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 نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz | تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان

 

 

 

 اتوبوس ایستگاه کنار..شدم دور ازشون و دادم تکان میشدن خارج مدرسه حیاط از داشتن که ها بچه برای دستی

 ...گرم شدت به هوا و بود ماه مهر...بزنم جیغ میخواستم گرما شدت از شدم که سوار...شدم اتوبوس منتظر و ایستادم

 هخیر خیابون به و ها صندلی از یکی به گرفتم دستمو...نکردم پیدا نشستن برای جایی اتوبوس توی شلوغی از

 رو دوستاش باشه هم اگر...نباشه خونه حمید خونه میرم که االن کردم می خدا خدا..فکر توی رفتم ناخداگاه...شدم

 سال 5 و خواهرشم که منی...گرفت می رو حمید کارای جلوی و بود زنده مامان کاش ای...باشن هم دور باشه نیاورده

 ...بیام بر پسش از نمیتونستم کوچکترم ازش

 به و گرفتم معدنی اب بطری یه,محلمون ازسوپری...شدم می پیاده باید دیگه..ایستاده اتوبوس دیدم اومدم که خودم به

 هب چشمم وقتی...چرخوندم قفل توی و اوردم در کیفم توی از رو کلید رسیدم که خونه در جلوی..افتادم راه خونه طرف

 نگاه خونه داخل به شیشه توی از و رفتم جلوتر...شد بلند نهادم از اه,خورد بود حیاط توی که هایی کفش

 ...کشید می قلیون و سیگار فابریکش های رفیق با داشت حمید اقا...بودم زده حدس درست..بله..کردم
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 شم؟ نمی خالص نکبتی زندگی این از اخه؟چرا کردم گناهی چه من خدایا:گفتم دلم توی

 و ردمک جزم رو عزمم...کنم حسابی فکر یه باید..نداره ای فایده اینطوری...گرفتم بغل به کیفمو و حوض ی لبه نشستم

 :کردم صدا رو حمید در پشت از

 بیای؟ لحظه یه میشه حیمد-

 دلم بیشتر..نخورد هم به حالم اش قیافه دیدن از اومدم وقتی...باشن منتظر گفت دوستاش به که شنیدم صداشو

 سوخت

 اومدی زود چقدر تو-

 برم؟ میخوای-

 دیوار به داد تکیه

 بزن حرفتو-

 کنم؟ کار چه باید االن من-

 بیرون نمیای نگفتم من تا اتاقت تو میری..هیچی-

 کردم مشت دستامو عصبانیت شدت از

 خونه؟ تو میاری دوستاتو مجردت خواهر وجود با که داری غیرت بدونم میخوام داری؟نه غیرت چی؟تو یعنی-

 اتاقت تو برو بیا..دادیم انجام قبال رو ها بحث این ببین-

 تو برم که کرد دراز دستشو و

 نمیزارم خونه تو پامو من اینجان دوستات که زمانی تا-

 شی هالک گرما از جا همین بمون پس-

 هیچ..دارم داداش سرم خیر..فکر بی ی پسره..دیوار به بکوبم سرمو میخواستم خونسردیش همه این از...داخل رفت

 مبمیر گرما شدت از بودم حاضر...میموندم جا همین باید ظاهرا...دیوار به دادم تکیه....نبرده مردونگی و غیرت از بویی

 هیچی صبح از...بودم خسته...دیوار به دادم تکیه سرمو و زمین روی نشستم.. نشم رو به رو حمید دوستای با ولی

 ...رفتم خواب به و شد گرم چشمام کم کم...بودم نخورده

 کردم باز چشمامو حمید صدای با

 تو برو شو بلند-
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 :گفتم کنایه با

 رفتن؟ رفقات-

 گشنگی از مردم...بخوریم کن درست هم چیزی یه...تو برو پاشو ننداز تیکه-

 کردم تمیز مانتومو و شدم بلند

 پررویی خیلی-

 نمیخوای؟ چیزی..کوچه سر تا میرم-

 خیر نه.نکنه درد شما دست-

 عوض لباسامو...بیرون بره دود بوی تا کردم باز رو ها پنجره تمام..خورد مشامم به سیگار گند بوی خونه به ورودم با

 اراناچ...شد نمی پیدا درستی چیز هم یخچال توی..بود گشنم خیلی...کنم درست نهار برای چیزی یه تا رفتم و کردم

 ....کنم درست کوکو گرفتم تصمیم و اوردم زمینی سیب تا چند

 و دهنم گذاشتم رو ای دیگه ی لقمه...گیره می خودشو جلوی ولی بگه چیزی یه میخواد حمید کردم می احساس

 :گفتم

 بگی؟ میخوای چیزی-

 اره راستش...مـــم-

 شده؟ تموم هات پول دوباره چیه..بگو خوب-

 نه-

 چیه؟ پس خوب-

 چشمم تو زد زل و نشست صاف

 بفروشم رو خونه میخوام-

 باال گرفتم سرمو تعلل کمی با..افتاد دستم از لقمه..شنیدم اشتباه کردم فکر..کرد یخ تنم

 گفتی؟ چی..چی-

 بفروشم رو خونه میخوام گفتم-

 زدم داد سرش و رفتم در کوره از
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 اقاجونه یادگار خونه این..بکنی کارو این نداری حق تو-

 رها ولی-

 بفروشی رو خونه این تا بشی رد من ی جنازه روی از باید ببین..کوفت و رها-

 بدهکارم من ولی-

 کن بیرون سرت از ست؟فکرشو خونه این دنبال چشمت خوردی پیسی به...نکنی کاری کثافت چه؟میخواستی من به-

 شنیدم سرم پشت از صداشو که اتاقم تو میرفتم داشتم و شدم بلند

 ببین حاال..میفروشم رو اینجا من ولی-

 ادرمم کاش ای..نمیرفت دنیا از جون اقا کاش ای اینکه به..کردم می فکر زندگیم به داشتم و بودم نشسته اتاقم توی

 نیاد این توی..بگیرم کمک ازشون که نداشتیم هم فامیلی هیچ...دیگه کاش ای هزارتا و...نمیزاشت تنها رو ما پارسال

 ام هچون زیر گذاشتم دستمو...شد معتاد دوستاش طریق از پیش دوسال یکی اونم که داداش یه جز به...بودم تنها و تک

 ...کردم نگاه اسمون به ی پنجره از و

 کن کاری یه.کن کمکمون میشه؟خودت عوض داره یهو چیز همه میره؟چرا پیش اینطوری داره زندگیم چرا خدایا*

 ...*میشیم سرپناه بی بکنه کارو این اگه..نفروشه رو خونه حمید

 باز لیو....بخوردم غصه اینکه تا بخوابم دادم ترجیح...کردم پاک آستینم با رو چکید چشمم ی گوشه از که اشکی قطره

 ....سراغم اومد خیال و فکر جور هزار خواب موقع هم

 حیاط تو از رو نفر دو گوی و گفت صدای که اوردم می در کیفم توی از رو کلید داشتم و بودم خونه در پشت

 مبخور بود نزدیک...تو شدم پرت منم و شد باز در که میگن چی بفهمم تر واضح تا در به چسبوندم گوشمو..شنیدم

 شدم رو به رو حمید ی چهره با و کردم بلند سرمو...کردم حفظ رو تعادلم ولی زمین

 سالم-

 ایستادم صاف

 کن باز درو تر یواش..تو چته..سالم-

 بودی ایستاده گوش فال جنابعالی اینکه مثل-

 :گفتم نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار و کردم صاف گلومو

 باشن؟ کی ایشون-

 کردم اشاره بود دور ما از کمی که اقایی به و
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 کیانی شهروز مهندس..کنم معرفی رفت یادم راستی اهان-

 با..باشه ساله 72,72 میخورد..بود اش چهره توی خاصی ی جذبه یه..ترسیدم ازش یکم اول نگاه در..کردم نگاه بهش

 کیشی افتابی عینک..بود پوشیده دوختی خوش شلوار و پیراهن یه..بلند قدی و مشکی موهای,مشکی ابرویی و چشم

 ...بود چشماش روی هم

 کجاست؟ حواست رها هی-

 :گفتم حمید به و گرفتم اقا اون از چشم

 چیه؟ هان-

 بخرن پسندیدن اگه و ببین رو خونه اومدن ایشون-

 :گفتم عصبانیت با

 نیست فروشی اینجا بفرمایید بفروشی؟اقا رو اینجا نمیدم اجازه نگفتم مگه-

 شد سبز جلوم حمید ولی تو برم که افتادم راه

 نکن هم دخالت..تو برو تو چی؟اصال یعنی-

 :گفتم حرص با

 حمید-

 جدی خیلی قضیه ظاهرا..کنم کار چی باید نمیدونستم..شدن زدن حرف مشغول و اقا اون سمت رفت من به توجه بی

 رسوندم حمید به خودمو سریع هایی قدم با...کردم می دست دست نباید من ولی...بود

 ااینج من..ما سرپناه تنها..اقاجونه یادگار خونه این...بفروشی رو اینجا نمیدم اجازه من..گفتم بهت هم دیرزو..ببین-

 ..دارم خاطره کلی

 :دادم ادامه بغض با بعد

 کنیم؟ زندگی کجا قراره بعدش کردی فکر هیچ-

 نوع یه مهندس بگم بهتر یا..اقا اون ولی نبود چیزی حمید چشمای توی...کردن می نگاه بهم داشتن هردوشون

 داد تفاوتی بی به جاشو سریع خیلی اما..بود دلسوزی

 رها تو برو-

 میزنما حرف باهات دارم-
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 ..رها گرفتم تصمیممو من-

 دیوار نزدیک کشوندم و گرفت فاصله اقا اون از یکم

 بفهم..بدهکارم من-

 زدم زل چشماش توی و کردم ازاد دستش توی از دستمو

 بفهم..تنهام دختر یه منم-

 انداختم سرمو...خماره میدونستم..بود قرار بی...فکر تو رفت لحظه چند برای و داد تکان سرشو..نگفت چیزی

 :گفت لبی زیر که شنیدم..بشه عوض نظرش کردم می خدا خدا..پایین

 ..نمیشه جون اقا روح به..نمیشه نمیشه-

 :داد ادامه و کرد من به رو به

 کن قبول ترخدا.... بدهکارم...گیرم..نمیتونم ولی ببخش..رها نمیتونم-

 کردم پاک دستم پشت با اشکامو...سراغم نیومد دلسوزی جز چیزی لحظه اون

 بکن میخوای هرکاری..باشه-

 ...تو رفتم و کردم مهندس به نگاه یه

 اتاقم به نگاه یه...کنه می حتما بکنه رو کاری بخواد اگه میدونستم...کردم فکر حمید به و زمین روی نشستم

 تدوس رو اینجا خیلی مادرم و اقاجون...انداخت چنگ گلوم به بدی نیستم؟بغض اینجا دیگه روز چند تا یعنی...کردم

 ...داشتن

 می زنده برام داشت ها خاطره تک تک...گذروندم نظر از رو خونه زوایای ی همه...بیرون رفتم اروم و شدم بلند

 ییرتغ سر مادرم با که وقتایی یا...بده قلقلک منو تا کرد می دنبالم اقاجون و کردم می شیطونی که هایی موقع...شد

 یخچال توی از...اشپزخونه توی رفتم و کردم پاک اشکامو...بود چشمم جلوی همه و همه..کردم می بحث خونه دکور

 تو اومد حمید کردم نزدیک لبم به رو لیوان تا...لیوان توی ریختم یکم و اوردم رو اب بطری

 اینجایی؟-

 ..برگردوندم رومو و ندادم جوابی

 نداری؟ کاری...مجتبی ی خونه برم میخوام من-

 و کشید اهی..نگفت چیزی دیگه گرفتم فاصله ازش دید وقتی و تر نزدیک اومد...دلخورم فهمید...ندادم جوابی هم باز

 رو نهخو این داشت اینکه برای نه...اومد درد به قلبم که بود اینجا...بکشه مواد تا میره و خماره میدونستم..بیرون رفت
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 تنگ روزهایی اون برای دلم...بودیم صمیمی هم با کلی و بود سالم قبل سال سه تا داداشم اینکه برای,فروخت می

 ...میزاشت سرم به سر کلی که شده

 .....حیاط تو رفتم درد از پر قلبی با و میز روی گذاشتم رو لیوان

 حمید جز کسی میدونستم...میداد نشون رو یک..کردم نگاهی ساعت به...شد زده اتاقم در که میخوندم درس داشتم

 ...نیست

 تو بیا-

 ..افرین افرین..میخونی درس داری که میبینم..گلم خواهر به به-

 :پرسیدم جدی خیلی..برداشتم چشمم روی از عینکمو و طرفش به برگشتم

 داری؟ کاری-

 بگم بهت چیزی یه میخوام اره-

 رفتم وا حرفش گفتن با ولی شدم خوشحال خونه فروش از باشه شده پشیمون ممکنه اینکه فکر از لحظه یه

 موافقی؟..ببینش میریم هم با فردا..میشینه دل به ولی کوچیکه...تر پایین خیابون دوتا کردم پیدا خونه یه-

 :گفتم ارومی صدای با و پایین انداختم سرمو...انداخت چنگ گلوم به بدی بغض بدم جوابشو اینکه جای به

 بیرون برو-

 چی؟-

 کردم تکرار حرفمو بلندتر دفعه این

 بیرون برو میگم-

 ولی-

 کردم بلند سرمو خشم با

 ببینمت نمیخوام..بیرون برو کری؟میگم مگه-

 بدم دلداریت میخواستم که بگو منو.راضی خود از ی دختره-

 زدم فریاد تقریبا و شدم بلند

 فهمیدی؟..ندارم تو امثال و تو دلداری به احتیاجی من-
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 اکیش زمان و زمین از..کردم گریه میتونستم تا و میز روی گذاشتم سرمو...دادم باریدن ی اجازه اشکام به که بود اینجا

 ببینم؟ باید رو کی برم اینجا از نخوام اگه من...بودم

 سرمو...بود رفته گود چشمام زیر..کردم آینه توی خودم به نگاه یه..دستشویی رفتم و شدم بلند شدم اروم یکم وقتی

 خدا از..اورد جا حالمو نماز رکعت دو...میداد ارامش بهم نماز خوندن همیشه...شدم گرفتن وضو مشغول و دادم تکان

 .....بخوابم رفتم و کردم خاموش رو ها چراغ بعد یکم....باشه داشته هوامو خودش خواستم

 جلوی رسیدم و کردم تر سریع هامو قدم..شلوغه خونه جلوی دیدم که گشتم برمی مدرسه از داشتم روز اون فردای

 :گفتم بلند و کردم نگاه میبردن هامونو وسیله داشتن که کارگرها به تعجب با..خونه در

 خبره؟ چه اینجا-

 شما؟-

 خبره؟ چه اینجا میگم-

 اقا اون خانم-

 حمید به کرد اشاره

 رو وسایل این و اینجا بیایم گفتن-

 می جمع رو ها فرش داشتن و بودن خونه توی کارگر تا سه دو...داخل رفتم عصبانیت با و بزنه حرفشو ی بقیه نذاشتم

 :گفتم حمید به پشت از...کردن

 کردی؟ خودتو کار بالخره-

 کرد پاک دستمال با رو پیشونیش عرق و طرفم به برگشت

 اومدی؟-

 بده سوالمو جواب-

 یه گفتم بهت دیشب که من عزیزم-

 پستی خیلی,حمید پستی خیلی-

 اعتیادش خاطر به که داداشی..داریم هم ما دارن داداش همه...بستم محکم درو و اتاقم تو اومدم اشکیم چشمای با

 ونممید چون...باشم سقف یه زیر باهاش نیستم حاضر من ولی گرفته خونه گفته اینکه با..کنه آواره خواهرشو حاضره

 ....هستن هایی ادم جور چه دوستاش
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 خودم از حاال تا که عصبانیتی با...کنم توجهی بهش اینکه بدون دیدم حیاط توی رو مهندس همون که اومد یادم تازه

 با و نزدیکش رفتم....بود دستش هم گوشیش و دیوار به بود داده تکیه..حیاط تو رفتم و کردم باز درو نداشتم سراغ

 :گفتم بلند صدای

 بخری؟ رو خونه این میخوای چی برای-

 برداشت چشمش روی از افتابیشو عینک و گرفت دیوار از رو اش تکیه

 بدم؟ توضیح باید-

 بله-

 ...نزدیک اومد قدم یه بعد و کرد اطراف به نگاه یه و باال رفت ابروهاش

 بدم توضیح برات بخوام که هایی حرف این از تر بچه-

 گرفتم خودمو جلوی ولی بدم بهش شکنی دندون جواب خواستم..کردم مشت عصبانیت شدت از دستامو

 ...پدرمه یادگار خونه این-

 منه ماله اینجا االن..نیست مربوط من به-

 نمیرم اینجا از من ولی-

 گوشیش تو کرد سرشو دوباره و کرد بهم کوتاه نگاه یه

 ...ندارم حرفی تو با من-

 هدوبار...بشم تسلیم نباید..کردم باز دوباره و بستم چشمامو...برگردوندم رومو و دادم فشار هم روی دندونامو حرص از

 بمونم حرفم سر که اینه کار بهترین...بستم درو و اتاقم توی برگشتم

 ی چهره با و شد باز در یهو...میدادم گوش اهنگ داشتم بهش توجه بی من ولی کرد می صدام بیرون از داشت حمید

 شدم رو به رو حمید عصبانی

 نمیدی؟ جواب میکنم صدات کجایی؟چرا معلومه هیچ-

 :دادم جوابشو خونسرد خیلی

 داری؟ کاری-

 ببرن اتاقتو وسایل بیان میخوان شو بلند-

 نمیام جا هیچ من-
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 کرد بلندم زور به و نزدیکم اومد

 نمیام جایی تو با من..کن ولم-

 میکنم آدمت.رها شدی پررو خودته؟زیادی دست مگه-

 دستش توی از دستمو کردم می هرکاری...کشید می خودش دنبال منو داشت...نبود خودش حال توی ولی میزدم جیغ

 ..نداشت ای فایده کنم ازاد

 کن ولم حمید..عوضی کن ولم-

 رها نزن حرف-

 نیست خوب حالت تو-

 خوبم هم خیلی-

 :گفتم حمید به یواش و کشیدم خجالت..کردن می نگاه بهمون داشتن همه..حیاط توی بودیم رسیده دیگه

 کن ولم..حمید زشته-

 :گفت حمید به نشنون کارگرها که جوری اروم خیلی و کنارمون اومد مهندس

 بره داری؟بزار کارش چی-

 کنه می لج همش..نمیده گوش حرف کیانی جناب اخه-

 زدم زل بهش تفاوت بی خیلی...کرد نگاه من به و گرفت حمید از نگاهشو

 جون؟ بچه چیه حسابت حرف-

 نمیزام بیرون خونه این از پامو من دوما..خودتی بچه اوال-

 .باشی اینجا نمیتونی پس..منه مال االن خونه این نخوای چه بخوای چه,ببین-

 شد ثانت چند فاصلمون که جوری تر نزدیک اومد قدم یه بعد

 برو و بده گوش داداشت حرف به االنم-

 بدم؟ توضیح ای دیگه جور یا واضحه..نمیرم..جا هیچ.من-
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 فتر و کشید عمیق نفس یک...گوشم تو نزنه یکی که گرفته خودشو جلوی بود معلوم...شد خون ی کاسه یه چشماش

 تگف حمید به چی مهندس نمیدونم..میگن چی دارن نمیدونستم...دیوار ی گوشه رفتن و کشید رو حمید دست..عقب

 :گفت و رفت در کوره از که

 نمیشه-

 رهمشاج به داشتم و بودم ایستاده سینه به دست...بده توضیح رو چیزی یه براش داشت سعی اروم خیلی مهندس ولی

 کنارم اومد و شد جدا حمید از مهندس که کردم می نگاه نفر دو این ی

 جون بچه ببین-

 بزنه حرفشو ی ادامه نذاشتم

 سالمه 82..نیستم بچه من-

 ..اند بچه من برای تو سال و همسن دخترایی-

 اونم و زدم پس دستشو عصبانیت با..شد گرد چشمام..لبم روی گذاشت رو اش اشاره انگشت که بزنم حرفی میخواستم

 :داد ادامه لبش ی گوشه پوزخندی با

 اره؟ بمونی اینجا میخوای-

 :گفت اونم و گفتم*ای بله*قاطع خیلی

 ..بمون اینجا تو..باشه-

 :گفتم و کمرم به زدم دستمو..حرفش از شدم گیج

 چی؟ یعنی-

 موافقی؟..بره میخواد داداشت چون تنهایی ولی..جا همین بمون بسازم و بکوبم رو اینجا بخوام من وقتی تا یعنی-

 من-

 نه؟ یا موافقی-

 این از نمیتونستم...نمیتونستم من ولی..برسه حسابمو تا اره بگم بود کافی..میخورد خونشو خون..کردم نگاه حمید به

 ..بشم جدا خونه

 نه؟ یا شد؟میمونی چی-

 :گفتم ولی میترسیدم تاریکی از شبا اینکه با...اوردم می کم نباید...بود تمسخر نگاهش تو
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 میمونم-

 جیبش توی گذاشت دستاشو و زد لبخندی مهندس

 شد خوب اتفاقا.باشه-

 هم به سابید می دندوناشو حرص از...کنارم اومد حمید بار این و کوچه توی رفت..نفهمیدم حرفشو معنی

 فهمیدی؟.نزن زنگ من به ترسیدی شبی نصف,شبی اگه بدون فقط-

 یول بودم پشیمون بودم زده که حرفی از بگم میتونم جرات به...نباختم خودمو ولی هوا پریدم متر یه زد که دادی با

 میدادم ادامه و میموندم باید نداشتم ای چاره دیگه

 اره-

 اهسته..نبود توش هیچی که خونه یه با بودم خودم حاال..رفت من اتاق های وسیله جز به وسایل ی همه با هم حمید

 یدرست کار ایا که کردم فکر این به...خاکی زمین روی نشستم رسیدم که پذیرایی به...داخل رفتم و برداشتم قدم

 همدرس از وقت هر و اونجا برم باشه قرار اگه نه بود؟ولی گرفته که ای خونه رفتم می حمید با نبود بهتر..نه یا کردم

 ...اونجا بزام پامو عمرا اورده دوستاشو ببینم برمیگردم

 تهش تا دبای بودم گرفته رو تصمیم این که حاال...افتادم راه اتاقم طرف به و کردم تمیز مانتومو..شدم بلند و کردم پوفی

 ....میرفتم

 هاینک خیال با...شد زده در زنگ که میخوندم فردا امتحان برای داشتم و بود دستم زیست کتاب..بود شده بعدازظهر

 ..در پشت رفتم و کردم سرم روسریمو باشه حمید باید

 کیه؟-

 شدم رو به رو مهندس ی چهره با و کردم باز درو..نیومد جوابی اما

 شمایید؟-

 ...نیومد خوشم غرورش همه این از..تو اومد خودش کنم تعارفی منم و بزنه حرفی اینکه بدون-

 اینجا؟ اومدین چی برای-

 :گفت بود لبش ی گوشه که پوزخندی با و زد چرخی

 جون بچه بگیرم اجازه ازت باید خودم ی خونه به اومدن برای نمیکنم فکر-

 کردم مرتب روسریمو و بستم کتابمو..خودشه ی خونه االن اینجا بیچاره میگه راست خوب..من خنگیم عجب
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 کنید؟ بیرونم چی؟میخواین که خوب-

 نه-

 بود فتهگ اینکه با چیه اومدنش دلیل نمیدونستم..دنبالش رفتم منم و بستم درو..داخل بره که برداشت قدم و گفت اینو

 کنید؟ متر رو خونه اینجا اومدین فقط بگین میخواین یعنی-

 نیست مربوط تو به-

 محترم اقای کنید صحبت درست-

 یرو لبخندی که حالی در برگشت دقیقه پنج از بعد و رفت من به توجه بی اون ولی...راهرو توی ایستادم و کردم اخم

 بود لبش

 توپ ویالی یه ساختن برای میده جون...بزرگه خیلی اینجا-

 اینجا؟ بمونم میتونم کی تا من-

 :گفت بعد یکم...فکر تو رفت و دیوار به داد تکیه

 بگم من که وقتی تا-

 بدونم خودمو تکلیف منم کنید مشخص رو زمانی یه چی؟خوب یعنی-

 سالته؟ چند تو ببینم..نیست معلوم-

 ..کردم نگاهش مشکوک و کردم اخم

 بدونید؟ میخواین چی منظور؟برای-

 همینطوری-

 چی؟ که,سال 82..خوب-

 اره؟ میری مدرسه هنوز پس اهان-

 بله خوب-

 چندمی؟-

 بله؟-

 چندمی؟ میگم-
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 دادم فشار هم روی دندونامو حرص از

 دانشگاهی پیش-

 نمیاد بهت اصال...اومـــم-

 بیفته اتفاقی چه نبود معلوم و بودیم تنها چون نشم کالم هم باهاش دیدم بهتر-

 طرفم به گرفت کارت یه و شلوارش جیب توی کرد دست

 بگیرش-

 چیه؟ این-

 میفهی بخونش بگیر-

 ..بود کارش دفتر و موبایل ی شماره..انداختم نگاهی بهش و گرفتمش تعلل کمی با

 من؟ به میدین شمارتونو چی برای-

 بشه الزمت شاید-

 وقت؟ اون چرا-

 میرم دیگه من.همینطوری...نمیدونم-

 :گفتم لبی زیر

 سالمت به-

 میده شمارشو که اومده خوشم ازش کرده فکر...پررو مردک...کردم دنبالش نگاهم با و کردم مچاله دستم توی رو کارت

 ...بره یادت اسمت که بگیرم ازت حالی یه کن صبر...بهم

 چون...کنم مشغول خودمو داشتم سعی جورایی یه و بودم اتاقم توی...میترسیدم تاریکی از بچگی از...بود شده شب

 ساعت...بخورم رو بودم اورده مدرسه از که ای نوشابه و کیک ی مونده باقی شدم مجبور نداشتیم خونه توی خوراکی

 ...نبودم تنها وقت هیچ اخه...میترسیدم داشتم رسما دیگه...بود شده 81 طرفای

 و میشنیدم رو کردن می بازی کوچه توی داشتن که هایی بچه صدای اینطوری حداقعل..حیاط توی رفتم و شدم بلند

 ها چراغ ی همه بلکه نمیومد صدایی هیچ تنها نه...بود کرده لج باهام چیز همه انگار اما...میشد کم ترسم از کمی

 :سهراب از شعر یه کردن زمزمه به کردم شروع حوض ی لبه نشستم...بود خاموش

  کن گوش
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 .خواند می جهان مرغ دورترین

 است سلیس شب

 یکدست و

 .باز و

 ها شمعدانی

 فصل شاخه صدادارترین و

 .شنوند می را ماه

 ساختمان جلو پلکان

 دست به فانوس در

 نسیم اسراف در و

  کن گوش

 .را تو های قدم دور از زند می صدا جاده

 .نیست تاریکی زینت تو چشم

 بتکان را ها پلک

  کن پا به کفش

 .بیا و

 جایی تا بیا و

 دهد هشدار تو انگشت به ماه پر که

 تو با بنشیند کلوخی روی زمان و

 را تو اندام شب مزامیر و
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 توی رسوندم خودمو توانم اخرین با و کشیدم ترس از جیغی اومد درخت باالی از که صدایی با که بودم شعر اخرای

 گوشیم به خودمو سریع...کنم کار چی باید نمیدونستم..بود اومده بند نفسم...کردم قفل درو و خونه

 ..نبود ای چاره ولی میشناختم اخالقشو..نمیاد بزنم زنگ حمید به اگه میدونستم...رسوندم

 ...بود خاموش بازم ولی گذشت ترتیب همین به دفعه پنج...بود خاموش اما گرفتم شمارشو لرزون دستانی با

 لعنتی...اه-

 سفید گچ مثل رنگم بود دیوار روی که ای سایه دیدن با..حیاطه توی کسی نداشتم شک...کردم نگاه بیرون به پنجره از

 شماره گرفتن به کردم شروع بنابراین بود نمونده برام راهی..افتادم مهندس ی شماره یاد که بود موقع همین...شد

 ....برداشت بوق اولین با..اش

 مهندس؟ الو-

 :داد جواب خوابه بود معلوم که ای گرفته صدای با

 بله؟-

 رهام من-

 نمیارم جا به-

 موحدی رها-

 داری؟ کار چی خوب..اهان-

 :گفتم و دیوار ی گوشه کردم کز..سرش تو میزدم یکی االن همین بودا کنارم اگه

 میترسم من-

 :گفت و کرد عصبی ی خنده

 کن بازی عروسکات با برو..کوچولو اخی-

 میزنم حرف جدی دارم..مهندس-

 شد جدی دفعه این اونم

 کنم؟ کار چی من خوب-

 حیاطه توی نفر یه-

 سرته تو چی ببینم بگو بزنی گول منو نمیخواد جون بچه ببین-
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 من...بخدا نمیکنم شوخی-

 می کتهس داشتم رسما دیگه...کشیدم بلند جیغ یه و افتاد دستم از گوشی اتاقم ی پنجره به خورد که سنگی صدای با

 طعق تماس دیدم و برداشتم گوشیمو لرزون دستایی با...کردن گریه به کردم شروع و دیوار ی گوشه نشستم...کردم

 خدا خدا لبی زیر...پایین انداختم سرمو و کردم جمع پاهامو...بود خاموش ولی گرفتم رو حمید ی شماره دوباره...شده

 ....برسه دادم به نفر یه کردم می

 رو کسی ولی کشیدم سرک...پنجره کنار رفتم و شدم بلند جام از ترس با...نیومد صدایی هیچ ولی گذشت کمی

 که این..کردم شماره به نگاه یه...کشیدم خفیفی جیغ و پریدم متر یه گوشیم صدای با که بیرون برم خواستم....ندیدم

 مهندسه

 بله-

 کن باز درو

 بله؟-

 باش زود..درم پشت..کن باز درو میگم-

 و کردم باز درو..جا این رسوند خودشو سرعت این با چطور که ردم فکرک این به کردم می باز درو قفل داشتم وقتی

 ...شد پیدا در ی استانه توی اش چهارشونه هیکل

 منو ترسوندین-

 زد رو ها چراغ و تو اومد حرف بدون

 تو؟ اومدین چطوری-

 دیوار روی از-

 :گفتم و کردم تعجب

 دیدین؟ هم رو کسی-

 کرد فرار دید منو تا-

 :گفت عصبانیت با و چرخید بعد

 نگفتم؟.خطرناکه برات جا این گفتم که من-

 ..ولی چرا-
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 بخواب برو-

 بله؟-

 خوردی؟*بله*قرص امشب تو-

 اومدین که ممنون..بفرمایید..شدم مزاحمتون که ببخشید-

 دادم نشون درو دستم با و

 ..دیگه نشد د-

 اتاقم طرف رفت و زد پوزخندی بعد

 محترم؟ اقای کجا-

 گذروند می نظر از اتاقمو وسایل تک تک داشت..دنبالش افتادم راه

 بیرون میکنید؟بفرمایید کار چی-

 میمونم جا این امشب-

 شد چهارتا چشمام

 چیــــــی؟-

 سمتم برگشت

 میمونم اینجا گفتم-

 وقت؟ اون چی برای-

 حوصله دیگه..سرکار برم باید 2 ساعت صبح بعد..دو میشه خونه برگردم بخوام تا..شبه نصف 8 ساعت االن ببین-

 شدی؟ متوجه االن..خونه تا برم راهو همه این ندارم

 بفرمایید..بمونید جا این که نمیشه دلیل ولی-

 بخواب برو..ندارم کارت به کاری-

 :زدم داد سرش و رفتم در کوره از دفعه این

 پس غریبه مرد یه هم شما..تنهام جا این من..اقا نیستی متوجه اینکه مثل شما-

 گرفت یقمو و اومد و شد عصبانی
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 قاا اون کنم می فکر که اینه بخاطر بمونم اینجا میخوام میبینی هم اگر..نیستم هاش ادم اون از من جون بچه ببین-

 ...جا این بکشونی شبی نصف منو و بندازی راه داد و جیغ دوباره هم تو و برگرده دوباره دزده

 هیچ جای...میگه راست داره بود معلوم..ترسناک اش قیافه و بود شده خون کاسه دو چشماش.مردم می داشتم ازترس

 ..نداشتم اعتراضی

 کنی؟ ول یقمو میشه-

 عقب رفت و کرد رها یقمو ارومی به...کرده روی زیاده چقدر شد متوجه تازه انگار

 میخوابم جا همین منم..بخواب برو-

 :گفتم ناخداگاه..بیرون میرفت داشت که دیدم چشمم ی گوشه از...کشیدم دراز و تختم روی رفتم حرف بدون

 کجا-

 کرد نگاه صورتم توی و برگشت

 تو بیارم ماشینو میرم-

 اهان-

 برگشت و شد پشیمون که بره خواست دوباره

 میام زودی-

 نمیدونستم...بود اینجا حمید غریبه مرد یه جای به االن داشتم دوست...کرد می خفم داشت بغض...رفت و گفت اینو

 می اعتماد بهش باید اما..بیاره سرم بخواد بالیی هر امشب ممکنه...نه یا زدم زنگ منهدس به که کردم درستی کار

 ...نداشتم ای دیگه ی چاره درواقع..کردم

 کشید دراز زمین روی و اومد بعد دیقه ده

 نزدی؟ زنگ حمید به چرا-

 خاموشه گوشیش-

 ...نوشه و عیش فکر به حتما داداشت اقا-

 ....رفتم خواب به زود خیلی و نزدیم حرفی کدوم هیچ دیگه....مشغوله دوستاش با بازم حتما...گفت می راست

 ابخو غرق..کردم نگاه بود خوابیده که جایی به و شدم هوشیار سریع...شدم بیدار خواب از گوشیم االرم صدای با صبح

 مدرسه برم شدم می اماده باید...شدم بلند و کشیدم آسودگی سر از نفسی...بود
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 نشستم زانوم دوتا روی و کنارش رفتم بنابراین..کردم می بیدارش باید اما بودم اماده و حاضر

 مهندس؟-

 کرد باز چشماشو سریع

 چنده؟ ساعت-

 برم باید منم..شید بلند..نیم و 6-

 کجا؟-

 دیگه مدرسه-

 افتادم راه در طرف به و برداشتم زمین روی از کولمو..شدم بلند

 کن صبر-

 سمتش برگشتم

 دارین؟ کاری-

 گشنمه من-

 باال رفت ابروهام

 کنم؟ کار چی من خوب-

 میشه؟ پیدا خوردن برای چیزی جا این-

 اجازه با..نداریم چیزی متاسفانه نه-

 شنیدم سرم پشت از صداشو کردم می نگاه ماشینشو داشتم که همینطور...حیاط توی اومدم

 میرسونمت کن صبر-

 میرم خودم ممنون-

 کن باز درو برو-

 برسم اتوبوس به تا خیابون سر برم افتادم راه..بیرون بیاد تا نشدم منتظر ولی کردم باز درو رفتم حرف بی

 :گفت شیشه توی از..کرد توقف کنارم که بودم خیابون کنار

 شو سوار-
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 ممنون میرم خودم-

 بکشم منت ندارم حوصله..زشته شو سوار میگم-

 بله؟-

 شو سوار..گفت رو کلمه این دوباره باز-

 سریع خیلی و دادم رو دبیرستان ادرس...افتاد راه سریع خیلی اونم و شدم سوار..اوردم نمی در سر رفتارهاش از اصال

 تو بردم شیشه از سرمو و شدم پیاده..رسوند منو

 افتادین زحمت تو خیلی ممنون-

 شد دیر دیگه برو..خواهش-

 خداحافظ-

 .....تو رفتم زدم لبخندی منم...رفت و داد جوابمو سرش با

 یدنبا االن مگه...کردم تعجب...در جلوی دیدم ماشینشو که گشتم می بر داشتم کوفته و خسته منم و بود شده ظهر

 ای سرفه تک با..شده خیره معلومی نا ی نقطه به و حوض لب نشسته دیدم...تو رفتم و کردم باز درو باشه؟ کار سر

 شد بلند جاش از دید منو وقتی و برگشت..کردم اعالم حضورمو

 اومدی؟-

 جا این شما-

 بدم ادامه حرفمو نذاشت

 بدم بهت پیشنهاد یه اومدم-

 :گفتم تعجب با

 پیشنهاد؟-

 پیشنهاد بله-

 رفتم در کوره از و نیومد خوشم حرفش از چرا نمیدونم

 انجام میتونید بخواد دلتون غلطی هر و کارم و کس بی من نکنید میگید؟فکر چی هست معلوم هیچ محترم اقای-

 وگرنه میدارم نگه احترامتونو من ببینید...بدین

 :گفت عصبانیت با و چسبید بازوهامو اومد و بدم ادامه حرفمو نذاشت
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 میدوزی؟ و میبری خودت برای طور همین جون بچه چیه-

 :داد ادامه و سرم توی زد اروم انگشتش با

 ...نیست میکنی فکر تو که چیزی اون و چیه حرفم از برداشتت میدونم-

 عقب رفت و کرد رها بازوهامو بعد

 منحرفی خیلی ضمن نه؟در یا بزنم حرفمو میشی ساکت-

 من محترم اقای-

 نباشه حرف-

 میدی؟ دستور من به که باشی کی شما-

 دار نگه بزرگترتو احترام هم تو...هرکی حاال-

 بزنه حرفشو تا ایستادم سینه به دست..کردم پررویی زیادی میدونستم..نزدم حرفی دیگه

 میدم گوش,بفرمایید-

 :گفت و زد نمکی با لبخند..میخورد منو داشت نگاهش با...شلوارش جیب توی گذاشت دستاشو

 هستی مناسبی ی گزینه خیلی-

 منظور؟ ببخشید-

 سالته؟ چند گفتی...میگم بهت حاال-

-82 

 بپرسم؟ سوال یه..میشی بزرگ داری دیگه..نیست بد-

 بود فایده بی اما میگذره چی مغزش توی بفهمم بلکه شدم خیره بهش

 بپرسید-

 کنی؟ زندگی داداشت پیش میری بسازم رو اینجا فردا از میخوام بگم اگه-

 :گفتم امیدی نا با و پایین انداختم سرمو..بگیره رو تصمیم این زودی این به کردم نمی فکر اصال

 ندارم ای دیگه ی چاره-

 بری؟ داری دوست خودت ببینم-
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 نه که معلومه-

 شد عالی-

 باال گرفتم سرمو دوباره

 میگذره؟ سرتون توی چی بگید میشه ببخشید-

 گفتی خودت که داداشت پیش بری فردا از اینکه یا..نداری بیشتر راه دو تو..بگیر تصمیم بعد بده گوش حرفم به خوب-

 ...اینکه یا نمیری عمرا

 بینمب بودم منتظر,کنجکاو که منم..شد خیره بهم و اش چونه زیر گذاشت دستاشو...کرد مکث رسید که حرفش اینجای

 میگه چی

 من ی خونه بیای اینکه یا-

 ...شد گرد فوتبال توپ مثل چشمام

 بله؟-

 کرما..هستن هم ای دیگه شوهر و زن یه میکنم زندگی من که جایی ببین..میدم توضیح برات االن...جون بچه نرو تند-

 اکرم کمک دارم الزم نفرو یه من حاال...هستن پیشم اشپز و خدمتکار عنوان به ساله چند..رحیم اقا همسرش و خانم

 قبول حاال..داری هم مکان و جا,ضمن در..میدم بهت هم مزایا و حقوق کنی قبول اگه..باال رفته سنش یکم اخه..خانم

 میکنی؟

 اما..مبکش زجر کلی و حمید پیش برم که بود این از بهتر تازه..نداد دست بهم بدی حس پیشنهادش از...فکر توی رفتم

 هامم پول...کنار به این کنم؟حاال کار غریبه مرد یه ی خونه برم من میداد اجازه بود زنده االن اقاجون اگه...بودم دل دو

 ...کنم دراز حمید پیش دستمو نمیخواستم و میشد تموم دیگه وقت چند تا

 کجایی؟ خانم هی-

 کردم بلند سرمو حرفش با

 بله-

 میکنی؟ شد؟قول چی-

 کنم فکر باید-

 ...نداری وقتی..اینجا میارم کارگر فردا از فکری؟من چه-

 اخه-
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 نه یا اره..کالم یه...نداره شاید و اگر و اما دیگه-

 :گفتم اما نبودم راضی زیاد اینکه با و دریا به زدم دلمو

 بگیرم اجازه حمید از باید-

 حوض ی لبه نشست و زد پوزخندی

 داده قبال اجازتو-

 چی؟ یعنی-

 ولقب سریع گفتم بهش تا..بودم داداشت اقا پیش دیروز کوچولو گفتم؟نه بهت اومدم همینطوری من کردی فکر تو-

 ...نمیشی اذیت دیگه اینطوری گفت..کرد

 رمب که کردم بهش پشتمو و شدم نداشتم؟بلند خبر و بودم حمید مزاحم قدر این من یعنی..زد حلقه چشمم توی اشک

 :گفتم بلندی صدای با قبلش اما..خونه تو

 میکنم قبول-

 افتادم راه اتاقم طرف به و

 رب بهم مزاحمشم که گفت می بهم خودش حمید اگه که این به..کردم می فکر زندگیم به داشتم و بود پاهام روی سرم

 بودم دل دو...خیاله بی من به نسبت قدر این حمید که شد تموم گرون برام خیلی....بگه بهم مهندس اینکه تا نمیخورد

 برداشت بوق اولین با که گرفتم رو اش شماره و زدم دریا به دلمو بالخره..نه یا بزنم زنگ بهش که

 خوبی؟...خوشگلم ابجی به به-

 ..نیستم بد..سالم-

 خواهری؟ گرفته صدات چرا-

 اش؟ خونه برم دادی اجازه مهندس به تو..تو...هیچی-

 یدهم حقوق بهت هم نیستی تنها دیگه هم..بهتره برات اینطوری رها ببین..داد خوبی پیشنهاد خیلی اتفاقا اره..اهان-

 نامردی خیلی حمید-

 دربیاری؟ پول خودت برای بری دادم اجازه کردم چرا؟بد-

 نکنم کار غریبه مرد یه ی خونه و غریبه مرد یه پیش ولی تو پیش بیام بودم حاضر من-

 میشی اذیت خودت ولی ندارم حرفی اینجا؟من بیای داری دوست-
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 تو نه,من نه...نزن حرفشو دیگه-

 چی؟ یعنی-

 فهمیدی؟..حمید باش نداشته من کار به کاری دیگه یعنی-

 :گفت بعد و کرد سکوت ای ثانیه چند

 ..میدم قول میکنم جبران ولی..ولی رها کردم بد حقت در میدونم-

 چطوری؟-

 کنم ترک میخوام-

 پنجره کنار رفتم شدم بلند و زدم پوزخندی

 رفتی فرو کوفتی مواد اون توی بیشتر دفعه هر اما کنی ترک خواستی دفعه صد تو..مرگه گرگ ی توبه-

 جدیه تصمیمم اینبار-

 نداری؟ کاری..بکن میخوای هرکاری..باشه-

 ..باش خودت مواظب..نه-

 خداحافظ-

 ومدنمی بدم کردن کار از...دادم باریدن ی اجازه اشکام به که بود اینجا...کردم قطع بده جواب بمونم منتظر اینکه بدون

 شاید اصال نمیدونم..هیجان جور یه...داشتم متفاوت حس یه کیانی شهروز مهندس ی خونه برم میخواستم اینکه اما

 ...شدم خل

 9 ساعت فردا*بود نوشته..مهندسه دیدم ناباوری کمال در...اومد گوشیم اس ام اس صدای که بودم افکار همین توی

 *دنبالت میام باش حاضر

 که ای خونه..نیستم خونه این توی دیگه فردا از...تختم روی کردم پرتش بعد و گوشیم به موندم خیره ای دقیقه چند

 رنظ از رو خونه زوایای تک تک...خونه توی زدن قدم به کردم شروع و بیرون رفتم اتاقم از....ازش داشتم یادگاری کلی

 .....بره ذهنم از جاش هیچ خواستم نمی..گذروندم

 ی شماره دیدن با...برداشتمش و گرفتم فاصله تخت از یکم..میخورد زنگ داشت گوشیم..کردم باز نیمه چشمامو

 :دادم جواب و شدم هوشیار مهندس

 بله؟-
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 کن باز درو خوابی؟بیا هنوز تو-

 بله؟-

 درم پشت ساعته سه کن باز درو بیا..خوردی بله قرص بازم که تو بابا ای-

 اومدم-

 ...زده هم تیپی چه اووو...کردم باز درو رفتم و کردم سرم شالمو....کردم قطع سریع

 سالم-

 چنده؟ ساعت میدونی هیچ..سالم-

 چنده؟..نه-

 دقیقه ده و نه-

 بشه وارد تا کنار رفتم و کشیدم ای خمیازه

 داریم وقت حاالها حاال..خوب-

 شنیدم سرم پشت از صداشو که خونه تو برم افتادم راه

 برو..دنبالت بیام که زدم زندگیم و کار از امروز جنابعالی بخاطر من دخترجون...باشی خیال بی بایدم خانم..دیگه بله-

 شو حاضر

 میکشه طول یکم فقط..باشه-

 نداری وقت بیشتر دقیقه ده-

 :گفتم غیظ با و طرفش به برگشتم

 باش منتظر همینجا شما..خوب خیله..ایش-

 ندت...نداشتم زیادی کار دیگه بودم کرده اماده رو وسایلم تمام قبل شب از چون منم...دیوار به داد تکیه و زد پوزخندی

 ...بیرون اومدم ام کوله و چمدون یه با و شدم حاضر تند

 بریم-

 خروجی در سمت به افتاد راه و گرفت دیوار از رو اش تکیه

 بیا سرم پشت-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

27 

 ...نمیاره خودش روی به و سنگینه چمدونم میبینه خوبه حاال...کنم مهمونش جانانه سیلی یه داشتم دوست

 ...شم سوار تا کنار رفت و کرد باز ماشینو در

 ممنون-

 عقب های صندلی بزارم اینو تا بشین-

 ..نشست اومد عقب های صندلی گذاشت چمدونمو اینکه از بعد...بستم درو و نشستم

 بستی؟ خوب درو-

 بله-

 ببند کمربندتو و بشین محکم-

 چرا؟ وا-

 کنم رانندگی زیاد سرعت با دارم عادت چون-

 ولی-

 نباشه حرف-

 اما...کردم می سکته داشتم که بود زیاد سرعتش چنان اتوبان توی...گفت می راست...افتاد راه اونم و نزدم حرفی دیگه

 کرد کم سرعتش از ترسیدم دید وقتی بعد

 ...ماشین کف افتاد کیف توی از بیامرزم خدا مامان ی شناسنامه که گشتم می گوشیم دنبال داشتم

 دار نگه-

 چرا؟-

  هم بدم جواب گوشیمو هم-

 برداشت خودش بردارم رو شناسنامه من اینکه از قبل و داشت نگه...کنم تموم حرفمو نذاشت

 نمیدی؟ جواب چرا پس-

 من به بدینش ممنون...میزنم زنگ بهش بعدا حاال..کرد قطع بود دوستام از یکی-

 خوند و کرد باز رو شناسنامه اما

 ....شد سفید گچ مثل رنگش یهو که کردم می نگاهش داشتم
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 خوبه؟ حالتون شما-

 کشید می نفس تند تند داشت دیگه

 خوبه؟ کیانی؟حالتون اقای-

 کرد نگاه بهم ای پریده رنگ ی چهره با

 کیه؟ ی شناسنامه این...این-

 چطور؟..مادرم-

 مادرته؟ هم عکس این-

 دیگه بله..وا-

 مامانته؟ اسم این..رحیمی؟اره پرستو-

 بهش زدم زل کنجکاو و نشستم صاف

 پرسید؟ می چرا..ولی..بله-

 نمیشه باورم خدایا ولی-

 .....همینطور اونم و کردم می نگاه بهش داشتم ناباورانه همینطور

 اختید؟میشن منو مادر شما-

 ...کشید صورتش به دستی و گرفت ازم روشو

 نه-

 شدین؟ اینطوری مادرم ی شناسنامه دیدن با چرا پس-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 کردم تعجب منم همین بخاطر و بیامرزته خدا مادر شبیه اشناهامون از یکی...خوب-

 ....دروغ یا میگه راست داره نمیدونستم

 جدی؟-

 :گفت و کرد اخمی

 نمیگم دروغ من-
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 ...کردم باور..باشه-

 ایستاد مغازه یه جلوی بعد کمی...کرد حرکت و نگفت چیزی دیگه

 بیا بگیر معدنی اب یه برو-

 بهم داد و دراورد پول جیبش توی از

 خوبه؟ حالتون شما-

 :داد جواب و شیشه سمت برگردوند سرشو

 بده انجام گفتم که رو کاری-

 ..ماشین تو برگشتم بطری یه با بعد یکم و شدم پیاده ماشین از

 بفرمایید-

 ممنون-

 :گفت که کردم می نگاهش تعجب با داشتم..کرد پاک دهنوش دور و سرکشید رو اب نفس یه

 ندیدی؟ چیه؟ادم-

 که بودم ندیده ولی دیدم که ادم چرا-

 ها میزنی حرف زیادی-

 بله؟-

 صورتم به زد زل و نزدیکم اومد جدی خیلی

 باشی ساکت بهتره..ندارم حسابی و درست اعصاب االن من ببین-

 ...شا خونه طرف به افتاد راه و کرد روشن دوباره ماشینو اونم..کردم سکوت اختیار بی که بود ترسناک لحنش قدر این

 اش خونه داشتم که همینطور...توپه خیلی وعضش بود معلوم...داشت نگه ساختمون یه جلوی بعد ی دقیقه 85 حدود

 ..باشه رحیم مش باید زدم حدس...کرد باز درو نفر یه و زد بوق کردم می نگاه بیرون از رو

 اومدین خوش اقا سالم-

 سالم-

 طرفمون به اومد باشه خانم اکرم میزدم حدس بازم که خانمی یه...شدم پیاده منم داشت نگه رو ماشین وقتی
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 اومدین خوش..اقا سالم-

 کرد بغلم و طرفم اومد...داد سر با جوابشو مهندس

 اره؟ باشی رها باید تو...اومدی خوش..دخترم سالم وای-

 :گفتم و زدم لبخندی

 درسته؟ خانم اکرم هم شما و بله-

 ...عزیزم اره-

 :گفت مهندس به و کرد بوس رو ام گونه..شدیم جدا هم از

 خوبیه دختر خیلی معلومه..نشست دلم به مهرش اول برخورد توی...اوردین رو رها کردین کاری خوب خیلی اقا-

 برگردوندم ازش رومو و کردم اخمی..ندیدم چیزی پوزخند جز به که چیه العملش عکس ببینم کردم نگاهش

 اومدی خوش..دخترم تو بریم بیا-

 که کردم می نگاه رو جا همه داشتم و کردم ذوق بیشتر شیکی این به ی خونه دیدن از..داخل رفتیم خانم اکرم همراه

 گرفت منو خانم اکرم که بیفتم خواستم و خورد چی به پام نمیدونم

 دخترم؟خوبی؟ شد چی-

 خوبم ممنون..اخ-

 کن جمع بیشتر حواستو-

 :داد ادامه...ندادم جوابی ولی کردم نگاهش غیظ با و برگشتم..بود خودش صدای

 باال ی طبقه بیارش کردی اش اماده وقتی خانم اکرم-

 اقا چشم-

 کنه؟ کار چی میخواست کردی؟مگه اش اماده چی یعنی...ترسیدم حرفش از لحظه یه

 بود؟ چی مهندس منظور خانم اکرم ببخشید-

 :داد جوابمو و بست درو..باشه شده اماده من برای میزدم حدس که اتاق یه تو رفتیم..خندید

 بده توضیح برات رو اینجا قوانین میخواد..نیست بدی مرد اقا...دخترم نترس-

 ولی نترسیدم..اها-
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 میکنه فکرو همین میاد اولش هرکسی..میدونم-

 هست؟ اینجا هم ای دیگه شخص فکری؟مگه چه-

 استخدام هم تو االن که کنیم می کار اینجا فقط شوهرم و من..نیست کسی نه...کردی تو که فکری همون-

 بیای؟ شدن راضی چطور مادرت و پدر ببینم..شدی

 پایین انداختم سرمو و کردم بغض

 شدن فوت من مادر و پدر-

 مادر؟ میگی جدی..الهی وای-

 بله-

 ..داشتم خوبی حس اغوشش توی..کرد بغلم

 ...میریم روزی یه ما ی همه..مادر نخور غصه-

 :گفتم و بیرون اومدم بغلش از

 کنم؟ کار چی باید من حاال..بله-

 ...میرفت یادم داشت اهان-

 :گفت و پیشم اومد دوباره...دراورد لباس دست یه بود اونجا که کمدی توی از رفت

 ..بپوش اینارو..بیا-

 بپوشم؟ باید حتما-

 باش زود...حساسه خیلی اقا..فرمه لباس..اره-

 ...باشه-

 باشی راحت بیرون میرم من-

 مثل گفت میشد.بود قشنگی فرم...ایستادم آینه جلوی لباس پوشیدن از بعد...کردم تشکر و زدم ای دوستانه لبخند

 خوشم خیلی که داشت هم شکل همون به کاله یه...آستیناش سر روی قرمز روبان با سفید دست یک.شلوار و مانتو

 ...اومد

 اومد خودم به در صدای با
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 بفرمایید-

 :گفت خوشحالی با و اومد خانم اکرم

 کنم دود اسفند برم بزار...دختر شدی ناز چه وای-

 شدم مانعش لبخند با و گرفتم دستشو

 بریم..خانم اکرم نیست الزم-

 وارد تا کنار رفت و کرد باز رو اتاقی یه در خانم اکرم...بود بزرگی ی خونه واقعا...افتادیم راه باال ی طبقه طرف به هم با

 ..بشم

 نمیاین؟ خودتون..ممنون-

 ...پیشم پایین بیا شد تموم که اقا حرفای...دارم کار کلی من مادر نه-

 جلو رفتم قدم یه...شدم رو به رو جدیش ی چهره با و برگردوندم سرمو...رفت و گفت اینو

 سالم..س-

 شلوار و پیراهن دست یه به جاشو و بود کرده عوض لباساشم.دستش توی هم خودکاری و بود نشسته میزی پشت

 جلو رفتم دیگه قدم یه...جلوتر برم کرد اشاره و شد جا به جا یکم کرد نگاهم خوب اینکه از بعد..بود داده راحتی

 بگم برت باید که داره قوانینی اینجا...خوب-

 میشنوم-

 ....داد ادامه اونم و...پایین انداختم سرمو و ترسیدم ازش که جوری...داشت خاصی برق یه چشماش

 ...بشه سرو باید 7 ساعت راس نهار..هست 23:1 تا 2 ساعت صبحانه خوردن زمان اینکه اول-

 :گفتم که بده ادامه خواست

 چی؟ شام پس-

 ..خورم نمی شام شبا من-

 اهان-

 اتاقم وارد نداری حق وجه هیچ به..درضمن...توئه ی عهده به االن از که بوده خانم اکرم با باال ی طبقه نظافت االن تا-

 ...بشی
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 نشم؟ وارد گفت می که تونجا داشت چی مگه..شدم کنجکاو بیشتر حرفش این با

 چرا؟ ببشخشید-

 ایستاد روم به رو درست اومد و شد بلند

 ندارم دوست چون-

 کنم اذیتش یکم خواستم

 باشه داشته کردن تمیز به نیاز شاید ولی-

 نداره یا داره که میکنم تعیین من دیگه اونو-

 ولی-

 ...میزنی حرف زیادی-

 ..شدم حرفاش ی بقیه منتظر و گرفتم دندون به لبمو

 مفهومه؟..میشه بد برات ببینم وسایل روی خاک وجب یه-

 بله-

 اقا بله-

 بله؟-

 *اقا بله*بگی باید-

 فهمیدم اقا بله-

 میشه کم حقوقت از شرکت نرفتم جنابعالی بخاطر امروز که اونجایی از...خوبه-

 :گفتم تندی یکم با و باال گرفتم سرمو

 میومدم خودم میدادین ادرس..بیای نبودی مجبور شما ولی-

 میزنیم حرف بعدا هم حقوقت مبلغ مورد در..سرکارت برو االنم..نداره ربطی تو به دیگه اونش-

 :گفتم که بشینه بره خواست

 بگم؟ چیزی یه میشه ببخشید-

 کرد نگاه بهم خونسرد خیلی و برگشت
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 بگو-

 چیه؟ تکلیفم..نرفتم اینجا بیام میخواستم اینکه بخاطر امروزم..مدرسه میرم ها صبح من-

 بری صبحانه سرو از بعد میتونی..سرکالس میرید 2 ساعت شما...نیست مشکلی-

 برسونم؟ خودمو چطوری..طوالنیه مسیر ولی-

 گیرم می ارژانس برات یا کن عوض رو ت مدرسه یا...کردم فکر اینم برای-

 کنید؟ می کم حقوقم از-

 نه مورد یه این توی-

 :زد صدام که برم خواستم حرفش از خوشحال-

 موحدی؟ خانم-

 بله؟-

 وگرنه بدین انجام خوب رو کارتون کنید سعی-

 برم؟ میتونم..ام متوجه بله-

 رجو یه...اومده وجود به زندگیم توی تازه اتفاق یه کردم می حس..بستم درو و بیرون اومدم...برم کرد اشاره دستش با

 ...تغییر

 ...بود اشپزخونه توی که خانم اکرم پیش رفتم و پایین اومدم ها پله از

 دخترم؟ اومدی-

 بدم؟ انجام باید کاری چه االن من..بله-

 کن پاک رو ها سبزی این بیا..اومــــم-

 باشه-

 افکارمو ی رشته خانم اکرم که کردم می فکر مهندس حرفای به داشتم...شدم مشغول و صندلی روی نشستم رفتم

 برید

 بپرسم؟ سوال یه میشه-

 باشید نمیشه؟راحت چرا بله-
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 کنه؟ کار کردم ی خونه بیاد کنه قبول باید تو مثل جوونی دختر چرا-

 بدم کاری همچین به تن من که شد باعث اون...افتادم حمید یاد حرفش این با

 برادرم بخاطر...خوب-

 چرا؟-

 شد مجبور هاش بدهی بخاطر..معتاده اون...کردیم می زندگی هم پیش داداشم و من,مادرم و پدر مرگ از بعد-

 اینجا اومدم بشم سربارش خواستم نمی چون منم و بفروشه رو بود پناهمون سر تنها که خونمون

 جدی؟-

 اوهوم-

 :داد ادامه اونم و زدم لبخندی بهش..دستم روی گذاشت دستشو و نشست کنارم اومد

 ..دخترمی دیگه االن از تو ولی ندارم بچه خودم اینکه با..بمیرم اره؟الهی کشیدی سختی خیلی پس-

 دارین لطف من به خیلی شما..ممنون-

 باشه؟ بگو خودم به داشتی هرکاری-

 ...میگذره اشناییمون از ساعت یک فقط اینکه با بود مهربون خیلی..اوردم کم زن این مقابل در واقعا

 چشم-

 سرک هرچی و باال رفتم ها پله از اروم...کنم صدا رو مهندس تا رفتم و میز سر بردم چیزو همه..بود شده نهار موقع

 صدایی هیچ..در به چسبوندم گوشمو و ایستادم در پشت..باشه اتاقش توی باید زدم حدس..ندیدمش کشیدم

 وجه یچه به بود گفته..کنم کار چی باید نمیدونستم..نیومد صدایی هیچ بازم..شدم منتظر و زدم در به ای تقه...نمیومد

 :فتمگ و پایین رفتم رو ها پله از چندتا..کرد صدام پایین از خانم اکرم که بودم ایستاده بالتکلیف..نشم اتاقش وارد

 بله؟-

 اومد؟ مادر؟اقا کنی می کار چی-

 نمیده جواب میزنم رو اتاقش در هرچی-

 در به بزن محکمتر..خوابه حتما-

 بهم نگه چیزی-

 باش زود..نمیگه چیزی..مادر نه-
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 :زد داد...زدم ضربه اتاقش در به تر محکم دفعه این و باال رفتم رو ها پله دوباره

 کیه؟-

 :گفتم و کردم صاف گلمومو

 حاضره نهار بیاید..منم-

 میام االن-

 میاد داره دیدم چشمم ی گوشه از بعد دقیقه ده حدود..بیاد تا شدم منتظر و پایین رفتم...نگفتم چیزی دیگه

 ...گفت امد خوش بهش خانم اکرم..فهمید میشد اش چهره از اینو و بود عصبانی خیلی...پایین

 یتو گذاشت رو سفره دستمال و صندلی روی نشست..کرد می رفتار ها زاده اقا مثل..داشتم نظر زیر رو حرکاتش تمام

 وت زد یکی خانم اکرم..رفت باال خندم صدای یهو و کنم کنترل خودمو نتونستم کارش این با چرا نمیدونم..اش یقه

 و بود دستش توی چنگال..زدم زل بهش و دادم قورت خندمو شهروز ی چهره دیدن با..باشم اروم کرد اشاره و صورتش

 بود زده زل بهم عصبانیت با

 چی؟ یعنی کارا این-

 کارا؟ کدوم-

 میخندی؟ چی به-

 هیچی-

 :گفتم و جلوتر رفتم یکم..کنم خواهی عذر گفت لبی زیر خانم اکرم

 میخوام معذرت-

 :گفت حال همین در و غذاش خوردن به کرد شروع

 کارا این از نمیاد خوشم هیچ..نشه تکرار دیگه-

 غذاش شدن تموم از بعد...ایستادم ای گوشه و برچیدم بخنده؟لب ادم داره ایرادی چه بود؟مگه خندیدن منظورش...وا

 :گفت بشه رد کنارم از خواست که وقتی کرد تشکری..شد بلند ارومی به

 دارم کارت باال بیا-

 کنارم اومد چون کرد درک حالمو کنم فکر..کردم خانم اکرم به ترس از پر کنه؟نگاهی دعوام میخواد نکنه..خدا یا

 برو..دخترم نترس-
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 داره؟ کارم چی...ولی-

 ظاهرش خالف بر خوبیه مرد میترسی؟خیلی اقا از قدر این چرا-

 ..اخه-

 دخترجان دیگه برو-

 باال ی طبقه رفتم لرزون پاهایی و دست با منم و داد هلم تقریبا

 دچن...دادم انجام رو بود گفته که کاری و پایین انداختم سرمو..بشینم کرد اشاره دیدنم با..مبل روی نشسته دیدم

 یتو انگار ولی..زده زل بهم دیدم و باال گرفتم سرمو..میرفت سر حوصلم داشت دیگه...نزد حرفی ولی گذشت دقیقه

 زدم صداش اروم...نداشت ای فایده هیچ ولی ردارهب دست زدنش دید از تا کردم ای سرفه تک..نبود دنیا این

 مهندس؟-

 زدم صداش بلندتری صدای با دفعه این...هم به بود ریخته اعصابم..کرد می نگاه منو داشت همچنان و نداد جوابی

 مهندس-

 اومد خودش به

 گفتی؟ هان؟؟چیزی-

 بگی من به چیزی یه میخواستی شما-

 ..کرد فکر یکم و بست چشماشو

 اعتیس چه بگو بهش فقط تو..دنبالت میاد خودشم..مدرسه ببرتت میاد ارژانس راننده یه فردا از بگم میخواستم..اهان-

 میشی تعطیل

 بود؟ فکر توی قدر این چرا بگه؟پس میخواست همینو..کردم نگاهش مشکوک

 نبودم زحمت به راضی..ممنون-

 شد جا به جا یکم سرجاش و داد تکان دستشو

 بری میتونی هم حاال...نمیاد خوشم تعارف از-

 :گفت برم خواستم که همین و شدم بلند جام از

 بیاری قهوه یه میشم ممنون-
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 اجازه با..چشم-

 مش و خانم اکرم به که بود 8 نزدیک ساعت..بود رسیده خواب موقع...نشد بدل و رد بینمون ای دیگه حرف شب تا

 و مداد بدنم به قوسی و کش..تخت روی کشیدم دراز و کردم عوض لباسامو..اتاقم توی اومدم و گفتم خیر به شب رحیم

 ..سقف به زدم زل

 نم البته..نیست هم بدی زیاد ادم خشنش ظاهر خالف بر اینکه به..کردم فکر مهندس ی خونه توی کاریم روز اولین به

 کرف خواهرش به میکنه؟اصال کار چی داره االن یعنی...حمید سمت به کشید پر ذهنم ناخداگاه....نمیشناختمش هنوزم

 :گفتم لبی زیر و زدم میکنه؟پوزخندی

 میگذرونه خوش داره االن..باطل خیال زهی-

 وابمخ که نکشید ثانیه به و پتو زیر خزیدم و زدم مسواک...نکنم فکر چیزی به گرفتم تصمیم و کشیدم ای خمیازه

 ...برد

 ...خودم روی کشیدم بیشتر رو پتو و زدم غلتی..میکنه صدام داره نفر یه کردم حس

 منتظره بیرون ارژانس پاشو مادر جان رها-

 شدم رو به رو خانم اکرم ی چهره با و سرجام نشستم سیخ ارژانس ی کلمه شنیدن با

 سالم-

 کنم حاضر صبحانتو میرم من..نشه دیرت پاشو..دخترم سالم-

 چشم-

 بود منتظرم در دم لقمه یه با خانم اکرم...بیرون اومدم و برداشتم کیفمو..شدم حاضر دقیقه ده عرض در

 کشیدین زحمت ممنون-

 میکنی ضعف..ها بخوریش..مادر بگیر-

 خداحافظ..میخورم چشم-

 باش خودت مواظب..مادر سالمت به-

********** 

 رو پایین این منم کن تمیز رو باال ی طبقه برو تو دخترم-

 کنید صدام داشتین کاری.چشم-
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 باشه-

 اولین برای..کتابخونه توی رفتم بعد کشید طول ساعت نیم حدود کارم...کردم شروع سالن وسایل از باال رسیدم وقتی

 کتاب همه این میتونه چطور ادم یه اخه..کردم تعجب کتاب همه اون دیدن از کردم باز که درو...اونجا رفتم می بود بار

 عکس البوم شبیه چیزی یه دیدم و سمتش رفتم..میز یه به خورد چشمم که جلو رفتم می اروم اروم بخونه؟داشتم رو

 شروع....عکسه البوم واقعا بله دیدم و کردم بازش..بود شده تحریک جور بد کنجکاویم حس...کردم بلندش...روشه

 با و خندیدم..بود شبیهش خیلی اخه..باشه مهندس باید زدم حدس که خورد عکس یه به چشمم..زدن ورق به کردم

 ...که بزنم ورق میخواستم....بود نمک با خیلی..کردم نگاه بهش دقت

 خانم این..این...من خدای وای-

 اب روز اون چرا بگو پس..باهاش نمیزد مو اصال...بود مادرم شبیه خیلی بود روم به رو که عکسی..نمیشد باورم اصال

 هشب بیشتری دقت با...سرجاش گذاشتم رو البوم و دراوردم عکسو...گفته راست نکنه...پرید رنگش مادرم عکس دیدن

 میکنه؟ کار چی مهندس البومه توی ولی..مادرمه های جوونی.. خودشه نه...کردم نگاه

 و ونبیر اومدم کتابخونه میکنه؟از کار چی اینجا من مادر عکس بپرسم ازش دوباره نداشتم هم جرات...بودم گیج گیجه

 ...صندلی روی نشستم و نگفتم چیزی..کرد می درست غذا داشت خانم اکرم...پایین رفتم راست یه

 شد؟ تموم-

 :گفتم و برگردوندم سرمو

 شد تموم ها؟بله-

 میاد اقا االن میز سر ببر رو ها بشقاب این مادر بیا-

 چشم-

 هم اقتداری چه اوه اوه...اومد و شد باز در بالخره...بیارن تشریف اقا تا شدیم منتظر و کردیم اماده چیزو همه

 ...گرفت کیفشو و استقبالش رفت خانم اکرم...میره راه قرمز فرش روی داره انگار...داره

 ..نباشید خسته-

 :گفت و پاشید خانم اکرم روی به لبخندی

 حاضره؟ غذا..ممنون-

 وضع لباساشو تا باال رفت راست یه که دیدمش..بیار غذا اسم بعد بگذره یکم بزار خوب...رستوران اومده انگار...ایش

 من به توجه بدون..اومد مرتب و شیک بعد یکم...شدیم منتظر و خوری غذا سالن توی اومدم خانم اکرم همراه به...کنه

 :گفت خانم اکرم به خطاب و صندلی روی نشست رفت
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 لطفا سوپ یکم-

 :گفت و کرد بهم متعجب نگاه یه..کنارش رفت من از زودتر خانم اکرم که بشم قدم پیش خواستم

 چشم-

 به کرد شروع..نزدم حرفی و ایستادم سرجام...بود من ی عهده به کار این اخه..نگفت من به چرا کردم تعجب

 طور این که کیه کرده فکر..نگم بهش چیزی که گرفتم خودمو جلوی..ی پسره..گرفتم ازش رومو و کردم اخم...خوردن

 ...فروشه می فخر

 گله یه معموال..نزد من به حرفی هیچ اومد وقتی از که بود عجیب...سرم روی گذاشتم دستامو و اشپزخونه توی اومدم

 :گفتم خودم با لبی زیر..اومد یادم چیزی یهو...هیچی امروز اما..بهم کرد می چیزی شکایتی,ای

 باشه نشده متوجه کنه خدا البومش؟وای سراغ رفتم فهمیده نکنه وای-

 کن جمع میزو برو نشستی؟بدو چرا تو-

 خوردنش؟ شد تموم مگه-

 ..نخورد چیزی چرا نمیدونم..اره-

 ...دادم انجام بود گفته خانم اکرم که رو کاری و رفتم حرف بدون

 و کشیدم عمیقی نفس ها گل خوب بوی از...حیاط توی رفتم و برداشتم کتابمو نداشتم کاری چون و بود ظهر از بعد

 رسمود میخواستم و کردم باز کتابمو....حایاط این توی میومد کرد می کیف ادم..بود اونجا که سنگی تخته روی نشستم

 شنیدم رو رحیم مش صدای که بخونم

 بابا؟ نشستی اینجا چرا-

 بخونم درس یکم اومدم..خوبه-

 کشید اهی

 ..بود تو همسن االن داشتم بچه اگه منم-

 ندارین؟ بچه چرا-

 میکنم نوکریشو دارم عمر تا که دارم خوب زن یه جاش به ولی...بابا نخواسته خدا چون-

 زدم لبخندی

 دارم دوستش بیامرزم خدا مامان مثل..خوبیه زن خیلی خانم اکرم اره...اخی-
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 بابا کن صدام داشتی کاری..بیامرزتشون خدا-

 چشم-

 دبلن بعد ساعت نیم...میشدن ای نمونه مادر و پدر میداد بچه بهشون خدا اگه مطمئنم..میسوخت براشون دلم خیلی

 حد در بود زده تیپ..جایی بره میخواست اینکه مثل..بیرون اومد شهروز که کردم می تمیز لباسمو داشتم و شدم

 :پرسید و کنارش رفت رحیم مش...هالیوود

 برید؟ می تشریف جایی-

 بریم کن عوض لباستو برو..خرید میرم..اره-

 غریبه چهارتا جلوی زشته..باشم اکرم پیش باید..کنن نظافت رو خونه میان نفر چند االن اقا ولی-

 خاروند پیشونیشو دستش یکی اون با و کمرش به زد دستشو یه

 بیاد بگو خانم اکرم به پس خوب-

 که باشن خدمتکارا پیش باید اقا ولی-

 :گفت من به رو و زد بشکنی یهو

 بیا تو-

 بله؟-

 مهمونی برای نیازه چی میدونه خوب اون ببرید رو رها..خوبه اتفاقا اره-

 خبره؟ چه اینجا...نمیگه من به چیزی کسی چرا جان؟مهمونی؟پس

 ندارم وقت زیاد بیا زود کن عوض لباستو وایسادی؟برو چرا-

 ترتیب همکاراش برای مهمی مهمونی هفته اخر شهروز داد توضیح برام بسته سر خانم اکرم..داخل دویدم حرف بدون

 ....منتظرمه ماشین تو بیرون گفت بهم رحیم مش و حیاط توی اومدم...مهمه براش خیلی که داده

 وجهمت هنوز..ماشین کنار بودم ایستاده بالتکلیف...شده خیره رو به رو به و نشسته بله دیدم و خیابون توی رفتم

 که ردمک می فکر داشتم و گرفتم دوندون به پایینیمو لب...جلو یا بشینم عقب باید دونستم نمی...بود نشده حضورم

 :گفت و کرد باز رو ماشین در...دیدم و برگردودند سرشو

 دیگه شو سوار-

 کردم اشاره کنارش صندلی به
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 بشینم؟ اینجا-

 دیگه بشین میکنی ناز چقدر...بشین عب صندوق برو پ ن پ-

 .....رفت و گرفت گازشو سریع اونم و نشستم ناچارا

 :گفت لبی زیر و داشت نگه معروف فروشگاه یه جلوی

 شو پیاده-

 برای که هرچیزی..داشتم احساسو این من شایدم یا ناراحته چرا نمیدونستم..کردم حرکت سرش پشت و شدم پیاده

 الشیخچ توی خوراکی کلی اینکه با فهمیدم نمی فقط...خوراکی تا گرفته نوشیدنی انواع از..خریدیم بود مهمونی یه

 بود؟ خرید به نیازی چه داشت

 :گفت که میرفتم دنبالش داشتم و بود دستم ها پالستیک از چندتا

 میام االن ماشین پیش برو-

 :گفتم و رسوندم بهش خودمو سریع هایی قدم با

 میری؟ کجا شما وقت اون-

 ..موقوف فضولی-

 ...میرسیدم حسابشو وگرنه داده سرپناه بهم و میکنم کار اش خونه توی که حیف..میدادم جوابشو میشد اگه

 :گفتم خودم با لبی زیر.ماشین به دادم تکیه و کردم نگاه ساعتم به

 ...میشم اذیتم گرمه هوا نمیگه...خسیس..توش بشینم برم نکرد باز درشو حداقعل-

 دیدم برگشتم و دادم قورت دهنمو اب..کردم حس کنارم رو اش سایه کردم می غرغر لب زیر که جوری همین

 ...میکنه نگاهم داره اخمو ای قیافه با بلـــــه

 ...میگفتی داشتی بده ادامه-

 ...من-

 :گفت گوشم نزدیک و کرد تر نزدیک یکم خودشو

 خانم جوجو میرسم حسابتو اش موقع به-
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 بلند اونم..بزنم حرف خودم با داشتم عادت که بود اینجا بدبختی...کردم عصبیش که خودمه تقصیر میدونستم

 حرفی یگهد خونه به رسیدن تا..کرد روشن کولرو و نگفت چیزی اونم...ماشین تو نشستم و گرفتم دندون به لبمو...بلند

 ...نشد بدل و رد بینمون

 اومدین زود چه..اقا سالم-

 خوش بهش خیلی مهندس نبود در اینکه مثل...اومدین زود چه میگه بیرون رفتیم ساعته 4..رحیم مش از اینم..به

 توی زد یکی و رسوند بهم خودشو دیدم محض به خانم اکرم..تو اورد رحیم مش رو خرید های کیسه ی همه...گذشته

 صورتش

 پریده؟ رنگت چرا..سرم به خاک وای ای-

 کی؟می؟نه-

 درست برات خنک شربت یه برم بزار..شدی زده گرما حتما...نداری صورت به رنگ..ببین اینه توی خودتو برو..چرا-

 کنم

 خوبم..خانم اکرم نمیخواد-

 ...اومد خنک شربت لیوان یه با بعد یکم و رفت بهم توجه بی ولی

 ...مادر بخورش-

 شد ظاهر جلوم شهروز بخورم ازش قلپ یه خواستم که همین و گرفتم ازش لیوانو

 پاشو-

 کردم نگاهش متعجب و باال گرفتم سرمو

 هان؟-

 پاشو میگم-

 ..پاشدم و میز روی گذاشتم لیوانو...بود کرده تعجب شهروز رفتار از من مثل اونم..کردم خانم اکرم به کوتاهی نگاه

 دارین؟ امری من با بله-

 ...بندازی برق خوب رو باال ی طبقه میخوام...اره-

 دیروز که من ولی-

 باشه تمیز چی همه میخوام...نداره ضرر کن گیری گرد دوباره ولی....میدونم-
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 دمش کلید دندونای الی از...بیاره در حرفمو تالفی میخواست اصل در...بیاره در حرصمو و کنه اذیتم میخواد میدونستم

 :گفتم

 چشم-

 ....حیاط توی رفت و زد پوزخندی که دیدمش

 شهروز خود..باشه خوب چیز همه که بودن تکاپو در همه صبح از..بود منتظرش شهروز که بود مهمونی همون امشب

 *ندارین؟ کسری و حاضره؟کم چیز همه:*گفت می مدام..میداد خرج به عجیبی وسواس

 :گفت خانم اکرم به خطاب..دستش از میشدم روانی داشتم دیگه

 ...بگو بهش چیزی یه خوب خانم اکرم...اه-

 مهمه براش حتما...دیگه داره حق مادر؟بیچاره بگم چی-

 ..دارم کنکور دیگه سال سرم خیره..نخوندم درس اصال روزه دو..کرد ام کالفه اخه-

 ...هات درس به بچسب فردا از کن تحمل امشبو یه-

 چشم-

 ایدب حتما بود گفته خانم اکرم به شهروز اما...نه یا باشم خدمتکار عنوان به مهمونی این توی باید منم نمیدونستم

 شد زده اتاقم در که بودم ایستاده اتاقم وسط...بود نگفته چیزی که من به...باشه

 کیه؟-

 کن باز منم-

 :گفتم اهسته و در پشت کنم؟رفتم کار چی حاال..شهروزه صدای..وای

 دارین؟ کاری-

 ..زدم در که دارم کاری حتما-

 کردم باز درو و کردم مرتب شالمو

 بله؟-

 چشمام به زد زل و جلوم گرفت لباس دست یه

 بپوش امشب برای رو اینا-
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 چیه؟ این-

 ...داره فرق یکم فقط میپوشی که هستش فرمی همین مثل...لباس-

 :گفت ای مزه با حالت با و داد تکان دستشو بعد

 تره مجلسی-

 :گفتم اخم با...نیومد خوشم حرفش از اصال-

 نباشم؟ امشب من میشه بکنم؟اصال کارو این باید چرا-

 ...قاپیدمش منم و کرد پرت لباسو تقریبا

 ....باشی امشب باید-

 :گفت و نذاشت که کنم اعتراضی خواستم..شدم عصبی دستوریش لحن از

 تنهاست دست خانم اکرم بیا شو اماده زودتر..میرسن مهمونا دیگه ساعت دو تا-

 اگه...یراض خود از ی پسره...دیوار به بکوبم سرمو داشتم دوست...رفت بود لبش ی گوشه که کجی لبخند با و گفت اینو

 فکر یه یهو...بهش دادم تکیه و بستم درو...اش خونه بیام کردم نمی قبول وقت هیچ بده بازیم قراره میدونستم

 تخت روی کردم پرت خودمو و زدم هوا توی بشکنی...رسید ذهنم به شیطانی

 مهندس برات دارم-

 ویت نقصی...کردم می نگاه خودم تصویر به داشتم و بودم ایستاده اینه جلوی...رسیدن می باید مهمونا کم کم دیگه

 هک داشتم قلمی بینی...رسید می هام شونه زیر تا تقریبا و مشکی موهام..بود روشن ای قهوه چشمام...نداشتم صورتم

 ...کردم می شکر بابتش خدارو همیشه

 راینبناب...بدم حرصش رو شهروز میخواستم...کردم فکر بودم کرده که کاری به دیگه بار یک و زدم خودم به لبخند یک

 ...بود کرده چندان دو رو زیباییم که بودم کرده غلیضی تقریبا ارایش

 بیشتر میفتادم نگاهش یاد وقتی ولی باشه بچگی نوع یه میتونه کارم که کردم فکر این به و شدم پشیمون دفعه چند

 .....شدم می راغب کارم به

 :گفتم و در پشت رفتم...باشه خانم اکرم میزدم حدس...شد زده اتاقم در

 شمایی؟ خانم اکرم-

 نمیای؟..مادر اره-
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 نگاهم مات و خشکید دهنش توی حرف من دیدن با که بزنه ای دیگه حرف خواست خانم اکرم و کردم باز درو

 زدم کمرنگی لبخند...زد نمی پلک اصال...کرد

 دیگه شد؟بریم چی خانم اکرم-

 بیای؟ میخوای اینطوری مادر..رها-

 هست؟ چیه؟مشکلی مگه-

 :گفت و کشید صورتم به دستی

 بیاد خوشش کارت این از اقا نکنم چشمی؟فکر توی زیادی کنی نمی فکر ولی نه-

 بریم..نکردم کاری که من..نباش نگران شما-

 این روی امشب باید ولی کنم ناراحتش نداشتم دوست...افتاد راه دنبالم تعلل کمی با خانم اکرم و کردم حرکت اول من

 ...کنم کم رو شهروز

 ای شهروز اگه تا ایستادم ای گوشه...اینجا عروسیه کنه می فکر ندونه هرکس..شلوغه چقدر..واو..حیاط توی رسیدیدم

 یدمد و کردم بلند سرمو..دیدم کنارم رو نفر یه ی سایه..بود پایین سرم...بدم انجام بگن بهم داشتن کاری خانم اکرم

 :گفتم و کردم قالب ام سینه توی دستامو..بدم جلوه خونسرد خودمو کردم سعی...بارید می چشماش از خون....شهروزه

 دارید؟ امری-

 کردی؟ که کاریه چه این-

 میزنید حرف دارین چی از نمیفهمم-

 کرد نزدیک بهم کمی خودشو

 صورتته منظورم-

 :گفتم و باال انداختم هامو شونه

 ..داشتم دوست-

 میارن در حرف برام..دارم ابرو دوستام پیش من-

 داره کارم خانم اکرم اینکه مثل اجازه با االنم...نمیشم متوجه که من..وا-

 از که بود عجیب برام..کنم عصبانیش تونستم که بودم خوشحال..بود عروسی دلم توی...گرفت می اتیش داشت دیگه

 ...بردم می لذت خوردنش حرص
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 میزهای داشتن هم رحیم مش و خانم اکرم...کردم می زمزمه هم اهنگی لبی زیر و کردم می اماده رو شام میز داشتم

 تا خونه داخل بود برده رو همه هم شهروز و کنن میل شام حیاط توی بود قرار مهمونا اخه..کردن می اماده رو ای دیگه

 ...بدیم انجام رو کارمون ما

 مش سمت رفت ولی من طرف میاد کردم فکر...میشه نزدیک بهمون داره شهروز دیدم چشمم ی گوشه از بعد یکم

 ....داخل برگشت دوباره و گفت گوشش توی چیزی و رحیم

 بیا مادر رها-

 کنارشون رفتم و گذاشتم میز روی رو دسر اخرین

 خانم اکرم جونم-

 باشه؟ کنیم می پذیرایی ازشون رحیم اقا و من بمون جا همین تو اومدن مهمونا وقتی-

 باشم کار بی نمیتونم...دیگه کنم می کمکتون منم چرا؟خوب-

 ..بمون جا همین تو مادر نه-

 و میمونم..بهتر چه...بود نزدیکی اون که میزی به دادم تکیه و کردم جور و جمع خودمو...میان دارن دیدم دور از

 ...کنم می استراحت

 سرمو...کرد می نگاهم داشت بدجور که پسری یه به خورد چشمم که کردم می نگاه رو خوردنشون داشتم

 هک نه یا کنه می نگاه داره ببینم برگردوندم سرمو دوباره بودم کنجکاوی دختر خیلی که جایی اون از....برگردوندم

 ...نبود خوردنش غذا به حواسش اصال اقا..بله دیدم

 کامال...گشتم شهروز دنبال چشم با ناخداگاه....کردی درست دردسر خودت برای کارت این با که رها بمیری ای

 شه؟اگه دردسر نکنه عالم خاک وای..کرد می نگاه رو پسره اون و من داشت غلیضی اخم با چون بود بهم حواسش

 ....برمیگردم زودی و خونه داخل میرم گفتم گوشش توی و خانم اکرم طرف به افتادم برم؟راه کجا کنه اخراجم

 فورا و زد پوزخندی دیدنم محض به شهروز...بودم کرده پاک رو ارایشم ی همه...باغ توی برگشتم دادم انجام که کارمو

 ...کنارم اومد و شد بلند کرد می نگاه داشت که پسره همون...برگردوند سرشو

 بپرسم؟ اسمتونو میتونم ببخشید-

 خیر بله؟نه-

 ...کردم غلتی عجب..بکشه اینجا به کار کردم نمی فکر اصال..اومد دنبالم اونم و افتادم راه

 بشه اگه اومده خوشم شما از من ولی-
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 :گفتم و طرفش به برگشتم... ایستادم و کردم قطع حرفشو

 ..بشینید بفرمایید محترم اقای-

 ...خدمتکاری اینجا که ندارم مشکلی من-

 نبود من موقعیت فکر اصال...گوشش زیر بخوابونم یکی داشتم دوست

 ..شما نیستید من موقعیت فکر اصال اینکه مثل..بشینید بفرمایید اقا-

 نداره کاریت نترس..نمیرسه هم مورچه یه به ازارش که میترسی؟اون شهروز از..اهان-

 همون سر پشت اومد و کشید کارش از دست...کردم نگاه بود شده ماجرا این شاهد تازه که رحیم مش به ملتمسانه

 :گفت و اش شونه روی زد دستش با..پسره

 داری؟ کار چی دخترم با پسرم-

 :گفت تعجب با و رحیم مش طرف به برگشت

 کردم می فکر من شماست؟ولی دختر-

 پسرم بشین برو...واجبه احترامت مهندسی مهمون-

 دادم به رحیم مش که کردم شکر خدارو دلم توی...نشست و رفت حرف بدون...شده سرخورده بود مشخص کامال

 رسید

 نداری کاری اینجا دیگه...دخترم تو برو جان رها-

 نبود اعتراضی جای که جوری..زد مهربون و جدی خیلی حرفو این

 خیر به شب..چشم-

 به قوسی و کش و شدم بلند..بودن رفته همه کنم فکر...رسید نمی گوش به صدایی هیچ..کردم باز چشمامو الی زور به

 نشدم؟ متوجه که خوابیدم کی من...دادم بدنم

 بله..کردم بیرون به نگاه یه پنجره توی از و شدم بلند..بود شب نیمه :...اوف..کردم بود دیوار روی که ساعت به نگاهی

 اهسته و برداشتم صندلی روی از شالمو...کردم می تشنگی احساس جور بد..بودن رفته همه..بود زده حدس درست

 ....خورد چشمم به اشپزخونه توی از ضعیفی نور فقط بود تاریک جا همه...کردم باز درو

 مرفت قدم چند...شدم پشیمون بهم بود زده زل که اشپزخونه توی شهروز دیدن با ولی اتاقم توی برگردم میخواستم

 ....کردم سالم اروم خیلی و جلوتر
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 نخوابیدی؟ چرا-

 بخورم آب اومدم بود ام تشنه-

 و کردم اخمی...مشروبه دیدم کردم دقت که خوب...اورد بطری یک کابینت توی از رفت و شد بلند صندلی روی از

 که همین و میز روی گذاشتم لیوانو...خوردمش سریع خیلی و ریختم خودم برای آب لیوان یک رفتم حرف بدون

 :گفتم و زدم زل بهش تعجب با...شد کشیده دستم برم خواستم

 میکنید؟ کار چی-

 فهمیدی؟ میکنی ریزی آبرو طوری این باشه اخرت ی دفعه-

 کردم؟ کار چی مگه-

 میکنم اخراجت بشه تکرار...میگم چی میدونی خوب خودت-

 :گفتم تندی به و کردم ازاد دستش توی از دستمو زور به

 ..میخوره بهم دستت باشه اخرت ی دفعه هم شما...داشتم دوست اصال-

 صندلی روی نشست و خورد مشروبش از قلپ یه و زد پوزخندی

 مدرسه بری باید صبح جون بچه بخواب برو-

 رمس پشت از...اتاقم طرف به افتادم راه و نگفتم چیزی...بود خوب میکنه تکرار رو کلمه این همش چرا میدونستم اگه

 :گفتم اهسته و باال انداختم ابروهامو...ایستاده قدمیم چند درست دیدم برگشتم..کردم حس رو پایی صدای

 میاین؟ دارین کجا-

 کرد نزدیک لبش به رو بود دستش توی که مشروبی لیوان و زد پوزخندی

 برو..نترس-

 شحال این با میترسیدم جون نگفتم چیزی...سرش به زده بود مشخص کامال...میشه خطرناک داره اینکه مثل جان؟نه

 پشت دیدم برگشتم و دادم قورت دهنمو آب..اتاقم به رسیدم و جلوتر رفتم قدم چند دوباره...بده دستم کار

 شده؟ اینطوری چرا شهروز خدایا...سرمه

 :گفتم لکنت با

 برید؟..میشه...میشه-

 :گفت خنده حین در و داد تکیه دیوار به دستشو...کنه بیدار رو بقیه صداش که جوری نه ولی خندید
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 ...ندارم کاری ها بچه به من بخواب برو...اومد خوشم خیلی-

 مثل...تو برم کرد اشاره دستش با و شد قطع اش خنده...نداشتم اعتراض جرات اما شدم ناراحت خیلی حرفش این از

 :فتگ که شنیدم صداشو...میزدم نفس نفس داشتم....دادم تکیه سرش پشت و بستم درو و اتاق تو انداختم خودمو جت

 سراغت نیاد گرگه اقا دفعه یه کن قفل درو-

 روی و رفتم...نیست ادمی همچین شهروز...نه نه...کردم قفل درو موقع همون...باال رفت قلبم ضربان حرفش این با

 آب پارچ یه شب فردا از باشه یادم..خوردم آب رفتم کردم غلتی برد؟عجب می خوابم مگه ولی کشیدم دراز تختم

 ...اتاق تو بیارم

 ...برد خوابم خودم با رفتن کلنجار ساعت یک از بعد بالخره و کردم پوفی

 خیلی واقع در....نداشتیم هم با برخوردی دیگه شب اون از غیر به...گذشت می شهروز ی خونه به اومدنم از ماه یک

 ...داشت کاری من به نه گرفت می ایراد چیزی به نه دیگه...رفتارش بود شده جدی

 :گفتم و زدم لبخندی...کرد می پاک سبزی داشت هم خانم اکرم و بودم آشپزخونه توی

 بپرسم؟ سوال یه میشه-

 بپرس مادر اره-

 اینجا؟ اومدین که شد چطور-

 برگرده گذشته به که میموند این مثل و شد خیره ای نقطه به...کشید کار از دست و داد تکان سرشو

 ...مفصله اش قصه-

 :داد ادامه مدتی از بعد و کرد سکوت یکم

 اون توی منو بشه کمتر خور نون یه اینکه برای مادرم..بودیم پرجمعیتی ی خانواده...کردم ازدواج که بود سالم 85-

 وشتد به زندگی یه مسئولیت ببینی دفعه یه و باشی ات دخترونه رویاهای توی هنوز سخته خیلی..داد شوهر کم سن

 با ها بچه مثل دفعه چند میشه باورت...خونه کار نه کردن درست غذا نه....دونستم نمی چیزی و بودم بچه...افتاده

 کردم؟ قهر رحیم

 :گفتم و خندیدم

 کرد؟ ازدواج وقتی بود سالش چند ایشون-

 بزرگتره ازم سال 2-

 نمیاد بهشون جدی؟اصال-
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 ...خیلی کرد صبوری خیلی...داد یادم چیزو همه...برام بود پدر مثل ازدواج اوایل رحیم همین ولی..اره-

 ...افتاده رحیم مش با خوبش روزهای یاد زدم حدس....نزد حرفی دیگه و بود لباش روی ای خنده

 ولی بودم ضعیف... میخواست بچه دلش خیلی رحیم...شد سالم 71 اینکه تا گذشت و گذشت...گفتم می داشتم اره-

 اینکه تا...کردم قبول بخاطرش

 ...کنه قطع حرفشو شد باعث زنگ صدای

 کیه؟-

 ببینم بزار..مادر نمیدونم-

 :گفت بهم و اومد سراسیمه که کردم می نگاهش داشتم...برداشت رو اف اف رفت و شد بلند

 دارن کار تو با مادر-

 من؟کیه؟ با-

 برادرته میگه-

 و ایستاده در کنار دیدم دور از...حیاط تو رفتم و شستم دستامو کرد؟سریع می کار چی اینجا حمید..کرد یخ تنم

 :گفتم و شدم تر نزدیک بهش..پایینه سرش

 کنی؟ می کار چی اینجا تو حمید-

 ...بود کبود و سیاه صورتش...نشناختمش اصال باال گرفت که سرشو

 اوردی؟ خودت سر بالیی چه-

 کن کمکم...رها-

 شده؟ چی-

 ...پیچید می خودش به مار مثل چون خماره بود معلوم

 بدی؟ بهم داری پول...پول-

 نداری؟ خودت مگه-

 رفت باد به زندگیم...شدن تمام..نه-

 ببینم بزن حرف چی؟درست یعنی-
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 نه یا داری پول بگو کلوم یه..ها اوردی گیر وقت رها..اه-

 زدم داد سرش دفعه این

 نمیدم بهت قرون یه کردی کار چی خونه فروش پول با نگی تا ولی اره-

 بفهم باختم زندگیمو کل...باختم همشو-

 افتاده؟؟؟بغض روز این به چرا حمید...شد نمی باورم...بزنه حرفشو ی بقیه نذاشت ریخت اش گونه روی که هایی اشک

 چسبیدم رو اش یقه و کردم

 خودت؟اره؟ پیش ببری منو خواستی می اینطوری..حمید نامردی خیلی..تو...تو-

 ...بیچارگیم..بدبختیم بخاطر..ریختم اشک منم که بود اینجا

 ...خیلی..حمید پستی خیلی-

 زد داد و انداخت دستمو خشونت با

 بیار برام داری پول اگه برو لعنتی-

 بگیر رفقات همون از فهمیدی؟برو..نمیدم بهت قرون یه-

 شنیدم سرم پشت از رو شهروز صدای که بودم نرفته قدم چند هنوز و برگشتم

 خبره؟ چه اینجا-

 یدحم به و گرفت ازم نگاهشو خونسرد خیلی بعد و زد زل بهم ای ثانیه برای...کردم نگاه شهروز به اشکیم چشمای با

 :گفت

 کنی؟ می کار چی اینجا-

 بگیرم؟ اجازه شما از باید..بزنم حرف کلوم دو خواهرم با اومدم-

 اره کن فرض-

 وقت؟ اون کارشی چی شما-

 باشه امان در تو مثل معتادی های ادم از تا داده مکان و جا بهش که کسی-

 کاری نتونه تا گرفت محکم دستاشو و خوند دستشو زودتر شهروز که بشه ور حمله بهش میخواست حمید

 :گفت جدیت با و دیوار به چسبوندش...کنه
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 فهمیدی؟...دارم آبرو همسایه و در بین من...اینجا میای باشه آخرت ی دفعه ببین-

 کن ول دستمو...چه تو به-

 کنم؟ حالیت ای دیگه جور یا فهمیدی-

 :گفت عجز با حمید

 کن ولم مادرت جون..نیست خوش حالم..میگم کن ول-

 عوضی نبر منو مادر اسم-

 :فتمگ شهروز به رو و جلوتر رفتم..بیارن هم سرم بالیی بود ممکن رفت می پیش همینطور اگه..باشم کار بی نمیشد

 ...کنید ولش-

 :گفت و کرد بهم نگاه یه

 نکن دخالت تو برو-

 ...ولی-

 کرد مرتب کتشو و کرد رها رو حمید دست شهروز

 شه پیدات ها طرف این نبینم دیگه-

 :گفتم بهش و حمید نزدیک رفتم یکم و کردم استفاده فرصت از...عقب رفت قدم چند و کشید دهنش به دستی

 از تمتونس شاید بیا دیگه روز چند...کنه حل رو مشکلت بتونه که نیست قدری اون یعنی...ندارم پولی فعال ببین-

 بگیرم قرض دوستام

 ...گیرم...رها نمیتونم-

 :گفت گوشم کنار اهسته بعد

 میدم پسش بهش رها جان بگیری؟به اون از نمیشه-

 نزن حرفشو اصال...نه وای-

 میفته؟ راه کارت چقدر با-

 شنید؟ رو ما حرفای چطوری این...طرفش به برگشتیم تعجب با هردومون

 شما مهندس آقای-
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 ....دراورد رو اش چک دسته و جیبش توی کرد دست..کنم تموم حرفمو نذاشت

 نشه؟ پیدات اینجا دیگه که بنویسم چقدر-

 طرفش رفت خوشحالی با و زد برقی چشماش حمید

 بهتر بیشتر هرچی...میکنم جبران داداش جان به-

 میشی پررو داری زیادی دوما..نیستم تو داداش من اوال-

 ...مایی سرور شوما-

 برگرد و نزن زیادی حرف-

 :گفت تعجب با حمید

 برگردم؟ چرا-

 راچ نمیدونم.....نوشتن به کرد شروع و کمرش به چسبوند رو چک دسته و دیوار به چسبوندش خشونت کمی با شهروز

 ندیده ترسناک قدر این حاال تا...بودم ترسیده شهروز از جورایی یه واقع در...نداشتم رو اعتراضی گونه هیچ قدرت

 ...بودمش

 ...حمید به داد و کرد جدا رو برگه شد تموم کارش وقتی

 نداد اجازه بهش ولی ببوسه رو شهروز که جلو رفت اونم

 ورا این نشه پیدات دیگه برو-

 خداحافظ رها..نوکرم..چشم-

 کمرش به زد دستاشو و کشید راحتی نفس رفتنش با شهروز...شد خارج در از اینکه تا کردم اش بدرقه چشمم با

 داداشت این سیریشیه عجب-

 کردم پشت...کردم حس هام گونه روی هامو اشک گرمی..پایین انداختم سرمو...نگفتم چیزی و دادم قورت دهنمو آب

 :گفت برم خواستم که همین و بهش

 دادم؟ پول بهش شدی کنی؟ناراحت می گریه داری چرا-

 ربلندت دفعه این و خونه سمت دویدم...بود گرفته ازم رو زدن حرف ی اجازه بود کرده سنگینی گلوم توی که بغضی

 ....کردم گریه

 رسوند بهم خودشو و صورتش به زد دیدنم با خانم اکرم داخل رسیدم تا
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 کنی؟ می گریه داری مادر؟چرا شده چی-

 بغلش توی پریدم

 ...من...من-

 ...کرد تحقیر شهروز پیش منو کارش این با حمید...بودم شکسته بدجور...بزنم حرف نمیداد اجازه گریه هق هق

 گفته؟ بهت چیزی چته؟اقا مادر بزن حرف-

 نه-

 بریم بیا..مادر نکن گریه-

 رفح نفر یه با داشت که شنیدم صداشو رفت وقتی...بیاره آب لیوان یه بره تا بکشم دراز بهم و اتاقم توی برد منو

 بشنوم تر راحت صداشونو که در پشت رسوندم خودمو و شدم بلند..شهروزه صدای دیدم کردم که دقت...میزد

 خانم؟ اکرم چشه-

 گفتی؟ بهش چیزی شما جسارته..کرد می گریه داشت تو اومد که در از...اقا نمیدونم-

 بگم؟ بهش باید چی من اخه بابا نه-

 ناراحته چیزی یه از انگار بیچاره...اقا نمیدونم-

 بیار برام قهوه فنجون یه لطفا...باال میرم من-

 چشم-

 کنارم نشست و اومد خانم اکرم بعد یکم

 شده؟ چی بگی نمیخوای مادر-

 کردم پاک اشکامو و زدم مهربونی لبخند

 شدم ناراحت یکم مهندس دست از فقط..نیست چیزی-

 بود؟ داداشت واقعا اون بهت؟راستی گفت چرا؟چیزی-

 ...بود داداشم اره-

 :دادم ادامه و کشیدم اهی

 معتاده؟ داداشم بودم گفته بهتون-
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 ...مادر اره-

 ولی ندارم گفتم بهش...بگیره پول ازم بود اومده-

 میدادم بهت گفتی می من به میومدی مادر خوب-

 ...بدم بهش نمیخواستم داشتم پول...نیست این مسئله نه-

 چرا؟ وا-

 کنه ماریش زهر خرج میخواست چون-

 داره؟ اقا به ربطی چه اینا خوب..اهان-

 داد پول بهش اون که اینجاست مشکل-

 جدی؟-

 این..کرد ناراحتم حرفش این خانم اکرم...باشه امان در تو دست از تا دادم مکان و جا خواهرت به من گفت بعدم...اره-

 سرم؟ میزاره منت چی؟داره یعنی

 ..فکر توی رفت بده جوابمو اینکه جای به خانم اکرم

 خانم؟؟ اکرم شد چی-

 فکر توی رفتم لحظه یه مادر هان؟ببخشید-

 گفتم؟ بدی چیز-

 قرض پول اقا از اومد نفر یه اینجا بیای تو اینکه از قبل پیش وقت چند که کردم می فکر این به داشتم..نه-

 ...نداد پول بهش اقا کرد اصرار هرچی طرف...بگیره

 ...یا نخواسته شاید خوب-

 پول کسی به سختی به اقا...داده پول داداشت به گفتی کردم تعجب االن...بود قدیمش دوستای از اقا اون..مادر نه-

 میده قرض

 داره؟ ای نقشه چیه؟نکنه داده پول حمید به اینکه دلیل پس

 ...داریم کار کلی بیا شو بلند...جان رها بسه خوب خیله-

 گذشت می که روز هر...بپرسم سوالی خانم اکرم از کشیدم می خجالت وای بدونم شهروز از بیشتر داشتم دوست

 ...بردم می پی شهروز بودن عجیب به بیشتر
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 ویت از خانم اکرم..خورد زنگ تلفن که کردم می نگاه وی تی داشتم و بودم نشسته نداشتم کاری چون..بود شده شب

 ..بردارم رو گوشی گفت اشپزخونه

 برداشتم رو گوشی و رسیدم تلفن به.....شدم بلند و کردم پوفی

 بله؟-

 دارم کارت باال بیا-

 مهندس؟ شمایید-

 مهندس نگو قدرم این..اره-

 دارین؟ کارم...ببخشید-

 بیا زودی..اره-

 لبی زیر و سرجاش گذاشتم رو تلفن...پیچید گوشی توی بوق صدای و نداد مهلت که بزنم ای دیگه حرف خواستم

 :گفتم

 بگه؟ حرفو این پایین بیاد تونست نمی...ها ادمیه عجب-

 جان؟ رها بود کی-

 داره کارم باال برم گفت..بود اقا-

 کن خاموش رو ها چراغ پایین اومدی که بعد...شده تمام کارم دیگه منم..برو خوب-

 کنید استراحت برید نباشید خسته..چشم-

 خیر به شب...عزیزم باشه-

 زدم درو کشیدم خمیازه حین در و رسیدم شهروز اتاق در پشت....باال رفتم اهسته و دادم جوابشو

 میام االن کن صبر-

 ...بیرون اومد و شد باز در بعد کمی..شدم منتظر و دیوار به دادم تکیه

 کردم سالم و گرفتم دیوار از رو ام تکیه

 دنبالم بیا-
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 چون داخلش بودم نیومده حاال تا...کرد باز رو بود کتابخونه نزدیک که رو اتاقی یه در اینکه تا افتادم راه دنبالش

 ایستادم بالتکلیف من ولی تو رفت خودش....بود خودش دست کلیدش

 نمیای؟ چرا پس-

 ...اخه-

 :گفت و کرد ای خنده

 میترسی؟ ازم-

 ..راستش...نه نه-

 نترس بیا..بگی میخوای چی میدونم-

 :گفت که ببندم درو خواستم و داخل رفتم تعلل با

 بمونه باز بزار..نبند درو-

 سرمو و نشستم روش به رو...بشینم کرد اشاره منم به و مبل یه روی نشست و رفت..اومد خوشم حرفش این از

 پایین انداختم

 بفرمایید-

 دارم احتیاج کمکت به چون بیای گفتم بهت-

 :گفتم تعجب با و باال گرفتم سرمو

 کمکی؟ چه-

 جلوم گذاشت کاغذ مشت یه

 کن بندی دسته برام رو اینا لطفا-

 من؟ولی-

 ببین...نیست سخت-

 صورتم نزدیک گرفت و کرد جدا رو کاغذها از یکی بعد

 نیست باشه؟سخت..بشن بندی دسته میخوام تاریخ اساس بر-

 نمیدین؟ انجام خودتون چرا-
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 ندارم وقتشو خودم چون-

 ساکت دید وقتی...داشتم مدرسه فردا خوابیدم می رفتم می باید و بود وقت دیر ولی بدم انجام براش داشتم دوست

 :گفت و شد بلند موندم

 ...بخواب برو بلندشو بدی انجام نمیخوای اگه-

 کنه لج باهام بود ممکن میگفتم نه بهش اگه...نداشتم ای چاره

 میدم انجام باشه...نه نه-

 زد هوا توی بشکنی و شد خوشحال اشکارا

 ..برسم کارام ی بقیه به برم منم..مرسی...ول ای-

 باشه-

 :گفت و برگشت رسید که در نزدیک

 میبرمشون میام صبح جا همین بزارشون شد تموم کارت-

 باشه-

 :کردم زمزمه لبی زیر و کردم بهشون نگاه یه...مبل به دادم تکیه و برداشتم رو ها برگه...رفت و داد تکان سری

 نداد؟ انجام خودش چرا..نداره کاری که اینا-

 می بلند باید دیگه ولی بخوابم هنوز داشتم دوست...کردم باز چشمامو صورتم روی خورشید نور شدن تابیده با

 ...زمین افتاد که شدم پتویی ی متوجه شم بلند خواستم که همین و دادم بدنم به قوسی و کش...شدم

 ...اومد یادم چیز همه و کردم بودم توش که اتاقی به کجام؟نگاهی من...مبل این...پتو این...بودم گیج هنوز

 روم؟ گذاشته رو پتو این کی-

 مرتب یکم لباسامو....دیگه برداشته اومده شهروز حتما خوب..نبود ها برگه...انداختم بود جلوم که میزی به نگاه یه

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب میخورد صبحانه داشت که شهروز دیدن با...پایین اومدم و کردم

 سالم..س-

 ...شدم بیدار دیرتر ساعت نیم فقط که عصبانیه؟من چی از خدا یا...کرد بهم غضبناک نگاه یه و کرد بلند سرشو

 فتمگر دندون به رو لبم ی گوشه....پیشش برم میکنه اشاره بهم داره دیدم و کردم نگاه خانم اکرم به چشم ی گوشه از

 ...خانم اکرم پیش آشپزخونه توی رفتم کوتاه تعظیم یه از بعد و
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 سالم-

 مدرسه؟ بری نشدی بلند چرا مادر سالم-

 :گفتم و کشیدم ای اسوده نفس...ندارم کالس و ست شنبه پنج امروز که اومد یادم بعد ولی ترسیدم لحظه یه

 عصبانیه؟ قدر این اقا چرا...نداشتم کالس امروز-

 شده بداخالق صبح از...مادر نمیدونم-

 چرا؟-

 بپرسم ازش ندارم جرات...نمیدونم-

 رمب ترسیدم می...کردم نگاه شهروز به و ام چونه زیر گذاشتم دستمو...صندلی روی نشستم و انداختم باال هامو شونه

 تپش از کتشو..کرد پاک دستمال با دهنشو دور..شد بلند شهروز بعد یکم....نه یا دادم انجام خوب کارمو بپرسم ازش

 :گفت خانم اکرم به و اپن کنار اومد سریع هایی قدم با...پوشید و برداشت صندلی

 نمیام ظهر من..نباشید خسته..ممنون-

 چرا؟..اقا میکنم خواهش-

 خداحافظ فعال..یکم دارم کار-

 حساس رفتارش این به نسبت چرا بگه بهم نبود یکی...کرد خداحافظی ازم االن نه,داد رو سالمم جواب نه

 .....شدم می حساس قدر این نباید من...باشم خیال بی گرفتم تصمیم...شدم

 ...گرفتم عهده به رو شستنشون ی وظیفه من و کردیم جمع رو میز خانم اکرم کمک با

 یکم تا اتاقم توی اومدم که بود ظهر 7 ساعت...بود شده تر سبک کارمون یکم بیاد نهار برای خواست نمی شهروز چون

 اما...زمین روی نشستم و اوردم در کیفم توی از داشتم نیار که رو کتابی...داشتم امتحان شنبه سرم خیر...بخونم درس

 مواظبش خواستم خدا از دلم توی...میزد شور براش خیلی دلم...افتادم حمید یاد خوندم به کنم شروع خواستم می تا

 ..باشه

 تو اومد خانم اکرم و شد باز اتاق در که بخونم درس خواستم دفعه این و کردم پوفی

 شده؟ چیزی-

 نداری؟ الزم چیزی تو...خرید برم رحیم با میخوام..مادر نه-

 برید بعدازظهر االن؟خوب چرا-
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 ...موقعیته بهترین االن...مادر نمیشه-

  زدم بهش لبخندی

 ..ندارم الزم چیزی نه...باشه-

 ..باش خودت مواظب...جان رها میگردیم بر زودی-

 باشه راحت خیالتون...چشم-

 یم مرور درسو و میزدم قدم..خوندن به کردم شروع واقعا دیگه دفعه این و اتاق توی برگشتم دوباره رفتنشون از بعد

 زمین روی کردم پرت کتابو و کردم پوفی...اومد در صدا به زنگ که کردم

 بخونیم درس کلمه دو گذاشتن اگه-

 ...نشناختمش..دیدم رو جوون مرد یه ی چهره اف اف توی از

 کیه؟-

 سعید,منم-

 اومدین اشتباه کنم فکر..اقا نمیارم جا به-

 در؟ دم بیاین لحظه یه میشه...اومدم درست نه-

 :گفتم تعلل کمی با

 اومدم-

 ددی منو تا....کردم بازش و در به رسوندم خودمو سریع هایی قدم با...حیاط توی رفتم و پوشیدم شالمو و مانتو سریع

 ...خورد می منو داشت چشماش با واقعی معنای به...زد زل بهم و عقب رفت قدم چند

 بفرمایید-

 هستی؟ کی تو..تو-

 محترم اقای باشه مربوط شما به کنم نمی فکر-

 شد مانع که ببندم درو خواستم

 ..اومدم درست من-

 :گفت دوباره و پایین انداخت سرشو بعد
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 کنه؟ نمی کار جا این اکرم مگه-

 :گفتم و شدم دل دو خانم اکرم اسم شنیدن با

 داری؟ باهاش نسبتی چه شما..کنه می کار جا این چرا-

 هستم خواهرش پسر من..من-

 جدی؟-

 تو؟ بیام میشه...اومدم شهرستان از تازه..بله-

 داخل بیاین بدم اجازه نمیتونم...نخیر یعنی..بله

 وقت؟ اون چرا-

 بیان تا بمونید جا همین..بیرون رفتن..اقا پرسی می سوال چقدر-

 میخواد اینجا؟نکنه اومده چی برای کردم فکر این به و دادم تکیه در پشت...بستم درو و ندادم امون دیگه دفعه این

 بمونه؟

 ...در پشت رفتم و کردم کرتب شالمو...شد زده خونه در بعد ساعت نیم حدود

 کیه؟-

 کن باز درو جان رها منم-

 شدم رو به رو خانم اکرم ی چهره با و کردم باز درو

 کو؟ رحیم بابا پس..سالم-

 دیدی؟ رو سعید راستی..مادر میاد داره-

 بودا جا کوش؟همین...اره اهان-

 تو؟ بیام میدی اجازه حاال..میان االن بیرون رفت رحیم با-

 ....کشم می حرف ازش دارم و در دم کاشتم رو بیچاره...بشه رد تا کنار رفتم و پایین انداختم سرمو زده خجالت

 وقتی گفته بهش پیش ماه یک و کنه پیدا براش کاری یه داده قول سعید به شهروز که داد توضیح برام خانم اکرم

 ...نداشتم اینجا به سعید اومدن از خوبی حس چرا نمیدونم...باشه رحیم مش دست کمک و بیاد شد تموم درسش
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 دسعی و رحیم مش صدای که کردم می درست برنج داشتم و کردم جاسازی ها کابینت توی,بودن خریده که رو وسایلی

 :گفتم و طرفشون به برگشتم...کردن سالم هردو که اومد

 ..رحیم بابا سالم-

 کردم کوتاهی نگاه سعید به بعد و

 اومدین خوش..سالم-

 :گفت و کنارم اومد رحیم مش اما خانم اکرم پیش رفت و داد جوابمو کوتاه خیلی سعید

 جان؟ بابا خوبی-

 پاشیدم صورتش به لبخندی

 نباشید خسته...خوبم-

 بگم بهت چیزی یه میخوام راستش..دخترم ممنون-

 میدم گوش بفرمایید-

 نداری؟ مشکلی تو..کنه کار اینجا قراره سعید که میدونی-

 مشکلی؟ چه..نه-

 بره بگیم میتونیم میشی اذیت اگه...نباشی راحت شاید گفتم-

 نیست مشکلی دیگه پس داده قول بهشون اقا وقتی..نه نه-

 بزرگواری..دخترم ممنون-

 ...رحیم بابا حرفیه چه این-

 روعش....باشم سعید چشم جلوی نداشتم دوست...کنم گیری گرد رو باال ی طبقه برم گرفتم تصمیم شهروز اومدن تا

 و شدم بلند شهروزه میدونستم چون...شنیدم رو پاهایی صدای گذشت که یکم...ها مبل و میزها کردن تمیز به کردم

 ...کردم مرتب خودمو

 گرفت نگاهشو سریع اما کرد نگاهم خیره و کرد مکث یکم افتاد بهم نگاهش و رسید وقتی

 نباشید خسته..سالم-

 بهم داد و دراورد کتشو..مبل روی گذاشت کیفشو و تر نزدیک اومد
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 بزن اتو بعدشم و بشور...میخوام فردا برای اینو..سالم-

 :گفتم و گرفتم ازش کتو

 اجازه با..چشم-

 :گفت صدام که کردم طی رو قدم چند

 کن صبر-

 طرفش به برگشتم

 بفرمایید-

 بود جیبش توی دستاش که درحالی جلو اومد قدم دو

 کن نگاه رو اتاق اون-

 ...کردم نگاهی بود کرده اشاره که جایی به

 دیدم-

 اتاقت میشه اینجا امشب از-

 :گفتم متعجب و باال انداختم ابروهامو

 بله؟-

 :داد ادامه و بهم موند خیره خونسرد خیلی

 باشی؟ جا یه سعید با میخوای نکنه-

 :گفتم و کردم غلیطی اخم

 چیه؟ منظورتون-

 .دبیا پیش حدیثی و حرف یا مشکل نمیخوام...باال ی طبقه میای امشب از هم تو...سعید برای میشه تو فعلی اتاق-

 صورتم به زد زل دقیق خیلی بعد

 که؟ متوجهی-

 پایین انداختم سرمو...میگه چی فهمیدم تازه

 برسم کارام به برم من پس..ممنون...ام متوجه بله-
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 باال بیاره وسایلتو رحیم مش میگم...برو-

 اجازه با-

 بابت این از نگران و کرده رو جا همه فکر شهروز ینکه ازا خوشحال...نگران جورایی یه هم بودم خوشحال هم دلم ته

 ...اتاق چند ی فاصله با باشم شهروز کنار نمیخواستم که

 فعهد چند میخواستم...باال اوردیم رو وسایل,میخورد منو تقریبا نگاهش با داشت که سعید البته و رحیم مش کمک با

 ...بود خورده موش انگار زبونمو اما بدم تذکر سعید به

 نداری؟ کاری دیگه جان بابا خوب-

 خودمه کار اش بقیه..برید میتونید..ممنون نه-

 جان سعید بریم..کن صدام داشتی کاری پس باشه-

 :گفت و کنارم اومد سعید اما بیرون رفت اتاق از زودتر رحیم مش

 درسته؟ دارین کنکور دیگه سال شنیدم-

 چطور؟ بله-

 کنم کمکتون میشم خوشحال داشتین مشکلی اگه-

 نیست نیازی نه...ممنون-

 نیاورد خودش روی به اما شد ناراحت یکم

 خیر به شب..خدمتم در من صورت هر در-

 خیر به هم شما شب-

 و بود ایستاده اتاقش در ی استانه توی...شهروز به خورد چشمم که ببندم درو خواستم و کردم پوفی..بیرون رفت

 و کردم هول..کرد نگاه بهم بالفاصله چون کرد حس نگاهمو سنگینی کنم فکر...کرد می نگاه رو سعید رفتن داشت

 ساعتی چند اینکه با شده حساس سعید رفتار به نسبت قدر این چرا فهمیدم نمی......بستم درو و تو اومدم سریع

 .......اینجا اومده که نیست بیشتر

 ..شدم بلند احترامش به اتاقم به خانم اکرم ورد با

 مادر بشین-

 نباشید خسته-
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 میکنه درد پاهام خیلی..اخ..ممنون-

 بیارم؟ چیزی قرصی یه بریم چرا؟میخواید-

 دارم عادت..میشه خوب...مادر نه-

 رفتین؟ دکتر-

 کردی؟ می کار چی..دیگه دردسر هزار و پیری...اره-

 اورد در روسریشو و تخت روی نشست

 میخوندم درس داشتم هیچی-

 داری؟ خبر داداشت از-

 نشستم کنارش رفتم و کشیدم اهی

 ندارم ازش خبری هیچ...میکنه کار چی,کجاس نمیدونم..نه-

 میشه درست چیز همه...مادر نخور غصه..بابا ای-

 ببینید؟ عکسامو البمو میخواین راستی اهان...خداکنه-

 ببینم بیار مادر اره-

 ...کنارش نشستم دوباره و اوردم در رو البوم کمد توی از

 ...بفرمایید-

 چشمش که بود زدن ورق حال در...بودی ناز چقدر گفت می همش و کرد ذوق کلی دید رو ام بچگی عکسای وقتی

 بود ایستاده کنارم که مادرم عکس به خورد

 کیه؟ این جان رها-

 خدابیامرزمه مامان-

 دربیاد حدقه از چشماش بود مونده کم

 جدی؟-

 کردین؟ تعجب چطور؟چرا اره-

 اخه-
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 بهش زد زل صاف و کرد نزدیک خودش به عکسو بیشتر کمی

 مادر؟ مطمئنی-

 حرفش از گرفت ام خنده

 شناسم؟ نمی خودمو مادر من بگین میخواین یعنی..وا-

 اونه شبیه خیلی ولی نبود این منظورم نه-

 کیه؟ منظورتون-

 زد زل صورتم توی و چرخید کامال و بست رو البوم

 اقاست البوم توی که خانمی یه شبیه-

 :گفتم بود کرده تعجب مادرم عکس دیدن از طور همین هم شهروز که روزی یاداوری با

 منه مادر شبیه خیلی کیه؟اخه خانم اون میدونید شما-

 بزنه حرفی زندگیش از نداره عادت اقا..نمیدونم نه-

 داره ربط منم به موضوع این اینکه مثل ولی-

 بپرس خودش از میخوای..نمیدونم-

 کرده؟ ازدواج..ادمیه جور چه مهندس بگین من به اصال-

 ...نمیدونم زندگیش از زیادی چیزی من واال-

 بیاره زبون به نمیخواد ولی میدونه چیزایی که میموند این مثل

 کرده؟ ازدواج..سوال یه فقط-

 مادر اره-

 کجاست؟ زنش پس-

 :گفت و گرفت دندون به لبشو

 شد جدا ازش گذشته سال-

 جدی؟-

 ...اره-
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 شد جمع چشماش توی اشک و شد خیره معلومی نا ی نقطه به

 خیلی...کشیده سختی خیلی زندگیش توی اقا-

 میکنم خواهش بگین چی؟برام یعنی-

 بدونی؟ میخوای چرا-

 همینطوری-

 جان رها بپرسی خودش از بری بهتره-

 دستم های انگشت با کردن بازی به کردم شروع

 نمیاد خوشش من از اون-

 میکنی؟ فکرو این چرا-

 میکنه اذیتم همش چون-

 خندید

 همین..حساسه کاراش به نسبت یکم فقط...مهربونه هم خیلی..مادر نه-

 کجاست؟ االن...نمیدونم-

 جان دختر بدو شام برای پایین میاد االن که بریم بیا...اتاقش توی باال-

 اومد باال ی طبقه از شهروز داد صدای که چیدم می رو میز داشتم...رفتم دنبالش به منم و شد بلند

 باال بیا سریع..موحدی رها خانم-

 :گفتم و کردم نگاه خانم اکرم به ترس با

 شده؟ چی یعنی-

 ...داره کارت چی ببین برو..نمیدونم-

 سکته االن کردم می حس که جوری...بیرون میزد دهنم از داشت قلبم...ها پله سمت به برداشتم قدم لرز و ترس با

 .....میزنم

 کشه می نفس تند تند داره و ایستاده ستونی کنار عصبانی شهروز دیدم باال رسیدم وقتی

 :گفتم لکنت با و پایین انداختم سرمو و جلو رفتم وحشت با
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 دارین؟ کاری من با..با-

 کنم غش بود نزدیک ترس از که کرد بهم خشن نگاه یه

 کجاست؟ من های پول-

 بله؟-

 کجاست؟ من پوالی گفتم جون بچه-

 ها؟ پول کدوم..کدوم-

 نزدیکم اومد و گرفت ستون از رو اش تکیه

 نیست االن...بود میز روی اینجا دیروز که همونایی-

 بخدا نمیدونم من..من-

 مش و باال بیاد نمیتونه دردش پا بخاطر که خانم اکرم..کرد می تمیز رو جا این داشت دیروز که هستی کسی تنها تو-

 تو میمونه پس...نبوده بیرو هم سعید..نمیاد وقت هیچ هم رحیم

 ندارم خبر من بخدا..من-

 شیرفهم..یبین می بد بندازی دیگه نفر یه گردن کارتو و کنی کاری پنهان بخوای اگه..بگی االن همین نفعته به ببین-

 شد؟

 :گفتم گونه التماس

 کنید باور...ندیدم اینجا پولی دیروز من بخدا اقا-

 خوند چیزی نمیشد نگاهش از و صورتم توی بود زده زل..شد پشیمون ولی بزنه حرفی خواست

 میشه بد برات نشن پیدا شب تا اگه-

 قه...کنه شک بهم که بود مونده همین...دادم باریدن ی اجازه اشکام به و زمین روی نشستم...پایین رفت و گفت اینو

 ...بود بریده رو امونم گریه هق

 منه؟ برای بدبختیه هرچی کردم؟چرا گناهی چه من اخ,خدایا-

 مادر؟ شده چی-

 شدم بلند و کردم پاک اشکامو تند تند خانم اکرم صدای شنیدن با
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 هیچی-

 ببینم برگرد-

 صورتش به زد دید رو اشکم از خیس صورت وقتی..طرفش به برگشتم اهسته

 میکنی؟ گریه داری شده؟چرا چی..سرم به خاک اوا-

 گناهم بی من بخدا-

 گفت؟ بهت چی اقا ببینم میزنی؟بگو حرف چی از-

 کردنم نوازش به کرد شروع اونم و بغلش توی پریدم

 نیست اینجا دیگه من جای..داره شک من به اون...دزدیدی هامو پول تو میگه...میگه من به-

 :گفت تعجب با و کرد جدا خودش از منو خانم اکرم

 ها؟ پول کدوم-

 ینجاا داشته دیروز که هستی کسی تنها تو گفت بهم بعد..نیست االن و بوده میز اون روی پول مقدار یه دیروز میگه-

 ..کرده می تمیز رو

 میزنم حرف باهاش میرم االن جان رها نکن ناراحت خودتو-

 گناهم بی کنم ثابت بهش باید قبلش ولی..برم اینجا از باید من..نمیخواد نه-

 میکنه اشتباه حتما اقا...میام االن مادر باش جا همین..حرفیه چه این-

 هروزش اینکه اونم و بود عجیب برام چیزی یه...بود نزدیکی اون که مبلی روی نشستم و کشیدم اهی خانم اکرم رفتن با

 ...میکنم تمیز رو اینجا میام من میدونه وقتی میز؟اونم روی بزاره زیاده هم مبلغش حتما که رو پولی باید چرا

 رو جا همه تمام گرفتم تصمیم و شدم بلند...میذاشتم دست روی دست نباید اما...بود واجور و جور سواالی از پر ذهنم

 ...بود خونهکتاب گشتن به کردم شروع که جایی اولین...بزنن ناروا تهمت بهم میذاشتم نباید...بشه پیدا ها پول تا بگردم

 روی نشستم و اتاقم توی اومدم ناراحت و خسته..نکردم پیدا چیزی ولی گشتم رسید می ذهنم که رو هرجایی

 رچیه...لباسام کمد سراغ رفتم شدم بلند و اوردم بیرون تخت زیر از رو ساکم...نمیومد اشکام ولی داشتم بغض....تخت

 ...باشه کم قدر این اینجا موندم کردم نمی فکرشو وقت هیچ....ساک توی گذاشتم و اوردم بیرون داشتم کمد توی

 هب رو شهروز ی خسته ی چهره با و کردم باز درو...گرفتم دست به رو ساک و پوشیدم شالمو و مانتو شد تموم که کارم

 ...شدم رو
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 کجا؟-

 ...نیست اینجا من جای دیگه-

 ...عقب رفت و کرد کج سرشو

 ولی-

 جون به...برنداشتم من هم رو ها پول اون...باشم ناراحت بخاطرش بخوام که نکردم کاری من,مهندس اقای ببینید-

 دیگه نفر یه فکر به بهتره هم شما...نکردم کارو این من اما...بشه باورتون شاید تا میخورم قسم خدابیامرزم مامان

 ..باشید

 به باز که رفتم قدم چند و گرفتم ازش رومو...بزنم بهش رو حرفا این نداشت انتظارشو کنم فکر...بود کرده تعجب کامال

 اومد حرف

 بری نمیدم اجازه من اما-

 :گفتم و طرفش به برگشتم عصبانیت با

 بشی مانعم نمیتونی هم شما...میرم من اما-

 شدم سینه به سینه خانم اکرم با که بودم نرسیده ها پله به

 مادر؟ کجا-

 :گفتم بغض با

 میرم دارم-

 دارم حرف باهات من اینجا کجا؟بیا-

 ...زدم مهندس به حرفامو ی همه-

 برو خواستی اگه بعد بشنو حرفامو بیا..باال اومدم درد پا این با که باش پیرزن من فکر به حداقعل مادر-

 خانم اکرم بعد کمی..اتاقم توی رفتم و کردم شهروز به کوتاهی نگاه...بندازم زمین رو بیچاره پیرزن روی نمیتونستم

 پیشم نشست و اومد

 ...بوده خودش از اشتباه...گفت برام چیزو همه اقا-

 چی؟ یعنی-

 ...کرده پیدا خودش اتاق توی هاشو پول-
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 نمیشم متوجه من-

 کرده شک اشتباهی تو به و نبوده حواسش یعنی-

 دارم غروز...ادمم من؟منم تقصیر میندازه شد هرچی که کردم گناهی چه من اخه خانم اکرم-

 شد جمع چشمش توی اشک و کشید سرم به دستی

 ناراحته خودش اقا...نکن ناراحت خودتو..مادر میدونم-

 ...نمیمونم اینجا دیگه من ولی-

 بری؟ میخوای کجا پس-

 اینجا از غیر به هرکجا...نمیدونم-

 ناال تا که منی...دیوار به بود داده تکیه و اتاق توی بود اومده شهروز..باال بگیرم سرمو شد باعث خانم اکرم سکوت

 پایین انداختم سرمو و نشستم صاف دیدنش با کردم می شکایت ازش داشتم

 کنم حاضر رو غذا میرم من-

 ...کردم نگاهش دوباره و چرخوندم چشم...رفت و زد لبخندی ولی نذاره تنهام خواستم ازش نگاهم با

 داشتین؟ کاری-

 اره-

 بفرمایید خوب-

 :گفت و کرد موهاش توی دستی

 ...بود من از اشتباه-

 همین؟-

 کنم؟ خواهی عذر و بزنم زانو داری انتظار-

 زدی تهمت من به شما...که واقعا-

 پنجره کنار رفتم و شدم بلند

 داشتم حق جورایی یه خوب...کردم شک فقط-

 زدم زل صورتش توی صاف و برگشتم
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 دارین تشریف خودخواه خیلی-

 :گفت و زد پوزخندی

 کنی کار برام باشی اینجا موظفی که فعال...کن فکر داری دوست هرجور-

 اجازه با...میمونم نکنید فکر هم درصد یک حتی-

 قاپید دستمو که میرفتم داشتم و دستم گرفتم دوباره ساکمو

 زدم زل چشماش بتوی

 کن ولم-

 ...میمونی اینجا تو-

 :گفتم بدجنسی با

 نمونم؟ اگه و-

 میکنم جلوگیری رفتنت از ای دیگه جور-

 کردم ازاد دستش توی از دستمو و ترسیدم...میداد معنی هزارتا حرفش

 برم؟ ازاینجا ندارید دوست چیه؟چرا منظورتون-

 :گفت و برگشت قبلش اما در سمت رفت و کشید عمیقی نفس

 برگرد و کن عوض لباساتو زود...گذاشتمشون کجا بودم کرده فراموش خودم..شده پیدا ها پول..دلیل یک و هزار به-

 سرکارت

 و پوشیدم رو فرمم لباس...نفهمیدم موندم برای دلیلشو کردم فکر حرفاش به هرچقدر...بست سرش پشت درو و رفت

 ..پایین رفتم مشوش فکری با

 خانم اکرم پیش رفتم اعتنا بی و پایین انداختم سرمو...شدم رو به رو سعید خوشحال ی چهره با ورودم محض به

 سالم-

 ...دخترم ماهت روی به سالم-

 :گفتم و پاشیدم روش رو لبخندی

 بدم؟ انجام هست کاری..ممنون-
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 بگم بهت بیا..مادر اره-

 ینهس به سینه که داخل اومدم کوفته و خسته شدنش تموم از بعد....بود شده سپرده بهم که بودم کاری مشغول ظهر تا

 شدم شهروز ی

 ..ببخشید وای-

 :گفت اخمو ای چهره با و عقب رفت کمی

 گفتی؟ شایان به چیزی تو-

 :گفتم و باال گرفتم بود پایین کمی که سرمو تعجب با

 کیه؟ شایان-

 :گفت باشه اومده یادش چیزی اینکه مثل و داد تکان سرشو

 شد مزاحمت مهمونی توی که همون-

 گرفتم خودم به متفکری حالت...میگه رو کی اومد یادم تازه

 چطور؟..نه-

 میاد؟ خوشت ازش-

 زده؟ شما به کی رو حرفا این گفته؟اصال کی..بله؟نخیر-

 :گفت لبی زیر و اورد در جیبش توی از موبایلشو

 میکنم درستش-

 ....گذاشت تنها واجور و جور فکرهای از دنیایی با منو و رفت حرف این گفتن از بعد

 فتهر هم سعید و رحیم مش و برمیگرده کی نبود معلوم و بیرون بود رفته شهروز..نبود خونه خانم اکرم جز به کس هیچ

 ....کارواش ببرن رو شهروز ماشین بودن

 تمنشس و کشیدم عمیقی نفس..گرفتم ای تازه جون درختا و ها گل دیدن با...باغ توی رفتم و کردم استفاده فرصت از

 و کردم جدا اش شاخه از رو گل یک...داشتم دوست رو حس این...نشست لبم روی لبخندی ناخداگاه....ها علف روی

 ....گوشم کنار گذاشتم

 کرد می صدام داشت که اومد خانم اکرم صدای بعد یکم

 جان؟ رها کجایی-
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 :زدم داد

 دارین؟ کاری...اینجام من-

 باهام؟ نداری کاری..حموم برم میخوام..مادر اره-

 ..نه-

 کن خبرم اومد اقا-

 چشم-

 :گفتم خودم با لبی زیر...کردم نگاه ها گل به و زمین روی نشستم دوباره...نیومد صدایی دیگه

 ...بودی زنده کاش مامان-

 سرمو بشه تبدیل یقین به حدسم اینکه برای...شنیدم رو شهروز صدای کردم حس که بود گذشته چقدر نمیدونم

 کردم سالم و شدم بلند..خودشه..بله دیدم و باال گرفتم

 میکنی؟ کار چی اینجا تو-

 یع..همینطوری..اومدم...مــــم-

 شده؟ چیزی-

 چطور؟-

 :گفتم و کردم مکث کمی

 اجازه با..برم من..هیچی...اخه-

 بود نزدیکی همون که درختی ی تنه به چسبوندم و گرفت دستمو ناگهانی حرکت یه طی

 کردی؟ غلطی چه تو-

 کنید ولم...اقا کاریه چه این-

 کردی؟ غلطی چه پرسیدم-

 نمیشم متوجه...من-

 میدم نشونت االن-

 هوا رفت دادم که داد پیچ دستمو جوری
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 اخ..دستم مهندس...وایییی...اخ-

 هان؟.باشه گرم خودت کار به سرت اینجا نگفتم بهت مگه...نزن حرف-

 :گفتم خشونت با ولی مردم می درد از داشتم که حالی در

 کردم؟ کار چی مگه-

 میزنه؟ حرف بهت راجع اینطوری که گفتی شایان به چی تو-

 گفته؟ چی مگه-

 فهمیدی؟...بدن جواب سوال با سوالمو میاد بدم که اینه دارم که بدی عادت یه من ببین-

 بله-

 بده سوالمو جواب حاال خوب-

 نگفتم ایشون به چیزی من-

 نگو دروغ..چرا-

 میگم راست بخدا-

 کرد کم دستم روی فشارش از کمی

 عوضی؟ اون میگه چی پس-

 هچ نمیدونستم...بود زده زل بهم فقط بگه چیزی اینکه جای به اونم...ندارم خبر چیزی از یعنی که دادم تکان سرمو

 :تمگف و شدم خیره بهش التماس با....گوشم تو نزنه که گرفته خودشو جلوی بود معلوم...کرده داغونش همه این چیزی

 کنی؟ ول دستمو میشه-

 ...دادم ماساژ و گرفتم دستمو و کردم دور ازش کمی خودمو...عقب نرفت ولی کرد ول دستمو

 فهمیدی؟.نمیای تو داشتم مهمونی هروقت بعد به این از-

 چرا؟-

 دلیل یک و هزار به-

 :گفت لبی زیر بعد

 پاکم چشم دوستای بخاطر-
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 :گفت بشم رد کنارش از خواستم که همین و دادم قورت دهنمو آب..نبود جایز موندنم دیگه

 کجا؟-

 :گفتم ارومی صدای با برگردم اینکه بدون

 خونه توی میرم-

 برگرد-

 موندم جا همون و ندادم گوش حرفش به

 برگرد میگم-

 میرفت آبروم وقت اون بیاد و بفهمه خانم اکرم ترسیدم...بود تر باال معمول حد از صداش

 بله-

 صورتم توی زد زل و کشید عمیقی نفس

 فهمیدی؟..اتاقت توی میمونی...بشی افتابی نداری حق اومدن دوستام وقتی-

 کرده فکر...بزنه بهم میخواد که حرفی هر میدادم اجازه نباید...کرد می زیادتر گلیمش از پاهاشو داشت زیادی دیگه

 ...بکنه خواست هرکاری میتونه نیست سرم باالی بزرگتری کسی چون

 :گفتم تندی لحن با و طرفش به برداشتم قدم یک

 ..میخوره بهم دستت باشه اخرت ی دفعه هم شما-

 ...بود کرده خوردم کافی ی اندازه به...افتادم راه خونه طرف به و برگردوندم متعجبش ی قیافه از رومو و گفتم اینو

 طرفی از...بود عجیب خیلی برام کارهاش و شهروز برخورد....شد جاری اشکام و کردم ولو تخت روی خودمو

 ...شده حقم در که هایی احترامی بی این با بمونم یا برم که نمیدونستم

 با وتکلیفم باید...نداره فایده اینطوری نه...تخت روی نشستم و کردم پاک,بود کرده خوش جا ام گونه روی که رو اشکی

 ...بده انجام میخواد دلش هرکاری میذاشتم نباید...کردم می روشن شهروز

 کردم برخورد خانم اکرم به راه وسطای...بیرون رفتم در از و کردم مرتب صورتمشالمو شستن از بعد

 سالم-

 عجله؟ این با کجا..جان رها سالم-
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 هستن؟ باال اقا-

 داری؟ کارش اره-

 ببخشید...اره-

 کرد صدام که بودم نذاشته جلو به قدمی

 کن صبر-

 :گفتم و برگشتم

 بله-

 :گفت نگرانی حالت با

 بری؟ بعدا میشه-

 چرا؟-

 بزنم حرف باهاش نداشتم جرات..عصبانیه خیلی-

 بزنم حرف باهاش حتما کنم؟باید کار چی من خوب-

 ولی-

 ببخشید-

 تظرمن و زدم در به اروم ی ضربه چند...ایستادم اتاقش در پشت مستقیم و باال رفتم ها پله از خانم اکرم به توجه بدون

 شدم

 نمیخوام؟ چیزی نگفتم مگه خانم اکرم-

 کردم صاف گلومو

 لحظه؟ یه بیاین میشه..رها منم-

 و نشدم تسلیم اما...بیرون نیومد ولی گذشت ای دقیقه چند...شدم منتظر و دیوار به دادم تکیه...سکوت و سکوت

 زدم درو دوباره

 دارم واجبی بیاین؟کار لحظه چند میشه مهندس اقای-

 شدم مواجه ارومش ظاهر به ی چهره با و شد باز در حرفم شدن تموم محض به
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 میشنوم-

 دارید؟ من با مشکلی شما که بدونم..بدونم میخوام...مــــم-

 باال رفت تعجب عالمت به ابروهاش

 مگه؟ چطور..نه-

 چی حرفا اون پس...اخه..اخه-

 :گفت و زد پوزخندی..بدم ادامه حرفمو نذاشت

 حرف باهام بهش راجع هم دیگه...گرفتم جلوشو ولی کنه غلطی یه میخواسته دوستم...دخترجون ببین-

 فهمیدی؟..نزن

 گفته چی بدونم میخوام-

 :گفت و زد امیزی شیطنت پوزخند

 باشه سنت مناسب حرفش کنم نمی فکر-

 گوشش توی میزدم یکی داشتم ای چاره اگه که شدم عصبانی جوری...اوردم جوش واقعی معنای به

 میزنید؟ حرف اینطوری من با حقی چه به شما..شما-

 زدم؟ حرف چطوری مگه-

 ..هستین گستاخ خیلی...شما-

 کرد کوتاهی ی خنده

 دارم کار کلی جون بچه برو-

 ایسته به سرجاش شدم باعث حرفم با ولی بره که کرد گرد عقب

 میکنه؟ کار چی شما خانوادگی البوم توی من مادر عکس-

 طرفم به برگشت اومده در حدقه از چشمایی با بعد ولی کرد مکث کمی

 گفتی؟ چی تو...تو-

 :گفتم دوباره نداشتم سراغ خودم از که جراتی با-

 باشه؟ شما البوم توی باید چرا من مادر عکس بدونم میخوام-
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 قرمز کم کم اما بود اروم اش قیافه...جلو اومد قدم یه شهروز...بگیرم سوالمو جواب تا ایستادم سینه به دست بعد

 ...نمیتونست ولی بگه چیزی میخواست و میداد تکان لبشو...شد

 ...عقب بردم سرمو یکم و ترسیدم...نداشت فاصله بیشتر باهام دیگه قدم یه...ایستاد

 عکسام؟ البوم سراغ رفتی تو..تو-

 :گفتم لکنت با

 خورد چشمم..فقط...نه-

 گیره می اتیش االن کردم می فکر که جوری...بود رسیده عصبانیت مرز به دیگه

 اره؟ خورد چشمت که-

 همین..شدم کنجکاو...فقط..نداشتم منظوری بخدا-

 ...بود شده حبس ام سینه توی نفس....دیوار به خوردم یهو و عقب رفتم قدم چند

 کردم اشتباهی کار میدونم...ببخشید-

 میده معنی چه مردم زندگی توی کشیدن سرک و کردن فضولی میدم نشونت االن-

 شد مانعش رحیم مش صدای ولی بزنه که باال گرفت دستشو

 پسرم؟ کنی می کار چی-

 :گفت و پایین اوردش بود مشت هوا توی که دستش..کرد بهش نگاه یه رحیم مش صدای شنیدن با شهروز

 میکنم ادب ایشونو دارم-

 زد زل بهم نگرانی با و کنارم اومد رحیم مش

 خوبه؟ حالت جان بابا-

 اره یعنی که دادم تکان سرمو بغض با

 :گفت شهروز به رو بعد

 کرده؟ کار چی پسرم؟مگه کاریه چه این-

 کشیده سرک وسایلم توی-

 پسرم بعیده تو از...کنی بلند روش دست نباید بوده هرچی حاال خوب-
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 ...ستون به داد تکیه و عقب برداشت قدم یه بود عصبانی که طور همون شهروز

 :گفت خودش با لبی زیر

 برام نمونده اعصاب-

 مه بودم عصبانی هم...نبودم زدن حرف به قادر اصال...پایین برم گفت بهم و انداخت نگاهی بهم دلسوزی با رحیم مش

 رفح باهاش داشت که شنیدم رو رحیم مش صدای اما پایین رفتم اهسته و کردم شهروز به کوتاه نگاه یه...میترسیدم

 میزد

 چیزی که دادم اطمینان بهش لبخندم با..کرد قطع حرفاشو دیدنم محض به و میزد حرف تلفن یا داشت خانم اکرم

 کنارم اومد و شد بلند....کرد قطع سریع و نشد قانع اما نشده

 پریده؟ رنگت شده؟چرا چی-

 ...هیچی-

 مادر بگو..شده چیزی که میزنه داد چشمات-

 شد حرفم اقا با یکم..یکم-

 گفت؟ بهت چیزی-

 :گفتم و گرفتم دستشو

 همین..کرد دعوام فقط نه...نباشید نگران-

 ...میشی ناراحت بدتر میگه بهت چیزی یه عصبانیه پیشش نرو گفتم همین؟بهت-

 میدادم گوش حرفتون به باید ببخشید-

 ببینم کن تعریف بشین بیا

 نگاهمون دقیق خانم اکرم و من دیدن با...تو اومد در از سعید زدن حرف به کنم شروع خواستم که همین و نشستیم

 :گفت و کرد

 شده؟ چیزی-

 :داد جواب خانم اکرم

 برس کارت به برو..جان سعید نه-

 ناراحته رها که میرسه نظر به ولی-
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 :گفت بهش جدیت با خانم اکرم

 بزنیم حرف میخوایم برو بعدشم..خانم رها و نه رها-

 اتاقش توی رفت و داد تکان سری..گرفت اش خنده خانم اکرم زدن حرف لحن از سعید

 مادر بگو خوب-

 ..شد شاکی و البومش سراغ رفتم فهمیده اقا راستش..خوب-

 گفت؟ چی بعدش جدی؟خوب-

 نذاشت و رسید راه از رحیم مش که بزنه میخواست..میخواست و کردم می کارو این نباید گفت-

 :گفت نگرانی با و دستش پشت زد یکی خانم اکرم

 کنه؟ بلند روت دست میخواست..سرم به خاک اوا-

 دادم تکان سرمو ناراحتی با

 شد اینطوری ماجراها اون از بعد از البته...بودمش ندیده عصبانی قدر این وقت هیچ..بعیده اقا از-

 کردم بلند سرمو کنجکاوی با

 ماجراها؟ کدوم-

 بشه دردسر برام و برسه گوشش به بعد بگم برات میترسم-

 بگین ترخدا..نفهمه کسی میدم قول نه-

 باشه؟ تر مناسب فرصت یه سر بزار-

 خوبیه فرصت االن-

 وقت اون نبود خونه وقتی..هست اقا االن...مادر نه-

 ورچیدم لب

 ها دادین قول...باشه-

 ...خوب خیله-
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 که بود عجیب خودمم برای...کردم می فکر زندیگم و خودم به داشتم و بودم ایستاده اتاقم پنجره جلوی..بود شده شب

 ودب مادرم عکس به بستگی چیز همه شاید...میشد رفتنم مانع نیرویی یه بازم شهروز طرف از تحقیر همه این وجود با

 ...بودم دیده البومش توی که

 به رو ربطش اصال...کرد تعجب طوری اون مادرم عکس دیدن با شهروز که کردم فکر روزی اون به و کشیدم اهی

 ...فهمیدم نمی شهروز ی خانواده

 :گفتم اهسته و در پشت رفتم اروم...بود بامداد 8 دقیقا...کردم نگاه ساعت به و اومدم خودم به در صدای با

 کیه؟-

 سعید منم-

 باال بردم تعجب حالت به ابروهامو

 میکنی؟ کار چی اینجا شما-

 کنید؟ باز درو میشه-

 دارین کار چی بگین لطفا....خیر نه-

 بپرسم ازتون سوالی یه میخوام-

 رفتم و کردم باز اروم درو...سرم روی انداختم و اوردم روسریمو تخت روی از...بگه میخواد چی بدونم شدم کنجکاو

 بود ایستاده در جلوی نگران ای چهره با سعید.عقب

 دارین؟ کاری-

 ...بپرسم میخواستم...یعنی..بله-

 نداشت قصد ظاهرا اما بزنه حرفشو تا شدم منتظر..نه یا بزنه حرفشو که بود دل دو

 نه؟ یا شده چی میگین-

 نبودین؟ خواب-

 بپرسید؟ اینو که اومدین-

 کرد؟ بلند روت دست دیروز اقا...خوب...نه-

 کرد؟ می هم فرقی براش مگه...خوردم جا سوالش از

 بدم؟ جوابتونو باید چرا..ببخشید-
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 ...چون..چون-

 بده جواب تا بهش بودم خیره

 اجازه با...میرم من.ببخشید-

 ...بستم درو و تو اومدم و باال انداختم هامو شونه...حرفاش از نیاوردم در سر اصال...رفت و گفت اینو

 بگه؟ میخواست چی یعنی-

 تخت روی کشیدم دراز و اوردم در روسریمو

 ها میشه چیزیش یه اومده وقتی از هم سعید این-

 شدم هم موفق که بخوابم کردم سعی کردن فکر جای به و کردم ای خنده

 میرفتم زود باید و داشتم مهمی امتحان امروز...سرجام نشستم سیخ و کردم باز چشم گوشیم آالرم صدای با

 ....بیرون رفتم و پوشیدم لباس تند تند...مدرسه

 جان رها خیر به صبح-

 دادم رو خانم اکرم جواب و کردم جا به جا ام شونه روی کیفمو

 اومد؟ سرویسم..خیر به هم شما صبح..سالم-

 نمیاد..مادر نه-

 چی؟ یعنی-

 دنبالت بیاد نمیتونه شده مریض موالیی اقای گفت و زد زنگ خانمش یعنی-

 کنم؟ کار چی حاال چرا؟وای-

 ام چونه زیر گذاشتم دستمو و آشپزخونه صندلی روی نشستم رفتم ناراحتی با

 برسونتت میگم سعید به االن نباش ناراحت-

 دادم نشون واکنش سریع سعید اسم شنیدن با

 خداحافظ...میرم خودم ندین زحمت ایشونو..نه نه-

 شدم متوقف آشپزخونه در جلوی سعید دیدن با ولی برم که شدم بلند

 سالم-
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 اومده؟ پیش مشکلی...خانم رها سالم-

 داد جواب خانم اکرم من جای به

 برسونش برو...بیاد نمیتونه سرویسش..اره-

 میام االن حیاط توی برو...چشم به ای-

 اقای طرف اون از,شده خودمونی االن میزد حرف باهام محترمانه خیلی دیشب تا خبره؟سعید چه اینجا امروز خدایا

 باشه؟ سعید ی کاسه نیم زیر ای کاسه نکنه...مریضه موالیی

 ایستادی؟ چرا مادر دیگه برو-

 و کردم پوفی...برم سعید با اینکه جز نداشتم ای چاره انگار...حیاط توی رفتم و کردم خداحافظی خانم اکرم از

 کردم بلند سرمو سریع شهروز صدای با اما شدم منتظرش

 هنوز؟ نرفتی چرا تو-

 سالم..س-

 هنوز؟ نرفتی چرا پرسیدم..علیک-

 میده جوابمو اینطوری خوردم باباشو ارث انگار صبحی اول

 دنبالم بیاد نتونست که شد این..شده مریض موالیی اقای...هیچی-

 برو خودت خوب..اهان-

 ...ولی برم میخواستم-

 اقا میرسونمش من-

 کرد نگاهش اخم با و طرفش به برگشت سعید دیدن با شهروز

 کجا؟ بری باید صبح نگفتم بهت دیشب مگه-

 میرم رها رسوندن از بعد ولی چرا-

 میرسونمش خودم برو تو...نکرده الزم-

 هکرد اخم شدت به دیدم که چیه العملش عکس ببینم کردم سعید به نگاه یه....زدم لبخند ناخداگاه شهروز حرف از

 اقا چشم-
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 دیگه برو-

 چشم-

 :گفت و بهم کرد رو شهروز,سعید رفتن از بعد

 بشین برو-

 تگذاش کیفشو و نشست اومد خودشم بعد یکم...جلو صندلی نشستم زود منم و زد بلندشو شاسی ماشین دزدگیر

 ....افتاد راه حرف بدون و کرد روشن ماشینو. عقب صندلی

 لیخی اما...کردم نگاه روم به رو به و برگردوندم سرمو دوباره...کرده اخم دیدم و کردم بهش نگاهی نیم گذشت که یکم

 برگردوندم سرمو دوباره صداش با زود

 بدونی؟ میخوای چی-

 چی؟-

 بدونی میخوای چی گفتم-

 چیه؟ منظورتون-

 میکنه؟ کار چی البومم توی مادرت عکس بدونی کنجکاوی چرا-

 :گفتم و دادم تکان سرمو دفعه چند

 کردین؟ انکار چرا...زدم حدس درست پس-

 بزنم حرفی خواستم نمی نشدم مطمئن تا فقط...نکردم انکار من-

 :گفتم پته تته با

 من مادر..پس-

 کرد قطع حرفمو

 میگم برات چیزو همه مناسب فرصت یه سر...نیست کنی می فکر که چیزی اون-

 بدونم میخوام االن من ولی-

 :گفت و طرفم به برگشت عصبانیت با

 امادگیشو تو نه دارم وقتشو من نه...نه االن-
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 بدیه؟ چیز مگه-

 نه-

 چی؟ پس-

 کنه حفظ رو آرامشش کرد سعی و کشید عمیقی نفس

 نپرسی؟ سوال قدر این میشه-

 می سوال زیادی نباید و بود اون با حق شاید...کردم سکوت و شیشه طرف به برگردوندم سرمو ناراحتی با

 دنبالم میاد خودش نگفت اصال برگشت موقع اما....رفت زود و کرد خداحافظی مدرسه به رسوندم از بعد شهروز...کردم

 ...برگردم خودم یا

 مدرسه در از و کردم جا به جا ام شونه روی کیفمو...دادم خوب زیاد فکری ی مشغله وجود با رو امتحانم خداروشکر

 ...بیرون اومدم

 کن صبر لحظه یه رها-

 :گفت و کرد تازه نفسی رسید وقتی..طرفم به میاد داره عجله با و زنان نفس نفس نرگس دیدم و برگردوندم سرمو

 ...میشه...میشه-

 کردم ای خنده

 بزن حرف وقت اون سرجاش بیاد نفست بزار-

 بخونیم؟ درس پیشت بیام فردا....میشه..میگم...خوبم-

 اخه فردا؟ولی-

 ...نگیرم رو وقتت زیاد میدم قول-

 نداری مشکلی ریاضی که چرا؟تو-

 یچ نمیدونم بودم غایب داده درس معلم که اخرو ی جلسه...کن قبول نرگس جان...کنم تمرین بیشتر میخوام ولی اره-

 چیه به

 مشکلی اصال بود خودمون ی خونه اگه.نه یا میده اجازه شهروز دونستم نمی ولی بخونیم درس هم با بیاد بود خدام از

 :گفتم لبخندی با بعد و فکر توی رفتم یکم....نداشتم

 میدم بهت خبرشو...باشه-
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 کرد بوسه غرق صورتمو

 کن خبرم شب تا پس...ممنون..برم قربونت الهی-

 حتما باشه-

 مسرجا شهروز ماشین دیدن با ولی اتوبوس ایستگاه طرف برم که افتادم راه کردم خداحافظی نرگس از اینکه از بعد

 ماشین تو بشینم کرد اشاره اما شیشه به زدم و ماشینش طرف رفتم اهسته...شدم متوقف

 دیگه ایستادی؟بشین چرا-

 میدادم رو تکشون تک جواب باید فردا از...میکنن نگاهم تعجب با دارن ها بچه ی همه دیدم و کردم عقبم به نگاه یه

 :گفتم نگران ای چهره با..برگردونم سرمو دوباره.....کرد سوارت بود کی اقا اون که

 اینجا؟ اومدین چرا-

 چیه؟ منظورت-

 بکشی زحمت شما نبود نیازی میومدم خودم-

 بشین نشو لوس-

 کرد پر رو ماشین فضای خارجی مالیم اهنگ و کرد روشن رو ظبط...افتاد راه زود اونم و نشستم

 کنه باز روت از درو نبود خونه کسی چون دنبالت اومدم-

 رفتن؟ کجا رحیم مش و خانم اکرم...پس-

 شهرشون رفتن سعید با-

 :گفتم ترس با و دادم قورت دهنمو آب

 االن؟ برم کجا من..من-

 گرفت دستی یه رو فرمون و زد پوزخندی

 میترسی؟ چیه-

 سرجام نشستم صاف.....کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی

 گفته؟ کی...نه نه-

 خندید آروم خیلی
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 مشخصه-

 برمیگردن؟ کی خوب-

 صبح فردا-

 حمید؟ پیش ببرید منو میشه..میشه...اهان-

 داد نشون العمل عکس سریع حرفم شنیدن با

 ..چیـــــی؟عمرا-

 شما خونه نمیام من ولی-

 بیارم سرت بالیی میترسی چرا؟نکنه-

 نیست هم بعید-

 .....سمتم برگشت عصبانیت با و داشت نگه خیابون کنار رو ماشین

 فهمیدی؟ باش زدنت حرف مواظب,دخترجون ببین-

 :گفتم کنم حفظ رو خودم خونسردی کردم می سعی که حالی در

 ببخشید..نداشتم منظوری من-

 تداش نگه در جلوی..خودش ی خونه میریم داریم فهمیدم پیچید خیابون توی وقتی....افتاد راه دوباره و نگفت چیزی

 سمتم گرفت و دراورد جیبش توی از کلیدهاشو و

 کن باز درو برو-

 اینجا؟ اوردین منو چرا-

 کن باز درو برو بگیر.....استغفرا...داداش اون پیش ببرمت میخواستی پس-

 اینجا نمیمونم رحیم مش و خانم اکرم بدون من ولی-

 کیفمو...شد پیاده داخل اورد ماشینو اینکه از بعد...کردم باز درو رفتم و شدم پیاده...گرفتم ازش رو کلیدها و گفتم اینو

 ایستادم سرجام حرفش با که برم خواستم و ام شونه روی گذاشتم

 میکنیم کاری یه...خوب خیله-

 :گفتم تعجب با و برگشتم
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 کار؟ چی-

 چطوره؟..خوابم می اونجا هم شب و شرکت میرم من-

 ندیدم تمسخر از اثری اما شدم دقیق صورتش توی یکم...میکنه ام مسخره یا میگه جدی داره دونستم نمی

 نمیشه که اینطوری ولی-

 که؟ ترسی نمی..کن قفل رو درها ی همه هم شب..کلیدها تمامی اینم بیا...میشه چرا-

 ..گرفتم ازش رو کلیدها و جلو بردم دستمو

 ...ولی نمیترسم نه-

 فعال..بزن زنگ بهم داشتی کاری...نیار بهونه دیگه-

 کردم صداش که ماشینش طرف به بره خواست و شد رد کنارم از

 مهندس؟-

 کرد نگاه بهم مهربون تقریبا ای قیافه با و برگشت

 بله؟-

 خوب منو که میدین؟شما بهش رو خونتون کلیدهای که دارید اعتماد قدر اون دختر یه به چرا بپرسم میشه-

 براتون نمونده هیچی دیدین اومیدن فردا شاید..نمیشناسید

 کی و زد لبخندی...چیه العملش عکس ببینم تا بهش شدم دقیق جانب به حق ای قیافه با حرفام شدن تموم از بعد

 جلو اومد قدم

 ...کنی نمی کاری همچین تو-

 معلوم؟ کجا از-

 مادری همون دختر تو چون-

 بود؟ چی حرف این از منظورش...شد گرد تنیس توپ مثل چشمام

 خداحافظ...بزن زنگ داشتی کاری-

 اما-

 ...شد ماشینش سوار و داد تکان هوا توی دستشو
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 از پاهامو...نبود درست...بیرون مینداختمش خونه از نباید که بود این کردم می فکر که چیزی تنها به لحظه اون توی

 از چون شد کتوجه کنم فکر....دارم کارش ببینه تا دادم تکان هوا توی دستمو...ماشین دنبال دویدم و کندم زمین

 بهش گرفتم دستمو ماشین کنار رفتم زنان نفس نفس...ایستاد حرکت

 شنیدم هاشو قدم صدای و شد پیاده ماشین از که نکشید طولی

 داری؟ کاری-

 کردم نگاه متعجبش ی چهره به و کردم بلند سرمو

 جا؟ همین بمونید میشه..اره-

 چرا؟-

 بیرون بندازم رو شما نباید من...خودتونه ی خونه اینجا چون-

 ..ولی-

 دادم ادامه حرفمو عمیق نفس یه با و ایستادم صاف

 بشید اواره اینجوری نیست درست..دادین کار..دادین پناه من به شما-

 :گفت و داد تکیه ماشینش به

 میمونم..باشه..کنی می اصرار که حاال...برم میخواستم خودت راحتی بخاطر من ولی-

 در که کلیدهایی با و نشدم منتظرش دیگه....کرد حرکت پارکینگ طرف به و زد دور و شد ماشینش سوار دوباره

 تا پذیرایی مسیر...شهرستان رفتن اینا خانم اکرم چرا بودم نپرسیده ازش هنوز...تو رفتم و کردم باز درو بود اختیارم

 شدم متوقف سرجام فشحر با اتاقم تو برم اینکه از قبل اما کردم طی اتاقمو

 لطفا...بیار برام قهوه لیوان یه دادی انجام کاراتو اینکه از بعد-

 ضعو مشغول زود خیلی و کشیدم عمیقی نفس....تو اومدم و گفتم*چشمی* لب زیر بندازم نگاهی بهش اینکه بدون

 ...شدم لباسام کردن

 دنکر درست از بعد و آشپزخونه توی رفتم...میشدم نزدیکش زیاد نباید و بودیم تنها خونه یه توی شهروز و من االن

 ...زدم درو و استادم اتاقش در پشت....باال رفتم هه پله از و سینی توی گذاشتم اونو قهوه

 میام االن کن صبر-
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 ردک اشاره دستش با...بود کرده عوض لباساشو بیرون اومد وقتی...اتاقش توی بره کسی نمیده اجازه چرا فهمیدم نمی

 با ماا نه یا داره الزم ای دیگه چیز ببینم تا ایستادم ای گوشه..دادم انجام بود گفته که رو کاری..میز روی بزارم رو قهوه

 ....پایین اومدم و کردم کوتاهی تعظیم...برم میتونم کرد اشاره دستش

 متصمی نبود وقت زیاد چون...کنم درست نهار برای چیزی یه تا آشپزخونه توی رفتم سریع ساعت به کردن نگاه با

 ....شدم کار به دست زودی بنابراین...کنم درست ساده غذای یه گرفتم

 زود خیلی....اومدم وجد به عطرش از که بو و رنگ خوش ماکارونی یه..شد آماده و حاضر غذام بعد دقیقه سی حدود

 اتاقشو در ناچارا...ندیدمش باال سالن توی چرخوندم چشم هرچی...کنم صدا رو شهروز تا باال رفتم و کردم اماده میزو

 ....شدم منتظر و زدم

 میخوای؟ چی-

 ...حاضره نهار اقا ببخشید-

 میام االن-

 قرار صندلیش پشت و اومد همیشه مثل مرتب و شیک خیلی بعد یکم...شدم منتظرش و پایین اومدم دوباره

 کرد بلند سرشو و هم تو رفت اخماش ماکارونی دیدن محض به....گرفت

 چیه؟ این-

 دیگه ماکارونی...خوب-

 خورد هم به حالم ببرش بیا اه اه-

 :پرسیدم نگرانی با و نزدیکش رفتم

 ندارید؟ دوست-

 نگفته؟ بهت خانم اکرم مگه..نه-

 کنم می درست دیگه چیز یه میرم االن ببخشید..نه-

 نداشتم غذا به میل زیادم..نمیخواد-

 ردنک جمع به شروع کردم می غرغر لبی زیر که همینطور...نشست پذیرایی های مبل از یکی روی رفت و شد بلند بعد

 کردم میز

 ...نکرد خالی و خشک تشکر یه حداقعل..کشیدم زحمت همه این که بگو منو-
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 نتلویزیو داشت که کردم شهروز به نگاهی...شدم پشیمون لحظه یه که اتاقم توی برم خواستم شد تمام کارم وقتی

 :گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون...کردم حضور اعالم ای سرفه تک با و کنارش رفتم و برداشتم قدم اروم....میدید

 میخوای؟ چیزی-

 بپرسم؟ سوال یه میشه-

 اره-

 ....میخواین بودین گفته...مــــم-

 ...کنم تموم حرفمو نذاشت

 ...بگی میخوای چی میدونم-

 نشستم نزدیکش مبلی روی

 میشنوم..بگین...خوب-

 بگیری میتونی پدرم دیدن با سواالتو ی همه جواب-

 پدرتون؟-

 چرخوند طرفم به صورتشو کامال و کرد خاموش رو تلویزیون

 بیای میتونی هم تو..پیشش برم میخوام هفته اخر...اره-

 هستن؟ کجا ایشون...ولی-

 سالمندانه ی خانه پدرم-

 جدی؟-

 هست؟ هم ای دیگه سوال..اره-

 بدن؟ جواب هام سوال به باید ایشون چرا ولی جسارته-

 میبرم سر رو اش حوصله دارم که میموند این مثل

 میشی متوجه دیدیش وقتی...که گفتم-

 ..شدم بلند و دادم تکان تایید عالمت به سرمو میمردم فضولی از داشتم اینکه با

 ندارید؟ من با کاری فعال...باشه-
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 نه-

 بیدارم من..کنید صدام میخواستین چیزی...خیر به عصر-

 بردم پناه اتاقم به سریع منم و داد تکان سرشو

 از بعد شهروز...نبود ترس حس اون و داشتم عجیبی حس...بودم تنها سقف یک زیر شهروز با که بود شبی اولین

 های چراغ,بودم داده انجام کارامو ی همه چون منم...نکنم صداش داشتم که هرکاری گفت و باال رفت شام خوردن

 ....اتاقم توی اومدم و کردم خاموش رو اضافی

 یک و لباسامو کمد سر رفتم....بخوابم گرفتم تصمیم پی در پی های خمیازه شروع با خوندن درس ساعت دو از بعد

 سرم هنوز و زدم مسواک,تعویض از بعد...بیرون آوردم رو پوشیدم می خواب برای معموال که راحتی شلوار و تاپ دست

 قراریبر ی دگمه سریع شهروز ی شماره دیدن با...داشتم برش و شدم خیز نیم گوشیم صدای با بود ترسیده بالشت به

 زدم رو تماس

 بله؟-

 نبودی؟ خواب-

 شده؟ چیزی...نه-

 باشی جریان در گفتم...بیرون برم میخوام-

 شب؟ موقع االن؟این-

 نداری؟ کاری خوب...اره-

 برید؟ میخواین کجا-

 بدم؟ توضیح باید-

 برمیگردین کی بدونم باید من ولی برید میتونید خواستین هرجا شما-

 :داد جواب که نکشید طولی...میومد میکشید که عمیقی های نفس صدای اما کرد سکوت

 دارم کار سری یه شرکت برم باید-

 بدین؟ انجامش صبح فردا االن؟نمیشه-

 خیر به شب...میام کی و میرم کجا مربوطه خودم پرسی؟به می سوال قدر این چرا تو-
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 هب بود زده شبی نصف کنم فکر...کنارم میز روی گذاشتم و کردم جدا گوشم از تعجب با رو گوشی...شد قطع تماس و

 توی من با موندن تنها از بره؟شایدم میخواد این که بده انجام کاراشو تا شرکت میره شب موقع این کی اخه...سرش

 ....معذبه خونه

 تمرف اتاق از و پوشیدم شالمو و مانتو و شدم بلند....زد سرم به خیال و فکر جور هزار بیاد سالن در صدای که وقتی تا

 ...بیرون

 ماشینش طرف به میره داره دیدم و بیرون رفتم

 کنید صبر مهندس اقای-

 :گفت من از زودتر اما بهش رسوندم خودمو.....طرفم به برگشت صدام شنیدن با

 داری؟ کاری..بله-

 دارید؟ کلید خودتون یا کنم قفل رو درها رفتنتون از بعد...بله-

 باشم؟ نداشته کلید میخواستی منه خونه اینجا-

 پایین انداختم سرمو زده خجالت...دادم سوتی عجب وای

 خیر به شب...نبود حواسم ببخشید-

 شدم پشیمون حرفش با که برم میخواستم

 ...برمیگردم زودی من...کن قفل رو درها-

 زدم رنگی کم لبخند

 خداحافظ...چشم-

 .....شد ناپدید چشمام مقابل از زود خیلی و شد ماشینش سوار و داد تکان سرشو دادن جواب جای به

 به ی خونه یه توی االن اینکه حس...نبود خودم دست.....بخوابم تونستم نمی و بودم اتاق توی که میشد ساعتی یک

 روف عمیقی خواب به که نکشید طولی بخش آرامش قرص یه خوردن با بالخره....بخوابم نمیذاشت تنهام بزرگی این

 .....رفتم

 دیدم رو سعید و شد باز خودش در که کنم باز درو میخواستم و دراوردم رو کلیدها کیفم توی از

 خانم رها سالم-

 اومدین؟ کی شما..سالم-
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 نباشید خسته...بودین مدرسه شما...زود صبح-

 اومده؟ هم خانم اکرم...ممنون-

 بفرمایید..منتظرتونه اتفاقا..بله-

 دمکر باز درو وقتی....داشت ای دیگه دلیل یا بود اینجا به برگشتنش بخاطر نمیدونم..بود خوشحال خیلی اش چهره

 دیدم رو خانم اکرم

 سالااام-

 طرفم اومد و کرد باز رو آغوشش دیدنم با

 بود شده تنگ برات دلم چقدر که وای..عزیزم سالم-

 :گفتم گرفتیم جا هم آغوش توی وقتی

 رفتین؟ خبر بی چرا...همینطور منم-

 گرفت دستامو اونم و شدم جدا ازش

 کنم تعریف برات بشین بیا-

 :کردن تعریف به کرد شروع و آشپزخونه توی رفتیم هم با

 داد پسر یه بهش خدا و کرد زایمان سعید خواهر...شد یهویی ولی مادر ببخشید...میدادم خبر بهت باید میدونم-

 هم به کوبیدم دستامو خوشحالی با

 بود خوشحال سعید اقا همین بخاطر پس...جدی؟مبارکه-

 نگفت؟ بهت اقا...رفتم من که شد این پیشش نبود کسی چون...مادر اره-

 ...نگفت چیزی نه-

 عجیبه..ها بگه بهت بودم گفته بهش-

 گذشت؟ خوش ببینم کنید تعریف خوب...خانم اکرم کن ولش-

 ....شده متولد تازه ی بچه از کردن تعریف به کرد شروع اونم

************* 
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 از و داشتم هیجان خیلی...نبود دلم توی دل اصال...پدرش مالقات بریم شهروز با بود قرار که روزی..بود شنبه پنج امروز

 ......شد زده اتاق در که کردم می سفت روسریمو ی گره داشتم و بود ایستاده آینه روی به رو....ترسیدم می طرفی

 منتظرته بیرون مادر؟اقا ای اماده-

 میام االن برید شما...اره-

 مقد اروم داشت شهروز...حیاط توی رفتم و کردم خداحافظی خانم اکرم از...بیرون اومدم برداشتم کیفمو اینکه از بعد

 دید منو که میزد

 کردی دیر چقدر-

 ..داشتم کار یکم..ببخشید-

 ویت از گوشیشو ببخشیدی با...خورد زنگ گوشیش که بیفته راه خواست می نشستیم ماشین توی هردومون وقتی

 :داد جواب و دراورد کتش جیب

 خدانگهدار.....چشم بله...چشم...اونجا میام دارم...میدونم...ممنون سالم...بله-

 :گفتم و رفت در دهنم از ناخداگاه

 بود؟ کی-

 انداخت بهم شیطونی نگاه و کرد تعجب

 منتظرمه بابا گفت می..پدرم پرستار-

 دیگه بیفتین راه زودتر پس خوب-

 ها داری عجله خیلی-

 باهاشون دارم حرف خوب..اره-

 تا بودیم راه توی ساعتی یک حدود....افتاد راه و کرد روشن ماشینو بعد و کرد ای اندرسفیه عاقل نگاه یه

 شهروز اینجا همه که زدم می حدس....تو رفتیم و کرد باز رو دیدنش محض به نگهبان و زد رو بوق شهروز...رسیدیم

 :گفت و کرد متوقف رو ماشین...بشناسن

 شو پیاده-

 شهروز به پرسنل ی همه میرفتیم که قدمی هر....افتادیم راه اصلی ساختمان طرف به و شدیم پیاده همزمان هردو

 جوری و کردم نزدیک بهش یکم خودمو..میداد جوابشونو سرش دادن تکان با و مغرورانه خیلی اونم...کردن می سالم

 :گفتم بشنوه خودش فقط که
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 میشناسن رو شما همه اینجا اینکه مثل-

 انداخت بهم نگاهی نیم

 میرم و میام زیاد چون..اره-

 ...باشه پدرش اتاق میزدم حدس...کرد توقف دری مقابل

 جاست؟ همین-

 بمونی؟ منتظر لحظه چند میشه...تو میرم من اول..اره-

 نیست مشکلی بله-

 سر ام حوصله داشت دیگه....بود کرده فراموش منو کنم فکر اما داخل بود رفته که میشد ای دقیقه بیست

 بیرون اومد شهروز که بزنم درو خواستم و گرفتم دیوار از رو ام تکیه..میرفت

 ...منتظرته پدر..شد دیر یکم ببخشید-

 ممنون باشه-

 گرفت جلومو اما برم که افتادم راه

 بکنم؟ خواهشی یه میشه-

 بفرمایید بله-

 نیست خوب حالش..کنه تعریف برات خودش بگم؟بزار چطور..یعنی...نکن سوال ازش زیاد-

 زدم مهربونی لبخند

 اجازه با...باشه راحت خیالتون شما..چشم-

 خورد بهش پدرش به چشمم وقتی...اومد سرم پشت که شنیدم هم رو شهروز های قدم صدای اما تو رفتم دفعه این

 رو اش چهره تونستم نمی و بود بهم پشتش هنوز اما....هیکل و قد نظر از خصوصا...شدم شهروز با شباهتش متوجه

 :گفتم و جلو رفتم قدم چند.....ببینم

 سالم-

 وردا دستشو....فهمید نگاهش از میشد اینو و بود قرار بی....تر نزدیک اومد اونم....لرزید هاش لب دید منو تا و برگشت

 کرد دخالت شهروز که بودم حرکتش مبهوت و مات..کنه لمس صورتمو خواست و نزدیک

 ...باشید اروم بابا-
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 ...کنم کار چی باید دونستم نمی....تخت روی نشوندش و گرفت دستاشو

 پسرم؟ بزاری تنها رو خانم این منو میشه-

 :گفت بعد و کرد بهم نگرانی نگاه شهروز

 ...بابا فقط..بله-

 برو...نباش نگران...میدونم-

 :گفتم و مقابلش صندلی روی نشستم...نزدیکش برم کرد اشاره پدرش رفت شهروز اینکه از بعد

 ...گفتن مهندس اقای راستش...شدم مزاحمتون ببخشید-

 ...دارم خبر چیز همه از من...دخترم میدونم-

 میدونی؟ چی من مادر از شما-

 دادم دستش از که حیف فقط بود خوبی خیلی دختر-

 :گفتم پته تته با

 چیه؟ منظورتون-

 :داد ادامه میزنه حرف خودش با داره که انگار

 ...کرد خراب چیزو همه مادرم اینکه تا بودیم محرم هم به ما....بود من زن زمانی یه مریم-

 ...بوده زنش زمانی یه مادرم نمیشد باورم...شد سیخ تنم به مو حرفاش با

 بدین؟ توضیح تر واضح میشه-

 اتفاق میتونه نگاه یک در عشق میگن...بود مغازه اون ی فروشنده..دیدم مادرتو که بود اونجا...خرید بودم رفته-

 تا فروشگاه اون میرفتم ای بهانه یه به هرروز...شدم مادرت عاشق اول نگاه در واقعا من...کردم اش تجربه من...بیفته

 حرف پدرش با باید گفت...دادم ازدواج پیشنهاد بهش روز یه اینکه تا داشت ادامه ماه چند ها دیدار این..ببینمش

 ...بزنه

 مادرم و پدر با رفتم روز همون...کنم پرواز میخواستم خوشحالی از...کرده موافقت پدرش گفت بهم انتظار یک از بعد

 مخالفتت دلیل پرسیدم ازش وقتی..کرد شدید مخالفت مادرم اما..اما...جدیه تصمیمم گفتم و زدم حرف بهش راجع

 میداد بهم باال سر جواب چیه
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 بلند منم...میکشه عذاب داره خاطراتش مرور با فهمید میشد اش چهره توی از...شد بلند رسید که حرفاش اینجای

 :داد ادامه.....قدمیش چند منم و ایستاد پنجره پشت...دنبالش رفتم و شدم

 نمی دیگه...داشت پا یه مرغش اما بشه راضی مادرم شاید تا کردم می اصرار روز شب و بودم حرفم سر همچنان من-

 بیا گفتم...کردم تعریف براش چیزو همه و مریم پیش رفتم...بشم کار به دست خودم گرفتم تصمیم...کنم تحمل تونستم

 منم هنش راضی مادرت تا گفت می...نکرد قبول اما کنم خوشبختت میدم قول...بریم شهر ازاین بعدشم کنیم عقد بریم

 ...نمیشم راضی

 مریم تا کشید ططول روز چند.....فهمه نمی معنیشو خودم جز کس هیچ...سخت خیلی..داشتم سختی خیلی روزهای

 ...کنه حس رو خوشبختی طعم تا میکنم هرکاری دادم قول بهش موقع اون...بشیم محرم هم به بشه راضی

 زا ما تا کشید می ای نقشه یه فهمید می اگه صد در صد چون بفهمه مادرم نذاشتم...بود مطلع تصمیمم از فقط پدرم

 ....اینکه تا...اینکه تا بیارم در خودم عقد به رو مریم تونستم پدرم های کمک با....بشیم جدا هم

 نکشید طولی انتظارم که بزنه حرفاشو ی ادامه بودم منتظر...زد حلقه چشمش توی اشک

 ازم...بود گفته بهش رو ماجرا این خبری بی خدا از کدوم نمیدونم....بیمارستان ی گوشه افتاد و کرد سکته مادرم-

 اللمح شیرشو یا میدم طالق رو دختره این یا گفت بهش گرفتم دستاشو و نشستم کنارش وقتی...ببینمش خواست

 ....کنه نمی

 شده هول...کرد می زمزمه لب زیر رو چیزایی داشت و قلبش روی بود گذاشته دستشو...کرد می گریه داشت دیگه

 با..کنم صدا رو پرستاری تا بیرون کردم پرت خودمو و کردم باز درو عجله با....کنم کار چی باید دونستم نمی و بودم

 :زدم داد بلند صدای

 پرستار..کمک-

 :گفت و رسوند بهم خودشو دور از پرستارها از یکی

 شده؟ چی-

 کردم اشاره اتاق به فقط و نبودم زدن حرف به قادر ترس از

 بمون جا همین...عزیزم نترس-

 ممادر با خیلی اینکه با چرا فهمیدم نمی...بود گرفته درد مختلف فکرهای هجوم از سرم...شد ادم از پر اتاق بعد یکم

 و شدم خم...صندلی روی نشستم و محوطه توی اومدم...بود نگفته بهم ازدواجش این از چیزی اما بودم صمیمی

 ....سرم روی گذاشتم دستامو

 میدونی؟ رو حقیقت اینکه از داری حسی چه االن-
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 و کرد بسته و باز چشماشو...نزدم حرفی اما کردم نگاهش تفاوتی بی با...رومه به رو شهروز دیدم و کردم بلند سرمو

 کنارم نشست

 خوبه؟ پدرتون حال-

 خوبه االن...میشد نباید که بود شده هیجانی یکم...اره-

 خداروشکر-

 :داد ادامه و چپش پای روی گذاشت راستشو پای

 ندادی سوالمو جواب-

 دیگه؟ وقت یه برای بزارید میشه مهندس اقای-

 بگو االن همین..نه-

 نمیدونم رو ماجرا ی همه هنوز من-

 طرفم به برگشت تعجب با

 چیه؟ منظورت-

 بپرسم سوال چندتا پدرتون از دوباره باید-

 :داد جواب خونسردی با دفعه این

 نمیشه که فعال-

 باشه-

 :گفتم و پاشدم منم..بره که شد بلند

 خونه؟ بریم میشه-

 :گفت میزد قدم اروم اروم که همینطور

 بیام و بگم چیزی یه پدرم پرستار به برم سر یه من..اره-

 کنم خداحافظی ازشون میام منم پس-

 نمیشه-

 چرا؟-
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 نیست خوب براش این و..بشه هیجانی دوباره ممکنه چون-

 انداختم سرمو و شدم هول...برگردوند سرشو و کرد حس نگاهمو سنگینی...کردم نگاه رخش نیم به و نگفتم چیزی

 ...پایین

 میام االن ماشین تو برو-

 به منم و اصلی درب طرف به رفت اون...گرفتم رو ها سوئیچ و کردم تشکر ازش...طرفم به گرفت رو ها سوئیچ بعد

 ماشینش طرف

 سترا یه حرف بدون و ماشین از شدن پیاده از بعد شهروز...خونه رسیدیم خیابونا شلوغی و ترافیک توی موندن از بعد

 ....خونه توی رفت

 ..اومد هم خانم اکرم که رحیم مش با زدن حرف مشغول و بودم حیاط توی

 رهاجان سالم-

 گذاشتم تنهاتون ببخشید..نباشید خسته..سالم-

 اقا؟ مالقات رفتین ببینم بگو..حرفیه چه این مادر نه-

 کنم تعریف براتون تا بیاین..اره-

 ستهب سر چیزایی یه گفت پرسیدم دلیلشو وقتی...کرد تعجب کردم تعریف خانم اکرم برای چیزو همه اینکه از بعد

 حد این در نه اما میدونسته

 خوبه؟ حالشون اقا االن خوب-

 ...خداروشکر اره-

 شد راحت خیالم-

 فکر یکم تا اتاقم توی اومدم کرد بهانه رو اشتهایی بی و نخورد هم زیادی چیز که شهروز برای غذا سرو از بعد

 ...نگفت و کرد پنهان ازم رو چیزایی یه شهروز پدر کردم می احساس...میومد عجیب نظرم به چیز همه...کنم

 یاد تگذش که یکم...کردم می فکر چیز همه به داشتم لحظه اون توی...گرفتم سرم بین دستامو و نشستم صندلی روی

 ...کنه می کار چی..کجاست دونستم نمی..نداشتم خبری ازش بود وقت خیلی..افتادم حمید

 ور اش شماره و زدم دریا به دلمو بالخره..نه یا بزنم زنگ بهش بودم دل دو..برداشتم میز روی از گوشیمو و شدم بلند

 که دمش می امید نا داشتم دیگه..بوق سه,بوق دو..باال رفت قلبم ضربان بوق اولین با...داشتم شوره دل عجیب..گرفتم

 پیچید گوشی توی صداش
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 رها الو-

 :دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس

 حمید سالم-

 کردی بدبختت داداش از یادی عجب چه...ابجی سالم-

 کجایی؟..یادتم به همیشه من...نزن حرفو این-

 خیابون باشم؟تو باید کجا..معلومه هات زدن زنگ از اره-

 خیابون؟ چرا-

 دیگه ندارم ای خونه-

 یعنی-

 ندارمو و دار ی همه بندی شرط یه توی...اره-

 نره باال صدام کردم سعی و شدم عصبانی

 بدی؟ ادامه زندگی این به میخوای کی تا...حمید فکری بی خیلی واقعا-

 کنم؟ کار چی میگی..شده که کاریه...تر یواش-

 دوستات ی خونه برو-

 ..نمیدن راهم هاشون خونه توی حاال کردم خرجشون همه این که منی...نمیدن راهم-

 :گفتم و رفت در دهنم از و سوخت براش دلم...داره بغض کردم حس

 بزنم؟ حرف مهندس با میخوای-

 بشه؟ چی که-

 دیگه اینجا بیای-

 میکنم پیدا رو جایی یه خودم...نه-

 ...حمید بازی لج خیلی-

 نداری؟ کاری-

 بری؟ میخوای کجا االن-
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 رو زهرماری این بشه که جایی یه...نمیدونم-

 کنی؟ ترک ندادی قول مگه-

 نداری؟ کاری...رها بده حالم-

 نه-

 خداحافظ پس-

 می براش دلم...تخت روی کردم پرت رو گوشی و کردم قطع بدم جوابشو اینکه بدون...ام گونه روی ریخت اشکام

 ....نداشت سرپناهی اینکه بخاطر هم اعتیادش بخاطر هم..سوخت

 :گفتم لرزوی صدای با و کردم پاک تند تند اشکامو در صدای شنیدن با

 کیه؟-

 دارم کارت بیا...رهاجان منم-

 اومدم چشم-

 توی ریخت می رو چیزی داشت و بود آشپزخونه توی خانم اکرم....بیرون رفتم صورتم و دست شستن از بعد

 شهروزه برای و ست قهوه زدم حدس..استکان

 جونم؟ خانم اکرم داشتی کارم-

 اقا به بده ببر اینو بیا...مادر اره-

 ...دونستم نمی دلیلشو خودمم..بشم رو به رو شهروز با نداشتم دوست

 ببرید؟ خودتون میشه..میشه-

 ...دارم درد پا که من-

 کردم قبول ناچارا

 میبرم خودم باشه-

 رو اتاقش در و بود اونجا که میزی روی گذاشتم رو سینی...نبود سالن توی معمول طبق...باال رفتم و گرفتم رو سینی

 ویت بشین خوب میدی سفارش چیزی که تو بگه بهش نبود یکی...بیرون بیاد اقا تا شدم منتظر و کردم پوفی...زدم

 ...بشی یاب شرف هم شما بزنیم رو اتاقت در نشیم مجبور تا سالن

 کیه؟-
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 اوردم رو تون قهوه اقا منم-

 اینجوری من شایدم یا میزد شیطون جورایی یه اش قیافه نظرم به...بیرون اومد و شد باز در بده جوابمو اینکه بدون

 کردم کوتاهی تعظیم و کنارش رفتم...نشست مبل روی رفت و کرد بهم عمیقی نگاه...کردم می فکر

 ندارین؟ الزم ای دیگه چیز-

 کردی؟ گریه-

 کردم نگاه بهش و خوردم جا حرفش از

 چطور؟-

 کردی؟ گریه پرسیدم-

 بدم؟ جواب باید-

 :گفت کرد می نزدیک لبش به رو استکان که همونجور و کرد نگاهم گستاخانه

 بده جواب میپرسم سوال ازت وقتی..اره

 برگردوندم ازش رومو و کردم نگاهش غیظ با

 بله-

 بود؟ چی چرا؟دلیلش-

 شخصیه-

 میز روی گذاشت رو استکان و زد پوزخندی

 بدونم رو دلیلش میخوام من-

 بدم توضیح باشم نداشته دوست شاید خوب مهندس اقای-

 ...کردم نگاه بهش ترس با زدم حرفمو اینکه از بعد

 برمیاد؟ من دست از کاری-

 ممنون نه-

 ..نگو نداری دوست اگه..باشه-

 اجازه با..ممنون-
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 کرد صدام دوباره اما برم که کردم گرد عقب

 رها؟-

 گفته چی فهمید تازه انگار و داد تکان سرشو...کردم نگاه بهش و برگشتم تعجب با

 باشه اماده چیز همه میخوام..دارم مهمونی هفته اخر...موحدی خانم-

 چشم بله..ب-

 جیبش توی گذاشت دستاشو دوتا و شد بلند

 بگین بهم بود کسری و کم چیزی-

 سوال یه بخشید فقط..چشم-

 صورتم تو زد زل

 بپرس-

 مهموناتون؟ نفرن چند-

 هستن شرکت کارکنای از..نفر 41 حدودا-

 رفیح ببینم تا کردم نگاهش مشکوک..باشم داشته حضور نباید من گرفت مهمونی دوباره اگه بود گفته بهم اومد یادم

 کرد می نگاه داشت خونسرد خیلی اما نه یا میزنه مورد این در

 ..شدم متوجه بله-

 بری میتونی-

 اجازه با-

 ماجرای پایین اومدم وقتی...نمیتونه اما بگه چیزی میخواد کردم می حس...شدم رد کنارش از و برداشتم رو سینی

 ...گفتم هم رحیم مش و خانم اکرم برای رو مهمونی

 دنکر تمیز وظیفه من...دادیم می انجام باید روز هر که داشت الزم کاری تمیز چقدر بزرگی این به ی خونه نمیدونم من

 ...پایین ی طبقه خانم اکرم و گرفتم عهده به رو باال ی طبقه

 خواستم و زدم رضایت سر از لبخندی...بود افتاده برق جا همه..بردم لذت خیلی اما کشید طول کارم تمام ساعت دو

 ..عقب رفت قدم چند چون خورد جا دیدنم از انگار...دیدم در ی آستانه توی رو شهروز که پایین بیام

 اقا سالم-
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 میکنی؟ کار چی اینجا تو..سالم-

 فرمودین خودتون...کنم کاری تمیز اومدم-

 ...اره اها-

 ببینمش من نمیخواد و کرده قایم دستش توی چیزی دیدم کردم دقت که یکم

 شده؟ طوری مهندس اقای-

 چطور؟ نه-

 هستین بیقرار کردم حس اخه-

 تمومه؟ کارت..خوبم نه-

 بله-

 باشه داشته کاری خانم اکرم شاید برو پس-

 :گفتم و کردم نگاهش ریز

 چشم-

 ...داند خدا دیگه بود چی حاال...ببینم من نمیخواد که دستشه توی چیزی بودم مطمئن

 میز روی رو بودم کرده درست که هایی ساالد و دسرها...بود اماده شهروز مهمونی برپایی برای چیز همه

 هب دلمو بهرحال...نه یا باشم داشته حضور مهمونی این توی که بودم مردد هنوزم...بشم اماده تا رفتم خودمم...گذاشتم

 ...شدم حاضر و زدم دریا

 ....کردم می اتو دوباره رو بود تنم که لباسی باید فقط نداشتم هم زیادی کار البته

 سفی چقدر ماشاال:گفتم دلم تو...شدم رو به رو شهروز ی چهره با که کردم باز درو لب به لبخند شد تموم کارم وقتی

 میشیم فیس تو

 سالم-

 کجا؟..علیک-

 کنم خانم اکرم کمک که پایین برم مهندس؟خوب..وا-

 ..جا همین میمونی تو...نکرده الزم-
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 در به دادم تکیه و رفتم وا

 چرا؟-

 میگم من چون-

 اخه ولی-

 نباشه حرف دیگه-

 نمیتونه تنهایی خانم اکرم..کنم کمک باید ولی-

 هست سعید..چرا-

 ولی-

 اخه؟اگه چی یعنی...کردم نگاهش اخم با و نیاوردم کم منم...رفت یادم حرفمو ی ادامه که رفت بهم ای غره چشم یک

 ...بشه مانع و کنه دخالت کارام توی نباید کرده استخدام خدمتکار عنوان به منو

 این...خورد زنگ گوشیش کرد می سفت رو کرواتش ی گره داشت که همین و گرفت ازم روشو ای دیگه حرف بدون

 ...گفت چی نفهمیدم که زد حرف اهسته قدر

 :گفت و سمتم برگشت شد تموم اش مکالمه وقتی

 ها نکنی خبر رو سعید یا خانم اکرم دفعه یه..بزن زنگ بهم داشتی الزم چیزی اگه-

 کنم اذیتش یکم خواستم

 میشه؟ چی مگه-

 خوب؟ میزنی زنگ خودم به فقط...هرچی حاال-

 باشه-

 به و مبل روی نشستم عصبانیت با...اوردم نمی در سر کاراش از اصال...پایین رفت دفعه این و زد رضایت سر از لبخندی

 ...شدم خیره معلوم نا نقطه یه

 ...شده شروع مهمونی که ساعته دو فهمیدم ساعت به نگاهم با

 وتاد جز به...خبره چه ببینم باال از کردم سعی..ها پله کنار رفتم و کردم پوفی...زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند

 موفق اما ببینم رو شهروز بلکه تا کردم کج یکم سرمو...ندیدم رو کسی,بود دستشون نوشیدنی لیوان که پسر

 ...ستون به دادم تکیه و برگردوندم سرمو...نشدم
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 مبرد سرمو...باال میاد داره که دیدم رو شهروز و کردم نگاه یه ترس با...شنیدم رو پاهایی صدای که نکشید ثانیه به

 ...عصبانیه بدجور دیدم که بشم دقیق اش چهره به بیشتر با تر نزدیک

 پایین انداخت سرشو بعد موند خیره بهم یکم دید منو تا..باال رسید که کرد می شل رو کرواتش گره داشت

 بدی؟ بهم آب لیوان یه میشه-

 بله؟-

 آب-

 چشم باشه...اهان-

 کشید سر رو آب نفس یک اونم..بهش دادم و اوردم آب لیوان یه اتاقم توی از رفتم تندی

 شده؟ چیزی-

 :پرسید کنه نگاه بهم اینکه بدون

 مگه؟ چطور-

 هستین عصبانی خیلی اخه...اخه-

 کنم کار چی باهاش میدونم-

 هستین؟ کی با-

 عوضی ی دختره اون با-

 بهم زد زل اونم و کرد غافلگیرم لحظه یه توی که کردم می نگاه بهش داشتم مبهوت و مات

 کنی؟ می نگاه اینطوری چرا چیه-

 عقب رفتم قدم یه و کردم گم پاهامو و دست

 اجازه با..مــــــم..نیست چیزی من؟نه-

 :گفت که اتاقم تو رفتم می داشتم و گرفتم ازش نگاهمو

 کن صبر-

 سمتش برگشتم دوباره

 بله-
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 نیستی؟ گشنه تو

 چطور؟..نه-

 بخوری بیارم چیزی یه میرم االن کن صبر..نگو دروغ-

 نمیخورم شام شبا بعضی دارم عادت..اقا ممنون نه-

 میام زودی کن صبر...نمیشه که اینطوری-

 سیک یا چیزی نظرم به...رفتارش کردن انالیز به کردم شروع و مبل روی نشستم...پایین رفت حرفش گفتن از بعد

 یمرموز زندگی اما نبود بدی ادم شهروز...رفتم فرو فکر به و مبل دسته به دادم تکیه دستمو یه...میداد آزارش داشت

 ..داشت اش گذشته به ربطی بود هرچی بودن مرموز این و..داشت

 کنی؟ می فکر چی به-

 شدم بلند جام از فورا و اومدم خودم به شهروز صدای با

 سالم-

 کرد کوتاهی ی خنده

 کنی؟ می سالم چرا-

 همینطوری هیچی-

 غذات اینم بیا-

 کشیدین زحمت..ممنون-

 نشده سرد تا بخور-

 اجازه با..چشم-

 کنی؟ می فرار ازم میخوای همش چرا تو-

 ...من..بخدا نه-

 باشی راحت تا میرم....بخور جا همین بشین-

 ببخشید مهندس نداشتم منظوری من-

 :گفت و زد مهربونی لبخند
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 ...نیست الزم عذرخواهی-

 گرفتم دندون به لبمو و پایین انداختم سرمو خجالت با

 بخواب برو و جا همین بزار ظرفو کردی تموم وقتی-

 باال گرفتم سرمو دوباره

 کنم خانم اکرم کمک باید اخه ولی-

 فردا برای بزار..نیست الزم-

 نداشتم حرفش قبول جز ای چاره

 باشه-

 میرم من دیگه خوب-

 از بعد بالخره...بیرون میاد کی ببینم تا در به بودم مونده خیره...اتاقش تو رفت سر یه پایین بره اینکه از قبل و شد بلند

 خوردن به کردم شروع و باال انداختم هامو شونه...پایین رفت عجله با ببنده درو اینکه بدون و اومد دقیقه 5

 ...نبسته اتاقشو در اومد یادم یهو خوردم که لقمه چند...غذام

 شاتاق توی بدونم بودم شده کنجکاو بدجور...شدم بلند و ظرف ی لبه گذاشتم رو قاشق.. زدم امیزی شیطنت لبخند

 ...توش بره کسی نمیده اجازه که چیه

 لمشغو همه ظاهرا...کنم بررسی رو اوضاع تا کردم پایین ی طبقه به سطحی نگاه یه...بود شده تر بلند موزیک صدای

 ...تو رفتم و اتاقش به رسوندم خودمو زود خیلی....باال بیاد دوباره شهروز دونستم می بعید...بودن زدن حرف

 عجیبی چیز اول نگاه در...کردم نگاه خوب رو جا همه و گرفتم قرض هم دیگه دوتای داشتم چشم دوتا اتاقش به ورد با

 ..بود ای ساده نسبت به اتاق...نکرد جلب نظرمو

 رنگ به هایی پرده,سفید های کاغذ از بود پر که تحریری میز,داشت قرار راست سمت ی گوشه که ای نفره دو تخت.

 ....چیزا جور این و عطر مثل خودش لوازم و اینه و بودن چپ سمت که هایی دیواری کمد,سفید خطوط با مشکی

 رومو خواستم...نیاوردم در سر چیزی کاغذها توی های نوشته از...انداختم تحریرش میز به نگاهی و جلوتر رفتم یکم

 تردف اومد نظرم به...انداختم نگاهی بهش و بیرون کشیدمش کاغذها زیر از...کرد جلب رو توجهم دفتری که برگردونم

 ...نه یا بخونمش که بودم دل دو...باشه خاطرات

 :گفتم خودم با

 ...میخونم رو اولش ی صفحه فقط-
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 زدم رو ناقص ی سکته تقریبا شهروز صدای با که کنم باز دفترو خواستم

 کنی؟ می کار چی اینجا تو-

 ...ست ساخته کارم خدا وای...میز روی گذاشتم دفترو لرزون دستایی با و دادم قورت دهنمو آب..بود بهش پشتم هنوز

 :گفتم حالت همون توی...کنم بازشون نداشتم جرات...بستم چشمامو اما طرفش به برگشتم

 خودتون میتونید...نزدم چیزی به دست...نبود قصد از...نکنید اخراجم ترخدا مهندس اقای...همین شدم کنجکاو...من-

 نکنید اخراجم ولی گوشم تو بزنید...برم ندارم جایی من مهندس ترخدا...ببینید

 کج سرمو...نمیومد در ازش صدایی هیچ...میگه چی ببینم شدم منتظر و کردم تازه نفسی حرفم شدن تموم از بعد

 چشمم یکی اون و کردم پیدا جرات...کرد می نگاهم داشت تعجب با همینطور....کردم باز چشمامو از یکی الی و کردم

 :گفتم لرزونی صدای با و دادم قورت دهنمو آب دوباره...کردم باز هم رو

 خوبه؟ حالتون شما..مهندس-

 هاومد سرش بالیی نکنه سرم به خاک...صورتش جلوی گرفتم دستمو و جلوتر بردم یکم سرمو...نگفت چیزی بازم

 ...باشه

 مهندس؟مهندس؟-

 تر عقب برد سرشو و خورد تکانی-

 کنی می التماس بهم اینجوری باشه اخرت ی دفعه-

 اصال...دهب بهم حسابی مالی گوش یه االن کردم می فکر بگو منو...نفهمیدم حرفشو معنی..پنجره کنار رفت و گفت اینو

 اتاقش؟ تو اومدم که نشد عصبانی چرا ببینم کن صبر

 اتاقتون؟ توی اومدم که نشدی ناراحت شما یعنی-

 نه-

 شد؟ عوض نظرتون چرا اینجا نزارم پامو گفتی بهم استخدام موقع خودت شما ولی-

 ببندی؟ درو میشه-

 چی؟-

 طرفم به برگشت

 ببند درو-
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 :پرسیدم و عقب رفتم قدم چند...بیاره سرم بالیی میخواد نکنه...سادات جد یا

 خیر به شب..بیرون میرم خودم ببندم؟اصال درو چرا-

 دیوار به داد تکیه دستشو و کرد نمکی با ی خنده

 ترسیدی؟ چرا-

 :گفتم و در طرف به گرفتم انگشتمو..نه نه-

 ..داخل اومدم اجازه بی که ببخشید بازم..دیگه برم منم..رفتن اینکه مثل مهموناتون-

 حسابی....کرد می دیوونم داشت قلبم...شد کشیده پشت از دستم که بودم در نزدیک داشتم و گرفتم ازش نگاهمو

 :چشمام تو زد زل و خودش طرف به برگردوند منو...بودم ترسیده

 میشم دیوونه دارم-

 ..میشه مهندس اقای-

 نمیشه ولی کنم فراموش رو ام گذشته میخوام-

 نشدم موفق اما میگه چی بفهمم کردم سعی و کردم نگاه چشماش توی گیجی میزد؟با حرف چی به راجع داشت

 نمیشم حرفاتون متوجه من..من-

 برنداشت عقب به قدمی اما کرد ول دستمو-

 ...میفتم یادش دوباره چیزی کوچکترین با..اما...همین کنم فراموش رو ام گذشته میخوام فقط من-

 بستم چشمامو و کشیدم خفیفی جیغ و کنار کشیدم خودمو که در به بکوبه خواست و کرد مشت دستشو

 زندگی این به لعنت-

 اروم....شده خیره دیوار به عصبانیت با و دیدم و کردم باز چشمامو دوباره...بده نجات منو جوری یه میخواستم خدا از

 کردم صداش

 مهندس؟-

 گاهمن داره غم با دیدم برگشتم لحظه یه و بودم خودم اتاق نزدیک...بیرون رفتم اتاقش از زود نمیده جوابی دیدم وقتی

 ....کنه می

 باریدن اجازه اشکام به و نشستم در پشت جا همون...کردم قفل درو و خودم اتاق توی اومدم و گرفتم ازش نگاهمو

 ....بودم ترسیده خیلی..نبود خودم دست...دادم
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 تا حیاط مسیر سریع...بود نداده جواب کسی بودم زده زنگو هرچی...کردم باز درو و دراوردم کیفم توی از رو کلیدها

 ...خورد مشامم به قیمه خورشت خوب بوی ورودم محض به...شدم وارد و کردم طی رو خونه

 کشیدم سرک رو جا همه...کردم تعجب...ندیدم رو خانم اکرم اما رسوندم آشپزخونه به خودمو و کشیدم عمیقی نفس

 ...کردم تعجب خیلی بود اومده وجود به خونه توی که سکوتی از..نبود هم اونجا..باال ی طبقه رفتم ناچارا...نبود اما

 دش باز در بعد یکم...نبود ای چاره اما بشم رو به رو باهاش نداشتم دوست...زدم رو سعید اتاق در و پایین اومدم دوباره

 شد نمایان در آستانه توی آلود خواب ای چهره با سعید و

 خانم رها سالم-

 کردم بیدارتون ببخشید..سالم-

 میکنم خواهش-

 در به داد تکیه و کرد مرتب کمی موهاشو

 شده؟ چیزی-

 نیست خونه کسی چرا بدونم میخواستم راستش..اره-

 که بودن پذیرایی تو همه پیش ساعت نیم جدی؟تا-

 نیستن االن واقعا؟خوب-

 میام االن کنید صبر-

 بود کرده مرتب موهاشو که حالی در اومد یکم و تو رفت

 بندازم نگاهی یه میرم االن..انبار توی رفتن شاید-

 میمونم منتظر جا همین من پس..ممنون-

 باشه-

 زنگ تلفن که بودم خودم افکار توی...شدم منتظرش سالن توی و کردم عوض لباسامو بیاد سعید وقتی تا

 :برداشتم رو گوشی و رسوندم بهش خودمو...خورد

 بفرمایید بله-

 کیانی؟ اقای منزل-

 شما؟.بله-
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 کنم؟ صحبت شهروز اقا با ممکنه.....هستم شریفی من-

 ایشون ولی بله-

 کیه؟-

 رو جا همه من که بود این کردم می فکر لحظه اون که چیزی تنها به...دیدم خودم قدمی چند رو شهروز و برگشتم

 شد؟ ظاهر سرم پشت یهو چطور پس ندیدمش اما گشتم

 ...چطور شما-

 تر نزدیک اومد یکم و کرد نمکی با ی خنده

 خط؟ پشت کیه میگم-

 شریفی اقای-

 بده رو جدی؟گوشی-

 ...قاپیدش دستم از خودش بدم بهش رو گوشی اینکه از قبل

 هک برم خواستم و انداختم باال هامو شونه..بود بهم پشتش هنوز...کرد قطع تماسو و شد تموم زود خیلی اش مکالمه

 ...شد کشیده پشت از دستم

 کرد می نگاه بهم داشت خوشحال ای چهره با شهروز

 بریم باید باش زود-

 :گفتم شده گرد چشمایی با

 کجا؟-

 نمیشد کنم آزاد دستمو کردم می هرکاری...خودش دنبال کشوند منو بده جوابمو اینکه جای به اما

 کنید ول دستمو لطفا اقا-

 بیا دنبالم نزن حرف-

 اخه ولی-

 نزن حرف بیا-

 داشت؟ من به ربطی چه حرفاشون اخه ولی..بود شده خوشحال قدر این که بود گفته بهش چی شریفی اقای نمیدونم
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 کرد ول دستمو که بود اونجا...اتاقم در پشت رفتیم راست یه طبقه رسیدیم وقتی

 اخ-

 :گفت میزد نفس نفس داشت که حالی در

 بپوش لباس برو-

 بریم؟ باید کجا-

 پدرم پیش-

 چرا؟-

 ببینتت خواسته خودش چون-

 چی؟-

 میدم توضیح برات راه تو شو حاضر سریع برو-

 من ولی-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به سرشو چون بود کرده اش کالفه هام جواب و سوال کنم فکر

 ها شدی حاضر ای دقیقه ده..دیگه برو...دختر میزنی غر چقدر اه-

 اهمنگ که پوشیدم می مانتومو داشتم...کنم گوش حرفش به اینکه جر داشتم این چاره...اتاقش توی رفت و گفت اینو

 ...بود مونده مچم روی که دستش جای به خورد

 راچ نمیدونم اما بشه کر گوشاش که میزدم داد سرش چنان و میشدم عصبانی حرکتش از بود شهروز جای هرکسی اگه

 ...نشدم ناراحت کارش از اصال

 کردم باز درو و کردم سرم شالمو سریع و اومدم خودم به خورد در به که ای تقه با

 شدی؟ حاضر-

 فقط بله-

 بریم..گفتم خانم اکرم به-

 ظرمن به..نفهمیدم معنیشو که زد بهم لبخندی یه دور از خانم اکرم پایین رسیدم وقتی...سرش پشت منم و افتاد راه

 ...بودن شده عجیب جورایی یه همه امروز
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 منو میخواد پدرش چرا میده توضیح برام بود گفته که صورتی در بود کرده سکوت شهروزم و بودیم ماشین توی

 پرسیدم ازش ذهنمو توی سوال و کردم رخش نیم به نگاه یه..ببینه

 بپرسم؟ چیزی یه میشه-

 بپرس-

 ببینه؟ منو میخواد پدرتون چرا-

 ببینتت که داشته اصرار میدونم فقط..چرا نگفت شریفی اقای-

 باشه؟ گذشته به مربوط کنید می فکر-

 نیست بعید-

 ...دونستم نمی دلیلشو و داشتم عجیبی ی دلشوره...برگردوندم شیشه طرف به سرمو و کردم سکوت

 میشد هم شهروز نگاه از اینو و داشتیم استرس جورایی یه هردو...بودیم پدرش اتاق در پشت بعد دقیقه بیست

 ...فهمید

 باشه؟ بیام من تا بمون جا همین تو-

 چشم-

 نبست سرش پشت درو تو رفت وقتی اما..شد وارد و زد در به ای تقه

 بابا سالم-

 اومدی خوش پسرم سالم-

 بهتره؟ حالتون...ممنون-

 کجاست؟ رها پس..جون بابا اره-

 ..بیرونه-

 تو بیاد بگو بیرون؟بهش داشتی نگهش چرا-

 چشم-

 ینپای انداختم سرمو و صندلی روی نشستم...گفت امد خوش بهم و پاشید روم به گرمی لبخند پدرش شدم وارد وقتی

 خبر؟ چه دخترم خوب-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

118 

 زدم لبخندی و باال گرفتم سرمو دوباره

 بهتری؟ شما..سالمتی-

 نمیکنه؟ اذیتت ما شهروز این..خوبم اره-

 نمک شیطونی یکم خواستم..ترسیدم ازش خودم که پدرش به رفته ای غره چشم چنان دیدم و کردم شهروز به نگاه یه

 :گفتم شیطنت با بنابراین..کنم اذیت رو شهروز و

 چیز همه از میگیرن ایراد یکم اوقات گاهی ولی..نه-

 عادتشه که این-

 ...خندیدم و کردم تبعیت منم و کردن ای خنده هردوشون

 گرفتم تصمیمی یه من جان شهروز-

 بابا چی-

 :گفت بهش دوباره و زد بهم لبخندی-

 خونه برگردم میخوام-

 باشه عادی کرد سعی بعد ولی خورد جا اولش شهروز

 چشم سر قدمتون..داره اشکالی چه بابا نه-

 باهاتون بیام که بده انجام کارامو االن همین برو پس خوب-

 االن؟-

 کی؟ پس اره-

 اخه ولی-

 برو..پسرم نیار بهونه دیگه-

 ...کنم استفاده وقتا گاهی ضعفش نقطه این از باشه یادم...میبره حساب خیلی پدرش از شهروز بود معلوم

 :گفت و نشست تختش روی اومد دونستم نمی اسمشو هنوزم که پدرش بیرون رفت شهروز اینکه از بعد

 کنم تعریف برات خوب چیزو همه نتونستم شد بد حالم روز اون دخترم ببخشید-

 میومدم نباید من...ببخشید منو شما نه-
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 خیلی بوده من قبلی زن مادرش که کرده استخدام دخترو یه گفت بهم شهروز وقتی راستش...جان رها نزن حرفو این-

 خودشم اخه..کردم تعریف شهروز برای زندگیمو ماجرای من..دخترم میدونی...نداشتم انتظارشو اصال..خوردم جا

 نداشته خوبی زندگی

 داد تکان تاسف عالمت به سرشو و کشید اهی بعد

 من سرنوشت مثل درست-

 کرده؟ ازدواج قبال..ایشون-

 نگفته؟ بهت مگه..اره-

 بگه؟ خدمتکارشم که منی به داره دلیلی چه نه-

 باشین صمیمی هم با اینا از بیشتر کردم می فکر-

 چرا؟-

 ...موند تمام نیمه حرفامون شهروز ورود با

 بریم میتونیم..کردم درست چیزو همه بابا-

 میشم حاضر االن..خوبه-

 میکشید طول ها حاال حاال وگرنه...انداختن راه زود کارهامو پذیرش و پرستارها خوشبختانه-

 ای دیگه چیز یا بود قدرشناسانه نگاهش نمیدونم...نفهمیدم معنیشو که کرد بهم نگاهی بعد

 میام االن من بیرون برید شما-

 کنم؟ کمکتون میخواین..چشم-

 میتونم خودم نه-

 یعتاطب خونه بیاد پدرش بود قرار که حاال..بودیم منتظر سالن توی هردومون...بیرون رفتم شهروز همراه به و شدم بلند

 ...بشه عوض چیزا خیلی بود ممکن..کرد می فرق وضعیت

 زدین؟ زنگ خونه به-

 شد خیره بهم و گرفت زمین از نگاهشو

 چرا؟ نه-
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 میارن تشریف دارن پدرتون بدونن اینکه برای..خوب-

 گیرم می تماس االن....اها-

 کرد باز شهروز پدر برای درو و شد قدم پیش سریع رحیم مش کرد پارک حیاط توی رو ماشین شهروز وقتی

 اومدین خوش..اقا سالم-

 ممنون رحیم اقا سالم-

 ایستادم خانم اکرم کنار داشتم لبخند که حالی در و شدم پیاده منم

 دخترم؟ خوبی-

 خوبم ممنون-

 کنار...تو بریم گفت سعید اینکه تا بودیم حیاط توی ای دقیقه چند...گفت امد خوش شهروز پدر به و جلوتر رفت بعد

 جدی نه بود کرده اخم نه دیگه روزهای برعکس...شهروز به خورد چشمم لحظه یه توی اما کردم حرکت خانم اکرم

 ...باشه پدرش اومدن بخاطر باید زدم حدس و داشت لبخند فقط...بود شده

 رو سینی...کردم می پر رو شربت های لیوان داشتم و بودم اشپزخونه توی من فقط...بودن نشسته سالن توی همه

 :گفت سرم پشت از صدایی که توش گذاشتم رو ها لیوان همه و اوردم

 میبرم من بدین-

 :گفتم تفاوتی بی با...سعیده دیدم برگشتم

 میبرم خودم مرسی-

 برات سنگینه اخه-

 لتخجا اما بودم زده هایی حدس یه البته..چیه رفتارهاش این دلیل دونستم نمی...رفت و قاپید دستم از رو سینی بعد

 ...بزنم حرف خانم اکرم با درموردش کشیدم می

 کنارش رفتم و کردم بقیه به نگاه یه..پیشش برم کرد اشاره و زد لبخندی بهم شهروز پدر,جمع به ورودم با

 دارین؟ امری من با-

 دخترم؟ بودی کجا-

 :گفتم و زدم لبخندی

 بودم اشپزخونه توی-
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 خونه این توی کنی کار نمیخواد دیگه-

 باال رفت تعجب از ابروهام

 چی؟-

 :گفت و شهروز به کرد رو بده جوابمو اینکه بدون

 دارم کارت بیا پسرم-

 یهبق مثل اونم دیدم و کردم نگاه شهروز به عمد از...انداختن متعجبی نگاهی بهم حرفش این با خانم اکرم و رحیم مش

 ...متعجبه

 :گفت و سالن ی گوشه کشوند منو خانم اکرم,پدرش و شهروز رفتن از بعد

 خونه؟ برگشته چرا بزرگ اقا رهاجان-

 خونه بیام میخوام گفت مهندس به برگشت یهوو رفتیم که اونجا..نمیدونم-

 اینجا از بره خواست خانمش مرگ از بعد خودش اخه..عجیبه خیلی-

 کرد نگاه بهم دوباره بعد اما گفت می خودش به داشت حرفارو این

 اومدنشون؟ با نکرد مخالفتی شهروز اقا-

 :گفتم و کردم فکر یکم

 شد خوشحال هم خیلی اتفاقا.نه-

 داشتن اختالف باهم خیلی بزرگ خانم مرگ از بعد اخه...عجیبه-

 ...چرا جدی؟پس-

 موند کاره نیمه حرفمون سعید ورد با

 داره کارتون اقا رهاخانم-

 مهندس؟ اقای-

 بله-

 میرم االن باشه-
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 هشب دادن رو سعید اتاق که شنیدم خانم اکرم از...شهروز پدر اتاق در پشت رفتم و گذشتم سعید و خانم اکرم کنار از

 ....بشه مشخص وضعیتش تا میخوابه سالن توی موقتا هم سعید..باال بره ها پله از نمیتونه و داره درد پا چون

 به دمچسبون بیشتر رو گوشم...میزدن حرف بهم راجع داشتن که شنیدم صداشونو بزنم درو اینکه از قبل و کردم پوفی

 بشنوم حرفاشونو کردم سعی و در

 نمیشه که اینطوری بابا ولی-

 کنه کاری اینجا نباید دختر اون بعد به امروز از,میشه چرا-

 ولی-

 نباش شق کله قدر این..کن اعتراض بعد پسرجان کن گوش حرفام به خوب-

 بفرمایید-

 ...کشیده زندگیش توی زیادی زجر دختر اون..بگیرم رو رها بال و پر زیر میخوام من-

 میزنید؟ حرفو این دارین معتاده برادرش گفتم بهتون چون-

 ..دانشگاه بره و بخونه درس داره ارزو حتما,جوونه هنوز اون..کنه کار ام خونه توی مریم دختر ندارم دوست.نه-

 بگین؟ بهش رو موضوع این میخواین چطوری اخه ولی-

 ...میگم بهش خودم.نباشه کاریت تو-

 رنجیه زود دختر..ها بشه ناراحت ممکنه-

 ...خودراضی از ی پسره..هم به سابیدم دندونامو حرص با که بود اینجا

 بیاد؟ گفتی بهش-

 کنم صداش میرم االن کنید صبر..نیومده چرا نمیدونم اره-

 اب شهروز و شد باز در..نیفتاده اتفاقی هیچ کردم وانمود و کردم صاف گلومو...عقب رفتم یکم و کردم جدا در از گوشمو

 کرد تعجب در پشت دیدنم

 بودی؟ اینجا تو-

 درسته؟ دارن کار باهام پدرتون گویا..اومدم تازه.نه-

 بودم ایستاده گوش فال که بگیره مچمو میخواد انگار که کرد نگاه بهم جوری
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 تو برو اره-

 ممنون بله-

 ...تو رفتم و گذشتم کنارش از اروم

 سالم-

 بشین بیا..دخترم ماهت روی به سالم-

 :گفت و کرد مکث یکم بعد....زد بهم رو بود گفته شهروز به که حرفایی تمام

 حاال...دادم بهت پیشنهادو این که برادرته یا خدابیامرت مادر بخاطر کنی فکر نمیخوام اصال دخترم؟ببین چیه نظرت-

 موافقی؟

 درس کنار در بدین اجازه اگه..نیست مشکلی میخونم هم رو درسم کنم؟من کار چی پس نکنم کار اگه..اخه ولی-

 کنید باور..ترم راحت اینطوری خودم..نمیشم خسته بخدا..کنم کارم خوندنم

 هنباش کار در اعتراضی و کنه قبول کردم می خدا خدا و پایین انداختم سرمو منم..موند ساکت و کرد بهم عمیقی نگاه

 کنی؟باشه؟ می کمک اشپزخونه توی اکرم به فقط پس-

 زدم گرمی لبخند

 دارین لطف بهم قدر این که ممنون...حتما..باشه-

 دارم کارش بیاد بگو شهروزم به..دخترم بری میتونی..نکردم کاری-

 اجازه با..چشم-

 یکم...میکنه دعوا سعید با داره تقریبا شهروز دیدم دور از...بیرون اومدم کنم راضیش بودم تونسته اینکه از خوشحال

 گفت می چیزی سعید به داشت که بود شهروز..بودن نشده حضورم متوجه هنوز اما جلوتر رفتم

 فهمیدی؟ باشه گرم خودت کار به سرت-

 ...فقط من اقا ولی-

 برو هم حاال..دربیاری رو ها قهرمان نقش نمیخواد دیگه...نباشه حرف-

 خورد جا و دید منو برگردوند سرشو تا شهروز...حیاط تو رفت ناراحت ای چهره با و کرد کوتاهی تعظیم سعید

 میکنی؟ کار چی اینجا تو..تو-
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 پیششون برید کنم صداتون بیام گفتن پدرتون.مــــم-

 گفتی که ممنون..خوب خیله-

 :گفت که اشپزخونه توی برم خواستم

 دادی؟ چی پدرمو جواب-

 جوابم منتظر و نگرانه اش چهره دیدم و برگشتم

 کردم قبول منم کنم کمک اکرم به اشپزخونه کارای توی گفتن بعد اما نکردم قبول اولش...هیچی-

 کشید اسودگی سر از نفسی حرفم شدن تموم با

 میخواستم همینو-

 بله؟-

 :گفت و خاروند رو اش چونه

 هیچی-

 پدرش اتاق سمت رفت بعد و

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

 دارین؟ کارم خانم اکرم بله-

 اقا به ببربده اینو بیا...مادر اره-

 شهروزه؟ منظورتون-

 اره-

 این؟ هست چی-

 میخوره همیشه که نوشیدنی-

 :گفتم و کردم اخمی...چیه منظورش فهمیدم

 کجاست؟ حاال..اییی-

 استخر تو-

 چیـــــــــــــی؟-
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 نمیرم من ترخدا خانم اکرم-

 :گفت و کرد نگاه بهم دلسوزی با

 ببره اون میدادم وگرنه نیست سعید,مادر کنم کار چی خوب-

 کنم؟ کار چی حاال خوب-

 :گفت بعد کرد فکر یکم

 ببری نمیخواد من به بدش اصال-

 چرا؟-

 بیارید نوشیدنی برام میگه که نیست درست کارش اقا-

 اخه ولی-

 .بخون درس برو.مادر بده رو سینی-

 .نذاشتم که بکشه دستم از رو سینی میخواست

 میبرم نداره اشکالی-

 میخوره میاد خودش.مادر نمیخواد-

 نداره اشکالی میبرم.بشه عصبانی ممکنه ولی-

 برگرد و در پشت بزارش پس.باشه-

 چشم-

 .بودم نرفته حاال تا اما اش خونه توی هست استخر یه میدونستم.شدم جدا ازش و زدم لبخندی

 نفس یک,در پشت رسیدم وقتی...کردم حرکت بود اونجا استخر که کوچیکی ساختمون طرف به و حیاط توی اومدم

 پایین؟ میرفتم رو پله همه این باید یعنی..شد بلند نهادم از اه ها پله دیدن با.کردم باز درو و کشیدم عمیق

 کردن غرغر به کردم شروع لبی زیر

 .ایش.مهندس نکنه کارت چی بگم خدا,هستن زیادم چقدر.اه-

 ارت رو جا همه تقریبا که بود شده بلند هم دودی یک.آب از پر استخر به خورد چشمم اینکه تا پایین رفتم ها پله از

 :زدم صداش بلند صدای با.میدیدم
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 مهندس؟-

 زدم صداش دوباره و بود نزدیکی اون که میزی روی گذاشتم رو سینی...ندیدمش اما جلوتر رفتم یکم

 اینجایی؟ شما مهندس-

 جواب کردم می صداش هم هرچی..میومد باال ازش زیادی بخار چون بود داغ آبش..بودم رسیده استخر ی لبه به

 میترسیدم رسما داشتم دیگه..نمیداد

 مهندس؟-

 میزنی؟ داد چرا-

 برگشتم عقب به و ترسیدم

 ترسیدم.وای-

 میزدم نفس تند تند و قلبم روی بودم گذاشته دستمو

 .ترسوندمت ببخشید-

 :گفتم لرزونی صدای با و بستم چشمامو...خورد خیسش ی تنه نیم به چشمم تازه

 کنار؟ برید میشه-

 چی؟-

 بود امیز شیطنت کامال صداش لحس

 کنار برید-

 چی؟ برای-

 ایستادم ای گوشه رفتم و کردم باز چشمامو یکم

 برم ندارید من با کاری اگه-

 بده لیوانو-

 :دادم جوابشو بنابراین.نیارم کم پیشش کردم سعی.کنه اذیتم میخواد بود مشخص کامال

 برنمیدارید؟ چرا خودتون-
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 زیچی نه دیدم گذشت که یکم..بستم چشمامو و عقب کشیدم خودمو...کنه کاری میخواد نکنه خدا یا...تر نزدیک اومد

 .میکنه نگاهم داره لبش گوشه پوزخند یه با دست به لیوان دیدم و کردم باز چشممو الی..کرده حرکتی نه میگه

 میکنید؟ نگاه اینطوری چرا-

 ای دنده یک خیلی-

 ببخشید؟-

 :گفت و سمتم گرفت لیوانو, بعد ای ثانیه..شد خیره بهم دوباره و خورد نوشیدنیشو از قلپ یه

 بگیرش-

 بله؟-

 میگم بگیرش-

 :گفتم ترس با و عقب رفتم قدم یه

 چرا؟-

 زد پوزخندی دوباره

 آب تو بپرم میخوام چون-

 سخرتم نگاه یه..عقب رفتم دوباره و گرفتم ازش لیوانو اروم...نکنم نگاه خیسش تنه نیم به کردم سعی لحظه اون تا

 دیدم کردم باز دوباره وقتی و بستم لحظه اون چشمامو...توش زد شیرجه و استخر طرف به دوید و کرد بهم آمیز

 ...لباسم به پاشیده آب از مقداری

 کرد کار چی ببین..ایی-

 بود السو خودمم برای..نبود جایز اونجا موندنم دیگه..آب تو رفته کامال دیدم که نه یا شنیده صدامو ببینم کردم نگاه

 ....برنگشتم و موندم نوشیدنیش دادن از بعد چرا که

 ورتمص به آبی و دستشویی توی رفتم خانم اکرم پیش برم اینکه از قبل همین برای...انداخته گل هام لپ میدونستم

 ...شرم از بود قرمز صورتم...بودم زده حدس درست بله...کردم خودم به نگاه یه آینه توی از...زدم

 شهروز نکنه لعنتت خدا-

 فرن یه سینه به سینه که میرفتم خودمو راه داشتم و بودم پایین سرم...شدم خارج دستشویی از و دادم تکان سرمو

 :گفتم و عقب رفتم..لبشه روی هم لبخندی و سعیده دیدم و کردم بلند سرمو...شدم
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 نبود حواسم ببخشید-

 خانم رها میکنم خواهش-

 پوفی,گرفتم فاصله ازش که یکم...داشت لب به لبخند هنوزم که بود حواسم اما شدم رد کنارش از و نگفتم چیزی

 ...آشپزخونه توی رفتم و کردم

 از یعنی روزا این رفتارش نظرم به...کنم دوری شهروز از امکان حد تا کردم می سعی و گذشت ماجرا اون از روز دو

 ونستمد نمی واقعا و میدیدم رو شیطنت برق چشماش توی...رسید می نظر به عجیب یکم بود برگشته پدرش که وقتی

 ....کنم فکری چه

 به اون از بعد...کردم صدا رو هستش شهریار اسمش میدونستم االن که رو شهروز پدر,نهار میز کردن آماده از بعد

 زدم در به ای تقه و ایستادم اتاقش در پشت...بدم اطالع هم شهروز به تا رقتم باال طبقه

 کیه؟-

 پایین بیارید تشریف..حاضره نهار.منم-

 بخندل من دیدن محض به و میز پشت نشسته پدرش دیدم و پایین اومدم راست یه..بگیرم جوابی تا نشدم منتظر دیگه

 :گفت و زد مهربونی

 کشیدی زحمت خیلی دخترم-

 زدم لبخندی اون از تبعیت به منم و جلوتر رفتم کمی

 نشده سرد تا بفرمایید..جون نوش بهرحال..کشیده خانم اکرم رو اصلی زحمت..میکنم خواهش-

 کردی؟ صدا شهروزو...دخترم ممنون-

 میان االن.بله-

 بابا سالم-

 ...همیشه مثل,پوشیده لباس شیک خیلی دیدم و عقب برگشتم صداش شنیدن با

 بشین بیا..پسرم سالم-

 چشم-

 هروزش برای تا رفتم و کرد تشکری..کشیدم سوپ کمی پدرش برای و رفتم جلوتر...بودن نشسته هردوشون دیگه االن

 ...بخوره غذا میده ترجیح و نداره میل گفت زودتر که بکشم هم
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 :گفت و داد قرار مخاطب پدرشو شهروز بعد یکم...بدم انجام خواستن کاری اگه تا ایستادم ای گوشه و نگفتم چیزی

 بگیرم کوچیک مهمونی یه برگشتتون مناسبت به میخوام بدین اجازه شما اگه بابا-

 نمیخواد جان بابا نه-

 کنیم می دعوت همیشگیتونو دوستای...خوبه هم خودتون پدر؟برای چرا-

 دیگه وقت یه برای باشه..ندارم رو صدا و سر و شلوغی حوصله-

 برم خواستم,شدن بلند هردو و شد تموم خوردنشون غذا وقتی...نزد حرفی دیگه شهروز که بود جدی قدر اون حرفش

 دوست...بهم زده زل ناراحت ای قیافه با دیدم برگشتم...کردم حس کنارم رو شهروز حضور که کنم جمع رو ها بشقاب

 :گفتم بشنوه که جوری اروم...ببینه وضعیت این توی رو ما پدرش نداشتم

 اقا؟ شده چیزی-

 دارم کارت باال بیا..میکنه جمع اکرم نزن اینا به دست-

 کاری؟ بله؟چه-

 میفهمی خودت بیا-

 کارم یچ یعنی...بود کرده مشغول ذهنمو بدجوری حرفش...باال طبقه رفت پدرش به خیر به عصر گفتن بعد و گفت اینو

 ...باال طبقه اومدم و داره کارم شهروز که دادم اطالع خانم اکرم به,پدرش رفتن از بعد داشت؟به

 روی تهنشس دیدم رسیدم که پله اخرین به...جیبم توی گذاشتم دستامو استرسم کردن کم برای...میزد شور دلم خیلی

 ...داده قرار اش چونه زیر رو دستش یک و مبل

 داشتین؟ امری من با-

 کرد قالب هم توی دستاشو و کرد بهم عمیقی نگاه

 سراغم بود اومدم داداشت صبح-

 اینجا؟ بود چی؟حمید؟اومده-

 میخواست پول دوباره..اره-

 :پرسیدم نگرانی با

 ندادین؟دادین؟ بهش که شما-

 زد پوزخندی
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 نداشتم ای دیگه ی چاره یعنی..دادم چرا-

 چیه؟ منطورتون-

 بود خراب خیلی حالش-

 :گفتم عجز با و رفتم وا حرفش این با

 رو زهرماری اون کنه ترک تا بیمارستان میبردینش باید کار این جای کردین؟به کارو این چرا-

 تمومه کارش روزا این کنم میفهمی؟فکر بود خراب وضعش میگم-

 زد حلقه چشمم توی اشک زد که حرفو این

 ...بگین چی؟میخواین یعنی-

 داد تکان تاسف عالمت به سرشو و ایستاد شد بلند

 سوخت براش دلم...اره-

 شبا؟ میخوابه کجا نگفت بهتون..ببینم کنید صبر..میکنی اشتباه داری شما..نه نه-

 ..گفت...گفت فقط..نه-

 چی؟بگین-

 ...گفت فقط-

 :گفت دوباره و کشید موهاش به دستی..بود کالفه

 میگفتم بهت نباید شاید...کن ولش اصال-

 بگین نمیخواین افتاده براش اتفاقی نکنه-

 کرد نگاهم مهربون دفعه این

 ...خوب دختر نه-

 ...پایین انداختم سرمو و نشستم زمین روی جا همون..نداشتم ایستادن نای

 خوبه؟ شد؟حالت چی-

 داره نیاز من به اون..حمید-

 .....نفهمیدم چیزی دیگه و رفت سیاهی چشمام که شد چی نمیدونم کلمات این گفتن از بعد
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 :گفت و تر نزدیک اورد سرشو دیدنم با..بود سرم باالی خانم اکرم کردم باز چشمامو وقتی

 مادر؟ بهتری-

 شده؟ چی-

 :گفت و کرد نمیشناختمش که اقایی یه و پدرش و شهروز به نگرانی نگاه خانم اکرم

 نمیکنه؟ درد خوبی؟جاییت..رفتی هوش از-

 ...همینطور پدرشم...نگرانه خیلی بود معلوم...زدم زل شهروز چشمای تو و باال کشیدم خودمو یکم

 ممنون..خوبم نه-

 دکتر باید زدم حدس و میرسید نظر به ساله 41 حدودا...کنارم نشست و شد نزدیک بهم نمیشناختمش که اقا همون-

 باشه

 ...هستم رستگار دکتر من-

 زدم جونی کم لبخند

 خوشبختم-

 ...همینطور منم-

 نداری؟ سرگیجه احساس االن...برسی خودت به بیشتر باید...ضعیفی خیلی تو جان رها-

 یکم چرا-

 باشن مواظبت بیشتر گفتم هم بزرگ کیانی اقای به...کنی استراحت باید-

 ولی ممنون-

 :گفت و شهروز طرف به رفت...کنم تموم حرفمو نذاشت

 ..بیمارستان بیاین باید شد بد حالش دوباره اگه-

 هست؟ مشکلی دکتر چرا-

 نیست بد بده آزمایش چندتا اطمینان برای نه-

 اومدین که ممنون..دکتر چشم-
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 و اومد شهریار اقا....بشم تقویت تا بیاره چیزی یه خودش قول به تا رفت هم خانم اکرم..کنه اش بدرقه تا رفت شهروز

 کنارم صندلی روی نشست

 جان دختر کردی نگرانمون خیلی-

 ببخشید..ام شرمنده من-

 اینکه مثل اما نده کار بهت زیاد بودم گفته هم شهروز به من..نزن حرفشو اصال-

 ..بود خودم تقصیر..تقصیرن بی مهندس اقای..نه نه-

 میخونی هاتو درس میشینی فردا از..کنی کار نمیخواد هم دیگه..بشی خوب زودتر امیدوارم بهرحال-

 ...تو اومد شهروز که بدم جوابشو خواستم و زدم مهربونی لبخند

 دارم کارت اتاقم بیا بعدش بابا شهروز...برم دیگه من خوب-

 بابا چشم-

 کنار کشیدم خودمو یکم و کردم تعجب...نشست تخت روی کنارم و اومد,رفت پدرش وقتی

 بدی انجام کاری اینجا نمیخوام دیگه...گفت چی دکتر که شنیدی-

 شدم استخدام همین برای من ولی-

 سمتم برگردوند صورتشو تندی به

 کن فراموش رو لعنتی استخدام فرم اون-

 :گفت پته تته با ناچار به و ترسیدم

 باشه...ب-

 میزدم حرف باهاش قضیه این به راجع فرصت اولین در باید

 شد حاال-

 گرفت خودش به نگران حالت و شد عوض نگاهش رنگ دفعه این

 خوبی؟-

 خوبم که دادم اطمینان بهش سرم دادن تکان با

 میزدم حرف باهات داداشت به راجع نباید..شد من تقصیر همش-
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 دادم نشون ضعث یکم من..نبود شما تقصیر نه-

 و مات...زد زل بهم مهربونی با و باال گرفت رو ام چونه انگشتش با گذشت که یکم..پایین انداختم سرمو خجالت با بعد

 :گفت که کردم می نگاه کارش به مبهوت

 میترسی؟ من از-

 نه..ن-

 شدی؟ اینطوری چرا پس-

 عقب کشید خودشو کمی و کشید پس دستشو

 خوبه؟ حالتون شما..شدم؟مـــم چطوری-

 ..شو خوب زودتر فقط..خوبم اره-

 کرد؟ تغییر درجه 821 دفعه یه چرا...اوردم نمی در سر رفتارهاش و حرفا از هنوزم...شد بلند و گفت اینو

 گفت؟ دوباره که ندادم جوابشو

 بیرونم همین..کنم صدام داشتی کاری..میرم دیگه من-

 باشه-

 پاره,سنگی شاید که کردم فکر این به....پیچیدم خودم دور بیشتر رو پتو و کشیدم راحتی نفس رفت وقتی

 شو خوب زود:میرفت رژه ذهنم توی حرفش این مدام...شده عوض یهو که سرش تو خورده چیزی سنگیآاجری

 دهز اتاق در که شدم بلند خواستم..خوابیدم جا یه بس از شدم خسته دیگه..بودم خودم اتاق توی هنوز و بود شده شب

 :گفتم و کردم مرتب شالمو باشه خانم اکرم یا شهروز اینکه خیال به..شد

 بفرمایید-

 تو اومد نگران و خسته سعید شد باز که در

 شمایی؟-

 سالم-

 دارین؟ کاری..سالم-

 شد نزدیک بهم و بست درو
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 بهترین؟..بپرسم حالتونو اومدم-

 ..خوبم ممنون-

 باشی خودت مواظب بیشتر باید...خوبه-

 حتما بله-

 اوردم زبون به حرفمو..تونست نمی ولی بگه چیزی میخواست که بود این مثل...میومد کالفه نظر به

 بگی؟ میخوای چیزی-

 راستش...اره-

 میکنی؟ کار چی اینجا تو سعید اقا-

 کرد کوتاهی تعظیم و طرفش به برگشت سعید..ایستاده در جلوی عصبانی شهروز دیدم و کردم خم یکم سرمو

 بپرسم حالشو بودم اومده اقا ببخشید-

 پرسیدی؟-

 بله-

 بری؟ میتونی خوب-

 ترک رو اتاق ببخشیدی با اونم و زدم لبخندی ازش تبعیت به منم...زد بهم لبخند یه و برگشت دوباره سعید

 ...کرد می رفتار باهاش طور این که داشت کشتگی پدر چه بدبخت سعید این با شهروز نمیدونم...کرد

 نگفت؟ بهت ای دیگه چیزی-

 چی؟ مثال-

 پرت و چرت مثال...نمیدونم-

 خیر نه...وا-

 یکم...کرد بیرون تماشای مشغول خودشو و پنجره طرف به رفت هم شهروز...شدم ساکت و پنجره سمت کردم رومو

 شکستم رو سکوت بعد

 مهندس؟ اقای-

 :گفت برگرده اینکه بدون
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 بله-

 کنم؟ خواهشی یه میشه-

 بگو-

 کنید؟ پیدا رو حمید..میشه...میشه-

 :گفت و شد نزدیک بهم خونسرد خیلی...طرفم به برگشت دفعه این

 داری؟ کارش چی-

 بزنم حرف باهاش میخوام خوب..خوب-

 کشید موهاش الی دستی

 بشه؟ چی که-

 نگرانشم..داداشمه خوب مهندس اقای-

 ولی-

 بود وسط حمید سالمتی و زندگی پای..کرد می فرق دفعه این ولی بودم نکرده التماس کسی به حاال تا

 میکنم خواهش-

 زد لبخندی

 داره شرط یه فقط..حتما..باشه-

 شرطی؟ شرط؟چه-

 نیستم بلد دوستاشو خونه که من..بگردیم دنبالش هم با بیای باهام هم تو که این-

 :گفتم خوشحالی با و درنگ بی

 قبوله... باشه-

 برگشت دوباره و شد پشیمون که بیرون بره خواست و در طرف به رفت حرفم گفتن از بعد

 کنیم می شروع رو جستجو بود خوب حالت اگه فردا-

 :گفتم و خندیدم

 میشم خوب خوبه فردا من..باشه-
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 خیر به شب..امیدوارم-

 خیر به هم شما شب-

 زود یخیل...مدرسه برم که لباسام پوشیدن به کردم شروع و ایستادم آینه جلوی...بودم تر سرحال خیلی بعد روز صبح

 ...پایین رفتم و برداشتم کیفمو و شدم آماده

 ای عجله...حیاط توی اومدم و کردم خداحافظی,باشم خودم مواظب اینکه و خانم اکرم با طوالنی صحبت یه از بعد

 مگر...شدم متوقف شهروز دیدن با که در طرف به کردم حرکت اهسته...بود نیومده هنوز سرویسم راننده چون نداشتم

 ...میدوید حیاط توی داشت و بود پوشیده ورزشی شلوار و کن

 سالم لبی زیر و زدم لبخندی منم...داد تکان سرشو فاصله همون از و شد من متوجه اونم که بودم دیدنش محو

 :گفت فاصله همون از که برم خواستم...کردم

 کن صبر-

 بلند سرشو بعد...زانوهاش روی گذاشت دستاشو و شد خم..شد نزدیک بهم زنان نفس نفس...بیاد تا موندم جا همون

 کرد

 دارین؟ کاری-

 برمیگردی؟ کی..اره-

 بود حفظ از منو برگشت و رفت ساعت که این...حرفش از کردم تعجب

 چطور؟..8 ساعت طرفای...مــــم-

 دنبالت نیاد بگو ت راننده به...دنبالت میام خودم-

 چرا؟-

 حمید دنبال بریم میخوام چون-

 ...خودم میشه زحمتتون اخه..اهان-

 میام خودم..نیست زحمتی نه-

 .بود خودش حرف,حرف همیشه مثل بازم

 ممنون..باشه-

 ..خواهش-
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 خداحافظ...برم دیگه من خوب-

 سالمت به-

 زدم زل صورتش توی برم اینکه از قبل اما

 میخورید سرما نکرده خدایی..میشه سرد داره کم کم هوا..تو برید زودتر بهتره-

 ...شد مهربون چشماش که ای دیگه چیز یا بود کرده تعجب حرفم از نمیدونم...بهم زد زل فقط و نگفت هیچی

 اجازه با-

 ...بیرون رفتم سریع سرویسم بوق صدای با و گرفتم ازش رومو

 مدهاو بودن دیده رو شهروز که دفعه اون..بدم پس جواب ها بچه به نشم مجبور تا برداشتم کیفمو سریع زنگ صدای با

 ...بوده اقوام از یکی گفتم بهشون اجبار به البته و دروغ به منم و پرسیدن سوال ازم کلی دنبالم

 و زدم نشنیدن به خودمو...میشنیدم رو سارا صدای سر پشت از اما مدرسه حیاط توی رسوندم خودمو زود خیلی

 ...شدم سوار رفتم ماشینش دیدن محض به و چرخوندم سرمو...خیابون توی اومدم

 سالم-

 میزنی؟ نفس نفس چرا سالم-

 برید ینجا ازا زودتر میکنم خواهش-

 چرا؟-

 میاد االن..دیگه برید-

 کی؟-

 کرد می خورد اعصابمو داشت هاش سوال..وای

 شهروز طرف به برگشتم سریع سارا دیدن با و کردم عقب به نگاه یه

 ترخدا مهندس اقای-

 ترسیدی؟ نه؟چرا یا شده چی میگی-

 مدهن از یهو و بازوش به زدم ماشین به سارا شدن نزدیک با..دیوار به بکوبم سرمو خواستم می خونسردیش همه این از

 :گفتم و رفت در
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 اومد..دیگه برو شهروز اه-

 به ماشین لحظه همین توی...شدم ساکت و کردم جمع صورتمو...زدم گندی چه فهمیدم تازه...شد تا چهار چشماش

 کنم اهنگ صورتش به نداشتم جرات...نه یا عصبانیه نمیدونستم...پایین بودم انداخته سرمو زده خجالت...دراومد حرکت

 ...کنم خواهی عذر ازش فرصت اولین توی تا کنم سکوت دادم ترجیح بنابراین

 :پرسید گذشت که یکم

 بلدی؟ دوستاشو ی خونه-

 ردک می رانندگی داشت عادی خیلی..جدی نه بود عصبانی نه..کردم نگاه رخش نیم به و باال گرفتم سرمو دفعه این

 .بله-

 ...بودیم اش خونه در جلوی بعد دقیقه 71 حدود...دادم رو کرد می امد و رفت باهاش بیشتر حمید که دوستی ادرس

 بیام من تا بمون جا همین تو-

 باشه-

 رو حمید دوست رامین ی چهره و شد باز در که کردم می نگاهش داشتم شیشه توی از..زد درو زنگ رفت و شد پیاده

 ..شدن زدن حرف مشغول...دیدم

 چیزی...نذاشت شهروز اما بگیره رو شهروز ی یقه خواست و شد عصبانی رامین که گفت بهش چی شهروز نمیدونم.

 ...گرفت راستی سمت خیابون طرف به دستشو و خندید رامین که گفت بهش

 ...ماشین توی امد دوباره و فشرد دستشو شهروز

 گفت؟ شد؟چی چی-

 نشده پیداش دیگه بعد گرفته پول مقدار یه ازش اومده پیش روز چند میگفت..نداشت خبری ازش-

 کنه؟ دعوا باهاتون میخواست چرا-

 :گفت و کرد بهم نگاهی نیم

 باشه داشته خبر ازش اون ممکنه گفت داد هاشو رفیق از دیگه یکی ادرس...نبود چیزی-

 بریم زودتر پس خوب-

 ...افتاد راه و کرد روشن ماشینو
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 کیهت ماشین شیشه به سرمو...نداشت خبری ازش کس هیچ چون بود فایده بی حمید کردن پیدا برای تالشمون ی همه

 خوشحال خیلی اما داشتن مشکلی هرکدوم شاید که هایی ادم..شدم خیابون توی های ادم تماشای مشغول و دادم

 ...میزدن قدم خیابون توی داشتم

 میکنیم پیداش-

 بود لبش روی رنگی کم لبخند...کردم نگاه بهش و گرفتم شیشه از سرمو

 امیدوارم-

 نیستی؟ گرسنه تو ببینم-

 نخوردیم نهار اومد یادم تازه

 پس خونه بریم زودتر..انداختم زحمت توی هم رو شما...شد من تقصیر همش..ببخشید وای ای-

 سمتم برگشت و خندید

 بریم؟ موافقی.هست خوب رستوران یه اطراف همین..خوب دختر نبود این منظورم-

 رستوران؟ بریم باهاش داد پیشنهاد من به شهروز االن

 ولی-

 بدم قورت درسته رو فیل یه میتونم.ها گشنمه بریم؟خیلی.نداره ولی دیگه-

 ...شد تر رنگ پر لبخندش اونم..دادم تکان تایید ی نشونه به سرمو تعجب با

 یفتعر..باشیم اومده اینجا نمیشد باورم...انداختم نگاهی روم به رو که رستورانی به,داشت نگه ماشینو شهروز وقتی

 ...گرونه خیلی غذاهاش میدونستم و بودم شنیده خیلی رو رستوران این

 شهروز طرف به برگشتم تعجب با

 بخوری؟ غذا اینجا میخوای که مطمئنی..شما-

 کردی؟ تعجب چرا.اره-

 اخه.هیچی-

 :گفت و خندید

 شو پیاده-
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 ها ندیده مثل...نشستیم رفتیم و کرد انتخاب رو میزی شهروز...کردیم حرکت رستوران طرف به و شدیم پیاده همزمان

 :گفت که میزدم دید رو اطراف داشتم

 کجاست؟ حواست-

 شدم دیدن مشغول دوباره و کردم بهش نگاهی نیم

 قشنگه خیلی اینجا-

 میز روی گذاشت و دراورد جیبش توی از موبایلشو و سوئیچ

 میای زیاد حاال-

 زدم زل صورتش توی و برگشتم کامال حرفش این با

 چی؟-

 میخوری؟ چی..هیچی-

 حدقه از چشمایی با و کشیدم پایین رو منو یکم...شد چهارتا چشمام غذاها قیمت دیدن با...سمتم گرفت رو منو و

 بود لبش روی مالیمی لبخند..کردم نگاه بهش دراومده

 :گفتم خونسردی با و باال گرفتم رو منو دوباره

 میخورم منم بخوری شما هرچی-

 ....میز روی گذاشتم رو منو و

 مطمئنی؟-

 اوهوم-

 باشه-

 همدیگرو فقط...نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ گارسون اومدن تا...رفت ها سفارش گرفتن از بعد و اومد گارسون

 ...کردیم می نگاه

 :گفت شهروز میز روی چید و اورد رو غذاها گارسون وقتی

 ..محشره...میدم سفارش جوجه اینجا میام هروقت من-

 معلومه ظاهرش از-
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 جون نوش..بخور-

 ته تا غذامو ی همه که جوری..بود خوشمزه خیلی هم الحق...خوردن به کردیم شروع هردومون ترتیب این به

 کردم دنبال که نگاهشو رد...بهم زده زل همینطور دیدم که کردم می نزدیک لبم به رو نوشابه لیوان داشتم....خوردم

 ؟کفششه به ریگی نکنه...بعیده ازش مهربونی همه شده؟این عجیب قدر این امروز چرا..خدا یا..شده خیره لبم به دیدم

 گذاشتم لیوانو و کردم اخمی...شد خیره چشمام به دفعه این و گرفت نگاهشو چون کرد حس نگاهمو سنگینی انگار

 میز روی

 بدم؟ سفارش میخوری بازم-

 نکنه درد دستتون..بود خوشمزه خیلی...ممنون نه-

 کرد پاک دهنشو دور و برداشت دستمالی

 بریم موافقی اگه پس...میکنم خواهش-

 بریم-

 .کرد باز زود خیلی درو سعید,زد رو بوق شهروز و خونه رسیدیم وقتی

 دنبالش میگردیم هم فردا-

 ممنونم..باشه-

 کن استراحت برو دیگه حاال.خواهش-

 .چشم-

 شد سبز جلوم خانم اکرم که آشپزخونه طرف به میرفتم داشتم...افتادم راه خونه طرف به و شدم پیاده

 مادر؟ بودی کجا.رهاجان سالم-

 نگفت؟ بهتون مهندس اقای مگه.سالم-

 کردین؟ دیر قدر این چرا ولی..مادر چرا-

 :گفتم و کردم بوس رو اش گونه...شده نگران خیلی بود معلوم

 بخوابم؟ برم میشه.خستم خیلی االن.شد چی میکنم تعریف براتون بعدا..کردم نگرانتون ببخشید-

 ...هستی ام نداشته دختر مثل هم تو.میشم نگرانت خوب..تو دست از امان..مادر اره-
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 کنم جبران هاتونو محبت چطوری نمیدونم..خانم اکرم ممنون-

 برو..چیه حرفا این..عزیزم بخواب برو-

 ....افتادم راه اتاقم طرف به و زدم لبخندی

 بخوابم هنوز داشتم دوست..کشیدم موهام به دستی و شدم خیز نیم جام سر...دادم بدنم به قوسی و کش و زدم غلتی

 یک...پایین اومدم تخت از و کشیدم جیغی ناخداگاه میداد نشون رو شب 2 که ساعت به کردن نگاه با...نمیشد ولی

 کردم حرکت اشپزخونه طرف به عجله با و بیرون اومدم سرعت به و کردم فراموش موقعیتمو لحظه

 خانم اکرم....خانم اکرم-

 بهم رسوند خودشو سریع من فریاد صدای با بیچاره

 میزنی؟ داد مادر؟چرا شده چی-

 نکردین؟ بیدارم چرا-

 بودی خسته خیلی..نیومد دلم-

 بدم؟ چی رو اقا کنم؟جواب کار چی حاال وای.شد دیر خیلی.کردی می بیدار منو باید شما نه-

 ...خندید ریز و کرد نگاهی پام سرتا به خانم اکرم دیدم یهو

 میخندین؟ شده؟چرا چی-

 نیومده کسی تا کن عوض لباساتو مادر؟برو وضعیه چه این-

 خبره؟ چه اینجا-

 شا قیافه...بزنم جیغ یا کنم فرار نمیدونستم شهروز دیدن با...صدا طرف به برگشتم آهسته و دادم قورت دهنمو آب

 اب...داره حق بیچاره دیدم و کردم نگاهی خودم به..نخنده که گرفته خودشو جلوی بود معلوم..بود شده دیدنی خیلی

 ..بیرون بودم اومده بود عروسکی شلوار و بلوز یه شامل که خوابم لباسای

 اکرم صدای...دویدم اتاقم طرف به و کشیدم جیغی ناخداگاه...بستم وچشمامو دادم قورت صدا با دهنمو آب دوباره

 ...میزد صدام و میومد سرم پشت داشت که میشنیدم هم رو خانم

 ینا مثل..داشتن حق ها بیچاره..میخندیدن بهم داشتن چرا فهمیدم تازه ایستادم اینه جلوی و اتاقم توی رسیدم وقتی

 ...باشن کرده وصل برق موهام به که بود

 که نشده زدی؟چیزی جیغ چرا رهاجان-
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 حاال؟ کنم کار چی دید قیافه این با منو شهروز میزنی؟اقا حرفو این چرا دیگه شما-

 ..خوبیه مرد..میشناسم رو اقا من...نباش نگران-

 کنم؟ کار چی حاال وای...نامحرم منم برای..مرده یه باشه که هرچی خانم اکرم-

 سرم روی کشید دستشو اومد خانم اکرم که کردم می غرغر داشتم لبی زیر و صندلی روی نشستم زار حالتی با

 که نکردی گناه...بیرون نیومدی وضع و سر این با که عمد از...مادر نباش ناراحت-

 کشیدم خجالت خیلی حال این با ولی-

 نمیاره روت به اقا باش مطمئن..مادر پاشو...نگیر بغل غم زانوی پاشو پاشو-

 .بشم رو به رو باهاش فعال کشیدم می خجالت بازم ولی شد راحت خیالم حدودی تا خانم اکرم حرفای با

 ونهخ های خرید بود رفته هم سعید...کنه کمک باغچه کردن تمیز توی رحیم مش به تا حیاط توی بود رفته خانم اکرم

 تو اومد شهروز پدر که کردم می خورد زمینی سیب داشتم و بودم آشپزخونه توی...بده انجام رو

 دخترم سالم-

 ایستادم و شدم بلند احترامش به

 خوبین؟ اقا.سالم-

 سالن؟ توی بیاری چایی دوتا میشه.دخترم ممنون-

 میارم االن همین.چشم-

 .ممنون-

 به مافتاد راه و کردم چایی از پر رو ها استکان بعد دقیقه چند.برق به زدم رو ساز چایی و شستم دستامو رفتنش از بعد

 اب.بود پایین سرشون هردو.روش به رو پدرشم و نشسته راست سمت مبل روی شهروز دیدم رسیدم وقتی...سالن طرف

 :گفت و زد لبخندی دید منو وقتی شهریار اقا.جلوتر رفتم کمی و کردم حضور اعالم ای سرفه تک

 دخترم ممنون-

 نکردم کاری.میکنم خواهش-

 اومدن برام کرد می فکر نمیدونست هرکی..لرزید می دستام چرا نمیدونم...طرفش به گرفتم رو چایی سینی و

 قیافه و ریخت اون با منو وقتی کشیدم می خجالت شهروز با شدن رو به رو از و نبود اینطوری واقعا اما..خواستگاری

 سمتش گرفتم رو سینی لرزون دستایی با..باال رفت قلبم ضربان ایستادم جلوش وقتی...بود دیده
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 بفرمایید-

 برداشت سینی توی از رو استکان

 مرسی-

 .میکنم خواهش-

 :گفت بشنوم من فقط که جوری آروم خیلی شهروز برم و برگردم اینکه از قبل

 خواستگاری؟ برات اومدم میلرزی؟مگه قدر این چرا-

 .افتاد ستم ازد سینی حرفش شدن تموم با

 دخترم؟ شد چی-

 :گفتم و کردم پدرش به نگاه یه

 نبود حواسم..ببخشید-

 دخترم نداره اشکالی-

 برداشتن از بعد.میزد برق عجیب چشماشم.لبشه رو شیطونی لبخند شهروز دیدم بردارم رو سینی شدم خم وقتی

 ....شدم دور اونجا از اجازه با گفتن با و کردم اخمی سینی

 حرفو اون چرا.شهروز نکنه چیکارت بگم خدا ای.کشیدم عمیقی نفس و ایستادم دیوار پشت,شدم دور که یکم

 بدی؟ حرص منو میخواستی زدی؟مثال

 :گفتم خودم با لبی زیر

 خودخواه.ایش-

 هممبف کردم سعی و سرجام برگشتم دوباره شهریار اقا صدای شنیدن با که اتاقم تو برم خواستم و برداشتم قدم یه

 میگن چی

 ت؟ آینده برای داری هدفی چه-

 میکنم زندگیمو دارم.هیچی-

 زندگی؟ شد اینم-

 بابا؟ کردم چیکار مگه-
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 .نشدی عوض هنوز تو و مرده که ساله دو نیلوفر.کردی درست خودت برای که نیست زندگی اسمش این,شهروز-

 کنم؟ فراموشش بگین میخواین یعنی-

 ی؟بمون مجرد میخوای کی تا.سالته سی دیگه تو.بدی سامون و سر زندگیت به باید دوباره میگم.نگفتم اینو من-

 ندین ادامه دیگه میکنم خواهش بابا-

 میگم؟ رو حقیقت دارم چرا؟چون-

 بابا-

 میشم کار به دست خودم یا میکنی فکری یه خودت یا-

 .خوردم ضربه ام گذشته توی کافی اندازه به.کنم زندگیم وارد رو کسی نمیخوام فعال دیگه من-

 نگرانتم پسرمی تو-

 کنم ازدواج نمیخوام فعال من ولی بابا مرسی-

 درو..اتاقم توی اومدم و اپن روی گذاشتم رو سینی...آشپزخونه طرف به افتادم راه..نزد حرفی کدومشون هیچ دیگه

 تخته به بزنم ماشاال...سالشه سی فهمیدم االن اما سالشه 72,72 شهروز کردم می فکر اوایل...دادم تکیه بهش و بستم

 ...نمیخوره بهش اصال

 توی همش چرا میفهمیدم حاال...شده فوت االنم که باشه قبلیش زن باید نیلوفر...رفتم فرو فکر به تخت روی نشستم

 و پولدار و خوشتیپ.نداشت کم هیچی شهروز..شد حسودیم نیلوفر به لحظه یه...نمیزنه حرف کسی با زیاد و خودشه

 .نکنم فکر بهش این از بیشتر تا دادم تکان سرمو.مهربون

 .بکشی سرک مردم زندگی توی اینکه نه کنی کار اینجا چه؟اومدی تو به اخه رها...اه-

 جان؟ رها-

 پیشش رفتم و بیرون اومدم اتاق از سریع شهریار اقا صدای شنیدن با

 داشتین؟ کارم اقا بله-

 بگردین داداشت دنبال برید شهروز با شو حاضر برو.دخترم اره-

 چشم-

 و برداشتم تخت روی از هم مشکیمو شال..پوشیدم مشکیمو جین شلوار و طوسی ماتوی.اتاقم توی برگشتم دوباره

 پایینه سرش و داده تکیه اپن به که دیدم رو شهروز.بیرون اومدم و کردم آینه توی خودم به نگاه یه...کردم سرم
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 ام اماده من-

 :گفت و کرد بهم کوتاه نگاه یه

 بریم-

 ماشین سوار و کردیم خداحافظی شهریار اقا و شوهرش و خانم اکرم از حیاط توی رسیدیم وقتی..افتادم راه دنبالش

 خودش توی بدجور..کردم نگاه بهش و برگشتم...میره ای دیگه جای طرف به داره شهروز دیدم گذشت که یکم...شدیم

 ....بود

 میریم؟ کجا داریم-

 قالب هم توی دستامو...کنم سکوت دادم ترجیح اما بودم ترسیده...نگفت چیزی و کرد بهم گذرا نگاه یه

 اشینم دقیقه چند..برمیومد از هرکاری و بود مرد یه باشه هرچی..رفتم فرو صندلی توی بیشتر و بستم چشمامو..کردم

 اموچشم دفعه این...شد بسته شدت با که شنیدم ماشینو در صدای...کنم باز چشمامو نداشتم جرات...ایستاد حرکت از

 ما جز به...کردم بررسی رو اطراف و دادم قورت دهنمو آب...بود پامون زیر تهران که جایی اومدیم دیدم و کردم باز

 اومدیم چرا فهمیدم می باید...کردم حرکت شهروز طرف به و شدم پیاده ماشین از اهسته...نبود اونجا کس هیچ

 ....اینجا

 فاصله باهاش قدم چند اما ایستادم سرش پشت درست...جیبش توی بود گذاشته دستاشو دوتا و بود ایستاده

 تدخال جور یه سوالم پرسیدن شاید...چیه دلیلش نمیدونستم اما ناراحته یا میبره رنج چیزی از بود معلوم....داشتم

 :گفتم و زدم دریا به دلمو اما بود کاراش توی کردن

 اینجا؟ اومدیم چرا-

 :گفت بعد و شنیدم رو کشید که عمیقی نفس صدای

 کنم فکر یکم میخوام-

 کنم؟ چیکار باید من خوب-

 هیچی-

 ...خاکی زمین روی نشست و گفت اینو

 میشه کثیف لباستون مهندس اقای نه-

 کرد نگاهم مهربون و چرخوند سرشو

 .نیست مهم-
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 ...کنارش نشستم فاصله با منم...میکنه اذیتش داره پدرش حرفای کردم می حس....شد خیره روش به رو به دوباره بعد

 قشنگه خیلی اینجا-

 کنم خلوت خودم با تا اینجا میام ها موقع بیشتر.اوهوم-

 بپرسم؟ سوال یه میشه ببخشید-

 بپرس-

 ناراحتی؟ چیزی از شما-

 پایین انداخت سرشو و زد پوزخندی

 بشی؟ امید نا شده حاال تا-

 :داد ادامه خودش که کردم نگاه رخش نیم به تعجب با

 ...داشتم هم خوبی روزهای البته...کشیدم زیادی زجر زندگیم توی من-

 افتاده گذشته یاد نظرم به...کرد اخم و شد جدی زود خیلی اما کرد خوش جا لبش روی مهربونی لبخند که بود اینجا

 ...بود

 به منجر آشناییمون...میده آزارم چون کنم فکر بهش زیاد نمیخوام...تینا اسم به شدم دختری عاشق که بود سالم 77-

 آب دکترا اما شیم دار بچه که شدم راضی همین بخاطر بود بچه عاشق تینا اما نداشتم دوست بچه من...شد ازدواج

 ونداغ خیلی فهمید رو قضیه این وقتی تینا...نمیشم دار بچه که منه از مشکل گفتن و دستم روی ریختن رو پاکی

 راضی اما میاریم بچه پرورشگاه از که زدم حرف باهاش خیلی....میخوام طالق گفت اما بود عاشقم اینکه با...شد

 انگلیسی مرد یه با که میشه سالی چند االنم..کشور از خارج رفت اون و شدیم جدا هم از بعد ماه دو حدود...نشد

 ...داره بچه و کرده ازدواج

 یدکش اروم لپمو و جلو آورد دستشو میکنم نگاهش اینطوری دارم دید وقتی و برگشت...بودم زده زل شهروز به بهت با

 وروجک نکن نگاه اینطوری-

 اونم و هاش حرکت از بودم شده شوکه..صورتم روی گذاشتم دستمو و عقب کشیدم خودمو سریع دستش تماس با

 :داد ادامه نمیزنم حرفی دید وقتی

 ایماجر از بعد...بود شرکتم حسابدار...شدم آشنا نیلوفر اسم به دختری با هم پیش سال سه...نبود ماجرا پایان این-

 یخوب دختر خیلی نیلوفر...شدم عاشق دوباره و ام کله پس زد خدا اما نشم دلبسته دختری هیچ به کردم سعی تینا

 با اون و گفتم بهش هم رو نمیشم دار بچه اینکه و تینا ماجرای داشتیم هم با که زیادی های امد و رفت از بعد...بود
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 پا از سر داد رو بله جواب بهم وقتی...دادم ازدواج پیشنهاد بهش اینکه تا گذشت...داد گوش حرفام به دل و جون

 چون...چون..نداشت خوبی سرانجام هم نیلوفر با من زندگی اما...نمیشناختم

 می براش دلم خیلی...کشید تیر لحظه اون توی قلبم...پایین انداخت سرشو و اش گونه روی چکید اشکی قطره

 ...نکردم پیدا دردش تسکین برای ای کلمه هیچ اما بدم دلداریش میخواستم...سوخت

 ....رفت پیشم از و نداد مجالش بیماری-

 :گفت و کرد اخم یهو....کرد نگاه صورتم توی برگشت و کرد پاک اشکاشو

 میکنی؟ گریه داری چرا تو-

 نشدم؟ متوجه خودم که ریختم اشک همه این که من نمیشد باورم..کشیدم صورتم به دستی

 نبود خودم دست..نمیدونم...من-

 طرفم به گرفت و دراورد جیبش توی از دستمالی

 اشکاتو کن پاک بگیر-

 کردم پاک صورتمو و گرفتم دستش از رو دستمال

 متاسفم دومتون همسر مرگ بخاطر ولی..بگم چی نمیدونم واقعا..من-

 .ممنون-

 من زندگی چرا کردم می گله خدا به همش که این..کردم فکر خودم زندگی به...شدم خیره اسمون به و نشستم صاف

 ....کشیده زجر من از بیشتر خیلی شهروز میبینم میکنم فکرشو که حاال...شد اینطوری

 یم گله خدا از هم همیشه..شده کشیده گند به زندگیم که منم این کردم می فکر همیشه من..مهندس اقای میدونید-

 تنهس ادم از خیلی...باشید امید نا نباید اما...زندگیتون توی کشیدیدن سختی خیلی هم شما میبینم حاال اما کردم

 که بگم چی من...داره هواتونو همیشه که دارید خوبی این به پدر شما این از گذشته...دارن رو شما از بدتر مشکالت

 اه بچه ی همه که سخته خیلی..شماست از بیشتر دردم من...کجاست نیست معلوم داداشمم و کردن ترکم مادرم و پدر

 درد شما اما کشیدم رو مادری و پدر بی درد من...بگم که ندارم هیچی من...من اما کنن تعریف مادراشون از مدرسه تو

 پدر گمر با نمیتونم وقت هیچ من اما بیاین کنار نیلوفر مرگ با میتونید چون اوردی شانس شما پس...عشقی شکست

 ...بیام کنار مادرم و

 راه نبی دستش اما کرد دراز دستشو و شد نزدیک بهم کمی شهروز...کردم پاک اشکامو بود دستم توی که دستمالی با

 ..شد متوقف
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 ..کشید پس دستشو اونم و زدم لبخندی

 نباش نگران.کنه ترک میکنم کمک بهش و میکنم پیدا داداشتو من-

 نمیکنم فراموش رو کردین حقم در شما که هایی لطف وقت هیچ من.مرسی-

 .بوده وظیفه.نبوده لطف-

 طرفم به گرفت دستشو و شد بلند جاش از

 داریم کار کلی که بریم شو بلند-

 پاشدم خودم و زانومو روی گذاشتم دستمو بالخره.نه یا بگیرم دستشو که بودم مردد

 بریم.مرسی-

 هدفع یه اما بود من از چلوتر..کردیم حرکت ماشین سمت به هم با...داد تکان طرفین به سرشو و زد لبخندی شیطون

 ایستادم منم و برگشت

 چیزی یه راستی-

 چی؟-

 .دادی گوش حرفام به اینکه از مرسی-

 دادی گوش حرفام به که ممنونم شما از منم-

 دیگه چیز یه.خواهش-

 چی؟-

 میفهمی سنت از بیشتر خیلی تو-

 بود؟ تعریف االن این-

 داشت واقعیت نه-

 پایین انداختم سرمو زده خجالت

 .ممنون-

 موافقی؟ بستنی یه با-

 میکنه سبکی احساس کرده دل و درد باهام اینکه از کردم می حس.باال گرفتم سرمو دوباره
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 موافقم بله-

 بریم بزن پس-

 :گفتم و خندیدم

 بریم-

 ینا مثل...گرفتیم پیش در رو خونه راه و کنیم پیداش نتونستیم حمید کردن پیدا برای شهروز های تالش رغم علی

 ازم مدت همه این نداشت سابقه...میشدم نگران داشتم کم کم دیگه...زمین تو رفته شده آب قطره یه حمید که میموند

 ...نگیره سراغ

 افتاده؟ اتفاقی براش نکنه میگم-

 میکنیم پیداش حتما..نزن بد نفوس-

 نمونده جایی دیگه..رفتیم باشه میدادیم حتمال که جا همه چطوری؟ما اخه-

 میکنم پیداش من..باش داشته صبر یکم-

 بخشم نمی خودمو باشه اومده سرش بالیی اگه...میشم دیوونه دارم مهندس اقای-

 :گفت جدی خیلی نگاهی با و برگشت

 رکت رفته شاید...نیست بچه دیگه نبخشی؟اون خودتو چرا تو ضمن در..نیستم شهروز نکردم پیداش برات فردا تا-

 خبریم بی ما و کنه

 :گفتم و دادم تکان سرمو کالفه

 نمیدونم هیچی دیگه..نمیدونم-

 یدمد رو شهریار اقا و خانم اکرم کردم باز درو اینکه محض به...تو رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع خونه به رسیدن با

 سالم-

 کردین؟ شد؟پیداش چی..دخترم سالم-

 نبود ولی رفتیم بود الزم هرجا..نه-

 گرفت دستمو و اومد خانم اکرم

 میشه پیدا دخترم نباش نگران-
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 خانم اکرم مرسی-

 زنگ حمید به بار هزارمین برای و برداشتم گوشیمو...اتاقم توی اومدم و گرفتم فاصله جمع از تو اومد شهروز وقتی

 نیستم شهروز نکردم پیداش برات فردا تا:گفت که افتادم شهروز حرف یاد...بود خاموش بازم ولی زدم

 مشکی ست شلوار و بلوز که کردم تیپش به نگاه یه...آشپزخونه اومد شهروز که شستم می رو شام های ظرف داشتم

 ...بود پوشیده

 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا-

 نکنم نگاه چشماش به کردم سعی ولی باال گرفتم سرمو

 دارین؟ کاری..هیچی-

 :گفت و شد جدی دوباره بعد..خودتی یعنی که کرد نگاه مشکوک

 کنه پیدا رو حمید داده قول..میکنه کار کالنتری توی...زدم حرف دوستام از یکی با من بگم اومدم...اره اهان-

 جدی؟-

 بدن خبر بهمون دیدنش اگه هم اونا و بده گشت های ماشین به تا بهش دادم رو حمید عکس...اره-

 کردم نگاهش شناسانه قدر

 بگم چی نمیدونم واقعا..مهندس اقای مرسی-

 بده بهم قهوه یه فقط..بگی نمیخواد چیزی..خواهش-

 چشم-

 هیچکس ما جز فهمیدم تازه بودم فکر توی که همینطور...قهوه کردن درست به کردم شروع و شستم دستامو

 آزار فکرهای این از که زدم نهیب خودم به اما باهاش بودن از ترسیدم دوباره...بود خاموش ها چراغ ی همه...نیست

 .نکنم دهنده

 :گفتم و جلوش گذاشتم رو قهوه استکان

 ندارین؟ من با کاری..برم دیگه من-

 ...زد زل بهم و خورد رو اش قهوه از قلپ یه

 دانشگاه؟ بری داری دوست-

 بله؟-
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 بده سوالمو میکنی؟جواب تعجب چرا-

 چطور؟..اره..خوب-

 بخونی؟ میخوای چی-

 بشی پرستار باید میگفت بهم همیشه که افتادم خدابیامرزم مادر یاد و زدم لبخندی

 پرستاری بشه اگه-

 کرد قالب هم توی دستاشو و صندلی به داد تکیه

 میرسی بهش حتما بخوای اگه...خوبه-

 .مرسی-

 بگو بهم خواستی کمک اگه-

 کمکی؟ چه-

 هرچی...نمیدونم-

 خیر به شبتون..مهندس ممنون خیلی.چشم-

 خیر به هم تو شب-

........ 

 ...ناراحته چیزی از که میرسید نظر به...پایینه سرش و صندلی روی نشسته خانم اکرم دیدم شدم که خونه وارد

 شده؟ چیزی..جونم خانم اکرم-

 نشستم کنارش و مبل روی انداختم رو ام کوله...کرد نگاهم ناراحتی با و کرد بلند سرشو صدام شنیدن با

 ناراحتی؟ جونم؟چرا اکرم شده چیزی-

 جان رها-

 کرده؟ کاری سعید اقا..فهمیدم اهان-

 مادر ببین رهاجان نه-

 کنم دعواش برم خودم تا بگین کرده اذیتتون گفته؟اگه چیزی رحیم مش-

 دستش توی گرفت دستامو دوتا و شد خم کمی
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 باشی اروم بدی قول باید ولی بگم بهت چیزی یه میخوام رهاجان-

 داد نگرانی به جاشو و شد جمع لبم روی از لبخند

 میکنم گوش..بگین-

 زد زنگ بهم پیش دقیقه چند شهرو اقای-

 .خوب-

 کردن پیدا رو حمید-

 :گفتم خوشحالی با

 کجاست؟ حمید االن خوب...خوب چه..من خدای جدی؟وای-

 مرده اون...اون-

 یشوخ باهام داره حتما..نداره امکان این مرده؟نه حمید گفت..کنم باور حرفشو نمیتونستم...زد خشکم لحظه یه برای

 شدم بلند جام از و دادم تکان سرمو.میکنه

 اره؟ میکنید شوخی دارین..نه نه-

 ...گفتم جدی..رهاجان نه-

 و تگذاش تنهات هم حمید:میگفت بهم درونم از صدایی یه...بودم گیج گیج...نمیشد باورم..دهنم جلوی دستموگرفتم

 نداری رو کس هیچ دیگه تو..رفت

 کنارم نفرو یه حضور که کردم می هالجی خودم برای رو خانم اکرم حرف داشتم و بودم زده زل قالی روی های گل به

 :گفتم عجز با و برداشتم دهنم روز از دستمو...شهروزه دیدم و برگشتم آروم خیلی...کردم حس

 اره؟ ست مسخره شوخی نه؟یه مگه دروغه این-

 گفت رو حقیقت خانم اکرم...رها نه-

 ریختن هدون دونه اشکام که بود جا این و میزدم نفس نفس تند تند...شکستم زندگیم توی بار چندمین برای...شکستم

 ......هام گونه روی

 یشمپ از حمید نمیشد باورم اصال...قبرش روی میریختم رو شده پرپر های گل داشتم و بودم نشسته قبرش سنگ کنار

 خودمو چرا نمیدونم....مرده و بیاره دوام نتونسته مخدر مواد زیاد مصرف علت به بود گفته قانونی پزشکی...رفته

 زنده حمید االن و افتاد نمی اتفاق این کردم می مخالفت خونه فروش با اول از اگه شاید..میدونستم مرگش مسئول

 ...بود
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 سرمو..میخوند فاتحه داشت و بود نشسته روم به رو...کردم نگاه شهروز به و کردم پاک صورتم روی از اشکامو

 و اومد خانم اکرم...شهریار اقا و رحیم مش و خانم اکرم...شدم خیره بودم عزیز برام خیلی که کسایی به و برگردوندم

 ...کنارم نشست

 بریم شو بلند دیگه بسه..رهاجان-

 گذاشتم سرمو و شدم خم....نگفت چیزی دیگه اونم دادم تکان منفی نشونه به سرمو...نبودم زدن حرف به قادر اصال

 ازب چشمامو...کردم حس ام شونه روی رو دستی گرمی گذشت که یکم...بستم چشمامو کشیدم بهش دستی..قبر روی

 ..شهریاره اقا دیدم و کردم

 پاشو..میشه بد حالت..بریم شو بلند دخترم-

 :گفتم ضعیفی خیلی صدای با

 بمونم پیشش میخوام..نمیام من-

 ..شو بلند..اینطوری میشی اذیت دخترم-

 نه-

 نمونده برام اشکی دیگه بودم کرده گریه بس از...عقب رفت و داد تکان سرشو بشه حریفم نمیتونه دید وقتی

 ینزدیک اون که ای بوته به دادم تکیه سرمو...اخیره های خوابی بی بخاطر میدونستم و میزد سوز خیلی چشمام...بود

 شده حس بی دستام..نیست بدنم توی رویینی هیچ کردم می حس....داشتم ضعف احساس...بستم چشمامو و بود

 ...بزارم تنها رو حمید خواستم نمی حال این با ولی میرفت سیاهی چشمام جلوی...بود

 ندبل منو که کیه ببینم کردم باز چشممو الی...شدم کنده زمین روی از کردم حس حال این با اما نبودم خودم حال توی

 گوشم به هم مفهومی نا صداهای...داشتم خوبی حس آغوشش توی بود هرکسی اما...میزد چشمامو آفتاب نور اما کرده

 ...هستن کسایی چه بدم تشخیص نمیتونستم اما میرسید

 روی شده خم شهروز دیدم و چرخوندم سرمو...بیمارستانم توی دیدم و کردم باز چشمامو شدیدی سردرد حس با

 :گفتم و دستش روی گذاشتم دستمو ناخداگاه...رفته خواب به و تخت

 مهندس؟-

 زد زل چشمام توی و کرد بلند سرشو فشنگ مثل یهو

 نمیکنه؟ درد خوبی؟جاییت-

 :گفتم ضعیفی صدای با
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 خوابیدی؟ اینجا چرا شما..خوبم-

 بود؟ بد حالت چقدر میدونی..کردی جون نصف منو که تو دختر..اوف-

 اینجام؟ کی از کجان؟من بقیه..کردم نگرانتون ببخشید-

 ..ست خونه نماز توی خانمم اکرم..خونه فرستادمش بود اینجا بود وقت خیلی..ست خونه بابا-

 ...کشید سر نفس یه و برداشت آب بطری یه یخچال توی از و شد بلند بعد

 اینجا اوردین منو چرا نگفتین-

 خودمو یکم...تخت روی نشست و کنارم اومد...یخچال توی گذاشت دوباره رو بطری کردو پاک استینش با دهنشو

 بده سوالمو جواب تا کردم نگاه بهش و کشیدم عقب

 اینجایی روزه دو-

 بود؟ بد حالم قدر این چیـــــی؟یعنی-

 باشه نظر تحت باید گفت دکتر و داشتی شدیدی ضعف..اره-

 ...بوده شهروز بود کرده بلند زمین روی از منو که کسی اون اومد یادم تازه...پایین انداختم سرمو خجالت با

 ..ام شرمنده واقعا من-

 :گفت جدی خیلی

 چرا؟-

 شدم دردسرتون باعث...چون...چون-

 ....رها نگو چرند-

 :گفت و برگشت لحظه یه که در سمت میرفت داشت و شد بلند..کردم نگاه بهش تعجب با و کردم بلند سرمو

 ..کنم صدا دکترو میرم-

 :گفت و برگشت دوباره که بیرون بره خواست و گرفت درو دستگیره

 .بدی عذاب خودتو نمیزارم دیگه-

 ذهنم توی که کنم فکر چیزی اون به نداشتم دوست...نشدم من اما..میشد خوشحال حرفش از بود من جای هرکسی

 درسته...ترسوند می منو هاش توجه و ها محبت این...بود سالش 1: شهروز اما..بودم ساله 89 دختر یه هنوز من...بود
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 بهش دارم میدونستم...بگیرم رو احساسم این جلوی جوری یه خودمم باید اما کردم می زندگی اش خونه توی داشتم

 ....نشه دردسر باعث روزی تا بگیرم خودم به حرفهاشو نباید اما وابسته و میشم مند عالقه

 ودب رفته شهروز..شدم ضعیف خیلی چون برسم خودم به بیشتر باید گفت بهم داد انجام دکتر که معایناتی از بعد

 :گفتم که بپوشم کفشامو کرد می کمکم داشت و بود اتاق توی خانم اکرم...بده انجام رو ترخیصم کارهای

 ببخشید.انداختم دردسر توی هم رو شما-

 ...که نکردم کاری..مادر نزن حرفشو اصال-

 سرم روی گذاشتم دستمو و رفت گیج سرم برداشتم که قدم یه..پایین اومدم تخت از اروم و زدم کمرنگی لبخند

 مادر؟ شده چی-

 بریم..هیچی-

 ...شد تکرار سرگیجه باز که برداشتم قدمی دوباره و گرفت دستمو اکرم

 بری؟ راه نمیتونی-

 میره گیج سرم چرا نمیدونم چرا؟فقط-

 کنم صدا رو اقا کن صبر...شدی ضعیف خیلی گفته دکتر..طبیعیه-

 شدم رفتنش از مانع و گرفتم آستینشو ی گوشه

 ..بیام میتونم خودم..جون اکرم نه-

 کمکت بیاد کنم صدا رو اقا بزار...مادر نمیشه-

 تمودس و بودم ایستاده...میرفت گیج خیلی سرم واقعا چون نداشتم حرفش قبول جز ای چاره..بیرون رفت و گفت اینو

 :گفت و نزدیکم اومد بالفاصله شهروز....تو اومدن خانم اکرم و شهروز و شد باز در که تخت به بودم گرفته

 بری؟ راه نمیتونی-

 ...راستش-

 بغلش توی گرفت تقریبا منو و کرد بلندم زمین روی از و کنم تموم حرفمو نذاشت

 کن باز درو زحمت بی خانم اکرم-

 اقا چشم-
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 :گفتم اهسته و گرفتم دندون به لبمو ی گوشه که کشیدم خجالت کارش از حدی به

 پایین بزارید منو مهندس اقای ترخدا-

 :گفت و کرد بهم نگاهی نیم

 نزن حرف-

 اکرم به نگاه یه...نمیذاشت باقی رو اعتراضی گونه هیچ فرصت که بود طوری لحنش...بشم ناراحت یا بخندم نمیدونستم

 ههم کردم می حس...میاد راه کنارمون داره ریلکس خیلی دیدم که شهروز کار از چیه العملش عکس ببینم کردم خانم

 ...بستم چشمامو و کردم فرو شهروز ی سینه توی اروم خیلی سرمو بنابراین..میکنن نگاه رو ما دارن پرستارا ی

 صندلی روی نذاشت منو تا و کرد مخالفت اما پایین بزاره منو خواستم شهروز از بیمارستان ی محوطه به رسیدن با

 طرف به و کرد روشن ماشینو شهروزم و نشست عقب صندلی روی کنارم خانم اکرم من اصرار به...نگرفت اروم ماشین

 ...افتادیم راه خونه

 استراحت دوباره اکرم و شهروز اصرار به تا رفتم اتاقم به راست یه خانم اکرم کمک با,رسیدیم خونه به وقتی

 کردم سالم و شدم خیز نیم جام سر احترامش به..اتاق تو اومد شهریار اقا و شد زده اتاق در کشیدم دراز وقتی...کنم

 شدی؟ دخترم؟بهتر خوبی-

 شدم دردسرتون باعث ببخشید..ممنون بله-

 ..حرفیه چه این دخترم نه-

 نشست صندلی روی و کنارم اومد بعد

 فوت ماجرای وقتی...بیمارستان رسوندیمت و ترسیدیم هممون که جوری شد بد حالت خیلی روز اون راستش-

 بری حال از شده باعث و اومده فشار بهت زیاد گفت گفتیم بهش رو داداشت

 :گفتم حال همون در و شدم بازی مشغول انگشتام با و پایین انداختم سرمو

 شد باعث و اومد سرش بال این که میدونم مقصر خودمو همش...نشده باورم حمید مرگ هنوزم-

 مهربونی با و کرد نوازش پدرانه خیلی دستمو شهریار اقا...انداخت چنگ گلوم به بدی بغض چون نزدم خرفمو ی ادامه

 :گفت

 کنی تنهایی احساس نمیزاریم وقت هیچ..داریم هواتو شهروز و من..دخترم نکن سرزنش خودتو اصال-

 :گفتم و کردم باز خنده به لبمو زور به اما بود سخت برام زدن لبخند اینکه با

 دارین حق گردنم به خیلی مهندس اقای و شما..ممنون-
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 ..کن استراحت دیگه حاال..دخترم وظیفمونه ما-

 چشم-

 ....رفتم فرو عمیقی خواب به که نکشید طولی و کشیدم دراز تخت توی رفتنش از بعد

 حرف باهاش و حمید قبر سر میرفتم میان در روز یک تقریبا اما بودن مخالف خانم اکرم و شهروز اینکه با

 ....بدم دست از رو ام خانواده عضو تنها جوونی اوج توی بود سخت برام خیلی..میزدم

 هوامو خیلی شهریار اقا...کردیم می تجربه رو ماه اذر سرد روزهای از یکی داشتیم ما و بود رفته سردی به رو دیگه هوا

 خودم اما بزنم کاری به دست من نمیزاشت و بود حرفش سر هنوزم...کنه کمکم لحاظ همه از کرد می سعی و داشت

 عجیب برام و بود گرم خودش کار به سرش روزها این سعید...کردم می کمک خانم اکرم به آشپزخونه توی و میرفتم

 ....نداره توجهی بهم قبل مثل چرا که بود

 نکهای با..نبود خونه توی کسی خانم اکرم و من جز به...بیرون اومدم و برداشتم کمد توی از بافتنیمو های شال از یکی

 که بودم آسمون تماشای محو و ام چونه زیر گذاشتم دستامو..نشستم حیاط فلزی های صندلی روی ولی بود سرد هوا

 نشست ها صندلی از یکی روی کنارم و اومد اکرم گذشت که یکم...بود ابری

 مادر نشدم که مزاحمت-

 حرفیه چه این..جونم اکرم نه-

 بزنیم؟ حرف میشه-

 :گفتم و صندلی به دادم رو ام تکیه

 بفرمایید بله-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 تجربه به توجه با...کیه نفر یه اون ببینم بودم مشتاق دستت کمک اینجا بیارم نفرو یه میخوام گفت اقا که روزی از-

 ...باشی اخالق بد و دراز زبون و لوس دختر یه کردم می فکر قبلیم های

 گرفت اش خنده هم اکرم خود که خندیدم اروم

 مکرد می فکر همین بخاطر...داشتن رو خصوصیات این که بود اورده نفرو چند تو از قبل تا اقا..نبود خودم دست خب-

 دارم و داشتم دوستت و نشست دلم به مهرت...شد عوض نظرم دیدمت که وقتی از اما...هستی همینطوری هم تو

 :گفتم و دادم خفیفی فشار دستشو

 دارم دوست رو شما منم-
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 ..عزیزم ممنون-

 ادامه که کردم نگاه بهش و چرخوندم سرمو..مردده ولی بزنه حرفی میخواد کردم می احساس..گذشت سکوت به یکم

 :داد

 اومده خوشش تو از..سعید..جان رها-

 ...بود کرده حسش شهروزم و میداد نشون اینو سعید رفتارهای...میزنه حرفو این زود یا دیر میدونستم

 اشوپاه...نمیره گوشش تو حرف ولی چیزا این برای کمه سنش رها گفتم سعید به من..زدم ناگهانی حرفو این میدونم-

 ...میخوام رو رها من که کفش یه تو کرده

 خانم اکرم ولی-

 فرصت یه توی ولی..برادرتی عزادار هنوز ولی گذشته وقت همه این اینکه با میدونم..مادر ندارم جواب توقع تو از من-

 مادر؟ باشه..کن فکر پیشنهادم روی مناسب

 :گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 چی؟ بود منفی جوابم اگه..اگه ولی باشه-

 بری و بخونی درس داری دوست میدونم..کار این به نمیکنم مجبورت..میزارم احترام بهش من بدی جوابی هر تو-

 از بهتر کسی چه و دارم رو اش خوشبختی ارزوی و خوبیه پسر سعید..داری هایی برنامه خودت برای حتما..دانشگاه

 ...ست دیگه حرف یه اون نیست باهاش دلت اگه اما...تو

 درکم که بودم خوشحال..داشت روشنی فکر اما بود باال حدودی تا سنش اینکه با...اومد خوشم خیلی تفکرش طرز از

 ...میکنه

 میدم جوابتونو هفته اخر تا من-

 منتظرم پس..مادر ممنون-

 چشم-

 دراز تخت روی عادتم طبق...کنه استراحت کمی تا رفت هم اکرم و بخونم درس تا رفتم من زدیم حرف که دیگه یکم

 از..بود سرم روی شالم اوردم شانس..نمایان شهروز قامت و شد باز هوا بی در که میخوندم درس داشتم و بودم کشیده

 کردم کوتاهی تعظیم و پایین اومدم تخت

 اقا؟ شده چیزی..سالم-

 کشید خودش دنبال و گرفت دستمو و تر نزدیک اومد
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 اقا؟ میکنید کار چی-

 بیا دنبالم نزن حرف-

 اخه ولی-

 نزن حرف-

 از..کنهمیش االن دستم های استخوان که بود این کردم می فکر که چیزی تنها به...نمیدونستم رو عصبانیتش این دلیل

 پیش فکری چه میدیدن وضع این توی رو ما اگه وگرنه نبود خونه توی کسی اوردم شانس..بود شده جمع صورتم درد

 باشه داشته من با رفتارو این نداشت حق..میرفتم در کوره از داشتم کم کم..کردن می خودشون

 شده؟ چی بگین میشه مهندس اقای-

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب ترس از...استخر طرف به میریم داریم دیدم کردم توجه که اطراف به

 مهندس هستم شما میبرین؟با کجا منو دارین-

 دستمو مچ..کرد ازاد دستمو پایین رفتیم که ها پله از...گرفتم مونی الل واقعی معنای به که کرد نگاهم جوری و برگشت

 دادم ماساژش و گرفتم

 اخ.گرفت درد دستم-

 راسته؟ میگه اکرم که چیزایی این-

 زدم زل مشکیش چشمای توی و باال گرفتم سرمو

 حرفا؟ کدوم-

 کرده خواستگاری سعید برای رو تو که این-

 اره.خب-

 نزدیک اومد قدم یه

 دادی؟ جوابشو چی تو و-

 کنم فکر باید گفتم-

 تر نزدیک اومد قدم یه دوباره

 مثبته؟ جوابت یعنی این-
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 نمیدونم-

 عصبانیه قدر این چی برای نمیدونستم..دیوار به بودم چسبیده ترس از

 بده بهم حسابی و درست جواب-

 کردین؟ داغ قدر این چرا شما بدونم میشه..داره ربط خودم به باشه هرچی جوابم-

 صورتم به هاش نفس هرم که بود جوری فاصلمون...تر نزدیک اومد دوباره و رفت باال عصبانیتش میزان حرفم این با

 ...میخورد

 کردم؟ داغ چرا من-

 ....صورتم نزدیک اورد سرشو جاش به اما بده حرفمو جواب تا دادم تکان سرمو

 می سرم توی که فکری تا بودم منتظر لحظه هر..بودم کرده جمع صورتمو و بودم گذاشته هم روی چشمامو ترس از

 کشیدم خفیفی جیغ و کردم باز چشمامو که داد فشاری چنان دستمو ناباوری کمال در اما بده انجام رو چرخید

 دستم..اخ.مهندس وای-

 فهمیدی؟.میدی رد جواب بهش-

 ..دستم ای-

 گفتم؟ چی شنیدی-

 کنه درازتر گلیمش از پاهاشو میزاشتم نباید

 مربوطه خودم به دیگه این-

 شدم پشیمون خودم حرف از که داد دستم به بدتری فشار دوباره

 گفتی؟ چی-

 نبازم خودمو کردم سعی اما

 میخوری؟ حرص قدر این چرا شما..مربوطه خودم به گفتم-

 بود بهم نگاهش هنوز اما عقب رفت قدم یه و کرد ول دستمو دفعه یه

 همین.کنی ازدواج سعید با نمیخوام-

 :گفتم دستم دادن ماساژ حین در
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 خوبیه پسر خیلی نظرم به اتفاقا-

 :گفت و کرد بهم نگاه یه...موهاش تو کشید محکم دستشو و شد قرمز چشماش و کرد داغ اش کله حرفم این با

 کارو این نکن رها-

 بود؟ چی منظورش..حرفش از بودم گیج

 گفتم؟ چی مگه-

 میشکنم گردنشو وگرنه..بده رد جواب سعید به.ببین-

 و افتاد,افتاد می اتفاق نباید که چیزی اون..کردم فکر رفتارش به و نشستم زمین روی حرفاش از گیج..رفت و گفت اینو

 یه تفرص اولین در باید...رفتم فرو فکر به و سرم روی گذاشتم دستامو تا دو...بگیرم جلوشو باید چطور دونستم نمی

 ..بزنم حرف شهریار اقا با میشدم مجبور شایدم..گرفتم می درست تصمیم

 کرف شهروز حرفای به و نشستم تخت روی...اتاقم تو رسوندم خودمو چطور نفهمیدم اصال که بود درگیر فکرم قدر اون

 ...کردم

 زده حرفی یا باشم کرده توجهی بهش نمیاد یادم..شده من عاشق چطور که نرسیدم ای نتیجه به کردم فکر هرچی

 این خودم به اما داشتم دوستش خودمم که بود این بدبختی.میخواست منو شهروز و بود افتاده اتفاق این اما باشم

 جوابم بگم سعید به چطوری دونستم نمی بین این در..بگیرم ازش زندگیشو ی دیگه های فرصت نمیدادم رو اجازه

 ...میزدم حرف سعید با مستقیما باید اما بزنم حرفمو خانم اکرم به میتونستم...کنم نمی فکر ازدواج به و منفیه

 رفشط به رفتم اهسته...حیاطه توی گفت که گرفتم رو سعید سراغ خانم اکرم از..بیرون رفتم و شدم بلند تخت روی از

 محض به اونم و کردم حضور اعالم ای سرفه تک با..نبود من به حواسش...میکنه تمیز رو شهروز ماشین داره دیدم و

 طرفم به برگشت صدام شنیدن

 خانم رها سالم-

 نشدم؟ مزاحمتون..سعید اقا سالم-

 بفرمایید.میکنم خواهش نه-

 بزنم حرف باهاتون میشه اگه میخواستم-

 بفرمایید.میکنم خواهش بله بله-

 ایستاد مقابلم اونم و نشستم...کرد اشاره نزدیکی همون فلزی های صندلی به و

 بشینید هم شما-
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 نشست و زد لبخندی

 گوشم پا و سر من..بفرمایید-

 بگم چطور...مــــم..بگم میخواستم..راستش-

 باشید راحت-

 کنم صحبت میخواستم بودین زده جون اکرم به که حرفی به راجع-

 :گفت و پایین انداخت سرشو خجالت با و زد لبخندی..حاله چه در ببینم کردم نگاهی نیم

 بفرمایید خب.اهان-

 کنم قبول رو درخواستتون نمیتونم من..راستش-

 :گفت تعجب با و کرد بلند سرشو فورا

 چرا؟-

 نشید ناراحت حرفم از امیدوارم..ندارم ازدواج قصد فعال چون-

 دارم دوست خیلی رو شما..من..من ولی-

 :گفتم و کردم سکوت ای لحظه چند

 من ولی.ممنون-

 هم اگر حسابی و درست کار یه سر برم میدم قول که شغلمه مشکلتون اگه-

 نداری مشکلی هیچ شما..ندارم ازداج امادگی فعال من..نیست این مسئله نه نه-

 ببینید حاال...نمیکشم پس پا من ولی-

 سرش تپش و شدم بلند...کرد نمی کار اصال فکرم..کنم چیکار باید دونستم نمی...شد بلند صندلی روی از و گفت اینو

 ایستادم

 میکنم خواهش سعید اقا-

 زد زل چشمام توی و برگشت

 ..باشی داشته امادگیشو وقت هر تا میکنم صبر..بردارم سرت از دست نخواه ازم..نمیتونم-
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 ی ایهس که خونه تو برم خواستم و کشیدم صورتم به دستی...خونه توی رفت و شد رد کنارم از که بزنم حرفی خواستم

 شده ایمق شهروز که بود این میزدم که حدسی اولین..کیه ببینم تا جلوتر رفتم اما ترسیدم..دیدم درختا پشت نفرو یه

 که سردردی شر از اینکه برای و خونه تو اومدم و کردم پوفی..ندیدم رو کسی گشتم هرچی...داده گوش حرفامون به و

 ...رفتم خواب به و کشیدم دراز تختم روی بشم خالص داشتم

 توی رفتم و کردم سرم شالمو حال این با اما خوابن همه میدونستم..شدم بلند تشنگی احساس با شب نصف

 رو شهریار اقا که اتاقم توی برگردم خواستم و داد دست بهم بهتری احساس اب لیوان یه خوردن از بعد..آشپزخونه

 :گفتم اروم صدای با و رسوندم بهش خودمو زودتر..آشپزخونه تو میاد داره دیدم

 میکنید؟ کار چی اینجا شما-

 بیداری؟ تو دخترم-

 نخوابیدین؟ خوبه؟چرا حالتون..بخورم اب اومدم-

 زده غیبش شهروز شب سر از-

 رفته؟ چی؟کجا-

 نیست دسترس در میزنم زنگ گوشیش به هرچی..نمیدونم-

 اومده پیش براشون کاری جایی رفتن چی؟شاید یعنی-

 شقیه کله پسر شهروز..دخترم شب؟نگرانشم موقع این اخه-

 میشه پیداش االن..نباشید نگران-

 ودشخ سر بالیی و باشه شنیده رو سعید و من حرفای نکنه...انداخت چنگ دلم به بدی دلشوره که بود این واقعیت اما

 ؟.باشه اورده

 جان؟ رها-

 بله-

 بگیری؟ تماس باهاش دوباره میری-

 میرم االن چشم-

 :گفتم بنابراین..کنم نگران رو شهریار اقا نداشتم دوست..بود خاموش گوشیش دفعه این

 بیرون بزنه خونه از شبا که شده ای دفعه چند..نباشید نگران شما..نیست دردسترس هنوزم-
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 ..میداد خبر بهم باید-

 باشه نگران داشت حق و بود پدر بهرحال..سوخت براش دلم

 میگم بهتون میام بعد..برگرده تا میمونم جا همین من کنید استراحت برید شما-

 باشه؟ راحت خیالم پس..دخترم نکنه درد دستت-

 زدم لبخندی

 بفرمایید بله-

 ...اش شماره گرفتن به کردم شروع بازم و نشستم مبل روی رفتنش از بعد

 سالم که این از...شد پایده و کرد پارک ماشینو شهروز...حیاط توی رفتم و کردم پرت مبل روی رو گوشی در صدای با

 دقت هک یکم...شدم رفتنش راه حالت متوجه که تو بیام خواستم و کردم تازه نفسی بود نیفتاده براش اتفاقی و بود

 ...طرفم به میاد داره خوران تلوتلو دیدم کردم

 مشامم به الکل گند بوی و شد نزدیک بهم وقتی...باشه نکرده مست کردم می خداخدا لب زیر و کردم مرتب شالمو

 :گفتم و عقب کشیدم کمی خودمو خورد

 کردین؟ دیر بودین؟چرا رفته خوبه؟کجا حالتون شما-

 جلو اومد قدم یه و زد پوزخندی

 بودی؟ شده نگرانم-

 که خواستن من از بودن نگران خیلی پدرتون..راستش..خب-

 نبودی؟ نگران تو یعنی-

 ..خب-

 دهنمو آب..بشن بیدار بقیه و بزنم داد میترسیدم..دیوار به چسبیدم منم و جلوتر اومد دوباره..کنم تموم حرفمو نزاشت

 :گفتم و دادم قورت

 خوبه؟ حالتون شما مهندس اقای-

 نه-

 چرا؟-

 میشم دیوونه دارم چون-
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 مهندس؟ چیه منظورتون-

 :گفت بلندی تقریبا صدای با

 مهندس؟ نگی من به قدر این میشه-

 صورتش جلوی گرفتم دستامو و ترسیدم

 میشن بیدار بقیه االن..تر اروم.هیس-

 پایین اوردم دستامو دوباره

 بشه خوب حالتون بخورین بدم بهتون چیزی یه داخل بریم..نیست خوب حالتون شما-

 نمیشه خوب حالم چیزا جور این و کرده دم و شربت خوردن با من...نمیخوام-

 بودین؟ کجا چی؟اصال پس-

 دوستم خونه-

 کردین؟ درست خودتون برای که حالیه چه این...مهندس بعیده شما از-

 نفس تونستم نمی اصال...چشمام به زد زل فقط و نگقت هیچی..کرد ام محاصره تقریبا و دیوار به زد راستشو دست

 :گفتم التماس با..بکشم

 برم بزارین-

 نمیشه-

  من..ترخدا-

 میکنی داغونم داری-

 نمیشم حرفتون متوجه من..من-

 ...کرد می نگاه بهم داشت هنوزم اما..افتاد دیوار روی از و شد شل دستش

 بفهم.ندارم رو دیگه شکست یه تحمل من رها-

 اون تا که حسی..داشتم متفاوت حس یه..گرفتم جا بغلش توی چطور نفهمیدم که کردم می نگاهش داشتم بهت به

 و اومدم که خودم به.مسته میدونستم اینکه وجود با نمیداد بهم بدی حس هیچ اغوشش..بودم نکرده اش تجربه لحظه

 نذاشت اما کنم جدا ازش خودمو کردم سعی
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 مهندس؟-

 مهندس نگو من به-

 میدونستم خوب دلیلشو و داغونه کردم می حس..کنم لج باهاش نباید کردم حس

 کنید؟ ولم میشه..باشه-

 پایین انداخت سرشو و کرد جدا خودش از منو اروم خیلی

 تو برو-

 ...شما ولی-

 تو برو میگم-

 عقب رفتم و گرفتم دندون به لبمو

 خیر به شب-

 خواستم...کشیدم دراز تختم روی و کردم قفل درو...اتاقم تو رفتم راست یه و داخل اومدم نمیده جوابمو دیدم وقتی

 رفتم و کردم باز درو کلید با..کردم سرم شالمو دوباره..اومده شهروز نگفتم شهریار اقا به اومد یادم که بخوابم

 انداختم سرمو..طرفش به برگردم شد باعث سر پشت از شهروز صدای که بودم شهریار اقا اتاق در پشت..بیرون

 ..کنم نگاه چشماش توی نمیشد روم اصال..پایین

 میکنی؟ کار چی اینجا تو-

 برگشتین شما بگم پدرتون به اومدم-

 میگم بهش خودم بخواب برو-

 توضیح ازش کاراش به راجع فردا باید...اتاقم به برگشتم دوباره و کردم اخمی کنم نگاه بهش اینکه بدون

 ...بزنه دست بهم مهمه برام نامحرم و محرم میدونست وقتی نداشت حق..میخواستم

 سالی اولین چون..نه من اما بود خوشحال خیلی االن بود من جای دختری هر طبیعتا...منه تولد روز ماه اذر 88 امروز

 می چقدر..میداد بهم کادو و گرفت می تولد برام حمید که افتادم هایی موقع اون یاد..نبود کنارم در حمید که بود

 برگشتم نرگس طرف به شد زده پهلوم به که ای سقلمه با و کشیدم اهی...امسال اما...بودیم شاد و خندیدیم

 چیه؟-

 کجاست؟ حواست-
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 گفتی؟ مگه؟چیزی چطور-

 دارم کارت بیا باهام خورد که تفریح زنگ..اره-

 کار؟ چی-

 میفهمی؟ بیا-

 :کردم اضافه شوخی به

 کنی نیستم سربه میخوای نکنه-

 میفهمی حاال..دارم واجب کار..نچ..بابا خفه-

 وردخ زنگ گذشت که یکم..داره چیکارم نرگس ببینم تا بخوره زنگ کردم می شماری لحظه..میمردم فضولی از داشتم

 ...کشید می خودش دنبال منو داشت کشون کشون نرگس و

 میریم؟ داریم کجا-

 ..رها میزنی حرف چقدر اا-

 کرد انتخاب رو ساختمون پشت یعنی مدرسه جای ترین خلوت

 خانم؟ داری چیکارم فرمایی می حاال-

 بله-

 طرفم به گرفت و اورد در جیبش توی از رو ای شده پیچ کادو کوچیک ی بسته بعد

 ابجی مبارک تولدت-

 بگم چی باید نمیدونستم خوشحالی از

 تولدمو؟ بود یادت...مرسی نرگس وااای-

 میاد خوشت ببین نداره بره؟قابل یادم میشه مگه-

 نداره حرف ت سلیقه..میاد خوشم مطمئنم..ممنون خیلی-

 بود شده کار نگین روش که گرفته قشنگ دستبند یه دیدم کادو کردم باز از بعد

 ..نکنه درد دستت..نرگس قشنگه خیلی واای-

 مبارک تولدت بازم..میکنم خواهش-
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 ...بوسیدمش و کردم بغلش

 کلک ها کردی غافلگیرم...ابجی مرسی-

 نیومده ناظم خانم تا کن قایمش باش زود حاال..دیگه اینیم ما-

 باشه-

 ی همه تقریبا..داشتم دوستش خواهرم مثل که جوری..بودیم گذرونده هم با دبیرستانو دوران تمام نرگس و من

 ..میدونست زندگیمو اتفاقات

 رسیدم وقتی...رسوندم سرویس به خودمو زود و کردم خداحافظی نرگس از...اومد در صدا به زنگ و شد 87 ساعت

 :زدم صدا رو خانم اکرم بلند صدای با و کردم تعجب بود اومده وجود به که سکوتی از خونه

 جونم؟کجایی؟ اکرم-

 مادر اینجام من-

 کردم بغلش پشت از خوشحالی با و بهش رسوندم خودمو زود..میومد آشپزخونه توی از صداش

 جونم اکرم سالم-

 خوبی؟..دخترم سالم-

 کردین؟ درست چی..میاد بویی چه وای..مرسی-

 داری دوست که غذایی همون-

 نداره حرف هاتون قیمه خورشت..جونم اکرم مرسی وای-

 بکشم غذا برات بیا کن عوض لباساتو برو بدو پاره آتیش-

 ..باشه-

 توی و آشپزخونه توی برگشتم دوباره لباسام تعویض از بعد..کردم حرکت اتاقم طرف به و بیرون اومدم بغلش توی از

 ...کردم کمک خانم اکرم به میز چیدن

 جان رها سالم-

 طرفش به برگشتم و میز روی گذاشتم رو ها بشقاب شهریار اقا صدای با

 ...اقا سالم-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

170 

 بود؟ خوب دخترم؟مدرسه خوبی-

 بشینید بفرمایید..بود خوب اره..خوبم مرسی-

 میکشی؟ زحمتی یه دخترم..ممنون-

 کنم؟بفرمایید چیکار-

 نخورده هیچی صبح از..نهار بیاد کن صدا رو شهروز برو-

 میرم االن چشم-

 رموس..بازه در دیدم که بزنم درو میخواستم...کردم حرک باال ی طبقه طرف به و زدم لبخندی..کرد نگاه بهم رضایت با

 چیکار داره بدونم شدم کنجکاو..میکنه زمزمه لب زیر رو حرفایی کالفه و منه به پشتش شهروز دیدم و جلو بردم

 تداش که شنیدم صداشو دفعه این..جلو رفتم قدم چند صدایی کوچکترین بدون و کردم باز درو دیگه یکم..میکنه

 :میگفت

 ..بده انجام درست کارهاشو باید میفهمه کردم کم که حقوقش از...لعنتی اه-

 طرفم به برگرده فورا شهروز شد باعث کارم این..کردم ای عطسه ناخداگاه که بیرون بیام اتاق از خواستم و خندیدم

 اینجایی؟ تو-

 ...که کنم صداتون نهار برای میخواستم ببخشید..من..من-

 گرفته خندشو جلوی بود معلوم اما داخل اومدم اجازه بی چرا بزنه داد سرم که بودم منتظر

 شیطون میام االن برو باشه-

 روی نشستم و پایین رسیدم...اتاقش تو رفتم چرا که فرستادم لعنت خودم به بار هزار و پایین انداختم سرمو

 زیر....نشست و اومد خونسرد خیلی شهروز گذشت که یکم..کنم مشغول غذا خوردن با خودمو کردم سعی...میز

 ...میخورد داشت و بود کرده غذا از پر بشقابشو همیشه برعکس..چطوره اوضاع ببینم کردم نگاه بهش چشمی

 ای گشنه خیلی اینکه مثل بابا شهروز-

 ...بابا اره-

 جونت نوش بخور-

 کنم تقویت حسابی باید امروز دارم کار کلی..بابا مرسی-
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 منظر به امروز..اوردم نمی در سر رفتارهاشون از اصال...زد لبخند کرد بهم داری معنی نگاه شهریار اقا حرفش این از بعد

 ...بودن شده عجیب جورایی یه همه

 شد زده اتاقم در که هام کتاب و درس سراغ برم خواستم اومدم حال سر کلی که ظهر خواب یه از بعد

 تو بفرمایید-

 :گفت و اومد خانم اکرم

 خرید؟ بری رحیم با میشه مادر-

 میداد انجام کارو این سعید همیشه اخه حرفش از کردم تعجب

 کجاست؟ سعید اقا..ولی باشه-

 مادر؟ باهاش میری..بیرون رفته اونم-

 چشم.باشه-

 شو حاضر زودتر پس..دخترم ممنون-

 چه نگفت دقیقا اما بده انجام میخواد رو شهروز کارهای از بعضی که داد توضیح برام ماشین توی رحیم مش

 ...بودم اطالع بی ازش من که بود خبرهایی خونه توی..کردم می شک بهشون کم کم داشتم دیگه...کارهایی

 ماشینو و کرد باز درو رحیم مش...خونه رسیدیم که بود شب 2 ساعت بالخره ها خیابون توی گشتن ساعت : از بعد

 ...تو برد

 رفته؟ برق-

 روشنه که حیاط های چراغ دخترم نه-

 نیست؟ نور ساختمون داخل چرا پس-

 خبره چه ببینیم بریم..نمیدونم-

 هب نگرانی و ترس با..باشه افتاده اتفاقی نکنه که شدم نگران..خاموشه ها چراغ دیدیم شدیم که خونه وارد باهم هردو

 :گفتم رحیم مش

 کجان؟ بقیه پس..افتاده اتفاقی نکنه-
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 داشتن هم با که دیدم رو سعید و شهریار اقا,خانم اکرم,شهروز ی چهره اول و شد روش ها چراغ یهو گفتم که اینو

 اومد خانم اکرم که کردم می نگاهشون داشتم بهت و اومده در حدقه از چشمایی با...میخوندن رو مبارم تولدت اهنگ

 گرفت دستمو و نزدیک

 دخترم مبارک تولدت-

 از یوقت....کرد بغل منو اونم و کردم اکتفا لبخندی به تنها..بگم چی نمیدونستم و شدم شوکه خیلی کارشون این از

 بقیه کنار رفتم و گرفت دستمو بیرون اومدم اغوشش

 شدم شوکه خیلی...من-

 :گفت و نزدیک اومد شهریار اقا

 کنیم غافلگیرت میخواستیم-

 :گفت و ایستاد خانم اکرم کنار رحیم مش بعد

 شهروزه اقا ی نقشه اینا ی همه-

 :گفت و زد مهربونی لبخند که کردم نگاه بهش قدرشناسانه و برگشتم

 کیکه بریدن وقت بفرمایید خب-

 :گفت و کرد اعتراض خام اکرم

 میایم االن ما کنید صبر یکم..نه االن-

 :گفت گوشم توی بعد

 بگیری؟ عکس لباسا این با میخوای-

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 چشه؟ لباسام مگه-

 بیا..ها تولدته..مادر زشته-

 ....اتاقم توی رفتیم بقیه متعجب نگاه مقابل در و گرفت دستمو

 ..بود شده گذاشته تخت روی لباس یه به خورد چشمم شدیم اتا وارد وقتی

 چیه؟ این خانم اکرم وای-
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 دخترم نداره قابلتو-

 و ودب شده دوزی سنگ کمی اش سینه روی..پوشیده و بلند و بود مشکی...کردم نگاهش و برداشتم تخت روی از لباسو

 میشد تنگ کمی پایین به کمر از

 مرسی..خانم اکرم قشنگه خیلی وای-

 داری؟ دوست ببین بپوشش..مادر میکنم خواهش-

 ...میومد بهم لباس این عجیب..کردم نگاه خودم به آینه توی و پوشیدم لباسو کمکش با

 تخته به بزنم..ماشاال..دخترم شدی خوشگل خیلی-

 :گفتم و کردم نگاه بهش آینه توی از لبند با

 ..قشنگه خیلی..ممنون-

 خانم اکرم همراه و کردم سرم رو داشتم که مشکی شال..نشدم راضی اما کنم آرایش کمی داشت اصرار خانم اکرم

 بلند و خورد بهم چشمش شهریار اقا نفر اولین..میزدن حرف هم با داشتن و بودن نشسته مبل روی همه...بیرون اومدم

 شد

 دخترم مبارکه..ماشاال-

 بگم میتونم جرات به...میکنه نگاهم داره قشنگی لبخند با شهروز دیدم و کردم کج کمی سرمو...کردم تشکر لبی زیر

 همون از که شدم سعید متوجه تازه...نشستم مبل روی خانم اکرم کنار و پایین انداختم سرمو..شدم ذوب نگاهش زیر

 ازم نگاهشو و برگردوند سرشو میکنم نگاهش دارم دید وقتی..گفت نمی چیزی و بود نشسته مبل روی ساکت اول

 ...گرفت

 کن آرزو اول کنی فوت رو ها شمع اینکه از قبل-

 ...زد حرفو این که بود شهریار اقا

 مثال؟ آرزویی چه..خب-

 کن آرزو و ببند چشماتو..باشه میتونه هرچی-

 مداشت دوست...انداخت چنگ گلوم به بدی بغض کنم آرزو اینکه از قبل اما...بستم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس

 یتو و گرفتم اشکامو ریزش جلوی سختی به...کردن می شرکت جشن این توی و بودن زنده هم حمید و بابامم و مامان

 ...کردم فوت رو ها شمع بعد و...نگیره ازم رو خوب روزهای این خدا کردم آرزو دلم
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 متوجه فورا شهروز...هست چشمم توی اشک نم از اثاری میدونستم...کردم باز چشمامو و شد بلند زدن دست صدای

 کادوهاشونو کدوم هر هم اونا و کردم شوخی رحیم مش و خانم اکرم با کمی بشه عوض جو اینکه برای...کرد اخم و شد

 مش و خودش طرف از قشنگ خیلی ی گوشواره یه ی اضافه به گرفته خانم اکرم رو لباس ابن فهمیدم...دادن

 :گفتم رسید شهریار اقا کادوی به نوبت وقتی..کردم تشکر ازشون کلی...رحیم

 کشیدین؟ زحمت چرا شما-

 داری؟ دوست ببین کن بازش..دخترم نبود زحمتی-

 زد حلقه چشمم توی شوق اشک قیمت گرون موبایل گوشی یه دیدن از

 بگم چی نمیدونم واقعا..ممنون خیلی-

 عزیزی خیلی من برای تو..بگی چیزی نیست الزم-

 ..بگم همینو میتونم فقط..ممنون-

 دستم توی گذاشت رو شهروز کادوی خانم اکرم دفعه این و زد لبخندی رضایت با

 شهروز اقا کادوی اینم-

 کشیدین؟ زحمت چرا شما-

 :گفت و کشید موهاش توی دستی

 ..میکنم خواهش-

 زسوپرای بیشتر دفعه این و جعبه کردن باز به کردم شروع...کنم تعبیر چی ناراحتیشو علت دونستم نمی..همین

 داشتم آرزوشو همیشه که چیزی..بود گرفته تاپ لپ یه برام شهروز..شدم

 :گفتم و چشمش توی زدم زل و کردم بلند سرمو خوشحالی با

 ...نکنه درد دستتون..وای-

 داد تکان رضایت عالمت به سرشو و زد عمیقی لبخند

 بعد...میترسوند منو داشت سکوتش ولی نداشتم ازش کادو توقع..زد حرفی نه کرد حرکتی نه سعید که بود عجیب برام

 خودش اتاق به هرکسی که بود 87 حدودا ساعت,بود کشیده زحمتشو خام اکرم که ای خوشمزه شام و کیک خوردن از

 ..تخت روی نشستم دست به تاپ لپ و کردم عوض لباسامو..نبودم بند خودم پای روی شوق از....برد پناه

 میشه؟ روشن چطوری این حاال-
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 که یکس تنها...بگیرم یاد زودتر داشتم دوست..کنم کار باهاش نبودم بلد اما کردم روشنش بدبختی هزارتا با بالخره

 خرهبال خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد...نه یا پیشش برم که بودم دودل اما بود شهروز کنه کمکم میتونست االن

 اتفاق ینا خوشبختانه که نبینم رو سعید کردم می خدا خدا..بیرون اومدم و پوشیدم مناسبی لباس...برم گرفتم تصمیم

 قهت..کنم امتحان شانسمو میخواستم اما باشه خواب ترسیدم...خاموشه ها چراغ ی همه دیدم باال رسیدم وقتی...نیفتاد

 شدم منتظر و زدم در به ارومی ی

 کیه؟-

 بیاین؟ دقیقه یه میشه-

 بیا تو-

 گوشیشه تو سرش و مبل روی کشیده دراز نشسته دیدم..تو رفتم و کردم باز اروم درو

 نبودین؟ خواب شدم مزاحم ببخشید-

 تخت کنار عسلی روی گذاشت گوشیشو و نشست شد بلند

 شده؟ چیزی..نیستی مزاحم-

 ..میشه اگه میخواستم اره-

 کنارش برم کرد اشاره و کنم تموم حرفمو نزاشت

 بدم یادت بیا-

 شدم منتظر و نشستم مبل روی کنارش رفتم خوشحالی با

 اینطوری ببین..نداره کاری باهاش کردن کار-

 گهمی که هرچیزی کردم سعی و کردم می گوش حرفاش به داشتم دقت با..چیزا بعضی دادن توضیح به کرد شروع بعد

 :گفت و کرد بهم نگاهی شد تموم حرفاش وقتی...بسپرم خاطر به رو

 گرفتی؟ یاد-

 بود اسون خیلی..مرسی.اره-

 بگو بهم داری سوالی اگه ببین..خوبه-

 چشم-
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 ی همه اام بود تاپ لپ توی سرم اینکه با..کنم بلند سرمو نداشتم جرات..کردم حس نگاهشو سنگینی گذشت که یکم

 :گفتم بود پایین سرم که طور همون..برم اونجا از باید میگفت بهم حسم...بود شهروز پیش حواسم

 خیر به شب..میگم بهتون فردا داشتم مشکلی اگه برم من..میاد خوابتون حتما هم شما..وقته دیر دیگه-

 تخت روی نشستم دوباره و شد کشیده دستم شدم خیز نیم که همین

 دارم کارت-

 :کردم نگاه بهش ترس با و دادم قورت دهنمو آب

 کاری؟ چه-

 گرفت؟ ت گریه شمع کردن فوت موقع چرا-

 پایین انداختم سرمو..نخوردم جا سوالش گفتن از زیاد

 ..هیچی-

 ..زد زل چشمام توی و باال گرفت سرمو دستش با

 بدونم میخوام..رها بگو بهم-

 بودن زنده خانوادمم داشتم دوست..خب-

 همین؟-

 بله-

 میداد فرمان قلبم اما شم بلند خواستم...کنارم نشست و کرد کمتر باهام رو اش فاصله زد بهم مهربونی لبخند

 ...چسبوند خودش به منو تقریبا و کرد حلقه بازوم دور دستشو...بمونم

 میکنم درکت-

 ...ام گونه روی ریخت دونه به دونه اشکام و کرد باز سر بود همراهم ساعت چند این که بغضی

 فشرد خودش به منو بیشتر و کرد تر سفت ام شونه دور دستشو ی حلقه شهروز

 رها نکن گریه-

 نشدم موفق اما کنم جدا ازش خودمو کردم سعی و کشیدم باال بینیمو

 ...میشه مهندس اقای-
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 میترسی؟-

 :گفتم و کردم تر جمع خودمو..چیه نظورش نفهمیدم

 بترسم؟ باید چرا-

 میکنی فرار ازم میکنم حس..نمیدونم-

 میکنید اشتباه شما..شما-

 گرفت دستاش بین صورتمو و کرد جدا خودش از منو دفعه این

 خب؟.باشی شاد همیشه باید تو-

 میگیره دلم.نیست خودم دست هام گریه این اوقات گاهش-

 بگیره دلت نمیزام دیگه من-

 که کنم جدا خودمو کردم سعی کارش این از شوکه و کرد بغل منو ناگهان که کردم می نگاهش داشتم مبهوت و مات

 نزاشت

 رها بگیر اروم-

  و بیاد کسی ممکنه..ولی-

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده

 خالف بر..میداد انجام عملی همچین که بود دوم دفعه این..داشتم خوبی حس اغوشش توی..نمیاد کس هیچ نترس-

 دبن توی رو داشتنش دوست...بود اول ی دفعه از تر متفاوت که داشتم خوبی حس یه...نشدم ناراحت کارش از انتظارم

 هک مردی با اونم,بودم شده گرفتارش االن اما نداشتم اعتقادی عشق به وقت هیچ..کردم می حس بدنم های سلول بند

 ..بود کرده ازدواج هم دفعه دو و بود زیاد خیلی باهام سنیش اختالف

 صورتم توی زد زل و کرد جدا خودش از منو,بعد ثانیه چند

 داری مدرسه فردا.وروجک بخواب برو-

 بدون...میکشیدم خجالت ازش شدت به بودم شده جدا اغوشش از که حاال..شدم بلند جام از و زدم کمرنگی لبخند

 :گفتم کنم نگاه چشماش توی اینکه

 خیر به شبتون-

 :زد صدام که میرفتم داشتم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

178 

 رها؟-

 :گفتم بود پایین سرم که طور همون و برگشتم

 بله-

 نمیخوای؟ رو تاپ لپ-

 ..گرفتم ازش رو تاپ لپ و گرفتم دندون به لبمو

 اجازه با-

 چیزی یه راستی-

 بله-

 باشه؟.نزن حرف رسمی من با دیگه-

 اخه ولی-

 نمیدم جوابتو بزنی حرف رسمی باهام اگه-

 میگه جدی داره میرسید نظر به...کردم نگاه صورتش توی و کردم بلند و سرمو

 برام سخته..خب..من ولی-

 سخته؟ خیلی.شهروز بگو بهم-

 میدونید...مــــم..خب..ولی نه-

 ..باش دودلی؟راحت چرا-

 :گفتم فورا موقعیت این از فرار برای..بدم جوابشو چی نمیدونستم و بودم کرده گیر بدی مخمصه توی

 خیر به شب..میزنیم حرف مورد این در بعدا-

 ...شنیدم خندشو صدای سرم پشت ولی,پایین اومدم و کردم ترک رو اتاق متعجبش چشمان مقابل در و

 بیشتر حتی و بود شده صمیمی خیلی باهام اش رابطه شهروز مدت این توی...گذشت می تولدم و شب اون از ماه سه

 سعی و دونستم می خودمو حد من اما...کرد می کمکم ها درس توی داشت که زیادی کاری ی مشغله وجود با اوقات

 نشم نزدیک بهش زیاد کردم می
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 ویت بیشتر من اما بودن خونه کردن تمیز و عید خرید تکاپوی در همه..بود گرفته ای دیگه بوی و رنگ خونه روزها این

 ..میخوندم درس و بودم اتاقم

 دمش خیز نیم تخت روی خستگی با...کردم می ضعف احساس...کشیدم دراز تخت روی و بستم کتابو زیاد خستگی از

 کردم سرم و برداشتم کنارم از شالمو فورا..شد زده در که

 کیه؟-

 تو بیام میشه.منم-

 بفرمایید بله-

 اخیرش های خوابی بی برای زدم حدس و.قرمز چشماش و بود خسته خیلی اش قیافه..تو اومد شهروز و شد باز در

 باشه

 شده؟ چیزی-

 خرید؟ بیای باهام داری وقت.نه-

 نمیره؟ رحیم مش چرا ولی خرید؟باشه-

 ..دکتر برده رو خانم اکرم-

 :پرسیدم نگرانی با

 شده؟ طوریش خانم چرا؟اکرم-

 :گفت و در به داد تکیه

 میکرد درد یکم کمرش اینکه مثل..نه-

 میان؟ کی..ترسیدم..اهان-

 شد؟میای؟ چی بالخره..نمیدونم-

 نداره؟ اشکالی.میکشه طول شدنم اماده فقط..اره-

 شو حاضر میخورم قهوه یه من تا.نه-

 باشه-

 دور رو حوله و بیرون اومدم دقیقه ده از بعد..بگیرم سبک دوش یه تا حموم تو پریدم سریع بیرون رفت که اتاق از

 شهروز که اونجایی از...پوشیدم و اوردم در رو ابی جین شلوار و مشکیم مانتوی و رفتم کمد سراغ..پیچیدم خودم
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 از بعد و کردم سرم شالمو آرایشی کوچکترین بدون و کردم خشک کمی موهامو بشه معطل زیاد نداشت دوست

 ..فکره توی و نشسته مبل روی دیدم..بیرون اومدم کیفم برداشتن

 ام اماده من-

 :گفتم بلندتری صدای با و جلوتر رفتم یکم..نداد نشون العملی عکس هیچ چون گفتم چی نشنید کنم فکر

 ام اماده من-

 کرد نگاه صورتم به و باال گرفت سرشو دفعه این

 بریم.خوب خیله-

 کمی خودشو سمت ی شیشه...کرد حرکت زود اونم و نشستیم ماشین توی..رفتم دنبالش منم و افتاد راه شد بلند

 طرفم به برگردوند سرشو فورا..کنم ای عطسه شد باعث که پایین کشید

 بودی؟ حموم-

 بله-

 پوشوند صورتشو غلیظی اخم و کرد لمس موهامو شال روی از دستش با

 اره؟ نکردی خشک موهاتو حتما و-

 بشید معطل شاید گفتم.نشد وقت..خب-

 تو؟ سالمتی یا مهمه من معطلی-

 :فتگ عصبانیت با تقریبا و کرد پوفی..زد ماشینو بخاری و کرد دراز دستشو..میگفت راست چون بگم نداشتم چیزی

 نکن کارو این دیگه-

 کار؟ چی-

 بیرون نیا خیسه موهات وقتی که اینه منظورم-

 باشه-

 گاهیفروش به بالخره موندن ترافیک توی ساعت یک از بعد..داشت لب به لبخندی دفعه این که کرد نگاه رخش نیم به

 .طرفم به برگشت و کرد پارک خیابون از ای گوشه ماشینو..رسیدیم کرد می خرید ازش همیشه شهروز که

 بیای؟ میخوای-
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 بریم.اره-

 طرفش به برگردم شد باعث که گرفت لحظه یه دستمو کنم باز درو خواستم وقتی

 میرم خودم جا همین بشین.خیسه موهات-

 فکرمه به اینکه از بودم خوشحال

 باشه-

 :گفت و زد قشنگی لبخند

 میکنی گوش حرف میاد خوشم..خوب دختر افرین-

 در کدوم هر که مردمی به داشتم شیشه توی از..شد پیاده ماشین از پولش کیف برداشتن از بعد اونم و خندیدم

 درپ هوای جور بد دلم..نبود کنارم که بود نوروزی عید اولین..افتادم حمید یاد یهو...کردم می نگاه بودن خرید تکاپوی

 زشهرو..کردم پاک اشکمو دستمال با سریع شهروز دیدن با..صورتم روی بریزه اشک قطره یه شد باعث و کرد مادرمو و

 نشست و اومد ماشین عقب صندوق توی ها خرید گذاشتن از بعد

 ...میگم..این از اینم.خب-

 :گفت عصبانیت با بعد و کرد دقت صورتم توی کمی..خورد حرفشو که کردم نگه بهش لبخند با

 کردی؟ گریه بازم-

 ..باشم خونسرد کردم سعی

 چطور؟..نه-

 خیسه چشمات..رها نگو دروغ-

 ..میگفت راست..کردم نگاه صورتم به اینه توی از

 اره راستش..خب-

 کرد؟ اذیتت کردی؟کسی گریه چی برای-

 افتادم خانوادم یاد..نه نه-

 بشه ناراحتیش باعث کارم این نداشتم دوست..داد تکیه صندلی به و بست چشماشو

 کنم ناراحتت خواستم نمی ببخشید-
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 دوست شرایط اون توی..شدم ناراحت خیلی دستش از...افتاد راه و کرد روشن ماشینو حرفی گفتن بدون و کرد پوفی

 نفهمیدم که بودم خودم هوای و حال توی قدر اون...شد ناراحتیم باعث سکوتش اما بشم اروم که بزنه حرفی یه داشتم

 کرد می خرید ازش همیشه که معروفی پاساژ به رسیدیم چطور داره

 شی؟ پیاده نمیخوای رها-

 میمونم جا همین...نه-

 بیای باید هم تو..که نمیشه-

 ..برو خودت شما..نمیام گفتم-

 :گفت شیطونی صدای یا و کرد باز کمربندشو

 اره؟ ناراحته دستم از خانم.اهان-

 کنم؟ قهر که بچم مگه..نخیر-

 کنی؟ نمی نگاه بهم چرا پس-

 طرفش به برگشتم و کردم پوفی

 شد؟ خوب.بفرما-

 بخرما ناز نیستم بلد من-

 کرد؟ایش ناز کی-

 :گفت و خندید بلند

 نکن اذیت..دیگه شو پیاده-

 بریم خوب خیله-

 پیراهن یه به خورد چشمم,کردیم می نگاه رو ها مغازه ویترین داشتیم که همینطور...پاساژ طرف به افتادیم راه هم با

 شد متوجه ولی گرفتم فاصله مغازه از فورا نکنم جلب رو شهروز توجه اینکه برای...قشنگ عروسکی

 میخوای؟ چیزی-

 بریم..نه نه-

 ..شد کشید محکم دستم که افتادم راه جلوتر
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 میکنی؟ کار چی-

 :گفت بود جوون خانم یه که فروشنده به شهروز و مغازه همون توی رفتیم حرف بدون

 بیارید خانم برای پیراهنو اون ممکنه اگه..نباشید خسته-

 :گفت شهروز به رو خاصی ی عشوه با خانمه

 چشم بله-

 :گفتم گوشش کنار و زدم شهروز به ای سقلمه,رفت خانمه وقتی

 ندارم الزم چیزی کاریه؟من چه این-

 :گفت خاصی لحن با و زد زل چشمام توی

 داری؟ کارها این به کار چی تو-

 کنم عوضش برات بگو نداشتی دوست رنگشو اگه بپوشید اینو فعال.خانم بفرمایید-

 ولی مرسی-

 بپوشش برو-

 پشت از زیپشو و پوشیدم لباسو دردسر هزارتا با...پرو اتاق طرف به افتادم راه و رفتم شهروز به ای غره چشم

 کیعروس مدلش...بودن دوخته من برای لباسو این انگار..کردم ذوق کلی کردم نگاه خودم به آینه توی از وقتی..بستم

 قرمز..بودم عاشقش من که بود هم رنگی اون...بود دکلته و میشد جمع کمی پایین از..بود زانوهام روی تا و بود

 خانمی؟ نمیخوای کمک-

 میام االن..ممنون نه-

 :گفت و سمتم اومد شهروز..بیرون اومدم و اوردم در لباسو زود خیلی

 بود؟ چطور-

 نمیتونم ولی بود خوب-

 روزشه ولی نداشتم لباس به نیازی من..میخوردم حرص داشتم شدیدا کاراش از...کنه حساب تا رفت و گرفت ازم لباسو

 اومدم خودم به صداش با که بودم غرق خودم افکار توی و بود پایین سرم...بشم معذب میشد باعث رفتاراش با

 کجایی؟-
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 باال گرفتم سرمو

 چیه؟-

 ها میکنم صدات دارم ساعته سه-

 نبود حواسم ببخشید-

 کرد نگاهم مشکوک

 بریم بیا-

 :گفت و داد رضایت اقا بالخره پاساژ توی گشتن ساعت دو از بعد...بیرون زدیم و کردیم خداحافظی فروشنده از

 خونه بریم..شدی خسته..بسه امروز برای-

 :گفتم لبی زیر

 عجب چه-

 یدهشن حرفمو باید زدم حدس..لبشه روی لبخندی دیدم و کردم رخش نیم به نگاه یه..افتادیم راه هم ی شونه به شونه

 ...باشه

 شهروز و شهریار اقا اینکه با...گرفتم عهده به رو کارها ی همه مسئولیت من داشت درد کمر چون خانم اکرم بیچاره

 ...کردم قانعشون ولی بودن مخالف

 ولی کرد می عصبانیم زیادی اوقات گاهی...میپرسید چی ی همه از..کرد می باز باهام حرفو سر زیاد روزها این سعید

 ...میدادم جوابشو

 و نداشتم زیادی وقت چون میشدم حاضر سریع باید..اتاقم توی اومدم و کندم دل آشپزخونه از,ساعت به کردن نگاه با

 دگو تقریبا چشمام زیر...ایستادم آینه جلوی و پوشیدم ای ساده شلوار و مانتو...میشد تحویل سال دیگه ساعت دو

 زا بعد..بیرون زدم اتاق از کردم سرم شالمو اینکه از بعد و کردم پوفی...زیاده خوندن درس از دونستم می و بود رفته

 رسیدم که خیابون سر..کردم خداحافظی هم رحیم مش از و حیاط توی اومدم میرم کجا دارم گفتم خانم اکرم به اینکه

 ....دادم رو ادرس و گرفتم بست در تاکسی یه

 که مادرم مخصوصا...بود شده تنگ براشون خیلی دلم...ریختم می اشک اروم و بودم نشسته بابام و مامان قبر کنار

 ونینت وقت هیچ دیگه سخته چقدر...شده تنگ برات دلم میگفتم و میگرفتمش آغوش توی داشتم دوست خیلی االن

 ...کنی تجربه رو حس این
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 سعید باید فهمیدم کردم دقت که یکم..خورد مردونه کفش جفت دو به چشمم که کنم پاک اشکامو خواستم

 و ردمک اخم...میخوند فاتحه داشت گرفته ای قیافه با سعید و شد تبدیل یقین به حدسم باال گرفتم که سرمو...باشه

 سرم پشت هاشو قدم صدای گذشت گه یکم...کردم حرکت حمید ی قطعه طرف به و شدم بلند بهش توجه بدون

 ..بهش نسبت نداشتم خوبی حس چرا نمیدونم...شنیدم

 کن صبر رها-

 دز بهم حمید با رو خلوتم زود خیلی اما شد برقرار سکوت کمی...نشستم حمید قبر کنار بدم جوابشو اینکه بدون

 میکنی؟ فرار من از چرا-

 نیست وقتش االن...میکنم خواهش سعید اقا-

 کنی نمی نگاهم حتی وقتشه؟تو کی پس-

 :گفتم عصبانیت با و کردم بلند سرمو تندی به

 نکشید پیش رو مسئله این دیگه میکنم خواهش..دادم خانم اکرم به جوابمو قبال من سعید اقا-

 من ولی-

 ..شدم بلند که موقعی تا نزد حرفی هیچ دیگه...پایین انداخت سرشو و خورد حرفشو رفتم بهش که ای غره چشم با

 بفرمایید..کردم پارک نزدیکی همین ماشینو-

 که خانم اکرم به و شدم پیاده ماشین از....خونه رسیدیم بعد ساعت نیم حدود و افتادم راه دنبالش حرفی گفتن بدون

 بغلش پریدم و کردم کم رو بینمون ما ی فاصله...دادم تکان دستی بود ایستاده در کنار

 خانمی اکرم مبارک عیدتون-

 مبارک هم تو عید..عزیزم ممنون-

 مرسی-

 دخترم باشی دانشگاه موقع این دیگه سال ایشاال-

 بشنوه دهنتون از خدا..مرسی-

 منتظرن بقیه..مادر تو بیا-

 رماک به لبخندی..میزنن حرف دارن و سالن توی نشستن شهروز و شهریار اقا دیدم شدیم خونه وارد خانم اکرم با وقتی

 کردم سالم بلند و زدم خانم
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 همگی به سالم-

 ..کردی دیر چقدر..دخترم سالم-

 ..ببخشید-

 ..دخترم مبارک عیدت...نداره اشکالی-

 مبارک هم شما عید مرسی-

  دوست...داد جوابمو سر با فقط ولی گفتم تبریک رو عید هم شهروز به و جلوتر رفتم

 ینکها از بعد..بگه خالی و خشک تبریک یه نداد زحمت خودش به اصال..پایین کنم پرت بوم پشت از خودمو برم داشتم

 شلوار و مشکی تونیک یه پوشیدن از بعد...کنم عوض لباسامو تا اتاقم توی رفتم گفتم تبریک هم رحیم مش به رو عید

 نکردم شهروز به نگاهی هیچ...کنارش نشستم رفتم خانم اکرم ی اشاره با..بیرون اومدم و کردم سرم شالمو,ابی لی

 ..گرفت طرفم به رو پاکتی شهریار اقا گذشت که یکم...بود کرده احترامی بی بهم جورایی یه نظرم به چون

 طرف از گفت که بود پول توجهی قابل مقدار یه..ازش کردم تشکر کلی..عیدیته گفت بعد ولی کردم تعجب اولش

 هم رحیم مش و خانم اکرم..داد جوابمو سر با قبل مثل دوباره شهروز که کردم تشکر هردوشون از...شهروزه و خودش

 حقم در هک هایی خوبی این تالفی باید گفتم خودم پیش...شدم زده شرم کلی بابتش که بودن گرفته انگشتر یه برام

 ...بده جواب رفت و شد بلند خانم اکرم و خورد زنگ تلفن بودم فکر توی که طور همین..بدم جواب جوری یه رو کردن

 دارن کار شما با اقا-

 اقا هک شدم میوه خوردن مشغول و کردم پوفی...خطه پشت کی ببینه بود منتظر متعجب شهروز و شد بلند شهریار اقا

 :گفت تلفن قطع از بعد شهریار

 که؟ هست یادت..شهروز بود صارمی اقای-

 داشت؟ چیکار خب..اره-

 شنبه 5 روی برای.کرد دعوت مهمونی رو هممون-

 بود کرده اخم یکم...چیه شهروز العمل عکس ببینم تا برگردوندم سرمو حرف این شنیدن با

 برید خودتون..بابا ندارم مهمونی حوصله من ولی-

 ببرم خودم با هم رو تو داشت تاکید تنهایی؟نمیشه-

 کشید موهاش به دستی عصبی شهروز

 من؟اه چرا اخه-
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 :گفت بشنوه اونم که صدایی با شهریار اقا...پنجره طرف به رفت و شد بلند

 بریم می خودمون با هم رو بقیه و رها تازه..بیای باید..گفتم که پسر؟همین کنی کز خونه توی میخوای کی تا-

 :گفتم اروم و دادم قورت دهنمو آب

 دارم درس من..ولی-

 :گفت بهم مهربونی با شهریار اقا

 ...شبه یه ولی...دخترم میدونم-

 حرف روی تونستم نمی...هم تو رفت اخماش اومد صارمی اقای اسم تا چون..میبره رنج چیزی یه از شهروز بود مشخص

 گفتم و زدم کمرنگی لبخند..کرد می خواهش ازم داشت..بزنم حرفی شهریار اقا

 بگین شما هرچی..باشه-

 بگم که نداشتم چیزی...شده ناراحت حرفم از فهمید میشد نگاهش از...کرد نگاه بهم و برگشت بالفاصله شهروز

 پایین انداختم سرمو بنابراین

 رحیم؟ مش نه.میان دیگه که هم بقیه..رها از اینم.خب-

 نیایم سعید و اکرم و من بدین اجازه اگه..اقا راستش-

 چرا؟-

 میشه مزاحمتون هم سعید...کنه استراحت باید اکرم...اخه-

 ..رحیم مش کنار بزار رو ها تعارف این-

 .میگم جدی اقا نه-

 حس وقتا گاهی..باال رفت شهروز دیدم چشم گوشه از...نزد حرفی دیگه نیست راضی رحیم مش دید وقتی شهریار اقا

 ینکها گفتن از بعد شهریارم اقا...ترسوند می منو این و بود عجیب مواقع بعضی رفتارش..شناسمش نمی اصال کردم می

 ..اتاقم توی اومدم ها بشقاب کردن جمع از بعد منم و اتاقش توی رفت,میزنیم حرف مورد این در بعدا

 اس ام اس شهروز دیدم...برداشتم گوشیمو و شدم خیز نیم....اومد گوشیم اس ام اس صدای که کشیدم دراز تخت روی

 :داده

 من:نوشتم براش...بگیره تصمیم برام همیشه نداشتم دوست..گرفت حرصم.میشی اذیت.نیای مهمونی این به بهتره

 مهندس میکنم رفتار بدونم صالح هرطور
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 خوابم زود خیلی که کشیدم دراز دوباره و ای گوشه یه انداختم رو گوشی حرص با..نداد جوابی شدم منتظر هرچقدر

 ....برد

 یه راستش...نه یا برم مهمونی این به که بودم دل دو هنوز..کردم می طی رو اتاق عرض و طول داشتم زیاد استرس از

 کرده مرور ذهنم توی بود داده بهم که رو اسی ام اس اون االن تا دفعه هزار...ترسیدم می شهروز از جورایی

 میز به کوبیدم و کردم مشت دستامو...بودم

 کنم؟ کار چی حاال..اه-

 تو؟ بیام میشه جان رها-

 بفرمایید-

 ببره ناراحتیم به پی خانم اکرم نداشتم دوست..باشم خونسرد کردم سعی

 مادر؟ نشدی حاضر چرا تو-

 من..چیه میدونید اخه-

 ها برسید دیر ممکنه دوره راه...باش زود باش زود-

 میدونید..خانم اکرم اخه ولی-

 هستن مواظبت شهروز اقا و شهریار اقا..مادر نباش دل دو-

 دارم دلشوره ولی میدونم-

 چی؟ برای دلشوره-

 کردم نگاه چشماش به نگرانی با

 نمیدونم-

 داریم چی ببینم بزار..نده راه دلت به بد-

 بود گرفته برام عید از قبل شهروز که لباسی همون روی گذاشت دست دقیقا و لباسام کمد سمت رفت بعد

 نه این وای-

 بدو بپوشش برو بیا..بخوره خاک کمدت توی بزاری که نمیشه..قشنگه هم چرا؟خیلی-

 تعجب خودم دیدن از آینه به کردن نگاه با...کردم آرایشم مقداری خانم اکرم اصرار به...شدم اماده بعد ساعت نیم

 میرم دارم ها مدت از بعد که جهت این از خوشحال..ناراحت هم بودم خوشحال هم..بودم کرده تغییر خیلی..کردم
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 براش میخوام کنه فکر بود ممکن..ببینه لباس این توی منو شهروز نداشتم دوست که جهت این از ناراحت و.مهمونی

 ...کنم دلبری

 ...ماشاال..دخترم ماشاال وای-

 کردم نگاه بهش استرس با

 ..خانم اکرم-

 ..ای اماده بگم اقا به برم بزار-

 عمیقی نفس و بستم چشمامو...بود خوب چیز همه..کردم ای دیگه نگاه پام تا سر به..بست درو و بیرون رفت بعد

 ..کشیدم

 باش داشته هوامو خودت خدایا-

 ...من منتظر و بودن ایستاده شهریار اقا و شهروز..بیرون رفتم و کردم باز آرم درو کیفم برداشتن از بعد

 دخترم از اینم-

 شدت به...بهم زده زل مبهوت و مات دیدم خورد شهروز به که چشمم...خندیدم کوتاه و کردم نگاه خانم اکرم به

 ...پایین انداختم سرمو و کشیدم خجالت

 ..دخترم شدی خوشگل خیلی-

 ..کردم تشکر بود پایین سرم که طور همون لبی زیر...زد حرفو این که بود شهریار اقا

 شد دیر بریم-

 سکوت و بودیم نشسته ماشین توی هرسه...دنبالم اومد داد انجام که ارومی خداحافظی از بعد هم شهروز و افتادم راه

 :گفت و کرد نگاه بهم لبخند با و برگشت شهریار اقا....بودیم کرده

 ...باش شهروز و من کنار رفتیم که اونجا-

 گفتم ولی نشدم منظورش متوجه اینکه با

 چشم-

 ویت از داره دیدم و باال گرفتم سرمو گذاشت شهروز که اهنگی صدای شنیدن با که بود پایین سرم..برگشت دوباره

 ...کن رحم امشب خودت خدایا...میکنه نگاهم ماشین آینه
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  رسیدن تو به رویا تو داره حالی و حس چه وای

  شدیدا دارم دوست تورو دارم دوست تورو انگار ولی نمیدونم

 

  همیشه به تا حاال از شدیدن دارم دوست تورو

  نمیشه کم لحظه یه که دارم تو به خوبی حس

 

  ببینم تورو ابد تا آرزومه شدیدا من

  همینم عاشق منم داری ستاره چشات تو

 

  رویا و خواب توی حتی رومی پیش شدیدا تو

  اینجا میپیچه تو عطر من میکنم فکر تو به تا

 

  نزارم چشام رو تورو نمیتونم جورایی یه

  بیارم دووم ای لحظه عشقت بدون نمیشه

 

  نداره خوبیتو کسی زندگیمی تمام تو

  دوباره ببینمت تا میزارم هم رو چشامو

 

  ببینم تورو ابد تا آرزومه شدیدا من

  همینم عاشق منم داری ستاره چشات تو

 

  رویا و خواب توی حتی رومی پیش شدیدا تو

  اینجا میپیچه تو عطر من میکنم فکر تو به تا

 (سعیدی احمد از شدیدا اهنگ)
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 برای..میزد دلشو حرفای داشت اهنگ این گذاشتن با...بودمش ندیده اینطوری حاال تا..بود شده عجیب خیلی شهروز

 از نماشی بعد کمی....شدم کیفم ی دسته با کردن بازی مشغول و پایین انداختم سرمو,کنم فرار نگاهش زیر از اینکه

 ...راهیم تو وقته خیلی فهمیدم ساعت به کردن نگاه با تعجب کمال در و ایستاد حرگت

 رسیدیم شو پیاده جان رها-

 چشم-

 ...میتونم خودم گفتم که کنه کمکم خواست و شد پیاده زودتر شهروز

 نگیر دل به گفت چیزی اگه..میزنه زبون زخم و تنده اخالقش یکم...ماراله اسمش داره دختر یه صارمی اقای دخترم-

 ...بیاد نداشت دوست چرا بگو پس..کردم نگاه شهروز به بعد و شهریار اقا به اول

 ..باشه-

 از شدیم که خونه حیاط وارد....بود سرمون پشت ما از کمی ی فاصله با هم شهروز و میرفتم راه شهریار اقا کنار در من

 دید رو اطراف اینجا؟داشتم بود ریخته ادم همه این که بود خبر چه مگه...کردم تعجب مهمون و خدمتکار همه این

 برگردوندم سرمو داد قرار مخاطب رو شهروز و شهریار اقا که مردی صدای با که میزدم

 کردین رنجه قدم..خان شهریار اومدین خوش-

 مرد؟ چطوری خان جالل به-

 کرد نگاه بهم و برگردوند آروم سرشو...کردم نزدیک شهروز به خودمو ناخداگاه...رفتند فرو هم اغوش در و

 نمیزام تنهات..نترس-

 شهروز طرف اومد دفعه این صارمی اقای که کنم تشکر ازش خواستم

 بیای؟ تا کنیم دعوتت باید..ورا این از عجب جان؟چه شهروز چطوری-

 میرسیدیم خدمت حتما وگرنه بوده سعدتی کم واال..خوبم مرسی-

 کنی؟ نمی معرفی رو ایشون..پسرم داری اختیار-

 از رها ایشون...چرا-

 ..گرفتی زن شهروز برای بودی نگفته خان شهریار-

 :گفت و کرد بهم مهربونی نگاه شهریار اقا

 نشده ها مرغ قاتی هنوز شهروز..مفصله ماجراش..جان جالل نه-
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 جوابشو وگرنه بود شده قفل زبونم طرفی از...اضافیم مهمونی این توی کردم می حس..شدم ناراحت صارمی حرف از

 ...میدادم

 دخترم اومدی خوش..بفرمایید بفرمایید-

 همونیم این به نسبت هم...نداشتم خوبی حس ولی بود کنارم شهروز...رفتم بقیه همراه و کردم اکتفا لبخندی به تنها

 ادم همه این دیدن از شدیم که خونه داخل...شد بیشتر داشتم که ای دلشوره...بودمش ندیده هنوز که مارال به هم

 من..نشستیم ای نفره سه مبل روی رفتیم هم با...نیست معمولی مهمونی یه بود معلوم خدمتکارا از چون نکردم تعجب

 رو لمارا داشتم دوست خیلی..بشم مسلط خودم به یکم بتونم شد باعث این و بودم نشسته شهریار اقا و شهروز بین

 ...ما طرف میومد داشت اش زننده لباس اون با زنان قدم که دیدم رو دختری و شد براورده زود آرزوم ظاهرا که ببینم

 اومدین خوش..جان عمو سالم-

 دخترم؟ خوبی..جان مارال سالم-

 .اومدین کردین کاری خوب خیلی..عمو مرسی-

 ..دخترم میکنم خواهش-

 :گفت و شهروز به کرد رو بعد

 عجب شهروز؟چه اقا خوبی-

 ..ببینم مارال با زدن حرف موقع قیافشو تا برگشتم

 ..بوده سعادتی کم..ممنون-

 اومدی خوش..خودته ی خونه اینجا-

 مرسی-

 کیه؟ این..اخی-

 :گفت و جلو کشید کمی خودشو شهروز..کرد اشاره من به و

 ..رهاست اسمش-

 تو کوچولویی چقدر...اخی-

 میزد حرف دبستانی ی بچه با داشت انگار...گرفت حرصم خیلی

 دانشگاهیم پیش من ولی مرسی-
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 ..شهروز بودمش ندیده حاال تا-

 شده ما خانواده وارد تازه...اره-

 خبریه کرد فکر و شد ناراحت شهروز حرف از وضوح به مارال

 کردی؟ ازدواج تو یعنی-

 نه-

 ایناست از بهتر ت سلیقه کنی ازدواج بخوای اگرم گفتم-

 مونه توی..بگه امد خوش بقیه به تا رفت موند یکم اینکه از بعد مارال...داشت نیش زبونی..گفت می راست شهریار اقا

 ....میخورد رو شهروز نگاهش با داشت بود پیشمون که هم مدتی

 بیاری؟ در رو مانتوت نمیخوای دخترم جان رها-

 راحته همینطوری رها..بابا نه-

 ...هست بهم حواسش که بودم خوشحال خیلی...بود صورتش توی خاصی جدیت..کردم نگاه بهش تعجب با

 باشه راحت میخواد پسر؟شاید داری کار چی تو اخه-

 :گفتم خودم دفعه این

 نباشید نگران شما..راحتم من شهریار اقا نه-

 ...دخترم باشه-

 :گفت گوشم کنار و شد نزدیک بهم دیگه یکم بعد

 شده اینطوری امشب شهروز چرا نمیدونم-

 چطوری؟-

 خبراییه کنم فکر...نمیدونم-

 شممچ که بخورم رو شربتم خواستم و زدم کمرنگی لبخند...شد شربتش خوردن مشغول و مبل به داد تکیه دوباره بعد

 خودم روی نگاهشو سنگینی...خوردم رو شربتم از قلپ یه و کردم اخمی...کرد می نگاهم داشت که پسر یه به خورد

 ناو..نبود قسمت انگار اما بگذره خوش بهم یکم تا بودم اومده سرم خیر..کارش این از بودم شده کالفه..کردم می حس

 ..کیه دونستم نمی که پسری نگاه از اینم مارال از

 حیاط؟ تو بریم میای-
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 بشم راحت پسر اون های نگاه شر از بلکه تا کردم قبول خواسته خدا از..زد حرفو این که بود شهروز

 بریم اره اره-

 نفس..کرد انتخاب بود مهمونا و خدمتکارا دید از دور که رو مکان ترین خلوت شهروز...حیاط تو رفتیم و شدیم بلند

 ...درخت یه به دادم تکیه و کشیدم عمیقی

 خونه بریم میشد کاش-

 چرا؟-

 ندارم رو کدومشون هیچ تحمل چون-

 ..کردم می حس رو بودنش کالفه....کردم نگاه آسمون به و نگفتم چیزی

 رسیدی؟ خودت به زیادی نمیکنی فکر تو-

 چطور؟ نه-

 خوردنت می داشتن نگاهشون با چون-

 ..تقصیرم بی من...خودشونه از مشکل-

 طرفمون به اومد عجله با خدمتکارا از یکی که بگه چیزی خواست و کشید موهاش به دستی

 هستین؟ شهروز اقا شما-

 بله-

 ..دارن کار شما با صارمی اقای-

 ممنون.باشه-

 کرد نگاه من به عصبانیت با شهروز و رفت خدمتکاره

 ..نمیومد خوشم ازش وقت هیچ..اه-

 نمیاد نظر به بدی ادم-

 بریم بیا..شاید ظاهر در-
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 حدس درست اره...دستامه توی شهروز دست کردم حس که بودم خودم حال توی...کردیم حرکت هم ی شونه به شونه

 خواستم...دونستم نمی کار این از رو مقصودش...بود روش به رو به نگاهش ولی بود گرفته دستمو شهروز...بودم زده

 :گفت یواش که کنم خارج دستمو

 بیاد پیش مشکلی نمیخوام.باش من با امشبو یه-

 ولحظه بود کرده عرق دستام کف.کشیدم خجالت کارش این از شدت به...پایین انداختم سرمو و دادم قورت دهنمو آب

 پدر حکم که شهریار اقا خصوصا...کنن ناجور فکرای بهمون راجع بقیه نداشتم دوست اصال....نداشتم قرار و اروم

 ...داشت خودمو

 ..اخه ولی-

 بکنم کارمو بزار..رها نزن جرف-

 چی دونست نمی که بود کرده تعجب قدر اون..شد خشک دستامون به چشمش,شدیم نزدیک صارمی اقای به وقتی

 بگه

 داشتین؟ من با کاری-

 ..میگیرن سراغتو همه..پسرم اره..اره-

 ...بفرمایید...ببخشید-

 ...کرد می نگاه منو داشت هنوزم که پسری همون جز نبود ما متوجه کس هیچ تو رفتیم دوباره وقتی

 بیام من تا بابا پیش بشین برو-

 می آتیش دارم کردم می احساس...بودم گرفته گر شدت به..کردم خارج دستش توی از دستمو و گفتم ای باشه

 :گفت شهریار اقا پیش نشستم وقتی...گیرم

 چشه؟ شهروز-

 چطور؟..هیچی-

 گفته؟ بهت چیزی شده؟کسی قرمز صورتت چرا تو..میاد عصبانی نظر به-

 :گفتم سریع و کشیدم صورتم به دستمو

 خوبم...نیست چیزیم-
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 ات چرخوندم چشم...بودن زدن حرف مشغول همه...کردم نگاه مهمونا به و کردم تازه نفسی...نگفت چیزی و زد لبخندی

 حرف باهاشون داشت و بود ایستاده دیگه پسر و دختر تا چند و مارال کنار..شدم موفق که ببینم رو شهروز

 ...بغلش توی بره بود مونده کم که بود چسبونده شهروز به جوری خودشو مارال....میزد

 چندش ی دختره-

 عدب کمی...کردم میوه کندن پوست سرگرم خودمو و شدم هول...کرد غافلگیرم نگاهش با و برگشت شهروز موقع همین

 ...نشست اومد

 نیومد؟ پیش مشکلی-

 :گفتم میوه خوردن حین در

 مشکلی؟ چه نه-

 میشناسی؟ رو پسره اون تو بابا شهروز-

 کردیم نگاه شهریار اقا به هردو

 پسره؟ کدوم-

 نیست خودش دست چشماش اختیار ظاهرا...نشسته رو به رو اون که همون-

 :گفت عصبانیت با شهروز...کرد می نگاه منو داشت مهمونی اول از که پسریه همون دیدم و کردم دنبال نگاهشو رد

 اومده دبی از تازه..ماراله دایی پسر,میشناسمش-

 میام االن..دارم کارش صارمی اقای پیش برم من-

 کنارم میز روی گذاشتم رو میوه ظرف و کردم ای سرفه تک...شد دور ازمون و شد بلند حرف این گفتن از بعد

 بگه؟ صارمی اقای به میخواد چی پدرتون-

 ..شه ادب باید یکم پسره این کنم فکر-

 شدم مانعش و گرفتم دستشو که شه بلند خواست

 ..کن ولش نه-

 کرد نگاه بهم اش نشسته خون به چشمای با

 .کنم کار چی میدونم میشی؟نترس مانعم چرا-
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 .نکن تلخ رو اوقاتومون.ترخدا کن ولش-

 ....زدم لبخندی کنم قانعش بودم تونسته اینکه از خوشحال منم و کرد پوفی

 دور رو جدید سال که این بخاطر هم دادم ترتیب رو مهمونی این..آوردین تشریف که ممنون خیلی.اقایون و ها خانم-

 ..برگشته دبی از تازه که حسام اقا بخاطر هم باشیم هم

 که بود همونی نمیشد باورم..کرد کوتاهی تعظیم و ایستاد شد بلند که کردم نگاه پسری به...شد بلند زدنا دست صدای

 :گفت بلند صدای با...حسامه اسمش پس...بگیره حالشو بره میخواست شهروز

 نکنید شرمنده...همگی از ممنون-

 اومد مارال...رقصیدن به کردن شروع اروم و وسط اومدن جوون پسرای و دختر از بعضی و اومد مالیمی موزیک صدای

 صداش توی ریخت بود بلد ناز هرچی و کرد دراز شهروز طرف به دستشو و نزدیکمون

 میدی؟ افتخار جان شهروز-

 رقصم نمی ها مهمونی توی دیگه من.شرمنده.جان مارال نه-

 زد پوزخندی بعد و کرد نگاه شهروز به ای ثانیه...بیاره در شاخ مارال بود مونده کم

 .شهروز کردی فرق خیلی-

 میکنن صدات اینکه مثل برو.میده تغییر رو ها ادم زمان-

 ..رفت عصبانیت با مارال

 گیره چقدر..اه-

 ندادم بروز اما بودم خوشحال شهروز جواب از و بود عروسی دلم توی اینکه با

 شد ناراحت-

 شده پررو خیلی..درک به-

 میر هم با و بود هم چشم توی چشمشون که کردم نگاه پسرایی و دختر به..مبل به دادم تکیه و کردم محوی ی خنده

 ..ما طرف میاد داره حسام دیدم دور از...قصیدن

 اینجا میاد داره..اه-

 :گفت کرواتش کردن شل حین در شهروز

 کی؟-
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 .حسام.پسره همین-

 :گفت ما طرف میاد داره دید و برگشت وقتی

 بشه کنده پسره این شر باشه؟میخوام نخور تکان..رها-

 اون..کرد نزدیک بهم صورتشو و مبل روی گذاشت دستاشو از یکی شهروز,چیه منظورت بگم و بزنم حرفی خواستم تا

 حرفی اما بود هم چشم توی چشمامون...نداشتم اعتراضی گونه هیچ فرصت که بودم شده شوکه عملش از قدر

 ور چیز هیچ و کس هیچ...کشیدیم نمی نفس کدوم هیچ و داشت فاصله هم با سانت یک فقط هامون صورت...نمیزدیم

 و شد حالتم تغییر متوجه..شد جمع چشمام توی اشک ترسیدم کمی نزدیکی همه این از...شهروز صورت جز دیدم نمی

 :گفت و کرد بسته و باز چشماشو آروم...جلو نیاد حسام که بوسه می منو داره کنه وانمود میخواست..زد محوی لبخند

 رفت؟ ببین کن نگاه.جوجو نترس-

 ونا باشه دیده حالت این توی رو ما شهریار اقا ترسیدم می...نبود حسام از اثری خوشبختانه و کردم کج صورتمو کمی

 میدادیم؟ بهش جوابی چه باید وقت

 زد مهربونی لبخند شهروز و دادم مثبت جواب سر با

 این از اینم-

 ...بود چشمام توی هنوز نگاهش اما گرفت فاصله ازم و

 خونه؟ بریم میشه بابا شهروز-

 ..شدم موفق حدودی تا کنم فکر که باشم عادی کردم سعی..پایین انداختم سرمو من و گرفتیم هم از نگاهمونو

 بابا؟ چرا-

 دنبالم بیاد سعید میگم بمونی میخوای اگه..خستم یکم-

 :گفت و کرد من به نگاهی شهروز

 چیه؟ نظرت تو-

 .بگین شما هرچی-

 میریم هم با همه پی خب-

 :گفت شهریار اقا و رفتیم صارمی اقای طرف به سه هر...شدم بلند ازش تبعیت به منم و شد بلند بعد

 .میریم داریم ما خان جالل-
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 که اومدین چرا؟تازه-

 ..خستم یکم-

 جان؟ شهروز چطوره.بمونن ها بچه برسونه رو تو رانندم میگم خب-

 .ممنون پذیراییتون از.برم بهتره دارم کار کلی فردا منم.مرسی نه-

 .میلتونه هرطور باشه-

 می سیگار داشت و ها صندلی از یکی روی بود نشسته.مارال به خورد چشمم که حیاط توی اومدیم خداحافظی از بعد

 ...کشید

 میکشه؟ سیگار مارال-

 داد جوابمو و کرد دستی پیش شهروز

 اره میدونم که جایی تا-

 نمیومد بهش اصال,ایی-

 ..طرفمون به اومد و شد ما متوجه مارال میرفتیم داشتیم که همینطور...خندیدن شهروز و شهریار اقا لحنم از

 عمو؟ کجا-

 ..دخترم میریم داریم-

 باهاتون داشتم حرف کلی..اومدین تازه که شما-

 بود شهروز به نگاهش که زد حرفو این وقتی

 میشیم خوشحال.بیارید تشریف هم شما..دخترم ممنون-

 .حتما عمو چشم-

 دخترم خداحافظ-

 عمو سالمت به-

 :گفت و گرفت رو شهروز آستین مارال که که میرفتیم داشتیم

 دارم کارت بمون تو-
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 ارکن رسیدیم وقتی و افتادم راه شهریار اقا کنار...برو گفت لب زیر و زد مهربونی روی از لبخندی که کرد نگاه بهش

 چشمش مهمونی اول همون از کال...بگه بهش میخواست چی مارال بدونم میخواست دلم...شدیم شهروز منتظر ماشین

 از تا دمدا تکان سرمو..افتاده اتفاقی بینشون چیزی گذشته توی نکنه که کردم فکر این به لحظه یک..بود شهروز به

 ...باشم امان در دهنده آزار افکار هجوم

 نیومد؟ چرا پس-

 کنم؟ صداش برم میخواین.نمیدونم-

 اومد.دخترم نه-

 یچه بدون.ماشین تو نشستیم هممون و زد دزدگیرو کنارمون رسید وقتی...میمومد داشت عصبانی ای قیافه با شهروز

 مبپرس ازش داشتم دوست خیلی...نداشت ای فایده ولی بشه دستگیرم چیزی شاید تا بود بهش چشمم همش...حرفی

 .هبزن حرفی خواست اگه خودش تا کنم سکوت دادم ترجیح پس نمیشد شهریار اقا وجود با ولی گفته بهش چی مارال

 و ردمک عوض زود خیلی لباسامو..بردم پناه اتاقم به,خیر به شب گفتن با و شدم پیاده زودتر رسیدیم خونه به وقتی

 و دمش پشیمون ولی شد چی یپرسم ازش برم زد سرم به لحظه یه.بود شهروز پیش فکرم تمام..کشیدم دراز تخت توی

 .رفتم خواب به و شد گرم چشمام که نکشید طولی...گذاشتم هم روی چشمامو

 .دیگه باش زود.نکردی انتخاب چیزی هنوز ولی رفتیم رو مغازه صدتا حاال تا رها اه-

 کنم نمی پیدا بگیره چشممو که چیزی.نرگس کنم چیکار خب-

 تو و میدونم من.ندادی انجام خریدهاتو جا همین اگه.پاساژه اخرین این ببین-

 میشه پیدا چی ببینیم بریم بیا.بداخالق.بابا باشه-

 سنرگ با که میشد ساعتی دو حدودا.بدم بهشون عید کادوی عنوان به و بخرم هدایایی بقیه و شهروز برای میخواستم

 ترینوی پشت که ای مردونه لباسای به داشتم...نکردم پیدا رو باشه مناسب که چیزی ولی گشتیم می بازارو داشتیم

 مردونه پیراهن یه به خورد چشمم که کردم می نگاه بود ای مغازه

 قشنگه؟ اون نرگس-

 کدوم؟-

 .مشکیه پیراهن همون-

 مغازه تو بریم بیا..قشنگه چقدر اره وای-
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 سوت مغزم قیمتش گفتن با ولی بود قشنگ و شیک خیلی...بیاره برام پیراهنو همون خواستم فروشنده از

 ..کنم ولخرجی نداشتم دوست اما کرد می واریز پول حسابم به هرماه شهروز درسته.کشید

 بخرش.قشنگه همین نظرم به.رها-

 .باشه.هان-

 :گفتم فروشنده به رو بعد

 میبرم رو همین-

 زا...نکشیدن زحمت برام کم شهریار اقا و شهروز..داشت رو ارزشش اما میشد کم پولم از توجهی قابل مبلغ که درسته

 رحیم مش برای پیراهنی ی پارچه یه آخر در و خانم اکرم برای روسری یه,شهریار اقا برای پیراهن یه پاساژ همون

 خونه طرف به و کردم تشکر همراهیم بابت نرگس از بودم داده انجام که هایی خرید از راضی و خوشحال...گرفتم

 ...کردم حرکت

 هترینب..بودن نشسته سالن توی شهرستان بود رفته میشد روزی دو که سعید و بیرون بود رفته که شهروز جر به همه

 شهریار اقا طرف به همه از اول..بیرون اومدم و برداشتم اتاقم توی از رو ها هدیه...بدم رو هاشون هدیه که بود موقعیت

 رفتم

 .شد دیر یکم ببخشید..ناقابله..شهریار اقا-

 دخترم؟ چیه این-

 .عید مناسبت به.هدیه یه-

 دخترم؟ کشیدی زحمت چرا-

 :گفتم لبخند با

 بیاد خوشتون امیدوارم..نبود زحمتی-

 .ای هدیه یه خودت.غنیمته خونه این توی تو وجود..دخترگلم ممنون-

 ندین خجالتم.مرسی-

 رحیم مش پیش رفتم داشتم لب به که لبخندی همون با

 نداره رو شما قابل.رحیم بابا برای اینم-

 نبودم زحمت به چیه؟راضی کارا این دخترم-
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 میاد؟ خوشتون ببینید کنید بازش.دارین اختیار-

 .دخترم حتما-

 خودم جون اکرم برای اینم-

 ..دخترم ممنون-

 ...گرفت آغوشم در و

 .میکنم خواهش-

 .خوشحالیه از دونستم می.دیدم چشماش توی رو اشک های حلقه بیرون اومدم آغوشش از وقتی

 چشماش تو رو رضایت آثار میشد که خام اکرم خصوصا.بودم گرفته براشون که هدایایی بایت کردن تشکر ازم کلی

 ...بدم بهش بعد بیاد تا کردم می صبر باید که شهروز کادوی بود مونده...دید

 از بعد..تو میاره ماشینو داره دیدم پنجره توی از و شدم بلند..اومد در صدای که زدن تست مشغول و بودم اتاقم توی

 شبش اون ناراحتی علت بودم نفهمیده هنوزم و نداشتم باهاش برخوردی هیچ بود گذشته ازش روز دو که مهمونی اون

 تادمایس اتاقش در کنار..بیرون اومدم و کشیدم لباسم به دستی..کردم مرتب روسریمو و ایستادم آینه جلوی....بود چی

 زدم در به ای تقه و

 کیه؟-

 رها.منم-

 تو بیا-

 ..گذاشتم اتاق درون به قدم و کردم باز آروم درو

 :گفت و زد محسوسی لبخند دید که منو...میرفت ور موهاش با داشت و بود ایستاده آینه جلوی

 داری؟ کاری-

 بله-

 ..بودم کرده قایم پشتم رو شده پیچ کادو ی بسته

 بشین خب-

 ..نشستم هاش مبل از یکی روی و رفتم نکنه شک که جوری احتیاط با خیلی

 من..مهندس اقای-
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 ..مهندس اقای نگم دیگه بود گفته بهم بارها..گفتم چی فهمیدم تازه که کرد نگاهم جوری

 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا ببخشید خب-

 زد؟ بهت باید دفعه چند رو حرفی یه دختر اخه-

 بشینید بفرمایید شما حاال-

 نشست روم به رو مبل روی و اومد

 دارید؟ امری بنده با..بانو بفرمایید-

 گرفتم خودمو جلوی اما گرفت خندم

 شد دیر یکم ببخشید.شماست برای این..اره-

 کرد نگاه دستم توی ی بسته و من به شیطنت با بعد ولی تعجب با اول..طرفش به گرفتم رو بسته و

 هست؟بمبه؟ چی این-

 میاد خوشتون ببینید..نکنید اذیت ااا-

 زد شیرینی لبخند خورد پیراهنه به که چشمش..کرد بازش خنده با و گرفت ازم رو بسته

 وقت؟ اون مناسبت چه به...قشنگه چقدر-

 کردم کج کمی گردنمو

 ..عید کادوی-

 ..قشنگه خیلی..نکنه درد دستت-

 این لحظه اون ولی کردم می اشتباه شایدم البته..نیومده خوشش پیراهنه از کردم می حس..کرد نگاهم مهربونی با و

 داد دست بهم حس

 نیومد؟ خوشتون-

 ممنون..افتادی زحمت تو..شیکه خیلی..اتفاقا چرا-

 ..اومده خوشتون خوشحالم..نبود زحمتی-

 شدم بلند و زدم لبخندی حرف این دنبال به

 ندارید؟ من با کاری دیگه خب-
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 ...بود شده شیطون نگاهش و داشت خاصی برق چشماش

 بزنم حرف باهات میخوام شدی؟بشین بلند چرا-

 بخونم درس برم باید بعدا؟االن میشه-

 بشین.االن همین.نمیشه نه-

 نشستم دوباره

 بفرمایید خب-

 افتاده اتفاقی کردم فکر که جوری و شد عوض نگاهش حالت

 یادته که مارال..بگم چطور..راستش-

 اسمش شنیدن از کرد یخ تنم

 اره-

 تولدشه شنبه 5-

 خب؟-

 ..کرده دعوت هم منو-

 :گفتم بهش ترس با

 برین؟ میخواین-

 ..اره زیاد احتمال به ولی.نمیدونم-

 داشت نظر زیر حرکاتمو تک تک با چون..نبودم موفق زیادم کنم فکر ولی باشم تفاوت بی کردم سعی

 اجازه با.سالمتی به خب-

 شد کشیده دستم راه های وسط اما...در طرف به افتادم راه و شدم بلند

 کن صبر-

 نکردم نگاه صورتش به اما برگشتم

 بفرمایید-

 کن نگاه من به-
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 کنید؟ ول دستمو میشه-

 نه نکنی نگاه بهم که وقتی تا-

 آرامش بهم که اونا از..زد لبخند...کرد می ام کالفه داشت و بود نگاهش توی خاصی برق...کردم نگاه بهش ناچارا

 بود فهمیده احتماال االن تا و بود حرفا این از تر باهوش هرچند ببره احساسم به پی چشمام از میترسیدم..میداد

 بگین؟ میخواین چیزی-

 ..نمیرم من ولی ماراله تولده شنبه 5-

 اوردم زبون به بره؟فکرمو میخواد گفت بهم چرا پس..خوردم جا

 ...چرا پس-

 ..شدم موفق که بفهمم رو چیزی یه میخواستم-

 ..نبود عمد از کارم این و نکردم حرکتی هیچ..کرد لمس صورتمو آروم خیلی و جلو آورد دستشو

 عزیزم قشنگت کادوی بابت مرسی-

 اهاشتب گوشام کردم حس..بود جدی و خشک همیشه که شهروز؟کسی میگفت؟اونم رو کلمه این بود بار عزیزم؟اولین

 :گفتم آرومی صدای با و کردم بسته و باز چشمامو..منو اونم یعنی...همینطوره حتما اره اره..شنیده

 ..میکنم خواهش-

 ...عقب رفت کمی و کشید پس دستشو

 .خانمی بخون درستو برو-

 ...بیرون زدم اتاق از و کشیدم عمیقی نفس..برگشتم و دادم تکان سرمو

 و میدونستن هم همه و خوندم می درس روز و شب..بود کنکور به نوبت,مدرسه امتحانات گذاشتن سر پشت از بعد

 رحمط من با اونم و بود گفته خانم اکرم به رو خواستگاری ی مسئله بازم سعید...نداشتن کارم به کاری همین بخاطر

 ...بکشه دست تصمیمش از که نبود ادمی سعید ولی شد رو به رو مخالفتم با بازم که کرد

 رغرغ کلی و بیاد در شهریار اقا صدای بود شده باعث همینم..اتاقش توی یا بود سرکار یا.دیدم می کم خیلی شهروزو

 ...سرش کنه

 لبخندی دیدنم محض به خانم اکرم...بیرون اومدم و کردم مرتب شالمو...شدم بلند جام از و دادم بدنم به قوسی و کش

 زد
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 شدی خسته..مادر بخور چیزی یه بیا-

 نیست گشنم..جونم اکرم مرسی-

 صندلی روی نشستم و آشپزخونه توی رسیدم

 میاری؟ فشار خودت به قدر این چرا..رفته گود چشماش زیر..ترخدا کن نگاه-

 کردین؟ درست قیمه خورشت..میاد بویی چه وای...خانمی اکرم خوبم من-

 بیارم؟ برات میخوای...مادر اره-

 بخورم بقیه با میکنم صبر نه-

  نکنی ضعف دهنت بزار اینو بیا پس-

 طرفم به گرفت گرفته پوست خیار یه

 کجان؟ بقیه.مرسی-

 هستن حیاط توی هم رحیم و سعید.ست کتابخونه توی شهروزم اقا..اتاقشه تو که شهریار اقا واال-

 :گفتم و خدیدم

 ها داری رو همه آمار خوب جونم اکرم-

 هردو شهروز صدای با که کردم می کمک کردن درست ساالد توی بهش داشتم و برداشتم چاقویی...خندید من با اونم

 سمتش برگشتیم

 اومده؟ پیش مشکلی اقا سالم-

 داد جوابمو خنده با که کردم سالم لب زیر و شدم خیز نیم سرجام

 میدین؟ من به چایی یه..نشده چیزی نه--

 لبخند شد باعث و نموند دور شهروز نگاه از کارم همین...شدم بلند و کردم دستی پیش که شه بلند خواست اکرم

 درخواست و اومد شهریارم اقا که نکشید طولی...شدم کارم مشغول و زدم راه اون به خودمو...بزنه آمیزی شیطنت

 لوسای داشت خانمم اکرم..کنم درست ساالدو بقیه تا کردم به شروع و گذاشتم مقابلشون رو ها استکان..کرد چایی

 میشنیدم صداشونو تونستم می اما بود بهشون پشتم...کرد می آماده شامو

 شهروز؟-

 بابا بله-
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 کردی؟ فکراتو-

 چی؟ به راجع-

 سرمو و مردم وقتی میخوای..ببینم عروسمو میخواد دلم باشی؟منم فکر به میخوای کی پس پسر..دیگه ازدواج-

 بیفتی؟ فکر به تازه زمین گذاشتم

 راستش حرفیه؟خب چه این بابا-

 چی؟ راستش-

 دارم فکرایی یه-

 :گفت خوشحالی با شهریار اقا بعد و شد برقرار سکوت کمی

 داری؟ نظر زیر رو کسی-

 اره-

 هان؟.ماراله نکنه هست؟ببینم کی خوشبخت دختر اون-

 ...پدر نمیخوره من درد به که مارال-

 کیه؟میشناسمش؟ پس خب-

 میگم بهتون چیزو همه بعد بشه درست کارام یکم بدین اجازه ولی...میشناسینش بله-

 بردیم دستمو چاقو با چطوری نفهمیدم طوری...بود شهروز حرف پیش حواسم ی همه

 اخ-

 مادر؟ شد چی-

 :گفت بریدم دستمو دید وقتی و اومد

 مادر؟ کنی نمی جمع حواستو چرا-

 نباشید نگران نیست چیزی-

 شد؟ چی-

 کردم حس سرم پشت حضورشو بدم جواب اومدم تا...بود شهروز صداش

 ..نیست چیزی-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

208 

 ببینم-

 ..گرفت دستمو نگرانی با

 بیار رو اولیه های کمک ی جعبه اون برو خانم نمیدی؟اکرم حواستو چرا-

 اقا چشم-

 یا عصبانیه فهمید نمیشد...میکنه نگاه شهروز و من رفتارای به داره دقت با دیدم و شهریار اقا به خورد چشمم

 ..خوشحال

 داری؟ درد-

 .خوبم..نه-

 معلومه اره-

 ...انگشتم روی زد زخم چسب بعد و کرد عفونی ضد دستمو اول شهروز,اومد اکرم وقتی

 .مرسی-

 خوبی؟ مطمئنی-

 مرسی بله-

 کرد صدام شهریار اقا که بشم خارج آشپزخونه توی از خواستم و شدم رد کنارش از

 اقا بله-

 شد؟ نگران چقدر پسرم ببین..بده حواستو بیشتر دخترم-

 پایین انداختم سرمو خجالت با و افتاد دوهزاریم بعد ولی نفهمیدم منظورشو اول

 بخونم درس میرم من..ببخشید-

 ..بستم درو و اتاقم توی رسوندم خودمو زود

 ..زدی گند میکنن؟رها فکر چی بهم راجع حاال..اه-

************* 
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 ها تست درست که داشتم شک ولی بودم راضی سواال از...بیرون اومدم و دادم تحویل ها مراقب از یکی به رو ها برگه

 و دادم تکان خانم اکرم برای دستی..دیدم شهروزو ماشین دور از و کشیدم عمیقی نفس بهرحال..نه یا باشم زده رو

 ...سمتشون رفتم

 روباه؟ با شیری ببینم بگو-

 بود خوب سواال خداروشکر ولی..استرس از مردم می داشتم..جونم اکرم وای-

 مادر میشی قبول داری دوست که ای رشته همون ایشاال..خداروشکر خب-

 کوش؟ شهروز اقا..ممنون-

 زد غیبش کجا دونم نمی..بود جا همین-

 اینجام من-

 میکنه نگاه منو لبخند با داره کیک و آبمیوه از پر پالستیکی با دیدم و برگشتم

 سالم-

 بود؟ چطور..سالم-

 میشه چی ببینم تا..نبود بد-

 قبولی یعنی این-

 ولی نه-

 دارم ایمان بهت من..میشی قبول تو-

 ..بود شیرین خیلی برام شهروز زبون از اونم حرف این شنیدن...زدم زل بهش و نگفتم چیزی

 ممنون-

 شدیده ترافیک..میکشه طول خونه برسیم تا..بخور بیا-

 سیرم من ولی مرسی-

 بغلم توی چپوند تقریبا پالستیکو و کرد شیرینی اخم

 نکن تعارف هم قدر این بگیر-

 ....شدیم سوار همه و خندید ریز خانم اکرم
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 87 از..کردم ساعت به نگاهی..شد زده در که کردم می مرتب کمدمو داشتم و بود تابستونی گرم نسبتا روز یک شب

 :گفتم آروم و در پشت رفتم..سراغم نمیومد شب موقع این کسی وقت هیچ اخه کردم تعجب..بود گذشته

 کیه؟-

 تو؟ بیام میشه..سعیدم-

 :گفتم و گرفتم فاصله در از

 بفرمایید-

 تو اومد لب به لبخندی و آروم ای چهره با سعید و شد باز در

 نبودی؟ خواب-

 اینجا؟ بیای شب وقت این شده باعث چی.نه-

 بزنیم حرف اومدم-

 ....که ست مسئله اون به راجع اگه-

 بشینی؟ میشه..نه نه-

 ایستاد روم به رو آخر در و زد قدم اتاق توی بگه؟کمی خواست می چی یعنی...نشستم و کردم بهش نگاهی

 دارم ازت خواهش یه ولی منفیه خواستگاریم به جوابت میدونم..رها-

 چی؟-

 بشی؟ داشته قبول برادرت عنوان به منو حداقعل میشه-

 گرفت اش خنده که کردم نگاهش جوری..سرش به زده یا خورده چیزی امشب کنم فکر

 چی؟ یعنی-

 درسته؟.نداری قبول ت آینده شوهر عنوان به منو تو..ست ساده خیلی-

  خب-

 میشه؟..بدون برادرت عنوان به منو..کردم ازت خواهش یه منم..میدونم اینو-

 میخوای؟ ازم اینو و اومدی دفعه یه چرا-
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 از بدی قصد بخدا..بودی شده متوجه خودتم کنم فکر..میومد خوشم ازت اولش همون از من چون..نداره خاصی دلیل-

 بیاد پیش بینمون دلخوری نمیخوام.تره راحت خیالم اینطوری..ندارم درخواستم

 بگم باید چی نمیدونم-

 کنی؟ قبول برات سخته قدر این-

 مبد ازش شاید حتی و نداشتم بهش نسبت خوبی حس اوقات گاهی درسته...دید صورتش توی میشد رو ناراحتی آثار

 برادر عنوان به میتونم نمیدونم..بودم ندیده ازش بدی وقت هیچ...بود صادقانه کامال حرفاش,امشب,االن ولی میومد

 ...نه یا باشم داشته قبولش

 ...خواست می جواب ازم اون االن اما

 قبوله باشه-

 ..داد خوشحالی به جاشو و کرد تغییر صورتش حالت

 بگو بهم داشتی هرکاریم..بدونی خودت داداش منو میتونی بعد به حاال از..شد راحت خیالم..رها مرسی-

 خندیدم

 سعید داداش باشه-

 ....میشه عوض زندگیم مسیر و ساز دردسر روزی منو های خندیدن این و ماجرا این دونستم نمی ولی خندیدیم هردو

 دار خبر ماجرا از وقتی رحیم مش و خانم اکرم که جوری..بود شده خوب هم با خیلی سعید و من رفتار که بود روز دو

 ...شدن خوشحال بابت این از کلی,شدن

 و پیشش میرفتم وقت هر...بود شده سرد باهام شهروز رفتار که بود ایم بود عجیب برام خیلی که چیزی وسط این

 نمیومد پیش هم موقعیتی و میداد ازار منو رفتارش این...کرد می برخورد باهام سرد خیلی,بردم می چای یا قهوه براش

 ....داره رفتارو این باهام چرا بپرسم ازش که

 ..شدم بلند جام از فنر مثل و کردم ساعت به نگاهی...بودم شده بیدار خواب از تازه

 نکرد؟ بیدارم کسی چرا بودم؟پس خواب ساعت 6 من ؟یعنی88 ساعت شد کی..وای-

 و آشپزخونه توی رفتم..نداد جواب ولی کردم صدا خانمو اکرم..بود سکوت جا همه...بیرون رفتم و کردم عوض لباسامو

 ...بود یخچال روی که یادداشتی به خورد چشمم

 قربانت...کنیم دیر ممکنه..بخواب بگیر تو..شرکته شهروز..بزنیم شهر توی دوری یه میریم داریم ما رها ابجی

 سعید داداش
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 ذاغ ظرف..برمیگردن کی نبود معلوم و بودم تنها خونه توی پس..کشیدم داری صدا نفس و میز روی گذاشتم رو برگه

 نمی شرکت توی موقع این تا وقت هیچ شهروز که اومد یادم تازه...بشه گرم گذاشتم و آوردم در یخچال توی از رو

 اشه کتاب و حساب یا اومده پیش کاری حتما گفتم خودم با...شدم پشیمون بعد ولی بزنم زنگ بهش خواستم...مونه

 ...مونده شب موقع این تا که ریخته بهم

 جازها و کردم باز کلیپسمو...تخت روی کشیدم دراز و کردم انتخاب کتابام بین از رمانی...اتاقم توی برگشتم دوباره

 از و شدم بلند...ریخت بهم تمرکزمو در شدن بسته و باز صدای که بودم داستان غرق...بشه پراکنده اطرافم موهام دادم

 کرد صدام شهروز گذشت که کمی...جام سر برگشتم و شد راحت خیالم..شهروزه دیدم شیشه توی

 کجایی؟..رها-

 بیرون زدم اتاق از و برداشتم شالمو

 بله-

 داره ای دیگه دلیل یا عصبانیته از دونستم نمی و بود برافروخته صورتش

 کجان؟ بقیه-

 ..بیرون رفتن-

 کجا؟ یعنی-

 ..بیرون میرن گذاشته یادداشت سعید.نمیدونم-

 داد خونسردی به جاشو و برگشت صورتش حالت دفعه این

 نرفتی؟ تو چرا پس-

 نیستن دیدم شدم بلند..بودم خواب من اخه-

 ..طور این که-

 :گفتم و کردم اخمی...خورده ها زهرماری اون از بازم فهمیدم و رفتارش به کردم دقت یکم..بهش کردم شک

 کردین؟ مست شما-

 :گفت و کرد نگاهم خاصی حالت با

 داره؟ اشکالی-

 خیر به شب..هیچی اصال..ولی نه-
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 :گفت ولی برم که کردم گرد عقب

 کن صبر-

 ...طرفش به برگشتم دوباره

 بله-

 ...نیاوردم خودم روی به ولی ترسیدم..بود کم خیلی فاصلمون..نزدیکم اومد

 میترسی؟ من از تو-

 نه-

 مطمئنی؟-

 پرسید؟ می سوالو این چرا اصال..بله-

 فهمیدم اومد که اول همون از اینو و نبود همیشگی شهروز...بود شده عوض نگاهش حالت..زد پوزخندی

 ..خوبه..ترسی نمی پس-

 ...صورتم اطراف گذاشت و کرد بلند دستاشو دوتا

 میکنی؟ چیکار-

 :زد داد که بزنم پس دستاشو خواستم

 ..نکن-

 :کرد اضافه آرومی لحن با بعد

 نیست خوب حالم-

 ترسمو ی همه...کردم می حس صورتم روی دستاشو حرکت..دهنم توی میومد داشت قلبم..ترسیدم خیلی حرفش از

 :گفتم و چشمامو توی ریختم

 میکنم خواهش.کن ولم..نیست خوب حالت تو-

 چرا؟ میدونی.خرابه حالم اره-

 :گفتم لرز و ترس با.شد مانعم ولی کنم آزاد خودمو خواستم دوباره

 چرا؟-
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 بشه اینطوری من حال شدی باعث تو چون-

 کردم؟ من؟چیکار-

 ..دیوار به چسبوندم و اتاقم توی بردم کشون کشون بده جوابمو اینکه جای به

 چی؟ یعنی کارا این.کن ولم ترخدا..شهروز-

 نداشت خوبی حال چون..بود مست چون میکنه چیکار داره فهمید نمی اصال..گفتم داد و جیغ با رو ها حرف این

 فهمیدی؟.میارم سرت رو بالها بدترین بزنی حرف..دارم دوست-

 یب کنم فریاد و داد هرچی دونستم می..برسه دادم به که نبود خونه توی هم کس هیچ..بکنم تونستم نمی کاری هیچ

 ینا ولی میکنه مست که نبود بارم اولین...کنم آزاد چنگالش از خودمو تونستم نمی که بود قوی قدر اون...ست فایده

 باشم من دلیلش میدادم احتمال و بود عصبانی موضوعی از شدت به..داشت فرق دفعه

 ..فهمیدم اره-

 ..داشتم حالی چه میدونه خدا...کردم می سکته داشتم ترس از..تر عقب برد سرشو و شد آروم یکم

 باشه؟.بکنم کارمو من تا باش آروم حاال خب-

 وگرنه کن ولم چی؟شهروز یعنی-

 :زد داد و باال برد صداشو تن دفعه یه

 ولم میگی میرسه که من به نوبت ولی میخندی غش غش پسره اون با میری چطور..دیگه چی؟هان؟بگو وگرنه-

 لعنتی بده جوابمو کمترم؟د پسره اون از هان؟من..کن

 حاال وای...بود دیده و باشیم برادر و خواهر مثل بگه تا بود اومده سعید که شب اون پس..چیه دردش فهمیدم حاال

 خرابش حال این با اونم..نبوده چیزی بدم توضیح براش چطوری

 ما نیست کنی می فکر تو که طوری اون..میدم توضیح برات شهروز ببین-

 ..بشنوم صداتو نمیخوام..رها شو خفه-

 نریخت آزادانه بود چشمم توی که اشکی های حلقه..نیست بدنم توی جونی کردم می حس..شدم خفه واقعی معنای به

 ...شد عوض نگاهش رنگ لحظه یه فقط لحظه یه اشکام دیدن با...پایین

 اش بنده صدای خدا کاش.میرسید دادم به نفر یه کاش..نداشت ایستادن توان زانوهام...کرد نزدیک صورتم به صورتشو

 ...میشنید رو
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 میکنی دیوونه ادمو تو-

 نمی و بود شده بسته نفسم راه...میخورد بهم داشت حالم من ولی میبرد لذت حرف این از بود من جای هرکسی

 :گفتم ضعیفی ی ناله با...بود سنگین برام اتاق فضای...بکشم نفس تونستم

 خوبه؟.کردم غلط اصال..کن رحم بهم..ترخدا شهروز-

 .نیست بدی اره؟پسر گذاشتین هم ازدواج برای قرارتونو و قول..نشد دیگه نه-

 بود گرفته چشممو جلوی اشکام چون میدیدمش تار...کردم کج سرمو

 نیست ما بین هیچی کن باور.ترخدا..شهروز-

 غجی خواستم و بستم چشمامو..جلو اورد بازم صورتشو ولی...شد تر آروم یکم انگار..موند خیره بهم ثانیه چند برای

 :گفت و کرد دور صورتشو دوباره...لحظه یه برای فقط اما..کردم حس لبم روی لبشو گرمی که بزنم

 تو.کردی داغونم تو...داغونم-

 خبره؟ چه اینجا-

 نمی رفک وقت هیچ...فرستادم لعنت بدم بخت به و نشستم زمین روی....صدا طرف به برگشت ترس با و کرد ولم شهروز

 بشم آبرو بی اینطوری کردم

 بابا-

 خبره؟ چه اینجا پرسیدم ازت شهروز-

 نگاهمون اومده در حدقه از چشمایی با دارن سعید و خانم اکرم دیدم و کردم باز چشممو الی...بودم شده عرق خیس

 بغلش توی گرفت سرمو و نشست زمین روی اومد خانم اکرم...شد اراسته نیز سبزه به بود گل..میکنن

 خبره؟ چه کرده؟اینجا یخ تنت مادر؟چرا شده چی-

 ..کردم نگاه بهش فقط و نگفتم هیچی

 ..نیست خوب حالش اصال رها,شهریار اقا..بمیرم الهی-

 نزدیک اومدن سعید و شهریار اقا..بیرون زد اتاق از شنید حرفو این تا شهروز

 چشه؟-

 ..بکنید کاری یه ترخدا...نمیدونم-
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 نانهمچ..شدم کنده زمین روی از که نکشید ثانیه به..بستم چشمامو و کردم نگاه سعید به ای گونه التماس حالت با

 میشنیدم رو صداها فقط و بود بسته چشمام

 بیمارستان میبریمش-

 ...بود شهریار اقا و خانم اکرم گفتن حسین یا صدای شنیدم که صدایی اخرین و

 زشهرو...نپرسید ازم سوالی هیچ کس هیچ که بود جالب برام...بودم شده مرخص بیمارستان از که میشد ساعتی چند

 فکر که جوری اون که بدم توضیح براشون داشتم دوست..بیرون نیومده اتاقش از بودم شنیده که اونجایی تا هم

 ...نداشتم باهاشونو شدن رو به رو جرات ولی.نیست میکنن

 تو اومد مهربون ای چهره با همیشه مثل خانم اکرم و شد باز در یهو

 ها میکنی ضعف اینطوری..مادر بخور نهار بیا جان رها-

 نمیخوام چیزی-

 نمیشه که اینطوری اخه-

 .جونم اکرم ندارم اشتها-

 ..داشتم احتیاج آغوشش به چقدر میدونست خدا..نشست کنارم اومد و بست درو

 بزنی؟ حرف برام میخوای-

 وقتی...کردم تعریف براش رو ماجرا زاری و گریه با و بغلش توی کردم پرت خودمو..بودم حرفش همین منتظر انگار

 بود اشک خیس که کردم نگاه مهربونش ی چهره با شد تموم حرفام

 تقصیری بی تو..نکن گریه..مادر برات بمیرم الهی-

 ..میدونن مقصر منو همه االن..ولی-

 غصه تو.میدم توضیح براش میرم االن..نداره خوبی حال شهروز فهمید خودش..نیست اینطوری شهریار اقا..مادر نه-

 نخور

 نمیشدم ذلیل و خوار اینطوری ولی میمردم کاش ای...کنم نگاه کدوم هیچ صورت توی نمیشه روم دیگه..جونم اکرم-

 نکن گریه..رسیدیم موقع به خداروشکر..که نشده چیزی..باش اروم رها-

 می لیعم باید و بودم گرفته که تصمیمی...شدم بلند جام از و کشیدم عمیقی نفس..رفت شدم اروم یکم اینکه از بعد

 ..شهروز خصوصا..بود بهتر هممون برای اینطوری..کردم
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 دیگه ارب یه چمدونمو..بود آماده چیز همه...بیام من تا کنن پارک کوچه سر ماشینو بگه داداشش به بودم گفته نرگس به

 ودمب نوشته قبل از که رو ای نامه..بود انداخته چنگ گلوم به بدی بغض...برداشتم چیزو همه بشم مطمئن تا کردم چک

 خونه این از خواستم می ماه چند از بعد...هام گونه روی بریزه بار چندمین برای اشکام دادم اجازه و تخت روی گذاشتم

 نمی کارو این شهروز اگه ولی.بودم کرده عادت بقیه و خانم اکرم به بدجوری اینکه خصوصا...بشم دور اعضاش و

 بود خودش مقصر...کردم نمی کارو این وقت هیچ شاید,کرد

 مبش خارج خواستم..بود ساکت جا همه..کردم باز اتاقو در و برداشتم چمدونو..میرفتم باید دیگه...شد صبح 6 ساعت

 حد تا..بیرون زدم و نوشتم ای باشه..منتظرن بیرون که داده اس ام اس نرگس دیدم..اومد گوشیم ویبره صدای که

 ...شدم هم موفق کنم فکر که نکنم صدایی و سر هیچ کردم سعی امکان

 از...اینجا اومدم بار اولین برای که روزی اومد یادم..کردم نگاه ساختمون به دیگه بار یه و برگشتم..بودم حیاط وسط

 اونم..شدم عاشق اینکه تا گذشت...دارم دوستشون و مدیونشونم همیشه..داشتن لطف بهم خونه اهالی موقع همون

 زمین روی از دوباره چمدونو و کشیدم اهی..کرده ازدواج دفعه دو و زیاده خیلی باهام سنیش اختالف که مردی عاشق

 ...کردم بلند

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

 نیاورد؟ سرت که بالیی هان؟ببینم.نکن اعتماد پسره این به گفتم بهت چقدر رها-

 گفتم بهت که بود چیزی همون فقط..خوبم نه-

 بگم؟ چی تو به من..دختر اخه-

 گرفت دستامو و کنارم اومد..کردم پاک اشکامو

 شدن نگران کلی االن تا کنم؟حتما چیکار حاال نرگس-

 شهروز اقا این بکشه ها حاال حاال بزار..حقشه..بهتر-

 کاش چی؟وای خانم اکرم وای-

 باش اروم..کشتی خودتو..دیگه بسه رها-

 نرگس-

 جونم-

 شدم هم شما مزاحم-

 خودته ی خونه..بمون خواستی وقت هر تا..چشم سر قدمت..شد خوشحال کلی مامانم دیوونه؟اتفاقا حرفیه چه این-
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 زدم جونی بی لبخند

 ممنون-

 ..بخوریم نهار بریم که بشور صورتتو برو پاشو هم حاال-

 ندارم میل من-

 پاشو..کردی غلط-

 بداخالق..خوب خیله-

 یه نرگس..بودم شرمنده خودم ولی داشتم محبت بهم خیلی...اینا نرگس ی خونه بودم اومده که میشد روزی سه

 همین بخاطر کردم پیدا مشکل کردم می کار که جایی ی خونه صاحب با اینکه..بود گفته مامانش به بسته سر چیزایی

 ...اینجا اومدم

 طرف از زنگ و اس ام اس کلی کردم می روشنش اگه نداشتم شک..بودم کرده خاموش گوشیمو روز سه این توی

 ....داشتم بیقه و شهروز

 تو اومد نرگس و شد باز در که بودم کشیده دراز

 خوابیدی که بازم-

 بیدارم نه-

 بزنیم؟ دوری یه بیرون بریم میای-

 تنهایی؟-

 میریم نوید با نه-

 برو خودت.نرگس ندارم حوصله-

 میشه عوض هم ت روحیه شو بلند..نمیشه که اینطوری-

 ها دادی گیر نرگس-

 .نکن تنبلی..دختر پاشو-

 همه حتما االن تا....کردم می فکر شهروز به همش..نبود چیز هیچ به حواسم اصال اما..پارک رفتیم اصرارش به خالصه

 ...گشته دنبالم رو جا
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 کرده پیدا منو شهروز نکنه ترسیدم می میومد که خونه یا تلفن زنگ صدای...بودم شده حساس خیلی جدیدا

 ...داشتم اعتماد قولش به و میکنه کمک بود داده قول بهم.میداد دلداری بهم و بود کنارم مواقع جور این نرگس...باشه

 :گفت و کرد نگاهی بهم نرگس...شد زده خونشون زنگ که میدیدم سریال یه داشتم بودم نشسته نرگس با

 میام االن..مامانه حتما-

 برگشت شناختمش نمی اصال که دختری یه با بعد دقیقه چند و حیاط توی رفت که کردم دنبالش چشم با

 کشتیم می چیزی گوسفندی گاوی یه میگفتی..عجب چه..سارا بینمت می خوشحالم خیلی-

 انصاف بی میزنم سر بهتون مرتب که من..نرگس نشو لوس دیگه-

 ..نکرده معرفی هم به رو ما اومد یادش تازه نرگس

 مهمونمونه روزیه چند..رها دوستم ایشون جان سارا..حاال باشه-

 ..عزیزم سالم-

 دادم دست بهش ارومی به و شدم بلند,کرد دراز طرفم به دستشو و کرد نگاه بهم لبخند با..

 دیگه کن معرفی نرگس..ممنون..سالم-

 میکنه زندگی مجردی ی خونه یه توی..اومده شیراز از و دانشجوئه..مامانمه ی خاله دختر سارا..ببخشید اخ-

 جون؟ رها خوبی-

 بفرمایید..ممنون-

 رد...بود صورتش متناسب و کوچک دهنشم و لب,داشت ریزی های چشم..بود گرد صورتش...میومد خوبی دختر نظر به

 ...برخوردیه خوش دختر گفت میشد کل

 ...شد بلند اعتراضشون صدای بزارم تنهاشون خواستم,چایی اوردن از بعد

 خودمون پیش جون؟بشین رها میری کجا-

 اخه-

 ..بشی اشنا سارا با میخوام تازه..بشین نشو لوس رها-

 بزنید حرف راحت بخواین شاید گفتم اخه.مرسی-

 زدن؟ رو کنکور نتایج ببینم بگو..چیه ها حرف این بابا نه-
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 ..میزنن رو اولیه نتایج دیگه ی هفته دو حدود..نه-

 دادی؟ خوب نرگس-

 میشه قبول توپ ی رشته یه مطمئنم..کرد خونی خر رها ولی..نیستم امیدوار زیاد..نبود بدک ای-

 ..میگم تبریک بهت جون؟پیشاپیش رها اره-

 ...که نیست خبری هنوز ولی-

 ها بدی شیرینی بهمون نره یادت-

 :گفتم هردوشون به و خندیدم

 میکنه نمایی مظلوم داره..میشه قبول هم نرگس..حتما باشه-

 کن صبر برات دارم رها؟باشه داشتیم-

 :گفت و نشست کنارم اومد سارا,بیاره میوه رفت نرگس وقتی

 ناراحتی؟ چرا جون رها-

 نیستم ناراحت من؟نه-

 ..چشماته توی عجیبی غم یه..چرا-

 فهمیدی؟ چطوری تو-

 ناراحتی؟ چیزی از..بفهمم بایدم..روانشناسیم دانشجوی من عزیزم-

 :گفتم آروم و پایین انداختم سرمو

 ..خوبم نه-

 داری؟ خانوادت با مشکلی.رها نگو دروغ-

 :گفتم و باال گرفتم سرمو دوباره

 ندارم ای خانواده اصال خانواده؟من-

 ...بود نشسته کنارم همچنان ولی نزد حرفی دیگه نرگس ورود با..بگه چی دونست نمی..خورد جا حرفم از بیچاره

 جورایی یه خودمم...فهمیدم می کردنش نگاه طرز از اینو..بشه دار خبر زندگیم از بیشتر داره دوست کردم می احساس

 بود اومده خوشم ازش
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 ...میزنه زنگ بهم حتما گفت و داد بهم شمارشو رفتنش موقع

 خوابگاه؟ نرفت میکنه؟چرا زندگی تنهایی چرا..نرگس خوبیه دختر خیلی-

 ..ترم راحت تنهایی گفت..نمیدونم..ماهیه دختر خیلی اره-

 ..دیگه جوره یه هرکسی-

 رها میگم-

 کرد سکوت ولی بزنه حرفشو که کردم نگاه بهش

 شده؟ چی-

 کن فراموشش هیچی-

 معذبه ولی بزنه حرفی یه میخواد کردم می حس

 دیگه بگو-

 بگم میخواستم چی رفت یادم..کن ولش بابا هیچی-

 ..بگو نرگس-

 :گفت نگرانی با و نشست کنارم اومد

 لیخی بخدا..کنی زندگی پیشش بری بزنم حرف سارا با..ها حرفه حد در فقط بخدا..داری دوست اگه...بگم میخواستم-

 بحث مدیر خانم با داره و دفتره توی شهروز دیدم,مدرسه بودم رفته مامان با که دیروز..رها میدونی..خوبیه دختر

 من گفت بهش مدیر خانم ولی بود نگران و کالفه خیلی..بدین بهم رو رها دوستای تک تک ادرس میگفت...میکنه

 ..بکنم کاری همچین ندارم اجازه

 :گفتم نگرانی با و حرفش وسط پریدم

 شد چی بعدش نرگس؟خب نگفتی زودتر چرا-

 دروغ دارم فهمید شهروز کنم فکر اما..نه گفتم نداری؟منم خبر رها از تو گفت دید منو تا مدیر خانم..هیچی-

 ..اینجا تا باشه کرده تعقیبمون میترسم..میگم

 کنم؟ چیکار حاال..میگفتی زودتر کاش..نرگس وای-

 ...سارا پیش برو بیا میگم همین بخاطر خب-

 :گفتم و کردم نگاهش کمی
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 چی؟ باشه نداشته دوست اگه-

 میگی؟ چی..میزنم حرف باهاش خودم دیوونه؟اصال حرفیه چه این-

 ..بزنم زنگ بهش خودم بزار ولی..قبول باشه-

 شد راهم سد نرگس که بیارم گوشیمو برم خواستم

 رها؟-

 بله-

 ...یا شدیم خسته دستت از نکنی فکر وقت یه-

 بغلش پریدم

 ممنونم ازتون واقعا...کنم جبران چطوری نمیدونم..کردین لطف من به خیلی حرفیه؟شما چه این عزیزم نه-

 باشه کرده پیدات شهروز میترسم ولی پیشم بمونی خدامه از بخدا.ابجی نکردیم کاری-

 .فکرمی به که ممنون..خواهری میدونم-

 با اونم و کردم تعریف براش چیزو همه...زدم زنگ سارا به و برداشتم گوشیمو..اتاق توی رفتم و شدم جدا ازش

 ...کنه کمکم اینکه هم بزنیم حرف هم که پیشش برم فردا همین گفت خوشحالی

 تو اومد نرگس کردم قطع وقتی

 رها؟ شد چی-

 مطمئنم من..کرده پیدا رو اینجا حتما..زرنگه شهروز..میترسم خیلی نرگس..کرد قبول هیچی-

 ببره خودش با رو تو نمیزارم بیفته اتفاقی هر...رها نباش نگران-

 ممنون-

 فتمگ بهش که بعد ولی بری اینجا از نمیزارم گفت و کرد مخالفت اولش..گفتم نرگس مادر به چیزو همه,روز اون فردای

 وجود هب براشون وفته چند این که زحماتی بابت کردم تشکر ازش..کرد سکوت باشه کرده پیدا رو اینجا ممکنه شهروز

 ...نداری فرقی هیچ نرگس با تو گفت اونم و بودم اورده

 ...کردیم حرکت سارا ی خونه طرف به و شدیم داداشش ماشین سوار نرگس همراه به

 :گفت و کرد نگاه نرگس و من به نگرانی با,کردم تعریف سارا برای چیزو همه اینکه از بعد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

223 

 کنی فرار ازش ابد تا که تونی کنی؟نمی چیکار میخوای حاال خب-

 اتفاقی چه نبود معلوم نمیرسید پدرش اگه و کرد اذیت منو میاد؟اون بر دستم از کاری چه میگی ولی میدونم اره-

 بیفته

 نیست حالیشون هیچی هم مست های ادم..بوده مست..نداشته تقصیری هم بیچاره اون..ولی رها میفهمم-

 دادم تکان شدت به سرمو

 ..نداشت حق..بکنه کارو این من با نداشت حق اون..نه نه-

 گرفت دستامو دید رو عصبانیتم وقتی سارا

 ..بمون جا همین..چشم روی قدمت..بگی تو هرچی..عزیزم باشه-

 :گفت نرگس به و کرد نگاهم مهربونی با اونم..نگفتم چیزی ولی کردم نگاهش قدرشناسانه

 جا همین بمونه بیاری؟خودش رو رها وسایل بری میشه..جون نرگس-

 .باشه-

 یداپ رو اینجا شهروز گفت می ششمم حس..بود مشغول خیلی فکرم...بیاره وسایلمو تا رفت و موند دیگه یکم نرگس

 ....داشتم بهتری حس اینطوری یعنی..کنم قبول نمیخواستم اما کرده

 روز چند هر مادرشم و نرگس...کرد نمی دریغ بهم محبتی هیچ از اون و گذشت می سارا ی خونه به اومدنم از هفته دو

 ....میزدن سر بهم بار یه

 یم ریفرش بزنن کنکورو اولیه نتایج بود قرار که ای صفحه بار یه دقیقه چند هر و بودم نشسته سارا تاپ لب پای

 اومد در سارا صدای دیگه که جوری...کردم

 دختر داری نشدی؟چقدرعجله خسته..جان رها-

 ..؟نگرانم.کنم چیکار خب-

 ها میکنی ضعف..بخور چیزی یه بیا پاشو دختر-

 ندارم اشتها-

 شدی الغر کردی؟خیلی نگاه خودت به آینه چی؟توی یعنی-

 :گفتم و خندیدم-

 ..بشن الغر میزنن اتیش و اب به خودشونو مردم..که خوبه-
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 میکنه بافی فلسفه من واسه..توام بابا باشه-

 آشپزخونه توی رفتم و شدم بلند,نیست خبری دیدم وقتی و کردم ریفرش رو صفحه دیگه بار یه

 حاال؟ پختی چی-

 چیه؟ میدونی اخه..شده بد اگه ببخشید پیشاپیش...ماکارونی-

 :گفت ای بامزه حالت با و خاروند سرشو

 نیست خوب زیاد آشپزیم-

 کنارش رفتم و خندیدم

 خوبه خیلی من اشپزی حاال نیست..نداره اشکالی-

 عهده به رو ها ظرف شستن وظیفه خودم بود خسته سارا چون...خوردیم نهار دوستانه محیطی در هردو

 زد صدام داد و جیغ با سارا بودم غرق خودم افکار توی و میشستم ظرف که همینطور...گرفتم

 رهااا..بیا بدو رها-

 کنارش رفتم و شوییی ظرف توی انداختم رو بود دستم که بشقابی

 زدن؟ رو شده؟نتایج چی-

 شدی قبول..میگم تبریک رها وای-

 یها واحد تا صداش کنم فکر که کشیدم خوشحالی از جیغی بعد ولی کردم نگاه بهش مبهوت و مات ثانیه چند برای

 رفت هم باال

 نمیشه باورم من خدای سارا؟وای میگی جدی-

 بشه باورت تا کن نگاه بیا-

 نمی خودم پوست توی خوشحالی از..میشم قبول پرستاری حتما گفت سارا..بود شده عالی ام رتبه...میگفت راست

 برسم هدفم به تونستم من:بگم و بزنم داد داشتم دوست...گنجیدم

 دوست..بیرون بزنم خونه از داشتم دوست هرچیز از بیشتر االن..بود شده راحت کنکور نتایج بابت از خیالم دیگه

 برای رفتم اول...بیرون زدم خونه از و شدم اماده خودم داشت کار بیرون سارا چون...بگردم شهرو تمام برم داشتم

 نمم و بود گرم هوا..خونه برم و بگیرم تاکسی یه تا ایستادم خیابون کنار بیرون زدم که پاساژ از...کردم خرید خودم

 ..خودم برای داشتم زیادی های برنامه وگرنه نداشتم رو گرما ی حوصله
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 ویت نفس دیدنش با و کردم بلند سرمو..کرد ترمز پام کنار...کرد جلب توجهمو ماشینی بوق صدای گذشت که یکم

 چیزو هیچ نمیشد ای چهره از..بود حرفا این از تر زرنگ اون..میکنه پیدام بالخره دونستم می...شد حبس ام سینه

 تهداش که داریم؟گیرم گفتن برای هم حرفی ما اصال..بمونم یا برم دونستم نمی..بودم کرده گیر راهی دو بین...خوند

 ...بودم کجا مدت همه این بگم..باشیم

 ینهبش لبش روی پوزخندی شد باعث کارم این..عقب رفتم قدم یه..شد پیاده ماشین از که بودم درگیر خودم افکار با

 میرفتی؟ داشتی کجا-

 ردم میک حس...بود شده تنگ براش دلم چقدر دونست می خدا...شنیدم صداشو مدت همه این از بعد...خدا وای

 بیدارم فهمیدم گرفت دستمو و شد نزدیک بهم دیگه قدم یه وقتی ولی خوابم

 کردم خارج دستش توی از دستمو فورا

 چیکار؟ اینجا اومدی-

 کردم؟هان؟میفهمی؟ پیدات تا کشیدم چی میدونی..بودی کجا مدت همه این بگی باید چیکار؟تو اینجا اومدم من-

 ...داشت هم حق..بود شده عصبانی

 میرفتم باید من-

 خبر؟ میرفتی؟بی اونجوری باید تو کردم غلطی یه من من؟حاال کاری ندونم چرا؟بخاطر اخه-

 ...بزنم حرف باهاش فعال خواستم نمی...برم که افتادم راه و کندم زمین از پاهامو..ندادم جوابی

 میری؟ داری کجا..کن صبر-

 ...نگفتم چیزی و طرفش به برگشتم..ایستادم

 بزنیم حرف هم با باید-

 بیاد نداشتم دوست...افتادم راه و گرفتم ازش رومو دوباره..نداشتم امادگی االن..دادم تکان سرمو شدت به

 ودتخ شد؟رها سیر ازم زودی همین بود؟به رفته یعنی..نیستش دیدم که قراره چه از اوضاع ببینم که برگشتم...دنبالم

 ...نکن ای گله دیگه پس بزنی حرف باهاش نخواستی

 می نگاه بهم تعجب با همه...شد سرازیر اشکام ادم همه این جلوی خیابون وسط..بشم بغضم راه سد تونستم نمی

 به..شاغوش به..داشتم احتیاج بهش االن ولی ببینمش نداشتم دوست لحظه اون اینکه با...نبود مهم برام من ولی..کردن

 ...ببینه ریختمو نخواست شایدم..رفت اون اما..دستاش گرمی

 داخل کشید منو نگرانی با و کرد باز درو اومد فورا سارا زدم که رو واحد زنگ
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 رفت راه هزار دختر؟دلم بودی کجا-

 اومدم زودی که من دوما.سالم اوال-

 ..دختر نگرانی از مردم..اوف-

 شدم بزرگ دیگه من..جونم سارا نشو نگران-

 بده خبر بهم بمونی بیرون بیشتر خواستی دفعه این ترخدا...امانتی من پیش تو ولی-

 چشم-

 :گفت و شد دقیق صورتم توی یکم بعد

 کردی؟ شده؟گریه چیزی-

 نیاوردم خودم روی به ولی خوردم جا

 چطور؟ نه-

 کردی گریه معلومه..رها نگو دورغ-

 :گفت یهو بعد

 کرد؟ اذیتت کسی-

 حقیقت گفتن جز نداشتم ای چاره

 ...ولی نه-

 کردی لبم به جون بزن حرف چی؟د ولی-

 بگم برات تا بشین بیا-

 کمی داشتم انتظار..نگفت هیچی..کرد سکوت فقط داشتیم هم با برخوردهایی چه و دیدم رو شهروز گفتم بهش وقتی

 هیچی ولی بزنه حرفی یا کنه راهنماییم

 نمیگی؟ چیزی چرا-

 ...عجیبیه ادم خیلی شهروز اقا این-

 چیه؟ منظورت-

 داد تکان دفعه چند سرشو و گرفت دندون به لبشو
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 نیست؟ ت گشنه تو ببینم..هیچی هیچی-

 خوردن؟ برای داریم چیزی..چرا-

 چینم می میزو منم کنی عوض لباساتو تا برو..معلومه-

 باشه-

 لمب روی منم...بخوابه یکم تا رفت سارا,غذا خوردن و لباسام تعویض از بعد..کردم حرکت اتاق طرف به و زدم لبخندی

 شاید..ودهب اشتباه باهاش برخوردم یا من رفتار شاید..رفتم فرو فکر به و ام چونه زیر گذاشتم دستمو..نشستم پذیرایی

 ...نبود بعید ازش رفتار این شهروز بودن مغرور وجور با البته..میدادم گوش حرفاش به و میموندم باید

 لمد خیلی..بود شده تنگ باهاش زدن حرف برای دلم...شدم پشیمون زود ولی کنم روشن گوشیمو زد سرم به لحظه یه

 ..بود اشتباه اولش از رابطه این شروع شایدم...میکنه چیکار داره االن بدونم خواست می

 خورد کنارچشمم زدم که رو پرده... بخورم هوا یکم تا پنجره طرف به رفتم..شدم بلند جام از و دادم تکان سرمو

 اهنگ رو باال داره و ماشین به داده تکیه دیدم و جلوتر بردم سرمو...کرد می کار چی اینجا اون..نمیشد باورم..ماشینش

 ارک چی باید حاال..دید ریخت و سر این با منو حتما..سرم به خاک..میزدم نفس تند تند..عقب بردم سرمو فورا...میکنه

 کنم؟

 مخیال..خوابه غرق دیدم و سارا اتاق به رفتم..کردم می اساسی فکر یه باید..کردم طی اتاقو عرض و طول ای دقیقه چند

 عقلم هب احساسم بالخره رفتن کلنجار کلی با...پایین برو میگفت احساسم و بمون میگفت عقلم...شد راحت بابتش از

 ...بیرون رفتم و کردم باز درو اروم و پوشیدم روسریمو و مانتو..شد پیروز

 با و جلو رفتم قدم چند...میزدیم حرف هم با نگاه زبون با هردو...کرد بلند بود پایین که سرشو,پایین رسیدم وقتی

 :گفتم شنیدم زور به خودمم که صدایی

 اینجا؟ اومدی چرا-

 شو سوار..بزنیم حرف باید-

 توی..نپایی اومدم سارا برای یادداشت یه گذاشتن از بعد و باال رفتم دوباره...شدم تسلیم بازم برابرش در..شدم تسلیم

 ...کرد حرکت فورا اونم و شدم سوار.بود نشسته ماشین

 و کردم نگاه رخش نیم به..بپرسم ازش نداشتم هم جرات..بریم کجا قراره دونستم نمی...بودیم ساکت هردو راه طول در

 ....برگردوندم شیشه طرف به سرمو دوباره و کشیدم اهی...کرده اخم دیدم

 داشت نگه بلند نسبتا ساختمون یه جلوی بعد ساعت نیم حدود

 شو پیاده-
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 تشگذاش دوباره بهش کردن نگاه از بعد و اورد در گوشیشو...ایستادم خیابون توی بالتکلیف و شدم پیاده حرف بدون

 ...جیبش توی

 دنبالم بیا-

 :پرسیدم میرفتم دنبالش که همینطور

 کجاست؟ جا این-

 شرکت-

 اینجا؟ اومدیم چرا-

 جاست همین زدن حرف برای جا بهترین چون-

 شاید ولی-

 کردم مرخص رو همه امروز..راحت خیالت..نیست کسی-

 عمیقی نفس و بستم چشمامو..عطرش از بود شده پر فضا...زد چهارمو ی طبقه دگمه و شدیم اسانسور سوار

 و گرفتم دندون به لبمو....میکنه نگاهم داره لبش ی گوشه پوزخندی با دیدم کردم باز چشمامو که دوباره...کشیدم

 ...وت رفتیم و کرد باز رو ها اتاق از یکی در...کردم حرکت دنبالش ایستاد حرکت از که اسانسور..پایین انداختم سرمو

 اولی اتاق راست سمت, راهرو انتهای..بیام تا اتاقم تو برو-

 ودب مشغول ذهنم قدر اون....گذاشتم جلو به قدم آرومی به...بود گفته که اتاقی همون به رفتم و کردم بهش نگاهی نیم

 میزدم پاهامو مدام استرس از...روش نشستم و مبل طرف به رفتم راست یه..نکردم توجهی اطراف به اصال که

 :گفتم لبی زیر..بگیم هم به چی..بگه بهم چی قراره دونستم نمی...زمین

 باش داشته هوامو خودت خدایا-

 ...ایستادم و شدم بلند فورا...تو اومد شهروز و شد باز در

 بشین-

 نشست روم به رو مبل روی اومد اونم..نشستم دوباره

 بیارم؟ برات میخوری چیزی-

 مرسی نه-

 ..دمش عصبی لحظه یه..کرد براندازم پا نوک تا سر فرق از..بهم بود شده خیره...مبل به داد تکیه و کشید عمیقی نفس
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 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا-

 شدی؟ الغر قدر این چرا-

 بگی؟ بهم اینو که اینجا کشوندی منو-

 شدی نمی عصبی زود قدر این قبال-

 تدوس اما باشه گستاخانه خیلی شاید..بشنوم ازش رو ها حرفا این نداشتم دوست....برگردوندم سرمو و ندادم جوابشو

 ...شده تنگ برام دلش بگه بهم داشتم

 رفتی؟ خونه از چرا-

 کردی مجبورم تو چون-

 ..اینکه بخاطر..اینکه بخاطر من؟فقط-

 :گفتم تندی با و کرد نگاه بهش دوباره

 شهروز شد تموم گرون برام کارت...ندونستی خودتو حد چون..اره-

 نبود خوب حالم من..بفهم انصاف بی نبود خودم دست-

 دادم تکان تاسف حالت به سرمو

 ندادی فرصت..نیست سعید و من بین چیزی بدم توضیح برات ندادی فرصت-

 اومد؟اکرم خونه اهالی سر به بالیی چه رفتنت از بعد رفتی؟میدونی خونه از چرا تو..کردم خریتی یه من حاال..خب-

 ..دونست می مقصر منو اون..شدم گالویز کلی سعید با...رفته خونه از پدرم..کرد سکته خانم

 :کرد زمزمه و پایین انداخت سرشو بعد

 داشت حقم-

 :زدم داد نگرانی با..ایستادم روش به رو رفتم و شدم بلند..خدا بود؟وای کرده سکته خانم اکرم..میشنیدم چی

 نشد؟ کجاست؟طوریش خوبه؟االن حالش خانم اکرم-

 زد زل چشمام توی و باال گرفت سرشو

 توئه دلواپس فقط...خوبه حالش-

 زدم زار و زمین روی نشستم...گرفت ام گریه که شد چطور دونم نمی
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 شهروز بدم رو خدا جواب چی..اوردم بیچاره پیرزن سر به چی کنم؟من کار چی حاال..خدا وای-

 ..کردم حس ام شونه روی دستاشو گرمی بعد ای ثانیه

 منتظرن همه..رها برگرد-

 ..نمیتونم-

 باشم نداشته کارت به کاری دیگه میدم قول چرا؟بخدا-

 بهش زدم زل اشکیم چشمای با و باال گرفتم سرمو...گرفت دلم حرفش این از

 ببینم رو خانم اکرم میخوام-

 کنیم حل خودمونو بین ی مسئله باید قبلش اما..باشه-

 میشنوم بگو-

 ...میرفتی میزاشتی نباید هم تو اما..قبول نبود دست کارم من-

 .بودم عصبانی من-

 ..کجایی میدادی خبرم حداقعل ولی..میفهمم-

 خواست می تازه هوای دلم...شده بسته نفسم راه کردم می احساس...پنجره طرف به رفتم و شدم بلند

 میشم خفه نمیشه؟دارم باز چرا این شهروز-

 ..گرفت دستمو و کنارم اومد فورا

 داغی؟ چته؟چرا-

 میشم خفه دارم..کن باز رو پنجره..نمیدونم-

 ...شدم بهتر کردم استنشاق که رو تازه هوای...داد انجام بودم گفته که رو کاری

 من به لعنت-

 ..شدم خیره بهش تعجب با

 گفتی؟ چی-

 میز به کوبید مشت یه عصبانیت با..کارش میز طرف به رفت

 شدی اینطوری که منه تقصیر همش..من به لعنت-
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 اش شونه روی گذاشتم دستمو لرز با...جلوتر رفتم قدم یه...کردم نگاه بهش مات

 شهروز-

 بود شده خون ی کاسه چشماش..طرفم به برگشت

 ...میکنم جبران چیزو همه..میکنم جبران-

 من شهروز-

 حقمه بیاد سرم هرچی..رها منه تقصیر همش-

 چیه؟ منظورت-

 ..هیچی-

 روم به رو اومد اونم..نشستم مبلی روی دوباره...داره احتیاج سکوت و تمرکز به کردم می حس..نگفتم چیزی دیگه

 گشود سخن به لب اینکه تا بود برقرار سکوت بینمون مدتی..نشست

 بودی؟ کجا وقته چند این-

 :گفتم و کردم صاف گلومو

 سارا پیش اومدم که هم حاال...بودم دوستم ی خونه اولش-

 دوستت؟ کدوم-

 نرگسه اسمش..شناسیش نمی-

 کیه؟ سارا این حاال خب-

 دانشجوئه..خوبیه دختر..ایناست نرگس اشناهای از-

 مطمئنیه؟ ادم-

 حرفیه؟معلومه چه این شهروز-

 کرد قالب هم توی دستاشو و کرد پوفی

 خونه؟ میگردی بر کی-

 کنم فکر باید من-

 چی؟ به کنی؟راجع فکر-
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 که خواستم من شب اون میکنن فکر حتما اونا شهروز-

 :گفت فریاد با و شد بلند..شد عصبانی لحظه یه

 ..نکردن بهت راجع بدی فکر هیچ اونا-

 میزنی؟ داد چرا-

 سرم؟ تو بزنی رو ماجرا اون همش داری اصراری چه تو-

 :گفتم و رفتم در کوره از

 ..نزن داد من سر شهروز-

 بودم شده تفاهم سوء دچار و بوده اشتباه کارم فهمیدم خودم...گفت بهم چیزو همه سعید رفتی که روزی اون فردای-

 بدم؟ توضیح برات من نخواستی چرا..فهمیدی دیر-

 انتظار ازم..میشدم دیوونه داشتم میکنی توجه بهش همش و میخندی اونطوری سعید با داری دیدم وقتی من رها-

 کنم؟ کار چی داشتی

 نمیشد اینطوری میدادم توضیح برات میگفتی خودم به اگه-

 رها؟-

 بله-

 شد ابخر چیز همه رفتنت کرد؟بعد دعوا باهام چقدر بابا میدونی.نکنم اذیتت میدم قول..پشیمونم بخدا..خونه برگرد-

 :گفتم آرومی صدای با و پایین انداختم سرمو

 بده فرصت بهم..کنم فکر باید شهروز-

 وقته چند این شدم نابود.باش منم فکر به ترخدا-

 فهمید بود شده الغر چقدر اینکه و چشماش از میشد اینو..میگفت راست..باال گرفتم سرمو دوباره

 میکنم خواهش.نه االن ولی..باشه-

 رکتش در کردن قفل از بعد و دنبالم اومد اونم..در طرف به رفتم و گرفتم فاصله ازش..داد تکان مثبت عالمت به سرشو

 ...پایین اومدیم

 ببینمش؟ سارا ی خونه بیاری رو خانم اکرم میشه-
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 :گفت و کرد بهم نگاهی

 خوبه؟ فردا.باشه-

 ..اره-

 و بخوریم ترافیک به کاش...نرسه پایان به وقت هیچ بودن هم با زمان این داشتم دوست...شدیم ماشین سوار هم با

 ...دلتنگشم چقدر فهمیدم می حاال...کاش..برسیم دیرتر

 ...بشه بدم حال متوجه خواستم نمی...برگردوندم شیشه طرف به سرمو و بست گلومو راه بغض

 بپرسم؟ سوال یه میشه-

 :گفتم داشتم کردنش پنهان در سعی که دارم بغض صدای همون با

 بگو-

 هوم؟.دیگه دانشگاه میری امسال-

 ...نگفتم بهش رابطه این در چیزی افتاد یادم تازه و

 بخواد خدا اگه.اره-

 ..زدم لبخندی منم ناخداگاه..داشت لب به لبخند..کردم نگاه رخش نیم به لحظه یه برای

 ...داره نگه گفتم شد که کوچه نزدیک

 اینجا؟ چرا-

 خداحافظ..میرم دیگه من خب..همینطوری-

 زد صدام شدم پیاده که ماشین از

 بله-

 بکشم لپشو داشتم دوست که اونا از..زد مهربونی لبخند بعد موند خیره بهم ثانیه چند برای

 ..میگم تبریک-

 زدم لبخندی منم

 ..ممنون-
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 اقرار خودم پیش...هستش هنوز دیدم برگشتم راه های نیمه....کردم حرکت خونه طرف به و دادم تکان براش دستی

 یول..هستم باهات تهش تا...میام باهات بگم و بزنم داد میخواستم..بود کرده هواشو دلم چقدر و دارم دوستش که کردم

 شد چی دونم نمی...شد پیاده ماشین از میکنم نگاهش خیره دارم دید وقتی شهروز...نشد خارج گلوم از صدایی هیچ

 نداشتم مشتاقشو چشمای به کردم نگاه طاقت چون بشیم چشم تو چشم این از بیشتر نزاشتم و دویدم که

 :گفت ای مزه با حالت با دیدنم محض به..بود منتظرم سارا شدم که خونه وارد

 زد؟ غیبت کجا بازم تو-

 کو؟ سالمت-

 بودین؟ کجا بفرمایید میشه حاال..سالم..بانو ببخشید خیلی-

 بعد کنم تازه نفسی یه بزار..میگم برات االن.سالم-

 نشستم روش به رو درست و اومدم,خنک آب لیوان یه خوردن از بعد

 بهم؟ زدی زل اینطوری چرا چیه-

 بودی؟ شهروز پیش-

 فهمیدی؟ کجا از تو..وا-

 معلومه چشمات از-

 روانشناسی پا یه شما بود رفته یادم پاک ببخشید اوه اوه-

 شد چی ببینم کن تعریف..حاال خب-

 :فتگ اینکه تا شد برقرار سکوت بینمون ای دقیقه چند...کردم تعریف براش چیزو همه منم و کرد نگاه بهم مشتاقانه

 کارش از پشیمونه شهروز نظرم به-

 میکنم فکرو همین منم-

 اش؟ خونه نمیگردی بر چرا دیوونه خب-

 میترسم اخه-

 چی؟ از-

 میشم زده خجالت کلی کشیده زجر چقدر بخاطرم خانم اکرم که میکنم فکر این به وقتی اما..نمیدونم-
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 نداره؟ کارت به کاری گفته نمیگی مگه..میگم جدی..رها برگردی باید تو-

 چرا-

 ..داره گناه...شده وابسته بهت خانم دیگه؟اکرم میگی چی پس خب-

 ببینمش فردا قراره-

 جدی؟-

 تو اجازه با البته..اینجا میاد اره-

 ..خودته ی خونه..عزیزم داره اشکالی چه-

 ویر نشستم..اتاقم توی رفتم,بیرون زد خونه از کتاب چندتا خرید برای سارا وقتی...کردم تشکر ازش و زدم لبخندی

 سر یزنهم حرفی وقتی شهروز میدونستم و نبودم بچه...کردم می بازی لج این از بیشتر نباید..رفتم فرو فکر به و تخت

 ...هست قولش

 روشنش ها مدت از بعد..برسم نظر به بچه شهروز دید از خواستم نمی...دراوردم توش از گوشیمو و رفتم کمدم طرف به

 یا همش...شد نمایان گوشیم ی صفحه روی رفته دست از تماس و اس ام اس از انبوهی بعد کمی...شدم منتظر و کردم

 سا فورا که تخت روی کنم پرتش خواستم و کشیدم عمیقی نفس,همشون خوندن از بعد...سعید یا بود شهروز طرف از

 .کردی روشن گوشیتو عجب چه:بود نوشته..شهروزه طرف از دیدم کردم بازش سریع..اومد اس ام

 میکنم؟ روشن گوشیمو فهمیدی کجا از تو:نوشتم براش فورا

 باهوشم که اونجایی از:نوشت

 اینجا بیاری خانمو اکرم نره یادت فردا..خودخواه:نوشتم

 چند؟ ساعت.هست یادم:نوشت

  تونستی هروقت-

 میایم عصر 4 ساعت-

 منتظرم..باشه-

 خواب به زود خیلی گرم آب دوش یه گرفتن از بعد همین برای بودم خسته خیلی..نگفتم چیزی منم...نداد جوابی دیگه

 ...رفتم

 رچطو و بگم چی خانم اکرم به دونستم نمی..داشتم عجیبی استرس صبح از..بیاره خانمو اکرم,شهروز بود قرار امروز

 ...کنم عذرخواهی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

236 

 کشتی خودتو..رها دیگه بسه-

 خوبه؟ لباسم-

 میدی؟ خرج به وسواس قدر این چرا..خوبه عزیزم اره-

 :گفتم و کردم پوفی

 .سارا نمیدونم خودمم-

 خاصه شخص یه خاطر به...میدونم من ولی-

 .خانمه اکرم خاطر به همش..بابا کی؟برو-

 خندید و کرد بهم شیطون نگاه یه

 میگی راست که تو-

 کن باور-

 مخملیه گوشام که منم..حتما باشه-

 یمشک جین شلوار و طوسی تونیک یه گرفتم تصمیم بالخره هاش انداختن تیکه و سارا های بازی مسخره با خالصه

 و مبود نشسته مبل روی...ببینمش که نبود دلم تو دل....بست سرم باالی و کرد مرتب کمی موهامو خودشم..بپوشم

 ..اومد در صدا به زنگ که میاین کی پس بدم اس ام اس شهروز به خواستم

 سارا صدای...کنه باز درو تا رفت و زد بهم بخشی اطمینان لبخند..کردم نگاه سارا به نگرانی با و شدم بلند جام از فورا

 اب که خبره چه ببینم تا جلوتر رفتم..نیاورده رو خانم اکرم نکنه...کرد می پرسی و احوال شهروز با داشت که میومد

 طرفم به اومد سریع و شد اشک از پر چشماش اونم..زدم زل بهش و شد باز خنده به صورتم خانم اکرم دیدن

 رها-

 ...کردم گریه تونستم می تا و بغلش توی کردم پرت خودمو..نبودم بند پاهام روی خوشحالی از

 نکن گریه..مادر نکن گریه-

 بود شده تنگ براتون دلم خیلی-

 رفتی؟ کردی ول همین برای-

 ناراحتیشو طاقت..داشت رو ام نداشته مادر حکم من برای زن این..چشماش به زدم زل و بیرون اومدم آغوشش از

 نداشتم
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 کنید باور..نداشتم ای چاره بخدا-

 :گفت و داد قرار شهروز رو مخاطبش..عقب برگشت و کرد پاک اشکامو دستاش با

 بشه؟ تموم دخترم با حرفام تا میکنی صبر یا میری تو پسرم-

 :تگف بود بهم چشمش که طور همون..تر نزدیک اومد یکم و بست درو شهروز..آشپزخونه توی رفت ببخشیدی با سارا

 ..میمونم-

 ..پسرم ممنون-

 کجاست؟ اتاقت..مادر بریم

 بیاین دنبالم-

 حرفای بیشتر..زدم حرف خانم اکرم با کلی...زد مهربونی لبخند جوابش در اونم و کردم تشکر شهروز از نگاهم با

 ...دلخوره ازم شهریار اقا اینکه و گفت خونه بر حاکم جو از...کرد تکرار برام شهروزو

 ..بگم چی نمیدونم واقعا من-

 بشه درست چیز همه میدم قول..خونه برگرد فقط-

 ولی-

 بزاری؟ تنها رو پیرزن منه میخوای بازم-

 میترسم حرفیه؟اما چه این نه-

 عزیزم برو..کن جمع وسایلتو برو..نترس هیچی از..پشتتم ترس؟من چرا-

 از خانم اکرم همراه و کردم جمع لباسامو تمام...بود شده تنگ هاش آدم و خونه اون برای دلم خودمم.نداشتم ای چاره

 حالت با..میگن چی بدونم بودم شده کنجکاو..میزدن حرف هم با اهسته خیلی داشتن سارا و شهروز...شدم خارج اتاق

 کرد نگاه بهمون و زد لبخندی..میگذره چی ذهنم توی فهمید کنم فکر که کردم نگاه شهروز به مشکوکی

 ..داد زحمت بهت خیلی وقته چند این رها,دخترم-

 بری؟ میخوای مگه رها اا-

 ببخشید..دادم زحمت بهت خیلی..اره-

 ..بوسیدم رو اش گونه و کنارش رفتم بعد
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  ولی بری ندارم دوست..بودم کرده عادت بهت خیلی..عزیزم نگو اینطوری-

 ..بزنم سر بهت میدم قول-

 ..گرفتیم آغوش در همدیگرو بعد و

 ردک می نگاهم آینه توی از مدتی چند هر شهروز..جلو خانم اکرم و بودم نشسته عقب من..بودیم نشسته ماشین توی

 ...نموند دور خانم اکرم دید از که

 :گفت و داشت نگه خونه در جلوی ماشینو شهروز

 بیارم رو بابا برم منم تو برید شما-

 بیاین زود..پسرم باشه-

 چشم-

 ...رفت سریع شهروز و شدیم پیاده..زد چشمکی برام خانم اکرم چشم از دور و

 :گفت خوشحالی با خانم اکرم شدیم که خونه وارد

 مادر اومدی خوش خونه به-

 ممنون-

 اینجا به دوباره اینکه از بودم خوشحال...گرفت اوش در منو پدرانه و شد خوشحال دیدنم از کلی رحیم مش

 ...میرسونه خودشو زود خیلی گفت اونم گفت رو ماجرا و زد زنگ سعید به خانم اکرم...برگشتم

 انتک سرمو...کرد باهام کارو اون شهروز که افتاد شبی اون یاد...اومد سراغم به غریبی حس گذاشتم پا اتاقم به وقتی

 ...نکنم فکر بهش دیگه که دادم قول خودم به و دادم

 بلند...شدن وارد شهروز بعد و شهریار اقا اول...کیه ببینم تا برگردوندم رومو صدای با که بودم نشسته خانم اکرم پیش

 چند ی فاصله در درست..کنارم اومد و نگفت چیزی شهریار اقا...کردم سالم بود پایین سرم که همونطور و شدم

 ...قدمیم

 بگم چی نمیدونم من..من-

 ..بود غم از پر چشماش ولی داشت لب به لبخند...کردم نگاه شهروز به و شدم غافلگیر..گرفت اغوشم در یهوو

 دخترم؟ باشه..نکن ترکمون وقت هیچ دیگه-

 شدم خوشحالی از لبریز محبت همه این از-
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 چشم-

 :گفت و کرد جدا خودش از منو

 ..بری نمیزارم دیگه...اومدی خوش خونه به-

 پدر..ممنون-

 ...زد برق چشماش...میبردم کار به شهریار اقا برای رو واژه این بود بار اولین

 کن استراحت برو ای خسته حتما...گلم دختر فدای-

 ...خوبم نه-

 بشین بیا پس-

 چیزی یه از داره دونستم می...سوخت براش دلم...اتاقش توی باال رفت و بست درو بود ساکت لحظه اون تا که شهروز

 ...چی دونستم می کاش اما میکشه عذاب

 کنکور توی شدنت قبول هم برگشتنت مناسبت به هم..بگیریم مهمونی یه باید-

 نیست معلوم چیزی که هنوز ولی ممنون-

 خودمی پرستار خانم تو-

 :گفت که اومد شهروز صدای موقع همین...پایین انداختم سرمو خجالت با

 خداحافظ..نباشم شام برای ممکنه..بیرون میرم من-

 نمی در سر اصال...االن به نه اومدنم از قبل رفتارش به نه...کرد تغییر درجه هشتاد و صد...شد اینطوری یهو چرا این

 ...چشه اوردم

 عذر شد خارج که در از...بود پیشش حواسم ی همه من اما..شد چاییش خوردن مشغول و گفت ای باشه شهریار اقا

 گرفت سرشو و کرد غافلگیرم که کردم می نگاهش داشتم و ایستادم پنجره پشت..اتاقم توی رفتم و کردم خواهی

 این تونستم نمی و داشتم دوست شهرزو من..کنار زدم رو پرده و نیاورم طاقت...کرد نگاهم خاصی حالت یه با...باال

 ....میداد رفتنش از حکایت در شدن بسته صدای بعد کمی..چشه میگفت و میزد حرف باهام کاش.ببینم حالشو

 ستما باهاش خونه از دفعه چند...میزد شور دلم داشت کم کم دیگه..بود نیومده شهروز ولی بود گذشته نیمه از ساعت

 و شدم بلند فورا...اومد در صدای که شدم هام ناخن جویدن مشغول و نشستم تختم روی...بود خاموش ولی گرفتم

 در صدای بعد کمی...کشیدم دراز تختم روی برگشتم و کردم شکر لب زیر رو خدا...بود خودش..کنار زدم رو پرده
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 به بیشتر کمی و نترسیدم...بود عجیبی حالت یه چشماش...کردم باز درو و شدم بلند...شهروزه دونستم می...اومد

 ...کردم دقت چشماش

 نبودی؟ خواب-

 نه-

 کنارم داشتم دوست بسا چه و...ترسیدم نمی ازش دیگه که بود عجیب..بشه وارد تا عقب رفتم...گرفتم ازش رومو و

 ..باشه

 ..دیوار به داد تکیه و اومد

 :گفتم بودم سرپا که جور همون

 شده؟ چیزی-

 ..اره-

 شده؟ چی خوب-

 میکنی ام کالفه داری...دیگه بزن حرف د..گردنش پشت گذاشت دستشو

 کن ولش اصال..من...من-

 چشه فهمیدم می باید...سرش پشت رفتم و برداشتم قدم اروم...بیرون به زد زل و و پنجره کنار رفت

 ...کنم کمکت بتونم شاید بگو بهم-

 بگم بهش چطور نمیدونم ولی دارم دوست نفرو یه من-

 گول خودمو داشتم و بودم اشتباه در مدت این ی همه من بوده؟نکنه همین برای خرابش حال پس...کرد یخ تنم

 ...میزدم

 نمیزنی؟ حرف چرا-

 :گفتم و زدم جونی بی لبخند...نبازم خودمو کردم سعی

 هست؟ کی دختر اون حاال-

 میکنه؟ فرقی چه-

 کنم کمکت تونستم شاید بگو بهم خصوصیاتش از یکم...داره فرق خیلی-
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 چشمام توی زد زل صاف و برگشت دفعه این

 نشه ناراحت که بگم بهش چطوری بگو بهم فقط-

 نمیدونه؟ خودش مگه-

 بدونه شایدم نمیدونم-

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 راحتی همین به..دارین دوستش بگین بهش ساده خیلی-

 کرد بسته و باز چشماشو و شد کالفه دوباره

 میترسم..حدودی تا..کردم بد حقش در من اخه-

 میکنه قبول باشه داشته دوستتون اونم اگه..نترسین-

 چیه بهم نسبت احساسش دونم نمی که همینجاست مشکل اخه د-

 هوم؟.عاشقته بگه بیاد طرف داری انتظار نکنه..بکن خودتو کار شما-

 در طرف رفت و کرد ای خنده شهروز...نشستم تختم روی رفتم و کردم اخمی و

 مرسی.میکنم کارو همین باشه-

 میکردم فکر حرکاتش و ها حرفت به مات من و بیرون رفت در از و

 و پدرش ی خنده باعث و میداد سوتی خیلی...زدنش حرف هم حرکاتش هم...بود شده عجیب واقعا روزها این شهروز

 ..میشد بقیه

 زده بهم اتاق تو حرفو اون شهروز که شب اون از....شد خوب بعد ولی بود سرسنگین باهام اوایل..بود برگشته هم سعید

 و دمبو اشتباه در من نکنه..داره دوست رو دیگه نفر یه نکنه گفتم می خودم پیش همش..کردم می فکر بهش مدام بود

 ...میکنم اشتباه دارم که میزدم نهیب خودم به اما بازیچه

 بود خوشحال خیلی..تو اومد سعید و شد باز شدت به در که میزدم حرف تلفنی نرگس با داشتم و بودم اتاقم توی

 پایین بیا بدو رها-

 :گفتم تعجب با و کردم خداحافظی نرگس از فورا

 شده؟ چی-
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 بگم بهت تا بیا-

 پایین رفتیم هم با و گرفت دستمو حرف این دنبال به و

 نه یا شده چی میگی-

 کن صبر-

 جلوم گرفت و برداشت میز روی از رو تاپ لب رفت

 کن نگاه-

 ..ودب شده گرد فوتبال توپ مثل چشمام..بودم شده قبول پرستاری ی رشته در من و بودن زده رو نتایج..نمیشد باورم

 شدم؟ قبول واقعا من..من-

 ابجی میگم تبریک...دیگه اره-

 کشیدم خوشحالی از جیغی بعد ای ثانیه...کنم گریه یا بخندم دونستم نمی

 خوشحالم چقدر دونی نمی سعید وایی..ممنون جونم خدا..شکرت خدایا وااییی-

 گرفت اغوش در منو و زمین گذاشت رو تاپ لب

 برات خوشحالم خیلی..ابجی میگم تبریک-

 داداشی مرسی-

 بگی؟ اکرم به بری نمیخوای-

 کجاست؟..چرا-

 حیاط تو-

 روزشه داشتم دوست...گفتن تبریک بهم کلی و ریختن شوق اشک هردوشون گفتم رحیمم مش و خانم اکرم به وقتی

 ...میاد االن بیرون رفته گفت گرفتم رحیم مش از سراغشو وقتی..کنم خبر هم رو

 ...دیدم رو سعید و خونه توی برگشتم دوباره

 میری؟ کجا-

 ..بیام بدم خبر دوستم به برم-

 دارم کارت که بیا زود بعدش-
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 باشه-

 شجالبی..کرد می ذوق کلی و بود شده قبول مامایی ی رشته توی خودش..دادم خبر هم نرگس به و باال رفتم عجله با و

 ...بودیم شده قبول دانشگاه یه توی هردومون که بود جا این

 صدای با و کردم باز فورا درو. نبودم خودم ال تویح...میزد حرف تلفن با داشت که شنیدم بیرون از رو شهروز صدای

 :گفتم بلند

 چی؟ گفتی اگه...شدم قبول من شهروز وای-

 زد زل چشمام به منتظر و کرد خداحافظی سری سر

 شهروز خوشحالم چقدر دونی نمی وای..دیگه پرستاری-

 بودم منتظر و داشتم لب به لبخند هنوز من..میزد برق چشماش...تر نزدیک اومد و جیبش توی گذاشت گوشیشو

 :گفت گوشم زیر و گرفت آغوشم در نرم خیلی جاش به اما بزنه حرفی

 خودم پرستار خانم میگم تبریک-

 االن اون ولی افتادم شب اون یاد لحظه یه...داد ارامش بهم آغوشش این...کوبید می ام سینه توی وار دیوونه قلبم

 همه این و نبودم لوسی دختر...داشت ارزش دنیا یه من برای این و بود خوشحال من خوشحالی از...نبود مست

 ..کنم شریک خودم شادی توی هم اونو میخواستم..نبود خودم دست خوشحالیم

 ممنون-

 :گفت و زل چشمام توی...شد جدا ازم و

 داره؟ دوست چی هدیه من دانشجوی خانم ببینم بگو..بگیرم حسابی و درست جشن یه برات باید-

 :گفتم و زدم خجالت روی از ای خنده

 ..نمیخوام چیزی-

 ..کن آماده حسابی و درست جشن یه برای خودتو فعال شما..خودم به بسپارش..خب خیله...میشه مگه نـــــــه-

 ..زحمت به نیازی ولی ممنون-

 :گفت لبخند با و لبم روی گذاشت اروم خیلی رو اش اشاره انگشت

 جشنه همین موقعیت بهترین اتفاقا...دارم دوست خودم..نیست زحمت..دیگه نه-

 :گفتم ای بامزه حالت با و کردم کج سرمو
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 چی؟ موقعیت-

 ..میفهمی خودت حاال-

 میخواد احتماال که بود این کردم برداشت حرفش از که چیزی و داشتم خاصی هیجان...اتاقش توی رفت و زد چشمی و

 ....بدم خبر شهریارم اقا به تا پایین رفتم و باال انداختم هامو شونه...کنه سوپرایزم که بگیره توپ کادوی یه برام

 و نرگس خانواده و سارا شد قرار...کنن دعوت رو اشناها فقط و بگیرن کوچیک مهمونی یه شد قرار من پیشنهاد به

 ...باشن مهمونی این توی شهروز همکارای از چندتا

 اموه صندل داشتم...داشتم هم مالیمی نسبتا ارایش...جین شلوار و مجلسی سارافون یه..بودم پوشیده ای ساده لباس

 تو اومد خانم اکرم و شد باز یهو در که کردم می پام

 اومدن نرگس و سارا دخترم-

 میام االن باشه-

 و کردم گرمی پرسی احوال و سالم باهاشون...بیرون رفتم همراهش و کردم خودم به نگاه یه آینه توی تند تند

 ابتب این از منم...بودیم دانشگاه یه توی نرگس با که بود خوشحال خیلی نرگس مادر...سالن توی کردم راهنماییشون

 ...بودم خوشحال خیلی

 :گفت گوشم زیر اروم و نشست کنارم...پیوست جمعمون به شهریار اقا گذشت که یکم

 نیومده؟ هنوز شهروز چرا ببینی میری دخترم-

 :گفتم لبخند با

 میرم االن چشم-

 نقشه چه امشب برای شهروز دونستم نمی و داشتم خاصی هیجان...رفتم باال ی طبقه به و شدم بلند عذرخواهی با و

 ...شدم منتظر و زدم اتاقشو در..کشیده ای

 یکش مشکی شلوار و کت یه..بود زده تیپی عجب المصب..بردارم ازش چشم نتونستم کردم هرکاری,بیرون اومد وقتی

 کرده رپ رو فضا کل هم ادکلنش بوی..بود کرده تیغه شیش و باال بود زده روغن با موهاشو..میپوشیدش بود بار اولین که

 ...بود

 خانم؟ شد تموم زدن دید-

 گرفتم ازش چشممو و کردم ای سرفه تک..کردم گم پامو و دست حرفش با

 منتظرن پایین؟همه نمیاین چرا..مـــم..چیزه-
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 اومدی تو که میومدم داشتم-

 بیاین هم شما میرم من خب-

 کوچولو شدی رسمی که بازم-

 ...پایین اومدم و نگفتم چیزی..بود امیز شیطنت کامال صداش لحن

 و خونگرم های ادم بود معلوم...اومدن باشن شهروز همکارای باید زدم حدس که خانم دوتا و اقا دوتا,رسیدم وقتی

 ...فهمیدم باهاشون شهریار اقا رفتار طرز از اینو..خوبین

 بیا جان رها-

 پیشش رفتم شهریار اقا ی اشاره با

 سالم-

 مبینا زنش و شهرام اقا ایشونم و..مهسا زنش و علی اقا ایشونم..رها دخترم..میکنم معرفی-

 گرفت اغوش در منو و جلو اومد بود مبینا اسمش که خانم همون و گفتم آمد خوش همشون به

 ..جون رها نازی چقدر تو وای-

 :گفتم و زدم لبخندی..کشیدم خجالت تعریفش از

 داری لطف شما ممنون-

 :گفت و شهریار اقا به کرد رو بعد

 خبریه؟ امشب-

 :گفت شیطنت با که کردم نگاه شهریار اقا به بعد و اونا به اول تعجب با

 نیست پیداش چرا دونم نمی که پرسید شهروز از باید..کنم عرض چه واال-

 همگی به سالم-

 نشدم حضورش متوجه که بودم مبینا حرف درگیر قدر این..سرمه پشت شهروز دیدم و برگشتم

 شهروز کنار خالی صندلی تنها...سالن توی کرد راهنماییشون خنده و شوخی با و گفت آمد خوش همه به اونم

 نشستم کنارش رفتم ناچارا..بود
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 درست که کردن می هایی اشاره یه سارا و نرگس هم گاهی..کردن می پذیرایی همه از داشتن سعید و خانم اکرم

 ..میگن چی شدم نمی متوجه

 :گفت گوشم کنار شهروز گذشت که یک

 پریشونی؟ چرا-

 :گفتم و کردم بهش نگاهی نیم

 پریشون؟نه-

 بنداز دستات به نگاه یه-

 ...بودم نشده متوجه خودم چطور..بود کرده عرق دستام کف..میگفت راست

 نمیدونم-

  بخور آب لیوان یه برو-

 واقعا..بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیق نفس چندتا و خوردم آبی لیوان...آشپزخونه توی رفتم و دادم تکان سرمو

 دونستم نمی پریشونیمو این علت

 پخخخخ-

 برگشتم عقب به و قلبم روی گذاشتم دستمو

 اومدنه؟ طرز چه این..نرگس زهرمار-

 خندید غش غش

 ها میزنی مشکوک خیلی امشب-

 چی؟ یعنی-

 تو اومد سارا دفعه این

 خبراییه یه نکنم غلط یعنی-

 میگین چی شماها نمیفهمم که من-

 ...میدونیم ما ولی-

 کردن هم ی حواله چشمکی هردوشون و
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 کنم فکر سرتون به زده-

 نشون اینم خط این..رها ببین..خانم نخیر-

 داد نشون دستشو کف و

 داره خیاالتی یه شهروز-

 خندیدن دوباره که کردم نگاه هردوشون به ای ثانیه

 سارا بریم..گفتیم بهت کی ببین حاال..رها نکن نگاه جوری این-

 ..گذاشتن تنها خیال و فکر از دنیایی با منو و رفتن

 رگسن و سارا های نگاه زیر و زدم محوی لبخند...بشینم کنارش برم کرد اشاره شهروز سالن توی برگشتم دوباره وقتی

 ...بگیرم نفرو دو این حال بعدا باشه یادم..نشستم کنارش رفتم

 شدی؟ بهتر-

 .ممنون بله-

 نباشی؟ رسمی میشه-

 نیستم رسمی من ولی-

 ..هستی چرا-

 ..بود ناراحت کمی صورتش ولی میزد برق چشماش...کردم نگاهش

 نمیزنم حرف رسمی دیگه باشه-

 شد باز خنده به لبش

 میخواستم همینو.خوبه-

 نگاهم خاصی حالت با همه چرا..نباشم جریان در من و باشه خبرایی نکنه..میرفت رژه ذهنم توی نرگس حرف

 خاصیه؟ جور یه رفتاراشون همه چرا پس دانشگاهه توی قبولیم برای مهمونی میکنن؟این

 :گفت بلند صدای با شهروز که بودم درگیر خودم افکار با

 هرچند..هست دانشگاه توی رها قبولی برای مهمونی این میدونین که همونطور..آوردین تشریف که همگی از ممنون-

 نکرد قبول خودش که بگیرم تری مفصل جشن میخواستم
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 :داد ادامه..کرد نگاهم قدردانی با جورایی یه و

 بیاد خوشش امیدوارم که گرفتیم درنظر براش کادو یه پدرم و من مناسبت همین به-

 ..بودم گیج گیجه...گفتن تبریک بهم دوباره همه و اومد ها زدن دست صدای

 سمتم به گرفت و دراورد سویچ یه و کرد کتش جیب توی دست شهروز

 بیاد خوشت امیدوارم-

 ورهمینط و دادم قورت دهنمو بود؟آب گرفته ماشین برام شهروز یعنی..بودم شده غافلگیر خیلی..کردم نگاه بهش مات

 دستم کف گذاشت رو سویچ و جلو آورد دستمو خودش و خندید..زدم زل بهش

 ببینی؟ کادوتو بری نمیخوای-

 طرفم اومدن و شدن بلند نرگس و سارا

 شو دختر؟بلند برده ماتت چرا..دیگه پاشو رها-

 با یمرسید پارکینگ به وقتی...افتادن راه دنبالمون هم مهمونا تمامی...افتادم راه شهروز دنبال حرفی بدون و شدم بلند

 کجا از شهروز ولی باشم داشته ماشینی همچین داشتم آرزو همیشه...دراودمد حدقه از چشمام مشکی 716 یه دیدن

 میدونست؟

 اومد؟ خوشت-

 :گفتم و کردم بهش نگاهی..اومدم خودم به حرفش با

 دارم؟ دوست 716 من میدونستی کجا از تو ولی..محشره-

 :گفت و زد مهربونی ی خنده

 ..رازه یه این-

 کاری چه من میگم خودم پیش وقتا گاهی...بودن کرده تمام حقم در رو محبت پدرش و شهروز..شد اشک از پر چشمام

 ..داره لطف بهم قدر این خدا چرا..داده قرار راهم سر رو اینا خدا که کردم

 بگم چی نمیدونم واقعا...ممنون-

 میکنم خواهش-

 به ههم و کردم تشکر همشون از..گفتن تبریک بهم هم مهمونا تک تک...بوسیدم دستشو و کردم تشکر شهریارم اقا از

 ...خونه توی رفتن نرگس و سارا جز
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 ..قشنگه چقدر رها وای-

 ..اره-

 :گفت و کرد نزدیک بهم خودشو سارا دفعه این

 رها؟-

 جونم-

 اقاست خیلی...بدون رو شهروز این قدر-

 مدیونشم عمرم اخر تا-

 :گفت شوخی به

 شهروز این خطرناکه خیلی..باش خودت مواظب امشب-

 بازوش توی زدم یکی

 ...کوفت-

 گرفت دستمو اومد نرگس

 ها بگیری یاد رانندگی کم کم باید دیگه-

 بده کیفی چه وای..بدم ویراژ اتوبان توی..کن فکر..اره-

 نیست خبری تنها تنها...میام باهات منم رفتی هرجا..بگم االن از..هوی-

 روش اینم..بهم چسبیدی کنه مثل همیشه که تو-

 ...بخواد دلت هم خیلی-

 تو بریم..نکنید دعوا بابا بسه-

 ...زدم حرف باهاشون کلی و نشستم مهسا و مبینا پیش دفعه این و تو رفتیم خنده و شوخی با خالصه

 :گفت اهسته و پیشم اومد مبینا خداحافظی موقع

 رها بدون قدرشو..خوبیه مرد خیلی شهروز اقا این-

 ..حتما بله-

 مدیونشیم ما..کرده خوبی شهرام و من حق در خیلی-
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 کرده؟ چیکار مگه-

 شهروزه اقا بخاطر شهرامم با االن من اگه بدن اینو ولی...بگه بهت خودش بزار-

 ...آوردم نمی در سر اصال..مبینا های حرفا از اینم نرگس و سارا حرفای از اون..بودن شده عجیب جورایی یه همه امروز

 سالن تو اومدم و شدم اماده رفتم زودی...خونه برسونیم رو سارا,شهروز و من شد قرار و رفتن همه خالصه

 بریم ام آماده من-

 :گفت خجالت با سارا

 جوری یه میرفتم خودم..میشه زحمتتون-

 نیست زحمتی..بفرمایید..حرفیه چه این میکنم خواهش-

 هدوبار کرد تشکر کلی اونم و رسوندیم رو سارا اینکه از بعد...شدیم ماشین سوار رفتیم هم با و زدم بهش چشمکی

 :زد صدام شهروز که بودیم راه های نیمه...کردیم حرکت

 رها؟-

 طرفش به برگشتم لبخند با

 بله-

 بزنیم؟ حرف جایی یه بریم میشه-

 شب؟ موقع االن؟این-

 داری؟ میشه؟حوصله..االن همین اره-

 میزد موج چشماش از کالفگی

 ..بدم خبر خانم اکرم به قبلش بزار ولی..بریم باشه..مـــم-

 خط تپش که کسی با و انداخت بهم نگاهی نیم..شد شماره گرفتن مشغول و برداشت گوشیشو بده جوابمو اینکه بدون

 :کرد صحبت به شروع شهریاره اقا زدم حدس و بود

 خداحافظ فعال پس..باشه باشه..بزنیم حرف میخوایم..میایم دیرتر یکم ما نه..رسوندیمش اره..سالم-

 بود؟ کی-

 شد؟ راحت خیالت..ازاین اینم..بابا-
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 ..اره-

 ....کرد عوض مسیرو و داد دور رو فرمون و کشید عمیقی نفس

 زد زل رو به رو به و کرد باز کمربندشو...داشت نگه کور و سوت و خلوت جای یه اینکه تا گذشت مدتی

 اومده اش چهره به اخم هم کمی و بود خودش توی..کردم نگاه رخش نیم به و کردم باز کمربندمو ازش تبعیت به منم

 بود

 بگی؟ میخواستی چی..میشنوم خب-

 .کرد نگاه صورتم به و برگشت

 باشه؟.بگی نظرتو بعد بشنوی حرفامو اول میخوام-

 بگم؟ چیزی یه قبلش میشه ولی باشه-

 کرد نگاهم مهربون

 خانم بگو چیز تا ده شما-

 ..ماشین برای ممنون-

 :گفتم اخم چاشنی کمی با ولی گرفت خندم منم..کرد پر ماشینو فضای ی همه صداش که...خندید بلند

 بود؟ دار خنده حرفم کجای-

 بودی شده مظلوم خیلی اخه..حاال بگی میخوای چی گفتم-

 همین؟ایش-

 تر اهسته بار این اما خندید دوباره

 ..رانندگی کالس بفرستمت کم کم باید بعدشم...نبود چیزی که این تازه..میکنم خواهش-

 :گفتم و هم به کوبیدم دستامو ذوق با

 بیابون؟ و دشت به بزنم فرمون پشت بشینم روز یه من میشه یعنی وای-

 ...داشت هم ای قافیه چه-

 ..خندید دوباره

 ..دیگه اینیم ما-
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 میکنم کمکت نشه؟خودمم چرا اره-

 مرسی-

 بزنم؟ حرفامو میشه حاال خب..میکنم خواهش-

 بفرمایید.منتظرم من بله بله-

 :کرد شروع و شد خیره رو به رو به دوباره

 ای دنده یک و لوس دختر نظرم به دیدمت قبلیت ی خونه توی که موقعی همون از درست...نمیومد خوشم ازت اوایل-

 ...اومدی

 اما گیرمب حالتو حسابی بودم کشیده میترسی؟نقشه گفتی زدی زنگ که یادته رو شب اون...کنم اذیتت داشتم دوست

 و خودم ی خونه اوردمت وقتی خالصه....سوخت برات دلم نگم دروغ...شدم پشیمون ترسیدی چقدر دیدم اومدم وقتی

 ..هستی و...بودی آرومی دختر شیطونت چشماش عکس بر..اومد خوشم ازت دیدم رفتارتو

 ..کرد نگاهم

 قتو هیچ من ولی زیاده سنیمون اختالف که درسته...باشم راحت باهات میتونم کردم حس اینکه تا گذشت و گذشت-

 نفر هی با قدر این روز اون تا..شدم اروم خیلی...شدم سبک گفتی هم تو و گفتم برات زندگیم از وقتی...نکردم حس اینو

 کشش نوع یه..داشتی فرق تو اما..نمیکنم دل و درد زیاد کسی با..توداریم ادم کال من..رها میدونی..بودم نزده حرف

 ..ای دیگه چیز یه تو ولی هستن بد بقیه نمیگم.داری فرق اطرافم دخترای تموم با تو...داشتم بهت نسبت خاصی

 ...گرفت ازم نگاهشو که بود اینجا

 مثل..شدم داغون چقدر نمیدونی رفتی خونه از وقتی...دارم دوستت..اره..دارم دوستت من ولی نه یا فهمیدی نمیدونم-

 قبل تا اخه...شد خوشحال اونم و دارم دوستت گفتم بهش..پدره بالخره...فهمید بابا...چرخیدم می خودم دور ها دیوونه

 خودم تو همش..نمیزدم حرف کس هیچ با..بودم شده سنگ از...میبینی که نبودم شهروزی این من بیای اینکه از

 ...بیاره در حالت این از منو شده پیدا یکی بالخره که بود خوشحال بابا..بودم

 تو با اگه مطمئنم اما...آورد سرم رو ها بال این روزگار..میدونم خودم..سردم و دنده یک و باز لج و خشک خیلی من

 ...میدم قول..میشم همیشگی شهروز همون دوباره باشم

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 ....بگم چطور نمیدونم...ولی...ولی رها بیارم درد سرتو نمیخوام

 ..طوالنی و عمیق..کرد نگاهم
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 رها؟ باشم زندگیت شریک میدی اجازه-

 دمفهمی می حاال..میشدم خودم به نسبت اطرافیان های نگاه متوجه حاال...میگفتن درست سارا و نرگس..موند باز دهنم

 بهم بالخره دارم دوستش هاست مدت که کسی..باشه کرده اعتراف شهروز نمیشد باورم..چیه حرفا اون از منظورشون

 بود معلوم کارهاش و رفتار از هرچند..داره دوستم گفت

 وردآ دستشو...ترسید زدم زل بهش فقط و نمیزنم حرفی دید که شهروز...بود درگیر ذهنم...بگم چی باید دونستم نمی

 صورتم به زد اروم و جلو

 رها؟.بزن حرفی رها؟یه-

 باالتر رفت معمول حد از صداش..کردم می نگاهش داشتم همینطور..ندادم جوابشو اما

 خوبی؟..بده جواب..توام با رها-

 :گفت و کشید عمیقی نفس...خوبم یعنی که دادم تکان اروم سرمو و اومدم خودم به

 اوفف..دختر کردی جونم نصف که تو-

 گفتی؟ چی...تو..تو-

 بشم؟ زندگیت شریک میزاری گفتم-

 گفتی؟ چی قبلش نه-

 دارم دوستت گفتم-

 گرفت اش خنده دوباره دید حالتمو این تا شهروز..پایین انداختم سرمو و گرفتم دندون به لبمو ی گوشه

 خندوندی منو خیلی امشب..دختر نکشتت خدا وای-

 از دمبو خوشحال..کردن می آب دلم توی قند کیلو کیلو..کردم سکوت اما..دارم دوستت منم بگم و بزنم داد میخواستم

 ...زد بهم دلشو حرف شهروز اینکه

 بدی؟ جوابمو نمیخوای-

 باال گفتم سرمو و کردم جدی قیافمو..کنم اذیتش یکم داشتم دوست...بود مظلومانه خیلی صداش لحن

 میدم جوابتونو بعد بکنم فکرامو باید من-

 ام نقشه اجرای توی نبودم موفق زیاد کنم فکر...کرد نگاهم عمیق لبخند یه با بعد و تعجب با اولش شهروز

 ...نیست حرفی..باشه-
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 ممنون-

 خانم؟ باشه ای دیگه امر.چشم..میکنم صبر پیشه عاشق من ولی میگه چیزو همه داره چشمات که هرچند-

 نیست عرضی..ممنون-

 بپرسم؟ سوال یه میشه فقط-

 بفرمایید-

 باشم؟ امیدوار میتونم-

 نبینه خندمو تا برگردوندم سرمو...بود شده مظلوم خیلی اش قیافه...گرفت خندم

 شده دیر خیلی که بریم هم حاال..بدم جوابتونو نمیتونم-

 بگی شما هرچی..چشم بله-

 .....افتاد راه خونه طرف به و کرد روشن ماشینو خنده با و

 :کرد صدام و برگشت لحظه یه داشت نگه ماشینو و خونه رسیدیم وقتی

 رها؟-

 :گفتم بودم خودم حال توی و داشتم ذوق بس از

 جانم-

 حد رد یعنی..میکنه نگاهم اشتیاق با داره دیدم..زدم زل بهش و دهنم جلوی گرفتم دستمو..گفتم چی فهمیدم تازه بعد

 :گفتم جدیت کمی با و کردم صاف گلومو..فهمید چیزو همه کنم فکر..پایین انداختم سرمو و کشیدم خجالت مرگ

 بله-

 ...میکنیم نام ثبت دانشگاهت میریم هم با بگم میخواستم-

 باشه-

 دنبالش بریم بده خبر هم نرگس به خواستی اگه-

 بره پدرش با میخواد اون کنم فکر ولی..باشه-

 بگو بهش تو ولی-

 باشه-
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 ...شم پیاده گفت اروم و فهمید حالمو اونم..نکردم نگاه صورتش به اصال فاصله این توی..بود آمیز شیطنت کامال صداش

 با مه..کرد غافلگیرم شهروز امشب بگم میتونم جرات به...پنجره کنار رفتم لباسام تعویض از بعد و شدم اتاقم وارد

 ...حرفاش با هم دادنش کادو

 عاشقش بیشتر..خواستمش می بیشتر..شد برعکس ولی بشم متنفر ازش کردم می فکر شب اون و ماجرا اون از بعد

 میشم؟ خوشبخت شهروز با من چیه؟یعنی حکمتت خدایا...شدم

 شهروز..برگرده ورق و بدم رو مثبت جواب من اینکه از..آینده از ترسیدم می...گرفت وجودمو ی همه ترس دفعه یه

 ..بشه عوض

 ...کنه تغییر محاله..میکنه ثابت بهم خودشو داره وقته خیلی..نیست ادمی همچین شهروز..نه نه

 لبخندی کرد می خواستگاری ازم داشت که ای لحظه یادآوری با...گذشتن فکرم از ای لحظه برای فقط فکرا این

 ...بودمش ندیده مظلوم اینطوری وقت هیچ حاال تا...نمیره یادم از قیافش اون و موقع اون تصویر وقت هیچ...زدم

************* 

 :گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی شدیم ماشین سوار شهروز با و شد تموم نامم ثبت اینکه از بعد

 شد راحت خیالم دیگه وای-

 نه؟ بشه شروع کالسا داری دوست خیلی-

 دارم ذوق خیلی..اره-

 ..کرد روشن ماشینو و خندید

 بخوریم؟ چیزی یه بریم موافقی-

 ها میخوام بستنی بگم االن از..اره-

 خانم شیکمو چشم-

 عالف میگفتم بدجنسی کمال در منم..میدی جوابمو کی پس میگفت بهم آورد می پیش فرصتی هروقت,شب اون از بعد

 ...نمیزد جیک و میکنم اذیتش دارم دونست می..میکنم فکر دارم

 ..مثبته جوابت معلومه چشمات از میگفت خانمم اکرم...کرد می صدا عروسم یا دخترم منو مدام شهریار اقا

 کردم حس اولش فهمید شهروزو پیشنهاد وقتی که بود سعید وسط این و داشتن لطف بهم جورایی یه همه خالصه

 براش دلم بگم راستشو...کنم حساب کمکش روی همیشه گفت و کرد خوشبختی آرزوی برام بعد ولی شد ناراحت

 ...کنم پیدا براش خوب دختر یه دادم قول خودم به و سوخت
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 رفتیم و کرد انتخاب میزو ترین دنج...شدیم پیاده هم با و داشت نگه شیک شاپ کافی یه جلوی ماشینو شهروز

 ...نشستیم

 ...منم میخوری بستنی که تو خب-

 :گفت و کرد مکث کمی

 بستنی منم-

 میخوردی قهوه همیشه که تو-

 ..بخورم بستنی میخوام االن ولی اره-

 ام چونه زیر و کردم قالب دستمو,رفت گارسون و داد رو سفارشات وقتی..کرد صدا رو گارسون و بست رو منو

 دبع و دستم به اول فورا....کردم حس بود آزاد که دستم روی دستشو گرمی که بودم اطراف تماشای مشغول...گذاشتم

 ...کردم نگاه صورتش به

 نمیدی؟ جواب و میکنی اذیتم چرا پس..نیست منفی جوابت میدونم رها؟من-

 ...نگفتم چیزی و گرفتم دندون به لبمو ی گوشه...بود اون با حق

 سخته؟ دادن جواب قدر رها؟این-

 کشیدم پس آروم دستمو

 نه-

 چرا پس-

 شممی رو به رو ناراحتش ی قیافه با االن گفتم و باال گرفتم سرمو..شد ناراحت کردم فکر...شد ساکت و خورد حرفشو

 ...عصبانیت از شده سرخ دیدم که

 شده؟ چی شهروز-

 رد..کرد نمی نگاه بهم دفعه؟اصال یه شد اینطوری چرا این..خدا یا...بود شده قرمز هم گوشاش..میخورد خونشو خون

 رومو...میخورد منو نگاهش با داشت بود خودم سال و همسن تقریبا که پسری یه...بله دیدم و کردم دنبال نگاهشو

 :گفتم و برگردوندم

 ندارم توجهی بهش که من...کن ولش شهروز-

 میام االن-
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 ...میفهمیدم داستانو دختر حس تازه و بودم خونده رو چیزی همچین رمانا این توی بار هزار...شد بلند و

 ترخدا شهروز-

 یم خدا خدا...بهتره سرجام بشینم دیدم ولی بشم مانعش برم خواستم..پسره پیش رفت و نکرد توجهی بهم اصال اما

 و کردم باز چشمامو..کرد صدام شهروز که کردم می دعا لبی زیر داشتم و بودم بسته چشمامو...نشه دعواشون کردم

 ایستاده کنارش پسره دیدم

 کنه خواهی معذرت ازت میخواد اقا این-

 ...داشت خونسردیش کردن حفظ در سعی ولی عصبانیه هنوزم بود مشخص

 شدم بلند

 هستن همسرتون ایشون دونستم نمی..میخوام معذرت من خانم-

 مخاطبم که همونطور و کردم نگاه بهش حرص با..افتاده کردن غلط به طرف چرا بگو پس..کلک شهروز جان؟همسر؟ای

 :گفتم بود پسره

 بفرمایید هم حاال..باشید داشته چشماتونو اختیار یکم بهتره هم شما...میکنم خواهش-

 ...خورده جا بود مشخص

 اجازه با..بله-

 ....نگرفت اروم شهروز بیرون بره در از که زمانی تا

 :گفتم بهش خطاب و کردم کوتاهی ی خنده

 شهروز کلکی خیلی-

 خانم؟ کردم کاری بد-

 بیچاره اون به برسه چه ترسیدم خیلی که من..کنه خیس خودشو بود مونده کم بیچاره ولی نه-

 ....میومد دستش کار حساب باید..بود حقش-

 هست یکی که بودم خوشحال خیلی ولی اون نه زدم حرفی من نه دیگه..اوردن رو سفارشات که بدم جوابشو خواستم

 ..برادری نه داشتم پدری نه که من..کنه حمایت ازم

 :گفت لبخند با..تو اومد بزنه در اینکه بدون خانم اکرم که میزدم حرف نرگس با داشتم

 نبود حواسم مادر ببخشید-
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 بفرمایید.میکنم خواهش-

 بهم زد زل خانم اکرم و تخت روی نشستیم هم با...کردم خداحافظی نرگس با

 مادر؟ خوبی-

 شده؟ چیزی..خوبم بله-

 بزنیم حرف یمن اومدم..عزیزم نه-

 میدم گوش من بفرمایید خب-

 کرد خودش زدن باد به شروع روسرسش ی لبه با..کرد باز کمی روسریشو

 بزنم کولرو گرمتونه اگه-

 خوبه مادر نه-

 :گفت بعد و کرد مکث کمی

 نمیدی؟ جواب بیچاره شهروز اقا این به چرا جان رها-

 جون اکرم میترسم راستش-

 مادر؟ چرا-

 خانم اکرم از بهتر کسی چه و کنم دل و درد نفر یه با داشتم دوست..پایین انداختم سرمو

 میترسم چیزا خیلی از-

 نمیکنم پر بیامرزو خدا اون خالی جای که هرچند.بدون مادرت مثل منم..دخترم بزن حرف باهام-

 بودم کرده دق االن تا نبودین شما اگه..نزنید حرفو این-

 میترسی چی از ببینم بگو حاال.بگیر گاز زبونتو.دخترم خدانکنه-

 :کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس...پاهاش روی گذاشتم سرمو اروم و کردم بهش نگاه یه

 گهدی..بشه عوض شهروز اینکه..میترسم آینده از...میده نشون داره که نباشه اونی شهروز اینکه از..میترسم راستش-

 و مادر زود خیلی من..جون اکرم میدونی..رفتارش هم اخالقش هم..بشه عوض یهو...باشه نداشته دوستم..نخواد منو

 ...گذاشتن تنهام که داشتم احتیاج بهشون هنوز..دادم ازدست پدرمو

 ..میترسم بازم ولی نمیزاره تنهام میدونم و دارم اعتماد شهروز به...ندارم رو کسی هیچ شما جز به حاضر حال در من
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 ...سپردم خوب حس این به خودمو و بستم چشمامو..کرد می نوازش موهامو داشت خانم اکرم

 چیز همه به اوقات گاهی..بود جدی و خشک خیلی..میبینی االن که نبود اینی شهروز اقا,خونه این توی اومدم وقتی-

 شهروز اقا...کرده فرق چیز همه اومدی تو وقتی از اما..ریخت می بهم رو وسایل.میزد داد اوقات گاهی..گرفت می ایراد

 ...گیره نمی ایراد دیگه.شده تر آروم

 مثل رفتی که زمانی نداشت اگه..داره دوستت واقعا اون..داره توجه بهت چقدر که میبینی...شده تر اخالق خوش حتی

 االن نمیدونم میگفت..اورد می رو تو اسم میرفت راه..رها نمیشه باورت..چرخید نمی خودش دور ها دیوونه

 ..اومده سرش بالیی خورده؟نکنه غذا..میکنه کار چی..کجاست

 خودشو حرف...نداشت ای فایده میزدن حرف باهاش پدرش و رحیم هرچقدر..بود شده کنده سر مرغ مثل خالصه

 مین محبت بهت..نمیگرفت جشن برات..نبودی اینجا االن تو نداشت بهت احساسی اگه اون..باشه یادت جان رها...میزد

 ..کرد

 نگرانیم باعث قلبم ته چیزی یه بازم اما..داشتم قبول حرفاشو...داد قلب قوت بهم جورایی یه حرفاش با اکرم

 بوسیدم صورتشو و کردم بلند پاهاش روی از سرمو نکنم نگران این از بیشتر خانمو اکرم اینکه برای اما...میشد

 شد راحت خیالم..ممنون-

 میدی؟ جوابشو کی ببینم بگو حاال..خداروشکر-

 فردا-

 ایشاال؟ مثبته-

 بوسید پیشونیمو و فهمید چیزو همه خودش..پایین انداختم سرمو و زدم خجالت روی از لبخندی

 میشی خوشبخت ایشاال..مادر مبارکه-

 مرسی-

 ...بیرون رفت و شد بلند و

 و شدم بلند...کردم پاک اشکامو,زدم حرف مادرم و پدر با سیر دل یه اینکه از بعد و کردم پاک دستمال با اشکامو

 کرده اخم..رومه به رو شهروز دیدم و باال گرفتم سرمو..کردم برخورد سخت جسم یه به بود پایین سرم که همینطور

 ...بود ایستاده سینه به دست و بود

 سالم-

 اینجا اومدی تنهایی که بازم.سالم-
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 راستش..خب-

 باشه؟..اینجا بیای تنهایی ندارم دوست-

 بود دلسوزانه کامال لحنش

 چشم-

 کرد فاتحه خوندن به شروع و نشست مادرم و پدر قبر سنگ کنار و رفت بزنه حرفی اینکه بدون و شد باز اخماش

 نمی هم میکشیدم خجالت هم ولی بدم خواستگاریشو جواب میخواستم...بودیم ماشین توی که میشد ای دقیقه ده

 :گفتم و دریا به زدم دلمو بالخره....بگم چطوری دونستم

 مثبته جوابم من شهروز-

 :گفت و طرفم به برگشت تعجب با...کرد ترمز یهو که بودیم اتوبان وسط

 گفتی؟ چی-

 مثبته جوابم گفتم-

 چیزی یه میشد رد هرکسی و میومد ها ماشین ممتد بوق صدای..پایین انداختم سرمو و گرفتم دندون به لبمو و

 ...کرد پارک اتوبان کنار ماشینو بعد و موند خیره بهم ای ثانیه اونا به توجه بی شهروز..میگفت

 ..نمیشه باورم اصال وای..نمیشه باورم..رها-

 و ردک باز هم از دستاشو و گرفت فاصله یکم که دیدمش..شد پیاده ماشین از...کردم نگاه چشماش به و نگفتم چیزی

 :زد داد

 خدااا عاشقتم..رسیدم آرزوم به بالخره..خداااا-

 دیوونه-

 :گفتم بلند صدای با و ایستادم سرش پشت...شدم پیاده ماشین از و کردم ای خنده

 چیه؟زشته کارا این شهروز-

 :گفت میخندید داشت که طور همین و برگشت

 ..میشی من مال بالخره رها وای..نیست زشت اصال نه-

 زد زل چشمام توی و تر نزدیک اومد و
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 عزیزم کنم خوشبختت میدم قول قسم ساعت همین به-

 زیاده خواستن از دونستم می و بود زده حلقه هردومون چشمای توی اشک...انداخته گل لپام بودم مطمئن

 میکنن نگاهمون دارن همه..بریم بیا حاال..میدونم-

 دارم کار کلی که بریم..بریم-

 ...زد حرف آینده از بند یه خونه به رسیدن تا شهروز و..شدیم سوار هم با و گرفت دستمو

 تا اینکه به..کردم می فکر شهروز و خودم به داشتم..بودم کرده بغل زانوهامو و بودم نشسته تختم روی..بود شده شب

 :گفت بهم شهریار اقا,شدن مطلع تصمیمم از همه و خونه اومدیم اینکه از بعد...بودمش ندیده خوشحال قدر این حاال

 ..نداری برام شهروز با فرقی هیچ و دارم دوستت چقدر میدونه خدا..میشی عروسم تو که خوشحالم خیلی-

 ...کردن می آب قند کیلو کیلو دلم توی که بود اونجا و

 و انداختم سرم روی بود افتاده هام شونه روی که شالمو..اومدم خودم به خورد در به که ای آهسته ی تقه صدای با

 :گفت لب روی لبخندی با..بود شهروز میزدم که حدسی طبق..کردم باز درو رفتم

 تو؟ بیام میتونم-

 :گفتم و کنار رفتم در جلوی از

 بفرمایید-

 ...پنجره پیش بریم کرد اشاره دستش با و کرد بهم نگاه یه...بستم درو و تو اومد

 کرد می نگاه بهم همیشه از تر مشتاق اون و بودیم ایستاده هم روی به رو

 نبودی؟ که خواب-

 :گفتم شیطنت با

 نچ-

 بدم بهت چیزی یه میخوام راستش...مـــم-

 بده خب-

 بگم چیزی یه میخوام قبلش ولی-

 بگو خب-
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 هنوز تو..بگیرم ازت رو ای دیگه های انتخاب فرصت نمیخوام ولی داریم دوست همدیگرو ما که درسته ببین رها-

 ...میترسم من داری وقت خیلی

 دوخته چشم بهم منتظر..بده ادامه نمیخوام دیگه فهمید شهروز..دادم تکان منفی عالمت به سرمو و بستم چشمامو

 بود

 ..باشی نگران نیست الزم..کردم انتخابمم,ضمن در و کردم فکرامو ی همه من شهروز-

 :کردم اضافه شیطنت با و

 :گفتم..دارم دوستت نگفتم که من..بعدشم-

 ..کردم خم راست طرف به سرمو و

 ..بهم زد زل و شد باز اخماش

 میگی که بالخره..شیطون ای-

 نچ-

 ..طرفم به گرفت و اورد در کوچیک ی جعبه یه جیبش توی از

 کنم؟ بازش خودم-

 اوهوم-

 :گفتم و دهنم روی گذاشتم دستامو دوتا..اورد وجد به منو نگینش برق که بود جعبه درون زیبا ی حلقه یه

 .قشنگه خیلی شهروز وای-

 نیاد خوشت جدی؟میترسیدم-

 قشنگه خیلی اتفاقا نه-

 کنم؟ دستت میدی اجازه پس-

 باال برد دستمو بعد...انگشتم توی گذاشت رو حلقه ارومی به شهروز و جلو بردم رو چپم دست بزنم حرفی اینکه بدون

 بهش زد ارومی و نرم ی بوسه و

 خیلی..رها خوشحالم خیلی-

 همینطور منم-
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 :گفت و کرد باز هم از دستاشو

 هست؟ اجازه-

 چی؟ نه بگم اگه-

 نگو نه بهم..دیگه نه-

 نتونستم...میکشید پی در پی و عمیق های نفس و گرفت سفت منو اونم..بغلش توی انداختم خودمو و خندیدم و

 :گفتم و کنم کنترل خودمو

 شهروز دارم دوستت خیلی-

 ..بگیریم فاصله همین توی رو وعروسی عقد بود کرده پیشنهاد شهروز,میشد شروع دیگه ی هفته از کالسام چون

 نرگس و اسار که بگم اینم...بشی غافلگیر میخوام میگفت..ببینم خودمو نمیذاشت و بودم نشسته آرایشگر دست زیر

 ...میزاشتن سرم به سر کلی و بودن باهام هم

 بیاره؟ لباسو میخواد کی شهروز پس رها وای-

 زده؟ زنگ بهم ببین..نمیدونم-

 پیشم اومد سارا رفت نرگس وقتی

 شکلیه؟ چه لباست نظرت به رها میگم-

 نباشه باز زیاد خداکنه فقط..نمیدونم-

 نمیگیره لباسی همچین میشناسم من که شهروزی-

 خداکنه-

 بگیرم ازش لباسو میرم..پایینه شهروز رها-

 ..رفت و گفت اینو نرگس

 ها منه تره هول این-

 خندیدن حرفم به آرایشگر و سارا

 گسن اش سینه روی,بود دکلته..بردارم چشم ازش نمیومد دلم که بود قشنگ قدر این بود گرفته شهروز که لباسی

 ...خیلی نه ولی..میشد پفی پایین به کمر از و بود شده کار دوزی
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 میاد بهت خیلی..مبارکه..شدی محشر رها وای-

 امشب کنه خیر به خدا..شهروز بیچاره..میاد بهت خیلی عزیزم اره-

 ببینم ها ساعت از بعد خودمو تا آینه جلوی رفتم و کردم تشکر هردوشون از و خندیدم

 ...میومد بهم خیلی ولی نبود غلیظ آرایشم درسته..باشم من این نمیشد باورم

 منتظره ساعته سه شهروز اقا که پایین بفرمایید شد تموم کردن نگاه اگه خانم رها-

 رفتم سارا و نرگس کمک با و هام شونه روی گذاشتم رو بود لباس همراه که شنلی..اومدم خودم به سارا حرف با

 وسرش اونم و داد اطالع شهروز به رو اومدنم بردار فیلم...بود دستش هم گلی دسته و بود پایین سرش شهروز..پایین

 زدم مالیمی لبخند و شدم مشتاقش چشمای در غرق...باال گرفت

 :گفتن گوشم کنار همزمان نرگس و سارا...بهم زد زل و گرفت ماشین از رو اش تکه شهروز

 ..نیست ما جای دیگه اینجا-

 ...تاالر رفتن و شدن ماشین سوار و

 ..نمیداشت بر چشم ازم لحظه یه..کنارم اومد

 قلبم زیبای عروس تک شدی ناز خیلی-

 ..راهو همه این میره ؟؟کی..حرفا این و شهروز اوه اوه

 :گفتم و زدم زل چشماش توی عشق با

 سرورم ممنون-

 ....کنیم اجرا اونو اوامر شدیم مجبور و شد مانعش بردار فیلم که ببوسه منو خواست و

 کردن بدل و رد از بعد...شد برابر صد دلم توی مهرش شهروز و من شدن محرم و عقد ی خطبه شدن جاری از بعد

 :گفت گوشم کنار شهروز,بقیه و میگفتم پدر بهش دیگه االن که شهریار اقا ی شرمنده کلی که,کادوها

 کنیم فرار اینجا از هم با االن همین دارم دوستم-

 ..شهروز میزنی حرفا..وا-

 رها شدی من مال نمیشه باورم-

 بشه؟ باورت که کنم کاری یه میخوای-
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 زد زل چشمام توی بعد و بقیه به نگاه یه اول و شد منظورم متوجه کامال شهروز..کردم نگاه بهش شیطنت با و

 عزیزم میکنم امتحان خودم-

 ..بوسید منو نرم خیلی و جلوتر آورد صورتشو و

 :گفت عقب برد صورتشو وقتی

 شد باورم کامال حاال-

  بازوش توی زدم یکی

 ..لوس-

 ...موند تمام نیمه حرفامون شهروز همکارای از چندتا اومدن با و خندیدیم هردومون

 :گفت و شد خستگیم متوجه شهروز..ایستم به پا سر تونستم نمی خستگی از..بودن رفته ها مهمان ی همه تقریبا

 ..خانمم بریم بیا-

 برن هم بقیه تا بزار شهروز زشته-

 بریم بیا..ای خسته..نیست زشت اصال-

 کنم خداحافظی سارا و نرگس از کن صبر حداقعل-

 میکنم صداشون االن بزار..خب خیله-

 :گفت و بغلم توی انداخت خودشو نرگس,اومد هردوشون وقتی

 عزیزم بشی خوشبخت امیدوارم رها-

 ..گلم مرسی-

 :گفت ای طلبکارانه لحن با و شهروز به کرد رو شدیم جدا هم از وقتی

 طرفی من با وگرنه..شهروز اقا کنی اذیتش نبینم-

 ..چشم-

 بگم بهتون گفتم-

 کردین کاری خوب-

 کرد بغلم اروم خیلی..شد سارا نوبت دفعه این..گرفت خندم داشتم که بغضی میون
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 باش خودت مواظب..بشی خوشبخت..رها خوشحالم برات خیلی-

 عزیزم مرسی..باشه-

 راضاعت مقابل در و نداد امون دید حالمو این تا شهروز..بگیرم اشکامو ریزش جلوی نتونستم کردم که تالشی تمام با

 رماک بشم سوار خواستم که همین و ماشین کنار رفتیم هم با...تاالر ی محوطه توی رفتیم و گرفت دستمو بقیه های

 کرد صدام خانم

 مادر کن صبر رها رها-

 خانم؟ اکرم شده چی-

 ..مادر هیچی-

 شده؟ چی ببینم بگین..باشید اروم-

 ...مادر هیچی-

 :گفتم و زدم لبخندی...گرفت اغوشم در و

 ...نمیرم جایی که من..شم فداتون الهی-

 میشه تنگ برات دلم..مادر نیست خودم دست-

 خوبه؟ بزنم سر بهتون فردا میدم قول-

 عالیه-

 کشیده برامون وقته چند این که هایی زحمت بابت کرد تشکر ازش کلی شهروز...شد جدا ازم و

 قرار اخه..گرفته ای خونه چه شهروز و میریم کجا داریم دونستم نمی هنوز..بودیم ماشین توی که میشد ای دقیقه ده

 ..کنیم زندگی جدا خودمون برای بود

 اقا؟ بریم میخوایم کجا میگی بالخره-

 نمونده زیادی راه..خانمم میفهمی کن صبر-

 ..گذاشتی قال رو بقیه کردی بدی کار خیلی شهروز راستی-

 حرفیه؟..باشم تنها خانمم با میخواستم..بکنم کارو همین بودم کشیده نقشه اتفاقا..نچ-

 کرد نگاهم شیطنت با و برگشت و
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 لوس..ایش-

 ..دستگاه توی گذاشت و آورد در دی سی یه داشبورد توی از و خندید

 ..گلم خودته و خودمو مخصوص هم اهنگ این-

 هست؟ چی-

 میفهمی بده گوش-

 بود خودش و خودم وصف در...میگفت راست...کردم نگاه شهروز به شد پخش اهنگ وقتی

 نیست جا دلم تو تو از شدم پر نیست رویا دیگه تو با زندگی

 اشکامِ  ی همهِ  شوقِ  سر از

 

 همرام تویی که عزیزم خوشبختم خیلی

 نیست جا دلم تو تو از شدم پر نیست رویا دیگه تو با زندگی

 اشکامِ  ی همهِ  شوقِ  سر از

 همرام تویی که عزیزم خوشبختم خیلی

 نتونستم اما برم که میخواستم حسم و من به نزدیکی تو

 ماِ  عشقِ  بین هست فرقی یه

 دنیا اینِ  کلِ  عاشقایِ  تموم با

 فراموشت بشه هات غصه که میخوام آغوشتِ  گرم آروم چه

 تعبیر شده که.رویاست توِ  عشق

 تغییر بدم دنیارو تو واسه میخوام

 نیست جا دلم تو تو از شدم پر نیست رویا دیگه تو با زندگی

 اشکامِ  ی همهِ  شوقِ  سر از

 همرام تویی که عیزم خوشبختم خیلی

 نیست جا دلم تو تو از شدم پر نیست رویا دیگه تو با زندگی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر soratyrooz|  تو تا...  کشیدم سر نفس یک رمان سایت نگاه دانلود
 

268 

 اشکامِ  ی همهِ  شوقِ  سر از

 همرام تویی که عزیزم خوشبختم خیلی

 دنیا این تویه دلگیر نشم تا روزا این من به میگیری ساده

 چجشماتِ شب تو میخوابم تو با

 خوبیاتِ  موج میره منِ  سمت

 زندونه خونه لحظه هر تو بی میمونه غصه قلبم تو تو بی

 همدردی یه تو سختیهام تویه

 کردی عاشقم ممنونم تو از

 نیست جا دلم تو تو از شدم پر نیست رویا دیگه تو با زندگی

 اشکامِ  ی همهِ  شوقِ  سر از

 همرام تویی که عیزم خوشبختم خیلی

 نیست جا دلم تو تو از شدم پر نیست رویا دیگه تو با زندگی

 اشکامِ  ی همهِ  شوقِ  سر از

 همرام تویی که عزیزم خوشبختم خیلی

 

 قشنگه خیلی-

 ..عزیزم نداره رو شما قابل-

 واقعی طعم تا داد قرار راهم سر رو شهروز بود که زیادی مشکالت وجود با که کردم خداروشکر دل ته از که بود اونجا

 ...بچشم رو خوشبختی

 

 

 پایان
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