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 عمارت عشق
 یتعالباسمه 

 
 :دش خیره بهم داشت لب روی که لبخندی با و زد تخت روی غلتی ستایش

 یخیل نیما که نره یادت اما برمیای پسششش از میتونی بخوای اگه میدونم-
 همهم خیلی که چیزه و مقرراتیه دارهشبشدت مغروری سشختگیرهششخییت

 ششدهدراومششش کششششششارت یعنی وسواسیهشاین بخواد دلت تا که اینه بگم بهت
 !یشهم حساس هیستریک صورت به نباشه میلش باب که مسایلی استشرو

 :وگفت دوخت چشمام به دوباره رو نگرانش نگاه

 نم برای کنیشتو کار نیستیم راضی خانوادم ونه من نه که دونی می خودت-
 همششدیمشب وابسشته بهت بودی ما پیش که وقت چند این وتو عزیزی خیلی

 کردی پیدا کشه نشاراحتی وکوچکترین بشاشششی ودتخ مواظشب بشده قول
 چلغوز اون خدمتکار بره خوششگلم خواهر نمیده رضشا دلم بخدا...برگردی

 ولش خانوادشششم که یکدندس و غد اونقد...گندش اخالق اون با بشششه
 ...کردن

 :کشیدم دراز پهلو به و زدم پوزخندی

 حرف ازش داری جوری یه...نرفت؟ خانوادش با خودش گفتی کشه تو-
 دیو جنگ به برم و بشششم رد رسششتم خان هفت از خوام می انگار میزنی
 رزشا بکشیم شما ناناز عموی پسر از باید که سختی همه این حاال...سپید

 بیاد؟ گیرمون عمارت همین از ایی شاهزاده یه کار آخر که داره اینو
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 با دش باعث که کشید محکم لپمو و زد ای قهقهه بلندی صشدای با سشتایش
 نداشششت که رو سششتایش ولی کنم پشششیمون کارش از اونو سششاختگی اخمی

 ادامه بود شده آروم حاال که اش خنده به که همچنان...بود هم رو پر هیچیش
 :گفت و کرد بهم رو میداد

 پاش به بریز من عموی پسششر حال هر به...نداره نشششد خدا نهشکار که چرا-
 ...شد پیدا هم شما شاهزاده بین اون شاید داره زیاد

 قرارداده مخاطب رو خدا که درحالی و کرد آسمون به رو دسشتاشو سشتایش
 :گفت ای مسخره لحن با کرد می نگاه من به هم چشمی زیر و بود

 دسته ات دو دنیات های گوشه گوشه اون ش پایین این بموالش برم کرمت قربون-
 زحمتشدستت بی بمیره تن این...میدرخشن دارن چهارده شب ماه مث گل

 خاطر هم ما بابا بفهمیم بلکهم پایین بفرسشت رو ما ی ششاهزاده اون...طال
 ... داریم زیاد خواه

 که هایی خنده... وخندیدیم کردیم بحث هم با کلی موضششو  این سششر
 نگران هنوز دلم ته میچشیدمشاما جدیدم خانواده کنار در دوباره رو طعمشون

 ودمب کرده کار خونه یه توی خدمتکار بیورت هم قبال...ترسیدم ومی بودم
 شیمونپ کردن فکر وخانوادش بدمشستایش ادامه نتونستم مسائلی بخاطر اما

 که تیمیمم از وقتی پیش ششب چند ولی بدم ادامه خوام نمی ودیگه ششدم
 اینکه زا ولی شدن متعجب کلی کردم خبرشون با بود ای دیگه کار کردن پیدا

 رکا دنبال روزی چند...شدم خوشحال خیلی گذاششتن احترام تیشمیمم به
 رامب رو کار واین نداشتم من که بود چیزی وتحیشیالت سشابقه ولی گششتم
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 فتگ بهم کردن پا اون پاش این کلی از بعد سششتایش اینکه تا کرد می سششخت
 :میخواد وقت تمام مستخدم یه و کرده اخراج رو خدمتکارش عموش پسر

 مهسا؟-

 جونم-

 :مبد گوش حرفهاش به کرد وادار منو واین بود ناراحت ستایش صدای لحن

 مغرور و داشت فرق همه با اخالقش بچگی از خب ولی خوبیه پسشر نیما-
 یکنهم رفتار خوب من با البته نبود صمیمی کسی با هیچوقت...ششده بزرگ

 کالم هم من با راحت خیلی که بودم دختری تنها بگم تونم می وشششاید
 هک نشد دلیل این خب ولی موشول کوچول دعواهای کمی با البته میششدیم

 یه ازت که گفتم را اینا...باشششم باخبر واحسششاسششش درون واز بشششناسششمش
 باشم داشته خواهشی

 یرهخ ستایش لبهای به و کردم جمع شکمم تو پاهامو و نششسشتم تخت روی
 :وگفت داد قورت رو دهنش آب اونم...شدم

 یادز دختر دوست...نیست اینطور اصشال نه... فراریه دخترا از نیما نمیگم-
 احسشاسات...بششه که ندیدم من یعنی...نششده هیچکس پایبند ولی داششته

 نای که...داریم فرق پریسا وخواهرش من البته نیسشت مهم براش هیچکس
 امتحانت مطمئنم...بیای کنار اخالقش با خوام می ازت... جداست بحثش
 پسششر که اونم...میدونی خودت....و هسششتی جوونی دختر تو چون میکنه

 حرف سششرت پشششت کسششی ندارم دوسششت...پولدار وصششدالبته مشششهوریه
 صحبت تو درباره باهاش وقتی من باشی؟ خودت مواظب میدی قول...بزنه
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 هک میدونی...زیاده براش تو مسششئولیت گفت...کرد نمی قبول اصششال کردم
 کنی کار واسششش تو کرد قبول تا کردم خواهش کلی...چیشه؟؟؟ منظورم

 ....مهسا

 :گفتم و زدم ستایش به اطمینان سر از لبخندی

 اخالق میگی که درسشته.نمیاد پیش عزیزمشمشششکلی باششه راحت خیالت-
 بیام نارک باهاش نیستشمیتونم اولم بار که منم اما متفاوته بقیه با پسرعموت

 :گفت نگرانی لحن با بازم ستایش

 که دیدی ازش رفتاری یا حرفی وقت یه اگه...اگه مهسششا فقط امیدوارم-
 رارق بر فرارو دیده رفتارششو کی هر نگیر؛آخه دل به خدا رو تو کرد ناراحتت

 ...داده ترجیح

 :گفتم خنده با و گرفتم دستم تو دستشو

 ارفر اون نباش؛بپا هیچی ها؛نگران میزنی حرف مهسششا با داری اینکه مثل-
 ...نکنه

 :گفت و خندید هم ستایش

 حسابتونرسهش بهت دستم مگه بگم بهت گفت بابا میگیشراستی راست آره-
 شملهخو ستایش اونوقت نمیکنی قبول منو میکنم پیدا کار میرسشمشواسشت

 گرفتی؟ اونو طرف شما زد کار از حرف دوتا

 :خندیدم بلندی صدای با

 خوشمله؟ ستایش گفت که مطمئنی-
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 پدر خوشمله جای به خب ولی گفت رو جمله همین ششبیه خودم جان به-
 شخوشمل دختر جاش به...بسوزه بابام نمیاد دلم که منم...گذاشت سوخته

 نه؟ خوبه...میشم

 ...خانومی کشته منو استداللت-

 نزدیک بینیش به وچشماشو برد فرو دهنش به رو پاینش لب شدت با ستایش
 ...بخندم دل ته از شد باعث کارش همین که کرد

 چرا جونششت از دور ضششمن در...دختر لرزیشد اتشاقم بشخنشدی آب رو-
 ...میبرم سر من کنه ونابود نیست رو تو که کشته؟استداللی

 من.زد حلقه چشمام تو دیرینم یار اششک و ششد خششک لبهام رو خنده یهو
 همتوج که کنم؟سششتایش جبران رو خانواده این محبتای میتونسششتم چطور

 :گفت و فشرد دستمو بود شده ناراحتیم

 خیال؟ و فکر تو رفتی باز برم قربونت-

 :گفتم کرده بغض

 هچ من نبود معلوم نبودید شما هستم؛اگه خانوادت و تو مدیون دارم عمر تا-
 .داشتم ای آینده

 ودخ که پاکه دلت اینقدر تو بشیم؛بعدشم آشنا هم با ما که خواسشت خدا-
 نمیخواست واست بدی سرنوشت هم خدا

 :داد ادامه شوخی به انداختش میزی رو ساعت به نگاهی و خندید بعد

 من صبحه چنده؟چهار ساعت کردیشنگا معطلم کلی که برو پاشو حاالم-
 می نشششم وبیشدار ببره خوابم صششبح اگشه. میزنم فشک تو بشا دارم هنوز
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 برم دیر مقرراتیهشاگه چقدر بزرگ سششلحشششور جناب که میدونی...کشششمت
 ...شاخمه رو شدن اخراج شرکتش

 اما ودب حسابدار پدرش شرکت تو اینکه با میگفتشستایش خندیدمشراسشت
 همیگرفتشهمیش سخت بهش بیششتر کارمندا بقیه از حتی سشلحششور آقای

 رسد داشتم آرزو زمانی یه منم"پر اونم که پارتیم به بود خوش دلم"میگفت
 فیپو.زدم ناچار به قیدششو گرفت قرار راهم سششر که مششکالتی با اما بخونم

 به اشششارمو انگشششت همین برای بشششن دور ازم همیشششگی فکرهای تا کردم
 :گرفتم طرفش

 مونده؟ سوال یه فقط-

 ...کرد جک سوالی چه اینکه نشونه به سرشو و کشید کشداری خمیازه ستایش

 اس؟ کاره چه گرامت عموی پسر نگفتی-

 یشگاهنما این دارهشالبته ماشین نمایشگاه نیما...رفت یادم منم میگی راست-
 نمای...شدن لندن عازم که بعدشم و کرده پسرش اسم به که بوده پدرش مال
 کنسرت جا چند حاال تا...هست هم ای حرفیه آهنگساز ما ی شازده که بگم

 ...یمنیست بخیل که ما...کنه زیاد واسش خدا...بوده موفق کارشم تو...داشته

 هب همین برای بود کالمش توی عجیبی حرص کردمشیه نگاش تعجب با
 :آوردمش زبون

 کنی؟ می حسودی چرا حاال-
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 نیستشبهش حسودی اسمش حسودی؟این و میذاری؟من دهنم تو حرف-
 غدما از که نفر یه واسششه تنها موقعیت و قیافه و ثروت همه این حیف" میگن

 ...میگی دروغ بگو میگم دروغ"...افتاده فیل

 که توصیفات این به توجه با ولی ندیدمش که من...میگی درست تو باششه-
 !ببینمش نزدیک از کردم پیدا عالقه بشدت کردی ازش

 :گفت خوابوند می تخت روی منو کشیدن خمیازه همراه که درحالی ستایش

 ...خوش شب...میمیرم خستگی از دارم که بخواب حاال...وقتش به اونم-

 ...عروسک بخیر شب-

 دمشبهش خیره ستایش با مشترکم اتاق سقف به و بردم سشرم زیر رو دسشتم دو
 گیزند...ورفتارش اخالق برخوردششبه و نیما کردمشبه فکر فردا اتفاقات
 تمام اب امشب شد باعث نیما به فکرکردن نشستش لبم رو لبخندی...وکارش

 منفی افکار هجوم نبود الزم...باشه داششته فرق پیششم سشال چهار ششبهای
 ایدری ودر جدا دنیا این از شمنو بششینه دلم رو دوباره تنهاییم بغض با همراه

 شششده انگیز شششگفت معمایی برایم نیمشا حشاال...کنشه غرق کسششیم بی
یی با باید که خالی های خونه از پر جدولی...بود  شهاپرس تمام به پاسشخگو

 :گفتم آروم لب زیر...کرد حل اونو

 ...من ی نشده حل جدول میبینمت فردا-

 برای چیزی چه دنیا این تو"... من ی نشششده حل)"زدمش پوزخندی افکارم به
 (...باشی من برای تو که بود من

*** 
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 پیاده هم سششتایش.خورد صششورتم به بهاری خنک باد.شششدم پیاده ماششین از
 :تمگف ستایش به رو...کشیدم بیرون ماشین عقب صندوق از شدشچمدونمو

 فخال اگه البته بزن سر بهم کردی وقت عزیزمشاگه رسوندی منو که ممنون-
 !نباشه جانت پسرعمو قوانین

 به داشتم کردشمنم روشن رو وماششین ششد دادشسشوار تکون سشری سشتایش
 :کرد صدام که میرفتم سلحشور آقای خونه سمت

 مهسا؟-

 :گفت و اومد سمتم به شد پیاده ماشین از.برگشتم سمتش به

 نذاشتی؟ جا چیزی شما احیانا-

 :گفتم و انداختم کیفم به نگاهی

 ندارم چیزی دادیشدیگه که چمدونمم دستمه که نهشکیفم-

 :گفت و گرفت مقابلم کلیدی دسته ستایش

 کلید فتنشر قبل نیما بگیرش بیا...خونه تو بری میخواستی دیوار رو از نکنه-
 !داد بهم رو خونه

 :زدم پیشونیم به دستم کف با و خندیدم

 هب درمسافرت سلحشور آقای که بود شده فراموششم کل ببخششیدشبه...آخ-
 ...میبرن سر

 :دادم وادامه گرفتم ازش کلیدو

 نشو مزاحمم...دیگه برو-

 .مکرد فرار دستش از برسه بهم ستایش شده مشت دست اینکه از قبل و



wWw.Roman4u.iR  01 

 

 اعتراف باید باششم روراسشت خودم با بخوام اگه.ایسشتادم17پالک روبروی
 پسر هی با حاال تا اما بودم کرده کار خیلیها خونه تو من.میترسیدم که میکردم

 وزهن اما بود کرده تأیید رو اون ستایش که درسته.بودم نششده همخونه مجرد
 قفل توی رو کلید و کشششیشدم عمیقی نفس. داشششتم ترس کمی دلم تشه

 .دراومد آهم شدم که خونه وارد.چرخوندم

 می زندگی توش ما که اونی یعنی...قیر؟؟ یا است خونه اینجا من خدای-
 ...بوده؟قبر؟؟؟؟ چی کردیم

 وسششطش که دیدم مقابلم رو بزرگی خیلی بسششتمشحیا  آرومی به رو در
 دهش تزئین درختهای پراز وباغی میکرد جلوه رنگی سشفید دوطبقه عمارت

 این بین ویال رنگ سششفید سششاختمون... بود زده چمپره عمارت دور تا دور
 نم یعنی...بزرگه چقد اینجا من خدای...میکرد نوازش چشمامو سبز جنگل

 قدممو ناولی...دادم بیرون شدت با نفسمو...میکردم کار اینجا تنهایی به باید
 قلبم مهمون رو وحشت سشگ زوزه صشدای که برداششتم عمارت سشمت به

 صششدای اینبار...انداختم نگاهی اومد صششدا که سششمتی به ترس با...کرد
 دوبرابر ترسمو میششد کششیده حیا  گوششه های سشنگریزه رو که قدمهایی

 یک پای صششدای این پس نیسششت خانه تو کسششی بود گفته سششتایش...کرد
 فرو لرزشششی بشا بود کرده جشاخوش زبونم زیر کشه دهشنشمو آب...بشود؟

 یشدمشصدا خیره شده سنگریزه جاده وبه بودم وگوش چشم سرتاپا...خوردم
 وتاهک قد و خمیده مردی باغ درختای بین از که میشد نزدیکتر لحظه هر سگ

 اهرظ ش گرفته دسشتش تو رو ای قهوه بزرگ سششگ افسشار که سشیاه لباسشی با
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 نگاش...شد خیره چشمام وتو شایسشتاد بود ششده من متوجه تازه مرد...ششد
 هب برخوردم با که رفتم عقب به قدمی. لرزوند رو وجودم که بود سرد اونقدر

 ...کرد بلند هم رو سگ وحشتناک صدای حیا  در

 به رو خودم حیا  در از تا برگشششتم سششرعت وبه ندونسششتم جایز رو موندن
 :قرارداد مخاطب منو مرد صدای که بندازم بیرون

 باشیدشدرسته؟ جدید خدمتکار شماباید خانم-

 ور وجودم تمام برگردمشترس تونستم شدشنمی خشک حیا  در روی دسشتم
 رو میممتی میومد سشمتم به که هایی قدم ششنیدن به توجه با بودو گرفته فرا

 :زد فریاد تقریبا مرد که کردم باز رو ودر گرفتم جدی

 هستید؟ جدید خدمتکار شما گفتم...کنید صبر خانم-

 :گفتم میومد چاه ته از که صدایی با و برگشتم

 ...بعله..بع...ب-

 :داشت فاصله من با قدم شش مرد

 ور حیا  در میشششه...میاین شششما که بود گفته آقا...درسششته؟ خانم فریماه-
 ببندید؟

 ممحک چشششمامو اما بودم کرده گیر رفتن و موندن شششدمشبین خیره دسششتم به
 :برگشتم و بستم رو در قدرت با و گذاشتم هم روی

 ...سالم...س-

 واین گذروند نظر از رو پام وسششرتا داد تکون سشالم نشششونه به رو سشرش مرد
 پشتش و داششت کوتاهی قد...بگذرونم نظر از رو اون منم تا ششد فرصشتی
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 هت....باشششه داشششته باالیی سششن خورد نمی اش قیافه به اما بود خمیده کمی
 و صششورت...بود هماهنگ وابروهایش موها با که داشششت سششیاهی ریش

 ابروهاش به ای گره...مینداخت وحشت به را آدم وسردش روح بی چشمای
 :وگفت انداخت

 برو...کنی صششدام آقا علی میتونی...عمارت نگهبشان هسششتم علی من-
 ...کنم راهنماییت تا میام دیگه دقیقه چند منم...داخل

 آب ترس بودشبا ایسششتاده حاال که انداختم سششگ به بعد عمارت به نگاهی
 سششگ سششمت به رو سششرش که کردم نگاه آقا علی وبه دادم قورت رو دهنم

 :زد وداد برگرداند

 ...پسر یاال...باغ تو برو وولف-

 شیدمک آسودگی روی از رفتشنفسی باغ انتهای سمت به و کرد پارسی سگ
 حبس رو ام ششده رها نیمه زدشنفس زل چششمام تو ودوباره برگششت مرد که

 :انداختم زیر به وسرمو کردم

 به باید وولف...نترس دیگه...بیام منم تا داخشل برو ایسششتشادی؟ چرا--
 من تا خب ولی نجوششید دیگه خدمتکارای با کنهشگرچه عادت حضشورتون

 ...نداره شما به کاری هستم

 شششد باعث که افتاد جونم به دوباره تردید اما بردارم چمدونمو تا شششدم خم
 اشهب سشاختمان تو ای دیگه کس اگر...کنم نگاه عمارت وبه بایسشتم دوباره
 :خووند ذهنمو آقا علی انگار...چی؟

 ...هستیم اینجا شما و من فقط...نیست داخل کسی-
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 که شدم رهخی بهش مظلوم نگاهی با بترسم بیشتر تا بود کافی حرفش همین
 :کشید گردنش پشت روی دستشو و داد بیرون کالفگی با نفسشو

 من هب لطفا...نیستم شکستن نمکدون اهل منم هستید آقا آشنای شما خانم-
 بندممی رو وولف منم بشید آشنا محیط با شما تا...داخل برید...کنید اعتماد

 ...نشه مزاحمتون که

 :داد ادامه خواهش از پر نگاه با خورم نمی تکون جام از هنوز که دید وقتی

 ...بفرمایید...خانم میکنم خواهش-

 از تند قدمهایی با و گرفتم دسشت به وچمدونو اومدم خودم به حرفش این با
 آقا علی مببین تا وبرگشتم ایستادم عمارت های پله نزدیک...گذشتم کنارش

 ور قدمم اولین راحت خیال با نبود ازش خبری اما...نه یا ایستاده اونجا هنوز
 ورودی که بزرگی چوبی در سششمت به آرومی به و گذاشششتم ها پله روی

 واردو فشاردادم پایین به رو در طالیی دستگیره.کردم حرکت بود سشاختمون
 ...شدم عمارت

 خواب توی فقط زیبایی این به ای انداختمشخونه باال بهت با ابروهشامو
 رگبز کشورهای توی فقط هایی خونه چنین کردم می فکر همیشه...میدیدم

 نگاهی اطرافمو...بود ومدرن شششیک واقعا اینجا اما داره وجود خشارجی
 مانندی طاق دیوار انتهای که بلندی چوبی کمد کنار رو چمدون و انداختم

 کفو بود سفید عمارت بیرون مثل ساختمون داخل دیوارهای...گذاشتم بود
 ویر روبه پله ازچند...بودن پوشششونده رنگی کرم پارکتهای با رو سشاختمون

 نگر طالیی سششلطنتی مبل دسششت دو بزرگ سششالن رفتم؛توی پایین ورودی
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 مخملی های پرده که قرارداشششت سششالن دور تا دور بزرگی ی پنجره...بود
 هب بزرگی لوسششترهای...پوشششوند می رو اونها رنگی سششفید حریر با طالیی
 لنسا دور تا دور زیبایی های تابلوفرش و مجسمه.. .بودن شده وصل سقف

 پله عمارت راسشت و چپ سششمت... کردن نیششب دیوار به عمارت ورودی
 گفتم خود پیش...میکرد وصششل باال به رو اول طبقه مارپیچی و پهن های

 فیدوس بزرگ پیانو...داشته خاصی عالقه طالیی رنگ به قیشر این سشازنده
 هاش کالویه روی دسششتمو و رفتم سششمتش به کرد جلب رو ام توجه رنگی

 از رو پیانو داشتم دوست همیشه...زد بیرون اون از زیبایی صدای که کشیدم
 دایره راهرو کردمش نگاه ها پله راه کنار به و کردم بلند رو سشرم...ببینم نزدیک

 تمخ کجا به دونستم نمی...بود شده کشیده سالن انتهای سشمت به ششکلی
 ظهلح...شدم سالن محو ودوباره گذاشتم بعد برای رو کنجکاوی ولی میشن

 از ایدب تنها من اینکه آوری یاد به با شدشاما قفل زبونم زیبایی همه این از ای
 ومجسمه تابلوها سشمت به...ششد بلند نهادم از آه میومدم بر خونه این پس
 یا شده نقاشی بزرگ تابلوی سشمت به نگاهم که رفتم عمارت زیبای های

 مایچش...داشت پیشونی رو ترسناک اخمی که ابهت با مردی...شد کشیده
 این زدم حدس...میلرزوند رو آدم وجود بود شششب تاریکی به که مشششکیش

 تداش تن به راهی راه طوسی شلوار و کت...باشه خونه این صاحب باید مرد
 ردو زمانهای برای انگار میکرد فرق امروزی وشلوار کت با لباسشش فرم اما

 یرهخ تابلو به چقدر دونم نمی...شدم تابلو محو و انداختم باال ای بودششونه
 :کرد پرت هوا به دومتر منو گوشم کنار صدایی که بودم شده

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

07 

 خانم؟-

 کمی ی فاصله در آقا گذاشتمشعلی قلبم روی به ودستمو کشیدم بلندی جیغ
 :میکرد نگاه من به پوزخندی وبا بود ایستاده من از

 ردمک فکر شششدم سششالن وارد وقتی...بترسششونمتون خواسششتم نمی ببخشششید-
 ...شدید متوجه

 ...نشدم متوجه من ولی...اووهوم-

 :وگفت شد خیره تابلو به آقا علی

 ...سلحشور بهادر امیر-

 بیهش صشدایی...بود ششده خیره تابلو به همچنان که کردم نگاهش تعجب با
 .شد خارج گلوم از" هان"

 این صششاحب...عمارت این معمار...سششلحشششوره بهادر امیر عکسششه این-
 ...کوچک سلحشور آقای بزرگ پدر... خونه

 :دادم تکون وسرمو انداختم عکس به نگاهی

 ...اینطور که-

 :گفتم بود خودم قد هم که آقا علی به رو و گذاشتم کنار ترسو

 اینجایید؟ وقته چند آقا علی-

 ...سالگی01 از-

 ...بشناسی خوب رو اینجا...باید پس-

 :وگفت کرد نگام مشکوک آقا علی

 منظور؟-
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 :گفتم وسریع شدم هول

 ...گفتم همینطوری نداشتم منظوری بخدا-

 ه ار سمت وبه چرخید پا پاشنه شروی انداخت باال ابروشو تای یک آقا علی
 :افتاد راه ها پله

 یبانیع آقا وگرنه بگم بهت باید که داره قوانین سشری یه اینجا...بیا دنبالم-
 ...باالست طبقه اتاقت...میشه

 هینی ترس از وبرگشتشدوباره ایسشتاد سشریع که افتادم راه آقا علی دنبال به
 :گفتم

 میترسی؟ همش چرا-

 ...ایستادین دفعه یه آخه...ببخشید-

 ...دارم کار هزارتا خودم میدم توضیح بار یه فقط کن گوش پس باشه-

 زنمب میگه شیطونه...وحشی سگ اون نگهبانی از بغیر چیه کارت مثال حاال
 مبگ بهش رو اینا تونستم نمی چون اما ترسشونه می منو همش که سشرش تو

 :وگفتم زدم لبخند فقط

 ...میدم گوش-

 مطالعه واتاق آقا کار اتاق چپ سمت راهروی...عمارته اصلی سالن اینجا-
 شخود آقا داشت نظافت به احتیاج بریشاگه کمتر سمت اون کن اسشسعی

 به راست سمت راهروی...خودشونه دسشت فقط کلیدششونم...میگه بهتون
 ازب باغ به هم راهرو دو هر انتهای...میره عمارت پشتی در و آشپزخونه سمت
 ...میشه
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 :اول طبقه قوانین اول

 تابلو همون اندازه به فقط خونت پول واقع در...قیمتیه اینجا چیز همه-0
 دبای قسمت این...کن جمع حواستو پس...دیوارمیششه روی کوچیک فرش

 ...مهمه براشون وآقا دیده توی چون باشه ومرتب تمیز همیشه

 درسششت رو عمارت این خودش میکنشهشانگار آقشا آقشا هی حشاال خشب
 امیر:"گفتم خودم وبا انداختم خان بهادر امیر تابلوی بشه نگشاهی...کرده

 وچن نوچ...شده عمارت این آقای دیگه شیکی کشیدی تو زحمتشو بهادرخان
 ..."نوچ

 منه؟ با حواست-

 :کردم نگاه آقا علی به و برگشتم

 ...فرمودین می بله-

 ...نشو نزدیکشم...نزن پیانو اون به دست-1

 کنم؟؟ تمیزش جوری چه پس-

 به غنچه بیورت لبهاششو و خاروند سشرششو داری خنده ششکل به آقا علی
 :فرستاد باال سمت

 تمیزش داری وقتی...بشششه خراب پیانوش کوک نداره دوسششت آقا...خب-
 ...کن جمع خیلی حواستو میکنی

 ...میکنم جمع حواسمو باشه-

 ...باال طبقه بریم خب-
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 و ودب سرایی نطق مشغول هنوز آقا رفتمشعلی باال طبقه به آرامش با همراهش
 ریوپاگی دست ومقررات نظم من خدای...میکرد بازگو رو قوانین یکی یکی

 سرش فرق رو تا بردم باال رو دستم و کردم نگاه آقا علی سر پشت به...داشت
 اینجوری...بمیر آخرم دست و نکش بشینشنفس اتاق تو برو بگو باره بزنمشیه

 جابجا نکنشچیزی رو کار نزنشاون این به دسششت...کرد کار نمیشششه که
 نباششکوفت چشم بخندشتو نیادشآروم باال نششوشصدات اتاق اون نششهشوارد

 ...بود لعنتی فرم لباس پوشیدن هم همه از بدتر...نباش نکنشمرض

 ...خانم فریماه-

 ...مهساست اسمم-

 هان؟-

 ...بشم صدا فامیلم به ندارم کنیدشدوست صدا مهسا منو-

 :ایستاد سیاهی شیارهای با چوبی در کنار آقا علی

 اشهب بزرگ براتون باید فرمتون لباس...ششماسشت اتاق اینم...خانم مهسشا-
 تواسشش ببریش باید نیسششت اندازه اگه...بود چاق یکم قبلی خدمتکار آخه

 تا راستی...بری استقبالش به وتمیز مرتب باید میاد آقا وقتی...کنن درستش
 داری؟...باشی داشته خوبی پخت دست نرفتهشامیدوارم یادم

 دادهشبا بهم خدا که اسششتعدادی وتنها بهترین روی گذاشششتی دسشت اقا علی
 :زدم لبخندی ومغرورانه کردم سپر سینه افتخار

 ...نیومده بدش دستپختم از کسی حاال تا...البته-
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 آقا همین واسششه بود گند واقعا پختش دسششت قبلی خدمتکار چون خوبه-
 باالی دفترچه یه توی داره دوسششت آقا که غذاهایی لیسششت...کرد اخراجش

 ...نکن درست ای چیزدیگه ها غذا اون هستشبغیراز یخچال

 دارن؟ خاصی رژیم-

 آشپزخونه هم کارت پایان درضمن...مهمه خیلی براشون سشالمتیشون آقا-
 یادت هیچوقت اینو...میاد بدش پاش و ریخت از کنیشآقا تمیز بشاید رو
 خداحافظ...بگیر رو 01 داخلی داشتی کاری...میرم دیگه من خوب...نره

 طرافما متوجه شدشتازه گم نظرم از ها پله میون تا کردم نگاه رفتنش به آنقدر
 اتاق در از.نشششدم متوجه اصششال که کرد قوانین قوانین آقا علی بس شششدمشاز

 فوق اییزیب پایین مثل هم برگششتمشاینجا رو ام رفته های قدم گرفتم فاصشله
 ردهپ با که شیک رنگ کرم مبلمان همراه به کوچیکی سالن.داشت ای العاده

 به شد باعث که بود کرده ایجاد رو زیبایی هارمونی سفیدی شششششش کرم های
 یآنتیک های ومجسمه تابلو از بود پر هم اینجا...بگم احسشنت دکوراتورش

 اتاق از پر راهرویی سالن طرف دو...کرد می تحریک رو آدم هنری ذوق که
 نشششونم آقا علی که اتاقی مثل بود مشششکی های شششیار با چوبی درهای با

 باید زدم حدس بودشپس زده ممنو  ورود عالمت هم درها از یکی دادشروی
 وصششل دیگری راهرو به دوباره هم راهرو انتهای...باشششه شششازده اتشاق

 بنفش متفاوت تزئینات با اما قرارداشششت آنجا هم دیگری میشششدشسششالن
 بود قبل راهروی شششبیه دقیقا که رفتم چپ سششمت راهرو سششمت به...رنگ

 نگهار تفاوت از.شد می ختم ای دیگه مشکی سفید سالن به نیز اون وانتهای
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 خودم با که وهمونطور انداختم باال ای شششونه...بردم می لذت عمارت تو
 :رفتم اتاقم سمت به زدم می حرف

 توی اگه منم...درمون دیگه یکی به میدی درد یکی خوبشبه خدای هییی-
 یم پادشاهی خودم واسه...نبودم بنده رو خدا که میکردم زندگی جایی چنین
 من سششتایش بقول...کنشه زیشاد واسششش خشدا خوب ولی...وللشه...کردم

 ...چیه؟ پس نیست حسودی این اگه...وحسودی؟؟؟

 :انداختم اقات سرتاسر به نگاهی...کشیدم پایین اتاقو ودستگیره خندیدم ریز

 ووسششایل زیبا دکوراسششیون همه این...هسششت که خسششیسششم...بفرما-
 ..نداشت فرقی سگدونی با خدمتکارش اتاق اونوقت...آنتیک

 شکل به متری 11اتاق این وفقط نبود درست حرفم این که میدونسشتم البته
 یآب نفره یک تخت...اومد زورم کنیم چیکار اما...بود شده چیدمان ای ساده

 شآرای میز...بودند رنگ آبی هم ودیوارها پرده...قرارداشت پنجره کنار رنگی
 جودو اتاق تو که بود وسایلی تمام بلندی دیواری وکمد کوچک آینه همراه به

 ... داشت

 ...قانعم همینم به...شکرت خدایا...پووووف-

 سرکیو بیارم اتاق به رو تاچمدونم رفتم پایین طبقه وبه ششدم خارج اتاق از
 ای نهخو چنین توی کردن زندگی"گفتم خودم پیش.بندازم آشششپزخونه به هم

 جودو سکوتش اما داشت خاصی زیبایی درسته...میکنه افسرده مرور به آدمو
 کسی با اونم اش خانواده بدون چطور پسر این...میکرد مرده دل کم کم آدمو
 میدونست خدا کرد می زندگی بود نچسبی آدم اول وهله در که آقا علی مثل
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 گورب گور استعداد از خواسته حتما... داره وطنی شدید تعیشب م بچه البته
 ..."کنه استفاده خدا خلق به خدمت راه در شدش

 دهنم تو اونجا توصششیف برای زبونم و کردم سششکوت آشششپزخانه به ورود با
 نظر از رو تجهیزات و وسششایل تک تک خشاصششی لشذت بشا...نچرخیشد
 المثلی ضششرب یاد...بکنم غوغایی چه وسششایل همه این با من...گذروندم

 نمی که لبخندی با..."بینا چشششم خواسششتشدو می چی خدا از کور"افتادم
 فترچهد بلندی پا با و رفتم بزرگی دره دو یخچال سمت به کنم جمع تونستم

 هب ای بچگانه خط دسششت صششفحاتش بین...برداشششتم باالش از یادداشششتی
یسشنده انگار...خورد چششمم  تمامی...گرفته یاد تازه رو الفبا حروف اش نو

 نمی بدش خاصششی غذای از معلومه که اینطور ولی...بودن رژیمی غذاها
 یه هب هیچوقت...گذاشتم قبلیش جای رو ودفتر زدم ششیطانی لبخند...اومد

 ای هتر یه"...سوپرایزشدن:اول اصل..."کنه درسشت باید چی که نگید آششپز
 ...نداشت همتا که کردم خرد خودم واسه

 اقتط نتونسششتم بازم ولی بود تمیزی اتاق که درسششته...برگشششتم اتاقم به
 یریگردگ کمی هم رو گذاشتمشاتاق ماشین تو و برداششتم رو بیارمشروتختی

 رو...چیدم کمد تو لباسامو.میکردم آرامش احساس توش بیشتر حاال.کردم
 .برد خوابم میکردم فکر که چیزی اون از زودتر و کشیدم دراز تخت

*** 
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 همب چندباری ستایش مدت این تو.بودم شده خونه این وارد که بود روز سه
 ؟بایدچی که باالخره.نکردم قبول خودم اما باشه پیشم که میخواست و زد سر
 .باشه من نگران همش نمیتونست که اونم.میکردم عادت ها تنهایی این به

 داشششته برم ترس.پریدم خواب از وسششایلی جایی جابه صششدای با شششب
 نموقعای دزد غیر کی باهوش دزده؟آخه کنم؟نکنه چیکار باید نمیدونستم.بود

 ها؟ کسی خونه میره

 هب سرکی.میومد هنوزم صداها.کردم باز اتاقو در و اومدم پایین تخت از آروم
 دکر می روشن را راهرو که رنگ سبز نور کم چراغهای کشیدمشبغیراز اطراف
 زمی روی تلفن...بزنم زنگ آقا علی وبه باشششم شششجا  باید...ندیدم چیزی
 هک اتاقهایی از یکی چراغ...رفتم سالن سمت به آرامی به...بود سالن وتوی

 قورت زحمت رابه دهانم اب...شششد روشششن بود راسششت سششمت راهرو در
 برخورد بودشصششدای راهرو به نگاهم هنوز ولی شششدم تلفن نزدیک...دادم

 شششماره عجله با تا آورد خودم به منو اتاق کف پارکتهای برروی ای وسششیله
 گفتن با...نمیداد جواب اون خورد می بوق چه هر اما...بگیرم رو آقا علی

 سششرم پشششت از هایی قدم صششدای...گرفتم را شششماره دوباره"بهت لعنت"
 هیت قالب ترس از.شد ظاهر جلوم سیاه سایه یه برگردم خواسشتم ششنیدمشتا

 کنار دیوار به ومنو گذاشت دهنم جلوی دستشو بکشم داد خواستم تا...کردم
 یونم از تلفن که اومد پیش سششریع اتفاقات این آنقدر.چسششبوند تلفن میز

 میکردم تقال چقدر هر... افتاد زمین روی بدی صششدای وبا افتاد دسششتانم
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 بود خصمش هم تاریکی توی حتی.فرارکنم قدرتش پر دستان از نمیتونستم
یه و وزن سنگین زیادی که  :گفت عیبانی که شنیدم صداشو.قو

 !بچه نکن وورجه ورجه اینقدر-

 خاصی بم...مردونه و گیرا... بود صدایی خوش دزد عجب من خدای اوووه
 بحمدالله که بودیم ندیده صدا خوش دزد عمرم تو...میزد موج صداش توی

 خم من روی انگار...خورد می صورتم به داغش های نفس...کردم مشاهده
 :رسید گوشم به دوباره زیبایش صدای...بود شده

 .بندازی راه داد و جیغ اگه بحالت وای ولی برمیدارم دستمو-

 از آروم دستشو.دادم تکون سری بود شده خفه گلو تو صشدام ترس از که من
 من نارک میز روی که ی بلند لوسترپایه ش دیگه دست با و برداشت دهنم رو

 لوستر ناگهانی نور از.ششد روششن سشالن از کمی نیشف...کرد روششن بود
 هار گوشم کنار رو جذابش صدای همون باز.شد بسته اختیار بی چششمانم

 :کرد

 ...کن باز چشماتو-

 روشن برابرم در کم کم ناخونده مهمون این چهره و کردم باز چششمامو آروم
 روبرو مشششکی وحشششی چشششم دو با کردم باز کامل که چشششمامو.شششد
 باالشون شده مرتب و کشیده ابروهای که مشکی و درشت چششمایی.ششدم
یر.ترسشیدم بیششتر که بود داده بهش ای جذبه چنان  در انخ بهادر امیر تیو

 تا زور به من که اونقدر بود بلند خیلی قدش...شششد ظاهر چشششمانم جلوی
 شیدهک گوشتیشدماغ و بزرگ مشکیشلبهایی موهای.میرسیدم ش سینه باالی
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 خودششدزد واسششه بود زده هم به ترکیبی چه.میخورد عملی به که قشششنگ و
 جین کرده؟شششلوار خوشششتیپ اینقدر چرا این آخه؟فقط جذاب اینقدر هم

 واسه بود تموم چی همه که مششکیشاین و قرمز چارخونه پیراهن با مششکی
 ....خودش

 شد؟ تموم آنالیزت-

 دزدی اومده آقا مثال...مهسا دربیاد چشمات ای.اومدم خودم به صشداش با
 :گفتم و دادم ابروهام به ای میزنی؟گره دید شو قیافه داری تو اونوقت

 هستی؟ کی تو-

 :گفت و زد پوزخندی

 کوچولو خانوم هستی کی تو بپرسم باید که منم این...جالبه-

 مردم خونه دزدی اومدی شب نیف تو...بابا نه-

 :گفت دادبلندی با وهمراه کرد اخمی

 ....منه خونه اینجا...احمق ببند دهنتو-

 یگهستایشه؟د پسرعموی این.تمومه کارم.خدا یا.ایستاد قلبم کردم احساس
 شدم؟ بیکار چطور دیدی.مطمئنم.اخراجم

 هستی؟ کی نگفتی-

 :گفتم کنان من من

 .ستایش دوست...فریماه مهسا.مهسام من...من-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی تردید با

 بیای زود اینقدر نبود قرار که ستایش؟تو دوست-
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 بیاین زود اینقدر نبود قرار شمام-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی باتمسخر

 های برنامه خانومشمدیر کردم می هماهنگ شما با باید جدی؟نمیدونسشتم-
 ...!کردم؟ پیدا جدید

 نتظارا همینم واسه میاین هفته آخر بود گفته ستایش که اینه منظورم....من-
 نداشتم دیدنتونو

 :گفت و رفت عقبتر سلحشور

 میکرد؟ تعریف ازش اینقدر ستایش که هستی مهسایی تو پس-

 :داد ادامه و انداخت باال را وابروهایش انداخت پام سرتا به نگاهی

 !!!نیستی هم مالی همچین...نه-

 :گفتم و کردم اخمی.شدم عیبانی حرفش از

 اب شما.کنه توهین بهم کسی نمیدم اجازه من...آقا کنید صشحبت درسشت-
یی  اومده دزد میکردم فکر.بدید سکته منو بود نزدیک اومدنتون یهو

 :گفت و زد پوزخندی بازم

 میشی؟ ظاهر اینجوری دزدا جلوی همیشه تو-

 چی؟؟؟؟؟-

 :کرد پایین باالو بار چند رو دستش

 ...خوابه؟ لباس جدید مدل...میگم رو ظاهرت-

 هب فوری و کشیدم جیغی و انداختم خودم به نگاهی.شدم حرفش متوجه تازه
 هم به محکم رو در.میشششدم آب داشششتم خجالت از.دویدم اتاقم طرف
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 خودم به نگاهی و ایسششتادم کمد قدی آینه جلوی زدنم نفس نفس با...زدم
 :زدم صورتم روی بر محکم را دستم.انداختم

 االن که بود دزد واقعا اگه دختر اخه...رفت ابروم...خداجوووووون ووای-
 رهخی مظلوم نگاهی با لباسششم به...نبود دزد که شششکر خدارو نه نه نه...باید

 واقعی کوچولوی خانوم یه ام دوبنده کوتاه خواب لبشاس این بشا...شششدم
 حقیقشت...نیسششتم مشالی همچین بگشه بهم داششششت حق بیچشاره...بودم

 دمنبو بد هم اونقدرها ولی...شدم خیره صورتم وبه شدم آینه نزدیک...تلخه
 اخمششای اون بشا بود بشدتشر مشن از کشه خشودش...گشفشت مشی ایشن کشه

 با داشتم سفیدی و گرد صورت...کردم وراست چپ را صورتم...ترسناکش
 تنها.لندب و هشتی ابروهایی.بود کششیده خدا لطف به معمولیشبینیم لبهایی
 این:میگفت ستایش که بود ایم قهوه و درشت چشمای صورتم خوب ویژگی

یی چششمای  از رو اینا که بود بلند و مشکی موهام.نداره کسی هر رو تو آهو
 خودم به دلگرمی واسششه خودم امشا بودم الغر.بودم برده ارث بشه مشادرم

 کوتاه زیادی سلحشور برابر در و میرسشید 065به زور به قدم.باربی:میگفتم
 ...رفتم خواب تخت سمت وبه انداختم اتاق در به نگاهی حسرت با...بودم

* * * 

 اسششترس هم میترسششیدم ازش هم.بودم اتاقم توی هنوز من و بود 9سششاعت
 دیگه که قدش.چشماش اون با داره جذبه چقدر که داد نشون دیشب.داشتم

 .خودش واسه بود نردبونی ماشاالله.بودیم آسمون تا زمین.نگو

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

19 

 هامومو.کردم تن به ای ساده شلوار تونیک همین برای نبود آماده فرمم لباس
 هگوج شکل به پهنی کش وبا چرخوندم دور کردموچند سفت اسبی دم مدل

 برای...نبود ازش خبری...شدم خارج اتاق از آرامی به...بستم سشرم پششت
 خیر به ختم اینجا تا خب...دادم بیرون رو ام سینه تو شده حبس نفس همین

 اه پله از...پایینه سالن اونم که میشه شرو  دوم سکانس جوون مهسا...شد
 قد ییادآور با...نبود هم آنجا خوشبختانه.شدم آشپزخونه وارد و رفتم پایین

 یم وباال قد این با اگر یعنی...گرفت ام وخنده افتادم چیزی یاد بلندش
 بازم مه بشینه اگه حتی کنم فک...میشد دیدنی اش قیافه بزن جارو خواست

 او هب توانسششتم می که بود چیزی اولین" دراز لنگ بابا..."ترمیشششد بلند ازم
 بهر...انداخت می لنگ دراز لنگ بابا جلوی باید او گرچه...بدهم نسششبت

 من به رو خوردش یه بلندی همه اون از نمیشد...شکر انیشافتو خدایا حال
 ...میکرد؟؟؟ کم...نمیکرد کم دیالق این از چیزی که چندسانت...میدادی؟

 ما و شدن فرما تشریف آشپزخانه به آقا که میکردم آماده رو صبحونه وسشایل
 ش قیافه نگذریم حق از.کردیم زیارت دیشب از تر واضشح ماهششونو روی

 مادرم قول به که اوناس از این...صفربود ظاهرا اخالقش ولی نداشت حرف
 .رفتمگ افسردگی و افتاد این قد به چشمم من باز خدا ای...کرده بلند قد فقط

 وارسالم زمزمه دیشب اتفاق از ششرمندگی با و ششدم بلند صشندلی روی از
 یداشت زبون خوب که دیشب.الهی شی الل.نشست و داد تکون سری.کردم
 میجنبونی؟ سر حاال

 :کرد پیدا شفا زبونش خدا لطف به که بریزم چای واسش خواستم



wWw.Roman4u.iR  11 

 

 تلخ تلخ...میخورم قهوه-

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 کردم آماده چایی من اما-

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 االنم.میخورم قهوه همیشششه کردیشمن آماده چی تو که نداره ربطی من به-
 کنم؟؟؟؟؟ یادآوری من رو وظایفت کن؛باید آمادش سریع

 این که میکنم شک دارم دیگه...شد فرمش خوش لبای مهمون پوزخند بازم
 .هستن کج مادرزادی لبهاش یا پوزخندن اداهاش

 باید رداف تا وگرنه داشششتم آشششنایی وسششایل جای با که بود این به خوبیش باز
 رو مربا ظرف میخواسششتم میشششد آماده داشششت قهوه تا.میگشششتم قهوه دنبال

 :گفت باز که بذارم جلوش

 و خشامششه فقط مشن نشمشیشزنشمشصششبشحشونشه ایشنشا بشه لشب عشمشرم بشه-
 نخوندی؟؟ رو کوفتی دفترچه اون مگه...فهمیدی؟...عسله

 :گفتم ولی بود شده نوشته دفترچه تو اینکه کردمشبا نگاش حرص با

 هست؟ چیزی همچین یخچالتون توی چرا پس-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 گفتی ستیرا.بکن گفتم که کاری.باششه داششته ارتباطی تو به نمیکنم فکر-
 دیگه؟ بود همین.ریزه خاله...بود؟گلسا؟دلسا؟فریبا؟آهان چی اسمت

 :وگفت انداخت پام تا سر به نگاه یه حرفش بند پشت

 .ریزه خاله...بیار عسل و خامه-
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 به دیموق کوتاه داشت رسما.نگفتم دروغ شد بلند م کله از دود بگم اگه یعنی
 ودلخواهش کنم؟صبحونه چیکار من بلنده زیادی اون حاال.میگرفت تمسخر
 :گفتم و گذشتم جلوش

 میکنم خواهش-

 کنایه به پروایم همه این از شششده کج لبان با انداخت بمن نگشاهی نیمشا
 !!!بود وظیفت:گفت

 زشا چرا نمیدونم.بود تشششکرش عوض.لیاقت بی کنه گیر گلوت تو الهی
 شدتب که فهمیدم اینجا تا...کنم کل کل او با داشتم ودوست ترسشیدم نمی
 ور همه...همینه کردن زندگی پادشاهی...کردنه وتمسخر انداختن تیکه اهل

 اخالقش این با شششازده این واقعا....لق جوهر مرتیکه میبینه خودش رعیت
 ای نقطه از دریغ اما!! مملکته هنرمنده سششلحشششوره؟؟؟مثال آقای برادرزاده
 پوووف...نیست تلخی این به هم مار زهر...باشه توکالمش که احساس

 :دراومد صداش دوباره که بریزم قهوه واسش تا رفتم جوش قهوه سمت به

 ...میکنی کار آروم پس؟چقدر شد چی چایی این-

 :گفتم و برگشتم سمتش به تعجب گفت؟چای؟با چی این

 خواستید؟ قهوه که اماشما-

 :گفت و انداخت بهم گذرایی نگاه

 بیار چایی.نداره ای مزه واسم دیگه بکشه طول اینقدر که ای قهوه-

 قوری سمت هب"چشم"باگفتن و کشیدم عمیقی نفس عیبانیتم بردن فرو برای
 :گفت گذاشتم جلوش رو چای لیوان وقتی.رفتم چای
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 میخورم بریز؟فنجونی لیوان تو گفتم بهت من-

 و رفت این با الغرم کم خودم.بده سکته منو میخواد اولی روز آقا این...نخیر
یی کنم فکر آمدا  ونهصبح یه از.برسشه دادم به خدا.باششم کرده آب چندکیلو

 کارا بقیه حال به وای میگیره ایراد اینقدر

 :گفت گذاشتم میز روی رو چای فنجون وقتی

 دیگه؟ رنگه دو-

 آدم میزنی؟مثه حرف نسششیه چرا خب.اومد درنمی خونم میزدی کارد یعنی
 ...پایین بیارم خوشگلشو فک بزنم...میکنی کوفت چی بگو اول همون

 ماحت قبلی خدمتکارای بیچاره.بود سششخت واقعا کاریم روز اولین تجربه
 ینا با که نیسششتم بیدی من.کرده فکر ولی.زدن جا که دیدن اخالقشششو همین
 .بلرزم بادها

 نمیام خونه ناهار-

 حاال.خوردمش اما"الحمدالله"بگم خواستم.برگششتم طرفش به صشداش با
 ولله.دیدنش مرده کشته من کرده فکر

 ویت رو چای شدشفنجون بلند دیدم که میکردم جمع رو صبحونه میز داشتم
 :گفت که بودم حرکتش مات.رفت جوش قهوه سمت به و گذاشت سینک

 میدم ترجیح رو قهوه همون-

 یخیل من مشت که هرچند...صورتش به بکوبونم مشتمو ششد واجب دیگه
 یب دراز...نردبون.بود چارپایه نیازمند صششورتش.اش چونه به میزد میرسششید
 ...بشکنه لنگات ای...خاصیت
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 میشششد خارج آشششپزخونه از که همونطور و گرفت دسششت به رو قهوه فنجون
 :گفت

 بزنیم حرف باید... حیا  تو بیا کارت از بعد-

 یا سلحشور. رفتم حیا  طرف به.شستم و کردم جمع رو وسایل.رفت بعد و
 هبست چشماشو و بود نششسته راکینجر صشندلی روی خودمون نردبون همون

 باز نطقششون کی آقا ببینم تا شششدم منتظر و نششسششتم صشندلی روی منم.بود
 توی ش جذبه تمام.داشششت آرومی چهره چقدر بسششته چشششمای با.میشششه

 :شدم قدم پیش خودم نداره صحبت خیال آقا دیدم وقتی.بود چشماش

 داشتید؟ کاری من با سلحشور آقای-

 :گفت و کرد باز چشماشو بعد لحظه چند.کرد متوقف رو صندلی

 کوچولو خانوم بگی خودت از چیزی هر از قبل بهتره کنم فکر-

 قالب هم توی دسششتشامو.بگو خودت از.همیشششگی حرف هشمون بشازم
 :گفتم و انداختم پایین کردمشسرمو

 سششری یه بخاطر...شششیرازم اهل اصششالتا.هسششتم فریماه مهسششا من...من-
 .اومدم تهران به مشکالت

 همین؟؟؟-

 بگم؟ باید ای دیگه چیز-

 :اومد حرف به دوباره بعد.نگفت چیزی لحظه چند

 ارک خونه یه توی قبال میگفت بیرون؟سششتایش اومدی قبلی جای از چرا-
 بودن هم خوبی خانواده اتفاقا که میکردی
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 ...اما بودن خوبی خانواده بله-

 خودشششم داشششتشآخه نظر بهم پسششرش چون بیرون اومدم بگم نمیتونسششتم
 حثوب بگم اینو اگه میدونسششتم.نداشششتم بهش اطمینانی هیچ من و بود مجرد

 :خودش به میکشونه

 کردی؟ ول قبلیتو کار که شد ندادیشچی جواب-

 :گفتم و کردم نگاش

 بهم میکنم خواهش.نششدم مرتکب اشششتباهی کار هیچ من باششید مطمئن-
 .کنید اطمینان

 :گفت و داد تکون سری

 اون بخاطر فقط من چون.باش سششتایش مدیون رو اعتماد این اما...باشششه-
 چهی اعتماد که کنی جمع حواسششتو بهتره پس.باشششی اینجا که کردم قبول

 فهمیدی؟...ندی دست از کدوممونو

 هستم متوجه...بله-

 سالته؟ چند-

 سال دو و بیست-

 بیشششتر بار یه چون کن گوش خوب میگم رو چی هر.ای بچه زیشادی-
 هستم خونه روز تمام وقتایی یه.نیست مشخص من کاری سشاعت...نمیگم

 دسششترس در باید همیشششه تو اما نمیام دیروقت تا که هسششت هم وقتایی یه
 وارد ضمن میشناسی؟در که وظایفتو.باشه مرتب باید همیششه خونه.باششی
 ...کنجکاوی محض حتی نمیشی اتاقمم

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

15 

 .میشه کمتر من کار الاقل.بهتر دارم؟اصال چیکار اتاقتو

 :داد ادامه

 شرکت از باشه عمارت توی مهمونی که وقتایی...میگیرم زیاد مهمونی من-
 راهنماییشون وباید هستی خدمتکارشون سشر تو...میارم خدمتکار خدماتی

 باید..کنن تمیز رو خونه تا خشدمتکارمیاد دوتشا هم هشا هفتشه آخر...کنی
 متوجه...هست زیاد قیمتی وسایل اینجا...باشی سرشون وباال باشه حواست

 هستی؟ که

 یتنهای به را بزرگی این به خونه نبود الزم روشششکر خدا...دادم تکان را سشرم
 وبه اورد بیرون بود پاش کنار کیفی درون از را سشفیدی برگه نیما...کنم تمیز

 ...گذاشت میز روی خودکاری همراه

 اگه...میگیری تومنم711 ماهی...نمیشی بیمه...کن امضشاش...قراردادته-
 زیاد رو حقوقت شششاید یا میدم بهت خوبی پاداش باشششم راضششی کارت از

 از...کنی کشار خوای می چطور کشه مربوطشه خودت بشه دیشگشه...کشردم
 اشیا فتمگ قبال که همونطور...گرفتم می امضا سفید سفته قبلیم خدمتکارای

 حتیا ا حال بهر...رومیکردم کار این بیشتر اطمینان برای...ان قیمتی اینجا
 ...عقله شرت

 توی رفته وجودت های ویتشامین تمشام"...عقشل:زدم پوزخنشدی دلم توی
 مثل ات کله بندم می شششر ...بود کجا عقلت...کنی رشششد تا اسششتخونات

 ...باشه خالی تو توخالی توپش
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 حتما...دارم اعتماد وعموم سششتایش به چون نمیگیرم سششفته ازت من اما-
 اعتمادمون الیق امیدوارم...کردن تعریف انقدرازت کشه دونن می چیزی
 ...مهمه واسم خیلی که چیزی یه...باشی

یش برروی رو چپش دست برداشتشآرنج صندلی اشواز تکیه  تگذاش زانو
 :کرد ریز وچشماشو

 تو یفتهم خونه تواین که اتفاقی هر...وببینی بشششونی نباید عمارت این تو-
 درجا باش ومطمئن میاد بدم دیوار توی موشای از من...مونه می خونه همین

 میفهمی؟ منظورمو...میکشم رو اونا

 روی ور راستش وپای داد تکیه صشندلی به دوباره دید را متعجبم نگاه وقتی
 :انداخت چپش پای

 بهشت رک...بیخیشال...نشدارم ازت انتظشاری کشه فشهشمشیشدن ازلشحشاظ-
 سی بی بی منظورم...بگی سشتایش به نباید رو خونه این تو رازهای...میگم
 گرفتی؟...بازیه

 اینکه وبدون برداشششتم رو خودکار نشششسششت ابروهام روی بر که اخمی با
 :شدم بلند جام از...گرفتم سمتش به رو وبرگه کردم امضاش بخوونمش

 هک نیفته اتفاقی امیدوارم...سشلحششور آقای هسشتم حرفاتون متوجه کامال-
 برم؟ من بدید اجازه اگه.بشه ستایش و شما پیش من شرمندگی باعث

 دونب بودم ندیده ازش که لبخندی وبا گذاشششت کیفش روتوی قرارداد نیما
 :گفت بندازه نگاهی من به اینکه
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 کار یوقت گذاشششتم سششبد توی رو کثیفم لباسششای راسششتی...بری تونی می-
 !اشهب اتوهم خط به حواست...کن اتوشون دقت با خیلی شد تموم شستنت

 نیف نهمی تو.داد تکون رفتن معنی به دسشتشو کنه نگام اینکه بدون دوباره
 وپر به زیاد گرفتم هم تیششمیم واین بودم فهمیده رو اخالقاش از کلی روز

 .کنه بخیر آدم این با عاقبتمو و آخر خدا...نپیچم پاش

*** 

 اونجا؟ از هستی راضی حاال-

 دهز زنگ بهش حوصششلگی بی و تنهایی سششر از که پرسششید ازم اینوسششتایش
 :گفتم مکثی با و کردم جابجا تلفنو گوشی.بودم

 پسششرعموی...بد یا خوبه بگم زوده فعال..بدم جوابی نمیتونم کشه االن-
 امروز میشه باورت.نیست صحبت خوش هم اصال.مغروره زیادی جنابعالی

 کرد؟ عالفم کلی خوردن صبحونه واسه

 نکردن رعایت چقد که اخ... انداختم آینه تو خودم به باری شششیطون نگاه
 دختر...بشابا برو"...ممنو  بشازی سششی بی بی..."بخشششه لشذت قوانینش

 ...بمونه دلش تو حرف میشه خفه آدم...وخبرچینی

 جدی؟چرا؟-

 رمتشک تازه.میخوام قهوه میگفت بعد میخواسشت چایی بار یه.میدونم چه-
 نوکرشم من انگار.نیست بلد

 نیستی؟؟؟؟ مگه-



wWw.Roman4u.iR  18 

 

 ستایش صدای نمیاد؟هنوز ظهر نگفت اومد؟مگه کجا از دیگه این...خدا یا
 توی.برگشتم سشمتش به ترس با و کردم قطع رو گوششی.میومد خط اونور از

 افتاده هپت تته به.میکرد نگام وحشششتناکی اخم با و بود ایسششتاده در چارچوب
 :بودم

 اومدید؟ کی شما...شما...سلحشور آقای سالم...س-

 :گفت عیبانیت با و کرد قطع حرفمو

 گل بازیت موش:مربوطهشدو خودم به میام کی و میرم کی من اینکه:یک-
 کنهمی که کاری هر مستخدم یه و مستخدمی یه خونه این توی تو:نه؟سه کرد

 فهمیدی؟...نیست نیازی تشکر پس وظیفشه

 :گفت محکمتر ندادم جوابی وقتی

 فهمیدی؟ پرسیدم-

 :گفتم و دادم تکون سری

 نمیشه تکرار فهمیدمشدیگه بله...ب-

 شههمی چرا.بودم افتاده سشکسکه به ترس از.رفت و بسشت محکم اتاقمو در
 لیگ حشد در بشدشششانسششم من میرسششیشد؟یعنی سششر معلق اجشل مثشل

 روراه ابتدای از رو صششدایش...خونه نمیام گفت خوبه حاال...برترانگلیس
 :شنیدم

 .دارم کارت پایین بیا سریع....ریزه خاله-

 ارچیک...نردبون بلنده زیادی قدت تو....عمته ریزه خاله...پسر شی الل ای
 ...آخه داری من
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 قهوه داشششت.بود آشششپزخونه توی.رفتم پایین طبقه به و شششدم بلند اکراه با
 :میزد حرف تلفن با همزمان و میخورد

 نیستشنمیدونم خوش مادرم حال که گفتم آرهشآره...دارم پرواز ظهر بعداز-
 ...نداری؟قربانت کاری...میدم خبر باشه...بکشه طول ای هفته دو احتماال

 دهب دق آدمو داره عادت کال.بشینم که کرد اشاره من به و کرد قطع رو گوشی
 :گفت لحظه چند از بعد و خورد کامل آرامش در قهوشو.بزنه حرف تا

 تنمرف قبل اما برگردم کی نیسششت دارمشمشششخص پرواز گفتم که شششنیدی-
 بیرون خونه از ضروری مواقع در مگر نداری حق.میدم بهت الزمو تذکرات

 هک آزادی نیسششتم من چون نکن نمیدیشفکر جواب هم رو تلفنی بزنیشهیچ
 فهمیدی؟...بکنی خواست دلت کاری هر

 یه.میپرسه همینو هی.دیگه فهمیدم نفهمم؟خب من میکنه فکر چرا نمیدونم
 :دیگه شدم اسیر بگو باره

 !گفتی چی شنیدم-

 ندادم چیزی فحشششی خوبه باز کردم؟حاال فکر بلند من مگه...من وای ای
 :گفتم آروم و کردم نگاش.بود حالل خونم وگرنه

 ینهاییا نمیکنید فکر اما...اما بدید دستور من به باید شما...شما که درسته-
 باشه؟ سخت کم یه میگید که

 :داد جواب جدیت همون با

 !نمیکنم فکر...نه-

 .نمیکنه کار فکرش اصال این.دیگه همون
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 :گفت و گرفت جلوم کارتی که برم شدم بلند

 نیاز یچیز اگه که ریختم پول توش.گرفتم خودم نام به که عابره کارت این-
 بگیرش...بخری شد

 مشخص صدام توی که حرصی با بود اومده بدم دادنش دستور از که من اما
 :گفتم بود

 ندارم نیاز هم پولی پس...بیاد اینجا کسی یا برم جایی نیسشت قرار که من-
 اجازه با...سلحشور آقای

 :ایستادم جا در زد سرم که فریادی با

 ...درازه هنوز دستم...چشم بگی باید میدم دستور بهت وقتی-

 ورد ازش قدم چند هنوز...گرفتم دسشتش از رو کارت ناراحتی وبا برگششتم
 :زد صدام که بودم نشده

 دادیش گفت بهم علی...باشششه تنشت فرم لبشاس برگشششتم ریزه خشالشه-
 وانینق باز بخوای اگه...گم نمی بهت چیزی و رفته یادم نکن فکر...خیاطی

 ...میره من کاله تو بدجوری کالت بگیری نادیده رو خونه این

 میکردمن فکر هیچوقت.رفتم اتاقم طرف به بمونم دیگه لحظه یه اینکه بدون
 بیشتر و بگیرم دسشتور مرد یه از باید حاال نمیگفتن بهم نازکتر گل از که منی

 من و افتاد نمی اتفاق اون هیچوقت کاش.کنم تحمل تحقیراشو اینکه همه از
 نوشششتی؟مگه برام که تقدیریه چه این خدایا.نمیشششدم دور زندگیم و خونه از

 نمک تحمل باید میاری؟چقدر سششرم بال اینقدر که بودم برات بدی بنده من
 آخه؟؟؟؟
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 یه ورسلحش آقای.برنمیداشتم رو گوشی من اما میخورد زنگ وقفه بی تلفن
 .بودم شده تنها باز من و رفته فرودگاه به که میشد ساعتی

 نگز خودم موبایل که کشیدمش پریز از ش شدم بلند تلفن صشدای از کالفه
 :فشردم رو سبز دکمه خوشحالی با.بود ستایش.خورد

 گل خانوم ستایش سالم-

 :بود عیبی تقریبا ستایش صدای

 نمیدی؟ جواب رو خونه تلفن چرا.دختر بمیری ای-

 :پرسیدم تعجب با

 میزدی؟ زنگ که بودی تو مگه-

 جواب رو گوشششی چرا ریزه خاله این گفت بهم زد زنگ.بود نیما...نه-
یی منظورش گفت کیه؟وقتی ریزه خاله که متعجب منم نمیشده؟حاال  تو

 .اومد درنمی جیکم که بود اینقدرعیبانی ولی گرفت خندم

 :گفتم عیبانیت با

 داشت؟ چیکار حاال!مرض و ریزه خاله-

 .بریب واسش تو که بود زده زنگ.گذاشته جا بلیطشو.گفتی شد خوب وای-

 ببرم؟ من-

 .اومده گیرش بلیط مییبت هزار به بیچاره.ببر زود خدا رو آرهشتو-

 برنگشته؟ خودش چرا-

 ...ببرش ستایش جون مهسا...میشد دیر خیلی اینجوری-



wWw.Roman4u.iR  11 

 

 بلیطو؟ گذاشته کجا حاال...ها داره آلزایمر هم تو پسرعموی این-

 باشه؟ کن عجله.میزشه کشوی تو گفت-

 میرم االن...بابا باشه-

 رو چیزی همچین چطور موندم.رفتم اتاقش طرف به و کردم قطع رو گوشی
 ماموچش.رسید مشامم به مریم خوش عطر کردم باز که اتاقشو در.رفته یادش
 کنم عرض چه که اتاق یه با کردم باز که چشم.کشیدم عمیقی نفس و بسشتم

ییت یه با  نگیر مشکی ی دونفره تختخواب.شدم روبرو شیک و بزرگ سشو
یزیون یه هم روش روبه بودو شده گذاشته اتاق وسشط  بزرگ دی سی ال تلو

 باهتش بی اتاقشو رنگی سشفید حریر پرده...کرد می خودنمایی پنجره کنار
 پر که داشت قرار میزی تختش چپ سمت...بود نکرده شاهزاده یک اتاق به

 واردی بین ای دودره کمد تخت دیگر سمت و شخییش ووسایل عطر از بود
 از عکس همشششون که زیادی های عکس دیوارقاب روی... بود شششده تعبیه

 یه...بود جذاب واقعا عکسا توی البته.دیگه خودششیفتس...زده بود خودش
 شگلمخو خیلی گیتار یه...  چیده اتاق تو هم مشکی و سفید ست نیم دست

 رو پیانو البته بودم زدن آهنگ عاشششق چقدر که وای.بود نیششب دیوارش رو
 ...میدادم ترجیح

 شویک و رفتم میز سمت به فوری...اتاقششم تو چی واسشه که افتاد یادم تازه
 آماده و برداشتمش سشریع.بود دسشت دم بلیط خداروششکر.کردم باز رو اول

 پروازش.میشد تشنه خونم به گرنه و نشه دیر که میکردم دعا فقط.شدم رفتن
 داشتم استرس خودم من حاال.داشتم فرصت یکساعتی هنوز.بود1سشاعت
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 بنده نه؟انگار یا رسششیدی که میزد زنگ همش.نبود کن ول هم سششتایش این
 مین پرواز لجبازی سر از اما کنم پرواز میتونستم اینکه یا ششدم سشوار جت
 بی قطعا بردم پی کشارش این کردهشبشا دراز لنشگ فقط...بشابشا ای...کردم

 ...قبا ال یه دیالق...میره یادش مهمی این به چیز آدم...خاصیته

 شششام بازار این تو حاال.رسششیدم اسششترس و وزن کاهش کلی از بعد باالخره
 پیجش واسششم که کردم خواهش فرودگاه اطالعات کنم؟از پیداش چطوری

 سمتم هب داره که دیدمش دور از.بگردم دنبالش کلی نبود نیازی اینطوری.کنه
 انتظارم فبرخال اما دربیاره بال خوشحالی از ببینه منو وقتی داشتم توقع.میاد

 :گفت تشر با رسید بهم وقتی

 نمیدادی؟شششانس جواب تلفنو بودی؟چرا جهنمی کدوم معلومشه هیچ-
 !بحالت وای وگرنه داره تاخیر پرواز آوردی

 نم انگار... پررو مرتیکه!!!.گرمی اسششتقبال عجب.کردم بغض اختیار بی
 ستممیدون ولی بدم جوابشو میخواسشتم.بره یادش بلیطش بودم ششده باعث

 بهش پشت و گذاشتم چمدون روی بلیطو آروم.دراومده اششکم کنم باز لب
 :گفتم ای گرفته باصدای و بردم فرو بغضمو.ایستادم

 شورسلح آقای بوده خودتون دسشتور به فقط برنداششتم تلفنو اگه من...من-
 !نبودم جهنمی هیچ من...من وگرنه

 پشششت تحقیر.میریخت همینطور اشششکام.دویدم خروجی در سششمت به بعد
 غذا بجای حتما...کردن بزرگش چطور بچگی از نیسششت معلوم...تحقیر
 ازس کدوم به نیست معلوم...داره نیش زبونش انقد که میدادن مار نیش بهش
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 دم ماشک...کنم دفا  خودم از ندارم زبونم...من به لعنت.میرقییدی باید آقا
 به واسم زبون یه بدرکشحداقل قدم...برم قربونت... جونم مامان...مششکمه

 از ونمت می منم کوفتی دنیای این تو جا یه بابا میفهمیدم که میذاشششتی ارث
 نمی پیشششش هم لحظشه یشه نبودم مجبور اگشه بخشدا...کنم دفشا  خودم

 خدا نه نشه...الل زبونم وای...نردبون بریزه قبرت سششر اشششکشام.مونشدم
 من که بگیر حالشششو جوری یه خدا ولی.داره گ*ن*ا*ه مردم جوون.نکنه

 !ببرم لذت

*** 

 بقط.بود شده نزدیک سلحشورکوچک برگشت و میگذشتن هم پی از روزها
 تمیز رو جا تاهمه اومدن عمارت به خدمتکار سششه هفته آخر هم اش گفته
 تمام ممن.میکرد هرس رو درختها وباید بود باغبون اونا از یکی البته که کنن

 دوتا اون از گرچه...نشه کم خونه وسشایل از چیزی که بود بهششون حواسشم
 به ساله1 نزدیک خدمتکارا این فهمیدم که واونطور بود اومده خوشم خانوم
 که میانسششالی زن فاطمه...هسششتن نیما آقا اعتماد مورد درواقع و میان اینجا
 اینم...کرد می پنهون چاقیشو بلندش قد من بد بخت از ولی بود چاق نسبتا

 خترد ستاره...بخورم وغیشه بایسشتم آینه جلوی دوباره اینکه واسشه بهانه یه
 رجخ کمک اینکه برای ولی پرستاریه دانشجوی اینکه وجالب است فاطمه

 باغ توی که مجتبی آقا...اومد می عمارت به مادرش همراه باشششه خانوادش
 همین برای نکنم کمکشون نیومد دلم...خانومه فاطمه همسشر بود مششغول

 .شدم گردگیری مشغول منم

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

15 

 نجرهپ کنار شوری شیشه و دسشتمال با سشتاره که بودیم سشالن درگیر سشه هر
 ...کشید بلندی وجیغ برگشت سریعا بود ایستاده

 ...مادر؟؟ شده چی...هیییی-

 وت بمب مثل سشتاره خنده که دوید دخترش سشمت به عجله با خانوم فاطمه
 نفشب جیغ بهت از هنوز...بایسته راه وسط فاطمه شد باعث و پیچید سالن
 :گفت لبخند با که بودیم نیومده بیرون ستاره

 فعهد یه جمع توی وقتی میگن آخه...بود مونده دلم تو جون مامان ببخشید-
 فدای...کشیدم جیغ ذوق سر از منم میاد دنیا به دختری میشن سشاکت همه
 !!!ووووی...اومده بدنیا االن که بشم کوچولو فرشته اون

 :گفت ستاره روبه درهم اخمهای وبا سینه به دست فاطمه

 دست هتب حالی چه میکشه جیغ تنت پاره وقتی ببینی شکه الهی بشی مادر-
 ...میده

 دسششتاش بین لپهاشششو و شششد مادرش نزدیک بار شششیطنت نگاهی به سششتاره
 :گرفت

 ...بشنوه مبارکت زبون از خدا...انشالله جون مامان انشالله-

 دستمال که حالی در و انداخت سشلطنتی مبل روی رو خودش حرف این با
 :گفت چرخوند می توهوا رو

 میاد؟؟ کی ما یار اون پس خدا ای-

 ستد از امان...گرفت ام خنده کشید ستاره که حسرتی پر نفس از ای لحظه
 حرف رویشایی هشای ازدواج از فقط کنن جونشششون بشه جشون...دخشتشرا
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 چه زبون از ها شاهزاده این وجودی منشا بدونم دارم دوست خیلی...میزنن
 ور کسی شاهزاده این که ششنیدیم ونه دیدیم نه که ما...گرفته نششات کسشی

 هم لهقائ این زد دخترش به فاطمه که گردنی پس با...باشه کرده خوششبخت
 انوادهخ کنار در روز اون تمام.برگشتیم کار سشر به دوباره وما رسشید پایان به

 برای که باغ توی مجتبی آقا عاشقونه آوازهای از...گذششت ها رحیمی ششاد
 فاطمه گونه روی رنگی سششرخ گلهای شششد می وباعث خوند می همسششرش

 شخود بگفته که ستاره وغریب وعجیب مضشحک رقص یا و بششینه خانوم
 چه اب که ببینم هم رو آقا علی نادر لبخند بودم تونسششته حتی...بود کردی
 ازشششون خیلی...میکرد هرس درختارو مجتبی آقا کمک بشاغ توی ذوقی

 تک قدر کاش ای که هایی لحظه حسرت از شد پر بودشنگام اومده خوششم
 چی...بابا های صدقه قربون...مامان خنده صدای...دونستم می رو اونا تک
 و کردم حسودی سشتاره به چقد لحظه اون...وششور؟؟ زندگی همه اون ششد
 .نکنه دور لباشون روی از رو لبخند خواستم خدا از دلم توی

 دیالق ردبونن شدم متوجه گل خانوم ستایش سیش بی بی معتبر منبع گفته به
 به من که برمیگردهشهرچند شب دوشنبه احتماال و شده خوب مادرش حال
 .بودم اومدنش منتظر هرلحظه و نداشتم اعتمادی دیگه تاریخا این

 به و کردم درسشت رو غذا.کردم مرتب رو خونه برگرده میخواسششت که ششبی
 از و کردم تنم حولمو آورد جا حالمو حسابی که دوش یه از بعد.رفتم حموم
 به چشششمم که آوردم باال سششرمو.کردم برخورد چیزی به که زدم بیرون حموم
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 یا رسید زود این.بهم بود شده خیره همینطور اونم.شد روشن نردبون جمال
 :شنیدم صداشو که گذشت چقدر بودم؟نمیدونم حموم توی زیادی من

 !ریزه؟ خاله خورده گربه زبونتو-

 کنم مالحظه میخوام هی من که شششاهدی خودت خدا ای.گرفت حرصششم
 :گفتم و و رفتم عقب کمی.کرد شرو  نیومده هنوز.نمیذاره خودش

 اومدید؟ کی شما-

یی در حالیکه در و زد پوزخندی  :گفت میبست رو دستشو

 ...چرا موندم نیستشفقط مهم اومدم کی اینکه-

 :داد ادامه و کرد نگام پا سرتا

 ؟؟!!!میرسم سر خاص های لحظه همش چرا-

 الهی یعنی.انداختم خودم به نگاه چی؟یه یعنی خاص های لحظه.رفت و
 تنت ای حوله همچین بود واجب آخشه.کنن کفنشت الهی.مهسششا بمیری

 با هدفع اون.چیه منظورش فهمیدم حاال.کن تنت لباستو آدم مثل کنی؟خب
 عجب که هم واقعا.حمام کوتاه لباس این با حاالم دید منو خواب لباس
 باسیل...پوشیدم رو فرمم لباس.شدم اتاقم وارد سریع.میرسه سر هایی لحظه

 ودب کوتاه دامنش وچون مشششکی دامنی و سششفید ربع سششه آسششتین پیراهن با
 لیو پوشوند نمی پاهامو ساق گرچه بپوشم هم مشکی ساپورت مجبورشدم

 شدم ظاهر جلوش روسری بدون هم اولی روز وهمون نبودم معتقد زیاد من
 که پیغمبر پسششر...بشششم خم بود کافی بود کوتشاه زیشادی دامن این ولی

 هب میز چیدن برای فرم مزخرف لباس پوشششیدن با حال نیسششتشهسششت؟بهر
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 تهرف که هم حمامی این با.بود افتاده صشدا به بدجوری دلم.رفتم آششپزخونه
 به ماا نداشتم دیدنشو حوصله اینکه با.داشتم ضشعف احسشاس بیششتر بودم

 .کنم صداش شام واسه رفتم شده که خودمم خاطر

 که بداخالقش عکس بر. میزد آروم چقدر.میومد گیتار صششدای اتاقش از
 اونقدر...بود خوب خیلی کارش تو ولی اومد نمی هنریش ذوق به اصششال

 دش تموم کارش وقتی.رفت یادم گرسنگی که بودم شده آهنگ ششنیدن محو
 نمبز در دوباره خواستم.نیومد صدایی هیچ لحظه چند.زدم اتاقش در به آروم

 :گفت که

 میخوای؟ چی-

 ...بچینم میزو میخوام...آقا-

 کنم؟ چیکار خب-

 ":کنید کوفت بفرمایید لطفا"گفتم دلم تو

 لطفا...میز سر بفرمایید-

 خوشم ازش خیلی که نه...بود؟ ای صشیغه چه وسشطش دیگه لطفا این آخه
 !اومد می

 نداشت امکان.بودم خودم فسشنجونای عاششق.چیدم قششنگ و کامل رو میز
 ازش هم نردبون میخواسششت دلم چرا نمیدونم.نکنه تعریف و بخوره کسششی

 .میکردم درست فسنجون خونه این توی که بود باری اولین این.میخورد

 غمی هی.بود گرفته کمی صورتش.اومد آشپزخونه به اونم منش بعد دقیقه چند
 چش نمیدونم.نداشت رو همیشگی جدیت اون چشماش.بود نگاهش توی
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 ناراحت چیزی از نمیخواسششت دلم بدش رفتار وجود با امشا بود شششده
 مثل خب ولی!! میخوردم رحمیمو دل همین چوب همیشه اینکه جالب.باشه

 ...ماه بودم ماه اسمم

 چیه؟ دیگه این-

 ذاغ ترین آور وچندش بدترین انگار که اخمی با که کردم نگاش تعجب با
 :کرد می نگاه فسنجون ظرف به رومیبینه

 آقا؟ فسنجونه-

 خواد می که کسی مثل و چرخوند ظرف تو اکراه با رو خورششخوری قاششق
 :گرفت بینیشو و داد تکیه صندلی به سریع بیاره باال

 دادی؟ بهم رو وولف غذای نکنه...غذاست؟ این مطمئنی-

 دتبش رو ونفسم شدم عیبانی ولگردش سگ اون غذای به غذایم تشبیه از
 :دادم بیرون

 ...سگه ماله سگ غذای...نخیر-

 یقه و شششد بلند سششریع نیما که گفتم بشششدت قیششد روی رواز سششگ کلمه
 که وریط کرد بلندم کاهی پر مثه حرکت یه وبا گرفت دستاش بین پیراهنمو

 ابخد...کردم تهی قالب ترس کردشاز می لمس رو زمین کفشششهام نوک فقط
 صششورتم پوسششت به داغش نفسششهای برخورد با... سششگه خود شششدم مطمئن

 مین حتی...شدم خیره لباسش یقه وبه انداختم پایین رو سشرم زده وحششت
 :بذارم دستاش روی و کنم بلند دستامو تونستم

 زدی؟ زری چه بگو و کن نگاه من چشمای تو-
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 یشترب رو سرم و گذاشتم دستاش روی دستمو اختیار بی زد سشرم که دادی با
 :زد فریاد دوباره که کردم فرو لباسم یقه تو

 یک کنم حالیت تا بزن دوباره حرفتو و کن نگاه چشششمام تو گفتم بهت-
 ...سگه

 دهش آروم حاال که زیبایی صدای اون با گوشم کنار و چسبوند خودش به منو
 :تکرارکرد بود

 ...کن نگاه چشمام تو-

 دستاش روی از دستم و شدم وزن بی کامال گوشم الله روی لبهاش لمس با
 ترس دشبابو شده دوبرابر قلبم ضربان و سوخت می گرما از تنم...افتاد پایین

 لحظه یه شدمشاما خیره اش نشسته خون به چششمای تو و کردم بلند سشرمو
 تنها...زدیم زل هم چشششمای به دو هر و کرد کش فرو چشششماش طوفان

 و تند...بود قلبمون ضششربان صششدای میومد آشششپزخونه از که صششدایی
 اعثب و نرفت پایین گلوم بغض اما بردم فرو سختی به دهنمو آب...وحشی

 لهفاص ازم و کرد رها لباسمو یقه آرومی به بشهشنیما اشک از پر چشمام ششد
 کمد هب دسششتمو افتادنم از جلوگیری بودشبرای سششخت برام گرفتشایسششتادن

 بتونم یگهد دقیقه چند تا نبود معلوم گرنه و میزدم حرفی گرفتمشباید آشپزخونه
 :بیاورم دووم نگاهش این زیر

 روی غذای بخدا...نداشتم جسارت قید من...سشلحشور آقای ببخششید-
 ذایغ فوری من ندارید دوسش و اس مزه بد میکنید فکر اگه...فسنجونه میز

 ...کنم می درست ای دیگه
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 گرفتشچرخید آلودم اشششک چشششمای از نگاشششو و کرد ای سششرفه تک نیما
 :ایستاد راه بین که داشت رو آشپزخونه از خروج وقید

 ...اتاقم توی بیارش خوبه همین-

 این چقد...دادم ریختن اجازه اشششکام به و شششدم خیره خالیش جای به
یی جنس این من...بود آششنا برایم عیشبانیتها  دهچشی قبال هم رو ها زورگو

 عادت اون گس طعم به نتونسششتم هیچوقت امشا...زجرآور و تلخ...بودم
 به ور غذاش تا رفتم میز طرف به و کردم پاک اشکامو دست پششت با...کنم

 طبقه هب فرمم لباس کردن مرتب و سینی تو غذا ظرف چیدن با...ببرم اتاقش
 :زدم اتاقش در به ودوبار رفتم باال

 ...تو بیا-

 ورودم با که بود کشششیده دراز تختش روی کردمشنیما باز رو در آوامی به
 :شد جا جابه جاش سر و برداشت چشماش روی از رو دستاش

 ...تخت روی بذارش-

 :گذاشتم تخت روی رو غذا وسینی شدم خم

 ندارید؟ ای دیگه امر-

 الیبا نفرت با...داد خروج اجازه دستش با و کشید خود سمت به رو سینی
 :کرد میخکوبم صدایش که رفتم اتاق در سمت وبه درآوردم ادایی سرش

 اس؟ آشپزخونه توی که همونی خوندی؟ رو دفترچه اون-

 :برگرداندم را سرم

 ...بله-
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 دارم؟ دوست فسنجون من بود نوشته دفترچه اون تو-

 ...نخیر-

 ریختی؟ زیاد روغن فسنجونت توی...خوبه-

 ...نخیر-

یج مربای و زیتون روغن به من-  اب رو دفترچه اون لطفا دارم حسشاسیت هو
 !نیاد پیش مشکلی بعدا   که بخون دقت

 نم که افتاد یادم و گذشت چشمام جلوی از دفترچه صفحات تمام لحظه یه
 پایین رو سششرم شششرمندگی با همینم برای بودم نخونده آخر تا رو دفترچه

 .کردم ترک رو اونجا خوام می معذرت گفتن با و انداختم

 برای هم عیششر.کنم اش مطالعه فرصششت سششر تا بردم اتاقم به رو دفترچه
 دستم کف گذاشتشبا اپن روی رو غذا وسینی اومد آششپزخونه به عیشرانه

 تمام.مبردار اتاقش توی از رو سششینی بود رفته یادم...زدم پیششونیم به محکم
 هب نیما...بودم کوچیکی های فنجونی کیک پختن مشغول هم عیشر تا ظهر

یی سششینک تو رو غذا ظرف آرومی  سششریع و شششدم گذاشششتشهول ظرفشششو
 ونمج به رو لرزی و خورد انگشششتاش نوک به دسششتم که گرفتم رو بشششقابش
 :انداخت

 !کردم فراموش متاسفم...بردارم خودم بدین آقا-

 :فرستاد هاش ریه داخل به رو نفسش وعمیق نشد حرفهام متوجه انگار نیما

 کردی؟ درست کیک-

 :شدم فسنجون خالی ظرف محو من اما
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 کردی؟ درست کیک میگم کجایی؟ ریزه خاله-

 بردن بین از برای ولی شششدم عیششبانی دوباره ریزه خاله کلمه شششنیدن با
 ظرف ررفتمشد آشپزخونه وسط بزرگ میز سمت به و برگشتم سریع احساسم

 :برداشتم رو بلندی پایه ای شیشه

 هشب شما که نیست چیزی هم توش...کردم درسشت کیک بله...بفرمایید-
 !باشی داشته حساسیت

 آرومی هوب شد خیره فنجونی های کیک از پر ای شیشه ظرف به تردید با نیما
 پایین رو دورش برداشششتشکاغذ رو ها کیک از یکی و اومد سششمتش به

 بو رو کیک خاصی لذت گرفتشبا ام خنده کرد که کاری از لحظه کشیدشیه
 لحظه اون چقدر بگم تونم نمی...زد رو گازش اولین آرامش با وبعد کرد

 :انداخت بهم نگاهی...دیدم را کجش لبخند بار اولین برای وقتی کردم ذوق

 !!!خوردش میشه...خوبه نیست بد-

 جونش به جون یعنی...رفت فنا باد به اش جمله تا دو گفتن با حسششم همه
 کنهن درد دسشتت"مثل جمالتی گفتن بدون...بدتره سشگش از اخالقش کنن
 زآشپ در سشمت به" داری پختی دسشت عجب مثال یا دختر تو کاششتی شگل

" ربیا کیکا این از وعلی من واسششه حیا  توی میرم"گفتن با اما رفت خونه
 اب تا شدم قهوه کردن درست مشغول وسرخوش وششنگول وششاد ترکید ذوقم
 .کنن جان نوش کیک

 لیع برای چایی فنجون یه و جوووون نیما برای قهوه فنجون یه سششینی توی
 اومده دستم توی هم آقا علی غذایی عالقه روز چند این تو.گذاشتم آقشششششا
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 گها گرچه داشت ضرر واسش زیادش کافئین.ممنوعه آقا علی برای قهوه.بود
 هقهو هست چایی وقتی تا خودش بقول. خورد نمی بازم نداشت بیماری هم

یی  ...طال زبونت...گفتی گل آقا علی بار یه همین.چند؟ کیلو

الچیق توی رنگ سشفید صشندلی روی نیما  روی هم آقا وعلی بود نششسته آ
 ضششد عجب...بود بدترکیبش سششگ نوازش مشششغول روش روبه صششندلی

 ...:شد متوجهم نیما که ایستادم راه وسط...حالی

 ...باغ ته برو وولف-

 دادمی تکون هوا تو رو زشتش دم که حالی در آرومی به و ایستاد سریع سگ
 :گذاشتم میز روی رو سینی شکر رو خدا گفتن با... رفت باغ ته به

 ...کنم استراحت برم من خواید نمی ای دیگه چیز اگه آقا-

 ...قبلش اما بری تونی می-

 :گرفتم دستم دو با رو خالی وسینی ایستادم

 خواید؟ می آقا؟چیزی بله-

 مه ای دیگه کیک تونی می بدونم خواستم می فقط...خوام نمی چیزی نه-
 بپزی؟

 کیکی؟ چه-

 هک رو شکالتی کیک عکس و برداششت ای مجله میز کنار واز ششد خم نیما
 :داد نشونم بود شده کار سفیدی های خامه روش

 ...این مثل-
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 از ور خنده این البته اومد لبام روی شیطانی ی وخنده کرد گل شیطنتم حس
 :کردم خوردشصداموصاف می بر جون دیالق به وگرنه دادم انجام درون

 ونبرات زیاد چربی نوشششته دفترچه اون توی راسششتش آقا ببخشششید...اوهوم-
 تشریف پرچرب بسیار که پیداسشت هم کیک این ظواهر واز نیسشت خوب
 ...دارن

 دسششتت خدا یعنی...دیدم رو پنچرش ی قیافه وقتی کردم حالی چه که وای
 ...واشد دلم...اوخیش...کردم خالی سرش دلیمو دق...درست

 آماده عیرونه واسه فردا...بزن کم روش خامه...نداره اشکال بار یه همین-
 ...باشه

 مترش سششه درازه بس از لنگاش خدا رو تو نگا...نردبون کنن روحت تو ای
 ...خانوم مهسا دراومد کارت...میز زیر رفته

 ...اجازه با...اقا چشم-

 اش بنده این که ببینم رو خدا خندون چهره بلکه کردم آسششمون به نگاهی
 ...کرده ضایع روبدجوری

*** 

 وت از رو فنجونی کیک آخرین و آمد آشششپزخونه به عجله با نیما زود صششبح
 زرو چند این زدشتو بیرون عمارت از کالمی وبدون برداشت ای شیشه ظرف

 یلیخ که اش شده سفارش کیک خوردن از بعد بودشنیما شلوغ سرم حسابی
 ذوقی با و میزد ورق رو ای مجله صبح روز هر دیگه بود اومده خوشش ازش

 لدیب اینم:"پرسید می رو تکراریش سوال نداشتم انتظار ازش هیچوقت که
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 با که ذوقش دیدن اما میوردش در نهادم از آه اش جمله وهمین" کنی؟ درست
 اسششتعدادم اینکه واز بردم می لذت منم میشششد بیشششتر کیک خوردن بار هر

 فرق فنجونی کیک اما...شششدم می خوشششحالی غرق خورد بدردم جایی
 هگذاشت فنجونی کیک ظرف رو اسمش نیما که ای شیشه ظرف اون...داشت

 گرچه...بکنن دل اش مزه از تونسششتن نمی آقا چون پرمیکردم همیشششه باید
 اون ولی کرد نمی تشششکر من از ها کیک کردن درسششت بخاطر هیچوقت

 ای هبچ پسر به شباهت وبی کرد می ای تازه کیک خواسشت در وقتی نگاش
 تمام با کرد می ومجبورم میبرد منو طشاقت بی دل نبود وخوردنی ملوس

 بدیش...بپزم براش بازم نشست می جونم به خونه کارهای از که خسشتگی
 دقیشش...آزادی یعنی واین نمیاد عمارت به فردا بود گفته بهم خواب از قبل

 سششابیح قدیما یاد وبه برویم بازار به هم با تا بزنم زنگ سششتایش به داشششتم
 ...بگذرونیم خوش

 سششالن به نمونده کاری اینکه از شششدن مطمئن و خونه کارهای انجام از بعد
 شونسر خانم معمول گرفتمشطبق رو ستایش ششماره عمارت تلفن با و رفتم

 اس براش گوشششی وبا رفتم اتاقم بشه دادنشمنم نمی وجواب بود شششلوغ
 یه..."...خونه این تو پوسیدم بخدا...وحال؟ عششق بریم هسشتی امروز"دادم

 شکالتی کیک خوردن مشغول که شد ظاهر چشمام جلوی نیما قیافه لحظه
 شتباهیا پیام غافل دل ای که...فرستادم ستایش برای رو پیام خوش سر...بود

 انسلایر از التماس با و کوبیدم سرم رو محکم دسشتم دو با...رفت نیما برای
 وا تخت روی ارسششالش گزارش اومدن با ولی کنه رد پیاممو کردم تقاضششا
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 سشتایششاسم اسشم بجای که میره رژه من ذهن توی دیالق اونقداین...رفتم
 یامیپ نیما که بود نگذشششته ای دقیقه چند هنوز...بودم کرده انتخاب رو نیما

 :فرستاد

 (شما؟)یو؟-

 نطوراو...اومد مغزم به شیطانی فکری...نداره منو شماره اون که افتاد یادم تازه
 رگرمیس یه منم بذار پس...بدجور بود دختر دوست اهل بود گفته ستایش که

 دیدج ایرانسل خط یه فوقش کرد می پیدا بیخ کار اگه...باشم داششته جدید
 :دادم اس همین برای...خریدم می

 ...سالم-

 نگز ستایش به که شدم بیخیال...نیومد جوابی ولی گذششت ای دقیقه چند
 :لرزید دستام تو گوشی که بزنم

 دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخار...سالم-

 چه نمیششناسه که ای غریبه با بیششعور...رفت باال تعجب فر  از ابروهایم
 حالتو ای...میکنه واق واق میرسششه که من به اونوقت میزنه حرف قلم لفظ

 ...سلحشور خان نیما بگیرم

یر روی رفتمشروبه پایین طبقه سشالن به و زدم بیرون اتاقم از  بهادر یرام تیو
 :گرفتم طرفش به رو ام اشاره وانگشت نشستم

 سششموا نقاشششی تابلو این توی زاده خان توئه که بگیرم ات نوه این از حالی-
 ...برقیی بندری
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 زدم حرص روی از ای خنده زدش پوزخندی بهم بهادر امیر کردم احسششاس
 :وگفتم

 می من به...نیارم در زانو به رو پسششرت اگه نیسششتم مهسششا....بخند باشششه-
 میذارم کنم می عوض رو اسمم اصال....چی هر خب...میگن من به....گن

 ...خوبه عشرت آره...عشرت

 رو کجاآبادم نا که نگاش اون وبا انداخت بهم نگاهی غرور با بهادر امیر
 :دادم اس... بچرخیم تا بچرخ که فهموند سوزاند

 خوبید؟ شما...آشنا یه-

 میشناسی؟ منو-

 ...وبیش کم-

 بزنم؟ صدا چی رو آشنا این حاال...خوبه-

 اراس نه نه"...سارا"اووم...باکالس اسم یه...نه نه"...مهتاب..."کردم فکر کمی
 :دادم اسم سریع...قشنگتره آنا آره"...آنا..."هست زیاد

 چطورهشقشنگه؟ اسمم...آنا-

 !خوشگلی؟...بیاد بهت باید...اومد خوشم...عالیه-

 حفهت خودش انگار حاال...باز جنبهشدختر یلغوزشبی مرتیکه...برخورد بهم
 :اس

 ...ترشه ماستم گم نمی که من ولی نازم میگن بهم همه-

 :کرد یغلیظ اخم بهادر امیر که خندیدم بلندی صدای با پیام این فرستادن با

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

59 

 میگم...هیچ...یک...اخماتو کن باز...خوردی منو که تو...عسشیسم چیه-
 ...عمو خان ای بازنده

 :زد اس نیما

 بشنوم؟ صداتونو بزنم زنگ تونم می...باشی صادقی دختر امیدوارم-

 :دادم اس سریع...نکردم فکر جاش این به وای ای

 بدیم؟؟ اس نداره اشکال...بحرفم تونم نمی هستم جایی-

 منو باید کشه تو شششلوغشه سششرم منم:"داد اس دقیقشه چنشد از بعشد نیمشا
 "...میدم اس بهت شب...زیاده کارم...بشناسی

 ونمج به که شوقی با و کردم روشن رو پخش شدمشدستگاه بلند مبل روی از
 :شدم رقییدن مشغول بزرگ سلحشور روی روبه بود افتاده

 ...امیرررررجووووون بده قر بیا-

 هب توجه با و شششنیدم رو تلفن صششدای همین برای نبود زیاد پخش صششدای
 تلفنشمن دادن جواب بر مبنی فرمودن خان نیما که ای اجازه کسشب آخرین

 :برداشتم رو تلفن هم

 ...بفرمایید سلحشور عمارت-

 ترس احسششاس بود کسششی با صششحبت مشششغول که نیما صششدای باشششنیدن
 ...کردم غلط خدا وای...بودم من فهمیده نکنه...کردم

 ...ریزه؟ خاله...الو...الو-

 :دادم جواب تحکم با

 ...بفرمایید"...نردبون" زدم داد دلم توی...بله-
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 کجایی؟-

 عمارت؟-

 ...باش اونجا وقت سر...میگم که آدرسی این به بیا دیگه ساعت یه خوبه-

یی فهمید...رفت شدی اخراج مهسشا...ترسشیدم محکمش لحن از  ای...تو
 ...نیست هم مورچه کوچیکه انگشت اندازه شانسم یعنی خدا

 آقا؟ شده چیزی-

 شیک لباس کنم می تاکید ریزه خاله...بپوش وشیک مرتب لباس فقط...نه-
 ...چنده؟ تلفنت شماره...ومرتب

 ....شد گرفته مچم

 هااان؟؟-

 رو آدرس خوام می...موبایلتشهمراه شششماره...دختر خنگی اینقد چرا تو-
 ...کنم اس واست

 رفت می خودم آبروی هیییچشهم که شدن اخراج وگرنه کردم می کاری باید
 ...فهمیدم آهان...بگم چی آخه...بود من ی واسطه که ستایش آبروی هم

یی ماشین توی افتاد دیشب گوشیم آقا-  من گیدب شما...شد خراب و لباسشو
 ...میکنم حفظ

 ...رسید گوشم به نیما کردن نوچ نوچ صدای

 آژانس با...نره یادت آدرس...کن جمع حواسششتو دیگه دفعه خب خیلی-
 ...بیا

 ...چشم-
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 می ازم نیما که بود بار اولین این...کردم قطع سششریع داد رو آدرس که نیما
 السششانت به نیاز که رفتیم می باید کجا یعنی...برم جایی باهاش خواسششت

 تو توق یه اگه کردم می قایم جایی رو گوشی باید...کنه بخیر خدا...مانتاله
 رسید بذهنم که جایی تنها و کردم سایلنتش همین برای...نرم لو میدید دستم
 ایشست اگه اما...زیرخانوما لباس مفید کاربردهای از اینم...بود زیرم لباس

 سششرم به فکری...ها کردم غلطی عجب خدا ای...چی؟؟ میزد زنگ بهم
 یگوش یه ماه سشر اونوقت...گم می سشتایششم به گفتم نیما به که زدشدروغی

 رتعما تلفن با...میکنم کارو همین خوبه...ایرانسل خط یه با خرم می ساده
 :داد جواب شکر خدارو....زدم زنگ ستایش به

 ...خانومی سالم ستایش الو-

یی؟ مهسششا-  نییع گفتم خودم پیش نزدی؟بخدا زنگ گوشششیت با چرا...تو
 دور رو اربابت چشششم خدمتکار خانم...زده زنگ بهم که داره چیکارم نیما

 ...شیطون؟ آره...دیدی

 ...باشه مثبت افکارت نمیشه...ام خونه این خانوم من...ستایش...ا  -

 ...داره صاحب عمارت اون ولی هستی خانوم آره که تو-

 :پرسیدم مشکوک

 کیه؟ خانومش اونوقت-

 ...خوبم عموی زن...خانوم مارال... نیما مامان معلومه خب-

 می وا جدا   برد می دختری از اسششمی سششتایش اگشه امشا چرا دونم نمی
 گرچه...کنم خانومی خونه این توی خودم فقط داشششتم دوسششت...رفتم
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 من به هم خانومی...سشلحشور خان نیما به خدمتگذاری یعنی من خانومی
 ...آخه نیومده

 میگذره؟ خوش بهت من بی نگفتی...باشن زنده-

 گ*ن*ا*ه...هسششت هم سشتایشششی یه گی نمی...مهسشا معرفتی بی خیلی-
 خون من صاحب بی دل این...نرو گفتم سرم تو زدم چقد...تنهاست...داره
 ...شد

 ایدب چی من پس تنهایی ای خانواده چنین داشششتن با تو اگه گفتم دلم توی
 ..بگم؟

 ه؟خوب...پیشت بیام هفته همین وسط دم می قول...بشه دلت فدای مهسا-

 اتفاقی شششما خوام نمی...دارم زیاد فدایی من...بشششی فدام نکنه خدا اوال-
 ...اومدی؟ پیش هفته وسط نیست دوما  ...بیوفته واست

 دوما  ...کردی دوم اول بس از کندی رو اعداد این گور گفتم صششدبار اوال-
 میکردم؟ چیکار...بیام نذاشت بلندتون قد شازده

 ...میشد نرم دلش شاید وسط اومدی می ناز چهارتا...سرت تو خاک-

 اصال...کنم ناز بخوام که داره ناز کجام من...ها میکشمت میزنم سشتایش-
 ...بلدم؟

 میگه هی مادرم بیچاره...من بابای ننه دسششته رو موندی...دیگه همینشه-
 هاشششو نوه دلش رو موند...نه؟ یا داره ازدواج قیششد مهسششا بنظرت سشتایش

 ...ببینه
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 الاصشش...میکردم سششرویس دهنتو میزدم بودی نزدیکم اگه قرآن به سششتایش-
 هسششوخت بگمشگوشششیم زدم زنگ ضششمن در...ببینمت نمیام اینطوره که حاال

 ...خداحافظ...عمارت بزن زنگ داشتی کاریم

 نخواستیم نوه باشه خب...خوره برمی بهش زودم چه پررو بچه...ا  ...ا  ...ا  -
 ...باشیم؟ داشته تونیم می که داماد

 ....سششتایششششش-

 :خندید دل ته از کشیدم سرش که دادی با

 چیکار موبایلت این با حاال...اسششت عشششق خودتو کردم غلط بابا باشششه-
 ...آمریکا؟ زدی زنگ...سوخته؟ که کردی

یی ماشین تو افتاد...نخیییرم-  ...لباسشو

 بهتم چه...وبس خودتی عمشارت خشانوم واالنیششاف الحق...اووهکی-
یی دم بری فاخر لباسشهای با کن فک...میاد  نیما لباسهای بخوای و لباسشو

 فکر بهش سششتایش جان...داره خنده چقد کردنت تیششور آخ...بشششوری رو
 ...کن

 شنیدمی رو ام خنده صدای اگه اما بود گرفته ام خنده ستایش تشبیه از گرچه
 :میکرد پیدا مسخره واسه سوژه ویه بود بنده رو خدا

 یکار...پیشششت میام تونسششتم اگه...پوچت افکار اون با هم تو خب خیله-
 نداری؟

 ...برس خانومیت به برو...فدات نه-

 .گذاشتم را گوشی کنم حداحافظی اینکه بدون حرص با
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 رو رفتن بیارن گیر مظلوم...بخدا نشدارن عقشل خشانوادگی...پررو بچشه-
 ...ذارن نمی آدم واسه که اعیاب...مخش

 وقتمو وچل خل سششتایش تمام سششاعت ربع...انداختم سششاعت به نگاهی
 خدا...کردم باز رو لباسهام کمد...شدم ومشغول رفتم اتاقم به سریع...گرفت

 یم البد...بخرم لباس خودم برای تا داد پول بهم پیش هفته نیما روشششکر
 وشلوار مانتو تا سه رفتم دلم داغ از منم...خوره می بدردم جایی یه دونست
 رو ام مشششکی لی وشششلوار رنگ کرم مانتوی زیاد وسششواس با...خریدم

 سششت باهاش هم رنگ کرم های حاشششیه با رنگی سششیاه شششال...برداشششتم
 راهرو توی قدی آینشه تو خودم بشه نگشاهی...کردم مالیمی آرایش...کردم

 باغ سششمت به خوشششحالی وبا رفتم نداشششتم باالی و قد قربون...انداختم
 خونه این خانوم روز یه من میشششه یعنی خدا ای...شششدم رهسششپار عمارت

 بر ای...چرخوند بهادر امیر عکس به رو ام توجه پوزخند صششدای...بشششم
 تابلوش روی روبه...بگیرم حالتو دارم دوسششت چقدر...صششلوات...پدرت

 :کردم تنگ رو وچشمام ایستادم

 شششما دیالق ونیمای کجا من کنی مسششخره بایدم...میزنی؟ پوزخند چیه-
 قدیم از خان امیر آقای ولی...هسششت فرق بینمون وآسششمون زمین یه...کجا

 دور...نداره اشکال...بخند ششما حاال...نیسشت عیب جوانان بر آرزو گفتن
 ...وصفا عشق رفتیم که ما...میرسه منم

 :یدپیچ سالن تو تلفن زنگ دوم بار برای که بودم نشده دور تابلو از هنوز

 ...بفرمایید سلحشور عمارت-
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 مگه...بفرمایید بگو فقط...بگی رو جمله این زد زنگ تلفن بار هر نمیخواد-
 کجایی؟...کنی؟ می راهنمایی که شرکته

 :بود نیما صدای

 ...آژانس بزنم زنگ خواستم می...ام خونه...چشم...آقا سالم-

 !ظخداحاف...کن درست کیکتو و خونه بمون...کردم پیدا همپا...نکرده الزم-

 چی...شششد کشششیده اعیششابم روی سششوهان مثل خط پشششت بوق صششدای
 زده زنگ آقا اونوقت کنم می آماده خودمو دارم سشاعته یه...همپا؟...گفت؟

 پی انداختی هم دیگه چلغوز یه داری پا کم خودت...شد پیدا همپام گه می
 واسش بمونم اگه کرده فکر...دادم فشار هم روی محکم چشمامو...خودت

 از کیی امیدوارم...بدرک برو...کنه تشکر نیست بلدم...میکنم درست کیک
 بره بفرستی همپاتونو بششی ومجبور بدزدن نمایششگاتو خوششگل ماششینای
 ...خونه این تو پوسیدم...شکر مرامتو خدایا...سرکارت وبرگردی

 بهو کردم پاک رو آرایشم...آوردم در حرص با رو ولباسشهام برگششتم اتاق به
 ولی...منداشت آشپزی حوصله...بپزم کیک برات عمرا...برگشتم آششپزخونه

 یخچال توی...کنم درست چیزی بودم مجبور شده هم آقا علی ناهار واسشه
 .کنم درست املت خودمون برای گرفتم داشتیمشتیمیم زیاد گوجه

 می غذا هم با و میومد آشششپزخونشه بشه آقشا علی نبود نیمشا کشه وقتشایی
 ییصدا اینکه بدون آرمش با و بود شده خم بشقابش روی آقا علی...خوردیم

 از خان علی این گفتم خودم پیش...خورد می غذاشششو بیاد در دهنش از
 سششالم حد در...میزد حرف کم باهام خیلی...مرموزتره سششلحشششور شششازده
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 برای...دونسششتم نمی ازش چیزی...روزمره مزخرفات این از...چطوری؟
 :وگفتم کردم بهش رو بشکنم رو سکوت این اینکه

 شده؟ خوب غذا-

 ...اوهوم-

 عمارت این توی من...نشداری؟ زبون...بشششی الل ای...؟"اوهوم" همین
 ...بزن حرف د  ...خیلیه نشم دیوونه

 میکنی؟ زندگی تنها آقا علی میگم-

 سوالم از که کرد نگاهم وحقیرانه گرفت باال رو سشرش طوری حرفم این با
 :شدم پشیمون

 نکردین؟ ازدواج که اینه منظورم-

 ازت پرسششیدم چی....شششد جمع اینجوری قیافش چرا...که شششد بشدتر
 چیز منظورمو این بخدا...نزنی حرف سیاه سال صد خوام می اصشال...یابو

 :گنده مرد سرش تو بزنم...کرد برداشت ای دیگه

 خداحافظ...دردنکنه دستتون-

 هسام یعنی...رفت بیرون حرفی هیچ بدون شد بلند صندلی روی از آقا علی
 چی تو آخه...نمیکشششه خجالت...نگیرم رو عموبداخالقو این حال نیسششتم

یل خودشو چه...بدم نخ بهت بخوام من که داری  گرفته؟ تحو

یل خودشو کی-  گرفته؟ تحو

 ماشچش شدمشاز شوکه بود ایستاده در چارچوب تو که نیما صدای شنیدن با
 :میبارید شیطنت
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 !زدم می حرف خودم با داشتم بخدا...آقا هیشکی-

 :گذاشت میز روی رو رنگی سفید پالستیک و اومد جلو مشکوک نیما

 ارمبید عیرونه واسه....کنم استراحت میرم...یخچال تو بذار رو عسل این-
 بیششای نمیخواد...داریم تمرین...میشان همکشارام امششششب راسششتی...کن

 ...فعال...دست دم کنشبذار آماده رو پذیرایی وسایل فقط...پایین

 می اینجا به دوستاش باره اولین این شدم عمارت این وارد وقتی از...تمرین؟
 ای...کردم می تحمل صبح تا رو وآهنگشون ساز صدای باید یعنی...اومدن

 از نیست الزم دیگه ششد خوب طرف یه از...بششه ششبی چه امششب...خدا
 رستد مشغول تفاوتی بی وبا انداختم باال ای ششونه...کنم پذیرایی کسشی
 ...شدم فنجانی های کیک کردن

 باید هدیگ ساعت یه...بود پنج به ربع کردمشیه نگاه دستم مچ روی ساعت به
 تهخسشش اینقد کرد می کار دوسششاعت پسششر این یعنی...میکردم بیدار رو نیما

 باید چی دیگه میکرد کار گرگ زوزه تا سگ بوق از که من مثه یکی...میشد؟
 ای شششیششششه ظرف تو رو داغ کیکهشای...جمشالتو خشدایشا...مشیشگفشت

 اهو اینکه با...گرفتم می دوش باید...کردم آماده رو قهوه و چای...گذاششتم
 به...داشتن فرقی تابستون گرمای با آشپزخونه توی کردن کار ولی بود بهاری
 توی ذوق ببرمشبا خودم با رو هام ولباس حوله اینکه رفتمشبدون اتاقم سمت
 نفسششی آزادیش...رودراوردمشپوووف فرمم های لباس سششریعا  ...پریدم حمام
 می کاش ای...داد بهم ای تازه جون ولرم آب دوش...کشیدم آسودگی ازسر

 فکر هب االن از...نپوشششم فرم لباس بده اجازه که بزنم حرف نیما با تونسششتم
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 عرق وشت بدجوری بهار فیل توی االن که بود طوری لباس فرم...تابستونم
 ادافت یادم تازه شششد تموم که حمومم...تابسششتون حال به وای دیگه کردم می

 در...مهسا آخرشی یعنی...زدم سرم توی دودسشتی...برنداششتم رو ام حوله
 مبرد گردنم پشت به را خیسشم موهای ترس با...کردم باز آرامی به رو حموم

 با...نبود راهرو تو کسششی شششکر رو خدا...انداختم حموم بیرون به وسششرکی
 اتاقم تا حمام فاصششله در دو...انداختم اتشاقم در بشه نگشاهی مظلومشت

 راه خونه توی لخت وبدن تن با نمیشششد...نداشششت راهی اصششال...نه...بود
 توی برم هم وضششع این با بود کافی...بودم شششانس خدای که من...بیفتم
 ...برسه دادم به خدایا...ووووی...راهرو

 ساعت ونیم بودن رفته خواب پاهام...ایسشتادم حموم در کنار ای دقیقه چند
 ...کردم می بیدار رو نیما باید هم دیگه

 آدم مواقعی چنین تو ستایش بقول...کنی جمش باید زدی که خنگیه مهسا-
 ...تونم می من...آره...باشه پررو باید

 ...بزنم صدا رو ونیما کنم باز دهن تاخواستم

 ...توووونم نمی نه-

 ...کردم نگاه خجالتم از سرخ صورت به آینه توی

 فریادم به خدایا...باشششی هم پررو که داری رو تو...چلمن بیشششعور آخه-
 ...کنن می گس گس پاهام...برس

 جایی از باید که باالخره...کردم جزم رو عزمم...گذشششت هم ای دقیقه پنج
 :زدم صدا رو نیما قدرت تمام وبا کردم صاف رو گلوم...کردم می شرو 
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-
آقششششششششششششششششششششششششششششا...آقششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششا

 ...سلششششششششششششششحششششششششششور ی

 اینبار...خوابیدی؟ خرس مثه که کندی کوه...شششنوه نمی صششدامو نخییر
 :زدم هم حموم در به داد با همزمان

 روخدا تو...آقا...سلشششششششششششششششحشور آقششششششششششششششششششششششششششای-
 میشنوید؟ صدامو

 ریزه؟ خاله-

 شششنیدن با نیما...کششیدم ای خفه جیغ حممم در پششت صشداش باششنیدن
 :گفت ترس با جیغم صدای

 تو؟ اون خبره چته؟؟چه...ببینم کنن خوبی؟باز-

 :کردم پاک ذوقمو سر از اشکای خوشحالی با

 مهسا؟-

 اینطور رو اسمم هیچکس احساسش با چه"...مهسا...."گفت؟ چی خدا ای
 :بابام حتی بود نزده صدا

 ها شکونمش می زنم می...رو لعنتی در این کن شنوی؟باز می صدامو-

 :ریختم صدام توی رو شرمم وتمام شدم نزدیک در به

 ...من...نه...شما یعنی...من...چیزه...ولی...خوبم من آقا-

 ...بنال...چیه؟ دیگه چیزه...ببینم کن ؟؟؟باز تو گی می چی-
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 می هی...اکبر الله...مرتیکه...پرکشششید وجودم از شششیرین های حس تموم
 ور پرروبودن بود کالمم توی که حرصی با...ذارن نمی باششم جنبه با خوام

 :گرفتم یاد

 واسششم میشششه...رفت یادم یعنی...نبردم خودم با حولمو من...ببخشششید-
 بیارینش؟

 وردا می زبان بر که کلماتی متوجه ولی ششنیدم رو نیما کردن پووف صشدای
 :گفت بشنوم من که طوری بلند اینبار...شدم نمی

 هدیگ دفعه بگیری یاد تا میمونی تو اون...خدمتکارتم؟ مگه...چه من به-
 ...نذاری جا رو مهمی این به چیزی

 رست با...شنیدم میشد دور در از که قدمهایی صدای که بودم حرفش بهت تو
 :زدم صداش سریع ومظلومیت

 رتمعذ...نیست پاهام به جون دیگه...توئم این وقته خیلی...خدا رو تو آقا-
 !خوام می

 :پیچید حمام توی نیما صدای

 !کن تیحیح رو جمالتت...باشه لطفا   جمالتت توی که نشنیدم-

 :بستم چشمامو و دادم فشار هم روی لبهامو عیبانیت از

 !بیارید... واسم...منو... حوله...لطفا...آقا-

 !!!بشی تنبیه باید...نشششششششششششه-

 منو خشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششدا ای
 بیرحم این دست از بششششششششششششششششششششششششششششششششششکشششششششششششششششش
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 رو رفتنش صششدای...نیسششت؟ وجودت توی انسششانیت...نامرد...سششنگدل
 فتهمی یادم وقتی...شد سست زانوهام نشست دلم توی که غمی با...ششنیدم

 دمخو بحال دلم کردم درست رو ها فنجونی کیک اون خستگیم اوج توی که
 کردم جمع شکمم تو پاهامو..انداختم زمین روی رو ام خسته تن...میسوزه
 اولین...پیچید حمام توی هقم هق صدای...گذاششتم دسشتام روی وسشرمو
 وجودم توی رو سششرماخوردگی...زدم دسششتم رو محکم کردم که ای عطسشه

 رو سششرماخوردگی ی حوصششله کشششیدشاصششال تیر گلوم...کردم احسششاس
 نمی...میشدم دچارش که وحشتناکی های سرماخوردگی نداشتمشمخیوصا

 بدنم تو جونی...شنیدم در پشت رو نیما صشدای که موندم اونجا چقد دونم
 مدندونها برخورد صدای...بود زده یخ تنم...کنم بلند سشرمو که بود نمونده

 :شد روحم سوهان هم روی

 توی تمیز های حواله از...اتاقت توی نرفتم...بیا...ای؟ زنده ریزه خاله-
 کیی دوسشتام...پایین میرم من...دار برش بیا...دره پششت...برداششتم کمدم
 ...نیا پایین...میان دارن یکی

 دستام نوک و زده یخ بدنم پوست...شدم بلند و زدم دیوار به سختی با دستمو
 از که سششرد بادی ورود با...کردم باز دررو قفل...بودن شششده قرمز سششرما از

یه  رو حوله...کشید تیر بازم گلوم...کردم عطسشه بازم میومد راهرو توی تهو
 تنم لیو بود گرم حوله اینکه با...پیچیدم خود دور و برداششتم بود در پای که
 بدنم تو حسششی...رفتم اتشاق سششمشت بشه درمونشدگی بشا...نکرد گرم رو

 عجم پتو زیر رو کشیدمشخودم دراز تخت روی و پوششیدم لباسشهامو...نبود



wWw.Roman4u.iR  71 

 

 هنوز هم روی دندونهام مداوم خورد بر اما...گذشت ای دقیقه چند...کردم
 چشمام...سوختم می درون از ولی بود سردم بشدت اینکه با...داشت ادامه

 سششرم زیر رو متکا خیسششی تونسششتم می...میشششد پرآب مدام زیاد داغی از
 وبه دمش بلند سختی به...کنم تحمل رو سرما نتونستم دیگه...کنم احساس

 یا دیگه پتوی وبرهمم هم در لباسهای زیر واز رفتم تختم کنار کمد سمت
 نیما هب آبدار فحش تا چهار اینکه توان حتی...رفت می گیج سرم...برداشتم

 مداوم وزدن کردن تمرین صششدای...رفتم پتو دو هر زیر...نداشششتم بدمم
 رو صششدا همه اون گنجایش سششرم...رسششید می گوشششم به آهنگاشششون

 یاینطور...گذاشتم گوشهایم وروی برداشتم سرم زیر از رو متکا...نداشت
 که ضمری آدم ولی بود قشنگ کردن می تمرین که موسشیقی اینکه با...بهتره

 ور حالم بدتر کنن آرومم اینکه بجای آهنگها این...شد نمی حالیش چیزی
 بچگی از...رفت سشیاهی چشششمام جلوی لحظه یه برای...کردن می خرابتر

 مادر های بیداری شب برای دلم...میششدم مریض زود...بود ضشعیف بدنم
 یه گفتن شد خارج گلوم از که صدایی تنها...شد تنگ پدرم نگران وچشمان

 ..."میمیرم دارم مامان"بود جمله

*** 

 خوابی؟ می چقد تنیبل بیدارشو...خانومی مهسا-

 !ودنب سنگین خیلی پلکهام ولی...بشنوم رو ستایش صدای تونستم می

 ...خانم؟ مهول-
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 تو یخانوادگ...مهول بگی بهم میاد بدم گفتم ستایششصدفه بگیری درد ای
 دست پشت...بود ششده قفل انگار زبونم...آدمن به صشفت چسشبوندن کار

 کونت دستمو انگشتای شدم بیدار بفهمن اینکه برای...سشوخت می راسشتم
 :پیچید اتاق توی نیما وگیرای بم صدای که...دادم

 ...خورد تکون دستش انگشتای ستایش-

 صدای...مکن باز پلکهامو آرومی به تونستم دستم رو ستایش دستای لمس با
 :شنیدم رو ستایش بغض پر

 ...هااااان؟ خوابی می چقد قطبی خرس...شود می وارد مهول-

 از پر چشمای تونستم می حاال...نشست پیشونیم روی گرمی ی ب*و*سه
 :ببینم رو ستایش اشک

 کجام؟...من...م-

 رحمتت خدا...بهشششتی توی عزیزم...شششد درپیت فیلمای این شششبیه-
 برت همین برای جهنم بری بود زود ولی بشودی خشوبشی دخشتشر...کشنشه

 خوووفی؟...گردوندن

 :قرارگرفت دستم روی دستی که بیارم باال رو دستم خواستم

 سششالم...جونش از دور...داری بچم چیکشار...دختر تو شششی الل ای-
 !کردی نگرانمون...خوبی؟...مامانم

 اوج توی که کسی...دردم از پر های لحظه حامی سشتایش مامان زهرا خاله
 مغ به چشمای با حاال...کرد دراز سشمتم به دسشتاششو کسشی بی و بدبیاری

 :بود شده خیره بهم ماهش مثه لبخند واون اش نشسته
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 ...ممنون...جان خاله خوبم-

 :رسید بگوشم نیما صدای هم باز

 ...بده انجام ترخییشو کارای میفرستم رو علی...سرکار برم باید من-

 دوقی رفت در سشمت به نیما...انداختم رنگ سشفید اتاق گوششه به نگاهی
 رو پشیمونی نگاش توی...کرد نگام نگرانی وبا برگشت ولی داششت خروج
 و انداختم نگام توی رو نفرتم حس تموم..نشد صاف باهاش دلم اما میدیدم

 انداخت زیر به سرشو که ششد چی نمیدونم...کردم ارزششش بی وجود نثار
 :رفت وبیرون

 ...ببخشش تو...کرده غلطی چه فهمیده طفلک...بدبختو خوردی-

 :بشینم که کرد وکمکم نشست تخت روی کنارم خاله

 می وپایین باال کنده پر مرغ مثه نیما...بیدارشششدی که شششکر رو خشدا-
 !گذشت سخت همه به دوشب این...پرید

 !شب؟ دو-

 :گرفت دستاش بین داغمو انگشتای ستایش

 دوساعت تا بابام...گرفتی ازمون وخوراک خواب که ششبه دو...عزیزم آره-
 خوبی؟ االن...سرکار میرفت باید ولی بود پیشت پیش

 افتاده؟ واسم اتفاقی چه...خوبم آره-

 ...گرفتیم ختم واست هم ما مردی روز دو واسه فقط هیچی-

 :زد ستایش به ای جانانه گردنی وپس شد خم خاله

 چرخه؟ نمی خوش کلمات واسه زبونت ورپریده دختره ای-
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 نمیدونی مهسششا...میگی دروغ بگو میگم دروغ...من؟ مادر میزنی چرا-
 یمان...شد خم کمرش که بابا...کرد می گریه واست بهار ابر مثه چطور مامان

 ...دیدم نگرانشو قیافه بار اولین واسه برم قربونش که هم

 ...نمیاد یادم چیزی...بودم سرماخورده فقط من اما-

 مدل سوختهشمنم گوشیت گفتی بهم که دیروز...کرد رحم بهت خدا مهسشا-
 اومدشالزمت می پیش چیزی اتفاقی حال بهر...بذارمت گوشششی بی نیومد
 شب8 ساعت...خریدم گوشی واست بازارو رفتم عیر همین برای...میشد

 توکار با گفتم...کرد باز واسششم رو در آقا علی...عمارت رسششیدم که بود
 با ساعتی یک یه...نیارم در رو سرت خالصه...داره مهمون آقا گفت...دارم
 توی بیام داد اجازه تا کردم نرم وپنجشه دسششت عموم پسششر نگهبشان این

 کر عمارت توی گذاشششتم پامو وقتی بگم اگه دروغه مهسششا وای...عمارت
 سششاخته آهنگی عجب المیششبا...هوا رو بود رفته خونشه کشل...نشششدم

 باال خواب اتاقای دونستم می چون...بشم مزاحمشون خواستم نمی...بودن
 وابموج زدم صدات هرچی اومدم که باال طبقه...نرفتم نیما پیش دیگه هستن

 دور که پتوهایی اون میون باالخره تا کردم در اون در این اونقد...نمیدادی
 تیوق مهسا وای...کردنی پیدا چه ولی....کردم پیدات بودی پیچونده خودت

 بت توی داشتی...پرید صورتم از رنگ دیدمت زردت و سرخ صورت اون با
 ترسششیده خیلی... نشدادی جواب زدم صششدات چی هر...سششوختی می

 وقتی شومتعجب قیافه هنوز...رفتم نیما کار اتاق وبه پایین طبقه دویدم..بودم
 ینهمچ...نمیره یادم"نیما مرد مهسا" گفتم و کردم باز رو در بدی صدای با که
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 داد رموس اومد سمتم به عیبانیت با...پریدم باال متر سشه که پرید جاش از
 دمر که مرد..."گفتن با میشه باورت...شدم مزاحمش کارش وسط چرا که زد

 فکشششو اسششتخونم پاره چهار همین با بود نزدیک که شششدم داغ چنان" بدرک
 زده بهت چشششمای میون از منو کرد می سششعی ورم اون از...بیارم پایین

 منو هباالخر...کندم می جون دستاش توی تقال با منم و کنه بیرون دوستاش
 رود دوباره...برخورد بهم چقد نمیدونی مهسا...بیرون کرد پرت اتاق توی از

 حق هک بزنم داد سرش رفت یادم بودم مسشتاصشل اونقد اینبار ولی کردم باز
 مهسا نیما "بگم جمله یه تونستم فقط...باشه داشته رفتاری چنین من با نداره
 اتاقت به دومون هر عجله با شششد باعث جملشه یشه همین"...میمیره داره

 ...ولی...بیایم

 :بگه بقیشو داره تردید کردم انداختشاحساس مادرش به نگاهی ستایش

 افتاد؟ اتفاقی چه...ستایش؟ چی بعدش-

 این کردم احساس طوریکه ب*و*سید چشمامو وعمیق شد بلند سشتایش-
 :بود مونده دلش توی ب*و*سه

 گفتم بهت...کردی؟ همچین خودت با چرا....بمیره واست سشتایش الهی-
 ناال...میشششدم غالمت خودم بخدا کنی کار نمیخوای بگی بهم کافیه فقط

 ....رو بیچاره نیمای اون حتی کردی عمر نیف رو همه که خوبه

 نم بخدا...سالمم سالم ببین...خوبه حالم من بخدا...شده؟ چی ستایش-
 هک افتاده اتفاقی چی آخه...نداشششتم عمارت اون توی کردن کار با مششکلی

 ...کرده تاب بی رو تو انقد
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 :برگشت صندلی روی به ستایش

 نجتششش داشششتی تو...تو...تو...بود شششده دیر که اتاقت به رسششیدیم وقتی-
 پرید سششریع نیما ولی نشششسششتم زمین روی جا همون ترس از من...میکردی

 دسششتتو مچای دسششتاش دوتا وبا نشششسششت زانوهات وروی تخت روی
 شماتچ جلوی عزیزت ببینی وقتی دردناکه....بود وحشتناک مهسا...گرفت

 ...مهسا نکشیدم بخدا...میکنه جون داره

 سششیخ تنم به مو میگفت شششب اون حادثه از سششتشایش کشه تعریفی بشا
 :بودم نکرده تشنج عمرم تو حاال تا...تشنج؟...شد

 لندب کشششید سششرم نیما که فریادی با...میمردی تشششنج زور از نبود نیما اگه-
 رنهوگ بذارم دهنت توی رو کمربند گفت بهم...کردم باز وکمربندشششو شششدم
 یلیخ فکت ولی...کردم روباز کمربند بود سششختی بهر...میشششه قفل فکت

 زورم...نتونسششتم...میزد فریاد سششرم فقط هم نیمشا...بود شششده سششفشت
 وخودش...بگیرم سفت ودستاتو سرت باالی بیام گفت بهم نیما...نمیرسید

 بذاره هنتد تو کمربندو هم بگیره فکتو هم نتونسشت اما کرد باز فکتو زور با
 اگه...گذاشت دهنت توی عمود حالت به رو دستش کف سریع همین برای
 هیچی ولی نگفتم دروغ بخشدا بزنشه فریشاد خواسشششت می درد از بشگم

 نامرد توی ولی...کنی تمومش تا کرد می نگاه بهت التماس با فقط...نگفت
 نیما شد تموم تشنجت همینکه...سوزوندی هردمونو ودل میدادی ادامه هنوز

 کما توی روز دو شدید تب بخاطر...بیمارستان آوردیمت سریع...کرد بغلت
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 روز دو این همهمون...باش خودت مواظب بیشتر روخدا تو مهسشا...بودی
 !!!شدیم داغون

 الشت...دستش...نیما...تشنج...پیچید می سرم توی مدام سشتایش حرفای
 داشششت احسشاس ای ذره اگه...بود سشخت برام باورش...جونم نجات برای
 که حرفایی با اما...بشینم لباس بدون سرد حموم توی ساعت یه ذاشت نمی

 منداشت دوست هنوز ولی نبودم متنفر ازش دیگه...شد آروم دلم زد سشتایش
 دکتر ششدنم بیدار از بعد سششاعت1...ببخششمش کرد باهام که کاری بخاطر

 پدر رضا عمو خانه به بیشتر استراحت برای ومن داد ترخیص اجازه باالخره
 لیو پرسید رو واحوالم بود زده زنگ عمو به باری چند نیما...رفتم سشتایش

 ات رفتم می خواب تخت به زود شب...ببخشمش نششد باعث هم اینکارش
 راحت سششگی زندگی این از میمردم اگه...باشششم تنها بودن خسششته بهانه به

 ذهنم به زندگیم بد خاطرات...شدم خیره دستم مچ روی زخم به...میششدم
 رو که گوشی ویبره صدای که بود گذشته شب01 از سشاعت...آوردن هجوم

 میاد...آورد خودم به منو بودم گذاشششته زیرم لباس توی پیش دوسششاعت که
 اضششافه به لباس دسششت چند بیام رضششا عمو خونه به اینکه از قبل که اومد

 باید پس بود خراب گوششی این چون اما...بودم آورده خودم با هم گوششیمو
 خواب سششتایش خوشششبختانه...میشششد محفوظ مخیششوصششش جای در

 :داده اس نیما...درآوردم رو گوشی...بود

 ...خانوم؟ آنا بیداری...سالم-
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 اونوقت بخوری سرما کاش ای...میاد بدم ازت چقد میدونی...نامرد دیالق
 :تمنوش سریع...بخندم وبهت سرت باالی بایستم منم...بسوزی تب تو

 ...داشتی؟ کاری...بیدارم...علیک-

 ...هستن عیبانی بدجور خانم انگار اوه اوه-

 ...نیستم عیبانی من نخیرم-

 ...کردی اخم چرا دونم می من ولی...هستی عیبانی دیگه چرا-

 هی اینم...نشست لبم به شدولبخندی باز هم از ام کرده گره اخمای ای لحظه
 :نوشتم ذوق با...مشکالتم فراموشی واسه راه

 ...اونوقت؟ چرا-

 ...ندادم ولی بدم اس دادم قول بهت اینکه بخاطر...کردی؟ اخم پس-

یل چه...اوهوکی-  ...اصال نبود مهم...نخییییرم...خودتو میگیری تحو

 :داد اس بندش وپشت فرستاد ناراحتی شکلک نیما

 نیستم؟ مهم برات من یعنی-

 :دادم اس سریع

 ...اونقد نه اما مهمی چرا-

 چقدحاال؟-

 چقد؟ چی-

 مهمم؟ واست چقد-

 :نوشتم صادقانه...بود مهم چقد آنا برای نیما واقعا...کردم فکر کمی

 ...نمیشه این از بیشتر...درصد01 شاید درصد011 از-
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 دادی؟ اس بهم چرا کمه واست اینقد من بودن مهم اگه-

 ...اومد واستون اشتباهی پیامم که فهمیدی می خوندی می اولمو پیام اگه-

 منومیشناسی؟ واقعا...آوردی؟ کجا از منو شماره...درسته-

 ...اصرارنکن پس کیه نمیگم بهت ولی گرفتم دختر یه از شمارتو--

 رفتهگ ستایش از شمارشو...بود راحت خیالم گفتم نمی دروغ بهش ازاینکه
 :بودم

 اسی؟میشن منو نگفتی...کیه؟ دختر اون بدونم داشتم دوست خیلی حیف-

 راست؟ یا بگم دروغ-

 میکنی؟ فکر چی خودت-

 ...نمیشناسمت اصال:راست...میشناسمت:دروغ-

 منو میشدم اجشازه پس اومشده خوشششم ازت... ومفیشد مشخشتیششر چشه-
 چطوره؟...باشیم پیامکی دوستای بیا اصال...بشناسی

 ...بدم اس تونم می شبا فقط من ولی...موافقم...خوبه-

 میکنی؟ کار...چرا؟-

 ...باشم گوشیم دور زیاد نمیذاره رئیسم...آره-

 :فرستاد متفکری شکلک نیما

 زیادی رئیسششش که میکنم کار جایی...نکردم ازدواج من...دیوونشه نشه-
 ...بداخالقه

 چیه؟ کارت مگه-

 نپرسی؟ خیوصی سوال میشه...بماند...حاال-
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 یراست...میدم اس دوباره فردا...سرکار برم فردا باید...خسشتم من...باششه-
 بداخالقه؟ رئیست مطمئنی

 چطور؟-

 !میده گیر بهت اون که میکنی اذیتش تو شاید گفتم-

 ...داره کرم خودش...ندارم باهاش کاری من...نیست اینجوری اصال-

 هک بخیرشکلکی شب همراه هم منم...فرستاد داری خنده شکلک اینبار نیما
 ...فرستادم میندازه باال ابروهاشو

 خب...مغروره بده نششون باید دادنم اس ام اس توی یعنی...زد تک اما نیما
 ...خوش شب میگفتی هم تو

 رو خواب نشششسششت لبام روی که لبخندی بودشبا شششب یک نزدیک سششاعت
 ...کردم چشمام مهمون

*** 

 خط...رفتیم بازار به گردش برای وباهم گرفت مرخیی ستایش فردا صشبح
 بابت کلی...گذاشتم بود گرفته برام ستایش که گوشی وتوی خریدم ایرانسلی

 رنخ می ثابت روند خط مردم"گفتن با ستایش...کردم ذوق خطم بودن روند
 باعث" میره حال از خطی چنین با ما آبشاجی اونوقشت نمیگزه ککشششونم

 رانسلای خط اون بجز من ولی گشتیم بازار توی کلی...شد جفتمون خندیدن
 زیچی میکرد اصرار ستایش گرچه بود نشده ماه سر هنوز آخه نخریدم چیزی
 رو بازار پوست من همپای خان نیما بقول اما...نبود من قبول مورد ولی بخرم

 و یدمیکش کارت سشریع بیاد خوششش چیزی از بود کافی...کند وبن بیخ از
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 یگنم...میشد اضافه دستش توی پاکتهای به اش عالقه مورد خرید...بنگش
 وتاد شایدم بنگ یه گفتن با منم میششه کی...همینه میده خوششی آدم به پول

 ...وردممیا در خوشگل پاکتهای این عقده از خالیمو دستای گفتن بنگ بنگ

 لخ ستایش...آوردیم در عزا از ودلی برگشتیم خونه به وگرسشنه خسشته ظهر
 ثلم هم اونشب...زد لیس و خورد هم بشقابشو ته تپلش هیکل اون با وچل

 دری هر از...دادم اس شششب های نیششفه تا نیما به گذشششته شششبهشای
 ننه...یهچ فامیلیت مثال...نزنیم خیوصی خیلی حرفای بود قرار...میگفتیم

 احوال از دوست تا دو مث...حرفا این از خالصه...چیه کارت...کین بابات
 ییتشخ نیما...رسوندیم می اتمام به بخیر شب وبا کردیم می شرو  پرسی

 بحث من ولی بزنه+ 08 حرفای میکرد سعی وقتا بعضی...داشت ششیطونی
 اینقششد دختری هیچ بشا حشاال تشا خودش گفتشه بشه...کردم می عوض رو

 باورش....!!!!!!!خندید؟ می ها اس ام اس این پشششت نیما یعنی...نخندیده
 شده تنگ عزیزم آشپزخونه مخیشوصا عمارت برای دلم...بود سشخت برام
 باریچند همون...برگرد بگه حداقل که نمیزد زنگ بیشعورم نیمای این...بود
 آرامش بخاطر...نشد ازش خبری دیگه بود پرسیده رضا عمو از احوالمو که

 بهش خودمی چه اوووخ...خودم سششفید عمارت برگردم باید شششده خودمم
 ....هااااا چسبوندم

 * ** 

 انگار...آقا علی ونه داشششت کار باهام نیما نه عمارت برگشششتم که روزی از
 این خلق زهانگی توی شخیه به من...بود نیفتاده اتفاقی هیچ پیش هفته توی
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 وقذ برگشتنم از که کسی تنها بخورم قسشم حاضشرم...بودم مونده بششر دوتا
 مضششحکش سششرگرمی اینکه برای فقط اونم بود سششلحشششور بهادر امیر کرد

 دهششش کم هم نیما دادنهای واس نیفتاد خاصششی اتفاق هفته طول... برگشششته
 وباغ عمارت کردن تمیز برای وهمسششرش فاطمه خاله هم هفته آخر...بود

 نتونسششت ترمش میان امتحانات شششدن شششرو  بخاطر سششتاره ولی اومدن
 روهم وآشششپزخونه کردیم تمیز روز دو توی رو عمارت خاله همراه...بیاد

 ادهس عیرونه یه به رو همه فرنگی توت کیک کردن درست با منم...شستیم
 برای داشتن صدا ضشبط گروهش و نیما روز کردمشاون دعوت باغ انتهای در

 ...رفت اتاقش به بخوره شامی اینکه بدون و اومد خونه به وقت دیر همین

 انیم که حقوقی اولین با که عروسششکیم خواب لباس با رو فرمم لباسششهای
 هحاشششی با سششفید لباسششی...کردم خریدمشعوض بود پرداخته موعد از زودتر
 خودنمایی اش سششینه روی هم ونرمی پشششمی خرس...صششورتی هشای
 ودمب کشیده نقشه حقوقم برای که حیف...داشت کوتاهی شلوارک...میکرد
 وبا کردم باز موهامو...خریدم می هم رو اش عروسکی های روفرشی وگرنه
 نوزه و بودمشون شسته عجله با صبح...ریختم هم به بار چند رو اونا دست
 ...برد خوابم زود زیاد خستگی از...داشتن نم کمی

 رفت می راه راهرو تو کسششی انگار...بیدارشششدم خواب از شششب های نیمه
 رو اتاق وچراغ شششدم بلند تخت روی از...کشششید می زمین روی وپاهاشششو

 ماا...کشیدم راهرو توی وسرکی کردم باز آرومی روبه اتاق در...کردم روشن
 تاقما پشت از کسی رفتن راه صدای که بودم مطمئن... نبود راهرو توی کسی
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 ازنظرم رو سششالن کردم سششعی و کردم خم رو خودم بیشششتر...اومد می
 شتوح میگشت چیزی دنبال انگار که وسایه بلند قامت دیدن از...بگذرونم

 ختت سمت به...نبود سشختی کار نیما وبلند پر هیکل تششخیص ولی کردم
 یکیو شدم خارج اتاق از...پیچیدم خودم دور را بلندی حریر ولباس برگشتم

 خم مبلی زیر کمر تا نیما...کردم روشششن رو دیوارسششالن کنار لوسششترهای از
 اب...کند رد مبل زیر از انگشتاش نوک با رو چیزی داشت وسشعی بود ششده

 :شد خیره بهم و کرد بلند رو سرش سالن شدن روشن

 ...آقا میگردید چیزی دنبال-

 :کرد بیشتر رو وتالشش شد خم دوباره نیما

 ...بخواب برو...نه-

 :زد داد و شد متوجه که رفتم سمتش به

 ...دیگه بخواب برو میگم...کری؟-

 :برگشتم رو ام آمده وقدمای کردم وحشت کشید سرم که دادی با

 ...ک به شاید گفتم...بیدارشدم منم اومد می صدا... آقا ببخشید-

 تو رفمح بقیه که بود ناگهانی حرکتش اینقدر...اومد سمتم وبه شد بلند نیما
 متمس به عیبانیت با اون اما دادم تکیه دیوار به ترس وبا خورد خیس دهنم
 :کشوند راهرو سمت به خودش با و گرفت دستاش بین رو بازوم و اومد

 نمی کمششک من...میزنشه خودشششو حرف بخواب برو میگم بهش هشی-
 ...بدی؟ انجام من واسه کاری چه خوای می بچه الف توی...خوام
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 برای...بود سششنگین خیلی واسششم کرد می باهام داشششت که کاری و حرفش
 :ایستادم جلوش و کشیدم بیرون دستش بین از رو بازوم زور به همین

 ...کنم کمک تونم می هم خیلی-

 :گفت سینه به ودست ایستاد نیما

 کمکی چه میرسششه کمرت به زور به که کوچیکت دسششتای اون با تو مثال-
 ...بکنی؟ من به میتونی

 :کردم نگاه چشماش توی پرویی با

 ...کارا خیلی-

 من به ودب کرده پیدا امشبش خوابی بی فراموشی برای ای سوژه انگار که نیما
 سششخرشتم پر نگاه مسشتفیض رو پام تا سشر و کرد نگاه رفته باال ابروهای با

 :کرد

 ...مثال؟-

 :دادم بیرون حرص با را نفسم

 میگردین؟ چی دنبال-

 یداشپ شکر رو خدا که کیه فضولم ببینم شدم بیدار شبی نیف...هیچی-
 ...کوتاهن قد فضول آدمای گن می راست...کردم

 ....ت با کرده غلط گفته هرکی-

 دندونم به رو لبهام بود آخرم کلمه منتظر که درهمش اخمهای دیشدن بشا
 :میدی گیر بهم هی که خودته تقییر...انداختم پایین رو وسرم کشیدم

 میگفتی؟ داشتی-
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 داغ تنمو خوردشنگاش سششر لبهام روی نیما نگاه کشه کردم بلنشد سششرمو
 اما...کردم اخم خودش مثل و برداشتم لبم روی از رو دندونم سشریع...کرد
 زا منم...ببینه رو غلیظم اخمهای تا برنداشششت لبهام روی از رو نگاش نیما

 چه نزدیک از...لباشششو...جووووون....شششدم خیره لبهایش به قیششد روی
 حرومش ای...ب*و*سششیده؟ روهم کسششی حاال تشا یعنی...خوشششملن

 اموچشم سریع...دیدم نزدیک از را لبخندش که بودم نیما لبهای محو...بشه
 کارشو خواستم من خدا وای...دیدم بوضشوح رو چششماش برق...بردم باال

 منم میکنشه فشک این حشاال...بودم ششششده لبشاش میخ ولی کنم تشالفشی
 مبل به شرم وبا دادم قورت رو دهنم آب...رفت آبروم خدا ای...بعلشششششششه

 :کردم اشاره

 ...میره مبل زیر حتما...ظریفتره من دست...کنم کاری بتونم من شاید-

 :انداخت راه به پیشانیم روی رو شرم عرق نیما پوزخند صدای

 !بیاری درش میتونی ببینم برو...بدم تکونش نتونستم...سنگینه خیلی مبل-

 بود گینسن خیلی مبل این میگفت راست...رفتم دونفره بزرگ مبل سمت به
 با رانگا...جاکنیم جابه اونو نمیتونستیم هم فاطمه وخاله سشتاره و من حتی

 مبل زیر به رو ودسششتم شششدم خم...بود چسششبیده ها پارکت به چسششب
 اینکه تا دمکشی بیشتر رو انگشتم...کرد برخورد ریزی شی به انگشتم...بردم

 نیما طرف هب ودستمو شدم بلند...بگیرم دستم تو رو ظریفی انگشتر تونستم
 :گرفتم

 ...بفرمایید-
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 روش یزیبای نگین که انگشتری من و آورد باال رو دستش کف تعجب با نیما
 اتاق هب عجله با بخیر شب گفتن وبا گذاشتم دستش کف روی داششت قرار

 تکامم بین رو پریدمشصورتم تخت وروی آوردم در رو حریرم لباس...برگشتم
 سرم روی بار چند و کردم مشت دسشتمو...کششیدم ای خفه جیغ و بردم فرو
 :زدم

 تو چطور فردا...میکنه؟ فکر چی خودش پیش یعنی...خنگ دختره ای-
 ...کنم؟ نگاه چشماش

 رظاه سقف روی نیما لبهای لحظه یه دوختم سقف به چششمامو و برگششتم
 :شد

 ...هاااا دادی بهش چی همه خدایا...داشت لبهایی عجب ولی-

 ...بود؟ کی برای انگشتر اون یعنی افتادم انگشتر یاد تازه

*** 

 میز کردن آماده مشغول منم..اومد آشپزخونه به صبحونه برای نیما صبح فردا
 قهوه انگار کرد درهم رو ابروهاش...خورد رو اش قهوه از کمی نیما...بودم

 شتپی امانتن که باش لبات مواظب نیستی خودت مواظب...بود داغ خیلی
 ای بود اخمو بیشترنداشتشیا حالت دو ماهم ارباب این چهره ولی....شازده

 قطف البته نشششده باز خنده به حاال تا لبهاش کنم فکر.زدن پوزخند حال در
 ...مردم لبای زدن دید واسه

 بشین:گفت که بزنم بیرون آشپزخونه از میخواستم
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 روی و برگشششتم رو رفته میخواد؟راه جونم از چی باز.برسششه دادم به خدا
 میکردم بازی دستم انگشتای با و گرفتم پایین سرمو.نشستم مقابلش صندلی

 :گفت که

 !دارم مهمون ناهار برای فردا-

 نفرن؟ چند:پرسیدم کنم نگاش اینکه بدون...داشت تمرین بازم حتما

 !!!نفر بیست-

 بدبود؟ال خبر نفر؟چه بیسشت.داد صشدا گردنم که گرفتم باال طوری سشرمو
 ببینم؟ تدارک واسشون من داشت توقعم

 هاییغذا کنیشلیست آماده رو پذیرایی وسشایل همه باید بیان اینکه از قبل-
 !باشه میدم؛حواست بهت کنی تهیه باید که رو

 :گفتم و کردم باز لب

 ...ممکنه نکردم پذایرایی مهمون اینهمه از حاال تا امامن-

 :وگفت کرد قطع حرفمو

 این کرف باید باشی اینجا میخواستی که موقعی.نیست من مشکل دیگه این-
 فهمیدی؟...نمیدم کسی به مفت پول من.میکردی چیزاشم

 آلرژی بهش دارم دیگه.ساخت رو"فهمیدن"فعل که رو کسی کنه لعنت خدا
 بربیام؟ پسش از تنها خودم چطوری من آخه.نفهمیدم.ولله نه.میکنم پیدا

 ینخوا چه بخوای چه اینکه یعنی این.رفت ای دیگه حرف بدون و شد بلند
 .گرفتم استرس االن همین از.کن آماده فردا واسه خودتو

 ...چسبونده اتاق در به رو غذاها لیست دیدم بشم اتاقم وارد خواستم وقتی
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 لباس درضمن...باشهش آماده چی همه اومدیم وقتی:بود نوششته آخرلیسشت
 به استحو...باش ومرتب تمیز پس هسشتی پذیرایی مسشئول...بپوش فرمتو

 ...میگیری پاداش بشه انجام خوب کارت...باشه کارات

 میخواد تازه آقا واسه کردم خدمتی خوش که مدت اینهمه از بعد.گرفت دلم
 از کم مک دارم... بده پاداش بهم بشه پذیرایی باید خوبم تازه که مهمونی بعد

 .میشم دیوونه کاراش این دست

 جای باز.شششدم بیدار خواب از سششحر کله آقا باالی بلند لیسششت خاطر به
 با.نداشششتم خرید به نیازی و بود خونه تو وسششایل همه که بود باقی شششکرش

 میگن من به.بیشارم کم جلوش نمیخواسششتم امشا بود اولم تجربشه اینکشه
 ...نیستم که چیزی کم...مهسا

 تو ودب مونده فقط.رفتن صبحونه وبدون شدن بلند زود صبح آقا خداروشکر
 دیگه بخواداونوقت صششبحونه ازم آشششپزخونه شششامی بازار و شششلوغی این

 تمام.سششاعت به دیگم نگاه بود غذاها به نگاهم یه.آوردم می در چشششماشششو
 فرم لباس صششبح.اومدم بیرون آشششپزخونه از خسششته و کردم آماده وسششایلو
 پای همین ایبر بکنم مالیمی آرایش گرفتم تیمیم...نشن کثیف که نپوشیدم

 ورژلب کمرنگ صورتی چشمشرژگونه خط...ششدم ومششغول نششسشتم آینه
 بلندم موهای به دسشتی...بود صشورتم روی آرایش تنها عروسشکی صشورتی
 لخت اینقد نه باشن فر موهام داشتم دوست همیشه...آخ آخ آخ... کششیدم

 موی توا بهم تولدم کادوی برای ستایش پارسال افتاد یادم...نگیرن حالت که
 تگف خودش اینکه گفتن با و شششدم بلند میز روی از... بود داده ای کاره دو
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 اما کشیدم بیرون تخت زیر از رو مو اتو وجعبه شدم باشمشخم ومرتب شیک
 میتونن صددرصد مجرد پسشر یه مهمونای که نکرد خطور ام نداششته مغز به

 موهام کردن فر...دارن فرق رضا عمو خانوادگی های مهمونی وبا باشن پسر
 ستگیخ بود شده عوض کلی که ام قیافه دیدن با ولی کشید طول ساعتی یک

 آشپزخانه وبه شدم خارج اتاق از فرم لباس پوششیدن با...ششد خارج تنم از
 ...رفتم

 آماده چیز همه...کردم مرتب رو وآشششپزخونه انداختم سششاعت به نگاهی
 نشد باز با بندش وپشت اومد در بیدا عمارت ناقوسی زنگ صدای...بود
 عمارت وارد دیگری از پس یکی باال مدل مشاشششینهشای بشاغ حیشا  در

 از...بودم ندیده هم عمرم تو رو هاشششون بعضششی که ماشششینهایی...میشششدن
 جاش سششر وبه خورد لیز دسششتام بین از وپرده گرفتم فاصششله سششالن پنجره

 پنجره دهپر بین ودوباره بستم رو تعجبم از شده باز فک دسشت با...برگششت
 سششر از که جوونی وپسششرهای دختر از بود شششده پر حیا ...شششدم مخفی

 کردم شرو ...دردن وبی عار بی دارای مایه اون از بود مشخص ووضعشون
 آویزون دخترای دوسششت با نفرشششون دوازده ده به نزدیک...پسششرها آنالیز به

 نم ی شاهزاده تونستم نمی نفر چند این پس...اومدن شده مانتال وسشانتال
 دیدم حیا  از ای گوشششه تنها رو پسششر چند وقتی شششیطانیم خنده...باشششن
 دشای میده زیاد مهمونی نیما"شد اکو مغزم تو ستایش صدای...ششد پررنگ

 شهمی خدایا...شکر تقدیرتو یعنی..."...بشه پیدا اونا میون هم شما ششاهزاده
 باید کی تا...باشششم تنها باید چقد آخه...میشششد؟؟ من مال اینا از یکی
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 مخاطب رو وخدا بردم باال سالن سقف طرف به سرمو...بمونم؟ خدمتکار
 :قراردادم

 خوشگل...پولدارتره همه از که اون...همینا از یکی میون از دستت قربون-
 ارهد باالیی وشششعور درک والبته مهربوتره همه ومهمتراز...تره باجذبه...تره

 من الهی...دیگه زدین خودتون سششر به زدی گلی هر...من واسششه بفرسششت
 ...بشم فداتون

 رو پیشونیم تا بود ششده خم صشورتم روی که مادرم خندون چهره ای لحظه
 :پیچید ذهنم تو صداش...شد ظاهر چشمام جلوی بب*و*سه

 سک که میدم کسی به...نمیدم کسونش همه به...نمیدم کسشونش کس به"-
 دسششفی لباس توی رو تو که روزی اون میاد یعنی بجونم دردت وای....باششه

 ..."ببینم؟ عروس

 ردخت که ببینی نیسششتی مامان...خورد سششر هام گونه روی اختیار بی اشششک
 که نهبک رو آدمایی کلفتی باید دامادت خونه توی خانومی بجای گلت دست
 توی آدمهای تموم از افکارمو تموم...گرفت دلم...ان کسی خودشون واسشه

 پدراشششون پول با که آدمهایی از خدمتگزاری یعنی کارم وبه کردم دور باغ
 ...برگشتم چیه درد دونستن نمی واصال رسیدن بجایی

 کنارم از عجله با نیما...ایستادم استقبال به ای وگوشه کردم باز رو سشالن در
 ای وجذبه تیپ از ای لحظه...پیوست دوستاش به درعمارت وجلوی شد رد
 که نگر صورتی کوتاه آستین مردونه پیراهن... لرزید دلم بود صورتش تو که

 هک بود کرده ست روشنی آبی لی ششلوار با رو داششت ریزسشفیدی خطهای
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 االیب دکمه ودو بود مشکی پیراهنش یقه...میومد سشفیدش پوسشت به چقد
 مامچش ای لحظه طالش ظریف گردنبند برق...بود گذاشته باز رو لباسشش

 کرده هماهنگ آدیداسی دستبند با رو اسپرتش سفید کفششهای...کرد روکور
 اون اب دستاش اینکه با...بودن مو وکم کشیده...شدم خیره دستاش به... بود

 ظریفی انگشششتشای ولی برد می رو آدم دل حسشششابی برجسششتشه رگهشای
 با...بذارم انگشششتاش الی البه رو انگششتام داششتم دوسشت چقد...داششت
 باال رو سششرم...اومدم خودم به کرد می صششاف رو گلوش که کسششی صششدای

 منو داشت اونم پس...شد قفل نیما زده بهت چششمای تو چششمام و گرفتم
 خوشحال ای لحظه...ندیده ششکلی این منو حاال تا بیچاره...کرد می آنالیز

 داد ابروهاش به که غلیظی اخم با اما گرفتم قرار اش توجه مورد که شششدم
 نیما کتف روی رو دسششتش پسششری...نیومده خوشششش کارم از زیاد فهمیدم

 وصداش که پسریه همون این فهمیدم...شکوند رو ما ارتباطی وخط گذاشت
 :کرد اشاره من به چشماش با پسر...کرده صاف

 ...جدیده؟ تم...پسر؟ کجایی-

 :کرد هدایت داخل وبه گرفت رو پسر دست نیما

 رو در لک هیکلت این با...بزن زر کم... توببینم برو...شششایان صششداتو ببر-
 ...گرفتی

 خیره بهم خندونش چشششمای با دونسششتم می رو اسششمش حاال که پسششری
 :کرد خم رو خودش شدشکمی

 ...شما؟ خوبید...خانوم شد عرض سالم-
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 ...داخل بفرمایید...اومدید خوش...ممنون...م...م-

 ...ولی...اومدم که خوش-

 تتدس ای...موند راه نیمه حرفش بود سرش پشت که دختری گردنی پس با
 ...نیومد خوشم ازش اصال...کاشتی گل...نکنه درد

 نیما سششالم...شششد باز نطقش دید دختر دوتا باز...خودتو کن جمع-دختر
 ...آشنا امسال دوست پارسال...خان

 ...دیگه تو برو شایان...اومدی خوش جون شیما سالم-

 در ویجل از کشید گردنش به که دستی با هم شایان...داد دست شیما با نیما
 :شنیدم را پچش پچ صدای...ردشد

 ...میداره بر خودش واسه خوبه هرچی...خاصیت بی دراز-

 برای اما اومد لبم روی لبخندی" بیخاصیت دراز" گفتن با ولی چرا دونم نمی
 وارد کیی یکی ودخترا پسرها...انداختم پایین رو سرم نشه متوجه کسی اینکه

 ونمارکدارش عطرهای بوی...وشیکتر تر لباس خوش یکی از یکی... میشدن
 ناف باد به کمرم شششدم راسششت دوال بس از که منم...بود پیچیده سششالن توی
 پرسی احوال همه به آرامش با ولی نداشت من از کمی دست هم نیما...رفت

 دوسششت سششر بر خاک... روب*و*سششی دخترا وبا دسششت پسششرا با...کرد می
 که نیما به همچین...بودن اوناش از دخترا این...غیرتشششون بی پسششرای
 تمام...میومد دهنش تو آدم روده دل که کردن می ماچش دل ته از میرسیدن

 چشم بهشون دلم توی بود اومده در کجام از دونم نمی که حسادتی از مدت
 ...گرفت وحسابی درست حمام یه دهنشون آب با نیما بیچاره...رفتم غره
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 ارباب عزیز مهمونای از تا رفتم آشششپزخونه به ومنم شششد پر سششالن باالخره
 بعضششیاشششون هیز نگاه دادم می شششربت مهمونا به که وقتی...کنم پذیرایی
 لمنچ دوستای این با نیما سرت بر خاک یعنی...بود کرده ام کالفه حسابی

 پوشیده ساپورت کوتاهم دامن زیر حداقل که ششکر رو خدا...خودت از تر
 میوه نهخوشبختا...رفت می کجا تا کثیفششون نگاهی نبود معلوم وگرنه بودم

 سالن هب پذیرایی واسه دوباره نبود ونیاز بودم سالن توی میز روی ها وشیرینی
 ایانش با صشحبت وسشرگرم گرفت نادیده رو وجودم که کسشی تنها...برگردم
یش االن ومن بود دریده چشم  :بودم شده خم جلو

 بچینم؟ ناهاررو میز برم تونم می من آقا-

 کردن تحقیر به شباهت بی که پوزخندی با و چرخوند طرفم به رو سرش نیما
 مین...بکن خواد می دلت غلطی هر برو یعنی این داد تکون رو دستش نبود

 یه فقط خدمتکشششششششششششششششششششششارم یه من چون خورد بر بهم بگم تونستم
 ...خدمتکششششششششار

 مشغولو رفتم آشپزخونه به کنم توجه شایان ی خیره های نگاه به اینکه بدون
 توی...میچیدم میز روی رو اونا یکی ویکی شششدم ناهار وسششایل کردن آماده

 ودب ناگهانی لرزه این اونقد...لرزید ام سینه قفسشه ناگهان وآمدا رفت همین
 لمشغو وهمه بود بلند ضبط صدای شکر رو خدا...کشیدم ای خفه جیغ که

 از رو لوموبای برگشتم آشپزخونه به...نشد من متوجه کسی...بودن صحبت
 پیام ظهر که بود بار اولین...بود داده اس نیما...اوردم در زیرم لباس توی

 :کردم بازش...میداد
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 چیز دیدنت ویادمشاما دلم میان نزدیکیشجایی هسششتیشهمین همیشششه"-
 ..."دیگریست

 اس چنین هیچوقت چون بود فرستاده اشتباه حتما...خوندم رو پیام چندبار
 اشمب داده پیامشو جواب اینکه برای اما... میزد حرف بیششتر...نمیداد هایی

 رو ودب فرسششتاده ام گوشششی کردن پنهان از قبل سششتایش که رو پیامی آخرین
 :کردم سند واسش

 ترش نخور لیمو...بشششی دور ازم وقت یه...بشششی شششور نخور پفک"-
 یاد منوهمیشششه... کنی بشاد تشا بخور آدامس...بکنی فراموش منو...بکنی
 ..."کنی

 باهیاشت پیام باشی تو تا...خنده زیر زدم ارسالش گزارش دریافت محض به
 کارم سر به دوباره نیومد جوابی وقتی...شدم منتظر ای دقیقه چند... نفرستی
 ...برگشتم

 بشششقابهای توی وچنگالها قاشششق برخورد صششدای از بود شششده پر سششالن
 ور میز نیما خواست در به...بود خودش از پذیرایی مشغول هرکس...چینی

 رایب بتونه داره دوست چی هر کس هر تا بودم چیده سرویس سلف شکل به
 توی میزبزرگ روی وبعضیا بودن نشسته مبلها روی بعضشیا...بریزه خودش

 یرت خستگی درد از بدنم تمام...کردم می کوفت آشپزخونه توی منم...سالن
 11 ذیراییپ پس از تونستم تنها دست ولی بود بارم اولین اینکه با...میکشید

 تا بود پیشششم سشتایش کاش ای...کششیدم گردنم به دسششتی... بیام بر آدم نفر
 ...خوردن می ماساژدادن بدرد فقط تپلش دستای اون...میداد ماساژم کمی
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 تنها دست ودوباره رفتم سالن به میزد صدا رو اسمم که نیما صدای شنیدن با
 مخ اصال سرش توی بدونم داشتم دوسشت خیلی...کردم جمع رو میز تمام

 بر کثیف ظرف همه این پس از تنها تنها چطوری من آخه...نه یا هسششت
 دل هت از آهی بود شده تلمبار آشپزخونه توی که ظرف همه این دیدن با...بیام

 خرخره تا...الهی کنه خفشون خدا...نکرد تشکر ازم یکیشون حتی...کشیدم
 برای باید...بدرک...کنن تشششکر ازم یومد می زورشششون اونوقت خوردن
 فنجونی کیک...بود آماده قهوه...میگشششتم بر سششالن به مهمانها از پذیرایی

 سشششالن وبشه چیشدم بزرگی ظرف توی بودم کرده آمشاده دیروز کشه هشایی
 به دو به دو رو پسششرا دختر که شششد پخش دسششتگاه از مالیمی آهنگ...بردم

 شایان الوهع به پسر چند وبا بود ایستاده پیانو کنار نیما...کشوند سالن وسط
ییم... کرد می صحبت خان  برای نمک تحمل تونستم نمی و بود گرفته دستشو

 کنجکاو اسششمم شششنیدن با ولی برم راهرو به تا گذشششتم کنارشششون از همین
 فیمخ بود پیانو پیش که هایی پله ونزدیک دیوار پشششت همین شششدمشبرای

 :شدم

 قطف...هست که خوشگلم...نمیکنی استفاده خانوم مهسا این از چرا میگم-
 لندب پاشنه کفش جفت یه با... نیست مششکلی اونم خوره نمی بهت قدش
 ...میکنیم حلش

 :پیچید گوشم توی نیما صدای

 که اعیونی مهمونی وسششط خدمتکارمهشبیارمش اون...نگو چرت شششایان-
 ...بود بس پشتم هفت واسه خوردم بار یه...چی؟
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 :اومد بود بابک اسمش کنم فکر که پسری صدای

 فیهکا...نمیشه گرم آبی که برمون دور دخترای این از...میگه راست ششایان-
 پیش هم زهرمار وکوفت وبچه عروسششی لباس تا بخندی بروشششون دوبار
 حقوقش روی چیزی یه...میبره حسششاب ازت...خشدمتکارته این...میرن

 ...نیستن هم مثه که همه ضمن در...میبیندی ودهنشو میذاری

 ...بودن شایان که داشت عقل این اگه آخه...خله شایان گروه تو رفتی بابک-

 ...چمه؟ من اونوقت-شایان

 ...نداری خونه باال فقط نیست هیچیت-نیما

 :رسید بگوشم شناختم نمی که پسری صدای اینبار

 هتب کی ببین...نیسششت بکن دل تو از یلدا...همینه راهش تنها نیما-پسششر
 ...گفتم

 ...دش نمایان دخترش دوست اولین...شد سیخ تنم به مو یلدا اسم باشنیدن

 ...بگم؟ بهش چی برم...شدید؟ دیوونه واقعا ها بچه-نیما

 ایبی باید شب فردا...خوششگله سشالم...کن ششرو  اینجوری ببین-ششایان
 می اخراجت یا میای یا...کنی بازی معشوقمو نقش شب یه وبرای مهمونی

 ...بده؟ خواد می کی باباتو ننه خرج اونوقت...کنم

 ردخت دست پاشم کاره یه...زدنت حرف این با کنن سرت تو خاک ای-نیما
 اصششال...کنه ولم و بسششوزه جیگرش یلدا تا مهمونی وسششط بیارم روبگیرم

 ..نکن هم فکرشو

 ...میشن خوشمل هاتونم بچه...وبساز بسوز جون یلدا با پس-بابک
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 اونوقششت میزنم بشال بشال اینجشا دارم من...بخشدا پسششتیشت خیلی-نیمشا
 میکنم نگاه بیشورتش...میاد بدم ازش من آقا...دیگه ندارین غیرت...ششما

 که قیشافش یشاد میبینم کشاب*و*س شششبشا...بیشارم بشاال خوام می انگشار
 یا میکنید فکری یه امشششب یا ولله به...روحمه سششوهان صششداش...میفتم

 ...کنم می قطع رو دوستیمون

 ینبب...همینه راهش بخدا...پسر آخه تو ری می سرعت چرا...بابا ای-شایان
 دسششتت دخترا اخالق باید دیگه که تو...المپیشک حشد در میشده جواب

 ...بیا کوتاه جان نیما...باشه

 ...همینه باشه زده درست حرف یه عمرش تو شایان-بابک

 ...ندارین بخار شما که نباشم من...نشو رو پر نمیگم هیچی هی...ا  -شایان

 رشس بزنی داد دوتا...میبره حساب ازت مشخیه دختره قیافه از نیما-پسر
 قبوله؟ میگی چی...میاد راه باهات

 خودشششون قماش از دختری کردن دک برای...کین دیگه اینا...نمیشششد باورم
 نمهمی...میکشششتمش خودم کنه قبول اگه نیما یعنی...میدن قرار وسششیله منو

 مین هیچکس از صدایی لعنتی...بشم نردبون این سوری معشوقه که مونده
یی...اومد  درپ بر ای...دیگه بنال د  ...بود آورده فشار بهم بدجوری دسشتشو

 ...دورود ومادرت

 المتع سششکوت گفتن قدیم از ولی...بمونم نیما نظر منتظر نتونسششتم دیگه
 ...اومد در کارت خانوم مهسا...رضاست
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 خندهو نشستن هم دور که دیدم مبل روی ودوستاشو نیما رفتم سالن به وقتی
 می آقا مهمونای برای رو قهوه باید...برداشششته رو سششالن کل هشاشششون

 تا ده همین برای ببرم هم با رو قهوه فنجون10 همزمان تونسششتم نمی...بردم
 که ردمک تعارف دخترا به اول... رفتم سالن وبه گذاششتم سشینی توی فنجون

 نزدیک ودب نشسته شایان که مبلی نزدیک...برداشتن مابقیشون نفر سشه بغیر
 :زد صدام که شدم

 راسششت...کردین درسششت خودتون رو غذا گفت می خانومشنیما مهسششا-
 ...میگه؟

 نیومد؟ خوشتون...کردم درست خودم بله-

 نخورده خوشششمزگی این به غذایی عمرم تو حاال تا...نیومد؟ خوشششم-
 منم کاش ای...نکنه درد دسششتتون...دارین پختی دسششت عجشب...بودم

یی  غذای بس از...ام ومردنی الغر چقد میبینید...داشششتم شششما مث کدبانو
 ...خورم می بیرون

 ...شد پیدا باشعور آدم یه عجب چه

 ...جان نوش...لطفتونه نظر...میکنم خواهش-

 ...شد خم سمتم به وکمی...برداشت ای قهوه فنجون شایان

 ...دادین؟ سفارش کجا از رو خوشمزه کیکای این میگم-

 تنهسشش خونگی کیکا این گفته بهش ونیما بریزه مزه خواد می دونسششتم می
 ...موزمار کارت رد برو بگم بهش نمیشد خب ولی

 ...هستن خونگی کیکا-
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 : بود ما مکالمه محو که انداخت نیما به نگاهی ساختگی تعجب با شایان

 میکنی؟ آشپزی حاال تا کی از...نیما؟ میگه راست-

 با ولی شستن لبام روی لبخندی آشپزی وپیشبند کاله با نیما قیافه تجسم با
 ور قهوه وسینی انداختم پایین رو سرم ترس از نیما همیششگی اخمای دیدن

 :کرد جلب را ام توجه نیما قراردادمشصدای روبروش

 ...کردن درست خانوم فریماه...شایان نریز مزه-

 ...آشپزتونه؟...کیه؟ فریماه-شایان

 درسششت ناهار باید بیچشاره من داشششتیم آشششپز اگشه...بود خنشگ چقشد
 ...خودش واسه اوسکوله...نداره خونه باال میگه راست نیما...میکردم؟

 ...ایستاده جلوت که خانومیه منظورم-

 ...نهههههه-شایان

 مهه خنده صدای که بود دار خنده اینقدر نه گفتن برای شایان دهن شدن باز
 :گفتو کشید محکم لپشو بود نشسته کنارش که دخترها از یکی...درآورد رو

 ...ای؟ بامزه چقد تو...بشه فدات مستانه-

 پوست بابا...کن ترک کشیدنتو لپ عادت گفتن صدبار...مستانه نکن-شایان
 این صورتت چرا نمیگن بگیرم زن میخوام فردا پس فردا...اومد کش صورتم
 ...ام خورده دست فهمن می اونوقت...شکلیه

 جبتع با شایان اما...بندازه خنده به رو همه دوباره تا بود کافی حرفش همین
 ...هکی دیگه این خدایا...ندید دار خنده رو حرفش واصال میکرد نگاه بهشون
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 مخاطب رو نیما بود شده عمارت وارد که بود کسی اولین که دختری ششیما
 :قرارداد

یر این هنوز جان نیما میگم-  حیف بابا...نداشتین بر رو خان بهادر امیر تیو
 خوردم می ناهار داشتم...آدم ذوق تو زنه می عکسه این...نیست دیزاین این

 ...کرده اخم بهم کردم می احساس همش

 دمکر می فکر شششکر رو خدا...میکنه حرکت عکسششه این که فهمید اینم پس
 اومدی خوب...طال چشششمات خان امیر ولی...میشششم متوجه من فقط

 ...واسش

 شتوح آدم بخدا...بذار قشنگ تابلو تا دو دار برش نیما میگه راست-پسشر
 ...ببینتش میکنه

 اهنگ از البته که کنم تعارف قهوه پسششری به تا بودم شششده خم که همینطور
یر به ششدمشنگاهی مسشتفیض نیز هیزش  با ارانگ...انداختم امیربهادر تیو

 اما...رهدا برش دیوار روی از نیما ترسیده بمیرم...بود شده خیره نیما به ترس
 :کردن سکوت همه نیما قاطع صدای با

 توهین...کنید صحبت اینطوری بزرگم پدر مورد در ندارین حق گفتم بهتون-
 ...باشه خودتون کار تو سرتون...منه به توهین اون به

 رو بحث اینکه برای بابک...کرد خفه رو همه دم در...جذبه این به بنازم
 از نفر چند...کرد وگروهش نیما جدید آهنگ از تعریف به شرو  کنه عوض

 طفق...نیفتاد خاصی اتفاق قهوه تعارف از بعد...دیدم رو گروهش های بچه
 همه برای کردن درسششت که رو آهنگی آخرین وگروهش نیما مهمونی آخر
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 آهنگ...کرد می همراهیشون هم جمع صدای خوش پسشرای از ویکی زدن
 با...بودم نیما تماشششای محو میشششد زده آهنگ که مدتی تمام...بود شششادی

 ویر ومهارت آرومی به رو وانگشتاش بود نشسته پیانو پشت خاصی ابهت
 ...میکشید ها کالویه

: گفت نیما شکر رو خدا...شد تمام هاش خسشتگی همه با هم مهمونی این
 میان خدماتی شششرکت از صششبح اول وفردا کنی کاری نظافت خواد نمی

 به ستهخ تنی با...گنجیدم نمی خودم پوست تو خوشحالی از کنن تمیزکاری
 ...برد خوابم زود وخیلی رفتم رختخواب

*** 

 پول حسششابت توی بود عالی چیز همه واینکشه دیروز پشذیرایی بشابشت-
 ...کارت انجام حسن پاداش تومن هزار511...ریختم

 می االن تونسششتم می اگه خدا ای...من؟ جان....تومن؟؟511...هااااااان؟
 ...فتر در تنم از خستگی بکل...ب*و*سیدمش می بار وده بغلش تو پریدم

 ...نیست پاداش همش تومن511 این-

 ...چی؟ یعنی...رفتم وا

 چیه؟ برای پس اما... نکنه درد دستتون-

 فهمیدم...بود مردد انگار... شششد جا جابه راکینجر صششندلی روی کمی نیما
 ...بگه امشب مهمونی از خواد می

 ...میریم هم با...شو آماده برو...خرید بری باید-

 ...ندارم احتیاج چیزی من...آقا؟ چی واسه...خرید؟-
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 مه آرایشششگاه باید...کمه وقت شششو بلند...داری احتیاج چیزی به نگفتم-
 ...بری

 شخود پیش این...برمً   عمرا...بود کرده قبول پس...درآوردم شاخ علنا   دیگه
 :کرده فکر چی

 نمی تکون جام از بیام باهاتون باید چی واسششی نگید بهم تشا آقشا امشا-
 شده؟ چی آخه...خورم

 ...چشم بگی باید میگم وهرچی منی توخدمتکار...میدم دستور بهت دارم-

 مهسا...بیام باهات تا بشین...کنم کمک بهت کنی خواهش تونی نمی یعنی
 ...بذارم بیرون در این از پامو اگه نیستم

 ...کنم قبول تونم نمی ولی منوببخشید آقا-

*** 

 ...تو بیا-

 وارد داشت قرمزی مشکی دکوراسیون که ششیکی مغازه داخل به نیما همراه
 اههمر قبال...مجلسی لباسشهای بوداز پرششده مغازه پایین تا باال از...ششدم

 ایولباسشش کجا لباسششا این ولی بودم رفته جشششن لباس خرید برای سششتایش
 نیما قاآ مثال بیشششتر برفش بیش بامش هرکه میگن راسششت...کجا سششتایش

 با هک خانومی فروشنده به رو نیما...خره می رو بهترینا...دیگه پولداره...بود
 :بودنشگفت اومده کش گوش بنا تا فرمش خوش لبهای دیدنمون

 ...بخیر وقت...صباحی خانم سالم-
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 تو نگا...همو میشناسن چه...اومد می اینجا زیاد پس...صباحی خانم جونم
 ...منگل زنیکه...یابو شدی سرخ انقد که گفت بهت چی...خدا رو

 امرتون؟...بخیر هم شما وقت...اومدین خوش...سلحشور آقای سالم-

 لیک دلم تو...داره کلفتی این به صدایی الغرش قیافه این با این...نهههههه
 ...خندیدم بهش

 -...بیارین خانوم این برای رو لباساتون جدیدترین زحمت بی

 گفتن بهش انگار...انداخت بهم نگاهی حسششرت با بعد تعجب با اول زن
 رو دختره هرچی آبروی...نچ نچ نچ...کاری کجای تو گرفته زن سشلحششور

 زبونم وای...خودت واسششه نیسششت هم مالی همچین جان خانم...بردن
 دختری چه سششهم نیما یعنی...نچرخیشد زبونم...فقط...فقط نیمشا...الل

 باهاش خواست می وازم بود نشسته حیا  توی وقتی افتادم یادصبح...میشد
 روی از همچین بیام باهاتون که کنم نمی قبول گفتم بهش وقتی...خرید برم

 سمتم هب اشارشو انگشت...افتادم کردن غلط کهبه سمتم واومد پرید صندلی
 هوا تو پریدم چنان...میزنی؟ حرف من حرف رو چرا که زد وداد بود گرفته

 میاد خوشششم...نکنم عیششبانیش دیگه خوردم قسششم همونجا دارم عمر تا که
 بودنش تلخ واز بخورمش باید آب مثل...دهنمه توی ی مزه تنها زور حرف

 ...صالحی خانم نام به دختری روی بودمشروبه اینجا من حاال...نزنم دم

 :گفت من روبه جون صباحی که بودم لباسها زدن دید مشغول

 چنده؟ سایزتون-
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 ...مدنظرتونه خاصی رنگ...میزدم حدس-

 گرن دنبال انگار چشششمانش...انداختم نیما به ونگاهی بدم نداششتم جوابی
 :گشت می خاصی

 میاد؟ بهش رنگی چه بنظرتون-نیما

 یا...قرمز...سیاه...بپوشن تیره رنگهای باید پس سفیده پوستشون-صشالحی
 ...میاد بهشون ام تیره آبی...بنفش

 حرص فقط دسششتشششون از...دادن می نظر کاال یه مورد در داشششتن انگار
 :گفت باز نیما...میخوردم

 ...باشه باز خیلی خوام نمی...بیارین ومشکی قرمز لباسای-

 ...کنید صبر لحظه چند...آقا بله-صباحی

 تشونپوس...شخییت بی بیشعور...کنید؟ صشبر...میریم االن خدا رو تو نه
 اینوبرادر وخواهر عمه دلم توی بودیم لباس منتظر که مدتی تمام...سفیده؟

 هم نیما...کردم بارون گل قشششنگ قشششنگ کلمات با رو ادب بی صششباحی
 یوحساب شمردم غنیمت رو فرصت منم...بود دیگه لباسای زدن دید مشغول
 با رو بود سششفید هاش دکمه ردیف که مشششکی مردونه پیراهن...زدم دیدش

 فیدشس اسپرت کفشهای...بود کرده ست مشکی سفیدوشلوار اسپرت کت
 بابا...وسواسیه چقد المیب...بود خریده رو اونا تازه انگار که تمیزن اینقدر

 شلوارو مانتو... کردم خودم لباسهای به نگاهی حسرت با...خوشتیپ...تمیز
 ونششیششمششا مششن بششیششن تششفششاوت چششقششد...طششوسششششی وشششششال مششششکششی
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 بود هگذشت صباحی خانم رفتن از ای دقیقه چند...پوووووفففففف...هست
 :گرفت طرفم وبه برگشت لباس دست 1 با که

 ...بهتره یکی کدوم ببینم بپوش-

 ردک بررسششی رو اونها یکی یکی و کشششید ها لباس طرف به رو دسششتش نیما
 یه...پسر تو نشی الل...بروم پرو اتاق به کرد اششاره بهم سشر با آخرم دسشت

 کوچکی اتاقک سمت به اکراه با...چرخه نمی زبونت رو چیزی...خواهشی
 اومدشبا مسمت وبه گرفت دست تو رو لباسها نیما...رفتم بود سالن انتهای که

 داخشل بیشاد من بشا خواد می یعنی...کردم نگشاه حشرکشتش بشه تشعشجشب
 رو اینم نمیگم هیچی هی...عجباااااااا...بیاره لندهور اون بده خوب...اتاق؟

 اب بده رو لباسا بگم وبهش برگردم خواستم می...داده قورت چی همه وبا ر
 سمت به منو که حالی ودر نششست بازوم روی آزادش دسشت که ببرم خودم

 :گفت داد می هل واقع در نه که هدایت پرو اتاق

 ...نیست استخاره وقت االن...شده دیر کافی اندازه به باش زود-

 ...اماآخه-

 ...ببینم تا کن وباز در پوشیدی وقتی...درم پشت من تو برو-

 چی؟؟؟ دیگه!!!جاااااااااااااااااااااااااننننننننننننننننن

 ریحری مشکی ولباس انداخت اتاق داخل به منو طرفم از واکنشی هر از قبل
 حس واسششتخوونم پوسششت تا رو شششدن تحقیر...کرد پرت ام سششینه روی رو

 ام ونهگ روی اشک های وقطره شکست لعنتیم بغض در شدن بسته با...کردم
 وت گفتن زور بهم همه...آوردم در رو مانتووشلوارم عیبانیت با...شد جاری

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

017 

 میچرخه بهتر جهان باشششم کس وبی بدبخت من اگه مطمئنم...یکیش هم
 نشدم لباس مدل متوجه اصشال...نمیاد بوجود درش مششکلی کائنات ونظام

 ور کمرش کنار زیپ...بپوشمش بشششششششششششایششششششششد که دونستم می فقط
 جیر اب که در صدای شنیدن با بود در به پشت نیما...کردم باز رو ودر بسشتم

 مایچش خواستم نمی...ایستاد روم وروبه چرخید پا پاشنه روی شد باز جیر
 نبود ممه برام...انداختم پایین رو سرم همین برای ببینه رو ناراحتیم از سرخ
 کرارکنیت باهاش هم تو باید چشم گه می وقتی...پوشیده یا باشه لخت لباس

 سخره به منورا وآزادی استقالل اونم بذار...نداشتم استقالل من"....چششم"
 گرفت رو بازوم دو وهر شد نزدیک بهم...شنیدم رو قدمهاش صدای...بگیره
 حرکت در بدنم تمام روی که رو نگاش گرمای...داد هل عقب به وکمی

 اتاق تو من فقط انگار...نشدم معذب چرا دونم نمی اما کردم بودشاحسشاس
 احساس...نداششت کوبششی هیچ قلبم...نیسشت کنارم وهیچکس ایسشتادم

 :شنیدم صداشو...ترم ارزش بی او پیش هم سگ از کردم

 رو بعدی...خوره نمی بشدرد امشششب مراسششم واسششه ولی نیسششت بشد-
 ....بیا...بپوش

 با بازم...ادد دستم به بود گیپور بیشترش نیف که رو کوتاهی مشکی لباس
 واقع میلش باب ودوباره پوشششیدمش مدلش به توجه بشدون تفشاوتی بی

 لدنبا دونم نمی...نبود خاص براش هیچکدوم...وبعدی بعدی لباس...نشد
 شب خیمه عروسک...بدرک بره اصال...نبود مهم واسشمم...میگششت چی

 ...باشه ناز خیلی باید امشب بازیش
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 واقع قبول مورد اورد واسششمون جوووون صشباحی که لباسشی آخرین باالخره
 باسل طراحی...شدم قدی آیینه محو تعجب با اتاق در کردن باز از قبل...شد

 قرمز ی دکلته...وقرمزداشت مشکی رنگ از ترکیبی لباس...بود العاده فوق
 خیلی اش پارچه... میشششد گشششاد زانوهام تا کمر واز تنگ کمرم تا که رنگ

 که داشششت سششیاهی گیپور دسششتانم مچ تا سششینه روی از...بود ونرم لطیف
 وانتهای بود سششانتی سششه اش یقه...شششده کار آن روی گل ظریف نقشششهای

 ینا که نمیشد باورم...شده تزیین رنگ گیپورسیاه جنس همان از هم دامنش
 که ردمک نگاه رو وپایین باال آینه در آنقدر...داشتم تن بر رو لباس این که منم

 یارتباط رشته نیما صدای...شدم نمی میشد زده در به که های ضربه متوجه
 :کرد قطع آیینه با منو

 می مخود نکنی باز درو دیگه ثانیه یه تا اگه...نمیکنی؟ دروباز چرا...مهسا-
 ...کشمت

 در مداشت لب رو که پوزخندی با...دقیقه یه ششد ثانیه یه که زدی حرف تو تا
 جمال به چشمش تا و موند باقی هوا روی نیما دست...کردم باز رو پرو اتاق

 حتی...کرد باز انتها تا رو صدرش علی غار بگم چی که دهن افتاد ما زیبایی
 بار چند رو دسششتم...بود شششده خیره اندامم به تعجب با هم صششباحی خانم

 می آنالیز منو داشششت هنوز نیما مغز ولی دادم تکون نیما صششورت جلوی
 :دادم فشار وبازوشو رفتم نیما سمت به تردید با...کرد

 ...برداریم همینو میشه...شدم خسته خیلی من...خوبه؟ حالتون...نیما آقا-
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 للهالحمدا که...برداره لباسو همین تا کنه قبول که کردم می خدا خدا دل ته از
 ...شنید صدامو خداجون

 ...اریدبی واسم وکفششم کیف فقط...بریم می لباسو همین صباحی خانم-

 ...اقا چشم-

 نای دیدن با اما اینجا آوردی بزور منو اینکه با...دارم دوست خیلی نیما وای
 نمجش از بعد اینکه از...داششتم دوسشش خیلی...پرید ناراحتیم تموم لباس

 نپوشید با ولی...گنجیدم نمی خودم پوسشت تو میششد خودم مال لباس این
 نردبون احمق آخه...ترکید ذوقم داشتند پاشنه سشانت01 فقط که کفششهایی

 تزیین مشکی پاپیونی با که رنگ قرمز کفشهایی...برم راه اینا با طور چه من
 تکمیلش دیگه هم قرمز رنگ از هایی رگه با مشششکی کیف...بود شششده

 قذو با ومن کرد حسششاب خودش بگیره ازم رو کارتم اینکه بدون نیما...کرد
 به سششرعت به نیما...زدم بیرون جووونم صششباحی مغازه از کودکانه وشششوق

 نگاه سششاعتم به تعجب با دیدم اونو عجله وقتی...انداخت نگاه سششاعتش
 لباس یه انتخاب یعنی اوووه...بود گذشششته ظهر یک از سششاعت...کردم

 عجله با نیما...نشدم زمان گذر متوجه اصشال...بود کششیده طول سشاعت1
 ونا از سریع تیکافی با واو شدیم نیما پورششه سشوار...میداد کارهاششوانجام

 آهنگی حتی...نزدیم حرفی مسشیر طول در اون ونه من نه...ششد دور منطقه
 دوست...بودم شده کالفه حسابی...ششکست نمی رو ماششین سشکوت هم

 آقا که حاال خب...بدم گوش هم زیبایی آهنگ خوششحالم که حاال داششتم
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 نمم پس بشه خراب ماشینشون دستگاه ترسشن ومی دارن تششریف خسشیس
 :کردم خواندن به شرو  لب وزیر خونم می آهنگ خودم واسه

... 

 نکنی؟ وز وز اینقد میشه-

 :شدم خیره کرد می نگاه جلو به که نیما وبه برگشتم تعجب با

 بودید؟ من با-

 :شد خیره چشمانم وتو برگشت ریز اخمی با نیما

ییم ماشششین اون با پ نه پ-  چیه...میکنه وز وز زیادی موتورش...جلو
 خبریه؟...خونه می خروس کبکت

 گفتن اب وفقط شدم ناراحت بگیره رو حالم خواست می مستقیم غیر اینکه از
 وجهمت انگار هم نیما...کنه پیدا ادامه بحث نذاشششتم"کنید می اشششتباه نخیر"

 :گفت سریع خیلی شد ناراحتیم

 اعتس راس و بگیر دوش یه...کن استراحت خونه رفتی...بگیرم ناهار میرم-
 فهمیدی؟...حالله خونت اومدی دیر...آرایشگاه ببرمت تا حیا  تو بیا1

 خوردی فهمیشدن قرص...وفشهمیشدی مشرض ای...وفشهشمشیشدی درد ای
 یفح...شازده باشم شما خر قراره فهمیدم گفتی بار یه باشه خب...تووووو

 ...حیف...گوشش بیخ بزنم آبدار چک ودوتا باال ببرم صدامو نمیشد که

 ...فهمیدم آقا بله-

 اصال این دونم نمی من...خرید جوجه پرس1و ایستاد رسشتورانی کنار نیما
 من شاید آدمشبشر اصال...چی؟ یعنی مقابل طرف از خواستن نظر دونه می
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 فقط که خوره می قرص...که فهمه نمی...باشم داشته حسشاسیت جوجه به
 دسششت...تو سششاختی چی بهادرخان امیر...کنه القا دیگران به فهمیشدنو

 ...مریزاد

یض عمارت به ورود محض به  تسشکو ودر رفتیم آششپزخونه به لباس وتعو
 پناه اتاقم به وحموم اسششتراحت برای آخرم در...خوردیم نشاهشار کشامشل

 می اتفشاقی چشه مهمونی این تو بشدونم داشششتم دوسشششت خیلی...آوردم
 ردک می اذیت منو نیما بخاطر دختر اون اگه...داشششتم بدی اسششترس...افته

 اب هم روی روبه ویلدا منو...افتادم آمریکا گنگسششتری فیلمهای یاد...چی؟
 ونشششون خط هم واسششه زهرآگینمون های نگشاه وبشا ایسششتشادیم تفنشگ

 وحشششتناک دوئل گر ونظاره ایسششتشاده ای گوشششه هم نیمشا...میکشششیم
 نم یا...میبرم من و میبازی تو یا امشب جون یلدا...زندگی یا مرگ...ماست

یی بازی این بازنده صورت هر در...میبازی وتو میبرم  ور نیما من چون...تو
 خیال زهی البته...کنه دفا  ازت تشا نشداری رو هیچکسششی تو ولی دارم

 گردان عروسشششک بگم بشایشد نشه...من؟؟؟؟؟؟ نشیشمشاشمشدافع...بشاطشل
 رحم بهم امشب خدا...میاد بهش بیششتر این آره...عمارت منشنیماشارباب

 هب توجه وبا داشششتم که افکاری با...نیسششت گریزی مرگ از حال بهر...کنه
 رفتمگ نتیجه پس نبود صاحبمم بی دل کن ول خیال خوش استرس این اینکه

 لهعج با...برم امشب سیاه دیو جنگ به وقبراق سشرحال ولرم آب دوش یه با
 متسشش وبه برداشششتم بود شششده ام دیرینه یار قبل اتفاق جریان از روکه حوله
 ...رهسپارشدم حمام
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 ماششنش توی نیما...رفتم حیا  به بازی این از وکیفور آماده1 سشاعت راس
 لجبازی روی از منم...نشد من متوجه اصال...بود غرق افکارش وتو نشسته

 :انداختم توماشین رو خودم و کردم باز محکم رو سفیدش پورشه در

 ...ام آماده من...سالم-

 :کرد نگاه بهم غضب وبا برگشت نیما

 شگاهآرای تو...بدونی باید که هست موارد سری یه حرکت قبل فقط...خوبه-
 آشششنا یه میگی فقط داری نسششبتی چه من با پرسششیشد ازت کسششی هر

 نیست الزم...خودت وخدای دونی می خودت رفتی آبی زیر بفهمم...هستی
 پرشششونو و کرک باید کردن کنجکاوی زیادی...بدی پس جواب کسششی به

 اوکی؟...بریزی

 ...اوکی؟...گرفته یاد جدید فهمیدن بیا

 این به باید چی واسه اصال بگید خواد نمی ولی...هسشت حواسشم آقا بله-
 بیام؟ مهمونی

 از...بری خوای می که آرایشششگاهیه مسششئول خانم زیبا...نیسششت الزم نه-
 ازنی پس بلده کارشو...کن جمع حواستو...فضوله زیادی...مادرمه دوستای
 لشذت آرایشششت واز بشششین خوب دختر مشث فقط...بشدی نظر نیسششت

 مونده؟ حرفی...دنبالت بیام تا میکنه خبرم خودش...ببر

 نمم بابا...کنم؟ له وپام دست زیر بشرو این من که روزی میاد یعنی خدا ای
 یه این...بکنن باهام خواستن هرکاری بذارم من میده معنی چه اصال...آدمم
 :گفتم بود مشخص کالمم در که حرصی با...خوندی کور شازده بارو
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 گ*ن*ا*ه...نیستم آدم من انگار زنید می حرف دارید جوری ولی ببخشید-
 می هینتو شخییتم به دارید حاال تا صبح از...شدم خدمتکارتون که نکردم

 ونه میبرید منو دارید کجا مشششخیششه نه..ندارم تحمل دیگه من ولی کنید
 ماش یعنی...بدم گوش رو بگید شما چی هر باید چی برای بپرسشم میذارید

 یادز وبرتون دور دختر...نکنید حسششاب من رو...بمیرم؟ باید بمیرمن بگید
 هم مهمونی....مونده کارام صبح از ضمن در...نیستم اینکاره من...هسشت

 ...بگذره خوش بهتون

 چارهبی...شدم پیاده ماشین از سریع بدونم رو العملش عکس تا نشدم معطل
 راچ دونستم نمی...نشده پیاده ماشین از هنوز که مونده حرفام بهت تو حتما
 نیمهمو این به باهاش بخواد وازم وجلوموبگیره بیاد االن داشتم دوست ولی

 ماشینش در صشدای ششنیدن با...کردم کم قدمهامو سشرعت همین برمشبرای
 بازوم که بودم برنداشته رو دهمم قدم...کردم جمعش سریع اما زدم لبخندی

 ویت بدجوری تندش عطر بوی...افتادم بغلش توی ومن شد کشیده شدت به
 صششدای که بود پیراهنش شششده باز دوم ی دکمه به نگام...پیچید ام بینی

 :آورد بخودم منو عیبانیش

 خاله آره...تاحاال؟ کی از...جوجه؟ درآوردی زبون...بریم باهم شو پیاده-
 تو برو هم حاال...فهمیدی؟...بمششششششیشششششششششری باید بمیر بگم من ریزه

 ...نکن بازی منم اعیاب با بشین ماشین
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 ودشخ به منو ومحکمتر شد متوجه که بگیرم فاصله ازش کمی خواستم می
 دنآور کم وقت االن ولی...اشهدموخوندم کشید سرم که فریادی چسبوندشبا

 :نیست

 ...نمیام شما با جا هیچ من...کنید ولم-

 قالب بهم کمرم پشششت رو دسششتش دو و کرد رها بازومو نیما حرفم این با
 ینا از قلبم...سوزوند می رو صورتم پوست وعیبیش داغ نفسشهای...کرد
 قورت زحمت به رو دهنم آب...زد می ام سینه قفسه به محکم نزدیکی همه
 پاهام روی کردم احسششاس...میاد سششرم داره بالیی چه من خدای...دادم

 تو ای لحظه برای نگاش...نیماسششت دسششتای روی وزنم وتمام نایسششتادم
 ثباع بود عمارت در که سکوتی...کرد تغییر نگاش رنگ...شد گم چشمام

 که مبودی هم چشمان به خیره هنوز...بشنوم قلبشو ضربان صدای منم تا شد
 اب...میکرد نوازشم داشت انگار...خورد تکون کمرم روی آرومی به دسشتش
 نشگرد توی نفسهام...شدم بلند زمین روی از کمی اورد کمرم به که فشاری
 کاری باید...نبود خوب داشششتیم که وضششعی برای اصششال واین میخورد
 موقعیت اون تو رو ما آقا علی اگه...چرخوندم اطراف به رو چشمام...میکردم

 یرهخ لبام به اون اینبار اما...کردم نگاش دوباره...میکرد؟ فکری چه میدید
 صبر سمتم به صورتش شدن خم با...میداد قورت رو دهنش وآب بود ششده
 جدا خودم از اونو دادم اش سینه به که فششاری با و ندونسشتم جایز رو کردن
 شتپ دستشو وکالفه شد جدا ازم سریع دادم بهش که تلنگری با نیما...کردم
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 یشپ نیما که بگیرم باال رو سششرم تونسششتم نمی خجالت از...کشششید گردنش
 :وگفت کرد دستی

 ...یدمم توضیح برات رو چیز همه راه توی...بیام من تا بشین ماشین تو برو-

 تا ناال بودم مطمئن...رفت عمارت سمت وبه گذشت ازکنارم بالفاصله نیما
 کمرم روی رو دسششتاش داغی و بود گرم بدنم هنوز...ام شششده قرمز گوش بنا

 بیخیال منم پس بده توضیح برام خواسشت می که حاال اما...کردم می حس
 تا کنم پرت جایی حواسمو مسیر توی باید...رفتم ماشین سشمت وبه ششدم

 ...نشه دگرگونم حال متوجه

 هقیاف با نیما و شششد باز ماشششین در که گذشششت می رفتنش از ای دقیقه چند
 اتفاقی که انگار نه انگار...شششد سششوار اش همیشششه وحشششتناک و اخمو
 فکر...دمب قیافه تغییر سریع تونستم می منم کاش ای خوششبحالش...افتاده

 دنش روشن محض به...پرست آفتاب بذارم اسمشو باید نردبون بجای کنم
 به شششرو  خورده گره وابروهای آرامش با نیما عمارت از وخروج ماشششین
 :کرد صحبت

 خیلی...کنی دورش ازم امشب باید که کسشی...یلداسشت اسشمش...یلدا-
 ...بره همیشه برای زندگیم از که طوری...دور

 توضششیح خواسششت می مثال این کردم فکر خودم پیش کرد که سششکوتی با
 وت انداختینش که وبابک وشششایان تو سششر تو بخوره اسششمش...همین؟...بده

 که...بعدش؟ خب بگم خواستم می...چیه جریانش ببینم بنال د  ...من دامن
 :شد باز نطقش
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 از...پریساست خواهرم همسن...پدرمه دوست ترین صشمیمی دختر یلدا-
 وآمد رفت خب اما نداشتم دوسشش هیچوقت...ششدیم بزرگ هم با بچگی

 ادیدهن کسی نمیذاشت خودش یعنی...گرفتش نادیده شد ونمی داشتیم زیاد
 بچگی از...خودراضیه واز لوس بششدت همین واسشه دختره تک...بگیرتش

 یم کمکش درسششاش تو که وقتا بعضششی...نمیرفت جوب یه تو باهاش آبم
 گوشششش تو خانوادش میکردم حمایتش ومنم میکرد گیر جایی ویا کردم

 ودوسششتام پریسششا بغیراز ولی...شششده خواهت خاطر نیما آره که خوندن
 پیش سششال1 همین تا...متنفرم معنا تمام به ازش من فهمید نمی هیچکس

 میکنه وشمفرام گفتم...آمریکا رفتن همیشه برای اینکه بودتا دنبالم کنه مثل
 لدای که داد اطال  بهم پریسا...پاشید هم از دنیام دادن بهم که خبری با ولی
 یبرا درواقع ولی ومادربزرگش بزرگ پدر پیش ایران اومده روزی چند برای
 مینه برای...باشه زندگیم توی ای لحظه برای خوام نمی...برگشته من دیدن
 بریده همیشه برای دمش تا کنی بازی معشوقمو نقش امشب خوام می ازت
 ...بشه

 تو قسششمت نیما...بجنگت میام دارم جون یلدا خب...اینه جریانش پس
 نیما زدم که لبخندی با...میارم در تو بیرحم چنگال از اونو ومن نیسششت

 :وگفت زد پوزخندی

 ...نکردم تعریف برات که داربود؟جک خنده حرفم کجای-
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 نوسنگی ناراحت فضای اینکه برای و کنم جمع رو لبخندم نداشتم دوسشت
 تروق ترق صدای یکی ویکی کردم تنگ را چششمان کنم عوض رو ماششین

 :وگفتم درآوردم را انگشتانم

 ...داداش افتادی در کسی بد با...است شده تموم کارت امشب جون یلدا-

 خنده صششدای بار اولین برای که بود نخورده خیس دهنم توی حرفم هنوز
 زا نیما های قهقهه دیدن میخورم قسم...شنیدم دوگوششم با را نیما بلند های
 که بود شده طور چه قیافم دونم نمی...بود تر عجیب برام فضشایی آدم دیدن
 کی و بخند کی حاال...خنده زیر زد دوباره دید ومنو برگشششت نیما وقتی
 :چرخید سمتم وبه داشت نگه ماشینو ای گوشه...نخند

 نداشتم؟ خبر ومن بودی ام بامزه تو-

 هاااان؟-

 ...رسیدیم شو پیاده...ریزه خاله بله نه هان-

 شمب مطمئن تا کردم پرت بیرون به خودمو واقع در نشدم پیاده که ماششین از
 ستیشپر آفتاب صفت شدن پیاده محض به اما بود نیما خندید می که کسی

 ردشبعدک اشاره بزرگی آرایشگاه در به چشم با لعنتیش اخم همون وبا کرد گل
 یدمد خطای حتما گرفتم نتیجه...ورفت شد سشوار ای کلمه گفتن بدون هم

 اصال...بخنده تونسشت نمی نیما چون کردن پیدا مششکل هم وگوششام بوده
 ...اس نشده تعریف براش خنده

 ور سفیدی آهنی در زنگ...رفتم آرایشگاه سمت وبه انداختم باال ای شونه
 ...مرفت خانه اسلحه به شدن آماده برای ومن شد باز تیکی صدای با در...زدم
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 از رهبیچا...نزدم حرف کام تا الم بودم خانوم زیبا دسشتای زیر که مدتی تمام
 این رآخ دست ولی کرد استفاده کشیدنم زبون زیر برای متعددی ترفندهای

 ساعت راس ونیما کشید طول سشاعت1 آرایششم...ششدم پیروز که بودم من
 دیق آیینه تو خودم به نگاهی بار آخرین برای...اومد دنبالم به دقیقه6311
 ناروک بود شده بسته سرم باالی سادگی به مششکیم موهای... انداختم راهرو

 رنگ سیاه میخی های گوشواره...زدن قرمزرنگی ریز سر سشرمشگل کج فرق
 و مالیم آرایشم...بود ششده ودسشتام گوش بخش زینت قرمز رنگ به والکی
 خواسششتم می امشششب یه برای...بود لبام روی که هم خشششکی قرمز رژلب

 مماس ششنیدن با...باششم پرسشنس یه تونم می و خدمتکارم یه کنم فراموش
 رو شالمو پوشیدم رو وشلوارم مانتو سشریع اومده بدنبالم نیما اینکه بر مبنی

 ...کشیدم سرم روی آرومی به

 با نوم سریعتر هرچه داشتم دوست...بود شده پارک در دم نیما پورشه ماشین
 مانتظار خالف بر ولی ششدم ماششین سشوار وششوق ذوق با...ببینه لباس این

 حبتص مشغول من به توجه بدون بود نشسته ماشین توی نیما بجای ششایان
 جوابش...داد کوتاهی وسالم کرد روشن رو ماشین شایان...بود گوششیش با

 گاران...ببینه منو که داشتم دوست من ونه میکرد نگاه من به اون نه...دادم رو
 بشششینه ای گوششه سشاکت که اومد نمی بهش اصشال وگرنه بود درگیر ذهنش
 نبود مهم براش حتما..کجاسششت نیما بپرسششم خواسششتم نمی....نزنه وحرف
 ...شده شکلی چه امشبش همپای
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 مامانم...دارم کار هزارتا خودم بابا...نیما به بده رو گوشششی بابک-شششایان
 رگی هی...توهم باشه....بیام؟ کجا...کردم سوارش آره...نیما الو...منتظرمه

 ...فعال...هست حواسم...بده

 خیره جلو به اخم با و انداخت ماشششین داشششبورد روی رو موبایلش شششایان
 هک بود نگذششته موبایل پرتاب اکشششن حرکت از ای دقیقه چند هنوز...ششد

 ایبر کنم نگاه بهش میکشششیدم خجالت...کردم احسشاس نگاشششو سشنگینی
 ننشست ساکت ششایان اما...ششدم خیره بیرون به ماششین ششیششه از همین

 :شکست رو ماشین داخل وسکوت

 01 ساعت راس...هااااا باشه ساعت به حواست باید امروز خانوم سیندرال-
 بر نیما دسششت از هیچکشاری اونوقشت...میشششن غیشب لبشاسششات تموم
 ...انسان جماعت ویه خودتی...نمیاد

 میاره کم تو پیش یلدا مطمئنم...مزه بی...رسید بگوشم اش خنده ریز صدای
 ...لوسی که بس از

 کردی؟ تغییری چقد ببینمت گرد بر گلی خانم-

 در سششمت به بیشششتر همین برای ببینه منو شششایشان نشداشششتم دوسششت
 خورهمی بیشششتر تو به...میندازه جفتک من واسششه چلغوز مرتیکه...چسششبیدم

 دسششتام روی که گرمی بادسششت...دخترونت رفتار این با باشششی گل خانم
 رتصو از دونم نمی...گشتم بر شایان سمت به سرعت وبه لرزیدم نشست

 دستشو سشرعت به که داششتم که آرایششی یا بود ششده مات ام زده وحششت
 ور سرم که شدم معذب اینقد...شد قفل لبام روی نگاش مسشیر و برداششت
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 دسششت بمن کرد جرات چطور...کردم بازی انگشششتام وبا انداختم پایین
 زقرم رژلب یه با شایان اگه...شنیدم رو کشدارش نفسشهای صشدای...بزنه؟

 نیمهمو توی که مردهایی بقیه حال به وای پس میداد نشون واکنش اینطوری
 یکاف اندازه به خودم...خوردم می تکون نیما کنار از ای لحظه نباید...بودن

 ...بود شده اضافه بهش اینم وحاال داشتم استرس

 ...بگیرم رو دستت خواستم نمی ببخشید-شایان

 :دادم جواب استرس با

 ...نداره اشکال...ا-

 صششدای که کنم کم رو قرمز رژلب از کمی دسششتم انگشششت با خواسشتم می
 :دراومد شایان

 ...نخور جم نیما پیش از مهمونی تو فقط...باشه بزار...نزن دست بهش-

 چشم-

 درد آرایشششگرت دسششت...هاااا شششدی خوشششگل امشششب ولی...بیخیال-
 ...سوزه می بدجاییش امشب یلدائه این...نکنه

 :گفت دید رو ام خنده که گرفتششایانم خندم آخرش جمله شنیدن با

 دیگشم جاهای تا بخند همش مهمونی تو من جان!!!!فیگوری عجب اوه اوه-
 ...بسوزه

 دندون هب رو لبام خجالت واز انداختم پایین رو نخندمشسرم که نتونستم دیگه
 :کشیدم
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 بامش جون نیما ای...لباتو کندی...هستی خجالتی چقد تو...دختر نکن-
 رمب باید بدبخت من اونوقت باهاته پرنسششسششی همچین یه...بشششه کوفتت
 گلی خانم میگم...وسایله جاکردن جابه وقت االن آخه...مادرگرامم حمالی

 خرت سششری یه بدن؟؟؟بابا درکوراسششیون تغییر دارن دوسششت انقد چرا زنا
 میگم دروغ...مرداسششت ما مال بدبختیش تنها...نداره جایی جابه که وپرت

 ...میگی؟ دروغ بگو

 دیدنشششون با اول وهله که پسششراسششت اون از شششایان...گرفتم باال رو سششرم
 نشون که چیزی اون اصال میفهمی معاشرت کمی با ولی نداری دوسشششون

 وزبر خاصی ادب همراه رو ششیطنتش اما بود پسشرششیطونی...نیسشتن میدم
 ازش ناشششایسششتی حرکت حاال تا که میبینم میکنم فکر که حاال...میداد
 اب رو ماشین سشنگین فضشای خواسشت می که دیدم سشعیششو وقتی...ندیدم

 :کردم همراهیش منم کنهش عوض حرفاش

 ...میگید دروغ بله بخوای راستشو-

 آره؟ ماهم با آره همه با آباجی...نکنه درد دستتون...جاااااانم؟؟-

 ...آره-

 تعریف به ششرو  ششیطنت با آورد بدسششت رو الزم صشمیمیت وقتی ششایان
 تو اشک که خندیدیم مقید به رسشیدن تا انقدر...کرد داری خنده جکهای
 ...بست حلقه چشمام
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 ادهپی ماشین واز ایستاد ای مردونه آرایشگاه درب شایان سشاعت ربع از بعد
 یشهش سمت به رو وسرش برگشت بره آرایشگاه داخل به اینکه از قبل اما شد
 :کرد کج من

 تو...نخور تکون نیما پیش از...باش خودت مواظب امشششب گلی خانم-
 موفقیت با ماموریت امیدوارم...میشششه پیدا آدمی جور همه مهمونیا اینجور

 ...میبینمت...هستیم خوشتون خبرهای منتظر...بشه انجام

 ایانش...زدم حرف سرش پشت چقد...گرفتم زیادی مثبت انرژی حرفاش با
 شششینما از لبخند با که دادم تکان تایید نششانه به رو سشرم...ببخش منو جون
 ...شد دور

 سششمت به عجله وبا زد بیرون اونجا از نیما آرایشششگاه به شششایان ورود از بعد
 بی...نداد رو جوابم که کردم سالم...زد رو واستارت شد سوار...اومد ماشین

 بی هب اعتراضم نشونه تا گرفتم ششیشه سشمت به رو سشرم ناراحتی از...ادب
 !باشه ادبیش

 بزرگی نسششبتششا ویالی بشه سشششاعشت ربع از وکمتر نبود طوالنی مسششیر
 نارک نیما...بود شده پارک ویال درب زیادی باالی مدل ماشینهای...رسیدیم

 از نوماشی مدل بتونم شاید کردم توجه خیلی...کرد پارک رنگی قرمز ماشین
 اواقع کردم می فکر خودم پیش همیشششه...نشششدم موفق ولی بخونم پشششتش

 ارک نیما عمارت توی وقتی از اما...داره؟ وجود ایرانم توی ماشینهایی چنین
 تو ماشینو این اما گرفتم یاد رو مدل آخرین ماشینهای تک تک اسم کردم می

 ات ماشششین کاپوت روی بزنه مشششت با کسششی بود کافی...بودم ندیده عمرمم
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 زیاد واسشششششون خدا...بشششه یکی آسششفالت با اش فاصششله ذره یه همین
 ...پووووووفففففف...کنه

 به تفاوت بی...کرد خودش ومتوجه گرفت ماشششین از نگاهمو نیما صششدای
 :بود شده خیره حیا  درب

 تودوس معشوقه تو امشب...بده گوش حرفام به خوب شدنت پیاده از قبل-
 گوب شدی آشنا باهام کجا پرسیدن ازت اگه...کن جمع حواستو...منی دختر

 رو نقشت...کن بسشرشون دسشت جوری یه دونم نمی...خیشوصشیه خیلی
 ...میدم پاداش بهت بازم کنی بازی خوب

 :آوردم زبون به واونو رسید ذهنم به فکری

 برم؟ مرخیی روز چند تونم می-

 دهنششدش قفل صورتم روی نگاش اما بده جوابمو تا برگشت سمتم به نیما
 بدقت صششورتم اجزای تمشام روی چشششمشاشششو...بود مونشده بشاز نیمشه

 دهنش آب دادن قورت بشا رو ودهنش داد بشاال ابروهشاشششو...چشرخونشد
 مدون نمی...گرفت انگشتاش با رو اش وچونه آورد باال رو دستش...بسشت

 اشنگ از تونستم ونمی نداشتم ازش کمی دست منم چون بود گذشته چقد
 به روما که محکمی رشته خورد نیما کنار شیشه به که ای ضشربه با...بگذرم

 ایینپ دستش کنار دکمه با رو وشیشه برگشت نیما...ششد پاره کرد وصشل هم
 :آورد

 سیا؟ چیه-
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 رویت ماه هالل باالخره...آشششنا امسششال دوسششت پارسششال...نیما آقا به به-
 حالی یه هم ما بده آدرس گذشششته خوش بسششالمتی کجا...نبودت؟...شششد

 ...ببریم

 رو کلمات تمام...نیومد خوشششم صششحبتش طرز از اصششال...کیه؟ دیگه این
 شکیم تمیز وابروی چشم با شونه چار پسری...گفت می وار ولوتی کشیده

 رو نیما نارک شیشه تمام بود شده کشیده لباش کنار تا که پشت کم وسیبیالی
 یمان به تعجب با من دیدن با که بود رونداده جوابش نیما هنوز... کرده اشغال
 :انداخت نگاهی

 نیومدی؟ تنها-سیا

 سششوما  ...خورد نمی تو امسششال بدرد بودم که جایی دوما  ...سششالم اوال-نیما
 شمنبا یا باشم تنها چهارما  ...باشیم آششنا حاال که نبودیم دوسشت پارسشالم

 تو؟ به چیش

 به نگاهی نفرت با بود نیومده خوشش نیما جوابی حاضر از انگار که پسشره
 :وگفت انداخت چشماش

 نهات خوشحالم خیلی اتفاقا...شم سشوار منم کن صشبر...نرو تند خان نیما-
 جدا ازم رو یلدا تونی نمی وتو منم جشششن این سششتاره امشششب چون نیسشتی

 ...کنی

 ارزونی...دم می بهشت جشاش بشا رو یلشدا...نره دسششتشت از بپشا-نشیمشا
 ...نوش...خودت
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 که حاال...بخونن رجز هم واسششه فردا تا میخواسششتن کردم نمی کاری اگه
 امصد توی که نازی وبا رفتم فرو نقششم توی خانومه یلدا سشر دعوا فهمیدم

 :زدم صدا رو نیما انداختم

 ...گرمه یکم اینجا تو بریم میشه جون نیما-

 خیره بهم تعجب وبا برگشششت سششریع نیما بیچاره...صششدامو ناز جون ای
 من گفتی خودت خره خشب...میکنشه نگشام اینطوری چشرا ایشن...ششششد

 ابروهای با وهمینطور نیسششت باغ تو اصششال نه دیدم...عجبااااا...معشششوقتم
 چشششمک بهش سششیا چشششم از دور همین برای شششده خیره بهم درهم

 :گرفتم بازوشو دستم وبا کردم صاف صدامو...زدم

 ...ببینم رو خونه داخل دارم دوست...دیگه بریم...گرممه بخدا جون نیما-

 پیاده ماشششین از خودم بشاشششم نیمشا العمشل عکس منتظر اینکشه بشدون
 تداش نمی بر ازم وچشم بود ایستاده صاف حاال که سیا به ونگاهی...شدم

.. .کردم سشالم وبهش آوردم پایین کمی رو سششرم زورکی لبخندی با انداختم
 ثارمن چندشششی ولبخند بیاد کش گوش بنا تا نیشششش شششد باعث کارم همین

 زده زل خالی صندلی به هنوز شدمشنیما خم ماششین داخل سشمت به...کنه
 که ودب توش ناز اینقد صدام یعنی...کنه جمع اینو بیاد یکی...بههههه...بود
 :نشنوه ابوالهول پسره این تا کردم آروم صدامو....هنگید این

 دوسشت...ششید پیاده...دارم اسشترس کافی اندازه به من خدا رو تو نیما آقا-
 ...بایستیم پسره این پیش ندارم
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 قفل دکلی...شد پیاده ماشین از آرومی وبه زد پوزخندی حرفام شنیدن با نیما
 شده خیره نیما حرکات تمام به سشیا مدت این تمام...اومد سشمتم وبه زد رو

 چشماش از...نیاد ما نزدیک اصال کاش...بذارم دلم کجای اینو امشب...بود
 ...میریزه شر

 ...میشی اذیت اینجا...تو بریم عزیزم-نیما

 گرمای از دونم نمی...بود نشسته عرق کمرم توی...احساساتی عجب اوه اوه
 خجالت شششد باعث بشششدت ولی گفت بهم نیما که عزیزمی از یا هواسششت

 برای دمفهمی منظورشو گرفت سمتم به وبازوشو ایستاد کنارم نیما...بکششم
 ویال داخل به سیا به توجه بدون هم وبا گرفتم بازوششو دسشتام دوتا با همین
 ...رفتیم

 شیشه زا ویال بیشتر نیف...داشت زیبایی معماری ولی نبود بزرگی ویالی
 یرز که سرتاسری ای پنجره...نداشت دیوار اصال انگار...بود شده پوششیده

 ینم نیما رنگ سفید عمارت پای به اصشال ولی...پنهانه رنگ کرم های پرده
 می وجد به دیدنش از آدم ودل داشششت خاصششی ابهتی یه اون...رسششید

 کت...میداشششت بر قدم وخشششک انداختمشجدی نیما به نگاهی...اومد
 بسته شا یقه به که وپاپیونی سفید پیراهن با همراه ویکدست مشکی وشلوار

 از...گذاشته کتش جیب توی هم رنگی قرمز دستمال...بود امششبش تم بود
 بازوشو...ششد پا بر جششنی دلم توی باششه سشت من با خواسشت می اینکه

 باورش...انداخت بهم نگاهی چشمی وزیر شد متوجه که دادم فشار محکم
 می راه باهاشون بزحمت که سانتی01 کفشهای این وجود با اما سشخته برام
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 انگار...ببینمش راحتتر و برسششونم گردنش به رو خودم بودم تونسششته رفتم
 موندفه بهم افتاد لباش روی که نادری لبخند وبا دید چشمام تو رو استرس

 رومیآ لبخند با زیباشششو لبخند... نمیاد پیش مشششکلی هسششتم من وقتی تا
 گوشم وتو شد خم سمتم به کمی شد میخ لبهام روی نگاش که دادم جواب

 :گفت

 ...باشی دید تو زیاد خواد نمی...کن پاک لبتو رژ یکم-

 شششدم خود بی خود از خورد می وگردنم گوش روی که نفسششش داغ هرم با
 پایین رو سشرم...کشششیدم لبم روی بر کمی ام اششاره انگشششت با ارادی وغیر

 رفتن راه کردم نمی فکر...نشششه شششرمم از قرمز های گونه متوجه تا انداختم
 راه که نیستم من این کردم می احساس...باششه سشخت برام اینقد نیما کنار
 ...کشوند می خودش دنبال منو نیما واقع در میرم

 می سششالن توی از مالیمی آهنگ صششدای...شششدیم ویال وارد هم با باالخره
 ارهاش من به بود پوشیده سفیدی یکدسشت لباس که مردی خدمتکار...اومد
 خم مسمت به دوباره نیما...کنم عوض ولباسشهامو برم اتاقی سشمت به تا کرد
 :وگفت شد

 ...بیا زود منتظرم اینجا من-

 راهروی...شششدم دور اونجا از خدمتکار وهمراه کردم رها رو بازوش ششرم با
 منم...رفت راهرو داخل به خدمتکار...داشششت قرار بزرگی در کنار باریکی

 اشیای زیاد عمارتشاینجا برعکس...کردم می حرکت وار طوطی همراهش
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 ورسششمی خشششک مدرن های دکوراسششیون حشد در و نشداشششت قیمتی
 :کرد باز واونو ایستاد دری کنار خدمتکار...بود

 ...باشید راحت...خانم بفرمایید-

 ...ممنون-

 میادشلیدی؟ بر دستم از کمکی-

 ...برید کشیدیدشمیتونید زحمت نه-

 ...دادم تکیه در به وپشت انداختم اتاق توی خودمو خدمتکار رفتن با

 یه منم نمیدونه بیچشاره...زدم حرف قلم لفظ بس از بریشد نفسششم وای-
 ...راهو همه این میره کی اوووووه....لیدی؟؟؟...خودشم خدمتکارمثل

 جلوی...شدم وشلوار مانتو درآوردن ومشغول نکردم توجهی اتاق به اصشال
 ات کشششیدم رژلب روی بار چند زبون با...کردم مرتب وموهامو ایسششتادم آینه

 ...افتادم براه در سمت وبه کشیدم عمیقی نفس...بشه کمرنگ کمی

 یلیاستا عجب بشم فداش...قلبم تو فیگورت...دیدم سشالن گوششه رو نیما
ییتابل وبه بود گذاشته جیبهاش وداخل کت زیر به رو دستش دو هر...داره  و
 :کردم وصداش شدم نزدیک بهش آروم...میکرد نگاه

 -...نیما آقا

 لباسمو وتمام کرد شرو  چشمام از...انداخت نگاهی صشورتم وبه برگششت
 از...ردب وپایین باال چندبار تایید نشونه به رو سرش...گذروند نظرش از رو

 قطف که طوری شد نزدیک بهم...کردم ذوق کلی بودم تحسینش مورد اینکه
 که اشچشم توی و گرفتم باال رو سرم تعجب با...بود بینمون مرز لباسمون
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 رزی و گوش وکنار آورد پایین رو سرش...شدم میخ داشت خاصی برق حاال
 با اما دمش سرد بودم توش که موقعیتی از ای لحظه برای...کشید نفس گردنم

 :شنیدم برگشتشصداشو بدنم به گرما کم کم داغش نفسهای برخورد

 ...نیما بگو بهم فقط امشب...نیما-

 چشماش سیاهی از که آتیشی دیدن با...کرد خم چشمام سمت به رو سرش
 :وگفتم شدم نزدیکتر بهش اختیار بی میکشید زبونه

 ...نیما-

 کنارم...گرفت فاصله ازم رضایت سشر از لبخندی وبا بسشت رو چششماش
 که کرد اشششاره بهم چشششماش وبا گرفت سششمتم به وبازوشششو ایسششتاد

 بهم انقد دیگه بار یه نیما اگه...نبود خودم دسششت حالم اصششال...بگیرمش
 میشششه نزدیک بهم وقتی...میدم انجام کاری چه دونسششتم نمی بشششه نزدیک

 رو نفسم...میکنه متوقف رو مغزم فرمان واون ندارم ای اراده خودم از انگار
 وبا گرفتم نشششهشبازوشششو خرابم حال متوجه نیما تا کردم فوت آرومی به

 زیادی جمعیت...رفتم سششالن سششمت به همراهش اسششترس از پر لبخندی
 دلم توی...میداد نشششون رو7 که انداختم سششاعت به نگاهی...بود اومده
 "...شد شرو  بازی"گفتم

 دچن کرد می احوالپرسی وصشمیمی دوسشتانه میرسشید که کسشی هر به نیما
 نهمی به...عشقشم میگفت راحت خیلی که پرسیدن من درمورد ازش نفری

 چیزی کم...سششلحشششور نیما...کی عشششق اونم...عشششق شششدم منم راحتی
 نیما چشمای توی که ای وخنده میدیدم رو حاضران تعجب وقتی...نیسشت
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 کیی کدوم یلدا دونم نمی فقط...اومد خوشم بازی این از کم کم بود نشسته
 حسششادت فر  از بعضششیاشششون که دخترایی...مهمونیه توی دخترای از

 ابریشم مثل که نازی صدای ششنیدن با...بود ششده خون از پر چششماششون
 :برگشتم عقب به بود ونرم لطیف

 ...دیدمت سال سه از بعد باالخره...نیما سالم-

 بر چشششم بود ایسششتاده روم جلوی که زیبایی ی الهشه از تونسششتم نمی
 باریک دماغ اون...لرزوند دلمو خمارش و کشیده آبی سبز چششمای...دارم

 ردهک دوچندان زیبایششو رنگش گلبهی فرم خوش برجسشتهشلبای های وگونه
 رشدکت به باید بود کرده عمل واقعا اگه ولی کرده عمل گفت نمیشششد...بود

 هک فهمیدم زد که وحرفی نیما قراردادن مخاطب با...فرستاد درود بار هزاران
 مولیمع آدم یه من یعنی...بایستم مقابلش در باید که خانومیه یلدا همون این
 حنهص این به شعف با دارن اینجا که کسانی همه از پایینتر انسانش شیه نه که

 یه لکهب نیست آدم قطعا یلدا...ببرم؟ پیش از کاری تونسشتم میکننشمی نگاه
 شیشه افیشف به پوستی با...بود فرستاده زمین به اکراه با خدا که اس فرششته
 بیهششش فرششته یه به تا خواسشت می بال جفت یه فقط سششفیدش بلند ولباس

 هک شدم مطمئن حاال...متنفری؟ ازش بگی میاد دلت چطور نیما وای...بشه
 ولمشغ چششماشون با که مردایی تموم مث االن بودی اگه که نیسشتی آدم تو

 یعنی...نمیگشذشششتی ونرم چرب لقمشه این از هم تو بودن دادنش قورت
 ...کنن چلمنت سر بر خشششششششششششششششاک

 ...بخیر رسیدن...خانوم یلدا سالم-نیما
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 بی...بود شده تنگ برات خیلی دلم...جان نیما اومدی خوش...ممنون-یلدا
 گذشته؟ خوش بهت من

 :کردوگفت یلدا نثار پوزخندی نیما

 سششاخته بهت آمریکا...بد چه خوب چه...میگذره زندگی...گشذشششت-
 ...شدی خانوم تخته به بزنم...یلدا

 یلدا اما...اس کنایه با نیما حرفای تمام کردم می احسششاس چرا دونم نمی
 ایخد...زد سرخوشی از لبخندی باشن کرده تعریف ازش انگار عادی خیلی

 خوشش یلدا از چرا نیما بدونم دارم دوست خیلی...زیباست لبخندشم من
 باال ارمد دوست میکنم نگاه قیافش به وقتی که گفته ششایان به یادمه...نمیاد
 که چیزی اون یلدا واقعا یا داشششت عقلی مشششکل نیما یا وسششط این...بیارم

 میون مانی انگشتای که میکردم نگاه یلدا به داشتم هنوز...نیست میده نشون
 شارف...شدم خیره دستمون وبه انداختم پایین رو سرم...کرد خونه انگششتام
 باعث ودب انگشتم توی که کوچیکی انگشتر که طوری ششد بیششتر دسشتش

 نیما صورت ولی میکنه کارو این چرا بفهمم تا گرفتم باال رو سرم...شد دردم
 خندشلب یلدا...کردم دنبال رو نگاهش مسیر طبع به منم...بود یلدا سمت به
 شششد نزدیک نیما به کمی... نشششده دسششتامون متوجه هنوز...کرد جمع رو

 تشصور همین برای داشت بلندی بردشقد لباسش یقه طرف به رو ودسشتش
 واخماش...برد عقب رو گردنش کمی نیما...قرارگرفت نیما صورت روی روبه

 اب یلدا اما بودم ترسیده چشماش از من...داشت عیبانی قیافه...کرد درهم
 مانی سمت به یلدا قدر چه هر...شد نزدیک نیما به بیشتر خمارش چششمای
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 که رحالیایستادود یلدا باالخره...میشدن فشرده بیشتر منم انگشتای میرفت
 :گفت میداد حرکت بودو گذاشته نیما سینه روی دستاشو

 غرورم هنوزم...بشه ازم بهتری استقبال دوری سال سه از بعد میکردم فکر-
 ...عزیزم؟ وسردی

 دآور گوشش کنار رو وسرش گرفت رو یلدا دست دو هر آزادش دست با نیما
 :شنیدیم ویلدا من فقط که طوری

 همیشه...نبودی مهم برام هیچوقت...عمر یه وچه سال ده چه سال سه چه-
 ...نمیوفته ما بین اتفاقی...هرگز...هرگز تکرارمیکنم بازم گفتم بهت

 فاصششله ازش وکمی انداخت پایین رو یلدا دسششت حرف این گفتن از بعد
 اون سشوختشبا یلدا برای دلم...جاشششدم جابه باهاش منم که طوری گرفت
 وبیچ ابنبات که افتادم هایی بچه یاد شد غم پراز ای لحظه برای که نگاهی

 ...میخورن غیه دارن وحاال گرفتن ازشون رو شون

 با دوباره گفته چی بهش نیما انگار نه وانگار شششد دور ما از قدم دو یلدا
 :شد خیره بهش زیبا لبخندی

 هیچوقت...دارم دوست قدیم مث هنوزم من...جان نیما انیافی بی خیلی-
 رمباو...گذشت سخت بهم خیلی سال سشه این...کنم فراموششت نتونسشتم

 ...کن

 :گفت و کرد لباش مهمون رو اش همیشگی پوزخند نیما

 ور وته سر بی حرفای این ندارم دوست... نیسشت صشحبتا این جای االن -
 خوش هردومون به مهمونی این تو بهتره...بشششنوه همراهمشه کشه کسششی
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 سنگ پدربزرگت...اومدن زیادی مهمونای...مبارک تولدت راستی...بگذره
 ...گذاشته تموم

 یمهمون حاضردر جمعیت وبه کرد پنهون لبخندی با چشماشو توی غم یلدا
 رو ابروهاش تعجب با...شد ثابت من روی نگاهش ومسیر انداخت نگاهی

 وبه شششد متوجه یلدا که جاکرد جابه دسششتم روتوی دسششتش نیما...داد باال
 بودم رمنتظ انگار...نگفتم دروغ بودم ترسیده بگم اگه...کرد نگاه دسشتامون

 میک یلدا...بیفته جا یه ش تکه هر منم وبدن منفجربشششه بمب مث یلدا که
 مخاطب رو نیما برنمیداشت من چشماشواز که ودرحالی شد نزدیک من به

 :قرارداد

 جان؟ نیما نمیکنی معرفی-

 رو دسششتم پششششت نشاگهشانی عمشل یشه ودر اورد بشاال رو دسششتم نیمشا
 پرشد بود شده قفل من متعجب چشمای تو حاال که چشماش...ب*و*سید

 هم روی رو پلکهشام ای ثشانیشه برای نورش بشا کشه وبرقی احسشششاس از
 شنیدم صشداششو...بود قهاری بازیگر قطعا...واحسشاس؟؟ نیما...گذاششت

 :کردم وچشماموباز

 دوست ترین صمیمی دختر...هسشتن یلدا هم خانوم این...مهسشا عششقم-
 ...پدرم

 عمیقی نفس...شده من نوبت شدم کردشمتوجه گرد رو چشمانش کمی نیما
 نقشم به ولی نه یا ششد خوب دونم نمی...زدم عششوه پراز کششیدمشلبخندی

 :دادم ادامه
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 ماش درباره دیشب تازه من بخوای راستشو...خوشبختم...جان یلدا سشالم-
 شششرکت مهمونی این تو داشششتم دوسششت خیلی...شششنیدم جووون نیما از

 ...میگم تبریک تولدتتونم...کنم

 می انداخت نگاهی نیما به بعد من به اول دراومده حدقه از چشمانی با یلدا
 شد دیکنز ما به ایکبیری پسرهشسیا این که بگه وچیزی بازکنه لب خواسشت

 :انداخت یلدا کمر دور رو ودستش

 اصششال...دیدی رو نیما جون یلدا...کمه گلتون جمعه جمعتون که میبینم-
 نه؟ میان بهم...اومده پرنسس یه که همراهشونم...نشده عوض

 دکر جدا کمرش رواز دسششتش عیشبانیت سشیاشبا آخر حرف ششنیدن با یلدا
 چشمام با...افتاد راه سشرش پششت هم سشیا...ششد دور ما از حرفی وبدون

 اومد دستم به که فشاری با...رفتن بیرون سالن از هم کردمشهمراه دنبالشون
 گفتم آرومی هیییی بود شده خم سمتم به که نیما صورت دیدن وبا برگششتم

 :اورد نیما لبای روی رو لبخند که

 ترسیدی؟ چرا دختر چیه-نیما

 ...ببخشید-

 ...کاشتی گل...بود خوب کارت-

 بششدش یلشدا از اینقشدر یعنی...ششششده زده ذوق چقشد نیمشا مشن خشدای
 رسید مبذهن که سوالی اولین همین برای نکنم کنجکاوی نمیتونستم...میاد؟
 :گفتم

 میاد؟ بدتون ازش چرا ادبیهش وبا زیبا دختر یلدا نیما اقا-
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 :کرد اخمی نیما

 درست سخن به ادب...بخوره سرش تو ادبشم...نیسشت زیبایی چیز همه-
 ایدب رفتارشششم تو بلکه کالمش تو تنها نه آدم خانومشادب نیسششت گفتن
 اقیب نقشششت تو فقط بدونی نیسششت هم نیازی...نمیدونی چیزی تو...باششه
 ...بشینیم بریم بیا...بمون

 درست پس...برد سالن وسط میزی به خودش وهمراه کشید رو دسشتم نیما
 نیما اینکه از هم یلدا حتی که دونسششت می یلدا از چیزی نیما...زدم حدس
 ...درنیارم کارشون از سر امشب اگه نیستم مهسا...نداشت اطالعی میدونه

 هنوز...ستنش کنارم بشینمشخودشم بتونم تا کشید کنار برام رو صندلی نیما
 اطراف که وهمینطور گذاشت پاش روی رو دستم...بود دستش توی دسشتم

 رو مدست میکشیدم خجالت...میکرد بازی دستمم انگششتای با میزد دید رو
 نمیتونستم بده ادامه کارش به خواسشت می بازم اگه اما بردارم پاش روی از

 :بردم گوشش نزدیک رو سرم...باشم داشته حرکاتم روی کنترلی

 کنید؟ ول رو دستم میشه نیما آقا-

 :گفت وقاطعانه انداخت چشمام به نگاهی نیما

 ...میکنن نگامون دارن...نه-

 ...کنیم بازی هست یلدا وقتی فقط قراربود اما-

 ما روابط جریان در که یلدان آشششناهای از هسششتن اینجا که کسششانی همه-
 شرو  ازیب اینجا گذاشتی پاتو وقتی...هستیم بینشون ذره زیر ما االن...بودن

 ...نزن غر اینقدر پس شد
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 !معذبم...من... من آقا آخه اما-

 گاهن نیما چشمای به نتوستم...بگم رو کلمه همین تونستم تا اومد در جونم
 چون فهمید مطمئنم...لرزید نیما دستای توی دسشتم کردم احسشاس...کنم

 هب اینکه از قبل چشمم...آورد باال رو وسرم گذاشت ام چونه زیر رو دستش
 دنبال مچش شدوبا سشالن وارد تنهایی به یلدا...افتاد ورودی در به بیفته نیما

 یمان ازاینکه قبل سشریع...میزاومد سشمت به ما کردن پیدا با...گششت کسشی
 که ودب طوری یلدا برای دید زاویه...بردم گلوش زیر رو سرم بزنه حرفی بتونه
 ...میب*و*سیدم رو نیما گلوی داشتم من انگار

 ...سمت این میاد داره یلدا-

 ور یلدا...کرد حلقه بازوم دور رو ودستش چسبوند بهم رو خودش کمی نیما
 تحرک سمتمون به دوباره اما ایستاد ای لحظه برای...کردم نگاه چشمی زیر
 به یکینزد بخاطر بدنم تمام...گرفتم فاصله نیما از من ما به رسیدن با...کرد
 :روشنیدیم بود ایستاده نیما کنار حاال که یلدا صدای...بود شده داغ نیما

 ...بزنم حرف باهات باید نیما-

 مورد؟ چه در-

 ...بدم نشونت رو چیزی باید...بیرون بیا...مهمه-

 تنهاش نمیخوام اس غریبه اینجا مهسششا...بزن همینجا هسششت حرفی اگه-
 ...بذارم

 :شد خم نیما طرف به کمی...اومد نمی در بیچاره یلدای خون میزدی کارد
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 که ایینیم...بزنی گول منو تونی نمی...کنی تموم رو بازیا مسخره این میشه-
 ...موند نمی دختر یه با هیچوقت میشناسم من

 :زد صداداری پوزخند روبا حرفش ادامه

 که کردی شرو  رو بازی این...نداره امکان...عاشق؟؟؟...بششه چی اونم-
 بهت واینو دارم دوست چون نمیشینم عقب من ولی کنی دور خودت از منو

 ...میکنم ثابت

 لیو داشتن دوست منو خیلیا داری دوسشم میدونم نیسشت اثبات به نیازی-
 ...اینکه مهمه

 :انداخت من به نگاهی

 هر مهسا اما...نشدم دختری هیچ عاشق من آره...دارم دوسشت رو کی من-
 ...کنم نمی عوض دنیا با عشقمو موی تار یه...نیست دختری

 :برگشت یلدا سمت به نیما که دادم قورت رو دهنم آب

 که کنه فکر نمیخوام...میکنی اذیت رو مهسششا حرفات این با داری هم تو-
 ...میکنم فکر هم ای دیگه کس به اونم با وقتی من

 :کرد صاف رو اش شده خم نشستشکمر یلدا سبزابی چشمای توی اشک

 تو...میکنی؟ باهام کارو این داری چرا دادم عشق بهت عمرم تمام من نیما-
 سال1 این تو که میدونستی کاش ای...داشتی خبر خودت به احسشاسشم از

 ثلتوم برگردم کردم فکر...نیست حقم این...شدم اذیت دوریت از چقدر من
 ...میکنی رفتار باهام قبل



wWw.Roman4u.iR  018 

 

 ونخواهششد ونیسشششت نبود مشا بین هیچی...میگم هزارم بشار برای یلشدا-
 تو به من از...انداختی گوش پشششت خودت اما گفتم بهت همیشششه...بود

 ...نکن گدایی رو عشق نییحت

 و انداختم می پایین رو سششرم تحقیر همه این از بعد بودم یلدا جای اگه من
 رو دختر هرچی ابروی قراره ظاهرا اما انداختم نمی تفم نیما صششورت توی
 :گفت دوباره چون ببره

 تحقیر منو اینجوری بودی شده درصد یه اگه چون نشدی عاشق نیماشهنوز-
 ینبود اونقدرمرد حداقل...چیه بهت احساسم دونستی می وقتی نمیکردی

 بیاریشتنها جشششن این به و بگیری رو دخترت دوسششت دسششت اینکه بدون
 هتب که عشقی به چرا ومیگفتی میکردی نگاه چشمام وتوی حاضرمیشدی

 نیماشچرا چرا واقعا... چرا؟ بدونم که منه حق این...میلی بی اینطور دارم
 کوچیک دارن خبر نزدیکمون روابط از که آدم همه این جلوی منو اینطوری

 کردی؟

 نمم اینکه از...بشنوم رو یلدا قلب شدن خرد صشدای تونسشتم می راحتی به
 وقوش احساس خودمشپراز همجنس دختری تا بودم کرده شرکت بازی تواین

 باو داد فشار رو دستم نیما...انداختم پایین رو سرم...اومد کنمشبدم خرد رو
 :گفت بود صداش توی که عیبانیتی

 عشششق واز میگرفتی رو زبونت جلوی اگه...خودته تقیششیر اتفاقا این تمام-
 نه نم که موضو  این هضم االن نمیگفتی وناکسی کس هر جلوی یکطرفت

 اومدمشراحتتر پدرم دوسششت دختر تنهشا تولشد برای بلکشه تحقیرت برای
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 تهمیف زندگیت توی االن که اتفاقایی از کدوم هیچ مقیششر من یلدا...میششد
 حرفات اب داری تو...باشی مهمونات برای خوبی ومیزبان بری بهتره...نیستم

 ...میکنی کوچیک رو خودت فقط

 اروفش کشوند دهنش داخل میلرزید گلوش توی بغض از که رو لبهاش یلدا
 بیرون به آرومی به رو نفسششش و بسششت رو چشششماش ای ثانیه چند...داد

 نیما...نخوردیم تکون جامون از نیما ونه من نه مدت این تمام...فرسششتاد
 ...میکرد نگاه یلدا وبه بود انداخته پایش روی پا خونسرد خیلی

 از وت که معیارایی با اصال کنارته که دختری این...نمیکششم عقب من نیما-
 من...کنارمیذاری روز یه اینم مطمئنم...نمیخونه داری عالقت مورد دختر

 یمکس تنها من میفهمی روز یه باالخره...سشاال این تموم مثه...منتظرمیمونم
 ...مونده وکنارت داشته دوست همیشه که

 با مانی...رفت سالن دیگه سمت وبه تنهاگذاشت رو ما حرفش شدن تموم با
 :انداخت نگاهی من به ریزی اخم

 شششک یلدا...میکردی دفا  من کنار وجودت از باید...نزدی؟ حرفی چرا-
 عشوقهم تو که کنی ثابت بهش باید...سختترکردی رو کارت خودت...کرده
 ...منی

 به عجبت با نیما...شدم وبلند کشیدم بیرون دستش از رو دسشتم سشختی به
 رو عاشششق یه قلب من...بود تنفس قابل غیر سششالن هوای...کرد نگاه من

 ویت حرفاش...بود پست خیلی نیما...فرشته یه جنس از دختری...شکوندم
 زمی از ای کلمه گفتن بدون...نیماشچرا؟ کردی اینکارو میچرخیدشچرا ذهنم
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 همین برای بود پایین سششرم...دویدم خروجی در سششمت وبه گرفتم فاصششله
 چون کنم خواهی عذر ازش نکردم صبر...کردم برخورد شخیی به بشدت

 ناراحت اونقدر...شنیدم خودم نزدیک میزد صدا رو اسشمم که نیما صشدای
 حیا  به رو خودم و شششدم رد ورودی در از لباسششم به توجه بدون که بودم

 به رو یژناکس وجودم تمام وبا ایستادم بزرگی نسبتا استخر نزدیک...رسوندم
 ایوبر بشکنه بغضم شد باعث کارم همین...فرستادم هوام از خالی های ریه

 ونهش روی دستی...کنم گریه نمیشناختمش اصال ومن شد تحقیر که کسشی
 :برگردوند خودش سمت منوبه و نشست ام

 مهسا؟-

 ارانگ...میکرد دنبال رو ام گونه روی اشک رد...شدم خیره سیاش چشمای تو
 آره...میکنم گریه ای دیگه کس برای دارم من کنه باور که بود سششخت براش

 از زمانی که کسی از آدم دردآوره چقدر کنه درک نمیتونه چون نکنه باور باید
 درک من ولی...بشششه وخوار وکوچیک بخوره دسششت رو عزیزتربوده جونش
 لحظششات اون گواه من برای و دسششتمشه روی کشه بخشاطرزخمی مشیکنم

 وپا دست هرچقدر رسیدیشکه بسشت بن به میکنی فکر که سشختهشلحظاتی
 ولی دمیکر فرق بامن یلدا شرایط که نفهمهشدرسته رو دلت حرف کسی بزنی

 ...نمیکرد درک مارو حرف کسی اینکه بودشاونم چیز یه ما دوی هر موقعیت

 :کرد پاک رو چشمام روی اشک دستش شیت با نیما

 بریزی؟ هم به اینطوری شد باعث که زدم حرفی من...مهسا؟ شده چی-

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

010 

 یششه من...نیمشا میسششوزم دارم...میکنی؟ اینکشارو بشاهشاش چشرا...چشرا-
 می رو کالمش...رو قلبش... رو احسششاسششاتش...میکنم درکش...دخترم
 بازی این من...نیما میشکنم دارم بخدا...اومده کجا تنفراز همه این...فهمم

 طناب با میکنم فکر...ایسششتاده قلبم کنم می احسششاس...ندارم دوسششت رو
 کارمون که بگو بهم...وتاریک عمیق چشاه یشه...چشاه تو رفتم پوسششیشده

 کنممی خواهش...توئه طرف از رفتاری چنین مستحق یلدا واقعا که...درسته
 ربوطهم تو به که همونقدر...هست بخدا که نیست مربو  تو به نگو بهم فقط

 راحتم...میشه مربو  هم ایسشتاده مکان این توی روت روبه االن که منم به
 بقل فقط که اینجا آوردی منو دلیل بی اگه قسششم خدا بخداوندی...نیما کن
 ...میگم بهش رو چیز وهمه میرم بشکونم رو معیوم دختر یه

 دوباره...نداشتن اومدن بند قیشد اصشال لعنتی اششکهای...آوردم کم نفس
 به ددی رو خرابم حال وقتی کرد نگام نگرانی با نیما...کشششیدم عمیق نفس

 اینبار...پیچید گوششم توی الالیی مثه گرفتشصشداش آغوششم در سشرعت
 آرامشی طعم...داد آرمش بهم تنها پیش های دفعه برخالف نیما به نزدیکی

 بازوهای و مادرم مهر پر آغوش...بودم کرده فراموش سششال1 این توی که
 :شد تداعی ذهنم توی پدرم حمایتگر

 آخر تا بده قول اما میگم رو چیز همه میگم باشه...دختر باش آروم...مهسا-
 اشششکهای قطره یه ارزش یلدا نشاراحتی کن بشاور...بمونی کنشارم بشازی

 ...خودشه وفقط فقط مقیر میفته واسش که هراتفاقی...تورونداره
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 روی روم نششوندشروبه اسششتخر کنار صششندلی روی و کرد جدا خودش منواز
 مهربون نگاهش...گرفت دسششتاش توی ودسششتامو نشششسششت زانوهشاش

 :گفتن به کرد شرو ...ندیدم ازش هیچوقت که بودشمهربونی

 اشتمد شک بودنش پاک به درصد یه اگه که مهسا نیست خوبی دختر یلدا-
 کم سنم منم اما ششدیم بزرگ باهم ما آره...نمیکردم تحقیرش اینطور امروز

 بدم ازش منم...بود خواهرم پریسا همسن یلدا...بودم غرق غرورم وتوی بود
 ثهم زیبا...بود واروم سربزیر دختر ما پیش...نمیششناختمش چون اومد نمی

 رو دایل که شد زده وقتی تنفرم جرقه اولین اما...شدم جذبش منم...ها فرشته
 دوسششت شششهیاد...بود سششالم10...دیدم جوونیم دوران دوسششت بهترین با

 مه یلدا وآمدها رفت توهمین...داشتیم زیاد وآمد رفت...بود فابم و صمیمی
 راه بشه نفرمون1 اکیشپ مشیشرفشتشیم هشرجشا...آشششنشاششششد شششهشیشاد بشا

 ابراز بهم یلدا...جا همه...چیز همه...سینما...رستوران...بازار...کوه...بود
 شششهیادم...میکردم رفتار خودش ومث بودم جوون منم خب...میکرد عششق

 میذاشششت دسششت میدیدش هرکسششی...زیبابود یلشدا ولی میشدونسششت
 بهش شماره تا11ش01 کم کم میرفتیم که بیرون...بود همه موردتوجه...روش

 گفتمی چرامیگیری میگفتم بهش وقتی میگرفت رو همشون یلدا...میدادن
 منم....دارم دوست رو تو فقط من اما نیان ودنبالمون نشن پیچ سه که میگیرم

 معیوم واونو شدی یلدا چشمای مسخ امروز تو که همانطور...میکردم باور
 نوپریسام...یادمه اونروزو...میگفتم باید چی بودم پسر یه که من کردی تیور

 هیچکس...بخریم وسایل دبیرستانش کاردسشتی برای تا بازارچه بودیم رفته
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 خونه رهب گفتم بهش منم...تنهاست وگفت گرفت تماس یلدا...نبود ما خونه
 وستشد پریسا که بود نگذشته رفتنمون از ساعت نیم هنوز...بیایم ماهم تا ما
 ماهم...کرده لغو رو کاردسششتی معلم که گفت وبهش دید توخیشابون رو

 تا نکنه صدا سر خواستم پریسا واز انداختم کلید...خونه برگشتیم خوشحال
 اون میکنم شششکر رو خدا صششدبار روزی کن باور...بترسششونیم رو یلدا کمی

 یلدا االن شششاید نمیدیدم اگه که دیدیم رو ویلدا خونه اومدیم زود ما لحظه
 ...میکرد داغون میرسید گوشم به بعدا که وکارهایی رفتاراش با زندگیمو

 براش مرورششون ششدشمیدونسششتم جمع خاطراتش یاداوری با نیما صشورت
 برام خودش داشششتم دوسششت اما دیده چی بزنم حدس میتونسششتم و سششخته
 :داد ادامه دید رو منتظرم چشمای وقتی کنه تعریف

 ومامانم بابا خواب اتاق تو رو یلدا و شششهیاد ریز های خنشده صششدای-
 بدن با تخت روی هم با اونا دیدن اما کردم باز رو در الی کمی...شششنیدیم

 فرمان بهم مغزم...زد بهم رو حالم میگرفتن کشام هم از کشه برهنشه نیمشه
 خونه بیرون به هم وبشا کردم دور در از رو بیچشاره پریسششای دادشسششریع

 پریسا...کنه فراموش رو دیده هرچی که خودم جون به دادم قسمش...رفتیم
 وشششهیاد بشششه باز در تا کشششید طول...زدم رو خونه زنگ ومنم کرد قبول هم

 کاب*و*س شششد روز اون از که لبخندی با در پشششت که بود کسششی اولین
 هر سردی اما نزدیم حرف کام تا الم پریسا وهم من هم اونروز...شبهامشدیدم

 مه به رو شهیاد با دوستی ای بهونه یه با...شد شرو  اونروز فردای از دومون
 ذفح زندگیم از میرسید بدستم پسشر یه با روز هر آمارششو که یلدایی و زدم
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 عشق میذاری رو داره بهم یلدا که حسی تو کن قضاوت خودت حاال...کردم
 نمک نگاه پدرم دوست دختر چشم تو میتونم بنظرت...داشتن؟؟؟ دوست و

 هوقت خیلی یلدا...میشناختمت؟ اول از که...خانوم؟؟ دارم آمارتو من وبگم
 افیک اندازه به که کردنش دور برای تنها نه امشب من اما...رفته من زندگی از

 باید...اینجام دیدم خیانت و داشششتم بهش که احسششاسششی هسششتشبرای دور
 حاال...کنه تجربه دیدمش شششهیاد با که روزی رو داشششتم من که رو حسششی

 اس؟ فرشته یه یلدا بنظرت چی؟هنوزم

 ونمحز لحن برای قلبم...بود نیما با کامال بزنمشحق حرفی تونسششتم نمی
 که دسشتش...آورد بند چششامو اششکای مهربونش گرفتشنگاه درد صشداش

 راهش یلدا که درسته...بود سختی تیمیم...فشردم رو بود دستم توی هنوز
 هیچوقت انسان یه دل ششکستن...اششتباهه هم نیما کار ولی بود کج اول از

 نیما هب یلدا که احساسی همه این به تونستم نمی من...ونیست نبوده درست
 دوسششت ولی نیسششت درسششت راهش اگه اون که مطمئنم...کنم پشششت داره

 اما نمیشن جمع هم وبا ایسشتن نمی هم کنار بد و خوب...واقعیه داششتنش
 و نیسششت غیرممکن دنیا این توی چیز هیچ فهمیدم عمرم از سششال11 توی

 :آورد خودم به منو نیما صدای...هست همه وجود توی وزیبایی زشتی

 مهسا؟ میدی ادامه بازیمون به-

 :گفتم قاطعانه

 ...نه-

 :داد فشار رو دستم نیما
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 نظرت بازم کردم تعریف برات که وماجرا حرف همه این بعشد...چرا؟--
 نشد؟ عوض

 ما که کاری ولی دارید حق کدومتون بدونم که نیسششتم جایگاهی در من-
 یلدا چشششمای توی من بخدا نیما...اشششتباهه بدیم انجام امشششب میخوایم
 فتارر آینه تو رفتار...کنی انکارش تونی نمی هم وتو دیدم رو داشتن دوسشت

 دیگران کنار در بودن با اون...یلداهسششت؟ و تو بین فرقی چه...یلداسششت
 شششخیششیت امششبت کار با تو و میاره پایین رو داره تو به که عششقی ارزش

 نییحت من شبهای الالیی...شدم بزرگ مادرم پدر سفره سر من نیما...رو
 به تو...نکن بدی بهش کردشتو بدی بتو که هرکسی..."بود مادرم شیرین های

 با دبای تو..."خودش شخییت اقتضای به واون خودت شخییت اقتضشای
 که انتقامی این با رو یلدا کار میکنم خواهش...باشششی داشششته فرق یلدا

 برانج گرفتنش نادیده با خودت گفته به روزش وهر گذشته ازش سالهاست
 که روحی با چون میکشششم عذاب دارم منم وسششط این...نکن یکی کردی

 ...نمیخونه دادم پرورشش

 هم نگاه از تونسششتیم نمی...بود شششده خیره بهم شششده گرد چشششمای با نیما
 نم روی روبه وسردرگم مات همچنان ولی بزنه حرفی بودم منتظر...بگذریم

 اش شششونه روی و آوردم بیرون دسششتاش از رو دسششتم...بود نشششسششته
 :وگفتم زدم گذاشتمشلبخندی

 دارهن ارزشششی برات که میکردی ثابت بهش مهمونی این به نیومدنت با تو-
 هوووم؟...باشه پدرت دوست ترین صمیمی دختر اگه حتی
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 :نشست وکنارم شد زدشبلند لبخندزیبایی نیما

 ریزه چه نبین فلفل میگن...درآوردی؟ کجات از رو حرف همه این دختر-
 ...هااااا زمینه تو نیفت...تیزه چه ببین بشکن

 در فقط کوتاهه قدم گفت بهم نششدم ناراحت لحظه اون ولی چرا دونم نمی
 :وگفت کرد صورتم نزدیک رو صورتش که زدم لبخند حرفش جواب

 مبرگردی نمیتونیم اومدیم که حاال ولی کردم بچگی منم درسششته حرفات-
 گوش به نرسششیده خبر...بدتره خبرگزاری صششدتا از یلدا بشابابزرگ چون

 بکشن؟ منو گوش نداری دوست که تو...تمومه پدرمشکارم

 داشتمن انتظار ازش اصال که خاصی لودگی با حرفاشو بودشتمام گرفته خندم
 :گفت

 ...نکنیم اذیت رو یلدا که بده قول-

 این واز بششینیم گوششه یه باششخیششیت آدم دوتا ومث تو بریم...میدم قول-
 خوبه؟...میبریم لذت مهمونی

 ...ولی...عالیه-

 داره؟ وشرو  شر  نکنه...چی؟ ولی-

 تماذی دسشتم توی انگششتر...ندید فششار رو دسشتم اینقدر میششه ولی...نه-
 ...میکنه

 بلند...انداخت خنده به هم منو نیما خنده صدای که انداختم پایین رو سرم
 :کشید وباال گرفت آرومی به رو ودستم شد
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 تا...چشممه تو بدجوری تولد کیک اون که داخل بریم زودتر ولی...باشه-
 ...نمیرم اینجا از نخورم کم یه ازش

 این...شششدم خوشششحال کنه ارومم کرد می سششعی حرفاش با نیما ازاینکه
 که حالی در هم شونه به شونه...دونه می خدا داشت دوست کیک بشرچقد

 ...برگشتیم مهمونی به بود بازوش حیار دستام

 حرکت حال در جا همه رنگی ونورهای میشد پخش سالن توی شادی آهنگ
 نارمک نیما...رفتیم بودیم نشششسششته روش قبال که میزی به نیما همراه...بودن

 غرقو کردم استفاده فرصت از منم...نگرفت رو دستام اینبار ولی نششسشت
 رو یلدا...میرقییدن سالن وسشط جوون ودخترای پسشرها...ششدم مهمونی

 توی غم تونسششتم می ولی بود دور ما میز از اینکه دیدمشبا مرد سششه کنار
 یشزیبای محو هنوز...کنه فراموش رو نیما بتونه امیدوارم...ببینم چششماشو

 شدم هول...کرد نگاهش اسشیر وچششمامو فهمید نگاهمو سشنگینی که بودم
 دوست...میکشم خجالت ازش میفهمید فرارمیکردم چششماش از اگه ولی

 مردی دست یلدا...بگذره خوش منم به هستم مهمونی توی که حاال داشتم
 خندپوز صدای.رفت سالن وسط وبه گرفت رو بود شده دراز طرفش به که رو

 بی ورتص وبه برگشتم...میکرد نگاه یلدا به داشت اونم پس شنیدم رو نیما
 :انداختم نگاهی بود یلدا به که احساسش

 نیست؟ تشنتون شما...تشنمه من...نیما آقا-
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 فهمیدم وقتی گذاششت هم روی مهربون رو وچششماش کرد نگاه من به نیما
 ستمد مچ نیما که بیارم نوشیدنی دومون هر برای که شدم بلند اس تشنه اونم

 :گرفت رو

 کجا؟-

 ...بیارم نوشیدنی براتون میرم-

 ...نیست عمارت که اینجا...دارن خدمتکار خودشون بشین...نیست الزم-

 رو مردی نیما...بود تشنم بدجوری...برگششتم صشندلیم روی به خجالت با
 :زد صدا

 ...چندلحظه...آقا ببخشید-

 :شد خم نیما روی روبه وکمی اومد ما سمت به پوش سفید مرد

 آقا؟ بله-

 ...بیارین نوشیدنی دوتا لطفا-

 ...آبمیوه یا میخورید شامپاین-

 ...گیالس آب خانومم وبرای بیارین شامپاین من برای-

 ای جذبه که وای...شششد اب دلم تو قند کرد معرفی خانومش منو نیما وقتی
 :کرد گل شیطنتم...شد دور ما از آقا بله گفتن با خدمتکار مرد...داره

 خورم؟ نمی شامپایین من که میدونید کجا از-

 :نداشت من از کمی دست اونم کردشچشمای نگاه من چشمای توی نیما

 میخورن؟ شامپاین هم ها ریزه خاله نمیدونستم...واقعششششششششششششششا؟-
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 اینجا که حاال...کرد ریزی ی خنده نیما که کردم اخم ریزه خاله گفتن با
 ندم؟ جوابشو چرا نیستم خدمتکار

 حق من مثه ونرمالی کوتاه قد آدمای مگه...داشششت؟ ربطی چه اونوقت-
 ...ندارن خوردن

 ور شامپاین خوردن حق تو بله...بگه کی نرمال نگی خودت به تو...اوووه-
 ...کنارتم من وقتی تا نه نداری

 نیمای همون شششد بازم...شششدم ناراحت کمی صششحبتش توی تحکم از
 ...کنم یکی میز با رو دهنش بزنم...قبا ال یه نردبون...زورگو...همیشگی

 فهمیدی؟...بخوری نداری حق بعد به این از خوردی می قبل از اگه-

 ...نوشم می دارم دوست خودم چی وهر نیستم خدمتکارتون االن من-

 گرفت رو ودستم شد عیشبانی نیما...پرید دهنم از ارادی غیر جمالت این
 بهش خوبه...عوضشی...پیچید انگششتام توی درد بازم...داد فششار ومحکم

 ...تنذاش ولی بیارم بیرون دستش از رو دستم کردم سعی...هاااا بودم گفته

 چی برای رفته یادت انگار...منی خدمتکار تو باشم هرجا...باششی هرجا-
 اومدی؟ اینجا

 سرم مبش ریختنشون فرو از مانع اینکه وبرای بست حلقه چشمام توی اشک
 :گفتم لب وزیر انداختم پایین رو

 سیبپر ازم نباید...باشم داشته حسشاسیت گیالس آب به من ششاید اصشال-
 ...بخورم دارم دوست چی

 :شنیدم گوشم کنار رو نیما صدای
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 ...بگیر باال رو سرت-

 روف گردنم توی بیشششتر رو سششرم...کنم اطاعت رو دسششتورش تونسششتم نمی
 :باالکشید رو وصورتم قرارگرفت ام چونه زیر دستش که...بردم

 ...میاد بدم خورن می شراب که دخترایی از من-

 اب...نفهمیدم رو منظورش...بود دوپهلو حرفش...کردم نگاه چشماش توی
 :برداشتم ام چونه روی از رو دستمشدستش

 خورید؟ می خودتون چرا پس-

 هرچه رپس یه...میکنه فرق ما مملکت توی دختر یه با پسر یه شرایط مهسا-
 امر یه اینو وهمه بگه بهش تونه نمی هیچی هیچکس بخوره شششراب قدر

. ..هرزه میشه بخوره شراب ششخییت با خانوم یه وقتی ولی میدونن عادی
 کنن؟ نگاه چشمی چنین به رو تو داری دوست

 :دادم جواب سریع

 فقط بخورم خواسششتمم ونمی نخوردم شششراب هیچوقت من...هرگز...نه-
 ...کردم لجبازی

 یانپا رو بحثمون" دونسششتم می خوبه"گفتن وبا کرد نثارم لبخنشدی نیمشا
 یلدا...شدم خوردن مشغول ومن اورد نوششیدنی برامون خدمتکار مرد...داد
 رفتهگ محکم رو یلدا کمر سیا...بودن رقییدن مشغول که دیدم سیا کنار رو

 دلم...بود ما میز سمت نگاهش مدت این تمام... فشرد آغوشش توی اونو و
 آخه...نداده عقل بهش ای ذره خدا زیبایی همه این با...سششوخت بحالش

 شقتوع خواستی ومی میزدی بال بال نیما واسه پیش دقیقه چند که تو احمق
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 تو موندم...میریزی؟ عشوه دیگه یکی بغل تو رفتی اونوقت کنی ثابت بهش
 ...بخدا کارش

 ازدواجه؟ منظورم...داره؟ دوست رو سیاشیلدا پسره این نیما آقا میگم-

یات از کمی نیما  :وگفت کرد مزه مزه رو لیوانش محتو

 نمیکنم فکر...نیسششت قانع نفر یه به اون ولی دارن دوسششت رو یلدا همه-
 دهش ولی پاپیشه هست سشالی چند سشیامکم...کنه کسشی پایبند رو خودش

 احمقه یه سششیا...سششنگ در آهنین میخ نرود میگن که المثله ضششرب همون
 که رو دستمالی هیچوقت یلدا...کرده یلدا درگیر رو خودش چرا دونم ونمی
 این لیو...دارن میرف تاریخ براش پسشرا...نمیکنه تمیز دوباره کرده کثیف

 ...دارهن خونه باال کلهم یا میشه ارضا بودن یلدا با و سیریشه خیلی یا سیا

 لمحا...داشت؟ رابطه سیا با یلدا یعنی...کشیدم خجالت نیما آخر حرف از
 واون ریخت می یلدا که ای عشششوه با البته...خورد بهم دوشششون هر از

 فهمید می هرکسی بود شده زوم یلدا ی سشینه روی همش که سشیا نگاههای
 ...دارن رابطه هم با اونا

 متمونس به زنان عیا پوشی خوش پیرمرد که بود گذشته مهمونی از ساعتی0
 ...اومد

 پسرم؟ شدی سهیل ی ستاره...خان نیما به به-

 جام زا طبع به کشیدشمنم پیرمرد سمت به رو ودستش ششد بلند سشریع نیما
 :برخاستم



wWw.Roman4u.iR  051 

 

 شما...هستیم شما احوال جریان در ما دارید اختیار...کرامتی آقای سشالم-
 شششلوغ سششرم حسششابی شششده باعث پدرم نبودن...ببخشششید بزرگیتون به

 ...شده زیبایی مهمونی...بشه

 یه منم کاش ای...بود شیرین زبونت بچگی از...باز زبون ی پسشره آی آی-
 ...تو مث داشتم پسر نوه

 که ندیدمتون مهمونی توی پدرجان...تون نوه جای منم حرفیه چشه این-
 ...ببخشید باید برسم خدمت

 ب*و*س دسششت من که حاال...داشششتم کار کمی...اومدم تازه پسششرم آره-
 ...بشینم؟ پیشت هست اجازه رسیدم

 :کشید واونوکنار رفت صندلی سمت به سرعت به نیما

 ...بفرمایید...افتخارمه باعث-

 میز ارکن را وعیایش نششست صشندلی روی بر ممنون گفتن با کرامتی آقای
 ...گذاشت

 ...ندیدمت وقته خیلی...بگو خودت از پسرم خب-

 :کرد دراز طرفم به رو ودستش برگشت من سمت به نیما

 پر وقتمو حسششابی که عشششقی خانومش مهسششا...نیومدم تنها کرامتی آقای-
 ...بودم ایشون درگیرودارعشق...کرده

 اینطوری اول از چون ولی کنه معرفی عشششقش منو بازم نداشششتم دوسششت
 :زد صدا منو نیما که نگفتم چیزی منم...میشد دوتا حرفش شدم معرفی
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 پدرو جشن این میزبان کرامتی آقای جونش مهسا...نکردم معرفی ببخشید-
 ...بودن پدربزرگمم صمیمی ازدوستان...خانومه یلدا بزرگ

 :گفت یلدا بزرگ پدر به ورو برگشت بعد

 بودم دنبالش سالها که عشقی...هسشتن فریماه مهسشا ایششونم...پدرجون-
 ...کردم پیداش زندگیم لحظه ترین اتفاقی وتوی

 لبش ویر لبخندی زور به و کرد برانداز منو پای تا سر تعجب با کرامتی اقای
 بازی نای...ببینم چشماش توی رو وناراحتی بهت آثار تونستم می...نشوند

 ...بریم مهمونی این از گفتم می نیما به کاش ای...پیداکنه ادامه نباید

 رایب رو پسششر بهترین دل گفت تبریک باید بهت...دخترم خوشششبختم-
 که ستنی پسری نیما ولی بودن دنبالش زیادی دخترای...برداشتین خودتون
 ...عشقش عنوان به اونم کنه انتخاب رو هرکسی

 رو نیما عشششق لیاقت بتونم امیدوارم...لطفتونه نظر کرامتی آقای ممنون-
 ...شدم خوشحال دیدنتون از منم...باشم داشته

 کمح بینمون سنگینی فضای...نششسشتم صشندلی روی دوباره نیما کمک به
 هبودک پوششیده دوختی خوش طوسششی وششلوار کت کرامتی اقای...بود فرما

 لیو داشت سفیدی یکدست موهای اینکه با...اومد می استایلش به خیلی
 رو نیما که بودصششداشششو وجوون زیبا هنوز اش کشششیده سششبزآبی چشششمای
 :شنیدم بود کرده مخاطبش
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 بشم وجهمت مهمونی این توی باید...میبری؟ پیش کارتو زیرزیرکی شیطون-
 مشخیه...کردی تور رو خوششگلی خوب...بششی مرغا قاطی میخوای که

 ...هستن باشخییتی خانوم

 باید رو دهن این...شششدم داغ جووووون کرامتی تعریفای از حسششابی اوه
 ....کرد گلبارون

 دبخوا خدا اگه...نرسیدیم مرحله اون به هنوز...کرامتی آقای دارید اختیار-
 هک شما نظر از...میششه چی بعدش ببینم تا مونیم می خروسشا جمع تو فعال

 نیست؟ مشکلی

 میگیری؟ اجازه من از خروسا با بودن واسه...پدرسوخته ای-

 ور نیشم عریضه نبودن خالی برای منم کردن خندیدن به شرو  دوششون هر
 ...کردم باز

 دیده؟ رو شما یلدا-

 ...انداختم نیما اخمهای به نگاهی...بود ناراحت صداش

 ...بودن کنارمون پیش ساعت0 بله-

 شد؟ آشنا خانومتم با-

 ...میشد ریش دلش آدم که طوری میکرد مطرح رو سوالش چقدرناراحت

 ...جون پدر بله-

 ...خوبه...اوهوومم-

 :چرخید من سمت به کرامتی آقای
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 آشششنا باهات بیشششتر دارم دوسششت...بگو خودت از...چراسششاکتی؟ دخترم-
 ...بشم

 :دادم قورت زحمت به بود شده منجمد که رو دهانم آب...بودم ترسیده

 ...جون پدر بشم حرفتون مزاحم خواستم نمی-

یی؟...باش راحت من با عزیزم-  چندسالته؟...دانشجو

 ...سالمه11...نیستم دانشجو نه-

 اسمت نششدم متوجه بودم نیما حرفای بهت تو اونقد...دخترم باششی زنده-
 ...چیه

 ...مهساست اسمم...مهسا-

 درسته؟...ماه مانند-

 :رفت وجودم از ترس که بود ومتین آروم اونقد...زدم لبخندی

 ...همینطوره...بله-

 ازش احتم نمیاد تنها نیما میدونستم اگه...نیسشتن اینجا خانوادش که نیما-
 ایرانن؟...بیارن باخودشون رو خانوادت میخواستم

 ...شما به دادن رو عمرشون...نه...ممنونم-

 پیش یادب پیش سوالی اینکه از قبل نیما...شد غمگینتر کرامتی آقای چشمان
 :وگفت کرد دستی

 چطوره؟ کارخونه وضع کرامتی آقای-نیما

 ....شدم خوشحال کنه عوض رو بحث خواست می سوالش این با اینکه از

 ...میچرخه هنوز خداروشکر...خوبه-
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 ...عالیه-

 نگاهی سشالن وسششط به وهرسشه اومد بوجود بینمون سشکوت ای دقیقه چند
 عاشقانه دو دوبه جوون زوجهای و بود شده پخش مالیمی آهنگ...انداختیم

 با...ندیدم رقاصشها جمعیت بین رو یلدا...میرفتن تانگو رقص هم بغل توی
 شدم جدا نفرمون سه جمع خفه فضشای از انگلیسشی زیبای آهنگ ششنیدن

 :بستم رو وچشمام

 میدی؟ بهم رو رقص دور یه افتخار جوون نیما-

 تادهایس پدربزرگش سر پشت...کردم باز روسریع چشمام...بود یلدا صدای
 ...دوخت چشم نیما به بودشمنتظر کرده حلقه گردنش دور رو ودستاش

 :گذاشت دستام روی رو دستش نیما

 ...اجازه با...دادم خانومم به رو افتخار این من خانوم یلدا متاسفم-

 زنمب حرفی اینکه وبدون ایسششتادم منم دسششتم وکشششیدن نیما شششدن بلند با
 مرمک دور دسششتاششو و ایسششتاد رقص پیسشت وسشط نیما...افتادم راه دنبالش

 شونه روی رو ودستم فهمیدم رو منظورش چشماش ششدن تنگ با انداخت
 :کرد رقییدن به شرو  آرومی به نیما...گذاشتم هاش

 ندیم؟ ادامه رو بازی این قرارنبود مگه-

 ...شدم مجبور...برقیم باهاش نمیخواست دلم نیست من تقییر-

 عمارت؟ برگردیم نمیشه-

 !نوچ-

 چکارمیکنی؟ برسه مادرت پدر گوش به اگه-

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

057 

 ...نیست مهم-

 خودش البد باشه مهم من واسه چرا اصال...بزنه حرف نداشت دوست انگار
 وحال حس توی همه انداختم نگاهی اطرافم به...بود کرده جاشو همه فکر

 :ردمبرگ سمتش به شد باعث که اورد کمرم به فشاری نیما...بودن خودشون

 میاد؟ بدت برقیی من با اینکه از-

 ....مهمه؟ واسش یعنی...بود؟ سوالی چه دیگه این

 ...نه-

 :انداخت باال رو ابروهاش نیما

 نمیکنی؟ نگاه چشمام تو چرا پس-

 روی که هسخت برام و معذبم بودم آغوشش توی اینکه از بگم بهش نمیتونستم
 نفس ایدب اینکه واز بود رفته باال قلبم ضربان...باشم داشته ای اراده حرکاتم

 ردک بردوشرو  گردنم زیر رو سرش نیما...شدم کالفه کنم آروم رو کششیدنم
 راچ...لرزید بدنم تمام ناگهانیش حرکت از....نامنظم های کشیدن نفس به

 اون میون...نداشت تسشلط رفتارش روی بود؟انگار ششده اینطوری امششب
 ینسب تاریکی و چراغها شدن خاموش با...کنم کاری تونستم نمی جمعیت

 که وریط کشید باال منو ارومی به نیما...ترسیدم بیشتر بود اومده بوجود که
 تکون وراسششت چپ به منو آرومی به...بود زمین روی پشاهشام نوک کشه

 دندون به لبمو...شششده؟ مسششت شششامپاین کمی خوردن با یعنی...میداد
 موهاش الی به وال رفت گردنش سششمت به اختیار بی دسششتم...کشششیدم
 شسر نیما...نفهمیدم خودم و دادن شراب بهم گیالس بجای نکنه...نشست
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 شبه بیشششتر اینکارش با...داد بیرون رو داغش ونفس اورد گوشششم کنار رو
 نیما...دادم فرو هام ریه توی ولع با رو گردنش روی عطر بوی و چسششبیدم

 بهش میکشیدم خجالت...شد خیره چششمام وتوی گرفت فاصشله ازم کمی
 کمرم پشت رو دستش اون اما ششدم خیره اش چونه به همین برای کنم نگاه
 اب...چرخوند خودش دور آرومی وبه کرد بلند کمی کردشمنو قفل هم وبه برد

 چشمای توی نیماش ایسشتادن محض به...کردم خندیدن به ششرو  اینکارش
 غرق چشششماش مهربونی توی...بود خنده لبش روی...کردم نگاه خمارش

 01 روز در ششاید که نیمایی...باششه نیما این که سشخته برام باورش...ششدم
 من که بود حرفایی تمام...فرمان...دسششتور...نمیزد حرف باهام هم کلمه
 دوست رو نیما این من...داشت فرق تیشوراتم با نیما این...میششنیدم ازش

 ...دارم دوسش من اره...داشتم

 ها بعضی...پیچید سشالن توی وششادی تند آهنگ وبجاش ششد تموم اهنگ
 ور ودستم کرد ریزی اخم نیما...دادن ادامه رقیشون به هام وبعضی نشستن

 ...کشوند میز طرف به

 گذشت؟ خوش-

 همینکه مانی...پرسید رو سوال واین بود نشسته بزرگش پدر کنار که بود یلدا
 :وگفت گذاشت من صندلی پشت رو شدستش نشست کنارم

 ...شده عالی واقعا تولدتون...بله-

 دیگه...کردم نگاه یلدا نشسته خون به وچششمای کرامتی آقای درهم قیافه به
 ...باشم اونجا دیگه ثانیه یه نداشتم دوست
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 و تانگو رقص نیما...برقیششید نیسششتید بلد مشششخیششه خانوم مهسششا-یلدا
 ...نداد نشون اصال تو مقابل در ولی بلده ای حرفه سالسارو

 پیش که بگه چیزی خواست می نیما شدم ناراحت بودنش پررو همه این از
 :کردم دستی

 ...کرد منو ندونستن رعایت که ممنونم ازش من ولی شدم متوجه بله-

 ...زدم لبخند بهش ومن انداخت بهم نگاهی مهربونی با نیما

 شدین؟ اشنا باهم چطور بدونم دارم دوست خیلی-یلدا

 :گفت تفاوت بی وکالمی خونسردی با نیما اینبار

 ...خیوصیه کامال ومهسا من آشنایی نحوه ولی ببخشید-

 :کرد بزرگش پدر به رو لبخندزیباش با یلدا

 ادمهی...نه؟ شدن آشنا باهم رابطه یه تو حتما...پدرجون؟ ایم غریبه ما یعنی-
 باباجون؟ نیست اینطور...داشت زیاد دختر دوست نیما

 نیمشا گردن ششششده متورم رگهشای از اینو کرد شششرو  رو بشازی بشد یلشدا
 ...نهک بارمون خودشه لیاقت که هرچی تا بشینم بیکار نتونستم...فهمیدم

 زمان مهمه االن که چیزی اما دارم خبر نیما گذشششته از من جون یلدا-
 هر ضمن در...قائله احترام براش وچقد داره دوست رو کی اینکه...حالششه

 اقلترازع نیما...بکشونه رابطه سمت به رو شما ذهن نباید که خیوصی اتفاق
 ...ونهدیگر بدنهای لجنزار بدنش که باشه دختری با بخواد که حرفاست این

 بهش همزمان تیر دوتا...داره عالمی هم شدن جوگیر...گفتم؟ چی بابا ایول
 یتشخی بردن سوال زیر ودوم نیما و من پاکی دادن نشون اول...کردم پرتاب
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 بلند دلم توی یلدا باز ودهان کرامتی آقای هم در اخمهای دیدن با...خودش
 :کرد رومتوقف خندم نیما صدای...خندیدم

 ...کنی توهین مهسا به نمیدم اجازه بهت یلدا-

 :شد بلند جایش از ببخشیدی با نیما

 ...بریم بهتره شو بلند عزیزم-

 :داد یهتک اون به و گرفت دست تو وعیاشو ایستاد سرعت به کرامتی آقای

 ...نشده تموم مهمونی هنوزکه بشین...نداشت منظوری شیلدا پسرم نیما-

 امشب...بمونم زیاد خواستم نمی هم قبل از ولی کرامتی آقای ببخشید باید-
 ااینج کافی اندازه به...خونه برسونم باید هم مهسشا...دارم تمرین گروهم با

 ...شده اذیت

 :میکردگفت نگاه ما به ناراحتی با که یلدا به رو نیما

 ایران که روزی چند این توی امیدوارم...میگم تبریک رو تولشدت بشازم-
 بشه هم رو تولشدتون کشادوی اووومممم...بگشذره خوش بشهشت هسششتشی

 ...بااجازه کرامتی آقای...دادم خدمتکارتون

 وبه برد سششالن خروجی در سششمت به خودش وبا کشششید رو دسششتم نیما
 توی اقات سمت به سرعت به...نکرد توجه موندن بر مبنی کرامتی اصرارآقای

 حقمل بود ایسششتاده توحیا  که نیما وبه پوشششیدم رو ولباسششهام رفتم راهرو
 سوار محض به...شدیم پورشه وسوار زدیم بیرون ویال از هم همراه...شدم
 ستمدون می میزد حرفایی لب زیر نیما...کشیدم اسودگی سر از نفسی شدن
 رایب میکنه مستفیض موشکل خوشگل حرفای از رو یلدا خانواده تمام داره
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 انیم...رسیدیم عمارت به باالخره ساعت نیم از بعد...نکردم توجهی همین
 رفت داخل به سششرعت به گاز پدال روی فشششار وبا کرد روباز در ریموت با

 بازومو نیما که شم پیاده ماششین از خواسشتم می...کرد پارک حیا  وگوششه
 :گرفت

 ...شد زده که حرفی وهر افتاد که اتفاقی هر...کن فراموش رو امشب-

 مغرورشسششرد...بود شششده نیما همون انداختمشدوباره نگاهی بهش تعجب با
 تیمیمم حرفش این با کنم فراموش خواسشتم نمی هم اگه...احسشاس وبی

 :گفتم سرد خودش ومثه رفتم خدمتکاریم الک توی...شد عوض

 ...نمیاد یادم چیزی که من...اقا چشم-

 ...بری میتونی...خوبه-

 خودش سششمت به بازومو نیما دوباره که بشششم پیاده ماشششین از تا شششدم خم
 اشچشم...انداختم چشماش به نگاهی احساسی بی وبا برگشتم...کششوند

 اینجوری چرا این...کردم احسششاس چشششمامو شششدن گرد...بود لبام روی
 کرد کج صششورتم روی روبه رو وصششورتش شششد خم سششمتم به نیما...میکنه
 :وگفت

 ...کن فراموش اینم-

 اغشد ولبای شد برداشته صورتمون فاصله بفهمم رو منظورش خواسشتم تا
 آتیش وجودم تمام تا کشششید طول ثشانیشه چنشد فقط...لغزیشد لبشام روی
 ونتک ای ذره جام از تونسشتم نمی که بودم کارش شششوک توی اونقد...بگیره

 میدونمن...روب*و*سید لبم بیشتری شدت با بعد ارومی به نیمااول...بخورم
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 الی اومدوانگشششتام باال دسششتم ارادی غیر ولی افتاد می داشششت اتفاقی چه
 من ونه نیما نه...ب*و*سششیدنش به کردم شششرو  وخودمم فرورفت موهاش
 رهباالخ...بود چسبیده بهم لبهامون انگار...جدابشیم هم از نبودیم حاضشر

 عقب کمی رو وسششرش کشششید بیرون لبهام ازمیون رو لبش اکراه با نیما
 وت باید االن اینکه به...میکردم نگاه فرمش خوش لبهای به هنوز من...برد

 صندلیش به نیما...نشست لباسم زیر عرق خجالت از بشم خیره چشماش
 :گفت بهم اومد می چاه ته از که صدایی وبا برگشت

 ...بری میتونی... گفتم چی نره یادت-

 اساحس...نداشتن رفتن جلو توان اصال پاهام...شدم پیاده ماشین از سشریع
 می نگاه من بشه داشششت االن نیمشا حتمشا...میرم راه زیکزاکی دارم کردم
 هب زودتر تا بیشششترکردم رو قدمهام سششرعت.. کنم جمع رو خودم باید...کرد

 رو اتاقم تا سشالن فاصشله سشاختمون به ورود محض به...برم عمارت داخل
 قلبم روی رو دسششتم...خوردم سششر زمین روی اتاق در بسششتن با...دویدم

 هب شرو  آزادم دست با...بزنه بیرون دهنم از خواست می انگار...گذاششتم
 هب*و*س یاداوری با...بشه کم درونم التهاب از شاید تا کردم خودم زدن باد

 نوزه کشیدم لبم روی رو ام اشاره انگشت... زدم لبخند اختیار بی نیما های
 دهنم آب...باشه ب*و*سیده رو خدمتکارش نیما نمیششد باورم...بودن داغ
 برای بشششم خارج اتاقم از حموم برای میکشششیدم خجالت...دادم قورت رو

 سنمگر...بود ونیم هشت ساعت...رفتم تختخوابم وبه ششدم بیخیال همین
 خارج تاقا از اصششال دیدم بهتر بود افتاده بینمون که اتفاقی به توجه نبودشبا
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 خواب تخت به ودوباره کردم عوض رو ولبشاسششام شششدم بلنشد...نشششم
 از که یمالیم موسیقی نتونستمشصدای بخوابم تا کردم کاری هر...برگششتم

 فراموش باید اما...کرد آروم منم ناآروم دل اومد می نیمشا اتشاق سششمشت
 ...خواست می همینو خودشم...باید...میکردم

 میز کشوی توی از گوشیم ویبره صدای که بود گذشته اومدنمون از ساعتی0
 وکش توی از رو وگوشی رفتم میز سشمت به سشرعت به...ششد بلند ارایششم
 یدهنخواب اونم پس...داشتم پیام نیما از...کردم باز رو صفحه وقفل درآوردم

 ..بود

 بیداری؟...خانوم آنا سالم-

 نمیبرد خوابم که حاال...میکردی؟ چیکار منم آنا دونسششتی می اگه نیما ای
 ...ست نیما به دادن پیام کار بهترین

 چطوری؟...بیدارم آره...نیماجان سالم-

 هثانی چند...انداختم تخت روی ذوق با رو وخودم برگششتم تخت سشمت به
 این داشت تایپ توی سشرعتی عجب...لزرید گوششیم که نکششید طول هم

 ...بشر

 میکردی؟ چیکار...شما بخوبی-

 شما...میکنم واستراحت کشیدم دراز تخت روی...کاری هیچ اووومممم-
 میکنی؟ چیکار

 تنهایی؟...میکنم واستراحت کشیدم دراز تخت روی بیکار-

 ...تنهام همیشه من...گفتم بهت که قبال...آره-
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 تنهایی؟ هنوز اونوقت داری خوبی این به دوست اوهوکی-

 میدن؟...نمیدن پیام بهم فقط که دوستا...نمیبینه رو تو که انا-

 ببینمت؟ بیام یعنی...وروجک؟ بشنوه دیوار میگی در به-

 ...خوبه باشیم دوست خط پشت همین...نبود این منظورم نه-

 نبودی؟ سرکار امروز...راحتی تو جور هر باشه-

 چطور؟...بودم چرا-

 ...نبودی سرکار شاید گفتم بیکاری اینموقع آخه-

 نمی اصششال که دختری به دادن پیام توی نیما چرا...میکنم تعجب خیلی
 خیلی دوسششت یا خواهر با داره انگار...خودمونیه و راحت انقد شششناسششش

 دوسشششت دخترا بشا راحتی همین بشه یعنی...میزنشه حرف صششمشیشمیش
 آنا شاید...آدمیه؟ چطور خطه پشت که کسشی نیسشت مهم براش...میششه؟

 وقتی...میکنه متعجب منو بشدت رفتارهاش بعضی...میگه؟ دروغ بهش داره
 مثه آنا با اما راضیه خود واز مغرورشخودخواه میزنه حرف کسشی با رو در رو

 سششرم به دسششت داره شششاید...چی؟ آنام من بدونه اگه...نمیکنه رفتار بقیه
 بیو نمیکرد نگاه چشششمام تو روز توی اینطوری که میدونه اگه ولی...میکنه

 رهویب...میدم اس بهش دارم من نمیدونه واقعا شاید دونم نمی...نبود تفاوت
 :آورد بیرون افکارم از منو دستم توی گوشی

 دختر؟ کجایی...الو-

 بپرسم؟ سوال یه تونم می...همینجا-

 ...بپرس...نداره اشکالی نباشه خیوصی خودت بگفته اگه-
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 من شششاید اصششال...نباشششم؟ دختر اصششال من میکنی؟شششاید باور منو چرا-
 میکنی؟ اعتماد خطه این پشت که کسی به چرا...باشم دشمنت

 اشتمد دیگه...نیومد جوابی ولی گذشت فرستادم که پیامی از ای دقیقه چند
 :اومد پیامش که میشدم بیخیال

 ...چرا؟ بگو تو...دونم نمی-

 ...بپرسم ازت نداشتم که دونستمشکرم می سوالمو جواب اگه...بههههههه

 ...نمیاد خوشم بدن جواب سوال با سوالمو اینکه از من-

 ...زنم نمی آب به بیگدار هیچوقت من-

 امکان نه...آنام من میشدونه یعنی...ریخشت فرو دلم پیشامش خونشدن بشا
 :زدم اس سریع...نداره

 ...میشناسی؟ منو-

 ...زنم نمی حرف هم کسی هر با ولی نمیشناسم رو خانوم آنا من-

 ...کنی توضیح واضحتر میشه...میگی چی نمیفهمم منکه-

 قعر دسششتام وکف رفته باال قلبم ضششربان...ترسششیدم کمی کردم احسششاس
 :اومد پیامش...شدم جون نیف...نیما بده جوابمو باش زود...کردن

 شششیطنت دلم منم...شششیطونه کمی ولی نیسششت بدی دختر خانوم آنشا-
 که ندیدم ازش چیزی االنم تا...اومدم راه باهاش همین برای میخواسششت

 هب دادن اس از شما اگه اما بکششم کنار بهش دادن پیام از بخوام بششه باعث
 ...میکنم خداحافظی االن همین ندارم حرفی من ناراحتی من
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 یپتا سریع...شد راحت خیالم...کیه آنا دونست نمی پس آخیییشششششش
 :کردم

 ...نیستم ناراحت من نه-

...Ok- 

 میشه؟ تموم کی جدیدت آهنگ-

 ...تمومه جدیدمون آلبوم تابستون آخر-

 چیه؟ اسمش...منم خره می رو آلبومتون که نفری اولین...خوب چه وای-

 ...کنیم عوضش شاید البته...هیاهو-

 (دار خنده شکلک...)قشنگه.....آهووووو هیییی-

 (عیبانی شکلک)میکنی؟ مسخره-

 وحشت شکلک...)کنم مسخره رو ایران معروف آهنگساز بکنم غلط من نه-
 (زده

 (شیطون شکلک(...)دار خنده شکلک)-

 ات گذاشتم دهنم روی رو دسشتم سشریع اما خندیدم دل ته از پیامش دیدن با
 این دسششت از شششم می روانی من امشششب...نره بیرون ام خنده صششدای

 ای دفعه یه امشب ندیدم ازش حاال تا که ورفتاری اخالق همه خدایا...پسر
 ...شد هوار سرم

 خوندی؟ آلبومتون توی هم تو-

 ...خوندم ودوستام خانوده واسه فقط...ندارم خوانندگی به ای عالقه...نه-

 !دارین قشنگی صدای شما ولی-
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 (متعجب شکلک)-

 ...ندیدیش نزدیک از مثال که تو کودن اخه...سرم تو زدم آروم دستم تا دو با

 هم شما حتما...دارن قشنگی صدای سشازا آهنگ همه...دیگه چیزه یعنی-
 ...قشنگه صداتون

 (منتظر شکلک)-

 نمیاد؟ خوابت شما بیخیال اصال-

 ؟ چیه ات عالقه مورد ترانه-

 ...وعمیقه احساسی خیلی...اصالنی فرامزر از" تو" آهنگ-

 ...میاد خوشت وهشت شیش آنگهای از میکردم فکر...خوبه-

 ...تتلوووووو مخیوصا...دارم دوست هم رو اونام-

 ...داری دوسش شدت با چه...اووووه-

 ...عاشقشششششممممم-

 (ناراحت شکلک)-

 شدی؟ ناراحت چرا تو-

 ....نیما؟ یا بهتره تتلو بفهمی تا بشم خواننده برم میگه شیطونه-

 (دار خنده شکلک...)شپلووووو بذار مستعارتم اسم ببین...من؟ جان-

 ...هپروت بگو دفه یه نکن تعارف...چی؟ دیگه-

 ...خوبه اینم-

 وقت...نگرفتن ازم رو فردا ولی نمیرسششه بهت دسششتم االن اوردی شششانس-
 ...بیارم جا حالتو هست
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 کنی؟ چیکار میخوای فردا مثال-

 ...شدم خواب هالک که بخوابیم بریم بدی اجازه اگه خب...حاال-

 ...شپلوووو بخیر شب...جون از دور-

 ...خوش هم تو شب...تو دست از-

 نیما...داشت فرق پیشم شبهای تمام با امشب...رفت در تنم از خستگی وای
 نیما...ومغرور رسمی ونه بود خشک نه...نمیداد اس بهم گذشته مثه اصشال

 پیاماشششو...نمیشششد ناراحت میگفتم بهش هم هرچی...شششیطنت وکلی بود
 روی رو پتو...ب*و*سشیدم چندبار رو کدومششون وهر خوندم اول از دوباره
 مهربونش وچشمای خندون چهره...شدم خیره اتاق سقف وبه کشیدم خودم
 دوسششش که شششدم مطمئن دیگه حاال...اومد می چشششمام جلوی مدام
 تو چطور ب*و*سششه اون بعد...افتادم بشاهاش برخورد و فردا یشاد...دارم

 رفتار باهاش باید چطور...میشششه؟ چی فردا کنم؟یعنی نگاه چشششماش
 نمی یمان اینطوری انگار...کشیدم سرم روی رو وپتو خوابیدم پهلو به...کنم؟

 وبه دش گرم چشمام که کردم فکر نیما به چقد دونم نمی...ببینه منو تونست
 ...رفتم شیرینی خواب

*** 

 نمیشی؟ متوجه چرا...کن اتو درست منو پیراهن گفتم بهت دفه صد-

 ....من بخدا آقا-

 ...نباش چشمام بروجلوی...بگی چیزی نمیخواد بسه-
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 اونقد نیما مهمونیش از بعد روز چند میلرزیشدشاین بشدنم تمشام بغض از
 تو صداش...میکرد وتحقیر اذیت منو مدام که بود ششده دهن وبد بداخالق

 چراآشپزخونه"..."کنی؟ درسشت رو غذا این گفت بهت کی:"پیچید گوششم
 مجسمه این"..."بیرون؟ بری عمارت از داد اجازه بهت کی"..."کثیفه؟ انقد

 "..."......"....جاکردی؟ جابه چرا رو

 وامخ می گفتم بهت من نامرد اخه...کرد اذیتم تونست می تا ای بهونه هر به
 تونستم نمی دیگه...بب*و*سی؟ منو که خواستم ازت من...مهمونی؟ بیام

 دبع قراربود سرم خیر...بود شده سشنگین خیلی عمارت هوای...کنم تحمل
 اب که مدتی تمام...بگیرم مرخیی روز چند ازش پاداش عنوان به مهمونی از

 طرهق یه حتی...نمیگفتم کالمم یه حتی من کرد می ناراحتم وکاراش حرفا
 شاز...کردم پاکش نخونده ولی داد اس آنا به نیما دیشب...نریختم هم اشک

 ...متنفر...متنفرم

 ...میری؟ کجا...کن صبر-

 ...برم...گفتین...خودتون-

 ...منمیکن گریه پیشش هرگز دارمشولی نگه رو بغضم که بود سخت خیلی

 بودی؟ کجا دیشب-

 ...آقا اتاقم تو-

 ...کن نگاه چشمام تو-

 مسر زحمت به...بود نشسته چشمام روی اشکی دادمشخط بیرون رو نفسشم
 :کردم نگاه سردش چشمای وتو آوردم باال رو
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 ...آقا بله-

 ...کن نگاه چشمام تو میزنم حرف باهات وقتی-

 ...اقا چشم-

 جواب زدم صششدا اسششمتو...اس چی هر چرا بودی اتاقت تو دیشششب اگه-
 ندادی؟

 ...باشه کرده صدام که نمیاد یادم اصال...شدم هول

 ...نشنیدم من آقا بخدا-

 ....نشنیدی که-

 :دادزد

 جششششششواب سششششریع بشششششششاید مشششششششششیزنم صششششششششششدات وقتی-
 بششششششدیشفهمیدی؟

 با...دادم نشون العملی عکس چه نفهمیدم اصال که بود بلند صداش اونقدر
 نیما این بخدا...نیسششت نیما این...شششدم خیره لبهاش بشه وبهشت ترس

 :دادم جواب زبون تلکن با...نیست

 ...ببخشید...ب...ب...آقا...آ...آ...چشم...چ...چ-

 ردنمیک باور خودشم حتی خوردشانگار جا بود کالمم توی که ترسشی از نیما
 رواحساس فکم لرزش...بودم ترسشیده ازش واقعا...زده داد سشرم اینطوری

 اشششکم رد روی نیما نگاه...ریخت فرو ام گونه روی که اششکی وگرمی کردم
 دیدن با...اومد باال دسششتش...شششد متوقف لرزونم لبهای وروی اومد پایین
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 ستمب چشمامو...نزنه صورتم توی تا اوردم روباال دستم ناخودآگاه حرکتش
 ...شدم کج راست به وکمی

 ...کردم غلط...میام زود کردین صدام دیگه دفعه...ببخشید...توروخدا آقا-

 تادماف هایی سیلی یاد...نداشتم تسشلط میزدم که حرفایی از هیچکدوم روی
 یاد...خوردم می برادرم از بیچارگی و کسششی بی سششر از پیش سششال1 که

 ستد وقتی...شد بیشتر لرزششش بدنم...میکششیدم که التماسشامشدردهایی
 اب بود مونده هوا توی که دسشتی با نیما...کردم باز چششمامو نخورد بهم نیما

 وبه اومد خودش به سریع...میکرد نگاه بهم شده گشاد وچشمای باز دهنی
 :گرفت محکم وبازوهامو اومد سمتم

 من...هان؟...بزنمت؟ خوام می کردی فکر...شد؟ چت دختر هی هی هی-
 چیزی خواستم می...ونمیکنم نکردم بلند دسشت جماعت زن رو هیچوقت

 شدی؟ اینطوری چرا...بگم بهت

 ...نبود خودم دست..د...آقا ببخشید...ب-

 زده؟ قبال رو تو کسی-

 ...برم...نم..تو...ی..م...نیست...ن...مهم..م-

 هربونم...کرد تغییر میشد بدتر لحظه هر که حالم دیدن با نیما چشمای رنگ
 بهو بستش وآروم گرفت رو فکم چپش دست با...مهمونی شب مث...آروم و

 :شد نزدیک صورتم

 ...بزنه؟ رو تو کرده جرات کی-
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 ترس از دلم ته هنوز ولی بودم شششده گم مهربونش چشششمای توی اینکه با
 مزندگی از چیزی اون نمیخواسششتم...بگم باید چی نمیدونسششتم...میلرزید

 :گرفتم فاصله ازش وکمی برداشتم ام چونه روی از رو دستش...بدونه

 ...کارم؟ سر...سر...برم میشه-

 :رفت فرو غرورش جلد توی ودوباره کرد ای سرفه تک نیما

 گروه...مهمونیه عمارت تو فردا که بگم بهت باید قبلش ولی بری میتونی-
 ...کن آماده رو چیز همه...میان تمرین واسه موسیقی

 نفرن؟ چند....میان؟ ناهار واسه-

 آماده رو پذیرایی وسششایل همه باید بیشان اینکشه از قبشل... نفر01...اره-
 باشششهش میدم؛حواسششت بهت کنی آماده باید که رو غذاهایی کنیشلیسششت

 نمی مرخیی مگه...بیرون برو خونه از ششد اماده چیز همه وقتی درضشمن
 ...برو...زودبرگرد شبم...خواستی؟

 اشپزخونه سمت به نششنیدم خودمم که چششمی وبا انداختم پایین رو سشرم
 شششب وتا زد بیرون خونه از نیماهم...دادم انجام رو کارهام تمشام...رفتم

 برای منم نشد ازش خبری دیگه وقتی شدم منتظرش شب01 تا...برنگششت
 ...رفتم اتاقم به وخواب استراحت

*** 

 برای رو خونه باید شششدمش بلند تخت روی از..بود روشششن تاریک هنوز هوا
 سششرم باالی وموهامو پوشششیدم هامو فرم لباس...میکردم امشاده مهمونی
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 رشوب شدم افتادشخم پام روی کاغذی تکه کردم باز که رو اتاق در...بسشتم
 :داشتم

 تهنوش رو میکردم درست باید که غذاهایی لیسشت بودشبازم نیما خط دسشت
 وچینشد قورمهشباقالپلوشته و فسنجون خورشت...کشید سشوت مخم...بود
 فردا؟ ناهار یه واسه اینا شربتشهمه نو 

 ای غریبه خواسششت نمی...نمونم خونه توی بود کرده تاکید آخرشششم تازه
 ...باشه توجمعشون

یی چشششم بی خیلی...غریبه؟...هه...زدم پوزخند هاش نوشششته بشه  ورو
 خوش که مدت اینهمه از بعد... بود نشششده صششاف باهاش دلم هنوز...نیما

 عزیزش مهمونای چشششم جلوی نمیخواد تازه آقاش واسششه کردم خشدمتی
 برم؟ کجا من آخه.باشم

 شیدمک عمیقی نفس.زدم بیرون خونه از و کردم عوض بیرون لباس با لباسامو
 مدل.برم کجا نمیدونسشتم واقعا.برداششتم قدم نامعلومی مقیشد سشمت به و

 طربخا خونه از منو نیما که بشه باخبر موضو  این از سشتایش نمیخواسشت
 رایاخ تقریبا.نرفتم خونششون سششمت خاطر همین کردهشبه بیرون دوسشتاش
 این با حاال میکرد اذیتم کافی اندازه به فرم لباس... گرم هوا و بود تابسششتون

 توی و کردم مانتوم جیب توی دستامو.میششدم اذیت بیششتر ضشخیمم مانتو
 با قتموو گرفتم تیمیم رسشیدم رسشتوران یه جلوی وقتی.میزدم قدم خیابون

 میخواست دلم.نه یا خونه اومده مهموناش با االن نمیدونستم.بگذرونم ناهار
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 کارش پس از تنهایی به خودم بازم میدید که وقتی نیمارو العمشل عکس
 .ببینم رو براومدم

 دوتا رو روبروم صشندلی...نبود ششلوغ زیاد...شششدم کوچکی رسشتوران وارد
 یعنی خدایا...خوشحالن و شاد چقدر.بودن کرده اشغال جوونی پسر و دختر

 این از من ندارم؟سهم سهم دنیا این از شادی روز لبخندشیه یه اندازه به من
 به ردمک نگاه دستم روی بخیه جای به تنهاییه؟وقتی و حسشرت فقط زندگی
 شادی؟؟؟ به چه و من.زدم پوزخند خودم حرفای

 جبع.برگشتم خونه به سینما فیلم بار دو دیدن از بعد5ساعت حدود عیر
 ....امروز بود بدی روز

 نرفته اگه....نرفتن؟واااای هنوز نکنه.میومد پیانو صششدای.کردم باز رو در
 النس وسط ستون شپشت رفتم جلو آروم آروم.میکشه منو نیماخان که باششن

 نیما...شدم خم بیشتر کمی. نبود اونجا هیچکس.کشیدم سرکی و شدم قایم
 با قدرچ...پوشیده سشفید لباس پا تا وسشر نششسشته پیانو پششت که دیدم رو

 اهنگ نیما نداشت امکان نه...بود آششنا برام آهنگش...اما...میزد احسشاس
 زیباش صدای محو...خوندن به کرد شرو  که بودم ششوک تو...میزد رو" تو"

 :شدم

 تو نفسشششششششششم هم...تو ه*و*سم هر...تو کسم همه

 تو بسشم و بیشششششش...تو همسشفرم...تو پشرم و بال

 تو غششششششزل متشن...ترانشه ششور...خشانه گشرمی

 تو وعسشل قنشد...نششبودم و بششود...سشرودم و ششعر
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 تو ازل روز از رازم مشحشرم...سشازم ی نغمشه

 تو تشنم جشفت...بشجوشم کشه با...خشموشم تشو بشی

 تو پشیرهششششنم...غشریبان پیش...وعشریان خشسته

 تو غشزل مشتن...تشرانه ششور...خشانه گشرمشی

 تو وعسل قند...نبشودم و بشود...سشرودم و ششعر

 تو ازل روز از رازم مشحششرم...سشازم نغشمه

…. 

 بیرون دوباره همین برای میدم گوش صداش به دارم من بدونه خواستم نمی
 سالم اروم... بششه اومدنم متوجه تا کردم باز ششدت روبا در و رفتم عمارت

 حالت انداختشچشماش بهم نگاهی و کشید زدن از دست لحظه یه...کردم
. ..باشن کرده روشن چشماش سیاهی تو پروژکتور انگار...داششت خاصشی

 یم زدشدرواقع اهنگشو دوباره حرفی هیچ بدون و داد حالت تغییر سریع ولی
 ادب این واسششه میمیرم من یعنی... کرد عوض رو آهنگش بگم تونسششتم
 میکنه خیال... نداد هم رو سششالمم جواب حتی...بشششر این حیای وحجب
 ...میزد چی داشت نفهمیدم

 یعنی.بود خودش جای سر چی همه.زد خشکم ششدم آششپزخونه وارد وقتی
 خورده؟ هم به مهمونی نخوردس؟یعنی دست غذاها چی؟چرا

 :گفتم و ایستادم قدمیش چند... برگشتم سالن به دوباره

 ...نیما آقا-

 :گفت و انداخت بهم کردشنگاهی باز چشماشو
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 میخوای؟ چی-

 شد؟ تموم مهمونی-

 ...شده تموم حتما نیستشپس اینجا کسی من بغیر که میبینی-

 ...نخوردس دست همه غذاها اما...اما-

 !نبود اینجا مهمونی چون نخوردس دست-

 بود؟ چی منظورش.موندم مات

 چی؟ یعنی-

 :گفت و چرخید سمتم به اخم با

 مقامی رد تو کردی فکر بکنی؟چرا سواال این از نباید من از که نگرفتی یاد-
 کنی؟ جواب سوال منو که هستی

 ...چرا پرسیدم فقط من...من-

 :گفت و شد بلند صندلی روی از

 خانوم اطالعشت محض امشا نشداره ارتبشاطی هیچ تو بشه کشه چنشد هر-
 ...کردم دعوت رستوران به مهمونامو من...کوچولو

 دهمون دلم حرفاتو روز چند واین بودم شده عیبانی توهیناش از حالیکه در
 :گفتم بود

 خستگی هنوز.بودم پز و پخت مشغول زود صبح از من که دیدید ششما اما-
 رفتین میگید راحتی همین به شششما بعشد...بعشد تنمشه تو کشار همشه این

 هداشت رفتن واسه جایی اینکه بودمشبدون گرما توی ساعت6من...رسشتوران
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 خیال اب هستمشاونوقت غریبه جمعتون تو من گفتید اینکه بخاطر فقط باشم
 گرفتین؟ نادیده منو زحمات و رستوران رفتید راحت

 من حال به دلش ای ذره اینکه مثه بود طوری صششداش لحن اومدش جلوتر
 :نسوخته

 رازید زبون و وایسشی اینطوری میتونی ندارم کارت به کاری اگه نکن فکر-
 چیکشار کن چیکشار میگم من پس مشیشگیری حشقشوق مشن از کشنشی؛تشو

 فهمیدی؟...نکن

 : رفت باال غیرارادی صدام

 نم؟چیکارک باید غذا همه این با من بگید شما حاال...ارباب فهمیدم بله بله-

 :زد داد متقابال اونم

 از بکنشحاالم میخوای غلطی سشششششششششششششششششگشهر جلوی بندازشون-
 حرفای با که نیست ارزش بی اونقدر من وقت...برو گمشو چششمام جلوی
 ...بره هدر تو چرت

 نفجرم بمونم دیگه لحظه یه اگه میدونستم.نششسشت پیانو پششت دوباره بعد
 کشیدم؟ زحمت هیچی بخاطر حاال تا صبح از من یعنی.میشم

 تونست رچطو.ترکید بغضم نشستم که تخت روی.رفتم اتاقم طرف به سریع
 اصششال...میخورد بهم ازتوهیناش حالم بکنه؟دیگه من با کشاری همچین
 اینهمه اون بخاطر که انگار نه انگار.نداشششت اهمیتی واسششش من حرفای

 یرفتارا این اما میگرفتم حقوق کارم عوض در که درسششته.کشششیدم سششختی
 .نبود من حق تحقیرانه
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 ایبر عالجی هم ها ریختن اشک این حتی که اونقدر.بود گرفته خیلی دلم
 این با تا بده تحمل و صشبر بهم که خواسشتم خدا از فقط...نبودن قلبم زخم

 ...بیام کنار مشکالت

*** 

 میوصمی گرم روز یه و بود سرد روز یه نیما...بود گذششته تابسشتون از دوماه
 در چهاربار سششه هفته طول در شششاید...بود ارتبا  در آنا با وهنوزهم میشششد
 بهم دادن پیشام معتشاد بگم مشیشتشونشم واقشع در...بشودیشم دادن اس حشال

 پیدا طرفدار وکلی اومد بیرون بودهم هیاهو همون که"راز"آلبوم...شششدیم
 ور آلبومش بیکالم های موسیقی از یکی...شدم هاش ترانه عاشق من...کرد

 هفته...شده تنگ ستایش برای بدجوری دلم...اس شنبه سه امروز...گذاشتم
 الرژ روز چند تا که گذشت خوش بهم اونقد...داشتیم بازارگردی کلی پیش

 هرفت نمایشششگاه صششبح از نیما...کشششیدم دراز تخت روی...بودم انرژی پر و
 ما حوصله...بدم انجام نداشتم خاصشی کار...برنگرده هم ششب تا وقراربود

 همراه هب پیانو...پیچید سالن توی موسیقی صدای...بود رفته سشر بدجوری
 کلی اختهس اینو نیما که کنم می فکر وقتی...بود سشاخته زیبا ویولنشترکیبی

 ندچ ای شیشه ظرف توی واز رفتم آشپزخونه سمت...میکردم ذوق دلم توی
 از ودب پرشده یخچال...اومد لبم روی لبخندی...برداششتم فنجونی کیک تا

 الینفک جز کیک...بودم کرده آماده نیما بسششفشارش کشه کیکهشایی انوا 
 مردا میگن راست...خورد نمی عیرونه اصشال اونا بدون...بود عیشرونش

 هوهوق کیکها همراه...نبود مستثنی که هم نیما این...هستن ششکمششون بنده
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 روبه لمب برگشتمشروی سالن سمت به گذاششتم کوچکی سشینی توی که ای
یر روی  ...نشستم امیربهادرخان تیو

 ...بخوری تونی نمی شما...امیرخان شرمنده-

 :گرفتم دستام توی رو قهوه داغ وفنجون جاشدم جابه جام توی کمی

 موقعی از که هست ذهنم توی اساسی سوال یه...جووووووون بهادر میگم-
 بپرسم؟...میره رژه سرم توی شدم استخدام اینجا که

 :پرسیدم معطلی بی شدشمنم خیره بهم ومنتظر کرد ریزی اخم امیربهادر

 یشهم ستایش بابای عمورضا پس...نیماستشدرسته؟ عموی دختر ستایش-
 خونه جای همه که خشانوادگیتونم عکس...نیمشاشدرسششتشه؟ بشابشای برادر

 درحالی داره رو عمارت واین ثروتمنده اینقدر نیما بابای چرا اما...هسشت؟
 دارن وبیخ مالی وضع اونام که درسته البته...شرکته رئیس ستایش بابای که

 اونوقششت....نمیرسششن سششلحشششوریشا یکی این پشای بشه کن قشبول ولشی
 سپ اینطوره اگه....کشیده؟ باال رو ومیراث ارث نیما بابای یعنی...چرا؟؟؟

 ...خوبه؟ اینقد رابطشون چرا

یر به نگاهی  روف سیاهش چشمای از که غروری با بهادر امیر...انداختم تیو
 :دادم ادامه حرفم به توجه بی منم میکرد نگاه سرم پشت به میریخت

 گل زیادی رضشا عمو یعنی سششتایش بابای-0:رسشیدم نتیجه دو به من ولی-
 پسششربزرگ از نیما بابای-1...نیسششت مهم ثروت براش واصششال وبامعرفته

 حالت دو این از...روش آبم یه و خورده رو ارث و کرده اسششتفاده بودنش
 چیه؟ جریانش...نیست خارج
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 کیکهای سشمت که ششدم دسشتی متوجه که بردم لبم سشمت رو قهوه فنجون
 لویج فنجون که همینطور...برمیداشت آرومی روبه ویکی میرفت فنجونی

 سیدمر تا کردم آنالیز مچ از...نظر مورد دست ردیابی به کردم شرو  بود لبم
یر شک تو اونقد...بود شده خیره بهم شیطنت با که چششمایی به  وبهر تیو

 کج میز بسمت که سشری...خوردم رو ام قهوه از کمی توجه بی که بودم روم
 :زد لبخندی بود شده

 میزدی؟ حرف کی با-

 سرفه هب کردم شرو  وقفه وبی گرد گیر گلوم توی قهوه نیما صدای شنیدن با
 کششجششا از ایششن...آورد بششنششد رو نششفسششششم کششه خشششششکششی هششای

 کجا از ای دفعه یه...جنه پسر این بخدا... اومششششششششششششششششششششششششششد؟
 سششینم قفسششه به نفس خورد می کمرم پشششت که ای ضششربه با...ظاهرشششد؟

 کردمشکنارم نگاه بهش...آورد خودم به منو نیما خنده صششدای...برگشششت
 دمش بلند جام از سریع...کردم احساس کمرم رو دستش بودشداغی نششسشته
 :وگفتم شدو گذاشتمشهول سرجاش رو قهوه وفنجون

 اومدی؟ کی نیما وای-

 رو دهنم جلوی دسششتی دو زد بیرون کالمم از که زیبایی صششوت شششنیدن با
 پسششر مگششه...زدنشت حرف این بشا کنن کفنشت مشهسشششا ای...گشرفشتشم

 از وکمی برداشششت رو قهوه وفنجون شششد خم پوزخندی نیمابا...خالته؟؟؟
 من قهوه جاااااان؟؟از...میکردم نگشاش داشششتم تعجشب بشا...خورد اونو

 ...خورد؟
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 خیالتم...نشدی متوجه بودم سشرت پششت...اومدم هسشت ای دقیقه چند-
 حرف من پدربزرگ با کی از...شششنیدم رو گفتی هم کنمشهرچی راحت

 میزنی؟

 بهم هنوز نیما...دونم می من...اخرااااااااجم بخدا...ششدم آب رسشما دیگه
 که اینه دز سرم به که فکری تنها...کنم چیکار باید نمیدونستم...میکرد نگاه
 ...کنم وسکوت پایین بندازم رو سرم

 ...بدی توضیح منتظرم...داشت جواب من سوال-

 هباش چیزی اطرافم انتظارداشتم چرخوندمشانگار وراست چپ به رو چشمام
 ونزب لکنت با...بگم؟ بهش چی آخه...بود زده یخ دسششتام...کنه کمکم که

 :گفتم

 خودم بشا...همینطوری...همین...ببخشششیشد...اومشدین نششششدم متوجشه-
یر یه...یه با...کی...اخه...بودم  ...دمیکنی اشتباه...اش...میزنه حرف...تیو

 مخملی گوش دوتا ببین کن نگاه من وبه بگیر باال رو سششرت...اوممممم-
 سرمه؟ روی

 چیزی...کردم نگاه گوشاش وبه گرفتم باال رو سرم سریع حرف این شنیدن با
 باال رو ابروهاش از یکی...شد قفل چشماش توی نگام...نبود سشرش روی

 :برد

 !!!میگردی؟ مخملی گوشهای دنبال واقعا نکنه-

 مخملی؟...مخ-
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 ارهاش خودش کنار به دست با کنه پنهونش داشت سشعی که ای خنده با نیما
 :وگفت کرد

 ...بگم برات تا بشین-

 رو؟ چی-

 !دیگه بشین...چیه ومیراث ارث جریان که نبود سوال واست مگه-

 همب انتظارداشتم...بده توضیح خدمتکارش برای خواسشت رومی چی نیما
 بازهم نیما اما...سلحشوری؟ خاندان وصشی وکیل...دختر توچه به آخه بگه

 تموم میتونسششتم مهمونی از دوماه گذشششتن از بعد حاال...بود شششده مهربون
 هب نگاهی...برگشته زود اینقد چرا اصال...وبفهمم بزنم حدس رو حاالتش

 یمان حتما...بود پوزخند لباش روی هنوز لعنتی...انداختم امیربهادر عکس
 جواب داشتم دوست طرف یه از...بودم مسشتاصشل...دیده سشرم پششت رو

 ....بشینم کنارش نمیشد روم دیگه طرف از ولی بیارم بدست رو سوالم

 ...ریزه خاله هستی؟بشین منتظرچی-

 عیششبانی منو چطور میدونسششت دقیقا نیما...ریزه؟ خاله گفشت دوبشاره
 :شدم براق جلوش همین برای...کنه

 ...ترم راحت اینجا من-

 ناال...بشه برطرف کنجکاویت حس خوام می فقط...راحتی طور هر باشه-
یر با میبینم که هسشت چندوقتی  کمی اولش...میزنی حرف پدربزرگم تیو
یرامیر بشا کسششی من بغیر چون کردم تشعجشب  حرف خشان بهشادر تیششو
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 خاصی حالتهای عکس این شدی متوجه هم تو معلومه که اینطور...نمیزنه
 ...داره

 اون میزدم پدربزرگش با که حرفی هر یعنی...میگفت؟ داشششت چی نیما
 شمخود گفت ندارمشولی که شانس...کنن برسرم خاک یعنی...بود؟ ششنیده
 ای...مسششریشه امیرخشان بشا زدن حرف...دیگشه همینشه...مشیشزنشه حشرف

 ...بهادرمارموز

 فهمیدم؟ من که سخته برات باورش...کردی؟ ریز چشماتو چرا-

 دوسششت...شششد؟ متوجه چطور منو افکار...نبود خون ذهن که نیما ووووی
 بدم؟ جوابشو چی آخه...سرم تو بزنم دستام تا دو با داشتم

 این تو طبیعی امر یه من پدربزرگ با زدن حرف...نکن خودخوری انقدر-
یر این...اس خونه  نقاشششی قاب این بدون عمارت...داره ابهت خیلی تیششو
یر این کمک با پدربزرگ که انگار...هیچه شده  همیکن اداره رو عمارت تیو
 یعل...وکوره وسوت خلوت انقد که رونبین اینجا...بود زنده که مواقعی مث

 دربون تا گرفته آشششپز داشششتشاز حشششم و خدم کلی اینجشا...میشدونشه
 تمعمار این مرگش از بعد اما...داشت بیا برو حسابی پدربزرگم...درعمارت

 ...ناراحتم من بشینی میشه...شد روح وبی سرد

یر به که رخش سه به من میزد حرف نیما که مدتی تمام  گاهن بهادر امیر تیو
 پی حواسش همه...میزد قدم گذشته توی داششت انگار...ششدم میخ میکرد

یر  مشبیبشین کرد اشاره چششماش با و برگششت وقتی...بود دیوار روی تیشو
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 نیما مبل کنار نفره یه مبل روی رو وخودم کردم اجرا دسششتورشششو معطلی
 :انداختم

 دهش پیدا کسی که حاال اما نزدم حرف کسی با تاحاال پدربزرگم درباره من-
 داری دوسششت هنوزم...میشششم مسششتثنی رو بار یه این بدونه داره ودوسششت

 بدونی؟

 حرف پدربزرگش مورد در باکسششی حاال تا اینکه از بودم حرفش شششوک تو
 هک اومد خوشم نیما برخورد از اونقد...شدم؟ نیما استثنای من یعنی...نزده
 :گفتم رودربایستی بی

 ...دونمب بزرگتون پدر مورد در کردم پیدا عالقه بیشتر زدید که حرفی با-

 :زد کیکش به گازی و خورد رو اش قهوه از دیگه کمی نیما

 داره؟ شر  حرفا این گفتن ولی-

 شرطی؟ شر ؟چه-

 :گرفت سمتم وبه برداشت رو ای مجله میز روی از

 ...بگیرش-

 البا رو سششرم...بود آشششپزی مجله...کردم نگاش و گرفتم رو مجله تردید با
 :داد ادامه خودش که کنم چیشچکارش که خب بپرسم تا گرفتم

 مادر بودم کوچیک وقتی...هسشت محلی غذای نو  یه چهارمش صشفحه-
 ...دندونمه زیر طعمش هنوز...میکرد درست واسمون آقا علی

 آقا؟ علی مادر-
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 مال دیدی یخچال باالی که دفتری اون...بود اینجا آشششپز مادرش...بعله-
 ...کرد فوت پیش سال سه...خانوم عیمت...اونه

 ...میکنم درست براتون باشه...اینطور که...خدابیامرزتش...اووهوممم-

 :زد لبخندی نیما

 ...میکنم تعریف برات بعد میخورم ناهار اول پس...خوبه-

 عجب...بود الکی بدم توضششیح برات تا بشششین گفت همه این...وارفتم
 ...کردم قبول پس بگم چیزی که تونستم نمی...آدمیه؟

 ...کنم درست ناهار میرم من-

 ...کن درست شام واسه رو غذا اون...باشه-

 ...بخرم رو موادش باید اول...آقا چشم-

یس-  اهر تو...نمایشگاه برمیگردم ساعت نیم برای من...داری الزم چی بنو
 ...خرم می

یسم می اساعه...آقا بله  -...نو

 کیکهاش از اون...کرد اخترا  رو آشپزی مجله که رو کسشی بیامرزه خدا ای
 ...بگذره نداره امکان غذا از بگذره چه هر از...داده سفارش که غذایی از اینم

 چار توی که نیما وبه نوشششتم رو نیازم مورد مواد هولکی هول کاغذ یه روی
 تا...رفت و گرفت رو کاغذ حرفی بدون اونم...بودشدادم ایسششتاده در چوب

 اهنگ ساعت به...کنم درست حاضشری غذای گرفتم تیشمیم نیما برگششت
 از ور الزانیا مواد شکر خدارو...نداشتم وقت زیاد...بود یک به ربع یه کردم
 ...شدم کار به دست همین برای بخورم ناهار برای تا کردم آماده قبل
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 ور خریداشو وپاکت شد آشپزخونه وارد دقیقه وپنج سی و یک سشاعت نیما
 :شدم میز چیدن ومشغول کردم کوتاهی سالم...گذاشت میز ی

 ...اس آماده هم میز بشورین رو وصورتتون دست شما تا آقا-

 ...خوبه-

 یم چون...کردم اماده میزرو...رفت بیرون آشپزخونه واز کرد گرد عقب نیما
 به کردم شششرو  ای عجله داره دوسششت خیلی سششاالدشششیرازی نیما دونسششتم

 ...میکرد تر راحت رو وکارم بود تیز خیلی چاقو...کردنش درست

 شششلوار جیب تو دسششت که حالی در هم نیما سششاالد تقریبی شششدن تمام با
 گرمکنو سفید شرت تی دیدن با...شد آشپزخانه وارد بود گذاشته گرمکنش

 دلم تو...شدم اندامش مات ای لحظه برای داششت تن به که رنگی طوسشی
 خوشپوش همه این ساده لباس یه با آدم آخه...رفتم اش صدقه قربون هزاربار

 لندیب جیغ رفت استخونم مغز تا و پیچید دستم توی که دردی با...میشد؟؟
 :اومد سمتم به هراسون نیما...کشیدم

 شد؟ چی-

 فواره که رو راستم دست انگشت محکم چپم دسشت با و کردم رها رو چاقو
 رنگ و شششد ریخته سششاالد توی خون تمام...گرفتم میریخت خون ازش ای

 صحنه...زده بیرون بدنم از جون کردم احساس خون دیدن با...گرفت قرمز
 دستم روی دستی نشستن با...اومد چششمام جلوی دسشتم رگ ششدن بریده

 یمان زمین با برخورد از قبل...افتادم و شدم سشست عقب به ششدن وکششیده
 صششندلی روی کرد کمکم...شششد افتادنم ومانع گرفت بغلش تو منو محکم
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 درد از آهی...ریخت آشششپزخانه سششفید سششرامیکهای روی خون...بشششینم
 ...کشیدم

 بود؟ گوری کدوم حواست...خودت؟ با کردی چیکار-

 گشششتمان روی بیشششتری فشششار دسششتم وبا برگشششت تنم به جون فریادنیما با
 ...آوردم

 ...میره ازش خون همه این داره که بریده چطور ببینم کن ولش-

 سعی ربازو نیما...بشه جدا دستم از اشارم بندانگشت کنم ولش اگه ترسیدم
 :کنه باز رو دستم میکرد

 ...لعنتی کن ولش د-

 و یختر بیرون بیشتری شدت با شخون کرد باز رو دستم زور به نیما همینکه
 ...افتاد قرمز لک نیما سفید لباس روی

 رو دوبان ضدعفونی وماده رفت اولیه کمکهای جعبه سمت به سرعت به نیما
یی سینک توی رو ودستم کرد بلندم زور به...درآورد  درد...گذاشت ظرفشو
 ایعیم شدن ریخته با...باشه مونده بدنم تو خونی نکنم فکر...برید رو امونم

 ازدو ور ایستادودستاشو سرم پشت نیما...رفت هوا به جیغم دستم روی سرد
 رنگ زرد وماده خون... گرفت دستاش میون رو ودستم برد جلو کمرم طرف

یی توی  تو ومنو بست رو دستم باند با سریع نیما...کرد بدتر رو حالم ظرفشو
 ودب ام شونه توی که وسرش شکمم روی دستش حرکت با...گرفت آغوشش

 صدای...کردم فراموش رو درد...بود مسکن مثه برام نیما آغوش...شدم آروم
 :رسید گوشم به نیما
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 خوبی؟-

 مانی...دادم تکون تایید نشششونه به رو سششرم بود بدنم توی که کمی رمق با
 :برگردوند ومنو گذاشت شونم روی رو دستش

 فقط دبان این...بزنه بخیه رو دسششتت بیاد تا بزنم زنگ دوسششتم به میرم من-
 ...برگردم من تا بشین بیا...گرفته رو بیشتر خونریزی جلوی

 پام کنار نیما...بودم بیحال کمی هنوز...نشستم صشندلی روی نیما کمک با
 :کرد نگران هم رو من بود چشماش توی که نگرانی موج...زد زانو

 داری؟ درد-

 ...میکنه درد هنوز ولی شده بهتر-

 ...برمیگردم زود-

 ختنمیری وقفه بی اشکهام...رفت بیرون آشپزخونه از سشرعت وبه ششد بلند
 کایاش من اشکهای...نگفتم دروغ نیست درد برای اشک این میگفتم اگه اما

 حس با کرد تزریق وجودم به نیما که خوشششحالی...بودن وخوشششحالی ذوق
 واقعم بیشششتر نیما اینکه با...امنش آغوش وبا چشششماش نگرانی با حمایتش

 شا توجه ومورد میکرد حمایت ازم اینطوری که وقتایی ولی بود وجدی سرد
 عمل کننشده خنثی مثشه رفتشارگرمش این انگشار...میکردم ذوق کلی بودم

 تمیگرف وجودم رو هاش شنیدن ودستور تحقیرها تموم ای دفعه یه...میکرد
 همه با رو نیما من...میکرد روشششن دلم روتوی شششادی امیدو از ای وبارقه

 چیزی یه دونستم می چون...داششتم دوسشت بودناش وجدی ها بداخالقی
 در غرورش که احسشاسیه اونم...میبره حسشاب ازش داره که وجودششه توی
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 با تونی نمی اینکه...مقابلت طرف بودن مهم حس...آورده کم مقشابلش
 تموم حرفا این...کنی انکارش زندگیت لحظشه لحظشه توی بودنش وجود

 می بدسششت خودم به نسششبت نیما مهربونی از بعد من که بود امیدهایی
 نمی...بودم؟ مهم نیما برای من یعنی...بودن مهم جنس از امیدی...آوردم
 هم باز نیما...کردم باز چشششمامو پیچید انگشششتم توی که دردی با...دونم

 شپزخونهآ به کی...میکرد نگاه انگشتم بند به اخم با بودو زده زانو پایم جلوی
 دست...افتاد خونیش لباس روی نگام...بودم؟ نششده متوجه بودکه برگششته
 :کشیدم اش سینه قفسه روی و بردم جلو رو سالمم

 ...خوام می معذرت...شد کثیف لباستون-

 ور دستم سریع...شدم بدنش لرزش متوجه لباسشش روی دسشتم برخورد با
 :گذاشت پام وروی گرفت

 بود؟ کجا حواست...نیست مهم-

 بهش هک داشتم چی....ببخشید بگم تونسشتم وفقط انداختم پایین رو سشرم
 رفتم؟می قربونت دلم تو و کردم می چک رو پات تا سر داشتم که بگم...بگم

 شی؟ بلند تونی می-

 برم؟ کجا-

 ...بزنه بخیه رو ودستت بیاد دوستم تا اتاقت تو بری باید-

یی وسینک آشپزخونه کف به نگاهی  :انداختم ظرفشو

 ...کنم تمیزش باید...شده کثیف اینجا اما-

 :کرد بلندم و کشید شمحکم گرفت رو راستم دست آرنج نیما
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 علی به...کنی؟ تمیز رو اینجا میخوای چطور وضع این با تو...ببینم پاشو-
 ...کنه تمیزش بیاد میگم

 ...آقا اما-

 ...بیفت راه...نداره واگر اما-

 شششدم کشششیده نیما کنار منم میرن راه مادرشششون دنبال که اردکها جوجه مث
 یاجمال نگاهی تختشنیما روی نشستن با...رفتم اتاقم سمت به وهمراهش

 ینجاا بود بارش اولین انگار که شد خیره وسایل به جوری...انداخت اتاقم به
 ادایست روم به رو کمر به دست...داد بیرون شدت به رو نفسشش...میدید رو

 :وگفت

 بند میزدی تیز چاقوی اون با نکرده خدایی اگشه...بگم بهشت چی آخشه-
 االن وت که نبودم لحظه اون من اگه...میکردی؟ چیکار میبریدی رو انگشتت
 و شششد سششفید رنگت تو که داره ترس خون آخه...میمردی ترس از داشششتی

 ...اید جنبه وبی لوس همتون...دخترا شما دست از امان...افتادی بیحال

 وانگششششت ششششدم زلیخشا تو واسشششه من خره...میزنشه متلکم پررو بچشه
 میاد بهت چی مث که خوشششگل لباسششای این با خونه تو مجبوری...بریدم

 نمیشد که حیف...شدیم بدهکار چیزیم یه بیا...بری؟؟ راه راسشت راسشت
 ...پوووففففففففف...حیف...بزنم بهش رو حرفا این

 ...هاااا میزنم حرف تو با دارم...باز؟ کجایی-

 هی...بود گوشششت بزرگت تیکه وگرنه اس بسششته دسششتم آوردی شششانس نیما
 ولی...همیکن سواستفاده بخودش نسبت احساساتم از بازم این نمیگم هیچی
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 چی نبود اگه واقعا...کردم بشاز خودم واسششه ای نوشششابشه قوطی عجشب
 ...بریدم نمی رو دستم من که نبود اگه البته...میشد؟

 ...اله اال الاله...هستی؟...الو؟....الو؟-

 آدمای میکردم فکر...خداکیه؟ میدونه اینم...؟؟؟ واذون جشان؟؟؟؟نیمشا
 خدایی؟؟نیسششت چه اونم داره خدا شششازده این نگو...ندارن خدا ثروتمند
 چشمی گوشه یه...چی؟؟ من پس...قربون دسشتتو خدایا...الله جز خدایی
 ...چیزی

 بیرون افکارم از شششد باعث میخورد تکون صششورتم جلوی که نیما دسششتای
 ...بیام

 دختر؟ خوبی...تو رفتی دست از پاک-

 هان؟؟-

 در رو باند میخوام...اومده دوسششتم...هاااان؟ میگه دوسششاعت بعد تازه-
 ...بیارم

 وبارهد باند شدن جدا با...برداششت رو باند آرومی به جمله این گفتن با نیما
 جوونی پسر....نشست دستم روی مردی کردشدست ریختن به ششرو  خون

 کیفش توی از و شششد خم...میکرد نگاه دسششتم به و بود نشششسششته روم به رو
 پسر هب وحششت وبا ترسشیدم بخیه وسشایل دیدن با...آورد بیرون پالسشتیکی

 ورتمص دستش کف وبا نشست کنارم...شد ترسشم متوجه نیما...کردم نگاه
 :وگفت چرخوند خودش سمت به رو
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 تا هترهب...نمیشی متوجه اصال...میزنه حسی بی دستت به...پزشکه سشینا-
 ...نکنی نگاه دستت به میکنه کارشو

 وقتی...کرد دور روازم دنیا دردای تموم نیما چشششمشای مهربونی هم بشاز
 یماین همون اون که کنم فکر نمیتونسششتم اصششال میکنه رفتار باهام اینطوری

 ...ومغروره سرد

 خوب ایبر تذکرات سری یه گفتن با و شد تموم سینا کار ساعت ربع از بعد
 ...رفت عمارت از دستم شدن

 هخوشبختان...ریخت دور روهم وساالد کرد تمیز رو آشپزخونه آقا علی اونروز
 رو الزونیا از کمی تونسششتیم نیما ومنو نداشششت مشششکلی میز روی غذای

 دششش تعطیل روزی چند برای کار نیما دوسششت و دکتر توصششیه به...بخوریم
 واسششتراحت برم سشتایش خونه روز چند این تو داد اجازه بهم جوان وارباب

 ...کنم

 رایب دلم بدجوری بودم ستایش وپیش عمورضا خونه که روز دو گذششتن با
 ارشششدش کتابای پای سششتایش...شششد تنگ نیما الخیششوص وعلی عمارت
 :میخوند درس و بود نشسته

 جوابمومیدی؟ بپرسم سوال یه جون مهسا میگم-

 !بپرس-

 شدی؟ عوض چرا-

 شدم؟ عوض-

 !شدی جوری یه...دیگه آره-
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 ...نمیشم متوجه...جور؟ چه-

 از رپ چشمات و ساکتی...کردیم پیدات تازه که ای موقعه اون شبیه ششدی-
 کرده؟ اذیتت نیما...ازحرفه پر...هیاهوئه

 به و مشد بلند...ششد گرم تنم و رفت باال قلبم ضشربان نیما اسشم ششنیدن با
 :رفتم پنجره سمت

 نکرده اذیت منو کسی نه-

 ای؟ گرفته انقدر چرا پس-

 ...نمیدونم-

 که بود ای خالء نیما نبود...مرگمه چشه میشدونسششتم خوبم...گفتم دروغ
 بشدت االن که گذاششتم جا عمارت توی رو چیزی من...میکردم احسشاس

 ترین دیدنی از برام نیما صششدای وشششنیدن دیدن...داشششتم احتیاج بهش
 جودشو که کنم انکار تونستم نمی...بود مهمتر دنیا چیزای ترین وششنیدنی

 منم نباشششه اگه که بشاشششه بشایشد...میمونشد نفس مثشه...مثشه...مثشه برام
 نیما برای دارم و عمارتم توی کنم احسششاس تا بسششتم چشششمامو...نیسششتم

 فرصت حتی...خوششمزه فنجونی کیکهای اون میکنمشبا درسشت عیشرونه
 ...کنم درست رو داد سفارش که غذایی براش نشد

 بیقرارباشی؟؟ انقدر شده باعث شده؟چی چت بگی خوای نمی مهسا-

 یم جایگاهمو من...باشه داشته خبر دلم درون حس از ستایش نمیخواستم
 من...خانواده بدون...پدر بدون...مادر بدون...خدمتکارم یه من...دونسشتم

 نیما...جزئی انداز پس یه حتی یا نداشششتم هم عالی تحیششیالت حتی
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 میکنه حقم در که مهربونی هر...نمیاد خوشش من مثل کسشی از هیچوقت
 سششتایش فکر کردن دور برای...مطمئنم آره...خودشششه خوب قلب بخاطر

 :نشستم کتاباش زمینشمیون روی وکنارش زدم لبخندی

 به خوب دختر خب...شششده؟ اخترا  چی برای مطالعه میز نمیدونم من-
 ...بخون رو درست راحت خیال وبا صندلی رو بشین سرد زمین جای

 گفتن وبدون کرد اخمی سششتایش چون کردم عوض رو بحث ضششایع چقدر
 دسششتم از سشتایش نداششتم دوسشت...برد کتاباش توی رو سشرش ای جمله

 :گرفتمش بغلم توی ومحکم رفتم سمتش به...باشه ناراحت

 ...کن درکم...بگم چیزی نخواه ازم فقط...ستایش خوبه حالم من-

 :پیچید گوشم تو ستایش صدای

 ام؟ غریبه تو برای من-

 میدونم...نزدیکتری بهم پشششتمم هفت از که میدونی خودت...بخدا نه-
 ...گرفته دلم فقط...خوبه حالم که کن باور...هستی نگرانم

 :جداکرد خودش از منو و گذاشت بازوهام روی رو دستش ستایش

 بده؟ نه...بکشم رو دلت سیفون میخوام بده-

 :زدم سرش توی دستم با

 هستی؟ چی فاضالب مگه...نه؟ نمیشی آدم تو-

 ...فوقش اونم گرفتم تخیص...دیدی کجاشو اوووه-

 !میدی؟ گند بوی همینه بخاطر پس...میگی؟ راست-

 :وگفت کرد بو رو بغلش زیر سریع ستایش
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 ...کن بو خودت بیا...کردم حموم دیروز...گمشو-

 جدا هماز وفریاد جیغ با...کشید بغلش زیر محکم رو وسرم برد باال دستشو
 ...خندیدیم ترکیدن مرز تا و شدیم

 ...نداره حرف بازکنید لوله کار شدم مطمئن دیگه-

 خاتمه رو بحث" دیگه اینیم ما" گفتن وبا داد گردنش به غری سششتشایش
 بهش چینی مقدمه بدون همین برای بشم درساش مزاحم خواستم نمی...داد

 :گفتم

 ...عمارت برمیگردم فردا-

 خوب که دستت...بذارن ومامان بابا عمرا...نکن فکرشم اصشال...چی؟؟-
 ...نشده

 برگردم فردا من که کن راضششیشششون امشششب...گفتم تو به اول همین واسششه-
 ...عمارت

 ...نمیذارم پیش قدم که من...بیرون بیا فکرش از...نوچ-

 .هاااا دادم قسمت...مهسا جان ستایش-

 هدف هب تیرم دقیقا...آتیش رو اسپند میشه بدی قسم کسی جون رو ستایش
 :خورد

 اریک میکنی مجبورم اینطوری میاد بدم گفتم صددفه...دادی وقسمم درد-
 ...لوچتو و لب کن جمع...میگم بهشون باشه...بدم انجام

 :کرد جدا خودش از منو بزور...ب*و*سیدمش ومحکم بغلش پریدم

 ...آخه ب*و*سیدنه وضعه چه این...خورد بهم حالم بابا-
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 کردم؟ احساسات ابراز بده-

 رو اینجا بیا بدی اسششاسششی حال یه خوای می اگه ولی بشده اینجوری-
 ...بب*و*س

 یرانهوغافلگ انتهاری حمله یه در...زد سرم به شیطونی فکر لبش به اششاره با
 اشتهبرد رو اتاق کل ستایش جیغ صدای...والفرار ب*و*سیدم لبشو گوششه

 کسششی اومد می بدش وگرنه زده ششوخی به رو حرف این دونسشتم می...بود
 به رضا وعمو زهرا خاله....لباش خود به برسه چه بب*و*سشه رو لبش کنار

 خونه اونطرف به اینطرف از ها دیوونه مثه هم وما میخندیدن مشا بچگی
 ...میدویدیم

*** 

 بهترین... ایسششتادم عمارت در روی روبه...شششدم پیاده سششتایش ماشششین از
 طرف از ای هدیه عمارت به برگشششتن...کردم خودم تقدیم رو تولد کادوی
 انگارکه...کشششیدم ورودی در روی رو دسششتم لذت با... بود خودم به خودم

 میکردم باز رو در سششریعتر چه هر باید ومن بود منتظرم در این پشششت نیما
 ستایش سمت به ماشین بوق صدای با...انداختم می آغوشش توی وخودمو
 :برگشتم

 ...بری میتونی تو...عزیزم ممنون-

 باز بفهمه...گفت چی بابا که شنیدی...نکن کار زیاد...گلم میشه خواهش-
 نشه سه تا گفتن قدیم از البته...کنی کار دوباره بده اجازه عمرا شده بد حالت

 ...نشه بازی
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 :گفتم خنده با

 ...خانوم ستایش میگفتی ازجونم دور یه-

 دیرم...خودمی تابوت پای زنگوله...نشداره آفشت تهران بشادمجون نترس-
 بای...میگم تبریک تولدتتو بازم...باش خودت مواظب...شده

 بوق اب هم بلندکردمشسششتایش براش رو ودسشتم دادم تکون لبخند با رو سشرم
 ...شد دور ازم کرد ترکیب هم با همزمان که وسرعتی

 زنگ فراوووووون وشششوق ذوق با...گذاشششتم جا عمارت توی رو خونه کلید
 یفونآ میدونستم...شد باز تیکی با در گذشت که دقیقه چند...زدم رو آیفون

یریه  روباز در نیما یعنی...نیسششت عمارت داخل که آقا علی ولی تیششو
 نگت برات چقد دلم که آخ...میشششه عالللللیییییی که اینطوره اگه...کرد؟؟

 ...خان نیما شده

 دزر برگای بین عمارت رنگ سشفید نمای...بسشتم سشرم پششت رو حیا  در
 انگار...کشششیدم عمیقی نفس...بود نکرده کم زیباییش از باغ درختای رنگ

 اکسششیژنش...داشششت فرق عمشارت از بیرون هوای بشا اینجشا هوای کشه
 مشششغول آقارو علی...چرخوندم اطراف رو سششرم...بود درصششدخالص011
 به و آوردم باال رو دسششتم...دیدم حیا  وسششط رنگ زرد برگهای کردن جمع

 :پیچید باغ توی بلندم دادمشصدای تکون شدت

 ...نباشید خسته....آقشششششششششششششا علی سلشششششششششششششششششام-

 البته!یدترس طفلی...بود قلبش روی دستش...پرید باال متر سه علی بیچاره
 ردیدت با...میکنم سالم بهش ذوق با اینطور که باره اولین این چون داره حقم
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 سرش کردن راسشت و چپ با بار چند و داد تکون هوا توی کمی رو دسشتش
 رد وبه کردم طی رو حیا  وسط سنگفرش هیجان با...شد کارش به مشغول

 رو گرن طالیی دستگیره تا بردم پیش رو رسیدمشدستم عمارت رنگ ای قهوه
 :شد باز بشدت در که بگیرم

 ...هییییی-

 متوقف جام سششر میکرد نگاه بهم و بود ایسششتاده در الی که نیما دیدن با
 هوا توی دسششتم هنوز...رفت هوا وبه شششد دود هام دلتنگی تموم...شششدم

 :آورد خودم به منو صداش...بود

 ...سالم-

 ...آقا سالم...س-

 نگاه هم چشششمای به فقط دومون هر اما بزنه داره حرفی اگه که بودم مونده
 نمی زبونش روی که حرف یه بود چشششماش توی چیزی یشه...میکردیم

 ردمک تر رو لبم زبون با... بودن منتظر چشماش آره...انتظار کلمه مثه...اومد
 :وگفتم

 ....داخل بیام تونم می آقا-

 سششمت وبه شششدم رد کنارش از آرومی به...رفت کنار کوتاهی مکث با نیما
 :شد یکی پرسید ازم نیما که سوالی با در شدن بسته صدای...رفتم اتاقم

 برگشتی؟ زود اینقد چرا-

 :برگشتم سمتش به

 برگردم خواستم خودم...شده خوب حالم-
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 برگشتی؟ چی واسه...نشده خوب هنوز دستت...چطوره حالت نگفتم-

 جا خوند نمی چشماش گرمای به اصشال که صشداش سشرد لحن ششنیدن با
 :خوردم

 ...نمیکنه درد دیگه دستم بخدا...آقا کنم کار میتونم...می-

 این برای دلم چقدر که آخ...شششد خیره چشششمام تو و ایسششتاد روم روبه نیما
 رو نداشت دوست میتونی چطور...نیما میگیرم آتیش دارم...شده تنگ چشما

 از ور صششورتم تمام نیما...میگردی؟ چی نزنی؟دنبال دم و ببینی چشششام تو
 خوششگلش ریش ته به نگاهم...بود من دلتنگ اونم انگار...گذروند نظرش

 دوسششت چقدر...بود زده کوچکی ریش ته صششورتش روز دو این تو...افتاد
 از...مکن احساس رو صورتش زبری تا بکشم صورتش روی رو دستم داشتم

 ور قلبم ضربان صورتم روی نفسهاش برخورد...شدم معذب بهش نزدیکی
 مگوش به دختری آشنای صدای...نداشت دووم زیاد هیجان این اما...برد باال

 :رسید

 نیما...بود خیرتون ذکرو اتفاقا...میاد پچون پچ صدای...خانوم مهسا به به-
 بهتری؟ االن...اقوام خونه رفتی نبوده خوب حالت گفته

 رایب نیما پس...بدم تشخیص هم فرسخی ده از میتونسشتم رو یلدا صشدای
 انیم چشمای تو...بودن تنها خانوم یلدا با آقا...اومدم زود چرا پرسید همین

 ولی...رهدا احساسی چه اینجاست یلدا اینکه از ببینم میخواستم...کردم نگاه
 با...میدید منو فقط انگار...بود من متعجب چشمای به حواسش تمام نیما

 ...دادم قورت رو دهنم
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 هنوز...ودب ایستاده سینه به دست مبل کنار...برگشتم یلدا صدای سشمت به
 :ردمک نثارش لبخندی...اومده تازه اینکه یعنی بوداین تنش وشلوار مانتو

 ...آمریکا برگشتین میکردم فکر...چطوره؟ حالتون...خانوم یلدا سالم-

 ونمت نمی دیگه...بیارم دووم نتونسششتم ولی...ولی...برگشششتم مهمونی بعد-
 ...بمونم پیشش میخوام بگم بهش تا اومدم...کنم زندگی نیما بدون

 :شد بلند نیما اعتراض صدای

 چند...میخوره بهم بازیا مسخره این از داره حالم دیگه...کن تمومش یلدا-
 ...مهساست اونم دارم عشق یه فقط من بگم بهت بار

 بازم...اجباری عشق بازم لعنتی...شد بسته میزد نیما که فریادی از چششمام
 اتاقم هب باید...بایسششتم سششالن تو دیگه ثانیه یه خواسششتم نمی...یلدا با بازی

 امونگ حرف...بندازم نگاهی نیما چشمای به تا کردم باز چششمامو...میرفتم
 بازوهامو دسششتش دو با و اومد جلو...بایسششتم ندارم دوسششت فهمید...خوند

 :گرفت

 ...بمونی باید...مهسا بمون-

 درد غمگینش صششدای برای قلبم...نشششنید یلشدا کشه طوری گفشت آروم
 دوست نمیفهمی چرا...آخه پسشر این زندگی از میخوای چی یلدا...گرفت

 بستن اب بششه ناراحت این از بیششتر یلدا بودن با نیما میذاششتم نباید...نداره
 دستای...کردم اعالم نیما به رو بودشموندنم لبم روی که لبخندی و چششمام

 همراه نوم نیما...برگشتیم یلدا سمت به دو وهر شد قفل انگشتام توی گرمش
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 گذاشت پاش روی رو دسشتم...نششوند کنارش و برد مبل سشمت به خودش
 :وگفت

 خوای؟ می چی یلدا-

 :نشست ما روی روبه اطمینان با یلدا

 ...میخوام تورو-

 ...کنم فکر ای دیگه کس به محاله مهسا وجود با-

 ...باشم منم بذار اما...باشه هم مهسا...ندارم مشکلی من باشه-

 اون جای خواستم نمی اصشال...نداششت غرور ای ذره دختر این من خدای
 نیست قعش این...کنم تقسیم ای دیگه کس با رو عشقم بشم مجبور تا باشم

 نباید من...رقابت یه توی بردن ه*و*س...زودگذر ه*و*س یه...ه*و*سششه یه
 :زدم داد تحکم با...بشم پیروز من نیما وجود با قراربود هم اول از...ببازم

 زبونی چه با نیما...میشششی تر پررو نمیگم هیچی من هی...تو میگی چی-
 عشقم زهرگ...هرگز و نیستم تو مث من...نمیخواد تورو بکنه ثابت بهت باید

 ...من مال منه مال فقط نیما جسم و روح...کنم نمی تقسیم کسی با رو

 نیما هب کردن نگاه روی...گفتم چی فهمیدم تازه اومد دستم به که فششاری با
 مالک من...بود من مال نیما آره...میدادم ادامه نقشم به باید ولی نداشتم رو

 ...منه برای فقط اون...نیمام

 بند بند تو نیما عشق...ششدم بزرگ نیما با من که وقتی بودی کجا تو لعنتی-
 وثروت عمارت نکنه چیه...دارم و داشتم دوست رو نیما همیشه...منه وجود

 ...گرفته؟ چشمتو نیما
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 دستی پیش نیما که کنم باز دهن ترکیدمشخواسشتم واقعا دیگه یلدا پوزخند با
 :کرد

 ...کنی توهین مهسا به نداری حق...بفهم دهنتو حرف یلدا-

 ای ذره حتی اون...گرفته؟ چشمتو دختر این چی نیما آخه...دورغه؟ مگه-
 اهاشونب روزم یه که دخترایی دوست شبیه اصال دختر این...نیست تو درشٌان
 آره؟ بوده تختت رفیق...نیست هم دوستی

 :رفت فرو مبل توی و ترسید یلدا نیما فریاد با

 ودتخ بیاد بیرون کثیفت دهن از دیگه کالم یه قسم بخدا...یلدا ششو خفه-
 من مهسای...پاکتره هم فرششته تا صشد از مهسشا...خودت وخدای میدونی

 توچی...دلمه همپای...نفسششهامه همراه...زندگیمه ی لحظه لحظشه رفیق
 !وسط؟ این میگی

 وغدر حرفاشششم این اگه...شششد داغ تنم تمام میزد نیما که حرفایی شششنیدن با
 ...بودن تر وخوشمزه عسلششرینتر کیلو هزار از من واسه دروغا این باشه

 :رفت باال هم یلدا صدای

 بهم و نمیکنی نگاه چشششمام تو چرا...کن تموم تحقیراتو...دیگه بسششه نیما-
 نداری؟ دوسم چرا لعنتی... چرا نمیگی

 کمک...چرخید سمتم به یلدا لرزون وچونه اشک پراز چشمای دیدن با نیما
 :آوردم گوشش نزدیک رو سرم...گرفتم رو تیمیمم...میخواست
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 این از بشششه راحت اونم بذار...نمیخوایش چرا بگو بهش...باال میرم من-
 بفهمه بذار...داده دست از رو چی بدونه حقششه...روششه که فششاری همه

 ...میده پس داره کارشو کدوم تاوان

 شششدم دادشخم فشششار رو دسششتم شششدمشنیما بلند جام از حرفم شششدن تموم با
 :وگفتم گذاشتم دستش روی رو ودستم

 آرامش برای...کن تمومش...بدی انجشامش میتونی مطمئنم...تونی می-
 ...نده ادامه رو بازی این شده که خودتم

 نمیخواستم...رفتم بیرون سشالن از دسشتاش میون از دسشتم ششدن خارج با
 باید االن ممیدونست فقط..بگه کثافتکاریشو یلدا به میخواد چطور نیما بدونم

 ارشیسف ناهار فکر به...کنم عوض فرمم لباس با رو ولباسشم اتاقم توی برم
 رفتهگ خاک امیربهادر تابلوی حتما...بکشم عمارت توی دستی و باشم نیما
 همچنان من ولی رسششید گوشششم به یلدا جیغهای صششدای...کنم پاکش باید

 بزنم زنگ خرید مرکز به باید امروز...کردم غرق ریزیم برنامه با رو خودم
 سششفت ای گوجه بیششورت سششرم باالی موهامو...بیارن میوه واسششمون

 لعنتی...سوزوند می رو جگرم یلدا وعذرخواهی التماسشا صشدای...بسشتم
 خواهش...نبخشش...نیار کم نیما...اومد می اتاقمم توی تا نازش صشدای

 یاجبار عشق من...منی برای تو...سمتش نرو...نخور اشکاشو گول میکنم
 منو یمان...بستم رو فرمم لباس های دکمه لرزون دستای دوتا با...نیسشتم تو

 شکستن صشدای دنبالش وبه یلدا های گریه صشدای...باش داششته دوسشت
 ...بکشونم پله راه سمت به رو خودم شد باعث وسایل
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 لمقبو...دارم دوسششت خدا به...ببخش تو...کردم اشششتباه...کردم غلط نیما-
 ...کن

 نرم من نیمشای نکن التمشاس یلشدا...گشذاشششتم دهنم جلوی دسششتشامشو
 ...میریخت دستم روی اشکام...مهربونه دلش من نیمای...میشه

 یادشششه گول بخدا...تونم نمی تو بدون...میمیرم دارم...بگو چیزی یه نیما-
 هی..نبود خودم دست حرکاتم...شد چی نفهمیدم...نیما زد گولم...خوردم رو

 ....نیشششششششششششششمشششششششششششششا بگو چیزی

 زده یلدا به نیما دهن از که رو پاسششخی بشششنوم تا شششد گوش وجودم تمام
 مثه ها ثانیه...میکرد آروم یا میداد بیرون یا رو تنم روح که پاسشخی...میششد

 سکوت این نتونستم...بگو چیزی یه خدا رو تو نیما...میگذشتن پشت الک
 یبخشش تا صد از نیما سکوت...گرفتم رو وقلبم شدم خم...کنم تحمل رو
 روی رو رمس و نشستم ها پله روی...بود بدتر واسم بگه یلدا به میتونست که

 ام شششونه روی دسششتی که بود گذشششته چقد دونم نمی...گذاشششتم پاهام
 ردنمگ های مهره شکستن صدای که طوری گرفتم روباال سرم نشستشسریع

 اشکام ریختن فرو با...دیدم چشام اشک از ای هاله میون رو شنیدمشنیما رو
یر  لباش روی ولی بود سرخ نازش چشمای...شد واضحتر صشورتش تیشو

 مایستادمشجرات روش وروبه شدم بلند...بشه لبخندت فدای مهسا ای...خنده
 :ریختم کالمم توی رو

 رفت؟-
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 لبخند بود پایین پله روی پاش ویه باالیی پله روی پاش یه که درحالی نیما
 :زدوگفت شیطونی

 ؟!بنظرت-

 ...بخشیدیش؟...ب...گفتی؟ بهش چی-

 میکنی؟ فکر چی تو-

 فهمهب بذارم نداشت امکان ولی بکشه حرف زبونم زیر از خواست می لعنتی
 برام که چیزیه تنها غرورم...نبودم یلشدا مثشه من...میگشذره دلم توی چی

 :گفتم تفاوتی بی با...مونده

 ..نیست مهم من افکار-

 چیه؟ برای اشکا این پس-

 ...ترحم میگن اشکا این به...سوخت یلدا برای دلم-

 ازش پله یه من کشیدشحاال روباال وخودش کرد اخم دادم که جوابی با نیما
 :وگفت انداخت پایین رو بودمشسرش تر پایین

 ...نبخشیدمش-

 لدمتو کادوی دومین...شد روشن دوباره سیاهم دنیای کلمه یه این شنیدن با
 نیما...دادم بیرون شششدت به رو ام شششده حبس نفس...گرفتم امروز هم رو

 چشام هب بعد لبام به همیشگیش پوزخند گرفتشبا باال رو وسرش شد متوجه
 :شد خیره

 نیست؟؟؟ مهم که-
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 روچی کار این اسششم نمیدونسششتم...گذاشششتم دهنم روی سششریع رو دسششتم
 :فتگ باز نیما که میگشتم خیالم آسودگی برای توجیهی دنبال...بذارم؟

 صدام هم نشده حاضر وقتی تا...کن درست ناهار برو...گرسنمه خیلی من-
 ...نکن

 چشششم با نرفت اتاقش توی که وقتی تا...گذشششت کنارم از اخم همون با
 :گفتم لب زیر...کردم دنبالش

 که ممنون...مهمه من واسششه میشششه مربو  تو به که هرچی...نیما مهمه-
 ...نبخشیدیش

 ای مجسمه های ازخرده پرشده سالن توی...اومدم پایین رو ها پله آرامش با
 ها تهشکس خرده کردن جمع و سالن کردن تمیز از بعد...بود شده شکسته که

 ...رفتم آشپزخونه به غذا پختن برای

 برنج عطر بوی...روچیدم ناهار میز...میداد نشششون رو دقیقه وده01 سشاعت
 لیع غذای ظرفی توی...بود گرفته رو آشپزخونه فضای بادوم خالل وخورش

 نیما شتمبرگ عمارت به وقتی...بدم بهش تا رفتم باغ سمت به و ریختم رو آقا
 رفتهگ دستش دو میان رو سرش و نشسته میز روی...دیدم آشپزخونه توی رو

 همتوج تا کردم ای سرفه...سشردششه حتما...بود تنش سشیاهی گرمکن...بود
 هری دلم سششرخش چشششمای دیدن با.کرد بلند رو سششرش...بشششه حضششورم

 :رفتم سمتش ریختشبه

 خوبه؟ حالتون نیما آقا-

 :گفت بود صورتش توی که اخمی با نیما
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 اس؟ آماده غذا...خوبم بله-

 ...میکشم غذارو االن-

 ات ایسششتادم نیما سششر باالی...نکشششید طول بیشششتر دقیقه5 میز مابقی چیدن
 ...بخوره غذاشو

 ...بشین-

 آقا؟ میخواید چیزی-

 ...بشین گفتم-

 ...میخورم بعدا من-

 ...بشین...گفتم؟ چی نشنیدی-

 اشقق همراه بشقاب ویه شد بلند خودش...نشستم سریع داد که دستوری با
 هب تعجب با...ریخت برنج بشششقابم وتوی نشششسششت...آورد واسششم وچنگال

 غشذا برام هیچوقشت...بود؟ ششششده چش...مشیشکشردم نشگشاه حشرکشاتشش
 هک غذا ولی...کنم امتحان منم ومیخواد شده بد اش مزه یعنی...نمیکشید؟

 ...بود خوشمزه

 ...گذاشت میز روی روم روبه رو بشقاب

 ...بخور-

 ...آقا اما-

 زد؟ حرف نباید غذا موقع دونی نمی-

 به ورگ یلدای...میکنی؟ اینطوری که مرگته چه خب...انداختم پایین رو سرم
 کمیو برداشتم رو قاشق...بدم پس جواب باید من اعیابش رو رفته گورشده
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 اندازه به چیزش همه...بود همون که اش مزه...خوردم رو وخورشت برنج از
 ...میده گیر الکی...اس

 ...ممنون...میده رو خانوم عیمت غذاهای مزه...شده خوب-

 که تو...بشم کردنت تششکر فدای...میکرد تششکر ازم نیما که باره اولین این
 جغن دلم ته وووی...دیگه باش ممنون همیشه خب میکنی تشکر خوب انقد

 ...رفت

 ...جون نوش-

 :وگفت شد بلند نیما که گذشت خوردنمون از قیقه چند

 ...باشه تلخ...بیار قهوه واسم کردی تموم که غذاتو-

 ...آقا چشم-

 روشن رو سشاز قهوه وسشریع کردم جمع رو ومیز ششدم بلند منم نیما رفتن با
 رو رنگ طالیی سششینی...شششسششتم ظرفهارو بشششه درسششت قهوه تا...کردم

 نیما...رفتم سالن وبه گذاشتم سینی توی رو آب ولیوان قهوه فنجون.درآوردم
یزیون روی وروبه مبل رو  رو وآب قهوه فنجون و شدم بودشخم نششسشته تلو

 :زد صدام نیما که آشپزخونه تو برگردم خواستم...گذاشتم میز روی

 ...بزنم حرف میخوام...بشین-

 ...کردم غایم مبل کنار رو وسینی نشستم روش روبه مبل روی

 بدونی؟ پدربزرگم مورد در داشتی دوست-

 :زدم لبخندی...بود؟؟ مونده یادش

 ...کنید؟ تعریف دارین دوست اگه البته...آقا بله-
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 کسانی معدود از بزرگ سشلحشور...عمارته این وسشازنده طراح پدربزرگم-
 ولی میخوند معماری...داشششت عالیه تحیششیالت خودش زمان تو که بود

 درنسششلشششون نسششل ارث بافی قالی...داشششت هم بافی قالی کارگاههای
 مپدربزرگ...داد وسعت کارش به نسشاجی کارخونه تاسشیس با بعدها...بود

 سرپ تک...زیادمیرفت خیر تو دسشتش داششت که فراوونی ثروت همه بااین
 هن خاله نه...دختربود تک مامانمم جالبه...بود پسرش تک پدرمن...داشت

 شلوغ همیشه عمارت این ولی بودیم کوچیکی خانواده...وعمه عمو ونه دایی
 ...داشتن وآمد رفت زیاد پدربزرگم با زمون اون بزرگای...بود

 :خورد تلخشو قهوه از وکمی انداخت بهم نگاهی نیما

 امیر پیش اومد محلمون مسششجد امام حسششینی حاج وآمدا رفت همین تو
 من...بگیره رو وپاک نوجوون پسششر یه دسششت خواسششت وازش خان بهادر

 رو حرفا این همه...بود داماد تازه وپدرم بودم نیومده بدنیا هنوز اونموقع
 ...کرد تعریف برام خودش پدربزرگ

 :پرسیدم مشتاق نداد ادامه وقتی...خورد رو اش قهوه از کمی بازهم نیما

 بود؟ کی پسر اون...شد؟ چی خب-

 دز لبخندی میزد برق ماجرا ادامه ششنیدن از که دید منو چشششمای وقتی نیما
 :وگفت

 ...ستایش پدر-

 عمورضا؟-
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 ازدست تیادف روتوی پدرومادرش که بود سشالش05عمورضشا...اوهوم-
 هک وگفت کرد رو ضمانتش حسشینی حاج...پسشره تک پدرم مث اونم...داد

 معج خودشششو بتونه تا وبگیر وپرش بال زیر...باغیرتیه و بشاهوش پسششر
 و ردک قبول فرزندخوندگی به رو عمورضششا بزرگ بابا که بود اینجوری...کنه

 پسر خودشو هیچوقت عموم...گذاششت عمورضشا روی رو خودش فامیلی
 و بزرگتر برادر بعنوان پدرم بشه کشه احترامی...دونسششت نمی بهشادر امیر

 درک هیچکس خودش بغیر رو میذاشششتش حامیش عنوان به پشدربزرگم
 لیو گذاشت دوپسرش هر برای رو ارثش ازمرگش بعد پدربزرگمم...نمیکرد

 رهنب ارث از چیزی برادرش که نمیکرد قبول هم پدرم...نکرد قبول رضا عمو
 به...لواسون تو زمینی قبول با اونم شد پیروز رضا عمو وسط این خوب ولی

 بوده؟ دوسر دیو پدرم بنظرت حاال...سادگی همین

 :گزیدم دندون با رو لبم

 ...کردم فکری همچین که ببخشید-

 به رو کسششی حق پدرمن نکنی فکر وقت یه که کردم تعریف رو جریان این-
 ...کرده جان نوش روش آبم ویه خورده راحتی

 ...انداختم پایین رو سرم خجالت از

 ...ببخشید بازم-

 شششبم...نمیمونم عیششرونشه مشن...بشری مشیشتشونشی...نشداره اشششکشال-
 ...باشم داشته کنسرت دیگه هفته احتماال درضمن...دیرمیام

؟-  جدیدتون؟ آلبوم...واقعا 
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 ...بله-

 دارین؟ کنسرت کجا

 ...اصفهان-

 ...اجازه با...باشید موفق-

 مارتع توی ودستی بردارم رو گردگیری وسایل تا رفتم آشپزخونه سشمت به
 ...بکشم

 هیچ از سششتایش جز به اما بود تولدم امروز.کشششیدم دراز تخت روی آهی با
 امشب.اشهب یادم به که نبود کسی واقع در.نداشتم تبریک پیام ای دیگه کس

 لیخی دلم.نمیکرد رهام داشتم خانوادم با که تولدی اخرین فکر هم لحظه یه
 گوشششی.اومد نمی چشششمام به زیادشخواب خیال و فکر از.بود شششده تنگ

 اس بهش باشه بیدار نیما که امید این به و گرفتم دست به رو آنا مخیشوص
 :دادم

 !گرفتهشبیداری؟ دلم...سالم-

 :داد جواب تا کشید طول ای دقیقه ده

 گرفته؟ دلت شده؟چرا چی...بودم خوابیدن مرحله سالمشتو-

 :نوشتم حسرت با

 !!!بود تولدم امشب-

 ناراحتی؟ چرا پس!باشه مبارک....نمیدونستم ؟من!؟!جدی؟-

 ...نبود یادش دوستمشهیچکس بجز آخه-

 !ره؟ب یادشون خانومو آنا تولد تونستن چطور...بیمعرفتی دوستای عجب-
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 :نوشتم جواب در و زدم لبخندی

 !!!بده اس بهم بخواد که نداشتم دوستی اصال من اینکه خاطر به-

 (متعجب شکلک)میشه؟ مگه-

 !!!شده که فعال-

 !نمیدونستم متاسفمشواقعا خودم طرف از من حال هر در-

 امروز داره گ*ن*ا*ه"...خان نیما نداشت فرقی هم میدونستی"گفتم دلم تو
 سریع دادم اس بهش ششدم پششیمون...داششت فکری تششنج کافی اندازه به

 :نوشتم

 بخیر شب....نمیشم خوابت مزاحم...نیست مهم-

 !میگم تبریک بازم...بخیر شب-

 به چقدر نمیدونم.گذاشتم هم روی چشمامو و کردم پرت کنارم رو گوششی
 .شد سنگین چشمام کم کم که بودم خیره اتاق سقف

 ..."کن کمکم بابا...نمیام جایی تو با من...لعنتی کن ولم...کن ولم"

 .بودم افتاده گریه به ترس از.پریدم خواب از جیغ با

 نگرانی با و نشست تختم روی.اومد سمتم به نیما و شد باز تندی به اتاقم در
 :گفت

 میزدی؟ جیغ شده؟چرا چی-

 تو ومن و گذاشت کمرم دور دستاشو نیما.میکردم گریه حرفی هیچ بی اما من
 :گفت و کرد نوازش کمرمو.گرفت آغوشش
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 بترسششیشمن نمیخواد دیدی؟دیگه بد خواب...کوچولو خانوم نکن گریه-
 !پیشتم

 :گفتم هق هق با و دادم تکون بودمشسری شده گرمش آغوش مست که من

 خوشششحال خیلی...خیلی...بودن بابامم و مامان...بود تولشدم...شششب-
 خواست...خواست و گرفت جلوشدستمو اومد داداشم یهو...یهو اما...بودیم
 ای فششایششده امشا...امشا میکردم میزدمشالتمشاس ببرهشجیغ خودش بشا مشنشو

 نذار خدا رو تو...برم باهاش نمیخوام من...نکرد کمکم هیچکس...نداشت
 ...نذار میکنم خواهش...ببره منو

 :گفت و کرد تنگتر دستاشو نیماحلقه

 !هیچکس...برسونه آسیبی تو به نمیتونه هیچکس هستم من تا-

 بلند سششرمو.شششدم آروم آروم!دلم آتیش روی بود آبی ش جمله همین انگار
 چشماست این تو نیرویی چه خدایا.کردم نگاه مهربونش چشمای به و کردم

 :میکنه دلگرم حد این تا منو که

 !کردم بیدار خواب از هم رو شما...ببخشید-

 :گفت و زد روم به مهربونی لبخند نیما

 شایدبا... بزنی؟ حرف باهام خانوادت مورد در داری دوست...نیست مهم-
 !بدم گوش حرفات به حاضرم من بشی سبک گفتنش

 سیک با تا بودم ای بهونه منتظر خودمم شاید نمیدونم.انداختم پایین سشرمو
 !نیما از بهتر کسی چه و امشب از بهتر ای بهونه چه.کنم ودل درد
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 آرامشششم کنهشاینطوری بغلم بازم میخواسششت دلم.افتاد هاش شششونه به نگام
 :وگفتم بستم چشماشو... گذاشتم کنار خجالتو.میشد بیشتر

 هم عاشق که مادرم و منشپدر...بودیم خوشبخت نفره چهار خانواده یه ما-
 مادرم و بود فرش تاجر بابام.بود بزرگتر ازم سششال ده که میالد برادرم و بودن
 میل برخالف چون بودن شده طرد هاشون خانواده از مادرم و دارشپدر خونه

 هم عاشششق چون نبود مهم واسشششششون اما بودن کرده ازدواج هم با اونا
 اباب که وقتی.میشششد کفری ازم مامانم که اونقدر بودم بابایی زیادی.بودن

 یکردم وادارم مامانم نبود که وقتایی اما نمیزدم سفید و سیاه به دسشت بودش
 روی همیمون نباشه بلد داری خونه که دختری میگفت.بگیرم یاد آششپزی که

 !میشه ختم کارا همین به دخترش آینده میدونست انگار!مامانش دست

 :دادم ادامه و کشیدم آهی

 ینهس عاشق باباش زمانی یه که دختری شدشعاشق عاشق میالد و زد اینکه تا
 نمدلیلشششو کردن مخالفت باباشخانوادم کاری رقیب البته و بوده مادرم چاک

 به و میدونسششت خوبی به بابا بودشاینو مخدر مواد کار تو پدرش که بود این
 حرفشحرف.نبود حرفا این بدهکار گوشششش میالد اما بود گفته هم میالد

 زیادی میالد میدونست چون میکنه محرومش ارث از گفت بابا.بود خودش
 دمآ بچه که سخته چقدر.نداشت ای فایده اما بیاد کوتاه شاید و مادیاته اهل

 به و دخترم اون عاشق دارشمن نگه خودت واسه پولتو"بگه و بایسشته روش تو
 ینا میگفت.بود زده میالدو قید دیگه بابام"بگذرم هم تو از حاضرم خاطرش

 از نکهای تا نداشتیم خبری ازش وقتی چند!نمیشه پسر من واسشه دیگه پسشر
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 ودب نشده حاضر حتی اون.رسید دستمون به عروسشیش کارت پسشت طریق
 اینکه اب.دیدم مادرمو و پدر شدن شکسته و شدن پیر.بیاد خونمون به شخیا

 درشوپ غرور اون.نرفتم اما کنم شرکت برادرم تنها عروسی تو میخواست دلم
 اینبار داشت ادامه همچنان ما زندگی.گذشت مادرش های گریه از.شکست

 گریه همپاش و میشششنیشدم مشادرمو گریشه صششدای شششبشا...میالد بشدون
 میالد عاشششق اون سششختهشآخه براش میالد دوری چقدر میدونسشتم.میکردم

 .میریخت خودش تو اما بود ناراحت بابامم.بود

 اشفرششش تمام و گرفت آتیش بابا انبار که شششد شششرو  زمانی از ما بیچارگی
 چیزی ما جلوی حداقل.آورد طاقت بازم اما شششکسششت بابام کمر.سششوخت

 چیزی.میشششه درسششت چی همه که میداد امیدواری بهمون و نمیداد نشششون
 از ششب یه...ششب یه.بودیم توش که ای خونه همون جز بود نمونده برامون

 ماس وقتی اما واسم فالگوش نمیخواستم.ششنیدم صشداهایی اتاقششون توی
 رو عمرم تمام تو حرف شششبشبدترین اون.شششدم کنجکاو شششنیدم میالدو

 اب و میالد پدرزن دسششتور به انبارشهمه سششوزی اتفاقاشآتش اون تمام.شششنیدم
 اموباب گریه صدای بار اولین برای شب اون.بود شده انجام میالد خود اطال 

 وابمخ تا کردم گریه اونقدر و اتاقم تو رفتم.میترکید داشششت قلبم.شششنیدم
 وت بابام...بابام...پریدم خواب از مامان جیغ صششدای با صششبح...صششبح.برد

 !بود کرده تموم خواب
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 فشششار محکم دسششتامو نیما.افتادم هق هق به پدرمشدوباره مرگ یادآوری با
 ظهلح چند از بعد.دارم احتیاج اشکا این به میدونست.نمیزد حرفی دادولی

 :دادم ادامه

 ثباع پسرش کار...گذاشت تنها رو ما و رفت...رفت همیشه برای بابام--
 تنها تنهای پدرمو.شد سشیاهمونشسشیاهتر روزگار!کنه دق غیشه از که ششد

 انگار.بود نیومده هم خاکسششپاری برای حتی سششنگدل میالد.کردیم خاک
 دلتنگیهاش و مادرم روز طرفشحال یه از بابام از دوری.بودن کرده طلسمش

 و نداشششتم سششنی هنوز که منم!آورد می فشششار بهم خیلی دیگه طرف از
 گیرمب کمک میالد از میخواستم بارم چند حتی!کنم چیکار باید نمیدونستم

 و مهر دیگه بود آورده سششرمون بال همه اون که برادری.شششدم پشششیمون اما
 مامانمم...تولدش روز تو درست...بابا فوت بعد ماه بود؟دو کجا ش عاطفه

 رو هیچکسششی و نبود بلد هیچکاری که...تنها دختر یه من...دادم دسششت از
 !مادری نه داشت پدری نه دیگه حاال نداشت

 هم خواهری بود افتاده یادش انگار.دیدم رو میالد باالخره مامان فوت بعد
 به چون نمک قبول نمیخواستم.نباشم تنها تا خودش پیش میبره منو گفت.داره
 اون وت نمیتونسششتم.نداشششتم ای چاره اما بودم گرفته کینه ازش عجیبی طرز
 شپی برد منو و فروخت مادرمو و پدر یادگار تنها...خونمون.باشم تنها شهر

 اینطورام اما میکنم خانومی برادرم خونه تو...اونجشا میکردم فکر!خودش
 مطیع باید شب تا صبح خانومششاز مخیشوص خدمتکار ششدم من...نبود
 داداشم جلوی بار یه.میشدم تنبیه میکردم اشتباهی کار یه اگه.میشدم اون امر
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 رامب اینکار مقابلش در برادرم سششکوت از سششیلی اون ضششربه.زد سششیلی بهم
 حتی ونهخ اون توی حاال نمیگفتن بهم نازکتر گل از که منی...نبود دردناکتر

 نظر از و بدم انجام میدادن اجازه که کاری تنها.نداشششتم خنشدیدنم حق
 اب و برم خاک سششر ها پنجشششنبه میذاشششتن که بود این بود لطف خودشششون

 !باشم خانوادم

 عمرم سالهای بدترین من برای که سشال یه.گذششت منوال همین به سشال یه
 نگاههای متوجه مهمونی اون تو.داد ترتیب مهمونی یه داداشم ششب یه.بود

 از که سششاله چهل مرد یه.میشششدم خودم روی همکاراش از یکی حرییششانه
 عوض باهام کل به زنش و میالد رفتار مهمونی بعد.بود شششده جدا زنش

 یدمفهم اینکه تا بکنم میخوام کاری هر میدادن نمیکشیدنشاجازه کار ازم.شد
 کنه وادار منو میخواست میالد...چیه؟میالد واسه رفتارشون تغییر این علت

 !کنم ازدواج بود پولدار هم خیلی که همکارش همون با که

 کاش ای... انداختم نیما خورده گره ابروهای بشه نگشاهی.کردم سششکوت
 :برم آغوشش تو میتونستم

 که دنکر اذیتم کردنشاونقدر زدنشتهدیدم کتکم نمیشم راضی دیدن وقتی--
 !!!کردم خودکشی...عقد شب اما...شدم کار این کردن قبول به ناچار

 و دادم نشون نیما به دستمو.زدم باال پیراهنمو آسشتین و انداختم پایین سشرمو
 :گفتم
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 نرهشرگ آدم اون دستای تو دسشتم اما بکنم کاری هر بودم حاضشر ششب اون
 هب من بد شانس از اما...اما باششم دنیا این تو نمیخواسشتم زدمشدیگه خودمو

 !دادن نجاتم و فهمیدن موقع

 :گفت و کرد نگاه دستم توی زخم به اخم با نیما

 !نشدم؟ زخم این متوجه هیچوقت چرا-

 :گفتم و کردم نگاش

 ونچ بودم راضی منم البته...پوشوند می کامال دسشتمو فرم لباس اون آخه-
 خودم گذشششته به چشششمم میفتادشمیخواسششتم بهش چشششمم کمتر اینطوری

 یاد.بیفتم بدبختیهام یاد میفته زخم این به چشمم که بار هر نیفتهشنمیخواستم
 روختنشف با که کاال یه.میکرد نگاه کاال یه چشم به من به چطور برادرم اینکه

 اهمیتی بهشششون دیگه شششب اون بعد.میرسششیشد بشاالتری جشاهشای بشه
 انجام عکسشششششو میگفتن کاری هر.میکردم حبس اتاق تو خودمو.نمیدادم
 که روز یه...روز یه.بودن نشششده ازدواج این بیخیشال هنوزم اونشا.میشدادم

 کجا نبود مهم برام.کردم فرار و کردم جمع وسششایلمو بودن بیرون هردوشششون
 هم ها هغریب از که کسشایی پیش.باششم اونا پیش نمیخواسشتم دیگه فقط برم

 نداشششتم رو جایی...اومده سششرم بالیی چه فهمیدم تازه شششب.بودن بدتر
 مثه که بودم نکرده فرار پارکشمن تو فراری خیابونیشدخترای برمشمزاحمای

 خودم واسه میخواستمشمیخواستم آرامش و آزادی کم یه فقط باششم؛من اونا
 بشودشخششیششلی دنشبشالشم هشمشش پسششری یشه پشارک تشوی.کشنشم زنشدگشی
 زشونا پیششونو رفتم فوری.دیدم سشتایششو خانواده اونجا...اونجا.ترسشیدم
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 دیگه که گذاشتشگذاشت راهم سر رو اونا خدا که میدونم.خواسشتم کمک
 تعریف براشششون زندگیمو ماجرای.نشششم هسششتم که اینی از تر بدبخت

 دونمنمی.نشششد باورم برم تهران به باهاشششون قراره گفتن بهم اونا وقتی.کردم
 اینقدر که بودن مهربون زیادی خانواده اون یا داشششت دوسششم زیادی خدا

 بانیعی نگاههای باید برم جایی کار واسه میخواستم که بار هر.کردن کمکم
 و میمونی خودم دختر مثه هم تو میگفت همیشه.میخریدم جون به عموتونو
 سیک به میخواستم کی تا.بودم راضی من اما کنی کار کسشی خونه نمیخوام

 تنم مامت افتادم می یادش وقتی.افتادم می م گذشته یاد باش؟گهگاهی متکی
 دیگه.اومد می سششرم بالیی چه موندم می اگه که فکر این از.لرزیشد می

 بعد مدت چند اونم...بار یشه فقط نشذاشششتم شششیراز تو پشامو هیچوقشت
 رفته شزن خانواده با فهمیدم که میکنه چیکار میالد ببینم فرارمشمیخواسششتم

 رو خشانوادش و من ارزون و مفشت خیلی همیششششه؛اون برای....آمریکشا
 رد خواهر یه مثه همیشه ستایش.کردم فراموشش همیشه برای منم.فروخت

 که داشتن مجرد پسر یه که بودن ای خانواده بودم که جایی آخرین.بود کنارم
 زدم اونجا از منم کنه درازی دسششت بهم میخواسششت...میخواسششت بار یه

 که گفت.کرد معرفی بهم رو شششما...سششتایش که بدوم بیکار مدت یه.بیرون
 هر حاال تا نیما"نمیدادشمیگفت اجازه رضششا میخواین؛عمو وقت تمام کارگر

 نهبک رو کار همین هم تو با وقت یه داده؛نمیخوام فراری خونش رفته رو کی
 خدمت در که االنم و...اینجا بیام داد اجازه تا کردم خواهش ازش اونقدر اما

 !هستم شما
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 دیونم واینو میکردم سبکی احساس...بزنم لبخند منم شد نیماباعث لبخند
 ...بودم نیما

 کشششیدی که هایی سششختی خاطر به متاسششفمشهمینطور خانوادت بابت -
 خودت پای رو تونسششتی چون...سششتایشششی قشابشل واقعشا تو امشا...امشا

 !آورد می مک بود تو جای ای دیگه کس هر بیاری؛شاید دووم بایستیشتونستی

 ممنونم-

 بپرسم؟ سوال یه میتونم-

 حتما...بله-

 !کنی؟ زندگی سقف یک زیر...من با ترسیدی نمی...تو-

 :دادم جواب صادقانه و زدم لبخندی

 !میترسیدم دیگه جاهای از بیشتر اینجا از میترسیدمشاتفاقا...چرا-

 :پرسید متعجب

 اونوقت؟ چرا-

 یا بود وقت نیمه صششورت به میکردم کار که ای دیگه جاهای خب...خب-
 بودم من فقط اینجا اما بودن آمدی و رفشت پر و شششلوغ هشای خشانواده

 اب زمانه...خب اما بود کرده تایید کامال رو شما ستایش که درسشته...وششما
 ینکها.کنم اطمینان صد در صد کسشی به نمیتونسشتم که بود کرده کاری من

 رفتیدمی دیگه شهرای به کنسرت برای گاهی یا و نبودید خونه توی زیاد شما
 !میکرد تر راحت خیالمو

 :کرد نگام شیطون نیما
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 !میترسی؟ ازم چی؟هنوزم حاال-

 اعتماد بهت بیشششتر چشششمام از حاال"میدادم؟میگفتم بشاید جوابی چشه
 املک اطمینان با باشی کنارم در امشب مثه شبی یه اگه حتی که دارم؟اونقدر

 "بترسم چیزی از اینکه بدون میمونم کنارت در

 کردشبعد نگاه لحظه چند هم نیما.شششدم خیره چشششماش به و نگفتم چیزی
 :گفت و زد لبخندی

 !بخوابیم؟ میدی اجازه...کوچولو خانوم صبحه سه ساعت-

 :گفتم زده خجالت

 !کردم خواب بی خواب از هم رو شما...ببخشید خدا رو تو وای-

 :گفت و داد خودش به اخمی-نیما

 !!!بچه بخواب بگیر-

 :داد وادامه رفت در سمت به و شد بلند تخت روی از

 !!!ریزه خاله ببینی قشنگ خوابای-

 هی نیما گرم آغوش فکر.افتادم تخت روی و کشششیدم عمیقی نفس.رفت و
 مکث نیما شماره روی و انداختم گوششیم به نگاهی.نمیکرد رهام هم لحظه
 گوشششی های دکمه روی اختیار بی دسششتم.بدم پیام بهش میخواسششتم.کردم

 :لغزید

 وابتونوخ که متاسفم و ممنونم ازتون دنیا یه نشستید دلم و درد پای اینکه از"
 "زدم هم به

 :آورد لبم به خنده دوباره بعدشجوابش لحظه چند
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 "ن؟باش بیدار شب وقت این تا کوچولوها داره معنی چه...بچه دیگه بخواب"

 باشی؟ من مال تو میشه مهربونیهاتشیعنی این قربون:گفتم دلم تو

*** 

*** 

یل برای نیما...گذشت کنسشرت روز از هفته یک  که ماشینهایی گرفتن تحو
 صششورتش از کالفگی...شششد درگیر روزی چند بودن کرده گیر گمرک توی

 :میریخت

 گذشته روزه دو...کنی؟ کاری یه قرارنبود مگه...بگم؟ بهت چی من آخه د-
 کنی؟ رد گمرک از رو ماشینا میخوای کی

یلم رو حرفشا این کشه کردم اسششتخشدام تورو...نمیشدونم من بشبین-  تحو
 ...بسالمت...کالم ختم...داری وقت روز یه فقط...بدی؟

 با...یهعیبان حسابی...کوبوند مبل روی شدت به اونو تلفنش کردن قطع با
 یمیخورد ازاون دوتا بزنی حرف بود کافی فقط نشسته بخون چششمای اون

 :رفتم جلو گلوم کردن صاف با... دیوار از چهارتا

 آقا؟-

 چیه؟-

 ام زده وحشششت چهره به نگاهی نیما...رفتم عقب دوقدم زد که دادی با
 :گفت آروم و انداخت

 شده؟ چی...ببخشید-

 !هستن پریساخانوم...دارید لندن از تلفن-
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 :گرفت دستم از رو وتلفن شد بلند سریع پریسا اسم شنیدن با نیما

 ...گلم خواهر سالم...الو-

 ...تپرس آفتاب مورماز ای...میترکید عیبانیت از داشت االن توروخدا نگاه

 ...نیست؟ ازتون خبری...میکنید؟ چیکار...خوبم منم ممنون-

 هاش خنده واسه دلم چقد که آخ...برداشت رو سالن کل اش خنده صدای
 ...زدی زنگ بموقع...درست دستت پریسا...تنگیده

 دلم...پریسا یه و عمارت یه...نه که چرا بشه فدات نیما الهی...من؟ جان-
 روزی هچ رو برگشتتون بلیط من پس...خوبه...میفتید؟ راه کی...آخه نمیاد
 خداحافظ...میبینمتون...برو باشه باشه...حله اوکی...بگیرم

 :توگف گذاشت دستام توی رو وتلفن چرخید بسمتم خوشحالی با نیما

 ...باشه آماده چیز همه میخوام....ایران میان خانوادم دیگه ماه یه-

 ...باشه آماده چیز همه موقع اون تا میدم قول...آقا چشم...روشن چشمتون-

 ات وقرارشد شدن رد گمرک از بودشماششینها گذششته پریسشا تماس از دوهفته
 برای هم وگاهی میزد سششر نمایشششگاه به گاهی نیما...برسششن تهران به جمعه
 شرو  نو از رفتناشم بیرون و مهمونیها...میرفت اسشتودیو به وضشبط تمرین

 ...شد

 با و بودم کشششیده دراز اتاقم توی وحاال دادم انجام رو خونه کارهای همه
 ام هسین توی که گوششیم باویبره...میدادم گوش آهنگ فورم پی ام هندزفزی
 :ودب نیما...بیارم درش تونستم زحمت به...خوردم تکون بود شده جاسازی

یل...نیست ازتون خبری...خانوم آنا سالم-  نمیگیرید؟کجایی؟ تحو
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 چطور؟ ام خونه...بدم اس نتونستم...شما بخوبی...جان نیما سالم -

 میکردی؟ چیکار...بگیرم دوستم از خبری یه گفتم همینطوری هیچی-

 کجایید؟ شما...بدم انجام ندارم کاری...بیکارم...ممنون-

 ...داریم ضبط امروز...استودیوام من-

 چیه؟ جدیدیتون آهنگ اسم-

 چطوره؟...زیبا بانوی-

برای...باشه قشنگ باید-  نساختینش؟ که من احیانا 

 ...باشه شما برای شاید-

 ...بسازید آهنگ واسم که نیستم زیبا هم اونقدر...جدی؟؟؟-

 یرتشس باید آدم...نیست صورت زیبایی به که چیز همه...لیدی نفرمایید-
 ...باشه زیبا

 ...میدین شعار فقط پسرا شما ولی...میگم اینو ببخشید-

 چطور؟-

 نمیشین؟ وجذبش ندارین دوست رو زیبا چهره بگی خوای می یعنی-

 این تپش و باشه زیبا چهره وقتی ولی دارم دوسشت رو زیبایی منم که البته-
 ینه؟میش دل به باشهشبازم نشسته کنی فکر که کثافتکاری هر زیبایی

 ممیشناس رو یلدا من نمیدونه که اون...میزنه رو یلدا امثال کنایه میدونسشتم
 :دادم اس همین برای

 !اید خنجرخورده انگار میزنید حرف جوری یه-

 ...وبیش کم-
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 برای شما مالک بدونم دارم اومدشدوست وسشط زیبایی پای که حاال خب-
 چیه؟ دخترا با دوستی

 :رسید پیامش که بود گذشته دادنم اس از چنددقیقه

 من دخترای دوسشت معموال...دارم دوسشت خیلی رو بلند قد دخترای من-
 ...بودن برخوردم خوش و هیکل خوش البته...داشتن بلندی قدای

 رو من میدونست کجا از وگرنه میدونه چیزی یه این من مرگ...جاااااانم؟؟؟
 حساسم؟ قدم

 !باشه؟ قدبلند باید چرا حاال-

 ...وعاقلترن فهمیده بلند قد دخترای من بنظر-

 داره؟ بلندشون قد به ربطی چه رفتارشون خب-

 ...اما...داره نظری یه هرکسی...دونم نمی-

 چی؟ اما-

 من...رنوزیبات عاقلتر ششعورترشمهربونتروصشدالبته با کوتاه قد دخترای اما-
 ...نداشتم قدکوتاه دختر دوست هیچوقت

 :دادم اس سریع...کردم ذوق کلی پیامش خوندن با

 دارن؟ هایی ویژگی چه کوتاه قد دخترای میدونید کجا از پس-

 بلند؟ یا کوتاهه قدت تو ببینم...دیگه میدونم-

 ...دارینشنه؟ دوست رو دوشون هر که شما...میکنه فرقی چه-

 اس چندقیقه بعداز...خندیدم دلم توی کلی نوشتم براش اینطوری اینکه از
 :رسید نیما



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 رقیف من برای پس ببینم رو شما قرارنیست که من خب ولی...حرفیه اینم-
 ...نمیکنه

 تمنمیدونس...هااااا آدمیه عجیب...رفتم میشهشوا خالی بادش که بادکنک مثه
 :داد اس دوباره خودش که بزنم حرف باهاش موضوعی چه مورد در

 بپرسم؟ خیوصی سوال یه میتونم-

 سوالی؟ چه مثال  -

 -؟باشی داشته دوسش که بوده زندگیت توی کسی...شدی؟ عاشق حاال تا

 :فرستادم جوابشو سریع خیلی

 ...نداشتم دوست پدرومادرم اندازه به رو هیچکس البته...نشدم عاشق...نه-

 نکردی؟ تجربه رو عشق پس...اینطور که-

یسشم براش داششتم دوسشت  ینا باشم داشته دوسشت رو تو وار دیوانه اگه بنو
 ...توام روانی من که اینطورباشه عاشقتم؟؟اگه یعنی

 درک رو وحالش حس االن میدونسششتم اگه که ایه مزه چه عشششق نمیدونم-
 ...میکردم

 نه؟ یا داری دوسش که نمیدونی ولی هست زندگیت توی کسی پس-

 قعاش دختراتون دوست غیراز چیشبه شما...گفت میشه چیزی همچین یه-
 نشدین؟ کسی

 ...سردرگمم...دارم تو مث حالی منم بگم بهت صادقانه-

 -دارین؟ دوست رو کسی شماهم یعنی
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 تیح که بود نیما زندگی توی کسششی چه...کردم تایپ زحمت به رو پیام این
ییدم حرص با رو انگشتم ناخن...نه؟ یا هست عاشقش نمیدونست  ات میجو

 :کردم باز رو پیام موبایل لرزش با...بیاد نیما پیام

 کیه؟ خوشبخت پسر اون نگفتی...مهمه برام وجودش-

 !بگم بهتون نمیتونم ببخشید-

 ...نیک اعتماد بهم بتونی دوستیمون از ماه چند این گذشت با میکردم فکر-

 ...بگمش نمیتونم فقط...نیست اعتماد مسئله-

 ناآ من میفهمی که شششدم عاشششقت که بگم تو به اگه...نده گیر توروخدا نیما
 ...ام

 ...الفع....تمرین سر برم باید..راحتم منم باشی راحت تو که طور هر باشه-

 ...فعال...بگذره خوش-

 به تا زدم جلو رو وچندآهنگ گذاشششتم گوشششم توی رو هندزفری دوباره
 اشقع نیما که کنم فکر این به نداشتم دوسشت...برسشم نیما آلبوم آهنگهای

 دور نیما از رو افکارم آهنگ به دادن گوش با...باشششه شششده ای دیگه دختر
 ...کردم

*** 

 وخانواده میشششد شششرو  کریسششمس جشششن دیگه دوهفته...بود آذرماه16
 نیما که همونقدر...بیان ایران به کوتاهی تعطیالت برای میتونستن سلحشور

 رو اونا نبود الزم دیگه حاال...شششدم مشششتاق منم بود خانوادش دیدار منتظر
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 لطف نزدیک از...ببینم شششده زده عمارت توی که عکسششایی قاب توی تنها
 ...داشت ای دیگه

 بدجوری نگاهش غرور اون...خوشحاله امیربهادرم بگم تونسشتم می حتی
 باغ کل...زد بارون وقفه بی دیشششب و بود سششرد خیلی هوا...میزد چشششمک
 و لخت درختا تموم تقریبا...زده نم وخاک بارون بوی بوداز شده پر وعمارت

 ختهری حیا  توی که برگهایی تمام مجتبی کمک با آقا علی...شششدن عریون
 ...سوزوندن باغ انتهای و کردن جمع بودن

 هداشت اسشاسشی تکونی وعمارت بیان هفته آخر هم سشتاره و فاطمه بود قرار
 ...باشیم

 بوق ممتد صدای که بودم فرنگی توت کیک پختن مششغول آششپزخونه توی
 کمی ور وپرده رفتم سالن پنجره سمت به...پیچید عمارت حیا  تو ماشینی

 تولد مهمونی از بعد...دادم تشخیص رو شایان مشکی هیوندای...زدم کنار
 صششمیمی باهام شششده چزونده بدجوری بیچاره یلدای اینکه وفهمیدن یلدا

 یه اینکه خاطر به هیچوقت...مهربونیشه و بشاحشال خیلی پسششر...ترشششد
 شیطون منکر البته بود زیر به وسر مودب...نمیکرد رفتار بد باهام خدمتکارم

 ومدها که حاالم...سرزده عمارت به کم خیلی ماه یک این تو...نیستم بودنش
 خیره بهادر امیر عکس وبه برگشششتم...گذاشششته سششرش روی رو عمارت کل

 یشههم چون نمیاد خوشش شایان از میدونستم...کرده بق بازم بیچاره...شدم
 ...رفتم آشپزخانه به خنده با...بود اش مسخره سوژه

 :کرد روجلب توجهم کشداری سالم صدای که گذاشتم فر تو رو کیک
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 به...زمین مشرق شهربانوی بر درود...کدبانو بر سشششششششششششششلشششششششام-
یی عجب به  حاضر کی...وقت وسر موقع به...داششته دوسشم زنم مادر...بو

 میشه؟

 :وگفتم ایستادم وصاف زدم لبخندی

 چطورید؟...عمارت شهردار بر سالم-

 یک میزنه چشششمک بمن داره فر توی که خوشششمزه کیک این نگی وقتی تا-
 ...نمیدم بهت خبری واحوالم حال از میشه آماده

 :بود شده تنگ شیطنتش برای دلم...دادم سر بلندی ی خنده

 ...باشه یخچال توی هم دقیقه11 باید ولی اس آماده دیگه ساعت نیم-

 ...شمردن رو زمان دستانش با کرد شرو  شایان

 دیگه دقیقه51 اوووووه...اونجا هم دقیقه11...دقیقه11 میشه سشاعت نیم-
 عمارتش تو سششاعت نیم از بیشششتر نمیده اجازه که نیما بابا...میشششه آماده

 تربیششش من کنی راضشیش و بزنی حرف باهاش میتونی تو هااا میگم...باششم
 بمونم؟

 خدمتکارشششون حرف به نیما اقا نکنم فکر ولی میگم بهشششون من چشششم-
 ...بدن گوش

 نستمنتو قیافش دیدن با...کرد نگام احمقا ومثه خاروند رو سرش کمی شایان
 به کرد شششرو  با هم شششایان...بخندیدم بلند صششدای وبا بگیرم رو خودم

 ...میخندیدیم ها دیونه مثه دومون هر حاال...خندیدن
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 با و شدیم الل زمان هم هردو میزد صدا رو شایان که نیما صشدای ششنیدن با
 ایینپ سالن توی نیما صدای وقتی...انداختیم نگاهی آششپرخونه در به ترس

 :زد داد و رفت در سمت به فشنگی شایان پیچید

 بیشششتر بذاره بلکه نیما مخ رو برم...خدمتتون در هسششتیم خانوم مهسششا-
 ...بمونم

 با...ردممیک آماده رو پذیرایی وسششایل باید...برگشششتم کارم به شششایان رفتن با
 شایان...رفتم سالن سشمت به مخیشوص ظرف توی وششیرینی میوه چیدن
 ...میکردن بحث موضوعی ودرباره بودن نشسته هم روی روبه ونیما

 ...بیام باهات بذارمنم شایان جان...بمیره تن این نیما-

 گفتن ضمن در...آدمومیبری آبروی هم همینطوری تو...نزن حرفشم اصال-
 ...پسر یه نه باشه خانوم یه همراهت

 پوشمشخوبه؟ می زنونه لباس باشه...بابا ای-

 ....ششششششششششششایششششششششششششان-

 داد سرش اینطوری نیما که سوزونده آتیشی چه شایان این نیسشت معلوم باز
 ...شدن الل خودش از بعد پشت هفت نیما فریاد با شایان طفلی...میزنه

 موزم...دردنکنه دستت...خانوم مهسا به به...زنی؟ دادمی چرا حاال خب-
 هست؟

 ...پسر شکمتو اون بخوره کارد ای-نیما

 هب و بازکرد رو شپوستش برداشت رو میوه ظرف روی موز سشرعت به ششایان
 :برد دهن
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 من رنهوگ داری کدبانو پیشت تو...خان نیما میشه بلند گرم جای از نفست-
 مامانم چون...چرا؟...خورم می بیرون غذای همش زده فلشک بشدبخشت

 ...بشه اوخ دستاش ممکنه

 !!!!میذارم دستش کف آمارتو وگرنه نکن توهین خاله به شایان-

 نافرم...بشکه ششدی...دیدی رو خودت هیکل اصشال...میترسشونی؟ بچه-
 ...هااااا ساخته بهت خانوم مهسا پخت دست...درآوردی شکم

 منمیخواست...کرد پرت شایان سمت وبه برداشت رو مبل روی کوسشن نیما
 :زد دامص نیما که رفتم آشپزخونه سمت به همین برای بشم خلوتشون مزاحم

 خانوم؟ مهسا-

 ...آقا بله-

 ...بیار وقهوه کیک دونفر برای-

 چشم-

 زیاد ذوق از دیوونه...انداختم نگاهی شششایان سششمت به جمله این گفتن با
یلش لبخندی...ومیخندید داد روباالمی ابروهاش  سششمت وبه دادم تحو

 المس وبه ریختم فنجون توی رو کیکشقهوه شدن آماده با...رفتم آششپزخانه
 گوشششیش توی سششرش وشششایان میزد حرف همراهش تلفن با نیما...برگششتم

 دبلن رو سرش هم شایان میگذاشتم میز روی رو ها فنجون که درحالی...بود
 :زد ولبخند کرد

 هخوشمز باید...نکنه درد دسشتت...دختر کردی چه...قهوه و کیک... به به-
 ...باشه
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 ...بیاد خوشتون امیدوارم-

 :گذاشت دهنش توی رو کیک از کمی شایان

 ...نداره حرف...محشر...دختر محشره-

 ...جونتون نوش-

 ریزی اخم با برداشتششایان رو کیکش وظرف پیوسشت ما جمع به هم نیما
 :وگفت انداخت نگاهی نیما به

 حرفاتون؟ شد تموم سالمتی به-

 ...نکن شرو  شایان-

 چرا...میباره دروغ و تظاهر قیافش از...نمیاد خوشششم دختره این از من-
 میکنی؟ باور حرفاشو

 وستد رو کسی نیما پس...ریخت فرو دلم ته چیزی دختر یه اسم شنیدن با
 نیست؟؟؟ خوبی دختر اون میگفت شایان چرا ولی داشت

 میتونی مهسا...بگیری؟ مونی الل میشه...نخواسشتم رو نظرت من ششایان-
 ...بری

 ...دخترکیه؟؟ اون...کنه دک منو خواست می لعنتی

 ...کنی بدبخت خودتو نمیدم اجازه بهت من نیما-

 ...میکنم چیکار دارم میدونم من...کن بس شایان-

 می یونهد داشتم...برم اونجا از شدم مجبور سالن ترک بر مبنی نیما دستور با
 لبمق روی رو نشستمشدستم آشپزخانه صندلی روی و آوردم کم نفس...شدم

 مورد دردخترانق اون اگه...نیست زندگیت توی کسی که بگو نیما....گذاشتم
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 باز میزد؟یعنی حرف موردش در اینطوری شایان چرا پس نیماست حمایت
 چرا...نیما وای...بزنه؟ گولش میخواسششت که بود زندگیش توی دختری
 ...باش من نیمای مواظب خودت خدایا....کوتاهه؟ انقدر خوشم روزای

 نمی...بود آشوب دلم توی...کردم حبس اتاقم توی رو خودم شایان رفتن با
 جابه تتخ توی کمی...باشه داشته دوست رو کسی نیما کنم قبول تونسشتم

 خیلی...نداشششتم نیما از پیامی کردمشهیچ چک رو موبایلم...شششدم جا
 چیوپو کسی بی احساس...افتاد سرم زیر بالش روی اشکم...بودم ناراحت
 که وکسی دادم ازدست عزیزامو که موقعی مث...پیش سال1 مث...میکردم

 رو انیم اگه...گرفت قلبم...کرد خیانت بهم بود وخونم وپوست گوششت از
 روز هر که کسی...زندگیمه بهانه نیما آره...میمردم قطعا میدادم دست از هم

 گاهن ساعت به...میرفتم خواب به بخیرش شب با وششب میدیدمش صشبح
 ام گرسششنه...نکردم درسششت غذا منم...بود دعوت بیرون شششام نیما...کردم
 هک گذشت چقدر نمیدونم...قرارداره دختره اون با حتما نیما امششب...نبود

 :شنیدم اتاقم در پشت از رو نیما صدای

 نمیدی؟ جواب چرا...کجایی؟...مهسا-

 :کردم صاف رو ام گرفته صدای با و شدم بلند

 میخواید؟ چیزی...آقا بله-

 ...کن روباز در-
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 شبه ماسشاژدادم چششمامو کردمشکمی پاک رو صششورتم دسششتم کف با سشریع
 ببینه رو قرمزم چشششمای نیما خواسششتم نمی...کردم وبازش رفتم در سششمت

 ...انداختم پایین رو سرم همین برای

 ...آقا بله-

 کردی؟ روقفل در چرا-

 خواید؟ می چیزی...میکنم روقفل در همیشه من-

 اس؟ گرفته چرا صدات...ببینم بگیر باال رو سرت-

 فاصله در از کمی همین برای ببره پی قلبم حقیقت به چشمام توی از ترسیدم
 :رفتم وعقب گرفتم

 بفرمایید؟...خستگیه از...آقا نیست چیزی-

 ...بگیر باال رو سرت میگم بهت-

 دیدن اب...گرفتم باال رو سششرم تردید با...تونم نمی که فهمی نمی چرا لعنتی
 اششکت سوخته ای قهوه کتون رنگشششلوار کم ای قهوه ورنی های کفش

 خانوم یه دیدن برای که شششدم مطمئن رنگش خاکی وپیراهن ایی قهوه چرم
 کرده خوشتیپ اینقد کی برای...میکرد اذیتم تندش و خنک عطر بوی...میره

 :کرد نگاه رو صورتم تعجب با...شدم خیره سیاهش چشمای تو...بود؟

 کردی؟ گریه-

 ..آقا نه-

 کردی؟ گریه چرا...میاد بدم دروغگو آدمای از من...نگو دروغ-
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 راه ودنبال چرخوندم چشششمامو...بگم باید چی دونسششتم شششدمشنمی هول
 ...فراربودم

 دنبالش که دروغیه بهتراز سششکوتشت...بگی نمیخواد...نشداره اشششکشال-
 ...میگردی

 ...بود شده تنگ خانوادم برای دلم...آقا گرفته دلم-

 میکنی؟ گریه یادشون به هرشب-

 ارفشش بهم بیششتر نبودنششون امششب ولی فکرششونم به وششبم روز هر من-
 ...آورد

 چرا؟-

 :میکردم عوض رو بحث باید

 داشتین؟ کاری من با-

 :دادوگفت بیرون کالفه رو نفسش نیما

 خوردی؟ شام-

 کنم؟ درست غذا نمیرید؟برم بیرون مگه شما...آقا نیست ام گرسنه-

 ...بگم بهت چیزی خواستم می...گفتم همینطوری...نه...نه-

 آقا؟ چی-

 ...دعوتم بیرون امشب من...بگم؟ چطوری-

 ...گفتین بهم عیر...دونم می آقا بله-

 توی نهدیوو...بابکه تولد...موسششیقی گروه با دعوتم بیرون اینکه منظورم نه-
 ...گرفته جشن رستوران
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 نم برای داشششت...کردم نگاه چششماش تو تعجب با نیما حرفای شششنیدن با
 ندارهشیعنی قرارداره؟؟؟؟؟امکان بیرون کی با شششب که میشداد توضششیح

 چرا؟؟؟ آخه...غیرممکنه

 :کردم باز لبهامو زور به

 ...بگذره خوش...خو-

 نگاه خالیش بجای داشششتم هنوز...دورشششد اتاقم واز کرد گرد عقب نیما
 :شنیدم ها پله کنار راهرو انتهای صداشو که میکردم

 داغشو پیاز همیشه...نکن باور حرفاشو...نداره وبس چفت دهنش ششایان-
 ...نمیرم دخترایی چنین طرف دیگه یلدا از بعد...میکنه زیاد

 ا  رسششم حرفش این با...بود رفته نیما ولی کردم کج راهرو سششمت به رو سشرم
 جمالت بتونم تا کشید طول ای دقیقه چند..روبسشتم اتاقم در...ششدم خل

 دختری هیچ با یعنی....گفتشه؟؟؟ الکی شششایشان...کنم هضششم رو نیمشا
 ....داد؟؟؟ توضیح من برای چرا وسط نبود؟؟؟؟این

 عروسششکی خواب لباس اون با...کردم نگاه پامو تا سششر قدی ی آینه توی
 شده بامزه چقد رنگ قرمز بینی و وچششمای پریده رنگ شصشورت سشفیدم

 دارم؟؟؟؟ دوسش من فهمید نیما یعنی...بودم

 ...باشه فهمیده نداره امکان نه....سرم تو زدم محکم دستام دوتا با

 پریدم هوا توی ذوق با...رفت هزار روی قلبم ضششربان حرفاش یادآوری با
 رو وهندزفری رفتن فورم پی ام سشمت سشرعت به...کششیدم ای خفه وجیغ

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

117 

 داشششته انرژی تخلیه صشبح خود تا داششتم دوسششت...گذاششتم گوششم توی
 ...رقییدن به کردم شرو  همین برای...باشم

*** 

 دبلن سشختی به...ببندم ششو نکره صششدای تا بردم سششاعت سششمت رو دسشتم
 ندبل تخت روی واز کششیدم پیششونیم به دسششتی...میسشوخت گلوم...ششدم
 نه ولی دارم تب میدونستم...بود عرق خیس بدنم تمام نمیشد باورم...شدم

یی سشمت وبه برداششتم کوچیکیمو حوله...حد این تا  آب با...رفتم دستشو
 رمف لباس پوشیدن با...رفت وجودم از وتب خواب خورد بیورتم که سردی

 ارتعم اینکه با...زدم بیرون اتاق از میپوشششوند هم گلومو که گرمی پلیور و
 کردم جمع ام سینه توی دستامو...بود سردم هنوز ولی داشت گرمایی سیستم
 تاریک عمارت کل هوا بودن ابری بخشاطر...انشداختم پشایین رو وسششرم

 ای عطسششه پایین سششالن لوسششترهشای کردن روشششن بشا همزمشان...بود
 ات چند اولیه کمکهای جعبه توی از...بخوره سرما هم نیما نمیخواستم...زدم

 خیلی...گذاشششتم صششورتم جلوی هم رنگی سشفید ماسششک و خوردم قرص
 که ازچشمام اینو دارم تب دونستم می ولی بود سردم

 کردم درسشت هزاربدبختی با رو صشبحانه...سشوختشفهمیدم می بدجوری
 نشستم صندلی روی نیما ومنتظر

 دیر ایدنب داشتن ضبط استودیو امروز...نیومد پایین نیما ولی شد 8ساعت...
 نای که وای...رفتم اتاقش سمت وبه ششدم بلند جام از زحمت به...میرفت

 :زدم ودر ایستادم اتاقش در پشت...میگیرن آدمو جون ها پله
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 ...نیما آقا...دارین تمرین امروز...خوابید؟...نیما آقا-

 کردم باز رو اتاق در تردید با...نداد جواب ولی زدم در به ام دیگه بار چند
 :گفتم لب زیر...بود خالی ولی ریخته هم به تخت...بردم جلو رو وسرم

 نشدم؟ متوجه من و بیرون رفته یعنی...کجاست؟ پس-

 هنگا رو اتاق تمام...زدم خفیفی عطسششه...بردم جلو رو هیکلم تمام اینبار
 دایص که برم بیرون اتاق از انداختمشمیخواستم باال ای ششونه...کردمشنبود

یی توی از ای ناله  تیز گوشششامو و برگشششتم...کرد جلب توجهمو دسششتشششو
 ازب نیمه که دری سمت سرعت به...شنیدم باز رو ناله خفیف صدای..کردم

یی توی که نیما دیدن با...رفتم بود  بود تادهاف فرنگی توالت کنار دسششتشششو
یی کف تمام...نبود تنش پیراهن...کردم وحشششت  رنگی زرد مایع دسششتشششو

یی کف...بود نمونده نیما چهره به ورنگ شده ریخته  رشوس زدم زانو دستشو
 جون خودم که وجودی با...بود سششنگین خیلی... کردم بلند دسششتام با رو

 :زدم فریاد نداشتم

 ...کنم بلندت نمیتونم...شده؟ چت خدا رو تو نیما-

 ریهگ و میکشیدم جیغ زده وحشت جونش نیمه جسم و نیما وضعیت دیدن با
 رفتم سرش پشت سریع...نشوندمش و کردم بلندش قدرتم تمام با...میکردم

 :زدم داد...بود سرد سرد بدنش...نیفته دوباره تا

 ...شده؟ چت آخه...بگو چیزی یه داری دوست هرکی جون نیما-
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یی توی هقم هق صدای  توی وشمارش باید...افتادم سینا یاد...پیچید دستشو
 خوب خودمم حال...کنم ولش اینجا نمیتونسششتم...باشششه داشششته گوشششیش

 ...زدم قالب بهم اش سینه جلوی و کردم رد بغلش زیر دستمواز...نبود

 یا":میکردومیگفت وبلندم زمین میخوردم وقتی...افتادم بشابشام حرف یشاد
 میدونم...میکنم بلندت من...افتاد نیما لخت های شونه روی اشکم"...علی

 روی ور نیما و بردم دسششتام توی قدرتمو تمام علی یا گفتن با...میتونم که
 زمین روی دومون وهر بریدم رسششیدمش که تختش پای...کشششوندم زمین

 وروش کشششیدم رو تختش روی پتوی...بود سششرد هنوز نیما بدن...افتادیم
 ...برداشتم آباژور کنار از رو موبایلش سرعت به...انداختم

 ...داره رمز که این...لعنتی-

 :دادم تکون رو نیما

 کنم؟ چیکارش من...داره رمز موبایلت...بگو چیزی یه توروخدا نیما-

 نهسی روی رو سرم...شنیدم که بود جوابی تنها نیما سینه خس خس صشدای
 پایین خیلی قلبش ضربان...بکشه نفس تونست نمی درست...گذاشتم اش
 ...کردن گریه بلند کردم شرو  و گذاشتم پام روی رو سرش...بود

 چت...اومدی؟ دیروقت که بودی کجا دیشب...بلندشو مهسا جون...نیما-
 چیکار دونم نمی...انداخته؟ حال این به رو تو که خوردی چی...شششده؟

 ...کنم

 چشمامو...کرد حس بی وجودمو سردش بدن...فشردم قلبم روی رو سرش
 :زدم صداش فریاد با اومد یادم چیزی...ب*و*سیدم وپیشونیشو بستم
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 ....شششششششششششششایشششششششششششششان-

 بیرون شوک تو موبایلمواز...برگشتم اتاقم به و گذاشتم زمین روی رو نیما سر
 یلهوس تا چند خریدن برای تا شمارموگرفت پیش روز چند شایان...کششیدم

 ...کردم پیداش...شکرت خدایا...برم مادرش کمک به

 :داد بهم ای دوباره جون شایان آلود خواب صدای

 ...الو-

 داری رو سششینا شششماره اگه روخدا تو...دارم احتیاج کمکت به شششایان الو-
 ...کن عجله خدا تورو...عمارت بیاد بزن زنگ سریع

 مضطربی؟ انقدر چرا...شده؟ چی دختر وایستا...وایستا-

 :دادزدم

 وروت...نیست خوب حالش نیما...شایان نیست کردن جیم سین وقت االن-
 ...کن عجله عزیزت جون

 ..اومدم باشه-

 ...کن خبر رو سینا..شایان...سینا-

 ...میکنم خبرش االن نباش نگران...اوکی-

 روی البیح هنوز...برگشتم نیما اتاق به سشرعتم تمام با تماس ششدن قطع با
 مدک توی از ام دیگه پتوی تا چند...میکردم گرمش باید...بود افتاده زمین

 کنارش و گذاشششتم سششرش زیر هم رو بالشششش...انداختم وروش برداشششتم
 ته...کشیدم صورتش روی دستمو...بودن بسته نازش چششمای...نششسشتم
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 یژناکس زور به که رو بازش نیمه لبهای...میکرد اذیت دستمو زبرش ریشای
 :جوشید می وسرکه سیر مث کردمشدلم باز و میکرد دهانش وارد

 کشیدنتو درد تحمل من...میکنی داغونم داری...نیسشت خوب حالم نیما-
 باز چشماتو...میسشوزم وجودم آتیش تو دارم من ولی سشرده تو بدن...ندارم

 دیگه روز1 خانوادت...بشششم آب نگات مهربونی تو دیگه بار یه بذار کن
 ...بدم جوابشونو چی من...میان

 :زدم اش سینه روی دستم با

 نیمششا پیش تشو...بشایسششتشی حشرکشت از نشداری حشق...بشزن لشعشنشتشی-
 ...میکنم خواهش...نایست...امانتی

 شده بنفش لباش...اورد بدرد قلبمو سفیدش رنگ...کردم نگاه صشورتش تو
 ییک اشکم های حلقه...گرفتم قاب صورتشو دسشتام با و ششدم خم...بودن
 یدب*و*س منو وقتی...افتادم اش ب*و*سه یاد...میریخت صورتم توی یکی

 تو...ب*و*سیدم لباششو روی اروم و آوردم پایین سشرمو...ششدن قرمز لباش
 :وگفتم کردم نگاه اش بسته چشمای

 ...نیما کن باز چشماتو-

 شا چونه زیر تا رو وپتو رفتم عقب...خورد تکون کمی پلکش کردم حس
 ...کشیدم باال

 ونبازش...بدی تکون پلکاتو خوام نمی...نیما نبود من ب*و*سه جواب این-
 ...میمیرم دارم من...کن
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 ونا وجود با نیما بدن...بود گذشته ششایان با تماسشم آخرین از سشاعت ربع
 و پریششده رنشگ هنوز ولی ششششد گرم کمی انشداختم روش کشه پتوهشایی

 :شنیدم رو آقا علی صدای...بیحاله

 ...باشه اتاقش تو باید-

 با شششدم خیره اتاق در به...پیچید راهرو توی نفر چند تند قدمهای صششدای
 وجودم به دوباره امید آقا علی نگران چهره و شایان زده وحششت قیافه دیدن

 ...برگشت

 ...شم رد بذار شایان کنار برو-

 :وگفت اومد سرمون باالی عجله با شایانشسینا رفتن کنار با

 شده؟ چش-

یی تو...شنیدم نالشو صدای که بزنم صداش اومدم...دونم نمی-  اب دستشو
یی تمام چون خورده هم به حالش کنم فکر...بود افتاده سرد بدنی  پر دستشو

 ...رنگه زرد ماده از

 مه تو اخماش...گذاشت نیما لخت سینه روی رو پزششکیش گوششی سشینا
 روی و کرد باز رو دهنش...گرفت رو چپش دست و گردن زیر نبض...رفت

 آورد بیرون آمپول تا وچند سرم کیفش توی از سریع...کششید دسشت زبونش
 :وگفت

 ...تخت روی بذارینش کنید بلندش بیاین...آقا علی...شایان-

 تگذاش آنژوکت دستش رگ توی تختشسینا ی رو نیما خوابوندن محض به
 :وگفت کرد من به رو بعد زد بهش هم آمپول دوتا...کرد وصل رو وسرمش
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 ...کن درست واسش گرم سوپ یه-

 ..آقا چشم-

 به ات وایستادم شدم بلند سریع...شده چش نیما بپرسشم نبود حواسشم اصشال
 :کرد متوقفم شایان صدای که برم آشپزخونه

 شده؟ چش-شایان

 بودین؟ کجا دیشب -سینا

 رفتیم تولد مهمونی-شایان

 خوردین؟ چی شام-سینا

 بد حالش نیما فقط چرا خوردیم هممون ولی...ومخلفاتش دنده کباب-
 شد؟

 ازش بیاد هوش به بشذار...خورده هم ای دیگشه چیز شششایشد نمیشدونم-
 ...داشته حساسیت بهش حتما...میپرسیم

 ایحرف به نگرانی با هنوز که آقا علی کنار از میگن بهم چی ببینم نموندم
 خدایا...کشششیدم آسششودگی سششر از نفسششی...گذشششتم میداد گوش سششینا

 ...برگردوندی دوباره رو نیما که ممنون...شکرت

 اغد ظرف...بود گذشته ساعت یه...کردم درست سوپ واسش عشقم تمام با
 به مانی شدن خوب فکر ولی داشتم تب هنوز...گذاشتم سینی توی رو سوپ

 :شنیدم رو شایان صدای...کرد دور ذهنم از رو سرماخوردگی کل

 هر...شدن سفید پرکالغیم موهای...ببین بیا...کردی عمرمون نیف پسر-
 ...چندسالمه من مگه حاال میکنه فکر ندونه کی



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 ...موهاتو سفیدی ببینم کو...میگی؟ دروغ چرا-سینا

 تا بود کرده کج سینا سمت به رو سرش شایان...شدم وارد و زدم در به دوبار
 میخ نیما تخت روی نگاهم...زدم لبخندی...بده نشششون موهاشششو سششفیدی

 صششورتش به رنگ...بود من روی گرمش نگاه و مهربون چشششمای...شششد
 فرو بمقل توی چیزی یه...بود پوشونده رو تنش قرمزی ششرت تی و برگششته
 تخششت گوششششه رو سششوپ ظرف و انشداختم پشایین رو سششرم...ریخشت
 :رسید گوشم به سینا صدای...گذاشتم

 ناال نبودن خانوم این اگه ضمن در...بخوری چیزی یه باید که پاششو نیما-
 ...بودی پوسیده کفن هفت

 اب شایان...موندم نمی زنده میشد طوریش اگه..گفتم ای" نکنه خدا" زیرلب
 :داد جواب لودگی

 نه... ای صششبحونه نه...شششدیم زابراه صششبحی اول...بخوره کوفت ای-
 ...خوردم حرص فقط صبح از...غذایی

 :گرفت رو اتاق فضای نیما گرفته و خشدار صدای

 وظیفت...میگه چرت میزنه هم وقتی نمیزنه نمیزنه حرف...دهنتو ببنشد-
 ...بود

 :وگفت خندید بلندی صدای با سینا

 ...کن کوفت غذا خودت خونه برو پاشو یعنی این...جان شایان خوردی-

 :گفت و شد بلند ناراحتی لحن با شایان
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 دفعه...باشه...نداشتم خبر خودم بودم داده پرورش آسشتینم تو مار...بفرما-
 و گرم رختخواب از میشی سقط داری گفت و زد زنگ خانوم مهسا که دیگه
 ...دانی خود حاال...نمیشم جدا نرمم

 پیش یچ نمیدونستم نبود شایان اگه...ببینم ناراحت رو نیما ناجی نیومد دلم
 :گفتم و رفتم سمتش به...اومد می

 ...بیارم براتون میرم...اس آماده صبحانه...بشینید شایان اقا-

 حرفم مانی داشتم دوست...کردم نگاه نیما چشمای توی التماس با و برگشتم
 جالتخ...میکرد نگاه من به فقط...نشد حرفم متوجه اصال ولی کنه تایید رو

 اتاق سنگین جو سینا خشک سرفه صدای...انداختم پایین رو سرم و کشیدم
 ...شکوند رو

 نیما اتاق تو رو صبحونه میشه اگه پس...خانوم مهسا دردنکنه دستت-سشینا
 توگوارش مسیر معدت اسید...بخور داغه تا سوپتو هم تو جان نیما...بیارید
 به حواسششت ضششمن در...کنی اسششتحراحت باید روزی چند...کرده داغون
 ..داری حساسیت زیتون به میدونی که تو... باشه میخوری که غذایی

 ...زدن زیتون روغن کباب به نمیدونستم... هست حواسم...باشه-

 ایانششش... برم آشششپزخونه به صششبحونه کردن اماده برای تا رفتم بیرون اتاق از
 رایب غذایی سفارش کلی با ظهر از وقبل موندن هم دیگه ساعت یک وسینا

 ...کردن ترک رو عمارت نیما

 تب هنوز...برم باال ها پله از بود سششختم...بردم نیما اتاق به رو ناهار ظرف
 اخلد و کردم باز ضربه چند با رو اتاق در...بودم بهتر صشبح از ولی داششتم
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 ویر رو غذا نشستشظرف و کشید باال خودشو تخت توی کمی نیما...رفتم
 :وگفتم گذاشتم تختش

 ندارید؟ احتیاج چیزی به آقا-

 ...ممنون نه-

 :زد صدام که برم بیرون اتاق از میخواستم

 ...مهسا-

 :گفتمو برگشتم...لرزید تنم تموم که زد صدا اسممو جوری یه...ایستاد قلبم

 ...آقا بله-

 شدی اتاقم وارد که ششنیدم صشداتو...ممنونم دادی نجات جونمو اینکه از-
 نمزبو روی کلمات...نبود خودم دسششت یعنی...بدم جوابتو نتونسششتم ولی

 !!!ههشت چهارتا گوشیمم رمز راستی...میکنم تشکر ازت بازم...نمیچرخید

 فمتوق برام زمان...کردم نگاه میخندید که ششیطونش چششمای به تعجب با
 من خدای...شششنیده حرفامو تموم یعنی...دادم قورت رو دهنم اب...شششد

 عششجششب...چششیششکششارکششنششم؟ حششاال...ب*و*سشششیششدمششش...مششن...مششن...
 خودش با و گذاشت پاش روی رو غذا سینی نیما...زدم گشششششششششششششندی

 :گفت

 ...باشی پیشم حتما بخورم زیتون دوباره خواستم اگه باشه حواسم-

 یداپ تقلیل نیف به نیما حرف این با کوتاهم قد...شد آب وعلنا   رسما   مهسا
 دنمب اعضای بقیه به لرزشش تا کردم قالب هم توی رو لرزونم دستای...کرد
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 اب نیما ولی میکردم ترک رو اتاق باید...نبودم موفق گرچه نکنه سششرایشت
 :نخورم تکون جام از شد باعث سوالش

 خوردی؟ سرما بازم-

 :گفتم زبون لکنت با

 ...آقا...له..ل...ب-

 دیب انجام کاری دیگه نمیخواد االنم...میگفتی بهش بود اینجا که سششینا-
 خوردی؟ قرص...کنی استراحت بری میتونی

 ...ردم..خو...ه..بل-

 گرفتی؟ گاز رو زبونت-

 ...نه-

 میزنی؟ حرفاتو تیکه تیکه چرا پس-

 از دمز بهش که ای ب*و*سه یاداوری با...باشم اتاق تو دیگه نداشتم دوست
 ...کرد عرق بدنم تموم خجالت

 برم؟...میتونم-

 نمیخوام...بودن داغ خیلی تنت و دستا...بخور مسشکن یه درضشمن...بله-
 ...بشه بد حالت پیش دفعه مث دوباره

 ای...کردم چیکار من بیفته یادش باید هی...مادرت جون نده ادامه نیمشا
 پایین سششری با...میداد قورت درجا منو و میشششد باز پام زیر زمین کاش

 به..دمکر مشت دستامو اتاقم نزدیک تا...زدم بیرون اتاق از و گفتم" چشمی"
 خفه جیغ به کردم وشششرو  گرفتم دهنمو جلوی اتشاقم بشه ورود محض
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 خترهد آخه...احساساتم تخلیه راه تنها...نکش کی بکش کی حاال...کشیدن
 بار چند و کردم مشت دستمو...درآوردی کجا از رو ب*و*سشت اون احمق

 :زدم سرم توی

 اکخ با باید رو دهنت...کنم یکیت دیوار با بزنم...دختر حقته...آخخخخ-
 ...پرکرد

 بخیر امروزو خدایا...زدم بهش بار چند پیشششونیمو و ایسششتادم دیوار کنار
 ور صششبح اتفاقای فقط خب...نه وای...بگیره فراموشششی نیما اصششال...کن

 ...کنه فراموش

 حال و گرفت تماس باهام بار یه شششایان...نرفتم بیرون اتاقم از بعدازظهر تا
 ودب ممکن ولی بیام بیرون اتاق از میکشیدم خجالت هنوز...پرسشید رو نیما
 میک...کردم نگاه سششرتاپامو و ایسششتادم آینه جلوی...باشششه داشششته کارم نیما

 اتاقدر...رفتم نیما اتاق سمت به و رفتم بیرون اتاق از و کردم موهامومرتب
 :شدم منتظر و زدم در...بود باز نیمه

 ...تو بیا-

 :شدم اتاقش وارد و پایین انداختم رو سرم

 خوبه؟ حالتون...سالم-

 بشل روی لبخندی با...بگیرم باال رو سرم شد باعث نیما ریز خنده صشدای
 :وگفتم رفتم جلو سریع پنجره کنار دیدنش با...میکرد نگاه بهم

 لطفا...دکنی استراحت باید...سرده بیرون هوای...رفتید؟ پنجره کنار چرا آقا-
 ...تختتون به برگردید
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 :گذاشت پاش روی رو دستش توی کاغذهای و نشست پنجره لبه نیما

 ... شدم خسته تخت توی...نباش نگران...خوبه حالم-

 ...بخورید تکون جاتون از نباید شما گفتن سینا آقا اما-

 دست اب رو اش شیشه روی بخار و برگردوند پنجره سمت به رو صورتش نیما
 :کرد پاک

 تتخ تو نیومد دلم...میاد برف که روزایی مخیوصا...زمستونم عاشق من-
 ...باشم

 ایینپ پنجره ازکنار آروم آروم برف ریز های دونه...رفتم پنجره سمت به کمی
 خوب حالش که خوشششحالم چقدر...کردم نگشاه نیمشا بشه...اومشدن می

 شایان هک جورابایی...مشکی گرم شلوار با بود تنش رنگی آبی گرمکن...شده
 دوسششت...بود نیاورده در هم نخوره سششرما تا کرده پاش توی زور به دیوونه
 سفید برفای ریختن به دومون وهر کنم بغلش پشت از و نزدیکش برم داشتم

 :آورد بیرون افکارم از منو نیما صدای...کنیم نگاه

 میاری؟ گیتارموبرام-

 رشب...کردم پیدا عسلی میز کنار گیتارشو و چرخوندم اتاق اطراف رو سشرم
 :دادم دستش به و داشتم

 ...تخت روی بشین-

 آقا؟ چی برای-

 لطفا...کنم تشششکر ازت خوام می کردی حقم در که بزرگی لطف بخاطر-
 ...بشین
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 وخواسششتنی آروم صششداش لحن چقدر...کنه؟؟ تششکر ازم میخواسشت نیما
 متونست می هم اگه یعنی کنم کاری درخواستش خالف نمیتونسشتم...ششده

 که اییزیب لبخند با...کردم نگاش و نشستم تخت روی...کردم نمی کارو این
 مآرو...زدن به کرد شرو  و گذاشت پاش روی رو گیتار نششست لباش روی

 دنشششنی بودشبا قشششنگ خیلی آهنگش...میداد تکون تارها روی انگششتاشششو
 :بستم چشمامو بود شده یکی گیتارش ساز با که صداش

 دارم کم نفساتو وقته خیلی

 میشه کی تو مثه آخه من واسه

 مهربون و توپاک مثل کی آخه

 میشه ها فرشته مثل من واسه

 برام که عجیبی احساس یه تو

 نجابتی و سادگی معنی

 برام تو قشنگی احساس یه تو

 شرافتی با عشق یه برام تو

 کما تو بمونم نذار

 بده نفس من قلب به

 چشات فقط زندگیمو

 بده پس میتونه من به

 شب های سایه تو نذار

 بشم تموم تو بدون
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 بگیر دستامو تو بیا

 میشم بخوایشهمون هرچی

 واسم دنیا صداهای تمام از صداش...کردم باز چشمامو آهنگ شدن قطع با
 ماموچش دستم با...میکرد تار دیدمو چشمام توی اشک رد...تربود شنیدنی

 دوست خیلی رو آهنگ این من نمیشدش باورم...کردم پاکششون و فششاردادم
 بدم وشگ تنهایی تو تا میذاشششتم نبود عمارت توی نیما که وقتایی و داشششتم

 ایدب چی دونستم نمی...کردم تر لبمو زبونم با...فهمیده؟؟ کجا از اون ولی
 :شکوند رو اتاق سکوت بازم نیما صدای...بگم

 رو ترانه این صششدای و عمارت برگشششتم کاری واسششه پیش روز چنشد-
 ترانه این فهمیدم که بود اونجا...دادی گوشش بار1 حداقل کنم فکر...شنیدم

 ...باشم کرده ازت خوبی تشکر امیدوارم...داری دوست رو

 :گفتم قلبم صمیم از

 ...یادم ترانه این به بیشتر شما صدای بنظرم...نمیشد این از بهتر...ممنون-

 :وگفت داد سر بلندی خنده نیما

 ...میشه کساد کارش خوانندهه بیچاره...حد؟؟؟؟ این تا-

 تونسششتم می کاش ای...رفت ضشعف هاش خنده واسشه دلم...خندیدم منم
 لبهای به هم نیما...بب*و*سششمش سششیر دل یه بعد و بکشششم محکم لپاشششو

 :وگفت شد خیره خندونم

 تموم اسششتراحت وقت دیگه ولی...کنم خوشششحالت تونسششتم که خوبه-
 داریم؟؟ چی عیرونه...شده
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 :وگفتم رفتم اتاق در سمت وبه شدم بلند

 ...اتاقتون توی میارم-

 ...میخورم پایین...نه-

 :کردم نگاش نگرانی با و برگشتم

 ...سینا آقا-

 نیمای همون شششد و کرد هم تو اخماشششو دوباره...بدم ادامه نشذاشششت
 :گفت دستوری لحن با...بداخالق

 ...میخورم پایین-

 دومش بار این که داده گوش من حرف به کی...بگم؟ بهش میتونسششتم چی
 ...زدم بیرون اتاق از" آقا چشم" گفتن با...باشه

 منم...شد مجله خوندن مشغول و رفت سالن به عیرونه خوردن از بعد نیما
 یشششترب البته...کنم تمیز رو خان امیربهادر قاب کمی تا برداشششتم دسششتمالی

 ...گرفتم رو خطیر تیمیم این باشم نیما پیش اینکه برای

 هغر چشم...بود شده خیره جلو به وسردش سیاه چشمای اون با امیربهادرهم
 برق یتمیز از قاب شیشه بیچاره...شدم تمیزکردنش مشغول و رفتم بهش ای

 تلفن زنگ صدای...بودم بسشته دخیل عکس قاب به همچنان من ولی میزد
 گوشی و دش بلند سریع نیما که دارم برش برم میخواستم...پیچید سالن توی

 :داد جواب رو

 ...بفرمایید...سالم...الو-
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 بهم ابروهاشو بدجوری چون نمیاد خوشش خط پشت آدم از کردم احساس
 :شد صحبت ومشغول کرد من به پشت...زده گره

 ...کنیم تمومش نبود قرار مگه نگار-

 :شد حبس سینه تو نفسم...نگشششششششششششششششار؟؟؟

 بششه دیگشه نمیخوام...هرگز...کن بس...بودم نشداده بهشت قولی هیچ من-
 ...تو با کرده غلط داده بهت رو اینجا شماره هرکی...بزنی زنگ عمارت

 :میرفت باال کم کم صداش

 مهم واسششم اگه آخه د...نه گفتم بهت...نیار باال رو سششگم روی اون نگار-
 نیمع چه دوسششتی نمیدونی تو گفتم بهت قبال...نمیکردم ولت که بودی
 غلط برداشششتت...دوسششتی نشششد که خندیدم صششورتت تو دوبار...میده
 ...بکن بکنی میخوای که غلطی هر...میکنی اذیتم داری نگار...بوده

 نیما...خوردم عکس قاب به و رفتم عقب قدم یه تلفن روی گوشی برخورد با
 شده ترسناک اونقدر صورتش...انداخت نگاهی بهم عیبانیت با و برگشت

 ویر دوباره و کشید موهاش تو دستی کالفه...اومد بند زبونم وحشت از که
 :وگفت نشست مبل

 قیچی پراشو خودم...کن سرش به دست جوری یه زد زنگ اگه دختره این-
 ...وظیفت میشه میکنی لطف یکی به تا...شده روزگاری عجب...میکنم

 هب و کردم جا جابه رو دستم توی دسشتمال...داد بیرون ششدت با رو نفسشش
 کج هک بهادر امیر عکس قاب از ام تکیه برداشتن با همزمان...برگششتم کارم

 رو گرن ای قهوه پاکت و شدم خم...افتاد پایین پششتش از پاکتی بود ششده
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 و مهر خونه سند مث...بود مهم مدارک و اسناد های بسته شبیه...برداششتم
 :وگفتم رفتم نیما سمت به...شده موم

 ...نیما آقا-

 :داد جوابمو که بود پایین سرش

 ...بله-

 :دادم وتکون بردم صورتش جلوی رو پاکت

 ...افتاد پدربزرگتون عکس قاب پشت از بسته این-

 لوج دسشتشو...انداخت نگاهی بسشته به تردید با و کرد بلند رو سشرش نیما
 اونم پس...کردم تعجشب منم نیمشا سششردرگمی بشا...گشرفتش ازم و اورد

 لفنت صششدای ولی کنه بازش تا بودم منتظر...چیه؟ بسششته این نمیدونسششت
 :دادم وجواب رفتم تلفن سمت به...کرد متوقف رو نیما دست

 ...الو-

 ...نیما ماشین نمایشگاه مدیر...بود فیروز

 ...نمیده جواب همراهشو...هست؟ نیما...خانوم سالم-

 ...میکنم صداشون االن...سالم-

 میز روی رو هبست نیما...فیروزه آقا وگفتم گرفتم نیما سمت به رو تلفن گوشی
 :گرفت دستم از رو وتلفن گذاشت

 مرتیکه کرده غلط...فرسششتادم خودم آره...خب...شششده؟ چی...فیروز الو-
یس چکشو...چلغوز  ..باشه...بیام خودم تا ننو
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 روزفی ای...رفت کش میز روی از رو بسته و گذاششت رو تلفن عجله با نیما
یر به...بوده؟ چی پاکت توی بفهمم کجا از حاال...بترکی  هادرب امیر تیششو
 زخونهآشپ وبه کردم پوفی...نمیکرد حرکتی هیچ امروز اونم نه ولی شدم خیره
 ...کنم درست شام تا رفتم

 توش چی بپرسم میتونستم من نه ولی بود گذشته بسته شدن پیدا از روز چند
 نای تو اتاقش چراغ که شدم متوجه ولی...میزد حرف درموردش نیما ونه بوده
 بیدار شششب موقع این تا نداشششت سششابقه...روشششنه وقت دیر تا روز چند

 از شب نیف گاهی و بودم ترسشیده نیما ششدن مسشموم از بعد منم...بمونه
 ...خوبه حالش بشم مطمئن تا میرفتم دراتاقش پشت و میشدم پا خواب

 اهفرودگ به زود صبح باید نیما...اومدن می ایران به سشلحششور خانواده فردا
 ایدش گفتم خودم پیش...بود روششن پیش ششبای مثه اتاقش چراغ...میرفت

یسششه جدید آهنگ داره  نمی سششازی هیچ صششدای اتاقش توی از ولی...مینو
 پاپیش دیگه...میده انجام کشاری یشه زیرزیرکی داره نیمشائشه این...اومشد
 یخیالب...مربوطه خودشون به بوده شخیی مسئله یه بسته توی اگه...نشدم
 انوادهخ با زودتر داشتم دوست...داشتم کار کلی فردا...رفتم اتاقم وبه شدم
 بودم دهشنی تلفن پشت از رو پریسا صدای چندباری گرچه...بشم آشنا نیما
 وابخ وبه چششماموبستم...دیدن مانند بود کی ششنیدن گفتن قدیم از ولی

 ...رفتم فرو پرانتظاری شیرین

*** 
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 بعضی برام که مدتی.میگذششت ششدم خونه این وارد من که روزی از ماه8
 خواب از زود صبح... بود بخش لذت و شیرین اوقات گاهی و سشخت وقتا

 ونچ بیدارکردم هم رو نیما...باشه آماده چیز همه صبحانه برای تا بیدارشدم
 ...میرفت خانوادش دنبال باید

 برای فرودگاه میرن دارن اونام وگفت زد زنگ بهم صششبحانه بعد سششتایشششم
 یه و تداش وشوق ذوق کلی ولی بود امتحاناتش فرجه تو بیچاره... استقبال

 و صششبر که گفت عموش خانواده از اونقد...میزد حرف تلفن پشششت ریز
.. .بشینه فرودگاه تو زودتر هواپیماشون خدامیکردم وخدا ششد تموم تحملم
یض برای و کردم آماده رو پذیرایی وسششایل...دادم انجام کارامو  هب لباس تعو

یی تونیک.رفتم اتاقم  مثل پوشیدمشموهامو مشکی جین شلوار با رنگی لیمو
 تنم مه نفتیمو آبی پلیور همین برای بود سرد هوا...بستم اسشبی دم همیششه

 الماس مثه عمارت کل وسششتاره خانوم فاطمه کمک خداروشششکربه...کردم
 گذروندن واسه... بودن نیومده اونا هنوز و صبحه01 سشاعت...میدرخششید

 مگرفت رو سی ام پی...نداششت خاصشی برنامه...نششسشتم وی تی پای وقتم
 ...شدم دادن گوش ترانه ومشغول

 با.. .بودن هم شبیه خیلی..افتادم نیما مشکی چششمای یاد خواننده دیدن با
 ...همیشگیش جذبه و اخم همون

 سمت هب استقبال برای عجله با اومد می حیا  توی که بوق صدای شنیدن با
 بهم صششبح نیما...بود خوب لباسششام...کردم وبازش رفتم ورودی بزرگ در

 ...رفتم قربونش دلم تو کلی...بپوشم رو فرمم نمیخواد گفت
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 یادهپ نیما اول...کرد پارک نیما پورشه پشت عمورضشا بلند ششاسشی ماششین
 ودب کرده پاک برف از آقا علی رو وردی جاده ولی بود برف از پر حیا ...شد

 یکدسششت موهای که ای چهارشششونه و بلند قد مرد...نیاد پیش مشششکلی تا
 دلم توی...شششد پیاده ماشششین از داشششت وشششیک آراسششته وظاهری سشفیدی

 زهرا خاله.....".رفته باباش به قدبلندش توروخدا نگاه...نیماست بابای"گفتم
 ایسششتاده مسششنی خانوم کنارسششتایش...شششدن پیاده وسششتایشششم وعمورضششا

 خیلی بودشمعلومه هیکل وخوش خوشششتیپ خیلی سششنش برخالف...بود
 رو حرفم هنوز"...کجاست؟ خواهرش پس..مادرشه اینم..."میرسه بخودش

 یادهپ ماشین از داششت قدبلندی نسشبتا که جوونی دختر که بودم نکرده تموم
 خوش خانوادگی...نداشششت مادرش از کمی دسششت پریسششاهم...شششد

 ...نباشن خودراضی واز مغرور نیما مثه امیدوارم...لب*ا*س*ن

 رسیدن...سالم:گفتم کنم مخفی میکردم سعی که استرسی با و رفتم جلوتر
 ...بخیر

 دادن سششالممو جواب وقتی...کردن نگام و برگشششتن سششمتم به نفر هفت هر
 با که ششدم خیره سشبزش ایسشتادشتوچششمای روم اومدشروبه جلوتر مادرش

 :گفت خنده

 عزیزم؟ درسته مهساباشیش باید تو-

یلم خوب اولی روز چشه...من برم گفتنشت عزیزم این قربون یشعشنی  تحو
 اخالق ینمبب باید نرفته مادرش به نیماخان که میگیریم نتیجه پس...گرفت
 ...چطوریه پدرش
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 :گفتم و زدم لبخندی

 ...اومدید خوش هستم؛خیلی مهسا من...بله-

یی و ظریف چقدر ممنونمشتو-  ...دخترم کوچولو

 هتوج آدما قد به خیلی انگار اینا کال.انداخت رو تیکه که اینم...آی آی آی
 و دز لبخندی مادرش حرف مقابل در که انداختم نردبون به نگاهی...میکنن
 :گفتم مادرش به رو...گرفت حرصم...انداخت پایین رو سرش

 من مهمین قدبلندینشواسه خانوادگی شما ماششاالله...بگم باید خانوم البته-
 میام نظر به میزه ریزه شما برابر در

 :گفت و خندید پدرنیما

 ...م خسته خیلی که داخل بریم بده اجازه خانوم حاال...دخترم توء با حق-

 :گفت آروم گذشت کنارم از نیما وقتی

 ...کن آماده رو پذیرایی وسایل ریزه خاله-

 کردی؟؟؟فقط اضششافه هم رو خانوادش بود کم خودش...خدا برم قربونت
 ...زبونشون روی میفتم دیگه که نکنه صدام ریزه خاله اینا جلوی کاشکی

 جا رو حالشششون حسششابی داغ قهوه یه بودم مطمئن سششرد هوای این تو
 که کنم ترک جمعشششونو خواسششتم قهوه فنجونهای تعارف از بعد...میآورد

 :گفت مادرش

 بهم اپریس...بشم آشنا باهات بیشتر میخوام...همینجا دخترم؟بششین کجا-
 ...وونهج دختر یه که نگفت ولی کرده عوض باز خدمتکارشو نیما بود گفته

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

159 

 یعنی بود دوپهلو حرفش...انداختم پایین سرمو و نشستم مبل روی ترس با
 نداره امکان... نه...شششایدم...میشششدم خدمتکار نباید جوونیم دختر چون
 گوشششیش با رو خودش...انداختم نگاهی نیما به...باشششه کرده فکری چنین

 خرد سششرت تو رو گوشششی وگرنه نیما بگو چیزی یه...بود کرده مشششغول
 انهمظلوم سششتایش صششورت به نمیشششه گرم آبی نیما از دیدم وقتی....میکنم

 شششنیدن با....میکردن نگاه بهم دو هر مادرش و پدر... انداختم نگشاهی
 :اومدم خودم به صداش

 عزیزم؟ سالته چند-

 خانوم سال دو و بیست-

 ...میزنی سال و سن کم خیلی جدی؟اما-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...جوونترید منم از کردم فکر دیدم شماروکه...موندم خوب البد-

 :وگفت کرد همسرش به رو نیما پدر... خندیدن همه حرفم این با

 هب پا زنا شششما تا کو اوووه...جوونید هنوز شششما گفتم دیدی...خانوم بفرما-
 ...بذارین سن

 هم نیما حتی...شششد بلند مردا بلند های خنده و خانوما اعتراض صششدای
 ...میخندید

 :گفت دوباره پدرش

 داره تپسر خانومی...هاست لحظه شکار...بگیر عکس یه نیما از بپر پریسا
 هاااا گذشته زمان خیلی...بخیر یادش...میخنده
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 :شد بلند نیما صدای

 بشششششششششششششابشششششششششششاااااا-

 نشششسششت مبل روی من کنار داشششت مادرش همرنگ چشششمایی که پریسششا
 :وگفت

 تانگش...بخنده؟ بشر این دیدی چندبار تاحاال بگو راسشتشو خدایششش-
 نه؟ شمارن

 فضششای...شششد همه خنده باعث دوباره" هاااا میزنمت پریسششا" گفتن با نیما
 هب منو اصال...بودم خانوادشون از جزیی انگار...داشتم دوست رو شادشون

 رموآما فهمیدم زد بهم ستایش که چشمکی با...نمیدیدن خدمتکار یه چشم
 و ندارم رو کسی من بدونن نبود مهم...گذاشته سلحشور خانواده دست کف
 اعضششای از یکی ومثه میذاشششتن احترام بهم همینکه...میکنم زندگی تنها

 ...داشت ارزش دنیا یه برام میکردن رفتار باهام خانوادشون

 :گفت و انداخت بهم مهربونی نگاه پریسا

 لفنت پشت باری میدونیشچند که منو اسم.باشیم سال و همسن میکنم فکر-
 .اشیمب هم برای خوبی دوستای مدت تواین بتونیم امیدوارم...شنیدم صداتو

 ...باشم داشته شما مثه ماهی دوست واسم بزرگیه افتخار-

 :وگفت کرد اخمی

 دناکر شما شما و آقا و خانوم القاب این از من...پریسا بگو من چیه؟به شما-
 گفته االن از...شششیطونترم سششتشایش از من..بشاش ریلکس...میشاد بشدم
 ستایش؟ نه مگه...دار تفنگ سه میشیم...باشم
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 :وگفت گرفت بازوم از نشگونی ستایش

 ...میخوره بهمون بیشتر پوک کله سه-

 نیما به نگشاهم...خنشدیشدیم و زدیم سششرش توی زمشان هم پریسششا منو
 کسی...خشکید لبام روی لبخندم...بود شده زوم من روی چشماش...افتاد

 برات اتفاقی چه...بودن سردرگم سیاهش چشمای...نیست ما به حواسشش
 وجهمت کسی خواستم نمی...میسشوزونه دلمو نگاهت اینطور که پسشر افتاده

 زدن حرف ومشششغول گرفتم سششتایش طرف به رو سششرم...بشششه نگاهمون
 شدن متوجه کسی خوشبختانه ولی بود نیما پیش حواسم همه گرچه...شدیم

 چندو من به لحظه یه پریسششا چون نشششد متوجه کسششی میکردم فکر من البته
 سششوالش واسششه جواب یه دنبال انگار...انداخت می نگاهی نیما به دقیقه

 ...نبودیم دادنش پاسخ به حاضر نیما ونه من نه که سوالی...میگرده

یض برای همگی وقتی  ایشسششت کمک به منم رفتن اتاقاشششون به لباس تعو
 درست الزانیا و پر شکم قیمهشمرغ خورشت...چیدم رو ناهار میز زهرا وخاله

 هردری از بودم نشسته منم نیما مادر اصرار به که ناهار میز سشر...بودم کرده
 از و بودن خوشششحال همه...تفریحاتشششون تا گرفته کار از...میزدن حرف

 خانوادم یاد منو هشاشششون خنشده صششدای...میبردن لشذت بودن کنشارهم
 خدا میگفت که سششفره پای مامان وغرغرکردن بابا های شششوخی..انداخت

 دلم مامانم مهربون چهره...بزنه حرف سفره سر پر دهن با آدم میگیره قهرش
 از هیچوقت خنده بودن اونا تا...داشتیم هم با خوشی روزای... آورد بدرد رو
 نابود زندگیم دادم دسششت از رو هردو اینکه از بعد اما بود نشششده دور من
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 تشکر خدا از چطور باید نمیدونسشتم...خانواده این درکنار حاال اما...ششد
 ور خندیدن االن شششاید نمیدیدم رو سششتایش خانواده پارک اون تو اگه...کنم
 ..میبردم یاد از هم

 و بحث بشه شششرو  و شششدن جمع سششالن توی همگی نشاهشارم از بعشد
 فنجونی کیک همراه رو قهوه... شد مردونه زنونه جمع درواقع...گفتگوکردن

 و سششتایش بین قبلیم سششرجای و کردم تعارف بینشششون نیما عالقه مورد های
 :وگفت بهم روکرد نیما مادر خانوم مارال...نشستم پریسا

 بیرون از غذا نیما کردم فکر اول...مهسششاجون نداشششت حرف آشششپزیت-
 دردنکنه دستت...کردی درست خودت گفت ستایش ولی داده سفارش

 ...وظایفمه از این خانوم بله...جونتون نوش-

 آره؟ بوده داریت خونه فکر به خیلی مادرت حتما-مارال

 گلوم تو بغض...زدن چنشگ قلبم بشه انشگشار مشادرم دوبشاره یشادآوری بشا
 :دادم جواب آروم و گرفتم پایین سرمو.نشست

 ...بود مهم واسش خیلی...بله-

 بپرسم؟ خیوصی سوال یه میتونم...دخترم مشخیه-مارال

 ...بفرمایید...خانوم بله-

 ینا تو باید تو که دارن مشکلی مادرت و پدر...اما کنم ناراحتت م خوا نمی-
 کنی؟ کار خوندن درس بجای سن

 رو چیز همه سششتایش پس...انداخت می خط قلبم رو خنجر مثه جمالتش
 شونغیرت بی پسر مشکلشونم...داشتن مششکل آره...بود نگفته بهششون هم

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

161 

 و دنبو اگه که کوتاهه دنیا این از دستشون و مردن که اینه مششکلششون...بود
 که رو اشششکی...میکشششتن رو خودشششون صششدبار میدیدن وضششع این تو منو

 مه روی لبامو.گرفتم انگشششتم سششر با داشششت اومدن پایین قیششد لجوجانه
 :گفتم و فشردم

 االن من که بودن اگه...اگه.شدن فوت...که هست سالی شش مادرم و پدر-
 ...خانوم نبودم اینجا

 ودمخ روی نیما سششنگین نگاه همه از بیشششتر...فهمیدم نگاهشششونو سشنگینی
 ما حرفای به داشت اونم...بود بهش حواسشم زیرچششمی...کردم احسشاس

 بشا و ششششدم بلنشد...ببینشه مو گریشه کسششی نمیخواسششتم... میشداد گوش
 ویت سرمو.انداختم تخت روی خودمو.رفتم اتاقم طرف به"ببخششید"گفتن
 دسششتای آوردن یاد به با...نشششه بلند هقم هق صششدای تا بردم فرو بالش

 ینهمچ از آخه...شد بیشتر م گریه میکشیدش سرم روی که پدرم مهربونیهای
 ...باید پدری

 گذشته همیشه دسشتم روی زخم اون جای.میداد عذابم هم یادآوریش حتی
 .نمیره یادم از تلخیش هیچوقت که ای گذشته.میاورد یادم به مو

 بلند تخت روی از.دیدم رو پریسا و کردم سربلند.نشست م شونه روی دستی
 و ردمک پاک اشکامو...بود درایستاده چارچوب توی ستایشم.نشستم و شدم

 :گفتم ای گرفته صدای با

 ...نشدم اومدنتون متوجه...میخوام معذرت-

 :گفت و فشرد دستش توی دستمو پریسا
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 یه ستایش...نداشت کردنتو ناراحت قید...خواست معذرت ازت مامان-
 نشمشیشدونسشششتشیشم واقشعشا ولشی بشود گشفشتشه بشهشمشون تشو از چشیشزایشی

 تاالناس...نازکه دلش مارالم مامان...بسه گریه دیگه...خدابیامرزتشون...که
 اکید ردستو پاشوکه...صشورتت به بزن آب یه پاششو...گریه زیر بزنه اونم که

 ...نیماست

 :گفتم و دادم تکون سری

 ...چشم-

 یموقع تا ولی میکردی برخورد چطور نیما با نمیدونم...دختر؟ چیه چشم-
 دیدمت که اولی لحظه...خودم کوچیکه خواهر میشششی تو اینجاییم ما که

 ...نشست دلم به مهرت

 ...همینطور منم-

 ...بشور صورتتو پاشو-

 درآوردیم زیبا مسخره پریسا و ستایش با اونقد...نرفتیم پایین دیگه عیر تا
 قهطب به استراحت برای که خانومم مارال....برد خوابمون کی نفهمیدیم که

 عذرخواهی ازم خودش طرف از وبشازم زد سششر بهمون بود اومشده بشاال
 ...خیلی از بیشتر خیلی...داشتم دوسشون خیلی...کرد

 با ردیدا تجدید برای وقرارهایی قول از وبعد نموندن شب وخانوادش ستایش
 عمارت توی کوچکی جشششن هفته آخر قراربود...شششدن جدا ازهم همدیگه

 هم اب رو کریسمس شب میخواسشتن ولی نبود ما رسشم گرچه...بششه گرفته
 ...بگذرونن
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 رهدونف تخت روی هردومون...بخوابم اتاقش توی کرد مجبورم پریسا ششب
 :وگفت شد خیره اتاق سقف به پریسا...کشیدیم دراز رنگش زرشکی

 خواهر یه دلم...بخوابم اتاق توی تنهایی نداشششتم دوسششت هیچوقشت-
 داشششتشه راز کلی...بزنیم حرف بشاهم بشششینیم شششبهشا کشه میخواسششت

 یمان نمیگم...باشیم خوشحال هم کنار در بودن از و کنیم شیطنت...باششیم
 ارو دیوونه من و بوده کنارم شششرایطی هر توی اتفاقا...نیسششت خوبی برادر

 فرق باشششی داشششته بزرگتر یا خواهرکوچیکتر یه خب ولی دارم دوسششش
 بگی؟ بهم خانوادت از داری دوست...میکنه

 :فتوگ برگردوند رو صورتش...ببینم چهرشو بتونم تا خوابیدم پهلو به

 ذره رهذ که اشکایی این...گلوته توی نبودنشون بغض هنوز میکنم احساس-
 مبه...باشم خواهرت من بذار...نیست کافی دلت کردن آروم برای میریزی

 میکنه؟ سنگینی دلت رو چی بگو

 چقد...میخونه روانشناسی گفته بهم ستایش...بود خوبی شناس آدم پریسشا
... هبگ بهش دلشو مونده ته حرفای و باشه داشته مفت گوش تا دو آدم خوبه

 :گفتم میجوشید دوباره اشکام چشمه که همینطور

 کسششب که...کنم تعریف براش که نبود کسششی...دارم زیاد دلم تو حرف اره-
 تر سششنگین روزم هر و نشششسششته دلم روی سششاله6 که دردی تموم از بشششم
 توی از هیچوقت...کنم ناراحت حرفام با رو ستایش اومد نمی دلم...میشه

 گفتن بهم...دوست یه مث...خوند می چشامو حرف فقط نداشت خبر دلم
 آره؟...خونی می روانشناسی
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 بیماری واسششت بعدا بغضششها این نذار...مهسششا حرفشاتو بگو...اوهوم-
 ...بشکن من پیش جا همین بغضتو...درمانه از بهتر پیشگیری...بشه

 دننبو سششخته چقدر نمیدونی... زیاده هام گفتنی که پریسششا بگم کجا از-
 وچقدر...زندگیت لحظه لحظه گاه تکیه...خونت حیات آب نبودن...پدر

 مهربون نسیم...خونه آرامش..قلبت مادرتشششاه ماه دو فاصشله به سشختتر
 درداتوشجون درمون رازتوش محرم وقتی نمیدونی...بدی دست از رو روحت

 و خوشششبختی خودم دسششتای با من...چی؟ یعنی بسششپاری خاک به دلتو و
 چی همه بودن وقتی...بود دوسششت یه برام دادمشبابام خاک به آرامشششمو

 دنابو...شکست کمرم رفتن وقتی اما...اما داششتمشششخییتشغرورشآرامش
 خرد وقته خیلی که شششکسششتهشغروری قلب یه جز ندارم هیچی االن.شششدم

 ...هیچی...پریسا ندارم هیچی من.شده

 خالی خودمو اینطوری هیچوقت. انداختم بغلش تو کی خودمو نفهمیدم
 ناشششکهاشای این بازم اما نبود زندگیم ماجرای تمام این که این با.بودم نکرده

 الح تو چقدر نمیدونم.میداد تسشکین قلبمو پریسشا آمیز محبت نوازششهای
 :گفت پریسا که بودم خودم

 تموم...هاته گریه فقط تو مسششکن...کن گریه خوبه...مهسششا باش آروم-
 تنهات پدرومادرت...ببین اطرافتو...بیرون بریز بشاهاشششون احسششاسششتو

 گاه تکیه برات دوباره ما و رضششا عمو خانواده کمک به اونا...نشذاشششتن
 هیچ میدونم...بدون خودت پدر مثه رو عمورضا و من پدر دستای...ششدن
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 تالشششو این ما بده اجازه ولی بگیره واسششت رو اونا جشای نمیتونشه کس
 ...باشیم خانوادت ما بذار...بکنیم

 :گفتم و اومدم بیرون آغوشش از

 وقتی شششدم متوجه حاال...هسششتی خوبی خیلی دختر تو...پریسششا ممنونم-
 خیلی االن.کردم ناراحتت اگه ببخشششید...داشششتی خواهر کاش ای گفتی
 ...بهترم

 :وگفت کرد اخمی

 ریزب یاال...بحرفی باهام کلی باید امشششب...نگفتی؟ هیچی هنوز که تو-
 ...شخییتو اطالعات بیرون

 :نشستم جام توی صاف و خندیدم

 امروز تازه...دیگه نیسشتم رو چششمو بی اونقدر من...کافیه امششب واسشه-
 ...هست زیاد زدن حرف واسه وقت که بخواب بگیر...اومدین

 بده؟ قول اول-

 ...میدم قول-

 بخیر شب پس اوکی-

 ...بخیر هم تو شب-

 ...رفتم خواب به لبخند با ومنم شد تاریک آباژورشاتاق شدن خاموش با

*** 

 :رفت در زبونم از اختیار بی

 نمیشناسی رو نردبون تو اما-
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 متعجب اول پریسششا.زدم حرفی عجب.گذاشششتم دهنم روی محکم دسششتمو
 کرده پر اتاقو تمام ش قهقهه.شد باز خنده به لبهاش کم کم بعد اما کرد نگام
 :گفت خنده میون.دراومد چشماش از اشک که خندید اونقدر.بود

 نیما اگه...بشاحشالی...چقشدر تو...گرفشت...درد دلم...خشدا وای...وای-
 ...بفهمه

 :گفتم ترس با

 ...میبرم حساب ازش هم همینجوری نگیدشمن چیزی بهش خدا رو تو-

 :گفت و شد بلند میخندید هنوزم حالیکه در

 واسششه خودش بابا...بخواب بگیر...نگم چیزی بهش میخوای اگه پس-
 ...میگیره پاچه کله صبحانه

 چه.دوختم چشم اتاق سقف به و کشیدم دراز تخت روی رفت بیرون وقتی
 رادرشب برعکس که پریسا مخیوصا.بود نشسته دلم به خانواده این مهر زود
 و صششحبت خوش خیلی اون بود وبداخالق اخمو کارم اول توروزای که

 ویت هیچی وگرنه شده پنهان سشنگیش چهره پششت هم نیما البته...مهربونه
 ...کنم انکار نمیتونستم دیگه که اینو نیست دلش

 صششبح935سششاعت.شششدم بلند تخت روی از و دادم بدنم به قوسششی و کش
 آبی... آورد جا حالمو خواب این انیافا ولی....خوابیدم؟ چقدر وای....بود

 کردنمی منو مالحظه اونا که درسته.رفتم آشپزخونه به و زدم صورتم و سر به
 مطلق سششکوت در خونه.ندم انجام درسششت کارامو منم که نمیشششد دلیل اما
 مادهآ موردنیازمو وسایل...کنم درست قیمه ناهار برای گرفتم تیشمیم...بود
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 روشششن میکردم کاری هر اما کنم روشششن رو گاز شششعله میخواسششتم...کردم
 با که دممیش عیبانی داشتم دیگه...بود خوب دیشب اینکه بابا ای...نمیشد
 :پریدم جا از نیما صدای

 ...میبنده رو اصلی فلکه داره عادت مامانم!...س بسته اصلی شیر-

 :گفتم و گذاشتم قلبم روی دستمو.برگشتم سمتش به ترس با

 !ترسیدم...وای-

 صششندلی روی و کرد باز رو گاز شششیر.شششد آشششپزخونه وارد و اومد جلوتر
 بابا...بود پوشششیده مشششکی آدیداس شششلوار با ای پلیورقهوه یه.نشششسششت
 !!!خوشتیپ

 آقا؟ میخواین چیزی-

 :گفت و داد تکون سری

 ...قهوه یه...بله -

 خواستم میشد درسشت قهوه تا.کردم روششنش و رفتم جوش قهوه سشمت به
 :شنیدم صداشو که ببینم ناهارو تدارک

 ...بیدارنشدی؟ صبح چرا-

 منکرد درست صبحانه خانوادش برای که کنه دعوام میخواسشت کردم فکرد
 :وگفتم شدم هول همین برای

 ونهصبح پایین بیام ندادن اجازه خانوم پریسشا ولی آقا بیدارششدم من بخدا-
 ...بگیرن پاچه کله رفتن پدرتون میگفت...کنم درست

 :گفت و انداخت باال ابرویی
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 هنوز مامانم حرف بخاطر کردم فکر...اینارومیگی که زدم حرفی من مگه-
 ...نشدم بیدار صبح منم...نداره اشکال...دلخوری

 ...درمیرم کار زیر از من کنه فکر نمیخواستم...شد راحت خیالم

 کنی؟ درست قورمه میخوای-

 :گفتم متعجب

 ...آقا بله-

 !نخوردیم وقته خیلی...کن درست فسنجون عوضش در نمیخواد-

 بروز و اومده خوشششش من فسششنجونای از اینم پس...کردم ذوق کلی دلم ته
 :نمیده

 بگید شما چی هر..چشم-

 احسششاس اما شششدم پختن غذا مشششغول و گذاشششتم جلوش رو قهوه فنجون
 معششذب حضششورش از بشار اولین برای.میکنشه نگشاه بهم داره مشیشکشردم

 :پرسیدم بودم ایستاده بهش پشت که همونطور.بودم

 مسششافرت میخوایید جشششن از به انگار ولی کنم فضششولی نمیخوام...اقا-
 درسته؟...برید

 :داد جواب و کرد تعللی

 کنسششرت...میرم گروه با نمیمونمشبعشدش بیشششتر روز دو من البتشه آره-
 چطور؟...داریم

 کجا؟ بپرسم میتونم...پرسیدم همینطوری-

 کنسرتم؟ یا میپرسی رو مسافرتمون-
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 باهاشششون منم قراربود...شششمال برن میخوان گفت بهم عیششر دیروز پریسشا
 المار...میشدم تنها عمارت توی ومن میرفتن وخانوادشم ستایش آخه...برم

 ...بیام باید حتما منم گفت خانومم

 ...کجاست؟ کنسرتتون-

 -!!!شیراز

 فکر زادگاهم به که بود وقت خیلی...شششیراز؟...ایسششتاد حرکت از دسششتم
 وادموخان که وقتی از...کنم فراموشش میکردم سعی داشتم یعنی...نمیکردم

 احسششاس بدجور االن ولی بود تلخ خاطرات از پر برام بودم داده دسششت از
 :پرسیدم و انداختم بهش نگاهی.برگشتم سمتش به.میکردم دلتنگی

 شیراز؟ میان شما با خانوادتونم-

 :گفت و گذاشتت میز روی فنجونو

 چطور؟...شماله فقط مقیدشون اونا...نه-

 ببره خودش با منو عوضش در ولی نمیرم ششمال بگم بهش میخواسشت دلم
 ساله1 که قبرسرد دوتا اون واسه...بود شده تنگ ششهرم واسشه دلم...ششیراز

 ...ندیدمشون

 :آورد بیرون شهرم خیال از منو نیما صدای

 بدونی؟ میخواستی چرا پرسیدم-

 ...میان کنسرتتون واسه خانوادتون کردم فکر...هیچی هیچی-
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 چرا دونمنمی.بود کسششی بی.بود بودشتنهایی بودشدلتنگی چیزا بودشخیلی اما
 ونسششتمنمیت که بیخیالی؛من به میزدم باید.میکنم فکر گذشششته به دارم همش
 .برم جایی

 شششادی از پر خونه فضششای بازم مادرش و پدر بعدش و پریسششا اومدن با
 ثیفک بیشششتر گرچه بپزم غذا تا میکرد کمکم آشششپزخونه توی پریسششا...ششد

 دعوتش که صشمیمیش دوسشتای از یکی پیش خانومم مارال...میکرد کاری
 هب سششر یه وپدرشششم نیما...میخندیدن و میگفتن هم با و نشششسششته بود کرده

 ظهرم های نزدیکی...برگردن ناهار واسششه وقراربود زدن ماشششین نمایشششگاه
 هک کشیدن گند به رو آشپزخونه اونقدر...شد کامل جمعمون و اومد ستایش
 وشاد میخندیدیم... بیرون انداختم اونجا از رو وهردوششون اومد در صشدام
 دانشگاه خاطرات...خوردیم ستایش و مارال دوست رودرکنار ناهار..بودیم

 به که وحشششتناکی درد دل با که بود دار وخنده جشالب اونقشدر پریسششا
 من و شد سشرخ خنده از نیما...ششدم پا میز سشر بودشاز زیاد بخاطرخندیدن

 یرتغی دیدن از ستایش بیچاره...داشتم دوست رو ششیرینش های خنده چقد
.. .نه؟؟؟ یا کردم خورش چیز که میپرسید ازم مدام و درآورد شاخ نیما رفتار

 :وگفت کرد همه به رو چشمکی با پریسا آخرم دست

 مهسا هسشتی خوبی آششپز عجب...هااا ریزه چه نبین فلفل میگن راسشت-
 ...شد حسودیم...جون
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 با هک بود نیما به چشمم من اما میکردن تعریف دستپختم از همه ناهار موقع
 غذا پای به رو اشششتهاییش خوش این نمیدونم...بود خوردن مشششغول ولع

 .کرد شاد دلمو ته بود که چی هر اما خانوادش حضور خاطر به یا میذاشتم

 درست قهوه ستایش کمک به...اومدن هم زهرا وخاله عمورضا ناهار از بعد
 نگینیس با...نششستم سشتایش کنار تعارف از بعد...بردیم سشالن به و کردیم

 با اش شده ریز چشمای با نیما...چرخیدم چپم سمت به خودم روی نگاهی
 رنگ به هام گونه کردم احساس و ششد داغ تنم...میکرد نگاه بهم کنجکاوی

ییدم کمی رو لبم...دراومدن قرمز  صششدای...انداختم پایین رو وسششرم جو
 :رسید بگوشم پریسا

 ...شد آب مردم دختر...کجایی؟ نیما-

 جالتخ بیشتر بیچاره من ولی...کردن خندیدن به شرو  همه پریسا حرف با
 :وگفت کرد بهش رو نیما پدر پیروز آقا...شدم زده

 ...شده؟ چیزی بابا نیما-

 ...بپرسم ازتون سوالی میخواستم...عمورضا..بابا-

 ...کرده مشغول ذهنتو چی...بابا بپرس-

 :گفت پریسا...رفت ها پله راه سمت وبه شد بلند جاش از نیما

 ...رفتی؟ چرا...شد؟ چی پس-

 ...بدم نشونتون رو چیزی باید...میام االن-نیما

 کردن اهنگ بخاطر دیگران برنخورد بهش اصال...انداختم نگاهی نیما رفتن به
 ربهادرامی قاب پشت من که پاکتی همون با نیما...کردن بارونش متلک من به
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 متسش به رو وپاکت نششسشت مبل روی...برگششت سشالن به بودم پیداکرده
 :گرفت پدرش

 بندازی؟ نگاهی یه این به میشه بابا-

 آقا روزپی...ببینه رو پاکت بتونه تا چسشبوند برادرش به رو خودش عمورضشا
 حاتشصف به نگاهی و آورد بیرون قدیمی دفتر یه توش از...کرد باز رو پاکت

 ضششاعمور...افتاد پایین هاش برگه الی از چیزی دفتر زدن برگه با...انداخت
 نگشاه بهشششون تعجشب بشا همشه...برداششششت رو برگشه اون و ششششد خم

 ابروهای...داد برادرش به رو وعکس کرد ریزی اخم عمورضششا...میکردن
 اهینگ نیما به سششرعت وبه رفت باال تعجب با عکس دیدن با نیما بابای

 :وگفت انداخت

 آوردی؟ کجا از اینو-

یر سمت روبه ودستش انداخت اش دیگه پای روی پاشو نیما  هادرامیرب تیو
 :گرفت

 ه؟ن پدربزرگه خط دست...کرد پیداش خانوم مهسا...بود عکس قاب پشت-

 :انداخت بهش ونگاهی گرفت برادرش از رو دفتر عمورضا

 چی...باشه قدیمی خیلی باید دفتر این اما...باباست حاجی خط دست آره-
 ...نوشته؟ توش

 :داد جواب نیما

 زن خانوم حاجیه از بغیر بابابزرگ بپرسششم میتونم بابا...پدربزرگه خاطرات-
 داشتن؟ هم ای دیگه
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 االح که ای برگه و برد پیش دسششتشششو...شششد بلند و گفت هینی خانوم مارال
 و ستایش پریسشا...کرد نگاه بهش و گرفت همسشرش از عکسشه یه فهمیدیم

 لیو ببینم رو عکس داشتم دوست خیلی...رفتن سرش باالی زهراهم خاله
 زیچی من نداشتن دوست شاید...بود خانوادگی مسئله...میکشیدم خجالت

 روزپی آقا...شدن خیره نیما بابای دهان وبه نشستن سشرجاشون همه...بدونم
 :وگفت کرد اخمی

 دوسششت رو همدیگه هم خیلی...بوده پدربزرگ همسششر تنها مادرم...نه-
 توی چی...باشششه کرده خیانت خانوم حاجیه به پدرم نداره امکان...داشششتن

 شده؟ نوشته دفتر

 از باید...کنم؟ چیکار باید نمیدونسششتم....انداخت بهم نگاهی دوباره نیما
 شپدربزرگ واز باشم اینجا من نداشت دوست نیما حتما...میرفتم جمعشون

 :رفتگ سمتم به رو عکس ستایش که بشم بلند میخواستم...بدونم چیزی

 ...توئه شبیه خیلی زنه این...ببین رو عکس این مهسا-

 ههم...چرخوندم رواطراف سرم...انداختم نگاهی ستایش دست به تردید با
 :اورد بخودم منو پریسا صدای...میکردن نگاه بهم تعجب با داشتن

 ...بنداز نگاه یه بهش مهسا...میگه راست-

 و سشیاه عکس...انداختم بهش ونگاهی گرفتم سشتایش دسشت از رو عکس
 ویر و بود تنش شیکی ششلوار و کت...ششناختم رو امیربهادر...بود سشفید

 سر هب سفیدی چادر که پیوندی ابروهای با جوون دختر یه و نشسته صندلی
 یلیخ دختر اون میگفت راست ستایش...بود ایستاده سرش پششت داششت
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 کجا دونسششتم نمی...آشششناسششت خیلی برام دختر چهره...بود من شششبیه
 اهینگ شک با...افتاده عکسی چنین به قبال چشمم مطمئنم ولی...دیدمش

 ...دمیش خیره بهم اینطور عکس این بخاطردیدن اونم پس...انداختم نیما به

 میشناسیش؟ مهسا-

 کجا نمیدونم ولی آشششنشاسششت خیلی برام...میگفتم؟ چی...بود پریسششا
 پریسا روبه..چشماش حالت مخیوصا...بود مادرمم شبیه کمی...دیدمش

 :وگفتم کردم

 ...دیدمش کجا نمیدونم ولی آشناست برام اش چهره-

 :وگفت کرد نیما روبه پیروز آقا

 شده؟ نوشته چی دفتر این تو-

 توی زن اون...شششدم گیج...بابا میخونم آخرشششو تا اول از که شششبه چند-
یرهمسشر  مه اش نامه صیغه...بوده ایش صیغه زن درواقع...بابابزرگه تیشو

 ...هست پاکت توی

 :زد داد تعجب با رضا عمو

 کرده خیانت خانوم حاجیه به پدربزرگ نداره امکان...نیما؟ میگی چی-
 ...باشه

 گاهن پسرش به باز دهنی با همچنان که پیروز دست از رو پاکت خانوم مارال
 دبو شششده چهارال که ای برگه...برد پاکت داخل رو ودسششتش میکردشگرفت

 از عدب...کرد بازش و گرفتش مادرش دست از سریع پریسشا...کششید بیرون
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 صدای...رسید پیروز آقا به تا شد دست به دست وهمینطور سشتایش پریسشا
 :کرد خودش متوجه رو همه نیما

 سه غشونصی...شده نوشته برگه توی....دخترگلرخه اون اسم...بابا میبینی-
 تو زرگب بابا...بودید ساله سه ششما که وقتیه دقیقا صشیغه تاریخ...بوده ماهه

 ...نوشته رو چیز همه دفتر این

 لرخگ منم مادربزرگ اسم...ریخت فرو قلبم دفعه یه" گلرخ" اسم ششنیدن با
 من مادربزرگ یعنی...انداختم پایین رو سرم...بگم چیزی میترسشیدم...بود
 ...بوده؟ صیغه بهادر امیر با ازدواجش از قبل

 ...نوشته توش چی بگو...بخونم رو دفتر نمیخوام-پیروز

 :انداخت پایین پاهاشو و شد خم جلو به کمی نیما

 بابابزرگ بافی قالی کارگاه های بشافنده از یکی گلرخ...میگم خالصششه-
 ریسندگی کارخونه تو پدرش تا بودن اومده تهران به خانوادش همراه...بوده

 اراصششر با بوده خیر کار تو دسششتش بزرگ بابا چون...کشارکنه بشابشابزرگ
 وستد گلرخ برادرای...میشه کارگاه وارد بافنده عنوان به گلرخ...پدردختره
 حرف پدرشششون حرف رو هم طرفی از ولی کنه کار خواهرشششون نداشششتن

 لرخگ عاشششق بافی قالی کارگاههای از بازدید تو نوشششته بابابزرگ...نمیزدن
 لرخگ پدر حادثه یه تو...میکردن اذیتش خیلی دختره برادرای ظاهرا...میشه
 ...میخوان سنگینی دیه بابا حاجی از پسراش و میکنه فوت کارخونه توی

 :ومیگه میپره نیما صحبت وسط رضا عمو
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 کارگاه پسششراش همونکه...میگه؟ رو اصششالنی خانواده پیروز...اومد یادم-
 ...زدن آتیش رو بافی قالی های

 ونا یعنی...بود کرده تعریف برامون درموردش بابا حاجی...یادمه آره-پیروز
 گلرخن؟ برادرای پسرا

 :داد ادامه نیما

 زرگب پدر اینکه بخاطر ولی ننوششته فامیلششون مورد در چیزی بابا حاجی-
 رو بافی قالی های کارگاه اونام بده سششنگینی دیه همچین نمیشششه حاضششر

 ایبر شده گلرخ عاشق چون بزرگم پدر...فرارمیکنن تهران از و میسشوزونن
 خودشششون با اونو گلرخ برادرای چون میکنه صششیغه باهاش اون از حمایت

 ...بودن نبرده

 همه از...نوشته بوده پیشش گلرخ که لحظاتی تموم از دفتر توی بابا حاجی
 ...اینکه مهمتر

 حرفش تا شدن خیره بهش همه من بغیر حاال...انداخت پایین رو سرش نیما
 :گفت بود صداش توی که ترسی با رضا عمو...بده ادامه رو

 شد؟ حامله بابا حاجی از گلرخ-

 :زد بخشی لبخنداطمینان و گرفت باال رو سرش نیما

 حاجیه از چون بزنه دسششت بهش بابابزرگ نذاشششت هیچوقت گلرخ...نه-
 لرخگ دلپاکی و نجابت عاششق نوششته بابابزرگ...میکششیده خجالت خانوم

 ...شده

 :گفت بلندی صدای با بود شده کالفه حسابی که پریسا
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 ..بده ادامه حرفتو اون...مهمتره همه از چی پس-

 :وگفت گرفت پیروز آقا از رو دفتر نیما

 براداری هوکل سر که بود مونده باقی صشیغه پایان تا یکماه نوششته بابابزرگ-
 یغهص حاجی با که بفهمن براداراش نذاشت هیچوقت گلرخ...پیداشد گلرخ
 اریب آخرین نوشته بابا حاجی...کنن اخاذی بابا حاجی از میترسشید...کرده
 این بابابزرگ...زد رو عمارت این کلنگ که بود وقتی دیشد رو گلرخ کشه

 شتیخ هر بابابزرگ که نوشته دفتر تو...کرد درست عشقش برای رو عمارت
 اولیه طرحهای تمام...میزده صدا رو گلرخ اسشم میذاششته خششت روی که

 ساختمون پشت باغ مخیوصا...سشاخته گلرخ عالقه براسشاس رو عمارت
 براسششاس دربرگرفته رو عمارت پشششتی حیا  که رنگی قرمز رز گالی...رو

 ...شده کاشته گلرخ عالقه

 :ودادزد شد بلند عیبانیت با پیروز آقا

 ...ننوشته بابا روحاجی دفتر این...دروغه همش اینا...بسه نیما-

 آرومش میکردن سششعی...رفتن پیروز اقا سششمت به پریسششا و خانوم مارال
 من کرد سششکوت که کسششی تنها...بود افتاده سششالن توی ای همهمه...کنن

 یششادم چی همشه...امیربهشادره صششیغشه بشانو شگلرخ مشادرم مشادر...بشودم
 آلبوم مامان و میکردم بازی حیا  توی من...سششالگیم6 به برگشششتم...اومد

 نازنین نشون رو بزرگی عکس

 ...میداد صمیمیش دوست و همسایه خانوم
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 آلبوم به نگاهی...نشششسششتم چوبی تخت روی وکنارش دویدم مامان سشمت
 شتن شیرازی محلی لباس که دختری عکس روی رو ودستم انداختم بزرگ

 :وگفتم گذاشتم بود

 کیه؟ این مامان-

 :وگفت کرد نگام مهربونش چشمای با مامان

 ...من گلرخ مامان...بزرگته مامان-

 کجاست؟ االن بزرگ مامان-

 ...خدا پیش رفت بودی کوچیک خیلی تو که وقتی-

یر...اومد ذهنم توی داششتم مامانم با که هایی مکالمه تمام  عکس اون تیو
 بهادر امیر کنار که دختری...عکسششه همون که ندارم شششک...یادمه هنوز رو

 نگاهی سششالن در حاضششر جمعیت به کردم بلند رو سششرم...ایسششتاده خان
 تنها...چرخوندم نیما سمت به چشمامو...میزدن حرف هم با همه...انداختم

 نگاه چشششماش توی ترس با...نیماسششت بود من پی حواسششش که کسششی
 اذیت اون طرف از که فهمیدم نشششسششت لبش روی که لبخندی با...کردم

 به لحظه اون تو ولی کیم من میدونسششت...خوند نگاهمو حرف...نمیشششم
 :وگفت کرد روبهش نیما بابای...نگفت چیزی هیچکس

 نوشته؟ چیا دیگه دفتر توی نیما-

 همسرش به رو چیز همه کرد تموم رو عمارت ساخت کار وقتی باباحاجی-
 راظاه...بخشید رو بزرگ آقا خانوم حاجیه ولی نششه باورتون ششاید...گفت
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 ینا بابابزرگم...نکردن پیداش هیچوقت ولی گشششتن گلرخ دنبشال خیلی
 ...کرد خانوم حاجیه همسرش اسم به رو عمارت

 :گفت بود کالمش تو تعجب آثار هنوز که پریسا

 گلرخهشدرسته؟ برای عمارت این واقع در-

 :وخوند زد ورق رو آخرش صفحات...کرد روباز دفتر نیما

 از دفتر این خوندن از بعد میدونم...جان رضششا و پیروز...عزیزم پسششرای-
 تو میزنم االن که حرفایی دارم دوسششت ولی میشششید ناراحت من دسششت

 نبوده ه*و*س روی از من کار ای لحظه کنیشد بشاور و بمونشه خشاطرتون
 لیاقت من که بدونید دارم دوست...خونده هم رومادرتون دفتر این...ونیست
 جبران عمارت این کردن تموم با بزرگواریشششو اما...نداشششتم رو مادرتون

 کهبل مادرتون برای نه عمارت این میگید خودتون پیش االن میدونم...کردم
 این سششاخت ایده من وقتی ولی نبود زمینی که شششد سششاخته عشششقی برای

 رآج...بودیم کرده شرو  رو برداری خاک تازه که گرفتم گلرخ از رو عمارت
 ومن نفر یه تنها...بناگذاشششتم خودم دسششتای با خودم رو عمارت این آجر به

 حاجیه...چشید رو عششق طعم خودش چون...بود مادرتون واونم کرد درک
 نبوده آدم دست شدن وعاشق خوبمشعششق پسشرای...بود من عاششق خانوم

 که بود کسششی از حمایت برای تنها من زندگی به گلرخ ورود...ونیسششت
 حامی یه که قرارداشششت زندگیش از مرحله در گلرخ...داشششتم دوسششتش

 رو عمارت این هیچوقت من عشششق...شششدم گاهش تکیه ومن میخواسششت
 اما نکنم رفک ساختنش به دیگه گرفتم تیمیم رفت که وقتی...ندید بچششم
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 تمام جبران برای رو عمارت این من شششد باعث مادرت وبزرگواری عشششق
 رایب عمارتی...بسازم نبود شدنی جبران هیچوقت که وبزرگواری زحماتش

 وبخشش عشق وبرای عششق با رو عمارت این من...بزرگ عذرخواهی یک
 ازو بخشید منو مادرتون...بودن عزیزتر جونمم از که خانوادم برای...ساختم

 رو وجودش لطافت که نبود دختری گلرخ...ببخشید منو که میخوام هم شما
 رز گلهای گلبرگهای از وجودش...بذاره حراج به من وثروت پول بخاطر

 وهن کردید ازدواج عشششق با شششما که همونطور امیدوارم...بود وزیباتر پاکتر
 هم وبرای باشششید هم پایبند...کنن تجربه رو احسششاس همین خوبمم های

 ...بهادرسلحشور امیر...دارد دوستتان عاشقانه که پدری...کنید زندگی

 رهخی پدرش وبه بسششت رو دفتر نیما بابا حاجی های نوشششته شششدن تمام با
 رو عمارت سالن سکوت و شده جمع چششماششون توی اششک همه...ششد

یر روی روبه و ششد بلند عمورضشا...دربرگرفت  درامیربها شده نقاشی تیو
 :یدرس گوشم به بود گلوش بغض از ناشی که اش گرفته صدای...ایستاد

 بخشیدمی باید اونیکه...ببخشم رو شما که نیستم جایگاهی در بابا حاجی-
 و نکردم وتنهایی خالء احساس ششما با زندگی در هیچوقت من...بخششیده

 ...ممنونم ازتون بودم کنارتون که هایی لحظه لحظه برای

 ادایست رضا عمو کنار و کرد پاک چششماشو روی اششک دسشتش با پیروز اقا
 :گذاشت اش شونه رو ودستش

 لیو هستم حرفاتون شوک تو وهنوز شدم عیبانی اولش درسته باباجون--
 شششاید من...نمیکنه عوض رو چیزی سششال همه این بعد بحث این کردن باز
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 زمان مبه فقط میتونم منم پس بخشیده رو شما مادرم وقتی ولی باشم دلخور
 ...بده

 :گفتن باهم همزمان وستایش پریسا

 ...بشیم فداتون-

 اولش حالت به سششالن وجو کردن بخندیدن شششرو  همه جمله این گفتن با
 از بحث...برد اتاقش به و برداشت رو نامه صیغه برگه و دفتر نیما...برگششت

 دوسششت هیچکس انگار...چرخید مسششافرت حول و شششد عوض امیربهادر
یر به نگاهی...برگرده پیش دقیقه چند به نداششت  هادرامیرب خوشحال تیشو
 نگاه...بودم من میکرد بودن معذب احسششاس که کسششی تنها...انشداختم

 رنگ...شدم خیره مغرورش چششمای تو...افتاد من روی بزرگ سشلحششور
 که نگاهی...دیدم چشششماش تو رو گلرخ عشششق برق...شششد عوض نگاهش

 به راحتاست برای ببخشید گفتن وبا زدم لبخندی درد با...بودن منتظر هنوز
 :کرد متوقفم نیما صدای راهرو توی...رفتم اتاقم

 ...مهسا-

 رمس شدم مجبور قدش بخاطر...رسید بهم و کرد طی رو قدم چند...برگشتم
 ...انداخت امیربهادر نگاه یاد منو مهربونش چشمای...بگیرم باال رو

 درسته؟...مادربزرگته گلرخ-

 جای من انگار...انداختم پایین رو سرم...کشیدم خجالت ولی چرا نمیدونم
 ونوزندگیششش میخواسششتم کنه فکر نیما بابای شششدم باعث و بودم مادربزرگم

 :باالآورد رو سرم و قرارگرفت ام چونه زیر نیما دست...کنم خراب
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 !بودی نیومده هم دنیا این به اصال که تو...میکشی؟ خجالت تو چرا-

 :نمیچرخید دهنم توی زبونم

 ...ستم...دون...نمی...من...م-

 وکهر دونفر اون کار...کنه بازخواست رو تو نیست قرار کسی...دختر آروم-
 ابتب این از خیالت...مهسا نیست آدمی همچین پدرم...نوشت تو پای نباید

 ...باشه راحت

یلم که زیبایی لبخند با  زا نیما حمایت...هوام توی کردم احسششاس داد تحو
 گرم وجودمو...کالمش مهربون نگشاهششلحن...بود طبیعی غیر برام مشن
 امیربهادر مث حامی داشششتن بخاطر رو گلرخ حس ای لحظه برای...کرد

 مهربونیش جبران برای...بودم ممنون حمشایتش از دنیشا یشه...کشردم درک
 خیره لباش به منم...اومد پشایین لبشام روی گرمش نگشاه...زدم لبخنشدی

 که ای ب*و*سه...دیگه؟؟ ب*و*سه یه...بودم چی منتظر نمیدونم...ششدم
 دوسششت رو آدم این من...کنه؟ بیخود ازخودم باز منو و باشششه نیما طرف از

 ازم رو حس این نمیتونه هیچکس...هسششتم و بودم عاشششقش من...داشششتم
 ها پله راه سمت به...شدم اطرافم متوجه من از نیما گرفتن فاصله با...بگیره

 همب و ایستادشبرگشت اول پله روی...کردم نگاهش سشر پششت از...میرفت
 :گفت

 دتیا که خانوادم مهمونی...خرید بری باید دخترا با عیر...کن استراحت-
 شسششتای اون از مطمئنم...کنی انتخاب رو لباس بهترین بهتره...نرفتشه؟

 ...میشی زیباتر وچل خل وپریسای
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 ینپای سالن سمت به که قدمهاش شنیدن و دیوار پششت نیما ششدن پنهون با
 مطمئنم":پیچید سرم توی نیما حرفای...افتادم راهرو وسط اختیار بی میرفت

 اصدت از اش جمله این"...میشی زیباتر وچل خل وپریسای سشتایش اون از
 لندب جام از سختی به...کرد داغونم بیشتر میکردم فکرشو که ای ب*و*سشه

 خیاالت وتوی کشیدم دراز تخت روی...رسشوندم اتاقم به رو وخودم ششدم
 تیورات این با رو عیرم تمام و شدم بودغرق نیما درکنار همشون که خودم

 ...گذروندم

 مارال...رفتیم بازار به لباس خرید برای وپریسا سشتایش همراه به بعدازظهر
 بکار دادن ترتیب برای هم نیما...رفتن همسششراشششون همراه هم زهرا وخاله

 نکرد پذیرایی توی من قرارنبود خوشبختانه...شد خارج عمارت از مهمونی
 هب رو جشن برگزاری نیما...بشم بکار مششغول خدمتکار عنوان به مهمونا از

 و دنبو بزرگی مهمونی...واگذارکرد میداد انجام رو جشنا کارهای که ششرکتی
 اژپاس توی...اومد نمی کسی آشناهاشون دوست و دور فامیل تا چند از بغیر

... ردک انتخاب رو رنگی سبز لباس سشریع خیلی سشتایش...رفتیم لوکسشی
 بشانمشک خیلی داششششت ریزی بنشدهشای کشه دوکلتشه نیمشه لبشاس تواون

 بود یبراق ریز پرازنگینهای که بلندی مشکی شب لباس پریسشاهم...میششد
 اما...دکر دوچندان زیباییشو بلند مشکی لباس اون توی بلندش قد...خرید

 وشگلخ خیلی خیلی نیما چشم تو میخواستم...نبود دلم با لباسی منشهیچ
 ای مغازه هر...باشه وشیکتر زیباتر دونفر اون لباس از میخواستم...بیام بنظر

 رفط از متفاوتی های بهانه با میکردیم نگاه هارو لباس و ایسششتادیم می که
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 یم راه باهام صبورانه پریسشا ولی ششد کفری سشتایش...میششد رو روبه من
 ...داشت خبر قلبم دورن از انگار...اومد

 :شد بلند ستایش جیغ صدای

 ...خودته خور تن لباش این...اینجا بیا مهسا-

 که فتین آبی بلند لباس...ایستادم ای مغازه ویترین روی روبه سشتایش کنار
 یرو از...بود دکلته...کرد جلب توجهمو بود کارشده توش مشکی های رگه

 تا ینهس زیر واز بود مشکی تورهای همراه به نفتی پاآبی مچ تا کمر واز سشینه
 مه مانندی بافت مشکی کت...شده پوشیده رنگ حریرمششکی کمرپارچه

 اشتمد دوست خیلی...داشت کوتاهی خیلی آستینهای که قرارمیگرفت روش
 با...یمرفت مغازه داخل به پریسا توسط دستم ششدن کششیده با...کنم پرروش

 تونسششتم سششتایش کمک به...رفتم پررو اتاق به وگرفتنش لباس سششایز گفتن
 می یدمسف پوست به...شدم عاشقش...زیبابود تنم توی خیلی...بپوششمش

 می زمین روی بیشششترش ونیششف بود بلنشد خیلی قشدش ولی...اومشد
 مخملی فتین ابی کفش دوجفت با پریسا که بودیم لباس بلندی درگیر...افتاد
 ...ظاهرشد اتاق توی داشت بلندی ی پاشنه که رنگ

 بری؟ راه پاشنه سانت01 با میتونی...بپوش اینو بیا-

 ور بلند پاشششنه کفشششای اون کرد مجبورم نیما...افتادم قبلی مهمونی یاد
 لبخندی...مبربیا پسش از تونستم نیما درکنار ولی بود سختم گرچه...بپوشم

 :وگفتم زدم

 ...بپوشم میتونم آره...نره آبروم مهمونی توی کنید کمکم اگه-
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 عمارت بشه کفش و کیف و لبشاس خریشد از بعشد...خنشدیشدیم سششه هر
 سفارش شام بیرون از نیما همین برای کنم درست شام نتونسشتم...برگششتیم

 از اومدن خانوادش وقتی از...کرده اسششتخدام خدمتکار مثال بیچاره...داد
 برای اونقدر...موند پیشششمون سششتایش شششب...بودم شششده آزاد دولت هفت
 که کسی صدای...دراومد نیما صدای که درآوردیم بازی مسخره فردا جشن

 به پریسشا...کنیم جمع سشریع رو هامون خنده ششد باعث میزد در به محکم
 و نیما آلود خواب چشششمای دیدن با...کرد بازش و رفت اتاق در سششمت
 یشستا بعد و کرد شرو  پریسا اول...پوکیدیم رسما اش ریخته بهم موهای

 :زد فریاد عیبانیت با نیما که خندیدیم اونقد...من ودرآخرم

 میخندین؟ من به-

 :وگفت گرفت رو خودش کمی پریسا

 جان نیما وای...میخندیم شده ظاهر جلومون که روحی به داشتیم پ نه پ-
 ...بنداز بخودت نگاه یه آینه تو من

 زا ستایش منو...انداخت آغوششش تو ومحکم گرفت رو پریسشا بازوی نیما
 :گرفت رو وشکمش شد خم پریسا اما...گرفتیم رو دهنمون جلوی ترس

 ...نکن شرو  مامان جون تورو...نیما کردم غلط-

 خوادمی که عیششبانیه انقدر نیما یعنی...کرد نگاه من به وحشششت با سششتایش
 لندب پریسششا وخنده جیغ صششدای که بودیم وخیال فکر تو...بزنه رو پریسششا

 وت...میخندید باهاش و میداد قلقلک رو پریسا ششکم دسشتی دو نیما...ششد
 تمام دوشون هر خنده صشدای...کردم نمی تیشور رو نیما روی این خیالمم
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 نیما ایدسششت از بتونه تا رفت پریسششا کمک به سششتایش...بود گرفته رو راهرو
 خیره بهش ضایع اونقد...شدم نیما خندون چهره محو من ولی...بده نجاتش

 قفل هم تو نگاهمون...گرفت سششمتم به رو سششرش و شششد متوجهم که بودم
 قلقکم اینطوری نیما و باشششم پریسشا بجای االن من داششتم دوسشت...ششد

 تک ریزی اخم با و ایستاد صاف نیما...بود تو مثه منم برادر کاش ای...میداد
 هانیناگ تغییر از وپریسا سشتایش...رفت اتاق در سشمت به و کرد ای سشرفه

 :وگفت ایستاد در نزدیک...کردن تعجب نیما

 ...بخیر شب...بخندین آروم خدا تورو...ها بچه ام خسته خیلی -

 اتاق زا فهمیدیم راهرو کفپوش روی پاش شدن وکشیده اتاق در شدن بسته با
 :وگفت خاروند رو سرش ستایش...شده دور

 شد؟ چی-

 کرد خاموش چراغهارو پریسششا چون...موند پاسششخ بی سششوالش این اما
 ودب دونفره خواب تخت اینکه با...کشوند خواب تخت بسمت رو وهردومون

 ..جاشدیم توش راحتی به مون هرسه ولی

 برای رو همه صششبحانه کردن آماده بعداز...بیدارشششدم همه از زودتر صششبح
 ظرن مورد شرکت به جشن ریزی برنامه برای نیما...زدم صدا صبحانه صرف

 ودب شب نیفه کریسمس جششن...رفتیم آرایششگاه به هم خانوما ما...رفت
 رو جشن همین برای داریم نگه شب01 ساعت تا رو کسی نمیتونستیم ولی
 سرشون باالی ساده رو موهاششون پریسشا و سشتایش...گذاششتیم ناهار برای
 ازب من موهای اما...بود شده کار صورتشون روی مالیمی وآرایش بودن بسته
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 موهای از قسمتی...کرد صاف موهامو اتو با جوونی آرایشگر...شد درسشت
 درسششت برام هم کجی کوتاه فرق و بسششت سششرم پشششت رو ام شششقیقه کنار
 آرایشم منم هم همین برای باشم داششته غلیظی آرایش خواسشتم نمی...کرد

 داشت تن به که رنگی شیری خاکی کت اون با هم خانوم مارال...بود مالیم
 ومدا بدنبالمون ظهر های نزدیکی پیروز آقا...بود کرده بلوند و کوتاه موهاشو

 :وگفت کرد باباش به رو شوخی به پریسا...کرد تعریف ازمون کلی و

 دیگه بخورمش داشتم دوست که من...ها باشی خانومت مواظب باباجون-
 ...بکنن ممکنه فکری چه بقیه نمیدونم

 :کردوگفت کلفت صداشو پیروز اقا

 بشخیه خودم...باشه داشته چششم زنم به بخواد که رو کسشی میسشوزونم-
 ...درخدمتشم

 و در دم...گرفتیم درد دل زیاد خنده فر  از که بود بامزه صداش لحن اونقد
 تا آهنگ صشدای...وششیک قیمت گرون ماششینهای از بود پر عمارت داخل

 اسششتقبالمون به بنفشششی وشششلوار کت با زهرا خاله...اومد می هم باغ توی
 هیجان اونقدر...بودن مهمونا از پذیرایی درحال زیادی خدمتکارای...اومد

 مانتوهامونو رفتیم اتاق به مون هرسه...بایستم پا سر تونستم نمی که داشتم
 یاداوری با...رفتیم پایین سششالن طرف به باهم همزمان بعد درآوردیم رو

 دل بدیش...برگشتم اتاقم وبه کردم عذرخواهی وپریسا ستایش از موضوعی
 برای بشه خراب حالم مهمونی وسط خواستم نمی...بود ششده ششرو  دردم

یی به همین  رو دراتاق...کردم جاسازی رو موردنظر ووسشیله رفتم دسشتششو
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 دوست...میزد حرف تلفن با انگارداشت روشنیدم نیما صدای که بودم نبسته
 پشت رهپنج کنار...رفتم سالن سمت به آروم آروم...پوشیده چی ببینم داشتم

 هاینک از...داشت تن به رنگی ای ششلوارسشورمه و کت و بود ایسشتاده من به
 زده ذوق کلی بود شششده سششت من لباس با حدودی تا لباسششش ناخواسششته

 :شنیدم صداشو که رفتم ها پله راه سمت به آرومی به...شدم

 ...ببخشید خانوم-

 با...رگشتمب سمتش به...بوده من با حتما پس نبود باال طبقه کسی من از بغیر
 یکردم نگاه رو پام تا سر تعجب با و بود ایسشتاده بدسشت گوششی که دیدنش

 اومد می سمتم به که قدمهایی صدای...انداختم روپایین سرم زده خجالت
 :رسید گوشم به صداش با

 ...میزنم زنگ بهت بعد بابک-

 :زد صدام...دیدم بود ایستاده روم روبه روکه براقش مشکی کفشهای

 خودتی؟ مهسا-

 شنفتی آبی کروات روی نگام...گرفتم باال رو وسششرم گزیدم دندون به لب
 :وگفتم کردم صاف صدامو...موند ثابت

 ...آقا بله-

 ...ببینمت بگیر باال رو سرت-

 سیاهش چشمای توی چشمامو و کردم مشت رو ام کرده عرق دسشتای کف
 شششده داغ گوشششام زیر...کردم حس رو قلبم افتادن راحتی بشه...دوختم

 :انداخت نگاهی سرتاپامو دوباره و آورد جلوتر رو سرش نیما...بود
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 !شدی عوض چقدر-

 صورت...برد رو دلم اش شده فشن سشاده موهای...بزنم حرف نمیتونسشتم
 با االن داشششتم دوسششت چقدر...گرفت دسششتامو توی جون صششافش و تمیز

 ...میکردم لمس صورتشو انگشتام

 ..کن کمرنگش... زدی؟ رژقرمز بازم-

 نم دسششتای از قبل اما کنم پاک رژلبمو تا آوردم باال رو دسششتم اختیار بی
 توی رو ام شده گرد چشمای...گرفت قرار لبم روی نیما ششیشت انگششت
 و داد روقورت دهنش آب...بود لبام روی نیما نگاه اما...انداختم نگاهش
 جابه ای ذره...کرد پاک رو رژلب از کمی...گذاشششت باز نیمه رو دهنش

 چیکار باهام داری نیما...بیفتم زمین روی همونجا میشششد باعث جاشششدن
 سوزانش نگاههای این زیر...ندارم رو احساس همه این جنبه من...میکنی؟

 از چششماشو...آوردمش پایین و گذاششتم دسشتش روی دسشتمو...آوردم کم
 از کمی دست اونم حال...انداخت خمارم چشمای توی و گرفت لبام روی

 موتوان تمام...ببینه وضشعیت اون تو مارو کسشی نمیخواسشتم...نداششت من
 ...رفتم پایین ها پله از سرعت به و کردم جمع

 الاصشش که کردم بحثی شششنونده خودمو و رفتم سششمتش دیدمشبه رو سششتایش
 متس به نیما...کردم نگاه ها پله به زیرچشمی...چیه موضوعش نمیدونستم

 دنبال یدبا...ببینه منو بتونه تا ایستاد من روی روبه...رفت وعمورضا پدرش
 پریسششا دنبال چشششم با...بشششم خارج وضششعیت این از تا میگشششتم راهی

 اهاشب داشت لب بر که لبخندی وبا بود ایسشتاده مسشنی مرد کنار...گششتم



wWw.Roman4u.iR  191 

 

 لباس اون تو...رفتم پریسششا سششمت وبه شششدم جدا سششتایش از...میزد حرف
 رتغالیپ اب...ها میزنوشیدنی کنار...بود شده زیبا خیلی اش پوشیده مشکی

 جوونی پسر که بودم شده پریسا نزدیک...خوردم رو ازش کمی...برداششتم
 اونقدر حضورش...ظاهرشده چطورجلوم نفهمیدم اصال...ایستاد روم روبه

 ایصد...بریزه دستم روی پرتقال اب از مقداری شد باعث که بود ناگهانی
 :رسید بگوشم پسر گیرای

 ...کنم پاکش بذارید...نبود حواسم...خانوم ببخشید اوه-

 :گرفتم روازش ودستمال اومدم خودم به دستم به سردش دست برخورد با

 ...میکنم تمیزش خودم نداره اشکالی-

 ...عذرمیخوام بازم-

 دایص...کردم تمیز رو دستم دستمال وبا میزگذاشتم روی رو ششربت لیوان
 :بگیرم باال رو سرم شد باعث قرارداد مخاطب رو پسر که پریسا

 خودتی؟ فربد-

 تنش براقی مشششکی وشششلوار کت...انداختم نگاهی روم روبه پسششر بشه
 ریش ته...گذاشششته باز رو پیراهنش اول دکمه دو و بود نزده کروات...بود

 ایه ومژه خمار آبی چشمای هرچیزی از بیشتر اما بود صورتش توی مرتبی
 :شنیدم دوباره گیراشو صدای...میکرد جلب رو آدم توجه بلندش فر

 ...خانوم پریسا نشناسین منو میکردم فکر-

 خوبی؟...کنم فراموش زودی این به هامو بچگی همبازی میشه مگه-
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 یه برای داره میکرد فکر آدم که طوری شششد خم کمی و زد لبخندی فربد
 :میکنه تعظیم پرنسس

 ...گذشته خوش بهتون لندن...من بانوی شما بخوبی-

 :گفت لودگی وبا گرفت رو فربد بازوی پریسا

 ...نمیشه خودمون ایران جا هیچ-

 :زد پریسا بینی روی اش اشاره انگشت با فربد

 ...هاااا نشدی عوض...شیطون ای-

 بهم نگاهی میخندید هنوز که درحالی فربد...شششد بلند خندشششون صششدای
 :گفت پریسا به و انداخت

 نیمهمو تو حاال تا رو ایشون دیدار افتخار...جان؟ پریسشا نمیکنی معرفی-
 ...نداشتم هاتون

 مهسا...هستن سلحشور خانواده نزدیک واشنای دوست...خواهر ایششون-
 ...خانوم

 :وگفت کرد من روبه

 ایه بچگی همبازی والبته مادرم دوستای از یکی پسر فربد...جون مهسشا-
 ...ونیما من

 ...خانوم مهسا خوشبختم-

 :وگفتم اوردم روپایین سرم

 ...همچنین-
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 زیاد پیازداغشششو جون پریسششا...نبودیم بچه هم همچین خانوم مهسششا-
 ماجرا اونوقت..بچه بگن ساله07 پسرای دختر به ایران تو اینکه مگر...کرده

 ...درمیاد صحیح

 در و داشت زیبایی چهره...اومد خوشم بودنش ومودب صشحبتی خوش از
 ...مینشست آدم بدل اول وهله

 ...اومدی خوش...فربدخان به به-

 وت نیما...کردم احساس رو تنش گرمای...شنیدم سرم پشت از نیما صشدای
 توی اتقریب ام شونه روی نیما چپ دست قرارگرفتن با...نیا من نزدیک روخدا
 ریساپ...داد دست فربد با و کرد رد کنارم از رو راستش دسشت...رفتم بغلش

 که مبگیر فاصله ازش میخواستم...انداخت بهم نگاهی شیطونش چشمای با
 ...فشارداد اش مردونه انگشتای زیر رو ام شونه

 ...روشن چشمت...شده خوبی مهمونی...جان نیما سالم-

 ببینیم پریسا اب دونفرتو رقص اون میتونیم امشب ببینم...فربدخان نظرلطفته-
 نه؟ یا

 :زدوگفت بهم رو دودستش خوشحالی با پریسا

 برقییم؟ امشب...شده تنگ کالسا اون برای دلم من فربد وای-

 نم؟نک قبول من و کنه رقص درخواست شما مثه پرنسسی میشه مگه-فربد

 ...بدم درخواست رو آهنگش برم من پس-پریسا

 پایین ما شونه روی از رو دستش...شدیم تنها نیما وپریسشاشمنو فربد رفتن با
 ما به حواسششش هیچکس...کشششیدم آسششودگی سششر از نفسششی...انداخت
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 درحال سشالن وسشط که کسشانی...پیچید سشالن توی خارجی آهنگ...نبود
 به شششرو  هم دسششت در دسششت وفربد پریسششا...رفتن کناری به بودن رقص

 این رقص دیدن اونقدر...بود زیبا العاده فوق رقیشششششون...کردن رقیشیدن
 ..نشدم خودم به نیما خیره نگاه متوجه که کرد جلب توجهمو دونفر

 شایان...گذشت وفربد ششایان بامزه جکهای وتعریف خنده رودرکنار ناهار
 از رو کردن شششوخی برای ای لحظه پسشر این...سششررسشید ناهار موقع دقیقا

 ...نمیداد دست

 وآقشا مشارال...رفتن سشششالن وسششط بشه رقص برای همشه نشاهشار از بعشد
 هر...فربد با پریسا...خالش پسر وبا ستایش...زهرا وخاله عمورضا...پیروز

 نگاهشششون و بودم ایسششتاده سششالن گوشششه منم...میرقیششید جفتش با کی
 بعد نمیدونستم...نکردم پیداش ولی گشتم نیما دنبال نامحسشوس...میکردم

 کنار رو کسششی حضششور که بودم مهمونا زدن دید مشششغول...رفته کجا ناهار
 گوشم کنار...بود جوونی دختر...برگردوندم رو سرم...کردم احسشاس خودم

 :وگفت شد خم

 ...داشت کارت باال طبقه آقایی یه خانومی-

 ریس...داشت؟ چیکارم ولی... باشه نیما باید...انداختم نگاهی ها پله راه به
 االب سالن توی سرکی...رفتم ها پله سشمت وبه دادم تکان جوون دختر برای

 در دو...کردم کج راهمو نیما اتاق سششمت به...نبود اونجا کسششی...انداختم
 دیگه شدست نشست بازوم روی کسی دست که داشتم فاصله اتاقش با دیگه

 ودمب ترسیده اونقدر...شدم کشیده اتاقی داخل وبعد گرفت دهنم اشوجلوی
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 خندون چهره به...شششدم پرت دیوار سششمت به محکم...اومد بند زبونم که
 یادمنو لبخندش...شدم میکردخیره نگاه بهم اوری چندش نگاه با که پسری

 رکنا بمشو صدای...بود هم یلدا مهمونی توی که پسری... انداخت سیامک
 :شنیدم گوشم

 ...منومیشناسی؟..خوشگل خانومای خانوم سالم-

 نذاشششت ولی دارم برش دهنم جلوی از تا گذاششتم دسشتش روی رو دسشتم
 معنا مامت به...افتاد دستش روی اشکم قطره...چسبوند بهم خودشو وبیشتر

 ...ترسیدم ازش

 از ای لحظه بودم نیما جای اگه...نفسگیرشدی یلدا تولد شب مثه امروزم-
 خدمتکارش عاشششق که باشششه خر باید نیما البته...خوردم نمی جم کنارت

 وت امثال...گرفتم رو آمارتون...نیسششتید زرنگ همچینم دیدید...باشششه ششده
 ...میخورن خوشگذرونی درد به فقط

 پا و دست به کردم شرو  ترس از...کشید گوششم الله روی رو کثیفش زبون
 ایصد...بود هیکلی خیلی لعنتی...نمیرسید بهش زورم...کردن ناله و زدن

 ...کرد پاره گوشمو پرده اش خنده

 ...بده ادامه...دختر بشم تحریک بیشتر منم تا کن تقال بیشتر-

 سرمای...شد حس بی بدنم...برداششتم تالش از دسشت حرفش ششنیدن با
 آهنگ صدای...رفت سشیاهی چششمام جلوی...میکردم احسشاس وجودمو

 خدارو دلم توی...اومدم باال طبقه من نمیدونسششت هم وهیچکس بود زیاد
 صششدا رو میرسششید ذهنم به که هرکسششی...مادرم...پدرم...نیما...زدم صششدا
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 مث اون ولی کردم نگاه حیوون اون وبه ریختم چشمام تو رو التماس...زدم
 رست از...کرد بلندم حرکت یه توی و گرفت رو کمرم...بود وحشی صفتش

 جلوی از رو دستش ای لحظه برای...کردم انداختن لگد به شرو  ناخودآگاه
 لندیب جیغ و کردم استفاده فرصت از...بگیره منو محکم تا برداششت دهنم

 و انداخت تخت روی منو عوضی سیامک اما...زدم صدا رو نیما و کششیدم
 وبا گرفت سرم باالی دستش یه با ودستامو نشست شکمم رو...زد خیمه روم

 بی اشکم قطرهای...اومد نمی باال نفسشم...بسشت دهنمو اش دیگه دسشت
 احساس بی کردم حس گردنم توی آلودشو نفسای وقتی...میریختن فرو وقفه

 هیسششتریک صششورت به ام چونه...نداشششتم کردنم تقال توان...وبریدم شششدم
 حتی دیگه...رسششید بدنم تمام به کم کم لرزش واین کرد لرزش به شششرو 

 زدیکن صورتشو...برداشت دهنم روی از رو دستش...بکشم جیغ نمیتونستم
 هک جسمی برداشتن با...خواستم خدا از ومرگمو بسشتم چششمامو...برد لبام

 ماموچش...شد هام ریه وارد اکسیژن دوباره بود آورده بند نفسمو سشنگینیش
 رو نیما فریاد صششدای...ایسششتاد نمی لرزش از ای لحظه بدنم...کردم باز

 ...کنه تمومش که میکرد التماس که هایی ناله صدای وبعد شنیدم

 ...آی...نیما نزن...بود یلدا دستور بخدا...کردم غلط...نزن نیما-

 بکنی؟ غلطی چه میخواستی...عوضی آشغال شو خفه-

 :پیچید اتاق توی هم شایان صدای

 ...دهب خیلی حالش...برس مهسا به برو...من به بسپارش...کن ولش نیما-
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 قدراون...زدم بهش محکمی سیلی اداری غیر ام شونه روی دستی نشستن با
 کنار ور نیما گرفته صدای...میزنم دارم رو کی دونستم نمی که بودم ترسیده
 :شنیدم گوشم

 آروم...کنه اذیتت کسششی نمیذارم...اینجام من...باش اروم...مهسششا آروم-
 ...باش

 همچنششان بشدنم...بشششینم کرد کمکم و گرفشت سششفشت دسششتشامو نیمشا
 ایدهف بی ولی...کرد تنم سشریع و درآورد شکتششو کرد ول دسشتامو...میلرزید

 :شد بلند نیما فریاد صدای...نداشتم بدنم لرزش روی کنترلی...بود

 ...کن قفل روش درو و بغلی اتاق توی ببرش شایان-

 :گرفت آغوشش توی منو محکم نیما اتاق در شدن بسته با

 سشابشح به ششایان...بیرون رفته اتاق از ببین...ششد تموم...دختر کن بس-
 ...میکنی داغونم داری کن بس...میرسه

 گریه اونقدر...زدن زار به کردم وشششرو  کردم جمع اش سششینه توی دسششتامو
 تا میکشید کمرم توی دستاشو آرامش با مدت تمام نیما...شدم آروم که کردم

 مکرد بلند اش سینه توی از رو سشرم...ششد متوقف بدنم لرزش...کنه گرمم
 انگشتاش الی چونمو اش مردونه دسشتای با...ششدم خیره لباسشش یقه وبه

 :گفت گوشم وکنار شد خم...بست دهنمو و گرفت

 ...بزنه آسیب خانوادم به بخواد که رو کسی میشونم عزاش به مادرشو-

 ور سرم...شدم آروم آروم رفت قلبم به و نششسشت گوششم توی که گرمایی با
 شششد جدا پلکام از اششکی قطره...انداختم نگاهی چشششماش به و کردم بلند
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 روی از نشه و بود ترس روی از نشه اششششک این امشا افتشاد ام گونشه روی
 خشانوادش از جشزیشی مشنشو نشیشمشا...بشود شششوق اششششک...بشیشکسششی
 لبخندی...میدونست یکی اش باخانواده رو اش خونه خدمتکار...میدونست

 همب و کرد کج سرشو و برد سرم پشت رو دسشتش نیما...زدم تششکر روی از
 ...شد نزدیک

 ...دارم درخواستی یه ازت-

 :دادم جواب ضعیفی صدای با

 درخواستی؟ چه-

 :میخورد صورتم توی داغش نفسهای...شد نزدیک بهم بیشتر نیما

 کارچ و کیه سیامک بره یادت میخوام...کن فراموش زندگیتو از لحظه این-
 پریسا...ببری لذت مهمونی این از و پایین طبقه بشیشبری بلند باید....کرده

 این لماو از انگار کنی وانمود طوری که بده قول...میگشتن دنبالت وستایش
 میدی؟ قول...نیوفتاده اتفاق

 بخاطر...ندم انجامش من و بخواد ازم چیزی لحن این با نیما نداشت امکان
 تو در من دنیای...منی چیز همه تو...میکنم فراموش رو دنیشا کشل من تو

 ...نیما میشه خالصه

 یم...شد نزدیک بهم بازم و زد آرومی لبخند...کردم تایید رو سشرحرفش با
 رو لبخند این آرامش من...داشششتم احتیاج ب*و*سششه این به من..خواسششتم

 اما بب*و*سه منو که باشم داده اجازه نیما به تا بستم چشمامو...میخواستم
 :بگیره فاصله ازم شد باعث همراهش تلفن زنگ
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 ...اومدم دار اش نگه...هست بابکم...میام االن باشه...شایان الو-

 تنم از ور کتش...بایستم منم تا گرفت دستمو و ششد بلند تخت روی از نیما
 :وگفت رفت اتاق در سمت به نیما...دادم دستش به و آوردم در

 ...کن مرتب رو خودت کمی پایین بری اینکه از قبل-

 و وشهاگ روی دستی....بود شده قرمز صورتم...رفتم آینه جلوی نیما رفتن با
 اتاق از وموهام لباس کردن مرتب با...بودن داغ چقدر...کشششیدم صششورتم

 دایص...دادم قول نیما به من ولی بود سخت ایستادن برام هنوز...زدم بیرون
 پایین طبقه به و نکردم توجهی...رسششید گوشششم به سششیامک های نشاله
 بار ندچ پریسا...میفته اتفاقی چه داره باال اون نمیدونست هیچکس...رفتم
 نجش پایان تا...کردم اطالعی بی اظهار دروغ به منم و گرفت رو نیما سراغ
 ستایش و پریسا همراه بار چند...دادم نششون خوششحال و خندون رو خودم

 انیم پیش اتاق توی دلمو من...نداششت خبر دلم از هیچکس ولی رقیشیدم
 ...بودم گذاشته جا

 پناه ماتاق به کوفته و خسته...رفتن مهمونا یکی یکی که بود عیر6 سشاعت
 آماده مسششافرت برای رو وسششایل باید فردا...کنم اسششتراحت کمی تا بردم

 خداروشششکر...برگشششتم تختخواب به و گرفتم مختیششری دوش...میکردم
 هک بودن خسششته اونقدر همگی...میکردن تمیز رو خونه موقتی خدمتکارای

 فادهاست فرصت این از نیما اینکه از غافل...رفتن خواب به شام خوردن بدون
 ...برده بیرون عمارت از شایان و بابک همراه به رو سیامک و کرده

*** 
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 قاشوناتا به وسایلشون بستن برای و خوردن صبحانه همگی زود صشبح فردا
 بیدار صششبح نیمشا...میشششسششتم رو ظرفشا آشششپزخونشه توی منم...رفتن
 از ششب نیشف وقتی ولی رفت کجا مهمونی بعد دیشششب نمیدونم...نششد

یی وبرای شدم بیدار خواب  به کیتاری توی که دیدمش رفتم راهرو به دستشو
 ...میرفت اتاقش سمت

 با رو تمدس و برگشتم...شنیدم سرم پشت از گفت بخیر صبح که رو صداش
 کمی...رفتم یخچال سمت به و دادم جوابشو کردم خششک دیوار کنار حوله

 ازش داشتم دوست...داد کش باال سمت به دستاشو و داد ماساژ چششماشو
 وسایل...بشه ناراحت میترسیدم ولی کردی چیکار سیامک با دیشب بپرسم

 ...ریختم قهوه براش و چیدم میز روی رو صبحونه

 ...بزنم حرف باهات میخوام مهسا-

 ...نشستم روش روبه صندلی روی کناردستش قهوه فنجون گذاشتن با

 خوبه؟ حالت-

 :دادم جواب آرامش با

 ...نباشید نگران...خوبم آقا بله-

 نشد؟ متوجه کسی که دیشب...بهتری خوشحالم...خوبه-

 !کجایید نمیدونم گفتم ولی گرفتن رو سراغتون...نه-

 دهنش توی و گرفت عسششل ای لقمه...داد تکون چندبار رو سششرش نیما
 نناخ کنار پوسشت با کردم ششرو  نمیزنه حرف دیگه دیدم وقتی...گذاششت

 :گفت دوباره اینکه تا کردن بازی دستم
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 ازدواج باهاش حاضره بیاره سرت بالیی اگه گفته سیامک به...بود یلدا کار-
 ...کنه

 :داد وادامه زد پوزخندی نیما...میزد رو حرفا این که شنیدم دیروزصداشو

 چطور نمیدونم...یلداست روانی...احمقه یه سیامک گفتم بهت هم قبال-
 طوری نترس ولی...بکنه کاری چنین عمارت توی که داده جرات بخودش

 مه یلدا خوشبختانه...نشه آفتابی ما طرف عمرش تاآخر که چیدم رو دمش
یه دیشب که داشتم حساب خورده سری یه اونم با...بود ایران  ...شد تسو

 هبذار عمرا بزرگش پدر زده که افتضششاحی با...بره ایران از امشششب احتماال
 ...بمونه ایران این از بیشتر

 بخندل با فقط بشه حمایتش و لطف این جبران که بزنم نداششتم حرفی هیچ
 !کردم نگاش ای قدرشناسانه

*** 

 درک که میشد این از مانع رضا عمو ماششین بخاری...بود سشرد و گرفته هوا
 کشیدم تهگرف بخار شیشه روی رو دستم...باشه سرد میتونه چقدر بیرون کنیم

 داخلش مادرش و پدر که نیما1مزدا...کردم نقاشی رو نامشخیی اشکال و
 عوض رو ماشینش نیما سفر بخاطر...گذششت کنارمون از سشرعت با بودن
 نمیشششد رو نیما رانندگی مهارت ولی اس لغزنده جاده اینکه با...بود کرده

 :شنیدم گوشم کنار رو ستایش صدای...گرفت نادیده

 شمال؟ میای ما با داری که ناراحتی مهسا-
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 دستای...بیاد بدم خودم بودن منزوی از ششد باعث اش گرفته صشدای لحن
 :وگفتم گرفتم رو گرمش

 نباهاتو که خوششحالم بخدا...کردم ناراحتت که ببخششید جونم به دردت-
 سششیر دل یه میخواد دلم...خوابم عاشششق که منم اس گرفته هواش...اومدم

 ...بخوابم

 کرده رد ستایش کمر پشت از که دستش با شنید مارو وگوی گفت که پریسشا
 :وگفت زد سرم توی محکم بود

 یکنینم زندگی لندن خوبه...گرفته؟ میگی هوا این به...کنن سرت تو خاک-
 ...ببر حالشو نورو تیکه یه این به بچسب...کمیابه اونجا خورشید بابا...هاااا

 :شد بلند همزمان وستایش عمورضا صدای که گذاشتم سرم روی دستمو

 کنی بلند دخترم رو دست دیگه بار یه پریسشششششششششششششششششششششا-عمورضا
 ...کشمتااااا

 اصال...داری؟ چیکارش...شد نیف دو سشرش بششکنه دسشتت-سشتایش
 ...دارم هواتو خودم بخواب بگیر بره قربونت پریسا

 :پیچید ماشین توی پریسا اعتراض صدای

 توپ آهنگ یه جون عمو...بخوابه نداره حق هیچکس...تو؟ میگی چی-
 ...فراوووووونه کمرم تو قر من که بذار

 ماشین آندی دیجی آهنگ...کرد زیاد وصداشو کرد روشن رو ضبط عمورضا
 مستایش...کشیدن وجیغ زدن دست به کرد ششرو  پریسشا...برد هوا روی رو
 داری خنده وضع...میداد تکون هوا توی مدام دسشتاشو بود ششده جوگیر که
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 شونه هم رضا عمو وسط این...میرفتیم ریسه خنده از زهرا خاله منو...ششد
 ینماش متوجه که بودیم رقییدن دار و درگیر اونقدر...انداخت می باال هاشو

 سششرها همه بوق صششدای شششنیدن با...نشششدیم میکرد حرکت ما کنار که نیما
 هوا تو شیشه پشت دسشتاششو پیروز آقا...چرخید راسشت سشمت به همزمان

 می نگاهی بهمون گاهی داشششت لبش روی که لبخندی با نیما...میلرزوند
 که پریسشا...ششد بلندتر هامون خنده صشدای پیروز عمو دیدن با...انداخت

 رو خودش راسششت و چپ به سششتایش و میرفت باباش صششدقه قربون مدام
 مشا جلوی نشیمشا آهشنشگشمشزدای ششششدن عشوض بشا...مشیشداد حشرکشت

 یشدم پخش که مالیمی وآهنگ گرفت رو ضبط کنترل سشتایش...قرارگرفت
 :وگفت کشید جیغ پریسا باس ضربهای صدای با...داد تغییر رو

 ...ستایش ایول...پروداکشن مانکن ساسی-

 خوش اب مسیر از نیمی تقریبا... نبودم گرفته دل دیگه...پرید سشرم از خواب
 ...گذشت خندیدن و گذرونی

 :شد خم سمتم به ستایش که بودیم چالوس نزدیک

 تنها خونه تو نداشتم دوست اصال...اومدی باهامون که خوششحالم خیلی-
 ...باشی

 :گفتم و فشردم دستم توی دستشو

 ...خانومی مرسی-

 :گفت و برگشت سمتمون به خنده با پریسا

 !میکنم پیادتون باشین داشته خیوصی حرف قراره هاشاگه نشد-
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 :گفت و زد بازوش به مشتی ستایش

 ...بزنم حرف خیوصی باهاش دارم دوست...خودمه مهسای-

 :وگفت کرد غمگین گریه حالت به صورتشو و جلوداد لباشو پریسا

 ...ندالم دوشتون دیده-

 صششاف سششرجاش بسششینه ودسششت گرفت شششیشششه سششمت به رو سششرش
 :وگفت انداخت گردنش دور رو دستش ستایش...نشست

 بخورمشون؟ میتونم...دارید لبایی چه خانوم وووی-

 :کرد غنچه دوباره ولباشو برگشت سریع پریسا

 ...داله صاحب...نشششششششششششششششششمیدم بهتون نخیشششششششششششلم-

 ...رفت اش صدقه قربون و ب*و*سید لپاشو ستاش

 ربزرگت ما از سال چهار پریسا اینکه با.اومد خوشم صشمیمیتمون همه این از
 توقف با.... خودمونه سششال و همسششن انگار که میکرد رفتار طوری اما بود

 ارکپ ای گوشه رو ماشینش هم رضا کوچکیشعمو رستوران کنار نیما ماشین
 ظهر یک از...دادیم وقوس کش رو وبدنامون شششدیم پیاده ماشششین از...کرد

 مرز از یعنی واین دراومد شششکمامون صششدای سششتایش بقول...بود گذشششته
 هعجل با همگی شششد وباعث بود سششرد هوابشششدت...رفتیم فراتر گرسششنگی

 هب نبود هممون جای چون...نششستیم میزی وپششت بریم رسشتوران بداخل
 روی یمان همراه به پریسا ستایشو منش...کردیم انتخاب میزهارو سن تفکیک

 رو ای دیگه میز هم خانوم ومارال پیروز شآقا وعمورضششاشخانومش نفره1میز
 ...کردن اشغال
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 بخاطر نیما بیگاه و گاه اخمای و دخترا شششوخی و خنده با که ناهاری از بعد
 عوض جامون اینبار اما افتادیم راه به دوباره گذشششت خندیدنشششون بلند
 قول به هک وستایش...نشستن نیما ماشین تو دخترا پریسا پیششنهاد به...ششد

 ساپری.خوابید شدیم سوار تا نمیگذشت ظهر خواب از میرفت سرش خودش
 :گفت و شد کفری دستش از نیما که اونقدر میکشید خمیازه همش هم

 کنی ریکا میتونی نکششببینم خمیازه اینقدرم بخواب بگیر میاد خوابت-
 !دختر؟ بگیره خوابم منم

 :گفت و کرد اخمی پریسا

 !بخوابم عقب برم میخوام نگهدار-

 پریسششا.کرد هدایت خیابون کنار به رو ماشششین و انداخت بهش نگاهی نیما
 :گفت و کرد باز منو سمت در.شد پیاده

 !باشی راحتتر که بشین جلو تو بیزحمت جون مهسا-

 بود شتهبرگ عقب به که نیما منتظر چشمای دیدن کنم؟با چیکار نمیدونسشتم
 لوج بندازم بهش نگاهی به اینکه بدون و شششدم پیاده ازماشششین میکرد ونگام

 من حاال...رفت خواب به فوری نذاشته هم رو پلک هم پریسا....نششسشتم
 ...میکرد مست منو که دلچسبش و عطرگرم بوی و نیما و بودم

 عذابم خیلی بود بینمون که سششکوتی این اما اومد نمی خوابم اینکه بشا
 بینمون سششکوتی اما کنه اخم بهم حتی بزنه حرف میخواسششت دلم.میداد
 :گفت نیما خود که بزنم حرفی خواستم...نباشه

 !بخواب هم تو میاد خوابت اگه-
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 :گفتم اومده حرف به باالخره اینکه از خوشحال

 !بخوابم ظهرا ندارم عادت.نمیاد خوابم...نه-

 !من برعکس-

 :شه فدات میاد؟مهسا خوابش یعنی!!!آخی

 بشینم؟ فرمون پشت من میخواید اید خسته اگه-

 لمد ته... نشششسششت تیزی برق نگاهش توی... برگشششت سششمتم به لحظه یه
 سمت به دوباره رو سشرش...ریخت پایین هری چششماش ششیطنت بخاطر

 :گفت و برگردوند جلو

 درسششت جلوتو بیتونی بششینیشاونوقت ماشششین این پشششت اگه میکنی فکر-
 ببینی؟

 ودنموب کوتاه داشت باز فهمیدم منظورشو....گفت خنده با رو جمالتش تمام
 عاشششقت من مثه خانومی نداری لیشاقشت...پسششره ای...میزد سششرم بشه

 رفح تو اصال.شدم خیره بیرون به پنجره از و کردم اخمی!!!نردبون....باششه
 !!!!تری سنگین نزنی

 به تعلقم که ویالیی به رسیدن تا...شدن بیدار دخترا کم کم رامسر به ورود با
 با...شششدم شششهر این زیبایی محو من...نزد حرفی بودشهیچکس رضششا عمو

 بیرون هشیش پشت از درست ونمیذاشت گرفت باریدن به شرو  بارون اینکه
 ...شدم لذت غرق راهمون بین زیبایی دیدن با هم باز ولی کنم نگاه رو

 ا حی داخل به مزداشو آروم نیما ویال رنگ مشکی بزرگ آهنی در شدن باز با
 ...شد ویال وارد عمورضا هم سرش پشت...کرد پارک پارکینگ توی و برد
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 بهار...اومدم اومده اینجا به قبال بار دریاشیه نزدیک و بود دلبازی ویالی
 دستگاهی سمت به عجله با عمورضا...شدیم ویال وارد...بود پیش دوسشال

 الوی...کنه روشن رو گرمایشی سشیستم تا رفت ششده نیشب دیوار روی که
 که داشت یبزرگ نسشبتا تیکه یه پذیرایی سشالن پایینش طبقه....بود دوطبقه
 و آشششپزخونه.بود شششده چیده توش ناهارخوری میز و مشششکی چرم مبلمان

 خواب اتاق سششه هم باال طبقه.بود ورودی در کنار هم بهداشششتی سششرویس
 :گفت نیما اتاقها تقسیم موقع... داشت

 !کنید مردونش زنونه یا بخوابید خانوادگی یا-

 :گفت و کرد حلقه خانومش دور دستشو عمورضا

 !باشم نمیبرهشگفته خوابم زنم بدون که من-

 دهدی جمع تو هاشونو عالقه ابراز این هم قبال.افتادیم خنده به حرفش از همه
 همدیگه عاشقونه اینطور هم هنوز سشال اینهمه از بعد که خوبه چقدر.بودم

 تاقا بخوابیمشدو اتاق یه تو دخترا ما که شد توافق باالخره.داشتن دوست رو
 تگف و کرد خودگذشتگی از پریسشا بقول هم مادراشنیما پدر واسشه هم دیگه

 !میخوابه هال توی که

 النس توی کاناپه روی هم نیما... رفتن اتاقاشون به اسشتراحت واسشه آقایون
 ....یرهمیگ خوابش بذاره سرشو که اس خسته اونقدر میدونستم....کشید دراز

 :گفت خانوم مارال که بکنم فکری شام واسه میخواستم

 ترسممی سرده بیاری؟هوا نیما واسه اتاقتون توی از پتو یه میشه جون مهسا-
 ...میخوره سرما
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 بیرون دکم توی از بزرگی و نرم پتوی.رفتم اتاقمون طرف به و گفتم چشمی
 و بود دهکشششی دراز کاناپه روی نیما.برگشششتم پایین طبقه به دوباره و کشششیدم

 سششمتش به آروم...شششده سششردش بود معلوم.بود گرفته بغلش تو دسششتاشششو
 توی.مکرد روشن رو بود نزدیکش که ای شومینه و کشیدم روش رو رفتمشپتو

 ...کنم نگاش ابد تا میخواست دلم که بود آروم اونقدر خواب

 به چشمش تا عمورضا معمول طبق... شدیم جمع هم دور همگی شام وقت
 :گفت و کرد بغلش افتاد زنش

 !خانومی نبودی پیشم تو میدیمشنگو کاب*و*س خواب تو دیدم-

 :وگفت کرد ای خنده ستایش

 جلوی ولی گذشششت سششرم از آب...هیچ من حاال گفتم دفعه صششد بابایی-
 ...میخواد دلشون شاید هم بقیه نمیگید... کن رعایت کوچولو یه دیگرون

 :گفت و ستایش سر تو زد پریسا

 ادامششه عموجشان...نچسششبون مشا بشه لطفشا منحرفی خودت!دیوونشه برو-
 جووووون؟ مهسا نه...بگیریم یاد شوهرداری باید جا یه باالخره....بدید

 دهنش یتو اروم دستش پشت با و نذاشت جواب بی رو پریسا کتک ستایش
 :زد

 یداپ شوهر منحرف من واسه شوهر؟؟تو کو!!!منحرف من اصال...فکتو ببند-
 ومادرم پدر با زندگی های تجربه از میتونم عمرم سششال11 این تو ببینم کن

 کنم؟ استفاده
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 هک میدونستیم...میخندیدن و میکردن نگاه نفر دو این بحث به داششتن همه
 اون از حرفاش عکس بر اون اتفاقا....شششوخیه حد در همه سششتایش حرفای

 و دهب تله به دم نداشت قید حاالحاالها خودش قول به که بود آدمایی دسته
 !بکنه متاهلی زندگی درگیر رو خودش

 اومد نمی دلم هم...بود خواب هنوز نیما اما میچیشدیم رو میز داشششتیم
 نمیدونسششتم...نخورده چیزی که بود سششاعت چند اینکه هم کنم بیدارش

 قششن متوجه موقعی.رفت سمتش به آب لیوان یه با ستایش که کنم چیکار
 خالی نیما روی رو آب لیوان و بود گذشششته کار از کار دیگه کشه شششدم

 لک ستایش زده هیجان جیغ صدای که که پرید خواب از چنان بیچاره..شد
 همچین پیداکرد جرات پدرمادرش وجود بخاطر کنم فکر...گرفت رو ویال

 دستش اب نیما...بیاره نیما سر بالیی چنین و باششه تنها عمرا وگرنه کنه کاری
 :گفت وحشتناک اخمی با و کرد پاک صورتشو

 رتگی تنها که کن نیاز و نذر برو...میکنم تیکت تیکه بخشدا سششتشایش-
 !!!جوجه میرسم حسابتو وقتش به...نیارم

*** 

 اگه...داشتیم خودکشی قید قطعا سرد هوای این تو... نششسشتیم دریا کنار
 من از کمی دست هم ستایش... اومدم نمی عمرا نبود پریسا اصرار پیشنهادو
 مشششهود کامال رو بودنمون فاجعه دندونهامون برخورد صششدای...نداشششت

... کردیم بپا بزرگی آتیش شششد ملحق بهمون بعدا که نیما کمک به...کرد
 بابک ومشغول زدن سشیخ به رو کوچکی زمینیهای سشیب سشتایش و پریسشا
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 شششده خیره دریا به ما جمع از تر اونطرف کمی هم نیما... ششدن کردنششون
 شششام میخواسششتیم که زمانی...پیش سششاعت چند به پرکشششید ذهنم...بود

 شک.شدم سشتایش روی نیما مششکوک نگاههای متوجه سشرمیز...بخوریم
 ریادف با ربع یه دقیقا که میاره در سششرش رو ریختنش آب تالفی که نداشششتم
 پر وفرار صندلی روی از ستایش پرش با... شد تبدیل یقین به شکم ستایش

 پشت طبع به هم ومنم دوید دنبالش زهرا خاله...شدن نگران همه سشرعتش
یی توی سشتایش...رفتم سشرششون  هم سر پششت رو کلمه یه فقط دسشتششو

 :تکرارمیکرد

 ...سوختم وای...سوختم... سوختم-

 کج بشششقابش توی رو وسششرش زد پوزخندی نیما سششالن به برگشششتن با
 مارال...دوخت نیما به عیبانیشو ونگاه نشست پریسشا کنار سشتایش...کرد

 :وگفت کرد ستایش روبه خانوم

 ...ریختی سوپت توی نمکشفلفل بجای...کن جمع حواستو عزیزم-

 سششر زیر فلفل با نمدون کردن عوض که میدونسششتیم سششتایش هم من هم
 کنار نیما که ای جمله هنوز...بزنه حرف داشششت جرات کی ولی نیماسششت

 :سرمه تو گفت ستایش گوش

 ...جوجو شدیم بیحساب...آب سردی تالفی به فلفل تندی-

 بهم داشششت که بود سششتایش...پریدم جا از شششد ریخته روم به که آبی با
 صورتم روی آب... شده آب عشقه مسافرت این انگارتو این نه....میخندید

 :گفتم و کردم پاک رو
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 سششرما بازم...هسششت سششرد کافی اندازه به هوا!...کردی خیسششم دیوونه-
 ...میخورم

 کجایی؟...میکنم صدات دارم ساعته یه...عسیسم خودته تقییر-

 میخوای؟ چی ببینم بنال...حاال خب-

 :گفت و گذاشت بشقاب توی زمینی سیب تا چند

 ...داره دوست کبابی سیب...نیما واسه ببر رو اینا پاشو-

 نمیبری؟ خودت چرا-

 پاشو...دریا حس تو رفته میبینیش که هم پریسا...قهرم باهاش مثال که من-
 ...دیگه

 :گفتم ستایش به رو و انداختم بود کشیده دراز شنها روی که پریسا به نگاهی

 کشیده؟؟ دراز سرد شنهای روی جوری چه پریسا-

 ...عاشقه که بس از-

 عاشقه؟-

 ...میفتن دهن از میشن سرد االن...ببرشون داغه تا پاشو...هم تو بابا نه-

 رفتمو وترجل.میکرد نگاه دریا به داشت هنوزم نیما.شدم بلند و گرفتم بشقابو
 :کردم صداش

 !نیما؟ آقا-

 مشغول فکرشو چیزی یا نشنوه صدامو میشد باعث امواج صشدای نمیدونم
 :کردم داشص بلندتر شاینبار گرفتم صورتش کنار رو سیبها ظرف...بود کرده

 نیما؟ آقای-
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 با و گرفت باال رو سرش آروم...اومد خودش به دستم توی بششقاب دیدن با
 به تا کردم صاف رو ام ششده خم کمر...گرفت ازم رو سشیبها ظرف دسشتش
 نپایی رو سششرم...گرفت قرار من وکنار شششد بلند نیما که برم آتیش سششمت
 قیششد من نه و میزد حرفی اون نه...ششد یکی قدمهام با قدمهاش...انداختم

 به مفهمید ستایش صدای شنیدم با...داششتم رو بینمون سشکوت ششکسشتن
 :زد صدا رو وپریسا برگشت نیما...رسیدیم آتیش

 ...میخوری سرما شو بلند پریسا-

 :گفت ستایش اینبار...اومد سمتمون به و شد بلند آرومی به پریسا

 مبری هارو زمینی سیب بقیه...میشه خاموش داره آتیشم...سرده هواخیلی-
 ...کنم تحمل رو سرما تونم نمی دیگه بشخیه من...بخوریم داخل

*** 

 خوابم دیگه پریدم که خواب از.بودم دیده مادرمو خواب صششبح نزدیکای
 رومآ رو پوشیدمشدر پشمی شال با همراه رو گرمم لباس....شدم بلند....نبرد
 دیروز از سردتر هوا و بود صبح7 سشاعت...ششدم خارج ویال از و کردم باز
 احتیا  برای و برگشششتم...کرد پنهون دیدم رواز دریا صششبحگاهی مه...بود

 فسن... رفتم ساحل لب سمت به آروم واروم کردم تنم روهم ستایش پالتوی
 گوش بود آروم آروم من برخالف که دریا صششدای به و کشششیدم عمیقی

 ردمک استفاده فرصت از تنهام که حاال و گرفت دیدم که ازخوابی دلم...دادم
 رمگ دسشتای برای بودم دلتنگ...کنن پیدا خودشششونو راه اششکام دادم واجازه
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 یگهد بار یه اینکه برای دلتنگتر... مادر شششبونه الالیی صششدای برای...پدر
 ... چهره همون لبخندشبا همون ببینمشونشبا

 نشستی؟ اینجا چرا-

 صدا نای من..برگشتم عقب به پرسید ازم رو سوال این که صدایی شنیدن با
 صورتمو... بودم آرومش و مهربون لحن عاشق من...میشناسم ماههاست رو

 :گفتم و کردم پاک

 بخیر صبح-

 :گفت و داد تکون سری

 ندادی؟ جوابمو...بخیر صبح-

 :گفتم کرده بغض صدایی با و گرفتم پایین سرمو

 !نمیبرد خوابم...نیست چیزی-

 یدمد کردم بلند که سرمو اما میره داره که میکردم تیور.شنیدم پاشو صشدای
 چشششمام به نگاهی خورده گره ابروهایی با نیما...ایسششتاده قدمیم چند در

 :گفت و انداخت

 !کردی؟ گریه-

 ازش چشششم سششختی به بود گرفته گر نزدیکی همه این از وجودم که من
 :گفتم آروم و برداشتم

 ...شدم بیخواب...نیست مهمی چیز-

 ...کنی نگاه چشمام تو باید میزنی حرف من با وقتی گفتم بهت قبال-
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 رمس بالیی چه چشمات نمیدونی که تو...نیما؟ میکردم نگاه بهت چطوری
 :بود بهم نگاهش هنوز....دوختم سمتش به نگاهمو آروم...میارن

 !خرید برم میخوام...شو آماده برو-

 :گفتم متعجب

 !بیام؟ منم-

 بشل روی کمرنگی لبخند که بود صحبتم لحن یا صشدام توی چی نمیدونم
 :گفت و نشست

 ای میای حاال...ماییم جمع این سحرخیزای که بیایشفعال باید هم تو...آره-
 برم؟ تنها خودم

 وت از رو وجودم آرامش...باشم کنارتو در که اینم عاشق من...میام که معلومه
 :گفتم شد مهمون لبم برروی ناخودآگاه که ای خنده با...میگیرم

 ...بشم آماده میرم االن... البته-

 لباس نداشششتم سششراغ خودم در که سششرعتی با...گشذشششتم کنشارش از
 هب دستم...میکشیدم خجالت ولی بششینم جلو داششتم دوسشت....پوششیدم

 :بشم متوقف شد باعث صداش که میرفت عقب در دستگیره سمت

 ...مرخیی رفته رانندتون خانوم-

 و کردم بشاز رو جلو در کنم پنهون ازش میخواسششتم کشه لشبشخنشدی بشا
 :گفت و داد دستم به لیستی نیما راه توی....نشستم

 !نباشه وکسر کم چیزی نوشتهشببین مادرم دیشب رو اینا-
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 روی رو لیسششت....بود کامل چی همه....انداختم خرید لیسششت به نگاهی
 :گفتم و گذاشتم داشبورد

 میرید؟ کی شما نیما آقا...هست چی همه...نه-

 :گفت و برگشت سمتم به لحظه یه

 !برم؟ من تا منتظری-

 :گفتم لب زیر و کردم اخمی اشتباهش برداشت بخاطر

 ...نبود این منظورم -

 !برم گروه با که تهران میرم... فرداشبه واسه بلیطم -

 رفتید؟ شیراز حاال تا...حاال تا-

 !!!چطور؟...باری چند-

 !پرسیدم هیچیشهمینجوری-

 و پدر کردهشهوای ششهرمو هوای دلتنگمشدلم بگم بهش میتونسشتم کاش ای
 دلیلی واصال بود من رئیس نیما...ششدم خیره جاده به. نزدم حرفی اما مادرم
 ...ببره خودش همراه منو تا نداشت وجود

 تو گیقشن حس یه... بود شمال به سفر بخش ترین العاده فوق نیما با خرید
 بود نیاز که چیزی هر خونه خانوم عین درست من اینکه....اومد بوجود دلم

 خونه لوازم بخاطر بخوام اینکه از همیشه...میکرد حسشاب نیما و میخریدم
 همه هب لذت با داشتم که بود بار اولین...حاال اما بودم متنفر کنم خرید تنها
 گله شششدن معطل همه این از که بود صششبور چقدر نیما و میکردم نگاه چیز

 ...نمیکرد
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 مقابلم و اومد نیما که گذاشششتم آشششپزخونه میز روی هم رو نایلون آخرین
 :گفتم و کردم نگاش...ایستاد

 !میخواید؟ چیزی-

 :گفت و داد دستم به پاکت دو نیما

 ...کن بازشون-

 :پرسیدم متعجب

 آقا؟ چیه این...این-

 !میفهمی خودت کن باز--

 خششدای!بود شششیراز دوسششره بلیط اولیش...گرفتم دسششتم تشو رو پشاکشتشا
 جنبه من روز؟نمیگی یه واسششه شششادی اینهمه خدایا... یعنی!شششیراز؟!من

 بلیط.کردم باز هم رو دوم پاکت.بود زده حلقه چشششمام تو ندارم؟اشششک
 ...بود کنسرتش

 :گفتم و دوختم بهش شادمو نگاه

 از ولی ممنونم ازتون واقعا...بگم؟من باید چی نمیدونم من...من آقانیما-
 ...من که میدونستید کجا

 :بزنم رو حرفم ادامه نذاشت و زد لبخندی نیما

 ...کنی درست فسنجون ناهار تشکر جای به میتونی-

 من...نبود مهم برام اصششال لحظه اون ولی فهمیده کجا از نیما نمیدونسششتم
 یه رامب گرفتم اتفاق این از که جوابی چون نداشتم مسئله صشورت به نیازی
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 از ور آدما نگاه که نیماست پاک قلب جوابشوجود واون بود تر دلنشین دنیا
 ...میخوند چشماشون توی

 وصششف برام خانوادم بشا دیشدار شششوق...خنشدیشدم قلبم تشه از دلم توی
 :گفتم و انداختم چشمام تو رو تشکرم تمام...ناشدنیه

 ...بگید شما چی هر...چشم-

 اگه.بزنم بکششمشداد جیغ میخواسشت دلم کرد ترک رو آششپزخونه نیما وقتی
 رفح که شکرت خدایا...میکردم بارونش ب*و*سه و بغلش میپریدم میشد
 ...رسوندی گوشش به دلمو

 میتونن اینهمه چطور موندم.شششدن بیدار خواب از هم از بقیشه بشاالخره
 زود کهمن...بودن بیدار دیروقت تا دیشششب میگفت سششتایش بخوابن؟البته

 کمک به بود ناهار وقت که اونجایی از...خبرنداشششتم هیچی از..خوابیدم
 دستش توی گیتار با گاهی نیما که میدیدم.چیدیم قششنگی میز فوری دخترا

 کردم صششداش ناهار برای وقتی.مینداخت ما به نگاهی هم گاهی میکرد کار
 :گفت من به رو خنده با ستایش.نشست مقابلم صندلی روی و شد بلند

 آره؟اضافه میکنی درسشت همش فسشنجوناتن عاششق همه فهمیدی کلک-
 !!!خوبه نگیرم وزن

 :گفتم و خندیدم

 !جونتون نوش-

 زا دلم.میکرد نگاه بهم و انداخت باال ابرویی.انداختم نیما به نگاهی بعد
 نگاهش سششنگینی متوجه اما بود پایین سششرم ناهار موقع.لرزید نگاهش این
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 مهه این میخواستم...داشتم دوست رو نیما نگاه سنگینی این من...میششدم
 ...داشتم بهش نسبت خودم که بذارم حسی همون پای رو توجه

 هب خودشششو کس هر نمیبرد خوابش کسششی دیگه که اونجایی از ناهار از بعد
 ازب پیروز آقا گرچه شد خرابتر دیروز از هوا متاسشفانه...کرد مششغول چیزی

 خاطرات از تعریف با رو جمع داششت سشعی و میکرد خوششحالی ابراز هم
 و ودب گرفته دست به گیتارشو دوباره هم نیما...بیاره سرحال جوونیش دوران

 هم با سششلحشششور برادران...شششد دونفره جمع کم کم...میرفت ور باهاش
 به...میکردن صحبت و نشستن هم کنار هم خانوما...میکردن بازی شطرنج

 و بذاریم آهنگ تا رفتیم باال طبقشه بشه هم دخترا مشا پریسششا پیشششنهشاد
 رو خودشون اتاق وسط نفر دو اون ولی نششستم تخت روی من...برقیشیم
 درآوردم ور بیلطها و کردم بلندم کاموایی پلیور جیب توی دست....میکشتن

 ینا داشتن اندازه به چیزی داشتن از اینقدر هیچوقت....شدم خیره بهشون و
 ...بودم نبرده کاغذشلذت ورق دو

 دمآور باال رو سرم زده ذوق آهنگ شدن تموم با که بودم بلیطها به خیره هنوز
 گیج دبو دستاشون توی آب ای ششیشه پارچ که پریسشا و سشتایش دیدن با...

 بلیط و خودم شدن خیس متوجه وقتی اما شد چی نفهمیدم لحظه یه... شدم
 :زدم داد اراده بی شدم ها

 !!!چیکارکردی...ستایش نه...نه -

 دیگه که بودن شده خیسشی کاغذای به تبدیل بلیطا و بود ششده دیر دیگه اما
 کرف که اونا.شد شکسته زود که بغضشی.کردم بغض.نداششتن ای فایده هیچ
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 با و شدم بلند من اما اومدن سمتم به ناراحتم شدنم خیس بابت من میکردن
 :گفتم ستایش به رو گریه

 بایدم.بودم بیوفایی دختر من...دارن نمیبینمشششونشحقم دیگه میدونسششتم-
 !ببینن منو نخوان

 توقفم سفتی جسم به برخورد با...زدم بیرون اتاق واز گذشتم کنارششون از
 ونستمت که کاری تنها...میکرد نگاه گریونم چشمای به تعجب با نیما...شدم

 صدا به توجه بدون و بدم بدسشتش رو خیس بلیطهای که بود این بدم انجام
 ...بدم ادامه راهم به ستایش و پریسا توسط اسمم کردن

 طوالنی بازهم انتظار این...کنم روتحمل دوری این تونسششتم نمی دیگشه
یی توی رو خودم..شد  موزاییکهای روی...کردم قفل رو در و انداختم دستشو

 درمما و پدر اینکه فکر.... کردن گریه صدا بی کردم شرو  و نششسشتم سشرد
 ریش ریش رو دلم ببینن منو نمیخوان و شششده شششکسششته رفتنم از دلشششون

 ...نره بیرون هام زجه صدای تا گذاشتم دهنم جلوی رو دستم..کرد

 ...بدم جواب نمیخواستم ولی شنیدم رو زدن در صدای

 اسهو بلیطا اون که گفت بهم نیما...ببخشید توروخدا...کن دروباز...مهسا-
 در گها جونم به دردت...کنیم شوخی میخواستیم پریسا با بخدا...بودن چی

یی  ...میکشم خودمو نکنی باز رو دستشو

 چطور...آورد درد به بیشششتر رو دلم سششتایش والتماسششای غمگین صششدای
 منت کلی من سر اونا...زدم داد سشرششون که باششم پسشت اونقد میتونسشتم

 زبا رو در قفل و شدم بلند...بود اونا وجود بخاطر من االن زندگی...داششتن
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 مبغل و اومد سمتم به...شد ظاهر در الی ستایش اشک از پر صورت...کردم
 :کرد

 ...خواهری ببخشید-

 :وگفتم گذاشتم هاش شونه روی رو سرم

 نشوقتیببینمشو برم داشتم دوست...ستایش بودم ششده دلتنگششون دنیا یه-
 ارهقر فهمیدم وقتی...شدم هوایی دارن کنسشرت ششیراز توی آقانیما ششنیدم

 میشدن باورم....نگفتم دروغ دهنم توی اومد قلبم بگم اگه بخدا برم باهاشون
 نیستنشانگار دیدنم به راضی اونا انگار اما...برم میخوام سشال چهار بعد که

 !برم نیست قسمت

 :وگفت کرد نوازش کمرمو ستایش

 ورج بلیط واست شد اگه که میزد زنگ یکی به داشت نیما...نزن حرفو این-
 !میشه درست ایشالله...کنه

 !نمیشه مطمئنم...نمیشه-

 توی یعیبان که نیمایی به و برداشتم ستایش شونه روی از سر در صدای با
 :دوختم چشم بود ایستاده در چارچوب

یی توی رفتین-  جا آخه...بیرون بیارش ستایش...میگید؟ هم به چی دستشو
 ...عذرخواهی واسه نبود

 زیر زدیم ونشاگهان انشداختیم بهم نگشاهی سششتشایش نیمشاشمنو حرف بشا
 هن شوری شوری اون به نه...میکرد نگامون باز دهانی با نیما بیچاره...خنده

 ...نمکی بی نمکی بی این به
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 :گفت نیما به راه بین و برد اتاق سمت به منو ستایش

 اومد؟ گیرت بلیط...شد؟ چی-

 کستش خیلی دلم...نمیشه میدونستم...داد تکون نه نشانه به رو سرش نیما
 تاقا کردمشبه پاک اشکامو...کنم ناراحتششون این از بیششتر نمیخواسشتم اما

 :گفتم ستایش به رو و رفتم

 فکر مه نمیکنمشتو فکر نیستمشبهشم ناراحت دیگه ستایششمن نیست مهم-
 !!خب؟ نکن

 هم اپریس...نیومد اتاق توی نیما...کشیدم ودراز رفتم خواب تخت سمت به
 هب کردم شرو  موضو  این به دادن پایان برای...اومد پیشم عذرخواهی برای

 ددا داشتم دوست...نداشتم دروغ که خودم با ولی...کردن شوخی و خندیدن
 یخال خودمو جوری یه و بکشم فریاد....کنم گریه...کنم گله خدا از و بزنم
 ...کنم

 ناراحت نبودنش و رفتن از...گرفشت دلم...بره زود صششبح بود قرار نیمشا
 هست میکردم حس که همین...میموند کنارمون در میخواسشت دلم...بودم
 ...بودم شده دلتنگش نرفته حاال و کافیه برام

 پس واسه بیلطش چون کردن تعجب همه برهشالبته صشبح6سشاعت بود قرار
 ...بود عجیب کمی تهران به رفتن زود اینقدر و بود کرده فرداتغییر

 تنرف برای میخواستم....اومد نمی چشمم به خواب...بودم بیدار ششبو تمام
 ....کنم بدرقش
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 قید مخانو...نخیر.کردم نگاه بهش و کردم بلند سر ستایش گوشی لرزش با
 زده زنگ بهش که بود کی صبح6ساعت!کردم تعجب...نداشت شدن بیدار

 ..."نیما"بود نوشته صفحش روی که رفتم گوشیش سمت به ؟کنجکاو

 که من گذاشششته؟ولی جا چیزی حاال و رفته داشششت؟نکنه چیکارش یعنی
 تمگرف تیمیم.خورد زنگ دوباره گوشی...بودم نششنیده اتاقششو در صشدای
 الو:گفتم آروم و فشردم رو سبز دکمه.بدم جواب

 ؟!خوابالو نمیدی جواب الوشچرا-

 !خوابه ستایش...مهسام من نیما آقا-

یی-  !نمیدی؟ جواب گوشیتو چرا...تو

 دارشبی دارید؟میخواین سششتایش با کاری... کردم سششایلنتش...ببخشششید-
 کنم؟

 ...پایین بیا.داشتم کار خودت با...نه-

 کنار رو داششت؟گوشی چیکار من با روز سشاعت این نیما...ششدم متعجب
 ارکن نیما.رفتم پایین طبقه به و کردم باز آروم رو در.گذاشششتم سششتشایش
 :گفت و شد بلند من دیدن با.بود نشسته چمدونش

 بودی؟ خواب-

 شده؟ چیزی...نمیبرد خوابم...نه-

 :گفت و اومد جلوتر

 شیراز؟ بیای میخوای هنوزم-

 :چطوری؟ شیراز؟آخه.بودم حرفش مات
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 چیه؟ منظورتون...من؟-

 من...شو آماده برو زود بیای میخوای اگه...باش نداشته منظورم به کاری تو-
 ...باشم میمونم؛گفته منتظر دقیقه ده فقط

. ..بودم حرفاش مات هنوز.رفت بیرون در از و گرفت چمدونشو دسشته بعد
 همه.رگشتمب اتاق به سریع.نمیشه باورم خدا کنه؟وای جور بلیط تونسته نکنه

 یدمد در دم.رفتم پایین به شدنم آماده از بعد و گذاشتم چمدون تو وسشایلمو
 طرفش به...میزنه چراغ برام داره و نشششسششته خودش ماشششین توی نیما که

 هم با.. گذاشششت عقب صششنشدوق توی وچمشدونمو شششد پیشاده...رفتم
 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیما...سوارشدیم

 بودی؟ شده آماده اینقدرسریع عمرت تو-

 :گفتم و خندیدم

 .پوشیدم لباس چطوری نفهمیدم خودمم...نه-

 !!!!معلومه زدی برعکس که شالی از-

 :گفتم و خندیدم دوباره.انداختم شالم به نگاهی

 !شد هولی هول که گفتم-

 هک گفتم و دادم اس ستایش به راه توی.کرد روششن رو ماششین و زد لبخندی
 :گفتم نیما به رو.میرم نیما با دارم

 ساعتیه؟ چه مال بلیط-

 بلیط؟ بلیط؟کدوم-

 !!!دیگه شیراز بلیط-
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 !نگرفتم بلیط من اما-

 :گفتم متعجب

 چیه؟ منظورتون-

 نمی بازم اومد می گیرمون بلیطم هوا وضششعیت این تو...واضششحه منظورم-
 نسلک منم مال شاید..میشن کنسل دارن سرهم پشت پروازا...بریم تونستیم

 !دیگه ریسکه...میشد

 میریم؟ کجا داریم االن ما پس...پس-

 !!!شیراز-

 چی؟ یعنی...شیراز؟...نشستم جام تو سیخ

 ...شهن کنسل بود ممکن...داشتید بلیط خودتون که شما!ماشین؟ شیراز؟با-

 ...!نداشتی که تو ولی داشتم بلیط من میگی راست تو آره-

 اسم...ه؟بر شیراز تا ماشین با میخواست من بخاطر نیما یعنی...نمیشد باورم
 ازقلب فراتر کارش این..پاکش؟؟نه قلب میذاشششتم باید هم رو کارش این

 القهع بخاطر و باشه داشته دوست منو هم نیما اینکه تیور...داشتنه مهربون
 چیزی خواسششتم......میکرد منجمد رگهام توی رو خون کرده کارو این اش
 :گفت نیما که بگم

 !درسته؟ نخوردیش که هم تو...نخوردم چیزی صبحونه من-

 !بله-

 به بعد میخوریم چیزی یه...هسششت سششرراهی رسششتوران یه نزدیکی همین-
 ...میدیم ادامه راهمون
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 از دبع.بزنم نداشتم حرفی بودم نیما کار این ششوک تو هنوز من.نزدم حرفی
 رکتح به دوباره بود عمرم تمام صبحونه ترین خوشمزه برام که ای صبحونه

 از چقدر نیما میدونسششتم.میکشششیدم خمیازه مدام و اومد می خوابم.افتادیم
 :گفت نیما آخرشم.نبود خودم دست اما میاد بدش کار این

 ...بخواب بگیر کشیدن خمیازه جای به-

 .نیست خودم ببخشیدشدست-

 کنی استراحت بهتره طوالنیه راهمون...بخواب میگم که منم-

 و گذاشتم هم روی چشمامو و دادم تکیه صندلی خواستهشبه خدا از که منم
 .رفتم خواب به زود خیلی

 صندلیش نیماتوی اما شده متوقف ماششین ششدم متوجه کردم باز که چششم
 شششده کشششیده روم که نیماشششدم پالتوی ومتوجه کردم نگاه خودم به...نبود
 هام یهر به رو تنش عطر وجود تمام با و گرفتم بینیم جلوی رو پالتو....بود
 الاص اینکه یا کجاییم نمیدونستم....میداد نشون ظهررو1 ساعتم...دادم فرو
 خوش که بود داده اس ستایش...انداختم گوششیم به کجاسشت؟نگاهی نیما

 ...باشید خودتون مراقب و میری زادگاهت به داری که خوشحالم و بگذره

 یرونب فروشگاهی از پر دست با که دیدم رو نیما...انداختم اطرافم به نگاهی
 :گفتم شد سوار وقتی.زد

 سالم-

 :گفت و گذاشت عقب رو ها کیسه

 !ها بودی تعارف یه منتظر...سالم-
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 :گفتم و خندیدم

 !برد خوابم کی نفهمیدم اصال...ببخشید-

 نیستی؟ گرسنه...نیست مهم-

 !خیلی...چرا-

 .بخوریم چیزی یه ایستم می جلوتر-

 بخاطر..کرد متوقف جاده کنار رو ماشین نیما که بودیم ششده خارج کرج از
 ور صشندلیش نیما...بخوریم غذا ماشششین تو بودیم مجبور بیرون بودن سشرد
 ستدر چیزی یه هم تو میکنم استراحت کمی من تا وگفت کشید دادش عقب

 ...هست الزم مواد پالستیک تو...بخوریم ناهار تا کن

 های کیسششه به نگاهی...خوابید و گذاشششت چشششماش روی دسششتاشششو بعد
 این با کنمشالبته درسششت سششاندویچ گرفتم تیششمیم...انداختم خریدش
 درست مشغول... کرد درست گرمی غذای نمیشد داشتیم که کمی امکانات

 هب سشاعتی نیم که میکردم نگاه نیما به گاهی از هر و ششدم سشاندویچا کردن
 ونفرم پشت صبح از...باششه خسشته داششت حق بیچاره... بود رفته خواب
 ....گرسنه هم بود خسته نه؟هم یا کنم بیدارش نمیدونستم.بود نشسته

 بیدارش و شششد بلند موبایلش صششدای که بودم نگرفته تیششمیمی هنوز
 :نشست و شد بلند...کرد

 نم بابا نترس...میام جدا خودم من که خوبی؟گفتم...علیرضا سالم...الو-
 آره...باش نداشششته کار اونش به تو...نمیام هتل نه...میرسششم شششما از زودتر

 ...خداحافظ...باشه
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 :گفت کردو صاف رو صندلی...انداخت نگاهی من وبه کرد قطع رو گوشی

 !آمادس؟-

 !چی؟-

 :وگفت کرد اشاره دستم به

 !!!دیگه غذا-

 ...بفرمایید آمادس بله-

 اهارن داشتیم که همونطور.گرفت ازم رو ساندویچا از یکی کردو دراز دستشو
 :گفت نیما میخوردیم

 ...ها ریزه خاله شده پر خطت چوب-

 سششفرمون اول یاد...رفت ضششعف گفتنش ریزه خاله واسششه دلم...خندیدم
 ناراحت اصال اینبار اما...کرد مسشخره وقدمو زد متلک بهم ازاینکه...افتادم
 :پرسیدم تعجب با...اومد هم خوشم برعکس و نشدم

 !چی؟ یعنی-

 باید رو رسششتورانی و سششرد غذاهای این تالفی مسششافرت از بعد یعنی-
 !نداره عادت غذاها اینجور به من معده!دربیاری

 :گفتم و زدم لبخندی

 !میکنم جبران...چشم-

 !رو؟ چی-

 !دیگه رو گفتید خودتون که همین-

 :گفتم بهش رو بشینه فرمون پشت خواست نیما وقتی ناهار بعد
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 برونم؟ من میدید اجازه-

 :گفتم که بزنه حرفی خواست نیما

 !میرسه قدمم...میتونم کنید باور-

 :گفت و خندید نیما

 !ها شیراز برسم سالم باید من فقط...باشه-

 و گذاشت هم روی چششماششو...کردیم عوض باهم رو وجاهامون خندیدم
 :گفت

 !!!دارما زیاد آرزو من...نباشم دنیا اون کردم باز چشم وقتی امیدوارم-

 از اعتس...بود خواب نیما...نمیترسیدم و بودم ماهر رانندگی تو خوشبختانه
 تمخواس نمی و بودم شده خسته...رسیدیم اصفهان به که بود گذشته هشت

 جاهمون دوباره و کردم بیدار رو نیما همین برای کنم رانندگی شششب توی
 اومدم که خودم به...رسیدیم ششیراز به که بود صشبح دمدمای...ششد عوض

 ات شهرم بوی.کششیدم عمیقی نفس..ریختنه حال در همینطور اششکام دیدم
 مادرمشمحبتای هشای مشخنشده گشذشششتشه تمشام...رفشت اسششتخونمم مغز

 چطور.شد زنده برابرم در همه و همه ریختم نبودنشون از که پدرمشاششکایی
 خاطراتم؟ مادرم؟از و پدر بکنم؟از دل اینجا از بودم تونسته

 :گفت اخم با و بهم کرد رو نیما

ییت یه واسششم دوسششتام از یکی-  کمی تا اونجا میریم...کرده اجاره سششو
 ...کنیم استراحت
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ییت  باز که رو ورودی در... بود واحده01 ساختمون اول طبقه شده کرایه سو
 وجو کوچیکی اپنی آشششپزخونه هم میشششدیشروبروش هال وارد میکردی
 سششرویس و خوابا اتاق به که بود راهرویی هم آشششپزخونه کنار....داشششت

 ناریشک اتاق سمت به منم شد اول اتاق وارد نیما وقتی.میشد ختم بهداشتی
 دکم یه با بود پنجره کنار نفره یه تخت متریش9شششاید کوچیک اتاق یه.رفتم

 و کردم باز لباسامو چمدون...بود ششده گذاششته تخت روبروی که همرنگ
 ظهر تا...زدم بیرون اتاق از و کردم عوض لباسششامو.چیدم کمد توی رو همه
 دبای بود نرفته در تنم از خسششتگی هنوز اینکه بشا....خوابیشدیم نیمشا منو

 گرفتم تیششمیم...بود چی همه آشششپزخونه توی...میکردم ناهاردرسششت
 نیما آخه زمینی سیب دیگ ته با اونم کنم درست ماکارونی

 وارد هم نیما که بودم غذا کردن درسششت مشششغول...داشششت دوسششت خیلی
 :گفت و نشست صندلی روی...شد آشپزخونه

 !افتادی؟ غذاها اون تالفی فکر به االن همین از-

 :گفتم و خندیدم

 رسیدیم؟ که دادید خبر خانوادتون به...بله-

 بدی؟ بهم قهوه یه میتونی...آره-

 که همینطور.گذاشششتم جلوش شششدن آماده از بعد رو قهوه و گفتم چشششمی
 :پرسیدم نیما به رو میکردم درست شیرازی ساالد داشتم

 کردید؟ اجاره کی رو اینجا...سلحشور آقای-

 :گفت و گذاشت میز روی رو قهوه فنجون نیما
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 چطور؟ کرد اجاره واسم دوستام از یکی پیش روز دو-

 ...بود یخچال توی چی همه هیچیشآخه-

 ...داده ترتیبشو خودش...آره-

 روزیه؟ چه کنسرتتون اولین-

 8ساعت...امشب-

 ...هم دیگه شهرای یا دارید اجرا شیراز فقط-

 :گفت و زد لبخندی

 بپرسی؟ سوال اینقدر داری عادت همیشه تو-

 ای!میگفت راسششت.دادم ادامه کارم به زده خجالت و انداختم پایین سششرمو
 !میپرسی سوال چقدر!بشی الل مهسا

 ادش صدای زدم که رو سبز دکمه...بود ستایش.خورد زنگ گوشیم شام موقع
 :پیچید گوشم تو پرانرژیش و

 !گل خانوم مهسا سالااام-

 میگذره؟ خوبی؟خوش...عزیزم سالم-

 چطورید؟ شما...عالی-

 کجاس؟ پریسا...خوبیم مرسی-

 حالی چه شششیراز رفتی شششنیدم وقتی نمیدونی!خوابشخوابه خوش خانوم-
 یطرف از رسیدی میخواستی که چیزی به که شدم خوشحال طرف یه شدمشاز

 خوبی؟...مهسا...هم

 :گفتم و زدم لبخندی
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 کنار بشاهاش کنشمن بشاور...سششتشایش نبودم خوبی این بشه هیچوقشت-
 !نباش اومدمشنگران

 وامنمیخ بودشمیگفت نگران برات جدا ولی نیاورد روش به درسششته هم بابا-
 !بشه درگیر دوباره مهسا ذهن

 خانواده مدیون همیشششه داشششتیدشمن لطف من به همیشششه ممنونششششما-
 !سلحشورم

 :میکرد نگاه منم به غذا حین که انداختم نیما به نگاهی حرف این با و

 گمب بهش چیزی یه نیما؟میخوام به میدی رو عزیزمشگوشی برم قربونت-

 گوشی لحظه چند...باشه-

 :شد صحبت مشغول ستایش با و گرفت رو گوشی نیما

 گوش...اجراسشششت اولین امششششب...خوبم مشمشنشون... سششالم...الشو-
 ...خب...میدم

 :داد ادامه و اومد لباش روی لبخندی

 خداحافظ باشه...نباش نگران-

 ستایش از.گرفت سمتم به رو گوششی داششت لب به خنده هنوز حالیکه در
 :دادم اس بهش فوری اما کردم خداحافظی

 میخنده؟ داره که گفتی بهش چی-

 :اومد جوابش بعد لحظه چند

 !!!ریزه خاله جون و تو جون گفتم فقط...هیچی-
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 بود دسششتم جلوی االن اگه یعنی...فرسششتاد خندون شششکلک یه آخرشششم
 مسششخرم دارن همه کن نگاه خدا ای!رسششیده کجا به کارم ببین!میکشششتمش

 !چرا؟ آخه.میکنن

 ته ات رفتم اتاقم به خواب برای فوری ظرفا شششسشتن و میز کردن جمع از بعد
 که میدادم انجام باید رو کاری فردا...دربیارم تنم از هم خسششتگیمو مونده
 !!!کردم فراموش ساله چهار

 تا ظهر از...برسم اجراشون اولین به نتونستم دیششب...بود صشبح9سشاعت
 ات کردم پا اون پا این کمی...نکرد بیدارم هم نیما...خوابیدم سششر یه شششب9

 وبا بود تهنشس مبل روی که رفتم نیما سمت به...بزنم حرفمو تونستم باالخره
 :میزد آروم رو آهنگ یه گیتارش

 بیرون؟ برم میتونم...نیما آقا-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 االن؟؟...بیرون؟؟-

 :گفتم و دادم تکون سری

 !مادرم و پدر خاک سر برم میخوام...میخوام-

 :گفت بعد و کرد نگام خیره لحظه چند

 میریم هم با...شو حاضر-

 !میرم خودم...نیست نیازی-

 :گفت داشت کردنش پنهون در سعی که لبخندی با

 !باشم مراقبت دادم قول آخه...نمیشه-
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 هرش تو من آخه!!!ستایش ای.رفت اتاقش طرف به و گذششت کنارم از بعد و
 پس نیسشتم نیما عاششق من مگه.ها نششد بدم اما!دارم؟ مراقب به نیاز خودم

 نمک حس برم؟بذار لذت هستم کنارش در که هایی لحظه لحظه از نباید چرا
 !اطرافیان سفارش به حتی هست بهم حواسش که

 یشترب چقدر هر.رفتیم زهرا بهشت سمت به نیما همرا و پوشیدم لباس فوری
 ودمب شیراز که اونموقعی. میششد ششدیدتر بغضشم میششدم نزدیکتر بهششون

 نم برای تقدیر که کنم چه...حاال اما کنم فراموش دیدارشونو نداشت امکان
 !نخواست

 داج ازم قبر نزدیکای نیما.شششدم نزدیکتر و فشششردم دسششتم توی گلو دسششته
 ینب بود شده سرازیر اشکام که همونطور.باشم تنها میخوام میدونسشت.ششد

 اندازه هب خاک.بود خاک از پر.کشیدم مادرم قبر به دستی.نششستم قبراششون
 هگذشت تمام کردم احساس.بزنه سر بهشون که نبود دوریشکسی سشال چهار

 :شد ظاهر چشمام جلوی

 مهسششا مثه آره؟شششمام تنهایید من مثه شششمام...بابا سششالم...مامانم سششالم-
 پاره مبابادل...میبخشششی؟ بیوفاتو دختر ندارید؟مامان دنیا این تو هیچکسششو

 زود...نمیکشیدم وغربت بیکسشی همه این من بودین پیششم اگه... اس پاره
 شتیندا مامانو از دوری طاقت میدونم بابایی...گذاشتین تنهام زود...رفتین

 نیاز هردوتون به من...بگیری ازم خودت از بعد اونم که نبود حقم این اما
 دلم...دارم بغض دنیا تمام اندازه به...نیست خوب حالم...مامان...داششتم
 من؟ چرا آخه...تنگه دلم...شکسته
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 :دادم ادامه و کشیدم پدرم قبر روی دستی

 کس به دخترمو میگفتی مامان یادته...سششختمه...بیارم طاقت کنید کمک-
 حالمو ینبیا...بندازمش؟ ترشی میخوام میگفتی یادته نمیدم؟بابا کسشونش

 برای یوقت که کسی عاشق...رئیسش عاشق...شده عاشق دخترتون...ببینید
... پرپرمیزنم دیدنش برای من حاال اما میترسیدم ازش خیلی دیدمش اول بار

 دعاتون هب...کنید دعا برام...آورده شما دیدن به منو که مهربونه چقد بابا ببین
 ...دارم نیاز

 از شمامچ.میکرد سنگینی قلبم.افتادم گریه به و گذاشتم زانوهام روی سرمو
 دهکر پیدا راهشونو سال چند این اشکای تمام انگار.میسوخت گریه ششدت

 ...نداشتن هم اومدن بند قید و بودن

 اب که دیدم رو نیما و کردم بلند سر...نششست روبروم کسشی کردم احسشاس
 ممنون ازش چقدر.میششست رو قبرا گالب با داششت خورده گره ابروهایی

 !بودنش حضورششبابت بابت.بودم

 شنگا داشتم من اما بود پایین سشرش میخوند فاتحه داششت که مدتی تمام
 منشخیلی عشششق از جونشاینم بشاباجونشمامان"میگفتم دلم تو و میکردم
 "نشکنه دوباره قلبم کنید دعا...دارم دوسش

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیما

 بریم بهتره-

 و دبو پایین سرم.میزدیم قدم هم کنار در دو هر.شدم بلند و دادم تکون سری
 چیکار باید من نبود عششقش اگه نبود نیما اگه که میکردم فکر این به داششتم
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 به قلبمو فکرشم حتی.لرزید دلم کنه ازدواج بخواد روزی اینکه میکردم؟از
 .آورد می درد

 نیما که میفتادم داشششتم و دادم دسششت از تعادلمو.خورد بهم محکم کسششی
 دهش حلقه دورم دستش حالیکه در.کشید خودش سمت به. گرفت دسشتمو

 :گفت بود زده تنه بهم که پسری به عیبانیت با بود

 !کجاست؟کوری؟ حواست-

 :گفت هم بیچاره اون

 !متاسفم..ببخشیدآقا-

 تمداش روکم نیما اغوش فقط من لحظه این تو!پسر میکنم ببخشمت؟دعات
 گریه همه اون از بعد و سششرد هوای این تو....آوردم بدسششتش تو لطف به که

 آغوش نزدیکیشاز این از... ششدم گرم منم نیما تن با کردن خالء واحسشاس
 نجریا رو حالتم این اسششم من....کوبید ام سششینه به برابر دو قلبم... داغش
 ...گذاشتم زندگی

 چشمی زیر.ششدم همقدم باهاش دوباره و اومدم بیرون آغوششش از اکراه با
 نگاه جلو به بود پیشششونیش روی هنوز که اخمی با.انداختم بهش نگاهی
 آغوشتو که حاال میششه چی...بره اخمت و جذبه اون مهسشافدای....میکرد

 روی هم رو میلرزونه دینمو و دل که هاتو خنده اون از کم شیه کردی نیشبیم
 میخورد؟ بر جایی به یعنی... میکردی مهمون لبات ی

ییت به وقتی  ببینم رو ناهار تدارک خواستم و کردم عوض لباس برگشتیم سو
 :داد سفارش تلفنی نیما شنیدم که
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 بفرمایید یادداشت.مخلفاتشممنونم با...لطفا چلوکباب پرس دو-

 :گفتم و رفتم سمتش به کرد قطع تلفنو و داد بهش که آدرسو

 !میکردم درست چیز یه خودم...نبود کار این به نیازی-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 ...گفتم که خطهایی چوب همون به کن اضافه اینم-

 پنهون شششادیمو نتونسششتم کردم رفتشهرکاری آشششپزخونه طرف به وقتی
 تونزمس چله تو که بشم دلت اون فدای.بود کرده پر صورتمو تمام خنده.کنم

 میکنی درک خوب آدمو حال میاد خوشششم....شششده ومهربون گرم اینقدر
 ...من مهربون

 :گفت هال توی از نیما که شستم هم رو ظرف آخرین

 ...کن آماده رو قهوه مهساشلطفا-

 اونقدر...شدم سفر این عاشق من که وای...امر اطاعت...برات بمیره مهسا
 و من...کوچیک خونه...بود نگذشته عمارت تو میگذره خوش بهم اینجا که

 ...قدم چند فاصله به...نیما

 آماده شب برای تا رفتم اتاقم وبه گذاشتم میز روی مقابلش رو قهوه فنجون
 ...بشم

*** 

 یمان...شدم رفتن آماده و انداختم خودم به توآینه نگاهی...پوشیدم لباسشامو
 اجرای محل به داشششتم تنهایی به من و بود رفته خودش پیش سششاعت چند

 ...میرفتم کنسرت
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 دلم...نمیدید درسششت چشششمام تاریکی از....بود جمعیت از مملو سششالن
 افراد.بودن اشغال همه اما بشینم جلو صشندلیهای از یکی روی میخواسشت

 نیما دنبال چشششمام.بودن زده مشششکی-سششفید تیپ همه.اومدن کم کم گروه
 زمی روی نشستنش حالت چقدر...دلم عزیز...دیدمش باالخره که میگشت

 سینه به ارهز سرعت با قلبم....بود قشنگ رنگ مشکی گیتار اون با بلند پایه
 نیما روی حواسم من میخوند داشت خواننده که مدتی تمام....کوبید می ام

 ...رفت ضعف ابروهاش گره برای دلم...بود

 صششدای متوجه تازه انگار...بلندششد سشمت هر از سشوت و دسشت صشدای
 یمان به فقط نگاهم من ولی کرد پاره گلوشو خواننده بیچاره...ششدم خواننده

 از خواننده کردن تشششکر با ولی شششد تموم چطور کنسششرت نفهمیدم...بود
 تکاپو به جمعیت...اومدم خودم به وطرفداراشششون تماشششاچیان همراهی

 اامض برای هم وگروهی میکردن ترک رو سشالن وداد جیغ با بعضشیها...افتاد
 بتونم ات شدم بلند پاهام نوک روی...دادن مسیر تغییر گروه سشمت به گرفتن

 واسه قیهب ومثل بود نشسته صندلیش روی هنوزم...کنم پیدا گروه بین رو نیما
 ...نیومد جلو دادن امضا

 سششن بجلوی رو خودم زحمشت کشلشی بشا...رفشتشم سششمشتشش بشه آروم
 :کردم صداش رسیدم بهش وقتی... اومدم که ببینه میخواستم...رسوندم

 سلحشور؟ آقای-

 نمیذاشششت میکششیدن جیغ الکی که جوون دخترای صشدای...نششد متوجه
 :کردم صداش بلندتر اینبار و دوباره...برسه بهش صدام
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 سلحشور؟ آقای-

 به مبود درآورده کیفم توی از که کاغذی...افتاد بهم چشمش و کرد سشربلند
 یامب جلو نمیکرد فکر شششاید...کرد نگاهم مات لحظه چند...گرفتم سشمتش

 میدیدم عمارت توی ساعت وهر روز هر اونو من چون... بگیرم امضا وازش
 نداشششتم دوسششت االن من ولی بگیرم امضششا ازش هم اونجا ومیتونسششتم
 حاضششر طرفدار یه عنوان به کنسششرتش توی اینجا من...باشششم خدمتکارش

 فریاد رو تو اسششم من وجود بنشدبند...طرفشدارتوام من نیمشا آره...شششدم
 حس برای کرده پاره رو ام سششینه دیواره وار دیوانه حاال که قلب این...میزنه

 دیدم...  سرشاربوده وپدرم مادر عشق از زمانی که جایگاهیه در حضشورت
 وقدمهاش تک تک... اومد سشمتم به داششت لبش روی بر که لبخندی با که

 و شد خم...بود سرم باالی نیما...پنج...چهار...سشه...دو...یک...ششمردم
 :وگفت گرفت رو دستم توی ی برگه

 داری؟ خودکار....کنم؟ امضا گیتارم با میخوای نکنه-

 باره یناول و میبینمش که باره اولین...میشنوم باره اولین برای صشداشو انگار
یر به سششاعتها که هوادار یه مث...دارم دوسششتش میکنم احسششاس که  تیششو

 زده میبینشهشذوق نزدیشک از اونو داره حشاال ولی میکنشه نگشاه مشحبوبش
 هب چشمام توی که چشمایی رنگ سیاه برق...ترشد پررنگ لبخندم...ششدم
 دنیا این قوانین تمام میگه کی...کرد روشششن دنیامو میرفت راسششت و چپ

 همینجا...منشمهسا...نیست؟ بخش آرامش سیاه رنگ میگه کی...درسته؟
 ایدنی نمیتونسششت نیما چشششمای برق اندازه به نوری هیچ که میکنم اعتراف
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 یرونب ازش خودکاری... بردم کیفم توی دستمو...کنه آروم وجودمو پرتالطم
 تموم نم انگشتای با دستش انگشت برخورد با..گرفتم نیما سمت به و آوردم

 رو چیزی گذاشت دسشتش کف روی رو کاغذ...ششد منتقل من به انرژیش
 :گفت و داد دستم به کاغذو کرد وامضاش نوشت توش

 میگیری؟ تاکسی-

 ...دادم تکون تایید نشونه به رو سرم

 ...باش خودت مراقب...شده تاریک خیلی هوا...خونه برو زود...خوبه-

 که رمب سالن خروجی در سمت به که برگشتم...ششد بلند که گفتم چششمی
 :زد صدام

 ...منتظرم...کن خبرم رسیدی-

 مامچش تو رو بود ششده سشرایت بهم حمایتش از که لذتی اوج تا برنگششتم
 اشینهام...رفت می سمتی به هرکسی...شدم خارج سالن از سرعت به...ببینه
... میشششدن دور اونجا از و اومشدن می در پشارک از دیگری از پس یکی

 اکسیت سشریع تونسشتم ومن بود تلفنی تاکسشی نزدیکی همون خوششبختانه
 نیما اب خاطراتم تک تک نشششسششتم که ماشششین توی..برگردم خونه وبه بگیرم

 خونه وارد و دادم آژانسششو وپول رسششیدم آپارتمان به....اومد چشششمام جلوی
 خودم رویاهای در غرق همچنان ومن گذشششته شششب00 از سششاعت...شششدم

 نمورسید خبر وبهش بزنم زنگ نیما به که بودم کرده فراموش اصشال...بودم
 لموموبای...رفتم کیفم سششمت وبه پریدم پایین تخت روی از سششریع...بدم

 ادمی شدم هول اونقد...کرده شارژتموم حتما...بود خاموش لعنتی...برداشتم
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ییتم تلفن از رفت  ارژرششش دنبال کیفم داخل...کنم اسششتفاده میتونم سششو
 وبه مشکشید بیرون کیفم توی از شارژر با دستم برخورد محض به...گشتم

 صششدای با اتاق در که بودم نزده رو موبایل دکمه کردمشهنوز وصششل گوشششیم
 عقب کمی ترس از شششد باعث نیما برافروخته چهره...شششد باز وحششتناکی

 با و ردک پرت تختم روی رو کتشو....افتاد زمین روی دستم از گوششی...برم
 :زد داد و اومد جلو عیبانیت

 منتظرت چقدر ها؟میدونی کن خبرم رسششیدی وقتی نگفتم بهت مگشه-
 صد هب باید میومد سشرت بالیی امانتی؟اگه من دسشت نکردی فکر بودم؟تو

 !اینو؟ میفهمی...میدادم پس جواب نفر

 مانداخت پایین رو سرم...اومد بند زبونم که بودم شوکه زدناش داد از اونقدر
 :وگفتم

 ...رفت یادم بخدا...آقا ببخشید-

 :شد بلند بازهم نیما فریاد صدای

 برده یادت از منو که میدادی انجام کاری چه...رفت؟ یادت چی یعنی-
 ...بود؟

 اب خاطراتم مرور از تر مهم کاری چه...گرفتم باال رو سرم حرفش تحلیل با
 روی که ای کلمه تنها همین برای بزنم بهش رو حرفا این نمیتونسششتم...تو؟

 ...بود دیگه خواهی معذرت یه چرخید زبونم

 تمدس از نمیخواستم...پرکرد رو اتاق فضای نیما عیشبی نفسشهای صشدای
 :گفتم اوضا  کردن جمع برای باشه عیبانی
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 ...دیدرسی سر شما که پریز تو بزنمش میخواستم بود شده خاموش گوشیم-

 قطع اینجا تلفن مگه اصششال...میکشششید؟ طول سششاعت1 شششارژکردن یه-
 هاااان؟؟...بوده

یدن به کردم وشرو  انداختم پایین رو سشرم دوباره  یمان کفشهای...لبهام جو
 کفشششاشششم حتی که شششد خونه وارد عجله با اونقد...قرارگرفت دیدم توی

 تعیبانی حاال که صدایی...قرارگرفت شونم روی دسشتش...بود درنیاورده
 :رسید گوشم به نبود توش

 وابج افتاد می اتفاقی واست نکرده خدایی اگه...دختر رفت هزارجا فکرم-
 ...میدادم؟ چی رو ستایش و عمورضا

 تیتونناراح باعث دیگه که میدم قول ولی کردم کوتاهی میدونم...آقا متاسفم-
 ...نشم

 ...باشه آخرت بار ولی بخشیدمت باشه-

 چشم-

 از آروم خیلی اومدنش برخالف و برداشت هام شونه روی از رو دستش نیما
 بین ممغز...بیفتم زمین روی حال بی شد باعث در صدای...رفت بیرون اتاق

 و نیما ترسناک و قرمز صورت دیدن از ترس حسم اولین...کرد گیر حس دو
 درگردش وجودم تو عشششقم برای بودن مهم و نگرانی بخاطر ششوقی دومیش

 ...بود

 اسامتم لیست توی از...کردم روشنش و رفتم گوشیم سشمت به...بلندششدم
 توی شششمارشششو که افتادم باری اولین یاد...پیداکردم رو سششلحشششور ارباب
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 جا عمارت توی رو چیزی...بود لنگ بهم کارش...کردم سششیو گوشششیم
 ششمارشو که کسشی تنها...نمایششگاه ببرم براش من میخواسشت و گذاششت

 رو عمارت تلفن چرا دادزدکه سششرم خونه برگشششت وقتی...بود آنا داشششت
 خرید تا رفتم عمارت بیرون کشه بود این هم من توضششیح...برنشداشششتم

 ...زد زنگ بهم و گرفت شمارمو که بود اونجا...کنم

 فتمر گوشی امکانات سمت به اختیار بی...کردم لمس گوشیم توی اسمشو
 همتوج...زدم لبخندی...دادم تغییر نردبون به سلحشور ارباب از واسشمششو

 برش و رفتم سششمتش به...شششدم بود گذاشششته جا تخت روی کشه کتی
ییدم رو تنش وعطر آوردمش ام بینی نزدیک...داشششتم  قبداخال نردبون...بو
 ...شده پارادوکسم خودش واسه...من مهربون

 االیب جمله یه...کشششیدم بیرون رو برگه کیفم توی از...افتادم امضششاش یاد
 :بود شده نوشته امضاش

 رایب بلکه امروز برای دارمشنه آرزو لبانت روی بر را شادی ششبنم زاللترین"
 "سلحشور نیما...فرداها تمام

 :گفتم عشق با و فشردم سینه به رو برگه

یی من آرزوی-  ...تو فقط...نیما تو

*** 

 و پدر دیدار...بود خاطره از پر برام که سششفری...گذشششت هم شششیراز سششفر
 تهران به خودم با رو همه...کرد باهام اونشب که نیماشدعوایی مادرمشکنسرت

 ...آوردم
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 هشونب خیلی مدت این...برگشتن لندن به نیما تهرانشخانواده به ما اومدن با
 :گفت بهم پریسا رفتن دم...بودم کرده عادت

 ...باش داداشم مراقب-

 روگرفته عادی روال چیز همه...گذشششت نیما خانواده رفتن از هفته سششه
 عمارت وستاره فاطمه خاله کمک به...شد خودش بکار مششغول وهرکسشی

 !کردیم مرتب رو

 بهمن6 که نیما تولد برای میخواد وگفت زد زنگ بهم شششایان پیش دوروز
 دور عمارت از رو نیما اونروز باید فقط...بگیره کوچیکی جشششن مشاهشه

 برگزار ممکن شششکشل بهترین بشه تولشدش داشششتم دوسشششت...میکردیم
 اییکس وچه میگرفتن تولد براش کسشانی چه قبل سشالهای نمیدونم...بششه
 روز بهترین ماه بهمن6 میخواستم وفقط فقط حضورداشتن جششن این توی
 فاطمه رفتن با...برگشت عمارت به عیشر5 سشاعت نیما...باششه نیما برای

 سینی با6 ساعت...کنم حاضر رو عیشرونش تا رفتم آششپزخونه به وسشتاره
یت...عسشل...ششکالتی کیکهای پراز  ونبیر ازش بخار که ای وقهوه بسکو
 دست هنفر تک مبل توی...برگشتم سالن به داغه حسابی میداد ونششون میزد

 خوابش همونجا که اس خسششته اونقدر عشششقم...بود رفته فرو سششینه به
 تاقما به تا گذاشتم میز روی رو سشینی آروم...کنم بیدارش نخواسشتم...برده
یی برم  ولی ودب گرم سالن هوای اینکه با...بیارم در واسش کمدم توی از وپتو
 نمی...میاد پایین بدنش دمشای خود بشه خود میبره خوابش کشه وقتی آدم

 دهنرسی ها پله پای هنوز..گذشتم کنارش از آروم آروم...بخوره سرما خواستم
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 بود شده تهگذاش ها پله راه کنار تزئین برای که کوچکی میز لبه به پام که بودم
 نیما سششمت به ترس با...پیچید سششالن توی بدی صششدای...کرد برخورد
 از متر هس بیچاره...باطل خیال زهی ولی باشه نشده بیدار کاش ای...برگشتم

 تهاس االنه مهسا وای...میگشت صدا منبع دنبال سرش با...شد بلند جاش
 شمایچ ودیدن سمتم به برگشتن با...دختر چالقی آخه...بکشه داد سرت که

 هلحظ اون اونقدر...اومد سمتم به سرعت به...رفتم عقب به قدم یه قرمزش
 شجا سر...رفتم عقب هم دیگه سه قدم یه جای به که ترسیدم برخوردش از

 :گرفت بدنش جلوی ایست نشانه به دستاشو و ایستاد

 بود؟ چی صدای...خوبی؟...ندارم کاریت...صبرکن

 قفل هم تو دستامو...شد راحت خیالم ونگرونش مهربون صدای ششنیدن با
 :انداختم پایین رو وسرم کردم

 آخه بیارم توپ براتون میرفتم داشتم...کنم بیدارتون نمیخواستم ببخشید آقا-
 ...سرمابخورید میترسیدم بودید خواب

 یگرم گرفتمشلبخند باال رو سششرم میششد نزدیک بهم که قدمهاش صشدای با
 :گفت و ایستاد روم روبه..اومد لباش روی

 کردی؟ برخورد چیزی به...نشد؟ طوریت...مرسی-

 ...ببخشید بازم...خورده میز این به پام فقط...آقا خوبم-

 حاضره؟ عیرونه...نداره اشکال-

 ...میزه روی آقا بله-

 :وگفت انداخت سینی به نگاهی و برگشت میز سمت به
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 جمع رو سشینی خوردم که عیشرونه خودم کنی اسشتراحت بری میتونی تو-
 ...میکنم

 نقربو...کرد اسشتخدام جدید نیروی دلم قندسششازی کارخونه تولیدی بخش
 به نمم میز سمت به رفتنش با...پسشرم نازی تو قدر چه...من برم مهربونیت

 با وووووفا...بودم خسته من گفته کی ولی کنم استراحت تا رفتم باال طبقه
 ...رفت بیرون تنم از داشتم صبح از خستگی هرچی مهربونیاش این

 ور گرفتن دوش حوصله...بردم سرم زیر ودسشتامو کششیدم دراز تخت روی
 ثباع کردن تمیز رو عمارت کل ولی زمستونه که درسته خب ولی نداششتم

 آخرم دست...نبرد خوابم ولی بسشتم چششمامو... کنم عرق حسشابی ششده
 ...زدم حموم به سر یه و برداشتم حولمو

 فرم لباس نداشششتم دوسششت... کردم خشششک آرومی به موهامو سشششششوار با
 تاقا از...پوشیدم مششکیم کن گرم ششلوار روی صشورتیمو پولیور...بپوششم
 فتمگ خودم پیش نبود سالن توی نیما...میکردم درست شام باید شدم خارج
 وردهنخ کتلت که بود وقت خیلی...رفته اتاقش به اسششتراحت برای حتما
 نشده داغ تابه ماهی هنوز...شدم اش اولیه مواد کردن آماده مشغول...بودیم

 برش میز روی از...پیچید آشششپزخونه توی موبایلم زنگ صششدای که بود
 :زدم اتیال دکمه روی متعجب نیما شماره دیدن با...داشتم

 ...آقا بله-

 :لرزوند رو دلم نیما خفیف های ناله و گرفته صدای

 ...کن باز...  عمارتو در...مهسا-
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 موتری خودش مگه...رفته؟ بیرون کی...پرید باال ابروهام...شد قطع تماس
 فونآی سمت به بوق ممتد صدای شنیدن با...گرفته؟ صداش چرا...نداشت؟

 وزر چند برای آقا علی زود صشبح که افتاد یادم...فششاردادم دکمششو و رفتم
 همتوج شد باعث وولف پارس صدای...نیسشت باغ توی و گرفته مرخیشی

 تا رفتم آشپزخونه سمت وبه نکردم کنجکاوی...شده عمارت وارد نیما بشم
 منو که نیما صدای که نگذشته کارم از ای دقیقه چند...کنم آماده رو ششامم
 سششالن به و کردم خاموش رو تابه ماهی زیر دوباره...شششنیدم رو میزد صششدا
 زده وحشت پله اولین پای نیما شده خم کمر و گلی لباسهای دیدن با...رفتم

 :رفتم سمتش به

 افتاده؟ براتون اتفاقی چه...شده؟ چی...خوبه؟ حالت آقا-

 جلوی سریع...افتاد پله همون روی...نمیشنید صدامو اصشال انگار نیما اما
 شده خشک خون رد چونش زیر تا و ششده پاره لبش گوششه...زدم زانو پاش

 اساشلب تمام...کرد آشوب رو دلم پیشونیش باالی و چشم زیر کبودی...بود
 احساس...شده کنده هم پیراهنش های دکمه از تا چند...بودن وخیس گلی
 هاش شونه روی دسشتمو...میلرزه نامحسشوسشی بطور بدنش سشرما از کردم

 تیاراخ وبی زده وحشت...افتاد لبش روی بینیش از خونی قطره...گذاششتم
 :زدم صداش

 نیما؟-

 دستم با...شد جمع درد از صشورتش..کرد باز رو دردش از بسشته چششمای
 ...:زدم روکنار لبش روی خون
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 کردید؟ تیادف...شده؟ چی آقا-

 باید...دکر اکتفا آخی گفتن به وفقط نتونست ولی بده جوابمو خواسشت می
 تمیز دستمال تا چند...برگشتم آششپزخونه به و ششدم بلند...میکردم کمکش
 :وگفتم زدم زانو کنارش دوباره...برگشتم سریع و برداشتم

 ...دربیارید رو پالتوتون باید...کنم کمکتون بذارید-

 یب دل و...میکشید ناله مدام درد از...درآوردم پالتوشو آروم منم...نزد حرفی
 ششششده بنفش دسششتشاش از جشا چنشد...میکرد ریش ریش هم منو تشاب
 :گفتم بهش رو...باشه شکسته میترسیدم...بودن

 ...باشه شکسته دستتون شاید...کنم؟ روخبر سینا اقا-

 :شنیدم روباالخره پردردش و آروم صدای

 ...نیست چیزی...خواد نمی-

 نیما...کردم پاک رو وصششورتش دسششت روی گلهای از کمی دسششتمال با
 اخماش صورتش زخمهای روی دستمال کشیدم با...بود بسشته چششماششو

 روی اروم و پیچیدم اشارم انگشت توی رو پارچه...خورد گره هم توی بیشتر
 با...انداخت چشمام توی رو ونگاش کرد باز چشماشو سریع...کشیدم لبش
 متوقف دسششتم میکشششید زبانه سششیاهش های گوی اون از که آتیشششی دیدن
 حملت رو سنگینی این تونسشتم نمی...اومد پایین لبام روی تا نگاش...ششد
 :گفتم و شدم بلند...کنم

 ...برید اتاقتون به باید...بشید؟ بلند تونید می-

 ...بایستم کن کمکم-
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 لنگون لنگون...شد بلند و کرد ها میله گاه تکیه رو دستش... گرفتم بازوششو
 شواسشش اتفاقی چه بدونم داشششتم دوسششت خیلی...رفتیم باال طبقه به باهم

 ...بود؟ افتاده

 کرده حبس اش سینه توی که نفسشی... بششینه تختش روی تا کردم کمکش
 ردبرخو گردنم توی وجودش گرمای شد باعث که داد بیرون شدت با رو بود
 ...شدم جدا ازش خفیف لرزشی با...کنه

 ...شده گلی لباساتون تمام...بگیرید دوش باید-

 ...بیار لباس واسم کمدم توی از فقط...تونم نمی...خواد نمی-

 انتخاب رو وکرمی راحتی ولباس رفتم کمد سششمت به چشششمی گفتن با
 دامص که برم بیرون اتاق از خواستم می...گذاشتم تخت روی رو اونا...کردم

 :زد

 میری؟ کجا مهسا-

 ...کنید عوض لباستو راحت تا میرم-

 کنم؟ عوض لباسمو میتونم تنهایی به وضع این با من بنظرت-

 یه و کنی نگاه چشمام توی دوبار تو بشر آخه...کردم نگاه بهش وار مستاصل
 رسما هک کنم عوض لباساتو بیام حاال افتم می پس من بشی نزدیک بهم قدم

 یلیخ اون ولی بشه عوض نظرش شاید تا کردم پا اون پا این کمی...سوختم
 ازشونب یکی یکی و برد پیراهنش بسته های دکمه سمت به رو دستش راحت

یی توی که افتادم اونروزی یاد لختش سششینه دیدن با...کرد  تادهاف دسششتشششو
 بودنش لخت اصال که بودم کرده وحشت حالش دیدن اونقدربا اونروز...بود
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 لباس خواست می...شد داغ بدنم...میکرد فرق االن ولی نیومد چششمام به
 هب سرعت به...ششد بلند نالش صشدای که بیاره پایین اش ششونه روی از رو

 یشرتیت تا شدم خم...کشیدم پایین دستش از آروم رو پیراهن و رفتم سمتش
 وشمگ کنار نیما شیطون صشدای که بردارم رو بودم گذاششته تختش روی که

 :بود باالتر قلبمو ضربان

 یه...بکشی هم شلوارمو زحمت نیست احتیاج...کن تنم رو تیشرت فقط-
 ...میکنم کاریش

 با وشلوار سریع خجالت از...کردم نگاه بود توش قرمزی شلوار که دستم به
 نهسی قفسه و ششونه روی...کردم تنش مکافات هزار با و کردم عوض پیراهن

 ...بود کبود هم اش

 ...وقرمزه کبوده بدنتون تمام...شده؟ چی بگید نمیخواد آقا-

 ای...دادم قورت رو دهنم آب...کرد باز بزحمت شششلوارشششو کمربند نیما
 رفتمگ دندون به لبمو...دربیار شششلوارتو بعد بده منو جواب اول خب بترکی
 اقات در که افتاد یادم بعد چپ سشمت برم خواسشتم اول...رفتم عقب وکمی
 ...زدم بیرون اتاق از درجا و خاروندم پیشونیمو...راسته سمت

 قرصشماده بسششته یه همراه به رو اب لیوان یه...بیارم مسششکن واسششش باید
 وبارد...گذاشتم کوچکی سینی توی زخم چسب و پنبه کمی و ضشدعفونی

 کشششیده دراز تخت روی...رفتم داخل شششد صششادر که ای اجازه با...زدم در
 به تا مبرداشت رو کثیفش لباسای...گذاشتم میزعسشلی روی رو سشینی...بود

یی خشک  :کرد دنز حرف به شرو  که بود دستم توی در دستگیره...ببرم شو
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 ...شد دعوام نفر یه با-

 :دهب ادامه که بودم منتظر...میکرد نگاه بهم اونم...شد خیره وبهش برگشتم

 لجش از شد سبز که چراغ...میزد بوق مدام یارو که بودم قرمز چراغ پشت-
 ارچندب...افتاد دنبالم...فرهنگ بی بیشششعور مرتیکشه...کردم حرکشت دیر

 از...بکنه کاری یه میخواد بودم مطمئن...نذاشششتم بیفته جلو ازم خواسششت
 مزتر ومحکم زد جلو ازم باالخره خیابون پیچ توی...میبارید شششر قیافش

 که اونم...کردم لفظی دعوای باهاشششون و شششدم پیاده...بودن دونفر...کرد
 وضششع این با االن من که شششد این...کردن حمله بهم دوتاییشششون...منتظر

 حالم...نده سوپ بهم فقط...میششه؟ حاضشر کی ششام...عمارت برگششتم
 ...خوبه

 پیدا آدمایی عجب...درآوردم شششاخ تعجب از حرفاش تک تک شششنیدن با
 لهانشال...کردین والش آش مردمو بچه که الهی بشکنه دستتون...هااا میشه

 نگیرتو کلون های جریمه اصششال نه یا بیفتین گیر قرمز چراغ پشششت همش
 حتما...تولدشه دیگه هفته بیچاره...شدم خارج اتاق از چشمی گفتن با...بیاد

 دم فحش چی هر...نمیرن موقع اون تا صششورتش روی های کبودی جای
 ...کردم چلغوز مرد تا اون بار بود دستم

 همه خانوم وستایش نیما خودشو مشترک دوستای از تا وچند شایان کمک با
 هب من...بودیم داده سفارش رو پذیرایی وسشایل کیک...کردیم آماده رو چیز

 با و گرن ای نقره ساعتی...گرفتم کادو واسش و رفتم بازار به ستایش همراه
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 لدشتو منتظر صبرانه بی نیما دست مچ روی تیشورش با...سشفید صشفحه
 ...شدم

 ...بود جشن روز فردا

 وزدیر از نیما...میخوندم مجله و بودم نشسته صشندلی روی آششپزخونه توی
 غذا حتی ونه زده حرف باهام نه دیده تنها عمارت تو شایان با منو که عیشر
 چیز همه بگه که بود اومده شایان بیچاره...بود شده چش دونم نمی...خورده

 از قدیمیشششون دوسششتای از یکی دیدن بهانه رو نیما اونروز وقراره اس اماده
 شایان منو...کشیدن صف ذهنم توی عیر دیروز اتفاقای...کنه دور عمارت

 ندیدیموخ گفتیم اونقد...میخوردیم وعیرونه بودیم نشسته آشپزخونه توی
 ...شده عمارت وارد کی نیما نفهمیدیم که

 ....کنم تعریف برات رو جک این بذار بیخیال اینو-

 رسششما میکرد تعریف شششمالی زبون به که شششایان بامزه جک تعریف با
 خیره بهش متعجب دسششتام روی شششایان دسششتای نشششسششتن با....پوکیدم

 :میزد برق نیما چشمای مثه چشماش...شدم

 خندی؟ می ناز خیلی میدونستی-

 وارد ریزی اخم با نیما که کشششیدم بیرون دسششتاش زیر از یواش رو دسششتم
 له کمی انگار که هم شایان...وایستادم شدم بلند سشریع...ششد آششپرخونه

 یه و بود من به چشمش یه نیما...گفتن وپرت چرت به کرد شرو  بود ششده
 عضششای اونقد ولی بودیم نداده انجام بدی کار اینکه با...ششایان به چششمش

 خواسششتم نمی...کرد شششک نیما که کنیم عوض رو بحث میکردیم سششعی

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

151 

 رجخا و نیما گوشی موقع به تماس با...بشه خراب تولدش جششن سشوپرایز
 :وگفت ادد بیرون صندلی روی نشستن با نفسشو شایان آشپزخونه از شدنش

 تو بنداز نگاه یه مهسا...سخته کاری مخفی چقد...بودااااا نزدیک...ووی-
 ...باشن نداده لو رو چیزی ببین چشمام

 با ادمی اوشششکول آخه...بودیم کرده فرض چی رو نیما...بود گرفته خندم
 روز نیومد دلم...میزنیم گولش داریم که میفهمید هم11 هوشششی ضششریب

 :گفتم همین برای کنم خراب رو خوشمون

 ...باشن فهمیده نکنم فکر...نیست مشخص چیزی نه-

یسه رمان تو یارو...آخییییشش-  گفتم...پروژکتورشد دیدنش با چشمام مینو
 زده طوفان شششب تو دریایی فانوس شششدن حتما دیگه من چشششمای شششاید

 ...شد شاعرانه عجب اوووه....دریا

 :خندیدم

 خونید؟ می رمانم شما-

 رمششان دخترا فقط مگشه...خودت بشا میکنی فشکشر چشی...بشهشهشهشهشه-
 ...وببین بیا خونیم رمان خودم واسه...میخونن

 با یارمب عیرونه واسش بذاره اینکه بدون...برگشت آشپزخونه به دوباره نیما
 عمارت از اون بهتره و کنه اسششتراحت میخواد گفت شششایشان بشه تحکم

 :گفت و قرارداد مخاطب عمارت ورودی در دم رو شایان بیچاره...بره

 ...اینجا بیای ندارم دوست نیستم اینجا من که وقتایی-



wWw.Roman4u.iR  151 

 

 بدونه اگه...شدم عیشبانی نیما دسشت از ششایان غمگین چششمای دیدن با
 شششایان...میزد؟ حرف باهاش اینطور بازم گرفته تولدی چه براش شششایان
 واز تانداخ پایین رو سرش" راحتی هرطورتو حتما" گفتن با و نگفت چیزی

 ...زد بیرون عمارت

 صبح از نیما...شبه8 ساعت...گرفتم دسشتام روتوی وسشرم بسشتم رو مجله
 طول کارش حتما...داشششتن ضششبط امروز...بود وبرنگشششته رفتشه بیرون

 ربهت صششورتش کبودی ولی میزد لنگ کمی هنوز دعوا اون از بعد...کشششیده
 ...بود شده

یزیون برم بهتره نمیاد شامم واسشه نیما که حاال...بلندششدم جام از  گاهن تلو
 رهالوست از یکی فقط...بود تاریک چراغها بودن خاموش بخاطر سالن...کنم

یر به...نشستم مبل وروی کردم روششن رو  دمز بهادرلبخندی امیر مات تیو
 :وگفتم

 این...امیرخان؟ کنیم چیکار...پووففففف...نه؟ رفته سششر توهم حوصششله-
 رو رشس نیستشادم توش تفریحی وسیله یه ولی بزرگیش این با هم عمارت
 ...کنه گرم باهاش

یزیون کنترلش بشا  چه به جشادویی جعبشه این یعنی...کردم روشششن رو تلو
 اخرای...کنم نگاه آشپزی شبکه شدم مجبور...نداشت هیچی...دردمیخوره

 النس تاریکی توی رو نیما صدای که میداد نشون غذارو باید و بود آششپزی
 ولی شتمگ صداش دنبال...کشیدم اختیارجیغ بی که ترسیدم اونقد...شنیدم

 :شنیدم صداشو دوباره...نبود مشخص چیزی تاریکی توی
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 ...نگرد دنبالم...ام پنجره کنار-

 عمارت به کی...دیدم اومد می روشششنایی سششمت به که رو سششیاهی قامت
 ...بود؟ برگشته

 ...نشدم؟ متوجه من که برگشتید کی آقا-

 من راچ پس اومده تازه یعنی....بود تنش بیرون لباسای...نشست مبل روی
 ...نشنیدم هم پاشو صدای حتی...ندیدمش؟

 ...برگشتم میشه ساعتی دو-

 نه نزدیک ساعت...انداختم ام مچی سشاعت به نگاهی....دوسشاعت؟؟؟؟
 ...چی؟ یعنی...بود

 ...تنتونه بیرون لباسای آخه...اومدید تازه کردم فکر-

 ...وقت یه که بیاد یواشکی باید خودشم خونه ادم-

 ...چیه منظورش نفهمیدم ولی شدم اش متوجه...زد حرفشو لب زیر

 :وگفتم انداختم باال ای شونه

 براتون؟ بیارم شام-

 بود؟ اومده عمارت چی برای شایان دیروز...خوردم غذا بیرون نه-

 :دادم خونسردجواب خیلی...میدادم لو رو چیزی نباید...پرسید باالخره

 ...کردم تعارف بهشون منم بود حاضر عیرونه...اومدن همینطوری-

 :زد پوزخندی

 چی حاال...بود پیچیده عمارت کل تو هشاتون خنشده صششدای...آهشان-
 میگفتید؟
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 میکردم سششعی فقط...نگفتم چیزی بازم ولی رنجیدم کالمش تمسششخر از
 ...باشه طبیعی حاالتم

 رو ام خنده جلوی نتونسششتم منم میکردن تعریف جک تا چند شششایان آقا-
 ...هستن طبعی شوخ پسر که میدونید...بگیرم

 :گفت شده ریز چشمای وبا شد خم جلو به کمی نیما

 هچ نمیگه کسی هر به اون ولی شوخیه پسشر ششایان میدونن همه بله اونکه-
 هر با شششایان اصششوال ودیدم میدونم من که اونجایی تا...داره نازی خنده

 ...نمیگیره گرم دختری

 ایانش منو به یعنی...چی؟ یعنی...میزد که حرفیه چه دیگه این...شد داغ تنم
 عیششبانی بیشششتر بود زده لب زیر که حرفی یادآوری با...داشششت؟ شششک
 این...بگیره؟؟ شایان با منو مچ شاید تا بود اومده زودتر دوسشاعت...ششدم
 من...نمیشناسه؟ منو...نمیشناسه؟؟ خودشو دوست....جورششه؟ چه دیگه

 یم تو طرف که بودم دختری چنین واصششال باششم پسشری با میخواسشتم اگه
 پوزخندش صدای...شدم پا مبل سر از عیبانیت با...دسشتمی دم که اومدم
 دامص تو حرصمو وتمام کردم مشت دسشتامو...بگیرم گر ششد باعث بیششتر

 :گفتم وتنها بردم

 ارمامیدو...شد چی میکرد فکر چی ششایان بیچاره...متاسشفم واقعا براتون-
 ...نشید پشیمون دادید نسبت بهش سرش پشت که حرفایی از بعدا

 چشمام توی ام شکسته قلب از که اشکی قطره زد که حرفی با اما....برگشتم
 ...ایستادم نرفته...ریخت نشستشفرو
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 !داره؟ هم پروپاقرصی طرفدار چه شایان-

 تا هک برگردم خواستم نمی...لرزید عیبانیت از بلکه درد روی از نه ام چونه
 وابج بخوام حاال که بودم نکرده اشتباهی کار من...ببینه گریونمو چشمای

 قلبم روی بار وچند گرفتم باال رو ام شششده مشششت دسششتای...بدم پس
 رپ پر تو برای که من...نامردی خیلی...زد تهمت من به نیما...تهمت...زدم

 ...نبود جوابم شاین میزنم

 دستی پوشمب شب فردا قراربود که لباسی به...رفتم اتاقم سمت به ناراحتی با
 نیمهمو هر واسه قراره اگه میگفت...بخرم لباس نذاشت ستایش...کششیدم

 کتون تک...نمیمونه واسشت چیزی که بخری لباس پولتو کل میگیره نیما که
 سششفیدبا پیراهن...جیبهاش روی سششفیدرنگ نازک نوار با مشششکی کوتاه

 همراه به میرسید ب*ا*س*نم تا بلندیش که اش سینه روی ای نقره پولکهای
 پاش مچ انتهای سفیدی گلهای ریز نقشهای که مششکی ضشخیم سشاپورت

 تمرومیخواس بود خریده پارسالم تولد برای سشتایش که بود لباسشی داششت
 لباس هب نیازی پس نبودم بیششتر که خدمتکار یه...بپوشششم نیما جشششن برای

 رفتم تختم سششمت به...کنم پشذیرایی فقط قراره کشه من...نبود آنچنشانی
 مضحکی وضع...داد اس آنا به شب های نیفه نیما...گذاششتم وهندزفری

 جواب من میداد پیام آنا به و میشششدم ناراحت دسششتش از وقت هر بود
 :خوندم رو پیامش...نمیدادم

 بیداری؟...سالم-

 :رسید پیامش دوباره نفرستادم براش جوابی وقتی
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 بخیر شب...باشه-

 تهمت شدوست بهترین به راحتی این با وقتی...داره چیکار آنا با نبود مهم برام
 ...میدونه خدا کنه آنا بار میتونست چیا پس میزد

*** 

 راحتنا و افتادم دیشبش حرفای یاد صبح اینکه با...فرارسشید جششن ششب
 خوردن از بعد نیما...کنم خراب رو تولدش جشن نیومد دلم بازم ولی شدم

 انشای به زدم زنگ...رفت بیرون عمارت از خورد تنهایی به که اش صبحانه
 النس دوستاشون از تا چند و دوشون هر کمک به...بیان ویال به تا ستایش و

 شششایان های شششوخی با هم باز رو ناهار...شششد آمشاده عمشارت پشایین
 بیرونش عمشارت از چطور نیمشا اورد نمی روش بشه اصششال...گشذشششت

 پسششر نیمشاشششششایشان آره...وپشاک مهربون...بود ششششایشان همون...کرده
 ...باشی داشته رو دوستی چنین لیاقت امیدوارم...پاکیه

 روی...برم سالن چپ سشمت به عجله با ششد باعث سشتایش جیغ صشدای
 و شایان خنده ششلیک با...ششده ای خامه صشورتش روی...بود افتاده زمین

 ...نداره پایانی شیطنتاش این فهمیدم دوستاش

 ...برسم رو ایکبیری این حساب تا بده بهم دستمال یه مهسا-

 شد قایم سرم پششت ششایان...دادم بهش رو کاغذی دسشتمال جعبه خنده با
 :وگفت

 ...بخوره منو میخواد بگیر رو وحشی دختر این جلوی مهسا وووی-

 ....میاره باال که درآورد رو کسی ادای ستایش
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 ...میارم باال میکنم نگاه بهت ؟؟همینجوری بخورم رو تو من....اووووغغغ-

 :فتگ و کرد لوس دخترای مثه صداشو...ایستاد کنارم کمر به دست شایان

 یه هم شما حاال...پسندیده خورده منو هرکی بگم اطالعتون محض خانوم-
 ...بکن امتحانی

 شرب این...شد بلند دوستاش خنده صدای...زد چشمکی من به رو و برگشت
 ...روش آبم یه خورده رو آبرو

 همینکه...شد سرخ عیبانیت از شنید رو شایان دوستای خنده وقتی ستایش
 منو...تفرارگذش به پا و پیچید سالن توی شایان دخترونه جیغ صدای ایستاد

 می هم دنبال هم دوتا اون...وخندیدیم بودیم گرفته رو دالمون دوسششتاش
 ...میکشیدن وجیغ دویدن

 تا عمارت از نیما کردن دور موند فقط...بود شششده آماده چیز همه عیششر
 با تا ایستادم در دم...ب*و*سید می رو شایان دست اونم که شب7 سشاعت

 کنن آماده جشششن برای رو خودشششون برن قرارشششد...کنم خداحافظی همه
 :وگفت شد متوجه شدم خیره شایان خراشهای از پر گردن به...وبرگردن

 نه؟ اس ضایع خیلی-

 :وگفتم دادم تکون سری

 ...نداره گله داره عوض هرچی خب ولی...داره امشبتون لباس به بستگی-

 هنوز...وحشی انشششششششششششششششقد آدم...بشکنه دستت ستایش...اووففف-
یکی گذاشششتم لباسششامو راسششتی...میسششوزن  نیما اب... باال طبقه اتاقای از تو

 ...میشم آماده همینجا عمارت برگشتم
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 بقهط به شدن آماده برای ستایش همراه وبه برگششتم سشالن به خداحافظی با
 شآرای زحمت...پوشیدم لباسامو...کردم ای سشاعته ربع حموم...رفتیم باال

 ...کشید ستایش موهامم و صورت

 همه این بین تونن نمی گفتن زهرا وخاله رضششا عمو...بودن اومده مهمونا
 یه..بود کاری مشغول هرکسی...بود آورده ستایش رو کادوشون...بیان جوون

 رهویب با...میخوردن نوشیدنی یا میزدن حرف یا هم عده یه...میرقییدن عده
 :خوندم رو شایان پیام گوشیم

 ...عمارتیم نزدیک-

 کشششیدن نفس...مطلق سششکوت...خاموش چراغها...صششادرشششد دسششتور
 اجرا رو نقششششششون همه تا بشششه عمارت وارد نیما بود کافی فقط...ممنو 

 پششایین هیجشان از دهنمو آب...رفشت پشایین ورودی در دسششتگیره...کنن
 :پیچید سالن توی شایان صدای...فرستادم

 پریده؟ فیوز-

 :داد جواب نیما

 ...روشنه باغ چراغای آخه...نکنم فکر-

 :زد صدام

 ...تو؟ کجایی...مهسا-

 بلند ها بچه زدن کف و جیغ صششدای سششالن چراغهای شششدن روشششن با
 بابک...بود جشششن بخش ترین دار خنده نیما زده وحشششت قیافه...شششد
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 دهان و اومد خودش به نیما دوربین فلش با...گرفت عکس نیما از بالفاصله
 :گفتن صدا یک همه...بست بازشو نیمه

 ...نیما مبارک تولدت-

 بارونش ب*و*سششه بغلشششو بپرم لحظه اون داشششتم دوسششت چقدر که آخ
 بسمتش کسی هر...شد تبدیل زیبایی خنده به کم کم شیرینش لبخند...کنم

 وجل...میگشششت کسششی دنبال چشششماش....میگفت تبریک وبهش میرفت
 مهمون لبخندی...وقدرشناسانه خوشحال...مهربون...کرد نگاه بهم...رفتم
 :کردم لبهام

 ...آقا مبارک تولدتون-

 :بود خوشتر دنیا آهنگای تموم از گوشم تو شادش صدای

 ...ممنون-

 :مگفت سریع...نیستم من کنه تشکر ازش باید که اونی میفهمید باید

 ...ودب شایان آقا دوستتون با جشن این ریزی برنامه...نکنید تشکر من از-

 نگاه سششرش پشششت به سششریع و رفت باال ابروهاش...شششد محو لبخندش
 امالک نیما...انداخت باال بار چند ابروهاشو شیطونی لبخند با شایان...کرد

 ...رفت شایان سمت به و برگشت

 ...شایان ممنونم...میکردم فکرشو باید-

 ...پارسال کردن فراموش جبران به...میشه خواهش-

 ...پسر کردی جبران-
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 ودب شده بابک...شدم خوشحال کلی صحنه این از...کرد بغل رو شایان نیما
... انداخت دوست دوتا این گرفتن آغوش از عکس یه...ها لحظه شکارچی

 همگی پسرا و دخترا و پیچید سالن توی همهمه ششادی آهنگ ششدن بلند با
 وشگ رو بحثشششون تا نموندم...رفتن سششالن وسششط به وپایکوبی رقص برای
 ...میکردم پذیرایی باید...بدم

 ...گذاشتم میز روی رو ها نوشیدنی خالی سینی...ایستاد کنارم ستایش

 تو اومد پایین ها پله از جوری چه ندیدی...بنداز نیما به نگاه یه من جان-
 ...میاد بهش عمارت ارباب لقب واالنیاف الحق گفتم دلم

 اون دندی با...ومیخندید بود ایستاده شایان کنار...دیدمش...گششتم دنبالش
 فرو قلبم توی چیزی مشششکی لی وشششلوار قرمزشتیشششرت کشتشون کشت

 دوستاش از یکی...اومد می بهش چقد کوتاهش شده فشن موهای...ریخت
 هم فاصشله اون از اخماششو...ششد خیره بهم و برگششت...کرد اششاره من به

 بایدم البته...بود؟ خوب پیش سششاعت0 اینکه...کرده؟ اخم چرا...میدیدم
 خدمتکارش بلند قد و خوشششگل دختر همه این بجای چون بشششه عیششبانی

 رو شستای پسری...انداختم پایین رو سرم...میره قربونش و شده خیره بهش
 چیزی اگه که ایستادم سشرجام...ششدم تنها دوباره ومن زد صشدا رقص برای

 سراپ دختر از وبعضی شد پخش مالیمی آهنگ...کنه پیدام بتونه میخواست
 اش چهره حاال که پسری آغوش توی ستایش...شدن رقص مشغول دو به دو

 ته دابع...میزدن مشکوک بدجور اینا...بود خالش پسر...میرقیید اومد یادم
 که بودم ها رقاص زدن دید مشغول...میآوردم در سشتایش زبون زیر رو توش
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 مشششغول و رفتشه فرو نیمشا آغوش تشوی کشه ششششدم دخشتشری مشتشوجشه
 آشششوب ای لحظه برای دلم...بود شششده قفل بهم نگاهشششون...رقیششیدنه

 یبایز دختر به حسرت با...میکرد؟ چیکار من نیمای بغل تو دختر اون...شد
 خوشششحال نیما درآغوش بودن واز پوشششیده رنگی زرد باز لباس که قدبلند

 مشت لرزونمو دسشتای...دادم بیرون حرص با رو نفسشم...میکردم بودشنگاه
 ...نداشتم رو ها صحنه این دیدن تحمل من...میرفتم سالن از باید...کردم

 خوبی؟ مهسا-

 ویت چشماشو...بود ایستاده کنارم غمگین شایان...برگشتم صشدا سشمت به
 :تکرارکرد سوالشو دوباره...میداد تکون چشمام گردی

 خوبی؟-

 :لرزید صدام

 ...بم...خو-

 :انداخت نیما یاد منو شایان لبای روی پوزخند

 مهسششا...داری دوسششش که فهمیدم رفتارات از و نگاهت از...میدونسششتم-
 ...اشکات اون رد از...میخونم چشمات از من...نیستی خوب

 چیکششار بشایشد االن...دادن لو منو چشششمشا این...فهمیشد یکی بشاالخشره
 سششکوت...بگم دروغ نداشششتم دوسششت...سششکوت یشا انکشار...میکردم

 ...داد حرکت هام بازوم روی گونه نوازش رو دستش...کردم

 ...خانومی مبارکه-
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 رو سششرم و قرارگرفت ام چونه زیر دسششتش... انداختم پشایین رو سششرم
 :نشست لباش رو تلخی لبخند...بلندکرد

 رودوست تو هم نیما مطمئنی اما...پرنسس نداره خجالت که شدن عاشق-
 من...میکنه داغونت...مهسششا بشششی طرفه یه عشششق درگیر نمیخوام...داره؟

 ...دارم دوست بیشتر رو محکم مهسای

 ...من-

 من...یانه؟ داره دوسششت منو نیما نمیدونسششتم حتی...بگم نداشششتم چیزی
 با االح که نشنیدم ازش حرفی هیچ...پاکش قلب پای گذاشتم مهربونیاششو

 ...نیست طرفه یه من عشق آره بگم شایان به اطمینان

 درسته؟...باشی گفته بهش احساست از نکنم فکر-

 تکون نه نشششانه به رو سششرم و کردم نگاه دختر اون و نیما نفره دو رقص به
 گاهمن...ببینمش برنگشتم ولی شنیدم رو ششایان کردن پوف صشدای...دادم
 زا خوشحالی با داره و نیست من به نگاهش که عشقی...بود عششقم به تنها
 براش جشششن این اینکه...میخواسششتم همینو منم...میبره لذت جشششن این

 متما با...بخند نیما...خوشششحالم منم اون خوشششحالی با...بشششه بیادماندنی
 قلب ته از آهی...آهه یه فقط تو از سهمم...ببر لذت مهمونی این از وجودت

 ...احساساتم سوزوندن برای

 هاگ اینکه اونم دارم شخیی نظر یه من ببین...مهسشا نکن ظلم خودت به -
 اینکه اطربخ بعدها اینکه از بهتر خیلی بد یا خوب یا حاال بکنی تالشتو االن

 ...بشی پشیمون نزدی حرف و داشتی فرصت
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 ونزب به حرفمو ولی چطور دونم نمی...کردم نگاه چشماش توی و برگششتم
 نیما دوست ترین صمیمی با باید دلم درد برای چرا بفهمم اینکه بدون اوردم
 :بزنم حرف

 بگم؟ بهش چی برم-

 ...بزن بهش رو دلت حرف راحت خیلی-

 !راحته؟ خیلی این-

 :وگفت کرد ای خنده شایان

 ...راحتتره خوردنم آب از بخوای اگه-

 و کنم نگاه چشششماش تو نمیتونم من...نیسششت شششوخی وقت االن شششایان-
 ...بگم

 ...دارم دوست-

 ...کرد تموم شایان بیارم زبون به میترسیدم که رو تمومی نیمه حرف

 ...نمیشه...نمیتونم-

 دمتکارشخ ابد تا میخوای...بمونی بالتکلیف اینکه از بهتر...بتونی باید-
 ...خانومش خدمتکار شایدم...باشی؟

 مانی...عمرا...بشم زنش خدمتکار مونده همینم...انداختم بهش رو تیزم نگاه
 اون با اگه...دارم دوسششش بگم بهش برم نمیتونسششتم من....اما...منه برای

 نهمیک فکر خودش پیش حتما...آوردم نمی دووم من کنه تحقیرم پوزخندش
 بهش برم غیرممکنه...نه...نه...داشششته برش هوا کردم مهربونی بهش دوبار

 ...کنم اعتراف
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 بگی؟ بهش چطور میکنی فکر داری...شد؟ چی-

 خدمتکار ابد تا میخوام من اصال...داره ربطی چه تو به اصشال...ششدم براق
 ...هاااا آدمیه عجب بابا ای...روسننن تو...باشم نیما

 ...فرارکنم دستت از میتونم چطور میکنم فکر این به دارم نه-

 ما پیش حواسششش هیچکس...شششد حل آهنگ میون شششایان خنده صششدای
 کارش اونقدر...کشششوند خودش همراه به و گرفت بازومو شششایان...نبود

 هآشپزخون سمت به...میگرفت ازم رو العملی عکس هر جای که بود ناگهانی
 م رو به رو هم وخودش نشوند صندلی روی منو...نبود اونجا کسی...رفتیم

 :وگفت نشست

 گوش حرفام به خوب...بزنم حرف باهات صششادقانه میخوام مهسششا ببین-
... کنیفرار من دست از نمیتونی عنوان هیچ به تو کنم تاکید قبلش اما...بده

 من اب بودن از اگه حتی میچسششبم بهش کنه مثه بیاد خوشششم کسششی از وقتی
 اوکی؟...بیاد بدش

 نیما اب نمیخوام بابا...کیه؟ دیگه این...کردم نگاش اخم با و دادم باال لبامو
 بهت کنه الحق...بگم زبونی چه به...م.ن.و.ت.ی.م.ن....من...بزنم حرف

 :آوردم زبون به افکارمو...میاد

 واحسششاسششاتم نیما درمورد باید چرا نمیدونم...میکنی اذیتم داری شششایان-
 کجا از...کیم؟...چه؟ من جایگاه میدونی تو اصششال...بزنم حرف باهات

 میزنی مشکوک داری...بندازی؟ نیما به منو میخوای همینطوری...اومدم؟
 ...هاااا
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 دسششتششاش توی محکم دسششتشامو و ششششد خم جلو بشه کشمی ششششایشان
 دز بخشششی اطمینان لبخند و نذاشششت که کنار بکشششم میخواسششتم...گرفت
 :وگفت

 هستی؟ بدی آدم تو-

 ...نه-

 داری؟ رو نیما زدن گول قید-

 ...نه-

 داری؟ شک خودت احساسات به-

 این ولی میخوام چی میدونم من...نیسششتم خودم که من درد...نه...نه...نه-
یی  کارخدمت...نمیان کنارهم مهسا و نیما...نیستی ات خواسته متوجه که تو

 ...ارباب و

 ...میان میگم من...میان-

 :گفتم کالفه

 میخوام...نمیکنه کم خواستت بودن منفی از تو مثبت نظر...کن بس شایان-
 ...برم

 چرا یا...میزدم حرف صششمیمی شششایان با انقد چرا نمیفهمیدم...شششدم بلند
 ولی دش بلند من با شایان...کنم اعتراف نیما به من که داره اصرار انقد شایان
 ...بخورم تکون نمیذاشت...نکرد ول رو دستم

 ...شایان کن ول دستمو-

 ...کن شرو  من با...کنیم امتحان بذار-
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 :دادزدم

 ...بدوش میگی تو نره میگم من...تو؟ میگی چی-

 :گفت بهم آروم ولی شایان

 بهت اصششرامو دلیل تا بشششین...بزنم حرف باهات خوام می گفتم بهت-
 ...بگم

 دسششتمو دوباره چون نمیشششد هم بدم گوش حرفاش به نمیخواسششتم هم اگه
 :وگفت کرد صاف صداشو...نشست کنارم کشیدو

 رفک فرمت ولباس فر موهای اون با بگم صششادقانه دیدم رو تو که اولی روز-
 هم نیما آخه... کردم شششک لحظه یه...نیماسششت مهمونیه جدید تم کردم

 با یول...جدیدشه دختر دوست شایانش گفتم...بود شده خیره بهت بدجوری
 تممیاف روز اون یاد هنوزم...خدمتکاری یه تو نه فهمیدم شد که صشحبتهایی

 ...بودی خدمتکار یه من برای تو اونروز مهسا...میگیره خندم

 اب...بده ادامه میخواسششتم...بودم شششده خیره لباش به...زد مهربونی لبخند
 :وگفت کرد تر لبشو زبونش

 برای مهسششاشوقتی اما...نمیکنم انکار اینو ومن بودی خدمتکار یه تو خب-
 نتکو دیدنت با دلم توی چیزی یه اومدم آرایشششگاه به دنبالت یلدا جشششن

 خانوم یه تو...نبودی خدمتکار یشه شششبیشه اصششال لحظشه اون تو...خورد
 وقتی...میکردی فرق دیگه دخترای با تو...بودی باوقار و متششخصشسنگین

 بمیری وت اون از ها بمیری تو این فهمیدم کشیدی کنار تو و گرفتم رو دستت
 ثابت بهم شششناختمت که چندماهی این تو رو نجشابتشت...نیسششت هشا
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 هک پسرهشپسری یه شایان...شناختم خودت از بهتر رو تو من مهسشا...کردی
 من رایب مهمونی از بعد تو...بده کی خوبه کی بده تشخیص میتونه بخوبی

 نیما کنار عمارت توی من دوسششت...نشششدی و نبودی خدمتکار یه دیگه
 امشا...دارم و داشششتم دوسششش کشه دوسششتی ششششدی تو...میکرد زنشدگی

 وجودیشو متن خط به خط...میشناسم که ساله8 رو نیما من...مهسشا...نیما
 امتم با...نداره من برای ای ناشناخته جای هیچ نیما...بلدم حفظ از و خوندم

 یا میکنی باور نمیدونم...شد عوض خیلی نیما تو اومدن با...میگم صداقتم
 گذشته فعل از من ببین...بازبود دخترا با اش رابطه نیما که بدونی وششاید نه

 مچش تو چشم دختر یه با حتی که چندماهه االن نیما چون میکنم اسشتفاده
... ردمنمیک درک اوایل...باشه داشته برخورد باهشون اینکه به برسه چه نشده

 بیکشار ولی...نمیفهمیشدم رو نیمشا اخالقیهشای وخوش مهربونیشا منششششاء
 ور نگاهش...شد داده پاسخ سشواالم باالخره تا کردم کنجکاوی...ننششسشتم

 و میزدی بال بال براش تو روزکه همون...شد مسموم که روزی همون خوندم
 حق بهم حاال...عشششق میگم این به من...میبرد لذت توجه همه این از نیما
 نیما...داره؟ وجود دنیا این تو نیما برای تو از بهتر کی بگو بهم تو مهسشا بده
 انسششانه یه باشششه جایگاه واین ثروت عمارتشاین این ارباب اینکه از قبل

 ..بودی؟...نبودی خدمتکار یه اولم از تو که همونطور

 تک میخواست...بود خیره چشمام تو همونطور...ششد تموم ششایان حرفای
 داشششته دوسششت منو هم نیما نمیکردم باور....کنم تایید حرفاشششو تشک

 قانع هنوزم...بود سشنگین و سششخت خیلی برام شششایان حرفای درک...باششه
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 داشششت دوسششت منو اونم اگه...کنم اعتراف بهش باید چرا که بودم نشششده
 کانت شایان افکار بودن منفی نشونه به رو سرم...برمیداشت قدمی یه حداقل

 :وگفت شد غمگین نگاهش...دادم

 ...چرا؟-

 دلش زا ولی درست میشناسی اونو تو...بزنی حرف نیما بجای نمیتونی تو-
 ...شاید...میدونم چه...شاید...نباشه عشق این شاید...نداری خبر که

 چی؟ شاید-

 دستامو ششایان...بلندششد مهمونا داد و جیغ صشدای آهنگ ششدن عوض با
 شششده خشششک دهنم...شششدم گیج...بدم ادامه حرفمو بود منتظر...داد فششار

 :گفتم اضطراب با...بود

 ...شایان تشنمه...نمیدونم-

یات با ولیوانی برداششت رو شششربت پارچ میز روی واز ششد بلند  رمزق محتو
 برطرف تشششنگیم اما...دادم باال رو شششربت نفس یه...داد بدسششتم رنگی

 :اومد حرف به شایان...نشد

 یمامهساشن...نمیکنی باور رو نیما تو نداری قبول که نیست من حرفای این-
 از تو با خندیدن بخاطر منو دیروز نداشششت احسششاس بهت درصششد یه اگه

 کنی؟ انکار میخوای هم اینو...انداخت نمی بیرون عمارت

 برگشششته زود اینکه...آورد هجوم ذهنم بشه نیمشا دیروز رفتشارای...بشاختم
 تشد با نفسشمو...زد منوششایان به که تهمتی...پوزخندش...حرفاش...بود

 :گفتم اطمینان با و دادم بیرون
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 کنم؟ اعتراف بهش که کنی کمکم میخوای چطور-

 ...زد بهم دستاشو ذوق با شایان

 ..من با اونش-

 درجا و کرد قفل توهم دسششتشششو انگشششتای...شششد بلند صششندلی روی از
 فتهر باال ابروهای با...انداخت وپایین باال کمی هاشو شونه...ششکسشتشون

 :گفتم

 دعوا؟ بری میخوای-

 :گفت وشیطون خندید بلند

 منو خیلی خیلی خیلی قضششا از که دختری تابسششتونی گرم روز یه پارسشال-
 حرف باهام تنها میخواد گفت بهم...اومد کارم سششر به داشششت دوسششت

 کرد وشرو  نشست روم روبه...بیاد اتاقم به که دادم واجازه کردم قبول...بزنه
 هب ربطی اصال که کلماتی از اسشتفاده سشاعت نیم از بعد...کردن من من به

 عاشششقمه...داره دوسششت منو که کرد اعتراف نداشششت زد آخر در که حرفی
 ...کنه ازدواج من با ومیخواد

 نمیفهمیدم...کردم وراست چپ رو چششمام...میکردم نگاه بهش تعجب با
 :گفتم و انداختم باال هامو شونه...چیه منظورش

 گفتی؟ چی توبهش...خب؟-

 داد تکون هوا توی نیسششت مهم براش انگار که طوری رو دسششتش شششایان
 :وگفت
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 روی رو پاکی اب آخرم دست و خندیدم بهش سشاعتی ربع یک یه هیچی-
 توجه ندارم احسششاسششی هیچ بهش که دختری از من...ریختم دسششتش

 ...نمیکنم

 سر از...شدم منیرف تیمیمم از...ریخت فرو هری دلم حرفش شنیدن با
 :ایستاد جلوم که برم بیرون آشپزخونه از تا شدم بلند جام

 کجا؟-

 عاشششقش من اصشال...کردم غلط...کنم اعتراف بهش نمیخوام... کنار برو-
 ...نیستم

 ...شد رفتنم از مانع و کرد دراز بدنش طرف دو دستاشو شایان

 رو خودششو غرور چون...چرا؟...بود احمق یه چون خندیدم بهش من بله-
 یعنی این...نمیدونست؟ چیزی بخودش نسشبت من حس از وقتی کرد خرد

 منو ثهم یکی دختر اون...میکنه فرق تو قضیه اما...کوبیدن آب تو هاونگ با
 همون به هم داری دوسش که پسشری اون بگه و کنه کمک بهش تا نداششت

 کنیم؟ شرو  حاال خب...داره دوست رو تو اونم داری دوسش تو که اندازه

 مکمک میخواد چطور ببینم تا موندم...اومدم برنمی پسر این پس از یکی من
 :وگفت مالید بهم شیطنت با دستاشو دید منو سکوت وقتی...کنه

 من نک فکر...کن گوش خوب...کنی اعتراف بهش که شبه بهترین امشب-
 ...نیمام

 باید...دارم نگه ذهنم تو تا میگفت بهم اروم رو کلمه به کلمشه شششایشان
 رمانتیک جمالت شایان اونقدر ولی ندادم گوش اولش...میکردم حفظشون
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 سششرتاپاگوش...اومد خوششم کار این از که کرد درسشت ناب های صشحنه و
 ...شدم

 چه شششاگردم ببینم کن شششرو ...ایسششتاده روت روبه نیما حاال خشب-
 ...ناکهوحشت تنبیه یه با برابر بکنی که اشتباهی هر باشه یادت...میکنه

 تمرکز با...خبره چه سالن تو نمیدونستم...بلندشد دخترا گفتن هورا صدای
 :احساساتم اعتراف به کردم شرو 

 ...بزنم حرف باهات موضوعی درمورد میخواستم -

 :افتاد ابروهاش روی نیما اخم شبیه اخمی...کرد جدی صداشو شایان

 ...میشنوم-

 :زدم لبخند

 یعیطب غیر برات...بزنم بهت میخوام که حرفی میکنی فکر االن میدونم-
 دست از باعث میزنم حرف درموردش االن که چیزی میدونم...معقوله وغیر
 واممیخ حرفی هر بیان از قبل اما...میشه وجودیم گنجینه باارزششترین دادن

... دارم تو به...که حسششی مقابل در گنجینه این دادن ازدسششت که بدونی
 ...غرورم...هیچه

 جلو شششایان...آوردم کم...بود سششخت خیلی...افتاد شششماره به نفسششم
 :شد خم طرفم به کمی و گرفت دستاش تو بازوهامو...اومد

 ...منتظرم...مهسا بده ادامه-

 :گفت تر آروم

 ...میتونی که میدونم...میتونی-
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 این تحمل که طوری ششده سشنگین قلبم کردم احسشاس...بسشتم چششمامو
 ورد فشار این از میخواستم...بشم رها میخواستم...شد غیرممکن فشاربرام

 تیاجاح شدن سبک برای من نباشه نیما جلومه که کسی اون اگه حتی...بشم
 وفقط فقط...رفت یادم شششایان حرفای تموم...بذارم کنار غرورمو داشششتم

 اجازه کنم چشششماموباز اینکه بدون...اومد ذهنم توی بودن نیما با خاطرات
 :بیاد زبونم به احساساتم دادم

 پیشششکشششت دارم بهت که عشششقی بخاطر غرورمو مونده ته میخوام من-
 نای گفتن کن باور...دارم دوستت وجودم تمام با...شدم عاششقت من...کنم

 نه ساعته یک برای نه احساس این...تره سشخت برام دادن جون از ها جمله
 به ثانیه دیدمت که اولی روز از من حس...ماه یک برای ونه روز یک برای
 که اینن از تر محکم خیلی حس این های ریشششه...کرد رشششد دلم تو ثانیه

 ایستادم االن که جایی و کیم میدونم من...بیارم درششون تنم خاک از بخوام
 باورکن...نیست پوشیده من برای هم تو ومقام ارزش مقابلش ودر کجاسشت

 اوایل...سرزده مهمون یه...اومد خودش...نکردم دعوت قلبم به من رو عشق
 نهخو قلبم توی که احسشاسی این من..نمیششناختمش یعنی...نمیخواسشتم

 نهات ومادرم پدر..اس شده تعریف من برای عشق...نمیشناختم رو بود کرده
 احسششاسششات این از درکی من اونا عشششق بجز...بودن وروحم تن سششاکنای
 بی...کنم نابودش میخواستم...بود دیرشده که ششناختمش وقتی...نداششتم

 هم به من معادالت کنارمی تو وقتی ولی بشششم رد وازش باشششم تفاوت
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 تو برای تنهشا قلبم اینکشه اونم داششششت فرمشان یشه همش ذهنم...میریزه
 ...من...بتپه

 تمنمیتونسشش ولی بودن مغزم توی که حرفایی...گلوم بغض...پلکام خیسششی
 نم که داد بهم دست چیز همه...احساسم...قلبم...کنم بیانششون بدرسشتی

 :بردم باالتر صدامو...ببرم

 نمم نباشی تو...بمیرم بخاطرت حاضرم...وجودم از بیشتر...دارم دوسشت-
 ...باشم نمیتونم یعنی...نیستم

 بی هب بودم سبک...نمیزنه قلبم میکردم احسشاس...بدم ادامه نتونسشتم دیگه
 چشمام شدن باز با...فششار همه این از ششدم خالی...برف های دونه وزنی
 بارونی هم شششایان چشششمای...افتادن هام گونه روی اشششک های قطره

 ...نشست دومون هر لبای روی لرزونی لبخند...بود

 نزدیک رو سرش شایان که بودیم زده زول هم چشمای توی چقدر نمیدونم
 حس...گذاشت هم روی چشمامو دوباره داغش نفسهای..آورد گوشم الله

 :کرد ارومترم صداش...ه*و*س ای ذره بدون...حامی یه حس...آرامش

 تمام زا تر خواستنی تو عشق...نداری؟؟؟ رو نیما لیاقت میکنی فکر هنوزم-
 بهم رو حرفا همین دختر اون اگه قسششم بخشدا...دنیشاسششت عشششقهشای

 ...نمیکردم عقدش همونجا نبودم شایان...قلبش صمیم از و خالیانه...میزد

 قلبم به بودم داده دست از حرفام بخاطر که غرورم...ششد گرم سشردم وجود
 برخورد با ماا ببینم رو صورتش تا برگشتم...شدم سنگین دوباره ومن برگشت

 چشمای با هم شایان...رفتم عقب سشرعت به لبهام روی ونرم داغ جسشمی
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 وهرد...اومد لبش روی دستش..ایستاد وصاف کرد بلند رو سرش شده گرد
 گرانن صدای که انداختم روپایین سرم...شدم دستپاچه...میکردیم نگاه بهم

 :رسید بگوشم شایان

 بخشیدب...بب*و*سم نمیخواستم یعنی...بب*و*سم لپتو میخواستم بخدا-
 ...چیزه...کن باور...نبود خودم دست

 اتفاق یه...بود اشششتباه یه...نکرده اینکارو عمد از شششایشان میشدونسششتم
 ردرگی رو ذهنش دادن توضششیح با این از بیشششتر نمیخواسششتم...ناخواسششته

 نداشششته ای واهمه احسششاسششاتم بیان واز بیام بخودم شششد باعث اون...کنه
 ...بود باارزشتر برام برادر وشاید دوست صدتا از شایان...باشم

 ...نداره اشکال...میدونم-

 نمک روبلند سرم شد باعث کشید آسودگی بخاطر شایان که نفسشی صشدای
 ...خندیدن به کرد شرو  اونم دید منو خنده وقتی...بخندم وبهش

 صششدای...شششد متوقف خندمون راهرو های پارکت کف با چیزی برخورد با
 شششایان...میکردن کیک درخواسششت یکیششدا وهمه بود شششده متوقف اهنگ

 کنار...کرد هدایت خروجی در سمت ومنوبه گذاشت کمرم روی دسشتششو
 :گفت گوشم

 در...هکن فوت کیکشششو میخواد چطور ما کوچولوی پسششر این ببینیم بریم-
 ...کن آماده رو خودت پس...کنی اعتراف باید امشبم ضمن

 جدا ماز شایان...برگشت وجودم به واضطراب استرس حرفش این شنیدن با
 ...ایستادم ستایش کنار منم...رفت دوستاش طرف وبه شد
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 بودی؟ کجا-

 ...آشپزخونه-

 ...ببر لذت مهمونی واز برقص کمی بیا کن ول بابا-

 ...کنی صادر رو دستورش منتظربودم حتما چشم-

 ایییشششششش-

 اخم که نیما روی چشششمام...آشششوبم پر دل ته از ای خنده...خنشدیشدم
 شوخی باهاش میکردن سعی دوستاش...افتاد بود پیشونیش روی وحشتناکی

 باعث چی نمیدونم...انگار نه انگار ولی بشه باز بخنده لبهاش بلکه تا کنن
 وتف وبیحال جون بی ها بچه شمارش با رو کیک...باشه عیبی انقدر شده
 نمیدونست اونم...انداخت باال ای شونه...انداختم ششایان به نگاهی...کرد

 جوابشششو منم ولی پرسششید ازم بار چند سششتشایش...شششده؟ چش نیمشا
 از ربغی کرد باز رو همه کادوی نیما رسید که کادوها به نوبت...نمیدونسشتم

 قیافشششو خریدم براش که سششاعتی دیدن با داشششتم ذوق چقدر...من کادوی
 مومت میون من صورتی سشفید کادوی که نکرد توجهی هم هیچکس...ببینم
 به...شششد سششرگرفته از وپذیرایی رقص دوباره...جامونده ها رنگی کاغذ

 اژمیدادمماس رو گردنم دستم با....کنم استراحت کمی تا برگشتم آشپزخونه
 شدم دبلن سریع...شد آشپزخونه وارد داششت بدسشت که بششقابی با نیما که

یی آب شششیر...گذشششت کنشارم از پوزخنشد بشا اون ولی  باز رو ظرفشششو
 فرصت از...ششست رو ودسشتش گذاششت سشینک توی رو بششقاب...کرد

 ...کردم ونگاهش کردم استفاده
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 میگذره؟ خوش-

 :گفتم سوالش جواب در...زد رو حرف این سمتم به برگرده اینکه بدون

 ...بگذره خوش شما به باید شماست تولد-

 :شد تعجبم باعث عیبیش صدای

 ...بذارن اگه البته میگذره که خوش-

 بهش چیزی کسی...بود؟ چش این...ترسیدم اش قرمزششده چهره دیدن با
 :میزد حرف اینطوری من با چرا...گفته؟

 آقا؟... بگذره خوش بشما نمیذاره کی-

 جمع اش سینه توی دسشتاشو...ایسشتاد روم وروبه اومد سشمتم به قدم چند
 :کردوگفت

 بنظرت؟-

 :شدم گیج

 شده؟ آزارتون باعث خاصی کس...نمیفهمم-

 غریبه؟ عجیب خیلی من سرنوشت میدونستی-

 :داد ادامه که کردم سکوت

 داره دوباره افتاده اتفاق واسم پیش سال01 که جریانی دقیقا...جالبه واسم-
 ...تکرارمیشه واسم

 مبه امشششب انقد شششده باعث که بود افتاده براش اتفاقی چه...شششدم نگران
 گفته؟ بهش چیزی کسی....بریزه
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 عشق ادعای اوج در که داد جرات خودش به عوضی یلدای پیش سال 01-
 ...بخنده نداشتم ریش به و بایسته سرم پشت داشت که وعاشقی

 ...نبود مهمونی توی که یلدا...نمیفهمیدم حرفاشو

 هم رو دوسششتم بهترین با مزخرف آشششغال ه*و*س یه برای قضششا از و -
 اومد؟ یادت... دیگه کردم تعریف برات جزئیاتش با که یادته...بریزه

 :پرسیدم شک با

 اقا؟ شده چی-

 :گذاشتم گوشم روی ودستمو شدم جمع خودم تو نیما فریاد با

 چی ومیگی میکنی نگشاه من چشششمشای تو..ششششده؟ چی میگی تشازه-
 مومت مهمونی کنم تحمل نتونستم که اومده فشار بهم اونقد لعنتی...ششده؟

 ...آشغال هرزه بزنم حرف باهات بعد بشه

 هنشست خون به چشمای...شدم خیره بهش گنگ اش کلمه آخرین شنیدن با
 گفششت من بششه...انشداخشت دلم توی رو ترس گشردنشش کشرده ورم رگ و

 نگاه اطرافمو چشششم با...میزد؟ حرف من با نیما...اشششغال؟ هرزه...هرزه؟
 راهرو رواز نفر چند دویدن صششدای...نبود اونجا کسششی من از بغیر...کردم

 نهآشپزخو توی شایان صدای...میکرد نگاه بهم خشم با هنوز نیما...ششنیدم
 :پیچید

 میزنی؟ داد شده؟چرا چی نیما-
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 رزط از اصال...شد تر تاب بی دلم شایان سمت به نیما صورت شدن کج با
 اهنگ نیما به تعجب با هم شششایان بیچاره...نیومد خوشششم شششایان به نگاهش

 :وگفت اومد جلو کمی بود ایستاده در کنار که هم بابک...میکرد

 شده؟ چت نیما-

 دهش قطع آهنگ صدای...شد جمع جمعیتی بابک و شایان سر پشت کم کم
 جلو به و بگذرونه رو خودش جمعیت میون از میکرد سششعی سششتایش...بود
 ...بیاد

 نوزه ولی زد نمی داد دیگه...کشید صورتش به رو دستش دو هر کالفه نیما
 ...بود کالمش و صورت توی خشم آثار

 عمارت دیگه ساعت نیم تا میخوام...شده تموم مهمونی بگو همه به بابک-
 ...بشه خالی

 :داد ستایش به جاشو و اومد جلوتر شایان

 ...همچین چرا...شده؟ چی آخه نیما-

 :شد خفه رسما شایان نیما داد با

 مگوش تو نحست ازصشدای دیگه کلمه یه اگه موال به...نزن حرف یکی تو-
 ...میکنم خورد دهنت تو دندوناتو تک تک بره

 و ایانشش بین بابک...کردن نگاه ششایان به تعجب با همه زد نیما که حرفی با
 :قرارگرفت نیما

 باهاش اینطوری چرا.هااا شششایانه این...نیما کن اسششتپ....هی هی هی-
 میزنی؟ حرف

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

180 

 عجم بین وحشتناکی تشنج...اومد نمی خوشم اصال اومده بوجود اوضا  از
 ...بزنه حرف میترسید ستایشم حتی...بود افتاده

 بکار دسششت خودم یا میفرسششتی بیرون عمارت از رو همه یا بابک-نیما
 ...دانی خود...میشم

 شششایان بشه نگشاهی بشابشک...صششداش محکم لحن و نیمشا دسششتور بشا
 وجودب درگیری شایان و نیما بین میترسید بره خودش نمیخواست...انداخت

 آب کجشا از دعوا این جریشان نمیشدونسشششت هشیشچکس هشنشوز...بشیشاد
 صدای...رفت در سشمت به...فهمید رو بابک نگاه منظور ششایان...میخوره

 :شد بلند بازهم نیما

 ...ندادم اجازه من که وقتی تا نه بری بیرون اینجا از نداری حق..کجا؟-

 بیرون به رو کسششی بابک تا نبود نیاز...نمیکرد درک رو نیما رفتار هیچکس
 بیرون آشششپزخونه از سششریع نیما برخورد ترس از همه چون کنه هدایت

 وسششتایش شبابک منشنیماششششایان تنها عمارت شششدن خشالی بشا...رفتن
 دستم و اومد سمتم به نیما...نرفت پیمانم ستایشش پسرخاله البته...موندیم

 با...افتاد جونم به بدی لرز مچم با سششردش دسششت برخورد از...گرفت رو
 یمان دنبال به دسششتم شششدن کشششیده با...کردم نگاه وشششایان سششتایش به ترس
 لمب اولین روی...کرد پرت جلو به محکم و برد سششالن وسششط تا منو...رفتم

 :رفت باال ستایش صدای...افتادم

 نیما؟ میکنی چیکار-

 :ردک متوقفش جاش سر دادش با نیما که بیاد سمتم به میخواست ستایش
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 ...ببر اینجا از رو پیمانشستایش-

 مرگته؟ چه هست معلوم اصال...تو؟ میگی چی-ستایش

 ...بفهم دهنتو حرف ستایش-نیما

 کاری کم...میکنی؟ برخوردی همچین مهسا با چرا...میششه؟ چی نفهمم-
 ولدت واسه داره اس هفته یه االن که بیچاره اون...کرده؟ پذیرایی بد...کرده؟

 ...میکنه جون تو

 ...نزن زر الکی نمیدونی چیزی وقتی-نیما

 :اومد حرف به میکرد نگاه من به نگران مدت تمام که شایان

 شده؟ چی بگو توروخدا نیما-

 :وگفت گذاشت بینیش روی اشارشو انگشت عیبانیت با نیما

 الل...میرسم هم تو خدمت به وقتش به...نزن حرف تو....هیییییششششش-
 ...شو

 عیششششبششانششی انششقششدر کششی از...دیششگششه کششن بششس نششیششمششا-بششابششک
 ...بگو چیزی یه د...کن مشخص تکلیفتو...مهسا؟...شایان؟...هستی؟

 با و درسی بهم نیما که شدم بلند سریع ترس از...اومد سمتم به خشم با نیما
 غیجی ستایش...افتادم مبل روی دوباره ومن زد ام سینه تخت دسشتش کف

 :شد بلند نیما داد...اومد سمتم به و کشید

 ...ستایشو کن جمع پششششششششیمان-

 کاریچ نمیدونم...ماساژدادم سینمو قفسه دسشتم با...بود گرفته درد سشینم
 من اب اینطوری دوستاش وجلوی عیبانیه دستم از انقدر نیما که دادم انجام
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 تدسشش پیمان...افتاد ام گونه روی وتحقیر درد سششر از اشششکی...رفتارمیکنه
 داد و اومد یم سمتم به تقال با ستایش ولی میکشید و بود گرفته رو سشتایش

 :میزد

 هرکاری بیابونی غول این تا نمیذارم تنها اینجشا خواهرمو من...کن ولم-
 ...توروخدا...کن ولم پیمان...بکنه باهاش خواست

 بلند دسششت دختر رو که رسششیده جایی به کارت...باش آروم پسششر-بابک
 میکنی؟

 خداب...میگم بار یه...بیرون برن عمارت این از همه ومهسا شایان بغیر-نیما
 ...میندازم بیرون لگد و چک با رو همتون تکرارکنم دوم بار برای قسم

 رو دهنم آب...میکردن نگاه هم به همه...نخورد تکون جاش از هیچکس
 شششونم روی دسششتشششو محکم نیما...کردم نگاه شششایان به و دادم قورت

 به فشاری و دوخت بهم قرمزشو چشمای...گرفتم باال رو سشرم...گذاششت
 ...اورد شونم

 با تارترف دلیل نگی بهم که وقتی تا نه نمیخورم تکون اینجا از من-ستایش
 چیه؟ دونفر این

 :شدوگفت خم گوشم کنار...کرد پوفی کالفه نیما

 ...میدادم انجام باید اول از که میکنم کاری وگرنه بره که کن راضیش-

 خیره چشششمام به سششاکن چشششماش...کردم نگاه صششورتش به و برگشششتم
 از پر عیششبانیت درعین نگاهش رنگ...شششدم غرق نگاهش تو بازهم...بود

یششنگرانیشدرد  مهربونی میتونسششتم هنوز همه بااین بود وناراحتی تشششو
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 هب ولی چرا نمیدونم...بود ای دیگه روز هر از تر کمرنگ اما ببینم چشماشو
 :گفتم ستایش به ورو دادم گوش حرفش

 فتارشر دلیل بدونم باید...باشم تنها نیما آقا با بذاری میخوام ازت ستایش-
 ...میکنم خواهش...چیه من با

 :وگفت رفت نیما به ای غره چشم ستایش

 ...این با رو تو من-

 :گرفت نیما سمت به رو دستش

 ...نمیذارم تنها-

 :گفتم دوباره دردمندانه

 ...کردم خواهش ازت ستایش-

 :کشید آروم بود گرفته رو ستایش دست هنوز که پیمان

 ای صششدمه مهسششا به میده قول نیما...باشششن تنها بذار سششتایش-پیمان
 نیما؟ درسته...نزنه

 شایانو بابک به بعد من به اول ستایش...داد تکون نامحسوس رو سرش نیما
 هوا توی تهدید حالت به رو دسششتش...شششد خیره نیما به ودوباره کرد نگاه

 :داد تکون

 کنی بلند مهسا روی دوباره رو دستت اگه قسشمش واحد و احد بخدای نیما-
 ...بشه خراب سرت رو دنیا که میکنم کاری
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 ودب ایستاده جاش سر محکم سشتایش ولی کششید رو سشتایش دسشت پیمان
 نسششتتو و شششد موفق پیمان باالخره...نمیگرفت نیما از رو توبیخیش ونگاه

 :گفتو کرد بابک روبه نیما دونفر این بارفتن...ببره خودش با رو ستایش

 ...برو هم تو بابک-

 اینم ولی بره نمیخواد بود مشششخص...انداخت وشششایان من به نگاهی بابک
 فرمانش کمال و تمام بشاید یعنی میشده دسششتور وقتی نیمشا میشدونسششت

 گذاشت هم بارروی یه چششماشو بابک کردن آروم برای ششایان...اجرابششه
 ما حاال...رفت بیرون عمارت از و انداخت پایین رو سرش اونم...کرد وباز
 ...بودیم تنها نفر سه

 :وگفت کرد من به رو نیما

 کی؟ از-

 اقا؟ کی از چی-

 دارید؟ رابطه هم با کی از-

 رابطه شایان با من...چی؟ یعنی...انداختم شایان روبه ششدم گرد چششمای
 داشتم؟

 مستی؟...میگی؟ چی هست معلوم نیما-شایان

 ازدسششت عقلمو...پریده سششرم از هوش کارتون این با...مسششتم آره-نیما
 این به و شششدی کسششایی چه عاشششق دیگه بگو خانوم مهسششا باش زود...دادم

 تبه شایان با...داشتی؟هان؟ رابطه نفر چند با بگو...آوردیششون؟ عمارت
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 روزم اون میفهمیدم باید...بزن حرف آشغشششششششششششال...نه؟ گذشته خوش
 ...نمیکردین که کارایی چه قبلش بودید آشپزخونه توی که

 تموم و دیده آشششپزخونه توی هم با مارو اون...فهمیدم رو منظورش باالخره
 نم به راحت چقدر...میکرد اشتباه داشت ولی... بود داده گوش رو حرفامون

 پششاره قلبمو خنجری مثشه حرفش هر...میزد تهمشت دوسششتش بشهترین و
 رو نیما این من...شششدم؟ کسششی چه احمقشعاشششق منشمهسششای...میکرد

 :شد بلند شایان صدای... نمیشناختم

 ...تکرارکن دوباره...نشدم گفتی؟متوجه چی-

 کشششششششششری؟-نیما

 :زد فریاد نیما داد دنبال به هم شایان

 هضششم میزنی بهمون که رو حرفایی نمیتونم من...کورم من...کرم من آره-
 بهترین...شششایانم من...شششایشانه ایسششتشاده جلوت کشه اینی نیمشا...کنم

 بزنی؟ حرفی همچین میتونی چطور...دوستت

 بودی دوسششتم بهترین تو...میسششوزم همین از دارم منم المیششب د -نیما
 ...خشششششششششدمتکارببینم؟ یه با عمارتم تو کثافتکاریتو باید من اونوقت

 حالت...میرفت گیج سرم...گفت وکشیده محکم عمد از رو خدمتکار نیما
 خودم زا نمیتونستم حتی...بود شده سخت برام کشیدن نفس...داشتم تهو 
 ...کنم دفا 
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 با کی نم شرف بی...میکنه؟ کثافتکاری شایان نیما...کثافتکاری؟-ششایان
 دختر این به میاد دلت چطور...باشششه دومم بار این که داشششتم رابطه کسششی

 ...با من که دیدی کی اصال...بزنی؟ تهمت معیوم

 ...ببر صداتو-

 ...بدی توضیح واسم حرفاتو این علت باید-

 دیوار این چطور بلدم من ولی...شششایان آقا بلنده حاشششا دیوار دیگه اره-
 ...کنم روخرابش

 :گرفت رو کتش یقه و رفت نیما سمت به شایان

 دیوونه؟ دیوار کدوم-

 عقب با...جداکرد خودش از واونو انداخت شایان دستای روی دستاشو نیما
 اونقد...زد صورتش به رو ومشتش کرد استفاده فرصت از ششایانشنیما رفتن

 لوت شایان...بکشم جیغ وحششت از من ششد باعث که بود ناگهانی حرکتش
 ششون به دستم...دویدم طرفش به سرعت به...افتاد زمین روی خوران تلو

 هوب گرفت رو کمرم دستش دو هر با نیما...ششدم کنده جا از که بود نرسشیده
 صدای که بود زیاد اونقد شدنم پرت شدت...کرد پرت سشالن از ی گوششه

 سر رب نیما فریاد با درد از من فریاد صدای...شنیدم دسشتمو ارنج ششکسشتن
 :شد بلند زمان هم شایان

 ...دیوارلعنتی این-

 شرو ...میریخت خون ودهنش دماغ از...گرفت سمتم به صورتشو ششایان
 درک رفتشارشششو دلیشل...بود ششششده دیوونشه نیمشا...زدن هق هق بشه کردم
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 دهش دیوونگیش باعث انقدر شایان به من نمایشی عالقه ابراز اگه...نمیکردم
 عشق این اما...داشته دوست منو نیما که بیارم ایمان شایان حرف به باید پس

 تقضاو...بده گوش شایان منو حرفای به نیست حاضر حتی اون...نیسشت
 و نشایا بیچاره...میزد آسیب دوسشتش بهترین به وهم من به هم اششتباهش

 درد...سوخته ودهن نخورده آش...المثل ضرب ششدیم...من اون از بدبختر
 دیلبخن کردم سعی شایان نگرون چشمای دیدن با...کردم فراموش رو دستم
 ...من مثه بود قربانی یه وسط این اون...بزنم

 تو ورفتشیقش سشمتش به...ششد تر دیوونه ششایان به من لبخند دیدن با نیما
 به کممح و نایسششتاد بیکار اینبار شششایان اما...کرد بلندش و گرفت دسششتاش

 :رفت عقب قدم دو و شد شل شایان یقه روی از نیما دست...زد اش سینه

 شدوسشش تو که گفتم...گفتم بهش...روانی؟ داشششتنت دوسششت اینه-شششایان
 اعتراف گفتم بهش...کنشه انکشارش میخواسشششت...نمیکرد بشاور...داری

 هشب احساساتت از نبودی حاضر که نفهم تو بخاطر...بزن دلتو حرف...کن
 ..خدمتکاره یه انداختیش زمین روی االن که کسی نیما...بگی

 :چرخید بسمتم شایان

 داشششته دوسششت رو کسششی نداری حق تو...خدمتکاری یه تو مهسششا آره-
 من فتیگ راست تو...کرد اشتباه زندگیش تو بار اولین برای ششایان...باششی

 نامرد صششدتا از گذاشششته مرد اسشمشششو که کسششی این...نمیشششناسششم رو نیما
 اشقع اینکه به برسه چه بکشه نفس نداره حق خدمتکار یه مهسا آره...بدتره
 سششاله8 که منی...ببخش منو...میرسششم حرفات به تازه دارم من...بشششه
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 ندگیز باهاش چندماه فقط که تو مقابل اینبار رومیشناسم نیما اصرارمیکنم
 ...اوردم کم کردی

 عجب...شششد؟ چی میکردیم فکر چی...شششدم داغون منم داغونش نگاه با
 اعتراف این دنیا روز بهترین تو...رمانتیکی؟ صششحنه عجشب...اعترافی؟

 ریز سششر چشششمام گرم چشششمه...میشششه ثبت دنیا اعتراف وحشششتناکترین
 بهش شده گرد چشمای با که نیما سمت به شایان...اومد بند نفسشم...ششد
 :برگشت میکرد نگاه

 توی که عشقی...پاکش تن و روح...دارم دوست رو دختر این من نیما آره-
 هرکسی از زودتر کاش ای...میخوام خودم برای وجودم تمام با رو داره قلبش

 باالیی مقام و جایگاه تو میگفت مهسششا...میشدیشدم اونو من دنیشا این تو
 امهس...افتادی چشمام از امشب نیما ولی نیست توش شکی که این...داری

 های اهجایگ تموم از گفتی غیض با اینطور تو که بودنش خدمتکار همین با
 لیاقت ردخت این...نیما حیفه تو برای مهسا...حیفه...باالتره و برتر دنیا عالی

 ...داری لیاقتشو تو میکردم فکر اشتباه به من که میخواد

 هب هنوز نیما چشمای...دربرگرفت رو عمارت سالن مون سه هر بین سکوت
 ستمد بین درد از تیری...نیست عیبانی دیگه...بود شده دوخته شایان دهن

 شایان...شد سیاه ای لحظه برای چشمام و میرفت گیج بیشتر سشرم...پیچید
 :گذشت پاهاش روی رو سرم و دوید سمتم به وضعیتم دیدن با

 شی؟ بلند میتونی...میبرمت اینجا از االن...باش آروم مهسا-
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 بود ردهک داغونم حرفاش با اینکه با...میکرد نگام فقط...افتاد نیما به چشمم
 حمایت دستای من...بیاد جلو اون شایان جای به داشتم دوسشت هنوز ولی

 ولی...داشتم دوست رو نیما من...میخواستم مهربونشو چششمای و نیما گر
 اب اونم...گرفتم شششایان سششمت به چشششمامو...میکرد نگام بهت با فقط اون

 ردید با...بود العمل عکس یه منتظر اونم...میکرد نگاه نیما به چشم گوشه
 هی معطلی بی شایان...گذاشتم هم روی چششمامو افتاد دسشتم به دوباره که

 درجا و گرفت سالمم دست بازوی دور دیگشو دست و کمر روی رو دستش
 وت رو دسششتم آرنج احتیا  با شششایان...بود بریده رو امونم درد...کرد بلندم

 :وگفت گرفت دستاش

 سرت؟ رو بندازم داری شال پایین این...بپوشی مانتو نمیخواد-

 خودش همراه منو شششایان...کردم اشششاره وروردی در سششمت به سششر با
 اگه...بود ششده چرکین دلم...ببینم رو ونیما برگردم خواسشتم نمی...کششوند

 چشمام شدن سیاه با...اون ولی میکرد کاری باید داششت دوسشت منو واقعا
 شاحساسات تموم با قلبمو باید من یعنی...ششد سشیاه قلبمم کردم احسشاس

 من به متعلق نیما میدونستم اولم ازروز...جامیذاششتم؟ عمارت همین توی
 از هک صبح فردا... خوابه یه همش اینا آره...میبینم خواب دارم حتما...نیست
 آماده نیما تولد واسششه خودمو باید و تختمم توی میبینم میشششم پا خواب

 شششده خشششک لبش کنار و بینی خون...انداختم نگاهی شششایان به...کنم
 سششمتم بشه وصششورتشششو انشداخشت ابشروش بشه ریشزی اخشمشای...بشود

 ودب کرده تار نگاهمو که اشکی...دیدم چشماش تو رو پشیمونی...چرخوند
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 جیگرمو شششایان آه صششدای...ریختم بیرون چشششمام توی از زدن پلک با رو
 نیما به اعترافم از بعد اینکه بجای من... بود؟ ما حق این ایا...سششوزوند

 مریک با حاال اما نمیشناختم پا از سر باید داشته دوست منو اونم که بفهمم
 بجای که حرفایی...میکنم حمل عاشقانشو حرفای جواب درد از ششده خم

 باغرور ناال بودم حاضر...بود کرده تیکه تیکه قلبمو چاقو مث شیرینش طعم
 پاره بیقل با نیما بدون غرور با اینکه تا باشم آورده روبدست شنیما ششکسشته

 ...برم بیرون عمارت این از شده

 مسر روی و برداشت بودم گذاشته جا میز روی عیر من که رو شالی شایان
 از شششکسششته دلی به دومون وهر کرد باز رو رنگ ای قهوه بزرگ در...کشششید

 تعمار بزرگ در از رفتن بیرون با شششایان ونه من نه...رفتیم بیرون عمارت
 !!!...کرد چه نیما نفهمیدیم

*** 

 تپششش برف های دونه پنجره از بیرون...کردم نگاه دسششتم رنگ سششبز گچ به
 لندب رو سرم...بود پوش سفید حیا  کل...اومدن می پایین وقفه وبی سرهم
 گاهن بود ساخته رضشا عمو کمک به سشتایش که کوچکی برفی آدم وبه کردم
 دستم گچ روی بر و جداشد ام چونه از روزام این تمام همدم اششک...کردم
 عمارت برای دلم اینکه واونم باشم روراسشت خودم با میخوام امروز...افتاد
 منو شششایان...مرورکردم رو نیما تولد از بعد اتفاقات تمام...میزد پر پر ونیما

 درد از...بود رفته در دستم آرنج بودم زده حدس درست...رسوند بیمارستان
 سر تپش ببخشیدهای از...برد بیرون تنم از رو روح که نمیگم جاانداختنش
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 برخورد از من اما... نمیگم هم خودم به نسششبت نگرونیش دل و شششایان هم
 اون اب وقتی شد عیبانی چقدر ستایش که وای...میگم وخانوادش ستایش

 چیزی اونا تا خانوادش درمقابل خوریش خود...اومدم خونه به وضششعیت
 عمارت به شششب همون بود نگرفته رو جلوش شششایان اگه واینکه نفهمن

 مادر هب خواستم ستایش از...میکرد نیما با حسشابی دعوای یه و برمیگششت
 توضیح براش رو چیز همه خواست ازم عوضش در اونم نگه چیزی وپدرش

 نیما به که عشششقی...احسششاسششاتم...عمارت به ورودم اول از... گفتم...بدم
 صدای...کنم تعریف براش رو چیز همه...شایان با اعتراف ششب...داششتم

 تمامی نیما کردن بارون فحش...شششد روحم سششوهان سششتایش جیغهای
 ها پله راه روی از که گفتم دروغ سششتایش خانواده به من...دروغ...نداشششت

 مامچش تو نمیشد روش...نمیره ازیادم کرد ترک رو ما شایان که شب...افتادم
 مهه گفت بهم...بود شششده کبود لبش کنار...میکشششید خجالت...کنه نگاه
 میکنه کاری گفت...نبود کنم ول ستایش رفت وقتی...میکنه درست رو چیز

 حتی نه و اونششب...بششه پشششیمون اومدنش بدنیا از بار هزار روزی نیما که
 که گذشت اومدنم از روز دو...بذارم هم روی پلک نتونستم من بعد ششبای

 نذاشششت سششتایش...اومد خونشششون به رضششا عمو به زدن سششر بهانه به نیما
 من سششردرد سششتایش رو نشدیدنش بهشانشه...بود بیقرارش دلم...ببینمش

 بشاال حضششورش لمس بشا قلبم ضششربشان و بودم اتشاقم تو...گشذاششششت
 چشماش تو...برم دیدنش وبه کنم باز رو اتاق در داششتم دوسشت...میرفت

 من ندادی اجازه چرا داشششتی عالقه من واقعابه اگه...چرا؟؟ وبگم کنم نگاه
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 از...گفتن چیزی مالقاتشون از ستایش نیما رفتن با...بدم؟؟ توضیح برات
 به انگار و نبود خوب اصال حالش نیما ششدم متوجه زهرا خاله حرفای میون

 وشششیگ با البته بود تماس در من با مدام شششایان...برخورده بزرگی گرفتاری
 بیاد رو عیششر دیروز...بودم کرده خاموش رو خطم اون من چون سششتایش

 چیزیش یشه نیمشا میگفشت...ششششد خونشه وارد نگران عمورضشششا...آوردم
 مومت...شد آشوب پر بیتابم دل رضا عمو حرفای با...مریضه انگار...شده؟

 از میخواسششتم...نیما برای نگرانی از شششد پر ذهنم...کردم فراموش دردامو
 احساس و عقل بین وجودم ولی برسشونم عمارت به خودمو و فرارکنم خونه

 کش ور ستایش گوششی.بزنم زنگ ششایان به گرفتم تیشمیم...بود کرده گیر
 :گرفتم رو شمارش فوری و رفتم

 بله؟-

 مهسا شایانشمنم....الو-

 :گفت متعجب

یی؟چی مهسا-  !خوبه؟ شده؟حالت تو

 ...راستش یعنی من...من شایان..خوبم آره-

 !شی؟ باخبر نیما حال از میخوای-

 :گفتم و کشیدم آهی

 !خوبه؟-

 :گفت بعد کرد سکوت ای لحظه چند شایان
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 من راستش!داغونه روحیش حال اما بهتره خیلی تو و من از جسمیش حال-
 برگشششتم دوباره رسششوندم خونه به رو تو اینکشه از بعشد تولشدش شششب

 غلطی چه میفهمید بشایشد بگم بهش واقعیتو همشه پیشششششمیخواسششتم
 وپریشونش حال وقتی اما بود زده تهمت شایان به....رفتم دعوا واسشه...کرده
 !شه داغون این از بیشتر که بزنم حرفی نتونستم دیدم

 :گفتم و کردم پاک بود نشسته م گونه روی اراده بی که اشکی

 !نذار تنهاش میکنم خواهش...شایان باش مراقبش-

 :گفت و کشید آهی

 یدبا اون...خوبه واسششش دیوونگی این اما میکنه دیوونش داره تو دلتنگی-
 !بدونه بهتر رو تو قدر تا باشه دور ازت

 شششایان با فوری میزد صششدا اسششممو داشششت که سششتایش صششدای شششنیدن با
 .بود آشوب نیما روز و حال شنیدن از دلم ته اما کردم خداحافظی

 رو بخششیدنش آمادگی که ببینی رو نیما باید زمانی میگفت همیشششه ششایان
 ایدب هم تو ولی درسته بزنه حرف باهات میخواد نیما اینکه...باششی داششته
 تهنتونس هنوز من میگفت راست...باشی داشته رو باهاش زدن حرف آمادگی

 ور هندزفری....میخورد هم به حالم خودم بالتکلیفی از...ببخششمش بودم
 که ای انهتر به رسیدم تا گشتم آهنگی دنبال...کردم وصل ستایش گوششی به

 :بود من حال وصف درست

 دیره دیگه فردا آخرشآخه دم این کن صدام"

 "نمیگیره جامو نیستمشکسی دیگه فردا آخه
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 نذار خدا رو تو...بده انجام کاری یه...نیما کن صدام....شد سرازیر اششکم
 ...بشه تموم اینطوری

 نمیگیرم نه رو دلگیرمشسراغت که خداحافظ"

 میرم دارم کن کاری یه خداحافظش گفتم ببین

 کن بد بهم تو حتیشبمونم بذار کن کاری یه

 "کن سد منو راه رفتنشبیا از میشم پشیمون

 ترافاع...گرفتم تیمیم زود... نداشتم رفتن پای من...نیما ششدم پششیمون
 تقدیر ینا انداختن جلو برای نباید بودم تو تقدیر توی من اگه...بود اشتباه من

 ...باشم تنها دوباره نمیخوام من...میکردم عجله

 گیره پا و دست شب دیرهشبگو بگو رفتن واسه"

 "نمیگیره ت گریه چرا جونم میشم راهی دارم

 سرگردون یه باشم میخوای گریون چشمای با چرا"

 برگردون منو جوری یه حساسه لحظه این پاشو

 کن بد بهم تو حتیشبمونم بذار کن کاری یه

 کن سد منو راه رفتنشبیا از میشم پشیمون

 گیره پا و دست شب دیرهشبگو بگو رفتن واسه

 نمیگیره ت گریه چرا جونم میشم راهی دارم

 بیرحمی کردی بد حتیشبگو بگو چیزی بهم

 نمیفهمی اینو میرمشچرا دارم کن کاری یه

 خیسم ها گریه شب از توشمن بی چرا نمیفهمی
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یسم کی پای روشباید گ*ن*ا*هش رفتم اگه  بنو

یسم؟ کی پای باید  "بنو

 فششششار این تحمشل من.نششششه بلنشد هقم هق تشا گرفتم دهنمو جشلشوی
 ...بگیرم تیمیمی کن کمکم خدایا...رونداشتم

* * * 

 مهسا؟ کنی چیکار میخوای حاال-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه.پرسید ستایش اینو

 ...نمیدونم-

 :گفت و کرد اخمی

 یک....نداششت رو لیاقتت... نمیبخششیدم رو نیما اصشال بودم تو جای من-
 که بهتر همون اومد؟اصال می کنار گندش اخالق اون با تو از بیششتر و بهتر

 چهب...اونجا فرستادم رو تو کردم اشتباه اولم همون...اومدی بیرون خونش از
 منم...بزنم؟ حرف مهسششا با میخوام ومیگه میزنه زنشگ بهم همش پررو

 ...میکنم بارش الیقشه هرچی

 مه کلمه یه حتی نیما که گفت بهم... میزد زنگ سششتایش به میدونسششتم
 چقدر...زدم صدا چندبار دلم روتوی نیما اسم...نمیکرده جروبحث باهاش

 اون حاال اما بشششه عاشششقم نیما نمیدیدم هم خواب تو من...بودم تنگش دل
 هم کنار...میدیدم باهاش رو خودم رویاهام تو چقدر...بود من از تر بیتاب

 که چیزی شششبیه اصششال روزام این حال...دلدادگی واز میگفتیم عشششق از
 ...نبود داشتم انتظارشو
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 دیگه...کرد حجت اتمام باهام رضا عمو دیشب...شدم جا جابه تخت روی
 رکمد قرارشد خانوادگی گیری تیمیم از بعد...برم کار سشر به نمیده اجازه

 هب عمورضششا...برم دانشششگاه وبه بگیرم بودم کرده ولش ناقص که رو دیپلمم
 به نباید اول همون از میگفت...نیسششت اومدن کوتاه به حاضششر عنوان هیچ

 پرکشششید ذهنم...انداختم نگاهی پنجره از بیرون به...میدادم گوش حرفات
 توی باید...بعدازظهره1 میکرد؟ساعت چیکار االن یعنی...عمارت سشمت
 کیکهای...میکنه درسششت غشذا واسششش کی...بشاشششه خوابیشده اتشاقش

 اش صبحونه... عسل؟...بخوره؟ زیتون دوباره نکنه...اش قهوه...عیرونه
یی خشک بده باید لباساشو...بود ششده تموم  یمان وای...اتوشون خط...شو
 یزتم رو عکسش قاب کی...امیربهادر...بود حساس لباساش اتوی خط روی

 طاقت کن کمک خدایا...باشششه کثیف قابش نداشششت دوسششت...میکنه؟
 راغیس دیگه ستایش با تماسش آخرین از بغیر بود گذشته روز چهار...بیارم

 ...چیکارکنم باید نمیدونم دیگه خودمم...نگرفت ازم

 :شنیدم رو ستایش داد صدای

 ...شد درست کارت مهسا-

 کارم؟-

 با...رسید بدستم پیامش االن...آشناهامون از یکی به بودیم سپرده...اوهوم-
 ور مدرسه مدیر شده موفق ولی گذشته تحیشیلی سشال اول از خیلی اینکه

 نه؟ شد عالی...کنی شرکت خردادماه امتحانات تو فقط که کنه راضی
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 هن...بدونه درونم حال از چیزی سشتایش نمیخواسشتم...زدم لبخندی زور با
 من لمشک کاش ای...ناراحت بگم میتونستم ونه خوشحالم بگم میتونسشتم

 تمگششش برمی زندگیم قبلی روال به باید یعنی... میشششد حل خوندن درس با
 ...نیما؟؟ بدون اونم

 اش هصفح به نگاهی اخم با...پیچید اتاق توی ستایش گوشی زنگ صدای
 :وگفت انداخت

 ...نیماست-

 روی مخواست ستایش از التماس با...نشستم سیخ جام سر اسمش شنیدن با
 پیکراس دکمه دید حالمو وقتی آخر دست ولی نکرد قبول اول...بذاره اسپیکر

 :شدم گوش سرتاپا... برقرارشد تماس و زد رو

 ...ستایش الو-

 ستایش...بود آروم صداش...بستم چششمامو اختیار بی صشداش ششنیدن با
 :داد جواب

 ...بله-

 ...سالم-

 شده؟ چی باز...علیک-

 ...کنی؟ تمومش میشه ستایش-

 کنم؟ تموم رو چی-

 پیشته؟ مهسا-

http://www.roman4u.ir/


 عشقعمارت 

 

199 

 گفتناش مهسا برای دلم...زدم جونی کم لبهاششلبخند روی اسمم اومدن با
 ...شناخت آرامششو منبع قلبم...کرد دیوونم دوباره صداش...بود شده تنگ

 ....نه-

 نروش رو گوشیش بگو...بزنم حرف باهاش باید میکنم خواهش سشتایش-
 ...کنه

 نگم؟ اگه و-

 :شد عیبانی صداش

 حرف بشاهشاش میخوام میگم...نبود؟ بس روز چهشار این...سششتشایشش-
 میفهمی؟...بزنم

 به لبخندم خاطراتم یادآوری با... کرده شششرو  رو فهمیدناش این باز آخ
 اهنگ ام خنده به اخم با ستایش...کردم باز چششمامو...ششد تبدیل نیششخند

 :گفت گوشی پشت غیض با...میکرد

 نگس کافی اندازه به...بشه زده که نمونده هم حرفی...نداره کاری تو با اون-
 لعنت خودم به من شما آشنایی بخاطر بار صشد روزی...نیما کردی یخم رو

 میفهمی؟ اینو چی تو...میفرستم

 :زد آتیش وجودمو نیما آه صدای

 میکنه؟ درد هنوز...بهتره؟ دستش-

 تدس ششکستن بنظرت...میخوابه درد با و میششه بیدار درد با روز هر...نه-
 !دل؟ شکستن یا داره بیشتری درد

 :گفت عیبی و کالفه نیما
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 هشب...نمیدونه هیچکس...نمیدونی چیزی تو...نزن کنایه انقدر سشتایش-
 ...منتظرشم بگو

 هیچی میگی بعد زدی کتک دلیشل بی رو مردم دختر...تو؟ میگی چی-
 ...میشناسم کسی هر از بهتر رو تو اخالق من...نمیدونم

 :کرد داغونم نیما گرفته صدای

 ...خداحافظ...نمیشناسه بشناسه باید که کسی اون اندازه به منو هیچکس-

 من آره...میشششناسششمش من که میگفت اون...فهمیشدم حرفشششو منظور
 درک روزتو اون رفتار ولی میشششناسششم عشششقمو من...نیما میشششناسششمت

 گهدی...نمیدونم...میشناسی؟؟؟احساسمومیفهمی؟؟؟ منو توچی...نمیکنم
 ...نمیدونم چیزی

 من از...میکشمت خودم کنی روششن گوششیتو مهسشا...هاااا آدمیه عجب-
 ...بود گفتن

 نگران اینکه با نیما صدای...کشیدم دراز تخت روی اتاق از ستایش رفتن با
 میزد وقتی هر از تر آروم قلبم...داد بهم ای دوباره جون ولی بود وناراحت

 هب خواب کم کم...بستم چشمامو...نمیشست رخت دلم توی کسی ودیگه
 ...شدم سیاهی غرق ومن اومد سراغم

 سرم پشت از رو کسی صدای که بود نکرده عادت سشیاهی به چششمم هنوز
 :شنیدم

 دخترم؟-
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 ردمک وراست چپ رو سرم کمی...نمیدیدمش...بود مرد یه صدای...برگشتم
 اییج تونستم...داد روشنایی به جاشو سیاهی کم کم...کردم تنگ وچشمامو

 ...بود عمارت سالن آره...عمارت...ببینم هستم توش که رو

 !دخترم اومدی خوش-

 یدند با...برگشتم پا پاشنه روی...ششنیدم سشرم پششت از رو صشدا هم اینبار
 اب...سلحشور بهادرخان امیر...شناختمش نگاهش وغرور مشکیش چشمای

 بونشمهر لبخند...ایسشتاد روم روبه بود تابلوتنش توی که لباسشهایی همون
 :وگفت انداخت نگاهی پامو سرتا...انداخت نیما یاد منو

 !شباهتی عجب-

 :گفتم زبون لکنت با

 ...سالم..س..س-

 :شد رنگتر پر لبخندش

 کسی هب تورو باید...عزیزم بشین بیا...ایستادی؟ پا سر چرا...دخترم سالم-
 ...بدم نشون

 به امشهمراهش شونه روی دسشتش نششسشتن با...نبود خودم اختیار در پاهام
 ور اطراف ترس با...نشوند خودش کنار منو...رفتیم سالن وسط مبل سمت

 یول خوابم که بودم مطمئن...نبود اونجا ما از بغیر کسشی...انداختم نگاهی
 ...نمیفهمیدم رو اومده خوابم تو بهادر امیر چرا اینکه

 گل؟ خانوم کرده مشغول ذهنتو چی-

 اینجام؟ چرا من-
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 منی؟ پیش که نیستی خوشحال-

 ...من...نبود این منظورم...نه...نه-

 این هم ای دیگه کسان من از بغیر البته...ببینمت نزدیک از داشتم دوست-
 ...داشتن رو درخواست

 رپ چهره اون با امیرخان نمیکردم فکر...شد آروم دلم زد بهم که چشمکی با
 :وگفتم زدم لبخندی...باشه شیطون انقدر میتونه اش وگرفته جذبه

 ببینید؟ نزدیک از منو میخواستین چرا-

 ...میشه مربو  اینجا به دیگه اون-

 رو مشنشظشورش اش سشششیشنشه قشفسشششه روی دسشششتشش گشذاششششتشن بشا
 ...بود قلبش روی دستش...قلبش...فهمیدم

 ...دخترم داریم دوستت چون-

 ...نمیشناسم رو کسی شما از بغیر من...نفرید؟ چند مگه...دارید؟ دوسم-

 اییپ صدای باشنیدن...رفت عقب به سرش که طوری خندید بلند خان امیر
 یگل رو پاخودش سرتا که بچه پسر یه...چرخوندم راست سمت به رو سشرم
 توی شششده خشششک تازه گلهای بخاطر.. میشششد نزدیکمون داشششت بود کرده

 نشششسششته ابروهاش بین ریزی اخم...کیه بفهمم نمیتونسششتم صششورتش
 :داد نشونش گلیشو دستای شد که امیرخان نزدیک...بود

 ...انداخت گال توی منو بازم پریسا...کنید نگاه بابا حاجی-

 پریسا دنبال...چرخوندم اطراف رو سرم...داشت قشنگی و ششیرین صشدای
 :کرد خودش متوجه منو پسر صدای...بود خالی عمارت ولی میگشتم
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 ...ندارم تحمل دیگه من-

 برای دلم...زد زمین روی محکم رو چشپشش پشای حشرفشش گشفشتشن بشا
 گلیشششو ولپای بشششم بلند داشششتم دوسششت...پرکشششید ب*و*سششیدنش

 عمارت توی خان امیر صدای...بود نشسته بدلم بدجوری صداش...بکشم
 :پیچید

 میکنی یباز وقتی قرارنذاشتیم مگه...نبودی؟ طاقت کم که تو بابایی نیما-
 باشی؟ مواظبش و ببری حیا  به خودت با هم رو پریسا

 نگاهی پسششر چهره به سششرعت به آورد امیربهادر که اسششمی شششنیدن با
 ...بود؟ من نیمای پسر این...نیما؟...انداختم

 ...میزنه جیغ همش اون...نمیکنم بازی دخترا با من-

 :گرفت طرفم به رو ودستش گذاشت پاش روی رو کوچولو نیما بهادر امیر

 میشناسی؟ رو نشسته اینجا که خانوم این نیما-

 وسرش انداخت نگاهی چشمام توی بود ششده من متوجه تازه انگار که نیما
 ...داد تکون منفی عالمت به رو

 اومد؟ یادت حاال...مهساست اسمش خوشگل خانوم این-

 ...آهاااان-

 کرد دراز طرفم به رو دسششتش...اومد پایین بزرگش پدر پای روی از نیما
 :وگفت

 بدیدنمون بود گفته بابا حاجی...هسششتم نیما من...خانوم مهسششا سششالم-
 ...میاین
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 اون پشت اش گرفته چهره برخالف...صحبته وخوش ادب با پسر این چقدر
 هآر...بود داشتنی ودوست مهربون بیانش ولحن شدهشصداش خشک گالی

 منداشت سراغ خودم توی اصال که خوشحالی با...میشناختم نیمارو این من
 همتوج که داشتم ذوق دیدنش از اونقدر...گرفتم دسشتم توی رو نیما دسشت
 پایین رو سرم عذرخواهی با...آورد بیرون دستم از زور به رو دسشتش نششدم

 ...انداختم

 کنی؟ صداش رو بزرگ مامان میری بابایی نیما-

 واز داد تکون بار چند رو وسرش کرد ریزی اخم...انداخت بهم نگاهی نیما
 یعنی...زدم زل بهش بود نشششده خارج دیدم از که وقتی تا...گذشششت کنارم

 رو رمس شد باعث بهادر امیر صدای...بوده؟؟ شکلی این بچگیش توی نیما
 :برگردونم سمتش به

 وآتیشن آب...نمیشد جور پریسا با اصال بچگیش توی نیما دیگه ببخششید-
 خب...باشه جوون دلم هنوز من شده باعث شیطنتاشون همین البته...باهم
 هک خانوم مهسا اینم بفرما...خانوم حاجیه سالم..اینجاسشت کی ببین خب

 ...میکردم تعریفشو

 لبخندبهم با لباسششی وخوش سششیما خوش پیرزن...چرخوندم رو سششرم بازم
 ازدر رو دستش رسید که م رو روبه به...شدم بلند مبل روی از...شد نزدیک

 :گرفتم رو دستش طبع به منم...کرد

 ...بودم دیدارت مشتاق...اومدی خوش...عزیزم سالم-
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 آدم سششر از هوش کالمش صششوت...داشششت صششدایی عجب من خدای
 باالییی سششالن عکسششای توی فقط که خانوم حاجیه دیدن از اونقد...میبرد

 ...ناشدنیه وصف حالم که شدم خوشحال بودم دیده عمارت

 ...خانوم حاجیه سالم-

 بین حاال...نشست مبل روی کنارم بعد...ب*و*سشید رو ام وگونه ششد خم
 ...بودم خانوم وحاجیه خان امیر

 داشششتم دوسششت خیلی که جوری میکنه تعریف من برای تو از امیرمدام-
 ...دخترم اینجایی که خوشحالم...ببینمت

 ...کشیدم خجالت میکردن ابراز بهم دونفرشون هر که ای عالقه همه این از

 ...دارن لطف بابا حاجی-

 :شد بلند هم باز امیربهادر خنده صدای

 ...اباب حاجی بگی بهم روز یه بودم منتظر همش...نذاشتی دلم تو دختر آی-

 ...زد لبخند خانوم حاجیه منم خنده با...خندیدم

 ظاهرا...میگششتن دنبالت عمارت پششت راسشتی...امیر تو دسشت از امان-
 ...اومده پیش مشکلی براشون رز گالی

 نهات همسرم با رو تو...برم باید من دخترم...حساسن خیلی گال این اوه اوه-
 ...باش خودت مواظب...شدم خوشحال دیدم رو تو اینکه از بازم...میذارم

 خندازوبالب گذاشت ام شونه روی دستی...شدم بلند منم امیرخان ایستادن با
 ...شنیدم گوشم کنار رو خانوم حاجیه صدای... رفت بیرون عمارت

 ...بزنیم؟ قدم عمارت توی کمی داری وقت-
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 ...خانوم البته-

 صششدا طوبا منو کسششی وقته خیلی...طوباسششت من اسششم...طوبا بگو بهم-
 ...شده تنگ اسمم برای دلم...نزده

 ...خانوم طوبا چشم-

 ...بیا-

 حرکت چپ راهروسششمت به هم وبا گرفت دسششتاش توی رو دسششتم طوبا
 لیخی...نمیشناختم رو وسایل بعضی...انداختم عمارت به نگاهی...کردیم

 ...قرارداشت اینجا وسایل همین اولم از انگار...بودن قدیمی

 ...مهسا میدونم تو درباره چیز همه من-

 میدونید؟ رو چی-

 سختی...میشناسم هم رو ومادرت پدر...اومدی؟ کجا واز هستی کی اینکه-
 ...دیدیم چشم با کشیدی روهم زندگیت توی که هایی

 میدونید؟ کجا از-

 خم مصورت کنار وکمی برگشت...انداختم رخش نیم به نگاهی کنجکاوی با
 :شدوگفت

 ...رازه یه این-

 ...انداختم باال ابرویی

 دیدی؟ رو نیما-

 ...خانوم طوبا بله-

 نشده؟ تنگ براش دلت-
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 هوهمرا کشید دستمو...بودیم راهرو توی هنوز...ایسشتادم تعجب از بار این
 نیما...میشششناختم رو اتاق این...شششدیم بزرگی اتشاق وارد...برد خودش

 کار اتاق با اصال چیدمانش ولی...میداد انجام اینجا رو موسیقیش تمرینهای
 بلند ایهپ میز بودو شده چیده اتاق تاسر سر بزرگی کتابخونه...خوند نمی نیما

 هگذاشت دوشش روی رو زمین کره که لخت نیمه انسانی مجسشمه که بزرگی
 آویزون سقف از هم وبرقی زرق وپر بزرگ لوستر...داشت قرار اتاق وسشط

 ...دمش اطراف دیدن مشغول من... رفتیم پنجره کنار چوبی میز کنار به...بود

 شده؟ تنگ براش دلت ندادی جوابمو-

 مینه برای نیست من دنیای توی طوبا میدونستم...انداختم پایین رو سشرم
 طوبا همینکه...بسششه دروغ دیگه...بزنم حرف بشاهاش داشششتم دوسششت

 ...بزنم بهش دلمو حرفای شد باعث بزنه بکسی حرفامو نمیتونست

 ...خیلی-

 ...داری؟ دوست رو نیما چرا...شدی؟ نیما عاشق چرا بپرسم میتونم-

 ...بود منتظر...انداختم نگاهی چشماش تو

 ...چون دارم دوسش-

 وستد...کنم دفا  داشتم نیما به که عشقی از کلمات با چطوری...کردم گیر
 ...کردم تر زبونم با رو لبم...برسونم اثبات به چطور رو داشتنم

 بشی؟ عاشقش تو شد باعث که داشت چی نیما...مهسا منتظرم-

 همونطور بده توضیح...بگو مهسا یاال...دادم فشار هم روی محکم چشمامو
 داری؟ دوسش چرا بگو بهش...کردی اعتراف شایان برای که
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 ضربان چون...نیست من برای اون مث هیچکس چون دارم دوست رو نیما-
 یهیچکس وجود...نمیشه گرم تنم...نمیره باال پسشری هیچ دیدن با من قلب

 غمگین غمش با من...منه دنیای صداش...کنه آروم اینطور رو دلم نتونسشته
 لبخند لبخندش با و میکنم اخم اخماش با من...همدرد دردش با و میشششم
 رو زندگی من از حمایتش با مهربونیاش با اون چون عاششقششم من...میزنم
 ...دارم دوست خودم از بیشتر رو نیما من...برگردونده بهم دوباره

 :وگفت گرفت بازوهامو...اومد سمتم به طوبا...کردم باز چشمامو

 هدرست میگی تو که چیزی هر...مهسا کردی فراموش عشق توی رو چیز یه-
 اما...آسونتره کاری هر از من برای تو احوال درک چون نمیکنم انکارش من و

 روازپ آسمونا توی و اوجی توی روز یه...دخترم داره زیاد وپایین باال زندگی
 به...من کوچولوی فرشته..میای قعر وبه میکنی سشقو  هم روز ویه میکنی

 ودلت تو وهمپای همراه شششرایط این تو کسششی چشه کشه کن توجشه این
 سرت پشت به...نششدی تنها ولی دادی دسشت از رو اونا تو درسشته...بودن
 یاو ستایش خوبم نوه...کنی انکار رو رضا پسشرم وجود میخوای...کن نگاه

 وقت هیچ تو...بردن جلو به بودی که جایی از رو تو اونا همه...نیما حتی
 هک زندگیته از ای مرحله همون تو االن شششرایط...برگردی عقب به نبود الزم

 هدیوان...کردم تجربه رو عشق منم...رسیدم بهش بودم تو سشن هم وقتی من
 عشششق توی تو که چیزی...میدونی منو زندگی تو...شششدم امیر عاشششق وار

 نیما جای لحظه اون رو اصششالخودت... وببخششششششه کردیشایثار فراموش
 تباهاششش پسششرم میگم اطمینان نمیکنمشبا رو رفتنش تند انکار...گذاشششتی؟
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 از االن که حقیقتی روی چشمات گذاشتن هم روی با مهسشاشتو ولی...کرد
 یدونیم وقتی...میدی انجام اون از بدتر کاری گفتی نیما به نسبت عششقت
 بهش چرا...نمیبخشششیش؟ چرا پس داری دوسششش واونقد درسششته حسششت

 نیما از اتفاقها این تموم از قبل تو که فرصششتی نمیشدی؟همون فرصششت
 عشق ازفرار با...بجنگی باید خودته به متعلق که چیزی برای...میخواسشتی

 ...بده رو فرصت این دوتون هر به...کنی پنهون اون از رو خودت نمیتونی

 رهقط قطره انگشتاش با خانوم حاجیه...کردن پیدا رو راهشون اشکهام بازهم
 :وگفت کرد پاک رو اشکام

 ارکن بیا...ببینن رو تو دارن دوسششت من از تر مشششتاق که هسششتن نفر سششه-
 ...پنجره

 سششمت وبه گرفت رو دسششتم که بودم خانوم حاجیه حرفای ک شششو تو هنوز
 گاهمون...کرد اشاره بیرون به چشماش وبا زد کنار رو توری پرده...برد پنجره

 دختر کنار بهادر امیر...انداختم بیرون وبه گرفتم مشششکیش چشششمای از
 خشاک توی رو رنگی قرمز وگالی بود نشششسششتشه زمشیشن روی جشوونشی
 ...نمیدیدم چهرشو...میذاشت

 کیه؟ خانوم اون-

 ...رمب شوک توی بیشتر شد باعث زد که حرفی با خانوم طوبا خندون صدای

 ...بزرگت مامان...گلرخه-

 ویت گل از کمی بهادر امیر...دوختم بیرون به دوباره رو ام شده گرد چشمای
 :مگفت تعجب با...بخندیدن کرد وشرو  زد گلرخ صورت توی رو دستش
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 باشه؟ گلرخ پیش بهادر امیر میدید اجازه چطور-

 بودن از من...متیلیم بهم ما سه هر...گلرخ عاشق وامیر امیرم عاششق من-
 بودن...نهمیک تقسیم بدرستی ما بین رو عشقش امیر...نیستم ناراحت گلرخ

 ...کافیه من برای امیر

 نم به پشت که شدم مردی متوجه که بود نشده تموم خانوم طوبا حرف هنوز
 کیلومتریمم هزار از رو مرد این من...بود ایسششتاده بهادر امیر روی روبه

 خنده فر  از هاش شششونه...بود اونجا من پدرمشدنیای...میدادم تشششخیص
 به رو دسششتم...بود کرده خودش میخکوب منو دیدنش شششوق...میلرزیدن

 کنارش زنی دسششتم اومدن پایین با...کشششیدم پشدرمشه کشه جشایی پنجره
 روی رو دستش...رودیدم تنم مادرمشروح...شد متوقف قلبم ضربان...ایستاد

 نگاه لذت بشا رو رخش نیم...ومیخنشدیشد بود گشذاشششتشه بشابشا شششونشه
 :زدم صداشون...کردم

 ...بابا...مامان-

 دیدن با...برگشتن نفرشون سه هر...کرد اشاره پنجره به دسشتش بهادربا امیر
 یشهش میخواستم...میکردم گریه و میکشیدم داد میزدم پنجره به شون سه هر

 الهح پشت رو دوشون هر لبخند...برسشونم باغ به رو خودم بتونم تا بششکنه
 این من...بود انیافی بی این...دادن تکون دسشت برام...دیدم اششک از ای

 دستاشون دوباره روشلمس تنشون بوی من...نمیخواستم رو دور راه از دیدار
 ...گرفت درد گلوم که زدم فریاد اونقدر...میخواستم رو

 ...میبینی خواب داری...شو بلند دختر مهسا...مهسا-
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 با و کردم باز چشمامو...پیچید صشورتم توی درد کششیدم که اخری فریاد با
 ریهگ به شرو  سشتایششم من های زجه با...پریدم بغلش توی سشتایش دیدن

 نوازشهای با...بودن خونه از بیرون رضا وعمو زهرا خاله خوششبختانه...کرد
 واشکامو برداشتم هاش شونه روی از رو سشرم...ششدم آروم کم کم سشتایش

 ...کردم پاک

 گلم؟ خواهر خوبی-

 :کردم باز خنده به لرزونمو لبهای

 ...دیدیم رو ومادرم پدر خواب...ببخشید...بم...خو-

 اینطوری روز چند این عیششبی فشششار بخاطر...نداره اشششکال برم قربونت-
 ...بزن صورتت به آب یه شو بلند...شدی

 نشست از بعد...شم پا تخت روی از کرد کمک سشتایش سشرم دادن تکون با
 عیششرونه سششتایش وهمراه رفتم آشششپزخونه به...شششد بهتر حالم صششورتم

 ...خوردم

 ...بزنیم قدم بیرون بریم داری دوست مهسا-

 ...ندارم حوصله نه-

 ...کنم عوض رو حالت کمی میخواستم..باشه-

 ...ستایش ممنون-

 !داری؟ دوسش خیلی-

 خانوادمو؟-

 !!!رو نیما...نه-
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 ...کردم سکوت

 ...میزدی صداش مدام خواب توی-

 ...کردم سکوت بازم

 خدا از بس از کن باور...مهسششا؟ کنم چیکار آرامشششت برای نمیدونم-
 همون به دارم دوسششت...شششدم خسششته برگرودنه عقب به رو زمان خواسششتم

 سببم من...بزنم حرف باهاش تو درباره تا رفتم نیما پیش که برگردم روزی
 ...ببخش منو...اتفاقاتم این تمام

 :گذاشتم دستش روی رو دستم

 ...میده عذاب منو بیشتر تو ناراحتی...ستایش کن فراموشش-

 اتاق به هم شام از بعد...زدیم حرف هم با برگششتن عمو و خاله که ششب تا
 به خواستممی...بشم غرق تنهاییم تو همیشه مثل تا رفتم ستایش با مششترکم
 نمیذاشت حتما...ستایش مخیوصا نفهمه کسی که طوری برگردم عمارت

 کرف خونه از فردا فرار به و نشستم تخت روی آرایش میز روی روبه...برم که
 ونهخ توی همه و بود جمعه فردا...بشه رفتنم متوجه کسشی اینکه بدون کردم
 به...زدن قدم به کردم وشششرو  شششدم بلند...سشتایش الخیشوص علی بودن

 دستم...برداشتم آدامسی و کردم بازش بیحوصلگی سر از...رفتم کیفم سمت
 درش کیفم توی از...بود آنا به متعلق مثال موبایلی همون...خورد موبایلم به

 نیما از پیام تا11و ناموفق تماس 11...کردم نگاه اش صششفحه وبه اوردم
 رو مموبایل این کل به که داشتم فکری درگیری روز چند اونقدراین...داشتم

 وباط حرفای آوری یاد با...کشیدم نیما اسم روی دستی...بودم کرده فراموش
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 باید آنا امشششب...بزنم حرف نیما با داشششتم دوسششت...زدم لبخندی خانوم
 ده...شششدم خیره گوشششی صششفحه به منتظر...زدم تک نیما به...میکرد کمکم
یدم رو لبم پوست...بود گذشته دقیقه  :خورد تکون گوشیم که میجو

 !خودتی؟ که بگو-

 ...خودمم که معلومه خب...گرفت خندم

 ...سالم-

 برنمیداشتی؟ بودی؟چرا کجا...عزیزم سالم-

 بودم داغون من که اوضا  این تو...عزیزم؟ گفت آنا به...رفت هم تو اخمام
یل خانوم طوبا...شدم پشیمون...بوده؟ آنا فکر به آقا این  گوشیم...بگیر تحو

 :لرزید دوباره

 ...بده جواب خدا رو تو...رفتی؟ کجا-

 :زدم اس حرص از...میکرد؟ التماس آنا به من نیمای

 ...داره تو خوبی به دوستی که آنا حال به خوش...همینجام-

 فکرتم؟ به بده(...خنده شکلک)-

 ...نخیر-

 نمیدادی؟ جواب رو گوشیت چرا مدت این-

 سا راحتی به نمیتونم و شکسته دستمم ضمن در...داششتم ذهنی درگیری-
 ...بدم

 ...متاسفم(...ناراحت شکلک)-

 !!!بشکنه؟ شدی باعث تو مگه متاسفی چرا تو-
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 تگذش پیامم از ای دقیقه چند...زدم ای کنایه عجب...کشیدم عمیقی نفس
 :داد جواب که

 !بهتری؟-

 ...میکنه درد هنوز ولی خوبم-

 میخوری؟ مسکن-

 ...میخورم که معلومه خب!!!دارم دوست رو کشیدن درد من آخه...نه-

 میکنی؟ باز رو گچش کی-

 ...بگیرم گچش بازم باید نخوره جوش اگه البته...اسفند11-

 ...بزنم حرف باهات میخوام...کنیم؟ تموم رو دادن پیام این میشه-

 ...نمیکنیم هوا که آپلو...میزنیم حرف داریم االنم-

 رفح دررو رو باهام و بیرون بیا ساختی که ششخییتی این از اینه منظورم-
 ...بزن

 دوسشششت منو واقعشا این...ببینشه؟ رو آنشا مشیخواد...چشیشه؟ مشنشظشورش
 امیر...هاااا ژنشششونه توی بودن زنه دو ولی خانوم طوبا ببخشششید...داششت؟

 ...رفته شما به شدت به نیما ولی فراوان پوزش عرض با خان بهادر

 ببینی؟ منو میخوای-

 ...آره-

 با موهاشششو تک تک عمارت برم پاشششم االن همین میگه ششیطونه...عجباااا
 ...بکنم سرش توی از موچین

 !رسیدی؟ مهم تیمیم این به ای دفعه یه چرا اونوقت-
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 :رسید دستم به پیامش بعد لحظه چند

 !!!ببینمت میخوام مهسا-

 که انگشتهایی با...نوشته؟ اشتباه ششاید...مهسشا؟...خوندم رو پیام بار چند
 :نوشتم بودن کرده یخ

 !مهسا؟-

 زنگ بهت میخوام...میدونسششتم اولم از...آنایی تو میدونم من مهسششا-
 ...بردار رو گوشی...بزنم

 از...تمیرف ویبره...کردم نگاه دستم توی گوشی به بهت با...خوندم رو پیام
 من آره...خوابم هنوز حتما...بزرگه دروغه یه این...آنام؟ من میدونست اولم

 بار وچند گذاشششتم تخت روی میلرزید هنوز که رو گوشششی...بودم خواب
 وشششیگ ویبره...بودم بیدار نه...کردم نگاه اتاق به...گرفتم نششگون رو خودم

 مغزم...آوردم یاد بشه رو میشدادیم بهم کشه هشایی پیشام تمشام...شششد قطع
 یخ مبدن تموم شد باعث میدونسته رو چیز همه نیما اینکه باور...نمیکششید

 انگار...افتاده فشششارم میکردم احسششاس...کشششیدم خودم روی رو پتو...بزنه
 بدجور رو مچم...کنه دعوام و بیاد بیرون گوشششی توی از نیما بودم منتظر
 رو نشاگهشانی سششیلی این کجشا از بفهمم نمیتونسششتم کشه طوری گرفتشه
 روشن خاموش نیما اسشم...لرزیدن به کرد ششرو  دوباره گوششیم...خوردم
 وپت زیر...دادم تماس رد رو موبایل اتاق داخل به ستایش اومدن با...میششد

 باسیل ستایش...کردم وسایلنتش کردم خارج ویبره حالت از رو گوشی آروم
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 ودب اومده گوششیم روی که پیامی...رفت بیرون اتاق واز درآورد کمد توی از
 :کردم روباز

 ...بزنم حرف باهات باید بده جواب مهسا-

 رو نیما شاد صشدای...زدم اتیشال دکمه روی بود دسشتم توی که لرزششی با
 :شنیدم خط پشت

 ...خانومی سالم-

 ...ندادم جواب

 بزنی؟ حرف نمیخوای مهسا-

-.... 

 میخواسشتم...ممنونم دادی فرصشت بهم اینکه از...میزنم حرف من باششه-
 ...میکنم صبر بازم ولی بشنوم صداتو

 قفل همب لبهام...بشنوه صدامو میخواست نیما...بود نشسته اشک به چشمام
 ...بودن شده

-..... 

 میام صششبح فردا زدش رو حرفا تموم نمیشششه تلفن پشششت...نداره اشششکال-
 خوبه؟...باش اماده صبح9 ساعت...دنبالت

-... 

 بزنی؟ حرف نمیخوای مهسا-

 :گفتم و کردم باز لب سختی به

 ...آقا نمیذاره...ستایش..ست...س-
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 خریم عجششب...آقشا گفتم بهش...گشذاشششتم دهنم جشلشوی رو دسششتشم
 سششر از نیما که نفسششی صششدای اول...دادم فشششار هم روی دندونامو...من

 مگوش توی خندش قشنگ صدای بعد و کرد جلب توجهمو کشید آسودگی
 :پیچید

 !اربابم؟ تو برای من هنوز...آقا؟-

 ...زدم پام روی اروم گرفتم گچ دست با

 ...بخشید...ب-

 ...آورد کالمم توی رو جون اش خنده دوباره صدای

 یخیل وقت چند این بخدا...کرده غلط ستایش ضمن در...بخشیدم باششه-
 کارم که حیف...نزنمش سششیر دل یه و اونجا نیام که کردم کنترل رو خودم

 ...بود گیر پیشش

 می خوشششم میزد حرف باهام اینطوری که نیمایی از من...گرفت خنشدم
 تداشش اون االن ولی بودم کرده تجربه آنا با فقط رو صشمیمیتش این...اومد

 :تگف خندم صدای شنیدن با نیما...میکرد تقسیم مهسا با رو راحتی این

 !میخندی؟ داری مهسا-

 ...کردم جمع دهنم توی لبامو سریع

 میذارم رو حرفا تموم ولی کنم قطع ندارم دوست...میخندی که خوشحالم-
 ...بخیر شب...بخواب خوب امشب...فردا واسه

 :گفتم سریع...نکرد قطع

 ...بخیر شب-
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 مداشت دوست صداش شنیدن خوشحالی از...گذاشتم ام سینه روی گوششی
 غجی و بذارم دهنم روجلوی پتو تونسششتم فقط ولی بدوم رو خونه دور تا دور

 راحتی نشفشس...انشداخشتشم اتشاق در بشه نشگشاهشی تشرس بشا...بشکشششم
 دراز تخت روی ذوق با...نشششد متوجه کسششی خداروشششکر..کشششیشدم

 دیدخن افکارم به االن باید شاید...نبود مهم برام دسشتم درد دیگه...کششیدم
 دسششتم گچ روی دسششتی...داشششتم دوسشششت هم رو درد این مشن ولشی

 ...داشتم پیام...شدم گوشیم صفحه شدن روشن متوجه...کشیدم

 اون باشششه الزم شششاید...بزنم حرف باهات هم آنا درمورد بعدا بنداز یادم-
 (دار خنده شکلک...)بشکونم هم رو دستت

 دارم دوست دردششو گفتم من حاال...آوردم پایین وابروهامو دادم جلو لبامو
 ...دادم جواب...کنی چالغ دستمو بازم بخوام اینکه نه ولی

 !!!نکنید خراب رو سرتون پشت های پل لطفا-

 منو هنوز نبود یادم...خشانوم کردیشد اشششاره ظریفی نکتشه بشه...چشششم-
 "...باشید داشته سیاست" دادی بهم خوبی درس...نبخشیدی

 میتونستی کاش ای ستایش وای...نیمام این عاششق می...دلم ته از خندیدم
 مونپشی حسابی اشتباهت های قضشاوت از ببینیشاونوقت رو نیما روی این

 ...میشدی

 شدم پهلو اون به پهلو این از اونقد...بودم بیدار ششب های نیمه تا اونششب
 ...بخوابم تونستم حال هر به اما شدم کالفه خودمم

*** 
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 کردم حموم...بیدارشدم خواب از همه از زودتر همیشگیم عادت طبق صبح
 وقش با پاورچین پاورچین...گذاششتم تخت روی آماده رو بیرونم ولباسشای

 نتکو که ششم پا میخواسشتم ششد تموم که کارم......رفتم آرایش میز سشمت
 نمیدونستم...بشه بیدار خواد می یعنی واین ششد ششرو  سشتایش خوردنای

 متس به...اومد می دنبالم هم بیرون برم میخواستم اگه حتی...کنم چیکار
 :دادم اس نیما وبه رفتم گوشیم

 بیدارید؟...سالم-

 شده؟ چی...بخیر صبح...سالم-

 !میشه بیدار داره ستایش-

 بشه؟ بیدار خب-

 ...میاد باهام خودشم یا بیام نمیذاره یا بشه بیدار اگه-

 ...میکنم واسش فکری یه باشه...ادمیه عجب-

 کنم؟ چیکار باید من االن-

 ...میکنم درستش...کن صبر-

 پنهون توپ زیر رو وخودم برگششتم تختم به سشتایش پلکهای خوردن تکون با
 آهنگ صدای...شد بلند ستایش گوشی صدای... بودن خواب همه...کردم
 :شد بلند ستایش صدای که بود نشده قطع

 ...الشششششششششششششششششششششششششششو...صبحی؟ اول کیه دیگه این خدا ای-

 ...شنیدم رو ستایش سریع شدن بلند صدای

 بیمارستان؟...چی؟ یعنی...شده؟ چی شایان-
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 :آورد پایینش بالفاصله ولی رفت باال صداش

 میکنی؟ چکار اونجا-

 ...بود؟ بیمارستان شایان...ریخت پایین هری دلم

 ...نمیکنم قطع باشه...میام االن...باشه...باشه-

 یاد...بودم نخورده تکون جام از هنوز من ولی رفت اتاق از بیرون سششتایش
 تخت روی از رو ولباسششا اومدم بیرون پتو زیر از...افتادم وشششلوارم مانتو

 جای هب که شد باعث ستایش تند قدمهای صشدای...بردم پتو زیر. برداششتم
 ...برگردم اولم

 خب خیله...زدی؟ زنگ من به چرا تو اصششال...میشششم آماده دارم بابا-
 ...میزنی؟ داد چرا...حاال

 در دنش بسته صدای...رفت بیرون اتاق از و پوشید لباس عجله با سشتایش
 بهو برداشتم رو گوشی...شده دور خطر نقطه از ستایش فهموند بهم سشالن

 :زدم زنگ نیما

 ...شایان..چیزه...نیما الو-

 چی؟ شایان...شده؟ چی هولی چرا مهسا الو-

 اون هنوز...بیارم رو شششایان دوباره اسششم ترسششیدم...موند دهنم توی حرف
 ...بود ذهنم توی برخوردش

 رفت؟ ستایش...نمیزنی؟ حرف شده؟چرا چی مهسا-

 بیمارستانه؟...شایان-

 ....بیارم زبون به رو کلمه دو این تا مردم
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 ...شد تعجبم باعث نیما خنده صدای

 یقهدق ده تا... کنه دور خونه از رو ستایش طوری یه تا زدم زنگ شایان به من-
 ...منتظرم در پشت دیگه

 منم با لشقب پسرشنمیشد بترکی ای...دادم روبیرون نفسم تماس شدن قطع با
 هبست محض به...زدم بیرون خونه واز پوشیدم رو لباسام!میکردی؟ هماهنگ

 نیما هپورش...برگشتم...شد بلند سرم پشت از ماششینی بوق حیا  در ششدن
 به بدیش...کرد حبس ام سینه توی رو نفس ماشین در شدن باز صدای...بود
 رویاهام تمام ماشششین از نیما خروج با االن ولی بودم کرده فکر صششحنه این
 تادهایس روم به رو دودیش وعینک لبخند با که پسری...رفت هوا به و شد دود

 روم روبه و اومد سششمتم بشه...نبود رویشا دیگشه این و نیمشاسششت واقعشا
 سششیاهش چشششمای توی نگام...برداشششت رو دودیش عینک...ایسششتاد

 این توی که روزایی...بود خوشششم روزای مهربونی به نگاهش رنگ...افتاد
 رو صورتم تمام...لرزوند نگام توی رو چشماش...میششدم غرق مهربونیش

 هم تو اخماش...رسششید ام شششکسششته دسششت به آخر در و گذروند نظر از
 در دم نمیخواسششتم...کشرد دراز گشچ سششمشت بشه رو دسششتشش...رفشت

 سششالم بهش من چون شششد متوقف گچم به نرسششیده دسششتش...بایسششتیم
 :وگفت زد لبخندی...داد تکون رو سرش جوابم در...کردم

 ...بخوری سرما ممکنه سرده...سوارشو بیا-

 اپ به ولوله دلم توی...کرد باز برام رو ماشششین کناری در...اومد سششرم پششت
 با...دش سوار و برگشت سریع...نشستم ماشین توی و کردم تششکری...ششد
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 ونا از گاز پدال فشردن با...کرد تنظیم من روی ماشینشبخاری شدن روشن
 چشششمی زیر...نمیزدیم حرفی کشدوم هیچ راه میون...زدیم بیرون کوچشه

 کرده تیغه شششش رو صششورتش تمیزش و سششفید پوسششت...کردم نگاهش
 ای قهوه شال...بود کرده ست تیره ابی لی شلوار با رو ایش قهوه پالتوی...بود

 خدای...افتاد دستش به نگاهم...انداخته ششل گردنش دور هم ای سشوخته
 خیلی.بود بسششت دسششتاش مچش روی خریدم براش من که سششاعتی من

 به ور لباسامون بین فرق بازم...کردم نگاه خودم لباسای به....شدم خوشحال
 رو سختی لحظات...دادم فششار هم توی دسشتمو انگششتای... دیدم چششم

 باز عمارت بزرگ در ریموت با...رسیدیم عمارت به باالخره... میگذروندم
 یمان منتظر و اومدم پایین پورشه از...رفت حیا  داخل به نیما ماشین و ششد

 :ایستاد کنارم و زد لبخندی...ایستادم

 !خانوم؟ داخل بریم-

 ...بریم-

 کاغذهای...ریخته بهم وسششایل دیدن با...شششدیم عمارت وارد هم همراه
 همه...شدم شوکه سالن وسط شده خورد میز...جاشده جابه رنگیشمبلهای

 برای رو کسششی نیما یعنی...بود؟؟ جاشششون سششر هنوز نیما تولد از بعد اینها
 ...بود وسواس اینجا تمیزی سر اونکه..نیاورد؟ عمارت کردن تمیز

 رزی و خاروند رو بینیش روی انگشششتش با...انداخت سششالن به نگاهی نیما
 :انداخت بهم نگاهی چشمی
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 بود شب خب ولی کنه تمیز بیاد خانوم فاطمه بزنم زنگ میخواستم...چیزه-
 شکاری یه بعدا حاال...بشششه تمیز نشششد دنبالت اومدم صششبحم واینکه دیگه

 ...نیست ریخته بهم اونجا...بزنیم حرف باال طبقه بریم...میکنیم

 سششالن به نگاهی دوباره...ایسششتاد منتظرم ها پله پای و گذشششت کنارم از
 مبل ویر...بود مرتب خوشبختانه باال طبقه...رفتم نیما سمت به و انداختم

 ور خودش راحت خیلی ولی بشینه روم روبه نیما داششتم انتظار...نششسشتم
 ...انداخت مبل روی من کنار

 خوردی؟ صبحونه-

 :بودم معذب

 ...نه-

 ...بیارن واسمون چیزی یه میزنم زنگ االن...نخوردم منم-

 النس همین تلفن از چرا نمیدونم...رفت اتاقش سمت به و ششد بلند دوباره
 مپیششش دوباره نیما که میکردم بازی دسششتم انگشششتای با...نکرد اسششتفاده
 نیما نمیشد دور ازم ای لحظه واضطراب استرس که من برعکس...نششست
 ...میکرد رفتار آروم و خونسرد

 ...میزنیم حرف هم ما بیاد مون صبحونه تا خب-

 ...دادم تکون سری

 !اومد؟ می خوشم شدنات سرخ این از من میدونستی...شده قرمز صورتت-
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 نکنه...بود؟؟ ای عالقه ابراز جور چه دیگه این...ایسششتاد حرکت از قلبم
 سرم...فرستاد رو آخرش صلوات نگفته الله بسم ب هنوز...مخفیه؟ دوربین

 ...انداختم پایین بیشتر رو

 :کرد نزدیک بهم رو خودش نیما

 صحبت من با تو درمورد...یادمه رو اومد عمارت به ستایش که اولی روز-
 رو سششنت وقتی...داری احتیاج کار این به و میگردی کار دنبال اینکه...کرد
 مطمئن...داشتی کمی سن خیلی تو...کنم قبول نبودم حاضر اصال گفت بهم
 هک منم بودی جوونم باالخره و نمیای بر عمارت این کردن اداره پس از بودم

 میفهمی؟ که رو منظورم...بود ممکن و داشتم اجتماعی خوب موقعیت

 ...بزنه حرف اون فقط میخواستم...دادم تکون رو سرم

 برای هک شبی...شدم راضی من تا کرد تعریف تو از اونقدر ستایش...خوبه-
 یادم هیچوقت دیدم خواب لبشاس اون بشا رو تو عمشارت توی بشار اولین
 !!!داری؟ هنوز رو خواب لباس اون راستی...نمیره

 بعد شد ساکن لبم روی نگاهش اول...کششیدم دندون به خجالت از رو لبم
 ...خندیدن به کرد شرو 

 بهت اونقدر داشتم دوست...میشی رنگ به رنگ چرا...دختر کردم شوخی-
 مقاومو صبور خیلی تو...کردم اشتباه ولی بزنی جا خودت تا بگیرم سشخت

 دراز وزبون سششرتق اوایل...ششدم آششنا وروحیاتت اخالق با کم کم...بودی
 باهام اونطوری وقتی تولدت شب راسشتش...ششدی آروم کم کم ولی بودی

 بدتر حالم زدی حرف خانوادت درمورد وقتی.شششدم داغون کردی ودل درد
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 بزرگش تیکه برسششه برادرت به دسششتم روز یشه اگشه بشاش مطمئن.شششد
 چنین ومادرت پدر شدن فوت از بعد میتونست چطور نمیدونم...گوششششه

 ساله11 مرد یه با تا کنه مجبور میخواسشت رو تو اینکه...بکنه باهات کاری
 این مورد در مشا بحشث ولی...نمیره کتم توی کنی ازدواج ثروت بخشاطر

 این از پس...بزنیم حرف موضششو  این درمورد نمیخوام نیسششت موضششو 
 تو درباره رو چیز همه من بدونی میخواسششتم فقط...میگذریم قسششمت

 کردی زندگی عمارت همین توی کنارم لحظه به لحظه خودت...میدونم
 که حسیه اصلی مسئله اما...میشناسی منو هم تو که میگم صراحت به پس
 عمارت توی اینکه واز بودی سرگرمی یه واسم اول روزای...داشتم تو به من

 چه وت نبود مهم برام واصال میگرفتم سخت بهت...بود بهتر هم نباششم تنها
 مهمونیم برای که روز اون اما...باشششی متنفر ازم روزا اون میتونسششتی قدر

 ...شد جوری یه دلم کردم دعوت رو دوستام

 ما چقدر...میکرد اعتراف راحت چقد نیما...کردم نگاه چشماش تو مشتاق
 ...داشتیم فرق باهم

 اون شششایان اگه...کرد ام شششوکه حسششابی ات شششده فر موهای و فرم لباس-
 توی...بردارم ازت چشششم نداشششت امکان آورد درنمی رو بازی مسششخره
 باهات شایان نداششتم دوسشت هم اونجا...بود بهت همش نگاهم مهمونی

 ...بزنه حرف

 نگاه...شششدن سششرخ خجالت از هام گونه میدونسششتم...کرد نگام شششیطون
 ...شد نزدیک بهم کمی نیما...دادم جواب لبخند با رو شیطونش
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 اسششتفاده تو از یلدا کردن دور برای کردن پیشششنهاد بهم دوسششتام وقتی-
 ره به دست میخوره خنسشی به وقتی آدم خب ولی نکردم قبول اولش...کنم

 اذیت...تولد مهمونی برای داشتنم عجله...مغازه توی اونروز...میزنه کاری
 من...رویادمه وهمه همه...میدادم انجام عمد روی از رو همه که کردنت

 ینا...میگرفت بازی به قلبمو حسششی یه بودم کنارت که هم اونموقع حتی
 محشششر واقعا لباسششا اون توی دیشدنت...داشششتم دوسششت رو قلقلکهشا

 توی تو میخواست دلم ولی اومدن می بهت همششون بگم صشادقانه...بودن
 اتمچشم میشدم متوجه لباسی هر کردن عوض با...باشی زیباترین مهمونی

 اذیت نای از بیشتر نمیذارم دیگه گفتم خودم پیش آخر بار...میششن قرمزتر
 یدنتد با ولی دادم بهت ببینمش اینکه بدون رو لباس اون همین برای بششی
 هدیگ قرمز لباس اون تو توش دختر...زد خشششکم شششد باز پرو اتاق در وقتی

 ...منگفت دروغ لرزید قلبم دیدنت با بگم اگه...نمیدادی قلقلک احساسمو

 من واعتراف کجا نیما اعتراف...میلرزیدن دسششتام...دادم فرو دهنمو آب
 ...بده ادامه بازم داشتم دوست...کجا

 شششب...کردم پیدا بهت حسششی یه که بدم نششون نشششد باعث اینا همه ولی-
 میخواستم...فرستادم دنبالت عمد از رو شایان بودی آرایششگاه که مهمونی

 تو...نکردم نگاه بهت ماشششین توی همین برای کنم مهار رو احسششاس این
 مارایششش اینکه حال به وای بودی کرده داغونم قرمز لباس اون با آرایش بدون
 تبه رو نکات سششری یه ومیخواسششتم رسششیدیم یلدا خونه به وقتی...بکنی
 هک کسی اون نمیکردم باور...ششدم محوت ضشایع ولی میگیره خندم...بگم
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 تهبس همیشه وموهای خدمتکاری فرم لباس با دختر همون نششسته روم روبه
 سیامک اونشبم و کرد کمکم شایان روز اون...کردم گم وپامو دست...باششه

 از هوش رسما دیگه که پیچید ماششین توی که نازت صشدای...میشرف بی
 ...برد سرم

 هک اونشششبش متعجب قیافه یاد... خندیدن به کرد شششرو  حرفش این با نیما
 خندش...افتاد بهم نگاهش نیما خندهامون میون...گرفت خندم منم افتادم
 ...لرزید مهربونش نگاه برای دلم...شد مهربونی لبخند به تبدیل

 گفتم بهششت هم قبال...بودی دنیشا دختر زیبشاترین تو مهمونی اون توی-
 تو...ستیلدا صورت زیبایی به تو سیرت...نیست صورت به زیبایی...مهسا

 می کنارت وقتی کن باور...نداشششتی کم مهمونی دخترای تموم از هیچی
 بخش لششذت خیلی برام میکردم معرفی ام معشششوقشه رو تو و ایسششتشادم

 نمیتونه دختری هیچ شششدم مطمئن زدی که حرفایی اون با اونشششب...بود
 من...شد تو رام نیما اونشب مهسشا آره...بگیره دسشتاش توی منو تو بخوبی

 ریختی کشه اشششکی قطره قطره توی رو وهمشدلیشت صشششداقشتشیکرنگی
 کنار با تممیخواس فقط برگشتیم سالن به دوم بار برای وقتی قسم بخدا...دیدم

 هک بود رقیی بهترین رقص اون رقیشمونش اما...بگذره خوش بهم بودن تو
 تموم گاران گرفتم دستام توی رو ظریفت بدن وقتی...داشتم عمرم تموم توی

 من شیبا نزدیکم وقتی فهمیدم که بود اونشب...گذاششتن بغلم توی دنیارو
 من...میگرفتم جون هات خنده با...باشم داشته خودم روی کنترلی نمیتونم
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 تدوس...بود تو مست نیما اونشب...مهسا نشدم مست شامپاین با اونششب
 ...رفتیم مهمونی اون از همین برای کنه اذیتت یلدا نداشتم

 :داشت نگه لبم وروی گردوند صورتم روتوی نگاهش

 دیوونه قسششم بخدا ب*و*سششیدمت نمی اگه مهسششا...ب*و*سششه اون-
 خود بی خود از کردی همراهیم هم تو و کردم مزه روکه لبات طعم...میشدم
 ازت میششششدی خشدمتکشارم دوبشاره فردا از اینکشه یشادآوری بشا...ششششدم

 خودم ارادی بی حرص...نبودم پشیمون ولی کردم اشتباهی کار...جداشدم
 ولی کنم انکار رو احساس این میخواستم...درآوردم تو سر بعد روزهای رو

 ینکها از...وبس بود مهربونی فقط لیاقتت تو...آوردم می کم روزا از بعضی
 خوشم زتا بیشتر میکردی صبوری تحملم قابل وغیر سرد رفتارای مقابل در

 هک منی...میشدم وابسته بهت قبل ازروزای بیشتر روز هر مهسشا...اومد می
 انگار روزنمیدیدمت طول در اگه حاال موندم نمی ای لحظه عمارت توی

 سیاه من دنیای روبریدی دسشتت که اونروز...میششد گم وجودم توی چیزی
 بهترین وت وضعیتت اون با وقتی...کردی پاره منو قلب انگشتت بجای... شد

 پر واسششت دلم نذاشششتی تنها یلدا کنار بازم ومنو گشششتی بر دنیا لحظه
 اوقات گاهی احسششاسششمو من...میزنه تو برای نیما قلب مهسششا اره...کشششید

 در حضورت و افتاد می عمارت توی که جریانی هر با اما میکردم سشرکوب
 دممیفهمی تو از ای تازه چیز روز هر...میشد پنبه هام رششته تمام بودش کنارم
 به من جهتو باعث کم کم تازگیها این تمام...میکرد مشتاق تو به نسبت ومنو
 آوری یاد با...عشق... فرارکنم ازش داشتم سعی که حسی... ششد حس این
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 آره...دگیمهزن تو وقتی هر از پررنگتر تو ردپای که میبینم خاطراتمون تک تک
یت...بدنن دو توی روح یه ومهسششا نیما...نیمایی خود تو مهسششا  مسششمو

 لبام روی که ای ب*و*سششه...گفتنت نیما و عشاشششقونشت حرفشای...من
 به دعوا از بعد وقتی خرابم حال...خانوادم از گرمت اسششتقبال...نشششوندی
 مهمونی ششششب...نشگرونیشات دل...حشمشایشتشت...بشرگشششتشم عشمشارت

 غرق عشششقت توی تا بودن ای مرحله من برای وهمه همه...کریسششمس
 مدونست نمی ولی داشتم دوست من...میکرد زیاد فردا و امروز نیما اما...بشم

 تو...میزنم حرف باهات راحت انقد االن که نبین منو...کنم ابرازش چطور
 چرا بودم پشیمون...ششدم گذششتهشداغون قرن یه من برای که روز چهار این

 روزی من میشششنوی االن که حرفی هر...نگفتم احسششاسششم از بهت زودتر
 ...بودم کرده تمرین آینه جلوی هزاربار

 شمامچ توی اشک حرفاش تک تک شنیدن با...شد تر نزدیک بهم بازم نیما
 روش کنترلی کشه بود رفتشه بشاال اونقشدر قلبم ضششربشان...ششششد جشمع

 ارشاش انگشت پشت با...اومد صورتم سمت به آرومی به دستش...نداشتم
 یمن...شد سرازیر اشکم قطره چشمام ششدن بسشته با...کرد لمس رو ام گونه

 دششش باعث بینیم به نفسششهاش برخورد...آورد صششورتم نزدیک رو صششورتش
 ...میلرزید نگاهم توی چشماش سیاهی...کنم باز چشمامو

 نم...نیسششت قبلی نیمای اون دیگه نیما...میمونه وعاشششقت عاشششقته نیما-
 تغییر تو اومشدن بشا من زنشدگی روال...مهسشششا ششششدم عوض خشیشلشی

 منم برای میزدی ششششایشان برای اونروز کشه حرفشایی همون...بگو...کشرد
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 با رو سهمم من و بودی سهم تو...شدم دیوانه اونشب که قسشم بخدا...بزن
 امهس...نمیاد کوتاه مسلمش حق از هیچوقت نیما...نمیکنم تقسشیم کسشی

 نمک یقین بذار...بشم آروم بذار...احساست از...بگو داشتن دوسشت از برام
 ...منی برای فقط تو که

 نیما اعتراف شششنیدن از بعد ولی...زدیم زل هم چشششمای تو چقدر نمیدونم
 رهدوبا میخواسششتم منم بود کرده اعتراف که حاال...شششدم سششبکتر منم انگار

 :کنم اعتراف

 از هک بگم احساسم از تو بخوبی نمیتونم...میمونه وعاشقت عاشقته مهسا-
 ارو دیوونه که بگم میتونم اینو فقط...کرد رشششد کجا تا و شششد متولد کجا

 ...دارم دوستت

 هب...العملی عکس نه و لبخند نه...کرد سششکوت حرفم این شششنیدن با نیما
 متس به صورتش شدن خم با...بزنه حرفی بودم منتظر...کردم نگاه لبهاش

 یتو داشتنمون دوست...داشتم نیاز بهش منم...فهمیدم منظورشو صشورتم
 دلم...میدادیم نشون هامون ب*و*سه تو باید رو عشق...نمیگنجید کلمات

 بهش املب روی نرمش لبای برخورد با...بستم دوباره چشمامو...بود بیقرارش
 به رو سششرم و برد موهام میون شششالم زیر از رو دسششتش نیما...شششدم نزدیکتر

 فشار محکم و گذاشتم بازوهاش روی دستامو منم...کششوند خودش طرف
 افتادم دوسششتام از یکی حرف یاد...میداد عشششق مزه نیما لبای طعم...دادم

 میمونه نسکافه مث مزش:"گفت واونم مزیه چه عششق پرسشیدم ازش وقتی
 لذت برات بازم همه این با...داره تلخی طعم آخرش ولی شششیرینه اولش
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 همون حکم من برای نیما لبهای...شششدم مزه این عاشششق من..."....بخشششه
 ...میداد رو نسکافه

 انیم صدای...انداختم پایین رو سشرم لبهام روی از نیما لبهای ششدن جدا با
 :روشنیدم

 بخشیدی؟ منو-

 ...ولی...قلبم صمیم از-

 :کرد نوازش بازوهامو دستاش با نیما

 چی؟ ولی-

 ...خانوادت...نیستم تو سطح در...من...من نیما-

 :کشید لبم روی ودستشو گرفت روباال سرم...بدم ادامه نذاشت نیما

 واز یهست کی تو بگن بهم دیگران ونیست نبود مهم برام...هیششششششش-
 تورو من همینکه...نداره ارزشی من برای تو از اونا برداششت...اومدی کجا

 تیهس عزیز عموم خانواده برای که همونطور...کافیه دنیا تموم واسه بشناسم
 اونا...قائلن زیادی ارزش عشق برای ومادرم پدر...عزیزی منم خانواده برای

 من خانواده طرف از بفهمونم بهت که میگم رو اینا...میکنن درک مارو عشق
 !نیک ازدواج من با بخوای تو اگه البته...نیست ازدواجمون سر بر مشکلی

 زد که حرفایی با نیما شششیطون صششدای.انداختم پایین سششرمو و زدم لبخندی
 :بکشم خجالت کلی شد باعث

 کرم هک اونه بلکه نمیکنی اذیتش اصال تو!آره؟ بداخالقه آدم یه رئیسشت که-
 !!!داره
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 :گفتم خجالت با و کردم بلند سرمو

 !منم آدم اون بدونی نمیکردم فکر...میخوام معذرت-

 :گفت و زد لبخندی

 اینطوری...اومد خوشششم بازی این از بعد اما بگم بهت میخواسششتم اولش
 تیگف که شششبی اون راسششتش...خانوم آنا گرفت اعتراف ازت میشششد راحتتر
 با.شدم دیوونه نیستی مطمئن احسشاست از اما هسشت زندگیت توی کسشی
 می داشششتم حسششادت از!کسششیه با دلش مهسششا واقعا نکنه گفتم خودم

 ای دیگه کس به قلبشششو میخواد عشششقت بفهمی سششخته خیلی.ترکیدم
 !خیلی...بده

 رونبی انگشتری پیراهنش جیب توی از... خندید...کردم نگاه چششماش تو
 :گفت و آورد

 توی برم ات میخواستم بهونه یه...بیارن صبحانه برامون تا نزدم زنگ راستش-
 ...بیارم برات اینو تا اتاق

 رو انگشششتر این من...افتادم شششب اون یاد نگین تک انگشششتر دیدن بشا
 :آوردم بیرونش مبل زیر از خودم...میشناختم

 ...که انگشتریه همون این-

 بود یادگاری چون خب ولی زدم داد سرت شب اون ببخش...خودششه آره-
 بهم مرگش قبل بابابزرگم...خانومه حشاجیه مشال...کردم گمش کردم فکر
 لنس به نسل انگشتر این میخواسشت بابا حاجی...عزیزه خیلی واسشم...داد
 میکنی؟ قبولش...بچرخه خاندانش بین
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 و زد ذوق سششر از لبخندی...گرفتم نیما سششمت به رو چپم دسششتم عشششق با
 هب*و*س و آورد باال رو دستم...گذاشت انگشتم توی آرومی به رو انگششتر

 :زد انگشتر روی ای

 ...مهسا دارم دوست-

 ...دارم دوست منم-

 به سریع و گذاشت لبام روی کوتاهی ب*و*سه اینبار ولی شد خم بازم نیما
 ...برگشت عقب

 عمارت...بودم اون مدیون داشتم االن که احساسی...افتادم خانوم طوبا یاد
 :گفتم لب زیر و بستم چشمامو...گذروندم نظر از رو

 ممنونم و...گلرخ ممنونم...خانوم طوبا ممنونم...خان بهادر امیر ممنونم-
 ...خوبم بابای و مامان

 میکنی؟ تشکر کی از-

 :گفتم و کردم باز چشمامو

 ...نمیبینیمشون ما ولی هستن عمارت توی که کسانی تموم از...عمارت از-

 !کسایی؟ چه-

 :گفتم گوشش کنار و شدم خم

 ...رازه یه این-

 :وگفت انداخت باال ابروهاشو نیما

 !!!...نگم کسی به میدم قول-

 ...میکنم تعریف برات روزی یه-
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 :وگفت شد بلند مبل روی از نیما

 ...مهسا برمیگردم االن... باشه-

 اومد متمس به دسشتش توی گیتاری با که بود نگذششته نیما رفتن از دقیقه دو
 :نشست مبل روی لبخند وبا

 ...است خوشتر دوست سخن بگذریم هرچه از...خب خب-

 بخونی؟ میخوای-

 ...کرد تایید رو وحرفم گذاشت هم روی چشماشو بار یه نیما

 برات دارم دوست خیلی میدادم گوش رو آهنگ این تولدم از قبل روز چند-
 ...بخونمش

 سششیمهای روی که انگشششتاش به زده وذوق وخوشششحال زدم بهم دسششتامو
 :زدن به کرد شرو  شدمشنیما خیره گیتاربود

 میدن بهم رو قشنگي امیدنشاحساس پر چشمششات

 دیدن منو ببینتمشحال یکي میخواست دلم که روزگاري و روز تو

 حساسه تو دوري رو چقدر احساسهشببین پر قلبم

 نمیشناسه دیگه هیچکسو تو دنیاشبجز این تو دلتنگي وقت همیشه

 نمیدونم رو دنیا...آرومم

 ...آرومم خششششششششونمشآرومشششم این تو کنارتو که وقتي کافیه برام

 رو خونه این آرامش

 نرو میگه که رو حسی

 منی جون که تو حتی
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 توأم مدیون رو جون این

 دلتنگمو که حسی این

 رنگمو خوش آسمون

 آهنگمی تو که وقتی

 توأم مدیون آهنگمو

 مون شیشه به میزنه بارون که روزا

 پیشششششمون اینجا نشسته خدا انگار

 همش خیسه بودنت حس از چشام

 ازش ممشششنونم تو بودن بششششابشششت

 ...ازش ممنونم

 رو خونه این آرامش

 نرو میگه که رو حسی

 منی جون که تو حتی

 توأم مدیون رو جون   این

 دلتنگمو که حسی این

 رنگمو خوش آسمون

 آهنگمی تو که وقتی

 توأم مدیون آهنگمو

 (ابراهیمی میثم-مدیونم بتو)
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 نفس برای ای بهانه سششر از و زندگی سششر از...شششوق سششر از...زدم لبخند
 همین تو عشششقم...عمارتم این مدیون رو عشششق این من...کشششیدنمشنیما

 هم با نیما و من روز اون...رسید ثمر به و...کرد رششد...ششد متولد عمارت
 عشق این توی که رو کسانی همه شب و کردیم مرتب رو عششقمون عمارت
 اونا کنار در رو نامزدیمون شششب تا کردیم دعوت عمارت به بودن سششهیم

 ....بگذرونیم

 پایان

11/19/0191 
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