ بگم باید چي -
 ؟ میخواي رو بچه این تو.  ریختست هم به خیلي چي همه.  نمیدونم -

 : گفت و کرد آزاد و دستش.  رفت هم تو اخماش
 ؟ بخوام نباید چرا -
 : گفتم دستپاچه.  ترسیدم اخمش از
 . . . بچه این. . .  داریم مشكل کلي االن تو و من. . .  که اینه منظورم -
 : گفت جدي ژست همون با
 ! نكرده تنگ رو کسي جاي بچه این -

 : گفتم اراده بي
 . . . شاید. . .  ببریمش بین از بخواي شاید کردم فكر من -
 ؟ گفتي چي تو -
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.  شد ندت قلبم ضربان.  زدم زل عصبانیش چشماي به.  بود وایساده قدمیم یه تو
 : گفت دوباره.  نمیاد در صدام میكردم احساس بود مونده باز دهنم

یدي.  بكني فكرا این از نشددنوم - نه موردش در نداري حق ؟ فهم  خودسددرا
 ؟ فهمیدي.  کني فكر موردش در نداري حق حتي.  بگیري تصمیم

 هیچي ولي.  بودم فریادش منتظر.  داد فشار هم رو و دندوناش.  دادم تكون سر
 . . . کرد سكو  فقط.  نگفت

نا  این به دخلي هیچ بچه این.  داره ربط خودمون به مشددكالتمون - یا  جر
 . نداره

 . میزد حرفارو این و میكرد نگاه چشمام تو کاش.  نمیكرد نگاهم
 اطرخ به فقط و فقط.  شده اعالم بس آتش فعال اگه.  نمیگم چیزي االن اگه -

ست بچه این شنوم اگه.  ا صمیمي روزي ب  نتخو از گرفتي بچه این مورد در ت
 !؟ گفتم چي فهمیدي!  پریماه نمیگذرم

 ؟ بچه خاطر به فقط -
 . شد قفل چشمام تو.  اومد باال نگاهش

به تو براي نه.  بشددده دار ادامه بحثمون نذار -  وير کنترلي میتونم من نه ، خو
شته حرفام شم دا  این رخاط به فقط.  میكنیم صبر.  شه تموم جا همین بذار.  با

 ! اي دیگه چیز نه!  بچه
 . نشست لبم روي تلخي لبخند

 ! کنین امر شما چي هر قربان چشم -
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 روي و خودم.  شدددم خواب اتاق وارد.  گذشددتم کنارش از و کردم کج و راهم
 وزنيس سر کنه حالیت زبوني چه به دیگه آخه.  بستم و چشمام انداختم تخت
! ؟ هکن بیرونت اش خونه از بگیره و دسددتت باید حتما! ؟ نیسددتي مهم براش

!  میكنه رشد داره شكمم توي اش بچه باشه چي هر.  نمیكرد و کار این حداقل
! ؟ است بچه خاطر به اصولش ادا این ي همه پس.  دادم بیرون سنگین و نفسم
 ! ندیده بچه! ؟ امروزش موندن خونه حتي! ؟ مراقبتش و پختن سوپ
 روحم میكردم احسدداس ولي نبودم خسددته جسددماني نظر از.  بسددتم و پلكام

.  ودب شددده تنگ آریا براي دلم چقدر.  داره مد  بلند اسددتراحت یه به احتیاج
 شددها بچه فكر به مادر یه که انقدر.  بگیره ازم خبر یه بود نزده زنگ حتي امروز
 ؟ هست مادرش فكر به بچه اون واقعا
شمام خوابیدم باز طاق  امید به رو آریا اومد دلش ترانه چجوري.  کردم باز و چ

 چي آوردم مي اش بچه سددر بالیي اگه ؟ چي بودم بدجنس من اگه ؟ بذاره من
ضي چجوري! ؟ سپره و تنش ي پاره شد را ست ب  نگاهم ؟ بره و دیگه زن یه د

. . .  خونه برگرده آریا بود قرار امروز! ؟ بود شددده 3 کي چرخید سدداعت روي
 ! قولي بد مادر عجب.  گرفتم دندون به و لبم.  بودم داده شهربازي قول بهش

 . شدددم رادین ي سددینه به سددینه کردم باز و در.  شدددم بلند تخت رو از زور به
شقاب به نگاهي.  کردم تعجب ستش تو که اي میوه ب س.  انداختم بود د  و منف

 ! برداره رفتاراش این از دست نمیخواست این.  دادم بیرون کالفه
 ؟ شدي بلند جا  از دوباره کجا -
 . آریا دنبال برم باید -
 ؟ اوضاع و حال این با!  روشن چشمم -
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 . خوبم من -
 ببرمت کني بیدارم شددب نصددف ندارم حوصددله دوباره من ولي.  خوبي آره -

 . بكش دراز برو پس.  بیمارستان و دکتر
 ! خوبم گفتم -
 بگم اي دیگه جور میخواي ؟ نبود واضددح حرفم.  بكش دراز که گفتم منم -

 !؟ بهت
.  تخت تو برگشتم دوباره و کشیدم هم تو و اخمام.  دادم فشار هم رو و دندونام

 : گفتم لب زیر کنان غر غر
 ! باشم تخت تو تمام ماه نه میتونم انگار -
 بتهال.  تخت تو بكشدي دراز ماه نه نیسدت قرار ضدمن در!  گفتي چي شدنیدم -

 طلقم اسددتراحت باید ماه نه بده تشددخیص اگه!  داره دکتر  حرف به بسددتگي
 ! میموني تخت تو ماه نه که نكن شك پس باشي
 : گفت و گذاشت جلوم رو میوه.  نیاورد خودش روي به.  کردم نگاهش خیره

 . بخور -
 . منتظره.  آریا دنبال بریم باید -
 ! روش امشبم.  مونده اونجا روز چند این -
 . شده تنگ براش دلم من -
 . نهخو میاد ظهر.  مدرسه میبرمش دنبالش میرم صبح.  میبینیش ظهر فردا -
 ! بدجنسي چقدر -
 ؟ آریا دنبال بري میخواي حالت این با چجوري!  میزنیا زور حرف بابا ِاي -
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 . برو تو -
 ! گفتم که همون.  بخور و ا  میوه -
 . میشكنه دلش.  منتظره -
 ! نمیشكنه دلش.  میگذره خوش بهش بابا پیش اونجا -
 بازي شددهر قول بهش امشددب.  دنبالش برو آریا خاطر به.  نرو من خاطر به -

 . دادم
 ؟ بري باهاش میخواي حتما ؟ وضعت این با -

 : گفت کالفه.  کردم نگاهش م*س*تاصل
 ! خدا تورو ببین -
 : گفت و برداشت و لباسش.  رفت کمد سمت به
 ؟ فهمیدي میزني و بازي شهر قید ولي میرم دنبالش -

 : گفتم کرده قبول اینكه از خوشحال
 . مرسي -
 اتاق در سددمت به.  کرد عوض شددلوارشددم.  پوشددید و بلوزش هم تو اخماي با

 : گفت و انداخت بهم نگاهي.  برگشت لحظه یه.  رفت
 ؟ فهمیدي.  باشي خورده باید رو ها میوه ي همه برگشتم وقتي -

شد کاش.  رفت رادین.  دادم تكون سر شب می . . .  بازي شهر ببرم رو آریا ام
شم کوچیكمم لوبیاي فكر باید ولي ستي.  با شی شكمم روي اراده بي د .  دمک

 : کردم زمزمه
 . هتوئ عشق به میكشم نفس االن اگه ؟ داره دوست خیلي مامان میدونستي -
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 بهش و نگاهم و برداشددتم سددیب یه.  بود گشددنم.  افتاد میوه ظرف به نگاهم
 : دوختم

 . . . تو خاطر به فقط و فقط اینم -
 . شده تموم روز سه این که بودم خوشحال چقدر.  زدم سیب به محكمي گاز

***** 
 ؟ کجایي مامان ، مامان -
 ! خوابه شاید زلزله آروم -

 : زد صدام دوباره رادین حرف به توجه بدون آریا
 . مامان -

 اتاق در.  شدم خیز نیم جام سر ؟ بود برده خوابم کي.  کردم باز هم از و پلكام
 : دوید سمتم به ذوق با.  شد وارد آریا.  شد باز
 . مامان سالم -

 و رادین سددرزنشددگر صددداي.  ب*غ*لم توي پرید.  کردم باز هم از و دسددتام
 : میشنیدم

 . یواش -
 شده تنگ براش دلم چقدر.  فشردم ب*غ*لم تو رو آریا رادین تذکر به توجه بي
 . میكشید پر تنش عطر براي دلم.  بود

 . پسرکم سالم -
 : پرسیدم.  بود نشسته لبش روي لبخندي.  شد جدا ازم

 ؟ روز سه این بهت گذشت خوش -
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 . بود خوب کلي.  آره -
 : گفت دوباره آریا.  رفت بیرون اتاق از و کرد عوض و لباساش رادین

 . بود شده تنگ برا  دلم ولي -
 . همینطور منم -
 ؟ نمیریم بازي شهر امشب -

 اي هچار ولي.  بشكنم و کوچولوش دل نمیخواست دلم.  گرفتم دندون به و لبم
 : گفتم نبود هم

 . دیگه روز یه باشدده.  کنه اسددتراحت باید.  نیسددت خوب حالش زیاد مامان -
 ؟ میبخشي و مامان

 : کوبید زمین و پاهاش درهم صورتي و اخم با.  کشید هم تو و ابروهاش
 . بازي شهر میریم گفتي خود .  دادي قول تو ولي -
 . نمیشه امروز.  خب میریم دیگه روز یه -
 . میبریم گفتي خود .  ببریم باید.  برم میخوام امروز-

 : گرفتم و دستش.  بود کرده کالفم فشاریش پا و اصرار
 . میگیریا درد پا.  نكوب زمین و پا  -
 . خودمه پاي -
 . نشو بدي پسر.  میریم بعدا مامان جان آریا -
 . برم میخوام امروز -

 : گفت هم تو اخماي با اومد اتاق سمت به رادین که بگم چیزي خواستم
 . چشم بگو نه امروز میگه مامانت وقتي ؟ میكني لج انقدر چرا -



wWw.Roman4u.iR  734 

 

 سددرش به دسددتي.  بود هم در و مغموم هنوز صددورتش ولي شددد سدداکت آریا
 : گفت دوباره رادین.  کشید کنار و خودش که کشیدم

 . کن عوض و لباسا  اتاقت تو برو -
 . دوید اتاقش سمت به حرف بدون آریا

 . . . است بچه اون. . .  بزني داد سرش نبودي مجبور -
 : گفت میرفت بیرون اتاق از و میكرد من به پشت که همینطور

 ! کنم برخورد باهاش باید چجوري میدونم ، منه ي بچه -
 کاش.  نشست لبم روي پوزخندي ؟ اون ي بچه شد حاال.  دادم بیرون و نفسم
 هن!  میكردي بزرگش و خودته ي بچه میگفتي بود سدددالش یك که موقع همون

. .  . آریا مادر.  بود ترانه میچرخید سرم تو که چیزي روزا این!  سال پنج از بعد
مه بار یه که من ؟ میكردم فكر بهش چرا  چرا پس.  بودم کرده قبول و چي ه

.  بودم گذشددته رادین از راحت چقدر! ؟ میداد عذابم بهش کردن فكر انقدر
 . . . اون اونوقت.  بودم کرده قبول و اش بچه راحت چقدر

****** 
 ؟ تنهایي -
 . کاره سر رادینم.  مدرسه رفته آریا.  آره -
 ؟ شد چي -
 ! بسه آتش.  هیچي فعال -
 ؟ چي یعني -
 . نكنیم فكر بهش راجع کدوم هیچ قراره مد  یه اینكه یعني -
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 و میشه کهنه قضیه بعدشم و میخوابه صداها و سر مد  یه.  تو نفع به خب -
 ! تمام

 ! ناپذیر نفوذ و سرد.  همونه هنوز برخوردش.  نیست راحتیام این به -
 ؟ کردین اعالم بس آتش یهو شد چي!  باش داشته صبر -

 : گفتم و تمگرف دندون به و لبم.  نگفتم نیوشا به بچه از چیزي که افتاد یادم تازه
 ! من وضعیت خاطر به -
 ؟ شده چیزي -
 ! باردارم من نیو -

 : نیوشا خوشحال جیغ بعد و شد سكو  تلفن پشت لحظه چند
شحال خیلي پري واي - ستي که بود خبري بهترین.  شدم خو .  بدي بهم میتون

 . میشم خاله دارم
 : نشست لبم روي اراده بي لبخندي

 ! شد کر گوشم نكن داد و جیغ انقدر!  خوب خیلي -
 ! پري شدي باردار خوبي زمان چه -
 ! بود هم موقع بهترین زندگیم وضع این با!  خیلي آره -
 . ودنب کار در بسي آتش هیچ نبود بچه این خاطر به اگه االن.  نكن شكري نا -
 ! دیگه کس نه ، است بچه خاطر به همش.  میگه و همین رادینم -
 ؟ کردي باور توام -
 يباف خیال خودم واسدده بشددینم لوح سدداده آدماي مثل میاد بدم ؟ بكنم نباید -

 . شده سرد بهم نسبت رادین!  کنم
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 به ای باشه نداشته دوستت که نمیشه دلیل ولي.  شده سرد معلومه اینكه خب -
 ! نباشه فكر 

 . میشه منفجر داره مغزم کردم فكر چیزا این به روز چند این انقدر-
 و شد باز در.  کشید خودش سمت به و نگاهم قفل توي کلید چرخش صداي

شده ظهرم هنوز.  چرخید ساعت روي نگاهم.  شد خونه وارد رادین  رو!  بود ن
 : گفتم نیوشا به
 ! اومد رادین میزنم زنگ بهت بعدا من نیو -
 . برو باشه -
 . نزن حرفي بارداري از کسي به فعال -
 . فعال.  نیستم که لق دهن بابا باشه -

 : گفتم متعجب و رفتم سمتش به.  شدم بلند جام از کردم قطع و گوشي
 ! برگشتي زود.  سالم -

 : گفت و آورد بیرون تنش از و کتش ُاور انداخت سمتم به نگاهي نیم
 ؟ برم میخواي ناراحتي -

 ! بود پرخاش ي آماده.  کشیدم هم تو و اخمام
 . خودته ي خونه ضمن در.  نكردي تنگ که و من جاي!  نه -

ش ؟ نمیفهمید و من حرف چرا.  رفتم اتاق سمت به و کردم بهش و پشتم  ههمی
 وصمخصد رفتارا این!  نه که همیشده ي همیشده البته!  میكرد تعبیر بد و حرفام

 مکرد خودم ؟ میكرد دعوا و من رادین کي قبلش تا وگرنه.  بود وقتش چند این
 ! باد خودم بر لعنت که
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 عین.  انداختم روحم بي صددور  به نگاهي.  نشددسددتم آرایشددم میز روي به رو
 عین ؟ چي االن ولي!  میرسددیدم خودم به چقدر زماني یه.  بودم شددده ها مرده
شغول و کردم باز و موهام.  بودم شده ها شلخته زن این شون شونه م شیدن  ک

 دلم.  بود مونده خیره روحم بي چشددماي به آینه تو نگاهم همچنان.  شددددم
ست سي تغییر یه میخوا سا شكي رنگ مثال.  بدم ام قیافه به ا  غییرت و موهام م

 تو هک تغییراتي براي دلم!  کنم بلوند و موهام برم اصددال یا!  کنم مش مثال.  بدم
 وت که پریماهي.  میخواسددت و این قدیم پریماه انگار.  رفت ضددعف بود سددرم
باره اخیر اتفاقا  با ولي بودم کرده حلش خودم  نشددون و خودش داشدددت دو
 ؟ شددده مرگم چه من.  بود شددده پر حسددابي.  افتاد ابروهام به نگاهم.  میداد
.  داختمان و دستم.  بودن قواره بي و بلند ناخونام.  گرفتم چشمم مقابل و دستم

شت حوصله کي  مقدی پریماه راه سد جدید پریماه دوباره ؟ برسه خودش به دا
 . بود شده

شغول ستن م صوص به ژسِت  همون با.  شد اتاق وارد رادین.  شدم موهام ب  خ
ند این به!  روزش چ خت رو و بود دسددتش تو که اي جع مام.  گذاشدددت ت  ت

تاش نه توي از و حرک بال آی به در.  میكردم دن گاهي.  کرد باز رو جع  توش ن
.  دزدیدم ازش و نگاهم سریع.  چرخوند من سمت به و سرش بعد و انداخت
 دامص که برم بیرون اتاق از خواستم.  شدم بلند جا از و زدم موهام به و کلیپسم

 : زد
 . اینجا بشین بیا -

ستم.  انداختم سمتش به نگاهي نیم س دلم ته ولي!  کنم پیچي سر خوا  تدو
.  ستمنش تخت روي کنارش فاصله با حرف بدون.  بگیرم فاصله ازش نداشتم
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.  دمکشددی هم تو و اخمام.  افتاد بود مقابلش که موبایلي ي جعبه به نگاهم تازه
بایل خونسددرد خیلي  ات موند منتظر.  گرفت سددمتم به و آورد در توش از و مو

 : گفتم عوض در ولي.  بگیرمش
 ؟ چیه این -
 !؟ چیه نیست معلوم -
 ؟ من به میدیش چرا ولي!  موبایله چرا -
 ! خریدم تو براي چون -

 : بست نقش لبم روي پوزخندي
 ؟ دیوار به بكوبي موبایل کردي ه*و*س دوباره نكنه ؟ چي که -
 ؟ نكني بحث نگرفتي یاد هنوز -
 . شدم بلند جا از
 . خود  مال.  ندارم بهش احتیاجي من -
تاق از گذره سددرش تو چي.  رفتم بیرون ا یل روز یه ؟ می با  و میگیره ازم و مو

 . میخره برام و خودم گوشددي از باالتر مدل دو میره دیگه روز یه میكنه خوردش
ستم مبل روي ش ستام.  ن  خاموش ي صفحه به.  کردم قالب ام سینه روي و د

ستي.  زدم زل تلویزیون شي خاطر به! ؟ خونه بود اومده زود انقدر چرا را  ؟ گو
 ! بچه خاطر به حتما ؟ بچه شایدم یا ؟ من یا

شن و تلویزیون سریع شنیدم و پاش صداش  سخت کردم وانمود و کردم رو
 : گفت و نشست کنارم.  میشه پخش که ایم برنامه درگیر

 ؟ میبیني بقا راز حاال تا کي از -
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 همنگا همچنان خونسددرد نیاوردم خودم روي به.  افتاد تلویزیون به نگاهم تازه
 : گفت و گرفت سمتم به دوباره رو گوشي.  بود تلویزیون به
 ! باشم خبر بي از  رفتي جایي اگه ندارم دوست -

 : داد ادامه که میكردم ذوق حرفش با داشتم
 يب.  نكرده خداي بیفته اتفاقي یه وقت یه.  خطرناکه خب!  بچه خاطر به -

 . میمونم خبر
 . برم بیرون خونه این از نیست قرار که من -
 رديک پیدا نجا  اجباري اسددتراحت این از وقت هر.  پارکینگه تو ماشددینتم -

 ! بري خواستي جا هر میتوني
 : کردم نگاهش

شین از حرف کي - صال ؟ زد ما شین کي ا ست ما  برام که هم موقع اون ؟ خوا
  خود.  بشددده بد فكر موردم در میاد بدم گفتم.  نمیخوامش گفتم خریدیش

 حظهل اون تو که اینه مهم.  نمیمونه بحثي دیگه.  گرفتیش ازم خودتم ، خریدي
 مبرا و بدي خرج به سخاو  داشتي دوست روز یه!  داشتي دوست چي خود 

 ازم کردي بهم که شددكي خاطر به داشددتي دوسددت روزم یه.  بخري ماشددین
 ؟ کارم چه وسط این من.  بگیریش

 انگار.  داد فشددار هم رو و دندوناش.  بود هم تو اخماش.  کشددید عمیقي نفس
 . نزنه بهم حرفي تا میداد جون داشت

شي این حال هر به - ست.  توئه مال گو شم خبر بي ندارم دو  هک بهتره.  از  با
 ! میكنم وادار  اي دیگه جور وگرنه.  کني استفاده ازش

 : گفتم عصبي
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 ؟ کارست چه وسط این پریماه!  میكني باشي داشته دوست کار هر تو بله -
 ! پریماه کن بس -
 که تویي این بازم چون ؟ چرا ؟ نگم هیچي دوباره ؟ شددم خفه دوباره ؟ چیه -

یل االن ؟ بشددنوي هیچي نمیخواي  و داد قبال خب! ؟ کني گوش نداري م
ستم من رو حتي قبال.  کردي و بیداد   باید چي براي االن دیگه!  کردي بلند د
 . میبري سوال زیر رو زندگي سال 5 داري تو ؟ بزني حرف بخواي

 : افتادم راه دنبالش به منم.  رفت اتاق سمت به و شد بلند جاش از
 . بهت میگم چي ببین بده گوش ؟ میكني فرار چرا -
 . کن تمومش.  باش حالت فكر به -
 باهاش سددال 5 که مردي.  هواسددت رو زندگیم.  میده عذابم داره فكرا این -

 ؟ چي یعني اینا میفهمي.  نداره اعتماد بهم کردم زندگي
شت ش و حرفام طرفه یه اینكه از میفهمیدم.  میرفت کلنجار خودش با دا  نوهمی
یب ندادنش جواب بین این ولي.  میكشددده عذاب عا.  بود عج مه این واق  ه

 !؟ بود بچه خاطر به خودداري
 : رفت در سمت به و برداشت و کتش ُاِور اومد بیرون اتاق از
 ؟ میشنوي و من صداي اصال -

 : گفت اش شده کلید دندوناي بین از.  سمتم برگشت
بال میرم - یا دن عد.  میگردونمش یكم دیروز جبران به.  آر یارمش ب  . خونه م

 ! شكمته تو که اي بچه به!  خود  به!  نه من به.  کن فكر یكم بشین
 . رفت و کوبید بهم و در و گفت و این
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 : زدم فریاد حرص با
 ! فكره چي هر از شدم خسته!  َاه -

 همه این از بودم خسددته.  نداشددتم خودمم با رفتن کلنجار ي حوصددله حتي
 ! باطل خیال و فكر همه این از.  مغزي رفتناي کلنجار
****** 

 به کمتر کردم سددعي.  نبود آریا و رادین از خبري هنوز بود شددب 10 سدداعت
 الف.  دوختم داشتم دست تو که کتابي به و نگاهم عوض در.  کنم نگاه ساعت

 بود جالب برام.  بودم گرفته فاصددله ورق و قهوه و فال دنیاي از چقدر!  قهوه
 اون و طرف این ذهنم مدام.  نداشددتم کافي تمرکز ولي.  کتابي همچین خوندن

 که چیزي تنها ولي رفتم جلو هم دیگه ي صددفحه دو.  میكشددید سددرك طرف
 . گذاشددتم کنار و کتاب کالفه.  بود چشددمم جلوي از کلما  گذشددتن میدیدم

 . بستم و چشمام ثانیه چند بودم کشیده دراز تخت روي که همونطور
 باز هم از و پلكام سریع.  شنیدم رو آریا ي خنده صداي بعد و خونه در صداي

 به دهخن بود وقت چند.  میخندید رادین.  رفتم بیرون و شدم بلند جام از.  کردم
 ؟ گرفتیم فاصددله خوشددي از انقدر کي!  خودم مثل درسددت ؟ بود نیومده لباش

 : اومد سمتم به من دیدن با آریا
 . کن نگاه و صورتم مامان ، مامان -

 : گفتم خنده با انداختم آریا ي شده نقاشي صور  به نگاهي
 ؟ هستي چي تو مثال االن.  شیطون سالم -
 ؟ نیست معلوم دیگه شیرم من!  مامان اِ  -
 ! خوشگلي شیر چه.  عزیزم چرا -
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 متس به آریا.  بود لبش روي لبخند هنوز.  انداختم رادین سمت به نگاهي نیم
 : دوید اتاقش

 . شدم چجوري ببینم برم -
 و داد تكیه و سرش.  انداخت مبل روي بیرون لباساي همون با و خودش رادین

 . بست و چشماش
 ؟ خوردي شام آریا -
 . آره -

 ! بودم بوق وسط این که منم ؟ بودن خورده شامم هم با.  گرفت حرصم
 ! جان نوش -

شیدم دراز دوباره و رفتم اتاق سمت به حرفي هیچ بدون ش و کتابم.  ک  و تمبردا
 میومدن بودن نخورده مثال!  خوردن که خوردن.  شدددم خوندن مشددغول دوباره
 کتاب حرص با!  نداشتم کردنم آشپزي زحمت!  بهتر! ؟ میفتاد اتفاقي چه خونه

شنگي از شكمم.  زدم ورق و  از و نگاهم بهش توجه بي ولي میرفت ضعف گ
 : میزد حرف آریا با که میشنیدم و رادین صداي.  نمیگرفتم کتاب

 . پسر بدو. . .  الال ، ب*و*س ، جیش -
 ! ببینم تلویزیون یكم -
.  ممیكرد غش االن میپریدم پایین باال انقدر تو جاي من ؟ نشدددي خسددته تو -

 . داري هم مدرسه فردا بخواب برو پاشو
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 اتاق وارد آریا دقیقه چند از بعد.  گذشددت سددكو  به یكم.  میكرد نق نق آریا
 دمغش ي قیافه به نگاهي و گذاشددتم شددكمم روي باز همونطور و کتاب.  شددد

 : گفتم و کشیدم موهاش تو دستي خنده با.  انداختم
 . پسر گل بخوابي خوب -
 ! ببینم تلویزیون میخوام -
 ؟ برا  کنم وساطت برم اینجا اومدي -

 : گفتم و انداختم باال ابرو.  داد تكون و سرش
 . بخیر شبت.  نمیشه -

 : گفتم که میرفت در سمت به داشت.  خندیدم.  کرد غر غر دوبار
 . پسر آقا آي -

 : گفتم و کردم اشاره گونم به.  سمتم برگشت
 ؟ شد چي من سهم -

 : گفت لب زیر و زد ام گونه روي اي ب*و*سه آروم.  برگشت رو رفته راه
 . بخیر شب -
 . عزیزم بخوابي خوب -

 هر . شدددم مشددغول و گرفتم دسددتم تو دوباره و کتاب.  رفت بیرون اتاق از آریا
شتر گرفتن فال براي میلم میخوندم چي شد بی  براي فقط و طفق بار این البته.  می

 ! سرگرمي
تاق وارد رادین تاق در.  دادم ادامه کارم به بهش توجه بي.  شدددد ا  بسدددت و ا

 : گفت آروم اومد تخت سمت به و کرد عوض و لباساش
 ؟ کنم خاموش و چراغ -
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 : گفتم کنم بلند کتاب از و سرم اینكه بدون
 ! نه -

 نپایی و کتاب.  اومد تخت سمت به خونسرد خیلي و کرد خاموش و اتاق چراغ
 : انداختم بهش نگاهي اتاق روشن و تاریك توي و آوردم

 ! میخوندم کتاب داشتم -
 ! کن استراحت!  دهه ساعت -
صبانیت با شن و تخت کنار آباژور ع شتم جواب بي و حرفش و کردم رو .  گذا

 ! شاز بگیرم اجازه باید خوندنم کتاب براي دیگه.  شدم خوندن مشغول دوباره
شید دراز تخت روي کنارم سته نفس.  ک ست و پلكاش.  داد بیرون و اش خ .  ب
 دراز کنارم رادین.  بود غریبي آرامش چه.  شدددد سددكو  جا همه لحظه چند

 هن هاي گذشددته یاد و من.  بود شددیریني حس!  بود سدداکت خونه و بود کشددیده
 باز و پلكاش.  چرخید رادین روي نگاهم اراده بي!  مینداخت دورمون چندان

 و نگاهم دوباره مكث ثانیه چند از بعد.  میكرد نگاه خیره سددقف به و بود کرده
 : شنیدم و صداش که بودم چهارم خط.  زدم ورق و کتاب.  دوختم کتاب به
 . . . میكني فكر چي به داري نمیدونم -

 : چرخید سمتش به نگاهم
 ! میرم تند دارم میكني فكر که میدونم و این ولي -

 فتگ برگردونه سمتم به و سرش اینكه بدون.  دادم گوش و آوردم پایین و کتاب
: 
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 از حرفي اینكه.  کنیم قایم هم از و چي همه اینكه. . .  نبود قرارمون این ولي -
 ؟ بود این قرارمون.  نزنیم گذشته
 : کرد زمزمه دوباره.  میكردم نگاهش فقط.  نمیچرخید دهن تو زبونم

 ولي ؟ نذاشددتم کج و پام ؟ نداشددتم خطا ؟ پیغمبر پسددر! ؟ کیم من مگه آخه -
 ؟ نگفتم.  گفتم بهت کردم کار هر

 . میدونست خوب و جوابم خودش.  نبود جواب منتظر
 شارز برام اینكه حس یكم.  راستي رو یكم.  خواستم صداقت یكم فقط من -

 ؟ خواستم زیادي چیز.  بدوني خود  از و من.  شي قائل
ساس.  اومد مي بیرون دهنش از اراده بي حرفاش انگار.  بود آروم صداش  اح
 زیدمیلر ناراحتي همه این براي قلبم.  اومده حرف به اش شكسته قلب میكردم

. 
شت روي از و سرش شت بال شید باال تخت رو و خودش و بردا  هب زد تكیه.  ک

 : گفت دوباره و بالشتش
 ؟ بگه بهم ترسید که بودم هیوال من مگه میپرسم خودم از هي -

 : گفت و کشید عمیقي نفس
 . از  باشم دلخور بهم بده حق.  نرو قاضي به طرفه یه فقط -
 ؟ کني شك بهم که بدم حق -

 صددورتش.  داشددت نگه صددورتم قدمي یه توي و صددورتش.  سددمتم شددد خم
ستني شماش تو.  بود خوا شته نگاه برق چ  ونهم بود شده انگار.  دیدم رو گذ

شگي رادین شماش تو غم.  نه ولي.  همی  قور  و دهنم آب.  بود کرده خونه چ
 . . . نبود همیشگي رادین اون.  میكرد ام کالفه نزدیكي همه این.  دادم
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 : کرد زمزمه دوباره.  گذاشت بدنم طرف دو و دستاش
 . . . بشه تنگ برا  دلم که بده حق -

 . بود مونده لبام روي اش خیره نگاه.  میكرد گردش چشددمش و لب بین نگاهم
 من هک رو چیزي اون میكرد حس اونم یعني.  لرزید سینه تو قلبم حرفش این با

 ؟ بود تنگ دلش اونم ؟ میكردم حس
 زا مشخص ي فاصله یه توي و سرش.  نشست بازوش روي و اومد باال دستم

 . بود مونده ام شده قفل لباي روي اش خیره نگاه.  بود داشته نگه صورتم
 همون منم دل.  بود شددده تنگ براش منم دل.  بود شددده سددسددت پام و دسددت
 نه. . .  اینجوري نه. . .  االن نه ولي. . .  خواسدددت مي رو قدیم خوش روزاي

 راچ پس بود؟ دلتنگ واقعا. . .  بود اومده سددمتم به نیاز سددر از رادین که وقتي
شمام به و نگاهش  ؟بود چي دلتنگ ؟ بود خیره لبام به چرا. . .  دوخت نمي چ
ر دسدتم.  خورد گره هم تو ابروهام  سب گرفتنم نادیده انقدر. . .  پایین خورد سدُ

گه ؟ نبود هت م نِگ  ب گه ؟ بود نزده ي.گ.ز.ر.ه َا  ؟ بود نزده نفر  از حرف م
ست هنوزم صله ؟ لرزه مي براش دلت د . . .  شد مي کمتر و کم سرش ي فا
ساس واقعا کاش شق از پر و پاك االنت اح شتر قلبمو کاش. . .  بود ع  این از بی
. .  اومدم مخود به چسبوند پیشونیم به و پیشونیش که زماني. . .  شكستي نمي

 لبم.  همینطور منم. . .  بست و چشماش.  خورد سر ام گونه روي اشك قطره. 
 خودم به صددداش شددنیدن با.  نشدده بلند هقم هق صددداي تا گرفتم دندون به و

 : اومدم
 ؟ کني مي گریه -
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 به و بارونیم نگاه. . .  ر*ق*صددید مي تصددویرش. . .  کردم باز و چشددمام
ستش چقدر. . .  ازش بودم دلگیر چقدر. . .  دوختم صورتش شتم دو . . .  دا

 . بودم متنفر ضعف این از لحظه این تو چقدر
 ؟ شد چي ؟ کني مي گریه چرا -
 : گفتم بغض پر صداي همون با
 . . . گشنمه -

 گرسددنگي فهمید اونم شدداید. . .  بود گذرا ولي نشددسددت لبش روي لبخندي
 و دستش.  کنه پیدا ادامه حالمون این خوام نمي فهمید اونم شاید. . .  بهانست

 ودب شده خارج پیشش دقیقه چند حالت از. . .  داد تكون سر برداشت کنارم از
. . . 

 . برا  میارم االن.  بگم رفت یادم ، بودم گرفته غذا برا  -
 بیرون کالفه و نفسددش.  آورد هجوم ام گونه به اشددك زدم پلك. دادم تكون سددر
 و زمین به. . .  کردم هق هق. بردم پتو زیر و سددرم. . .  شددد خارج اتاق از و داد

 باید چرا ؟ باشم شوهرم کنار عادي آدم هر مثل نباید چرا. . .  دادم فحش زمان
 ؟ بود سرنوشتي چه این ؟ بود طالعي چه این ؟ بشه مانعم آزاردهنده افكار

سنگي ستم مي فقط. . .  بود رفته یادم از گر شمام خوا  نیايد این واز ببندم و چ
 خواب به و خودم و بسددتم و چشددمام.  کردم پاك و اشددكام. . .  کنم فرار کوفتي

 تا ولي دیگه چیز یا بود گریه خاطر به دونم نمي. . .  نشدددم رادین منتظر.  زدم
 . . . برد خوابم برگرده رادین اینكه از قبل

****** 
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 قتمو.  بود زود رفتن دکتر براي هنوز بود بعدازظهر سدده افتاد سدداعت به نگاهم
ستم زدن رو خونه در زنگ. بود هفت ساعت  آریا که شم بلند تخت رو از خوا

 : گفت بیرون پرید اتاقش تو از جت مثل
 . کنم مي باز من -

 رم مي خونه از امروز که بودم خوشددحال چقدر کشددیدم دراز سددرجام دوباره
 : گفتم اتاق توي از.  بودم شده کالفه خونه تو مد  این بیرون

 ؟ آریا بود کي -
 . پریا خاله -
 برم من تا باشه آریا مواظب و بیاد بود قرار.  برم استقبالش به تا شدم بلند جا از

 تنداش نیوشا از کمي دست اونم العمل عكس باردارم بود فهمیده وقتي.  دکتر
 اینجوري. . .  دونسددت نمي ام زده آشددوب زندگي از هیچي اون که فرق این با

 حالت زندگیش تازه کنم مشددكالتم وارد رو پریا خواسددتم نمي. . .  بود بهتر
ته خودش به طبیعي یدوار.  بود گرف یا که مهرانفر دکتر با بودم ام  زشا تازگ

ستگاري شگاه تو اتفاقا و بود کرده خوا شنا باهاش پرور  کنار نهبتو ، بود شده آ
 ! بده بهش مثبت جواب باالخره و بیاد

 : گفت و ب*و*سید رو آریا اول شد وارد پریا رفتم در کنار
 . اي خوشمزه ب*و*س چه.  گرفتم انرژي آخ -

 : گفت و خندید آریا
 انقدر . کردن نقاشي شیر مثل و صورتم.  بازي شهر رفتم پیش ي هفته خاله -

 . بود باحال
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 : گفتم لبخند با
 . کن شروع بعد تو بیاد خاله بذار -

 : اومد سمتم به ذوق با.  افتاد من به نگاهش پریا
 . . . بچد ؟ خوبي تو.  سالم -

 : گفتم و اومدم حرفش بین سریع.  بپرسه بچه از میخواد فهمیدم
 . وایسادي چرا.  بشین بیا -

 عكس نمیدونسددتم.  ام حامله بودم نگفته بهش هنوز.  کردم آریا به اي اشدداره
 تو اشمشق ي بهانه به رو آریا نشست مبل روي پریا.  باشه میتونه چي العملش

 : گفت پریا.  فرستادم اتاقش
 ؟ چطوره بچه -
 ! خوبه فعال -
 ! شكر خدارو -
 : گفتم شیطنت با
 ؟ چطوره دکتر آقاي -

 : گفت زده خجالت پریا
 ! پریماه -
 ؟ عیبه داشتن خواستگار مگه ؟ چیه -
 ! نیست معلوم چیزي هنوز ولي نه -
شه معلوم - شي پیاده شیطون خر از باالخره.  می  ديمی بهش مثبت جواب و می
. 

 ! من جلد تو برو نشو شیطون انقدر!  بزن و خود  حرف -
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ستم پریا کنار ساعتي یك.  زدم قهقهه ش ضر ات رفتم اتاقم سمت به بعد و ن  حا
 که نرادی صددبح پیغام خاطر به ولي رفتن دکتر براي بود زود خیلي هنوز.  شددم
ستم میاد دنبالم بود گفته ست.  برم زودتر میخوا شتم دو  اون از.  مبر اون با ندا

شت ازش اي هفته یك که شب  سعي.  بودیم معذب هم کنار جفتمون میگذ
 با عمال ولي.  میخوابیدیم اتاق یه توي.  باشیم نداشته خاصي برخورد میكردیم

 مدرسدده براي رو آریا اینكه از بعد من صددبحها.  نمیكردیم صددحبتي هیچ هم
 . کار سددر بره رادین تا میزدم خواب به و خودم و میكشددیدم دراز میكردم بیدار

 تنشددي هیچ وسددط این.  بودم خواب من که میومد دیر رادین انقدر هم شددب
 مترک روزا این.  بود تر آروم منم مغز.  بودیم آروم جفتمون حداقل!  نبود بینمون

 . میكردم فكر مختلف چیزاي به
 تعجب با دیدنم با پریا.  بودم در جلوي آماده و حاضددر.  بود 4:30 سدداعت

 : گفت
 ؟ میري داري -
 . میرم کم کم آره -
 ؟ نمیاد دنبالت رادین مگه -
 . میرم خودم نه -
 . خداحافظ.  باشه -

 شنیدم و کلید چرخش صداي که برم در سمت به خواستم و کردم خداحافظي
 با رادین.  داد سالم و کرد سر و چادرش سریع پریا.  گذاشت خونه به پا رادین. 
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 و خوب مد  این از بعد صددداش شددنیدن چقدر.  داد و جوابش رویي خوش
 : دوخت من به و متعجبش نگاه.  بود داشتني دوست

 ؟ کجا -
 ! دکتر میرم -

 نشدده تر بلند حدي از میكرد سددعي که صدددایي با وار زمزمه.  شددد نزدیك بهم
 : گفت

 ؟ دنبالت میام نگفتم مگه -
 : دوختم چشماش تو و نگاهم

 ! میرم خودم.  نیستم چالغ منم -
 . میریم هم با کنم عوض لباس من بشین یكم.  زوده االن -
 . میرم خودم مرسي -

 : گفتم پریا به رو سریع
 . رفتم من -

 : گفت بود شده گیج ما هاي پچ پچ از که پریا
 . سالمت به -

 : افتاد راه دنبالم به و کرد خداحافظي پریا از هم رادین
 ؟ چي که بري افتادي راه تنهایي خود  -

 گفتم مردهش شمرده.  ببره دلتنگیم به پي نذاشتم کردم نگاهش سمتش برگشتم
: 

 دعوا یگهد نمیخوام.  بشه بحثي بینمون نمیخواستم چون.  برم تنها میخواستم -
 . ام خسته خیلي.  کنم
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 و نفسددش.  شدددم بیزار بحث و دعوا از چقدر فهمید انگار.  خورد جا حرفم از
 : گفت و داد بیرون کالفه

 ؟ بریم.  کنیم بحث نیست قرار -
سور ي دکمه حرف بدون سان  پارك جا به نگاهم.  شدیم پارکینگ وارد.  زدم و آ

شین  تكون هم سانت یه حتي.  بود خودش جاي سر جا همون.  افتاد خودم ما
شینش سوار.  بود نخورده  نگاهي نیم حتي.  بودم زده زل رو به رو به.  شدم ما

 ودب وجودم تو که دلتنگي موذي حس از.  میترسددیدم.  نمینداختم سددمتش به
 : گفت آرومي صداي با و شكست و ماشین سكو .  میترسیدم

 ؟ قلبیه جاي همون مطبش هنوز -
 ! آره -

شین.  شدیم ساکت جفتمون دوباره  ندچ از بعد و آورد بیرون پارکینگ از و ما
 : گفت دوباره ثانیه

 ؟ بهتره حالت -
 . نیستم بد -

 و کرد روشددن و ماشددین ضددبظ.  نزد حرفي دیگه دید و من کوتاه جواباي وقتي
.  ستمب و چشمام و دادم تكیه صندلي پشتي به و سرم.  شدیم ساکت جفتمون

باره که کشددید طول چقدر نمیدونم.  میكرد رانندگي آروم همیشددده مثل  به دو
 : اومد حرف

 . پریماه -
 : انداختم اطرافم به نگاهي.  کردم باز هم از و پلكام
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 ؟ رسیدیم -
 . مونده وقتت تا نیم و ساعت یك.  نیمه و پنج تازه ساعت.  آره -
 . میمونم منتظر باال میرم نداره اشكال -

 : گفت که شم پیاده خواستم
 ؟ خوردي چیزي تو نخوردم ناهار من -

سته صورتش.  دوختم صورتش به و نگاهم  مه تو اراده بي ابروهاش و بود خ
 ریش ته و بود زده باال و سددفیدش ي مردونه پیرهن آسددتین.  بود خورده گره

شونده و صورتش شت دلم.  بود پو  ازش و نگاهم ولي میرفت ضعف براش دا
 : گفتم و گرفتم

 . خوردم -
 . برمیگردیم 7 تا ؟ بخورم غذا من جا یه بریم -
 ؟ نشه دیر -
 . داریم وقت نیم و ساعت یك.  نمیشه -

 : گفتم ناچار و دادم تكون سرم
 . باشه -

 اراده بي.  دوختم رخش نیم به و نگاهم.  افتاد راه به و کرد روشددن و ماشددین
 : گفتم

 ؟ اي خسته -
 ماشچش دوباره بعد و کرد نگاهم ثانیه چند براي.  گردوند سمتم به و صورتش

 : گفت و داد بیرون و نفسش.  دوخت جلو ي شیشه به و
 . نیستم خسته االن -
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 . داشت نگه دکتر مطب نزدیكي همون رستوران یه جلوي
 . بیا بخور برو تو -
 . میریم هم با شو پیاده -
 . . . من -

 رسدد اراده بي.  بود دلخور نگاهش.  نچرخید زبونم تو ولي نمیام بگم خواسددتم
 منگاه.  اومد سمتم به سریع و زد و دزدگیر.  شدم پیاده ماشین از و دادم تكون

ست.  افتاد بود مقابلم که آبي جوب به  رفح بدون.  شد دراز سمتم به رادین د
ستم ستش تو و د شتم د ستوران در.  شدم رد جوب از.  گذا  با . کرد باز برام و ر

 : کرد اشاره سالن ي گوشه به.  شدم وارد آرامش
 . میام میزنم صورتم به آب یه میرم من.  اونجا بشین برو -

 : ومدا سمتم به گارسن.  نشستم میز پشت.  رفتم سمت همون به حرف بدون
 ؟ هستین تنها -
 . نفریم دو نه -

 هب سري سر نگاهي.  رفت و گذاشت میز روي منو تا دو و زد اي مودبانه لبخند
ست  صبح از که تهوعي خاطر به.  میرفت ضعف ام معده.  انداختم غذاها لی
شتم سته بود کرده پیدا ادامه هم ظهر تا و دا  به قطف البته.  بخورم ناهار بودم نتون
 روي چشددمام.  میخواسددت کباب جوجه شددد  به دلم.  نبود بدم حال خاطر

 : وایساد کباب جوجه اسم
 ؟ میخوري چي -
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 بستم یلمم خالف بر رو منو ؟ بود برگشته میز سر رادین کي.  گرفتم باال و سرم
: 

 . کن انتخاب تو.  نیستم گرسنه -
 : گفت تفاو  بي اي چهره با و گرفت صورتش مقابل رو منو

 ! باشه گشنش دخترم شاید.  اي گرسنه تو نگفتم من -
 هک فهمید انگار ؟ بود کي دخترش.  زدم زل بهش خنگ آدماي مثل پرسددشددگر

شدم متوجه شاره.  ن  چهی هنوز خودم.  افتادم لوبیا یاد تازه.  کرد شكمم به اي ا
 ! بود دوخته و بریده خودش واسه راحت چه.  نداشتم جنسیتش واسه اي ایده

 ؟ باشه دختر که معلوم کجا از -
 : گفت و انداخت باال اي شونه

 . دارم دوست دختر من -
 . دارم دوست پسر من ولي -

.  کنم لج باهاش میخواستم چرا نمیدونستم.  بودم دختر عاشق.  میگفتم دروغ
 ! بشه اون حرف نداشتم دوست

 . باشیم داشته دختر یه باید.  داریم پسر -
 ؟ اجباره چي همه -
 ؟ بدم سفارش چي.  کن فكر اینجوري تو -
 . داري دوست چي هر -

سن بندازه بهم نگاهي اینكه بدون  . داد جوجه تا دو سفارش.  کرد صدا و گار
 و من دوباره.  رفت گارسن!  تفاهم مرسي! ؟ میخواسته جوجه دلش اونم یعني
 . شدیم تنها رادین
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 . دعوتیم نیما ي خونه هفته آخر -
 ! خوبه -

 . کرد قالب سینه روي و دستاش
 . میریم هم با بیاي بتوني و بده اجازه دکتر  اگه -
 . برو تو بیام نتونستم اگرم -
 ! برم تنها بخوام که نیست مهمي مهموني انقدر -

 براش بچه که معلومه!  تره مهم براش بچه یا ؟ مهمونیم از تر مهم من یعني این
 ! من نه.  است بچه خاطر به فقط کرده سكو  اگه مدتم این.  تره مهم

 جونشددون به اراده بي.  افتاد طالیي هاي جوجه به نگاهم.  آوردن و غذامون
شماي به نگاهم.  آوردم باال و سرم دقیقه چند از بعد.  افتادم  نرادی متعجب چ
ستمال با افتاد  هم رادین.  بخورم تر آروم کردم سعي و کردم پاك و دهنم دور د

 به و شدددیم ماشددین سددوار دوباره شددد تموم خوردنمون غذا وقتي.  نزد حرفي
 . افتادیم راه مطب سمت

 از.  کرد صدددامون منشددي بعد و موندیم منتظر یكم.  بودیم مطب توي 7 راس
 اج از و زد لبخندي دیدنمون با دکتر.  شدددیم دکتر اتاق وارد.  شدددیم بلند جا

 : شد بلند
 ؟ خوبین.  خودم قدیمي دوستاي.  سالم -

ستم کردن سالم از بعد و زدم اجباري لبخندي ش  صمیمي و گرم رادین ولي.  ن
 براش وضددعیتم مورد در و پرسددید سددوال تا چند ازم دکتر.  کرد احوالپرسددي

 : گفت بعد دادم توضیح
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 . کنم ا  معاینه اتاق تو بیا خانوم پریماه خوب -
 دراز تخت روي و آوردم در و مانتو شددددم معاینه اتاق وارد شددددم بلند جا از

 : گفت آروم صداي با دکتر.  کشیدم
 ؟ ببري بین از رو بچه این میخواي هنوزم -
 . . . دکتر خانوم.  نمیخوام نه -

 : گفتم من من با.  انداخت چشمام به نگاهي
 . . . و سقط ي قضیه از. . . بدونه چیزي رادین نمیخوام -

 : گفت و نشست لبش روي مهربوني لبخند دکتر خانوم
 . نمیفهمه چیزي نباش نگران -

شكر لبخند ست لبم روی آمیزی ت ش  با دش انجام سونوگرافی ابنكه از بعد.  ن
 . برگشتیم اصلی اتاق به دکتر

 راحتاست دیگه نمیخواد.  نرماله بچه وضعیت.  هستی ششم ی هفته تو االن -
 ورد عصددبانیتم و اسددترس از.  نكنی سددنگین کار که شددرطی به.  باشددی مطلق
 و د خو هوای یكم.  بودی بچه منتظر سال پنج که تو برای مخصوصا.  باشی
 . کن تحمل ماه نه.  باش داشته

 : گفت لبخند با رادین به رو
 و حساس بارداری ی دوره تو خانوما.  باش داشته و خانومت هوای هم شما -

 ی بچه یه دیگه ماه 8 تا باش داشته و هواش بیا کوتاه یكم شما.  میشن زودرنج
 . بده بهت خوشگل

 خندلب منم لبخندش از اراده بی.  بود نشددسددته رادین لبای روی عمیقی لبخند
 . زدم
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صای - شتم برا  آهن قر شتم 1 ب ویتامین هم ها  تهوع برای.  نو  تهیه که نو
بت دوره این فقط و فقط.  کن به می مراق چه این که حاال.  طل  داری رو ب

 . ندی دستش از که باشه بهش حواست
 : شد بلند جا از رادین دکتر حرفای شدن تموم از بعد

 . ممنون.  دکتر خانوم کردین لطف -
 : گفت شوخی با و شد بلند جا از هم دکتر خانوم

 وت که بكنین عالی جناب باید و لطف.  نكردم کاری که من میكنم خواهش -
 . باشین داشته رو ما پریماه هوای مد  این

 من به نگاهش که همونطور.  نفهمیدم و معنیش که انداخت بهم نگاهی رادین
 : گفت بود

 . هست بهش حواسم.  حتما -
 سددمت به و شدددیم ماشددین سددوار.  بیرون اومدیم و کردیم خداحافظی دکتر از

 که بود شدب 9 حدودای سداعت.  نمیزدیم حرفی کدوم هیچ.  افتادیم راه خونه
 . نداشتم اطرافم به توجهی.  بودم خودم هوای و حال تو.  خونه جلوی رسیدیم

 ؟ میكنه چیكار اینجا م*ر* *ی*ک*ه این -
 اهمنگ.  شد پیاده ماشین از بالفاصله.  آورد خودم به و من رادین عصبی صدای

 كونت پاهام ؟ میكرد چیكار اینجا این!  نه وای.  میرفت که سددمتی به برگشددت
شتم شدنم پیاده قدر  حتی.  نمیخورد  و ویدد سمتش به شتاب با رادین.  ندا

 : گفت و کوبید اش سینه به محكم
 ؟ اینجا اومدی چی واسه.  نگرد زندگیم ور و دور دیگه نگفتم مگه -
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 دسددتای.  همیشددگیش نیشددخند همون.  میدیدم وضددوح به و رامین نیشددخند
 . رفت در سمت به لرزونم

 . خوردی گول دوباره انگار رفیق باش آروم -
 بود شددده کلید هم روی حرص از که دندونایی با.  باشددم محكم کردم سددعی

 : افتاد من به رامین نگاه.  شدم پیاده
 ؟ دادی نشون مظلوم و خود  دوباره ؟ زدی گولش که گفتی بهش چی -

 : گفت خشم با.  برگشت سمتم به رادین سر
 . خونه تو برو -

 : گفت رادین به رو رامین که بردارم قدمی خواستم
 همون بازم کنه توبه که چقدرم هر.  مرگه گرگ ی توبه.  نخور و ظاهرش گول -

 لوشج م*ش*ر*و*ب بطر یه و سیگار بسته یه کافیه!  هست بوده قبال که آدمی
 ! چیه و کیه میفهمی اونوقت.  بذاری

 ! کن گم اینجا از و گور  نكشتمت تا -
قدر چرا - ماد بهش ان قدر چرا ؟ داری اعت  دختر این ؟ میگیری و طرفش ان

 . . . بوده نفر صد با!  خرابه
 به محكمی مشدددت.  بیاد بیرون رامین دهن از بعدی کلما  نذاشدددت رادین

 جون به ها دیوونه مثل رادین.  نیومد رامین از صدایی لحظه چند.  زد صورتش
 لوگ تو صدام.  میزد رامین صور  و سر به هم سر پشت ضربا .  افتاد رامین
شون به چجوری نفهمیدم.  بود شده خفه  به و گرفتم و رادین بازوی رفتم سمت

 : کشیدم عقب
 . میكنم خواهش.  تو بریم بیا.  رادین بسه -
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 که نرامی به رو و کشددید بیرون دسددتم تو از و بازوش.  برگشددت عقب به رادین
 : گفت و گرفت و اش اشاره انگشت بود شده ولو زمین روی

 . گمشو.  شی آفتابی طرفا این دیگه نمیخوام -
 : تگف من به عصبانیت با میرفت که همونطور و برداشت قدم خونه سمت به
 . دیگه بیا راه ؟ زده خشكت چرا -

 هشب و خودم و برداشتم بلند قدم تا دو.  وایسادم جام سر هنوز که فهمیدم تازه
 تو رامین خندون صدددای که بشددینه ماشددین توی دوباره میخواسددت.  رسددوندم

 : پیچید گوشم
.  هبشد تو شدكل باش نداشدته امید زیاد ولی!  میشدین دار بچه دارین شدنیدم -

 ! باشه دیگه یكی باباش شاید
 ارهدوب و دوید رامین سمت به که دیدم و رادین لحظه یه فقط.  شد چی نفهمیدم

ست یه با رادین که میدیدم.  میلرزید سینه تو قلبم.  شدن درگیر هم با  ی یقه د
 هب دوباره.  میزنه صددورتش به محكم مشددتای دیگه دسددت با و گرفته و رامین

 : گفتم التماس با رفتم سمتشون
 . بریم بیا.  کن ولش رادین -

 خودم کردم احساس.  کشید تیر قلبم خورد رادین صور  به رامین مشت وقتی
 : گفتم مانندی جیغ صدای با.  خوردین کتک

 ! رادیددددددددن -
 هیچ کوچه تو.  بودم کرده وحشدددت من ولی کرد تالفی و رامین مشدددت رادین
 : میشنیدم و رادین صدای.  نبود کس
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صله این من زن به گفتم بهت بار یه.  تویی ه.د.ا.ز.م.و.ر.ح - سبه ها و  . نمیچ
تادی راه باز جا اف نده ؟ بدی تحویلم و اراجیف این که ؟ چی که این  ا  ز

 ! نمیذارم
 سددعی.  افتاد رامین خونین صددور  به نگاهم.  بود شددده قرمز رادین صددور 

ست از و خودش میكرد  بود شده دیوونه رادین انگار ولی.  کنه خالص رادین د
 . بكشتش واقعا ترسیدم لحظه یه. 
 . بریم بیا.  نداره و ارزشش. کن ولش آریا جون رادین -

 : زد فریاد عصبانیت با رادین
 . خونه تو برو -
 . رادین -

 مچ . شد دور ازش سریع قدمای با و کرد ول عصبانیت با و رامین ی یقه رادین
 نكنه.  نمیومد رامین از صدددایی.  کشددید دنبالش و گرفت هوا رو و من دسددت

شه مرده  ادینر دنبال نكردم توجهی.  شنیدم و گفتنش آخ صدای لحظه یه ؟ با
 : گفت و گرفت سمتم به و کلیدش.  شدم کشیده

 . باال برو -
 : زدم چنگ دستش به
 . تو بریم بیا خدا تورو رادین -

 : شد دوخته هم به لبام که کرد نگاهم جوری
 . باال برو میگم ؟ کری -

باره و گرفت ازم و روش.  نگفتم هیچی تان حاال که رامین سددمت به دو  و اف
 با.  رفت کنه فرار داشددت سددعی و بود رسددونده ماشددینش به و خودش خیزان
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شینش به تقریبا سریع قدمایی سیده ما .  رفت و گرفت و گازش رامین که بود ر
بالش یكم رادین فت دن یدمون از رامین ولی ر  بدنم هنوز.  بود شدددده محو د

 ودب گذاشته زانوش رو و دستاش شد خم.  وایساد کوچه وسط رادین.  میلرزید
 و بالتكلیف هنوز و بود دسددتم توی رادین کلید.  موند حالت همون به یكم. 

 از ابعضددی.  افتاد ها خونه ی پنجره به نگاهم تازه.  بودم وایسدداده در کنار لرزون
 به داشددت.  گردوندم رادین سددمت به و سددرم سددریع.  میكردن نگاهمون پنجره

 شددد نزدیک بهم اینكه محض به.  بودم کرده گم و پام و دسددت.  میومد سددمتم
 : گفتم

 . . . من.  میزنه مفت حرف.  میگه دروغ کن باور رادین -
 : گفت تحكم با و کرد باز و ماشینش در
 . تو برو.  وایسادی که هنوز -
 ؟ میدی گوش رادین -

 : گفتم زد دور و شد ماشینش سوار توجه بی
 ؟ رادین ؟ میری کجا -

شار هم رو و دندونام حوص با.  رفت و داد گاز سریع.  نداد جوابی  از.  دادم ف
شتم.  شدم خونه وارد سریع.  بودم متنفر رامین شدم دیوونه دا  اریک باید.  می

 شدم ورآسانس سوار.  بیارن سرم خواستن که بالیی هر میذاشتم نباید.  میكردم
 باز رو خونه در و انداختم قفل توی و کلید.  شدم پیاده خودمون ی طبقه توی و

 : گفت و شد بلند جا از خندون بود آریا با بازی مشغول که پریا.  کردم
 . سالم -
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 رزی و انداختم بود سددمتم به دویدن حال در که آریا و پریا به سددرسددری نگاهی
 : گفتم کالفگی با.  دادم جواب لبی

 ؟ میخوابونی رو آریا پریا -
 : گفت و گرفت رو آریا دست بود شده من دگرگون حال متوجه که پریا

 . خاله بریم بیا.  آره -
.  مرفت اتاق سددمت به و گرفتم و نگاهم.  افتاد آریا معصددوم چشددمای به نگاهم
صبانیت با و مانتوم.  انداختم تخت روی و شالم  فک کردم پر  و آوردم در ع

 ساناز ی شماره تا گشتم.  انداختم گوشیم به و نگاهم.  زدم قدم عصبانی.  اتاق
شون میفهمیدم باید کنم پیدا و  لنجارک خودم با.  میاوردم در سر باید!  چیه درد

 ودمب شده کالفه ؟ بود درست کاری چه ؟ نه یا میزدم حرف باهاش باید میرفتم
 : گفت نگران شد وارد پریا بعد و خورد اتاق در به ای تقه. 
 ؟ شده چی پریماه -

 ختس خیلی حال و شرایط اون تو ولی بزنم صورتش به لبخندی کردم سعی
 . بود

 . نیست چیزی نه -
 ؟ خونه نیومد چرا ؟ شده دعوا  رادین با -
 هم به اعصابم یكم حاملگی این خاطر به منم.  داشت کار.  چیه دعوا بابا نه -

 . دارم اینا و سرگیجه و تهوع حالت.  ریختست
 : گفت نكرده باور میدونستم

 ؟ همینه فقط مطمئنی -
 . آره -
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 . دیگه برم من باشه -
 . بمون اینجا و امشب ؟ کجا -
 . کن خبرم داشتی کاری اگه.  برم باید نه -
 . دادم زحمتت پریا مرسی.  باشه -
فا این - یه حر یای نمیخواد بكش دراز.  چ تاق از بیرون ب .  میرم خودم.  ا

 . بشی بهتر کن استراحت
 دراز.  کردم پر  تخت رو و گوشددی.  کردم خداحافظی ازش و زدم لبخندی

 و رستد باید.  میزدم آب به گدار بی نباید.  دوختم سقف به و نگاهم و کشیدم
 ! پریماه بنداز کار به و فكر .  جلو برم اصولی
***** 

 ماطراف به گیج.  کردم باز هم از و پلكام.  میكردم شدددیدی تشددنگی احسدداس
تاق تاریكی تو ؟ بود برده خوابم کی.  انداختم نگاه  ازیب چمدون به نگاهم ا
 ودب شده خم که دیدم و رادین انداختم نگاه و اتاق دور.  بود تخت روی که افتاد

 : گفتم وار زمزمه.  برمیداشت چیزی کمد تو از و
 ؟ میخوای چیزی -

 به گاهمن.  ببینمش بهتر بتونم تا کردم روشددن و خواب چراغ.  سددمتم برگشددت
سی.  بود شده پاره که افتاد پیرهنش ی یقه ستش تو که لبا  چمدون ویت و بود د

 : گفت وار زمزمه و کرد پر 
 . میكنم جمع و لباسام دارم -

 : گفتم.  لرزید سینه تو قلبم
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 ؟ بری میخوای کجا -
 : گفت و داد بیرون کالفه و نفسش.  کشید کار از دست لحظه چند

 . رستوران واسه.  شیراز برم باید -
 : میداد فشار و گلوم بغض

 ؟ همین خاطر به فقط -
 ندت ضددربانش قلبم چرا ؟ بود دلخور نگاهش انقدر چرا.  کرد نگاه چشددمام تو

 كهاین واسه نه. . .  خودم واسه نه.  میكردم ناراحتی احساس قلبم ته ؟ بود شده
 . . . بود کرده خونه چشماش تو که غمی این ی واسه فقط. . .  میرفت داشت

 . رستورانه خاطر به فقط آره -
 . . . نرو رادین -

 بیشتر . باشه کنارم میخواستم.  بره نمیخوام واقعا که میفهمید صدام تو از کاش
 ؟ میرفت چرا.  داشتم احتیاج بهش ای دیگه وقت هر از
 . نرم نمیشه.  برم باید -

 کالفه.  انداختم پایین و سددرم سددریع من ولی دید.  زد حلقه چشددمم تو اشددک
 : گفت

 . . . ولی.  بفرستم و پدرام میخواستم.  برم نمیخواستم -
 : نكرد نگاه چشمام تو بار این.  گرفتم باال و سرم

 . برم خودم بهتره ولی -
 . دارم احتیاج بهت اینجا من -

 : کرد زمزمه لب زیر
 . دارم احتیاج منم -
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هام چرا ؟ بود کالفه انقدر چرا ؟ میرفت چرا داشدددت اگه.  کردم سددكو   تن
 ؟ میذاشت

 ! باش هم ها بچه مراقب. . .  باش خود  مراقب -
 قبول بچه عنوان به منم کوچیک لوبیای اون.  شدددم خوشددحال لحظه یه توی

 ؟ میرفت چرا پس ؟ نداشت اثر روش رامین حرفای یعنی.  داشت
ست و چمدونش در.  زد چنگ دلم به ناراحتی دوباره  چمدون زیپ صدای.  ب

صابم روی شت اتاق در کنار و چمدون.  میرفت اع سادم تخت کنار.  گذا  . وای
 : گفتم

 . رادین نرو -
 . بهتره هممون برای -
 : گفتم بغض با
 ؟ آره ؟ پیشم برمیگردی دوباره -
 . میكشه طول شب سه فقط.  ام خونه دیگه شب سه.  برمیگردم آره -

 شب سه که نمیفهمید چرا ؟ شب سه فقط.  میخورد چرخ سرم توی شب سه
 . کشددیدم دراز پهلو به تخت روی ؟ میشددده تنگ براش دلم نمیفهمید.  زیاده

 ستمب و پلكام.  کنم گریه جلوش نمیخواستم من و میشد سرازیر داشت اشكام
 : کردم زمزمه.  میومد پایین اشک های قطره شدم بسته پلكای بین از. 
 ! سالمت به -
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. .  بود رفته. . .  و اتاق در صدای هم دقیقه چند از بعد شنیدم و نفسش صدای
ضم. . .  راحتی همین به.   سنگ چقدر. . .  ریخت دلم تو عالم غم.  ترکید بغ

 . . . میرفت کنارم از راحت چقدر. . .  بود شده دل
***** 
 روزای یاد.  بود کوچه همون کوچه.  برداشددتم چشددمام روی از و آفتابیم عینک
 ااینج رو روزایی چه زمانی یه.  بود شددده غریبه برام االن چقدر.  افتادم قدیمم

 . میگذروندم
 ویت و آفتابیم عینک آرامش با.  شددم پیاده ماشدین از.  کشدیدم هم تو و اخمام

 و آرامش همه این.  میداشتم بر قدم آروم.  زدم و ماشین دزدگیر و گذاشتم کیفم
 اممیخو که میدونسددتم فقط.  نمیدونسددتم ؟ بود اومده کجا از نفس به اعتماد
 . میشد تموم باید بد اتفاقا  ی همه.  کنم تموم اینجا و چی همه امروز
 زنگ روی و دستم ولی کشیدم کنار تصویریش آیفون دوربین جلوی از و خودم

 کنم اررفت آروم نداشتم قصد.  نداشتم بر روش از و دستم.  دادم فشار و گذاشتم
 هک زدم زنگ انقدر.  سددابقم قوی پریماه همون هنوز که میفهموندم بهش باید. 

 : پیچید آیفون توی عصبانیش صدای
 ؟ آوردی سر ؟ خبره چه -

 : گفتم.  گرفتم آیفون سمت به و صورتم
 . در دم بیا -

 : گفت میلرزید یكم که صدایی با رفته وا و ُشل چون.  کرد تعجب انگار
 . . . ؟ پریماه -
 . پایین بیا -
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 . تو بیا تو -
 قوی.  دادم بیرون و نفسددم.  گذاشددت و آیفون و زد و در ولی نه بگم خواسددتم

شتم حیاطش از.  شدم اش خونه وارد مطمئن قدمایی با.  پریماه باش  هب و گذا
سیدم خونه ساده منتظرم در کنار.  ر سته لبش روی پوزخندی.  بود وای ش .  ودب ن

 : گفت بزنم حرفی اینكه از قبل.  زدم پوزخند بهش منم
 ؟ اومدی م*ش*ر*و*ب دنبال دوباره.  کردی گم راه -

 اش خونه سددلطنتی مبالی روی خونسددرد خیلی.  ندادم اش طعنه به جوابی
 تا رسدد به نگاهی.  انداختم هم رو و پام و گذاشددتم مبل کنار و کیفم.  نشددسددتم

 لوندب و موهاش.  بود شده تپل یكم.  بود کرده فرق خیلی.  انداختم ساناز پای
 . بود شده برنز حسابی پوستشم و بود کرده

 . بشین -
 : گفت و خندید حرفم به
 ! چشم!  بشینم خودم ی خونه تو میكنی تعارف که خوب چه -
 ! بزن و حرفت!  نریز مزه -
 ؟ بزنم حرف من.  اینجا اومدی تو -
 ! اینجا بیام میخوای تو بودم مطمئن چون اینجا اومدم من -
 کجا وت نداره فرق برام من.  منتظرته دیگه جای یه ، دیگه یكی.  اومدی اشتباه -

 . مهمه دیگه یكی واسه.  باشی
 : گفتم و زدم مبل به آرامش با و ام تكیه
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 پای به اپ که میرسه چی وسط این بهت تو ببینم.  نفر یه اون ُدم شدی که توام -
 ؟ میری طرف اون و طرف این رامین

 ! رامینم دوست من -
 ! بود احمق چقدر.  دل ته از.  خندیدم

 ؟ ای وسیله رامین واسه تو که نفهمیدی هنوز -
 و خوردنش حرص که بود بخش ل*ذ*  چقدر.  شد منقبض حرص از فكش
 . بودن آورده سرم که بالیی همه این از بعد اونم.  ببینم

 . کن گم من ی خونه از و گور  بزنی حرفا این از میخوای اگه -
 : گفتم و شدم بلند جام از
ست باید که رفت پوکت مخ تو وقت هر.  االن نه ولی میرم -  یبردار سرم از د

 ! میرم
 . رامین سراغ برو.  ندارم باها  کاری هیچ من -

 : بكشمش حماقتش خاطر به میخواست دلم.  شدم عصبی
 ؟ میخواد چی زندگیم و من از رامین -
 از  چی بگو خود .  کردی ولش و رامین که بودی تو.  بدونی بهتر باید تو -

 . میخواد
 ؟ همین فقط -
 ! آره -
 . بزن حرف آدم عین پس.  شم فرض خر میاد بدم -
 روزا  این فكر به باید میكردی ول خدا امون به و رامین و من که موقع اون -

 . کردی پشت بهمون راحت خیلی.  میفتادی
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 : گفتم عصبی و کردم ریز و چشمام
ثل ؟ کردم پشدددت بهتون من ؟ چی - كه م ته یاد  این  احمق رامین اون رف

 . بیاره سرم بالیی چه میخواست
 : گفت و انداخت عصبانیم ی چهره به نگاهی خونسرد

 ! بود حقت -
 تدرس دردسر برام انقدر که کردم چیكار ؟ بودم کرده چیكار مگه ؟ بود حقم -

 ؟ میكنین
 . وایساد مقابلم و شد بلند جاش از
شه.  بودی زرنگ زیادی - شتر همی ستی حقت از بی  ائنخ.  بودی پررو.  میخوا

 . بودی عوضی.  بودی
 . بودم ندیده عصبانی انقدر و ساناز حاال تا.  میشد تر عصبی لحظه هر
یاز وقتی تا -  اومد گیر  خوب ی تیكه یه وقتی.  بودم کنار  بهم داشددتی ن

 ساله چند من چشم میدونستی اینكه با هم رو ریختی رامین با.  شدی بیخیالم
 . دنبالشه

فت حرف - جا از و چرندیا  این.  بود تو دوسدددت فقط رامین نزن م  گیر ک
 ؟ آوردی

ستم - شقم ؟ بود دو  خیلی ؟ کردی چیكار تو ولی.  بود وجودم ی همه.  بود ع
 . آوردی درش چنگم از راحت

 . شدم خیره بهش مبهو  و ما 
 . که نبودین دوست رامین و تو ؟ میگی داری چی -
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 داشتم . شد رو اون به رو این از برگشت و اسپانیا رفت که رامین.  بودیم قبال -
 حالم.  تا دو ما وسددط انداختی و خود  یهو تو ولی میاوردم دسددتش به دوباره

 الدنب بود افتاده راه احمق رامین.  بكشمت داشتم دوست.  میخورد هم به از 
 ! تو
 ؟ رامین نه ؟ بود تو سر زیر اتفاقا این ی همه پس -

 : زد پوزخند
 کشددیدمش اول.  کردم کار روش من ولی خودشدده کار اینا میكرد فكر رامین -

.  خوشددبخته االن.  گذاشددت قالت پری گفتم هی خوندم گوشددش تو بعد ایران
 ؟ ردک بازی باها  یادته ؟ شكست و سر  یادته گفتم.  نداری هیچی تو ولی

 : داد ادامه و زد قهقهه
 تو.  کنم نابود  میخواسددتم.  میومد بدم از  چون.  بود من کار اینا ی همه -

 عنیی.  برسددی زندگیت به رادینت با راحت نمیخواسددتم.  گرفتی ازم و رامین
 و شدددن زده پس طعم من مثل.  بشددی بدبخت که بود این حقت.  نبود حقت
 راحت که سددالیم چند همین.  بود رسددیده بهت حقت از بیشددتر.  کنی حس

 رو خوشددبختی طعم یكم میخواسددتم.  کن شددكر رو خدا برو کردی زندگی
 . بگیرم از  و همش بعد بچشی

 . کردی بازی رامینم با تو!  ساناز ای دیوونه تو -
 . بود من سهم رامین -
شما  - ست تورو اون.  ساناز کن باز و چ ست اگه.  نمیخوا  من سمت میخوا

 . احمقی انقدر چرا.  اسپانیا نمیگشت بر میخواستت اگه.  نمیومد
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 ریندا کاراش از خبر.  میخواد  پولداره بچه اون میكنی فكر که احمقی تو -
 . میاد کی با و میره کی با نمیدونی اصال. 
 ؟ کنی مسموم منم ذهن میخوای حاال نبود بس رادین ذهن.  ساناز شو خفه -
 مهم.  نداره سودی برام تو ذهن کردن مسموم.  کن فكر داری دوست جور هر -

 تو که ای بچه اون وجود با حتی.  نداره بهت حسددی هیچ رادین االن که اینه
 . نداره بهت احساسی بازم شكمته

ستی تو اینكه.  میمونه منم مال و منه مال رادین -  گهن خود  برای و رامین نتون
 نم ولی.  ای عرضدده بی تو.  دارم نگه و رادین نتونم منم که نمیشدده دلیل داری

 ؟ نرفته که یاد  پریماهم هنوزم
ست لبم روی آمیزی شیطنت لبخند ش  بودم هگرفت ای دوباره نیروی یه انگار.  ن

یدن برای نگ این.  جنگ ناز و من بین.  نبود رامین و من بین ج .  بود سدددا
 ! بدم شكستش میتونم چجوری میدونستم

 : گفت پرخاش و حرص با
 تو از خیلی من پری.  بشددی هسددتی که اینی از تر بدبخت که میكنم کاری یه -

 ؟ نرفته که یاد  دارم آتو
 : گفتم خونسردی با
 . بكن داری دوست غلطی هر.  باش راحت.  میدونم چرا -

 : گفتم خونسردانم و خصوص به ژست همون با و کردم مكث
 . باش کار  عواقب منتظر.  شده تموم اینجا کارم اینكه مثل خب -
 . بكنی نمیتونی کاری هیچ تو -
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 : گفتم جدی ای چهره و هم تو اخمایی با.  رفتم نزدیكش
 . . . کن امتحانم -

 : گفتم وار زمزمه شدیم خیره هم چشمای تو ثانیه چند
 میكنم یچار ب.  ببینم زندگیم توی ، تو از ردی دیگه بار یه فقط.  بار یه کافیه -

 ؟ فهمیدی.  ساناز
 و مپشت و برداشتم و کیفم.  نزد حرفی و داد فشار هم روی حرص با و دندوناش

 و حرفام حداقل.  داشددتم خوبی احسددداس.  زدم بیرون خونه از و کردم بهش
شین سوار سریع.  بودم شده راحت.  بودم زده بهش  و زندگیم باید.  شدم ما

 . بود من مال هنوزم رادین.  میساختم
****** 

.  زد حرف آریا با که خونه زد زنگ بار یه.  میگذشدددت رادین رفتن از روز یه
 مینه برای.  بدم فرصددت بهش باشدده دور گرفته تصددمیم که حاال دادم ترجیح

سابی اینكه با.  نزدم زنگ بهش  كردممی سعی ولی بود شده تنگ براش دلم ح
 . کنم تحمل

 اآری.  مهمونی برم نمیومد دلم رادین نبود با.  رسددید نیما مهمونی روز باالخره
شم زیر همش صله که میزد غر گو  ودنب و دلتنگی طرف یه از.  رفته سر اش حو
 . بود کرده ام کالفه آریا غرای غر هم طرفی از و رادین

 . اتاقت تو کن بازی برو ؟ خب کنم چیكار میگی جان مامان -
 . بیرون برم میخوام -
 . برو اون با اومد بابا.  نیست خوب زیاد حالم منم.  نیست که بابا -
 ؟ میاد کی بابا -
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 . بیاد شب فردا کنم فكر -
 ؟ کنم صبر شب فردا تا اوه -
 ؟ هست جان مامان که نیست ای چاره -

 تلفن.  ادمد بیرون و نفسم.  رفت اتاقش سمت به و کرد بهم و پشتش کالفه آریا
 : دادم جواب آیالر ی شماره دیدن با.  رفتم سمتش به.  خورد زنگ

 . عزیزم سالم -
 ؟ خبر چه.  خانوم پریماه سالم -
 ؟ خوبن همه ؟ خبر چه شما.  نیست خبری -
 ؟ خوبن همه شما سمت.  خوبن همه -
 . خوبن آره -
 ؟ اینا نیلو ی خونه میرین کی امشب -
 . نمیام منم.  نیست که رادین -
 ؟ داره شماها به ربطی چه.  نیست رادین خب ؟ نمیای -
 . بیام اون بدون نمیاد دلم -

 : گفت و خندید آیالر
 . بگو و این پس آها -
 . رفته سر حوصلم میگه هی اعصابمه رو مدام هم آریا -
 ؟ ببریمش آریا دنبال بیایم ما میخوای خب -
 لتکچ که بفرستم هم رو زلزله این من داری و اش زلزله تا سه خود  بابا نه -

 . میكنن
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 ودمونخ پیش میبریمش شبم دنبالش میایم.  داریم عاد  آرمین و من بابا نه -
. 

 . میشه زحمت.  دنبالش خودم اونجا میام شب نه -
 : گفت بانمكی لحن با
 . باشه بگو نیست زحمت میگم.  برداشته مالحظه تیریپ من واسه حاال -

 : گفتم گرفت ام خنده
 . نخور و من باشه -
 . خوشگله آخه ای خوشمزه -

 . گرفت شد  ام خنده
 ؟ میگی اینارو آرمین جلو زشته آیالر -
 ها قلو سددده سددر تو دونه یه میزنه خودش سددر تو دونه یه داره آرمین بابا نه -

 . دنبالش میایم کن آمادش 6 ساعت پس.  نیست من به حواسش
 . دادی نجاتم.  نكنه درد دستت باشه -
 . فعال.  کن جبران بعدا -

شی شی از دادم آریا به و خبر رفتم سریع.  کردم قطع و گو  نبود بند پاش رو خو
 دلم دوباره.  بود گرفته سددكو  رو خونه.  آریا دنبال اومدن 6 سدداعت راس. 

شیدم دراز تختم روی.  کرد و رادین هوای  چی.  دوختم سقف به و نگاهم و ک
شد شب رادین می شد چی ؟ بیاد ام شه تنگ برام دلش می  یشدم نگرانم کاش ؟ ب

.  . . بشدده لوبیا نگران. . .  نداره عیب نشددد منم نگران حاال. . .  برمیگشددت و
 ؟ میشد درست چی همه کی.  دادم بیرون و ام شده حبس نفس
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 تلویزیون جلوی که دی سددی تا چند.  رفتم هال سددمت به و شدددم بلند جام از
 هارو ید سی از یكی باالخره میگشتم قشنگ آهنگ یه دنبال.  کردم نگاه و بود

 : گذاشتم دستگاه توی
 میاره یادم به تابستونو ظهر تو تن

 میاره یادم به بارونو تو چشمای رنگ
 هنقط یه به و نگاهم.  نشستم تلویزیون جلوی جا همون بود زیاد آهنگ صدای

مد و میكرد باز و در االن کاش.  بود رادین کاش.  دوختم نامعلوم ی  تو میو
 . . . خونه
 نداره زندون با فرقی زندگیم نیستی وقتی

 میاره یادم به زندونو تلخیه تو قهر
 قبع به برگشددتم ترس با لحظه یه وایسدداده سددرم پشددت کسددی کردم احسدداس

 . . . زد خشكم
 دیدنه روز هر رو تو نیازم من
 شنیدنه دارم دوِست لبت از

ساده مقابلم رادین شته.  بود وای  زده انهیج ؟ بیدارم ؟ میدیدم خواب ؟ بود برگ
ست لبم روی لبخندی.  شدم بلند جام از ش شک زمان هم ن شمام تو ا  جمع چ

 . بود جذاب دیدنشم خواب ولی خوابم میكردم حس.  شد
 میزنه بارون که لحظه اون مثل بزرگی تو
 منه رگهای تو لحظه هر که خونی همون تو
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 بفهمم و نمک حرکت میترسیدم.  میكردیم نگاه فقط.  بودیم حرکت بی جفتمون
 . هنباش رادین میترسیدم.  نباشه حقیقت میترسیدم.  رویاست و خیال که
 خواب مثل لطیفی سرخی گل باغه مثل تو

 میكنه جون باشه تو بی اگه که همونم من
 و خواب شدددم مطمئن.  افتاد زمین روی محكم کرد ول و چمدونش ی دسددته

 . . . بود برگشته. . .  بود خودش. . .  بود رادین. . .  نیست رویا
 دیدنه روز هر رو تو نیازم من
 شنیدنه دارم دوِست لبت از

 پاهاش به باالخره تا گفتم انقدر.  میكردم صدددا لب زیر و اسددمش وار زمزمه
 شده خشک جام سر من. . .  برمیداشت قدم آروم.  میومد سمتم به.  داد تكون
 . . . بودم

 پاهاش به باالخره تا گفتم انقدر.  میكردم صدددا لب زیر و اسددمش وار زمزمه
 شده خشک جام سر من. . .  برمیداشت قدم آروم.  میومد سمتم به.  داد تكون
 . . . بودم

 به وجهت بی که میكشید پر براش دلم انقدر.  وایساد دوباره و برداشت قدم تا دو
صله مكثش  چی منفهمید.  کردم جبران سریع قدم دو با و بود بینمون که ای فا

 . نمیفهمم و خودم حال که شده تنگ براش دلم انقدر میفهمیدم فقط. . .  شد
 به . گذاشتم گردنش گودی تو و سرم و کردم حلقه گردنش دور و دستم اراده بی

شتم که هیجانی.  بودم افتاده نفس نفس شت و قلبم دا  سینه . میكرد منفجر دا
 . میكردم زمزمه لب زیر و اسمش هنوزم.  میرفت پایین و باال تپش پر ام
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 . حضورش. . .  تنش عطر. . .  دستاش گرمای.  شد سفت کمرم دور دستاش
 ثلم برام داشددتم احتیاج بهش ای دیگه زمان هر از بیشددتر که ای لحظه توی. . 

 . . . میموند معجزه
یدونم ند نم ظه چ مدم خودم به وقتی.  موندیم حال اون تو لح  زمین از که او

 پاهاش.  بود شددده قفل هم تو نگاهمون.  بودم رادین ب*غ*ل تو و شدددم کنده
 روی و من و شم خم آروم.  نمیدید جارو هیچ اون جز چشمام.  میكرد حرکت

 . افتاد اتاقمون به نگاهم.  گذاشت نرم سطح یه
 نگاهم وت و ترس انگار.  گرفتم و بازوهاش دستام با هراسون.  گرفت فاصله ازم

سه و شد خم.  زد صورتم به لبخندی.  خوند شونیم روی مالیمی ی ب*و*  پی
شت ستام.  گذا .  اومد در حرکت به موهاش توی و رفت تر باال.  کرد حرکت د

 . شد خیره چشمام تو دوباره.  بست و چشماش لحظه چند
گاه این قدر که داشدددت چی ن  تخت روی و پاش ؟ میكرد دگرگون و حالم ان

 تخت وسددط به.  کشددیدم باال تخت رو و خودم.  گذاشددت من کنار درسددت
سیدم شیده سمتم به برداره روم از و نگاهش اینكه بدون اونم.  ر  لکام.  شد ک

 . بود تخت روی
 هاممو دست با.  داشت نگه صورتم مقابل و سرش و داد بازوش به و اش تكیه

 دهش دوخته هم به لبام انگار ولی.  بزنم حرف داشتم دوست.  گرفت بازی به و
 ییرتغ هیچی که زمانی مثل. . .  گذشددته مثل درسددت.  بود مهربون رادینم.  بود

 كهاین از. . .  باشدده رویا اینا وقت یه اینكه از. . .  میترسددیدم من و.  بود نكرده
 . . . باشه لحظه یه برای فقط
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 وت دوباره.  ب*و*سید و آورد باال و دستم.  گرفت خودش به تردید رنگ نگاهم
 : کرد زمزمه شد خیره چشمم

 . بود شده تنگ برا  دلم -
شید پر قلبم اش مردونه صدای برای شم کنار و سرش. . .  ک س.  آورد گو  اینف

 : کرد زمزمه دوباره.  خورد پوستم به گرمش
 . . . تو برای فقط. . .  دیگه کس هیچ نه. . .  تو برای فقط و فقط -

 نشگرد دور و دستم. . .  نداشتم مد  این تو که حسی.  شد خوشی از پر قلبم
 روی که و تعادلش و گذاشددتم اش سددینه روی و دسددتم.  زدم غلت و انداختم
 یموها.  آوردم پایین و سرم.  نشستم شكمش روی.  ریختم هم به بود بازوش

 هر لب روی لبخندی کردم نگاهش.  انداخت سایه اون و من صور  بین فرم
 اصلهف کرد بلند و سرش.  گذاشت پام رون روی و دستاش.  بود نشسته دومون

یاد و خواسددتنش دلم.  بود بینمون کمی ی  و بردم پایین و سددرم. . .  میزد فر
 از دوباره طوالنی ی ب*و*سه یه از بعد. . .  گذاشتم لباش روی ای ب*و*سه

 . . . گرفتیم فاصله هم
 : شنیدم و وارش زمزمه صدای دوباره

 حل مشددكال  این یا. . .  بذارم تنها  نمیتونم. . .  نمیذارم تنها  دیگه -
 من مال. . .  منی مال آخرش تا ؟ فهمیدی. . .  نمیگذرم از  من یا میشددده
 . . . اجباره این. . .  میمونی
 ره جای به. . .  بود شددیرین برام تحكم این چقدر.  میداد تحكم بوی حرفاش

 . . . ب*و*سیدمش و شدم خم صورتش روی دوباره حرفی
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 قعش همه این با. . .  میومد باید که موعدی از زودتر. . .  بود برگشته من رادین
 . . . بود برگشته

****** 
 به و نگاهم.  اومد باال نگاهم.  میكردم حس شددونم روی و دسددتش گرمای

 ای ب*و*سده اراده بی و کشدیدم باال و خودم.  دوختم آلودش خواب صدور 
شتم اش گونه روی ضال .  گذا  لباش روی لبخندی و خورد تكون صورتش ع

 خودش به و کرد تر محكم بود انداخته ام شددونه دور که و دسددتش.  نشددسددت
 : گفت و انداخت بهم نگاهی چشم ی گوشه از.  فشردم

 ؟ بخوابی نمیخوای -
 : کردم زمزمه.  بودم گذاشته اش سینه روی و دستم

 . میخوابم چرا -
 : گفت آروم.  کرد نگاهم لحظه چند و کرد باز کامل و چشماش

 ؟ میكنی فكر چی به -
 . . . : بود مبهم حس یه دلم ته ولی. . .  زدم و بزنم لبخند کردم سعی

 . هیچی -
 : گفت و کشید عمیقی نفس

 . میكنیم درستش هم با.  میزنیم حرف فردا. . .  نه امشب -
.  موندم خیره بلندش های مژه به.  کردم نگاهش.  بسددت دوباره و چشددماش

 ردک تر محكم دورم و دستش فهمید اونم.  فشردم ب*غ*لش تو بیشتر و خودم
 . . . میكردم امنیت احساس. 
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***** 
كای یدار خواب از که بود ظهر نزدی خت تو رادین از خبری.  شددددم ب  . نبود ت

شب اتفاقای یاد.  میومد حموم از آب ُشر ُشر صدای  روی و لبخند اراده بی دی
 دلم.  دادمی و رادین بوی.  گرفتم ب*غ*لم توی و برداشتم و بالشتش.  آورد لبام

 حموم زا رادین بعد دقیقه چند.  گذاشتم بالشتش روی و سرم.  کشید پر براش
 و لبخندش.  اومد سددمتم به و زد لبخند من باز چشددمای دیدن با.  اومد بیرون

 : کرد زمزمه.  شدم خیز نیم.  نشست تخت روی.  دادم جواب
 . بخیر صبح -
 . بخیر توام صبح -

 . ب*و*سید و لبام کوتاه و آروم خیلی و کرد خم و سرش
 ؟ دنبالش بریم باید کی ؟ آریا از خبر چه -
 ور آریا شب خودش.  بگردن بیرون برن امشب میخوان گفت زد زنگ آرمین -

 . میاره
 : گفت و داد بیرون و نفسش.  دادم تكون و سرم

 باید من و مهمه میكنی فكر که چیزی هر.  پریماه بدونم رو چی همه میخوام -
 ! دوباره نریزه هم به زندگیمون میشه باعث که چیزی هر.  بدونم
شماش تو نگاهم سته خودمم.  میخوندم توش از رو درموندگی.  شد قفل چ  خ

شكل همه این از.  جدایی همه این از.  بودم .  گفتم و کردم باز هم از و لبام.  م
 یبعض.  اتفاقاته این ی همه مسئول ساناز اینكه از. . .  رامین از. . .  ساناز از. . 

 وقتا بعضددی. . .  میكرد نگاهم عصددبی و میرفت هم تو رادین صددور  جاها
 سدداکت مد  تمام ولی. . .  میكشددید راحتی نفس هم وقتا بعضددی. . .  کالفه
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 رد داشددتم بود سدداعت دو نزدیک که اومدم خودم به وقتی.  میشددنید فقط.  بود
 قیعمی نفس شددد تموم صددحبتام وقتی.  میزدم حرف رادین با ام گذشددته مورد

 و بود دوخته نامعلوم ی نقطه یه به و نگاهش رادین.  موندم سدداکت و کشددیدم
 . . . بود رفته خودش تو بدجور.  نمیگفت چیزی

 : گفت ای ثانیه چند مكث از بعد
 ! بگم بهت میخوام که دارم چیزی منم -

 ؟ بگه بهم میخواست رادین که بود چی این.  کردم نگاهش متعجب
 ؟ شده چیزی -

 : فتگ و کشید صورتش به دستی.  نتونست ولی.  بزنه لبخند کرد سعی
 . . . ترانست مورد در موضوع -

 مه ترانه اسددم حتی.  اومده بند نفسددم میكردم احسدداس.  بسددت یخ تنم تمام
 و شددكسددت و سددكو  خودش نمیزنم حرفی دید وقتی. . .  میكرد بد و حالم
 : گفت

 ! ایران برگشته ترانه -
 دهبرگر باید چرا ترانه ؟ میشده خراب سدرم رو یهو بد اتفاقا  ی همه چرا خدایا

 ! نابسامانیه از پر که روزایی این تو دقیقا اونم ؟
 ؟ برگشته کی -
 . . . میشه ای هفته دو -

 از و مزاحمم موهای.  دادم تخت پشددتی به و ام تكیه.  کردم ریز و چشددمام
 زدن حرف قدر .  بود شددده دوخته هم به لبام. . .  زدم کنار چشددمم جلوی
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 بونز به باید چجوری نمیدونستم و میخورد چرخ ذهنم تو سوال کلی.  نداشتم
شون سیدم!  بیارم سیدم بگیرم بود قرار که جوابی از. . .  میتر  باالخره . . . میتر

 : گفتم و گذاشتم کنار و رفتن کلنجار
 ؟ فهمیدی کی تو ؟ ایران اومده هفته دو -

سش شمام تو.  بود سوال همین منتظر اونم انگار.  داد بیرون و نف  و ردک نگاه چ
 : گفت

 ! شده تموم ترانه و من بین چی همه. . .  بكنی بد فكر نمیخوام -
 ؟ فهمیدی کی تو -
 . زد زنگ من به اومد که موقع همون -

 هشب میخواستم. . .  کنم خالی و عصبانیتم خواستم. . .  بگم چیزی خواستم
 حرص با و شدم بلند جا از.  کردم سكو  ولی دارم بدی حس چه که بفهمونم

 : گفتم
 ! حموم میرم -

 : افتاد راه دنبالم رادین
 ! نشده تموم هنوز حرفم -
 . شنیدم و میخواستم که چی هر -
 ؟ میكنی برخورد تند چرا -

 : کردم زمزمه.  بود گرفته ام خنده.  پرید باال ابروهام
 . . . نیست مهمی موضوع اصال. . .  نمیكنم برخورد تند -

 رارق آب زیر کالفه و کردم باز و آب شیر.  کردم قفل و کوبیدم هم به و حموم در
شار هم روی حرص از و دندونام.  گرفتم شته ترانه هفته دو.  میدادم ف  من و برگ
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شم خبر با االن شه چی هر. . .  هفته دو ؟ می شتن رابطه هم با قبال با  هر . . . دا
 هکالف انقدر ؟ ازم کرد قایم چرا پس. . .  بوده رادین عشددق زمانی یه باشدده چی
 بیرون حموم از.  کنه بهتر و حالم نتونسدددت هم آب های قطره حتی که بودم

شیده لباس رادین.  اومدم شیده دراز تخت روی و پو  هک بودم خر چقدر.  بود ک
شب شب!  پریماه شدی خر ساده چقدر. . .  کردم باورش دی  دلش تو چقدر دی

 ! بزنه بهت و حرف این امروز که کرد برخورد خوب باها !  خندیده بهت
 و مبرداشت تخت روی از و لباسام!  بیچاره پریماه. . .  زد حلقه چشمام تو اشک

 : شنیدم و رادین صدای. . .  اومدم بیرون اتاق از
 ؟ میری کجا -

صبانیت با.  کردم قفل و در و شدم آریا اتاق وارد.  ندادم بهش جوابی ساملب ع  ا
 : میزد در به رادین.  میپوشیدم و
 . بیرون بیا ؟ پریماه میشنوی و صدام ؟ میاری در بازی بچه چرا -

 : گفتم عصبانیت با و کردم باز و در پوشیدم که و لباسام
 و رفت باهاش حتما که هفتسددت دو. . .  ایرانه ترانه میدونی هفتسددت دو تو -

 ؟ نگفتی هیچی من به اونوقت. . .  داری آمد
 ! داشتم دلیل -

 . نشست لبم روی پوزخندی
 همیرسدد که من به ولی مشددكله بدون کامال و دلیل با تو کاریای پنهان ی همه -

 ! نشدنی حل مشكل یه میشه
 : داد فشار هم روی حرص با و دندوناش
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 ! نكردم شرعی خالف کار هیچ من -
 سابقت ای صیغه زن با داری حق تو!  بوده شرع خالف کارم من آره! ؟ شرع -

 یانا جر این از حرفی زنت به حتی داری حق.  ببینیش داری حق.  بری بیرون
 فخال کارم. . .  کارم خطا کردم زندگی سال پنج صداقت با که من ولی.  نزنی

 ! شرعه
 كلمش یه نمیخواستم.  نبود خوب زیاد رابطمون وضع چون نگفتم بهت من -

 . کنم اضافه بهش هم دیگه
 : گفتم عصبی و زدم دست براش

قای آفرین -  حرفی هیچ.  کردی درسددتی انتخاب همیشددده مثل!  کل عقل آ
!  بودم احمق چقدر.  کردم باور و مهربونیا  دیشددب که منه تقصددیر!  نمیمونه
 ؟ بزنی بهم حرفارو این که میكردی درست و موقعیت داشتی

 : کرد ریز و چشماش
 ؟ میبری سوال زیر و دیشب اتفاقای کل داری ؟ میگذره سر  تو چی -
 . میبری سوال زیر و خود  رفتار  با که تویی این -
 ور ترانه ی قضددیه آشددوب همه اون بین باید چرا ؟ چیه منظورم نمیفهمی چرا -

 ؟ میگفتم بهت هم
باره معلومه اصددال ؟ میگفتی نباید چرا - باره ؟ ایران اومده چی واسددده دو  دو

ستون یاد فیلش .  یزنهم زنگ تو به چرا ؟ سابقش عشق دنبال اومده ؟ کرده هند
 ؟ میدی راهش زندگیت تو راحت انقدر چرا

چه مادر اون - مه ب گه.  ا قدر میتونم م حت ان ندازمش بیرون زندگیم از را  ؟ ب
 ! داره خانواده این تو کوچیكی نقش یه اونم نخوام یا بخوام



wWw.Roman4u.iR  786 

 

 هب که میگی رو ای سددداله یه ی بچه همون ؟ اته بچه مادر!  ببینم کن صددبر -
 ؟ رفت و تو دامن تو انداخت آورد دیگه مرد یه خاطر

 ! میگم چی بفهم پریماه -
 داره مادری ادعای اگه زن اون!  نمیفهمی و هیچی که تویی این میفهمم من -

ید با چه پیش سدددال 5 ن یذاشدددت و خورش شددیر ی ب  حتی که زنی پیش م
 ینقشدد هیچ ما زندگی تو اون!  بیاره اش بچه سددر بالیی چه قراره نمیدونسددت

نه زنگ تو به نداره حق!  بفهم و این.  نداره !  بدی و جوابش نداری حق.  بز
ست که بگم چجوری ؟ بگم اینارو باید چجوری  یحت سابقت زن با ندارم دو

 ؟ بزنی حرف
 ! میزنه هم به و حالم داره دیگه بحث همه این -
سابی.  رفتم دنبالش رفت خواب اتاق سمت به صبی ح  الح همون تو بودم ع

 : گفتم
 . میخوره هم به کردن ادعا از حالم.  میخوره هم به بحث از حالم منم -

 : سمتم برگشت عصبی
 ؟ کردم و چیزی ادعای کی من -
شه - سر تو!  همی ست.  پیغمبری پ  رعش با کارا  ی همه.  نمیكنی خطا پا از د
یاد در جور عرف و مه این با نمیفهمم فقط.  نقصددی بی.  خوبی تو.  م  ه

 ؟ کردی انتخاب و من چرا ؟ من سمت اومدی چرا خوب خصوصیا 
 : گفت اش شده کلید دندونای بین از و داد فشار هم رو و دندوناش
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.  دیبو سدداخته برام تو که کسددی دنبال. . .  نقص بی آدم یه دنبال اومدم منم -
 ؟ کردی خراب شبه یه و آرزوهام کاخ که منه تقصیر

 . بیاره یادم به و ام گذشته دروغای دوباره نمیشد باورم.  موندم ما 
 ! دلی سنگ خیلی -

گاهم تاق در جلوی از گرفتم ازش و ن نارش ا مت به و زدم ک مد سدد .  رفتم ک
 و کردم باز خشددم با و کمد در.  شددنیدم و میكشددید که بلندی نفس صدددای
مدون خت روی و آوردم در توش از رو کوچیكی چ نداختم ت  حرف بدون.  ا

 از رت آروم که صدایی با.  انداختم چمدون توی و برداشتم شلوار و بلوز تا چند
 : گفت بود قبل

 میكنی؟ چیكار داری -
 . برم میخوام -
 ! نشو بچه -

 : کردم نگاهش عصبی
 دیاوم جلو بازم چرا پس بود الینحل ی مسئله برا  من دروغای انقدر که تو -
 ؟ مکنی فراموش و بد های گذشته نبود قرار مگه ؟ بخشیدی نگفتی مگه ؟

 : آورد بازوم سمت به و دستش اومد جلو
 . . . پریماه -

 : کشیدم کنار و خودم
 ! نزن دست من به -

 : گفتم ای ثانیه چند مكث از بعد.  کرد نگاهم یكم
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شتباه میدونی - صرار اینكه ؟ بود چی ما ا شتیم ا شیم هم کنار دا  و مینز. . .  با
 چسبیدیم دستی دو ولی.  شیم جدا هم از باید که میفهمونن بهمون دارن زمان

 ! زندگی این به
سش ستش.  داد بیرون و نف شون چنگی کالفه و برد موهاش سمت به و د  زد به

 هشنگا دوباره رادین.  پوشیدم و شالم و مانتو سریع و کشیدم و چمدون زیپ. 
 : افتاد من به
 ؟ کجا -
 . رادین کنار برو -
 . ندارم حوصله.  پری کن تموم و بازی مسخره این -
 . کنار برو راهم سر از.  میرم دارم نداشتت ی حوصله خاطر به منم -

 : خورد گره هم تو ابروهاش
ماه - نت برو.  میزنم رو حرفی یه بار یه پری مدو مد تو بذار و چ  روی اون ک

 . نیار باال هم منو سگی
 : گفتم و کوبیدم اش سینه به و چمدون

 ؟ کنار برو میگم نمیشنوی مگه -
به از گاهم خیره خیره فقط.  نرفت عقب قدمم یک حتی من ی ضددر .  کرد ن

 : گفتم و انداختم زمین و چمدون
 . . . بذار راحتم. . .  دیگه شدم خسته. . .  برم میخوام. . .  برم بذار -

 با دوباره . گرفت و بازوهام.  بشدكنه بود گرفته و گلوم که بغضدی بود مونده کم
 : گفتم جیغ
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 . برم میخوام ؟ نمیفهمی چرا.  نزن دست بهم گفتم -
 : کرد زمزمه

 . نمیری جا هیچ تو -
 . میبینی.  میرم باالخره.  میكنم فرار تو دست از.  میرم چرا -

 فقط . نمیگفت هیچی و بود گرفته و بازوهام.  کوبیدم اش سددینه به و مشددتام
 دمز تر محكم رو ها ضربه.  نیاوردم کم ولی.  دیگه شدم خسته.  میكرد نگاهم

 : اومد حرف به باالخره. 
 . کن عوض و لباسا  خوب دختر یه مثل بدو حاال ؟ شد خالی ها  عقده -

 بهم نگاهش برداشددتم و چمدونم.  رفت اتاق در سددمت به و کرد ول و بازوهام
 : سمتم برگشت دوباره.  افتاد

 ؟ کن عوض و لباسا  برو نمیگم مگه -
 . میكنی ام دیوونه حرفا  با لحظه هر داری.  کنم گوش حرفت به نمیخوام -

صبی و کالفه سش.  برد تخت سمت به و من و گرفت و بازوهام ع  هک بود حوا
 که اومدم خودم به وقتی!  بچه خاطر به اونم حتما.  کنه برخورد مالیم باهام
ستای میكردم سعی و بودم افتاده تخت روی ص با.  بزنم پس و رادین د  بانیتع
 : گفتم

 ؟ نمیشنوی.  کن ولم -
 . میكنم ولت نری در که گرفتی یاد وقت هر!  نه -
 . نداره ربطی هیچ توام به.  میرم بخوام که جایی هر من -
 ! بدم نشونت و شناسنامت دوم ی صفحه نیازه که نگو -
 . روحی سوهان مثل واسم تو -
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 ! نداری سوهان از کمی دست توام.  نگیر باال دست انقدر و خود  -
 . برم بذار اینطوریه اگه -
 ! شرمنده.  کردم عاد  بهت متاسفانه -

ستش از و بزنم ضربه بهش بتونم شاید تا میدادم تكون و پاهام .  شم خالص د
 : گفت و انداخت پاهام روی و وزنش بود خونده و من دست که اون ولی

 ! بری جایی نمیذارم.  نداری فرار راه -
ست شتم کردن تقال از د  هم وت نگاهمون.  بودم افتاده زدن نفس نفس به.  بردا

 بلند روم از آروم.  میاوردم کم چشددماش جلوی داشددتم دوباره.  بود شددده قفل
شت.  شد ست تخت روی من به پ ش شتم هم رو و پلكام لحظه چند.  ن .  گذا

 : اومدم حرف به باالخره
 . بوده سابقت زن اون -
 . بود کوچیک مالقا  یه.  نداشتم باهاش کاری من -

 . بودم شده تر آروم.  نشستم تخت روی کنارش.  کردم باز و چشمام
 . یبر پیشش بگی چیزی من به اینكه بدون نداشتم دوست من حال هر به -

 : کرد نگاهم
 . برم پیشش بگم بهت اینكه بدون نداشتم دوست منم -

 : دوختم بهش و نگاهم منم
 ؟ رفتی چرا پس -
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 حثب یه نمیخواسددتم که چیزی تنها.  نداشددتم منم.  نداشددتی خوبی حال تو -
 دنبای.  بارداری تو. . .  دیگه موضددوع یه با. . .  دیگه دعوای یه. . .  بود دیگه

 ! بحث همه این از بودم خسته واقعا و.  بودم نگرانت.  باشی داشته استرس
 . میدونستم باید من -
 به ردیمبرگ اگه.  کنم بدتر و حالت نمیخواستم من ولی.  میدونستی باید.  آره -

 . نمیگم بهت چیزی قضیه این از دوباره عقب
 : دادم فشار هم رو و دندونام

 ؟ بوده اشتباه کار  که نداری قبول حتی یعنی -
 ! بودم تسالمتی و تو فكر به حداقل ولی باشه بوده اشتباه کاریم پنهان شاید -
 : گفتم کالفه.  شدم بلند جام از
مه این تو - خذه و من مد  ه مه این.  کردی موا هام مد  ه تاری بد با  رف

 كرف اینكه خاطر به.  بودم کرده پنهان از  که چیزی برای ؟ چی برای.  کردی
 ونهم عینا خود  اونوقت.  میكنم ناراحتت.  میدم دسدتت از بگم اگه میكردم

 ؟ دادی انجام و کار
 . جداست کامال بحثش تا دو این -
ست چرا - شته تو چیزی یه اون ؟ داره هم با فرقی چه ؟ جدا  کار این و بود گذ
 ایمق ؟ بدتره کدومش بگی میشدده.  داری تعهد من به که زمانی تو چیزی یه تو

 یا ؟ شتمندا تعهدی تو به که زمانی تو نمیكنم افتخار بهش که ای گذشته کردن
 هتب هنوز اونم ظاهرا و داشتی احساس بهش قبال که زنی با کردن برقرار رابطه

 زما رو چیزی نباید و متعهدی من به که زمانی درست ، نیست حس بی چندان
 ؟ کنی پنهان
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 . کنه آروم و خودش میخواست انگار.  کشید عمیق نفس.  کرد مكث
 . میكردم فكر تو به من -
 چیزی وت اینكه از داشتم وحشت.  بودن تو با به.  میكردم فكر تو به منم خب -

 . نخوای و من دیگه و بفهمی
شتیم ای رابطه ترانه و من -  وردم در نه اونم.  بود کوتاه صحبت یه حد در.  ندا

 . خودمون
 . نشستم تخت روی دوباره

 ؟ بود چی مورد در پس -
 . . . ببینه رو آریا میخواست اون خب -

 : انداختم بهش نگاهی تعجب با شه تموم حرفش نذاشتم
 ؟ مهمه براش مگه ؟ داره دوستش مگه اصال ؟ چی برای ؟ ببینه رو آریا -
 . ببینه و اش بچه که داره و حق این.  آورده دنیاش به اون.  باش آروم پریماه -
 هم حتما ؟ ببینه رو آریا میخواد و اومده سدددال پنج از بعد ؟ اسددمی چه به-

 ؟ آره مادرشه که بگه بهش میخواد
. .  دارهن مشكلی قضیه این با پریماه اگه گفت فقط.  نداره قصدی همچین نه -
. 

 . پریدم حرفش بین دوباره
 بحث این.  ببینه رو آریا نمیدم اجازه وجه هیچ به.  دارم مشددكل که معلومه -

 . تمومه جا همین
 . . . مادرشه اون.  پریماه -
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 مجبور ازدواجش از بعد هفته یه کی!  میگیره خندم نگو اینجوری ؟ مادرشدده -
 ندهخ با و کرد گریه هاش گریه با پاش به پا کی!  من ؟ کنه بزرگ رو آریا شددد
 ؟ میكرد صبح و شب سرش باالی بود مریض وقتی کی!  من ؟ خندید هاش

 یک میدید کاب*و*س شبا وقتی!  من ؟ مامان گفت بار اولین برای کی به!  من
 ؟ مادرشه اون میكنی فكر هنوزم!  من ؟ میكرد صدا و

 : گفت طوالنی مكث از بعد.  کرد نگاهم و وایستاد مقابلم.  کرد سكو 
 ؟ باشه میزنیم حرف موردش در بعدا -
نه دیدن رفتی بازم که وقتی یعنی ؟ کی یعنی بعدا -  با منم رپسدد بار این و ترا

 ؟ بردی خود 
 رفتهگ دلم نبود خودم دست.  کرد باز بعد دقیقه چند و بست کالفه و چشماش

 ادینر طرفداری ولی ببینه و اش بچه که میدادم حق ترانه به دلم تو شدداید.  بود
تارای طرفی از.  بود آورده جوش به و خونم عد و مدتش این رف یدن هم ب  فهم
نه اینكه  اینكه بدون.  میكرد عصددبیم بدتر دیده بگه من به اینكه بدون رو ترا

ضافه بهش هم توجهی بی حاال.  رفت اتاق در سمت به بگه چیزی  ودب شده ا
 . بودم ناراحت من که انگار نه انگار ؟
 مهم ؟ داره اهمیتی چه من ناراحتی.  باشددی من فكر به نیسددت الزم!  برو آره -

 و آریاسدددت مادر ترانه که اینه مهم.  نقصددده و عیب بی همه تو کارای که اینه
سط این.  ببینتش میخواد سا  و سا  زا ساده میتونی ؟ داره اهمیتی چه من اح

 . باشی کنارم نمیخوام اصال.  ندارم نیاز بهت من.  بگذری چی همه کنار
 و ستنش کنارم.  اومد سمتم به آروم و بست بود کرده باز نصفه تا که و اتاق در

 : دوخت بهم و نگاهش
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 ؟ بچرخیم بیرون بریم میخوای -
 . اصال نه ؟ تو با -

 دور و دسددتش.  گرفته لجبازیم که فهمید انگار.  نشددسددت لبش روی لبخندی
 : گفتم کنان غر غر.  کشید خودش سمت به و من و کرد حلقه شونم

 . کن ولم -
 ! زوریه ب*غ*ل -

صاب جنگ این از بعد.  نزدم حرفی شمام.  میكرد آرومم ب*غ*لش اع  بی چ
 : میشنیدم گوشم کنار و وارش زمزمه صدای.  اومد هم روی اراده

 من.  یدنشد میرفتم میگفتم تو به اینكه بدون نباید.  ببخشددید.  توئه با حق -
 بریزتت هم به قضیه این نمیكردم فكر.  بود تو آرامش میخواستم که چیزی تنها

. 
 : تگف دوباره.  بره بیرون دلم تو از بد احساسا  تمام شد باعث حرفش این

 ؟ خوبه.  بشیم سرحال جفتمون که میچرخیم یكم بیرون میریم االنم -
 : گفتم و برداشتم اش سینه روی از و سرم

 . باشم خونه میخوام.  نه -
 : گفت و گرفت ب*غ*لش تو و من دوباره

 ! میكنیا ناز هی داری نازکش میبینی -
 : کردم زمزمه اراده بی.  شد خیره چشمام به اونم.  کردم نگاهش

 . . . دارم دوست انقدر که میشم متنفر خودم از وقتا بعضی -
 . . . دارم دوست و دارم بهت که ای عالقه این.  نمیشم منم.  نشو -
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 عدب ساعت یک.  شدم حاضر صدا بی و شدم بلند جا از.  گرفتم ازش و نگاهم
شین تو سته رادین ما ش .  منمیزدی حرفی کدوم هیچ.  فكر غرق دو هر.  بودیم ن

 . . . داشتم دوست و سكو  این
 های بهانه به و بودیم زده چرخ خیابونا تو مد  تمام بود شدددب 10 سددداعت
 دبو زده زنگ هم آرمین.  میداد خوردم به و میخرید خوراکی برام رادین مختلف

 خونه رو آریا بود گفته بهش رادین ولی.  خونه بیاره رو آریا اینكه برای رادین به
 ونهخ برگرده امشب داشتم دوست.  بود شده تنگ براش دلم.  بذاره مامانش ی
 گفتم کرد قطع و تلفن وقتی.  بزنم حرفی حرفش رو نمیخواستم ولی. 
 . مدرسه بره باید آریا.  هفتست اول فردا -
 : گفت آروم لحنی با
 . خونه میارمش دنبالش میرم خودم فردا.  نره روز یه نداره اشكال -

.  مبود فكر غرق و بود کنارم ی پنجره به نگاهم.  نزدم حرفی و دادم تكون سددر
 : شنیدم و رادین صدای

 ؟ بهتری -
 : اومدم حرف به برگردم سمتش به اینكه بدون

 . . . کنم فكر آره -
 . ردمیك نگاهم داشت.  برگشتم رادین سمت به متعجب.  شد متوقف ماشین

 ؟ وایسادی چرا -
 . بزنم حرف باها  میخوام -

 كو س مكث ثانیه چند از بعد اونم.  بگه میخواد که رو چیزی تا کردم سكو 
 : شكست و
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 . میكردم فكر اشتباه یعنی. . .  میكردم اشتباه من -
 ؟ چی مورد در -
 . افتاد اتفاق بینمون مد  این تو که چیزی هر و گذشته و تو مورد در -

 . گرفت و دستام و کرد دراز سمتم به و دستش.  میكردم نگاهش فقط
 من.  بود آور عذاب برام دوریت که اونقدری نه ولی.  میداد آزارم گذشددتت -

 یترسیدمم دوبارمون نزدیكی از.  میترسیدم ولی.  بگیرم فاصله از  نمیخواستم
 یلیخ آریا وجود با.  باشه زندگیت تو ترانه از ردی نخوای که میدم حق توام به. 

 ولی ردیمک اشددتباه جفتمون.  بندازم بیرون زندگیم از کل به رو ترانه که سددخته
شدیم ساخته هم برای که ندارم قبول!  شیم جدا باید که ندارم قبول .  یمشد.  ن

 بوده لطغ اولشم از رابطه این که کنی فكر ندارم دوست دیگه!  منی به متعلق تو
 ! نبوده چون. 

 : کردم زمزمه دوختم چشماش تو و نگاهم
 ؟ بخشیدی و من تو -
شش برای چیزی - ستی اگه میكنی فكر.  نداره وجود بخ  راه رس قراره که میدون

 ؟ میكردی رو کارا این بازم بگیریم قرار هم
 : گفت و زد لبخند.  دادم تكون نه ی نشونه به و سرم

سته.  همینه منم حرف - ست جفتمون کاری پنهون که در شت ولی نبود در  هگذ
شه رو ستم منم اگه شاید.  کرد عوض نمی شی زندگیم وارد تو قراره میدون  هیچ ب

 . نمیكردم شروع ترانه با رو ای رابطه وقت
 . . . و ها بحث و دعواها اون یعنی ؟ شد تموم چی همه -
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 . باشی بخشیده و من تو اگه.  شد تموم اش همه.  آره -
ته و گلوم بغض مه با بتونه رادین روزی یه نمیكردم فكر.  بود گرف نار چی ه  ک

 . بیاد
 ؟ کنیم چیكار اونارو ؟ چی رامین و ساناز پس -
 ؟ کنیم کاریشون قراره مگه -
 ؟ بدن تاوان نیست قرار یعنی -

 : گفت و خندید
 ؟ کنی تعیین کسی واسه مجازا  تو قراره مگه -
 . . . اونا آخه -
 مه اونا و نیستیم اونا مثل ما که اینه مهم.  نیست مهم کردن که کاری هر اونا -

 ! بریزن هم به مارو بین نتونستن
ساس.  زدم لبخند ست و خواب میكردم اح شمام تو. . .  رویا  بود شده خیره چ

 : گفت آروم. 
 ؟ بخوریم بستنی بریم -

 : شد گرد چشمام
 . ندارم جا دیگه من!  نه وای -

 : گفتم مكث با.  خندید
 . . . شده تنگ براش دلم ؟ آریا دنبال بریم -

 : گفت و کرد بسته و باز و چشماش
 . بریم.  آره -
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گاهش ند جلو به و ن .  بودم دل دو ولی بزنم میخواسددتم رو حرفی.  برگردو
 : گفتم طاقت بی باالخره

 ؟ رادین -
 : گفت برگرده اینكه بدون

 ؟ هوم -
 . . . ترانه مورد در -
 . نمیدم انجام میلت خالف بر کاری من نخوای تو اگه پریماه -
 . بگم نمیخواستم و این نه -

 : انداخت سمتم به نگاهی نیم
 ؟ چی پس -
شه ترانه حق کنم فكر خب - ست البته.  ببینه رو آریا که با  بابای گهدی ندارم دو

 ! ببینه رو آریا
 دکر زمزمه.  دوختم بهش لبخند با و نگاهم.  زد قهقهه حرفم با اراده بی رادین

: 
 ؟ میندازی تیكه -
 ! میدم هشدار بهت دارم نه -
 : گفت خندون.  گرفت باال و برداشت فرمون رو از و دستش یه
 . بگی تو چی هر.  تسلیم -
 ولی.  میذارم قرار و میزنم حرف باهاش خودم.  بده بهم رو ترانه ی شددماره -

 . بدونه واقعیش مادر از چیزی آریا نمیخوام
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 . ببینتش میخواد فقط.  بگه خودش از چیزی نمیخواد هم ترانه -
 : گفتم و دادم تكون و سرم

 ! وت نه میزنه زنگ من به داشت کاری هر بعدم به این از.  نداره اشكالی پس -
 . بگو بهش اینارو خود  -
 . میگم -

 باید از رپ.  بود آریا و ترانه از پر ذهنم.  رفتم فكر تو.  کردیم سكو  لحظه چند
 : گفت و گذاشت دستم روی و دستش رادین.  نباید و
 ؟ میكنی فكر چی به -
 . . . آریا و ترانه اینكه به -

 : گفت شد تموم حرفم اینكه از قبل
شب - شه ساده قرار یه.  نیفته اتفاقی میدم قول.  نكن فكر بهش ام  االن از . می

 . نباش نگرانش
 و ماشین مادرش ی خونه جلوی رادین.  دادم تكون و سرم و دادم بیرون و نفسم

 : گفت و داشت نگه
 . میارم رو آریا میرم بشین لحظه چند -

 سمت هب و بود گرفته رو آریا دست بعد دقیقه چند رفت رادین و دادم تكون سر
 . بود شده تنگ براش دلم چقدر.  رفت ضعف دلم دیدنش با.  میومد ماشین

 و اش گونه و دادم و جوابش.  کرد سالم بلند و نشست عقب صندلی روی آریا
 و اش بچه کودکی راحتی چه.  میسوخت ترانه حال به دلم چقدر.  ب*و*سیدم

 من جاش به.  بود داده دسددت از و شدددنش بزرگ راحت چه.  میداد دسددت از
 رنگش خوش موهای بین و دسددتم.  بودم کنارش و زندگیش ی لحظه لحظه
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 اینكه اب.  نمیكرد اذیتم ولی بود نبرده ارث به من از و رنگ این اینكه با.  بردم
شونه صلیش مادر از هایی ن ستش بازم ولی میدیدم اش چهره ترکیب تو و ا  دو
 . داشتم

 ویر.  رفتم آریا پیش کردم عوض و لباسدددام اینكه از بعد.  رسددیدیم خونه به
شیده دراز تخت شت و بود ک شونیش.  میخوابید دا سیدم و پی شم ب*و*  اشچ

 : گفتم شد باز
 ؟ داره دوست خیلی مامان میدونستی -
 : گفت آلود خواب و کشید خمیازه خستگی زور از
 . همینطور منم -

ست لبم روی لبخندی ش شماش.  ن  باالی لحظه چند.  افتاد هم روی دوباره چ
 : بخوابه کامل تا وایسادم سرش

 ؟ بخوابی نمیخوای -
 : کشید سمتش به و نگاهم رادین آروم صدای

 . بریم چرا -
 تخت روی رادین.  شدم خوابمون اتاق وارد رادین همراه و اومدم بیرون اتاق از

 تدس و گذاشتم اش سینه روی و سرم.  رفتم سمتش به آروم منم و کشید دراز
 . شد حلقه کمرم دور اون

 . بود شده تنگ آرامش برای دلم -
 : گفت و زد موهام روی ای ب*و*سه

 . بود شده تنگ تو برای دلم منم -
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 ارب اولین برای مدتها از بعد.  بسددتم و چشددمام و نشددسددت لبم روی لبخندی
 . . . خوابیدم راحت
***** 

ست شدم پارک وارد ساس.  بودم گرفته سفت رو آریا د  هاگ.  میكردم خطر اح
 تو ؟ نیسددتم من اصددلیش مادر بفهمه آریا اگه ؟ چی بزنه آریا به حرفی ترانه

 . بود ُسرُسره و تاب دنبال نگاهش اون ولی.  کردم نگاه آریا چشمای
 . بشینیم صندلیا اون رو بریم بیا آریا -

 : کرد نگاهم و گرفت تاب از و نگاهش زور به آریا
 ؟ بازی تاب برم -
 . بشینیم اونجا بریم بیا فعال.  عزیزم میری -

 یچیز.  نشست صندلی روی کنارم آریا.  بود هم تو اخمام.  اومد دنبالم کالفه
 : شنیدم رو ترانه آشنای صدای که نگذشت

 ! سالم -
ند جام از اراده بی یا.  شددددم بل نه به توجه بی آر گاهش با که ترا  داشدددت ن

 . دوخت بودن بازی حال در که هایی بچه به حسر  با و چشماش میخوردش
ست ترانه به میل بی ستم و دادم د ش سر  از پر نگاه متوجه.  ن .  دمش ترانه ح

 موهای به دسددتی.  بخوره و حسددرتش بخواد که بود ای بچه آریا.  داشددت حق
 : گفتم و کشیدم آریا

 ؟ آریا کردی سالم خاله به -
 : گفت سریع دوخت ترانه به و گرفت ها بچه از و نگاهش آریا

 . سالم -
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 حس.  دوخت آریا به و نگاهش و نشددسددت پاهاش روی صددندلی جلوی ترانه
ست.  داره غریبی حال اونم کردم صلیش مادر کی نفهمیدم!  من مثل در  شد ا

 از هم ترانه دل شدداید!  مامانش شدددم نداشددتم باهاش نسددبتی که من و خالش
 . میدیدم چشماش تو خوبی به و اشک ی حلقه چون شكست همین

 ؟ خوبی.  شدی بزرگ چقدر.  عزیزم سالم -
 تعجب مامانش دوسددت طبیعی غیر برخورد از شدداید.  داد تكون سددر فقط آریا

 : گفت دوباره ترانه!  بود کرده
 ؟ خوشگل پسر آقا کنم ب*غ*لت میشه -

 ازهاج و بزنم لبخند بهش کردم سددعی.  انداخت من به نگاهی بالتكلیف آریا
 تموافق آریا.  تونستم ولی بود سخت.  بچشه و واقعیش مادر آغوش طعم بدم
ستاش ترانه و کرد شار خودش به و گرفت آریا دور و د  كاشپل ثانیه چند.  داد ف

 همیشدده خودم که کاری.  میكشدده بو رو آریا تن عطر داره کردم حس.  بسددت و
یا.  گرفت دلم.  میكردم ازش دوری مدتها از بعد  زیر از و خودش سددریع آر

 : گفت من به رو و کشید بیرون ترانه دستای
 ؟ مامان کنم بازی برم -

 هک داشددتم حتم.  بود گردونده دیگه سددمت به و سددرش.  افتاد ترانه به نگاهم
 . خیسشه های گونه کردن خشک مشغول

 . میشینیم جا همین خاله و من.  پسرم برو آره -
 : گفتم و دادم بیرون و نفسم.  تاب سمت دوید خوشحالی با آریا

 ؟ خوبی -
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ست کنارم و داد تكون سر حالت همون تو ترانه ش .  بود آریا دنبال نگاهش.  ن
 : کرد زمزمه

 . شده مودبی و خوب پسر چه -
 . باهوشه هم خیلی -

 . میدیدم لبش روی و لبخند
 . بود درست انگار انتخابم -
 ؟ نترسیدی -
 ؟ چی از -
 ؟ بیارم سرش بالیی اینكه از -
 . بود رادین خون از اونم.  داشتی دوست و رادین تو.  بیاری نمیتونستی -
 و رادین و تو مشددترک ی بچه که نداشددتم دلیلی ولی داشددتم دوسددت و رادین -

 . بود الكی اطمینانت.  باشم داشته دوست
 . نداشتم ای چاره.  آریا بدون اونم.  آلمان برمیگشتم باید -
 . داشتی ازدواج قصد که شنیدم آره -
 . نبود اش همه ولی.  بود دالیلش از یكی اینم -
 ؟ چیه احساست -
 . شده بزرگ خوب انقدر تو کنار آریا که خوشحالم -

 : گفتم دلهره پر.  افتاد آریا به نگاهم
 ؟ برگشتی چرا -
 . ببینم رو آریا که -
 ؟ همین فقط -
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 : دوختم بهش و چشمام منم.  کردم حس خودم رو و نگاهش سنگینی
 . بار آخرین برای. . .  ببینم رو آریا میخواست دلم.  آره -
 ؟ ببینیش نمیای دیگه -
 ! نه -
 ؟ باشی داشته پسر  زندگی تو نقشی هیچ نمیخوای یعنی -
 ذابشع فقط شداید.  نداره فرقی براش من نبودن یا بودن.  توئه پسدر االن اون -

 . بده
 یزندگ از کامل اینكه.  شدم خوشحال حرفش از ولی بود بدجنسی میدونستم

 . . . میشه من مال آریا و میره بیرون آریا
 معلوم کجا از ؟ نزنی آریا از حرفی معلوم کجا ؟از نیای دیگه معلوم کجا از -

 ؟ بگی بهش و چی همه نخوای
 ؟ بدم آزارش و برگردم بعدا میاد دلم میكنی فكر.  بچمه آریا -

 . گرفتم ازش و نگاهم و دادم بیرون و نفسم
 به نمیتونم دیگه. . .  دیدم غریبی عجیب اتفاقا  مد  این تو. . .  نمیدونم -

 گیزند ریختن هم به واسددده کافی ی انگیزه همه میكنم فكر.  کنم فكر چیزی
 ! دارن همدیگه

 . باش مطمئن.  توئه مال اون.  بزنم بهش حرفی ندارم قصد من -
 بهم ولی بود چی چشددماش تو نمیدونم.  کردم نگاهش و سددمتش برگشددتم
 و ب*و*سددید رو آریا ترانه بار آخرین برای.  زدم صددددا رو آریا.  داد اطمینان
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 یاآر دسددت زنان لبخند.  رفت بعد و داد فشددارش ب*غ*لش تو محكم.  بویید
 : گفتم و گرفتم رو
 ؟ خوبه . میخوریم بستنی میریم بابایی و مامانی ی خونه بریم اینكه از قبل -

 لغزید شددكمم روی دسددتم.  کرد موافقت زده ذوق خبر بی جا همه از هم آریا
ضر بازم بودم هم ترانه جای اگه شدم حا شم جگر از نمی  چقدر.  بمونم دور گو

 . داشتم هم با و جفتشون که بودم خوشبخت
ستنی خوردن از بعد  رادین به وثوق آقای.  رفتم وثوق خانوم ی خونه سمت به ب

ما بود گفته یا حت ق ، وثوق خانوم عكس بر.  ببریم خونشددون امروز رو آر  ایآ
 . بود گرفته خو آریا ی پسرونه های شیطنت با حسابی وثوق

 داشددتم انتظار.  شددد باز در.  زدم زنگ و کردم پارک و ماشددین خونه در جلوی
.  ذاشتمگ خونه بزرگ حیاط به قدم.  نشد خبری ولی بیاد آریا بردن برای سهیال

 او متف احساسم بار این میشدم عصبی اینجا به اومدن از که همیشه برخالف
 ودب وایساده ورودی در کنار سهیال!  بود عجیب آرامش این و بودم آروم. . .  بود

 : گفت عب*و*س ی قیافه همون با دیدنم با. 
 . منتظرتونن خانوم بفرمایید -

 : اومد حرف به دوباره سهیال که بشم وارد آریا با خواستم
 . وثوق آقای پیش میبرم و ایشون من -

 : گفتم تردید با میشد گرد داشت چشمام
 ؟ دارن کار من با وثوق خانوم -
 . بفرمایید.  خانوم بله -
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ست جا همه از خبر بی آریا ست در د  وثوق آقای کار اتاق سمت به سهیال د
 وثوق خانوم با که میشددد مدتها.  بود عجیب برام.  سددالن سددمت به من و رفت

 . بودم نكرده صحبت
 مجواب.  کردم سالم پیكش و شیک و متین ظاهر همون با وثوق خانوم دیدن با
 بعد . انداختم پا روی پا و نشستم حرف بدون.  بشینم کرد اشاره و داد سر با و

 : اومد حرف به دقیقه چند از
 . بگیری فال برام میخوام -

 ستهنش پیشونیش روی اخمی.  میومد نظر به خونسرد.  شدم خیره بهش متحیر
 . بود

 . نگرفتم فال وقته خیلی -
 : گفت بلند بده من به جوابی اینكه بدون

 . سهیال -
 : شد سالن وارد بعد ثانیه چند سهیال

 ؟ خانوم بله -
 بیار قهوه برامون -
 چشم -

 : گفت و دوخت من به و نگاهش بار این.  شدیم تنها دوباره
 ! نمیكنه فراموش و اصلیتش وقت هیچ آدم -

 . تحقیر و تیكه دوباره.  سابیدم هم رو و دندونام
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 قسدداب آدم اون و کردم تغییر من.  کنم فراموش و بودم که چیزی نیسددت قرار -
 رفع اجازه اب!  بدم بهتون و نفر چند ی شماره بگین میخواین فالگیر اگه.  نیستم

 . میكنم زحمت
 . نداشتم دیگه رو یكی این طاقت.  شدم بلند جا از
 . بری که ندادم اجازه هنوز -

 ردمیب ل*ذ*  خشمم از انگار.  بود رفته هم تو اراده بی ابروهام.  کردم نگاهش
. 

 ندارین قبولم هنوزم ؟ دارین کینه بهم هنوزم که بگین کاراتون این با میخواین -
 ؟
 ینا به تعلقی اولشددم از میدونی خود .  نیسدددت گفتن به احتیاجی دیگه -

 . زدی گول و پسرم تو.  نداشتی خانواده
 : گفتم خونسرد خودش مثل.  وایسادم مقابلش

 . ببینین و پسرتون خوشبختی نمیتونین که بده خیلی -
 : گفت کرده گره ابروهای با و شد بلند جا از
 . آوردی در زبون -
ستون تا کردم سكو  سال پنچ - سا شه عوض بهم اح  یب صبر این انگار.  ب

 زن من . کنم قبول رو تحقیری و توهین هیچ نمیخوام بعد به این از.  بود فایده
 دوسددتش منم و داره دوسددت و من اون.  باردارم ازش.  رادینم قانونی و رسددمی

 اگه.  مونده دیگری پای زور به کسددی نه خورده گول کسددی نه وسددط این.  دارم
 . کنین تموم و جنگ این میخواین و پسرتون خوشبختی واقعا
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.  وایسددم جلوش نداشددتم عاد  وقت هیچ.  بود شددده متعجب حرفام از انگار
 جا حسدددابی.  میدادم بارداریم از خبر هم و بودم وایسددداده جلوش هم حاال

 : اومدم حرف به دوباره.  بود خورده
 ینمیكرد فكر که پسری.  رادین پسر پای ریختم و مادرونم احساسای ی همه -

 آریا . کردین اشددتباه ولی میشدده جداییمون باعث بكنینش زندگیمون وارد اگه
شتر مارو  من هب چی هر میكنین فكر.  کنین بس هم حاال.  کرد نزدیک هم به بی

 تا هزار با!  نمیشناسین و من انگار ؟ میرم و میكنم ول و زندگیم بگیرین سخت
شین مطمئن.  زدم کله و سر بدبختی  دگیمزن که چیزیم اون از تر سخت سر با

 . ببازم کوچیک چیزای این به و
 : میزدم حرف وقفه بی من و بود مونده باز دهنش

یدش عمر کل که زنی -  درشدددت و ریز و میگذره مختلف فالگیرای پیش مف
 میتونهن اینم از بهتر میگذرونه فنجونش ته نگارای و نقش اسدداس بر و زندگیش

مل نه ع یدونین.  بودم فالگیر یه من!  ک فایی م ج از و میزدم بهتون که حر  اک
 ندزدیدم ازتون و رادین من.  رفتارتون از.  چهرتون از.  خودتون از ؟ میفهمیدم

شقش.  شق.  شدم عا ست جرم که ع  ایدنب بودم فالگیر دختر یه چون حاال.  نی
 عاشق پسرم روزی یه اگه.  مادرم منم.  مادرین شما ؟ میچشیدم و عشق طعم

 هب و میشددم پل براش وایسددم جلوش و بشددم دیوار اینكه جای به بشدده دختری
 ! ندم فراریش خودم از میكنم سعی حداقل.  میرسونمش اش خواسته

 : گفتم سریع و کردم مكث ثانیه چند
 . خداحافظ -
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شتم شون از و کردم و پ ساس عجیب.  اومدم بیرون خون  . سرحالم میكردم اح
 راه هب و زدم چشددمم به و آفتابیم عینک.  بود انكار قابل غیر لبم روی لبخند
 . افتادم

***** 
 ؟ رادین -
 ؟ هوم -
شن تاریک توی.  چرخیدم پهلو به  ردمک زمزمه کردم نگاه رخش نیم به اتاق رو
: 

 ؟ خوابیدی -
 : گفت کنه باز و چشماش اینكه بدون

 ؟ میخوای چیزی.  بیدارم -
 ؟ نیمک چیكار باید بگه آریا به و چی همه و برگرده بعدا ترانه اگه رادین. . .  نه -

 بود تهنشس لبش ی گوشه که لبخندی با و چرخید سمتم به کرد باز و چشماش
 : گفت

 . نمیگرده بر اون ؟ نگرانی انقدر چرا -
 . دارم فكری یه من ولی -
 ؟ چی -
 ؟ نه مگه.  بدونه که حقشه اون.  بگم آریا به و چی همه میخوام من -

 : کرد زمزمه گذاشت پیشونیم روی ای ب*و*سه و شد خم صورتم روی
 . بدونه حقشه که معلومه -
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.  شددد رو چی همه باالخره ولی کنم مخفی و چی همه کردم سددعی همه این -
 هک کسددی اون.  بریزه هم به رو آریا زندگی و بیاد دیگه یكی روزی یه نمیخوام

 ؟ نه مگه توییم و من بگه بهش باید
 : گفت و زد کنار پیشونیم روی از و موهام.  زدم زل چشماش تو
 . میگیم بهش هم با.  توئه با حق -

ست لبام روی اراده بی لبخندی ش ستاش.  کردم جا ب*غ*لش تو و خودم.  ن  د
 :کردم زمزمه آروم دوباره.  کرد حلقه دورم و
گه من - نه جای ا قت هیچ بودم ترا چه و ثل ای ب یا م  اون.  نمیكردم ول رو آر

 . معرکست
 . نداره کردن مادری لیاقت کسی هر -
 هب مادرم بود آرزوم همیشه.  بودم ناراحت بود معتاد یه مادرم اینكه از همیشه -

شه فكرم ستم.  با شته دو شه دا  سح کمبودی هام بچه نمیخوام وقت هیچ.  با
 . کنن

 . زمینی روی مادر بهترین تو -
 . کردم انتخاب اسم بچمون برای رادین -

 : گفت و خندید
 ! چیه جنسیتش نیست معلوم هنوز.  هولی چقدر -

 : گفتم لب به لبخند
 . پسر یه و دختر یه.  کردم انتخاب تا دو -

 : گفت و زد گوشم ی الله به ای ب*و*سه.  بود چسبونده گوشم به و لباش
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 ؟ کردی و جاش همه فكر پس -
 ؟ بگم.  آره -
 . اوهوم -
 وناسمش.  آرین میذاریم شد پسر اگه.  آریسا میذاریم و اسمش شد دختر اگه -
 ؟ خوبه.  میاد هم آریا به
 . خوبه کنی انتخاب تو چی هر.  عزیزم آره -

 ارو زمزمه.  میپیچید گوشم توی نفساش صدای.  میكرد نوازش و موهام رادین
 : گفتم

 ؟ نیست رامین و ساناز از خبری کردی دقت -
 : گفت خندون

 . ترسیدن خانومم ابهت از -
 : گفتم خندیدم

 . نشه پیداشون دیگه امیدوارم ولی.  میدونم بعید ؟ ساناز -
 . مطمئنم من.  نمیشه -
 ؟ مطمئنی کجا از -

 : گفت و خندید
 ! رازه یه -
 . بگو.  نیست رازی هیچ بینشون شوهر و زن -

 . زد قهقهه
 . داده حسابی و درست درس یه بهشون یكی کن فرض -
 ؟ کردی کاری -
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 ؟ باشم قلدری اهل میخوره بهم!  نه ؟ من -
 : گفتم شیطنت با خندیدم

 . قلدرم مرد عاشق من -
 : گفت و زد قهقهه

 هادراب بزن اون از ؟ میلرزونه رو خونه صداشون ؟ کلفتن سیبیل که اونایی از -
 ؟

 در و قلدر مردای ادای و بود کرده تر بم و صددداش که میگفت حالی در رو اینا
 : گفتم دوباره نمیشد قطع خندم.  آورد می

 . آدمیه همچین من رویاهای مرد دقیقا -
 : گفت و صورتم رو شد خم رادین

 ؟ رویاهاتو مرد اون یا داری دوست بیشتر و من -
 . کنم فكر باید -

 : گفت شیطنت پر و وار زمزمه
 ؟ آره ؟ کنی فكر باید که -
 : گفتم و خندیدم سرخوشی با
 . دارم دوست تورو فقط -

 : گفت و نشست لبش روی لبخندی
 . میكشمت باشی داشته دوست رو ای دیگه کس.  مجبوری -

 از بعد.  بسددت و دهنم ب*و*سدده با ولی بدم و جوابش و بگم چیزی خواسددتم
 : گفتم شد جدا ازم ثانیه چند
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 . بزنم حرف نذاشتی -
 . داری دوست قلدر مرد گفتی خود  -

شماش تو فقط.  نمیرفت کنار لبم روی از لبخند  شدم غرق فقط.  کردم نگاه چ
 رامب.  اومده رامین یا سدداناز سددر بالیی چه که نبود مهم برام دیگه.  نگاهش تو

 . . . نبود مهم هیچی
 نهم فصل

 . . . بعد سال دو
 . اومدن داماد و عروس مامان ، مامان -

 : گفتم و کشیدم آریا صور  به دستی
 . استقبالشون بریم.  مامانی باشه -

 : گفتم آیالر به رو
 . برگردم و برم من باشه آرین به حواست دقیقه دو -
 . هست خوردنیت کوچولوی این به حواسم.  تخت خیالت برو -
 : شد لقهح کمرم دور دستی.  گشتم رادین دنبال چشم با و گرفتم فاصله میز از
 ؟ میگردی کسی دنبال -
 : گفتم و خندیدم اراده بی آهنگش خوش و بم صدای شنیدن با
 ؟ بودی کجا -
شغول - شتر که باجناق یه باالخره.  بودم م سم باید.  نداریم بی  شنشج به حوا

 . دیگه باشه
 بگم ربهت یا دکتر آقای با همراه آروم آروم پریا.  رفتیم باغ در سددمت به رادین با

 ادمید باال سر جواب علی خواستگاری به تمام سال دو.  میشدن باغ وارد علی
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 ونهبت داره که خاطراتی با نمیكردم فكر وقت هیچ.  شدددد اسددیر باالخره ولی. 
 . . . بودم خوشحال براش االن ولی.  بشه عاشق

 سددمتم و کرد مكث رسددید که من نزدیک.  بود زده حلقه چشددمام تو اشددک
 وار زمزمه گرفت و دسددتم لبخند با.  کردم دراز سددمتش به و دسددتم.  برگشددت

 : گفتم
 . شدی ماه -

 هباش شنیده شلوغی و هیاهو همه اون توی داشتم شک که بود آروم صدام انقدر
 ات کردیم حرکت دنبالشددون آروم.  شددده متوجه که فهمیدم داد فشددار و دسددتم. 

 شستنن محض به.  بشینن بودیم گذاشته براشون که مخصوصی صندلی روی
 . آورد در لرزه به و باغ کل شادی آهنگ داماد و عروس

 و دمش خیره صورتش به.  وایسادم پریا کنار.  میر*ق*صیدن و بودن وسط همه
 : گفتم

 . عزیزم شدی خوشگل خیلی -
 . دمش دلقكا عین کردن آرایشم انقدر میكنم احساس ؟ پریماه میگی راست -
 : گفتم.  افتادم خنده به
 . شدی خوشگل هم خیلی.  کمه خیلی آرایشت اتفاقا -
 . برم قربونت -

 جفتشون به زمان هم.  کرد ب*و*سی رو و داد دست علی به.  اومد جلو رادین
 . گنب تبریک بهشون هم بقیه تا گرفتیم فاصله ازشون و گفتیم تبریک
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شه شاد آهنگ اینكه جای به بار این و شد عوض آهنگ  آروم خیلی آهنگ یه با
 : گفت سریع.  میخوام چی میدونست.  موند ثابت رادین روی نگاهم.  بود

 . بزنم آرین به سر یه برم من -
 : گفتم و کشیدم و دستش خنده با
 . ر*ق*صه وقت االن.  باشه راحت خیالت.  آیالر به سپردمش -
 . نیستم ر*ق*ص اهل من پریماه شو بیخیال -
 . ها میره یادم نكن فكر.  رفتی در زیرش از عروسیمونم تو -

 : گفت و خندید
 ؟ ر*ق*ص به چه و مرد.  چیه بازیا قرتی این -
 : گفتم حرص با
 ؟ داره ُافت واست -

 : گفت و کرد حلقه شونم دور و دستش
 . شو بیخیال توام.  بر*ق*صونه و من نتونسته کسی سال همه این -
 . هنری بی خیلی -
 : گفت و خندید من حرص از پر لحن به
 . چاکرخواتیم -

 که میزی سمت به و شدیم ر*ق*ص بیخیال.  نشست لبم روی لبخند باالخره
 رو نآری.  نشددسددتم رادین و آیالر کنار من.  رفتیم بودن نشددسددته بقیه و آیالر

 و گرفت ب*غ*لم از رو آرین رادین.  کردم مرتب و لباسددش و گرفتم ب*غ*ل
 نگار سالش 1 دختر کردن آروم مشغول که نیما به نگاهی نیم.  نشوند میز روی

 : گفت و انداخت بود
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 . انمیگیرتش پسرم باشه اینجوری بگو بهش.  غربتیه دختر  این چقدر -
 : گفت و انداخت رادین سمت به نگاهی خنده با نیما

 . دهنمی مثبت جواب تو پسر به عمرا تازه!  داره تحصیل ادامه قصد من دختر -
 رفته باباش به.  کشه دختر حسابی من پسر میبینی حاال -

 : گفتم و زدم بازوش به آروم.  خندیدیم حرفش این با همه
 . داده استعفا کشی دختر از دیگه باباش البته -

 : گفت و گذاشت صندلیم پشت و دستش یه و کرد نگاهم مهربون رادین
 . بسه کشتم رو دونه یه همین من -

 : گفتم لب زیر
 . پررو -

شا به نگاهم.  افتادن خنده به ما لفظی جنگ این با همه  بر كمش با که افتاد نیو
 یخوردم و بود کنده پوست براش پدرام که هایی میوه خنده با و بود نشسته آمده

 . داد و جوابم لبخند با اونم.  زدم چشمک بهش. 
 افتاد سرخش صور  و ریخته هم به کراوا  به نگاهم دوید میز جلوی از آریا

 : گفت عجله با و اومد سمتم به سریع زدم صداش. 
 . بازی برم میخوام بدو ؟ مامان چیه -
 : گفتم و کردم خشک و کردش عرق صور  دستمال با
 . شده سرخ چقدر صورتت ببین.  ندو انقدر -

 : کردم زمزمه گوشش زیر و کردم مرتب و کراواتش
 . انمیگیرتت دخترا چشم باشی اینجوری.  شده کج کراواتتم خان شلخته -
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 . مامان اِ  -
 . خندیدم

 . ندو ولی.  برو.  برم شكلت قربون -
 سافسدو ی نشدونه به سدری.  شدد دور میز کنار از دو با بده جوابی اینكه بدون
 : گفتم لب زیر دادم تكون

 . میدوه داره باز -
 : شنیدم گوشم زیر و رادین صدای

 . میكنه بازی داره.  بچست.  نخور حرص انقدر -
 به سددرم آیالر صددددای با.  زدم رادین روی به لبخندی و دادم بیرون و نفسددم
 . شدیم زدن حرف مشغول و چرخید سمتش
***** 

 خواب به ب*غ*لم تو که آرین به.  شددددیم خالص هیاهو همه اون از باالخره
شتن نگه برای که بود دیروز همین انگار.  کردم نگاه بود رفته ش یا دا  دو تنشندا
 که بود خوب چقدر.  بود شددده تموم روزا اون که شددد خوب چقدر.  بودم دل

 که داشددتم خبر دور دورا.  بودم شددده خالص رامین و سدداناز دسددت از بالخره
 به سرشون اینجوری حداقل.  بودم خوشحال واقعا.  شدن دوست هم با دوباره

 . نداشتن زندگیم و من برای مزاحمتی دیگه و بود گرم زندگیشون و خودشون
 و شکت رادین و بود رفته خواب به صددندلی روی آریا.  برگشددت عقب به نگاهم
 : کشید سمتش به و نگاهم رادین صدای.  بود انداخته روش

 . امشب بود خوشحال چه دکتر -
 : دادم جواب لبخند با
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 . بود کرده صبر روزی همچین واسه سال دو ؟ باشه نباید -
 . مشكالتشه اول تازه گرفته زن نمیدونه بدبخت -

 : گفتم و کردم اخم
 ؟ توام زندگی مشكل من -

 : کرد زمزمه ب*و*سید و آورد باال و چپم دست خندید
 . چیه من زندگی تو جایگاهت میدونی خود  -

 خلوتی خاطر به.  دوختم جلو ی شددیشدده به و نگاهم و زدم روش به لبخندی
 ودیمب کرده عوض و خونمون دیگه حاال.  رسیدیم خونه به سریع خیلی خیابونا

 کرد داربی رو آریا رادین.  بودیم خریده خواب اتاق تا سه با بزرگتر ی خونه یه و
 . رفتیم خونه سمت به و گرفت دستم از و آرین هم بعد و

 روی زد شددیرجه و رفت اتاقش سددمت به شددد خونه وارد اینكه محض به آریا
 ظملح اون حال.  رفتم اتاق سمت به منم و برد اتاقش به و آرین ، رادین.  تخت

یا به من ی بچه.  بود کرده ازدواج پریا.  بود نشددددنی وصددف  و بود اومده دن
یا همچنان  اب رابطم هنوز اینكه با.  بود عالی رادین با رابطمم.  داشددتم رو آر

طه یه وثوق خانوم نه سددعی میكردم حس ولی نبود دختری و مادر ی راب  میك
گه و احترامم یدن با که همین.  داره ن چه د حال هام ب  و میشدددد خوشدد

 بزرگ مادر یه پسددرام اقل حد.  میداد بهم خوبی احسدداس میب*و*سددیدشددون
 . . . میكردم خوشبختی احساس چقدر.  داشتن مهربون
***** 

 . . . بعد سال ده
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 ؟ بفرمایید ؟ الو -
 . . . سالم. . .  پریماه الو -
 ؟ خوبی!  ترانه سالم -
 ؟ چطوری تو.  مرسی -
 . خوبم منم -
 ؟ خوبن ؟ چی ها بچه -

ستم مبل روی ش .  ودمب کرده عاد  ترانه بیگاه و گاه زدنای زنگ این به دیگه.  ن
نه نمیشدددد.  میكردم فكر رادین مثل منم االن  نبیرو زندگیمون از کامل رو ترا
 . . . آریاست مادر اون باشه چی هر.  کنیم

 ؟ خبرا چه.  خوبن همه -
 ؟ داری وقت االن.  بدم بهتون پیشنهادی یه میخواستم راستش.  سالمتی -

 : بود تاپ لپ با بازی مشغول که افتاد آرین به نگاهم
 ؟ شده چی.  آره -
 ؟ خونست آریا -
تاش با نه - ته دوسدد عد.  بیرون رف مه اون از ب  دادن کنكور و خوندن درس ه

 . بود شده خسته حسابی
 . زدم زنگ همین برای اتفاقا -
 . برداشتم قدم اتاقم سمت به
 ! میشنوم خب -
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ستم - شین موافق اگه بگم میخوا  بقیه انآلم بیاد میتونه بخواد هم آریا خود و با
.  آلمانه متولد که اونم.  داره خوبی دانشددگاهای اینجا.  بخونه و درسددش ی

 . کنه انتخاب رو رشته یه اینجا میتونه راحت خیلی
باره.  لرزوند و قلبم پیشددنهادش.  کردم مكث ثانیه چند  اون که آورد یادم دو

 : گفت سریع.  شدم شوکه فهمید انگار. . .  مادرشه
 خودم سددمت رو آریا نمیخوام.  میگم و این دوسدددت یه عنوان به فقط البته -

 ! پیشنهاده حد در فقط این.  میكنی و فكرش که چیزی هر یا بكشونم
 : گفتم سریع

 جور هر میتونه و میدونه و چی همه اون.  نیسدددت ای مسددئله. . .  ترانه نه -
 ! بگیره تصمیم میخواد

 ؟ مطمئنی -
 . میكنم خبر .  میگم بهش من. . .  آره -
 . خداحافظ.  میمونم منتظر باشه -

 18 آریا.  بودم فكر غرق.  انداختم تخت روی و خودم و کردم قطع و گوشددی
 راشب باورش اول.  بودیم گفته براش و چی همه که بود سالی دو بود شده ساله

شه مثل و عادی من با رفتارش ولی. بود سخت  رت مهربون شاید حتی بود همی
نهت با بود نخواسددته مد  این تو که بود عجیب برام.  میكرد برخورد باهام  را
 رانهت گاهی میدونسددت اینكه با.  بدونه ازش چیزی بود نخواسددته.  بزنه حرف
 بود مادرش دوست مثل براش ترانه وجود این با ولی بپرسه اون از تا میزنه زنگ

 ! بیشتر نه.  نیلوفر یا آیالر یا نیوشا مثل یكی. 
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 : گفت بلند که آرین صدای ثانیه چند از بعد و اومد خونه زنگ صدای
 . آریاست -
 و خسددته و آورد در و کفشدداش.  رفتم در سددمت به و شدددم بلند تخت روی از

 سددر و آب پارچ و رفت یخچال سددمت به سددریع.  شددد خونه وارد ریزون عرق
ید های برخالف.  کشدد مده پیش برام که ذهنی درگیری  حرکتش این با بود او

 : گفتم و خوردم حرص
 تا هسدد گیر ؟ بخورین آب لیوان با بگم بهتون چقدر ؟ خوردی دهن با دوباره -

 ! من افتادم شلخته آدم
 : گفت و گذاشت کابینت روی و آب بطری خندون آریا

 . ام خسته.  نده گیر پری مامان -
ست ست وقتی میاد بدم پری مامان بگه بهم اینكه از میدون  رمس به سر میخوا

 رشس پشت دونه یه شوخی به.  میذاشت ضعفم نقطه روی دست درست بذاره
 : گفتم و زدم

 . نده حرص و من انقدر برو بیا -
شپزخونه از خندون آریا شید و آرین گوش راه بین و رفت بیرون آ  و صداش و ک
 : گفتم کالفه.  کرد حمله سمتش به حرص پر آرین.  آورد در
 یاب کن عوض و لباسددا  برو آریا ؟ هم به پریدین جنگی خروس مثل دوباره -

 . بخوریم ناهار
 هنمذ دوباره.  شد آشپزخونه وارد و بست و تاپ لپ آرین و رفت اتاقش به آریا

 ؟ چی آلمان بره میخواست اگه ؟ میگرفت تصمیمی چه.  رفت آریا سمت به
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شكر ها بچه که اومدم خودم به وقتی.  خوردم چجوری رو غذا نفهمیدم  کنان ت
 تمیز از بعد.  بود آهسته گفتن جان نوش فقط من جواب و شدن بلند میز سر از

 : گرفتم و رادین ی شماره و برداشتم و گوشی آشپزخونه کردن
 ! منزل سالم -

 . نشست لبم رو لبخند
 ! میشی تر شیطون میشی تر پیر چی هر انگار -
 ! جوونم هنوز من -
 . زد زنگ امروز ترانه رادین!  حتما که اون -
 ؟ داشت کاری ؟ خب -
 . آلمان بفرستیمش داد پیشنهاد.  گفت تحصیالتش و آریا مورد در -
 ! میخونه و درسش میمونه همینجا.  داد پیشنهاد بیخود -

ستم آریا برای و خوب ی آینده یه من.  کردم من من یكم ستم.  میخوا  اب نمیتون
 کردم زمزمه. . .  میكرد انتخاب باید خودش.  دارم نگهش اینجا خواهی خود

: 
 ؟ داریم نگهش اینجا که نیست خودخواهی.  باشه بهتر براش آلمان شاید -
 ؟ ترانه پیش بفرستیش میخوای واقعا -

 : گفتم و دادم بیرون و نفسم
 ! بگیره تصمیم باید خودش.  اونه ی آینده این -

 : گفت و کرد سكو  لحظه چند
 . میزنیم حرف هم با میام زود شب من -
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 . باشه -
 . میشه درست.  نباش نگران -
 . خداحافظ.  میدونم -

 بود چسبونده گوشش کنار و گوشیش.  شدم آریا اتاق وارد.  کردم قطع و گوشی
سته لبش روی که لبخندی با آروم و ش شی تو بود ن  دیدنم با . میكرد پچ پچ گو

ست صاف ش شم.  جاش سر ن  به.  اومدم بیرون اتاق از و رفتم بهش ای غره چ
 . نشددسددت لبم روی لبخندی گرفتم فاصددله اتاقش از قدم چند اینكه محض

ستم ست دختری با وقتیه چند میدون  میزدن ازش حرفی هیچ اینكه با.  شده دو
 و ینشد و دل حسددابی بفهمم میتونسددتم خوب رفتاراش و حالتها تغییر از ولی

 . میخوند و درسش باید اول.  بود زود حرفا این برای فعال ولی.  باخته
 ی همه شددد خونه وارد رادین اینكه محض به ولی.  رفت راه هزار دلم شددب تا

سهای اون ستقبالش به لبخند با.  رفت بین از بد ح  شقیقه کنار موهای.  رفتم ا
 موهاش توی پراکنده طور به سددفید موهای توک و تک و بود شددده سددفید اش

 . بود شده جذاب قبل از بیشتر.  میكرد خودنمایی
 . نباشی خسته -
 . مرسی -

 با بازی مشغول آرین.  نشست هال توی برگشت و کرد عوض و لباساش رادین
سته کنارش رادین.  بود تاپش لپ ش  داد که یجای تا.  میكرد اذیتش مدام و بود ن

ست هم آریا شدم هال وارد چایی با بعد دقیقه چند.  آورد در و آرین  و اومد در
 اتاقش سددمت به آرین گذشددت معمولی زدن حرف به یكم.  نشددسددت من کنار

 : اومد حرف به رادین ، آرین رفتن با.  بخوابه تا رفت
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 . بود زده زنگ ترانه امروز -
 به هراسددونم نگاه.  نگرفت تلویزیون از و نگاهش رادین حرف به توجه بی آریا

 هک بودم کرده بزرگ بچه مد  همه این.  میزد تند تند قلبم.  بود آریا ی چهره
 ؟ آلمان بفرستمش و بدم دستش از راحت انقدر حاال
 : گفت دوباره رادین.  نزد حرفی آریا

 . شمام با پسر شازده -
 : گفت و گردوند رادین سمت به و نگاهش آریا

 ؟ بودین من با -
 ! بله -
 ؟ داشت چیكار خب -

 . بگه بهش و چی همه رادین تا کنم سكو  مد  تمام کردم سعی
 . داشت تحصیالتت برای پیشنهاد یه -
 : اومد حرف به دوباره رادین.  دیدم لباش روی و پوزخند وضوح به
 . . . تحصیل ادامه برای آلمان بری میتونی بخوای اگه گفت -
 ! دادم کنكور من -
شته هر آلمان تو میتونی بخوای اگه ولی.  آره خب - .  بخونی و بخوای که ای ر

 ؟ چیه نظر 
ست سردی ژ ست وقتا اینجور.  گرفت خودش به خون شد رادین مثل در  با . می
 : کرد زمزمه.  تفاو  بی ی چهره همون
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 میخوام هم جا همین.  دادم کنكور.  ندارم احتیاج کسددی پیشددنهاد به من -
 . بخونم و درسم
.  نشدسدت لبم روی لبخندی.  شدد گرم ام بسدته یخ وجود حرفش این با انگار
شت سمتم به آریا نگاه ست با.  زد صورتم به لبخندی و برگ  نوازش و ام گونه د
 : گفت و کرد

 . پری مامان بخیر شب -
 . دادم جواب لبخند با و شیطونش لبخند

 . بچه برو -
 : گفت و زد لبخند هم رادین

 ! بوقیم که هم ما -
 : کردم زمزمه.  گفت بخیر شب هم رادین یه خندون آریا

 . کنی فكر هست وقت هنوزم آریا -
 . بخوابین خوب.  همونه جوابم -
صی جور یه رادین.  رفت اتاقش سمت به ستش.  میكرد نگاهم خا  ردک باز و د
شحال منم.  برم سمتش به تا ستم کنارش و رفتم سمتش به خو ش س.  ن  تاشد

 : گفت وار زمزمه.  شد حلقه دورم
 جا نهمی.  خورده مخش تو بیل حسابی پسره این.  بودی نگران بیخود دیدی -

 ! موندگاره ریشمون بیخ
 . نزن حرف بچم مورد در اینجوری -

 : دادم بیرون و نفسم
 . بره نخواست که خوشحالم چقدر -
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 ؟ دنیا سر اون بره کنه ول رو خوبی این به پری مامان میاد دلش کی -
 : زدم بازوش به مشتی و کردم اخم

 . پری مامان نگو دیگه تو حداقل -
 : گفت و داد فشار ب*غ*لش تو و من خندون

 . بود الكی نگرانیت دیدی -
 . شده بزرگ آریا چقدر رادین -
 ؟ چطور -
 ؟ داره دختر دوست میدونستی -

 : گفت و زد قهقهه
 . آورده در دم سوخته پدر -

 . نشست لبم روی لبخندی
 . خونمون بیاد هاش بچه با آریا زمانی یه کن فكر -

 : گفت شیطنت با رادین
 ! تو بشی باحالی بزرگ مادر چه -
 به و نگاهم و زدم اش گونه روی ای ب*و*سددده.  خندیدم شددیطونش لحن به

 توی آرامش.  میكردم حس کمرم روی و رادین دست گرمای.  دوختم تلویزیون
 با آرامش و گرما از پر زندگی یه.  بود مهم برام همین فقط و.  میزد موج خونم

 . پسرام و همسر
 . . . پایان

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز mehrsa-m  با تشکر از  ز


