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 ی منهمسایه
 شایسته بانو 

 

 

 رمان بوک: اولین و آخرین رفیق مجازی شما! 
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 ..آغاز

  خواب از گوشيم ساعت زنگ صدای با كه بود صبح ده طرفای

 دیدم  كردم قطع و زنگ و دادم بدنم به قوسي و  كش یك پاشدم

 بود پاتختي روی كه محمد و خودم عكس  به نگاه یك دارم

 sms 12 تگ برام  دلش دیشب باز حتما گفتم خودم پيش انداختم

  دلتنگ وقت هر نامزدیمون  از بعد از آخه شده sms بقول تا دامي تا

 و مينوشت آیندمون  دلتنگياشو از واسم  ميخوابيدم كه شبا ميشد

 sms هر  ميداد بد گواه دلم كرد یخ تنم تمام  یهو خوندم  رو

  ذوق با..بگيرم انرژی خوندنشون با پاشدم صبح وقت هر خودش

 لينوا 

 شده خشك  دهنم آب  ميزد تر كند و كند قلبم ميكردم باز كه رو

 sms ..گلوم به بود انداخته چنگ  بغض ..  نميود در صدام حتي بود

..   نشم ناراحت  بود گفته..  نميخواد منو دالیلي به بود گفته محمد

 لياقته كه اونه  و اونه  از اشكال و پسریم هر آرزوی من بود گفته

  دلم... نداره منو call انگار پيچيد گوشم تو كه صدایي  و  زدم رو

 ی  دكمه سریع نداشتم كردنم گریه جون ولي كنم گریه ميخواست



 

3 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 موجود شبكه  در نظر مورد مشترك ی شماره...   بود مرگم ناقوس

 زماني  یه كه محمد منو..بود توصيف قابل غير حالم..  نميباشد

 نبود شحق.ميدونستن زوج ترین خوشبخت دوستامون  ی همه

 رضایت  مصيبت هزار با كه وقتي درست اونم بشه اینجوری

  احساس..  نبود حقم این...شدیم نامزد و كردیم جلب خونوادهمون

 یا مامان نداشتم جون حتي..  ميچرخه سرم دور اتاق تمام كردم

  چيزی دیگه و شدم بلند جام  از فقط آن یه....كنم صدا  رو كتي

 ...نفهميدم

 : یك فصل

 به مامان صبح روز اون..  ميگذره  كذایي صبح اون از ماهي 4 تقریبا

 اتاق  وسط ميبينه و و اتاقم توی مياد كنه بيدارم اینكه هوای

  كتي كمك با خالصه نميام بهوش ميكنه كاری هر و افتادم بيهوش

 اورژانس  ميزنن زنگ و ميكشونن تخت  رو منو دوباره خواهرم

 منو روحي شدید كشو تشخيص با بالفاصله اورژانس پزشك و

 با  شهر مطرح های بيمارستان از  یكي اعصاب بخش به ميكنه منتقل
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  هم بگذارن جریانش در هم كه  ميگيرن تماس محمد با بابا پيشنهاد

 با دقيقا  اونام  كه بدونه رو من شدن بيهوش دليل شاید اینكه

  شبكه از خط  یعني ميشن مواجه شدم مواجه من  كه چيزی همون

 كه  ميرسه ذهنش به كتي فقط وسط این.  دمحم ی شده خارج

  كليد كه شه پيدا  چيزی كامپيوترم یا گوشي های sms محمد های

 توی  شاید sms با كه بشه روشن شوك این دليل و باشه معما این

 فهميدم بعدها ميشه روشن براشون چيز همه تقریبا و ميشه مواجه

 محمد زا  ردی تا ميزنه دری  هر به پدرم من بيهوشيه مدت توی

  سه ميگه همسایشون كه ميره خونشون دم..  كنه  پيدا  خونوادش و

 نقل  اینجا از تلفن شماره  یا آدرس گذاشتن بدون پيش روز

 عموش های نوچه كه ميره عموش ماشين نمایشگاه به. كردن مكان

 ناگهاني رفتن دليل خالصه ميكنن  بيرون مغازه از نازنينمو بابای

  كه منم...  ميشه معما یه خونوادم  یاعضا تك تك و من برای حمد

 تك  با زارم حال با اومدم در  بيهوشي از هفته دو از بعد تقریبا

 اون از خبری هيچ هيچكس متاسفانه و گرفتم تماس دوستاش تك

 رفته  فرو زمين توی و بود آب قطره یه محمد انگار..  نداشت 
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  بي رآورت درد همه از...  گفتم  كم بگم چي هر  روزا   اون از...بود

 دفعه  چندین...ندوني  رو عزیز یه رفتن دليل اینكه..  بود خبری

 بود نامردی...  و شده چي چرا  بگه اقل ال كه زدم sms محمد..باشه

 بهش  e-mail یه فقط بختيت بد و خوشبختي بين ی فاصله

  اونجایي  از شكر  خدارو ولي.. نبوده اصال اول  از انگار رفت جوری

 ولي  بيام كنار تونستم حدودی  تا مبود خودداری و قوی آدم كه

 اینكه...  ميسوزوند دلمو جور  بد گاهي آدما های حدیث حرف

 من و بوده  كيانا از  ایراد و عيب نكنه بگه مامانم به آروم خالم

  هزارتا با همراه دلسوزی  حالت یه با دوستام اینكه..  بشنوم ناخواسته

 منوال همين به دیگه ماه دو..  خالصه.. كنن نگام تردید و شك

 حدودی تا تونست كه خوبي خبر  تنها  روزها اون توی و گذشت

 ليسانس فوق مقطع تو قبوليم خبر.. كنه عوض منو هوای و حال

  اینكه  با..  بود تهران دانشگاههای بهترین از یكي توی معماری

 بودم گرفته  شيراز شهرمون دانشگاه بهترین توی هم رو ليسانسم

 ولي e-mail رو پاكي آب بكل  كه مكرد دریافت محمد از ای

 روز  دو ی فاصله به هم اون  از بعد ..  بود آرزو یه  برام هميشه تهران
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  كه متن دون ایميل   یه شد روشن برام چي همه و ریخت دستم رو

 در  از منو پدر كه عمویي همون دختر با اون عروسي عكسای فقط

 اتاق یوت خودمو دوروز اونا دیدن از بعد.. بود كرد بيرون مغازش

 گریستم  مدت توی بار اولين برای  دوروز اون توی و كردم حبس

 محمد از كه چيزایي و عكسها و وسایل  تمام  اراده با  بعدشم دل ته  از

 بين  از تا بابا دست دادم و ریختم گون  یه توی و داشتم

  و شد  تموم دیگه محمد..ميدونه صالح خودش كه  اونجور ببرتشون

 این قسمت شاید نيوفتاده اتفاقي مونبين هنوز كه بودم خوشحال

  یه و بود این در من صالح بزرگم مامان بقول  شاید و بود چنين

 كه چيزی برای بود ای مقدمه اینها تمام حال بهر..بود  الهي آزمایش

  تغييراته دستخوش منو زندگيه  و بيفته اتفاق بعد  به این از بود قرار

 ..كنه بزرگي

 : دوم فصل

  چقدر..  ميكردم نگاه صورتم به داشتم و بودم وایساده آینه جلوی

 به  بود افتاده گود چشمام زیر  بودم شده الغر ماه چند این توی
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 انداختم نگاهي بود گرفته دورمو مشكي چادر  یه عين كه موهام

 وسطای  تا تقریبا  االن و بودن نشده تر بلند شونم سر از هيچوقت

 كردم زمزمه  خودم با..  ميومد بهم بيشتر بنظرم..   بود رسيده شونم

 این  با..   بزرگه خدا ..  دختر باش قوی..  بيا خودت به كيانا؟

 و دستشویي سمت رفتم...  پيچيد خنكي نسيم یه دلم توی حرف

 .كرد باز و در كتي بيرون اومدم كه دستشویي از گرفتم وضو

 نماز؟ ی واسه گرفتي وضو:  گفت خندید

 ..مداد تكون سرمو آروم بله ی نشانه به

  كارت ,  بابا اتاق  توی باال برو نمازت  بعد جوني  كيانا باشه:  گفت

 .. كشيده ها نقشه خوشگلم جوني آبجي واسه كنم فكر... داره

  نيستم كه تو خوشگليه به گفتم گوشش زیر..  كردم  شبغل آروم

 این كندن جا از خونرو ی  پاشنه نشده سالت 20 هنوز.. جغله

 ... خواهات خاطر

 شده شيطنتات برای دلم كيانا واااای:  گفت و كرد ملبغ تر محكم

 ...عدس یه قده
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  بده وقت بهم:  گفتم..دزدیدم  نگامو آروم و شد غمگين یهو چشمام

 ..مردونه قول ميشم خودم.. كتي

  سفارش اهوی:   گفت بلند بعد...  كيانا دارم ایمان بهت : گفت آروم

 . ميگيره  بزرگا آبجي دعای ميگن بكنا كریم اوس پيش مارم

 ..شمایيم مخلص ما:  گفتم خودش لحن با

  واسم چقدر..  انداختم بهش نگاه یه بيرون ميرفت داشت كه در از

 جيك  ی همه ولي داشتيم سن  تفاوت سالي سه  اینكه  با بود عزیز

  مون یكي باطن خالف بر و.. بودیم ندار.. ندار بود یكي پوكمون و

 سانت 160 زور به قدم من...  داشتيم متضاد كامال ظاهر دوتا

  از كه سبزه پوست با مشكي موهای و داشتم ظریفي هيكل ميشد

 قلبي  ولبای  برجسته ی گونه  با داشتم ارث مادریم ی خانواده

 وقت هر و بود چپم لپ كنار گونه  چال یه بخششون زینت كه شكل

 از  كه ای تيله مشكيه چشم و ابرو و ميكرد خودنمایي ميخندیدم

  ميشي  خيره بهم وقت هر: نوشين مامان قول به و ام دهرب  ارث  به بابام

 و  بلند قد كتي, من خالف بر.... ميفتم محسن های نگاه یاد
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 كمرش دم تا كه روشن خرمایي موهای و سفيد  پوست با درشت

 من عكس بر و رفته پدریم بزرگ مامان به  ميگفتن همه, بود

  كل در و شتدا  ارث مادریم ی خانواده  از رو اش  تيره سبز  چشمای

 هم واقعا  و ميشد محسوب  فاميل  دخترای ترین خوشگل جز

  این  با.  بودم پسرها عين بچگي از كه من عكس بر درست بود لوند

 نمازمو اكبر اهلل گفتن با و نشست لبم رو محو ی خنده یه فكرا 

  بابا اتاق سمت باال رفتم عجيبي آرامش یه با نماز بعد .. كردم شروع

 مثل...   شنيدم صداشو اتاق  از كه..  مدز در  آروم..  محسن

 تویي؟  بابا جان:  گفت هميشه

 ؟  ميفهمين كجا از آخه:  گفتم خنده با و تو رفتم

 خونه این توی آخه گفت و كرد نگام عينكش  زیر از مهربوني با

 سروره  كه مامانت ميشه وارد بعد ميزنه رو اتاق این   در تویي فقط

 ... عين كه كتيم  نميخواد زدن در

 خنده با اتاق تو پرید چایي  سيني یه با كتي كه بود موقع همون

 وایساده گوش:  گفت خنده  با بابام ؟؟؟؟ عين  بگو بابا نه گفت

 بودی
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 دادی سكتمون دیگه همينه.. جن عين معلق اجل عين ؟؟ فضول

 . دختر 

 نخواستم بده كنه خوبي و بيا:  گفت چای سيني به اشاره با كتي

 دستت گفتروم آ بابا شه؟ خشك گلوتون بذارم

  كتيم فضولي باشي نيومده چایي بهانه به اكه البته  بابا نكنه درد

 حرفش این با ؟  فضولي منو بابا ؟  وا گفت و زد مظلوميت به خودشو

  ولي بود شده ناراحت مثال خودشم خنده زیر  زدیم بلند بابا منو

 يلو نه كه فضول ذاتا كتي ميدونستن فاميل كل آخه..  ميخندید

 یكم

 !!!!! كنجكاوه

  منو  سيني بردن هوای به كتي خوردیم وچایي خندیدم اینكه  از بعد

 كرد من به رو بابا كتي رفتن از  بعد... رفت و گذاشت تنها  رو بابا

  ی واسه..نامته ثبت موعد دیگه روز سه ميدونم جون كيانا:  گفت و

 كه صبح  و ميمونيم هتل رو شب تهرانيم عازم فردا   پس همين

 یكي به پيش وقت چند از كه رو ای خونه ميریم كردیم نامت تبث

 ..كنيم  نامه  قول برات رو  سپردم دوستام از
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 اینا؟ عمو ی خونه نميرم مگه:  گفتم و كردم نگاه بابا به تعجب با

  تهران رفتي تو بدونه  كسي نميخوام:  گفت خونسردی كمال در بابا

 مردم بزنه ت ونزب زخم یا كنه پيچت سوال كسي نميخوام... 

  حرف نيست دوماه ماه یه بعدشم.. كنن قضاوت زود  دارن عادت

 با  كه انگار  بعدم..  باشي كسي بار سر ندارم دوست دوساله

 دوست وقت چند این توی  تازه:   گفت لب زیر ميزد حرف خودش

 ..شناختم دشمن از و

 كنایه و نيش فقط نوعي به همه وقته چند این توی ميگفت راست بابا

 تصور  خالف بر..بودن  چزونده رو بابا نحوی  به یا مامان و ندز

  تا سه تا ام خاله  تا  دو از همه زخمامون روی مرهمين خانواده اینكه

 زخممون  رو نمك فقط عموم  زن و عموم و  زناشون و دایيام

  از بازم ولي نبرم بویي من ميكرد سعي مامان اینكه با حتي..پاشيدم

 اینكه  از..  مجالس نقل شده حرفم يدفهم ميشد  پچا پچ و نگاهها

  و شد اشك پر چشمام   ميكنه درك خوب منو اینقدر  پدرم ميدیدم

 ازتون  چجوری نميدونم بابا:  گفتم بود صدام  تو كه بغضي با

 ...كنم تشكر
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  نباید هستم من وقتي تا:  گفت و گرفت سينش  به سرمو آروم بابا

 ميخوای  چيا سفرت برا  ببين برو االنم بشينه چشمات تو اشك

 وایسي ودت پای روی و باشي دور اینجا از سال دو قراره كه

 خوب  خبر یه ضمن در..  قدیم قوی كيانای همون بشي  دارم دوست

   دارم دیگم

 ..بابا بگو گفتم ذوق با

 عست قدیمم های ای دوره هم  از كه دوستام از  یكي به:  گفت

 بصورت  تا كنه  پا و دست برات رشتت  با  ارتباط  در كارم یه سپردم

 معروف بقول و كار سره بری نداری دانشگاه كه روزایي  وقت پاره

 همم خوبه شغليت ی آینده واسه هم شي آچار به دست یكم

 ..ميكني  استفاده احسن حو به وقتت از  اینكه

 كردم شروع شدم بلند و كشيدم كوتاهي جيغ حرف این شنيدن با

 ولي  بود كرده رو چي ههم فكر گلم بابای نميشد باورم ..  بپر بپر

  زندگي تنها پس از نظرت به ؟ بابا  گفتم و اومدم  خودم به لحظه یه

 ..كتيم  یا مامان نميشه ميام بر كردن
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  زندگيش تمام مامانتم داره درس كه كتي گفت  پرید حرفم وسط

 اونم  اینجاست كوچكتره تو  از كه دیگش ی بچه  یه و شوهرش

 وایسي خودت پای رو باید تو بياد نميدم اجازه من باشه راضي

 چجوری خوردی شكست وقتي  بفهمي تا ميكنم دارم اینكار... 

 دست

 درس شكستت  از  ميخوام..شي بلند  جا از علي یا یه  وبا بزني زانو به

 به موقعي اینا تمام و نكني اعتماد آدما به زود دیگه بگيری

 ..وایسي خودت پای روی كه رسه مي فعليت

  ازش  بازم..ریزی برنامه كنمو كتاب حساب كلي  باید كه برو االنم

 و  خيال  و فكر تا هزار با..  بيرون  اومدم اتاق  از و كردم تشكر

 ...ميكردم آماده  جوره همه خودمو باید.. دلواپسي

 : سوم فصل

  ماجرارو كل دادن  توضيح زحمت خودش بابا..رسيد حركت روز

 كه هایي دلگرمي تمام با و گرفت بعهده كتي و مامان برای

. ميزد موج نوشين مامان های چشم تو نگراني هنوزم بود داده بهشون

 مي و منو گرفت مي ریز نيشگونای هي كتي عوض در ولي
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 مي غش غش بعدم دیگه كویته كویته دیگه صلواتي پدر ای:  گفت

 با  تو دونه مي  بابام..  بابا نه:  ميگفت خودش جواب در و خندید

 گرفت..  خندم حرفاش از..یاربخ بي  دركل ذاتيت  شيطنتای ی همه

 دلم  چقدر... نشست گلوم تو بدی بغض یه خنده ميون ولي

 از بعد ميشد تنگ كتي زبونيای شيرین و نوشين مامان تن عطر برای

 دادیم جا عقب صندوق و ماشين پشت رو سایل ی همه اینكه

  زیر الكرسي آیت به معمول طبق و شبغل تو كشيد منو آروم مامان

 بود  معلوم خوندن  حين  صداش لرزیدن از  درك زمزمه لب

 .. تركيد منم بغض همين ی واسه.. ميكنه گریه داره

  هركي ميگفت  نميداشت بر دست بازم ولي بود كرده بغض ام كتي

 از  ناكام بود خوبي  جوون آخي ترحيمه مجلس ميكنه فكر ندونه

 این كنيد گریه من ی واسه باید حرفارو این كنيد  ول بابا رفت دنيا

 ..ميریزه تمساح اشك داره  بيخودی..  صفا ميره داره كه

  امان:  گفت گرفت خندش كتي ریز یه حرفای از  گریه ميون مامان

 ..خودتو هم ميكني بيچاره منو هم زبونت این با آخر تو زبون از

 نه؟؟؟ مادری نيستي كن ول  موقعيتم این توی
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 همين. .ماشا  بگو:  گفت عشوه با و  داد تكون گردني  و سر كتي

 ..ميشه احساس  ها تفاوت كه هاست موقع

 رو كتي من اینبار email زیر همه ی پرونده ميدونم نره یادت

 زنگ  شب هر..  اومدی خوب  تفاوت:  گفتم..   و مبغل تو كشيدم

 ...هستما داغ داغ اخبار منتظر پس تبغل

 مشروح تلفن با خط سر راحت خيالت گفت خندید غش غش كتي

 .. وكاست كم بي ميدم ارائه تخدمت ایميل با و

 بهمذاه من و كردیم خداحافظي باالخره  خنده و گریه ميون خالصه

 كوچه  سر از ماشي اینكه  محض به..  شدیم تهران عازم بابا

  خنده برای انداخت چنگ وجودم ی همه به دلتنگي احساس پيچيد

 توی بهارنارنج  عطر مامان  های گفتن ذكر صدای تي های

:   گفت و كرد بهم  رو بود فهميده حالمو انگار هك بابام..حياط 

 صندليو نخوابيدی صبح  تا فهميدم اتاقت روشن چراغ از دیشب

  پيش زحمتي  پر روزای.. جون بابا كن استراحت یكم و بخوابون

 ..روته
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  توی..گذاشتم هم رو چشمامو و كردم  تشكر ازش سر دادن تكون با

 خواب كي منفهميد كه  بودم ور غوطه  دلتنگيام و افكار

  خوردن از بعد..  بودیم كاشان طرفای تقریبا شدم  بيدار وقتي.رفتم

 به  رو مسيرمون بود دیده تدارك برامون را  تو مامان كه ناهاری

  مشغول فكرم  راه مدت تمام چرا  نميدونم.دادیم ادامه  تهران سمت

 ميكنم  سعي نحوی به  دارم بود  شده متوجه كه محسنم بابا بود

 .بود كرده سكوت و نميزد حرفي بيام كنار جدید شرایط با

 كه خوب  های هتل از یكي سمت به  بابا تهران رسيدیم وقتي

  مشكل نام ثبت برای صبح فردا  تا رفت بود دانشگاهمم نزدیك

 ..نياد پيش خاصي

  بخاطر كه بود وقت خيلي بابا  بود شب دو نزدیكای ساعت

  دنده این از فهكال من ولي بود رفته بخواب رانندگي و راه خستگيت

 هم رو چشم اینكه  بدون بود صبح  اذان نزدیكای..ميشدم دنده اون به

 نياز  و راز توی..    خوندم نماز و  گرفتم وضو پاشدم باشم گذاشته

  دو ای توی اینكه,  خواستم خودم ی واسه و چيزی یه فقط خدا  با

 بدم  نشون  بابا به توانایيهامو و وایسم خودم پای روی بتونم سال
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  جبران رو محبتاشون از  ای بگوشه و بشم موفق كار و درس یوتو

 ..كنم

  صبحانه خوردن از بعد و..  كردم بيدار بابارم بود 7 طرفای ساعت

 كارای  كل..  بودیم دانشگاه بود نامم ثبت نوبت كه 8 طرفای

  دوروز دانشگاه ی برنامه طبق.. نكشيد طول بيشتر دقيقه 4 دانشگاه

 یعد 3 تا 8 از ها دوشنبه و ها شنبه...  نداشتم كالس بيشتر

  روزم یك كار برای هم روز 4  بابا بقول بود خوبي ی ظهربرنامه از

 .ميدادم اختصاص درس و استراحت برای رو ها جمعه یعني

  دوست صاحبش كه امالكي دفتر سمت به كه بود 9 طرفای ساعت

 آقای  یه  انوم یه رسيدیم  وقتي نامه قول نوشتن برای  بود بابا

 دیگری و بود امالك دفتر صاحب یكي كه  بودن اونجا نمس

  زن ولي چرا   نميدونم... بخره برام  بابا بود قرار كه سوئيتي صاحب

 مسن 

  اگه گفت نشستيم تا كه بخصوص نشست دلم به اصال نگاهاش و

 دختر  از ایشون ی ها تعریف سخاوت آقای با شما آشنایي
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  مي مجرد دختر یه تدس به رو  خونه اون بود محال نبود خانومتون

 متين  كامال  شما حرفای:  گفت آرامش كمال  در هم بابا.. دادم

  من ولي كرد  اطمينان كسي هر به نميشه و شده بدی  زمونه دوره

 دانشجوی من كيانای ميكنم راحت دخترم طرف از شمارو خيال

  زد رو حرف این بابا وقتي..  معماری ی رشته...  دانشگاه فوق

 خانوم  اون صورت توی ثانيه صدم چند برای طفق تحسين از موجي

  در بابا..  داد  سرد و تفاوت بي  نگاه همون به جاشو زود كه دیدم

 دیگم روزه 4 و ميرم دانشگاه هفته توی دوروز من كه گفت ادامه

  آقای كردنشو پيدا  زحمت كه بشم كار به مشغول جایي قرار

 ..بره كشيدن سخاوت

  رو زد منو كار  به راجع آخر ی  لهمج بابا وقتي ولي چرا  دونم نمي

 لبخند یه كرد معرفي فرخي خودشو بعدا  كه خانوم این لبای

 ...بگذریم...نشست آميز تمسخر

  قول من بنام رو  خونه سخاوت  كمال در بابا و...  شد بسته قرارداد

 ما  شد قرار كرد پرداخت نقد رو خونه مبلغ  سوم دو كرد نامه
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 فرخي خانوم به آینده هفته یك طي بانكي چك فقره یك طي بقيم

 خانوم  این های صحبت البالی  از كهمن اونجوری كنه پرداخت

  شد  قرار.  بود پاریس عازم هميشه برای دیگه ی هفته  یك فهميدم

 چك  وصول از اطمينان از بغد موقع همين  درس دیگه هفته

  داده تحویل بهمون ميمونند امانت به سخاوت آقای نزد كه كليدها

 تا  سه كه شدم متوجه فرخي خانوم های حرف خالل رد.. بشه

  همونجام و  هستند پاریس مقيم سالهاست تاشون دو كه داره پسر

 مونده  ایران شروین كوچيكش پسر فقط و دادن خانواده تشكيل

  ما كه سویيتيم رفته تركيه به كاری قرارداد یه بستن برای االنم البته و

 و  بوده پسرش همين هب مطلق كردیم خریداری خانوم این از

  كه ایشون  متری 400 آپارتمان به پسرش فرخي خانوم رفتن با

 خانوم  این و كرده مكان نقل بود من سوئيت روبری واحد درست

  سر نميخواسته هم طرفي  از و نداشته آمدی در پاریس تو اینكه برای

 ملك این فروش به تصميم باشه عروسش و پسر دوتا  بار

  ای خونه غریب كشور توی خودش برای لشپو  با بتونه تا كرده

 نگاه  این كه افتاد دوزاریم ها حرف  این شنيدن  با. كنه خریداری
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  خانوم این چرا  و ميخوره آب كجا از مشكوك و  دوستانه غير های

 دليل و ناراحته ميكنه واگذار مجرد به رو آپارتمان داره اینكه از

 .كرد بيان وقت كمبود و مالي نياز هم رو شدنش راضي اصلي

  قرار انگار.. داد دست بهم ناخوشایندی حس حرفاش از حال بهر

 بهشت از سرخ سيب یه با و كنم بدر راه  از پسرشو من بود

  با..  ومعصومن  پاك نوزاد عينه پسرام كه ني:  كتي بقول.. برونمش

 برد عين زیبایي از پسرش اگه بستم عهد  خودم با فكرا  این

  ممكن كه  اونجایي تا بود مریم  بن عيسي عين  نجابت  از و پيت

 بعدش البته همسایگي عليك و سالم برسه چه نشم  هم روبرو باهاش

  باشه  تلخ گوشت مادرش عين بابام این اگه كردم  فكر خودم پيش

 االن كردم فكر خودم پيش.. خيال بي رو همسایگي اصال  اه اه كه

...   ها يننميب آب  توام كيانا ميگفت ميشنيد منو افكار این كتي اگه

 حتي  كه پسری یه داشتم بود بار  اولين این اتفاق اون  از  بعد شاید

 آقای كه بودم عوالم این توی ميكردم  سنگين سبك رو بودم ندیده

 رو  نامه قول شيریني بهمون ی باشه مبارك یه با سخاوت
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  توی.. برداشتم رو شيریني خنده یك با ناخودآگاه من كرد تعارف

 ..شدم خودم به فرخي خانوم ی خصمانه نگاه متوجه  حين همين

  این  با ميخوند آدمم افكار انگار بود ليزر عين چشماش  المصب

 تعارف  با شد همزمان این و شد تر پررنگ لبخندم خودم تشبيه

:  عصبي لحن  یه با اونم و بهش سخاوت آقای سوی از شریني

 رد سخاوت آقای بيچاره..گرفت من  از  روشو و دارم قند..  نميخورم

  و كرد خواهي عذر فرخي خانوم لحن از بود شده شوكه كه حالي

 رو  انداخت كيفشو آقای حرف بعد ام بالفاصه نشست جاش سر

  دارم كار تا هزار كه برم منتظرمه رنانده دیگه خوب گفت دوشش

 .حافظ  خدا  شه پاس چكتون دیگه ی هفته اميدوارم 

  ملك بازدید برای سخاوت آقای پيشنهاد به فرخي خانوم رفتن با

 یك  ته و  بود شهر شمال مناطق از یكي توی آپارتمان.. رفتيم

  آقای حرف الحق و بود زیبا  واقعا كه داشت قرار باغ كوچه

  بود درست كامال منطقست این عروس ميگفت كه سخاوت

 به  آپارتمان.
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  توضيح با و ميومد ظبقه 4 بنظر بيرون از واحدها بودن دوبلكس دليل

 اول طبقه نداره بيشتر واحد سه كال یمفهميد سخاوت آقای

  و خانوم یك به متعلق كه متری 00 واحد یك شامل - ماهي 2

 1 معموال گفت سخاوت  كه اونجور و ست آمریكا  مقيم مسن  آقای

 و ميشدند ساكن اینجا ميومدن اقوام بازدید برای كه سال در كه

 سوئيت و فرخي  خانوم متری 400 آپارتمان كه هم دو ی طبقه

 نميشد باورم شدیم آپارتمان  وارد وقتي.  داشت قرار  من متری 4

 .. بود شده  آميزی رنگ العاده فوق..باشه  بوده پسر یه مال اینجا

 پرده با رنگ یاسي سالن خوشگل چوبي ی خونه آشپز  اول ی طبقه

 طبقه و زرشكي های كاشي  با دستشویي یه.. كمرنگ  بنفش ها

 و سفيد ای سرمه خواب اتاق یه  با  كوچولو ليمویي حال یه دوم ی

 رنگ   كار اتاق برای كه ميداد نشون كامال كه آجری كرم اتاق یه

  دیدن با..داشت سليقه با صاحب یه  از نشون همه و همه شده آميزی

 بيشتر  فرخي خانوم پسر دیدن برای كنجكاویم سليقه همه این

  گفت كه بابا حرف با  كه بودم شده اطراف مو اونقدر و شد بيشتر و

 ..بابا عااااليه:  گفتم خنده  ا  وب پریدم جام  از بابا پسندیدی: 
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 كمال در  بابام..كنم تشكر  ازتون چجوری نميدومنم...  ماهه خيلي

 از  بيش برام ارزشت تو...   نداره تورو قابله:  گفت سخاوت

  نرو  پدرا  حمایت طعم كه هستن آدما صد در چند نميدونم .. ایناست

 شكر  خدارو دلم تو همونجا من يول ميچشن باید كه اونجور

 چند اون جز و.. سرمه ی باال خوبي این به پدر ی سایه كه كردم

 .درصدم

 آقای با قرار گذاشتن بو ملك از  بازدید از بعد   صورت هر به

 ناهار  هم تا شدیم هتل راهي  بابا بابا كليد دریافت برای سخاوت

  از تا سمویبن رو ميخوام خونه برای كه چيزایي ليست همم بخوریم

 شروع به  كه بود راحت طری از خيالمم خرید دنبال بریم فردا 

  همه و بيفتم جا ميتونم روز ده این توی مونده روزی ده دانشگاه

 .كنم فراهم رو آسایشي وسایل

 ست نيم شامل  خریدام كارا  دنبال رفتيم بابا اتفاق  به اونروز فردای

 آبي  تختيهور با سفيد توالت ميز تخت یه سالن برای شيری

 و تحریر ميز و ی كتابخونه یه ی  بعالوه خواب اتاق برای كمرنگ

 مطالعمم  اتاق بود قرار كه كار اتاق برای چوبي كشي نقشه ميز
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  برقيو جارو و اتو و لباسشویي ماشين و یخچال و  گاز  خالصه باشه

 آینده  ی هقته توی همه شد قرار كه..متری شش فرش دست دو

 ..كنن نصبشون بيان ای بشه ارسال خونه دم

 اینكه فهميدن سخاوت آقای تماس  با و گذشت برق مثل ام هفته یه

 موقعي. شد گذاشته كليد تحویل و محضر قرار شده پاس چك

 فرخي خانوم گویا كه داد توضيح سخاوت آقای محضر رسيدیم كه

 بالفاصله چك شدن پاس از اطمينان حصول  از  بعد زور صبح

 بود فقمونده این بنابر فرودگاه رفته طرفم  وناز و كرده امضا سندارو

 بابا  پيشنهاد به كليد گرفتن با.. كنم امضا هارو برگه پای من

  چهار سه برای بابا و  كردم باز خونم نزدیك بانك یه توی حساب یه

 به وقت هر شد  این بر قرار  و كرد سپرده توش رو مبلغي ماهم

 .. هكن حواله حسایم به بابا داشتم احتياج پولي

  كمك با و خونه در اومر وسایل ی همه روزم همون فردای و عصر

 از  قبل گویا و داشت پرده خونه خوشبختانه..  چيدیم همرو بابا

 قدمم یه شد باعث این بودن كرده آویزون وتميز شسته همرو فروش

 باشه آماده لحاظ  هر  از من جدید ی خونه و بيفتيم جلو
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 كه ميشد شروع كالسام فرداش زا  من و بود یكشنبه شب نه طرفای

 عازم  و  گذاشت تنها مسئوليت و دلتنگي دنيا یه با رو من بابا

 آینده بدونم اینكه بدون... دوباره شروعي و  موندم من...  شد شيراز

 ..زده رقم برام چيزی چه

 : چهارم فصل

  روز هر تقریبا.  ميگذشت جدید  خونه توی شدنم  مستقر از هفته دو

 براشون  اینجا اوضاع از ميزدمو  حرف تلفني كتي و مامان با

  درس بود شده  شروع رفت بابا كه روزی فردای از كالسام. ميگفتم

 ولي طلبيد مي رو زیادی توجه و بود سنگين  اول همون از هام

 بودم  شده آشنا بيشتر ام  محله با. نميگرفت رو وقتم  بيشتر ساعت 13

 12 ای  هفته جمع سر ها واحد  بودن كم بخاطر بازم - این و

  آژانس و بودن  مناسب منزل خرید برای كه ی جاها تقریبا وقته چند

 و  بود افتاده روال رو چي  همه. بودم كرده  پيدا  رو..  و محله

  امني ی منطقه  اینكه با..   بود خونه بودن سكنه از خالي  مشكلم تنها

 شبا هم باز ولي بود دزدگير سيستم به مجهز  خونم خود و بود
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  موضوع این البته ميپریدم خواب  از تقي هر با و داشتم بدی احساس

 فكر نشده هيچي هنوز نميخواستم بودم نگفته اینا مامان به رو

  بابت سخاوت آقای  هنوز طرفيم  از..ميكنم بهانه رو  ترس دارم كنن

 همين  و بود نگرفته تماسي  كنه معرفي منو بود قرار كه كاری

  صداهای به نسبت توهماتمم و باشم خونه روزا  بيشتر بود  شده باعث

 خواب  از گرومپي صدای  با شب یه اینكه تا..  بيشتر اطرافم

 بودم مطمئن جورایي یه كه قبل  های دفعه خالف بر ایندفعه.. پریدم

 بخاطر  شنيدم  واضح و درست صدارو داشتم اطمينان..  توهمه

  با و در سمت دویيدم خوابم  شلوار  و تاپ همون با سریع همين

 بودم  گذاشته كنار شخصي دفاع برای قبل از كه چوب یه برداشتم

  صدای كه شدم  سرازیر راهرو های پله از و بيرون خونه توی از زدم

 تمام  نبينه  بد روز چشمتون..  شنيدم  رو باال ميومد كه رو پایي

 رو قلبم ضربان  صدای, بست یخ بدنم تمام و كشيد ته جراتم و دل

 و نزدیك هي هم پا یصدا  حين  این  توی و ميشنيدم وضوح به

  گرفتم تصميم ها پله پيچ توی مرد یه ی سایه دیدن با ميشد نزدیكتر

 دستم  چوب  حركتم از  موقع همون درست اما بشم قایم
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  من و شد تر تند مرد های قدم صدا  این  با. داد صدا   و  دیوار به خورد

 كردم شروع  قوا  تمام با ندارم مقابله توان بودم مطمئن كه

 احساس آخر پاگرد دم درست كه ها پله از رفتن باال و دویيدن

 زمين خوردم و خورد بهم تعادلم منم گرفتتم پشت از یكي كردم

  سایه كه بدوام پاشم  دوباره تا برگشتم سریع ميزدم  جيغ كه حالي در

 باعث این و دیدم سرم باالی  چهارشونرو و  قد بلند مرد یه ی

  محكم دهنم و من رو شد خم اینكارم وبا بزنم جيغ دوباره شد

 گرفته  بغضم ميكني؟ غلطي چه اینجا گفت عصبي لحن با و گرفت

 پرت لگد  كردم شروع همين ی واسه ميكردم  كاری یه باید  بود

 كنار  از بودم الغر وچون گرفتم  گاز دستشو لحظه یه توی و كردن

 ظاهر به ببينم صورتشو تونستم چراغ شدن روشن با كه رفتم در ش

 كرده گره  ابروهاش كه حالي در باشه دزد نميومد تيپش و

 لحن با ميكرد نگاه بودم گرفته گاز كه دستشو كف  داشت و بود

 : گفت عصبي

 كنين؟؟؟   مي غلطي چه من ی خونه تو بپرسم ميشه ازتون -
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 از كه فرخي خانوم پسر این كه د افتا دوزاریم حرف این شنيدن با

 چواب پررویي كمال با نباختم خودمو ولي..   اومده ماموریت

 : دادم

 هستيد؟؟  كي شما اصال ميكنيد  غلطي چه من ی  خونه توی شما-

 : گفت و برداشت من سمت قدم دو عصبانيت با

 گفت تری مالیم لحن با باشه افتاده دوزاریش كه  انگار بعدم من؟-

: 

  این توی نيماد یادم شما؟ و 2 واحد مچد خانوم پسر هستم مجد من-

 ..باشيم داشته جيغو غجي جوان خانوم ساختمون

 ..كرد ادا  تمسخر  و  غيظ با قصد از  رو آخر  ی جمله

  بنازم..  اینه مجد شروین پس.. هووومم...  كردم  فكر خودم پيش

 باال به 18 حدودا  قدی.. بود ای تيكه الحقم..  خدارو خلقت

  كه هيكلم گندمي پوست و مشكي ابروی چشم  مشك پر موهای

 بد خاكستریش شلوار و طوسي چسبون تيشرت توی..  نگو دیگه

 ..ای  عضله و شونه چهار.. ميكرد نمایي خود جوری

 : گفت بلند  صدای با یهو
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 ؟ زدین زل  اینجور چي به بپرسم ميشه خانوم-

 : دادم جواب آگاه ناخود

 شما به-

  ابروهای و متعجب ی قيافه دیدن  با و  اومدم خودم  به بالفاصله ولي

 : گفت خاص لحن با كه یرداشتم ازش چشم رفتش باال

 من؟  چيه به-

 : گفتم  كالفه

 چي؟ شما چي به-

 : گفت و رفت توهم  ابروهاش اینبار

  و هستيد كي شما پرسيدم ازتون شبي نصفه انداختين دست منو-

 .. ميكنيد كار چي اینجا

  با داشت انگار مستبد و راضي  خود از  بود بد خيلي كالمش لحن

 خونسردی  كمال رد همين ی ميزدواسه حرف  خونش ی خدمه

 : دادم جواب

 واحد ساكن جيغو   جيغ ی بچه دختر این برسونم  عرضتون به باید-

 شب كردین هوس اگه بعد  به این  از خواهشا شماست روبروی
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  نشيني آپارتمان فرهنگ و نندازین  راه صدا و سر اینقدر كنيد گردی

 !!!باشيد داشته

 : زد داد تقریبا عصبانيت با

 شده؟؟ وختهرف اونجا مگه چي؟؟؟-

  باشه توش تحقير ميكردم سعي كه لحني با و آرامش كمال در منم-

 : گفتم

 !!بپرسيد و بگيرید تماس  والده با  تونيد مي بله- -

 رفته رفته و كرد من به نگاه یه  باال ميداد ابروشو   تا یه كه حالي در

 چند  برای من های شونه سر و سينه روی و برد  پایين رو نگاهش

  و زد زل چشام به مرموزی لبخند با بعدم داشت نگه ثابت ثانيه

 : گفت

 ای خونه توی بهتره شمام ضمن در...   تبریك جدید ی خونه بابت -

 تری  مناسب لباس با مجرده  مرد یه روبروش واحد كه

 ..بگردید

  اینكه بدون و گرفت گر صورتم كردم احساس حرفش این با

 و  بلند ی خنده صدای پشتم ولي  شدم سرازیر ها پله از كنم نگاهش
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 به حواسم اینكه  بدون كه خودم  دست از  اونقدر  و شنيدم مردونشو

 ميكردم  بدو یكي غریبه مرد یه با و بودم وایساده باشه ظاهرم

 خالي خونه در  سر رو عصبانيتم تمام ناخودآگاه كه بودم عصبي

 گرفته  بغضم.. دادم تكيه در پشت بعد.. بستم اونو محكم..كردم

  ی خانواده توی كه درست.. شد اشك پر چشمام آگاه ودناخ.. بود

 ها غریبه ی جلو كوچيكمون و  بزرگ تقریبا ولي بودم حجابي بي

  خودش پيش مجد اینكه تصور از..  ميكردم رعایت چيزارو این

 بودم   افكار این توی .. شد سيخ تنم موهای ميكنه فكر چي بهم راجع

 : گفت  كه شنيدم صداشو در پشت از كه

  جوجه به من نرو در و نترس بعدم گذاشتي جا نينجاسالحتو منوخا -

 در  و داد سر بلند ی قهقه یه و ندارم كاری خونگيا

 ..بست آپارتمانشو

  ریخت هام گونه روی مهابا بي اشكام..تركيد بغضم چرا  نميدونم

 ..كردی اینجوری منو كه محمد كنه لعنتت خدا :  گفتم دلم توی

 ..مدش ضعيف خيلي..  شدم ضعيف
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  به مدت تمام شدم دنده اون  به  دنده این  از فقط صبح  تا اونشب

 احساس ولي چرا  نميدونم.. كردم مي فكر بود افتاده كه اتفاقي

  مياره در پا از همرو كه غرورا  ازون چشماش تو بدی غرور ميكردم

 برام  بابا بودم  خوشحال..همسایمه فقط ازینكه  بودم خوشحال

  و غرور  اون با گرنه و نيستم  مستاجرشون و..  خرید خونه

  خودم با بازم اونشب طریقي هر به حاال ميداد آزارم خودخواهي

 عهد 

 ..نشم روبرو باهاش همسایم یه حد در حتي كه بستم

  آخرم و بزنم چرت كالسامو كل تقریبا فرداش شد  باعث خياال فكر

 تذكر  داشت جدیيم و گير سخت استاد كه 3 تا 1 كالس سر

 ساعت طرفای عصر..  ميدونستم  مجد چشم از اینارو متما  و.. بشنوم

 زنگ صدای انداختم كليد  اینكه محض به و  رسيدم كه بود 4

 برم خواستم عجله با  باشه خونه  از نكنه اینكه شوق از شد بلند تلفن

 و كرد  گير در ی دستگيره به مانتوم جيب كه تلفن سمت

 : گفتم سف ن نفس با رسيدم  بود كه بدبختي هر به زمين خوردم

 .له..ب-
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 خنده صداش  تو كه حالي در پيچيد  خط پشت ای  مردونه صدای

 : گفت ميزد آشنا ام  حدودی تا و بود

 سالم-

 شما؟ ..  سالم-

  بيخود خود از شمارو تلفنم زنگ اینقدر نميدونستم هستم مجد -

 ..خانوم كنيد احتياط ..  ميكنه

 منو  كشيك چشمي تو  از...  مرتيكه نميومد در خونم ميزدی كارد

 لحني با...  بخنده بهم شم هول  كه  زده زنگ رسيدم تا و ميكشيده

 : گفتم باشه خونسرد و آروم  ميكردم سعي كه

 ..امرتون -

 : گفت كرد ای خنده

 چيه؟ دزدگيز جدید رمز بگم خواستم بگذریم..  اخالق بد چه-

 .. قطعش برای امروز

 : گفتم و پریدم حرفش وسط

66467- 

 : گفت جدی جوابم در
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 بگيد  لطفا دوباره خبره چه  خانم وایسا اوه-

 : گفتم  شمرده

7..6....4...6..6- 

 ..مرسي آهان-

 : گفتم سردی لحن با

 .كنم مي خواهش -

  ازتون كه بود این تماسم اصلي دليل ؟ ناراحتين دیشي بابت چيه -

 روز ..   ندارید كاری اگه... ترسوندمتون اگه  كنم خواهي عذر

  بخير

 با داشتم كه بدی حس..  نميشد باورم..  كردم خداحافظي آرومي به

 فكر خودم پيش.. شد بهتر حدودی تا كرد كه  خواهي معذرت

 نهيب بهم درون  ز ا  یكي بازم ولي...نيست بدی آدم اونقدرام كردم

 ..كنم دوری خيلي خيلي ازش  باید زد

  بابا مجد تماس از  بعد ساعت یك تقریبا - تماس همراهم با بار 3

 2 گویا گفت داد رو سخاوت آقای ی شماره و گرفت استم
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 من و بگه كنه معرفي بود قرار كه شركتي به راجع تا بوده گرفته

 ..بودم  نداده جواب

  تا خواست بابا silent بابا با كه بالفاصله همين ی  واسه نداشتم بر

 رو  از  كالس از  بعد از رو گوشيم افتاد یادم بگيرم تماس باهاش

  رو گوشي زنگ اولين با و گرفتم رو سخاوت ی هارشم كردم قطع

 و  خونه بابت دوباره  تشكر و احوالپرسي و سالم  از  بعد.. برداشت

 بهم  تا زده زنگ  گفت..   ندادم جواب همراهمو اینكه  خواهي عذر

 یادداشت   از بعد آتيه شركت برم مصاحبه برای فردا  بده خبر

  مدارك بهتره و باشم   اونجا باید 8  ساعت راس كه گفت بهم آدرس

 كه كرد اضافه آخرم در!!ببرم براشون كارهامو  نمونه از چندتا و

  توانایي به بستگي باقيش دیگه و اونجا سپرده برام ميشده كه اونجا تا

 از  بعد! بدم نشون رو خودم چجوری اینكه  و داره خودم

 تقریبا كردم آدرس كاغذ به نگاه یه.  حافطي خدا  و دوباره تشكر

 شركتا از دسته اون جز بود آشنا برام آتيم اسم بود شهر مركز

 خودی بود تونسته سال چند همين توی ولي گرفته  شكل سال 

 4 اینكه وجود  با كه بود  - قرارداد از خيلي پای اسمشو  و بده نشون
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 .بياره بزرگ های

  صبحانه خوردن از بعد  و پاشدم خواب  از 6 ساعت بعد روز صبح

 مانتوی یه  پوشيدم رو بودم كرده دهآما دیشب از كه رو لباسم

  شال یه و داشت  زرشكي پهن نوار آستيناش  ی لبه كه مشكي

  یه  بعدم..  ورني مشكي كفش  و كيف و مشكي  شلوار با  زرشكي

 دستي 

  بدك كل در..  كردم آرایشي یه ها مدت از بعد بردم صورتم به

 كندم آینه از دل ربع یه بعد باالخره و نشدم

 و مدارك برداشتن از  بعد و آژانس زدم زنگ كه بود 7:1 ساعت

 منتظر  ای دقيقه 1..  در دم رفتم راحت خيال با  كارها نمونه

 مجدد  همين ی واسه ميشه دیرم  داره كردم احساس كم كم..  بودم

 متاسفانه گفت مسئولش كه  گرفتم موبایلم با  رو  آژانس شماره

 جواب مگرفتي  تماس  ن باهاتو  هرچيم و نداشتيم دار طرح ماشين

 ال  برم تا افتادم  راه و كردم قطع رو گوشي عصبانيت با..  ندادین

  دقيقه 7:40 ميمردم استرس از داشتم بگيرم بست در خيابون سر اقل

 حين  همين در بودم دربست منتظر خيابون سر تازه من بود
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  ترمز رو زد من از تر جلو یكم و شد رد  جلوم از مشكي پاجروی یه

 ولي ترسيدم اول وایساد جلوم ستدر اومد  عقب دنده و

  تيپيم چه..  شناختم رو مجد ماشين ی شيشه اومدن پایين با بالفاصله

 موهای,  بود چشمش به  شيك آفتابي عينك یه..  بود زده

  یه تيغ سه صورت اومده حوم از  تازه ميداد نشون كه براق و مرتب

 خيلي  كه  بود پوشيده م سفيد بلوز با ای سرمه اسپرت كت

 : گفت و برداشت چشمش از عينكشو.. ميومد بهش

 .. برسونمت ميری جایي اگه.. سالم-

  از اینكه با!!! شد  خودموني زود چه..  صميمي چه گفنم  خودم پيش

 و جدی لحن  یه با ولي دیره كه بگاز بگم و باال بپرم  بود خدام

 : گفتم بياد دستش كار حساب ینكه ی واسه رسمي

 ..ميدم ترجيح رو تاكسي!!! لطفتون از مرسي-

  عينكشو دوباره  كه حالي در و زد مرموزی لبخند  یه كردم احساس

 هرجور:   گفتن با انداخت  باال هاشو شونه  ميزد چشمش به

 فحش خودم به  داشتم تقریبا نيومد تاكسي مجد رفتن از بعد دقيقه 3

 2 تا.. رفت و داد گاز راحتين - نرفتم باهاش چرا  كه ميدادم
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 وقتي دادم تكون  دست واسش و  دیدم دور از يتاكس  یه یهو كه

 ولي كشيد سوت مخم تومان 10:  گفت.. گفتم كه مسيرو وایساد

  فقط باش زود  آقا گفتم بهش باال پریدم و شدم زدن چونه خيال بي

 ساعت بختي بد هزار با باالخره..  بود بدی ترافيك خوب ولي

  وارد..  نروبي  پریدم سریع دادم  و پول و شركت در  دم رسيدم 8:4

 نشسته  اطالعات ميز پشت كه آقایي از شدم كه ساختمون

  و انداخت بهم نگاه یه كه است طبقه كدوم آتيه شركت پرسيدم بود

 كه  كور یعني..  كرد اشاره پشتش ی تابلو به خونسردی با

  به.. 4 طبقه دیدم و تابلو به انداختم چشم... كن نگاه خودت  نيستي

 تازه  آسانسور اینكه و شلوغي دیدن با كه رفتم آسانسور طرف

  وقتي ها پله سمت رفتم بدو و  شدم خيالش بي بود 21 ی طبقه

 وایسادم  ثانيه چند یه نميومد باال نفسم شركت  در پشت رسيدم

  بسم خاص سهامي آتيه شركت تابلوی دیدن با..  جاش  سر بيا نفسم

 ..دادم فشار رو  زنگ و گفتم.. ا 

  از  لحظه  یه....تو رفتم و كشيدم عميقي نفس.. شد باز در بالفاصله

 یكي  یاد داشت دیزایني عجب شدم  شوكه ميدیدم كه چيزی اون
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  دیده برتر معماری ی مجله توی كه افتادم امریكایي های شركت از

 اطراف محو اونقدر  بود شده طراحي اون سبك به تقریبا بودم

  شتدا  كه اومدم خودم به وقتي و نشنيدم رو منشي صدای كه بودم

 : ميگفت

 ؟؟ كجاست حواستون ؟؟ خانوم -

 ؟ فرمودید چيزی..  بله! ؟!ها؟ -

 : گفت و كرد نازك چشمي پشت

 ... امرتون كردم عرض -

  ی مصاحبه  برای هستم مشفق..  نشدم متوجه ميخوام معذرت -

 .. اومدم شغلي

 : گفت  حوصلگي بي با

 شناسي وقت روی  ریيس آقای!! خانوم ميبودید اینجا باید 8 ساعت

 و  برداشت رو تلفن و بشينم كرد اشاره بعد و حساسند  خيلي

 حدسم كه بزنه زنگ ریيسش  به باید زم حدس گرفت ای شماره

 : گفت  چون بود درست
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!!  چشم بله......  بله.......  آوردن تشریف مشفق خانوم رئيس جناب -

 : گفت و من به كرد رو گذاشت كه رو گوشي

 و پایين انداخت سرشو و. باشيد منتظر الفع دارن كار االن فرمودن -

 كردم وشروع كردم استفاده فرصت از منم شد كارش مشغول

  از  بود مدرن كامال اونجا فضای طراحي..زدن  دید رو اطراف

 استفاده  بود اقتدار ی نشانه باستان  یونان در كه فلز و چوب تركيب

  بود شده خراطي روشون كه تيره های چوب همه ها در بود شده

 فرفوژه با دیوارها  توی و ای قهوه و كرم رنگ تركيب دیوارها

 شركت برتر كارهای نمونه ها قاب داخل و بودن  ساخته هایي قاب

 خودشون  به رو متعددی جوایز اكثرشون كه ميخورد چشم به

  منشي ميز راست سمت ميشدی وارد كه  در واز بودن داده اختصاص

 دایره نيم سالن یه وروبر و ميخورد چشم به صندلي تا چند و

  شده نوشته كنارشون تابلوهای روی كه ميشد شامل رو در تا سه كه

 در چپ سمت.. اداری امور  و مالي امور و بایگاني اتاقهای بود

  مانند كریدور  یه وارد ميخورد پله دوتا منشي ميز روبروی درست

 سمت كنفرانس اتاق و سمتش یك توی معاون اتاق كه ميشد



 

41 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  كه بود كوتاه راهروی یه اتاق دو این بين و شتا د قرار دیگرش

 های در سایر با خراطيش نقش كه ميشد در یه به منتهي تهش

  بود شده نوشته باالش بود تر  نواز چشم البته و متفاوت شركت

 یه كه پایين سمت به ميخورد پله دوتا منشيم ميز كنار.. ریاست

  به زد حدس شديم ولي..   نداشت قرار من تيررس توی بود و راهرو

 از  بعد.. ميره شركت دیگه های قسمت ها اتاق سایر سمت

 انداختم نگاهي ساعت به كردم بررسي رو اطراف خوب اینكه

 : گفتم و  منشي به كردم رو بود 9:30 تقریبا

 ؟ نگرفتند تماس رئيس  جناب ببخشيد -

 : داد  جواب غيظ با

 !!باشيد منتظر باید اومدید دیر خودتون مشكل.... دارن جلسه نخير-

 !!!!جات  سر بشين موقوف  زیاد حرف یعني

 بشم همكارش اگه كنم فكر كيه دیگه این  اه اه گفتم  خودم پيش

 بود  نازی دختر  نخش تو رفتم فكر این با بيام كنار  باهاش نتونم

  پوست و بود  شده رنگ البته كه بلوند موهای آبي درشته چشمای

 بدون  بنظرم ولي..  شتدا  آرایشم خروارها خوب ولي..برف عين
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  بزرگم مامان حرف یاد!! نداشت  اصال  اخالق ولي  بود ناز آرایششم

 با گرفت خندم افكارم   از.. دیگست چيز سيرت نه  نه.. افتادم

 گاه ميشدم كالفه داشتم دیگه گذاشت دیگم  دقيقه 4 فكرا  این

 اون سمت  ميرفت یا معاون  اتاق رفت مي ميومد یكي گداریم

 بود آرومي شركت كل در ولي..  نداشتم دید بهش كه راهرویي

 بعد  منشي و اومد تلفن زنگ صدای كه بود 10:20 حدودای ساعت

 و من به كرد رو  و گذاشت رو گوشي چشمي با داد جواب اینكه از

 : گفت

 . لطفا سمت این از منتظرن ریيس آقای-

  پشتش منم و افتاد راه من حرف به  توجه بي دیگه در  اون بلدم گفتم

 شونشم سر تا كنم فكر من  داشت هيكليم  و قد عجب حقلا 

  از  بعد و زد  در اتاق دم رسيدیم  كه بودم افكار این توی... نبودم

 تا   تو برو یعني...  كرد اشاره من به رو بفرمایيد ی كلمه شنيدن

 . رفت و بست سرم پشت درو  بعدم نكردم لهت

  نشسته نم به پشت صندلي روی ریيس انداختم  اطراف  به نگاه یه

 از  بود گرفته خندم برنگشت كه برگرده بلكه كردم اهمي بود
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 و نبود اتاقش تو هيچكس  و داره جلسه ميگفت منشي اینكه

  دیگم ی ثانيه چند یه..شه خارج اتاقش از بودم ندیده هيچكسم

 منتظر 

 كردم الكي ی  سرفه همين ی واسه نميگرده بر نخير دیدم و موندم

 : گفت یهو كه

 سالم اول مياد ریاست دفتر به یكي وقتي ميدونم من كه اونجا تا -

 بهش باشه  منتظر و بندازه راه  اوهون و اهن اینكه نه ميكنه

 ..كنن سالم

  صندلي چرخيدن با كه آشناست زیادی صدا  این ميكردم فكر داشتم

 دليل بهم  مشكي ای تيله چشم دوتا شدن خيره و من به رو

  باورم بودم  شده شوكه یيرا جو  یه...  شد واضح صدا  بودن آشنا

 نه  دیدم..  گرفتم پام از نيشگون یه..  نشسته روبروم مجد نميشد

  عين بود شده جورایي یه.. خودشه خود..  نيست كابوس  اینكه مثل

 لبش رو محوی لبخند یه كه حالي در!!! بود جا  همه!!!  خان زبل

 : گفت بود

 ؟ مشفق خانوم زده خشكتون چرا -
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  لبخنده یه با باز كه..  نشستم ميزش كنار دلينص روی حالي بي با

 : گفت موزماری

 .. بشينيد باشه داده اجازه ریيس آقای نميكنم فكر-

 : گفتم عصبي یهو

! كردم تاكيد من روی ؟ نه اینجا ميام امروز من  ميدونستيد شما-

 گازشو  و راحتيا هرجور گفتين مرموزی لبخند  یه با صبح دیدم

 معطل اتاقتون در پشت منو نيم و ساعت كی بعدم رفتين گرفتينو

 اشاره  خاليش اتاق به و ای جلسه چه اونم جلسه واسه كردید

 ...كردم

 : گفت و خنده زیر زد بلند

 مشكيه اینقدر چشم  حاال تا... دیدنيه چشمات ميشي عصباني وقتي-

 !؟؟ دونستي مي بودم ندیده

 نكنم رشبا وری در اینكه ی واسه نميومد در خونم ميزدی كارد

 .. بيرون دادم محكم رو نفسم

 : گفت  نميگم چيزی دید كه موقعي
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  تایم آن باید بشي شركت این كارمند اینكه برای ولي ببخشيد -

 در موفقيت برای  اول شرط  بودن قول خوش بگيری یاد رو بودن

 داری ميل چي ببينم  بگو حاالم ميشه اطمينان جلب  باعث چون كاره

 ؟ قهوه یا چای

 : گفتم و  دادم ونتك سرمو

 ندارم  ميل چيزی  مرسي-

 و گرفت  ای شماره  برداشت رو تلفن من حرف به توجه بدون

 : گفت

 اتاقم بيار كيك با نسكافه دوتا رحيم مش-

 : گفت و كرد من به رو  گذاشت رو گوشي كه بعدم

  داره معدم نخوردم چيزی  نشستم اتاق این توی ونيم ساعت یك -

 .. باشي  نداشته من از كمي تسد توام كنم  فكر ميره ضعف

 پایين بود افتاده نگي بگي همچين منم فشار نميگفت بيراهم

 !!!بودم خورده كه حرصيم با بخصوص

 : گفت جدی خيلي دید رو سكوتم كه موفعي
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 ازت خيلي سخاوت ؟ ببينم كارهاتو نمونه مدارك ميشه خوب -

 دختر سهوا  بود  گرمي بازار حور یه ميدونم البته!! ميكرد تعریف

  اونجا درسمو منم!! شدی قبول...  دانشگاه فوق  ميگفت رفيقش

 !!خوندم

 اونم و ميزش رو گذاشتم كارامو  ی پوشه كنم نگاش اینكه بدون

 .. زدن ورق به كرد شروع سكوت توی

  و ميكرد مكثي پالنام  از بعضي سر كردم مي نگاش چشمي زیر

 پيرمردی  و دخور  در به ای تقه  حين همين توی ميداد تكون سری

  با شد وارد كيك و نسكافه سيني با باشه رحيم مش ميزدم حدس كه

 : گفت و زد لبخندی  من دیدن

 دخترم  سالم-

 لبخندی مهربونش لبخند جواب در منم گذاشت جلوم رو نسكافه و

 : گفتم زدم

 ..ممنون..كشيدید زحمت جان پدر سالم-

 : گفت اونم

 ..رفت بيرون اجازه گرفتن با  و...بابا  جونت نوش -
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  نگام داره محوی لبخند یه با دیدم مجد سمت كردم رومو وقتي

 : گفت و ها نقشه روی پایين انداخت سرشو دید منو نگاه تا ميكنه

  بيشتری توقع اینجا من ولي نيست بد  دانشجو یه حد در كارهاتون -

 شركت كه رسمي و اسم  به توجه با بخصوص  دارم شما از

 خوشنامي اصال آدم توش كه شخصيم يزندگ خالف بر من..داره

 مشهورم  و موفق العاده  فوق شغليم زندگي توی ولي نيستم

 نميدونم - چند همين توی ولي شده ثبت كه نيست  بيشتر سال 

 4 و نوظهوریه شركت اینكه به نسبت من شركت نه یا ميدونيد

 و كنه پا و دست خودش برای خوبي  های مشتری تونسته كم سال

 توی  تونسته اینا  بر عالوه.. بگيره دست در رو رگيزب های پروژه

  خودم از نميخوام.. بشه متعددیم جوایز ی برنده رقابت ی عرصه

 من  مدیریتي ی شيوه و ریزی برنامه جورایي یه ولي كنم تعریف

 قابل  غير شركتم های بچه تالش البته شده پيشرفت همه این باعث

 به ها تالش نیا   شده باعث من عملكرد ی شيوه ولي اغماض

 .....برسه ثمر
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  خودم از  نميخوام گفتم خودم پيش زدم پوزخندی حرفاش این با

 ناكرده خدایي اگه مجد جناب اومدی خوب رو كنم تعریف

 !!!!ميكردی چيكار كني تعریف ميخواستي

  كجاست حواستون مشفق خانوم:  گفت عصبي صدایي تن  با یهو

 ؟؟؟

 : گفتم  خونسردی كمال در

  كيد تعریف خودتون از نميخواستيد شما ميكردم فكر این به داشتم-

 !!پس ميگفتيد چيا ميخواستيد اگه

  زیر زد بلند ميشه  عصبي و گرفته حالش االن كه  تصورم خالف بر

 از  چهرشو و  بود  غرور از پر مردونه  و قوی اش خنده...  خنده

 نميشد جوره هيچ رو جذابيتش اینكه  از.. ميكرد تر  جذاب بود اونچه

 ..ميومد بدم خودم از و ميگرفت لجم  كرد انكار

 زد زل مستقيم و بهم كرد رو برداشت خندیدن از دست اینكه  از بعد

 : گفت چشامو به

 كارمندای زبون كردن كوتاه عاشق من و درازه  زبونت مياد خوشم-

 !!!درازم زبون
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 : گفتم و توهم  رفت اخمام

 ؟ بشم شما كارمند كه كنم قبول من ميدونيد كجا از حاال-

 : گفت و زد لبخندی

 درست  و كار توی چقدر بخونم ميتونم چشمات توی  كه اونجا از -

 ..تو امثال برای خوبيه  پرتاب سكوی اینجام و طلبي جاه

  سرمو و آوردم كم بعدم..  شدم خيره  چشماش توی ای ثانيه چند یه

 : گفت و نگرفت حرشفو ی ادامه دیگه اونم..  پاین انداختم

 . كرد یخ بخور ونسكافت-

 كمال در و  گرفت سمتم كارامو ی پوشه نسكافه خوردن از بعد

 : گفت ادب

 8 اینجا قانوني كاری ساعت كار سر بيای فردا  از ميشم  خوشحال -

 محسوب كاری اضافه این  از بشتر و ظهره از بعد  تا صبح

  تازه كه تو مورد در این كه 12 ساعت تا ها شنبه پنج فقط ميشه

 ضمن در...  ميموني  تا هام  شنبه پنج یعني نميكنه صدق كاری

  ما با همكاریتو  بودم راضي اگه و  هستي آزمایشي  بصورت ماه یك

 از  3 تا دانشگاهي دوشنبه و شنبه گفته سخاوت.. ميدی ادامه
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  كارهای و..  بموني 7 تا و بيای باید راه ربع یه اینجا   تا دانشگات

 ! بدی انجام رو افتادت عقب

 : گفتم جدی حن با مكرد نگاش

 !! اینجام 8 راس فردا  از-

 : گفت و  داد تكون سری

 بفهمه نباید هيچكس ميكنم تاكيد!!! هيچكس ضمن در!  خوبه -

 خودت ی واسه اول ی درجه در بفهمن چون!!!  ایم  همسایه تو منو

 !!!بشي سوخته دهن و نخورده آش ندارم دوست! ميشه بد

 قبول ولي نياوردم در سر  چيزی حسابي و درست حرفش از اینكه با

 ... بيرون زدم شركت  از خداحافظي از بعد و كردم

 : پنجم  فصل

  خواب از.  ساعت بمونم خواب  اینكه  ترس از كاریم صبح اولين

 بقول  تا كردم درست خودم برای مفصل ی صبحانه یه  و پاشدم

  بد چيزی یه ..  شدم خوردن مشغول و.. شه مشعوف مغزم كتي

 مجد شركت از  اینكه  از  بعد دیروز بود كرده رگيدر فكرمو جوری

 بر
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  كارم كه كه بدم خبر بهشون تا زدم زنگ اینا مامان به اول گشتم

 بابت  ازش تا گرفت تماس  سخاوت با  اون از بعد  و شده جور

 كه گفت بهم  چيزی سخاوت اما كنم تشكر بود كرده كه لطفي

 : گفت اون كرد  فكریم  خيلي

  اینكار توی مجد آقای - - ولي كردم معرفي اآشناه از پسر دختر تا 

 4 حاال تا گيره سخت  خيلي همين بخاطر بهتریناست جز

 و داشتن كارم ی سابقه همشون  اینكه با نكرده قبول رو هيچكدوم

 چون  من حتي,  رسيده برداری بهره به  پالناشون از یكي حداقل

 ..بودم سپرده برات دیگم جا چند داشتم  رو دید این

 كاری ی سابقه هيچ بدون,  دانشجو من كرده تعجب كه تفگ بعدم

 ازین  و بوده عالي خيلي كارام حتما كه كرد اضافه و پذیرفته رو

 .ميكنه افتخار بهم بچش عين و خوشحاله كلي بابت

 خوره مثل ترسي یه كردم قطع  سخاوت با رو گوشي كه وقتي از

 با  باالخره يلو...  كرده قبول منو چرا  اینكه اونم جونم به افتاد

  بدم نشون خودی اینكه از تر مهم هيچي فعال كه اومدم  كنار خودم

 داشته  خوبي كاری ی رزومه شركت اون توی كردن كار با و
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 .نبود باشم

  از,  بود 6:1  حدود ساعت كردم جمع رو صبحانه ميز شدم بلند

 ظاهر بودم شده متوجه اونجا كاركنان  به توجه با  دیروز كه اونجا

  گيری سخت ظاهرم توی گرفتم  تصميم مهمه شركت توی آراسته

 .. بدم خرج به بيشتری وسواس و كنم

 آبي  جين  شلوار یك با خوشرنگ خيلي ای فيروزه مانتوی یه

 همرنگ  های خال با ای قهوه ابریشم روسری ی اضافه به كمرنگ

 .. پوشيدم رو  كرد تكميلش ای قهوه كفش كيف یه كه مانتوم

 های مژه زدم كمرنگ خيلي آبي ی سایه یكم  چشمم پشت

 ..دادم حالت كمي ریمل با مشكيمم

 راضي خودم از حدودی تا در دم قدی آینه جلوی  رفتم وقتي

  بيرون اومد در از  مجدم من با همزمان در سمت رفتم.. ا  بسم با!بودم

 و

 : گفت  خنده با زد سوتي

 ؟ كردین ست رو لباساتون شركت رئيس با مشفق خانوم  چيه-
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 اسپرت ای قهوه كت یه نميگه بيراهم دیدم كردم ظاهرش به اهگن یه

 كفش یه و كمرنگ آبي جين شلوار بلوز با بود پوشيده

 ..شيك  خيلي اسپرت ای قهوه

  كجا از ندادین جوابمو:  داد ادامه و فهميد كه...  گرفت خندم

 رو  تيپ همون شمام كه ميزنم ای قهوه آبي تيپ من ميدونستين

 زدین؟؟

 : گفتم  و كردم بهش یيرا گذ نگاه

 آبي نه ای فيروزه این-

  الجوردی آسماني ای فيروزه حاال..   ابيه آبي كال آقایون ما نظر از -

 ... نداریم بازیا قرتي این از ما ميشه محسوب آبي همش.. 

  اتارو  ی پرده بابا اینكه سر هميشه بابام  و نوشين مامان ميگفت راست

 مگو  بگو بهيه گل شتدا  اصرار مامان  و ميدید صورتي

  صورتي هم رو بود یاسي كه رو كتي اتاق رنگ بابا حتي!!  داشتن

 چنان بابا ميگفت و ميومد در كتي حرص همين ی واسه ميدید

 .. ميفتم باربي اتاق  یاد صورتي ميگه
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 خنده یاد منو  كه مهربوني جور  یه دید لبم  رو رو  لبخند كه موقعي

 : تگف  و خندید انداخت محسن بابا های

 ..خندیدی باالخره دیدی-

 ؟ ميای من با یكيه مسيرمون داد ادامه كه  دادم تكون سری

 خودم مرسي نه:  گفتم و كردم اخم یكم دوباره افتادم دیروز یاد

 .. ميام

 :گفت جدی و  كرد نگام مرموز

 !نكن دیر پس -

 : گفتم

 !!!ميكنم  سعي-

 : گفت باشه افتاده یادش چيزی انگار یهو

 ..باشم گفته  خواستم... نيستم  شوخ اینقدر شركت تو من راستي-

 .. نميذاشت من سر به سر اگه نميگذشت  اموراتش  اصال  انگار نخير

 : گفتم جدی لحن با

 ام  متوجه.. بله
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  با مشكيش پاجروی كه بودم كوچه اواسط بيرون رفتم در از و

 !!!شد  پدید نا كوچه پيچ سر و گذشت  كنارم از سرعت

  عاشق نگاه یه توی نميگم!!!  داشتم بهش حسي یه ولي چرا  نميدونم

 ميشدم  حول ميدیدمش وقتي  ولي مزخرفات این  از  و شدم

 خودمو خوب خيلي البته!! نداشتم محمد به هيچوقت كه رو حسي..

 اولمون  برخورد مال اینا ی همه شاید نميدونم..  ميكردم  كنترل

 حدش از دمميدا  اجازه نباید حال  بهر بود اون زدن  حرف صميمي یا

 !!!بشه خارج

 خطي تاكسي با نيستم بلد من افتاد یادم تازه كوچه  سر رسيدم وقتي

 ی واسه  راننده دست  بودم داده آدرسو  دیروزم اونجا برم

  كه راننده گرفتم  دربست دوباره و شدم دنيا مال خيال بي همين

 های كوچه پس كوچه تمام خودش بقول و بود خوبي  پيرمرد

  با اینه راه ترین  ارزون و نزدیكترین گفت بهم تميشناخ  رو تهرون

 هایي خطي اونجا  از و ميدون فالن تا برم خيابون سر اتوبوس

 تجاری ساختمون كه شركت ساختمون جلوی از درست كه هست

 طول  بيشتر دقيقم 30 حدود در و..ميكنه عبور  بود معروفيم
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 .. نميكشه

  تشكر رمرديپ  از  شركت در دم  رسيدم كه بود 7:4 طرفای ساعت

 وقتي  رفتم آسانسور  با دیروز  خالف بر اینبار شدم پياده و كردم

 منشي خانوم به  شدم وارد و زدم زنگ خدا نام با  رسيدم در جلوی

 و كرد بهم خيره نگاه یك.. دادم  سالم  بود رسيده تازه   انگار كه

  برداشت رو تلفن بالفاصله!!! ( كه تویي بازم یعني)  داد تكون سری

 همراه  به مجد ساعت ربع از بعد! كرد اعالم مجد به منو حضور

  از كرده گریه بود معلوم سرخش چشمهای و قيافه از كه دختر یه

 ميز  به  كه موقعي عصبيه  كردم احساس اومد بيرون دفترش

 : گفت و منشي به كرد رو من حضور به توجه بدون  رسيد منشي

 تا  مالي واحد ببرید كارگزیني از بعد رو كرامت خانوم شمس خانوم

 !!!نميكنند همكاری ما با امروز  از  ایشون كنن حساب تسویه

 : كرد ناله تقریبا دار بغض صدای یه با یهو دختر

 ... جان شروین -

 و نگفت چيزی دیگه دختر كه انداخت بهش نگاهي عصبي مجد

 ...شد ای  خفه هق هق به تبدیل بغضش فقط
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  یه به كه انگار سهمش فاميليش بودم فهميده دیگه حاال  كه منشي

 دست دستمالي خونسردی  با داره عادت هایي صحنه همچين

 : گفت و داد كرامت

 بيا دنبالم دیگه بسه-

 تو كه من متوجه تازه مجد شدن ناپدید نظر از راهرو پيچ تو وقتي

 با چشماش تو عصبانيت برق هنوز كه حالي  در  شد  بودم بهت

 : گفت خشني لحن

  شد  تموم  درام نمایش..  وایسين جا ينهم ميخوان مشفق خانوم -

 همكار هاشم كاری ریزه!! شيد آشنا وظایفتون با تا بياین دنبالم

 !!ميدن توضيح براتون فرهمند خانوم جدیدتون

  از  و نبود دیدم زاویه توی دیروز كه قسمتي اون سمت افتاد راه مجد

 به كه شدیم راهرو یه وارد پله تا  دو از  رفتن پایين از بعد

 كارگزیني,  نمازخانه, آشپرخانه  بود شده  نوشته ها در روی بتيتر

 راهروی  یه وارد پيچيدیم چپ  سمت به اول راهروی  از, بعد

  ماكت كارگاه و كامپيوتر كارگاه ترتيب به اونجام كه شدیم دیگه

 یه راهروی این اليه منتهي داشت  قرار مهندسين اتاق و سازی
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 تزیين بزرگ ماكت یه با شوسط كه بود مانند دایره بزرگ سالن

 بزرگي ی پروژه اولين ماكت كه  شنيدم ها بچه از   بعدها. بود  شده

 گرفتن رونق باعث جورایي یه و كرده همكاری اون در شركت كه

 به و  دشت قرار در 4  سالن دور تا دور.  شده هم شركت

  ی  محاسبه, بازبيني  بود شده نوشته كنارشون تابلوهای روی ترتيب

 .. بهداشتي سرویس و داخلي يطراح,  خطا

  رو  بودم سالن وسط ماكت و اطراف محو كه رو من ای سرفه مجدبا

 بي و عصبي لحنش هنوز كه حالي در و كرد خودش متوجه

 :گفت  بود حوصله

 اصليتون ی وظيفه واقع در خطاست  ی محاسبه قسمت تو شما كار -

 سين مهند كامپيوتری و دستي های پالن و طرحها كه اینه اینجا

  به مشكل داشتن صورت در و كنيد بررسي جهت همه از رو

 نهایي بازبيني بخش به اینصورت غير در برسونيد  اطالعشون

 .بفرستيد

  تا سه ما ورود با.. سرش پشت منم و شد  اتاق وارد تقه  یه با بعدم

 و جدی مجد.. كردند سالم و  شدن بلند جاهاشون از سریع خانوم
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  اون  از یكي  به كرد رو بالفاصله  و دا د رو جوابشون مابانه رئيس

 و  داشت بانمكي صورت و بود تر فربه و  تر كوتاه  بقيه از كه خانوما

 : گفت و  ميومد بزرگتر كمي من از نظر به

 جای به بعد به این  از و هستند مشفق خانوم ایشون فرهمند خانوم -

 در  رو الزم ها راهنمایي. ميكنند  همكاری ما با كرامت خانوم

 . لطفا بگذارید اختيارشون در كارشون  با اط ارتب

 . كرد ترك  رو اتاق اضافه حرف بدون و

  بود ودلبازی بزرگ اتاق جدیدم  كار اتاق انداختم  اطراف به نگاهي

 شده تشكيل كشي نقشه بزرگ ميز یك و كار ميز چهارتا از كه

  یك ميز هر پشت و كامپيوتری كامل سيستم یه ميزم هر روی و بود

 !!داشت قرار برد  یتا و ی تخته

 : گفت و زد بهم لبخندی فرهمند خانوم مجد رفتن  از بعد

 این مسئول هستم فرهمند فاطمه من عزیزم اومدی خوش آتيه به -

 ی  آقا دستور  خوب ولي  ميكنيم كار تيمي اینجا البته قسمت

 . باشه داشته مسئولم یه تيم هر كه اینه مجد
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 اداخت كتي نگاههای دای منو كه بود چي نگاهش توی نميدونم

 با  جوابش در  منم شد باعث این  و خالصانه محبت جور یه شاید

 : بگم لبخند

 . هستم شما تيم توی خوشحالم و مشفقم كيانا  منم وقتم خوش-

 نميخواین  ها بچه گفت و دیگه خانوم دوتا به كرد رو فرهمند

 ؟ كنيد  معرفي خودتونو 

  همين به موهایي ای وههق ابروی و چشم با بلند قد دختر یه اولي

 نشون  خودمم سال و سن هم تقریبا كه گندمي پوست و رنگ

 : گفت مليح ی خنده یه با و كرد  سالمي ميداد

 تبریك بهتون رو كارتون اول روز,  هستم محمدی آتوسا من-

 . ميگم 

 : گفتم و  دادم دست باهاش و زدم لبخندی

 .لطفت  از ممنون,   خوشبختم-

 با تر سال و سن كم و خودم هيكل هم یباتقر دختر یه بعد نفر

 خجالتي  هم كمي نظر به كه بود روشن سبز چشم روشن موهای

 : گفت و كرد سالم آهسته,  ميومد
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 . هستم   اميری سحر منم-

 : گفتم و دادم  دست اونم با

 اميری خانوم خوشوقتم باهاتون آشنایي از-

 : گفت فرهمند خانوم حرفم این با

  مادر با ميكنه فكر ندونه كي  هر چيه اميری خانوم جون كيانا -

 عادت  اتاق این توی ما...  ميكني احوال و حال داری دوستت بزرگه

 . باش راحت پس ميزنيم صدا  كوچيك اسم به رو خودمون داریم

 جاهامون سر همه وقتي و كرد راهنمایي ميزم سمت به منو بعدم

 : گفت آتوسا نشستيم

 بيكاریم ظهر طرفای تا امروز بوده خوب شانست امروز جون كيانا -

 كه بياد نقشه یه مهندسين اتاق  از قراره 1 ساعت تا و

.  بشيم آشنا بيشتر باهم یكم داریم فرصت  كنيم گروهيش بررسي

 . ميكنيم  شروع خودت از  اولم

 : گفتم و خندیدم

 ؟  آخه  بگم چي-

 : گفت فاطمه
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  بگو ااینج اومدی شد چي اینكه  خانوادت تحصيالتت خودت از -

 خنده زیر زدیم تامون 4 هر فاطمه حرف با.  نمردیم فضولي از تا

 : كردم شروع و  دادم تكون سری

  تهران اومدم كه ماهه 1 واقع در  و شيرازیم و سالمه 24,  كيانا -

 واسه  و...   دانشگاه معماری فوق مقطع توی تحصيل ی ادامه برای

 خودم یاپ روی  بقولي درآرم خودم رو زندگيم خرج اینكه ی

 اومدم   بودم مجد آقای آشنایان از  كه پدرم دوست  پيشنهاد به وایسم

 .اینجا

  كنم فكر دانشگاهي چه اونم ارشدی پس.. ا  باریك:  گفت آتوسا

 و فوق  البته گرفته دانشگاه همين از ليسانسشو مجدم خود

 !!گرفته فرانسه سوربن از ميدونم رو دكتراش

  دانشگاه از ليسانسشو آره:  گفت و  كرد تایيد رو آتوسا حرف فاطمه

 . گرفته تو

 : گفت آتوسا به كرد رو بعدم

 تو  نوبت خوب-

 : گفت و زد لبخندی آتوسا
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 یك  و دارم آزاد دانشگاه از معماری ليسانس و توام همسن منم-

 .كارم به مشغول اینجا كه ونيم سال

 : گفت فاطمه

 ریزی ی خنده یه  با بعدم ؟ كرده معرفيت كي بگي  خوای نمي-

 .. شيداش و عاشق نامزد داد ادامه

  ی ادامه در  مليحي ی خنده یه  با انداخت گل هاش  گونه آتوسا

 : گفت فاطمه حرف

  تا  شه تموم بازیش سر منتظریم االن و دایيمم پسر عقد سال 2

 - ليسانس ای دوره هم كه دایيم پسر طریق از و كنيم عروسي

 دیگه ماه سه تا ام كاوه خود البته شدم مشغول اینجا بود مجد  آقای

 همين  توی كارش سر ميگرده بر بشه تموم خدمتش كه

 !شركت

 .بشين خوشبخت.. ایشا سالمتي به:  گفتم ذوف با

 : منه نوبت حاال گفت منو به كرد رو فاطمه بعد

  از یكي با ساله  4 و معماریم ليسانس آتوسا عين و  سالمه 27 منم -

 هنوز ولي كردم اجازدو   دانشگاهمون حسابداری های بچه



 

64 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 كار اینجا ميشه سالي  دو ایم بچه خودمون كه نيست خبری مچه بچه

 توی  و شركت همين حسابدار كه شوهرم طریق از و ميكنم

 .شدم معرفي مجد آقای به ماليه بخش

 : گفتم

 . همين كنار كه خوب چقدر -

 : گفت و كرد ای خنده فاطمه

 كنه خطا پا از تسد چون نه اون ی واسه ولي خوبه من ی واسه-

 زیر بزنيم هممون  شد باعث كه..  گلوش روی كشيد انگشتشو بعد

 .. خنده

 :گفتم و سحر  به م كرد رو

 .. شماست نوبت باشه ام -

 : گفت و زد لبخندی خجالت با سحر

  دیپلمه فوق ميكنم كار اینجا كه ميشه ماهي 4 تقریبا و سالمه 2 منم -

 معرفي شركت نیا  به بزرگم پدر طریق از و معماریم

 .شدم

 : گفت آتوسا
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  كار اینجا خودشونم و روزگار گل مردای جز بزرگش پدر-

 ..ميكنن 

 : گفتم هوا  بي یهو

 ؟  ميگين رو رحيم مش نكنه-

  اینكه دیروز داستان منم رو من  حرف كردن تایيد تعجب با سه هر

 رو  بود نشسته من دل به جوری چه نگاه یه با رحيم مش

 ميخواد سحر كه كردم احساس حين همين توی و كردم تعریف

 : گفتم و بهش كردم رو نميشه روش ولي بزنه حرفي

 ؟  بگي ميخوای چيزی جون سحر-

 بزرگمه پدر رحيم مش نگي كسي به و كني لطف  ميشه جون كيانا-

 ..كه جوریه یه جوش اینجا آخه.. 

 : گفتم و  دادم تكون تایيد ی نشونه به سری

  بود بزرگم پدر  آدمي همچين یه اگه  نم كه چند هر راحت خيالت-

 .. ميزدم جار جا همه

  منم  همين ی  واسه بده  ادامه و بحث  نميخواد دیگه كردم احساس

 حرف  دری  هر از ها بچه با ظهر نزدیكای تا اونروز نشدم گير پي
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  و محمد داستان البته گفتم براشون بيشتر خودم به راجع منم زدیم

 نميدونم  گرفتم فاكتور حرفام ی همه از رو مجد با بودن همسایه

 زمان  از برهه اون و محمد شده نحوی هر به ميخواست دلم ولي چرا 

 !كنم پاك زندگيم از   كلي طور به رو

 یه و بپرسم ها بچه  از  نشد روم كه چيزی تنها ساعت چند اون توی

 دليل و  كرامت داستان ميمردم داشتم كنجكاوی از جورایي

 چون بپرسم آتوسا و سحر از نداشتم دوست طرفي  از  بود اخراجش

 سحرم  بزرگ  پدر و بود  مجد صميمي دوست آتوسا نامزد

 .اون امين, رحيم مش

 : گفت فاطمه  كه كه بود 12 ساعت طرفای

 بشه پيدا  فراست آقای ی كله و سر  كه االنه ناهار بریم بهتره ها بچه-

 .بررسي برای بياره رو نقشه و

  های قابلمه هرسه و كردن دتایي  رو فاطمه حرف آتوسا و سحر

 كه  من كردن نگاه من به و آوردن بيرون كيفاشون از رو كوچكي

 : گفتم نداشتم غذایي
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 خونه رفتم باركي یه وایميسم  دیگه نياوردم غذا  من ها بچه-

 . ميخورم

 : گفت فاطمه

 زدن  كله سرو از بعد اونم ميكني ضعف عصر تا ميشه  مگه دختر وا  -

 بدیم بهت غذامون از سهمم یه كدوم هر نا بيا جدید پالن با

 حرفا این اهل ما چون بگذاركنار معارفم تعارف ميشه كامل پرس یه

 .نيستيم

 آشپرخونه سمت افتادیم راه همگي و كردم قبول نميگه بيراه دیدم

 صرفنظر  ميمود در داشت شاخام تعجب از  تو رفتيم كه موقعي

 بای ساید یخچال  و مایكروویو تا سه اونجا بودن ومرتب تميز از

 12 بزرگ ميز ویه كتری و سماور و برقي ميزی گازرو  تا2 و ساید

 خودم پيش تا چند تا چند اونم ميشد پيدا  چي همه خالصه..  نفره

 كارمنداش به  چقدر داره موفقي شركت نيست بيخود كردم فكر

 . ميرسه

  از شدن گرم از   بعد و گذاشتن مایكروویوا تو رو  ظرفاشون ها بچه

 از  سهم یه  كدوم هر و درآوردن بشقاب ها كابينت یكي یوت
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  دری هر از خوردن موقع.  شدیم مشغول و داد بهم  رو شون غذا 

 جمع  توی اونروز خوردن غذا  تنهایي  ها مدت از بعد زدیم حرف

  و شد ذره یه خونوادم برای دلم طرفيم از چسبيد بهم خيلي غذا 

 .بزنم بهشون  سر یه حتما رسمي تعطيلي اولن توی گرفتم تصميم

  دست سينك توی ظرفارو ها بچه شد تموم ناهارمون اینكه  از بعد

 فاطمه كه انداختم نگاهي ها  ظرف به ناراحتي  با گذاشتن شویي

 : گفت گوشم زیر آروم

  اندازه به ما ميگه ميشوره ظرف كسي ببينه نداره دوست رحيم مش-

 . داریم كار خودمون  كافي ی

 . آخه ولي-

 : گفت و  پرید حرفم وسط

 دیگه رحيمه مش-

  بينيش جلوی سكوت عالمت به انگشتشو سحرو به كرد اشاره بعدم

 . گرفت

  یاد نمازخونه تابلوی دیدن با بيرون اومدیم خونه آشپز از كه موقعي

 بود   12:30 ساعت انداختم ساعت به نگاهي افتادم نمازم
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 این با ستنميدون بعيدم  و داشتم وقت پالن بررسي تا ساعتي نيم هنوز

 . بخونم خونه برم تا ميرسيدم عصری تهران ترافيك

  چه ميگن خودشون پيش گفتم نماز ميرم بگم ها بچه به  نشد روم

 : گفتم و بهشون كردم  رو  ریاكاره

 .وبيام برم دستشویي یه من برید شما-

  سمت رفتم گرفتن وضو از بعد شدم دستشویي وارد منم رفتنشون با

 متوسط  قد با جوون پسر یه من ورود با همزمان خونه نماز

  بيرون اونجا  از ميومد داشت مهتابي پوست و روشن ای قهوه موهای

 كرد سالم و زد لبخندی شدیم هم چشم تو چشم  خودآگاه نا

 : پرسيد ازم دادم جوابشو اینكه  از بعد

 ؟ هستيد جدیدمون همكار شما-

 بله-

 . نهایي بازبيني واحد مهندسای از هستم مصفا من-

 محاسبه  بخش.  هستم مشفق-

 .دعا التماس,آشنایيتون از خوشوقتم-

 . ورفت بست و در اجازتون با گفتن با و
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 خيال با بود یك به ربع یه انداختم ساعت به نگاهي نماز  از بعد

 اتاق سمت رفتم پوشيدم و كفشم و كردمو مرتب  رو  مانتوم راحت

  امروز ولي چرا  ونمنميد شدم سينه به سينه مجد با اتاق در دم كارم

 بود نشسته خون یه چشماش كرامت داستان از  بعد از صبح

 : گفت و انداخت بهم عصبي نگاه نيم

 ای دقيقه 10 دیگه خانومای و فراست آقای كجایيد؟ بپرسم ممكنه-

 ..منتظرتونن هست

 چهارتای دودوتا توی نمازخونه بگم  نميچرخيد زبونم چرا  نميدونم

 ميكرد  سعي كه حالي در تر عصباني كه نه یا  بگم كه بودم این

 : غرید  لب زیر نكنه بلند صداشو تن

 توام به راجع ترسم مي كنه بخير آخرش خدا  نظمي بي و اول روز -

 بازبيني  اتاق از مصفا  حين همين توی!! باشم كرده اشتباه

 : وگفت بهم كرد رو من و مجد به لبخند با و اومد بيرون

 . مشفق خانم باشه قبول -

  راهرو  پيچ از مصفا  تا موند منتظر مجد.. ورفت كشيد راهشو وبعدم

 : گفت و كرد  من به رو  صورتشو بالفاصله بپيچه
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 ... شدین آشنا ام همه با زود چه ؟؟ باشه قبول چي-

  ی واسه!!! بود چشماش تو حرصي یه اومد خوشم حالتش این از

 : گفتم  خونسرد  خيلي بتركونمش حرص از  اینكه

..   دارین ای شایسته كارمندای بگم تبریكم بهتون خواستم يم اتفاقا -

 قبول  كارهایي چه مقابل در ميفهمين كنيد فكر یكم ضمن در

 !!!ميگن باشه

 ميگفت زبوني بي زبوني با كه چشماش و خودش  به توجه بي بعدم

 .. اتاق تو  رفتم لبخندی یه با ميشكنم گردنتو

 : تگف دستپاچگي با فاطمه شدم وارد كه موقعي

 . شد عصباني خيلي نيستي دید اومد ندیدی رو مجد آقای-

 دیدمش  چرا -

 خوب؟-

 .همين دستشویي گفتم بودی كجا پرسيدن فقط  نگفتن چيزی-

 : گفت آتوسا كه كشيدن راحتي نفس وبقيه خودش بعد

 حتميه  توبيخت گفتيم نبودنت از كرد قاطي اون كه اونجوری اخه-

. 
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  معرفي فراست آقای به رو من تگذش بخير گفتن با فاطمه بعدم

 و  داد ها پالن روی توضيحي گویي آمد خوش از بد فراستم كرد

 . رفت

 هر و كردیم تقسيم قسمت چهار به رو ها پالن فاطمه فراست رفتن با

 پشت رفتن سحر و آتوسا داد ماها از یكي به رو قسمت

  رو الزم توضيحات  از بعد خودشم و شدن كار مشغول ميزشونو

 از  داشتم مشكلي اگه  شد قرار و گفت محاسبات روند به راجع

 . بپيرسم خودش

 : گفت  كه آتوسا صدای  با كه بودم شده  كار محو اونقدر

 ؟  بریم نميای  ساعت جون كيانا-

 : گفتم و دادم تنم به قوسي و كش  و  اومد خودم به

 ؟ كردین تموم شماها مونده دیگه یكم-

 : گفت  جوابم در فاطمه

 .ميشي تر سریع بعدا  كنده دستت یكم اولشه  عزیزم آره-

 : گفتم

 . ميرم شد تموم وقتي ميمونم منم, بحالتون خوش.  نباشيد خسته-
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 خداحافظي باش  خودت مواظب گفتن با و زدن لبخندی سه هر

 .رفتن و كردن

  هوام ميسوخت چشمام.  شد  تموم باالخره تا شدم كار مشغول منم

 دیدن  با و انداخنم نگاهي ساعت به, تقریبا  بود شده  تاریك

 چراغارو ميز كردن  مرتب از بعد  و پریدم جام از تقریبا شب 7:30

 .. بيرون  زدم اتاق از و كردم خاموش

 با كه در ی دستگيره سمت رفتم سریع نبود شركت توی كس هيچ

 ... شدم ميخكوب جام سر مجد صدای

 .. بمونيم تنها باهم شما و منو قسمته انگار كال-

 : گفتم و كردم  نگاش تتفاو بي

 . نميشد نصيبتون افتخار این وگرنه  نشدم زمان گذر متوجه من-

  اومد, بود عصبي  خندش قبل ی ها دفعه برخالف ولي..  خندید

 : گفت و در سمت

 ميای؟  من با شده تاریك  هوام یكيه مسيرمون-

 مرسي  نه-

 !!گفتم كه بود ای دفعه آخرین این باشه-
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  لحن با كه كردم تقال یكم نميشه زبادر دیدم كه برم خواستم

 : گفت ریلكسي

 ... قفله نشكن درو-

  آدما به اعتماد برای هفته یه و  ميشناختمش بود هفته  یه همش من

 دیدم  و سمتش گشتم بر كرد یخ عرق تنم تمام بود كم خيلي

...   ميكنه نگاه منو داره ای  موذیانه لبخند با و وایساده سينه یه دست

 جورایي یه  شایدم ميبرد لذت من سيدنرت  از  كه انگار

  سكته ترس از داشتم اینكه  با.. تره قوی اون بفهمونه بهم ميخواست

 خيره و در به دادم  تكيه بود پریده رنگمم حتي وشاید ميكردم

  اومد یهو گذشت منوال همين به ای ثانيه چند چشماش به شدم

 خندیدن بلند كرد  شروع من جيغ با كه زدم جيغ آگاه  ناخود سمتم

 : گفت و  بهم كرد رو بود دل ته  از و نبود عصبي خندش اینبار

  زبون تالفيه اینم..  ندارم كاری خونگيا جوجه با من  گفتم بهت -

 در كه رفتن همه ميكردم فكر من ضمن در..  بود  امروزت درازی

 . بودم كرده قفل رو
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  ور در قفل و انداخت كليد من به توجه بي...   كردم نگاش غضب با

 و  كرد باز درو خود و گرفت رو در ی دستگيره بعدم كرد باز

 : گفت و  كرد خم سر بعد

 ... بفرمایيد-

  بيرون رفتم در  از  عجله  با اونقدر گلوم تو بود انداخته چنگ بغض

 .. زدم تنه بود وایساده در كنار  كه بهش كه

 .... شنيدم خندشو صدای  راهرو توی

,   اون  از  بدم و ميخورد بهم خودم  ناتوانيه ضعف از حالم همه از اول

 .. نحو بدترین به اونم بود كرده خالي رو  امروز ی عقده

 ... ميدادم نشونش باید

  كه بودم فكر تو  اونقدر ميچرخيد ذهنم تو مختلف ی نقشه  تا هزار

 همسایه تصور  از  لحظه یه...  خونه در دم رسيدم كي نفهميدم

  كيانا زدم نهيب  خودم به بدش ولي..  شد سيخ تنم موهای بودنمون

 ...باش قوی

  انداختم نگاه پاركينگ به همه از اول شدم وارد انداختم كليد

 .. باال رفتم و كشيدم راحتي نفس ولي چرا  نميدونم نبود ماشينش
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  دررو شدم خونه وارد كه ميداد نشون رو شب دقيقه 9:30 ساعت

 ذهنم قامانت فكر بودو داغون اعصابم   اونقدر..  كردم  قفل و بستم

  خونه به اینكه ی حوصله حتي  كه بود كرده مشغول خودش به رو

 ..بود كشيده گند  به رو كاریم روز  اولين...  نداشتم بزنم زنگ هم

  رو بودم كرده  درست دیشب كه غذایي  و خوردم پنير و نون شام

 ... كار سر فردا  برای گذاشتم

 كي سترد  نفهميدم و تخت تو رفتم درگير ذهني و خسته تني با

 .برد خوابم

 : ششم فصل

  های كار و شركت كارای درگير  انقدر ماجرا  اون از  بعد  روز سه دو

 اینا مامان با كردم فرصت نه  دیدم و مجد نه  كه بودم دانشگام

  شدم خونه وارد اینكه محض به عصر یكشنبه اینكه  تا بگيرم تماس

 دهمج كردم خيال داشتم كه ذهني ی سابقه با اول زد زنگ تلفن

  نبود پاركينگ توی ماشينش,  اومدم  كه  در از افتاد  یادم بعد ولي

 رو  گوشي اینكه محض به. تلفن سمت رفتم بدو همين ی واسه

 : گوشم تو پيچيد كتي جيغ صدای برداشتم
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  خودتو كار سر رفتي دیگه وفا؟؟؟ بي كجایي هست معلوم  هيچ -

 تو  ؟؟ تنهاست خواهر این نميگي!!  زنگ یه از دریغ گرفتي

 .. رفت یادت منو دیگه صفا و عشق رفتي

  تماس خونه با بود وقت خيلي ميگفت راست  بود گرفته خندم

 : گفتم  همين ی واسه  بودم نگرفته

 ؟ كني سالم بزرگترت به نميخوای حاالم...   تسليم  باشه باشه-

 : گفت خندید  بعدم...  خيلي..  كيانا پرویي خيلي-

 ... عشاق شهر,  شيراز آفتاب گرميه به سالمي-

 : گفتم خنده با و پریدم حرفش وسط

 دلم چقدر نميدوني بخدا  كتي ؟ چطوره  حالت,  توام بسه اووووه -

 . بزنيم حرف ها ساعت هم با بشينيم اینكه, كرده هواتو

  غل  دیگ تو كه مردم ی پاچه كله به ها ساعت بشينيم خواهر آره-

 .. كنيم   نگاه ميخوره غل

 ؟  ميكنيم غيبت كجا  ما!!  كوفت-

 !!!عزیزم واقعيته بيان فقط اصال آره-
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 بابا مامان!  ها نميگذره اموراتت نكني لودگي یعني!  عاشقتم-

 ؟  چطورن

 . ميكنن نگاه چپ چپ منو  دارن و ان گنده مرو و سر همه-

 : گفت و خندید بعدم

 حرف باهات من بعد كن صحبت ابوی  و والده  خانوم با اول بيا -

 !فعال  ميزنم

 و گرفت رو گوشي ميكرد غر غر  كيانا  به داشت كه حالي در نماما

 : گفت شنيد منو صدای تا

 ؟  خوبي.  برم قشنگت چشمای قربون,  مادری سالم-

 داد بهم عجيبي آرامش یه ها مدت از بعد مامان صدای و ها حرف

 دلم  تو سرمه باالی سایشون ازینكه هزارم بار برای كه اونقدر

 : گفتم مامان جواب در و كردم شكر خدارو

  باباست و شما  از دوری فقط.. .. الحمدا  خوبم..   گلم مامان سالم-

 .ميكنه اذیتم كه

 آدم ی بچه وقتي بفهمي نشدی مادر ..  فكرتم تو  همش منم بخدا -

 . ميكنه پيدا  حالي چه ميشه جدا  ازش
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 كه كرد نصيحت كلي و زدم  حرف مامان با ای دقيقه ده تقریبا

 گرم  سرد هوا  و  مهر اواسط كه االن باشم كمرا خو  و خورد مواظب

  شد راضي سختي به  بعدم....و نخورم سرما باشم مواظب ميشه

 .. بده  بابا به گوشيرو

  شد برابر  صد آرامش اون پيچيد گوشم توی بابا صدای وقتي

 مامان  از اینكه  نه بودم بابایي گيم بچه همون از ولي چرا  نميدونم

  بودم  تر راحت باهاش فقط نه  شماب داشته دوستش بيشتر نوشين

 .. كتي عكس درست

 : گفت بابا

  صدای آدم نميده مهلت مامانت این   چطوره احوالت جان بابا سالم-

 نيست؟ پيدات  بابا كجایي..بشنوه دخترشو قشنگه

 درگيرم چقدر نميدوني بابا بخدا  ؟؟؟ شما خوبين محسنم بابا سالم -

 غذایي تا ميام كه خونم بزنم زنگ نميتونم  كه شركت از

  جوني دیگه  شده  بدم انجام  دانشگامو كارای سری یه و كنم درست

 .نمونده واسم
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 اگه منم نداری نيازی پول این به  كه تو , بابایي خودتو نكن خسته -

 احساس هروقت بود خودت خاطر واسه دادم پيشنهادشو

 ..بگو نميای بر پسش از كردی

 ریزی برنامه چجوری دهومني دستم هنوز یكم فقط خوبه بابا نه -

 ميرم  من كه شركتي رئيس ميدونستيد شما ؟ بابا راستي كنم

 ؟ خریدیم ازش خونرو این كه خانوميه پسر

 ؟  بود نگفته  تو به مگه بود گفته بهم سخاوت بابا آره-

 نميدونستم  من نه-

 ؟ مگه چطور حاال-

 ... همينجوری بابا هيچي-

  فكر خودش پيش البته نگفته مهب هيچي و ميدونسته نميشدبابا  باورم

 با ...؟؟؟ نگفته چرا  اون ولي ...  ميگه سخاوت كه بود كرده

 : ميگفت كه اومد خودم به  بابا صدای

  كارات به كامل آرامش در و نيار فشار خودت به زیاد بابا حال بهر -

 ميكنيم  افتخار بهت هميشه مامانت و من بدون اینم. برس

 .. كتي بدم گوشيو یارند كاری اگه...   داریم دوست
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 باشيد خودتون  مواظب...  محببتاتون ی همه خاطر به مرسي بابا نه-

.. 

  دری هر از ساعت یك نزدیك كتي با و كردیم  خداحافظي بعدم

 دانشگاه  اونو  دانشگاه تا گرفته شركت و فاميل از زدیم حرف

  بزنم حرفي مجد به راجع خيد  نچر زبونم چرا  نميدونم فقط خودم

 برم من  یا تهران بياد كتي یا هم پشت تعطيلي اولين دش قرار

 .كنم تعریف براش رو چي همه  دیدمش وقتي دادم ترجيح و شيراز

  بود زده زنگ شاید و نزد زنگ موبایلم ساعت چرا  نميدونم  بعد روز

 داشتم پریدم خواب از بود 7:1 طرفای بودم نشنيده من و

 بالفاصله همين ی سهوا  نميرسيدم 8  ميرفتم  جتم با ميكردم سكته

 :گفت  اونم  موندم خواب گفتم بهش و فاطمه به زدم زنگ

 .ميزنم كارت برات تونستم اگه  نداره ایرادی -

 ميكني؟  چيكار  رو شمس آخه-

 ! بيایا گوله توام فقط نيست بدی آدم,  نكن نگاه ظاهرش به-

  حاضر بدو بدو.. شد  حت را  خيالم یكم فاطمه با زدن  حرف از بعد

 فشارم  تا دادم فرو آب بزور دهنمو گذاشتم نون لقمه یه  و شدم
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 . بيرون زدم  خونه از 7:4 ساعت و نيفته

  ميشد ماشينش سوار داشت و بود پاركينگ توی مجد بدم  شانس از

 ... بيرون رفتم در از بدو كنم بهش گاهي نيم اینكه بدون منم

  رفت و شد رد كنارم از مجدم رسيدم خيابون سر اینكه محض به

 ميرفت  ها  صبح روزا  بعضي آخه شركت نره ميكردم خدا  خدا 

  جلوم از كه تاكسي اولين  شدم دنيا مال خيال بي دوباره..  شهرداری

 توی پيچيد راننده اینكه محض به....گرفتم دربست شد رد

 ترافيك از بود  شده قفل اتوبان... بگيره گریم بود نزدیك اتوبان

 تا  حداقل  نرفتم اتوبوس ونمه با چرا  كه دادم فحش كلي خودمو..

 بختي بد هر با خالصه.. ميرفت  تر سریع و بود ویژه خط  مسيری یه

 یه  ميرفتم داشتم كه هارو پله راه شركت رسيدم 9 ساعت بود

  كه زدم, پيام و زنگ با بود كرده كچلم راه توی كه فاطمه به پيام

 اتاقت   تو بدو گفت بهم آروم شمس,  تو رفتم تا و!  رسيدم من

  كرد روشو بعدم.  زده جات فرهمند كه كارتي به كرده شك مجد

 شك  اگه:  گفتم خودم پيش.  شد  كارش مشغول خيال بي و انور
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  هزار با.   اونجا ميره داره یا اتاقمه تو   یا االن زیاد احتمال به پس كرده

 سرك   یواشكي و پيچيدم رو اول راهروی استرس و ترس

 محض به محاسبه قسمت در تم س ميره داره.. بله دیدم كه كشيدم

 گذاشتم  كيفم و دستشویي سمت رفتم گوله تو رفتش اینكه

 .اتاقم سمت رفتم و كردم  خيس دستمو و زنونه  قسمت توی

 : گفتن تایي سه وسحر آتوسا و فاطمه من شدن  وارد با

 .مشفق  خانوم ایناهاشن-

 :گفتم و بهش كردم  رو  ببازم  رو خودم اینكه بدون منم

 ؟  داشتين ریما  بنده با -

 : پرسيد شك با بود عصبي كه حالي عين در

 بودید؟  كجا االن ؟ شركت آوردین تشریف كي امروز شما-

 : گفتم خونسردی با

  چطور,  دستشویي بودم رفته شرمنده االنم,  8 ساعت هميشه مثل-

 اومده؟  پيش مشكلي ؟ مگه

 و طمهاف به كرد  رو باال داد تعجب ی نشانه  به ابروهاشو كه حالي در

 : گفت تندی لحن با
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  نم نم كجان مشفق خانوم ميپرسم شما از وقتي چرا  پس-

 ؟  ميكنيد

 آرامش با بود شده راحت من بابت از خيالش دیگه كه فاطمم

 : گفت

  اعالم دستشویي بره ميخواد كسي  معموال آخه!!  نميدونستم چون -

 !! مجد جناب نميكنه عمومي

 لحن با و كرد كنترل  خودشو ولي نميومد در خونش ميزدی كارد

 : گفت عادی

 شماست با حق..  آهان-

 : گفت طعنه با و من به كرد رو بعدم

 بگم خواستم..  مشغوليد اینجا موقت  طور به چون شما راستش -

 پس  دارم عملكردتون روی زیادی  تمركز من  ماه یك این توی

 . باشه كاراتون  تك تك جمع حواستون

 طعنه با خودش ومثل نموند رود چشمش از كه زدم پوزخندی

 : گفتم
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  بنده با اگه االنم ریاسته امر در شما  درایت ی نشانه این البته صد -

 .مونده تموم نيمه كارم كه ميزم پشت  برم  ندارید كاری

  هر در شدن بسته محض به و رفت بيرون اتاق  از.. بفرمایيد گفتن با

 كه حالي در صندليامون روی شدیم ولو خنده  از نفرمون چهار

 : گفتم و فاطمه به كردم رو بخندم  صدا   بي ميكردم سعي

 !!!بود عالي كارت دختر  طال دستت-

 : گفت خنده از بود  رفته ریسه كه حالي در فاطمم

  اونجا مياد داره مجد گفت زد زنگ شمس وقتي,  نكشدت خدا  -

 تو اگه گفتم بهش  همين ی واسه كنم خيس شلوارمو بود نزدیك

..   زدی پيام لحظه همون تو كه كرده شك مجد  بهت بگه اومدی

 نميدونستم ...   نفهمه كه كني كاری بتوني داشتم شك  بازم ولي

 ... فيلمي اینقدر

  كلي از بعد كردن و كردن تایيد رو فاطمه حرفای سحرم و آتوسا

 كارمون مشغول نرفتيم لو اینكه  بابت گزاری شكر و خندیدن

 ... شدیم
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 پالن سری یه با فراست  آقای كه دوب دو حدودای ساعت اونروز

 : گفت و فاطمه به كرد رو  دادنشون توضيح  از  بعد و اومد

 . مهندسين اتاق برگردن امروز  باید اینا  فرهمند مهندس-

 : گفت متعجب فاطمه

 غير ؟ بدیم انجام  رو محاسبات وقت آخر تا باید ما یعني چي؟ -

 ..وایسيم اضافه اینكه مگه مهندس آقای ممكنه

  و بست رو  در دكتره جناب دستور نميدونم من گفتن با تاسفر

 .رفت

 : پرسيدم  سحر از  بودم نياورده در سر كه من

 ؟  كيه دكتر-

 . نگفت  آتوسا اول  روز مگه داره دكترا , دیگه ميگه مجدو-

 . نكردم دقت  نه غلطا چه اه اه-

 : گفت و بهمون كرد  رو فاطمه كه خندیدم ریز  ریز بعدم

 گرفت  دل به رو صبح ی نهكي  مجد بفرما-

 : گفتم

 چطور؟-
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 مادر ی خونه  6 باید من ميكشه طول چقدر اینا ميدوني   نميبيني؟-

 .. باشم شوهرم

 !برو  همون تو  ميدم انجام  من تورم مال كه نيست  ای مسئله -

 : گفت و كرد ذوق

 .. نميشه  زحمتت فاطمه؟ جون-

 در ردیكن بزرگي این به لطف صبح تو مگه زحمتي چه بابا نه-

 . نيست چيزی اینكه..  حقم

  بود گرفته خندش ما حركت ازین كه آتوسا كرد  ماچم موبغل پرید

 : گفت

 بده  شانس خدا -

 فاطمه كه  بود  ساعت سركارامون رفتيم و خندیدم چهارتا هر

 و ميكنه جبران اینكه و شرمندگي هزار با آوردو باقيماندشو  كارای

 6 حوش حول ساعت تا خودم  كار رفت و من به داد حرفا این از

 آب داشتم  كن سرد آب سمت رفتم شد كه تموم , كشيد طول

 و من به كرد رو آتوسا..  شد  تموم آتوسام و سحر  كار كه ميخورم

 : گفت
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 ؟  كنيم تقسيم رو فاطمه كارای ميخوای-

 : گفتم كه كرد تایيد رو  حرفش سحرم

 برین شما داده انجام خودش بيشترشو نيست الزم نه-

 شد تموم آخرش ما كارای این پس,  ميدوني خودت جور هر شهاب-

 . مهندسين  اتاق بذار ببر همرو

 .باشيد خودتون مواظب ...  عزیزم باشه-

 ولي فاطمه كارای سر رفتم,  كردن خداحافظي ها بچه ازاینكه بعد

 ساعت باالخره نداشتم رو قبل سرعت كه بودم خسته اونقدر

 سمت رفتم و كردم دسته هارو پالن و ها برگه شد  تموم كه بود 8:1

 این با چجوری كه  بودم فكر این توی مهندسين اتاق

 : گفت مي كه اومد مجد صدای یهو كه كنم باز رو در پر دستای

 ؟ نميخواین كمك مهندس خانوم-

 و  پالنا ی همه یهو كه كنم باز رو در كردم سعي حرفش به توجه بي

 .. ریخت دستم از ها كاغذ
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  یعني انداخت باال شونه تفاوت بي و...   كردم اشگن عصباني

  كاغذها رو  از بعدم كنم كمكت بگذاری ميخواستي!!!  كور چشمت

 پرید

  بيراه و بد بهش دلم تو و كردم دنبالش نگاهم با اونقدر رفت و

 .. شد گم راهرو پيچ تو تا گفتن

  و  اتاق وسط ميز رو گذاشتم و كردم جمع خورد  خورد كاغذهارو

 از  رو كيفم افتاد یادم كه در سمت برم خواستم. رونيب اومدم

 اما دستشویي سمت  رفتم..  گذاشتم جا بانوان دستشویي توی صبح

 بود  تو اون زندگيم ی همه بودم  شده كالفه..  نبود  گشتم هرچي

  كيف مهمتر همه از و دانشجویي كارت و ملي كارت و موبایل از

 رفتن ها بچه یدشا گفتم خودم  پيش.. بانكام كارت و پولم

 زیر   رو اتاق تمام داشتم..  اتاق توی آوردنش و دیدنش,  دستشویي

 برگشتم ,  كردم احساس رو نگاهي سنگيني  كه ميكردم رو و

  گفتم دلم توی....  آشنا ی موذیانه لبخند یه  با دیدم  در  دم رو مجد و

 دید كه منو نگاه!!! دیدی؟؟ خوابي چه باز بخندی آب رو

 :گفت
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 !؟ !!! رفتين  كردم فكر-

 نخير  -

 !!!مشفق خانومه ميگردید  چيزی دنبال-

 !!!!نخير-

 .. آخه... نمياد  نظر به اینجوری-

 .... بكّنم گيسشو و گل دونه دونه ميخواست دلم

 ... كرد سكوت كه دید چي نگاهم توی نميدونم

  از كنم رو و زیر جلوش رو اتاق این از بيشتر ندیدم جایز دیگه منم

 .. بودم داده  دست از كيف كردن پيدا  ی واسه اميدمو طرفيم

 ...برم خونه  تا باید چجوری  بودم مونده فقط

  كنار بره در جلوی از نداره خيال  دیدم بيرون برم كه در سمت رفتم

 : گفتم  عصبي لحن با.. 

 .. برم ميخوام كنار برید ميكنيد لطف-

 ... كنار رفت آرومي به

 : گفت كه بودم رسيده  راهرو به

 ..... شونشونه رو گنده كيف یه هميشه خانوما والمعم-
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  ضربان یهو كيف ی كلمه باشنيدن ولي نذارم محلش خواستم اول

 دستامو و وایسادم  گردم بر اینكه   بدون...   گرفت شدت قلبم

 : داد ادامه وقاحت با اونم كردم مشت

 ميشه پيدا  بهداشتي گاها البته و آرایشي اقالم انواع كيف این توی -

... 

  احساس... فهميدم منظورشو ...   كرد بيشتری تاكيد بهداشتي روی

 رو چيزی همچين كه..  باشه پررو ميتونه چقدررر نفر یه ميكردم

 ... سرمه  پشت درست دیدم كه برگشتم..  بياره زن یه روی به

 !!!بود عصبي نگاهش

 : گفت زد داد بزنم حرف اومدم تا

 .... توهاشم از تر گنده ؟؟ آره ؟؟؟؟؟؟  خرم من ميكني  فكر واقعا-

 :داد ادامه آرومتر یكم و خورد حرفشو ی بقيه

!!!  اینجا رسيدی 8 ساعت و بيرون زدی  خونه در از من با صبح تو -

 از  ولي...  آدميزاده... اومدی دیر نيست مهم واسم!!... هه

 سه اون جلوی اگرم ميفهمي؟؟؟؟؟!!!!  متنفرم شم فرض احمق اینكه

 تو  كه بفهمن  نميخواستم نزدم حرفي تو از رت احمق دختر تا
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 ... مني ی همسایه

 : گفت پوزخند با بعدم

 !!!!نميشه بد  من ی واسه بفهمن اگرم ميگم بازم گفتم بار یه البته-

 : گفتم ميومد در چاه ته از كه یي صدا با

 .. بدید كيفمو ميشه-

  رو  بود گذاشته بود كرده پيداش دستشویي توی!    شمسه ميز رو -

 چون منم...  برداره رفتن موقع هست هركي مال كه ميزش

 !!!شناختمش دستت تو  بودم دیده صبح

 : گفت و باال داد ابروشو   یه بعدم

 !!!بگي؟؟؟؟  آفرین سنجيم  نكته و دقت به نميخوای-

 : داد ادامه كه برم برگشتم

 چي همه زود من برای بدون ولي...  كردی بازی فيلمي خوب صبح-

 !!!!ميشه رو

 ... یكي  این توی چون!!! زنانه های نقشه الخصوص علي

 : گفتم و سمتش  برگشتم و بده ادامه حرفشو نذاشتم
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 كي ميكنيد فكر...  بكشيد عربده من سر ندارید  حق شما -

 كار ...  برداشتين دووور نگفتم بهتون چيزی اوندفعه!!!! هستيد؟؟

!!!!!  نيستم  جهجو ميكنيد تصور كه اونقدرام!!!! اون تالفيه به صبحم

 یا  برنجونيد منو بخواین وبيخودی كنيد هركاری بعدم به ازین

 !!!!باشيد العملش عكس منتظر.. هرچي یا بترسونيد

  حریف همچين نميترسي!! ؟؟؟ بازیه گربه و موش پس ؟؟؟ ُاه ُاه-

 داری؟ قدری

 .. نگاش  تو انداختم نگامو

 ... كيه قدر ميشه مشخص  آخرش-

 چشمام توی چشماشو جدی خيلي وبعد درك ای مستانه ی خنده

 بوی نفساش هرم آوردجوریكه صورتم نزدیك و  سرش و انداخت

 : گفت و  ميكردم حس بوضوح و ادكلنش

 كي؟  یعني آخرش  بپرسم ميشه-

 باالخره..  كردم نگاش تمام پررویي با عوض در...  ندادم جوابي

 ..عقب كشيد رو سرش و كشيد موهاش به دستي و نياورد طاقت

 : گفتم بشنوه كه جوری لب زیر
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 ... این یعني آخرش-

  و شمس ميز سمت رفتم  و برگردوندم  رومو اضافه حرف  بدون بعدم

 سرم پشت از كه ميكردم  نگاه در به داشتم..  برداشتم كيفمو

 : گفت حرص با

 !!نيست قفل موشه خانوم نترس-

 : داد ادامه دلپسندی چندان نه لحن با بعدم

 !!!سمتم  بيان  خودشون تا ميدم  عمل آزادی موشا به معموال  من -

 : گفتم خندی زهر با و  دادم تكون سرمو

  یكي این ولي!!!!!!!  كرامت خانوم مثل دیگه كور موشای به البته -

 هست  وقتم خيلي !!! كرده قرض دیگم تا چهار  داره چشم تا دو

 !!!!!شده ای زمونه بد ميدونه كه

 به گردنش رگ عصبانيت از بود شده پا به طوفاني چشماش توی

 ميرفت  پایين باال تند تند ستبرش ی سينه و!!! ميزد نبض وضوح

 لبخندی... ميشه تر جذاب  ميشه عصباني چقدر گفتم خودم  پيش ...

 بعدم ..  ميده نشون قشنگ رو گونم چال كه ازونا  كردم نثارش

 : گفتم  آرومي به
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 ... خوش شب-

  با... بيرون زدم  در از سریع و بزنه ای دیگه حرف تا نموندم منتظر

 گویا  ولي نميدونستم چيزی كرامت خانوم داستان از  اینكه

  هر گفتنش جان شروین اشو گریه با!! خال وسط  بودم زده درست

 خنك  دلم. بفهمه رو داستان حدودی تا ميتونست تعطيليم آدم

 منم این پيش شب  چند برخالف امشب ميكردم احساس و  بود شده

 !!!ميخوابم حترا  خيال با كه

 ی واسه نداشتم غذا  به چنداني ميل,خونه رسيدم هميشه از دیرتر

 ی واسه ميشد سرد داشت كم كم هوا  شدم شام خيال بي همين

 و كردم تنم زرشكي بلند آستين  بلوز یه با طوسي  گرمكن یه همين

 ذهنم  تمام نكردمش روشن  ولي تلویزیون روبروی نشستم

 سر داشتم دوست چرا  نميدونم..  دوب پيش ساعت چند اتفاقای روی

 ازش  ميگفتم  اگه ميزدم گول خوذمو..  بگذارم مجد سر به

 طبيعت این البته.. نيست جالبي آدم ميدونستم اینكه  با...  نمياد خوشم

 نظرا ی همه كه كسایي نظر دارن دوست كه  آدماست ی همه
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  يمستثن قاعده این از منم و كنن جلب  خودشون به  رو اوناست دنبال

 بيشتر  زیادی حدود تا بقيه  از غرورم چاشني البته....  نبودم

 من سویيت اومد مجد ماشين صدای  كه بودم افكار همين توی...بود

 دید بيرون در  به وبنابراین بود حياط  سمت هاش پنجره ی همه

  همين ی واسه ميزنه  حرف یكي با  داره مجد كردم  احساس نداشت 

 صدای كردم نگاه ميچش توی از  آپارتمان در سمت رفتم

  همون و بود شده مخلوط  بلند پاشنه كفشه یه صدای با مجد كفشای

 درست  راهرو  تاریكي توی كه بلند قد دختر یه با مجد موقع

  توی دختر ی خنده.. آپارتمانش  در سمت رفت نميشد دیده قيافش

 عزیزم با دائم ميخندید كه حالي در مجدم و بود  پيچيده راهرو

 ی واسه رو در  موقعي..  ميكرد سكوت  به دعوت وان گفتن جانم و

 در  به نگاشو ثانيه چند برای كردم احساس و كرد باز دختره

 !!!بست رو  ودر تو رفت بعد و انداخت من آپارتمان

 تند قلبم نه....  شدم  ولو كاناپه روی  اومدم و باال انداختم  شونهامو

 بملق به دیدم رو محمد عروسي عكسای كه روزی مثل نه ميزد
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 حسود رو آدم عشق  بودم شنيده..  بود شده آویزون سنگيني ی وزنه

 ... نبودم مجد عاشق پس..  ميكنه

 بدی بغض یه یهو..  محمد...  محمد... كردم زمزمه  بار چند لب زیر

 برای دلم... كجا مجد و كجا اون..   گلوم توی انداخت چنگ

 كه سالي  4 كل تو بود شده تنگ مهربونش عسليه نگاههای

  حقم در بدی كوچكترین بودیم نامزد كه ماهي  3 و ميشناختمش

 نكرده

  از محمد.. داشت ای منطقي دليل  اینكارشم برای بودم مطمئن و بود

 و  بود مجد قدای هم تقریبا قدش... بود مذهبي ی خانواده یه

  جا همه ادكلنش ی وبو  بود مشكي ابرو و چشم كه مجد خالف بر

 روشن  ای قهوه موهای و ليعس  چشمای محمد ميداشت بر رو

  ازم اینكه از قبل تا... ميداد تميزی بوی فقط هميشه و داشت

 روز  ولي نميكرد نگاه چشمام تو وقت هيچ كنه خواستگاری

...   داره دوسم دل ته  از كه گفت و چشمام تو زد زل خواستگاری

 بود  خوشحال سلولم سلول نامزدیمون روز...  بماند شدم حالي چه
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  رو مرزهایي و حد خودش برای نامزدیمونم دوران يحت محمد ..

  ميشد تنگ برام دلش كه خيلي..   بود كرده تعریف

  بعدم... برادره و  خواهر تا دو عين االن محرميتمون تو منو ميگفت

 پس  ميگفت و ميخندید مهربون

 ..ميشه  تر راحت برات پذیرشمم اینجوری..  داداش بگو بهم

  افكار این با...  شد طوفاني چي همه یهو  كه شد  چي نميدونم اما

 كه  رو محمد موبایل ی شماره و برداشتم رو تلفن ناخودآگاه

  تماس اینكه محض به ولي گرفتم  رو  شده خارج شبكه از ميدونستم

 بدبختي هزار با و پریدم جام  از متر سه..  خورد بوق شد برقرار

 دستم..  بيرون  ميزد سينه از داشت قلبم...  كردم قطع رو تلفن

 تا  بگيره رو شماره كه نيست تيپا  این از محمد ميدونستم..  ميلرزید

  حاليكه در خودم و ميز رو گداشتم رو تلفن بازم ولي بوده كي ببينه

 شدم خيره و كاناپه رو نشستم بودم كرده جمع سينم تو پاهامو

  بردارم ؟ بگم چي زد زنگ االن اگه ميكردم فكر  خودم با .. تلفن به

 زنگ هوا  پریدم متر شش  دوباره و زد زنگ تلفن یهو كه ؟
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  صدایي با و زدم  رو اتصال ی دكمه بود كندني جون  هر با چهارم

 : گفتم ميشد حس توش وضوح به لرزش كه

 ؟ بله-

 نبودی؟  كه خواب سالم-

 بيرون دادم راحت خيال با رو نفسم كه حالي عينه در  مجد صدای با

 : گفتم هم تو  رفت اخمام آگاه خود نا

 !!!!فرمایش!!!   لعنت معركه  مگس خر بر-

 . داداش.. شدی الت چه اه اه-

 شهبغل كه شخصي كه ميزنه حرف تلفن پشت ی جور كردم احساس

 !!!زن نه مرده مخاطبش  فكركنه

 ؟ داشتين كاری-

  فه اضا و بود 12 نزدیك رفت ساعت سمت نگام  آگاه خود نا

 : كردم

 !!!!شبي نصفه-

  نميتونم كه  دارم عزیزی مهمون من مبگ ميخواستم!!! پوزش -

 : داد ادامه و.  اومد ای عشوه پر ی خنده صدای..   بگذارم تنهاش
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 .. مرسي..  تو با دزدگير-

 .. كرد قطع و فعال گفت بشه من جواب منتظر  اینكه  بدون بعدم

 كردم آبادش و  جد هفت خودشو نثار بود بيراه و  بد هرچي دلم تو

 چون نبود اجتماع انگل البته!!  ختناندا  پس رو انگلي همچين كه

  دم انگل":  كتي بقول ولي بود جدی و موفق آدم كارش تو واقعا

 ژاكت  یه ازكمد  و كردم ای خنده فكر این با...  بود كه "ذستي

 .... پاركينگ  سمت رفتم و  سرم رو انداختم شالمم و برداشتم

  یهو باال برم ها  پله از  كه اومدم  زدم رو دزدگير  رمز اینكه  از بعد

 آپارتمان در  شدن باز  با كه و  اومد نامفهومي هوار و داد صدای

 : زد داد بود عصباني كه حالي در مجد ..  شد  واضح

  ندیدم بابات و تو كثافتي به آدم...  بيرون گمشو من ی خونه از -

 دانشجویي   دوران از گفتم..  خال و خط خوش مار گمشو برو

 هستي بودی كه آشغالي همون دیدم ولي كردی فرق

  با كنه دعوت  آرامش به و مجد  ميكرد سعي كه حالي در دخترم

 : گفت ای زنونه   زیر صدای
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 داشتم من نبود ميكني  فكر تو كه  اونجوری كن باور جان شروین -

 ...فقط

 : گفت و پریده حرفش وسط مجد

  داشتي فقط.. آوردین گير گاگول منو بيرون كنم پرتت یا ميری -

 فلش  این پس!!!دیدی؟؟؟ مي رو خليج ی پروژه های نقشه

  ميكنه كار چي  مناقصه های طرح فایل توش!!!هان؟؟؟؟ چيه لعنتي

 پول ميليون چند به دخترتو بگو غيرتت بي ی بابا اون به برو

 !!!بخت؟؟؟ بد ميفروشي

 مالحت اون دیگه صداش تن كه حالي در عصباني اینبار دختره

 : گفت  نداشت  رو سابق

  باد به دودمانتو بابام كنم كاری  یه نذار آشغال مبفه دهنتو حرف-

 !!!بده

 !!نيستين حرفا این مال!!  بكنين ميخواین غلطي هر-

 كفشای صدای  با بودم شده شوكه كشي عربده همه  این از كه من

 ... شدم قایم ها پله  پاگرد زیر رفتم دختر بلند پاشنه
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  ببينم افشويق تونستم تازه من و برگشت در دم رسيد دختره همينكه

 جراحي  لطف به البته بود  باربي شبيه نداشت بدی صورت

 : گفت مانندش  جيغ صدای با!! گونه پروتز و بيني

  مزخرفت های نقشه اون با نكن فكر بدم.. نداری منو لياقت تو-

 !!ببری رو مناقصه ميتوني

  و زد جيغ پسه هوا دید كه دخترم و شد  سرازیر ها  پله از مجد اینبار

 !رفت در

 سنگرمو باال رفته مجد اینكه خيال به رفت ه دختر دیدم كه موقعي

 دلم ...  داشتم خوبي حس یه ولي چرا  نميدونم كردم رها

  نشسته اول پاگرد توی باال رفتم ها پله از  افكار این  با بود شده خنك

 گرفتم  وجدان  عذاب احساس.. گرفته دستاش توی سرشو و

  كه سوخت حالش به دلم لحظه هی و!!! بود شده خنك دلم اینكه از

 : گفت و خندید  دید منو تا

 ؟  ميكني كار چي اینجا تو-

 .. انگار  نه انگار اصال بشر این! نخير

 !داداش ميدادم انجام شمارو فرمایشای  خرده داشتم-
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  زد بلند یهو.  گفتم خودش تلفن پای لحن با رو  داداش مخصوصا

 : گفت و خنده زیر

 دوستامه از یكي ی اجاره گفتم  استخومي رو روبرو سوئيت آخه-

 !!اومده شهرستان از

 !!!لحاظ  اون  از..  آهان-

 : گفت و انداخت تاپام سر به نگاه یك

 !!امروز به نه اولت  روز  اون به نه حاال !!! گرفتي؟؟  رو اینجور  كي از-

  شد پروتر دید  كه رو سكوتم... بود  خراب ذاتش كال گرفت خندم

 : گفت و

 !!!ها بهتره اخالقت  همسایگي درو وت خودمونيم ولي-

 : گفتم و كردم اخم یه  جاش به نخندم كردم خودمو سعي

  یه دارین  هروزم نداری نشيني آپارتمان فرهنگ كال شمام -

 كالس 7 صبح  شم رد ميخوام شين بلند االنم ميدین نشون شوشم

 !!!دارم

 : گفت ميخندید كه حالي در

 !!!!بفرمایيد بله-
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  كه آپارتمانامون در دم..  پشت از اونم  فتادم راه ولج من و شد بلند

 : گفت جدی رسيدیم

 ؟  بعد به 3 ميای كه فردا  -

  ميبستم درو داشتم تو  اومدم و..  دادم تكون تایيد ی نشانه به سری

 : گفت آروم كه

 !!همسایه بخير شب-

 : گقتم  جدی لحن با منم

 !!!خوش شب-

 بحث جرو كل  شاهد كهاین با  بود داری تو آدم  بود جالب واسم

 خسته اونقدر منم... چرا  و شده چي كه نداد توضيحي هيچ ولي بودم

 !!شدم بيهوش نرسيده بالشت به سرم نگرفتم اشو پي كه بودم

 : هفتم فصل

  شركت بزرگ  ی مناقصه یه توی  بود قرار شركت هفته همون توی

 از  قبل روزای, بود اومده در كاركنا ی همه پدر البته,  كنه

  سمتش بره نميتونست كس هيچ كه  بود عصبي اونقدر مجد صهاقمن

 جز  به كارمندا  ی همه تن به خوشش اخالق  صابون تقریبا و
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 روزی بود خورده بودم جزوشون منم.. الحمدا كه محدودی ی عده

 یه  با كارمندا  ی همه تقریبا بگيره صورت مناقصه بود قرار كه

 جلسه از مجد تا بودن نشسته زنگ  به گوش و ميكردند كار استرسي

 ...برگرده

 : گفت و اتاق  تو پرید شمس كه بود 12:30 ساعت تقریبا

  شن جمع همه گفته..  خوند چيزی  قيافش از نميشه.. اومد مجد-

 .. كنفرانس اتاق

 : گفت فاطمه كه انداختيم بهم نگاهي چهارتا ما

 ...ایشاا  خيره-

 : گفت بود پيدا  صورتش از نگراني كه حالي در آتوسا

  مصفا با یادتونه !!! ندارم هاشو عربده ی حوصله دیگه كه من وایي -

 4.7,  ارتفاع سانت  بجای .. ماكت قسمت یه اینكه سر

 ؟؟؟ كرد چه سانته

 : گفت سحر

 ... شده  چي  ببينيم بریم-
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 بنظرم یعني  نميكرد فرقي واسم بودم ساكت من وسط این فقط

 بودند  تونسته كه  اونجا تا همه  نه یا شيم برنده نميكرد فرقي  خيلي

  از نميشد برندم شركت اگه بود مردی نا و بودند كشيده زحمت

 !!نشه داني قدر كاركنا

 برای افتاد بهش چشمم لحظه یه شدیم كنفرانس سالن وارد وقتي

 كتي اگه مطمئنم... ميدیدمش رسمي شلوار و  كت تو  بار اولين

 واقعا...  ميكرد نثارش معروفشو جوووونای اون از   یدونه بود اینجا

 یا كرد احساس نگاهمو سنگيني نميدونم بود  شده ای تيكه هم

  تو.. .  چشمام تو  انداخت  نگاشو و من سمت كرد روشو...  اتفاقي

 لبش رو كمرنگ لبخند یه كه حالي در  و...  بود برقي یه چشماش

  احساس یهو...  كرد خم كوچولو یه سالم ی نشونه  به سرشو بود

 بدم  سالمشو  جواب اینكه بدون... گرفت آتيش هام گونه كردم

 شده مجد متوجه تازه كه فاطمه...  فاطمه سمت  برگردوندم رومو

 : گفت گوشم زیر بود

 .. باشه نبرده رو مناقصه زده كه  تيپي این با حيفه-

 : گفت آروم سحر
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 كسب موفقيتي یه یعني... جلو داده سينشو این  كه اینجوری-

 !!!كرده

 : گفت و رفت ریسه سحر فرح این با آتوسا

 ...ميكني  مارپلي تحليالی...  ميشيا  چيزی یه نخوری ترشي  توام-

  دیدم كه ميخندیدم داشتم خنده زیر زدیم تامون 4 هر حرف این با

 كه فاطمه..  من به شده خيره دوباره و باال داده ابروشو یه مجد

 : گفت و دیگه دوتای اون به كرد رو  آروم شد نگاه این متوجه

 .. ميكنه بيرونمون مياد صاحابش االن هيس-

 به مجد عصبي صدای با كه  كرد بيشتر منو ی  خنده حرفش این

 : گفت كه اومدیم خودمون

 !!كنم  شروع من بدن اجازه سالن ته خانومای اگه-

 كرد شروع مجدم و دادیم قورت رو خندمون بود جور هر باالخره

.. 

 : گفت چيني مقدمه ذره یه  از بعد

  ميدونم... وقته  چند این توی تكتون تك زحمات از تشكر با -

 كم  زمان حال هر به كردیم كار شدید  استرس زیر  نوعي به هممون
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 ... شد بد من برای وسط این متاسفانه اما   زیاد  كار و بود

 : گفت  گوشم زیر فاطمه

 !!نبردیم خودم جون به-

 مرگبز مهموني یه و زحمتتانون خاطر به پاداش یك باید چون-

 .. بدم ترتيب مناقصه توی شركت  شدن برنده برای

  های حرف تازه   كه انگار یهو  كه بودن  بهت تو همه ای ثانيه چند

 فاطمه .. زدن سوت و دست به كردن شروع افتاده جا براشون مجد

 .. انداخت مي چنگ رو بخت بد من بازوی هي  خوشحالي از كه

 : گفت مجد ی اشاره  با و باال برد دستشو مهندسا از یكي

  پاداش بابت تریم خوشحال ولي پيروزی ازین خوشحاليم همه ما-

 ؟  چيه پاداش  بگيد ميشه

 : گفت و كرد مغروری ی خنده مجد

  قرار برای و ثابت حقوق ماه یك رسمين استخدام كه كسایي برای-

 ..روز 1 دادیها

 همه...  باال بردم دستمو و كرد گل شيطنتم وسط اون چرا  نميدونم

 نگاه بهم تعجبي یه  با زن كارمندای الخصوص  علي ینضرحا ی
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 .. كردن

  با بود لبش رو موذی و متعجب ی خنده یه حاليكه در مجد خود

 : گفتم كه داد اجازه  سر اشاره

..   شد مشخص رسمي كارمندای تكليف وسط این خوب -

 نه كه!!! من ميمونم...  گفتين رو پاداششون  ادامه در كه قراردادیارم

 ..چيه  من پاداش..  آزمایشيم جورایي یه و رسمي نه دادیم قرار

 : گفت كنه كنترل خندشو  ميكرد سعي حاليكه در مجد

 .. پاداشتونه خودش سهيمي شادی این توی همينكه شما-

 بهم بدی احساس..  خنده زیر زدن آقایون الخصوص علي همه

 بهش اومدم...   بود كرده ضایعم همه جلوی  بيشعور داد دست

 : گفت و كرد دستي پيش كه بدم شكني دندون بجوا 

  اعالم كاری ساعت آخر تا بهتون و ميكنم بررسي حتما  چشم ولي-

 .. ميكنم 

 .. جام  سر نشستم كنم تشكر  اینكه بدون

 نفرم 4 ما كارش سر رفت هركي و شدن متفرق جمعيت كم كم

 آتوسا و سحر اداری وقت پایان تا مدت تمام اتاقمون تو برگشتيم
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 و كردن بحث كنن چيكار باهاش اینكه و پاداش به راجع طمهاف و

 كي نفهميدم و ميز رو گذاشتم سرمو بودم بيكار كه ازونجایي منم

 ... رفتم خواب

 : گفتم خوابالو كه..  ميكنه ناز   گونمو داره یكي كردم احساس

 .. ميشم  پا االن... فاطمه نكن-

 ... شد ناز گونم  كردم احساس باز و  نيومد صدایي

  نيمه چشمام حاليكه در و برداشتم ميز روی از سرمو آروم دفعه این

 .. كردم نگاه جلو به  بود باز

 .. ميز رو نشسته اونور  از كه  دیدم رو مجد

  با داره دیدم كردم باز وقتي و ماليدم چشمامو..  خوابم كردم فكر

 موج خنده وضوح به توش  كه صدای با بعدم ميكنه نگام خنده

 : گفت ميزد

 ..خودمم  نميبيني خواب-

 : گفتم هوا  بي و.. هوا پریدم  متر نيم

 ؟ چنده ساعت مگه-

 : گفت
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 ..پنجه به ربع یه نترس-

 .. كوشن ها بچه پس-

  پاداشت به راجع اتاقم تو بيای بگم تا اومدم پيش  ساعت  نيم -

 خواستن..  بودن كرده حول دوستات خوابي دیدم..  بزنيم حرف

 كردم مرخصشون و ...  نيومد دلم یعني  ندادم اجازه كه كنن بيدارت

 ..شركتو  كل.. 

 : گفتم  كردم اخم شدم عصباني

 ؟ ..  چي یعني اینكارا ..  چي یعني-

 : گفت و كرد بلندی ی خنده

  اینكه بخاطر داری االن كه وجدانيم عذاب اون  ی مرده  من -

 احساس گرفته مچتو اداری وقت در خواب موقع ریيست

 !!!!!!ميكني 

 !!نكردم كه قتل خوابيدم كي يدمنفهم-

 ..پاميشي  ولي... فقط معصومي خوابي  وقتي-

 : گفتم ميشدم بلند جام  از كه حالي در كردم قطع حرفشو

 كردین؟ ناز منو ی گونه بودم خواب وقتي حقي چه به-
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  با و باال انداخت شونه تفاوت بي  سریع ولي شد متعجب لحظه یه

 : گفت پوزخند

 : گفت و  باال داد ابروشو یه  بعدم...  دیدی خواب ؟؟؟؟ من-

 .. ميكنم ناز رو دختر یه ی گونه صورت  یه در فقط من-

 : داد ادامه و داد سر ای قهقه خودش حرف از

 ..بچشي منو نوازشای و ناز طعم داری دوست  خيلي اینكه مثل-

  انگار...  بجوام  خرشو  خر ميخواس دلم..   بودم شده كالفه و عصبي

 : گفت و زد خندی  زهر بالفاصله چون شد متوجه اونم

 ..نفر یه بالخره.. كني كثيف نميخواد خونتو حاال-

 : گفتم و بده ادامه حرفشو نذاشتم

 .. بود  عالي..  پاداشتون بابت مرسي-

 ... بيرون زدم اتاق از و برداشتم كيفمو

  مگه..  بچزوندم اینكه  ی عقده داشت ریاست ی عقده چرا  نميدونم

 ؟؟؟؟ ای كينه اینقدر آدمم...  بودم كرده چيكارش

  تصميم ولي ميومد بارون نم نم بيرون زدم شركت ساختمون از

 نرفته قدم چند هنوز اتوبوس ایستگاه سمت برم پياده گرفتم
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 روی پياده خيال بي ... گرفت رگبار  یهو و  شد تر تند بارون كه بودم

 ينهم توی..  شم سوار تاكسي تا خيابون سمت اون رفتم  و شدم

  بعدم ..  داشت نگه جلوتر متر چند و  شد رد جلوم از ماشينش حين

 : گفت و پایين داد رو شيشه و گرفت عقب دنده

 ..ميخوری سرما..   شو  سوار بارونيه-

 ... كردم نگاش نفرت با

  یه...  بارون  بركت از شاید..  ميشه  پيدا  یكي باالخره نگفتيد اگه-

 !!!!!!!! شه پيدا  خوبشم

 : غرید لب زیر

 لجباز-

 خالي پدال روی  حرصشو تمام و باال داد شيشرو حرفي هيچ بي بعدم

 .. رفت سرعت با و كرد

 شده كيپ بارندگي خاطر به خيابونا بودم راه توی ساعتي 2 تقریبا

 تنم به خيس لباسای كه حالي در كوچه سر..  ترافيك از بود

 دم خونه سمت رفتم سالنه سالنه  و شدم پياده ماشين از بود چسبيده

 با وایساده پنجره پشت دیدم  و كردم باال سرمو  لحظه یه در
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  كليد منم..  رفت  و داد تكون تاسف ی نشانه به  سری من دیدن

 در جلوی دیدم باال رفتم كه  ها پله از..  شدم وارد و انداختم

 اومد كه انداختم بهش نگاهي... چارچوب  به داده  تكيه آپارتمانش

 : گفت و تر جلو

 !!!؟؟؟ ميكشمت خودم بخوری سرما ميدوني-

 : داد ادامه كه  كردم سكوت

  و تام....   كوچولو احمق ولي..   زدم حرف بد امروز قبول باشه-

 !!!ميشن دوست باهم بحران مواقع جریم

  و شد پررو دید خندمو تا معمول طبق گرفت خندم حرفش از

 : گفت

 !!!!شه  گرم تنت بخور  دارم دم تازه چایي من پيش بيا-

  باال برد تسيم  حالت به دستاشو  كه كردم نگاش چپ  چپ جوری

 : گفت خنده با بعدم

 همسایه؟؟؟؟ خورده موشه  زبونتو-

 !!!كرده  كور نطقمو گربهه آقا همسایه نه-

 : گفت خندید
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 .. پایين بود افتاده خونم متلك آخيش-

 :گفت بدم

 .. زدی  یخ دیگه تو برو-

 .. زیاده نفست..  ماشاا..  بدی اجازه شما اگه-

 : گفت و خندید

 ..بخير عالي عصر... ميكنم كم رو زحمت بله-

  كليد و دادم تكون سری كزدمو نازك  چشمي پشت یه معمول طبق

 !!!تو رفتم انداختم

  تند تند كردم شروع بستم رو  در تا  بخورم سرما اینكه  ترس از

 رخت  سبد توی ریختمشون و باال رفتم بعدم آوردن در لباسامو

 ...گرم آب دوش زیر رفتم بالفاصله و چركها

  خشك هامو مو داشتم بهتری احساس بيرون اومدم  كه حموم از

 اینكه  ی واسه و اطمينان محض ولي  پوشيدم گرم  لباس یه و كردم

 ليوان یه كنه اذیتم تا مجد دست  بدم گزگ و نخورم سرما وقت یه

 سرما  قرص یه با و گرفتم خودم ی واسه پرتقال آب بزرگ
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 تقریبا رفتم بود خسته  تنم كه اونقدر ام 9 طرفای...  خوردم  خوردگي

 ..شدم بيهوش نرسيده بالشت به سرم

  تو دقيقه دو اول پاشدم  خواب از كه موقعي بعد روز صبح

  تا اومدم قوسي و  كش و دادم قورت دهنمو آب نشستم  رختخوابم

 ببينم 

  دجم اینكه فكر  با خوبه خوبه حالم دیدم وقتي نه  یا خوردم سرما

 و  شدم حاضر  صبحانه خوردن  از بعد قبراق وحال سر ميشه ضایع

  با مجد و  شد باز  اونور در كه ميكردم قفل رو در داشتم..  بيرون زدم

 اومد مشكي كاپشن كن  گرم دست یه و ریخته بهم موهای

  اومدم و انداختم  بهش نگاهي.. در  چوب چهار به  داد تكيه و بيرون

 : گفت بود گرفته جور بد كه  صدایي با كه برم

 كجا؟-

  كنم كنترلش ميكردم  سعي سختي  به و بود گرفته خندم كه حالي در

 : گفتم

 .. دیگه شركت خوب-

 : گفت جدی  خيلي
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 شركت رئيس  به خونه بموني باید!!! تعطيله مركت شركت امروز-

 ... برسي

 !!!!؟؟؟ زده  لگدتون پشه ؟ شده چي-

 : كرد نگام كالفه و كرد ای سرفه

 ... بده خيلي حالم!  !!بمون-

 ؟ دكترم من مگه...  دكتر برین خوب-

 هيچ پزشكي دندون جز عمرم تو تاحاال من نزن دكترم حرف-

 !!نرفتم  دكتری

  تو بود افتاده كرمي یه طرفي از بمونم یا برم كنم چيكار بودم مونده

 فكرا  همين توی..   واسش سوخت  دلم طرفيم از برم وجودم

 : گفت و كرد نگام موشكافانه كه بودم

 چند هر برو خوب بگيری؟؟؟ حالمو و بری ميكني  فكر داری چيه؟-

 !!!شركت  ساختمون  تو  ندنت راه ميگم ميزنم زنگ كه

 : داد ادامه شيطوني لحن با بعدم-

  ولي....  بودن اینجا نفر ده زنگم یه با...  شده نصيبت بزرگي افتخار-

 ... خوب
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 ؟؟؟  ببينم كيو یدبا بشه نصيبم افتخار  نخوام من حاال-

 : گفت جنسي بد با

 !!!!منو بازم-

 كلي نيست بدم دیدم و كردم سنگين سبك یكم... بود گرفته خندم

 تو  كه امروز ميتونستم كه داشتم دانشگاه برای افتاده عقب كار

 ..بدم انجام خونم

 : گفتم همين ی واسه

 ...قبول...  باشه-

  رفت در جلوی از  و دا د تكون سری كنه خوشحالي  ابراز  اینكه بدون

 : گفتم تو نميره دیدم...  كنار

 .. بزنين زنگ داشتين كاری دیگه تو برین خوب-

 : گفت و كرد  نگام دیده احمق انگار  كه جوری

 اگه من شدی؟ مهندس چجوری كيو آی این با تو!!! موش حيفه -

 شركت  برو ميگفتم كه بمونم تنها  خونه تو مریضم  ميخواستم

 آب یه كن درست  برام سوپي یه اینجا بيا!!! ميزنم  گزن  بود بد حالم

 ميرم  من ا !!!!نيستم خوره خور لو لو نترس... دستم  بده ای ميوه
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  خونه تو ولي بكن داری كاری بشين پایين توام ميخوابم اتاقم  تو باال

 !!!باش

 .. رفت  و گذاشت  باز  رو در اضافه حرف  بدون بعدم

  ميزد حرف دیوار به بود داده تكيه  مدت تمام بده  حالش بود معلوم

 برداشتم دانشگامو كتابای و كيف و خونه تو رفتم.. سوخت دلم

 .. رفتم  روسری مانتو همون با و

  نا و شدم مطمئن در روی كليد بودن از اول شدم  كه خونه وارد

 ام   توجه بعدم مانتوم جيب تو گذاشتم و برداشتم رو كليد خودآگاه

  كه بود دایره نيم كریدور یه هخون ورودی دوختم اطراف به رو

 بهداشتي سرویس دادم احتمال كه در یك و وجاكفشي كمد توش

  در اون  از داشت قرار وشيشه چوب  از سفيد باز نيمه در یه و باشه

 چوبي های  ه نرد راستش سمت كه شدم راهرو یه  وارد تو رفتم

  تا دو قشنگ كه  بزگ سالن یه وارد پایين سمت  به پله دوتا با بود

 پيانو یه گوششم یه و.. بود داده جا خودش تو رو مبل كامل ست

 سمت به دیگش طرف و ميشد داشت قرار سفيد بزرگ ی

 سطح اختالف یه با آشپزخونه راست  سمت در از ميرفت  آشپزخونه
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 قرار نفره 12 خوری ناهار ميز یه كه ميشد فضا یه وارد قشنگ  خيلي

 كه ميشدی رگبز نسبتا حال یه وارد چپش در از  و داشت

  حال توی ميرفت باال سمت به شده خراطي چوبي های پله كنارش

 توی بود شده   زده دیوار به توش  مجد از خانوادگي عكس یه

 خانوم!!! بود بهتر االنشم از ولي نبود سالشم بيست مجد عكس

 نظر  به منتهي بودن خوب برادراشم  دوتا بود الغرتر و جوون فرخيم

 .بود پدرش شبيه بيشترم و  داشت یتر گيرا  ی   چهره مجد من

 های رنگ تركيب با خونه ی همه و بود قشنگي ی خونه كل در

 خوب اینكه از بعد  بود شده تزئين  وشيری كمرنگ خيلي آبي

  كردم باز رو یخچال در و  شدم خونه آشپز وارد زدم  دید رو اطراف

 آبشو و برداشتم پرتقال تا چند بود فراووني شكر خدارو.. 

 باال ها پله از و  سبني ی تو گذاشتم پنير و كره و نون كمیو گرفتم

 دره  یه فقط دیدم كه اتاقشه در  كدوم..  ميكرم فكر داشتم..  رفتم

 توی اتاقش در  یاد ولي چرا  نميدونم..  نيست دیگه درای شبيه كه

 اول  همين ی واسه بود متفاوت درها سایر با  كه افتادم شركت
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 تخت روی سينه  به بود درست سمحد, كشيدم سرك اتاق  اون توی

 خواب  خوابه..  ميشد شنيده  نفسش خسه بودخس كشيده دراز

  به نگاهي..  پاتختي روی گذاشتم رو سيني اینكه   از  بعد... بود

 راست  سمت كار ميز یه با بود سفيد ای سرمه اتاق..  انداختم  اطراف

  زدم حدس  باز كه در یه  و... چپ  سمت دونفره تخت  یه و اتاق

 از  عكس چندتا دیوار  روی بود ای ساده اتاق باشه بهداشتي  یسسرو

 دوران مال  بود معلوم و بودن پسر همه كه دوستاش و خودش

 . سمتش  برگشتم سرفش صدای  با..  ميخورد چشم به دانشجویيشه

 انداخته گل هاش گونه داره تب كردم احساس.. هنوز بود خواب

 بود  و درست حدسم كه پيشونيش رو گذاشتم دستمو آروم..  بود

  و كنار زدم رو لحاف  آروم..  شدم نگران,  ميسوخت تب  تو داشت

 فقط دادم تكونش چي هر ولي..  كنم بيدارش كردم سعي

  سعي مردني هيكل این با..  ميرفت خواب دوباره  و ميگفت هذیون

 هر  با آرم  در تنش از گرمكنشو وكاپشن كنم  بازش طاق كردم

  یخ یكم آشپزخونه  سمت رفتم  سریع و كردم اینكارو بود بختي بد

 های سنبه سوراخ ی همه لگن دنبال و برداشتم فریزر تو از
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 كه حال دم دستشویي كنار اتاقك یه توی آخر و گشتم خونرو

 خونست شور رخت  زدم حدس  و بود لباسشویي ماشين فقط توش

  پر خودش شویي دست توی رو لگن..  باال رفتم  بدو و كردم پيدا 

 پاهاشو ..  تخت لب  آوردم و توش انداختم یخ تيكه تا دچن و كردم

 شروع  یهو اینكار  از  بعد.. لگن توی  كردم و پایين انداختم تخت  از

 ...  نلرزه كه مبغل تو گرفتم تنشو رفتم لرزیدن كرد

 : گفتم لب زیر

.. آروم.. ميشي خوب زود  زود اینكار با باالست تبت.. آروم هييس -

 از  كه دستمالي الی هارو  یخ  از میك  بعدم..خوب  پسر آفرین

 .پيشونيش  روی گذاشتم و پيچيدم بودم  آورده پایين

  ترسيدم..  شد  كم بدنش حرارت و شد آروم لرزشش كم كم

  و درآوردم لگن از  پاهاشو و پایين اومدم ببينه و شه باز چشماش

  بردم رو لگن..  تخت رو كردم درازشون دوباره,  كردم خشك

  آروم..   خوابه هنوز دیدم.. برگشتم و..  دستشویي توی گذاشتم

  تا بود اومده پایين خيلي تبش..  پيشونيش روی گذاشتم دستمو

 مچمو یهو بردارم اومدم دستمو
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 : گفت كمرنگي لبخند یه با كه زدم جيغ س تر از منم و گرفت

 شده؟؟؟ زنده مرده مگه..  بابا هيييس-

 : گفت و گرفت تر سفت كه آرم در دستش از مچمو  كردم سعي

 لقمه واسم..  بگيرم لقمه نميتونم  حالم این با من...  تخت لب بشين-

 ..بگير

  بود شده آب كره انداختم سيني  به نگاه یه و!!! بود پرویي آدم كال

 : گفتم بهانه این با همين ی واسه

 .. كنم عوضش برم شده آب كره دستمو كن ول-

  نميخوام كره من... شم فرض خر ندارم دوست گقتم دفعه یه -

 .. پنير نون همون

 كشيد خودشو اونم پاهام رو گذاشتم رو سيني بود آزاد كه دستيم با

 بهش داد تكيه پشتشو گداشت رو بالشت ونشست باال

 جون هر با نگاهش زیر.. ميزد تند تند قلبم ولي چرا  منيدونم..

 دستش با اونم و براش گرفتم مي لقمه دست یه  با و بود كندني

  قلپ یه روش و دهنش ميذاشت بود نگرفته منو دست و بود آزاد كه

 ... ميخورد پرتقال آب
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  سمت رفت دستش اروم..  كرد ول دستمو شد چي  نميدونم دفعه یه

 از  و باال بود  داده ابروشو كه حالي در و كنش گرم كاپشن

 : گفت ميبارید  شيطنت چشماش

 آوردی؟؟؟؟ در اینو تو-

 : گقتم  و  دادم تكون سر

 .. چطور.. آره-

 : گفت و  انداخت تاپام سر  به نگاه یه و كرد  ریز چشماشو یهو

 ...آری در لباسامو كدوم دیگه نبود معلوم وگرنه پاشدم شد خوب-

 : گفتم و كردم اخم

 ..حرفایيه چه این پایين بيارم  تبتونو ميخواستم داشتين تب-

 : گفت و خندید  گرفتش صدای  اون با بلند

 بمالي شيره منو سر ميخوای دیگه تو ...  كنم لخت آدم خودم من-

.. 

 كه پاشم اومدم..  پررویي و وقاحت همه این ا  كشيد  سوت مخم

 : گفت و گرفت دستمو باز سریع

 ... گشنمه  هنوز من-
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  بهش  زورم مریضه اینكه با حتي ميدونستم  بيرون دادم نفسمو عصبي

 نگام  ساكت اونم و  شدم گرفتن لقمه مشغول نميچربه

 مچ كردم احساس گذشت كه یكم..   ميخورد هاشو لقمه و ميكرد

 : گفتم همين ی واسه شد داغتر دستم

..   بخورین  رو پرتقال آب ته  فقط باز باال رفت  تبتون كنم فكر-

 .. بخورین پنيرارو نميخواد

 ميكنه نگام داره جوری یه دیدم كه  كردم نگاش نگفت چيزی دیدم

 : گفت چون فهميد رگاان.. زدن كرد شروع جوجه عينه قلبم... 

 ... نيست  مریضي تبِ مال-

 خورد بهم  حالم بود توش كه ضعفي از خودمم كه لحني یه با-

 : گفتم

 كنين؟؟؟   ول دستمو ميشه-

 : گفت و كرد ول عصبانيت با دستمو

 آیفن رو بزن ....... ..… 912 بگير شماررو این  بردار رو تلفن-

 و پيچيد دختر یه یفظر صدای كه خورد بوق تا دو گرفتم شماررو

 : گفت
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 .تویي عزیزم شروین وای-

 سالم  سارا -

 اینجوریه  چرا  صدات عزیزم سالم-

 بياری؟؟ واسم كني  درست بلدی سوپ خوردم سرما-

  كه ازونا لباسم یه تازه!!اونجام دیگه ساعت 1  تا عشقم معلومه-

 !!!!ميشي خوب خودت تنم تو ببيني خریدم داری دوست

 ! بدو  بده حالم بعد برای  اونو  بذار نه-

 !!!!بوووس اومدم زود-

 ... كنم قطع كرد اشاره

 ... كردم نگاش

 .. ميكرد  سنگيني  قلبم رو چيزی یه

 : گفت عصبي صدای با كه برم كه برداشتم رو سيني  حرف بدون

 ...نشو آفتابي راهرو  تو و  اینورا ,  مياد این-

 : گفتم و پاتختي  رو  كوبيدم رو سيني آوردم جوش

  پيدا  راه شما همایوني خلوت به ميدادم چاك سينه  داشتم من  آخه-

 ..... بودم ولو اینجا همش یا كنم
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 بود تشكرش جای..  صفت گربه..  بيرون رفتم و بهم زدم  درو بعدم

 جاشو سر گذاشتم كليداشو و برداشتم كيفمو!!!! نداره لياقت... 

  جایي برم ترسيدم ولي..  خونه برم نميخواست دلم..  بيرون زدم

 بوده مهم واسم كنه فكر و شم روبرو دختره با برگشتن موقع

 شدم خيال بي همين  ی واسه خونست این توی دختر یه بدم نشون

 بود  در به گوشم همش چرا   نميدونم ولي... سوئيتم تو برگشتم

 ...مياد  دختره كي كه

  منم پيچيد راهرو توی بلندی پاشنه كفش صدای  بعد ربع سه تقریبا

 در آویزون كنه عين ندم دست از رو ای صحنه اینكه ی واسه

 .. شدم

  صورت با بلند به  رو متوسط قد ساراست اسمش ميدونستم كه دختر

 از كه فر شرابي موهای و سبز درشت چشمهای و سفيد

 همرنگ زرشكي لب  رژ  یه لباشو  داشت بود كمرش تا شال پشت

 ای  مه سر پانچوی یه با سفيد  شلوار  و تاپ یه و  بود زده موهاش

  كوچيكم ی قابلمه یه  و بود پوشيده بود گذاشته باز  رو جلوش كه

 دیدتش  تا سارا   و  در دم اومد صبح تيپ همون با مجد بود دستش



 

128 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 : گفت عشوه با

 ..باشي مریض نبينم شرویني بميرم الهي-

 : گفت و سارا  به كرد رو و كرد نگاه منو آپارتمان در مخصوصا

 .. پاره آتيش  اومدی مرسي-

 ...تو رفتن و خندید دخترم

 كاناپه پهن  رفتم.  ميزد سنگين و تند...   بود شده جوری یه قلبم

 ؟؟  چرا ..  كردم فكر خودم پيش..  بستم لحظه یه چشمامو و.. شدم

  كه نبودم دبيرستاني دختر...  ميكنم پيدا  احساس  دارم مجد به چرا 

 اونم..  نبود جالبي اصال آدم مجد ميدیدم.. شم عاشق  كوركورانه 

  النوع ربع من دید از كه كسي...  بودم دیده رو محمد كه مني واسه

 كه  كسي!!! نبود  محمدی كاش كردم فكر خودم با... بود  نجابت

  اینكه..  گرفت بغضم..  كنم مقایسه باهاش همرو ناخودآگاه هي

 بدی ی ضربه  برام بود رفته بين از محمد محبت با روحم تازگي

  بودم معتقد وطنم هم دخترای از خيلي مثل كه مني واسه اونم بود

 جورایي  یه ذهنيت این درسته..   باشه زندگيم تو باید مرد یه فقط
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  بيشترمون متاسفانه ولي ميشد تزریق  ها زن ما  افكار به جامعه از

 رفتن   فكر ازینكه بيشتر اونروزها توی...   بودیمش پذیرفته

 آیندمو قرار كه یبعد نفر به چطور اینكه بده  آزارم محمد ناگهاني

 اینكه  بدون یكي با زماني یه من بدم توضيح  بسازم باهاش

  طرف اگه ميكردم احساس  آوربود زجر بودم نامزد فقط بيفته اتفاقي

 كه  منه غرور  ی مونده ته  بده نشون بدی العمل عكس مقابل

  داستانا ازین برمون و  دور كم...  ایراني مردای اونم!!!  ميشه مال لگد

 نباید ...  گذشته حرفا این تمام از حال هر به ... ذیموب نشنيده

 خوشتيپ اون ميشدم عاطفي درگير داشتم من ميزدم گول خودمو

 كه  رو صفاتي  تمام بقولي و  بود موفق و جذاب العاده فوق بود

 مالك اینا ولي ... داشت ميكنه جذب رو زن یه  اول ی وهله در

 من بودكه درست.. بيفته اتفاق این ميذاشتم نباید....   نبود درستي

 پاك هنوز جسممو و خودم ولي  بود خورده بهم و  بودم كرده نامزد

 ولو  ندارن منو لياقت امثالش و  مجد كه نداشتم شك و ميدیدم

 ... باشم تر پایين اونا از موقعيت و ظاهر  لحاظ  از  اینكه
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  گرفت پيشي احساسم از اقتدار با عقلم كلنجار كلي از  بعد اونشب

 ... نميره  پيش عقالني چيز  همه هميشه  دونستميم ولي...

 : هشتم  فصل

 پرو به مجد هم بود  آرامش در چي همه كه بود ای هفته یك تفریبا

 آفتابي  جلوش خيلي ميكردم سعي من اینكه  همم نميپيچيد پام

  تقریبا خونه و ميشد سرد داشت كم كم هوا  و بود آبان اواسط نشم

 اولين یادمه  كه روزا  ينهم از یكي... بود شده یخچال عين

  پليور دوتا كه بود سردم اونقدر اینكه  با,  بود امم ماهيانه عادت روز

 كالهه یه بودم  پوشيده  هم ی رو رو گرمكن شلورا  دوتا و

  برم نميرفت پيش پام چرا  نميدونم بازم ولي سرم بودم كشيده پشمي

 داشتم  بودم نشسته.. كنه  روشن  هارو شوفاژ كه بگم مجد به

  توی  از  شد زده آپارتمانم زنگ كه ميكردم مرور دانشگامو هایدرس

 سرما اون  از  بعد از....   خودشه دیدم كردم  نگاه كه چشمي

 از دل باالخره.. ميومد بهش ولي  بود شده تر الغر  هوا  یه خوردگيه

 سالم  اینكه  بدون عادتش طبق..   كردم باز درو و كندم چشمي

 : گفت كنه
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  تا ميدی لفتش اینقدر چرا  بناست زیر رمت هزار خونت كردم فكر-

 ؟  كني باز درو

 : گفتم تفاوت بي !!! .. بزنه نيشرو  داشت دوست كال..  ندادم جوابشو

 ؟؟؟ امرتون حاال خوب-

 ی واسه اصفهان ميرم هفته یه  صبح فردا  دارم من بگم اومدم -

 و  شركت ميام سر یه رفتنم قبل البته..  بردیم كه  ای مناقصه همون

  این  توی..  بگم تو به قبلش خواستم ولي ميكنم رو الزم یسفارشا

 اصليم در و  پاركينگ در گير دزد بر عالوه نيستم كه وقتي چند

  نموني تنها تا خویشات و  قوم از یكي  ی خونه بری اگرم..  كن قفل

 !!!تره راحت منم  خيال و بهتره خيلي خيلي كه

 : گفتم و انداختم بهش نگاهي

 دیگه؟ خوب-

 ؟  اقوامت ی خونه  نميری یعني-

  االن تا مگه بعدشم!!! ... نيستيد شبا خيلي شما..  نميبينم دليلي..  نه-

 .. !!نبودم؟؟ تنها

 :گفت و نشست لبش رو محو ی خنده یه بعدم كرد نگام  موشكافانه
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 داری؟؟؟ منم آمد و رفت آمار ببينم!!! شجاع چه-

  چي ميكردم فكر داشتم... دستش دادم آتو باز گفتم  خودم پيش

 : گفتم همين واسه ميكن انداز بر  رو تاپام سر داره دیدم كه بگم

 ميكنين؟  نگام  اینجوری چرا  یادم؟؟؟ دارم شاخ-

 : گفت شك با

 سردته؟-

 چطور-

  بعد شدی چاق كردم فكر اول..  تنته كاله و لباس همه این آخه -

 به كرد  اشاره بعدم بيرون  زده زیر  ازون دیگه شلواره یه دیدم

 .. شلوارم ی چهاپ

 !!!!!كشت پسر تيپ این با كيانا نميری گفتم  خودم پيش

 : گفت ادامه در

  داری مریض نكنه ؟ سردته بازم روشنه شوفاژا  اینكه با یعني-

 ..ميشي 

 : زدم  داد تقریبا و كردم نگاش تعجب با

 !!!!!روشنن؟؟؟؟؟؟؟ مگه-
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 : گفت كرد تعجب

 !! دیگه شده سرد هوا ...  هفتست یه نزدیك-

 : گفتم  عصبانيت با!!!!! ميكردم قربونيش هونجا ميخواست دلم

 !!!!!بگي؟؟؟؟؟؟؟؟ من به نباید  ميكني روشن شوفاژارو شما یعني-

 : گفت باشه افتاده دوزاریش تازه  انگار

 .. ميكردم فكر  آخه-

 ... نسوزون فسفر اینجور شما-

  قلق ششيرا !!!! كنم روشن  شوفاژارو واست ميخوای حاال..  ببخشيد-

 !!داره

 .. نيستم كه چالغ نكرده الزم-

 : وگفت باال انداخت  هاشو  شونه و كرد بهم موزماری نگاه یه

 !!!فعال.. پس  ميدوني خودت-

  باز زدم زور چي  هر رو اولي..  شوفاژها سمت رفتم  بدو بستم و در تا

 .. كنم باز نتونستم رو  هيجكدوم..  خالصه.. سومي دومي..  نشد

  مياوردم یكيو باید نميرفتم اگه..   نه یا بگم بهش مبر بودم مونده

 دو  تو.. كرد امتحان نميشد هركسي به,  تنها منم..   كنه باز شيرارو
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  كردم باز درو تا در سمت رفتم و شدم خيال بي  كه بودم شك به

 نگام  موذیانه لبخند یه با  و داده تكيه در كنار دیوار به دیدم

 : گفت بعدم!!!!! ميكنه

 ؟؟ ..!!! نه نتونستي!! ؟؟شد؟ چي-

 .. كنار رفتم حرفي هيچ بي  در جلو از

 و من به كرد روشو بعدم ..  كرد نگاه یه بر و دور به اول تو اومد

 : گفت

 ... سليقه با چه-

 !مرسي -

 بازش حركت یه  با و اول  شوفاژ سمت رفت دیگه  حرف  هيچ بي -

 بابام  یاد منو كه مهربوناش خنده ازون دونه  یه با  بعدم..  كرد

 : گفت و كرد نگام مينداخت

 لجباز ی دختره ميای بر اینا پس از ظریف دستای این با تو آخه -

... 

  به اون كيانا گفتم خودم پيش..  زدن تند به كرد شروع  دوباره قلبم

 بعدم ..خندید روت به باز نباش جنبه بي اینقدر نميخوره تو درد
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 !!!!!كردم اخم بهش ناخودآگاه

  ی بقيه سراغ رفت حرفي هيچ بي برد پي درونيم حال به  كه انگار

 و بهم كرد رو كرد روشن  رو پایين شوفاژ تا 3 وقتي..  شوفاژا 

66 

 : گفت

  خونرو كل كفاف تا سه این ؟ كنم روشن باالرم مال هست اجازه-

 !نميده

 : گفتم كردم نگاش..  بود شده مودب چه

 !!ميشم ممنون..  كنيد روشن همرو-

 ؟  خوابت اتاق تو برم رهندا  مشكلي پس-

 ... برین نه-

 با!! بود شده تر مهربون نگاش..  اومد باال از وقتي..  كاناپه رو نشستم

 !!!!امشب؟؟؟ ميكنه اینجوری چرا  این!!! خدا  یا گفتم خودم

 : گفتم زدم تعارف كنم تشكر كارشم از اینكه برای

 ؟ ميخورین چایي یه افتادین زحمت تو مرسي-

 : گفت...   داره نيومد مدوا  تعارف ميگن
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 .. نيست  زحمتي اگه آره  گفتي آخ-

  نميگه كسي نزني حرف شما..كردم خودم بار بيراه و بد كلي دلم تو

 با نميدونم گذاشتم رو كتری و آشپزخونه تو رفتم خالصه.. اللي

  كه حاال داشتم دوست ولي باشه خونم توی نداشتم دوست اینكه

 و ميوه سبد یه همين ی واسه بلدم داری خانه  بدم نشون هست

  شدم  حال وارد كه موقعي..بياد جوش كتری تا بردم دستي تازیر دو

 تا ميكنم نگاه داره و دستشه خانوادگيمون  عكش قاب دیدم

 و گرفت دستم از   رو سبد اومد و  جاش سر گذاشت و قاب دید منو

 : گفت و خندید مهربون بعد ميز رو  گذاشت

 .. موشه خانوم  لتاح این با كشيدی زحمت چرا -

 : گفت دوباره كه حالت كدوم كردم  فكر خودم پيش

 ..داری خوشگلي خواهر-

 دوست خيلي رو كتي اینكه با نيومد خوشم خيلي چرا  نميدونم

 : گفتم حال این با..  شد جوری یه دلم  ته ولي داشتم

 .. دارید لطف-

 : گفت و شد خيره صورتم به ثانيه چند
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 ... تری بانمك تو ولي-

  اومدم خودم به كتری سوت صدای با.. شد رد دلم از خنكي نسيم یه

 : گفتم و

 ..اومد جوش  كتری كنم  دم رو چایي برم-

  قند و خرما با و ریختم استكان توی كشيد دم چای اینكه  از بعد

 گرفتم  رو دستم و كشيد تير دلم زیر یهو بردارم  اومدم تا گذاشتم

 .. كردم نشنوه كه جوری آروم ی  ناله  ویه دلم زیر

..  دیدم برگشتم كردم احساس رو نگاهي سنگيني حين همين توی

 و  تو اومد لبخند با... بود  اومده بند زبونم  در به داده تكيه

 : گفت  و وایساد روبروم

  درد هم...  ميخورد دارچين چای  داشت دردا  ازین وقت هر مامانم-

 .. همم ميداد تسكين و

  یه..  بود كرده یخ انگشتام نوك و نبيرو ميزد سينم از داشت قلبم

 ام   جورایي یه زمين تو ميرفتم  ميشدم آب داشتم دوست جورایي

 ..ميكشتمش داشتم دوست
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 : داد ادامه باشه فهميده كه انگار

  مطمئن دیدمت كه االنم..  فهميدم بود تختت رو كه چيزایي از -

 خانوم كنم دم  دارچين چای واست من بشيني تو  ميخوای.. شدم

 مریض؟ شهوم

 : گفتم ميومد چاه ته از  كه صدایي با

...   باشه خونم تو غریبه مرد یه  ندارم دوست من ؟؟؟ برید ميشه -

 حریم  به ميدن اجازه خودشون به كه مردایي اون  از اونم

 .. بكشن سرك افراد خصوصي

 : گفت عصبي یكم لحن با و كرد بهم نگاهي

  نيستم كه هفته یه!!!!!  دچي دمشو باید كه موشه همون شدی دوباره -

 تصميم   ميخوام بيام اینكه از بعد چون بده جولوناتو خوب

 !!!نه  یا داری رو باشي شركتم توی اینكه لياقت بگيرم

 ..اونور  كردم رومو و كردم نگاش اخم با

 : گفت و غرید عصبي

 ..من سمت بكن روتو  ميزنم حرف باهات وقت هر-
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 چونمو دستش با یهو كه.. داشتم نگه ور همون رومو مخصوصا

 : گفت و خودش سمت چرخوند گرفت

  به پدرت كه این مال ميذارم الالت به لي لي گاهي  ميبيني اگه -

 عادت من وگرنه!!باشم داشته  هواتو بگه من به كه گفته سخاوت

 !!!بكشم رو كسي ناز اینكه نه بكشن نازمو دارم

  وضوح به و بود كرده یخ تنم بود شده آتيش ی  گوله عين نگاش

 .. بود پایين فشارم

  بدون و كرد  ول چونمو آروم چون  حاليم چه بود فهميده مطمئنم

 در  صدای بدم لحظه چند بيرون رفت آشپزخونه از اضافي حرف

 ...اومد خونه

 و ميز رو گذاشتم سرمو..  شدم  ولو آشپزخونه صندلي روی همونجا

 زكان خيلي ماهانم های موقع.. شه جاری اشكام   دادم اجازه

  اشكام  كه طور  همين..  ميداد تسكين بهم یكم گریه ميشدم نارنجي

 جوور  هر  بدم اجازه  باید چرا  ؟؟؟ چرا  كردم فكر این به ميومد

 كه من.. جاها خيلي ميام كوتاه  چرا !!!! كنه رفتار باهام  داره دوست

 پاك اشكامو آروم.... رسيد ذهنم به فكری یهو..    نبودم اینجوری
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 فرصت هفته یه این ميكردم احساس..   زدم موذی دلبخن یه و كردم

 رو  داشت كامال اون!! كنم  در به ميدون از رو حریف تا خوبيه

  با داشت قشنگ كه بود گربه یه اون ميرفت پيش بازی ی قاعده

 جون فكر این  با...  بود من نوبت پس... ميكرد  بازی طعمه

 خوب خوبه  باید اول حریف از برد برای.. گرفتم ای دوباره

 !!بود طالیي فرصت یه هفته این... .  ميشناختمش

  با فردا  بود این قدم اولين خوابيدم  ذهنم تو ی نقشه  هزاران با اونشب

 صبح!!! زده ای ضربه بهم نكنه فكر تا شركت برم روحيه

  رفتم صبحانه خوردن از  بعد پاشدم خواب از حال سر شش ساعت

 ی واسه شتما د ای سرمه شيك بارونيه یه لباسام كمد سر

!!!!!  روت افتاد دوزار:  ميگفت كتي ميپوشيدم وقت هر كه مهموني

 یه  و راسته  ای سرمه جين شلوار  یه با بپوشم اونو گرفتم تصميم

 انداختم سفيدم شال یه.  سوخته ای قهوه بلند پاشنه بوت و كيف

 كلي وایسادم آینه جلوی وقتي كردم حسابيم  آرایش یه و سرم

  در از..  ا  بسم با و  لبام رو  نشوندم كشم  پسر لبخند هی بودم كرده فرق

 ...بيرون اومدم
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 گفتم...  نرفته فهميدم  پاركينگ توی ماشين از پایين رفتم وقتي

 كردم قطع رو دزدگير رفتم همين ی واسه..  بياد شاید كنم معطل

 سمت رفتم مي پاركينگ از داشتم اميد  نا..  دادم  طولش كمم یه و

 دیدم كه انداختم نگاه یه پایين مياد ها پله از  داره دیدم كه در

 : گفت و  باال داد ابروهاشو

 ؟؟؟ شركت ميری داری-

 ....بله-

 ..زدی  تيپي چه-

 ! بيرون برم قراره شركت از بعد آخه-

 : گفت و كرد نگا چپ چپ

 ؟؟؟  كجا سالمتي به-

 : گقتم تفاوت بي

 . شجاع آقا ی خونه-

 به قشنگ گونم چال كه كش  رپس های خنده ازون  دونه یه بعدم

 ... رفتم و  گذاشتمش بهت  تو و انداختم بهش رو ميومد چشم
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  شدو داشته نگه پام جلوی قيژی با ماشين كه بودم كوچه وسطای

 یه چشماش تو  ترسيدم لحظه یه..  سمتم اومد شد پياده ازش مجد

  تفاوت بي و جلو دادم سينمو و  نباختم خودمو ولي..   بود طوفاني

 به چسبوندتم گرفت گلمو حركت یه با و سمتم اومد  دمرك نگاش

 .. ماشين  ی شيشه

 : گفت عصباني و

 !!!شركتم بياد كسي اینجوری عين ندارم خوش-

  در و كردم اخم..    بودم نپوشيده بدی لباس كه  من نميشد  باورم

 : گفتم كنم  باز گردنم دور  از رو دستش ميكردم سعي كه حالي

 ..مردم جلوی....لعنتي نك ولم ؟؟؟؟ كردی رم چته-

 :گفت و... گلوم دور داد فشار  تر محكم دستشو

 ..شو سوار پس -

 ... ماشين تو داد هلم و كرد باز  رو در حرفي هيچ بي

  قفل دیدم كه پایين بپرم كنم  باز  درو اومدم..  شد  سوار خودشم

 : گفتم عصبي زده رو كودك

 ؟  چيه بازیا مسخره این-
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 عروسي مگه  ؟؟؟ چيه كفشا این ؟؟ هيچ بازیا مسخره این تو -

 دستمال  بعدم  ؟ خودت با... ميكني لج داری كي با ؟؟؟ دعوتي

 : گفت جلومو گرفت

 زنای شبيه...  كن پاك لبت رو از  رو سرخ ماتيك اون زود-

 ..شدی هرجایي

 كردم پرت و  گرفتم رو دستمال..  كشيد مي سوت داشت مخم

 : گفتم عصبانيت  با و اونور

 ..  تو و ميدونم من وگرنه دار نگه-

 ...   انگار نه انگار زد پوزخندی

 : زد داد عصبانيت با

 ...آخه چه تو به مني كيه مگه تو لعنتي-

  پيش ببيندت اینجوری ناموس بي  مرد یه ميدونم ولي نيستم كسيت-

 .. ميكنه  فكر چي خودش

 !!!!پندارد خود كيش به را  همه كافر-

  شده دورگه عصبانيت  از صدایي با و سمتم بزگشت و ترمز رو زد

 : گفت بود
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 .. باشه یادت اینو!!! نيستم دزد ناموس هستم كه گندی هر من-

 : گفتم پررویي با  ولي بودم ترسيده

  بي كه نيستن آدم  ؟؟؟ بابان ننه بي پيشت ميان كه دخترایي اون پس-

 ميكني؟ حيثيتشون

...   كه دمنبو دختری با حاال تا من ضمن  در ميخوان خودشون اونا -

 اون ...  بيادا   باال من سگ روی اون نكن كاری  یه  كيانا... استغفرا 

 ..ميكنم  پاكش خودم وگرنه كن پاك آدم ی بچه عين كثافتو رژ

 ی واسه كنم دوئل  خودش و خودم با داشتم دوست چرا  نميدونم

 : گفتم صورتشو  تو كردم پرت رو دستمال دوباره همين

 !!! شه پاك لبم رو از رژ این نكن فكرشم-

 باال كيوش آی كال یا بود بودن دخترا  با زیاد ی  تجربه از نمبدونم

 : گفت و كرد بهم مشكوكي  نگاه یه چون بود

 شد؟؟؟ آب دلت  تو قند...  كنم پاكش من نمياد بدت اینكه مثل-

 دونه  دونه ناخناشو ميخواست دلم.. كشيد سوووت مخم

 !!!!!!!!!!!!!!!بكشم

 : گفتم من سمت بيارتش اومد تا برداشت آرامش با رو دستمال
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 !!!خودم بدش ؟؟ ميكني چيكار!!!  هوووی-

 : گفت شيطوني لحن با كه لبم به كشيدم دفعه چند عصبانيت با

 باید حاال حاال لب اون بكني نگفتم كه لبتو!!! توام حاال بسه اووووه-

 ... بمونه سالم

  بدم حرصش اینكه برای!!!!! شيشه به بزنم سرمو ميخواست دلم

 : گفتم

  كيه ببينم ميخوام اونوقت!!!!! ميكشم نفس نبودتون در هفته یه خوبه-

 ... بده گير رژم به

 ...بهش زدم پوزخند یه بدم

 : گفت نفس به اعتماد كمال در و كرد نگام زميني سيب عين

 !!!!!!!!بشنوه دلت ته  ازون خدا -

  ازون بگم رك... افتاد راه و رد  عينكشو خونسردی كمال در بعدم

 ميكرد  نگاه چشمام به كه وقتا گاهي بود خط  هفت آدمای

  نميدونم... ميخونه داره خودآگاهمم نا ضمير تا ميكردم احساس

 برای  چمه  بفهمه كنه نگام كه مردی از زن یه عنوان  به من شاید
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  رو تجربه این قيمتي چه به اینكه قبول ولي بياد خوشم زندگي

 تو  بود بار اولين بگذریم... بود مهم برام باشه آورده بدست

  ولي....بود عالي فرمونش دست وكيلي خدا  بودم نشسته ماشينش

 الیي از ولي نميومد بدم سرعت از من البته ميرفت تند یكم

 دست ميخواست مخصوصا  نميدونم اونم...   ميترسيدم  كشيدن

 گاه  ميرفت تند خيلي بود عادتش یا بكشه رخم به رو فرمونش

 .. ميكشيد  الیي ماشين تا سه دو نبي از گداری

  رو  زد یهو كه شركت نزدیكای رسيدیم بود بدبختي هزار با باالخره

 : گفت و ترمز

  واست نميخوام..  ببينتمون كسي  ندارم دوست ميكنم پيادت اینجا-

 ...شه بد

 : گفت و پایين داد رو شيشه كه شدم پياده  حرف بدون

 ...امروز نرو راه شركت تو خيلي كفشاتم اون با-

 : گفت كه كردم نگاش چپ چپ

 !!!!!سپرده  من دست  تورو بابات فعال-

 : گفتم  عصباني
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 .. بسپریم دستش  شمارو كنيم پيدا  باید یكي-

 : گفت و خندید

 !!!!!!!!شيطون-

 ... برگردوندم ازش رومو و.. كردم اخمي

 ...رفت و  داد گاز اونم

  تا  سه دو به داره  و وایساده شمس ميز بغل  دیدم شركت رسيدم وفتي

 طبق  دید كه منو..  ميكنه نهي و امر شركت های بچه از

  و..  كفشام سمت رفت نگاش بعدم داد تكون هوا  یه سرشو معمول

 .. اتاقم توی رفتم..گرفت حرفشو ی ادامه  و...  كرد ریز اخم یه

  و سالم از بعد و كشيد سوتي دید  منو تا بود اومده فاطمه فقط

 پيش..  شدی ناز چه....  زدی تيپي چه اوووووهاا :  گفت احوالپرسي

  اكشني های صحنه چه خلق باعث تيپ  این نداری خبر گفتم خودم

 وآتوسام  سحر  ی كله و سر  كم كم كردم تشكر ازش... شده

 ساعتي یه...  دادن ما تيپ به  راجع نظری یه كدوم  هر شد پيدا 

 اومد اسناشن ی شماره از پيام یه  كه بودم  كارام  مشغول و گذشت

.. 
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 موشای از هيچ!!!!بيام من تا ریكاوری تو برو...  ميره داره گربه آقا "

 " !!!بخورمشون  ميشم مجبور چون!!! نمياد خوشم ضعيف

  بعدش ولي..  نگردی بر دیگه بری :  گفتم دلم تو...    بود مجد كار

 !!!!نبودم كه مرگش  به راضي دیگه گرفتم گاز زبونمو

 ولي..  رفتنش  از  بودم خوشحال كه حصب خالف بر چرا  نميدونم

 و  بودم دمغ و حوصله بي عصری تا اونروز بودم شده كسل االن

 گرفت بغضم كردم نگاه ماشينش خالي جای به و خونه  رفتم وقتيم

... 

 سه دو گرفتم اینارو مامان ی شماره ناخوآگاه خونه رسيدم وقتي

 كردم مسرگر كتي الخصوص علي  و بابا و مامان با خودمو ساعتي

  چقدر فهميدم تازه كردم قطع و شد تموم صحبتم كه وقتي ..

 ..شدم آماده  خواب برای بدم... بودم دلتنگشون

 مجد كه بود این ميكردم فكر  كه چيزی تنها به خواب  موقع شب

 نظر در مختلف  های حالت اونقدر و ميكنه چيكار  یا كجاست االن

 ... رفتم خواب باالخره تا گرفتم



 

149 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  شدم حاضر زور به و پاشدم خواب از بيحال و كسل صبحش فردا 

 وقتي...  نداشتم حوصله و حال منم نبود مجد انگار... كار سر رفتم

  سالم بهش اینكه  از  بعد بود اومده فاطمه فقط معمول طبق رسيدم

 : گفتم خنده با و كردم

 ؟ اولي هميشه كه  ميای چند از  تو-

 : گفت و خندید

. 7 ما..  كرده عادت بد منم خيزیه سحر آدم كال محسنه تقصير-

 ..ميرسيم تقریبا

 نگاهي حين همين توی كنم شروع  كارمو تا كردم  مرتب ميزمو یكم

 و فاطمه به كردم رو شده 8:30 دیدوپم انداختم ساعت به

 : گفتم

 ؟ نكردن دیر سحر و آتوسا-

 .. دیشب اصفهان رفتن مهندسا از  تا سه با نميدوني؟ مگه نه-

  من ولي بياد گفته رو سحر مجد.. بحالشون خوش تم گف خودم پيش

 : گفت فاطمه كه بودم  فكرا  این توی..  رو
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  بي بعد ولي  بگه تو و آتوسا به گفته معاونش به مجد گویا البته -

 نيستي  رسمي چون ميكنم فكر من..  سحر گفته و شده تو خيال

 ... هنوز

 بود عجيب مواس ولي برده من از اسمي اول بود اميدواری جای بازم

 به  لحظه  یه كه بودم عوالم این  توی...داده عقيده تغيير چرا 

  كه موقعيت بهترین نيستن آتوسا و سحر كه حاال كرد خطور ذهنم

 رو ... بپرسم رو گریان كرامت اون داستان فاطمه زبون زیر از

 : گفتم و فاطمه به كردم

 ؟  ترف یهو  شد چي بود اینجا من از قبل كه اوني فاطمه راستي-

 : گفت و خندید فاطمه

  چيپ تو ميكردم فكر داشتم كم كم من...  پرسيدی باالخره وای -

 آمار اول  روز  بودم اگه من..  سوخته یا خرابه مغزت فضولي

 .. مياوردم در یارورو 

  دادم ناب ی  سوژه یه كه انگار و آورد در بانمكي شكلك بعدم

 شروع و ستنش روبروم منو ميز دم كشيد صندلي یه اومد دستش

 : كرد
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 سحر و تو ميز پشت مختلفي آدمای من كه دوسالي این توی.. وا  -

 اینكه چيه  شركت این مجرد دخترای داستان  ميدوني.. نشستن

  حق جورایي یه ميگم بهت رك... مجده اونم نفرن یه عاشق همشون

 ...م ميشد جذبش بودم مجرد اگه شاید منم یعني دارن

 و گرایي مجد  بيماری علل عنوان تحت پروژه یه باید گرفت خندم

 از  بهتر بتونم تا ميكردم تعریف خودم برای رو آن شيوع دالیل

 ..بيام بر مجد پس

 : داد ادامه فاطمه

  داره اخالقي انحراف مجد خيليا دید از____________ ميدوني -

 و حسابي دختر رو  دورش اونقدر كه جوونه مرد یه من دید از ولي

 حسابي نا

  یه بازه جلوش كه نعمتي خوان این به گاه گه ناخودآگاه هك گرفته

 منحرفه  همه به نسبت منحرفه كه كسي وگرنه..ميزنه ناخونكي

  حتي داریم نامزد شوهر كه آتوسا یا من به مجد نميشه باورت ولي

 واسش خيلي شخصه به من..  زدن حرف موقع نميكنه نگاهم
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 به دیگه خيليای مثل اونم كه بگم كرامت به راجع اما.. قائلم احترام

 باالخره  تا  كرد تكرار اونقدر ولي نگرفت مجد و داد نخ مجد

 .. مجد دست داد رو نخ رفت خودش تقریبا

  اینكه  از بعد  خنده از بود رفته ریسه خودش تشبيه از كه فاطمه

 : داد ادمه  شد تموم خندش

 وقاحت با كه اونجور  و بيرون كرد دعوت شام رو مجد كرامت -

 هم با و كرامت ی خونه بودن رفته شبم كرد تعریف ما یبرا 

 مجد چون ميكرد فكر كه بود ابله اونقدر كرامت بودن  خورده قهوه

 واسه  شده عاشقش اون و تمومه  داده نشون خوش روی بهش

  به و داشته  رابطه باهاش مجد كه بوده كرده ادعا گویا همين ی

 به  كار و كرده شكایت   تر زبل ازون مجدم ولي زده صدمه جسمش

  خانوم بابا نه  شده مشخص و  كشيده صحبتا این قانوني پزشك

 منجر  قضایا این تموم حال هر به...  كرده جراحي  دفعه جندین

 ی واسه بود اومده كرامت,  اومدی  تو كه اونروزیم.. كنه بيرونش

 ..حرفا  این و حساب تسویه
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 اونم چرخيديم ذهنم تو سوال یه فقط...  بود مونده باز دهنم كه من

 جوابم  در فاطمه كه ؟ كرده پيدا  درز كجا از  داستان این اینكه

 : گفت

 و جيك تمام درمنش خانوم اسم به كرامت ی لنگه بود دختره یه -

 كرامت  تا ولي بودن صميمي مثال بود یكي این و كرامت پوك

  از بعد خودشم البته كرد تعریف  همه واسه رو داستان ی همه رفت

 .. ميداد  طناب مجد به داشت اونم چون شد اجاخر هفته دو

 بالفاصله ميشه متشنج داره شركتش وضع بود دیده كه مجدم

 !كرد اخراج هم رو درمنش

 : گفت  حرفش ی ادامه در فاطمه

  بودی  تو  نداره توجهي مجد به دیدم كه كسي تنها مدت این توی -

 ... داره توجه بهت  اون تو خالف  بر ميكنم حس من كه چند هر

 نكرده پيدا  بيروني نمود مجد به عالقه دروني حالت  ميدیدم اینكه از

 : وگفتم شدم خوشحال

 !!كنه  ضایعمم ميخواد جورایي یه ميكنم احساس من بابا نه-

 : گفت و خندید فاطمه
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  مسئوليت احساس نوع یه بهت نسبت جورایي یه ميكنم احساس نه -

 من بود برده بتخوا  ميز رو كه اونروز ميدوني..   داره پدرانه

  داره دیدم ولي حتميه توبيخت گفتم خودم پيش كنم بيدارت اومدم

 مرخصمون  و كرد ما به رو بعدم و ميكنه نگات لبخندی یه با

 .. كرد

 : گفتم دروغ به كنم  روجمعش مجد  سوتي اینكه برای

  از پریدم متر ده  كه كرد صدا  فاميليمو جوری یه ولي نكرد توبيخم-

 .. جام

 : تگف فاطمه

 افتاده یادش چيزی  كه انگار بعدم گفتم بهت كي ببين حال بهر-

 : گفت باشه

 جورایي یه سحرم..  نزني حرف مجد به راجع سحر جلوی بهتره- -

 ميرفت  ای بهانه هر به بود مدت یه البته مجده عشق گرفتار

 رك بهش مجد  رحيمه مش ی  نوه كه جا ازون ولي اتاقش توی

 سبك  رفتارای سحر مثل خوبي دختر از  هندار دوست كه بوده گفته
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 بود كثيفي آدم اگه مياد خوشم مجد از همينه ی واسه..  ببينه

 نكرد اینكارو ولي.. كنه سوءاستفاده سحرم از راحتي به ميتونست

 البته

 دارم ازش كار محيط حد در من كه شناختيه به توجه با این خوب

.. 

  هردو شد تموم كه هفاطم حرفای..  نگم چيزی سحر به كردم قبول

 به فاطمه دیدگاه پيش هنوزم حواسم من ولي كار سر برگشتيم

  و بود كرده قضاوت بهش راجع طرفي بي جورِ یه  راستش بود مجد

 انكار  قابل غير تاحدودی دیدگاهش صحت ميشد  باعث همين

 ..باشه

 دلم ميشدم تر دلتنگ هرروز من و گذشت دیگم روز چهار سه

 توی  الخصوص  علي بود شده تنگ نامونگذاشت سر به سر برای

  و سوت جور  بد خونه نبودش  در ولي بود همسایم اینكه با خونه

 بود تنها خيلي  من كه بود این خاطر به اینا تمام شاید  بود شده كور

 تيپ هم دختراشم و بون پسر بيشترشون چون دانشگاه های بچه با

 تا  و طمهاف جز  به شركتم توی  و بودم نشده جور اصال نبودن من
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 خودمم دوستای  نميكردم صميميت احساس كسي با  آتوسا حدودیم

 ازشون گاهي گه ایميل و پيام و تلفن حد در  و  بودن شيراز كه

  بودم كسل اونقدر دانشگاه راه از  اونروز خالصه...  ميگرفتم  خبری

 قولي به  رو الزم ی انگيزه و نبود كه مجدم  نرفتم شركت كه

  با باال اومدم كه موقعي.. خونه اومدم راست یه همين ی واسه نداشتم

 بار  چند و در سمت رفتم شدم عصبي مجد آپارتمان در دیدن

 : گفتم خودم با و در  به و  كوبيدم پا با

  توی..  رفتي و گذاشتي  تنها و من كه متنفرم ازت...  لعنتي لعنتي -

 و  خوابالو ی  قيافه با مجد و شد  باز یهو در كه  بودم عوالم همين

 یه و چسبون سفيد شرت تي یه و ریخته بهم موهای و زده شتحو

 .... كرد باز  رو در طوسي ورزشي شلوار

  با كه ميبينم  خواب كردم فكر  ميكردم سكته داشتم نميشد  باورم

 : اومد خودم به فهميدم مجد ی دورگه  و خوابالو صدای

 ؟ ميكوبي درو اینجوری چرا  ؟؟؟ كيانا شده چي -

 فقط مفهومي نا اصوات كردن هم سر با بودم افتاد پته تته به كه من

 : گفتم
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 ؟؟  دی م م  اااو م  م ااا  شم ش ش -

 كه حالي در  و خنده زیر زد و انداخت من ی قيافه به نگاه  یه یهو

 : گفت ميخندید

 خالي خونم در سر  دليتو دق داشتي ؟؟؟؟ نيستم كردی فكر  آهان -

 ميكردی؟ 

 : گفت  و كرد ميگرفت مچ باهاش كه نگاههایي ازون بعدم

  كاری در به كني خالي دليتو دق خواستي وقت  هر بعد به ازین -

 مشت با مقابله توان كه هست قوی اونقدر سينم من باش نداشته

 ... باشه داشته تورو  ظریف های

 دزدیم نگامو نيوردمو تاب...  چشام عمق توی انداخت  نگاهشو بعدم

 : گفتم.. 

 پس؟ نبود  یيناپ ماشين چرا  ؟؟ اومدین كي -

 : گفت موذیانه بعدم..  تعميرگاست شد خراب راه وسط -

 ؟؟؟ بودی شده دلتنگم -

 : گفتم همين ی واسه بودم اومده در شوك توی از تقریبا
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  امشب از اومدین كه حاالم!!!  شم  دلتنگتون من ببينيد خواب تو -

 !!!شما با دزدگير

 : گفت و زد لبخندی یه  و باال داد ابروشو 

 !!!چشم  روی به!!!!بغرنجي ی  مسئله  چه -

 : گفت راحتي به بعدم

 به سر نبود كسي  اونجا ميدوني..  بودم شده دلتنگت من ولي -

 با گفتم و زدم زنگ!( شركت معاون) حسام به البته..   بگذارم سرش

  و داد ادامه وایساد روبروم اومد  كه حالي در بعدم...  بفرستدت تيم

 : گفت

  قزی خال فكرتم به چه ببين....  داره درس  شهمو خانوم دیدم ولي -

 ..خانوم

  تفاوتي بي لحن با كردم سعي ميشد آب قند كله دلم  تو حاليكه در

 : بگم

  من  ميگفتين شمام البته..  باشين  من فكر به كه موندین شما همين -

 ...نميومدم
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  آروم و وایساد روبروم  درست و شد نزدیكتر بهم یكم و خندید

 : گفت

 واستا ميشه تموم گرون بزني حرف  رئيست حرف رو ي؟؟؟مطمئن -

 ...نيستم من نبود قرار مگه ؟؟؟ كو قرمزت ماتيك..  راستي... 

...   بود شده تنگ واسش دلم چقدر...  ميكردم سنكوپ داشتم

 : گفتم و كردم كنترل خودمو

 كلي كه شركته  مهم!!!  نيست خبری كه اونجا بودم دانشگاه امروز -

 و  زدم پوزخند یه بعدم!!!! داره خوشتيپ و  جوون مهندسای

 : گفتم

 ندارید؟؟؟؟؟ كاری -

 : گفت و كرد ای قروچه دندون

 دل به تورو  داغ  طور همين...   ميذارم دلت به رو سرخ ماتيك داغ -

... 

 : گفتم خونسرد منم خورد  رو حرفش باقي

 !!!خوش روز!!!!! وصي وكيل جناب دید خواهيم!!! بله -

 .. بهم كوبيد در و خونه تو رفت حرفي هيچ بي من از تر زود
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 راحتي آدم كه ظاهرش خالف بر بود اومده دستم ضعفش نقطه

 و ... داشت اهميت چيزا   خيلي واسش و بود غيرتي ولي ميومد بنظر

  به  تا باشه ام  واسه بنده برگه یه ميتونست من رو  ش حساسيت این

  اون____________ البته!!! آرم در اذیتاشو ی همه تالفيه موقعش

 موقع 

 ....شير دم با بازی یعني مرد یه غيرت با بازی نميدونستم

 : نهم فصل

 ی هفته یه خالف بر اومد اصفهان از مجد كه  بعدی روز صبح

 رو  صبحونه  و پاشدم خواب از  6 راس قبراق و  حال سر اخيرش

 .. كمدم وقت سر رفتم خوردم

  شال یه و كردم  تنم كرم شلوار یه با داشتم براق یكم  كرم بارونيه یه

 و  كرم چرم كفش یه با تيپمو سرم انداختم سير ای قهوه

 ... كردم تكميل كرم كيف یه و ای قهوه

 آینه تو و زدم لب برق یه فقط رژ  جای به و كردم مالیمي آرایش

 رو  آپارتمان در داشتم بيرون زدم حال سر و گرفتم  ژست یكم
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  و انداخت تاپام سر به نگاه یه و  بيرون اومد مجدم كه ميكردم قفل

 : گفت سالم بي معمول طبق

 !!!پوشيدن كرم به چه سوخترو سياه توی آخه-

 : گفتم جوابش در ..  بریزه كرمرو  باید صبحي اول

 ؟؟؟؟ كنين سالم اول ندادن یاد بتون شما-

 : گفت پررو حال عين در  و  شوخ لحن با

 ... كني م الس بزرگتر به ندادن یاد بهت كه  تو مثل تازه!! نه-

  -!!!!! بودم نكرده سالم بهش تاحاال من... بود بزرگتر من از سالي 7

 6 حداقل مجد نميگفت بيراهم همچين

 : گفت كه نيووردم  روم به

 !!ميام تو  با ندارم ماشين  امروز من-

 : گفتم و كردم اخم

 ؟؟؟  بيفتين راه ميخواین من با ؟؟؟ چي یعني-

 : گفت خندید-

 مياد؟ بدت توام كه نيست - -

 : گفتم  عصبي



 

162 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!مياد بدم آره-

 : گفت ميبرد لذت من شدن عصباني  از  انگار

 بهتر اینت از  بعد رئيس با بهتر...  بعدم بشنوه دلت ته  از خدا -

 ... كني صحبت

 : گفت كه كردم نگاش متعجب یهو

 .. شد تموم امتحانيت ماه یه-

 .. خندید و باال داد ابروهاشو بعدم

 : گفتم پررویي با ولي استخدامم بودم حالخوش  كه حالي در

 .. من از بهتر كي!!!! بود مسلم كه اون-

 : گفت و خنده از شد منفجز از یهو

 .... وقتا یه نياری كم یعني-

 : گفت بعدم

 .. شد  دیرمون بدو-

  راه و نزدم حرفي دیگه همين ی واسه باشم باهاش داشتم دوست

 .. شونه به شونه.. ميرفتم راه كنارش بود باری اولين..  افتادیم
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  وسط  تا..  بود كوتاه براش خيلي قدم.. ميكرد دیوونم ادكلنش بوی

 به  توجه بدون .. خيابون دم رسيدیم وقتي..  تقریبا بودم بازوش

 دربست گفت ماشين اولين به اونوره  اتوبوس ميگفت داشتم كه من

 .. كرد باز  واسم رو در و

  با كرد حرت ماشين و شدیم  ارسوتا ...  نشست كنارم اونم  شدم  سوار

 : گفتم اعتراض

 ؟  ميگيرین دربست بعد بریم هم با ميگين كردین مسخره منو-

 : گفت و كرد  نگام مهربون

 ؟؟؟؟ ببرم  اتوبوس با  موشرو خانوم مياد دلم من  آخه-

 ...اونور كردم رومو  و نيووردم تاب نگاش زیر-

  احساس ونگاش  سنگيني گاه گه لي و نزد حرف دیگه اونم -

 زیر  و داره نگه كه گفت راننده به شركت به نرسيده..  ميكردم

 : گفت گوشم

 كيانا ميبينمت شركت - -

 : گفت راننده به و كرد حساب رو پول و شد پياده بعدم

 . برسون ميرن كه مسيری تا رو م خانو-
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 تا جيبش تو كرد دستاشو و كرد خم  خداحفظي معني به  سرشو بعدم

 ... افتاد را  ماشين

  جوون دختر یه با بود بلد خوب خيلي..  داشتم حسي چه نميدونم

 ... كنه برآورده داررو مرد یه از اون كه هایي توقع و كنه رفتار

 اتاقم به برسم اینكه مدت تمام  و  رسيدم كه بودم افكار همين توی

 كه سوغاتيایي و سحر و  آتوسا  و دیدن با بودم  مجد فكر تو

 در فكرش از حدودی تا  بودن خریده اصفهان  از فاطمه منو ی واسه

 : گفت و آتوسا به كرد رو فاطمه روبوسي و تشكر  از  بعد اومدم

 ؟؟  دارین همكاری كيا با چجوری پروژه این  ببينم بگو خوب-

  گذار سرمایه یعني همكاریم پایا  ایران  شركت با معلوم قرار از.. وا  -

 مهندسا از تا چند و دخترش با شركتم رئيس اتفاقا اونان

 .. بودن

 : گفت و پرید حرقش ميون سحر

 .. بود آویزون مجد به همش!!! رئيس  دختره این با داشتيم بساطي-

 : داد ادامه آتوسا
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 مجد ماشين تو مدت تمام...   بودم مونده من اصال سریش عينه اه اه -

 خودشو عمال البته... ميمومد اون با و ميرفت اون  با بود

 ... بود كرده تحميل

 خودم پيش افتاد شماره به نفسم چرا  نميدونم حرفا این شنيدن با

 اون  زندگي اصال چيه بازیا بچه این  كيانا..  باش آروم كيانا.. گفتم

 ... چه تو به

 : گفت ناراحتي با سحر

  تازه...  چي همه  به زد گند دختره  این ولي بودا  خوب  چيزش همه -

 .. مجد اتاق تو رفت شبم دو

 .. كرد  تایيد رو رحس حرف آتوسام

 من كه فكر این...  گلوم به زد چنگ بغضي یه حرف این شنيدن با

 من...  بود افتاده  جونم به خوره عينه مجد برای  ام  بازیچه یه فقط

 .. شدم احساسات درگير زود چه احمق

 : اومدم خودم به فاطمه صدای شنيدن با

 ؟ ميومد دمج  به بود ریختي چه  دختر حاال!!  بوده ای سوژه پس -

 : گفت اكراه با آتوسا
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 چشمای...  بود خوب خيليم..  جورایي یه ...  زشته بگيم نامردی -

 كه  دماغشم لباو و روشن ای قهوه كموني ابروهای وحشي سبز

  خودشو مجد ی واسه...  نداشت اخالق ولي بود بلند قدشم نگو

 .. هاشيم  ندیمه  انگار كه ميزد حرف جور یه ما با ميكرد لوس

  بچه این البته..  آلمانيه گویا مادرش بود دورگم فهميدیم كه نجوروا 

 عنوان  به كه ما و مجد واسه پدرم..   شده جدا  پدرش از بوده

 دیگم تيم تا سه كه صورتي در گذاشت تموم سنگ بودیم تيمش

 آقای  و ما فقط ها تيم توی..... بودن  پروژه دیگه  های قسمت برای

 های هتل ها تيم بقيه بودیم يعباس هتل دخترش رامش و حجت

 ... بودن دیگه

 : گفت فاطمه

 عباسي هتل نگو!!  ها رفته پوستتون زیر آب دیدم شيطونا ای -

 كه  بودم من وسط این فقط..  خندیدن سحر و  آتوسا...  بودین

  داشت  آتوسا..   بود شده قفل زبونم جورایي یه بودم ساكت

 : گفت و من به افتاد نگاش كه ميخندید

 ... خوبه حالت جون كيانا -
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  پاشدم دیر صبح.. افتاده قندم كنم فكر..  خوبم آره آره..  چي؟؟ -

 .. نخوردم  چيزی اومدم بدو

 : گفت فاطمه..  ميبافتم دروغ راحت چه نميشد  باورم

 .. جابياد حالت بخور اصفهان گزهای ازین یكم بيا بيا بابا ای -

  دادم قورتش بزور نشه ضایع اینكه ی واسه گرفتم  دستش از رو گز

 ... دادم فرو رو بغضم الاقل باهاش چون نشد بدم البته

 البته شدن مشغول كارشون به همگي  سحر و آتوسا حرفای از بعد

 و  فكر تا هزار ذهنم توی مدت  تمام...  ولي ميكردم كار مثال منم

  ازینكه... ميخورد خونمو خون بودم شده بازیچه ازینكه...  بود خيال

 از ..  عالقست رو از محبتش شاید بودم كرده فكر مقاحا  عين

 ریشمم به كلي االن تا حتما گفتم خودم پيش...   ميومد بدم خودم

 خورد  زنگ ميزم رو خط كه  بودم عوالم همين توی... خندیده

  كه پيچيد گوشم تو مجد انرژی پر صدای برداشتم كه رو گوشي

 : گفت

  دیگه شما ولي...  نميزنما زنگ خودم هركسي به من خانوم كيانا -

 ..دارم كارت اتاقم تو بيا بگم ميخواستم داری گل و آب حق
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 .. بگيره تماس باهات  ميگم شمسم  به االن ظاهر حفظ ی واسه البته

 درون  از...   گذاشت گوشيو بشه من از حرفي منتظر  اینكه  بدون بعدم

 دخترا  ازون من ميدادم نشون بهش باید ...  بودم آورده جوش

 ... باشه خوش باهاشون رو دمي بتونه كه تمنيس

  رفتم جدی  خيلي  و پاشدم جام از كامل  اقتدار با شمس تماس  از بعد

 محض به تو رفتم بفرمایيد شنيدن  با و زدم در  اتاقش در جلو

 : گفت خنده با وایساد واسم پاشد انتظار  خالف بر ورودم

 ؟ رسيدی راحت ؟ چطوری -

 : گفتم تفاوت بي

 ممنون  -

 : گفت و خندید مهربون زمبا

 .. قهوه چای  بيار چي واست رحيم  مش بگم -

 : گفتم  ای دوستانه چندان نه بالحن و پریدم حرفش وسط

 !!! بگيد رو امرتون مجد آقای -

 : گفت جدی و داد  تكون سری و انداخت بهم نگاه یه
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 اینم... شي مشغول اینجا رسمي استخدام عنوان  به دارم تصميم -

 حقوقتم   پيشنهادی مبلغ..  كن پر عصر تا دامتتخاس ی برگه

 ..بنویس..  بود نظرت مد مبلغي اگه نوشتم

 : گفت كه شدم بلند و گرفتم دستش از برگرو

 ؟؟؟  رفتاریه چه این  و شده چت بپرسم ميشه -

 : گفتم بعدم ...  انداختم بهش نگاهي -

 به مفرد فعل كه  صميمن اینقدر كارمنداشون با ها رئيس ی همه -

 ؟؟؟؟؟؟؟ ميبرن كار

  اومد  و شد بلند جاش از عصبي بعد و كرد نگام تعجب با لحظه یه -

 : گفت  و سمتم

 !!!!تو با فقط هركسي با نه اونم من فقط!!  نه -

 : گفتم  جویي ستيزه لحن با

 !!!ندارم صميميت این به  ای عالقه من -

 : گفت و شد نزدیكتر بهم خاصي آرامشي با

 عالقه باالخره  توام چند هر باشي داشتي قهالع كه نيستي تو مهم -

 ..ميشي مند
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  عقب قدم یه همين ی واسه ندونستم جایز موندنو ازین بيشتر دیگه

 : گفتم اخم با برداشتم

 در  از باشم جواب منتظر اینكه بدون!!! مجد  آقای خيالبافين زیادی -

 ... بيرون زدم

 قابل غير این. . داشتم دوست رو  مجد من... شدم تهي  درون از یهو

 دوست این  ولي.. بگم دروغ  نميتونستم كه خودم به..   بود  انكار

 مجد.. چشمم  جلوی بود اومده  محمد بازم...  ميكرد نابودم داشتن

 فرق  داشتنا دوست جنس چرا  ؟؟؟  نداشت اون كه داشت چي

  ناراحت دیدم عموش دختر كنار رو محمد عكس چرا ... ؟؟؟ ميكرد

 چي  ولي بود پاك بود متين محمد... جنس ازین نه  ولي شدم

  مجد..نميداد قد جایي به فكرم... بود نكرده اسير منو كه نداشت 

 ... بود من  از مشكل پس...طور همين محمدم بود خيليا آرزوی

 و حد بي محبتای از وقتا گاهي كه بود زندگي  مطيع مرد محمد

 هشرمند نميورد نه ميگفتم چي هر ازینكه و ميشدم كالفه حصرش

  مبارزه شاید!! نبود آرامش طالب كه بود من روح این شاید ...!!!

 جذابيت  اینكار  شاید..   بود عشقم كه كسي با حتي بودم جو
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 .. بگذریم...  نميدونم..  ميكرد بيشتر برام رو مقابل طرف

  به نكردم وقت و بود شلوغ خيلي سرم تقریبا 4  ساعت تا  اونروز

 كه بود 4 نزدیكای  ساعت...  زمبندا نگاهي رو استخدامم ی برگه

 برگرو و ميزم  پشت برگشتم و دادم مهندسي بخش تحویل  رو كار

 قسمت  به  نگاهي مشخصات كردن پر از بعد جلوم گذاشتم

 برابر. 1 بود گرفته نظر در برام مجد كه حقوقي انداختم مزایا حقوق

 رو  فاطمه حقوق و زدم خط عصبانيت با بود اینا فاطمه حقوق

  با نداشت  اجازه  اون نبودم محتاج!! نوشتم چقدره  نستمميدو كه

 .. كنه كوچيك منو اینكار

  تا شدم منتظر..  رفتن یكي یكي ها بچه كم كم  و شد پنج ساعت

 .. زدم رو مجد اتاق در رفتم راسخ عزم با..   شه خالي شركت

  جدی  خيلي..  كنار رفت حرفي هيچ بي و كرد باز  رو در خودش

 پشت  نشست كالمي هيچ بي بازم و  بست رو  در مشد كه وارد..   بود

 ...ميزش 

  كردم پا اون پا  این یكم...  وایسادم ميزش جلوی و  جلوتر یكم رفتم

 : وگفتم  ميزش رو گذاشتم برگرو و
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 !!كردم پرش -

 مكث  مبلغ روی كرد نگاهي و  برداشت رو برگه و نزد حرفي بازم

 : گفت و باال آورد رو سرش یهو و كرد ای طوالني

 ؟ كاریه چه این -

 : گفتم تفاوت بي چيه منظورش ميدونستم اینكه با

 كار؟  كدوم -

 : گفت و كرد ميز حائل دستاشو و  شد بلند جاش از

 ؟؟؟ !!!نميدونين یعني -

 !!!!دادم تكون نفي ی نشانه به سری

 بي كردم سعي  ميباختم خودمو نباید...  سمتم اومد ميز پشت از

 : گفت و  وایساد  روبروم اومد...  باشم تفاوت

 زدی خط چي ی واسه..  گرفتم نظر در حقوقي یه واست من -

 !!!؟؟؟؟ چيه  بازیا بچه این ؟؟!! ؟  كردی كمش

 : گفتم و كردم اخمي

 بقيه از بيشتر من حقوق باید چرا ..  نيستم شما  پول محتاج  من -

 عایدتون  ؟؟؟چي كنين مدیون منو ميخواین!! ؟؟؟ باشه  همكارام
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 ؟؟؟ شه مي

 كشيد منو حركت یه  تو و گرفت محكم بازومو و شد بيعص -

 : گفت و خودش سمت

 كوچيكه مغزت اونقدر!!!! ؟؟؟ داری احتياج من چيه به تو احمق -

 ی پایه دانشگاه بهترین اونم ليسانسي فوق تو نميفهمي كه

 تو وقتي!!!ميكنه  فرق ليسانسن و دیپلم فوق كه اونا با حقوقيت

 ؟؟؟ باشن بقيه  ميخوای نيستي قائل ارزش سوادت ی واسه خودت

  من به اول روز اونا كه كارهایي كجاو بودی زده تو كه طرحایي

 بهت  كه پاداشي بعنوان ميخواستم كه باش خرو من...  كجا دادن

..  نداری لياقت ميبينم ولي... مهندسي بخش بفرستمت, دادم قول

 ... ميشه حقوقيت  مبنای كردی درخواست كه  حقوقيم همون

  و بود كرده دقت  كارام نمونه به  اینقدر ازینكه...  بود گرفته ضمبغ

 ميومدم وقت هر بودم مونده...خر من و ...داشت اهميت براش

  ارزش براش ميكردم فكر كه دالیلي به دیگه دليل یه بياد بدم ازش

 .. وایسادم  روبروش و پایين انداختم سرمو... ميشد اضافه  دارم

 : گفت ای خسته لحن با و كشيد هاشوم تو دستي و كرد ولم اونم
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 .. بيرون برو -

 : گفت عصبي كه در سمت رفتم حرفي هيچ بي

  یادت بازیمون!!!! كيانا گذاشتي دمم رو پا بدجوری...  باش منتظر -

 لي لي خيلي االن تا!!!  ميشه عوض  قواعد بعد به االن از!!! نره

 ...خواستي خودت..  گذاشتم الالت به

 قيافش... كردم نگاش سختي به ...   ميكرد خفم شتاد گلوم تو بغض

 ته  از كه صدایي با ولي نباختم خودمو...  بود تر جدی هميشه از

 : گفتم ميومد در چاه

 !!!!بچرخيم تا بچرخ پس -

  پياده كردم شروع مسير به توجه  بدون بيرون زدم  كه شركت  در از

 باید  بود بسته  رو از رو شمشير عمال دیگه اونم كه االن..  رفتن

 من از بدتر اون كارای ولي بودم كرده اشتباه...    ميرفتم آخرش تا

 من اصال شاید..  ميشدم بقيه مثل نباید و ميومدم  كوتاه نباید... بود

 به ميماليد رو مجد شروین دهن دنيا این توی باید كه بودم عاملي

 دربست گرفتن  با و گرفتم  دوباره جون افكار  این با..  خاك
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  اینبار بودم مطمئن و بود و خسته جسمم و روح  شدم خونه راهيه

 .. ميگيره خودش به جویي  ستيزه بوی و رنگ چي همه

 ساده لباس شركت ميرفتم بعد به سه و داشتم دانشگاه صبح  بعد روز

 هول حواسم كالسا مدت تمام شدم راهي  و پوشيدم ای

 1 تساع كه بود مشغول فكرم انقدر...  ميچرخيد دیروز اتفاقای

 پياده شركت  تا گرفتم تصميم  و بيرون زدم دانشگاه در از كالفه

 2 نزدیكای ساعت كه رقتم سالنه سالنه اونقدر ولي  نبود راهي برم

 ازون  دونه یه شمس تو رفتم وقتي شركت  در دم  رسيدم بود

 : گفت و زد رو روحش بي لبخندای

 اومدی؟  زود نداشتي كالس مگه امروز شه چي -

 : گفتم  نشه پاپيچم اینكه ی واسه

 !نشد تشكيل -

  یه پایا ایران شركت جلسست كنفرانس اتاق توی برو پس ا؟ -

 یه  حين همين توی...   گذاشته همه ی واسه توجيهي  ی جلسه

  حسابييم آرایش كه سبز چشم  و روشن موهای  با و بلند قد  دختر

 : گفت دستوری لحن با و شمس ميز سمت اومد داشت
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 یه شركتتون بازبيني  تيم و مهندسين تعداد به ااین ی همه روی از -

 به كرد رو  و انداخت من به  نگاهي بعدم.. بيار زود بگير كپي

 : گفت و شمس

 ؟؟؟ كين خانوم این -

 : گفت و كرد نگاش  چپي چپ شمس

 .. هستند همكارا  از ایشون -

 : گفت و انداخت من به آميزی  تحقير نگاه دختر

  روشو  بعدم.. كنفرانس اتاق برین تریعسر وایسادین اینجا چرا  پس -

 .. رفت  و اونور كرد

 : گفت شمس, رفت وقتي

  پایاست ایران شركت رئيس دختر مياد بدم دختره ازین من چقدر -

 !!!خانوميم  كلفت ما انگار.. 

  رامش پس گفتم خودم پيش كردم تایيد و شمس  های حرف سر با

 این  توی...   دوب رومي زنای تندیس عين وكيليم خدا.... و اینه

 : گفت شمس كه بودم افكار

 .. باز  نيومده تلخ گوشت این تا برو -



 

177 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  اتاق كنفرانس اتاق سمت رفتم و انداختم بهش آميزی  تشكر نگاه

 روش  بود قرار  كه فضایي از  رو اسالیدایي داشتن و بود تاریك

  ریش كه كوتاه قد نسبتا و چاق مرد یه ميدادن نشون شه كار

  كدم هر روی داشت بود ریخته جلوش موهای و داشت پروفسوری

 از 

 بيان رو ميرفت طرح از كه انتظارایي و الزم توضيحات  اسالیدها

 اطراف  به نگاهي باشه شركت رئيس حجت زدم حدس ميكرد

 نت مشغول همه بود نشده من حضور متوجه هيچكس انداختم

 مجد  دنبال انداختم چشم كردم استفاده  فرصت از منم بودن برداری

  گوشش زیر دختره.. نشسته  حجت دختره كنار دیدم كه گشتم

 قلبم تو..  ميداد تكون  سر جوابش در لبخندی با مجد و ميزد حرف

 سالن چراغای كه روشون بودم كرده زوم...   بود  پا به ای  ولوله

 ثانيه چند برای و باال آورد رو سرش یهو مجد و  شد روشن

 دزدی موقع كه داشتم رو كسي حس هم نگاه  تو افتاد نگاهمون

 خودم  به باالخره  بود شده برابر چند قلبم ضربان گرفتن مچشو
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 بيرون رفتم در از  و...  برگردوندم سرمو اخم  یه  با و زدم نهيب

 .. شد پيدا  وكلشون سر هام بچه كم كم كه اتاقم تو رفتم... 

 : گفت و بهم كرد رو فاطمه كردم عليك سالم باهاشون

 ..زامرو اومدی زود چه -

 اومدم  2..  نشد  تشكيل كالسم -

 : گقت آتوسا -

 كنفرانس؟؟؟ اتاق تو نيومدی چرا  پس -

 : گفت باشه آروم ميكرد سعي كه سحر

 ..دادی  دست از رو زیادی رمانتيك های  صحنه آره -

 : گقت  حرفش ی ادامه در فاطمه

  كرد بد رو حالمون... برده رو مجد دین و دل جون رامش آره -

 تاالپي خاونم شده  باز آسمون.....  ميكنه فكر شميدیدی باید

 .. پایين افتاده

  بعدش.... كردم اكتفا لبخندی به منم و خندیدن هرسه حرف این با

 ما كار  با رابطه در زدن مهمي حرف اگه كردم خواهش  فاطمه از
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  حاشيه به راجع حرفاشون و فاطمه ی ها توضيح  بده توضيح برام

 كار ..  بود شده پنج ساعت  ریباقت شد تموم كه كنفرانس های

  كه هام بچه..  ميموندم 7 تا باید داد قرار طبق ولي نداشتم خاصي

 حرفاشون  حول  فكرم تمام...   رفت و كردن خداحافظي  ميدونستن

 نماینده به طرح پایان تا ما شركت توی  اتاق یه بود  قرار گویا بود

 نماینده نای  از یكي البته و بشه داده اختصاص  پایا ایران های

 اینكه...مهندساشون از تا چند ی اضافه به رامش  جز نبود كسي ها

 باید .. ميكردم قبول باید ولي نميدونم نه یا كنم تحمل ميتونستم

 قوی  من محسن بابا بقول.. ميكردم آماده  چيز همه ی واسه خودمو

 ميتونم  دفعم این بودم مطمئن اومدم بر پسش از دفعه یه, بودم

  ضعف نقطه این  با ميتونست مجد وگرنه ميدادم ون نش ضعف نباید

 واسه بود رفته سر حوصلم دیگه بود 6 ساعت.. كنه نابودم  زنونه

 رامش ی خنده صدای راهرو توی...  برم  كه پاشدم جام از همين ی

 .. ميداد توضيح رو چيزی داشت  كه مجد بم صدای و ميومد

  رامش یهو بيرون برم شركت در از اومدم تا و زدم نشنيدن به خودمو

 : گفت
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  درو كار زیر از خانوم این مثل اگه كارمندات  ی همه شروین -

 .. ميشه شكسته ور شركتت كه باشن

  راهرویي توی دوتایي دیدم كردم پشتم به____________ نگاهي

  من سمت ميومدن داشتن و داشت قرار مجد اتاق  تهش كه بودن

 ام  دیگه كس

 ... نبود اونجا

 : گفتم  دیخونسر كمال در

 منين؟؟؟ با ببخشيد -

 : گفت و زد پوزخندی

 !!؟؟؟  هست اینجا ایم دیگه كسي مگه -

 : دادم جواب پوزخند همون با منم

 ؟؟؟؟  هستين كاركنان ارزیابي بازرس شما -

 نفس به اعتماد با و مجد به كرد رو و كرد نازك چشمي پشت

 : گفت

  زبونشونو یخوا نمي.. درازنا زبون خيلي كارمندات جان شروین -

 كني؟؟؟ كوتاه
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 : گقتم عصبي منم

  ميكشي رو مجد آقای پای چرا  بزن سوت آوردی كم شما -

 ...وسط

 : گفت و شروین  به كرد رو

 !!!!!خانوم این  از اینم منشيت از اون.. عزیزم نگفتم -

 : گفت و من به كرد رو و كرد اخمي شروین

  پایا ایران تشرك  رئيس دختره حجت خانوم ایشون مشفق خانوم -

 ..ميكنن  همكاری ما با مدت یه تا كه هستن

 : گفتم  خونسرد

 ... رو شركت فرمودن مزین... ایشاا  سالمتي به -

 : داد ادامه  اخم با چون  انگار نيومد خوشش من حرف از

 مسئوليت ماست دست شركتشون ی پروژه كه  زماني تا ایشون -

 ... دستشونه مهندسي قسمت

 : گفتم ممكن شكل ترین حس بي به

 !!!(یعني كه یعني!! ) بازبينييم.. الحمدا كه ما...  باریكال -

 : گفت و كرد من به آميزی تحقير  نگاه دختره
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 .. هستين  بازبيني... همون ... باشين مهندس نمياد بهتون گفتم -

 : گفتم و دادم تحویلش مليحي لبخند

  ی دوره یه تا كسي هر كه ای زمونه  دور تو متاسفانه عزیزم آره -

 اسم ,  فني مجتمع توی ميبينه فني كشي نقشه و معماری

  معماری های ليسانس فوق ما  معمار مهندس ميذاره  رو خودش

 .....مهندس نگن بهمون ميدیم ترجيح

  سرخي به تقریبا رنگش چون  هدف وسط بودم  زده درست انگار

 و مجد به كرد رو  بعدم...  ميخورد لبشو رژ داشت  حرص از و ميزد

 : گفت

 اینجا من وگرنه بكني كاركنات دراز زبون حال  به فكری  بهتره -

 در  از زد تنه من به كه حالي در فشنگ عين بعدم نيستم بمون

 ... رفت  و شد خارج

 : گفت عصبانيت با و كرد من به نگاهي مجد

 ؟؟  زدنه طرزحرف چه این -

 : گفتم خيال بي

 !!!نبود این از بيش لياقتشون -
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 : گفت و بيرون داد محكم نفسشو

 به وابسته من  شغلي موفقيت بزرگترین فعال هست كه هرچي -

 موقعيت این زنونه زنكي خاله های حرف با ندارم دوست ایناست

 ... بره بين از

  از بيش براشون شما حضور مزایای بشين خيال بي كه كارم نترسيد -

 حرفاس این

 لبخند یه با و باال ددا  هاشو ابرو بود تيز چيزا  این توی كه اونجایي از

 : گفت

 ... ميشه حسودیشون بعضيا نكنه -

 : گفتم و باال انداختم  هامو شونه

..  كنه حسودی آدم كه كه نيستن سوزی دهن آش  بعضيا آخه -

 !!!!ميكنه جور باهم  رو تخته و در  خوب خدا  اتفاقا

 : گفت و كرد عصبي حدودی تا و كوتاه ی خنده

..  ميدم ميدون من كيانا ميدوني ولي...  ادیافت  راه مياد  خوشم!!   نه -

 ... باشه تر بخش لذت  مقابل طرف زدن زمين وقتش به تا

 : گفتم و كردم هام خنده ازون دونه یه
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 ... بدن دلخوشي  خودشون به جوری یه باید آدما  باالخره -

  تو انداخت خمارشو نگاه و وایساد سينم به سينه و سمتم اومد آروم

 .. چشمام

 چيزارو خيلي پيه باید ميكني شروع رو بازی كه مرد یه با ونيميد -

 !!!بمالي؟؟؟ تنت به

 ... بترسونه  منو ميخواست...   فهميدم منظورشو

!!!  ميكنن بازی كثيف... ميارن  كم وقتي كه نامردن اونقدر آره -

 ... نباشيد نامرد شما اميدوارم 

 : چشام به دوخت نگاشو و گرفت چونمو آروم

 !!!!؟؟؟ مياد سرت بالیي چه باشم اگه كردی فكر  هيچ -

 بر چشمش از نگامو... بيرون سينم  از ميزد داشت قلبم... كردم نگاش

  سرمو نيوردم طاقت دیگه لحظه یه... بيارم كم نميخواستم..   نداشتم

 ...بود كرده یخ تنم تمام...  عقب كشيدم

  اتفاقي  كه انگار  نه انگار اروم...  نبود هيچي نگاش توی  كردم نگاش

 : گفت افتاده
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  آژانس با 7 تا وایسا .. بری كه نپيچون رو شركت  6 ساعت دیگه -

 !شركت پای بذار فيششم برو

 اول ی درجه در  كنم فكر ولي داشت ربطي چه حرفش این نميدونم

 و تلفن سمت رفت بعدم گفت كنه عوض رو فضا اینكه ی واسه

  منو سمت كرد رو  گوشي گذاشتن از  بعد..  زد زنگ  آژانس یه به

 : گفت

  آژانس واست همين ی واسه بيای من با نداری خوش ميدونم -

 ... گرفتم

 :داد ادامه كالفه بعدم

 بيان  تكميلي های حرف  سری یه برای حجت و رامش قراره شب -

 .. اگه ميشم ممنون..  خونه

 : گفتم كه ميكرد پا  اون پا این داشت

 بعدم....!!!!!  نميادو در جيكم نميرم بيرون ميمونم قفسم تو بله -

 : دادم  ادامه عصبي

 شركت از منم و  داد تكوني نه ی  نشانه به سرشو..  ندارید كاری- -

 .... بيرون زدم
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  و  شدم سوار وقتي...  بود منتظرم ماشين پایين  رفتم كه موقعي

 بستم  چشمامو و...  خنك ی پنجره به دادم تكيه سرمو گفتم آدرسو

  بهم كه روحي فشارهای تمام از تا  تهران ماومد من...  خدایا ...

 پای با كه چاهي..   چاه تو افتادم چاله از چرا ..  شم راحت  ميشد وارد

 از!!! بيام در توش  از  ندرارم دوست دل ته و توش بودم رفته خودم

 جلو بود  آورده سرشو مجد كه موقعي...  ميومد بدم خودم

 بودم  خسته... داشتم ساحسا,  بودم دختر..   بودم آدم منم..  صورتمو

 به احساسمو كه چيزایي از

  رو مخالف  جنس یه محبت كمبود  مهمتر همه  از... گرفته بازی

 بغض.. ميكني  فكر چي  من راجع خدایا..  ميكردم احساس خيلي

 لباسامو رفتم خونه به رسيدن  محض به...  بودم حالي چه...كردم

 ... كردن گریه بلند بلند كردم شروع..   دوش زیر رفتم و درآوردم

 همه به ميزدم ؟؟؟؟داد  بود شده  چم من...  دیوار به كوبيدم مشتامو

 برای  دلم......  رامش به مجد به محمد به ميگفتم وبيراه بد

 ... كتي  های خنده..   بابا محبتای برای بود شده تنگ مامان آغوش
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 شام به ميلي بيرون اومدم  حموم از  و شدم آروم كردم گریه كه یكم

 قول بابا  به ولي خونه برگردم ميخواست دلم خيلي...  شتمندا 

  پيش موقعيتي یه خواستم خدا  از  نماز سر شب همون...   بودم داده

 و  شيراز  برم خودشون تلفن  با شده روز دوسه ی واسه بياد

 .... شم  دور ازینجا

...   پاشدم خواب از  شدید  درد گلو  و كوفته تن با بعدش روز صبح

 موی  با مبل رو همونجا  تا بودم كرده گریه اونقدر قبلش شب

  و حجت بودم نفهميده حتي و بودم  رفته خواب پتو بدون و خيس

 دستشویي سمت رفتم  و پاشدم  جام  از..   نه یا بودن اومده دخترش

  شده رنگم كردم وحشت آینه  تو خودم ی  قيافه  از..   شم حاضر تا

 به داشتم عادت..  وایسم پا  رو نتونستم خيلي...  گچ عين بود

 واسه..  ميومد تر پایين پایينم هميشه فشار ميشدم مریض اینكه محض

 شمس به باید نشستم كاناپه ی رو رفتم بالفاصله  همين ی

  و بود. 6 تازه ساعت...  نداشتم رفتن شركت جون ميدادم اطالع

 سمت رفتم همين ی واسه... شركت بود نرفته هنوز كسي
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 كردم درست خودم ی واسه قند آب ليوان یه سختي به و آشپزخونه

 تصميم  نداشتم پتو پایين  چون نداشت تاثيری. .... خوردم و

 رو وقتي.. باال رفتم نشسته هارو پله پایين فشار از اتاقم تو برم گرفتم

 از  و....  بود  شده یخ عرق خيس تنم تمام كشيدم دراز تختم

 ... رفتم خواب ضعف

  داشت گوشيم و بود 9 ینزدیكا  ساعت پاشدم دوباره كه موقعي

 : گفت كه برداشتم رو تلفن..   بود فاطمه...   ميخورد زنگ

  شركت چرا ...  مردم نگراني كجایي؟؟؟ هست معلوم ؟؟؟؟ كيانا -

 ؟؟  موندی خواب نيومدی؟

 : گفتم باشه عادی صدام  كردم سعي

 رد مرخصي ميگم شمس به...  امروز نميام...    خوردم سرما یكم نه -

 .. كنه

 : گفت و شد تر آرم یكم هفاطم

 .. دكتر  بریم ؟ پيشت بيام ميخوای -

 خوبم  نه -
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  شدم مجبور حتي و خوبم كه كردم رازیش بدبختي  هزار با خالصه

 ... مياد داره و راه تو عموم دختر كه بگم دروغ به

  به بالفاصله كردم قطع فاطمه با رو تماس  ازینكه____________ بعد

 عادت اون خوشبختانه نميام ممریض  گفتم و  زدم زنگ شمس

 پي پا نداشت 

 ...ميكنه رد مرخصي برام كه گفت  و بشه قضيه

 رفتم خواب دوباره نرسيده بالشت به سرم كردم قطع رو تلفن

 پریدم  خواب از  در زنگ صدای  با كه بود گذشته  چقدر نميدونم...

 گذاشتم پامو تا عرق  از  بود شده خيس  جام و ميسوختم تب توی...

 تقریبا و زمين و خوردم محكم رفتو گيج سرم پایين تخت  از

  دورم چيزی كردم احساس حال اون توی... نفهميدم چيزی دیگه

 خيابون  و ماشين بوق صدای بعدم و شد پيچيده

  سفيد خانوم یه كه.... كردم باز چشمامو دستم  سوزش با و اومد

 : گفتم و كردم بلند سزمو دیدم سرم باالی رو مسن پوش

 ؟  امكج من -

 : گفت و تخت   رو خوابوند  دوباره منو اروم
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  رسيدن دادت به  موقع به شكر خدارو  بيمارستني دختر  گل آروم -

 دیر  بود 40 تبت...  بياد سرت بالیي چه نبود  معلوم..  وگرنه

 ... بودی كرده تشنج بودت رسونده

  نميوردم دز سر حرفاش از بودم شده خيره پرستار زن  به تعجب با

 بودم  فكر این  توی ؟؟؟ بود رسيده  دادم به كب داشتم دوست

  و خندید مهربون كرد نگاه بهم و تو اومد اتاق در از مجد یهو كه

 : گفت

 بهتری؟ !!خانوم؟؟؟ شدی بيدار -

 : گفتم آروم...  داد دست بهم عجيبي حس یه

 .. ممنون -

  در از من به داری معني ی خنده با پرستار خانوم مجد حضور با

 كرد شروع آروم و وایساد تخت باالی  اومد مجدم..  بيرون رفت

 ... كرد ناز پيشونيمو  و زدن كنار پيشونيم روی از موهام

 : گفتم.  كردم بهش نگاهي

 ؟ ميكنيد كار  چي اینجا شما -
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  برگه شمس خانوم  ساعت وقتي داشتم استرسي یه صبح از امروز -

 پرسيدم ازش كنم امضا آورد رو تو مرخصي درخواست ی

 حرفا این و خوردی  سرما گفتي كه گفت نيومدی كه شده يچ

 كه نداشتي ماشين كه تو بزنم سر بهت بيام گفتم كردم معطل منم...

  نميزدی زنگ اقوامتونم به كه لجبازی  اونقدرم ميدونم... دكتر بری

 شدم  مجبور..  نميدی جواب  دیدم زدم زنگ كلي  رسيدم وقتي

 برت كه موقعي..  اتاقت كف دیتااف دیدم باال اومدم  و بندازم كليد

 و كردم كمكت ميشه بلند آتيش تنت  از  دیدم گردونرم

  در خودت كه  بقيشم..  اینجا آوردمت سریع و ماشين تو گذاشتمت

 ..جریاني

 : گفتم گرفته صدای با و كردم اخمي

 ؟ داشتيد كجا از خونرو كليد شما - -

 : گفت و كرد ای خنده

 رفته یادت... ماشاا كه توام!! ها بوده نم  مال قبال اونجا كنم فكر -

 ... كني عوض رو در توپي بود

 : گفت موهامو رو كشيد دستي آروم
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 ..ایساله پنج ی بچه دختر یه انگار ظریفي اونقدر -

  موضوع این بياره  بروم ميخواد  كه بود معلوم شيطونش چشمای از

 ... رو

 : وگفتم كردم  نگاش تفاوت بي

 ميریم؟  كي -

 راحتي نفس رفت  اتاق از كه وقتي.. ميپرسم پرستارت از ميرم االن -

 و ركابي كه خوابم پيرهن دیشب افتاد یادم فقط..  كشيدم

  یه با گرمكن شلوار یه  دیدن با كنار زم رو لحاف بود تنم  بود نازك

 بود كرده عوض سمم لبا..  شد خشك دهنم آب... شرت تي

  وارد پرستار با متاسفانه... تميرف پایين  باال عصبانيت از تند تند سينم

 دستم   از سرم كردن جدا  از بعد بزنم حرفي نتونستم و شد

  عين پرستار جلوی و آورد در لباسي چوب روی از روسریمو و مانتو

 بشين  تو  گفت بعدم و زد گره روسریمم و كرد تنم ها بچه

  بعد ربع  یه.. رفت  بعد.. در دم بيارم ماشينم و بگيرم نسختو برم من

 انداخت  دستشو كه رفت گيج باز سرم پاشدم كه جام از داوم
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  گوشم زیر و كرد نگاش اخم با  و كنار حودموكشيدم اول..  دورم

 : گفت

 .. من به بده تكيه نيست لجبازی وقت االن  هييييسسسس - -

 چسبوند آروم سرمو ...   بدم تكيه  بهش و شم خيال  بي شدم مجبور -

 یواش  گفتن با..  نموش دوره كرد حلقه دستشو و سينش به

 تب من  رفتيم رو ماشين تا مسير كل... ميرسيم االن..    آروم خانوم

 رسيدیم بود ترتيبي هر به بود داغتر منم از اون تن ولي داشتم

 صندلي ی  رو  نشوند و كرد  بلند منو حركت  یه با كرد باز درو

..   كم نگاه چشماش تو نميشد روم..  بود گرفته گر... ماشينش

 .. خدایا

 دیگه كه ميفتادم  كه لباسام یاد...  جونم به انداختي بود  بالیي چه این

 ی  دفعه خالف بر...  نميزد حرفي اونم  بودم ساكت راه  نگوكل

 ميوه و سوپر یه دم خونه سمت بریم اینكه از قبل ميروند آروم پيش

 خالصه و سوپ لوازم و مركبات جور همه و داشت نگه فروشي

 وقتي.. .  ماشين  پشت گذاشت و خرید آدميزاد جون تا مرغ شير از

 : گفتم شد  سوار



 

194 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 ؟  چيه  كارا  این..  زحمت تو افتادین - -

 : گفت و خندید

 ... ندارم بيشتر كه همسایه یه من آخه -

 : گفت و بهم كرد رو  جدی خيلي بعدم

 ... دیدمت زمين پخش اونجوری ترسيدم چقدر نميدوني...  كيانا -

 فكرم ی همه كردم تشكر ازش دوباره  و دما د تكون سرمو حال بي

 ... ميگفت بهش چي باید نميدونم..  بود لباسم حوش و حول

  واسه بود بهتر حالم كرد باز رو من سمت در اومد اول  رسيدیم وقتي

 هيچ بي كه  گفتم جدی اونقدر..   ميرم خودم  گفتم همين ی

 بياد تا  شدم منتظر ندارم كليد افتاد یادم باال رفتام  كرد قبول  حرفي

 باقي  شد قرار  اونم و تو رفتم من و كرد باز خودش كليد با رو در

 تخت روی خوابم لباس اتاقم تو رفتم مستقيم... باال  بياره خریدارو

 تو  از روشن  صورتي پليور یه و   اونوذ كردم پرتش عصبي..   بود

  یه با رو پریشونم موهام و كردم  تنم تيشرتم روی و  درآوردم كمدم

 تو   داره دیدم پایين رفتم و  كردم چمع سرم پشت هساد كش

 : گفت دید منو  تا ميگرده  چيزی دنبال ها كابينت
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 .. كجاست گيریت ميوه  آب -

  تب هنوز... بهش دادم رو گيری ميوه آب و سمتش  رفتم حال بي

 داشت ..   آشپزخونه صندليه رو نشستم همين ی واسه داشتم

 : گفتم كه ميشست  پرتقاالرو

 ... باشين شركت  باید االن شما خوبم  من ؟ كنيد جبران ميخواین -

 دست سپردم رو شركت نميزنه حرف اینقدر كه مریض هييييسسس-

 العملم  عكس ببينه تا كرد نگام چشمي زیر   بعدم..   رامش

 .. چيه

  تو بزنم پرتقالها ی كيسه همون با ميخواست دلم  ولي نزدم حرفي

 .. سرش

 یخچال  تو گذاشت رو ها ميوه من دست داد ميورو آب ازاینكه بعد

 : گفت و روبروم نشست اومد

 ؟  موشه خانوم بهتری -

 : گفتم جوابش در

 .. منو كه كردید بدی كار شما -

.. 
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 : گفت بالفاضله..  نبود كج اصال دوزاریش...   بگم نميتونستم

 .. بود سرد بيرون ببرمت لباس اون با نميتونستم -

 .. مردم نگاش تبدار چشم با عصبي

 .. بپيچيد دورم پتو ميتونستين كنين تنم پالتومو ميتونستيد -

 .. نميشد باز  روت ميكشيدم هرچي بود تنت پيرهن تو -

 : گفت كالفم فهميد انگار.. لعنتي اه ..  خوب ولي نميگفت راه بي

  تنها نداشتم قصدی كن باور كيانا ...  داشتم استرس اونقدر من -

 بخوری  باد  كنم ریسك يتونستممن رسيد ذهنم به كه بود فكری

 ... شه تر بد حالت

 : گفتم و اونور  كردم رومو  ولي كردم بغض

 ؟؟ بره یادتون ميشه -

 : گفت  و خندید شيطون

 !!!نخواه ازم نميشه نه....  بگم راستشو -

 : داد ادامه كه نگفتم هيچي

 ... بمالي تنت به چيو همه پيه باید..  مرد یه با بازی تو گفتم بهت -
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  كه پاشدم  جام از... نميكرد ول  منو مریضيمم توی ..   بهت لعنت

 : گفت

 ؟  آوردی  كم -

 .. نميكنم پيدا  رو باشين الیقش كه ای  كلمه فقط نه-

 : گفت و خندید

 ميشم بازی خيال بي مریضي كه وقت چند این بگذریم حرفا ازین -

 بعدم ..   نداره ای مزه مریض موش با بازی شي خوب تا

 : گفت و كرد  منگا مهربون

 تا 4 ساعت االنم... بزني رو آمپوالت از دیگه یكي ببرمت باید 9

 8 طرفای شب - - آماده رو  عصرونه كنم عرض چه كه ناهار

 ..بخواب باال برو كنم

 : گفتم شك با

 ؟  جا همين ميمونيد شما -

 : گفت و كرد اخم

 ...بوا بخ برو راحت پس!!!! نيستم  دله گفتم بهت بار  یه كيانا ببين -
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 وقاحت و لباس یاد یهو ..  كشيدم دراز و بستم اتاقمو در و باال رفتم

 ... كردم قفل رو  در پریدم افتادم بشر این

  صدام در پشت از كه مجد صدای با بود 6 حوش و حول ساعت

 هام  گونه بود ریخته  دورم پریشون موهام پریدم خواب از ميكرد

  رو در بعدم رو قفل, باال بود رفته تبم بازم كنم فكر بود انداخته گل

 : گفت عصبي و  كرد نگام كالفه  مجد...  بازكردم

 .. كردم  صدات چقدر ميدوني ؟؟ كردی قفل دررو چرا  -

 : گفتم و كردم  نگاش دارم تب چشمای با -

 ... دارم  تب دوباره -

  داد و آورد روسریمو مانتو رفت  بعدم..  هات  گونه از معلومه -

 : گفت و دستم

 .. نگرانتم درمونگاه بریم بپوش -

 : گفت و شد شيطون دوباره بعدم

 ... داری دوست یا ؟؟ بيای راه ميتوني -

 : گفت گوشم زیر كه كردم نگاش چپ چپ

 !!!!ميشما  دله .. نكن نگام اینجوری..  كيانا -
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 : گفتم لب زیر و پایين انداختم سرمو

 .. لعنت آزار مردم بر -

  اینكه از  وبعد درآورد پاركينگ زا  رو ماشين رفت و خندید بلند

 دادم  تكيه سرمو راه توی افتاد  راه  درمونگاه سمت به شدیم  سوار

 خوشبختانه نداشتم خوبي حال كردم سكوت  و ماشين پشتي به

 دست مهربون رسيدیم كه موقعي نزد حرفي و رسيد عقلش مجدم

 : گفت خنده با بعدم  زدم كنار دستشو آروم كه لپم رو كشيد

  بهت بگيرم دستتو بيام باهات منم ميخوای ميترسي آمپول زا  اگه -

 بدم؟  روحيه

 : گفتم  بعدم انداختم بهش نگاه یه

 مجد؟؟؟؟  -

 ؟؟ جااانم -

 !!!!!!ببند  -

 : گفت و خندید غش غش

 ... بپر شيطون پایين بپر -

 : گفت گوشم  زیر  آروم درمونگاه به ورود موقع
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  خبری مهربون شروین  این  از دیگه شي خوب بده جولوناتو  خوب -

 !!!!متنفرم باخت از من چون.. نيست

 هستي ای اعجوبه چه ميشناسمت  گفتم خودم پيش ولي نزدم حرفي

!!!!!! 

  از ولي برم راه  درست نميتونستم...زد آمپولي چه  پرستاره لعنتي

 كردم سعي بگه وری دری و كنه دنبك دستك  مجد اینكه ترس

 : گفت و سمتم  اومد بيرون دم اوم اتاق از وقتي..   برم راه عادی

 پرستار؟ خانوم كرد ادبت -

 : گفتم  جدی  خيلي

 !!!!...الليا نميگه كسي نزني حرف شما -

...   بود. 7 نزدیكا...  خونه رسيدیم تا نگفت چيزی دیگه ولي خندید

 : گفت آروم در دم رسيدیم كه موقعي

 ؟  كيانا -

 بله - -

 بهتری؟  -

 .. آره -
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 تبمو چك كرد..

 ..نداری تب -

  تو بياد شدم منتظر كرد باز رو در خودش كليد با  دادم تكون سرمو

 : گفت كه

..  بهتره هيچي از ولي نيست خوب  دستپختم..  پختم سوپ واست -

 .. بيدارم من بزن زنگ داشتيم كاری بخور

  اینجا شبو  ميرسه شعورش باز شكر  خدارو...  گفتم  خودم پيش

 .. نكنه اطراق

  رو همونجا انداختم آوردمو در ومانتومو بستم رو در تشكر  از بعد

 یه  همين ی  واسه بودم گرسنه خيلي آشپزخونه رفتم و كاناپه

 خوردم وقتي..   بود عالي مزش وجداني و ریختم  سوپش از كاسه

 اتاق  سمت  رفتم شستم ظرفمو ازینكه بعد و گرفتم جون یكم

 تلفن بمبخوا اومدم تا..  كنم استراحت بود این كار بهترین خواب

 : گفت مجد برداشتم خورد زنگ

 چطوری؟ -

 .. خوبم -
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  باره یه ساعت 8 سيلينه آموكسي دواهات ی كيسه  توی ببين -

 خوب خوردی؟  شام...  بخور راحتي ساعتاشو خودت كه اونجوری

 بود؟ 

 !!!شدم سير..  ممنون -

 : گفت و خندید

 .. نبود خوب  یعني -

 .. نميرسيد مامانم دستپخت پای به -

 كيانا؟ .. البته صد اونكه -

 ؟  بله -

 باشه؟!!  بزنيا زنگ شد بد حالت -

 .. ممنون باشه -

 نيا نشدی خوب كه موقعيم تا دیگه چيز یه..  جوجو آفرین -

 ...شركت

 : گفتم  و شدم جنس بد

 ازم؟؟؟ بگيره جووون رامش ميترسين -

 : گفت و خندید بلند
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 : داد ادامه مبعد!!!كردی  شروع باز شدی خوب اینكه مثل -

 ... برسه من به خوب  نميتونه شه مریض اگه آخه آره -

 : گفت آروم دید كه خط  اینور  منو سكوت

 .. باشيم صلح توی نشدی خوب كه زماني  تا بذار!!! كيانا -

 :گفتم خنده با بعدم!!!! باشه -

 !!!برسونيد جان رامش  به رو بنده ارادت مراتب پس -

 : گفت و خندید

 ..خوش عالي شب! !!چشم بله -

 بخير  شب -

 نميكرد توجه بهم تا بود حكمتي چه نميدونم گذاشتم رو گوشي

 جنبه  بي...  تفاوت بي ميكرد توجه تا و ميزدم بال بال واسش

 !!!بودما

...  ظهر  از بعد 2 و صبح 6 شب 10 بشه تا  خوردم قرصمو 10 ساعت

 .. خوابيدم قرص خوردن از بعد
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  و حال یكم بود فاطمه... پریدم خواب از گوشيم زنگ با صبح

 مخلوط  آش و سوپ مدل چند دستور مادرا  عين و كرد احوال

 آبميوه 

 اخبار كرد شروع بعدم و داد و  نموند یادم هيچكدومش تقریبا كه

 به خون  چه تيمش و رامش دست از مهندسا اینكه و شركت

  غياب در دیروز  اینكه و كرد تعریف ميكشن چي و شدن جگری

 دخالت كارگزینيم و بایگاني كار تو بوده دیكزن رامش مجد

 غيبتش علت مجد ببينم كه بود كرده گل فضوليم وسط این... كنه

 :گفت كه پرسيدم فاطمه از همين ی واسه گفته چي شركت تو رو

  مسنشون بستگان  از یكي اینكه مثل ولي نميدونم درست.. وا  -

 مجد بودن خارج همه طرف های بچه چون و بود  و شده مریض

,   شركت از بيرون رفته پيشم  ساعت یه البته..  كاراش دنبال رفته

 در ..  ميكشيد  سرك ها سنبه  سوراخ ی همه به باز داشت رامشم

  با آروم اومد در  ن شد  باز در و انداختن كليد صدای حين همين

 خودمو  و كشيدم دراز تخت رو  سریع و كردم خداحافظي  فاطمه

 .. بخواب زدم
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  شدن  باز صدای...  و درخته خود  از كرم ميگن ستا ر گفتم دلم تو

 نشست آروم...  پيچيد اتاقم تو مجد ادكلن بوی و اومد در آروم

 .. كرد صدام یواش و..   زد كنار  گونم روی  از موهامو و تختم كنار

 پاشي؟  نميخوای ؟؟؟؟ خانوم.... ؟؟؟ جان كيانا -

  رو  تگذاش دستشو  آروم...  ندادم نشون العملي  عكس مخصوصا

 پاشد  تخت ی رو از و كشيد راحتي نفس ندارم تب دید و پيشونيم

 كه شدم خيز  نيم و خندیدم جام تو و رفته كردم  فكر در صدای با

 نگاه منو  شيطنت با  داره و  نشسته توالتم ميز  صندلي  رو دیدم

 : گفت و خنده زیر زد بلند دید شدمو گرد چشمای وقتي..  ميكنه

  كي خوابه واقعا  كي نميفهمم سن سال 32 از بعد ميكني فكر واقعا -

 !!!گالبي ميكرد پرت پرت چشمات بيدار

 : گفتم  ناخودآگاه و خندیدم بار اولين برای منم

 .. نيستم  خواب ميفهميد هميشه هم محسنم بابا  بودم بچه وقتي -

 : گفت مهربوني با

 !!!شدی؟؟؟ بزرگ بگي ميخوای  االن یعني -
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 منم بشور روتو و  دست پاشو گفت دی د كه سكوتمو,  نگفتم هيچي

 باید  كه بدو..   بزني آمپولتو بریم بخور بگيرم ميوه آب یه واست

 .. نداده فراری هارو بچه رامش  تا شركت برم

 : گفت كه..  خندیدم غش غش

 .. داشتي خبر اینكه مثل -

 ... ميزدم حرف  فاطمه با شما پای  پيش آره -

 .. گفت و موهاش تو كرد دست كالفه

 ...وگرنه نيست خوب كاریش اخالقه -

!!!!  اه...   خلوت تو وگرنه گفتم دلم تو.. خورد حرفشو ی بقيه

 ای دیگه حرف بدون مجدم كنم  فكر چيزی به نخواستم!!!مردشور

  و كردم شونه  موهامو زدو مسواك شستم رومو دست پایين رفت

 و كردم تنم آسماني آبي گرمكن كاپشن یه و سرم باال كردم جمع

 !! پایين  رفتم تبرم

 : گفت و خندید دید منو كه موقعي

 بزنه؟؟؟ یواش آمپولتو زدی تيپ پرستاره خانوم واسه -

 ... دادم تكون  سر و كردم جمع و لبامو ها بچه عين و خندیدم
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 : گفت

 برای دلم من  كار سر ميای فردا  از!!! خوبه حالت اینكه مثل نه -

 !!!شده تنگ بازیمون

 : گفتم و كردم اخمي

  درسام از چقدر نميدوني دیگه نيام فردام چهارشنبست مروز ا  -

 !!!!...عقبم

 : گفت

 سر شنبه از ولي نيا فردام..  ومروت رحم با دل  این پدر بسوزه -

 !!!زیاده خيلي بخشتون كارای!!! شركتي باشي باید كه ساعتي

 !! خوردم و گرفتم  ازش رو پرتقال آب ليوان و  دادم تكون سری

 برداشت  گوشيو  خورد زنگ همراهش كه بودیم درمونگاه راه توی

 الو -

... - 

 ... شده چي باز مرسي -

.... - 

 ... شركتم دیگه ساعت یك تا باشه -

.... - 



 

208 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!عزیز نكن ناراحت  خودتو تو باشه -

.. - 

 !!فعال  -

  روشو كرد كه قطع نياوردم  بروم ولي  رامشه  با زدم حدس حرفاش از

 : گفت ای كالفه نلح یه با منو سمت كرد

 !بود رامش -

 . .. بله -

  به شد  اینا بد حالت اگه..   شركت ميرم خونه بردمت زدی آمپولتو -

 داری؟ شمارشو!!  بزن زنگ گوشيم

 !!نه -

 !!باهاش بودم زده پيام بهت كه من -

 !!!كردم پاك ولي بله -

  با زده كه پيام بود كده فكر خودش پيش بدون بود شده متعجب

 !!!بودمش حفظم  از بسا چه و شماره رو دمتااف هيكل

 !!!كرد  ذخيرش وبعدم توش زد شمارشو  و گرفت دستم از گوشيمو
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 تا من و ميرفت تر تند اخير بار چند این خالف بر برگشتن موقع

 شم  پياده خواستم رسيدیم وقتي صندلي  به بودم  چسبيده حدودی

 : گفت و گرفت دستمو آروم ..

 !!!!شركتم نگران رفتم  تند ببخش -

 : گفت كه  دادم تكون سرمو

 .. تعارف بي.. بزنيا زنگ داشتي كاری -

  رو در اینكه از  بعد  تو  برم تا وایساد شدم پياده ماشين از...   باشه -

 از  خبر..  آسفالت روی ها الستيك  شدن كشيده صدای بستم

 ...ميداد شو رفتن

 : دهم فصل

  اون توی گذشت مشد مریض من كه روزی اون از هفته دو تقریبا

 با  داشت نوعي  به كي هر و  بودیم مشغول همه اونقدر هفته دو

 نه تقریبا كه ميزد كله و سر پایا ایران شركت معقول نا های خواسته

 اون نوعي به واقع در اون نه پيچيدم مي مجد پای پرو به من

  دیگه و  هوا  انداخت مي باید كالهشو ميومد بر رامش  پس از  اگه

 .. نميموند  من ی واسه وقتي
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  شروع مم ترما ميان دانشگاه و شركت كارای بر عالوه منم طرفي از

 كه سرم  بود ریخته كار و بود درگير ذهنم اونقدر  بود شده و

  كشي نقشه و پردازی خيال و بافي رویا برای فرصتي - بيدار صبح 3

 2 تا ميشدم  مجبور گداری گاه چون نماند ناگفته البته...  نداشتم

 دو ای هفته اقال كه مجد ی خونه  به رامش های آمد و رفت  از باشم

 ... نبودم خبر بي  بود بار سه

  بود مونده پروژه اول پارت تكميلي طرح متمم دادن به ای هفته یه

 استرس  فاطمه... ما بخش اومد محاسبه برای هاش نقشه كه

 : گفت مي مدام و داشت

  االن تا كه كارهایي ی همه با این كنيد كار دقت نهایت  با ها بچه -

 ... ميكنه   فرق داشتيم

 كند دستم من هنوزم اما گذاشتيم  كار روی رو دقتمون نهایت ماهم

 ميدادم خرج  به زیادی وسواس هم كال توضيح به الزم البته بود

  اومد فاطمه شد  تموم یكي یكي  ها بچه كار كه بود  ساعت طرفای

 : گفت و سرم باالی

 ؟؟؟؟  مونده رتكا هنوز تو كيانا وای -
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 .. كنم  تمومش تا ميمونم آره -

..    بدم رو مجد  جواب باید من وگرنه...  بریا كني تمو جون كيانا -

 .. ميریزه بهم اخالقياتش ميشه سنگين كارام  كه ميدوني

 : گفتم و  داد تكون سری

 ... ميكنم  تمومش من برین شما نباش نگران -

 .. رفتن و شدن  راهي دیگه های  بچه با باشي موفق:  گفتن با فاطمه

 عددای با ميكردم محاسبه چي هر كه بود قسمت یه محاسباتم توی

 طرح  از اشكال  كل طور به نظرم  به یعني نميومد در جور دیگه

  كردم نگاه رو صفحه پایين..  كشيده رو نقشه كه بود مهندسي اصلي

 .. نبود قسمت اون طراح اسم متاسفانه اما

  مطابق خودمو طرح كردم شروع  وایسادم مسفيد تخته روبروی رفتم

 ... نوشتم ش زیر محاسبتشم و كشيدم ها قسمت سایر با

 باید نميدونستم منتهي...  بود تر دقيق و بهتر خيلي این بنظرم

 مهندسي اتاق سر  یه گرفتم تصميم بدم ارائه طرحمو این چجوری

  پایام  ایران مهمان  مندسين نبود اتاق توی هيچكس  رفتم وقتي..  بزنم

 یه  الاقل اون با باشه مجد اگه ببينم رفتم...   بودن رفته
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  باز رو در آروم  نيومد صدایي دیدم كه زدم  اتاقشو در بكنم مشورتي

 همين  ی واسه خوابه كردم فكر ميزه رو سرش دیدم كردم

 : گفت كه بيرون  برم اتاق از اومدم

 داشتي؟  كاری -

 !شدم مزاحمتون -

 : وگفت وبود كرده ریز نور از چشماشو

 .. كارتو بگو نبودی مزاحم نه -

  یه ها نقشه از یكي ميكنم احساس..   اتاقم بياین لحظه چند ميشه -

 .. داره اغماض قابل غير مشكل

 : گفت جدی  خيلي بگيره تحویلم  اینقدر نميكردم فكر اصال

 .. كني صحبت طرح مهندس با اول نبود بهتر فقط بریم...  حتما -

 .. نبود اسمي طرح زیر اما خواستم -

 : گفت  و كرد باز رو در  و باال داد ابروشو 

 .. بفرمایيد  -

  پيشنهادی طرح و گفتم رو ایرادات واسش و من كه مدتي تمام

 ميداد گوش دقت  به و بود كرده سكوت دادم توضيح براش خودمو
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.. 

  ميز روی ی نقشه داشت و ساكته هنوز دیدم...  شد تموم كه حرفام

 : گفت و انداخت من طرح   به نگاه یه ...  كرديم بررسي رو

 شركت ميمونم منم!!!  بكشي؟؟؟؟؟ كاملشو پالن شب تا ميتوني -

 .. دارم افتاده عقب  كارای یكم

 : كردم تعجب

 ؟  تایيده مورد من طرح یعني -

 : گفت و كرد  نگام مهربون

 ..مهندس خانوم بله -

  ميكرد خطاب مهندس منو خوب و جدی لحن با بود بار اولين این

 : گفتم لبخند یه با منم و داد دست بهم خوبي حس یه

 ..ميكنم شروع االن همين از پس -

 رفت بيرون اتاق  از و  داد تكون سری

  زده اتاقم در  كه بود 8 ساعت طرفای  و كردم شروع بود 6 ساعت

 : گفت و تو  اومد  غذا  ظرف تا  دو با مجد و شد

 حالي؟  چه در -
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 ... كنم فكر داره كار  دیگه ربع سه ساعت نيم یه -

 ..نشي مریض بخور شامتو بيا پس -

 آشپزخونه توی رفتيم و كردم قبول بود گشنم خيلي كه اونجایي از

 واسم و  بودم  ندیده خوردنشو غذا  حاال تا..  شدیم مشغول و

 بر كوچك های لقمه و ميخورد آروم و تميز خيلي بود جالب

 :پرسيد ازم  خوردن غذا  حين در ميداشت

 یه كن بررسي  خوب رو ها نقشه نكردی پيدا  ای دیگه  ایراد كيانا -

 ميزنه  حرف خودش با انگار   بعدم..  نيست وقت بيشتر هفته

 : گفت

  مي راحتي نفس یه من شه تایيد ها نقشه این بشه تموم هفته این -

 !!!كشم

 : گفتم و  بهش كردم رو خوردم  كه غذامو

 !!!!دارم قيذو یه بگم راستشو كارم سر برم من- -

 ... داد تكون سرشو و كرد ای خنده

  خيلي بهم زدم دستمو شوق با و شد تموم كارم كه  بعد ربع سه تقریبا

 : گفتم.. شد  وارد و زد در موقع همون بود شده خوب
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 !!!!!شد تموم -

  ميز حائل دستاشو سرم باالی اومد حرف بدون - بي ای دقيقه 4

 3 یه..  كارم كردن رسيرب دقت با كرد شروع و  كرد كشي نقشه

 : وگفت باال آورد  سرشو و گذشت حرفي هيچ

 !!!بود؟؟؟ كي گرفتي ایراد ازش كه مهندسي  بدوني ميخوای -

 : گفتم ذوق با

 .. بود كي... آره -

 : وگفت كرد تلخي ی خنده

  نوشته اسمي شركت رئيس های طرح  زیر فقط شركت این توی -

 .. نميشه

 آب...  افتاد دوزاریم ثانيه چند  از بعد ولي منظورشو نفهميدم اول

 : وگفتم دادم قورت رو دهنم

 ..نمي... من -

 : گفت و لبم رو گذاشت  انگشتشو

  كوچيك قول یه باید فقط...  فهميدی تو خوشحالم!!  هيييسس  -

 ..نگي كسي به اونم...   بدی
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 كه داشتم ذوقي  یه دلم ته ولي دادم تكون موافقت ی نشونه به سرمو

 از  الوصف  زائد ذوق این گویا.. گرفتم ایراد ازش نكهازی نگو

 : گفت چون بود  معلوم صورتم

 ... نتركي خوشحالي از حاال -

 سمتم اومد كه خنده زیر زم كنم  كنتر خودمو  نتونستم حرفش این با

 چي نگاش تو  نميدونم...  گونم چال رو كشيد  انگشتشو وآروم

 : گفت آروم...  خوردم خندمو كه بود

  گرسنه ی گربه یه پيش موش  یه نباید شب وقت این تا يميدون -

 !!!موشه اینقدر كه موشي اونم...  بمونه

 : داد ادامه و خندید مهربون

  شدی ایرادم متوجه فقط مهندس جوجه تو نميشه باورم كيانا -

 ؟؟؟ بودن كرده بررسي مهندسا ی همه نقشرو این ميدوني..

 : گفت  كه دادم تكون نه ی نشانه به سرمو

..   نشدم پشيمون كردم استخدامت احساسي اینكه از خوشحالم -

 تا  زود!! خونه بریم بيام من تا پاركينگ تو برو زودی االنم

 .. كنم بازی كثيف نشدم مجبور
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  از برداشتم كيفمو سری همين ی  اسه و بود جدی  خيلي حرفش -

 در  از رامش..   شركت در دم رسيدم كه همين... بيرون زدم در

 : گفت ای دوستانه غير  و سوال از پر  نگاه با و تو اومد

 !!!؟؟؟؟؟ ميكني كار چي اینجا شب وقت این -

 : گفت عصبي لحن با مجد بدم جواب اومدم تا

  نشدن حاضر هيچكدوم بمونه محاسبات بخش از یكي گفتم من -

 ..مشفق خانوم جز

 : گفت بدی لحن با رامش

  كه نداشت فصر خانوم این قد هيچكدومشون واسه آخه -

 !!!!بمونن

 : گفتم شدم عصبي

 !!!!بندازی رو چرتكش بلدی خوب  شما كه صرفارو مدل اون -

 : گفت و سمتم اومد عصبي رامش

 .... بيرونا ازینجا  ميندازمت وگرنه حلقت  تو بكن زبونتو -

 : گفت و رامش سمت اومد مجد حرف این با



 

218 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  لطف شونی ا  داری چيكار مشفق خانوم به ..  عزیزم خبرته  چه -

 !!موندن االن تا كردن

 : گفت ميكرد لوس رو خودش تابلو  حاليكه در رامش

 نداره منو دیدن چشم ای عقده  ی دختره این كه  دیدی شروین -

... 

 : گفت  رامش گوش زیر بود من به نگاش حاليكه در مجد

 خوب مدیر یه ميشه  حسودیشون  تو معلومات و تو به همه عزیزم -

 !!!بره در كوره از هيچي سر اینجوری نباید كه

 : گفتم و زدم  پوزخندی....   گلوم به انداخت چنگ  بدی بغض

 !!!گرفتن مدرك هاروارد نيست!!! واقعا آره -

  مجد بزنه حرفي  اومد تا اما من سمت برگشت عصبي  دوباره رامش

 : گفت عصبي

 توبيخ تا بيرون برید...  دادم ميدون بهتون زیادی مشفق خانوم -

 !!!!!یدنشد كتبي

  مطمئن كه جوری لب زیر و انداختم هردوشون به  نفرتي از پر نگاه

 : گفتم ميشنوه مجد بودم
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 !!!!الیق  چه هر خالیق -

 زدم ساختمون  در از..  داشت بدی سوز هوام بود شب 10 ساعت

 یكم ميومدم  تا بود گرفته بغضم نداشتم آژانسم ی شماره بيرون

  كثافت ميذاشت نمایش به دشوپلي روی اون...  شم  اميدوارم مجد به

 !!!هه...  حسودی... گفت و كرد نگاه من چشمای تخم تو

  گز گز انگشتام نوك سرما از..   بود پياده ربع یه حدود آژانس تا

 بود انداخته چنگ  یكي  انگار كه بود قلبم تر بد همه از..  ميرفت

.  .  اومدم خودم به  ماشين یه بوق با كه بودم فكرا  همين توی...   بهش

 شيشرو  دیدنش با..  ميزنه بوق داره و فرمون پشت مجد دیدم

 : گفت و پایين داد

 ... زدی یخ دختر  شو سوار كيانا -

  پام به پا دادم ادامه  راهمو بهش توجه بي و كردم نگاش عصباني

 برگشتم  لحظه یه كه شم  سوار كه كنه مجابم ميخواست و ميومد

  روسریمو.. مياد داره پشت از انتظامي نيروی ماشين دیدم و عقب

 محض به ولي مجد ماشين سمت  رفتم مثال و جلو كشيدم یكم
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  تكون دست پليس ماشين ی واسه شم سوار تا وایساد  مجد اینكه

 گو  بلند با فاصله  بال اونام دادم نشونشون رو مجد ماشين و دادم

  شدن پياده پليس ها افسر وقتي وایسه كه دادن اخطار مجد به

 ازم  یكي اون و كرد پيادش ماشين از و مجد سمت رفت یكيشون

 : گفتم  خونسردی كمال در شده چي پرسيد

 ... مياد داره پام به پا  و... منه مزاحمه دقيقست  االن آقا این -

  با و ميبارید آتيش نگاش از..  نميومد در مجد خون ميزدی كارد

 .. كنه  خفم ميخواست  چشماش

  كه هستيد اینجا شب وقته نای چرا  شما كه پرسيد ازم پليس مامور

 : گفتم

  شمارشو چون بگيرم ماشين خيابون سر آژانس ميرفتم  داشتم من -

 .. كرد ایجاد مزاحمت آقا این كه بودم كرده گم

 : گفت بشنوه مجد اینك بدون آروم  افسر -

 .. دارید شكایتي شما -

  پس جواب مامور یكي اون به عصبانيت  با داشت كه مجد به نگاهي

 خوشحالي از ميرفت غنج دلم كه حالي در و انداختم ميداد
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 : گفتم

  افراد این به حسابي گوشمالي یه نمياد بدم  ولي ندارم شكایتي نه -

 : گفت و فهميد منظورمو سر تكون  با مامور بدین

 .. من به بسپرید رو  اش بقيه...  برید ميتونيد شما - -

 !!!شدم راهي  خوشحالي با كردم تشكر ازشون

  جواب خدام  انگار...  خندیدم  خودم با كلي خونه برسم  ات اونشب

 مدام ... بود كرده سبز رو پليس ماشين اون و بود داده سوختمو دل

 جلوی ميومد دبش دب و كبه كب و تيپ اون با مجد ی  قيافه

 آژانسم راننده كنم فكر...   ميخندیدم ریز ریز ناخودآگاه و صورتم

 ..عقلم سالمت به كرد شك

 داشتم اتاقم تو رفتم  راست یه و  خونه  رسيدم بود  كاینزدی ساعت

 شلوار  یه با آسماني ركابي ساتن بلوز یه  كه خوابمو لباس

  اومد پایين از  صدایي یه كردم احساس ميپوشيدم  رو بود همرنگش

 گفتم  خودم پيش.. نشنيدم چيزی دادم گوش كه بعد ولي..

 تو برگشتم  و زدم مسواكمو دستشویي رفتم...  زدم  توهم  باز البد

 صورتم به بزنم كرم تا بودم وایستاده توالتم ميز جلوی....  اتاق
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 ميخكوب اتاقم در به بود داده تكيه كه مجد دیدن با آینه توی كه

 اونجا ...  نه دیدم برگشتم شدم خياالتي كردم فكر اول شدم

...   من به بود زده زل ميبارید آتيش توش  از كه نگاهي با و ایساده

 من  و سمتم اومد و بست رو اتاق  در.... افتاد  شماره هب نفسام

 ميز به  خوردم اینكه تا...  برداشتم عقب به قدم تا چند ناخودآگاه

 بهم دندوناشو داشت و بود ریخته بهم موهاش حاليكه  در مجد...

 : گفت شدو نزدیكم آروم آروم.. عصبانيت از ميداد فشار

 !!!؟؟؟؟؟ كردی كه بود كاری چه این -

 : گفتم و  نبازم خودمو كردم يسع

 ... مگه  ميكني؟؟؟ چيكار اینجا تو -

 : زد فریاد

 ؟؟؟.... كردی بود غلطي چه این ميگم بهت!!! شو خفه -

 درست سرمو و گرفت چنگش تو موهامو فریادش با همزمان

 : گفت و داد قرار صورتش  روبروی

 زدی قولت زیر ؟؟؟؟ درسته نكنيم كثف بازیه بود این قرارمون -

 خانوم خواستي خودت بدون.. منه نوبت حاال  پس!!!...كوچولو
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 ...  موشه

 بود مفهوم نا نه  یه اومد  در گلوم از  كه صدایي تنها ... كردم بغض

... 

 : گفت و كرد نزدیك صورتم به صورتشو -

  كه نكردم كاری یه همينجا تا  بگو... بگو ؟؟؟  هان چي؟؟؟ نه -

 ...يبيفت  دنبالم عمر آخر تا شي مجبور

 : گفتم لرزون صدای با تركيد بغضم

 ... كن  ولم خدا  تورو -

 به وچسبوندتم داد هولم و گرفت  شونم به دستشو و كرد ول موهامو

 : زد داد و كرد عصبي ی خنده و دیوار 

 !!!مونده حاال فهميدی؟؟؟... قزی خال مونده  حاال -

 .. بلوزش های دكمه كردن باز به كرد شروع و

   شد هق هق به تبدیل گریم

 ... كن ولم خدا  تورو...   خدا  تورو -

 : زد داد عصبي -
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  چي كه ببری آبرومو ميخواستي..   اره شي؟؟ پروتر كه كنم ولت -

 بشه؟؟؟

  و  بود كوره عين تنش...   داد فشار بود حائل كه  دستم روی تنشو

 ... سينش به ميكوبيد محكم  دستم زیر قلبش

 هق هق  ميون نياوردم طاقت كه خودش  سمت كشيد منو

 : زدم داد

 اذیتم  توام....  نداشتم منظوری من قرآن به.. توروخدا  شروین -

 نوشينم مامان جون به شروین...   كن بس شروین ....  كردی

 ... نداشتم منظوری

 ... شد شل دستش كردم احساس

  عصبانيت و كينه  اون دیگه نگاش چشماش تو افتاد چشمم لحظه یه

 ... نبود توش

  رفت قدم یه و كرد ول دستاشو  یهو بعد و زد زل بهم ای ثانيه چند

 پيشونيش  روی و ميرفت پایين و باال مردونش ی سينه... عقب

 شروع و زمين رو نشستم.. نداشتم توان دیگه.. . بود نشسته عرق

 لحظه یه..  ميلرزید تنم تمام...  كردن گریه زار زار  كردم
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  و زدم پس دستشو عصبي...  موهام رو كشيد دستي كردم احساس

 : گفتم

 رسيده من به فقط آدم و عالم ی همه از  زورت ....  بيرون گمشو -

 ..بردار سرم از  دست...  دورتن عروسك همه این ؟؟؟ آره

 .. فهميدی 

 : گفت و داد  تكون تهدید ی نشونه  به انگشتشو

  قفل كردن عوض فكر از..  طرفي كي با بدوني تا كردم اینكارو -

 !!!!!ميشي اپن كال و ميشكونم درو چون بيرون بيا درم

  حالي در و گرفت بيشتری شدت گریم بود خونده فكرمو اینكه از

 : زدم  داد توانم ی  همه با ولي نداشت یارا  صدام  كه

 ..نداری روحي تعادل.... تو...  تو ..   داری مشكل  تو...  ای عقده -

  كه  مداو خودم به موقعي.... بيرون رفت اتاق در از  و زد پوزخندی

 .. لرزوند خونرو  پایين در صدای

  اشك خودم حال به اونقدر و تخت  رو كشيدم خودمو بدبختي با

 .... رفتم  خواب تا ریختم
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  دانشگاه كه افتاد  یادم... پریدم خواب  از 10 طرفای  بعد روز صبح

 وحشت آینه تو  خودم دیدن با...    شدم بلند جام  از سریع دارم

 نميدونم... بود  شده كبود شونم  سر و بود كرده ورم چشمام كردم

 تالفي باید.....   كردم بغض دوباره قبل شب یادآوری با چرا 

 نميدونم..  بود كرده رخنه وجودم بند بند تو انتقام حس...  ميكردم

 های  كلمه  مقابل در اینرسي  یك مثل كه چيه آدميزاد وجود تو

  به مجد لمقاب در من وجود تو اینرسي این....   ميكنه عمل دستوری

 به  دستور درون از حسي  یه همين برای ميرسيد خودش اوج

 ... ميداد سركشي

  همين ی واسه ميساختم خودم واسه مستحكم دژ یه باید مبارزه برای

 در  قفل كردن عوض ميكردم باید كه كاری اولين  نظرم در

 پناه جا یه.. كنم فرار ميشد وقت ميشكست درو تا حداقل!!! بود

 كه  بود این ميشد محسوب آخر ی ضربه كه بعدیم كار ..  بگيرم

 با بود گير وقت  یكم كار اون ولي...   بگذارم آهني حفاظ  در برای

 باید ..  نمياد 8  ساعت از تر زود  مجد روزا  این ميدونستم حال این



 

227 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  كه بانكي از اینكه از بعد و شدم  حاضر.. ... ميشدم بكار  دست زود

 غذایي  ی تهيه  از غذا  سپر یه برداشتم پول داشتم حساب توش

 یه با كه بود 12 حوش و حول ساعت خریدم بود نزدیكي همون كه

 ميشد  عوض داشت  در توپي كه مادامي خونه  برگشتم ساز قفل

  شماره اولين با كردم  باز  بودم خریده راه سر كه همشهری راهنمای

 ازین  یكي و اطرافه همين ميداد نشون شمارش پيش از كه

  برای...  گرفتم تماس حفاظه  نصب  كارشون كه بود شركتهایي

 و ...  كار انجام برای بفرسته كاگراشو كه گذاشت قرار 2 ساعت

 زمان و استراحت و قولي بد احتساب  وبا... ميكشيد طول ساعت 4

 3 حدود گفت كه اونجوری - 7 ساعت تا حدودا  پرت های

 .. ميشد تموم  كارشون

  رو در جدید های كليد گرفتن و ساز قفل پول كردن حساب از بعد

 شدم  رفتنم  شركت خيال بي..   خوردم نهارمو و كردم قفل

 كه گفتم و زدم پيام یه فاطمه به فقط!!!نزنم زنگم دادم ترجيح....

 ... بيام نميتونم و  تا ميكشه طول كالسم
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 4 ساعت شدن مشغول و اومدن  نصابا كه بود 2:1 تقریبا ساعت

 وقتي  و گرفته سراغمو مجد كه گفت  و موبایلم به زد زنگ شمس

  در عادی خيلي  منم.. شه گير پي گفته و شده عصبي نيومدم دیده

 بعدشم دیگه و ميكشه طول  تا كالسم گفتم شمس جواب

 !!!بده رو مجد جواب خودش  جور یه بيام دیره

  و بود 8 نزدیكاه ساعت و كشيد طول  نصابا كار  انتظارم  خالف بر

 مجد ميكردم خدا  خدا  بود  مونده كارشون از دیگه یكم هنوز

 ماشينش صدای كه بود دقيقه 8:10 متاسفانه ولي بياد هميشه از دیرتر

 صحنه  اینكه ی واسه ولي پرید رنگم كردم احساس..  اومد

 توی ندم دست از ميشه روبرو حفاظ  با وقتي چهرشو دیدني ی

 كارگر  عزیزان كار به  دارم كه  بدم نشون مثال تا...   وایسادم راهرو

 شدت منم قلب ضربان پاهاش صدای  با... ميكنم نظارت!!! اشخص

 در  به شوكه ثانيه چند برای پيچيد ها پله پاگرد از وقتي..  گرفت

  توجه بدون بياد خودش به كرد سعي بعدم و شد خيره من آپارتمان

 !!شد داخل آپارتمانشو سمت رفت من به
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  تا  مدش مجبور  كتاب حساب برای شد تموم  كار 9  طرفای باالخره

 چندان  نه قيمت چونه كلي از  بعد برم باهاشون خونه در دم

 ...گرفتن ازم  نصب و الزحمه حق  بابت رو معقولي

  تكيه آپارتمانش  در چهارچوب به مجد دیدم..  باال برگشم كه وقتي

 نكردم  توجهي بهش ميكنه نگاه منو داره پوزخند یه با و داده

 : گفت بلند كه آپارتمانم سمت رفتم و

 !!!ميشم رد شده چينم دیوار  از  بكنم رو كاری یه بخوام اگه من -

  در و زدم قفل و كشيدم نردرو چشمش جلوی ولي..  ندادم جواب

 محكم درو بيرون ميزد چشماش عصبانيت از داشت كه حالي

 !!!كردم  قفل و بستم

 حس...  امنيت حس …پاشدم خواب از بهتری باحس انروز فرردای

 تو  از مشكي شلوار مانتو یه خوردن نهصبحا  از  بعد ..  قدرت

  روش رو داشت  خز كالهش سر كه  قرمز كاپشن یه و برداشتم كمد

 ماتيك اون  و كردم و سرم مشكيم و قرمز  شال  یه و پوشيدم

  ریمل  با و زدم هم رو داشت دوستش!! خيلي  مجد  ميدونم كه قرمزه

 آینه  تو خودم دیدن با!!! دادم حالت هامو مژه حسابي  مشكيم
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 : گفتم خنده با و...  كردم كيف ابيسح

 !!!!!!ایييييييييييييينه -

 از جلوگيری برای  تا دادم ترجيح  و شدم دنيا مال خيال بي بازم

 تماس  بالفاصله هيمن ی واسه برم آژانس با مجد  با مجدد برخورد

 شركت رسيدم كه  بود 8 راس  اومد ماشين ربع یه  از بعد و گرفتم

 : گفت  بار اولين برای و  كرد نگام متعجب دیدن با شمس

 !!!مشفق شدی خوشگل  چه -

 : گفتم و كردم بهش  مهربوني ی خنده

 ..داری لطف مرسي -

 تكون سری ميگشت بر اوليه حالت به زود كش عينه كه معمول طبق

 اتاقم سمت رفتم زدمو كارتمو منم! شد كارش ومشغول داد

  باعث  كه شدم آقا هی ی سينه به سينه هوا  بي..  راهرو اول پيچ توی..

 .. زمين روی بریزه بود دستش كه كاغذهایي تمام شد

  ارو   كاغذ تا كردم كمك و نشستم دستپاچه و كردم  خواهي معذرت

 ... كنيم  جمع
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  شد باعث كه كاغذ به رفت دستمون همزمان دوتایي آخر كاغذ سر

 پيدا  تالقي رنگ ماشي چشم جفت یه با نگاهم لحظه یه برای

 ميدادم تحویلش  كاغذهارو درحاليكه و شدم ندبل..  كرد -28

 27 تقریبا پسر یه كردم خواهي معذرت و..  انداختم بهش نگاهي

 موهای و خوشرنگ ماشي چشمای و تيره باپوست..  بود ساله

 ای قهوه كت  یه...    و ورزیده هيكل و بلند نسبتا قد و خرمایي

 خوشتيپ لك  در و ای سرمه پليور و جين شلوار  یه با بود پوشيده

 .. بود

 : گفت و زد لبخندی

 .. نبود حواسم اصال منم راستش..  بود منم تقصير -

 ميخوام  عذر حال بهر -

 : پرسيد دوباره كه برم ميخواستم

 ؟  شركتين این مال شما -

 .. بله -

 هستم پایا ایران های مهندسای از..   راد پوریا  من -

 محاسبه  بخش..  هستم مشفق خوشبختم -
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 : گفت و زد لبخندی

 !مهندس خانوم آشنایيتون از شدم خوشحال -

  گير كاپشنم خز كه شم رد كنارش از خواستم و  دادم تكون سری

 : گفت و خندید كه درآد كه كردم تقال كتش  ی دكمه به كرد

 .. ميكنم آزادش االن مشفق خانوم باشيد آروم لحظه چند -

 راد ی  هپاچدست  كردن سالم بعدم و سرفه صدای حين  همين توی -

 خون به چشمای دیدن با  كه اونور بكنم رومو  شد باعث

 !!!دادم  آرومي سالم..   مجد ی نشسته

 : گفت بود شد دورگه عصبانيت از كه صدایي با مجد

 ؟  خبره چه اینجا -

 : گفت راد بزنم حرف اومدم تا

  بعدم ...  شد آزاد..  آهان...  ی دكمه به مشفق خانوم كالهه خزه -

 ازینكه  بعد و  مجد سمت برگشتم كامل منم كتش به  كرد اشاره

.   راد سمت كردم رو..  كردم نگاه مجد به پوستي زیر پوزخند یه با

 : گفتم حد از بيش غلظت با مخصوصا
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 رفتم اجازه با گفتن با بعدم! ممنونم!!راد آقای كردید لطف خيلي -

 !!!!اتاقم سمت

  عصبي ی افهيق دیدن از مطبوعي گرمای یه...  داشتم خوبي حس

 نگاهشو   سنگيني هنوز حاليكه در... نشست  وجودم تو مجد

 با احوالپرسي و سالم از بعد... شدم اتاق  وارد ميكردم احساس

 كه  بود زیاد كارا اونقدر... شدم كار مشغول مضاعفي ی روحيه

 همه آتوسا صدای با  یهو اینكه تا..  كنيم بلند سر  حتي نميتونستيم

 ... اومدیم  بخودمون

 ميكنه؟؟؟ كار چي طرح این  زیر اسمتو كيانا؟؟؟ وااااایي؟؟؟؟ -

 : گفت و گذاشت ميزش رو  طرحو كه كردم نگاش متعجب

 !!! ببين بيا خوب -

  پریشبش كه  بود خودم طرح...ميزش سمت رفتم  و پاشدم جام از

 به !!! ما بخش  بود اومده مجدد  ی محاسبه برای  بودم كشيده

  براشون رو داستان بعدم و كردم ياهنگ بود جواب منتظر كه آتوسا

 شد  تموم حرفم  اینكه  از بعد..  كردم تعریف!!! سانسور با!! البته

 : گفت و كرد بهم نگاهي فاطمه
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 !!!باشه كرده كاری  چنين  مجد نميشه باورم!! عجيبه -

 ادامه آتوسا و  داد تكون مثبت ی  نشانه به  سرشونو سحرم و آتوسا

 : داد

 یه خودشه مال واقع در كه نام بي  های نقشه از یكي از من دفعه یه -

 !!!كرد چه باهام شاهدن ها بچه گرفتم كوچولو ایراد

  بود؟؟؟ ناپذیر انتقاد  اینقدر مجد واقعا یعني...  بودم كرده تعجب

 اسمم تازه كرد قبول برگردی برو هيچ بي منو حرف چرا  پس

 !!!نقشه؟؟ زیر آورد

  موضوع این حوش حول  فكرم ناهار زمان تا  روز مدت تمام

 طرح محاسبات حتما رسيدم نتيجه این به آخرم  و ميچرخيد

 جایگزینم 

 ..بوده اشكال بدون و منطقي

..   آشپزخونه سمت رفتيم دست به قابلمه همه هروز  مطابق ناهار موقع

 ایران  شركت از دیگه آقای دوتا  و راد رسيدیم كه موقعي

  و سالم مجدد و  شد بلند شازجا من دیدن با راد.. بودن ميز سر پایام

 شروع رو   غذامون ما اینكه از قبل بعدم و كرد پرسي احوال
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 فاطمه رفت  تا..   بيرون رفتن آشپزخونه از همكاراش و خودش  كنيم

 : گفت ای بامزه لحن با بود تيزی آدم اصوال كه

 .. باشن كي  آقا این!!!  به به -

  سالم یه و یمدش متصادف هم با  راهرو پيچ سر امروز بابا هيچي -

 !!همين!! كردیم عليكي

 !!!هست كه مهندسم!!! كيانا ها خوشتيپه -

 !!باشه مامانش مباركه -

 : وگفت خندید آتوسا

  تو از پيرهن دوتا ما باالخره!!! نده  دستش از, فاطمه ميگه راست -

 !!!كردیم  پاره بيشتر

 : گفت آتوسا حرف ی ادامه در فاطمه

 عينهو شوهرامون به چسبيدیم گرفتيم بل بود نگاه یه همين با ما -

 .. شدن مجبور دیگه اونام سریش

 : گفت  آتوسا كه خنده زیر  زد بعدم

 !!!!!!بخواد دلشونم فاطمه!!! وااا  -
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  سر برگشتيم بالفاصله   غذا   از بعد...  شدیم مشغول و خندیدیم همه

 كارا داشتيم تحویل آخرش كه هایي هفته معموال كارامون

  4 طرفای ساعت!!!   نداشتيم خاروندنم سر وقت كه  دبو زیاد بقدری

 : گفت و سرم باالی اومد فاطمه كه بود

!!! دارم دكتر وقت برم حتما باید ولي  مونده كارم من كيانایي ببين -

 كني؟؟؟ خواهری حقم در ميتوني تو

 : گفتم و خندیدم

 هست؟؟؟ چقدر!!!!!   نریز زبون -

 !!نميشه بيشتر ساعت  1 كيانا جون به -

 : گفتم و خندیدم بود نشسته دلم به فاطمه اینقدر چرا  نميدونم

 ... راحت خيالت برو بسوزه  مرام پدر -

 !!!!كيانا كن دعا برام -

  و دادم  تكوون سرمو!!! بود شده  چي  دونم نمي!!! بود نگران نگاش

 : گفتم

 ...خدا  به توكل هست چي هر -
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 شدن آماده رمحس و آتوسا  نزدیكای.  رفت و كرد  تشكر دوباره

 كارای  موندم تنبال شاگرد این عين فقط من باز و رفتن واسه

  از نكشيد طول بيشتر دقيقه  4 همين ی واسه  نبود خيلي فاطمه

 كارم  شدن تموم از بعد داشتم دانشگامم واسه كار  كلي كه اونجایي

 دادم بازبيني تحویل  اینكه از بعد  و كردم لوله  رو ها طرح سریع

 از بيشتر یكم...  بيرون زدم شركت از دوشمو رو انداختم كيفمو

  صدام داره  یكي دیدم یهو كه بودم نشده دور شركت  ساختمون

 كه  ميگه چي ببينم خيابون اونور رفتم...  راده دیدم برگشتم ميكنه

 : وگفت شد پياده ماشين از

 .. برسونمتون ميدید افتخار  شده د سر هوا  مشفق خانوم -

 .. دارید  لطف مرسي نه -

 !!!.. مسيرتونه كه یجا تا اقل ال نكنين تعارف خدا  تورو -

 ماشين دیدم اونور  افتاد چشمم  یهو تعارفات دار  و گير همين توی

 ما سمت اومد و!!! خيابون توی پيچيد شركت پاركينگ از مجد

 مقدمه بي كه كرد وادارم پليدی حس یه.. یهو ولي چرا  نميدونم...

 : گفتم راد به



 

238 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!مميا باشه -

 ماشين سوار بود دیده مارو تازه كه مجد چشم جلو  بالفاصله بعدم و

 !!!شدم راد

 اینقدر كه مني  ثانيه 1 تو چرا  كه  بود كرده تعجب  كه رادم طرفي از

 عقيده تغيير یهو نميام ميگفتم بودم وایساده سخت و سفت

 !!!!افتاد راه  طمانينه  با دادم

  حرف كرد شروع كنه عوض رو  ماشين سنگين جو اینكه  برای راد

 مجد ماشين به حواسم مدت تمام من اما گفتن پروژه از  و زدن

  نوعي به و ميومد داشت ماشين دو یكي ی فاصله با پشتمون كه بود

 نه  یا بله یه  با  راد های سوال همين ی واسه!!   ميكرد تعقيبمون

 و ميكردم راهنمایيش گداریم گاه البته!!!ميدادم جواب سری سر

 رسيدیم بعد ساعت نيم حدود  باالخره!!  ميگفتم بهش رو آدرس

 چي راد كه باشم فهميده كلمه  یه اینكه بدون من و كوچمون سر

 وقتي !!! شدم  وپياده كردم  تشكر ازش شنيدم چي من و گفته

 فكر كه افتاد یادم  تازه!! دیدم رو مجد ماشين دور از رفت راد ماشين

 ولي ترسيدم یكم راستش!!!! نكردم مسيرو تيكه یه این
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 !!! بكنه غطي نميتونه دیگه كه كوچه  تو:  گفتم بعدش

  ماشين تصورم خالف بر و خونه سمت افتادم راه استرس كمي با

 نفس  كنارم از  ماشين شدن رد  با...    ورفت داد گاز كنارم از مجد

  ی تو ماشينش... خونه رسيدم كه موقعي....  كشيدم راحتي

...   نشسته پاگرد توی دیدم كه باال رفتم ها پله از بود پاركينگ

 خواستم

 : گفت آمرانه خيلي كه شم  رد كنارش از

 !!!!!بشين  كيانا -

  مالیم خيلي انتظار  خالف بر كه باال رفتم ها پله از  بهش جه تو بي

 : گفت و خودش سمت گردوند برم و گرفت بازومو

 !!ميكنم  خواهش -

 : گفت كه پيشش نشستم حرفي هيچ بي

  ساختمونيم یه توی بفهمه كسي ندارم دوست تمنگف بهت مگه -

 موشه؟؟؟؟  خانوم

 : گفتم و كردم اخم

 !!!شدم پياده كوچه سر  من -
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 : گفت و خندید مهربون

  سوار چرا  اصال!! اینه حرفم.. ولي...  شدی پياده كوچه سر ميدونم -

 شدی؟؟؟

 ..منم  كرد اصرار خوب -

 : گفت و پرید حرفم وسط -

 ... كنه اصرار كي هر یعني -

 : گفتم و كردم نگاش عصبي -

 !!همكارمه راد آقای!!! نخير- -

 كشيدم عقب سرمو كه كنه ناز گونمو خواست  ها بابا عين آروم

 : گفت.  كشيد عميقي نفس

 !!!!شي ها غریبه ماشينه سوار لجبازی و لج بخاطر ندارم دوست -

 : گفت ميكرد لمس دستش با كاپشنمو خز حاليكه در بعدم -

 ..بپوشي قرمز كاپشن لجبازی و لج بخاطر ندارم  دوست - -

 : گفت لبمو رو گذاشت انگشت كه بزنم حرف اومدم

  مني!! ميشناسيش؟؟؟ وقته چند ولي!!! درست همكارته راد آقای -

 طرف باهاش ميبينمش دفعه 10 روزی!! رئيسشم  االن كه
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 !!!نميشناسمش  ميشم صحبت

  با!!!!!بكنم كلشو خواستيم دلم ولي بود منطقي حرفاش اینكه با

 كه ای تجربه ميكردم كاری هر من!! ميبودم روراست  باید خودم

  تا حركتامو تك تك ميدیم ازینكه!! نداشتم رو  داشت مجد

  دیدم كه بودم فكرا  همين توی.. ميشدم حرصي  ميفهمه حدودی

 زیادی

 : كفتم  خودآگاه نا ميكنه نطق پدرانه داره

 !!!ایه تيكه خوب  المصب ولي..  نميشناسمش..  درست!! باشه -

  سعي كه حالي در بعد و كرد  نگام باز دهن با ثانيه چند برای یهو

 : گفت كنه قایم خندشو بودن عصبي ميكرد

  برن چشمه لب تا نيستن من مثل همه بپا فقط شيد پير هم پای به -

 !!!برگردن تشنه چشمه خاطر محض ولي

 : تفگ گوشم زیر  دوباره كه كردم نگاش چپ چپ

 !!!نيست  حرفا این مال ولي...  نيست  بد قيافش -

 :گفتم  عصبانيت با

 ؟؟  حرفا كدوم -



 

242 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!!حاال  -

 ... پيچوند  و گرفت دستمو مچ كه پاشم____________ اومدم

 : گفت  گوشم زیر م بعد

 !!!بچگيت حساب به ميذارم دفعرو این -

 : گفتم درآوردمو دستش تو از  تقال با دستمو

 آشنا یكي با  دارم دوست سالگي 24 سن توی هنكای نكنم فكر -

 !!!!باشه داشته ربطي  شما به بشم

 : گفت عادی خيلي

 !!!جوجو شه تموم گرون برات ميترسم -

 : گفتم و شدم عصبي

 ميكنين؟؟؟ تهدیدم -

 !!!ميشناسم خودمو جنسای هم...  نه -

 : گفتم  بدی لحن با تقریبا

  هم بدونم بعيد پس!! !تكه كثيفي و نامردی از كه شما جنس -

 !!!بشناسين بخواین  كه باشه داشته  وجود شما جنس
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 رنجش و بود شده ریز عصبانيت  زور از كه چشماش از  نگامو بعدم

 ....آپارتمانم سمت رفتم و برداشتم ميشد دیده توش بوضوح

 : یازدهم فصل

  پارت های طرح متمم و شد تموم كذایي ی هفته یه اون باالخره

 الحقم گرفت قرار حجت شخص  و پایا ایران لقبو مورد اول

  فوق بود كشيده كه هایي طرح هم!!  بود عالي مجد  كار نگذریم

 این...  بود شده حساب و دقيق تيم روی نظارتش همم بود العاده

 مجدبه كه بود  بزرگ اونقدر آتيه نوپای شركت واسه موفقيت

 !!!بگيره بزرگ جشن  یه مناسبتش

 نفرمون 4 به اتاق تو  اومد شمس  كه دبو  ساعت طرفای  اونروز

 كه خودش  كارته هركي شمس رفتن از بعد!! داد  دعوت كارت

 8 ساعت  از شب شنبه پنج مهموني..  برداشت رو بود روش اسمشم

 كل  برای شنبه  پنج  همچنين!!! بود خودمون ی  خونه توی شب

 !!!بود شده  اعالم تعطيل كاركنان

  یا من!!!بود؟؟؟ نكرده منو فكر اصال یعني شدم عصباني چرا  نميدونم

 ... برن همه تا وایميستادم  اونقدر  باید یا مهموني ميرفتم نباید
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 ميزم رو تلفنه كه بودم افكار همين توی....نبودم  رو  یكي این!!!! وای

 معمول  طبق  گوشم تو پيچيد مجد صدای برداشتم تا و زد زنگ

 : گفت  سالم بدون

 !!!هماهنگه سم مش با!! اتاقم تو بيا فوری كيانا -

 .. كرد قطع گوشيو بزنم حرفي اومدم تا

 : گفت بود من به حواسش كه فاطمه

 ..كيانا بود كي -

 !!!ندم  سوتي كه كردم جمع حواسمو

 !!داره كارم مجد گفت بود شمس -

 : گفت و خندید

 !!شدی ریختي این چرا   پس!!  وا  -

 !!بزنم حرف من نذاشت حتي!! ميكنه قطع یهو آخه -

 !!گليه دختر خيلي خدا  به ولي مدلشه بابا نههمي -

 : گفت خندید ميكرد گوش مارو حرفای كه سحر

 !!!زهره خر گل آره -
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 اتاق سمت رفتم  و بيرون اومدم منم و كردیم ای خنده چهارتا هر -

 : گفت  كه زدم در  به ای  تقه... مجد

 !!!تو بيا -

  و بود تنش دودی دوخت خوش شلوار  كت یه.. پاشد شدم كه وارد

 مودب  خيلي!!! بود برازندش خيلي كه سفيد بلوز یه زیرش

 : گفت خنده یه با و كرد تعظيمي

 !!خانوم كيانا به به -

 ..سالم -

 خوبي؟؟؟ !!! ماهت روی به سالم -

 : گفتم تفاوت بي -

 !!بهتری؟ شما مرسي -

 : گفت و كرد  سرخوشي خنده

...   بشن ا اجر كشيدی كه طرحهایي  بعدا  بذار.. باشم بد چرا  -

 !!!ميكنه پيدا ارزشي یه واست هركدومش
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  عاشقانه ميداد نشون ميزد حرف كارش به راجع كه اونجوری

 طرف احترام حس حالتش این ميگم رك و داره دوست  كارشو

 مقابل

 لبم  رو اومد ای خنده آگاه خود نا همين  ی واسه انگيخت مي بر رو

 : گفتم و

 !!بهتون ميگم تبریك -

 : گفت و خندید مهربون و سمتم داوم  پاشد یهو

 نام به طرحم  قسمته یه نره یادت تازه ..   بوده تو قدم پا از همش -

 !!!خانوم شماست

 یه دلم ميشد كه اینجوری ..  كردم  تشكر آروم و پایين انداختم سرمو

 با  منم و  بشم چي همه خيال بي داشتم دوست ميشد جوری

  خودمون واسه  مام.. .. دیگه خوب ولي!! چشماش  به بزنم زل عشق

 .. داشتم غرور

 : گفت  دید  كه سكوتمو

 !!بگم چي ميخواستم رفت یادم  اصال دیدمت  كه بشين كيانا -

 :گفت و ميزشو  پشت برگشت خودش بعدم
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 !داد؟ شمس رو  دعوتت كارت -

 !!! هم تو رفت اخمام و افتادم  مهموني یاد تازه

 : گفت و خندید

 !!!ميای پر توپ با بود درست حدسم -

 : گفت و برد باال تسليم حالت به  دستاشو بعدم -

!!  كردم گير بایستي در رو تو..   ولي شرمندم من  داری حق - -

 اونا  ی خونه  و باشه حجت طرف از جشن بود قرار اول راستش

 برجن هاوس پنت توی اونا چون گفت رامش  ولي كرد برگزار

 ی  واسه هدرآر رو ساكنين بقيه صدای مهموني ی صدا  و سر ممكنه

  جز كسي هم و بزرگه هم كه من ی خونه پيشنهاد حجت به همين

 و   دوزار واسه خواسته خدا  از حجتم و داد رو  نيست توش!! من

 !!!كرد قبول خوشحالي با كردن خرج كمتر شاهي ده

  به كه است زني تائيس)  تائيس اون كه آشي و رامش اسم اومدن با

 واسم!!!( كشيد آتش به را پرسپوليس اسكندر وی تحریك

  روبروم اومد پاشد كه..   ندادم جوابي!!! هم تو رفت اخمام بود پخته

 : گفت و ميز به  داد تكيه  و چرخوند رو صندليم
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 تا من اینجا بيای گفتم بعدم!! نداشتم ای چاره موشه؟؟؟ خانوم -

 !!!كني؟؟؟ كمكم ميتوني..   ندادم بزرگي این به مهمونيه حاال

 خودآگاه نا و كردم نگاش اخم  با و بيرون دادم نفسمو عصبي -

 : گفتم

 !!!ه؟؟؟ مرد مگه جون رامش -

 : گفت و خندید بلند -

 بلده؟؟؟  كار اون اخه ؟؟؟ كيانا -

  در همایوني سات و سور اداره ی  سابقه سال 0 با  بنده آخه  آهان -

 !!!!خدمتتونم 

 : گفت و خنده زیر زد بلند

 !!!نمميك جبران ننداز زمين رومو كيانا -

  اصال!!! بكنه ميخواست جبرانم !!!!!  داشت رو  بشر این چقدر

 یهو  كه ميكردم فكر چيزا  این به داشتم...  بود شده روش چجوری

 مهربوني با و خودش سمت  كرد صورتمو گرفت مالیم چونمو

 : گفت



 

249 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 تو به همين ی واسه!!! فعال تویي  كسم نزدیكترین كن  باور..  كيانا -

 !!!!گفتم

 : وگفتم زدم پوزخندی -

  دست... ماشاا  الي و جونو ليال و خانوم سارا  تماس تا  دو با كه شما -

 !!خدمتتون؟؟ ميرسن سينه به

 : گفت و كرد نگام  موذیانه

 !!!!؟؟؟؟ ميشه  حسودیت -

 : گفتم  حرص با و بيرون كشيدم دستش از چونمو -

  اونجور  كه همه!!!! واسشون ميسوزه دلم!! كدومه حسودی  بابا نه- -

 !!!!!نميشناسنتون ميشناسم شمارو من كه

 : گفت و  خندید..  بشه عصبي ميكردم فكر اینكه خالف بر

 خودت االن تا وگرنه..شناختي منو بقيه از بيشتر تو خدایي آره -

 !؟؟!!چيه منظورم كه ميدوني!!!!!! سراغم بودی اومده

  و بود شده چندشم حرفش از كه حالي در كه بهم زد زل شيطون -

 : گفتم  بود معلوم وضوح به چهرمم یتو

 !!!!نميشيد آدم شما -
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 : گفت عجيبي لحن با مردونش بم صدا با

 !!!!كرده دیوونم  حوا  سيب وقته خيلي آره -

 ...شد  خيره لبام به و

 : گفت و  اومد خودش به  كه پاشدم جام از و كردم ای سرفه

 !!ميكني؟؟  كمكم!!! كيانا؟؟؟ -

 یه و ميكردم قبول نميومد بدم!! كرد لگ شيطنتم ولي چرا  نميدونم

 افتاده عقب كارای و ها  ارائه به و ميگرفتم كولي ازش ذره

 !!!ميرسيدم دانشگام

 : گفتم  عادی خيلي همين ی واسه

 !!!داره شرط  تا چند -

 : گفت ذوقش از

 !!قبوله باشه چي هر -

 و خندیدم قيافش بود دیدني ميشد ها بچه پسر شبيه كه هایي موقع

 : مگفت

 .. چيه بپرس اول -

 : گفت و خندید -
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 ..قبوله  بگي هرچي - -

 : گفتم تمام بدجنسي با و  دادم تكون سری

 .... هفته آخر تا ميخوام مرخصي فردا  از كه  اوال....  همم -

 : گفت و پرید حرفم وسط -

  كه بردم باال سكوت ی نشانه به دستمو...  نيست چيزی اینكه باشه -

 : گفت و خندید

 !! شماست  دور دور  فعال بفرمایيد - -

 : گفتم و كردم نگاش ریلكس خيلي

 !!!!باشه من  دست ماشينت.....  هفته یه این كه اینه دومم شرط  -

  كه مردا  از خيلي  عين اخماش االن ميكردم فكر اینكه خالف بر

 جيبشو  تو كرد دست جا در ولي هم تو ميره  ماشيناشون عاشق

 : گفت و دخندی و سمتم گرفت رو سوئيچ

 !داری؟؟؟ كه گواهينامه -

 : گفتم و  گرفتم رو سوئيچ  بودم شوكه جورایي یه حاليكه در

 ...ماشينتي  ناراحت اگه ميخوای!!!  بابا آره -

 : گفت و خندید -
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  كني ناكار رو یكي بزني باشي نداشته ميترسم آخه توام  ناراحت نه -

 .. خماریت تو بمونم من اونوقت..   شه عمد قتل

  تا بگيرم باال  سرمو شدم مجبور كه جوری جلو  اومد  قدم یه بعدم

 : گفت  و شونم رو گذاشت دستشو آروم..  ببينم صورتشو

  كوچولو اینقدر  شرطات نميكردم فكر.... كردی قبول مرسي -

 : گفت لب  زیر و خندید بعدم!! باشن

 !!!!ظریفه و  كوچولو خودته عين شرطاتم - -

  شد  باز  در كارم این با همزمان عقب امدم و كردم نگاش چپ چپ

 نگاه من به  چپي چپ رامش..  در سمت برگشتيم مجد و من و

...   مجد پيش رفت كنه حساب آدم منو اینكه بدون  بعدم و كرد

 یه مجد ولي چرا   نميدونم ولي!!!! وایساد  قلبم تقریبا

 آرومم  یكم حال این  با نفهميدم درست معنيشو كه كرد بهم نگاهي

 : گفت رامش به بود معذب ليكهاح در!!!  كرد

 .. تو بيای بعد!!! بزني؟؟؟ در نباید -

 : گفت مجد  به  رو شك با و كرد نازك من چشميبه پشت رامش

 هان؟!! ؟؟  ميكردی كار چي مگه - -
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 ... ادبه رسم ! ؟!ميكردم؟ كاری باید مگه -

 دستشو بده حرص  بيشتر منو اینكه واسه و كرد لوس  خودشو رامش

 مجد كه گفت چيزی گوشش زیر و مجد بازوی دور انداخت

  من سمت كرد رو بده جوابشو اینكه بدون و شد سفيد و سرخ پررو

 : گفت و

  رو من بود ای دیگه مشكل اگه و ببرید تشریف شما مشفق خانوم -

 .. بگذارید جریان در

 .. بيرون زدم  و دادم تكون سرمو و كردم  نگاش چپي چپ

  دادم فشار دستم تو ماشينشو سوئيچ...  بود گرفته غصم چرا  نميدونم

 بازوی  دور دستمو رامش جای من خواست دلم  لحظه یه برای

 كشيدم كه عميقي نفس فكر این با..  ميكردم حلقه مجد ی مردونه

   طرفای  تا..  اتاق تو رفتم مانتوم جيب تو گذاشتم رو سوئيچ

 شتما د بيرون شركت از رفتيم ها بچه  با و كردم جور و جمع كارامو

 و ماشين یاد یهو كه ایستگاه سمت ميرفتم  پياده معمول طبق

  یه با همين ی  واسه...  بودم  نرونده بود وقت خيلي.. افتادم سوئيچ

 تمام حاليكه در پاركينگ سمت رفتم و شركت برگشتم ذوقي
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 پيدا  ماشينشو ميكردم رعایت نبينرو منو كسي اینكه احتياط  جوانب

 توی خودم... شد  روشن و  زدم  رتاستا..  باال پریدم و كردم

 بودم نشسته بابامم رونيز پشت دفعه سه دو ولي..  داشتم 40 یه شيراز

 مجد كردم فكر خودم با !!! نبودن اتومات  هيچكدوم ولي.. 

 صدوچند ماشين یه سوئيچ كه داره ای گنده دل باشه نداشته هيچي

 دهدا  حده چه در رانندگيم بدونه حتي اینكه بدون رو ميليوني

 دخترارو  از چندتا مخ اینكار با نيست معلوم اینكه فكر  با بعدم!!! بهم

 دندرو  و دریا به زدم رو دل باالخره....  كردم قانع خودمو زده

 كه پاركينگ از!!! بود نرم عجب  واااایي...    دادم گاز گفتم.. ا  بسم و

 رو  گذاشتم Drive صدای كه كردم روشن رو ضبط بيرون اومدم

 ... پيچيد ماشين تو غيفرو فریدون

 داری  سياه چشم دوتا -

 داری رها موی دوتا -

 داری چيا چشات اون تو -

 داری بال داری بال -

 داری  سياه دوتاچشم -
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- 
*** - 

 داری  صفا سينت توی -

 داری  وفا قلبت توی -

 بدبخت عشاق صف -

 داری كجا تا ازینجا -

- 
*** - 

- 

 مارا ميكشي یكدم به -

 ميسازی زنده یكدم به -

 داری خدا  با رقابت -

*** - 

 پيش...  بود بعيد آهنگهایي همچين یه مجد از بود گرفته خندم

 ریز  ریز خودم  با حاليكه در بعدم ها سياهه چشمام  منم گفتم خودم

  و دادم ویراژ خيابونا تو یكم اومد شاد آهنگ  یه زدم ميخندیدم

 دم  مجد دنید  با رسيدم كه بود 8 طرفای..   خونه سمت رفتم بعدم
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 پياده و داشتم  نگه پاركينگ جلوی رو ماشين و  كردم تعجب در

 : گفتم و شدم

 ميكنين؟؟؟  چيكار در دم.. سالم -

 : گفت و كرد نگام خسته

 نميدادی؟ جواب چرا  گوشيتو بودی؟؟؟ كجا -

 : گفتم و كردم نگاش تعجب با

 !؟؟ زدین زنگ مگه -

 داشتم تماس تا 20 دیدم و  درآورم گوشيمو كيفم تو از بعدم

 !!!!ازش

 : گفتم و..  كردم نگاش متعجب

 : دادم  ادامه و كردم اشاره ماشين به و خندیدم.. ببخشيد -

 ؟؟ ... نه شدین نگران...   نشنيدم بودم شده گير جو -

 : گفت كشيدو عميقي نفس

 ... نگران -

 : گفت كشيد هوا  بي بعدم

   شده چيزیت كردم فكر كوچولو احمق -
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 ضایعش نخواستم  اومدم خودم  به بودم مونده واج و هاج كه من

 : گفتم فقط كنم

  دم چرا   حاال!!! ها ای سوژه منتظر شمام بابا حاال خوب -

 !!!درین؟؟؟؟

 ... كرد نگام باز  و... خندید

 : گفت خنده با كه باال دادم ابرومو یه

 خونم كليدای رفت یادم!!! دادم رو سوئيچ شدم  گير جو ظهری -

 !!بهشه

 : گفتم  حرصي ی خنده با

 !!شدین بيخود خود از دیدین رو جون رامش!! بله -

 : گفت و كرد اخم

  باز  بعدم اتاق تو  پرید اومد بدم خيلي  امروز!!! نزن رو اون حرف -

 : گفت  شيطون نگاه با و شد خودش

 !!!ميزدم جونورو ی بچه دختر یه مخ داشتم وگرنه -

 !!! دمكر نگاش چپ چپ!!! شد  پررو  دادم رو باز

 !!!نشده زادا  مادر از -
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 : گفت و خندید غش غش

 ؟؟ !!كي  -

 !!!بزنه؟؟؟ منو مخ اونكه -

 : گفت و ریخت بهم  روسریمو و برد دستشو هوا  بي

 !!!مطمئني؟؟  -

  با  و كردم باز درو رفتم و شدم خيال  بي ميكنه روی  زیاده داره دیدم

 : گفتم دستوری لحن یه

 !!بده بهم در  دم بيار چشوویسو  پاركينگ تو گذاشتي ماشينو -

 : گفت لب زیر نخنده ميكرد سعي كه حالي در

 !!!پررو بچه تو برو -

 : گفتم و زدم نشنيدن به خودمو

 !!!گفتين؟؟  چيزی -

 ... باال  رفتم و!!! تو اومدم منم و داد تكون نه ی نشونه به سری

130 

  ئيوس یه  بدو.. زد آپارتمانمو زنگ كه ميكردم عوض لباسامو داشتم

 كه رو در پایين رفتم و پوشيدم گرمكنم  و  تاپ رو شرت
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 : گفت جلومو گرفت رو سوئيچ بازكردم

 !!!مادمازل شما به تقدیم -

 : گفتم و  دادم تكون سری

 : گفتم تعجب با و افتاد سوئيچ به نگام بعدم!! مرسي -

 .. بهشه هنوز كه خونه كليدای -

 این توی پيشت  باشه اینام  دبو خونه تو زاپاسا كليد كردم  باز رو در -

 !!!ميشه  الزمت هفته

 : گفت و خندید مهربون بعدم

 كردی؟؟ باز درو اومدی ای عجله -

 چطور؟ آره -

 :گفت و خندید

  كارای توی...  خانومه زینت ی  شماره این كيانا راستي !!   هيچي -

 زنگ  بهش اینا كاریو تميز واسه...  ميكرد كمك مامانم به خونه

 !!؟؟!نكنيا كاری خودت وقت یه .. بياد بزن

 : گفتم  و گرفتم  رو كاغذ.. كردم نيگاش  چپي چپ
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 حد در همين..  نميكردم كاری نميومد ایشونم بنده!!! نخير  -

 !! نظارت

 : گفت و خندید

 !!!خانوم  معلومه -

 : كرد خم سر بعدم -

 !!!بخير عالي شب -

!!!  پوشيدم باهاشت كاپشنمو دیدم تازه آینه توی  تو اومدم كه موقعي -

 باز  رو  در بودم اومده  گوله عين بود فهميده گرفت خندم

 !!!!كردم

131 

  با معمول وطبق داشتم خونه از تلفن  یه كه بود ده طرفای اونشب

 داستان  و زدم حرف كتي با ساعت دو یكي تا آخرم و بابا و مامان

 های بخش  سانسور با رو شروطم و  شرط  رو شركت مهموني

 با بود تيز كتي كه اونجایي  از البته كردم ریفعت واسش احساسي

 شك

 : پرسيد ازم
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 ؟؟؟ مياد خوشش تو از پسره این كيانا -

  قبول بود رئيسم چون دیگه منم..  داره دختر دوست تا صد بابا نه -

 .. كردم

 : گفت مكث كمي با بعدم

  دختره نميدن رو پرایدشون نامزدشونه دختره كه پسرایي آخه -

 !!!!!پاجرو حال به واااای...

 : گفت شيطون بعدم!! داره نظر بهت ميكنم احساس كه من

 اكيه  چيش همه!! بخت  بد نكن ولش بهش بچسب ميگم  كه من -

 !!!ها

 : گفتم و خندیدم سرخوش بود ذوقي یه دلم ته

  لي لي من آخه مانكنان عين دختراش دوست همه بابا نگو چرت -

 !كار؟؟؟ چي  ميخواد رو پوت

 : گفت  یدج خيلي كتي

 !!!  بخواد دلشم گمشو -

 : گفتم  بودم رفته ریسه خنده از حاليكه در

 !!!!!!!!!!!!!!!!منحرفيا توام... كتي شو خفه -
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 : گفت جدیت با وبعد خندید خودشم

!!  ضمن در!! مياد خوشش ازت بابا این گفتم كي ببين نه حاال -

 !!!!سرب خودت به قشنگ بریا نشي پا ها قربتي عين مهموني توی

 !!!بابا باشه اوووه -

 و كندم دل تلفن از باالخره زدیم حرف در  اون در ازین دیگه یكم

 مدت تمام ولي!!ميدادم ارائه باید فردا  كه دانشگام طرح سر رفتم

 ميومد خوشش من از مجد واقعا یعني!!!بود كتي حرفای پيش فكرم

 !!!بود گير خيلي كارش شایدم ؟؟؟؟ بده ماشينشو شد حاضر كه

  رفتم و  كردم تموم كارمو بگيرم ای نتيجه اینكه  بدون بعدم

 !!!!خوابيدم

 برم مجد ماشين با من نميومد دلم راستش!!! پاشدم 6 ساعت فرداش

 شمو حاضر زود گرفتم  تصميم همين ی  واسه پياده اون و

  سرمه جين یه صبحانه خوردن از   بعد دانشگاه برم بعد برسونم  اونو

 سفيد  كفش و كوله و ای سرمه ی مقنعه مانتو یك و ای

 آپارتمانشو زنگ بيرون در از رفتم و زدم مالیم عطر   یه و پوشيدم

 شلوار  یه كرد باز درو آلود خواب دقيقه چند از  بعد كه زدم
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  محو لحظه یه  راستش!!!!!! بلوز بدون  بود پاش مشكي بلند گرمكن

 فابریك... نميخواستم البته نبود ورزش اهل!!!! شدم هيكلش

 : گفتم لبخند با  و اومدم و خودم به سالمش با!!! بود ای عضله

 !!دانشگاه برم بعد برسونمت شو حاضر!!  ببين..  سالم.. ا  -

 : گفت و  كشيد ای خميازه

 !!!ميرسونتم اون!!! برو تو!!! دارم مهمون -

  سر و ميلرزید تو از تنم!!!! شد بسته تنفسيم  راه لحظه یه چرا  نميدونم

 از  كه صدایي با و طرفش گرفتم كليدارو!! كرد یخ انگشتام

 : گفتم ميومد در چاه ته

 ..مرسي -

 : گفت و كرد نگام واج و هاج -

 !!ميدی؟؟؟ پس اینو چرا  -

 : گفتم و كشيدم عميقي نفس -

  توجه بي و در ی  دستگيره به كردم آویزونش بعدم!! نميخوامشون -

 در  دم.. یيناپ اومدم بدو ها  پله از ميزد صدام آروم كه بهش
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  به لگد یه رفتم  مخصوصا بود بد  حالم اونقدر....  بود رامش ماشين

 بود  نزدیك...  پيچيد كوچه تو دزدگيرش صدای كه زدم ماشينش

 كوچه وسط بغضم..  رفتم در و  دویيدم همين ی واسه كنم سكته

 ...!!!!!بود شده چم نميدونم....  تركيد

 كردم پاك كاموشا  وایسادمو درخت یه پشت ای دقيقه چند

 نباید!!!!!كنم فكر بهش دیگه نميخواستم..  بودم شده آرومتر..

 ضعف

 فكراخودمو این با! ... بود؟؟ زده حرفي اون مگه!!!! ميدادم نشون

 برم  خياالت  شده باعث كتي حرفای بعدم و خودم كه كردم قانع

 !!!!!داده ماشينشو سوئيچ كارش  افتادن راه محض  فقط مجد و داره

  اولمو كالس  فقط..  گرفتم بست در دانشگاه ی واسه ابونيخ سر

 شدم  كه وارد... خونه  برگشتم  بعد.. دادم تحویل طرحمو  و موندم

  به كليدا  دیدم كه باال رفتم...  هنوز بود پاركينگ توی مجد ماشين

 وسط كردم پرتشون و شدم  عصبي!! آویزونه درم ی  دستگيره

 ..... تو رفتم  بعدم....   كریدور
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  رو ناهار بدون مشغول  فكر و ناراحتي زور از....لباس تعویض   از دبع

 !!!!برد خوابم كاناپه

  رو گوشي خوابالو... پریدم خواب از تلفن صدای با بود 3 طرفای

 : گفت و پيچيد گوشي تو مجد بم صدای كه برداشتم

 ..كن باز درو!!!  درم پشت ؟؟؟؟ كيانا -

  تازه..  تو اومد تعارف بي دجم  كه كردم باز  و در دم رفتم خوابالو

 اخمام همين ی  واسه افتادم صبح یاد و ميپرید داشت خواب تازه

 : گفتم و... توهم رفت

 ... بده در دم .....  تووو بفرمایيد -

 : گفت و بهم كرد رو عصبي یهو -

 .. چيه بازیا مسخره این -

 : گفت  و سمتم گرفت رو سوئيچ بعدم -

 !!!!كردم باز حساب حرفت رو من ؟؟نداشتيم؟ قرار هم با مگه -

  خميازه  خيال  بي همين ی واسه!!!!   جونم به بود افتاده كك بدجور

 : گفتم و كشيدم ای

 !!!قرار؟؟؟؟ كدوم -
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 : گفت و موهاش تو كشيد دستي عصبي

 !؟؟؟؟ !!!!!كني كمكم مهموني ی واسه كه نذاشتي شرط  مگه -

 دوست  االنم!!!!دمندا كه تعهدی ولي....  گذاشتم شرط !! ؟؟ خوب -

 !!!!!دارم كار اصال!!!!!!ندارم

 ...نيارآآآآآآآآآآا  باال منو سگ روی اون كيانا -

 : زدم داد تقریبا شدم عصبي -

 غلطي چه  ببينم ميخوام بياد  باال نه!!!!!   ببينم بياد باال...  هووو -

 واست و آش این كه دگوری همون بده برو!! ميكني؟؟؟؟ ميخوای

  یاد خوبه اتفاقا!!! چالغه مگه...  كنه جان شون خودشم پخته

 !!!!!!!!! خوبه آیندتونم ی واسه!!! ميگيره 

 : گفتم كه طرفم  اومد..  شد جوری یه نگاش یهو

 !!تو و  ميدونم من بزني بهم دست بخدا  -

 : گفت و وایساد جاش سر

  بود اومده مهموني از دیشب رامش بخدا !! ناراحتي؟؟؟ صبح از -

 ست اینجا نزدیك بوده كه اونجایي تگف مي..اینجا
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  اینجا بياد داده ترجيح برونه خونشون تا فرمون پشت ترسيده چون و

 !!نزدیكتره كه

 و انداختم باال شونه نيست مهم من برای  بدم نشون اینكه ی واسه

 : گفتم

 !!!سننه؟؟؟؟ منو!! كردنش تربيت دختر این با باباش بحال خوش -

 : گفت و...ش خود سمت كرد صورتمو آروم

 !!!!باباشه گير كارم -

 ...خوب -

 !!!!نكن اینجوری من با... كيانا -

 !!چجوری؟؟؟ -

 !؟؟!كن؟ نگام -

 برگردوند صورتمو گرفت تر محكم چونمو كه اونور  كردم سرمو

... 

 ... كيانا -

 نگاش خداگاه نا!!! دهنم تو ميومد قلبم ميگفت كه كيانا یه هر

 ... كردم
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  شاید..  زدم گول خودمو من شایدم....  بود چي شچشما تو نميدونم

 نياوردم  این  از بيش طاقت حال هر به نگاش توی   بود خواهش

 : گفتم خلقي بد با و

 فقط باشه!!!! ها مرده مادر این شكل!!!قيافرو!!!!  بابا خوب خيله -

 !!!!!ميكنم قبول واست سوخت دلم چون

 : گفت و خندید

  این  از بيچاره سوئيچ این دفعه یه روزی مهموني تا كنم فكر -

 !!شه پرت آپارتمان اون به آپارتمان

 : گفت و  شد پررو دید خندمو تا و گرفت خندم لحنش از

  هواری هوار چه!!! داریا صدارم دونگ شش.. ماشاا  ولي -

 !!!!كردی

 .. خندید غش غش بعدم

 : گفت كه كردم نگاش چپ  چپ -

 !!كردم غلط!!  اه اه -

 : گفتم و زدم لبخند همين ی  واسه  بود شده هبامز  خيلي  قيافش

 !!!ميشه سوراخ داره معدم بخورم  نهار ميخوام  دیگه برو حاال -
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 : گفت ذوق با

  دوش به رو مهموني زحمت و  كردی آشتي باهام اینكه بخاطر -

 !!!من مهمون ناهار گرفتي

 : گفت كه نه یا كنم قبول كه  بودم  شك به دو

 !!!ننداز زمين رومو -

  نزدم حرفي دیگه منم  همين ی  واسه نداشتم حسابيم درست رناها

 : گفتم  فقط

 !!شم حاضر بذار پس -

 : گفت و كرد  نگام مهربون

 !!!منتظرم برو -

 ... زدم آب یه رومو دست باال رفتم

  كه بود باری اولين سالمتي نا بزنم تيپ داشتم دوست چرا  نميدونم

 ولي گرفت خندم فكر ازین..  رستوران هم  با ميرفتيم داشتيم

 ی چكمه یه با كردم پام مشكي تفنگي لوله شلوار  یه..  شدم مشغول

 شال  یه..  مشكي  بافت تونيك یه و مشكي ورني زانوی  زیر تا
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  قرمز تپل كاله روسریم جای به و  گردنمو دور پيچيدم قرمزم گردن

 مشكي   ریمل با و زدم معروفمم قرمز رژ اون ...   كردم سرم

 انداختم كج بلندم بند مشكيه ظریف كيف یه!! دمدا  حالت هامو مژه

 ... بودم شده خوب... همممم!!!

  هوا  بي بعد و...  پاشد كاناپه رو  از یهو مجد پایين  رفتم  كه ها پله از

 : گفت

 ..شدی ناز چه -

 ..مرسي -

  به!! بریم؟؟؟:  گفتم كه  صدام  با كه بود من محو جوری همين -

 اومد خودش

 : گفت و كرد اخم یهو

 !!كردی؟؟ سرخ  لباتو این تو باز -

 داره؟؟؟  ربطي مگه شما به -

  یه ریلكس خيلي بعدم..   داره پس!!!بيرون ميای داری من با -

 : سمتم  گرفتش و برداشت دستمال

 ... كن  پاك -
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 : گفتم خيال بي

 !!!بابا برو

 : گفت و دستش تو گرفت چونمو یهو

  كنن نگاه بهت بد یدخترا  چشم به بيرون ميای وقتي ندارم دوست -

 تو نزن نميگم!!! خيابون تو اونم نيست تو الیق قرمز رژ

 اون چشم به خيابون تو نميخوام ولي..  مياد بهت خيليم بزن خونه

 نگات ميرزه  تاشون صد  به تو ی گندیده موی یه كه دخترا  سبك

 ... كردن پاك  دستمال با لبامو كرد شروع آروم بعدم...  كنن

  از كه دختریه كدوم..  بعدم..  نميگفت بيراه نكردم اعتراضي -

 ...بياد بدش داره دوست كه مردی شدن غيرتي

 : گفت و خندید  كرد پاك  لبمو اینكه  از بعد

 !!!جوجو نيست خوشگلت لبای رنگ حيف..... شد حاال -

  بالفاصله چون فهميد خودشم  انگار شد داغ تنم كردم احساس

 : گفت و  برگردوند  روشو

 ..گرسنگي از مردم كه كيانا بيا بدو درآرم رو شينام برم من -
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  و... شه كم  التهابم تا كردم صبر یكم منم... بيرون زد  در از بعدم

 تا ميزنه سوت داره و داده تكيه  ماشين به دیدم كه پایين رفتم

 : گفت و  راننده كمك سمت رفت دید منو

 !!شوماخر  باال بپر -

 : گفتم و.. گرفت خندم

 .. دیگه نين بشي خودتون -

 : گفت و باال انداخت  هاشو شونه

 !!!!ميكني چيكار ببينم بشين جغلست تو دست فعال -

  روم به كردم  سعي ولي بود شده حول یكم راستش..   شدم سوار -

 حرف   خيلي  راه توی..  افتادم  راه و گفتم.. ا  بسم دلم تو ..  نيارم

 وكجا مرب مسير كدوم از كه ميكرد راهنمایيم گاه گه فقط نزدیم

 رستوران یه  جلوی درخت پر دنج ی كوچه یه توی آخرم بپيچم

  دست واسم یهو..  كردم پارك رو ماشين وقتي دارم نگه كه گفت

 : گقت لبخند  یه با و زد

  بعدا  داری لياقتشو..  فرمونت دست خوبه خيلي!!!! بود عالي..  كيانا -

 !!!!!!!!!!!!!!!بخرم ماشينارو  بهترین واست ها
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 : گفتم متعجب

 بخری؟؟؟  چرا  شما ولي..  مرسي -

 : گفت و خندید

 ...گرسنگي از مردم  كه بدو نيومده تو به فضوليها این -

 توجه..  بود عمرم روزای بهترین  از یكي صبحش از  صرفنظر  اونروز

 این  ميرفت یادم وقتا گاهي كه بود حدی به مجد های محبت و

 واسم...  ميبرن حساب ازش همه كه شركته اخالق بد رئيس همون

 از   شاید داشت فرق محمد با جنسش مجد محبتای بود جالب

  زندگي ی ادامه  برای بود تری مناسب شخص محمد عقالني لحاظ 

 وضوح  به اونو داشت كه ذاتي  نجابت و روحش  بودن بكر شاید...

  روابط ی واسطه به مجد عوض در ولي!!! ميكرد متمایز مجد از

  من  جنسای هم از كاملي شناخت به  داشت دخترا  با كه زیادی

 رسيده

  از تر پخته رفتارش  و باشه ملموس محبتاش ميشد باعث كه بود

 بدليل  مجد كه  بود این  تصورم موقع اون من طرفي از!!! محمد
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 سه نامزدی با ميتونه تر راحت خيلي داشته دخترا  با  كه آزادی روابط

 !!!دميخور منو خوره عين كه چيزی... بياد كنار من ی ماهه

  نامزد از بدتر مراتب به كه پسر دوست داشتن ما ی جامعه توی شاید

 به  تا بود  تر راحت پذیرشش كسيه به شدن محرم و بودن

  كه حرفایي و ميشد ازش كه تصوراتي و... نامزدی یه خوردن هم

 كه  بود كرده فكر  این به محسنم بابا شاید نميدونم!!!! بود پشتش

 هر به گذشتمو من مثل داشت دوست اونم  شاید...    تهران فرستاد منو

 ميدونست ميشناخت منو بابا!!! كنه فراموش شده طریقي

 فكرایي چه بودن  نامزد لغت تصور با كه آدمارو نگاههای نميتونم

 ... كنم تحمل رو نميكنن خودشون پيش

  فك كه حالي در عصرونه كنم عرض چه كه ناهار خوردن از بعد

 رستوران   از بود گرفته درد  بودیم خندیده كه اینقدر جفتمون

 :گفتم سمتشو گرفتم رو سوئيچ..  بيرون زدیم

 رانندگي نميتونم ميتركم دارم بخور  بخور گفتين هي كه بس -

 ... كنم

 : گفت و خندید
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 !نه؟؟ یا هستي.. شه هضم  غذات تا جا یه  ميبرمت االن -

  گازشو و ماشين تو ونشستيم  دادم تكون مثبت ی نشونه به سرمو

 وارد  رو تهران خيلي... گذاشت شادم آهنگ...   رفت و گرفت

  ميرفيم تهران بام هميشه ميومدیم وقت هر كه اونجایي از ولي نبودم

 : گفتم زده ذوق.  اونجا ميریم زدم حدس مسير از

 !؟؟؟؟ بام ميریم وای -

 بلدی؟  ا؟پس -

 ميگفت كه بس ميكنه كچلمون كتي تهران ميومدیم وقت هر ه آر -

 !!بام بریم

 : گفت و خندید

 !دیگه؟؟ خواهرته  كتي -

 !!!!!مونده یادتون خوب  چه آره -

 : گفت شيطون

 !!!!!ميمونه یادم خوب رو خوشگل  دخترای من -

 : گفت و خندید بلند كه كردم  نگاش چپي چپ

 !!!ميشه بامزه خيلي.... ميكني اینجوری وقتي قيافتو -
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 : گفت كه اونور  كردم رومو

  پيدا  خواهرتو  از تر  خوشگل یه  من!!! نشو غيرتي شما !! بابا خوب -

 !!!ندارم كاری اون با!!! فعال كردم

 و مو رنگ تم آخه بود رامش منظورش حتما ریخت یهو دلم

 : گفتم  اخم با!! بود تر نمك با كتي  ولي!! بود كتي شبيه چشماش

 !!!خوشگلتر ما كتي نخير ؟؟ ميگين رو جووون رامش -

 : گفت و كرد مردونش های دهنخ تك  ازون دونه یه

 !بچسبوني؟؟؟ من به رو رامش این داری اصراری چه تو ؟؟؟ كيانا -

 : گفتم  و انداختم باال  هامو شونه

  ميكني بررسي كه رو امر  جوانب ولي..   ندارم اصراری من.. وا  -

 !!!! ميده نشون اینجوری

 : گفت كنه تموم و بحث داد ترجيح انگار و خندید

 !!!كيه بفهمي تا مونده حاال!!!! غلطه حدست!! ستين رامش نه -

 یعني.. اونور  كردم رومو..  گرفت یهو نفسم!!!!! خورد  چنگ دلم

 نكنم  فكر بهش دادم ترجيح و كشيدم عميقي نفس!!! بود؟؟؟ كي
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  تصميم رسيدیم كه وقتي.. نزد  حرفي رسيدنمون  تا دیگه اونم

 زیادی  ميرفتم راه كنارش وقتي...  برگردیم و باال بریم  پياده گرفتيم

 زن بلند قد مردای كه افتادم كتي حرف یاد یهو بودم كوتاهتر ازش

 تعجب  با!!!  گرفت خندم و  شد داغ تنم...   دارن دوست كوتاه

 : گفت  و كرد نگام

 !!!ميخندی؟؟؟ چي به كيانا -

 : گفتم و گرفت شدت خندم

 !!!!فنجونيم و فيل عين شما و من اینكه -

 : گفت خنده با و وایساد یهو

  روی گذاشتم و كرد بلندم كمر از هوا  بي بعدم!! ؟؟؟ بده مگه -

 !!!روی پياده مسير  كنار جدول

 !!!قدم  هم ميشي وایسي كه باال این ببين -

 : گرفت  شدت خندم بازم

 !!!یكم كوتاهترم هنوزم -

 : دادم ادامه  شيطنت با بعدم

 !!!!بلندین زیادی شما ها خوبه  من قد البته -
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  شاد هاشون بچه ی خنده از كه ها بابا این عين كرد  نگام ربونهم

 : گفت گرفت دستمو بعدم ميشن

 !!!!ندادی دستم كار تا  بيا...  شيطون بریم بيا -

  بقيه...  كالفست كردم احساس ولي نفهميدم درست حرفشو منظور

 ميشد رد نارمونك از هردختری..  رفتيم راه هم كنار آروم  مسير

  ولي.. ميكرد نگاه من به جوری یه بعدم و ميشد خيره مجد به اول

 كه موقعي...  نزد حرفي  دیگه بود فكر تو مدت تمام مجد

 : گفتم ذوق  با ها بچه این عين باال رسيدیم

 .. ميخوام خوراكي من...  داره خوراكي كلي اینجا جوووون آخ -

 : گفت و كرد محبتي با ی خنده مجد

 .. رمبخ  برات بگو ميخوای  هرچي -

 : گفتم  ناراحتي با

 ...كنم ن مهمونتو  من نوبت نخير -

 اخم حاليكه در و گرفت مچمو كه كيفم تو كنم دست اومدم

 :گفت بود كرده مهربوني
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 دست جوجو یه هست مرد یه وقتي ...!!!!  نكن رو  زشت اینكار -

 روشنه؟؟؟ !!!!جيبش  تو نميكنه

 : گفت و داد فشار  محكم دستم...  آخه ولي -

 !!!نداریم هخآ  -

  دوتا همه از اول  ها كافه از یكي توی رفتيم و نزدیم حرفي دیگه

 شكالتي  كيك هوس  بعدم و خوردیم داغ ی  كاكائو شير ليوان

  مال مجد...   بخورم نتونستم نصفشم كه دادم سفارش و كردم

 با و سمتش كشيد منم ی مونده باقي كيك خورد  كه خودشو

 چنگالم 

 : گفتم و كردم تعجب شراست..  خوردن كرد شروع

 ... بودا  اون خودتون چنگال -

 : گفت و خندید

 !!!!!تره خوشمزه تو چنگال با -

 ...الخاق جلل -

 : گفت و خندید

 !!!!بفهمي چيزارو این  مونده هنوز -
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 ...رفتيم  و كرد روحساب ميز بعدم

 به كردم سعي..  تنم به نشست  لرز یه بيرون اومدیم كه كافه در از

 : گفت یهو مجد كه شده سردم كه منيار  روم

 پریده؟؟ رنگت چرا  ؟؟ كيانا -

 !!!خوبم  هيچي -

 : گفت و گرفت دستمو آروم -

 بده زدن حرف  مهلت اینكه بدون..  خوبم ميگي زده یخ دستت - -

 .. دوشم رو انداخت و درآورد كتشو

 : گفتم اعتراض با -

  نگاه یه بعدم .. نيس  تنتون چيزی...  آخه چي خودتون..  بابا خوبه -

 : گفتم و كردم كتش به

 !!!!ها ساختين واسم ای قيافه - -

 : گفت و ختدید -

  كالمو بعدم نميكنه  نگات كسي دیگه عوضش...   خوبه خيليم -

 نزدیم  حرفي  خيلي  برسيم پایين تا...  خندید صورتمو رو كشيد
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 فقط گاهي گه  و بود فكر تو انم  و بودم كتش عطر مست  كه من..

 ... حرفا ازین خالصه و راحتي ؟ خوبه! شدی؟؟ گرم درسيميپ ازم

 به كه موقعي خورد زنگ موبایلش كه بودیم برگشت  راه توی

 : داد جواب و هم تو رفت  اخماش شد خيره  موبایل ی صفحه

 بله؟  -

... - 

 چطوری؟؟؟  تو... مرسي سالم -

..... - 

 !!!!ميخوری  نداری جنبه خودته تقصير خوب -

.... - 

 !!!!ميكني؟؟؟   چيكار اونجا! ييي؟؟؟؟يييييچيييي -

..... - 

 .. نيستم نه -

....................... - 

 !!بخورم شام بيرون بودم اومده -

................ - 

 ... ميام دارم راهم تو... نه -

..................... - 
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 !!!اومدم....   نه -

 ....اونور كرد پرتش و كرد قطع رو  گوشي عصبي

 : گفت و كرد بهم  رو بعدم

 !!!!دره دم رامش كيانا -

 : گفتم تعجب با

 !!!چييييي؟؟؟؟ -

  انورتر قدم دو نميخوام شبيم نصف..  ببينه تورو نميخوام...  كيانا -

 !!!كنم  پيادت خونم

 كنم بارون تير رامشو  خودشو ميخواست دلم حاليكه در كالفه

 : گفتم

 !!بزن حرفتو خوب -

 : گفت بود بش و  شش  تو  كه انگار

  قفل رو در من..  شي؟؟؟ قایم  ماشين پشت ميری..  كن چيز -

 !!!پایين بپر باال رفتيم كه ما  نميكنم

 : گفتم عصبي!!!  نميشدم  خوار اینقدر و ميمردم ميخواست دلم

 !!!!!!!!!دار نگه -
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 : گفت و كرد نگام تعجب با

 !شبي؟؟؟ نصفه شدی دیوونه -

  نميتونم كه  روت از!!! پشت  برم اینميخو مگه.. خنگيا...  اااه -

 !!!!بپرم

 : گفت و كشيد راحتي نفس

 !!دختر كردم سكته!! آهان  -

  حكم كه ماشين پشت در و شد پياده اونم  شدم پياده و كنار زد -

 اومد كه موقعي تو اون رفتم  و كرد باز رو داشت عقبم صندوق

 : گفت ببنده درو

 ... كيانا -

 : گفت كه  ندادم جوابشو

 !!!!!!تویي خوشيم دل....  كيانا نكن رهق -

 : گفتم  و نياوردم طاقت

 !!!بابا خوب -

 : گفت و زد غمگيني لبخنده
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  راهرو تو كني شوتش و بدی پس نمياری دیگه رو سوئيچ اگه -

 !!!ماشين رو ميذارمش

 : گفتم و  دادم تكون سرمو

 !!!منتظره كبير سفير كه بيفت راه!! باشه -

  دادیم ترجيح اون هم من هم رو  را  بقيه!!!! دتااف راه   و بست رو در

 : شد چندشم رامش صدای از رسيدیم كه موقعي..  باشيم ساكت

 !!!!برما كنم قهر بود مونده كم شروین اومدی عجب چه بابا -

 : گفت و خندید بعدم

 موافقي؟؟ !! ميكنم در رو رفتم خواب كه دیشب تالفيه امشب -

 : گفت عصبي لحن با مجد

 كارا  بقيه!!!! بزن زنگ بيای خواستي بعد به ازین تو..  نكرده الزم -

 !!!كش پيش

 سر به سر یكم نميومد بدم یعني!!!  باز كرد گل شيطنتم چرا  نميدونم

 ..بذارم رامش

 . .. گرفتم رو مجد ی شماره موبایلم با همين ی واسه

 .. كردم قطع سریع برداره بازكرد دررو تا بود ماشين تو موبایلش
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 : گفت مشرا 

 !!بود؟؟؟ كي -

 : گفت  جوابش در مجد

 !!!!شد قطع  نميدونم -

 ... گرفتم  دوباره بالفاصله

 .. كردم قطع برداشت  مجد تا

 : پرسيد كنجكاوی با رامش

 ... ميكنه قطع  هي كه كيه -

 : گفت فهميدم  وضوح به رو طعنش و شيطنت كه صدایي با مجد

 !!!!البد كوچولوئه شيطون یه نميدونم -

 : ميرسيد نطر به عصبي صداش كه مشا ر

 .. كيه ببينم بده كوفتيه چه كوچولو شيطون -

  صدای بالفاصله چون بود نكرده ذخيره خودم نام  به اسممو گویا

 : گفت كه  اومد رامش نكره

 !!!!دیگه؟؟؟؟؟؟ كيه موشه خانوم -
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  این به پيام یه سریع آرم در بيشتر حرصشو اینكه ی واسه موقع همون

 !!!!بود عالي امشب جونم شرویني >> زدم مضمون

  زد زنگ اگه كه كردم خفه گوشيمو ام بالفاصله و <<!!!  آآآچ 

 ممم  Ĥ !!نشه ضایع

  بلند رامش  هوار  و داد لحظه چند  از  بعد  اومد كه پيام دینگ صدای

 : شد

 !!!!هاااان؟؟؟؟؟؟؟ كيه این -

  هاینك و كردن تهدید  حرفاش والبالی دادن فحش كرد شروع بعدم

 ... و ميكنن فسخ رو داد قرار ....  و ميگه ش بابا به

  با وآخرم...  بود سكوت مدت این تمام مجد كه بود اینجا جالبيش

 .... رفته رامش كه فهميدم ماشين ویراژ بعدم  و در صدای

....   اومد خودم به  و شد باز یهو در كه بودم ولو ماشين كف خنده از

 توی .  بشه عصباني ممكنه  مجد كه بودم نكرده اینجاشو فكر

  چشماش ولي فرميه چه صورتش  ندادم تشخيص پاركينگ  تاریكي

 : گفت بمش صدای با...   داشت عجيبي برق

 !!!؟؟؟ بيرون نميای -
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  روبروم تاریكي تو و بست رو ماشين در....  شدم پياده طمانينه با

 و لبم رو گذاشت انگشتشو..  بزنم حرف اومدم   تا..   وایساد

 : گفت  گوشم زیر و كرد خم سرشو

 !!!بدم؟؟؟ رو پيام جواب ميخوای -

 : گفت مكث با بعدم

 !!!آخرشو؟؟؟ ی تيكه بخصوص -

  كه برم اومدم...    بگم چي نميدونستم ميشد كنده جاش از داش قلبم

 : گرفت بازومو

 !!!!كجا؟؟؟ -

 .. نبود ترس از... لرزید تنم

 : گفت گوشم زیر آهسته

 ... بود خوب امشب واقعا حاال -

 : گفت كه  دادم تكون مثبت ی نشونه به سرمو

 !!كني؟؟؟ تشكر ازم نميخوای -

 : گفتم آروم

 ...مرسي -
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 !!كي؟؟؟ مرسي -

 رو شيطنت ميشد بود كرده عادت  تاریكي به چشمام..  كردم نگاش

 : گفتم  همين ی  واسه  دید وضوح به  صورتش تو

 !!!مجد جناب مرسي -

 !!بود مبيامرز خدا  بابای مجد جناب -

 : گفتم  همين ی واسه !! بگم اسمشو كنه مجبورم ميخواست!!!  پررو

 !!!!همين!!! مجد آقای مرسي -

 : گفت و   داد فشار بازومو

 !!مجد؟؟؟  آقای پس -

 !!!! بله -

 : گفت و كرد ول بازومو حرصي

 !!! وقتش به باشه -

 : گفت و جيبش تو كرد  دستاشو بعدم

 رامش كنون آشتي كادوی خرج  هی امشبت كار با ميدوني راستي -

 !!گذاشتي؟؟؟ دستم رو رو

 : گفتم و كردم نگاش تعجب با
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 !!؟!ميكنه؟؟  آشتي واقعا -

 : گفت و كرد ای موذیانه ی خنده

 .. نشناختي منو هنوز -

 : گفت و پشتمو خندید بلند كه ها پله سمت رفتم و كردم اخمي

 تو كني پرت كليدارو بيای نكني قهر حسودی از باز حاال -

 !!!صورتما

 : گفتم  حرص با و برگشتم

  هم گاهي ميبينين منم!!!! جون رامش  همون ارزوني شما!!!! نخير  -

 !!!!تنهایيه از ميشم صحبتتون

 چيزی و...بود لباش رو كجي لبخند یه  و...  داد تكيه ماشين به

 .. نگفت

 به انداختي بود آتيشي چه این خدایا...  بستم درو و باال رفتم

 !!!؟م؟؟جون

 كه ميزدم كله و سر هام چكمه با  داشتم و درآوردم شالمو و ه كال

 هامو چكمه بود كندني جون هر با...  شد زده آپارتمان زنگ
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..    بود در پشت خندون مجد...  كردم باز دررو رفتم و درآوردم

 : گفت

 !!!!شيطون  رفت یادت سوئيچ باز بيا -

 ..مرسي -

 !!!! رفت و كرد تعظيمي بعدم

 هاش خنده چشماشو كردم فكر مجد به صبح  خود تا اونشب

 عصباني !!! بودم شده گرفتار جوری بد..  مردونش صدای حرفاش

 .. نميدونستم دليلشم  حتي!!!!!  بود خارج دستم از واقعا ولي!!! بودم

.. 

 ...نميخواست دليل داشتن دوست هرچند

 : دوازدهم فصل

  مهموني به دوروز فقط شدم بيدار 9 ساعت طرفای اونروز ی فردا 

 معروف  بقول كه كنم ثابت مجد به اینكه ی واسه  و  بود مونده

 همين.. بود كمي زمان بيام بر كارا  خيلي پس از ميتونم و دارم زنيت

 بدم  انجام  باید كه كارایي ليست ميخوردم صبحانه داشتم كه
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 كه بود. 10 نزدیكای ساعت... دنبالشون  برم بالفاصله تا نوشتم رو

 به دو بود شده  باعث كه بود  موضوع یه فقط..  شدم رحاض

  واسه  رو الزم پول من كه بود این اونم..  شم خيره تلفن به شك

 كه  بودم افكار همين توی..  نداشتم..   و گل و كيك و غذا  سفازش

 و اتصال ی دكمه!!! بود خودش كردم ذوق!!!! خورد زنگ موبایلم

 : زدم

 !!!!مشفق خانوم!!!!  به به -

 .. مجد آقای!!! ... به به -

 : گفت و خندید خوش  سر -

 كارا؟؟؟ دنبال نرفتي كه هنوز كيانا -

 !!هنوز نه -

 رو پاكت یه اتاقم توی من آپارتمان تو برو قبلش پس ببين..  آهان -

 بدم  بهت خواستم دیشب... پوله توش بردار اونو پاتختيمه

 ..كنم بيدارت نيومد دلم صبحم اومد یادم  وقت دیر كه

 : گفتم و گذاشتم كالس خودم ی واسه

 .. ميكردیم حساب هم با بعدا  ميكردم حساب خودم حاال.. مرسي -
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 : گفت  مهربوني لحن با

 ... كردی شرمنده مارو كلي االنم تا شمام -

 .. حرفيه چه این بابا نه -

  صبح فردا  ی  واسه.. زدم زنگ  خانوم زینت به..  كيانا راستي -

 همه  همم امينه هم كني باز براش باید  رو در فقط تو مياد 9 ساعت

 ...وایسي سرش باال  نداره نيازی بلده خونرو وبم زیر ی

 .. گفتي مرسي.. باشه -

 ... سالمت به برو  تو از مرسي -

  و شدم اتاقش  وارد... .  آپارتمان اون رفتم كردم قطع كه گوشيو

 پول تصورم حد از بيشتر خيلي پاكت داخل برداشتم رو پاكت

 بقيه و برداشتم رو الزمه ميكردم فكر كه مقداری همين ی واسه بود

 .. پاركينگ سمت رفتم ذوق با و جاش سر گذاشتم پوالرو ی

 ..كارا  دنبال رفتم و  درآوردم ماشينو

  اونجا از عروسيش برای عموم دختر كه رستوران یه رفتم همه از اول

 سمت و فارسيه اسمش ميدونستم بود  داده غذا  سفارش
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  خداروشكر كردم پيدا  تا رفتم پرسون پرسون خالصه دولته

 غذای مدل چند و ایراني غذای  مدل چند سفارش...  بود سرراست

  وباقي دادم رو پول از نيمي دقيق آدرس دادن از  وبعد دادم فرنگي

 !!!بدم بهشون غذاها تحویل موقع شد قرار هم رو

  باب اصال كه زدم سر فروشي شيریني تا چند به و رفتم  اونجا  از بعد

 بچه  از یكي كه افتادم فروشي شيریني یه یاد یهو.. نبودن ميلم

  و بود خریده اونجا  از هاشو شيریني دفاعش ی واسه دومي سال های

 پا و دست آدرس ميكردن  تعریف ازش خيلي ها بچه ی همه

 همه و بود بنام كه ازونجایي خوشبختانه..  بودم بلد شكستشو

 و  دسر مدل چند سفارش و كردم پيدا  راحت رماونجا ميشناختن

  حساب از بعد و دادم آجيل مدل چند تر و خشك های شيریني

 ماشين  ی تو رو خشك ی ها  شيریني و آجيال پولشون كردن

  به كردم موكول آدرس  دادن با اینارم و دسر,  تر شيریني و گذاشتن

 ...مهموني روز

 این های ميوه  و بود شده سرد هوا  كه اونجایي از  بود ميوه به نوبت

 خيار و موز و سيب و نارنگي و پرتقال فقط  نبود خيلي فصلم
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  انارم جعبه یه بدم نشون خودی ذرم یه اینكه برای البته و گرفتم

 ... كنم دون خودم شنبه پنج شب تا گرفتم

 گل به برگشت راه سر گرفتم غذا  پرس یه خودم واسه اینكه  از بعد

 و  ليليوم,  مریم شاخه  چند سفارش ام كوچه  سر فروشي

  دم  بيارن اونارم شنبه پنج شد قرار  و دادم كمرنگ بنفش اركيده

 !!!خونه

  سوراخ داشت معدم بود گذشته سه از ساعت خونه رسيدم وقتي

 كارارو  تمام..  تخت  رو شدم ولو خوردم ناهارمو اینكه  از بعد ميشد

 فردا  كه خونه كاری تميز ميموند  فقط...  بودم كرده ریس  و راست

 فشنگ  عين فكر این با لباسم  ميموند بعدم و بياد كمك بود قرار

 ... كمدم سر رفتم  و پاشدم جام از

 ای رسمي  لباس هيچ ولي كردم رو  و زیر رو  كمد تمام تقریبا

 بيخيال..  ميرفتم خرید یه حتما باید..  بگيره چشممو كه نداشتم

  زنگ موبایلم هك ميپوشيدم لباس دوباره داشتم..   شدم استراحت

 : .. خورد

 كجایي؟؟؟ كيانا -
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 !!!!مجد جناب كالم  بعدا  سالم اول -

 : گفت و خندید بلند

 !!!بهتره نكني صدام همون!! بود بابام اون گقتم دفعه یه -

 .. امرتون.. باشه -

 !بيروني؟؟؟ ببينم.. آهان -

 ... ميرفتم  دوباره داشتم االن نه -

 : گفت طمانينه با

 دنبالم؟؟؟ ميای...  هچيز كيانا -

 : خندیدم

 ..باشم اونجا.  طرفای كنم فكر ميام آره..  خودته ماشينه بابا -

 .. كيانا مرسي -

  شب همون بتونم تا نباشه ترافيك ميكردم خدا  خدا  گذاشتم گوشيو

 شلوغ جور بد خيابونا بارون بخاطر بد بخت  از  ولي خرید برم

  شركت در دم رسيدم  بود 6 ساعت....  بود sms ... اونجا بياد زدم

 بهش و شركت های كوچه از یكي توی رفتم احتياط  محض
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 شيشه روی كه رِنگي  با كه فرمون رو گذاشتم سرمو بياد كه وقتي تا

 یا ...  كردم بهش نگاه یه... برداشتم سرمو گرفت ماشين ی

  یه با  بود پوشيده ساده مشكي پليور یه بود شده خوشتيپ چقدر خدا 

 بارون  موهاش..  نگو كه كفشاشم و سير ای  مهرس جين شلوار

 خنده با و باال پرید كه زدم درو ميومد بهش خيلي و بود خورده

 : گفت

 ... باروني چه -

  شد حسودیم رامش به لحظه یه ماشين تو پيچيد ادكلنش بوی

 :گفت كه بودم محوش...

 !!!كجایيي؟؟؟؟ خانوم كيانا -

 : گفتم  و برداشتم ازش چشم

 !بریم؟؟؟. .. نباشين  خسته.. . هيچي -

 : گفت و خندید مهربون

  بعدم....  دنبالم بيای كردم مجبورت ببخش... نباشي خسته شما -

 : گفت

 .. دارم كار جایي راستش ؟ بشينم من گه  نميشي ناراحت -
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 اینجوری كردیم عوض هم با رو جامون و كردم قبول  ميل كمال با

 ... كنم نگاش یكم ميتونستم

  اون و گفتم رو كردم امروز كه كارایي از ای خالصه براش  راه توی

 دیدم  كردم  نگاه یهو...  ميكرد تشكر و ميخندید مهربون بار هر

 : گفتم...  ایم الهيه سمت

 !!داریم؟؟ كار چي اینجا -

 : گفت خندید

 ی واسه بخرم شلوار كت دست یه باید من ولي نميدونم تورو -

 واسه ای سليقه با معلومه تيدنپوش لباس از راستش...  مهموني

 : داد ادامه  و كرد بهم نگاه یه بعدم و پيچوندم رامشو همين

 !!!شدم شما مزاحم -

  نگاه رو اینجا های مغازه ميتونم منم نشد  بدم كردم فكر خودم با

 ...خریدمش و  اومد سر یه فردا  و گرفت چشممو  چيزی شاید كنم

 - شيك وخيلي بزرگ ی همغاز یه پاساژ ته.. نبود توش مغازه تا 

 4 فقط كه شدیم كوچيك پاساژ یه  وارد و كردم پارك رو ماشين

 ... زنونه لباسای دیگش سمت بود مردونه لباسای سمتش یه كه بود
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  گرمي عليك سالم ميشناخت رو  مجد انگار كه مغازه صاحب

 رفتم  باشم كرده همراهي رو مجد اینكه برای منم.. كرد باهامون

  بلوز  یه با شيك خيلي دودی شلوار  كت یه نهدومر لباسای سمت

 بررسيش  داشتم...  اومد شيك نطرم به خيلي كه  دیدم زرشكي

 لبخند... ميكنه نگام  لبخند  با داره  سرمه باالی مجد دیدم كه ميكردم

 : گفتم و زدم

 !!؟؟ چطوره این -

 : گفت و فروشنده به كرد رو

 .. كنم  امتحان ميخوام اینارو -

  من...  زنونه لباسای سمت رفتم منم پرو اتاق توی رفت كه موقعي -

 بهم خيلي آسموني آبي  لباس ولي بود سبزه پوستم اینكه با

  روی داشت خوبي تضاد مشكيمم موهای با اینكه بخصوص ميومد

 ی یقه لباس كرد جلب نظرمو لباسي  رنگ همچين یه مغازه رگال

  و بود زانو یباال تا چسبون و ای  حلقه  آستين و داشت بسته گرد

 كمربند یه اینا ی همه روی و ميومد آبي حریر یه  لباس كل روی
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  لباس بنظرم ميگزفت قرار كمر گودی روی درست كه ای نقره

 مجد صدای با كه ميكردم اندازش بر بنداز داشتم.. بود شيكي

 : اومدم بخودم

 !!؟ اومده خوشت این از - -

 ...سمتش  برگشتم -

  نگاهي و لخند  یه با آگاه ناخود...   بود ندشاز بر چقدر واااااایيييي -

 : گفتم بارید مي تحسين توش از ميدونم كه

 !!! شدین خوب چه - -

 : گفت گوشم زیر مهربون -

 ... دیگه شماست ی  سليقه - -

  ی بقيه داشتم كه طوری همين كرد عوض لباسشو اینكه  از بعد

 ... نروبي زدیم و كرد كتاب حساب مجدم ميدیدم مغازرو  جنسای

  اونقدر من  ولي  شام برای رستوران یه بریم كه  داد پيشنهاد مجد

 یه از همين ی واسه  بخورم خونه  تو  غذارو دادم ترجيح بودم خسته

 .. خونه سمت اومدیم و گرفت غذا  خوب رستوران
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  مجدم باال اومدیم كه موقعي...  رسيدم كه بود 10 نزدیكای ساعت

 من  آپارتمان  اومد  غذا  دنخور  برای تعارف وبدون راحت خيلي

  و گرفتم ازش هارو غذا  و بزنم حرفي ندیدم  درست دیگه منم ..

 توی  از كه ميچيدم رو  ميز داشتم...  آشپزخونه توی رفتم

 : گفت بلند دستشویي

 ذستمو باال برم ميشه..  كمه فشارش پایينت دستشویي شير كيانا -

 .. بشورم

 !!!برو آره -

 ..پایين مياد باال  از  داره دیدم بزنم صداش كه اومدم چيدم كه و ميز

  شد  تموم غذامون اینكه  از بعد بودیم ساكت هردو خوردن مموقع

 : گفتم اعتراض با كه ظرفشویي سمت رفت شد بلند

 ميشورم  خودم...  ميكنين كار چي -

 : گفت خندید

  شيطونا بچه عين وگرنه موندی بيدار مرامي سرخه سرخه  جشمات -

 !!ميبرد  خوابت سفره پای

 : گفتم و خندیدم
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 !!! نابودم -

 تقریبا  و... كردم تماشا شستنشو ظرف و صندلي رو نشستم بعدم

 دنبال كشوند منو و گرفت دستمو شد تموم كه كارش  زدم چرت

 : كرد اشاره بعدم  و هال تو خودش

 !!...نميشم مزاحمت ازین بيشتر منم بخواب  برو تو -

  شب یه با  و... دستش دادم اشولباس  ی وكيسه كردم تشكر خوابالو

 .. بستم درو بخير

  شدم  اتاق وارد زدن مسواك از بعد رفتم باال ها پله  از سالنه سالنه

 كه  بود كاغذ یه روش..  تختمه رو كادویي ی  بسته یه دیدم كه

 !!خسته جوجوی به تقدیم:   بود  شده نوشته

  آبي پيرهن دیدن از..  كردم بازش ذوق ببا بود مجد  خطه..  بخط

 اینو  كي..  ميومد در داشت شاخام بود دستم تو كه آسماني

 !!!بود؟؟؟ خریده

  كه بودم خوشحال اونقدر فقط بيارم  بزبون لحظمو اون  حس نميتونم

 ... كرده چيكار مجد بگم همه به و بزنم داد داشتم دوست
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  كه بود این مال شایدم ؟؟ داره دوسم یعني ميگفتم خودم پيش

 كه فكر این با خودمو حال لحظه  یه توی بعدم..  كردم كمكش

..  ریختم بهم ميكرد كارو این ميرفت ای دیگه دختر هر با شاید

 توی   مجد...  بودم كرده گير عاطفي تضاد یه توی.. بود بد خيلي

  من جز ای دیگه دختری هر ميدونم كه بود كرده كارا  خيلي لفافه

 بد آدم نميگم ... نميتونستم من ولي ميذاشت عالقه حساب به بود

 دست ميدادم ترجيح و باشم بين واقع داشتم دوست  ولي..  بودم بيني

 ... برم راه عصا به

  گرفتم تصميم و كردم آویزون كمدم توی دقت با رو لباس اونشب

 هزار  با و...   كنم تشكر محبتش این بابت ازش وقت اسرع در

 ... رفتم خواب باالخره  خيال و فكر جور

  از  بعد  پاشدم خواب از  كه بود 8 نزدیكای تساع بعد روز صبح

 اون رفتم و پوشيدم كار مناسب لباس خوردم صبحانه اینكه

 ميداد نشون ساله   حدود زن یه كه خانوم زینت  9 راس آپارتمان

 : گفتم  و كردم عليك  سالم...  اومد

 !!هستم  كمك ی واسه  منم...  اومدین كشيدین زخمت -
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 : گفت و كرد بهم نگاهي تعجب با

 !!ميدم انجام كارارو خودم من جون خانوم نه -

  به بود كاری..  بزرگي این به ی خونه نميشه كه تنها دست آخه -

 !!بگين  منم

 : گفت و زد لبخندی

 !!!جون  دختر باشه -

 ها ميوه آشپزخونه توی منم شد مشغول خانوم زینت كه طور همين

 ... شدم انارا  كردن دون مشغول و كردم خشك و شستم رو

  احساس جور بد بود. 12 نزدیكای ساعت شد تموم كه موقعي

 : خانوم زینت پيش رفتم و پوشيدم لباس پاشدم ميكردم گرسنگي

 !!؟؟؟ دارین دوست چي بگيرم غذا  ميرم دارم من -

 : گفت و كرد بهم نگاهي مهربون

 !!!جون دختر خودم با ميارم ناهار من -

  كباب چلو یه امروز بعدا  یناربذ  ناهاروتونو كنيد لطف ميشه  حاال -

 بخوریم؟؟؟ حسابي

 : گفت و خندید
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 !!! ميزنيدا   حرف دكتر آقای  عين شمام -

 چيزایي یه مجد  به راجع ميخواست دلم خيلي بود  شروین منظورش

 ... ميكردم سوال اگه بود ضایع ولي بدونم

 : گفتم  و بهش كردم رو

 ..توپ رستوران یه بریم شين حاضر پس -

 : گفت يمهربون با

 سختمه كار وسط االن ترم راحت من خونه بياری اگه جون مادر -

.. 

  پرس یه و اطراف خوب های رستوران از یكي رفتم و كردم قبول

 رو  ناهار خوردن موقع.. برگشتم و گرفتم جوجه پرس یه برگ

 : گفت و بهم كرد

 !!دكتری؟؟ آقا نامزد شما -

 : گفتم شكسته پا و دست و گلوم  تو  پرید غذا 

 كار شركتشونم توی البته!!  روبرویيشونم همسایه من!!  بابا..  نه -

 !!ميكنم 

 : گفت و خندید مهربون
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  ميكنين فرق خيلي ميومدن اینجا  كه دخترایي ی بقيه با دیدم آخه -

 !!باشه برداشته كردن جووني از دست دكتر  آقای شاید گفتم

 : گفتم,  نبود شاد خيلي خندم چند هر..  خندیدم

 !!!!ميكنه جووني  خيليي كال مجد آقای نه -

 : گفت و داد تكون سری خانوم زینت

 بر سرش از دست دخترا  باالست و قد خوش  كه بس... ماشاا  -

 .... دیگه مرده اونم جون دختر نيمدارن

 : گفتم  همين ی واسه دیدم مناسب رو زمان

 ؟؟  ميشناسيشون  سال خيلي شما -

  شوهرم كه بودم  تو االن ساالی و سن هم تقریبا  جون مادر آره -

 داربست  روی از بود مجد جناب كارگرای از!!  شد گير زمين

 فكر اینكه ی واسه  و داشت هوامونو جوره همه مجد جناب..  افتاد

 به كردن كمك ازای در ميكنه ترحم حقمون در داره نكنم

 بود چيزی اون برابر  سه دو كه حقوقي ميداد حقوق من به خانومش

 مجد جناب هردوشون..  دارم دختر دوتا... بود حقم عاواق كه

 !!!بود خدایي با آدم خيلي!! بيامرزتشون خدا..  داد جهيزیه
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 !!چي؟؟ مجد خانوم -

  دوستش خواهرم عين گفتم كم بگم چي هر.. ماهه نگو كه اونو -

 قلبش  ولي نيست اخالق ش خو  خيلي ظاهرش هرچند..   دارم

 : داد هادام بعدم...  مهربونه خيلي

 ولي خانومن شبيه خيلي بزرگشون پسرای شهاب آقا  و شاهين آقا -

 .. مجده جناب خود عين جونش از دور  تغاریه ته این

 خودم پسر عين رو شروین  آقا من جون دختر بخوای راستشو

 !!! بشه نصيبش زن بهترین آرزومه هميشه و..  دارم دوست

  ناپسند اخالقای  تمام با مجد بودم فهميده مدت این توی خودمم

 عامي  زن یه تا گرفته كارمندا  از محبوبيه ی چهره  ولي اجتماعيش

  ببينم داشتم دوست خيلي...قائلن  احترام براش و دارن دوستش همه

 یا  داشت  پسر دوست فقط  منش همين با بود زن یه مجد اگه

  اینجوری بهش راجع بازم بود خورده بهم و بود كرده نامزد یكي با

 البد  ميگفتن خفا توی من  ی خونواده مثل یا...  ميكردن فكر

  رو  ایراد تهش ته هميشه بود جالب خيلي..  داشته ایرادی یه دختره

 جمع ناهارو ظرفهای  و شدم فكرا  این بيخيال..  ميدیدن دختر از
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 ....كارا  ی بقيه دنبال  رفت خانوم زینت,  شستم و كردم

 واسه مناسب وفظر دنبال ها كابينت توی داشتم سه ساعت طرفای

 از  یكي توی..  ميگشتم چيزا  اینجور و  شيریني و آجيل

 سعي داشتم كرد جلب نظرمو  شيك خيلي ظرف یه های كابينت

 احساس  یهو كه دارم برش وایسم انگشتام نوك روی ميكردم

 كابينت از  رو ظرف و كرد ای خنده مجد برگشتم پشتمه  یكي كردم

 .. دستم داد و برداشت

 ؟؟؟!!!كوچولو خانوم چطوری -

 وایساده روبروم مجد و داد تكيه كابينت به كه حالي در تعجب با

 : گفتم بود

 !!ميكني؟؟ كار  چي اینجا شما -

  دستت كمك بيام گفتم بيرون زدم نداشتم رو شركت ی حوصله -

 !!؟؟؟ اومده  خانوم زینت.. 

 .. شد تموم پایين...  باالن آره -

 ... بكنم عليكي سالم یه برم من پس -

 : گفت  و برگشت در دم



 

308 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!ميذاری؟؟ چایي یه كيانا -

 ... حتما..  آره -

 مرسي  -

 خوش سر های خنده ميومدو گرمي عليك سالم صدای باال از

 وارد  خانوم  زینت و مجد كردم دم كه رو چایي..   خانوم زینت

 : گفت و من به كرد رو مجذ و شدن آشپزخونه

 گل های زن  ازوون ؟؟شدی؟ آشنا من زینت خاله با كيانا -

 ..روزگاره

 : گفت جواب بوددر كرده ذوق محد حرف ازین كه خانومم زینت

  به شيطنت با بعدم  داری خانومي ی همسایه چه.. ماشاا  پسرم آره -

 : گفت مجد كه كرد نگاه مجد

  زمونه و دوره این توی ها همسایه  ازین جواهره تيكه یه خانوم؟؟؟ -

 .. ميشه  پيدا  كم

  زیر و كردم نگاشون واج  و هاج تقریبا من و كردند ای خنده هردو

 كردم تشكر تعریفا بابت ازشون لب
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  از خانوم زینت و مجد حرفای به مدتش تمام  كه چایي از بعد

 خانوم  زینت..   دادم گوش ميگرفتن سراغ همدیگه های خانواده

 بود 6 طرفای ساعت ... كمكش رفت مجدم و كارش سر برگشت

 كتش حایكه  در و پایين اومد  مجد و شد وممت خونه  كارهای كه

 : گفت بود دستش

 ميای؟؟؟ توام..  برسونم رو زینت خاله  ميرم  من كيانا -

 : گفتم  همين ی واسه باشم مزاحم شاید  كردم احساس چرا  نميدونم

 كنم  استراحت یكم خونه ميرم... تقریبا ندارم كاری دیگه منم نه -

  چي  ميری خونه دیگه كن استراحت حا همين  رفتيم ما خوب -

 !!كار؟؟

 !!ترم راحت  اونور..  نه -

 كردم تشكر  خانوم زینت از ازینكه بعد و نكرد  اصرار دیگه

 !!!رفتن و كردن خداحافظي

 بيهوش كاناپه روی جا همون خستگي زور  از خونه اومدم كه موقعي

 !!!!شدم
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  به  پا بود خونه مجدم كه اونجای  از و رسيد مهموني روز باالخره

 هيچكدوم  مجد  نه من نه بود  اینجا جالبيش كرد كمك من پای

  گرفته تصميم منم و نكردیم بود خریده برام كه لباسي به ای  اشاره

 ...بپوشم شب رو  لباس همون قدرداني برای بودم

  مختلف ظرفهای تو رو آجيل و شيریني و ميوه صبحش  از  اونروز

 از  بودیم داده قرار سالن مختلف جاهای توی و بودیم چيده

  با  رو خونه تموم و گذاشتم مختلف گلدونای توی رو ها گل طرفيم

 بوی رو خونه جای همه...  كردم تزئين گل مختلف های شاخه

 ميموند فقط شد تموم كارها تقریبا 1 ساعت  تا بود گرفته گل

 پذیرایي  شامل بودم نوشته فارسي با  كه دادی قرار كه شام و پذیزایي

!!!!  بود خودشون از چيدمانم و ظروف و ظرف ی همه  و ميشد شامم

 و بياد 4 ساعت از رحيم مش بود قرار گویا كليم پذیرایي برای

 ... بگيره عهده  به  رو كارها

 : گفت و من به كرد  رو مجد كار  شدن  تموم  از بعد

 !!؟  كنيم كار چي  رو ناهار كيانا -
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  یا نيمرو ر ناها بيا باشه حسابي قراره  كه شام ميگم... وا  نميدونم -

 !!! بخوریم املت

 : گفت و كرد  بلندی ی خنده -

 .. ندارم حرفي منم نداری مشكلي تو اگه!! ای؟؟؟ پایه -

 : گفتم و بهش كردم رو -

 .. كنم كثيف نميخوام رو اینجا...   من سمت بيا پس -

 !!!بخوریم جا همين...   بياره چيزی قراره كسيم منتظر نه -

 : گفتم  و انداختم باال  هامو شونه

 !!دیگه؟؟؟ كنم درست من باید هم حتما.. راحتي هرجور -

 : وگفت  باال داد ابروهاشو

 ... بلدم رو یكي این استثنا نه -

  زنگ كه بودیم غذامون وسطای..   شد كار مشغول اونم و خندیدم

 : گفت كه  كردم نگاش تعجب  با..  شد زده

 .. ميام االن بخور غذاتو تو  دارن كارم در دم نشو نگران -

 : پرسيدم تعجب با بود دستش  سياه ی كيسه دوتا اومد كه موقعي

 ... چيه  اینا -
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 : گفت و خندید

 .. نيست ها بچه مال -

 : گفت كه هم تو كردم اخمام

 خوش بهشون نباشه مهموني توی دخترشون و حجت آقای -

 ... نميگذره

 !!!!!اینا  یعني چي؟؟؟؟ -

 : گفت گرفت خندش

 !!آره خوب -

 : گفتم  ناراحتي با گرفت غصم چرا  ونميدنم

 !!!ميخوری؟؟ شمام یعني -

 : گفت و كرد  نگام مهربون

 !!!! ميدونم حدمو ولي ميكنم  تر لبي یه -

  ناهار!!! شد آراسته نيز سبزه به بود  گل!!  به  به..  گفتم  خودم پيش

 : گفتم و بهش كردم  رو شد تموم كه
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  باید شم حاضر  ا  خودم سمت برم من..  نمونده خاصي كار دیگه -

  یهمسایه من  نشه متوجه كسي كه بيام جوری چه  ببينم كنم فكر

 !!!يتونمبغل

  بازومو هوا  بي كه بيرون ميرفتم داشتم و كرد همراهيم  در دم تا

 : گفت و خودش سمت كرد رومو گرفت

 !!!كنم جبران محبتاتو چجوری نميدونم كيانا -

 : گفتم فكر بي بود شده چم ميدونم

 !!!كارمندتون من و شركتين رئيس شما نيست جبران به نيازی -

 : گفت و كرد مهربوني اخمي

  اینجوری كه دادم  دستوری بهت یا ؟؟ كردم مجبورت من  یعني -

 !!ميكني؟؟ فكر

 : گفت كه باال انداختم  هامو شونه

 !!!وقتا گاهي هستي پليدی  آدم كال -

 !!!پليدن  وقتا گاهي همه -

 : گفت و ددا   و فشاری بازومو

 !! گاهي تو ولي پليدن وقتا بيشتر همه -
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  تو اومدم خداحافظي  از بعد و آوردم در دستش تو از  بازومو

 و  شم حال سر یكم تا داشتم چرت یه به نياز همه از اول...   آپارتمانم

  ولو و باال رفتم بالفاصله همين ی واسه حاضر مهموني  برای بعدا 

 ... تخت رو شدم

 عين ساعت دیدن با و شدم بيدار خواب از  كه دبو 6 ساعت طرفای

 تو رفتم  بالفاصله بود شده دیرم خيلي پریدم جام از فشنگ

  خشك یكم سشوار با موهامو گرفتم دوش یه ازینكه  بعد و یحموم

 شونم سر از تر پایين سانتي چند موهام..  كشيدم اتو..  كردم

 !!دورم ریختم  لخت بودو

  خيلي كه ای  سرمه چشم خط یه  كردن آرایش كردم  شروع بعدم

 زدم كمرنگ  آبي ی سایه یكم و كشيدم چشمام  پشت ميومد بهم

  گونه رژ هامم گونه  دادم حالت هامو  مژه سيرم ای سرمه ریمل با و

 تكميل آرایشمو صورتي لب برق و رزژ یه با و زدم گلبهي ی

  بودم كرده كه  خوابي بخاطر صورتمم  بودم نشده بد بنظرم كردم

 ... دبو شاداب
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 مجد كه لباسي و..   كردم پام پا رنگ كلفت شلواری  جوراب یه

 خيلي...  بستم ایشو نقره كمر و...  كرد تنم رو  بود خریده برام

.. ميكشيد رخ  به رو باریكم كمر و ميومد بهم تصورم حد از بيشتر

 ساده  تخت ای نقره عروسكي  كفش یه و دادم ترجيح رو راحتي

 چرا  نميدونم نبودم بلند پاشنه كفش اهل لييخ اصوال البته..  پوشيدم

 !!!كرد  ميشد چه دیگه بود  كوتاه قدم ولي

 گوشم به انداختم نقرم مانند برگ ی گوشواره یه  و زدم عطر كمي

 !!كردم كامل تيپمو ام آسماني  آبي دستي كوچيك كيف یه با و

 كسي اینكه بدون و پایين برم یواشكي چجوری اینكه ميموند فقط

 خوب چشمي  تو از بود 9 ساعت تو برم و بزنم زنگ ببينتم

 روسری با ای سرمه ی پانچو یه نبود راهرو تو كسي كردم بررسي

 بيرونم..  پایين رفتم ها پله از  و كردم سرم لباسم همرنگ

  دادم فشار رو  زنگ سری..  نبود كسي پایينم در دم كشيدم سركي

 رحيم  مش...  تو رفتم و كشيدم راحتي نفس شد باز در بالفاصله

 كرد راهنمایي منو پانچوم و روسری گرفتن از بعد و كرد باز رو در

 نميدونم  ولي بودن اومده مهمونا نصف تقریبا..  سالن سمت
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 پشت از مجد صدای شنيدن با...   ميگشتم نفر یه دنبال فقط من چرا 

 : وایساد لحظه  یه برای قلبم سرم

 ... مشفق خانوم سالم -

 ..سمتش  برگشتم

  و مردونه بود خریده من ی سليقه با كه شلواری  كت توی درچق

 یه  كنارش...  بود خاصي برق یه چشماش توی..  بود شده جذاب

 ميومد بنظر سالي 0 حدود  سنش و نميشناختم كه دیگه آقای

 : گفتم جوابش در رسمي منم  همين ی  واسه بود وایساده

 ... مجد آقای سالم -

 : گفت و بود ایستاده كنارش  هك آقایي سمت به كرد رو مجد -

 !!پایا ایران  شركت معاون فالحي آقای -

 : گفت و من به كرد رو بعدم

 !!شركت خوب  مهندسين از مشفق خانوم -

 : گفت و  كرد تعظيمي مرد

 !!!خانوم  خوشوقتم -

 !!!طور همين منم -
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 : گفت و خندید مهربون و بهم كرد رو مجد

 .. آمدید  خوش خيلي -

 ... لطفتون از ممنونم -

 : گفت دست ی اشاره با و كرد تعظيمي بعدم

  اینجا...  هستند سالن سمت اون محمدی و فرهمند  خانوم..  بفرمایيد

 !!!كنين پذیرایي خودتون از و  بدونيد خودتون ی خونه عين رو

 كه قعي مو وایسم كنارش ابد تا داشتم دوست ولي نميدونم

 ..بود متين و يننشدل زیادی كالمش ميزد حرف رسمي اینجوری

  سمت انداختم نگاهي و گرفتم ازش چشم زحمت هزار با باالخره

 دادن تكون دست برام هردوهمزمان آتوسا و فاطمه كه سالن

 رفتم و كردم عليكي سالم شركت كاركنان از بعضي با راه سر

 برازنده  واقعا كه شيك خيلي كرم شلوار و كت یه آتوسا.. پيششون

 باالی بود  كرده جمع موهاشم و بود و دهبودپوشي بلندش قد ی

 موهاشو  بود و تنش بلند مشكي  حریر پيرهن یه  فاطمم و سرش

  رسيدم تا بود شده ناز جفتشون بود كرده درست شلوغ دورش

 : گفت آتوسا بهشون
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  رو بخت بد راد دل ميخوای!!!   زدی تيپ خيلييييييييييي اهوی -

 !!!ببری؟؟؟

 و خندید فاطمه..  كردم هردوشون با گرمي عليك سالم و خندیدم

 : بهم كرد رو

 !!!كردیا حال رفتي مرخصي هفته یه خوب -

 !!!بود شده سنگين درسام آره -

 : گفت و خندید آتوسا

 !!پوستتا زیر رفته آب -

 : داد ادامه گوشم زیر بعدم

 ... نميداره بر ازت چشم راد ولي نكن نگاه االن -

 : گفت  كه خندیدم ریز

 !!ميكنه  كيفي چه مار زهر -

 : گفتم فاطمه  به روكردم

 !!كوشش؟؟؟ سحر راستي -

 !!!بياد نميتونه نبود خوب مادرش حال گویا -

 ... نباشه مشكلي.. ایشاا !!!  بابا ای -
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 : گفت و خندید  فاطمه و و شد گذاشته شادی آهنگ موقع همون

 ... برقصم ميخواد  دلم من وایييي -

 وایساده مرد همكارای از تا چند ار كن كه همسرش  به زد  اشاره بعدم

 !وسط رفتن دیگه پسر و دختر نفر چند همراه به دوتایي و بود

 : گفت  آتوسا رفت  فاطمه كه موقعي

 .. نميرقصي  تو -

 : گفت كه  دادم تكون نه ی نشانه به سری -

 ميام  و دستشویي  ميرم  من پس - -

 !!برو باشه -

  بودن رقص مشغول سالن وسط كه افرادی  تعداد به  كه بد لحظه چند

 تازیكي  از منم...  شد خاموش چراغام رفته رفته  شد اضافه

 پله باالی همه از اول... بر و دور به انداختم چشمي و كردم استفاده

 دیگ نفر دو  یكي و مجد با كه دیدم و پدرش رامش سالن های

  كه بود نوشيدني ليوانهای همشون دست بودن گو و گفت مشغول

  پيراهن یه رامش..  باشه ييدننوش ميزدم حدس
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  دورش بود كرده رها قيدی بي با بلندشو  موهای بود و پوشيده بنفش

 جذاب  گذشت نباید حق از  ولي داشت غليظيم آرایش و

  تماشا رو مياد مجد ی واسه كه هایي عشوه دادم ترجيح!!بود شده

 كنار  رو  راد  و سالن دیگه سمت كردم رو همين ی واسه نكنم

 جين یه با بود پوشيده  اسپرت سفيد ی مردونه بلوز یه...    دیدم پيانو

 با  داشت و  بود زده ژل موهاشم و بود كرده  تيغ شيش مشكي

  مجد پایه به ولي  نبود بد قيافش خدایي...  ميزد حرف دیگه آقای یه

 و نشست لبم رو لبخندی یه فكر این با چرا  نميدونم!! نميرسيد

..    بود وایساده  مجد كه سمتي مبرگردوند  رومو دوباره خودآگاه نا

 روی  عميقي اخم حاليكه در رامش  ی شونه باالی از داره دیدم

  دید اینكه محض____________ به..  ميكنه نگاه منو ی صورتشه

  كرد حلقه دستشو و اونور كرد روشو تفاوت بي ميكنم نگاش دارم

 كمر دور

 ..رامش

  یه فكر این با و كرد اینكارو مخصوصا كردم احساس چرا  نميدونم

 جناب بخور گفتم  خودم پيش..  نشست لبم روی  دلي ته از لبخند
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 !!!بسوز حاالم چزوندی منو تو همه این..  مجد

 : اومدم بخودم راد صدای با كه  بودم ور غوطه  خودم افكار توی

 !!!آشنا پارسال دوست امسال..  مشفق خانوم سالم -

  یه با همين ی  واسه ببينه صحنرو این مجد دادم  احتمال  درصد یه

 : گفتم  كش پسر لبخند

 ؟  هستين خوب راد آقای سالم -

 ؟؟  چطورین شما خانوم ممنونم -

 .. مرسي -

 : گفت و  بهم كرد رو نه مودبا  خيلي بعدم -

 .. نشستين  چي همه از دور خيلي..    بيارم براتون دارید ميل  چيزی -

 .. لطفتون از ممنونم نه -

 : گفت ثانيه چند از بعد  و نرفت رو از

 .. بشينم  كنارتون ممكن -

 : گفتم  طمانينه  با همين واسه دوستمه جای!! نه بگم ضایعست دیدم

 ... بفرمایيد  -
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 زد چشمكي من  كنار راد دیدن با برگشت  كه وقتي  آتوسام طرفي از

 ...همكارا  از دیگه یكي پيش رفت و  كرد كج راشو و

 : گفت و من به كرد رو  راد

 !! هستيد ارشد دانشجوی  شنيدم خانوم؟ لحا  چه در درسا -

  كل در ولي  زیاده كارامون حجم ذره یه..  نيست بد ای..  بله -

 ... خوبه

 : گفت و خندید

 درس هم و ميكنيد كار هم داره حسابي نباشيد خسته جای -

 ... ميخونيد

 !!!ممنونم -

 : گفت و بهم كرد رو  گذشت كه یكم

 ساكتيد؟ اینقدر هميشه شما -

 : گفتم و زدم دیخنلب -

 !!! نه -

 : گفت آرومي لحن با و پایين انداخت سرشو

 ... منه شانس پس -
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 !!خستم یكم بخواین رو راستش نه -

 !!!نيومدید كار سر ميشه ای هفته یك كه شما!!  ؟ خانوم چرا  -

 : گفتم و كردم بهش نگاهي تعجب با

 !!!ميپيچه زود خبرا   چه -

 : گفت و خندید

 فرمودند گرفتم رو سراغتون همكارتون فرهمند خانوم از نه -

 !!هستيد مرخصي

  هفته یه گفتم بود شده سنگين دانشگام كارای اونقدر راستش.. بله -

 ... كنم جبران هارو افتادگي عقب تا بگيرم مرخصي

  و دانشجویيش دوران از خاطره یه تعریف به كرد شروع حرفم این با

 داشتيم داستان رآخ... كرد تعریف  بامزه وكيليم خدا 

 و كردم بلند سر..   رومون افتاد سایه یه كردم احساس كه ميخندیدم

 به  راد...  جلومون وایساده كرده گره ابروهای  با مجد دیدم

 : گفت و شد بلند جاش از ادب رسم

 ...بفرمایيد دكتر آقای -
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 گفت و بهش كرد رو  بعدم و نشست جاش سر تعارف بدون مجدم

: 

 ...ميگشتن  دنبالتون فالحي آقای  گمونم به -

 : گفت من به رو و كرد تعظيمي سر با راد

 .. مشفق خانوم اجازتون با -

 ... رفت و دادم تكون سری منم

  آروم كنه ظاهر حفظ ميخواست كه حالي در و من به كرد رو مجد

 : گفت

  اینجوری كه ميگفتي چي قرطي بچه این با دقيقا بپرسم ميشه -

 !!!بود باز نيشت

 : گفت  تر جلو آورد سرشو كه كردم نگاش پچ چپ

 نتونم ایندفعه  از شاید  ولي نفهميت حساب به گذاشتم رو دفعه اون -

 !!!!بگذرم

  به سور یه بابا این گفته دلم توی و شد چندشم  ميداد كهي بوی از

 سعي كه لحني با بعدم!!!! پرروئه اینقدر  زده شوره مرده

 : مگفت و  بهش كردم رو باشه آروم ميكردم
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  ؟؟؟ مين بابا !! ؟؟؟ دارید من با نسبتي چه شما دقيقا ببخشيد -

 !!داداشمين؟؟؟

 و كشيد موهاش به دستي عصبي نداشت رو حرفي چنين انتظار

 : گفت

 ... شركتم  توی ندارم خوش -

  پررویي با و پریدم حرفش وسط  همين ی واسه گرفتم حرفشو بقيه

 : گفتم

 شما وارنگ و رنگ عشاق شكست اول  روز  از ما.. وا  مطمئنيد؟؟؟ -

 ؟؟؟ !!!!!الگویيد پا یه خودتون شما نميكنيد فكر!! دیدیم رو

  بلند جام از كرد  عصبانيت از كه ای قروچه دندون  به توجه بي بعدم

 ... فاطمه و آتوسا پيش  رفتم  و شدم

 : گفت خنده با  دید منو تا آتوسا

 !!!؟؟؟ ميگفت چي راد -

 فاطمه كردم تعریف خالصه صورت  هب واسش بعدم!!!  بابا هيچي -

 : گفت و خندید

 !!!نبود بد آشنایي  ی واسه -
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  صحبت همكارها از یكي با داشت آتوسا كه فرصت یه توی بعدم

 : پرسيد ازم آروم ميكرد

 !!ميزد حرف باهات اخمالو خيلي!  ؟؟؟ ميگفت چي مجد كيانا؟ -

 : گفتم جوابش در نياوردم روم  به  ولي شدم  متعجب دقتش از

 جای به شده شركتم حراست مسئول اینكه مثا جدیدا  چميدونم -

 مسائل شركت توی ندارم دوست ميگفت پذیرایي و مقدم خير

 !!بياد پيش عاطفي

 : گفت ای بامزه لحن با و باال داد تعجب ی نشانه به ابروشو فاطمه

 ؟ !مجد؟؟؟!!! خياااال  بييييييي -

 !!!موندم همين توی منم آره -

 پر و مردونه صدای با...   نگفت چيزی دیگه و فكر وت رفت فاطمه

 .. اومدیم خودمون به كرد دعوت شام به همرو كه مجد ی جذبه

  ناهار سمت ميرفت داشت سالن از كه بودم نفری آخرین تقریبا

 داشت  اخم  هنوزم حاليكه در مناسب فرصت یه توی  مجد...  خوری

 : گفت گوشم زیر

 !!رستوران؟؟  به بدم پول باید دیگه چقدر -
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 : گفتم كنم نگاش اینكه بدون

  من...  هست پول پاتختيتون بغل پاكت توی!!!!  تومن هزار400 

 - !!برنداشتم همرو

 !!!شد  دور تشكر بدون و  داد تكون سری

 من دوش رو مزخرف مهمونيه این زحمتای ی همه بود گرفته لجم

 !!بودم شده  كار طلب چيزیم یه تازه بود

 رو معمول های  تعارف و ميزد سر همه به تبمر مجد شام موقع

 من به نگاهي اینكه بدون رسيد ما  جمع به كه موقعي ميكرد بهشون

  مخاطب رو همسرش و فاطمه و  آتوسا شخص ادب كمال در كنه

 : گفت و داد قرار

  خودتون بزرگيه به بود كسری و كم و نكنيد تعارف خدا  تورو -

 !!!ببخشيد

  كور اشتهام!! بود مونده غذام  از كلي زهنو اینكه با چرا  نميدونم

 آشپزخونه سمت  بردم غذامو  ظرف منم رفت ازاینكه  بعد!!!! شد

  رو غذا  همهي حرص  با همين ی واسه!! نبود كسي كشيدم سركي

 از  اومدم!!! ميز رو گذاشتم حرص با رو ظرف و سطل  توی ریختم



 

328 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 فحش روانش و روح به داشتم لب زیر حاليكه  در برم بيرون در

 !!!بود جا همه خان زبل عين!!!! اومدم در سينش به سينه...  ميدادم

 حد به كرد  كه ای موذیانه ی خنده با كه كردم نگاش عصباني

 راهم  جلوی دوباره مخصوصا كه  برم شم رد اومدم..   رسيدم  انفجار

 از حجت آقای صدای بگه چيزی اومد تا خوشبختانه كرد سد رو

 : گفت كه اومد سر پشت

 در و گذاشتي تموم سنگ واقعا نكنه درد دستت جان ینشرو -

 چشم  تو چشم باهاش منم سمتش برگشت مجد كه حين همين

 !!شدم

 و زد زل من به سرخش چشمای با وقاحت كمال در حجت -

 : گفت

 ؟ !!هستن كارمندات از  خانوم این جان شروین -

  به...  بود نيومده خوشش من به حجت نگاه از خيلي كه مجد -

 : گفت یسرد

 ؟؟!!!چطور!!!  بله -

 : گفت و انداخت باال پشتشو كم ابروهای  حجت -
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 !!!كني؟؟ معرفيشون نميخوای

 :حجت به كرد  رو بيرون داد محكم نفسشو مجد -

 !!هستن ارشد مهندسای از مشفق خانوم -

 : گفت و داد جلو كمي گندشو شكم پررویي با حجت

 بعدم!!!!ميگم  تبریك تونهب!!! خانوم دارین زیبایي  شرقي ی  چهره -

 : گفت  شروین به كرد رو  تمام پررویي با

 باشي كرده دقت اگرم!! دیگن  چيز یه خودمون های زن واقعا -

 در هست مختلف اشعار مشكي  موی و چشم وصف در كه اونقدر

 خانوم نميگم درست!!! نميبينيم  اشعاری چنين رنگها سایر وصف

 ؟؟...مشفق

  طرفي از!!!! درآرم چشماشو ميخواستم هك بود وقيح اونقدر نگاهش

 با  همين ی واسه... نميومد در خونش ميزدی كارد مجدم

 : گفتم و انداختم باال  ای شونه بيتفاوتي

 بعدم!! خوشوقتم حال هر به!! نيستم شاعری و شعر  اهل خيلي  من -

 !!!شدم  دور ازونجا سریع
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  و دنبو وسط بيشتری انرژی با جوونها همه بود  شده تموم شام

 دیدن  با كه ميرقصيدن  داشتم هم با هم آتوسا و  فاطمه ميرقصيدن

 و مجد و حجت خيال  بي منم... وسط آوردن و گرفتن دستمو...  من

 همراهيشون یكم و آخر سيم به زدم  و شدم ای دیگه خر هر

  آهنگ شروع با حين همين توی..بود بهتر روحيمم ی واسه..  كردم

 : گفت  و كرد تعظيمي سر با و سمتم  اومد راد..  بدی

 ... برقصيم من با دورم یه  ميدین افتخار -

 و دست شنيدن با  كه كنم رد خواستشو در قاطعانه ميخواستم راستش

 ... مجد  با رامش اومدن وسط افتخار به  ها بچه ی سوتا

 كردم قبول درخواستشو قلبيم عقاید تمام خالف بر ..  شدم پشيمون

 فاطمه و  آتوسا به نگاهي!!!! بود  وجودم تو بغضي و كينه یه.. 

 ... نشست لبم رو تلخي ی خنده... زدن چشمكي  جفتشون انداختم

 فقط هردو تقریبا و ميكرد رعایت كامل حریمو رادم نگذریم حق از

 ... انداختم   سالن اونور به  نكاهي ميزدیم بشكن هم بروی رو

  مردونه و بود وایساده فقط كه مجد ميخوند آهنگ همراه رامش

 ميزد  دست
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... 

 شي من عاشق ميكنم كاری یه

 ...شي  رد تو ساده  دلم از نتوني

 روز  هر و شب هر ميكنم كاری یه

 ... شي من عاشق داری دوسم بگي

**** 

 خوب ولي!!! بكنم رو رامش بعدم رو مجد ی كله ميخواست دلم

 آورد  سرشو رادم  كه بودم  فكرا   همين توی!! نميومد بر  ازم كاری

 : وگفت جلو

 .... منه  دل حرف جورایي یه....   قشنگيه آهنگ -

  رو بپاشه نمك كه بود كم راد پوریا احساسات ابراز همين وسط این

 .... من زخم

 ... كن صدام  عاشقتم ميگم من

 .. كن نگاه منو بازم چشمات با

 .. قبوله بگي تو خواستي هرچي

 ...كن  حساب من شتنا د دوست روی

***** 
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  كردم رومو  كنم توجهي راد حرف به اینكه بدون چرا  نميدونم

 نميدونم ...  كرد تالقي هم با ثانيه چند برای نگاهمون كه مجد سمت

  بغض  یه شد باعث خوند خواننده كه بيتي با كه بود چي نگاش توی

 ... گلوم به بندازه چنگ بدی

 ..دارم دوست

 ... نشستي خيلي دلم به

 .. نبستي من به دل نگو

 ... باشه من پيش ميخوام كه اون

 !! هستي تو

 ...نشستي خيلي دلم به

****** 

  خم سر مجدد راد   شد م تمو آهنگ بود كندني جون هر با باالخره

 : گفت كه كردم تشكر ازش منم و كرد

 ... بدیم آهنگ -

 : گفتم پریدم حرفش وسط

 .. باشم تماشاچي رو بعدی ميدم  ترجيح مرسي -
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 : گفت و زد لبخندی شه ناراحت  اینكه بدون بود خوبي پسر

 !!كردید كه لطفي بابت ممنونم..  مایليد شما هرجور -

 !!!نشستم  آتوسا كنار و ها بچه سمت برگشتم و زدم لبخندی

 چون نميومد خوششون رامش  و مجد زوج از خيلي اونام  انگار

 : گفت و ما به كرد رو فاطمه بالفاصله

 این!!!!!  بده رو اینقدر دخترا  سبك این به بعيده مجد از ایيدخ -

 !!!!  دیگه  كيه دختره

 : گفت و خندید آتوسا

 جلوی ما یه كاری ميكرد ..  ميكرد پيدا  ادامه دیگه یكم آهنگ -

 ادامه در و تایيدكرد رو آتوسا  حرف سر با و كرد ای خنده فاطمه

 : گفت

 ميرفت كه موقعي وگرنه ها بزنه ندلبخ  ميكرد سعي مجدم ولي -

 ..ميشد منقبض حرص از فكش های عضله تمام كنارش رامش

 : گفت و جفتمون  به كرد رو آتوسا



 

334 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  نميگه چيزی دختره این به كه منافعشه ی واسه فعال..  زرنگه مجد -

 مجد با تيپا این   ارتباط  عاقبت  آخر ميدونيم دیگه كه ما وگرنه... 

 .. چيه

 :گفت بود فكر تو حاليكه در و شد جدی فاطمه

 !آتي توئه با  حق آررررره -

 : گفت و من به كرد رو بعدم

..  شدیم غافل تو از بودیم رامش  مسخ ما نكن فكر شيطون اوووی -

 !!؟؟؟ ميگفت چي راد

 : گفت زده ذوق آتوسا -

 !!!مياین بهم چفدر كيانا نميدوني وایي..  ببينم بگو آره -

 : گفتم و زدم لبخندی

  خدام بنده اون كنم فكر..  زدیم بشكن هم روبروی فقط  هيچي -

 كه ..  دیگه آهنگ یه گفت بعدم... بود  مونده رامش حركات توی

 .. ميشه پررو دیدم

 : گفت و رفت ریسه فاطمه -

 ...سياستيا با توام!!! باریكال -
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  فاطمه كردن رفتن عزم مهمونا كم كم كه بود 12 ساعت نزدیكای

 : گفت و من به كرد رو  ام

 ...ميرسونيم هم رو آتوسا ما!  ؟؟ ميای ما با  تو جون كيانا -

 : گفتم  و بهش كردم رو

 ... بخواین راستشو دنبالم ميان من عزیزم نه -

 ... رفتن و كردن خداحافظي و پوشيدن لباس ها بچه

  اینجا  شب بخواد جان رامش اگه ميكردم فكر داشتم … بودم مونده

 راد  صدای با كه كنارم همين  نشه وجهتم كه كنم كار چي بمونه

 : اومدم خودم به

 ...خدمتم  در من نداریم وسيله اگه! مشفق؟؟ خانوم -

 !!! دنبالم ميان ممنون نه -

  چون باشيد اینجا نزدیك خيلي ميكنم  فكر نيست ای  مسئله خوب -

 !!!كردم پيادتون اصلي خيابون  همين سر اوندفعه

  و شد پيداش كجا از مجد نميدونم.. وایستاد قلبم ضربان لحظه یه -

 : گفت
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  دوران دوستان از عموشون پسر مشفق خانوم!!  خان پوریا نه -

 مهموني اگه امشبم..   دنبالشون بيان قرار..  هستن  من تحصيل

  تا بيان شب آخر دادن قول ولي..  بود كاری ی مشغله دليلش نبودن

 !!كنيم تازه دیداری

 : گفت و زد لبخندی راد -

 !!!!حاضرم گذاری خدمت در  من  حال بهر -

 : گفتم عشوه  یكم مجدبا  دادن حرص برای و زدم لبخندی -

 ... راد جناب لطفتون از مرسي -

 سر با من  سمت بعدم و داد  دست مجد با و زد لبخندی هم راد

 ... رفت و كرد تعظيمي

 ميبارید آتيش ازش كه چشمایي با مجد دیدم برگشتم كه موقعي

 آقای و بود رامش و حجت مهمونا آخرین..  تفر و كرد نگاهي

  بود خورده اونقدر رامش معلوم قرار از شكر خدارو بودن فالحي

 فالحي   آقای اینكه  از  بعد...  ميرفت داشت و نداشت خوبي حال كه

 رو من پای تا سر آورش چندش  نگاه با حجت...  كرد خداحافظي

 : گفت و كاوید دوباره
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 !!!!!؟؟؟ برسونمتون كه ميدید بنده به رو افتخار این مشفق خانوم -

 رو جوابي همون و  داد و نجاتم مجد كه ميگشتم جواب دنبال داشتم

 حجت اما..    كرد تكرار هم  حجت برای بود ه داد راد به كه

  كرد راضيش و  اومد بر پسش از مجد باالخره كه..   نبود بردار دست

 به   خورا  آدم عين كه حالي در ميرفت داشت  كه سر آخر ولي

 : گفت و مجد به كرد رو ميكرد نگاه من

..   بيارین خودتون با هم رو مشفق خانوم بود مهموني وقت هر -

 خاصي ژست  یه با  بعدم...  ببينمشون جمعمون تو ميشم خوشحال

 : گفت

  افراد اون جز توام كه باش خوشحال...  خاصين افراد جمعامون ما -

 !!!!عزیزم خاصي

 : گفت مجد به و زد چشمكي

 ... جان شروین نه مگه -

  تو مياد پا جفت مجد بده ادامه حجت دیگه یكم كردم احساس

 ... صورتش

 : گفت ميلرزید عصبانيت از صداش حاليكه  در مجد -
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 كم رو زحمت یعني) آوردین تشریف ازینكه مرسي..  حتما..  بله -

 .. !!!(  كنين

  و ندموم من نفهميد و نبود خودش حال توی رامش  شكر خدارو

 رو  مجد ی گونه  اومد نبود بند پاش ی رو حاليكه در ميره داره  اون

  زیر حجتم  آقای...  كرد خداحافظي باهاش و داشت نگهش مجد كه

 كرد من به رو آخر  نگاه كه حالي در و گرفت بازوشو

 خودش به حتي مجد بود اینجا جالبيش..  رفت و كرد خداحافظي

 ... بست رو در رفتن تا..  بره نپایي در دم تا باهاشون نداد زحمت

  شل كراواتشو ی گره داشت حاليكه در و من سمت كرد رو و

 ميدی؟؟؟ بهم آب ليوان یه:  گفت ميكرد

  تمام... رحيم  مش بيچاره...  اشپزخونه توی فتم ر ... رفت بعدم

 برداشتم كابينت توی از ليوان یه..   بود رفته و  بود شسته ظرفارو

 كه هال سمت رفتم  نبود مجد سالن سمت رفتم و ریختم آب توش

 گذاشتم رو آب ليوان...نداد جواب كه زدم صداش... نبود  اونجام

 : زدم  صدا   دوباره و ميز رو

 ... مجد  آقای -
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  جوابي اما  كردم صداش دوباره و ها پله سمت رفتم ترس با

 !!!نشنيدم

 روی انداختم  روسریمو و پانچو و برداشتم كيفمو و شدم بيخيال

 كردم تقال چي هر كه كنم بازش خواستم.. در سمت رفتم و دستم

  با!!!!....نشد باز  اما كرد تالش دوباره بود گرفته بغضم...   نشد باز در

 ... اومد خودم به مجد صدای

 !!!نشكنش ...  قفله -

  بود شده شلوغ موهاش.... در به چسبيدم و سمتش كردم رومو

 خدا  نا گرفت رو  موجود سراسر  بدی رست..   بود قرمز وچشماش

 : گفتم گاه

 ... ميگم راست بخدا !!!  ندارید  تعادل االن شما -

 : گفت و زد پوزخندی -

 توی باش مطمئن پس...  ميدونم خودمو حد  من بهت گفتم -

 ..وضعمم ترین متعادل

 : گفت  كنه نگام اینكه بدون بعدم -

 ... سالن تو بيا نيست بشو باز در  اون واینسا اونجا
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 خرش بلكه  كه رفتم دنبالش همين  ی واسه نيست ای رهچا دیدم

 .. كنه باز رو در كنم

 آروم آهنگ یه و ضبط سمت رفت كه وایسادم سالن های پله كنار

 من  سمت دستشو  و وایساد ها پله پایين و اومد بعدم..   گذاشت

 : گفت  و كرد دراز

 !!!؟؟ ميدید افتخار -

  و گرفت ازم لباسامو اونم دستش تو گذاشتم دستمو آگاه خود نا

 ... سالن وسط برد خودش با  ومنو مبلها از یكي روی  گذاشت

 ... خوردن تكون آهنگ با كرد شروع  آروم آروم

 ميترسيدم ولي داشتم بدی اضطراب یه و ميلرزید  درون از تنم تمام

 .. بشه عصباني بگم چيزی

 : گفت گوشم زیر

 جوجو؟ داشتي دوست لباستو -

 : گفتم ميلرزه صدام  دمبو مطمئن  حاليكه در

 ... بله -

 !؟!ميومد؟؟ بهت خيلي ميدونستي -
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 ... داد ادامه بعدم

 ...كوچولو پری یه عين بودی شده -

 ... بود شده ترسناك ولي نميزد حرفي... گرفته بغضم چرا  نميدونم

 : گفتم  و نياوردم طاقت

 !!!خستم خيلي !!! برم من بذارین نميخواین -

 : روبروم سادوای وشد   عصباني یهو

 یه قرتي بچه اون با!!!!! ؟؟؟ ميكنه ناراحتت بودن من با خيلي -

 ی نصفه تا منو  ولي... زدی حرف مهمونيم كل و  رقصيدی آهنگ

 یه

 كني؟؟؟؟  تحمل نميتوني آهنگم

  ناخود همين ی واسه و شدم عصباني توهينش ازین چرا  نميدونم

 : گفتم و كردم  اخمي آگاه

 ولي..  ميكرد رعایت حریمم بود نخورده نينوشيد قرتي بچه اون -

 و  باشيد راحت و بشكنيد هارو حریم تمام..  دارین دوست شما

  به  پا اینجام تا كردم محبت بهتون خيلي االنم نيست مرامم تو این

 !!!!!برم ميخوام!!! كنيد  باز درو كنيد لطف اومدم پاتون
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  فاصلهالب!! ميدید عصبي اینجوری منو  ميبرد لذتي چه نميدونم

 : گفت و كرد نگام موذی و  باال رفت ابروش

  اینكه مثل ولي كرده صلح گربه آقا با  موشه خانوم ميكردم فكر نه -

 اونم ..  دزدیدم سرمو كه موهام به كشيد دست آروم بعدم... 

 : گفت دستاشو تو گرفت سرمو محكم

  به كيانا ولي بچگيت حساب به ميذارم رو اوندفعه بودم گفته ببين -

 با  شدی خور دم ببينم دیگه دفعه یه ميپرستي كه خدایي اون

  تا صد  از االن من نگو اینقدرم... ميشكنم گردنتو راد مرتيكه این

 دله  گفتم  بهت دفعم یه!! هوشيارترم هوشيار

 ......نترس ميفهمي نترس من با بودن تنها از پس!!!! نيستم 

  از دادم تكون سرمو دستوری تا بود التماسي بيشتر آخرش  ی جمله

 : گفتم حرص با و كردم  خارج دستش تو

 در..  ميكنم آمد و رفت كي با من كه نيست مربوط  شما به اوال -

 ميرن  و ميان  كه دخترایي وارنگ و رنگ از  نبودنتون دله ثاني

  باهاتون بودن  تنها از ميخوره بهم شما امثال  از حالم   من مشخصه

 !!ميشه چندشم..  متنفرم بلكه نميترسم
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  اومد  كجا از حرفا این نميدونم...  كرد نگام  شده گرد  های چشم با

 زده خشكش اونم...  كردم روی زیاده خيلي ميدونم اینو فقط.. 

 ...بست یخ  تنم تمام..   بود

 ای  دورگه صدای با و سمتم گرفت  رو كليد اومد خودش به بد یكم

 : گفت

 !!!!بری تر زود بهتره مياد بدت  من از اگه -

 ... بيرون  اومدم اونجا از گرفتم و كليد توانم ینآخر با

 كردم احساس گونم روی و اشك گرمي..  بستم خونمو در وقتي

... 

  روزه چند اون  یاد...  زدم كه حرفایي از  بودم پشيمون چرا  نميدونم

 خراب رو چي همه چرا ..   ميزد آتيشم داشتيم هم با كه خوبي

  بيش بغضم فكر این  با...  نهزب حرفي باهام ميخواست..  شاید..  كردم

 اون كه لباسي دیدم تنم توی لباسو وقتي و... . تركيد پيش از

  اونشب...  افتادم  هق هق به نكردم  تشكر حتي من و  بود خریده واسم

 حرفارو  اون چرا  اینكه و كردم فكر مجد به صبح دمای دم تا

 ... بودم عاشقشم هيچ نبودم كه متنفر ازش واقعا من..  زدم
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 رو چي همه  دیدم بهتر پس..  نداشت  سودی پشيموني خوب يلو

 ..زمان بعدم و تقدیر دست بسپرم

 : سيزدهم  فصل

 كردم سعي روز چند این توی و  گذشت مهموني  از ی روز سه دو

 ميكنم  احساس البته باشم نداشته مجد با مستقيمي برخورد هچ

 اقمتا   در از تا  شركت توی روز  یه چون داشت رو نيت همين اونم

 حال  هر به رفت و كرد گرد عقب راهرو توی..  بيرون اومدم

 نزدیكای ساعت و شركت بودم رفته  راست یه دانشگاه  از  اونروز

 دوش یه اینكه  از  بعد خونه رسيدم بارون از خيس كه بود هفت

  یه روش تقویم دیدن با كه بخورم آبي تا یخچال سمت رفتم گرفتم

 و  بود اعياد از یكي شنبه كی بعد ی هفته رسيد ذهنم به فكری

 هم رو شنبه كه بودم شنيده شركت های بچه از امروزم   بود تعطيل

 یعني شيراز برم سر یه نميومد بدم  بود كرده تعطيل دولت

 فكر این با بود شده ذره یه كتي و بابا و مامان برای دلم حقيقتش

 دومين  با گرفتم خونرو ی  شماره و برداشتم  رو تلفن بالفاصله

 : گفت خنده  با و برداشت رو تلفن كتي زنگ
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 زنگ بهت االن همين ميخواستم هستي ای زاده حالل عجب كيانا -

 ..بزنم

 !!!سالم  اول!!اوی -

 : گفت انرژی پر صدای با -

 خره؟؟  چطوری.. سياهت چشمون به ماهت روی به سالم -

 چطورن؟ اینا مامان چطوری؟ تو..   دیوونه خودتي  خر -

 ؟ بزن حدس..  دارم واست اول دست خبر یه !شكر خوبن همه -

 : گفتم و كردم فكر یكم

 !!!نمياد حدسم بگو من جون  كتي -

 !!!شنبه پنج همين...  ميكنه عروسي داره نيره خاله دختر فریبا -

 : گفتم خوشحالي با

 دارم  اول دست خبر یه منم... سالمتي به آخي -

 : گفت و كرد شيطوني ی خنده

 !!!بببببببععععللله نروته  تو توام نكنه -

 : گفتم و كردم ای خنده



 

346 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 نه.. ميچرخه چيزی یه رو فقط ذهنت كه توام نگيری كوفت كتي -

 !!!خونه بيام یكشبه  ا ...ت چهارشنبه فردا  پس ميخوام بابا

 سكوت تلفن پشت ميشه خوشحال كتي كه انتظارم خالف بر یهو

 .. شده قطع كردم فكر كه جوری!!!  شد

 كتي؟ الو -

 ... جانم  -

 !!؟ شدی چي -

 : گفت  متعجبي لحن با -

 بيای؟ فریبام عروسي ميخوای یعني..  هيچي -

 ؟؟؟  چيه مگه  آره خوب -

 : گفت ناراحتي با

 !؟؟؟ چيزه آخه -

 : گفتم  ای رنجيده لحن با و شدم عصباني -

  ناراحت اومدنم  از اینقدر یعني..  دیگه بگو خوب.. ؟ كتي چيه -

 ميشي؟؟؟ 

 : گفت افتاده  دوزاریش انگار زهات كه كتي -
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 ی  قضيه سر  حرفم راستش بيای خدامه از اونكه  دیووونه بابا نه -

 نامزدیه  تو گویا ..  بگم چجوری..  داماد راستش آخه..  عروسيه

 !!!محمده ی خاله نوه داماد..... آخه....  تو

 :گفتم خيالي بي با...  بود افتاده پته تته به چرا  كتي فهميدم تازه

 و دیدن همدیگرو اینه مهم !! ؟؟؟ چه من  به.. باشه خوب -

 ..بشن خوشبخت..  ایشاا !! پسندیدن

 : گفت ابهامي  از پر لحن با كتي

 !!ببيني؟؟؟ رو محمد اگه نميشي ناراحت تو یعني -

 كه اینا خالم كه  بود جالب برام طرفيم از!!! بودم نكرده اینجاشو فكر

 ميگفتن  و بودم مخالف مدمح ی خانواده بودن مذهبي با اینقدر

  بدن دختر شدن حاضر چجوری نميخورن ما خانوادگي سبك به

 بد من دل بخاطر كنار بود نذاشته منو محمد مگه بعدشم..  بهشون

 ...كنن؟؟؟ ای دیگه كاری نميتونستن بود شده بختم

 ..اومدم خودم به كتي  صدای  با كه بودم افكار همين توی

  كردیم فكر همين به مامانم منو... كنييم  فكر چي  به ميدونم كيانا -

 ميدوني..  حسادت پای ميذارن  بزنيم حرفي اگه دیدیم ولي
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  و بودن دوست هم با تو نامزدی از بعد از اینا كه  اینه چيه جالبش

 خالش  نوه با اینا ميگشته محمد دنبال در به در  بابا كه موقع اون

 چرا  محمد نستهنميدو اميررضام ميگفت فریبا البته داشتن مراوده

 بيا  توام..   خودشون پای راستش یا دروغ حال هر به كرده اینكارو

  باهم نميرن منم عروسي بری نميتوني دیدی اگه ولي..  چشم سر قدم

 ... ميكنيم غيبت ميشينيم

 ... شه عوض روحيم من مثال تا خندید بعدم

 : گفتم  بعدم.. نه یا مصنوعيه فهميد نميدونم..  خندیدم  منم

 اگه..  كنم قایم خودمو من نداره دليلي..  عروسي ميام اتفاقا هن -

 ميدونم كه خودم دیگه...  زدم دامن ها شایعه به فقط كنم اینكارو

 ...نداشتم مشكلي من

  تا  ميام دارم كه نگه بابا مامان به شد قرار و كرد تایيد  حرفمو  كتيم

 در  این از  دیگه یكم اینكه  از  بعد و واسشون باشه سورپریزی

  این... گذاشتم رو گوشي گفتن دیدار  اميد یه با زدیم حرف در اون

 بهم شنبرو پنج چهارشنبه كه مجد و شركت ميموند وسط
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 پرروتر من از   كارمند.. كردم فكر خودم با..  نه یا ميده  مرخصي

 با ..  گرفتم مرخصي نصفشو شدم رسمي نشده ماه یه هنوز نيست

 و عروسي سمت  رفت فكرم بعدم  و خندیدم ریز ری ودم با فكر این

 هيچي  نميگم..   دیدنش از  نداشتم خاصي احساس ...  محمد

  كارشو دليل دیدنش با شاید اینكه و بود كنجكاوی حس بيشتر ولي

 نگاه استرس..  داشتم استرسم ناخودآگاه خوب ولي..  بگه بهم

  سر صدقه از..  ميكردم  خدا  به توكل باید...  حرفاشون و مردم های

 بود  مونده دستم رو قضا نماز كلي جذابش مهمونيه و مجد

  ابته كه...  كنم خلوت خودم خدای با یكم اوشب گرفتم تصميم

 ...داد عجيبي آرامش بهم واقعا چون بود موثر خيلي

  یه  و زدم زنگ مسافرتي آژانس  یه به شكت از شنبه سه روز صبح

 صورت  به پولشم  و گرفتم شيراز ی واسه برگشت و رفت بليط

  آدرس به بليطارو 12 ساعت پيك بود فرار و كردم  پرداخت اینترنتي

 ...بياره شركت

  بعد..  مجد امضای و بود مرخصي درخواست برگه دادن بعدی قدم

 كردم پر و گرفتم كارگزیني از خواست در  برگه یه اینكه از
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 لبخندای ازون  دونه یه دید درخواستمو برگه تا شمس پيش رفتم

 : گفت و  زد نایابشو

 بهت مجد مرخصي هفته یه اون از بعد ميكني فكر واقعا مشفق -

 ؟؟؟  بده مرخصي

 چميدونم.. وا  -

 : دادم ادامه  و خندیدم بعدم

 !!!خدا  به توكل -

  یا اومد خوشش من نفس به  اعتماد از نميدونم خندید شمسم -

 !!!خندید باطلم خيال به اینكه

  با..   زدم مجد  اتاق در به ای تقه و كشيدم عميق نفس یه خالصه -

 : گفت كه گيراش صدای

 و  نشد بلند برام پيش های دفعه خالف بر شدم داخل..  بفرمایيد - -

 ی پرونده رو انداخت سرشو بعدم و كرد بهم گذرایي نگاه

 .. دستش زیر

 مرخصي خواست در كاغذ و سمتش رفتم و كردم سالم آرومي به

 ...ميز روی گذاشتم رو
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 : گفت  و سمتم كرد رو اخم با انداخت اهيگن و برداشت  رو كاغذ

 ؟؟؟ ميخواین مرخصي بازم واقعا -

 دلم نبود  صميمي قدیم مثل دیگه لحنش اینكه از چرا  نميدونم

 : گفتم جدیت با و  نياوردم خودم روی به ولي گرفت

 !!شيراز برم باید..  بله -

 : گفت  و شد نگران نگاهش لحظه یه و  باال داد ابروهاشو

 ؟  افتاده اتفاقي -

  و  زدم خجالت چاشني با لبخند یه همين ی واسه  كرد گل شيطنتم

 : گفتم

 ...ایشاا  خيره امر نه -

 : گفت و باال داد هاشو ابرو

 !!خواهرتون؟؟؟ برای حتما سالمتي به ا؟ -

 : گفتم  اخم با..  بود پليد خيلي

 ؟؟ ميكنيد فكر اینجوری چرا ...  نه -

 : تگف و كرد ای مردونه ی خنده تك

 بورسه تو روشن چشم و سفيد پوست روزا  این آخه -
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  یعني كه یعني حرفش..  دیوار تيزی به بكوبم سرشو ميخواست دلم

 : گفتم  ساختگي آرامش با و زدم لبخندی!!!! 

 سيصد سرخ و سفيد تومن 100 سفيد سفيد ميگن نشنيدین اتفاقا -

 !!؟؟؟ ميارزه بگن هرچي سبزه به رسيد  كه حاال..  تومن

 : گفت و كرد شيطوني اهگن

 ... سوخته سياه نه... سبزست اون ولي...  شنيدم بله -

 كنترلش ميكردم  سعي كه عصبانيتي با!!!!!! بود كمش گيوتينم یعني

 : گفتم كنم

 ؟؟  ميدین مرخصي  بهم حاال -

  بود لبش رو موذیيم لبخند و بود لذت غرق پيروزیش از حاليكه در

 : گفت و  بهم كرد رو و كرد امضا رو برگه

  االن تا شركت ميدادم  مرخصي اینجوری كارمندا   ی همه به اگه -

 احساس هنوز كه دیني بخاطر رم ایندفعه..  بود ورشكسته

 روشنه!! نيست خبری مرخصي دیگه ولي دادم گردنمه  به ميكينم

 !!!؟؟؟
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 توش كه لحني با كه در سمت رفتم تشكر بدون و  دادم تكون سری

 : گفت... ميزد  موج شيطنت

 !!!!!!نره یادت تشكر بعدی ی دفعه صافه باهات حسابم -

 صدای بستم كه رو  در..  بيرون زدم و كردم نگاش چپ چپ

 داشتم..  نفسه به  اعتماد خدای نميره رو  از كال بشر این اومد قهقهشم

 : گفت و بهم كرد رو شمس كه ميكردم غر غر لب زیر

 !نداد؟؟؟ -

 ... غر غر كلي  با ولي چرا  -

 : گفت و باال انداخت  شونشو بعدم و كرد نگام متعجب

 !!شانس خوش  چه -

 .. نزدم حرفي دیگه منم

  ساعت تا هواپيمایي آژانس قول طبق ناهار وقت  و بود. 12 ساعت

  اینكه از قبل همين ی واسه ميومد پيك____________ بایستي 12

 برم

 .. شمس  پيش رفتم سر یه آشپزخونه

 !!؟؟ نياورد زیچي پيك من برای ببين -
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 : گفت و باال داد ابروشو یه

 بسته و كرد حساب پولشو اون بود اینجا  مجدم..  اومد پيك یه.. وا  -

 !!!نكردم دخالت دیگه منم گرفت رو

 : گفتم  و بيرون دادم عصبانيت با نفسمو

  ول همش نيست؟؟؟؟؟چرا  شركت رئيس مگه مرتيكه این -

 .... دیگه ميزش پشت بشينه بره! ؟! پس؟؟؟  ميچرخه

  خت اندا  سرشو و شد دیوار  گچ عين رنگش یهو شمس دیدم -

 !!!!!پایين

  نگاه...  صورتشه روی عميقي اخم كه حالي در مجد دیدم برگشتم

 ... راهرو سمت رفت و انداخت من به بدی

 وری دری اون تالفي اینم گفتم خودم پيش...  نيومد بدمم راستش

 كه شمس به نگاهي بعدم!! !جدته هفت سوخته  سياه!!!!  گفتي كه

 : گفتم و كردم بود  شده شير عين

  رنگت چرا  تو كرد  من به اخمشم.. گفتم من...  توام حاال خوب -

 ... رفت

 : گفت و كرد ناز چشمي پشت
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 !!!ميدادی سكتم داشتي...!!!!   برو مشفق -

 .. آشپزخونه سمت رفتم بعدم..  خندیدم و گفتم ایشششي

 از   بليطارو چجوری كه بودم موضوع این ريگ در اداری وقت آخر تا

 سر  آخر...   اه!!  داشت كرمي چه نميدونم درآرم مجد چنگ

...   بگيرم ازش برم خونه رفتم همون و شم خيال بي  گرفتم تصميم

 !!!نبود  مرئوسي و رئيس  بحث  الاقل اونجا

  خوب تعطيالت آرزوی و حسابي خداحافظي از بعد كه بود  ساعت

 چند  و سوغاتي خرید برای  و شدم جدا  شونز ا ها بچه ی واسه

 !!!! تجریش  سمت رفتم كتي های سفارش از تا

...   نبود خبری مجد ماشين از ولي بود 9 طرفای رسيدم كه موقعي

 7 ساعت فردا ..  مياد كي اینكه زنگ به گوش خونه توی رفتم

  برام مجد كه لباسي و بستم ساكمو همين ی واسه  بود پروازم صبح

 ی واسه بپوشم كه عروسي برای گذاشتم هم  رو دبو خریده

 و كيف و همرنگش ژاكت یه با دكلته كوتاه قرمز لباس یه پاتختيم

 دلم كه  بود دوازده نزدیكای ساعت...  برداشتم ست كفش
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 قيافه و ژست  خيال بي...  خودش برای بليطا برای فقط نه افتاد  شور

 قلبم !!!  د بو خاموش اما...    گرفتم رو همراهش شماره  و شدم

  كه هيچكسي از..  همراهش ی شماره جز..  دهنم توی ميومد داشت

 باشه  خودم دست اینكه بدون..   نداشتم ای شماره بشناسدش

 و نشستم ورودی در روبروی ها پله توی رفتم و  پوشيدم ژاكت یه

 شده  روشن همراهش  اینكه اميد به گاه گه و مبغل گذاشتم تلفنم

  كه همونجور كه بود ساعتي چه و كي منميدون...  زدم  زنگ باشه

 ... رفتم خواب دیوار به بودم چسبونده سرمو

  خواب كردم فكر اول..    شدم  بيدار خواب از بودن معلق احساس با

 .. كشيدم دراز  نرم سطح یه ی رو..   كردم حساس ا  وبعد ميبينم

 .. كردم باز چشمامو

 .. آورد خودش به منو مجد صدای كه كجام نميدادم تشخيص اول

 ..مني ی خونه تو كيانا نترس -

  یخ تنم و بودم گيج گيج... بهش انداختم رو آلودم خواب نگاه -

 ادامه  و كاناپه رو كنارم نشست دورمو پيچيد  پتویي..  بود بسته

 : داد
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  كردم صدات بود برده خوابت ؟؟؟ ميكردی كار چي راهرو توی -

 كنم  تكمك  شدم مجبور كرده یخ تنت دیدم  نشدی بيدار

 .. تو بيارمت

  یهو بود كرده نگرانم  چقدر مجد افتاد یادم و شدم هوشيار كم كم

 : گفت كه توهم  رفت اخمام

 بليطا؟؟؟  یا بودی شده نگران من ی واسه -

 : گفتم و كردم نگاش عصبي

  ی واسه.. ..  خداست دست  نيومدنتون و اومدن كال كه شما -

 ... بليطام

 : گفتم و  پریدم جا از یهو

 ؟  چنده ساعت -

 : گفت و زد ای خسته لبخند

 - !! ميفتيم راه 6 نشو نگران .4

 : گفتم تعجب با -

 !؟؟؟ ميفتيم راه -

 !!!بری تنها صبح وقت این ميذارم  پس دیگه آره -
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 انداختم بهش نگاهي..  بود آژانس  از بهتر الاقل..  نگفتم چيزی

 ستمموا نخ بود كجا نميدونم...  بود  داغون و درب خيلي  قيافش

 : گفت خودش  كه بپرسم

 بيمارستان بودمش برده بود شده بد زینت خاله شوهر حال -

 .. بود شده   تموم باطریش گوشيمم..  گذشت بخير.. الحمدا 

 : گفتم بود شده  ارضا فضوليم حس كه حالي در

  توضيح  شما از من مگه بعدم..  گذشت بخير شكر خدارو -

 .. خواستم

 : گفت و كرد شيطوني نگاه

 .. ميشه سوال از پر چشمات  نپرسي خودتم -

 : گفت و پاشد بعدم -

 !!!بریم كن بيدارم.  هم رو  بذارم چشم ساعت یه من كيانا - -

..    كشيدم دراز دیگه یكم منم باال رفت  ها پله از حرف این گفتن با

 رفتم و چيدم رو صبحانه ميز پاشدم جام از كه بود پنج ساعت

  كفش یه با مشكي ورزشي شلوار  یه شدم حاضر و خودم سمت

 یه مشكي باروني یه با سرخابي پليور یه و كردم پام مشكي ورزشي
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  اینكه  از  بعد!!... آرایش بدون..  كردم سرم مشكيم  سرخابي روسری

 اون رفتم  ساكام با و كردم قفل رو در..  كردم چك خونرو

  مجد دیدم و باال رفتم كه بود  شده.  نزدیكای ساعت..  سمت

 بار چند كنم بيدارش چجوری نميدونستم..   خواب از وشهبيه

  دماغشو اونقدر شالم های ریشه با سر آخر..  نشد بيدار  زدم صداش

 سر بالفاصله و.. پرید خواب از عطسه یه با كه دادم قلقلك

 : گفت و نشست جاش

 ؟  چنده ساعت -

 - ... نشده  دیر نترس .

 .. پایين اممي بپوشم لباس بگيرم دوش یه  من پس باشه -

  ده تقریبا..  آشپزخونه سمت رفتم اتاقش در از و  دادم تكون سرمو

 شلوار   یه با گرد یقه ای  قهوه پليور یه حاليكه در بعد دقيقه

  توی اومد ميزد برق خيسش ی موها  و  بود پوشيده ای قهوه مخمل

 گفت و بهم  كرد رو و خندید  چشماش ميز دیدن با..  آشپزخونه

: 
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  باهم و نشستيم بعدم..  بود گشنم چقدر نميدوني. . كيانا مرسي -

 .. خوردیم صبحانه

  و گرفت دستمو كه كنم جمع رو ميز اومدم  شد تموم صبحانه وقتي

 :گفت

  رو وسایلت..  ميكنم وریسش  راست خودم اومدم ميشه دیرت -

 ..؟؟ آوردی

 : گفتم و  دادم تكون سرمو

 .. دره دم آره -

 !!! بریم  پس -

  رفتيم و كردم قفل رو در منم..  برداشت خودش وسایلمو تمام

 : گفت و بهم كرد رو راه توی..  ماشين سمت

 !!!؟؟؟ خریدی اینا سوغاتي نداری كسر و كم چيزی -

 ..تجریش سر یه رفتم شركت از بعد دیروز آره -

 !!ميگردی؟؟  بر كي..  خوبه -

 : گفتم پرروی لحن با و  باال دادم ابرومو..  گرفت خندم -

 !!!بدوني؟؟ بهتر شما كنم فكر... ا و -
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 : گفت و كرد ای خنده -

 : داد ادامه و شد جدی بعدم..  كردی فكر درست -

  ميشه. 9 تاخير با 9.1 تهران برسي تا...   پروازته یكشنبه 8 ساعت -

 ؟؟  باشه فرودگاه ميام. 9 من

 : گفتم و كردم اخمي

 !!!ميام خودم..  نيست نيازی -

 : تفگ ای آمرانه لحن با

 چه رو ميخوای آباد مهر از شب وقت اون!!!! كيانا نشو احمق -

 !!!ميام خودم!!  بيای تنها و تك حسابي

  همين ی واسه بودیم رسيده هم تقریبا  نداشت فایده باهاش كل كل

 .. شدیم پياده ماشين از و  دادم تكون توافق ی نشانه به سری

  بار تحویل تا  حمل از  كارا  تمام  بود مواظب ها بابا عين مدت تمام

 كيف  توی گذاشتم ومنم داد بهم  بليطارو  و.. داد  انجام خودش رو

  بهش كردم رو ترانزیت  سالن سمت ميرفتم داشتم  كه موقعي  دستيم

 : گفتم و

 .. رسوندین  منو اینكه بابت مرسي -
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 : گفت خندید مهربون

!!!  بيا زود..  كردم عادت بهت من ولي مياد بدت من از  تو چند هر -

   نداره صفا  تو بي خونه

  بود برادرانه كامال یكي این بعدشم..  رفتني دم كن  نگام اونجوری -

 ... ميخورم قسم.. 

 برم كه موقعي تا نگاش با بودم مطمئن و خندید اونم... گرفت خندم

 كه حرصي  ی همه با همين  ی واسه...  ميكنه دنبالم سالن توی

  و برگشتم  ودمرو ی لحظه آخرین  توی بودم  خورده دستش از

 به  زیبایي و مردونه لبخند شد باعث كه دادم تكون دست واسش

  توی شيراز تا مسير كل كه لبخندی...  بزنه برام صورت پهنای

 ...بود خاطرم

 : چهاردهم فصل

 نزدیكای ساعت  باشه شده تنگ شيراز  برای دلم اینقدر نميشد  باورم

 دربست كسيات سوار و گرفتم تحویل  بارامو باالخره كه بود 9

  خيلي اینكه  با...  شيشه به چسبوندم سرمو آدرس دادن با و شدم

 مجد  فكر توی...  داشتم عجيبي حس یه ولي بودم شهرم دلتنگ
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  صداش اتصال ی دكمه زدن  با و خورد زنگ گوشيم كه بودم

 : گوشم تو پيچيد

 !!رسيدی؟؟  -

 بدون معمول طبق گفتم خودم با زادگيشو حالل از گرفت خندم

 !!!مالس

 !! بله!!!! سالم -

 .. نداریا مرخصي دیگه ضمن در... باش خودت مواظب ..  خوبه -

 چي؟؟ كه خوب؟ -

 : گفت و شد شيطون صداش

 !!!بموني بيشتر  نرنه سرت به وقت یه گفتم -

 !!دارم دانشگاه دوشنبه!! نميمونم  نه -

 : گفت و خندید

 !!شب  یكشنبه تا پس -

  نگاه گوشيم به خنده با لحظه دنچ برای كردم قطع  كه رو تماس

 .. كيفم توی گذاشتمش بعدش و كردم
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 بود گفته قبل از كتي,  خونه دم رسيدم بعد ساعت نيم حدود

 به  كه بابام..  مياد  ساعت و داره كالس دانشگاه صبح چهارشنبه

  نسيم یه دلم توی مامان دیدن ذوق از...    بود كار سر زیاد احتمال

 : اومد قشنگش صدای كه دادم  فشار رو زنگ..  پيچيد خنكي

 ؟  بله -

 : گفتم لهجه  یكم با و كردم عوض صدامو

 .... بكن كمكي یه جان خانووم -

 خندم... نميزنه ای متكدی هيچ ی سينه به رد دست مامان  ميدونستم

 و كرد بيرون در الی از دستشو مامان شد باز كه در بود گرفته

 : گفت

 ... لباسه دست دنچ و پول یكم جان خانوم بيا -

 ... تو كردم در الی از كلمو و كردم ای مستانه ی خنده

 ..خوشگلم مامان سالم -

 : گفت افتاد دستش از كيسه مامان

 ... مادر شه  فدات...  كيانا -
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 مادر دل عزیز..  گلم دختر برم قربونت ..  خانومم بگردم دورت -

!!! 

  و گرفت بغضم.. بود شده تنگ مامان برای دلم چقدر فهميدم تازه

 ... كردم بوش

 : داد ادامه   بغض با اونم

 !!!اومدی؟؟ خبر بي چرا  -

  اومدم شبغل از ميكردم پاك چشممو  ی گوشه  اشك حاليكه در

 : گفتم خنده با و بيرون

 .. شه سورپریز نگو گفت ميدونست اون شد كتي تقصير -

 : گفت و خندید مامانم

 !!! من مهندسه خانوم...   ببينم كن تعریف  بيا..  تو یمبر بيا -

  شركت از زدیم حرف دری هر از  مامان با بيان بابا  و كتي كه ظهر تا

 ... فوق های  سختي و دانشگاه و مجردی زندگي مشكالت تا

  به .. نميشد روم  ميخواستمم یعني...  نگفتم هيچي مجد  به راجع البته

 صدقه  قربون بازار دیگه  دور یه كتيم و بابا اومدن با حال هر
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  گفته مامان برای كه حرفایي تمام دورم یه و..  شد  داغ بوسه و ماچ

 و  آوردم ساكمو ناهار خوردن از بعد  و كردم تكرار بابا برای بودم

  با..   دادم بهشون رو كتي های سفارش  و بابا و مامان های سوغاتي

 و بخشه تذ ل  خانواده كنار در  بودن  چقدر...  كردم فكر خودم

  شد تموم حرفامون اینكه  از بعد..   ایه دلگرميه چه  خوب ی خانواده

 ظهر از بعد استراحت برای مامان و كار سر برگشت بابا

  وارد تا...   من اتاق توی رفتيم كتيم و من بزنه چرتي یه تا رفت

 : گفت و بهم كرد رو كتي شدیم

 .. ببينم  كن تعریف حاال  خووووب -

 : گفتم و خندیدم

 !!!نميكردم تعریف االن  تا  انگار خوب  ميگي همچين -

 : گفت و باال داد ابروشو یه

  ی همسایه اون  از مهموني از  بگو زود!!!! عمت جون آآآرررره -

 ... خوشتيپت

 كي و بزنم حرف یكي با داشتم نياز واقعا فكر تو رفتم...  خندیدم

 از همين ی واسه بود دوستمم نزدیكترین كه خواهرم  از بهتر
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 .. كردم شروع اول  روز

..   شد  تموم حرفام باالخره تا زدم حرف وقفه بي ساعتي دو تقریبا

 رو   بعدم...  بود لبش رو مرموزی لبخند و فكر تو بود رفته كتي

 : گفت و بهم كرد

 !!!ها بحالت خوش كيانا ولي -

 : گفت و خندید بلند كه كردم نگاش چپ چپ

  تور رو مجد این سرت تو كخا..  كيانا ميگم راست آبجي جون -

 ... ازش داشتم بچم تا سه بودم االن تا اگه من دیگه كن

 : گفتم  باشم جدی ميكردم سعي حاليكه در ولي بود گرفته خندم -

 !!!سودا  هزار داره سر یه اون بعدشم... بكش خجالت  كتي -

  این  از..   داشت ثوابم... وا ...خوشتيپي این به جوون ؟؟؟؟ چرا  وا  -

 ...!!!!بيرون ميكشيدمش فساد منجالب

 : گفتم و خندیدم

  خوشش من از  اون معلوم كجا از بياد خوشم ازش منم گيرم حاال -

 !!بياد؟؟
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  مگر!!! بود توجه  شنيدم بخت بد این  از چي هر كه من... وآآآآآ -

 باشم رفته كار سر توهماتت با منم باشي زده  توهم اینكه

  اتفاق كه گفتم رو ایيچيز همون كدومه توهم..  كتي گمشو -

 !!!روانيم مگه افتاده

 : گفت و خندید

  توام االن تا نبودی  اگه!!!  نگي بگي!!! یي.. یي ای ...  كه رواني -

 !!!! داشتي بچه تا سه مجد از من عين

 به راجع كتي های پردازی نظریه به كافي ی اندازه  به اینكه  از بعد

 كه كتيم...  سيعرو سمت به دادم سوق رو بحث دادم گوش مجد

  از تاب و آب با كرد شروع..  دستش دادن جدید موضوع یه  انگار

 .. گفتن  اول دست های خبر

  شنيدم دیروز بيای تو نبوده رضا خيلي خاله گویا كيانا راستش -

 پرو داریم خواهر هم ما دارن خواهر مردم " ميگفت بابا به مامان

 به كه من حاال نباشه ناكيا بهتر  ميگه زبوني بي زبون به برگشته پرو

 كه  نگفتم اونم به ولي نشه ناراحت  بچم تا نگفتم چيزی كيانا
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  خواهرت دختر طرف اینكه جای به  ؟ ای خاله  تو بگو نه یا مياد كيانا

 حرفا  این  با كيانا اینكه خالصه "!!!  روبروش وایسادی باشي

 و نيره خاله افتادن پس با مساوی تو اومدن مياد  بوش كه اونجور

 آوردی؟؟ اینا لباس راستي!! فریبا

  واسه آوردم رو خرید مجد كه لباسي همون عروسي ی واسه آره -

 ...بودم خریده خودم تازه كه قرمزه دكلته اون پاتختيم ی

 .. ببينم لباسشو بيار برو!! مجد  ول ای -

 ... فردا  همون بذار دیگه نه -

 : اونورگفت كرد قهر  حالت به روشو مسخره به كتي

 !!تحفه... ایيييش -

 تا شبشم ساعت چند اون بر عالو  اونروز.. خنده زیر زدیم هردو

 حضور تقسيم..  زدیم حرف دری هر از كتي با 3 ساعت نزدیكای

 ناگفته البته و. شم آرومتر كلي بود  شده باعث یكي با مجد وجود و

 خوشحال خيلي بابت ازین و قرصه  كتيم دهن ميدونستم نمونه

 !!!! بودم
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 ده نزدیكای ساعت ميشد محسوب عروسيم روز  كه اونروز ایفرد

 : پریدم خواب از كتي تكونای  با كه بود

 !ميكني؟؟؟ بيدارم اینجوری چرا  خبرته  چه هوووی؟؟ -

 : گفت و خندید

 !!! گرفتم  آرایشگاه وقت  ساعت شد دیر بدو -

 : گفتم و كشيدم ای خميازه

 .. خبره  چه مگه حاال..  چي واسه آرایشگاه -

 ما ببينه نداره چشم داره مجد یه خودش!! پررو شاید تو واسه -

 این  در مجدیم نيمچه یه بلكه برسيم خودمون به یكم ميخوایم

 !!!! بزنه خونرو

 صرفا و نيست دخترا  سبك اون از كتي ميدونستم گرفت خندم

 نميومد بدم خودمم آرایشگاه بره ميخواد بودن مرتب بخاطر

  سریع همين ی  واسه بكشم دستي یه موهامو و كنم تميز ابروهامو

 !!شدیم  راهي هم با صبحانه خوردن از بعد

 موی كه من خالف بر كتي...  آرایشگاه رسيدیم تاخير  ربع یه با

 به  همين ی واسه بود دار حالت موی عاشق ميدادم ترجيح رو لخت
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  و كردم مرتب موهامو زیر یكم منم..  بپيچه  موهاشو گفت آرایشگر

 ابروم  زیر از  رج یه گفتم طرفيم از كنه سشوار برام تلخ گفتم

  پشت و صورتم اینكار با..  بود شده كلفت و پر خيلي كه برداره

 شد  تموم كتي موهای كار اینكه  از  بعد... شد بازترمي هم چشمم

 درستش خوب آرایشگر اونقدر رسيد صورتش  آرایش به نوبت

 تاكيد قبلش فقط دستش بسپرم صورتمو كردم هوس منم كه كرد

 وجقم اجق های  سایه و چشم  خظ از و كنه مليح آرایش كردم

  دیدنم با كتي شد تموم آرایشگر كار كه موقعي.. نكنه استفاده

 سوتي

 :گقت و زد

 ... شدی محشر كيانا وای -

  واقعا نيومد بيراهم نظرم به كتي حرف دیدم آینه توی كه خودمو

 خيلي  مالحت و سادگي عين در صورتم آرایش  بودم شده عوض

  راضي آرایشگاه از هردومون كل در و بود  داده تغيير چهرمو

 ... بيرون اومدیم
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  ساعت عقد جشن گویا,  خونه رسيدیم كه بود سه نزدیكای ساعت

 شيم  حاضر تا اتاق تو رفتيم بالفاصله همين ی واسه بود

  و زد سوتي كتي بيرون اتاق از اومدم  و پوشيدم لباسمو كه موقعي...

 : گفت نماما

 توی رفت بدو بعدم..  مادر شدی  ناز  چقدر... ماشاا  هزار... ماشاا  -

 ... كنه دود اسفند اشپزخونه

 واقعا كه ماكسي حریر طالیي  پيرهن یه حاليكه در خودش كتي

 بابا  به كرد رو خنده با بود كرده  تن به بود هيكلش و قد ی برازنده

 : گفت و

  و حد در نه ولي شدی ای تيكه خوب البته...  جوگير چه اوووه -

 ... نكنه درد لباس  خریدار دست حال بهر  اسفند های اندازه

  حق از البته..   داد  جوابمو  چشمكي  با كه...  رفتم بهش ای غره چشم

 زیاد   چاشنيشو نوشينم مامان  ولي ميومد بهم  لباس نگذریم

 ... بود كرده

 نوشين مامان  راه توی افتادیم راه در از. 4 ساعت  بود تيبي تر هر به

 كسي  اگه تا ميكرد من به رو الزم های توصيه مدت تمام
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  تا گفت و گفت اونقدرم..  نشم ناراحت زد زبوني زخم و حرف

 قراره  كه بود افتاده  یادم تازه انگار..  جونم به افتاد دلشوره كم كم

  ی خونه توی عقد...  رسيدیم باالخره افكار  این با... ببينم رو محمد

 یه  ميرفتيم باید گویا عروسي ی واسه و بود اینا نيره لهخا خود

  دقيقه بيست تقریبا  و نبود راهي بابا ی گفته طبق كه شهر حوالي باغ

 یه  باال برسه آسانسور اینكه مدت تمام... ميرسيدیم ای

  و گرفت آروم دستمو چون فهميد هم كتي گویا كه داشتم استرسي

 ..زد روم  به محبتشو با های خنده ازون دونه یه و داد فشار

 رو واقعي خواهر داشتن طعم آدما از نفر چند نميدونم ارضا% 00

 1 وجودم تو حس این كتي باحضور بگم ميتونم  من ولي چشيدن

 .. ميكردم افتخار داشتنش به هميشه و  بود شده

 وارد من همه از آخر و كتي بعدم و بابا و مامان..  رسيدیم باالخره

 صدقه  قربون داشت و بود ندیده منو اونموقع ات   كه خاله...  شدم

  یه به و پرید وضوح به صورتش از  رنگ من دیدن  با ميرفت كتي ی

 بسنده  سرد گویي آمد خوش و روبوسي بدون عليك و سالم
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  به اعتماد كل خاله برخورد نرسيده همون ولي چرا  نميدونم....   كرد

 : گفت شمگو زیر آروم چون فهميد كتيم انگار..  گرفت نفسمو

 !!!خندید ریز ریز  بعدم..  كن فكر  مجد به!!! ببازیا خودتو  نبينم -

..  داشت گيری چشم تاثير ولي زد چي برای رو حرف این نميدونم

 كه  اقوام بقيه سد  از  شد باعث و آورد لبم به خنده ناخودآگاه كه

  با بعضياشونم و انگيز ترحم های نگاه با ولي گرمي به بعضياشون

 گوشه  یه كتي با ... بگذرم  راختي به كردن عليك سالم  امباه تعجب

  لحظه هر ولي چرا  نميدونم... نشستيم و كردیم انتخاب رو سالن ی

 بودم  خواهرش و مادر حداقل یا  زنش و محمد ورود منتظر

  خواهرشو بعدشم مادرش كه نيانجاميد طول به خيلي انتظارم...

 ولي  بود مدهنيو گویا خودش  خوشبتانه شدن وارد عموش دختر

 ... ميومد عروسي برای مطمئنا

 اومدن من دیدن از بعد بالفاصله خواهرش و مادر انتظار خالف بر

 تعجب ميشد وضوح به كردن باهام گرمي عليك سالم و سمتم
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  اوج به موقعي  حالت این و .. دید اطرافيان های نگاه تك تك توی

  منوبش خودم فقط كه جوری آروم محمد مامان كه رسيد خودش

 : گفت

 ... كن حالل  منو جون كيانا -

 : گفتم و زدم بهش لبخندی

 ... چيه  حرفا این -

 : گفتم و محمد زن و خواهرش  به كردم  رو بعدم

 ... آمدید خوش خيلي..   بشينيد بفرمایيد -

  چشمي پشت محمد زن الهام  ولي زد مهربوني لبخند خواهرش

 و  شوهر مادر بالند بعدم كرد اكتفا سرد سالم یه به و كرد نازك

 توی  كه سالن قسمت یه توی نشستن همگي و رفت شوهرش خواهر

 ...نبود من دید ی زاویه

  در دم از..  شدن  وارد داماد  و عروس كه بود  ساعت نزدیكای

 مثل هم فریبا...   ما به رسيدن تا كردن احوالپرسي و سالم به شروع

 بر انهبختخوش لي و كرد عليك سالم من با سردی لحن با مادرش

 باال ...  كردم برخورد عادی و …نباختم  خودومو اصال قبل خالف
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  از تبعيت به عقد اتاق سمت به رفتن خانوما ی همه و اومد عاقد خره

 خالم  شم وارد اومدم تا اما  كردیم رو كار این كتيم منو بقيه

 تقریبا صدای با و بهم كرد رو بدی لحن با بود وایساده در جلوی كه

 : تگف بلندی

 دختره بهت نگفته مامانت ولي جون خاله ببخشيدا ...  جون كيانا -

 ؟؟  باشه عقد ی سفره پای نداره شگون مطلقه

  من یعني...  گلوم به انداخت چنگ بدی بغض یه چرا  نميدونم

 شناسنامم  توی محمدم اسم حتي كه من!؟؟ ميشدم محسوب مطلقه

  بزنم حرفي  نكهیا  بدون و انداختم خاله به نگاهي...  بود نرفته

 بودن شنيده خالرو حرف كه كتيم و مامان...  جام سر برگشتم

 اومدن

 : گفت و بهم كرد  رو كتي...  كنارم

 !!؟؟ خونه برگردیم ميخوای  ؟ كيانا -

 : دادم جواب ميلرزید بغض از  كه صدایي با

  چشم ميگن...  ميگن  چيزدیگه یه اونوقت برگردم؟؟!!!! ؟؟ چرا  نه -

 خندم  كتي ميدوني!!! ؟؟ ببينه خالشو  دختر يخوشبخت نداشت 
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  ی خانواده اینكه و من خواستگاری سر خاله همين یادته ميگيره

 راه قشقرقي چه نميخورن ما به  پوشش لحاظ  از و مذهبين محمد

  با داره خودش االن اونوقت!! ؟؟ رفت منبر باالی چقدر و انداخت

 ... ميكنه وصلت خانواده همون

  نفس و داد تكوني  سرشو.. ميگم   چي دكرمي درك كامال كتي

 و اومد فریبا ی بله صدای كارش این با همزمان..  كشيد عميقي

 دست

 هم تو اخماش لحظه   اون تا كه مامان به كردم  رو... هلهله و سوت و

 : گفتم و غم از پر چشماش بود

  ی همه واگذار..  كن ولشون..   شي ناراحت نميخواد گلم مامان -

 باالخره عقد اتاق  تو برو شما...  باالست اون كهاوني دست آدما

 .. نباش بد شما  بدن اونا.. خالشي

...   بگه تبریك همم بده هارو كادو هم تا رفت و  زد لبخندی مامان

 عقد مراسم كه بود 7 نزدیكای ساعت

  باغ سمت بریم همگي  شد قرار و شد تموم ها دادن كادو و كنون

 موقع..  بياد بعد و كنه سلبا  تعویض تا ميموند عروس البته
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  و شدن آسانسور سوار كتي و مامان  جمعيت ازدیاد خاطر به رفتن

 و من بودم مونده  همين ی  واسه پایين بود رفته قبل از  كه بابام

  سوال و كنجكاو های نگاه ی حوصله اونجایي از  اقوام از تن چند

 توی...  برم ها پله با دادم ترجيح نداشتم رو تهشون و سر بي های

 كردم بلند سرمو..  شدم آقایي یه ی  سينه به سينه كه  بودم دوم پاگرد

 تالقي محمد متعجب نگاه با نگام كه كنم خواهي عذر كه

 ... كرد پيدا 

  خودم به بالفاصله ولي كردم  نگاش شوكه ثانيه صدم چند برای

 بد  پامو گویا كه... برم تا پایين انداختم سرمو اخمي با و اومدم

 زمين از مانع محمد قوی ی دستا اما...  خوردم ليز و گذاشتم

  اخم با كنم  حفظ تونستم رو  تعادلم اینكه  از بعد...  شد خوردنم

 عميقي 

  با یهو محمد به بعد و كردم نگاه بود دستش توی هنوز كه دستم به

 سرشو  و شد عرق خيس پيشونيش  آشناش پاك نگاه همون

  لب زیر ای آهسته دببخشي و كشيد دستشو سریع  و پایين انداخت

 ... گفت
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  قلبم مدت تمام...  پایين رفتم ها  پله از و كردم گرد عقب بالفاصله

 دیدنش  با نميشد باورم ...  داشتم بدی حس یه و ميزد تند تند

 چه.. بودم دلگير ازش.. بودم دلتنگش نميدونم بریزم بهم اینقدر

 بغض  ياند تمام ی اندازه  به داشتم بغض ميدونم فقط..  بودم حالي

 چشماش تو هنوز ازینكه پاكه نگاهش هنوز ميدیدم ازینكه..  داشتم

 اونقدر  محمد كه گذشت ذهنم از لحظه یه.. قدیمه برق همون

  رو رفتنش  دليل شاید..  بودم اقوام جای منم اگه  كه بود خوب

 محمد از دلگيریم تنها منم خود  چند هر!!!!! ميدیدم مقابلش طرف

  اگه كه كردم خدا  خدا  خودم پيش...  بود كردنش عمل ضربتي

 برزخي این  از منو كه باشه بوده منطقي اونقدر اینكارش داشته دليلي

 ... بده نجات ميزنم پا و  دست دارم توش

 كتي و مامان ی  گرفته ی قيافه دیدن با پایين رسيدم كه موقعي

 !!!دیدن رو محمد اونام فهميدم

 : گفت شمگو زیر آهسته كتي شدیم ماشين سوار وقتي

 !!دیدیش؟ -

 !!! آره -
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 زد؟ حرفم باهات -

 !!!ندادم مهلت نه -

 !!!اكبر.. ا ... ی پسره..  كردی كاری خوب -

 اگه ميدونستم االن همين از... فكر توی رفتم ولي  نگفتم چيزی

 اون  بخاطر نه.. ميدم  بهش رو فرصت این بده توضيحي بخواد محمد

 هر مدت این  توی..  خودم شخص خاطر به فقط...  خودم بخاطر

 و  ميگشتم وجودم تو  ایراد  هزارتا دنبال وایمستادم  آینه جلوی وقت

  گمان از حدس  از بافي سناریو از بودم خسته.. كابوسم بود شده این

 .. ميكردم تمومش باید.. 

 خالف بر عروسي..  رسيدیم باالخره كه بودم افكار این توی

  مختلط سر كه اینا مدمح اقوام  همون و... بود مختلط  من نامزدی

 بودن

  الزمون آخر ی  دوره وای كه بودن انداخته  راه آَشوب  من نامزدی

 برابر  صد لباسای با راست راست دختراشون حاال حرفا این و شه

 زود آدما چقدر...   ميرفتن راه مردا  جلو داشتن كتي و من از تر بد

 ... ميكردن عوض رنگ
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  از  عده یه با احوالپرسي و مسال  از بعد نداشتم آنچناني دماغ و دل

 جمع  توی رو دنج جای  یه نبودن كنون عقد توی كه فاميال

  بزرگتر جمع به م بابا و مامان نشستيم كتي با و كردیم پيدا  جوونترها

 كه  بودم  خودم افكار توی دیگه سمت یه رفتن و پيوستند ها

  با چرخوندم كه رومو ...  كردم احساس رو هي نگا سنگيني لحظه یه

 من به نگاش  بود وایساده  الهام  و خواهرش كنار كه محمد دنید

 : گفتم آهسته  باخودم!!!! برگردندم  رومو و كردم اخمي بود

 شنيده حرفمو گویا كه كتي!!!!  داره زن كه انگار  نه انگار... احمق -

 : گفت و كرد ای خنده بود

 امماله....   روته هابل  تلسكوپ عين نشستي وقتي از دیدی؟؟؟ تازه -

 محمد رفتار ولي كيانا نميدونم... ميره غره چشم بهش هي

 ... نيست داشت تو  با كه رفتاری اون  شبيه اصال الهام با

 : گفتم  و انداختم باال  هامو شونه

 ..من كه فعال!!!! واال نميدونم -

 هومو و حال  اینكه ی واسه كتي.. خوردم حرفمو ی ادامه بعدم -

 : گفت نه عوض
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 ؟؟؟ بهترن نكدومشو حاال -

 !!!؟ بهتره چي كدوم -

 !!!؟؟ بهترن كدوم محمده و مجد بين منظورم بابا -

 : گفتم همين  ی واسه...  نميدونستم خودمم واقعا

 !!!لحاظ؟؟ چه از -

 !!؟  قيافه  نميدونم -

 !! بهتره اون -

 !!تيپ -

 !!مجد -

 !! اخالق -

 !!!كردی دیوونم  توام..  كتي ميدونم چه اه -

 : گفت و ددیخن بلند -

 !!؟؟ چته اووه -

  اینكه ی واسه و دادم فرو آّب جرعه یه با بغضمو!! ؟؟؟ بود چم واقعا

 : گفتم سمتشو كردم رو بيارم در كتيم دل از

 !!برقصيم؟؟؟ بریم -
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 : گفت و خندید

 !؟؟!ميارنا در حرف واست -

 .. حرفه همش... بيام... برم ...  پاشم.. بشينم من ندار عيبي -

 ... وسط  رفتيم و گرفت دستمو حرفم این با

  تو نداشت دوست یادمه ميكنه  فكر چي به محمد االن نميدونستم

 از  بعد داشتم تصميم بود خونده گوشم تو  اونقدر و برقصم جمع

 كه ميكرد محبت بهم خودش انقدر  البته...  شم محجبه عروسيمون

 دور یه حال هر به... نبود مهم  كوچيك چيزای این دیگه واسم

..   شده شكلي چه  قيافش  ببينم تا سمتش برگشتم رقصيم هك

 دید رو من  نگاه تا بود كرده مشت دستاشو و بود قرمز  چشماش

 ... زد زوركي لبخند بهش و  الهام به رو  اونور  كرد روشو

 ... مهمه براش هنوزم پس گفتم خودم  پيش...  كشيدم عميقي نفس

  از  شام موقع.. نشستم  گوشه  یه شام موقع تا رقص دور  یه اون  از بعد

 ساختمون  از گرفتم تصميم..   نداشتم چنداني ميل كه اونجا

  ژاكت یه فقط سرد هوای وجود با بزنم قدمي باغ توی و بيرون برم

 كه بود دار تب تنم اونقدر..   بيرون اومدم در از كردمو تنم
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 داشتم كه جور  همين..  نداشت روش اثری سردیم این به هوای

 ميكردم فكر جور یك و هزار  خودم با و باغ ته سمت ميرفتم

...   مياد سرم پشت از برگ خش خش صدای كردم احساس

 موقعي منه از تر عقب یكم محمد دیدیم اونور كردم رومو بالفاصله

  قرار  روبروم فاصله با و سمتم اومد دیگه قدم چند  وایسادم  دید كه

 ... كرد سالم آرومي به و گرفت

 : گفت كه كردم اخمي  جوابش در

 غمه دلم این توی اونقدر!!!! كيانا دارم حرف  خيلي...   دارم حرف -

 !!!نتركيده  چجوری  االن تا موندم كه

 : گفتم و اونور  كردم رومو و كشيدم عميقي نفس

 ... كردی انتخاب منو اول   از چرا  ازینكه پشيموني حتما -

 : گفت موهاشو الی كشيد دستي عصبي

  سال4!!! بودم دنبالت سال 4 ميدوني تو.. ندونه كي هر... كي هر -

 تو  كه بودم اميد  این به مدت این تمام..  بودی تو وروزم شب

 ... ميگيره ازم خبری یه باالخره..  ميشناسي منو كه
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  دیگه..  فرستادن برات ایميل با كه عكسایي داستان از  بعد بابات

 ربا چندین بذارم  خونتونم كيلومتری 10 شعاع  تو پامو نميذاشت

 باال سر جواب  بهم یكي دفعه هر ولي... زدم تلفن  بار چندین اومدم

 !!!كردن؟ دورت ازم كه آخرشم.. پدرت یا مادرت یا داد

 : گفتم  و زدم پوزخندی

  توجيه!!! نيومدی؟؟ قبلش چرا  نداشتي؟؟ زن مگه اومدی؟؟؟  چرا  -

 !!!گذشت؟؟ چي من به ميدوني تو! ميكني؟؟؟ داری رو چي

 ؟؟ميدوني؟ آره؟؟؟

 : داد ادامه  بعد  و... كرد  بهم عميقي نگاه

  ولي..  نيست مناسبي  وقت امشب..  دارم زیاد گفتن برای خرف -

 ببينمت   ميخوام..  بگو بودی راحت   تو  كه هرروز فردا  پس فردا 

  نميخوام..  بشنوی حرفامو باید..   كردم قمار زندگيم  رو من...  كيانا

 دليلمو ميخوام يخشبب منو حتي یا برگردی نميخوام برگردم

 من كيانا..  نكردی نفرینم دیگه شاید..  دادی حق بهم  شاید..  بدوني

 بد  بدتر و بد بين از من كيانا.. نشيم نابود باهم كه شدم نابود

 .... كردم انتخاب رو
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  یادم  داشت انگار تازه  تازه ..  غم از پر بود غصه از پر چشماش تو

 تو نميگه دروغ ميدونستم.... بود چي...  بود  كي محمد ميفتاد

 بغضم كه ها موقع اون برای دلم..  داشتم بغض... نبود مرامش

 گریه تا سينش به ميگرفت سرمو  مهربون داداش یه عين و ميگرفت

  ميكردم خالي سرش داشتم دلي دق هر یادمه...   بود تنگ كنم

 صبور  خيلي...   بود صبور شدی؟؟ آروم ميگفت و  ميخندید  آخرش

  كه نبود آدمي وگرنه بزرگ خيلي  خيلي  چشماش  تو مغ این و بود

 .... بده نشون ناراحتيشو

 : گفتم و بهش كردم  رو...   شدم تسليم

  دليلي یه ميدونستم...   شاهده خدا ...  نكردم نفرینت شاهده خدا  -

 خودت ی  واسه حتما ميدونم ولي نشنيدم رو دليلت...  داری

  محترم آقای ولي...   يكن كاری چنين بخوای كه بوده محكم اونقدر

 !!؟؟؟ گذشت چي من به ميدوني!!!! نبود رسمش این

 : پایين انداخت داد تكون سرشو

 ... هيچه گذشته من به كه چيزی اون پيش -

 : گفتم و سمتش كردم  رومو  پا صدای با
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 شمارم - sms .. بگو زنتم به..  ببينمت ميذاریم قرار جا یه بزن

 بهم بكي دليلتو ميخواستي اگه...  تمهس یكشنبه تا من نكرده تغيير

  حقه این بگو  بهش... بودم مخالف اگه!!! نباشم مدیونش تا بگو

 !!! بدونه كه كياناست

  رفتم  دو به و شدم  رد كنارش از كنم نگاش دیگه  اینكه  بدون بعدم

 .. شدم سينه به سينه الهام با  ورودی در دم..  ساختمون سمت

 : گفت عصبي نلح با و كرد بهم غضبي با نگاه

 !!!ندیدی؟ رو محمد -

  و بهش كردم رو نكنه بد فكر بهم راجع خودش پيش اینكه ی واسه

 : گفتم

 ... بود حياط  تو اونم..  بزنم قدم بودم  اومده چرا  -

  اومد...  گفتم  بهش راحت اینقدر من بود كرده  تعجب  كه انگار

 به  ردروك و باال  اومد ها پله از من سر پشت محمد كه بزنه حرفي

 : گفت و  الهام

 !!!؟ ميگردی من  دنبال -

 : گفت و داد  تكون سری الهام
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 ..كم كم  بریم ميگه خستست عمو زن -

  دنبال چشم وبا تو اومدم همين  ی واسه  ندیدم جایز وایسادنو دیگه

 یه  با داشت كردم پيداش سالن ی گوشه باالخره گشتم كتي

 خيلي  اینبار شهميشگي شيطنت خالف بر..  ميزد حرف جووني پسر

 های صحبت به پایين بود انداخته سرشو حاليكه در متانت با

 شيطون كتي ای گفتم خودم پيش و گرفت خندم.. ميداد گوش پسر

 و داشت بلندی قد..  كردم پسره به نگاهي...   توام باالخره

 داشت قشنگي و  ظریف  صورت هيكلش  خالف بر و بود چهارشونه

 برازنده  جوون كل در و كيش م ابروی و چشم و سبزه پوست و

  از وقتش به تا كردم كنترل كنجكاویمو... ظاهر لحاظ  از بود ای

 رفتم  داشتم محمد با كه بحثي از مشغول فكری با و بپرسم كتي خود

 ... نشستم  اینا مامان پيش و

  و كردن رفتن عزم مهمونا كم كم كه بود دوازده نزدیكای ساعت

 نزدیك فاميالی باقي خالف بر و شدیم بلند جمع تبعيت به ماهم

  البته صد و بودیم رفتن به مایل ما نه برن عروس دنبال ميخواستن كه

 پيشنهاد  به همين ی واسه...  ما حضور به مایل فریبا و خاله نه
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 ... خونه اومدیم راست یه بابا و مامان

  بود اومده فشار  بهم روحي لحاظ   از اونقدر جسم خستگي  بر عالوه

 داشت  كه پسری اون به راجع كتي از جيم ن يس  نای حتي كه

  از بعد بالفاصله هيمن ی واسه نداشتم هم رو ميزد حرف باهاش

 آرایش   همون با و پوشيدم راحتي لباس خونه رسيدیم اینكه

 ..شدم بيهوش تقریبا صورتم

  خوابالو اونقدر  و پریدم خواب  از گوشيم زنگ صدای با  بعد روز

 با  و زدم رو اتصال ی دكمه كيه كنم نگاه اینكه بدون كه بودم

 : گفتم خواب  از  دورگه صدای

 !!؟؟؟ بله -

 !؟  شناختي. سالم -

  ساعت به نگاهي  و پاشدم جام از فنر عين...  بود محمد صدای صدا 

 و كردم صاف  صدامو بود  مونده ظهر به ربع  یه تقریبا انداختم

 : گفتم

 ..آره,  سالم -

 : گفت ميانداخت قدیما یاد منو كه لحني با
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 !نباشم؟ مزاحمت! خانوم؟ بودین خواب -

 ..ميشدم پا باید  دیگه نه...  آره -

 ... ساعت این نميكردم فكر ببخشيد خالصه -

 !!!نيست ای مسئله...  ميدونم -

 : گفت  بعدم و كرد سكوت ای ثانيه چند

  بر راستش...   بزنم حرف باهات ميخوام گفتم زدم حرف الهام با -

 نميدونم...  نزد حرفي ميكنه پا به قشقرق كه انتظارم خالف

 ... ميدونه مدیون  تو  به خودشو جورایي یه اونم شاید

 ...داد ادامه و كشيد عميقي نفس

 !!!بزنيم؟؟ حرف هم با كه راحته كي شما برای  بپرسم خواستم -

  موضوع ازین اینام مامان  حتي كسي نداشتم دوست ولي چرا  نميدنم

 كردم فكر كمي خودم با...  بود  همه ایسو كتي البته شه خبر با

 : گفتم و

 ...عصر طرفای  فردا ...  باشه تر راحت برام فردا  كنم فكر -

 !؟؟  دانشگاه دم پارك همون..  بریم ميشه فقط..  باشه -
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...   بود كرده  خواستگاری ازم  بار اولين كه گفت رو جایي همون

 شاید گفتم دموخ پيش ولي..  نميكرد فرقي  خيلي  م برا...  نميدونم

  سرمای حس یه...  بودم حالي یه...   بزنه حرف بتونه تر راحت اونجا

 : گذاشت اثر لحنمم رو كه سرمایي..  داشتم بدی

 ... نميكنه فرق جاش  من ی واسه -

 : گفت غمي یه با و شد عوض صداش

 !!؟؟؟ وایميسه حركت از قلبم ميشه سرد كه لحنت ميگفتم یادته -

 ..بود یادم

 : گفتم ای جدی نلح با

 ..عمل كو...  خوب  ولي!!!! ميزدید حرفا خيلي یادمه -

 : كشيد عميقي نفس

  بله جواب بهم كه روزی  از...  نكن شرمندم ازین بيشتر رو من -

 اونو  كردنت خوشبخت با ميخواستم تازه ...  بودم شرمندت دادی

 .... كه  كنم جبران

 : گفتم و پریدم حرفش وسط

 برام  ظهرش  از قبل تا ساعتشو...  فردا  برای شهبا حرفا - sms ..كن
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 ... خانوم شه با -

 ..خداحافظ -

  اون تمام حرفاش با گذاشتم رو  گوشي و بده جواب نشدم منتظر -

 كيانا ....  محبتاش...  گذشت چشمام جلوی از تك تك ها صحنه

 آه...  نميكرد  صدام خانوم بدون هيچوقت یادمه..   گفتناش خانوم

 ... پایين اومدم  تخت از و كشيدم بلندی

  فكر تو از كتي حال سر صدای با بيرون  اومدم اتاق در از كه موقعي

 : بيرون اومدم

  تعارف.. خانوم آبجي خواب ساعت!!! ... خانوم كيانا به به -

 ..شب تا ميرفتي..  نميكردی

 : گفتم نيارم كم اینكه ی واسه  بود گرفته خندم

 پيدا  دیشب اسبتو  بر سوار ی هزادهاش نكنه!!! سرحالي؟؟ خيلي چيه -

 !!كردی؟؟

 : گفت و خندید

 !!؟؟؟... كجاست!! كو؟؟؟ بابا نه -

 : گفتم  گوشش دم و گرفتم بازوشو زیر
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 نكن فكر!!!!!  ميزدی حرف باهاش داشتي كه آقاهه همون -

 !!!!!! ندیدمتا

  گوشم زیر  آروم بعدم و كرد بلندی ی خنده  انتظارم  خالف بر

 : گفت

  جواب سوال  خواهرم  به راجع داشت  طرف..  زدی هدوناك به -

 ... ميكرد

 : گفتم یهو بعد ولي نيفتاد دوزاریم اول

 !!!چييييي؟؟؟  -

 زد حرف مامان با رفت اول البته..   سركار به راجع!! خانوم بله -

 كد مثال كه بزنه حرف من با اومد  بعد نداشت ماغشو و دل مامان

 !!!بچاپه رو  ده ببينه خدارو

 : گفتم  و لحنش از گرفت خندم

 !!گفتي؟؟ چي تو -

 : گفت شيطوني لحن با

  ردش تر زود چه هر خدامون از ما رو بنجل جنس  این گفتم... وا  -

 !!!بره  كنيم
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 : گفتم و گرفتم بازوش از نيشگوني

 ... نميخواد دشمن  باشه داشته  تو مثل خواهر یه آدم..  كووفت -

 : گفت خنده با و اومد دنبالم  كه ينپای رفتم ها  پله از قهر با بعدم

  و ميخونه ارشد  داره تهران فعال خواهرم گفتم بهش شوخي بي نه -

 درسشون كه تازماني گفت اونم نداه ازدواح قصد دالیلي به

  پاتختي توی امروز قرار چيه نظرت حاال...  ميكنم صبر  شه تموم

 ..بدیم  مادرش به جوابتو

 : شدم عصبي

 ... رده جواب.. نكن فكرشم -

 : گفت بود تيز اصوال كه كتي

 ... گيره جایي دلم بگو -

  نگرفتم رو اش پي منم نزد حرفي دیگه كه كردم نگاش چپ چپ

 ..كنن سرشون به دست كه  ميگه مامان به كتي خود  ميدونستم

  كه اومدیم  كتي با كه بود. 2 ساعت طرفای ناهار خوردن از بعد

 دل  چند  هر بود 8 تا  تساع از  گویا پاتختي.....  شيم حاضر
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 چنداني ی  عالقه مجلسم صاحب ميدونستم و نداشتم  رفتن دماغ

 گرفتم  تصميم مردم حرف و مامان خاطر به ولي  حضورم  به  نداره

  جمع ای گوجه سرم پشت موهامو اینكه از بعد...  حموم رفتم..   برم

 و  پوشيدم قرمزمو ی دكلته پيرهن و آخر سيم به زدم...  كردم

  چشمم بيرون و  داخل و لب برق روش و زدم قرمز غليظ ماتيك یه

 , پلكم پشت زدم تيره ی سایه یكمم و كشيدم مشكي مداد یه

  آراشمو  گلبهيم كمرنگ رژگونه   یه  و دادم حالت هامو مژه ریملم با

 آرایشا  ازین  تاحاال خودم  از  بود اومده خوشم... كرد تكميل

 : گفت و خندید دیدتم كه كتي...   بودم نكرده

 : داد ادامه و خندید بعدم .. شدی حال با چه كيانا وای -

 !!!!ها گذاشته تاثير روت تهران -

  كت یه..  بوده شده خوشگل خودشم دادم تكون سری و خندیدم

 ساده سرش پشت وموهاشو بود پوشيده كمرنگ بنفش شلوار

 .. بود شده كامل زیبایيش مليح آرایش یه با و بود كرده جمع

  بابا چون افتادیم راه خونه از بود. 4 ساعت - نبودم نم كه ماهي 3

 2 این توی الحقم روند كتي اونجام تا و رفتيم 40 با نميومد
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  بود داماد مادر ی خونه تختي  پا..  بود شده بهتر خيلي رانندگيش

 مسير اینكه با باالخره  آدرس ی جو و پرس كمي با همين ی واسه

 ... رسيدیم  نزدیكای نبود دوری

 جوری یه دیدنم با خاله دیروز مطابق ...  بودن اومده اكثریت باریتق

 ولي كرد  بسنده روبوسي بدون پرسي احوال و  سالم یه به شدو

 بهم كرد برخورد گرم خيلي داماد مادر خاله سرد استقبال  خالف بر

 ... گفت  آمد خوش

...   بيشتره صفاشون كه غریبه پشت هفت قربون گفتم  خودم پيش

 كتری  یه با   بود تمام سكه یه كه رو كادوش مامان كهاین  از بعد

 خونه..  نشستيم سالن ی گوشه یه رفتيم  داماد خواهر دست داد برقي

 برخورد  بخاطر خوشبختانه و داشتن دلبازی و بزرگ ی

 ... كردم آرامش احساس ناخودآگاه صاحبخونه خوب

  و درما بدون البته اومد الهامم كه  بود نگذشته نشستنمون از مدتي

 احوال  مریض محمد مادر گویا كه شنيدم بعدم...  محمد خواهر

  كه كادوها دادن تحویل  از  بعد..   نيومده اون بخاطر خواهرشم بوده

 با  و سالن اطراف انداخت  نگاهي بود اونا و  خودش طرف از
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  كنارم نشست بعدم و كرد احوالپرسي  و سالم كنارمو اومد من دیدن

 باهاش خوبي به و نزدم حرفي ولي بود عجيب یكم خوب.. 

  ازین اطرافيان گوشي در های پچ پچ و ها نگاه البته..   كردم برخورد

 من به كرد رو  الهام گذشت كه  یكم..  رسيد خودش اوج به كار

 : گفت و

 .. گفت تلفني كه جایي همون بياین  ساعت فردا  گفت محمد -

 : دادم ادامه و كردم تشكری

 ..كني دركم  اميدوارم -

 : گفت و  داد تكون یسر

  بغض بعدم..  منو اون درسته..  دارم دوست خيلي رو محمد  من -

 : داد ادامه آرومتر ثانيه چند  از بعد و كرد

 !!!نگيرینش  ازم  توروخدا  -

!!!  نگيرم؟؟ تو از اونو من.. كردم فكر خدم با!!! بود گرفته خندم

 : گفتم و كشيدم عميقي نفس.

 نميشه باعث باشه منطقي دليلشم حتي.. شده تموم من  برای محمد -

 های راه تمام ازدواجش  با اون...  بگيرم تو از اونو من كه
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 ... باشه راحت خيالت..   بسته رو بازگشت

  رفت و شد بلند ازجاش تشكر یه با و كرد بهم ای  شناسانه قدر نگاه

 .. اقوامشون سایر پيش سالن ی دیگه سمت

 گذشت من مشغول فكر و ياناطراف ی خنده و شادی با مراسم باقي

 و كردم همراهي رو كتي آهنگ چند توی منم هرچند... 

  دیوونم داشت فردا  استرس ولي دادم نشون خيال  بي و شاد خودمو

 باشه  نداشته من به ربطي  محمد دليل بودم اميدوار..  ميكرد

  از... برگرده من به  رفته دست از نفسه به اعتماد ميشد باعث این شاید

 كه اونایي و دیگران برای محمد داشتم دوست ترمهم همه

  طرفای باالخره..  بگه دليلشو گذاشتن من رو ایراد و عيب  جور هزار

 تبعيت به مام  و كردن رفتن  عزم همه كم كم  كه بود 8 ساعت

 ... خونه سمت رفتيم  و كردیم خداحافظي همه با بقيه از

  از  بعد - قماتا اومدم خواب ی بهانه به و كردم ترك رو جمع .10

 10 ساعت استرس  زور از خوردیم  شام و خونه رسيدیم اینكه

 آروم كتي  و شد باز اتاق در  كه بود گذشته چقدر نميدونم ...

 : گفت و نشست كنارم
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 !!بيداری؟؟ كيانا -

 : گفتم و بيرون آورم لحاف  زیر از سرمو

 .. آره -

 !!؟؟؟ بزني حرف محمد با قراره فردا  -

 !!دی؟فهمي كجا از تو -

 .. ببخشيد...  شنيدم  الهام با حرفاتو خواسته نا -

  گویا..  بفهمن اینا  مامان نميخوام  ولي..  بگم بهت ميخواستم  بابا نه -

 ...ندادن اجازه  اونا بزنه حرف  باهام ميخواسته رفتنمم از قبل

 : گفت و  داد تكون سرشو

 ... يبدون داستانو بخوای كه حقته این...   باشه راحت خيالت نه -

 : گفت و كرد فكر یكم بعدم

  همكارات برای ميخوای بگو .. بيرون ميریم خرید  ی بهانه به فردا  -

 ..بخری سوغاتي

 : گفتم و گرفت خندم

 ؟ !!! ميكني دودره پليد های نقشه همين با مامانو نكنه شيطون -

 : گفت و خندید
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 !!!!!!ها ای بزرگه خواهر كنن جونت به جون -

 : گفتم و مامان  به كردم رو كه بود 4 ییكانزد ساعت بعد روز

  دادم قول همكارا  به راستش خرید بریم ميخوایم  كتي منو  مامان -

 !!؟؟ مياین شمام..   بخرم سوغات  شيراز  از  براشون

  و بهم كرد رو خوشبختانه كه باشه نه جوابش كه ميكردم خدا  خدا 

 : گفت

 هم دور  شام ی واسه كه بياین زود  ولي برین خودتون مادری نه -

 ... باشيم

. 4 طرفای ساعت.... شدیم حاضر رفتيم هم با و كتي به  زدم  اشاره

 زور  از دستام بيرون زدیم خونه از كه بود

  نداشت لزومي كه صورتي در... چرا  نميدونم..  بود بسته یخ استرس

 ...بودم داغون درون از متاسفانه ولي باشم مضطرب اینقدر

 خالف بر شدم پياده كه موقعي و رسيدیم ساعت راس باالخره

 : گفت و بهم كرد رو كتي انتظارم

  به شد  تموم كارت اطراف همين های پاساژ از یكي ميرم  من كيانا -

 !! دنبالت بيام بزن زنگ من
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 !!!؟  نميای تو مگه -

 : گفت و زد لبخندی

 .. باشه درست من حضور نكنم فكر -

  چرا  نميدونم...   شدم پارك وارد  و دادم تكون سری بود كتي با حق

 هم كنار بار اولين كه نيمكتي همون سمت رفتم ناخودآگاه ولي

  دستاش بيم سرشو و بود نشسته اونجا..  بود درست حدسم...  نشستيم

 بالفاصله صدام با كه كردم سالم و رفتم جلوتر..  بود گرفته

 :داد ادامه و كرد سالم و  شد بلند جاش از

 ... بشين بفرما..  اومدی سيمر...   شدم مزاحمت ببخش -

  و من سمت كرد رو و نشست اونم فاصله با..  نشستنم از بعد -

 : گفت

 !!!خوبي؟؟ -

 چطوری؟  شما... ممنون مرسي -

 !شكر!!! زندم -

 .. ميشنوم خوب -
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 آدم وجود عمق تا كه غمگيني نگاههای ازون...  كرد بهم نگاهي

 : كرد شروع و كشيد عميقي نفس.... ميكنه نفوذ

  دانشگاه كه نميكردم فكر هيچوقت دانشگاه اومدم وقتي پيش سال

 - سومي  روز  یادمه درست.. كنم تجربه رو  عشق باشه جایي

  تا  كه شدم دختری  ی سينه به سينه در دم دانشگاه ميومدم كه بود

 غير  كه شدم حالي افتاد نگاهش به كه نگاهم كرد بلند رو سرش

  بيام روز هر داشتم دوست بود كالفگي یه اول...  وصفه قابل

  كالفگي این رفته رفته ولي نگاهش نيم یه اميد به فقط دانشگاه

 تبدیل 

 پسرا  ی همه به  یادمه غيرت به تبدیل دلتنگي این و  شد تنگي دل به

 حرف  حق  ندارن اونو از گرفتن جزوه حق بودم گفته بسته سر

 كه رو ی مسير كل ميومد پيش فرصتي تا  یادمه... ندارن باهاشو زدن

 هر كه بود جوری كردارش و متانت ميكردم تعقيبش ميرفت

 ميذاشتم احترام بهش دلم توی و ميشدم شيفتش پيش از بيش روز

 اما سراغش ميرفتم وقت همون وگرنه نداشتم موقعيتشو.... 
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  خودم به كه بود پاك دختر این اونقدر یادمه...  بودم صبر به محكوم

 خلوت توی حتي..  بزنم حرف كلمه یه باهاش نميدادم اجازه

 با ميخواستم اونو من..  بره فراتر  حدی یه از پام نميداد اجازه ذهنمم

 تا كرد پيدا ادامه عشق این  اونقدر...   وجودم ی ذره ی ذره

  باید من گذاشت كنار هامو خواهي خود...  رفت چيز همه فرای

 و د از  بعد یادم بود درسم اول ی  درجه در پس ميكردم خوشبختش

  ترم  چند از بعد گفتم  علي  یا.. گذشت خيالش به كه مشروطي ترم

 پاس  سارو در تمام عالي های نمره با و اول شاگرد شدم باالخره

 كنم  راحت منه مال اینكه  بابت از  خيالمو بود این نوبت حاال..  كردم

 قبول  ميشناخت منو كه اونجای  از و گذاشتم ميون در مادرم با.. 

 جمع جراتمو تمام باالخره انتظار سال 4 از بعد رهنمي یادم...  كرد

 تا  پارك این توی بيای خواستم ازت...  وقتت سر  اومدم و كردم

  كردی قبول ولي بودی شده شوكه اول اینكه  با توام...    نشه بد برات

 راه  بغض كردم نگاه چشمات تو بار اولين برای كه موقعي......

...  شم خيره چشمات تو  داب تا  ميخواست دلم كيانا  بست گلومو

 كردم  سعي یادمه فقط گفتم چي  نيست یادمم بگم چي نميدونستم
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  توام بگنجونم كلمه  تو بود سختي كار كه چند هر بهتو عالقم تمام

 حرفي  نه خندیدی نه ولي آشنا رنگ گرفت دیگه رنگ یه نگات

...   ميگي بهم رو نتيجه  و ميكني صحبت پدرت با گفتي فقط... زدی

 تو  دل خواستگاری برای داده  اجازه بهم پدرت گفتي هك روزی

 خوبي مالي وضع شما و بودیم متوسطي ی خانواده ما نبود دلم

 كوچكترم  خواهر یه و ش دادا  تا دو خودم بر عالوه من داشتين

  پدر و بودن دیپلمه من مادر و پدر داشتي خواهر یه فقط تو و داشتم

 و بودین حجاب بي شما مهمتر همه از و  كرده تحصيل تو

  هارو تفاوت داشتم كه بود تازه تازه...  مذهبي من ی خانواده

 ... نكنه قبولم پدرت ... ها تفاوت همين خاطر به ميترسيدم و ميدیدم

  نيومدم كوتاه من اما...  شد همينم خواستگاری  اول ی جلسه كه

 حرفام اونقدر  شاید نميدونم...  زدم حرف پدرت با دفعه چندین

 عالقم از بسته سر وقتي...  شد راضي پدرت باالخره كه دوب صادقانه

 باالخره  پدرت گفتم بهت عشقم پاكيه از وقتي گفتم بهت

  لحاظ  از ميتونم چطوری من ميدونست بود مرد پدرت اومد  كوتاه

 و  راز تمام  جواب خدا  انگار...  كنم حمایتت دنيا  ته تا احساسي
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 شيم نامزد شدن راضي   ها هخانواد وباالخره داد شبمو نصفه های نياز

 یادم ...  خوندیم محرميت من ی خانواده به  احترام بخاطر و

  از...  خندت اون  نگاهت  اون.. كيانا دادی بله بهم كه موقعي نميره

 ... محبتات ی شرمنده.. شدم شرمندت من  كه بود جا همون

  ميدوني...  روشنت نگاه این منه مال دیگه ها خنده این نميشد  باورم

 یه  عاشق وار دیووونه اینجور روزی یه نميكردم فكر لای او

  به پيش وقته خيلي محمد.. كيانا...  بشم روشن مشكي چشم جفت

 رنگ حرفام شنيدن با پارك توی موقعي همون  از  رسيد وصالت

 پدرت و اومدی پام به پا كه موقعي همون از ...  شد عوض نگاهت

 اولين از...  دادی بله عشقم به كه روزی  همون از كردی راضي رو

 ميكرد درد دلت فتيگ  نكشيدو طول دقيقم  قهرت  كه دعوات

  بار اولين برای و... چيه مشكلش خانومم فهميدم من و بودی عصبي

 كردم بلند سرمو وقتي اولينبار همون از...   كردم بودن مرد احساس

 رنگ نگات و ميچكيد خون هات گونه از

 ... جان محمد گفتي بهم كه یبار اولين  از...  بود گرفته دیگه
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  ثانيه چند برای...  ميلرزید صداش...  محمدم...  بود كرفته بغضم

 ... داد ادامه بعد و كرد سكوت

  تو ار  منو بتونه چيزی یا كسي  نميشد باورم هيچوقت موقع اون -

 تا  كنه كمك پدرمم بود قرار و ميكردم كار خوشحالي با كنه جدا 

  خدا  انگار ولي..  زنذگيمون  سر بریم نقلي ی خونه یه گرفتن با

 حسش  وجود ی همه با قتي و بده نشون رو بهشت من به ميخواست

  پيدام و برم یهو اینكه  از قبل روز سه...  برونه بهشت از منو كردم

 ازش  چي هر...  نبود روش به رنگ...   اومد بابا شب یه نشه

  كرد صدام مامان صبحش اینكه تا   نداد جوابي..  شده چي پرسيدیم

 كه  فهميدم  حرفاش ميون از تركيد بغضش رفتم تا و اتاق تو

 فقط بود گفته عموم  كه ميخواسته ازعموم پول مقداری یه بابا  گویا

 رو پولي همچين ميشه حاضر بابام  به امضا سفيد چك یه ازای در

 موعد كه موقعي متاسفانه ولي...  بود كرده قبول بابامم و بده قرض

 تو  ميگه و ميذاره چيز همه رو پا راحت لييخ عموم ميشه چك

  از یه خواستگاری پسرت ی واسه رفتي و نكردی ادا  رو برادری حق

 تك  نداره حسابيم و درست حجاب حتي كه یكي بهترون ما
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 اینكه جر نبوه چيزی بابام وصيت و پسرت عاشق  ساله 6 من دختر

 رو ینامزد اگه...  خالصه و كنيم محكم رو خانوادگي پيوندهای

  به  چقدرخدشو هر بابا  بيچاره...  ميدم باد به دودمانتو منم نزني بهم

 جوون  دوتا این نمياد خوش  خدارو ميگه و ميزنه آتيش و آب

  دختره نفرین كار این با مهمتر همه  از و همدیگرو دارن دوست

 قبول شرط  یه به ميگه بابامم..  نميشه راضي عموم پشتمون هميشه

  بود این مادرم حرف تمام اونروز  یادمه...  مش راضي من كه ميكنه

 چيزایي تمام به و باشم كوچيكترم برادرای و خواهر فكر به كه

  بودم شوك تو لجظه  اون تا كه من..... داد غصمم بودم معتقد كه

 تورو  ثانيه یك بخواد  كسي اینكه فكر كردن هوار داد كردم شروع

  لباس بالفاصله موقع همون ميكرد دیوونم داشت كنه جدا  من از

 ميشكست  پام قلم  كاش ای ولي  عموم ی مغازه در رفتم  و پوشيدم

  دارایيمون تنها حراج حكم و پدرمو جلب حكم وقتي...  ميمردم و

 چجوری نميدونم..  شد بلند نهادم  از آه دیدم رو خونمون یعني

  بود جدی اونقدر لحنش كنه اینكارو بود تونسته كم مدت اون توی

 محلشم  اگه حتي كه دلشه تو كينه اونقدر بودم مطمئن كه
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  آب  عمر آخر تا  نميذاره و نمياد كوتاه  برادری حرف روی نذاریم

 پایين  داداشام و خواهرمو بلكه تو و من تنها نه گلوی از خوش

  اومدم سر یه  عصرش اونروز  یادمه كنم چيكار  بودم مونده... بره

 ... شد تازه دلمم داغ نشدم  آروم تنها نه دیدنت با..  دیدنت

 هم موندن حرفم  روی با نميخواستم...  كنم خودخواهي نميخواستم

 جای  بذار خودتو كيانا كنم بخت بد خواهرامو  برادر همم توررو

  جلوی  دستم عمر آخر تا باشي زنم اینكه قيمت به نميخواستم.. من

 ميرفتم  روزم همون از حتي  من...  باشه  دراز ناكس و كس هر

  بعدم..  باشه تو  الیقه كه كنم درست ای زندگي نميتونستم  كار سر

 ... ميشدم خواهرم و برادر ی شرمنده عمر آخر تا  كنار به تو

...  ميزني نفس نفس  اینقدر چرا  گفتي نه یا یادته اونروز نميدونم

 خانوم نميدونم گفتم و زدم لبخند فقط ومن

  تو موهات عطر كه باره آخرین اینكه  تصور از  ميدونستم ولي...

 ميبينم  نازتو ی خنده این و تنتو  گرميه باره آخرین و ميپيچه  مشامم

 رفتم راست یه بيرون خونتون از رفتم وقتي... ميشدم دیوونه داشتم

 بغضم  باالخره  تا زدم داد اونقدر..   نباشه هيچكس كه جایي
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  كيانا شدم نابود گرفتم كه تصميمي با شب همون من...  تركيد

 تصميم..  كشت روحشو هميشه برای .. مرد شب همون محمد...

...  نميتونستم ميشد خورد خورد  اگه شه  تموم یهو چيز همه گرفتم

 وتوی  ته ميخواستي و بود  تر  سخت توام برای نداشتم جونشو

  تو پدر گيرم ولي بگردی حل  راه دنبال شایدم... درآری رو قضيه

 م رمپد..   مادرم خانوادم بال و پر زیر ميگرفت منو بال پرو زیر

  نميخواست عموت  معلوم كجا از بگي شاید!!! ؟؟؟؟ بگيره ميتونست

 به  تن و نبردین پيش از كاری  شما دید مي وقتي و بترسونه

  یه ونگاههای مردم یه من...  نميشد ماحرا  خيال بي  ندادین خواستش

 .... بود شده داستان هم شيطون با عموم..  ميشناسم و مرد

 و اسباب  ونفرین بغض با ما و كرد حراج رو خونمون فرداش

 این كه وقتي...  كردیم مكان نقل محل اون  از و بستيم رو اثاثيمون

 ناراحتي از  بابام روز  همون....  نيست راهي هيچ فهميدم افتاد اتفاق

 تموم  رو  داستان این اینكه  برای منم كشد بيمارستان به كارش

  دست به ابد تا واگذارت  ولي... قبوله گفتم و عموم پيش رفتم كنم

 بگيره منو انتقام چجوری ميدونه خودش اون باالست  اون اونيكه
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 ميكندم وجودمو  از تيكه  یه انگار ميفرستادم كه پيامي هر بماند زدم

 حالي چه  با اونشب اینكه كيانا ..... sms لهش پا زیر و

 بخصوص... باشم  ریخته اشك  اینقدر نمياد یادم  حاال تا... ميكردم

 كارتمم  سيم عموم  پدرم بدهي خاطر به دیدم بعد  روز كه وقتي

  تو... شد خراب  سرم رو  دنيا... كرده خارج شبكه از بود بابا نام به كه

 من  اونشب  از..  كيانا...  شده تموم چي همه كه  بودم این بهت

 ... متحركم ی مرده یه

 .. ميزد  حرف حرص با و ميریخت اشك و بود تركيده بغضش

 از بفهمي نيستي مرد..  كيانا كردم زندگي یادت با ساله  من كيانا -

 وقتي  ولي نميشن  عاشق مردا  كيانا چي یعني گذشتن عشقت

 ... نميگيره جاشو هيچكس دیگه... تمومه بشن

 ... تركيد بغضم هقش هق از منم....  ميكرد هق هق

 : داد  ادامه  بریده بریده

  بابام مبود  بابام كارای دنبال شده مسخ آدم یه عين اون از بعد-

 .. كردم قبول كه وگفتم اومد بهوش وقتي ولي بود وخيم حالش
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  كن حالل منو...  بابا حالي چه ميدونم ... گفت و سرم كشيد دست

 دم  اومدم...  شد مرخص بيمارستان از  بابا بعد  دوروز درست... 

  پرستار ميدونه خدا  بيمارستاني كه فهميدم كتي تعقيب... با و خونتون

 .. سرت باال بيام شبا ميداد اجازه كه دیدی يچ نگام تو بخش

  گرفتم تصميم شدی مرخص صبحش فهميدم و اومدم شب یه وقتيم

 ... باشم مواظبت دورادور عمر آخر تا

 : داد ادامه و كرد پاك اشكاشو شد آرومتر یكم

 ش دختر از خواستگاری های زمزمه هم عمو بابا حال شدن بهتر با -

 گذاشته  شرط  عمو..  خونمون دناوم اونا و كشيد پيش رو

  و ميگردونه بر و اموالمون تمام الهام با ازدواج محض به كه بود

 به خونه یه الهامم و من برای...   ميبخشه خودش به  بابارم بدهي حتي

 مارو ماه یه ی فاصله به و كرد  جور برام شغلم یه  و خرید من نام

 خودش  اليخ هم اینكه ی واسه  بعدشم و عقد ی سفره سر نشوند

 رو email از بعد.. فرستاد برات بود گرفته ازم  پسوردشو كه من

 با  عكساشو بریزه وتو منو رودست رو پاكي آب هم و كنه راحت
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  واسشون تا بابات پيش  رفتم دفه چندین افتاد آسياب از ها آب اینكه

 داشتن اوناحق....   متاسفانه ولي  خونتون زدم زنگ  بدم توضيح

  گفتم نشدم گير پي دیگه منم... بدن جوابمو یا يننب ب منو دیگه نخوان

 رفتنت  تهران   از قبل تا هرچند...   باشه حافظت خودش خدا 

  از دلخوشيم این رفتنت  با....  ميكردم نگات و ميومدم دور از گاه گه

 به  نتونستم هنوز من كيانا...   تنهایيم و  موندم من و شد گرفته

  كن نفرینم, نفرینم الیقه اگه بگذر نم از...  كيانا...  بزنم  دست الهام

 كه  مردی با زندگي ميسوزه الهامم برای دلم... بميرم تر زود

 ... سخته خيلي نداره روح

  بغض با و كردم بهش نگاهي...  ميسوخت گریه زور از چشمام

 : گفتم

 بهم دروني حس یه مدت این تمام...  نكردم نفرینت من كن باور -

 حرف  ميدوني ولي..   داشته محكمي  دليلي حتما  محمد ميگفت

 ... اقوام حرف...  مردم

 : گفت و شد عصبي

 !!؟؟؟ ميگفتن چي مگه -
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  یا  بوده كيانا از اشكال حتما ميگفت بود كسم نزدیكترین كه خالم -

 كردم  برخورد بد كردم نجيبي نا دیدید من از چيزی

  كه چيا بقيه ببين باشه خالم حرف این كن فكر...  چميدونم...

 ... نگفتن

 : گفت و وایساد پاشد عصبي

 !!! گيره همه پس -

 : گفتم تعجب با و كردم پاك اشكامو

 !!؟؟  گيره همه چي -

 : گفت و  داد تكون سرشو

  ندادن جوابمو پدرت و مادرت كه موقع همون...  آدما  معرفتي بي -

 تا  دادم  توضيح مهرداد به بشنون حرفامو نشدن حاضر و

...   بودن دوست هم با نامزدیمون از بعد از هآخ برسونه فریبا بگوش

 ميكردم فكر من.. داشتن خبر اول همون از  چي همه از  اونا

 ... نزده حرفي خالت كال....نگو ...  نگفتن  بهت پدرت مادر

  پایان تنها نه ها  شایعه تمام به كه  باشه پست انقدر خاله نميشد  باورم

 محمد  حرفای از نه. . گرفت بغضم اینبار...  بزنه دامنم بلكه نده
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  و كنن پشت بهم فاميال ميشد باعث كه روزگاری... روزگار بدی از

 دست اونم كه محمد به غمي  از پر نگاه...  بزنن ضربرو بيشترین

 : گفتم و كردم نداشت من از كمي

 رك نداشتم موقعم همون حتي...    ندارم دل به ای كينه ازت من -

 .. بوده من از اشكال..    بودم بد من اینكه فكر از فقط من.. ميگم

 كه تویي كه داشتم مشكلي چه ميكردم فكر..ميفهمي بودم ناراحت

 ... داشتي دوستم همه این

 : گفت و خندید مهربون

  این ميدونستم اگه ...    نكن رو فكرا  این... تو...  كيانا ای فرشته تو -

 حرف باهات ميومدم بود  شده جور هر....  ميكني فكرارو

  برگردم یا باشم  باهات بدی اجازه  نميخوام ازت...  كيانا.. ميزدم

 حساب روم بتوني عمر آخر  تا  برادر یه مثل ميخوام ولي.. پيشت

  عمر آخر تا اگه ولي باشيم داشته آمد و رفت هم با نميگم...  كني

 توانمه  در كه  اونجا  تا نميندازم زمين روتو بخوای كمكي ازم اگه

  دلخوشي یه این كيانا ميكنم اهشوخ.. كنم كمك بهت ميكنم سعي

 ... نگير ازم رو
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  كوه ... كيه دیگه این گفتم خودم با...    بماند بود چي نگاهش توی

 خاصي آرامش حس یه...  بود آتيش رو آب حرفاشمثل.... صبره

 جای اگه منم..  ميدادم حق بهش  وجود تمام با و بود داده دست بهم

 همين  قطعا ميومد شپي پدرم برای مشكلي  چنين و بودم اون

  فكر ميافتادم كتي های نگاه باد وقتي بخصوص ميكردم رو كار

 ممكن... بشينه م چشماش تو و بگذره  بد بهش روز یه اینكه

 نگفت بهم مستقيم یا..  نزد حرف خودم با كه بود این فقط اشتباهش

 ... بود ستودني گذشتگيش خود  از...  ولي... 

  كه چند هر..  شدم جدا  محمد از رهباالخ كه بود 7 نزدیكای ساعت

 تو  شد خيره ثانيه چند برای خداحافظي موقع نميكند دل اون

  از  صورت این   و نگاه این هيچوقت ميخواد دلم گفت و صورتم

 یادتم  به من.. گفت و كرد تلخي ی خنده بعدم...  نشه پاك ذهنم

...   لبات رو بشينه خنده فقط هستي جا هر آرزومه هميشه.  خوشم

 به افتادیم راه كدوم هر و كردم تشكر ازش و زدم خندیبل

  راه سر مارو دوباره  تقدیر دست زود خيلي نميدونستم اما... سمتي

 .... ميده قرار هم
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 : پانزدهم فصل

 تقریبا خداحافظي یه از  بعد...  رفتن وقت و شد شب یكشنبه باالخره

 دنيا  یه اب  و..   فرودگاه رسوند منو كتي بابا و مامان از  طوالني

 بلند زمين از هواپيما كه ميشد ساعتي نيم.... شدم جدا  ازش دلتنگي

 از  بعد ... بود دیروز اتفاقای حوش و حول فكرم تمام  بود شده

  تا بودیم بيرون كتي با 10 ساعت تا كردم خداحافظي محمد با اینكه

 من  چشم ورم ثاني در  و بخریم سوغاتي  ها بچه برای اوال

  حتي كتي كه  بود این خوبيش...  نشن متوجه اینا مامان تا  بخوابه

 خواهر  بودم خوشحال و  بوده چي قضيه ببينه  تا نكرد سوالم

 و برگشتيم بيرون از  داغون كه بود 10 نزدیكای..  دارم ای فهميده

  اومدم كه____________ بود  طرفای همي دور شام خوردن از بعد

 تو 

  ولو تخت روی  و اتاقم sms تعجب با...  آورد خودم به منو گوشيم

 آالرم صدای كه ميكردم فكر محمد  حرفای  به داشتم و شدم

 : مجده از پيام كه دیدم
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  بدون و سالم  بدون بازم "! منتظرم...  نره یادت شب فردا  كيانا "

 ... بپرسه حالي اینكه

  یادم.  شد بلند  نهادم  از آه...  پریدم جام از فنر عين یهو خوندم  رو

 كه دوباره sms اما..  مجد از غير خریدم سوغاتي همه برای افتاد

  براش داره دليلي چه...  گفتم خودم پيش كه بود نگذشته ثانيه چند

 و لحاف زیر خزیدم پليد ذهن این با كه شد این  بخرم سوغاتي

 ... رفتم خواب

 با و نشست لبم رو مرموزی ی خنده آگاه ناخود دیشب آوری یاد با

 كمربندم ميكرد اعالم رو مقصد به نرسيد كه  مهماندار صدای

 ... فرود برای شدم  آماده و بستم رو

 سمت به كردم حركت بالفاصله گرفتم بار قسمت از  كه بارهامو

 دیدن  با و ایستادم گوشيم صدای با راه بين كه  خروجي قسمت

 اتصال ی دكمه و نشست لبم رو لبخندی ناخودآگاه مجد ی شماره

 : زدم رو

 ؟  بله -

 !!؟؟ رسيدی -
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 .. بله -

 .. بدو جاست بد ماشين..  درم دم من بيا -

 این گویي آمد خوش جای! ؟ وا   گفتم خودم پيش..  كرد قطع بعدم

 لياقت همون گفتم خودم با و كردم حركت بعدم بود لحني چه

 .. خندیدم خودم فكر به بعدم.. بخرم  سوغاتي واست نداشتي

  یه كنم اعتراف باید ولي بود شده تنگ شيراز  برای دلم اینكه با

 ای گربه برای دلم ميگم رك...  داشتم تهران به  برگشتن از ذوقي

  با اینكه بخصوص بود شده تنگ داشتم ناسازكاری سر باهاش كه

 توی ...   بود شده بيشتر خيلي خيلي نفسم به اعتماد محمد  حرفای

 قلبم ضربان یهو خروجي در كنار مجد دیدن با كه بودم  افكار این

 و سفيد پليور با بود پوشيده روشن جين شلوار یه ...  فترگ شدن

  با.. گردنش دور بود پيچيده ای سرمه شالگردن  یه بار اولين برای

 : گفت  و زد مردونه لبخند یه و سمتم اومد من دیدن

 !!!!خانوم كيانا!!!  به -

 مليحم  لبخندای ازون یكي  با و شدم سالم خيال بي خودش تبعيت به

 : گفتم
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 ..زحمتااا  تو افتادین يمرس -

 : گفت و باال داد ابروشو یه

 ... زحمتا ازین باشه تا -

 : گفتم و خندیدم پوستي زیر

 !!!.. سنگينه ! ؟؟؟ بيارین ساكم ميكنيد لطف -

  و بهم كرد رو  برداشت ساكامو كه حالي در كردو بلندی ی خنده

 : گفت

 ...اینكاراروو نكن كيانا -

 : گفتم و كردم مصنوعي اخم

 !!!مجد؟؟ آقای كارارو  كدوم! وا؟؟ -

 : گفت و بيرون داد محكم  نفسشو و كرد مهربوني نگاه

 !!!!!شدی شر اینقدر شده چي شيراز نميدونم.. بچه برو -

 : گفتم و كردم ای خنده تك

 !!!!كردم  قوا  تجدید ميدونيد فقط!!!  گربه آقای بودم شر من -

 : گفت و كرد بهم عجيبي نگاه

 !!!حرفاس؟؟؟ ازین  تر قوی حریفت نداری قبول هنوز پس!!! ا؟؟ -



 

420 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 : گفتم و شدم جدی

 !!!!!گرمين  دست حد در حریفایي همچين -

 روی ميذاشت رو بارام و ميكرد باز رو ماشيت در كه حالي در

 : گفت و انداخت بهم نگاهي نيم عقب صندلي

 !!!!!دادن بهت كاذب نفس به اعتماد شيراز  تو اینكه مثل -

 : گفتم  و بهش كردم رو و ماشين تو نشستم سلكری خيلي

 !!!بدین دلخوشي خودتون به افكار این با ميتونيد شما -

 و كرد عوض  رو صحبت مسير لحظه  چند از بعد و كرد بهم نگاهي

 : گفت ميفتاد راه داشت كه حالي در

  كه كني خداحافظي حسابي ميخواستي!! گذشت؟؟ خوش بهت -

 ... ست ني خبری مرخصي دیگه تاعيد

  ميكنم سعيمو.. بله...   بود شده  تنگ خيلي دلم خالي  شما جای -

 !!!ندم مرخصي خواست  در دیگه

 : گفت و خندید -

 .. نميشه امضا خوب..  بدیم البته -

 : داد ادامه و كرد نگام شيطون بعدم -
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 !!!بود؟؟؟ چطور خواهرت -

 .. كردم نگاش چپ چپ

 : گفت ميخندید كه حالي در

 ... ميشي  شكلي این وقتي قيافت هعالي وای -

  خيابون به بود زده زل حاليكه در  و انداخت بهم نگاهي نيم یهو بعد

 : گفت و انداخت پيشونيش به كوچيكي اخمي یه و

  دق صحبتي هم بي  و تنهایي از داشتم...خيلي بود خالي جات كيانا -

 ... ميكردم

  شيطنت با داد و دست بهم وصفي قابل غير لذت یه اعترافش از

 : گفتم

 ... بودن كجا جون  رامش پس...  مجد آقای آخي -

 بده حرصم ميخواست  بود معلوم كه لحني با و باال داد ابروشو یه

 : گفت

  با خودتو همش چون داری دوست توام اینكه مثل...!!!! پيش من -

 !!!..ميكني مقایسه رامش
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  جواب مدموا  تا!!! بود كرده شروع  باز ..  پررو...  كردم نگاش عصبي

 : گفت و پرید حرفم نو.. بدم

  بزنه دست بهت نداره دوست آدم ای طاقچه رو عروسك عين تو -

 ... بزنه حرف باهات بشين داره دوست  ها ساعت ولي...

 : گفت و خندید كه كردم نيگاش متعجب

 !!!بزنم؟؟؟ حرف یكي با بخوام  نمياد  من به چيه -

 : گفتم  ناخودآگاه

 !!!اصال -

 : گفت و خندید

 با زدم حرف همسایه توی با كه اونقدری زندگيم كل تو كنم فكر -

 تكون  سرشو بعدم..  نزدم حرف ها رامش امثال از  هيچكدوم

 ... نزدم حرفي منم و نگفت چيزی خونه به رسيدن تا دیگه و داد

 : وگفت بهم كرد رو و آورد و در دم تا بارهامو رسيدیم كه موقعي

 باال تا سنگينن اگه ميخوای خونت تو امبي نميشي ناراحت اگه -

 !!!؟؟ واست بيارم
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 عين سرمو و كردم بهش نگاهي...  درخته خود از كرم ميگن راست

 : گفتم و دادم تكون شرا  بچه

 !!ميشه؟؟!! آره -

 : گفت و خندید

 ..درو كن باز پس -

  رو  اسبابام و باال سمت رفت بالفاصله و تو اومد  كردم باز  كه درو

 : گفت و بهم كرد رو بعدم پایين اومد  و گذاشت

 !!؟؟؟..بودی خورده شام راستي -

 !!!هواپيما تو.. آره -

 : گفت  و باال داد ابروشو 

 !!!نميگيره آدمو جایي اونكه -

 : گفتم قدش به ی اشاره با و خندیدم

 ... ما ولي !!!!  بله شما -

 : گفت و خندید مهربون

 !!!ریزه خاله فردا  تا پس -
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 و بستم رو در و كردم بسنده لبخند  یه به بدم جوابي هاینك بدون

 و .  رو گذاشتم رو ساعت لباس تعویض از بعد بالفاصله

 ..رفتم  خواب دیدم رو مجد دوباره  ازینكه خوشحال

  بد اینكه ی برا   و شركت رسيدم  دانشگاه از. 3 ساعت بعدش روز

 بودم  گذاشته هارو بچه ی  ها سوغاتي صبحش از نباشم قول

  و سالم یه بعد  شدم شركت وارد وقتي بدم بهشون تا فميك توی

 و  آتوسا و سحر  ورودم با اتاق تو رفتم شمس با گرم حوالپرسي

 سوغاتي دادن و حسابي سالمتي چاق یه بعد و سرم  رو ریخت فاطمه

 دوروز  در كه اتفاقایي و تعطيالت به راجع صحبت مشغول ها

 پنج ميگفت آتوسا كه اونجور شدیم بود افتاده شزكت تو  نبودم

 پایا  ایران مهندسي تيم مجدد كه بود  شده اعالم ای جلسه طي شنبه

 همه گویا و ميشن ما شركت وارد شنبه سه از  دوم پارت شروع برای

 پروژه قسمت دوتا بين كه كمي زماني ی فاصله از كاركنان ی

  نظر طبق بود  قرار گویا همچنين كردن نارضایتي اظهار كلي بوده

 مختلف  های قسمت بين نيرو جابجایي یه مجد,  تشرك رئيس
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 خبر این و بيفته اتفاق ناظر مهندسين از برخي از نارضایتي بدليل

 بخش سایر  مهندسين خوشحالي و ناظر مهندسين ناراحتي باعث

  قسمت برم نمياد بدم كردم احساس خبر این شنيدن با منم... شده ها

 راحت تكراری امارق اعداد و محاسبات این  شر از و مهندسي

 به همه شركت  این توی باطل خيال زهي گفتم خودم با ولي... شم

 مهندس برسه چه نميكنن نگاه من به مهندسم  جوجه یه چشم

  صحبت همين به فقط اداری وفت پایان تا  اونروز  حال هر به!!! ناظر

 كردن خداحافظي ها بچه كاری  ساعت شدن تموم با و گذشت ها

  تا شمس پيش رفتم و كردم استفاده تفرص از منم.. رفتن و

 با ..  بدم بهش,  بودم كرده فراموش ورود بدو  در كه سوغاتيشو

 كردم سالمي دوباره بود رفتن برای شدن آماده حال در كه دیدنش

 : گفتم و سمتش گرفتم رو كادویي ی بسته و

 !!!!شما سوغاتي اینم بفرمایيد شمس خانوم -

 و بهم كرد  رو خنده با بعد و  انداخت بهم نگاهي تعجب با اول

 : گفت

 .. لطفت از ممنونم!! ؟؟؟  منه مال..  وای -
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 !خبره؟؟  چه اینجا شمس خانوم -

  مجد به كرد رو  بود خوشحال سوغاتي گرفتن از هنوز كه شمس -

 : گفت و

  سوغات شهرشون از من برای و كشيدن زحمت مشفق خانوم -

 !!!آوردن

  ابروش دادن باال با و كرد من به نگاهي و داد تكون سرشو مجد -

 : گفت

 !!!!... نكنه درد دستشون!! ا؟ -

 لبخند یه با و من به كرد رو دوباره بود معذب مجد جلوی كه شمس

 خداحافظي  و دوشش رو انداخت كيفشو و كرد تشكر مجدد

 ... رفت و كرد

 گفت و بهم كرد رو مجد كه كارم اتاق سمت برگردم خواستم  منم

: 

 !!!آوردی؟ سوغاتي كيا ی واسه دیگه -

 : گفتم...   بيارم روم به اینكه بدون ولي فهميدم رو منظورش

 !!!فرهمند و  محمدی و اميری خانوم برای شمس خانوم بجز -
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 : گفت و خندید

  طریق از ميتوني كردی فكر نكنه !! شمس؟؟؟ خانوم چرا   حاال -

 ... منشيم

 : گفتم  و اومم حرفش وسط

 !!!!هستودني تخيلتون  فدرت -

 : گفت و كرد ای خنده تك

  سوغاتي  رئيسش برای همه از اول آدم ميدونم كه اونجا تا -

 !!!؟ !!!ميخره

 : گفتم نخدم ميكردم سعي كه حالي در

 !!!!!مياد بدم خودشيریني از اصوال من -

 : گفت و خندید بلند

 ... پررویي خيلي تو معتقدم اصوال منم -

 !!!!! بله -

 رو كيفم اینكه  از بعد اتاقم سمت  رفتم ماخ با و نذاشتم محلش

 : گفت و بهم كرد رو  اومدم در سينش  به سينه راهرو توی برداشتم

 !!!؟؟ خونه بریم نميای -
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 !!ميرم خودم!!  نه -

 !!!بگم بهت اینو ميومدم داشتم..  بریم بيا نشو لوس -

  چيز یه نگاش تو گاهي ولي  چرا  نميدونم..  كردم بهش نگاهي

 اینجوری نگاش كه قتایي. ولي نداشتم ازش تعریفي بود آشنایي

  به صداش  با..  چشماش تو شم خيره ابد تا داشتم دوست ميشد

 : اومدم خودم

 بریم  شد تموم من چشم اسكن اگه  خانوم كيانا -

 !بریم..  ببخشيد آهان!!  ؟ چي -

 : گفت و بهم كرد رو شدیم كه ماشين سوار

 !!؟كنم نيرو جابجایي قراره داری خبر -

  و ميشن منتقل مهندسي از كه اونایي  بيچاره... شنيدم ها بچه از آره -

 !!!!مهندسي ميرن كه اونایي بحال خوش

 : گفت و زد لبخندی

 !!مهندسي؟ بری داشتي دوست توام -

  حق..   واردم تاره كه من چند  هر!! بياد؟؟ بدش كه كيه خوب -

 !!!ندارم آنچناني
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 : گفت و كرد  نگام مهربون

  ميخوام رو فرهمند خانوم دوستت...  نگو كسي به  ميگم چيزی یه -

 !!!مهندسي بفرستم

 : گفتم و كوبيدم بهم دستامو خوشجالي با ناخودآگاه

 !!!مجد آقای... شرو مرسي...  عاليه خيلي جوووون آخ -

 : گفت و سمت كرد روشو و  ترمز رو  زد یهو

 !!چي؟؟ مرسي بگو یاال..  گفتي دیگه چيز یه!!  چي؟؟  مرسي -

 : گفتم بودم شاكي  بودم داده كه سوتي از خودمم كه حالي در

 ... مجد آقای  مرسي گفتم..  نگفتم چيزی -

 : گفت و كرد نگام  موشكافانه

 !!!گفتي دیگه چيز یه اولش نه -

 : گفتم  خونسردی كمال در

 !!!شنيدی اشتباه شما البد -

 حركت و بيرون داد نفسشو اونم!!!  پنجره سمت  كردم رومو بعدم

 : گفت و كرد

 !!!!!ميگي دوباره  روز یه كه باالخره -



 

430 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 : گفتم  لب  زیر و زدم ای موذیانه لبخندی

 !!!!عمرا  -

 : گفت بود لبش رو پليدی لبخند  حاليكه در مجدم

 !!!گفتي دفعه  یه كه فعال -

  توش كه  چشمایي با من به  توجه بي كه كردم نگاش حرص با

 ... شد خيره جلو به ميزد  موج شيطنت

  دم انتظارم خالف بر رسيدیم كه موقعي نزدم حرفي دیگه خونه تا

 :گفت و بهم كرد رو  و داشت نگه در

  بيام دیر شب شاید ...  جلسه دوستام از یكي شركت برم باید من -

 ..ميزنم خودم نزن رو دزدگير همين ی واسه

 : گفتم و كردم نگاش تعجب با -

 .. چرا  خونه  سمت بياین نميخواستيد كه شما -

 : گفت و لبم رو گذاشت انگشتشو یهو

  من ولي..  نمياری سوغاتي رئيست ی واسه تو درسته!!!! هييييس  -

 هزار  كه اتوبوس  و تاكسي  با سرما این توی همكارم نمياد دلم

 !!!..بياد و  بره توشونن  ناجور آدم جور
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 كه شدم پياده ماشين از بزنم حرفي اینكه بدون معذب معمول طبق

 : زد  صدام

 !!!؟؟ كيانا -

 !بله؟ -

 : گفت و  موهاش تو كرد دست  كالفه بعدم

 ..باش خودت مواظب!!!   هيچي -

 ... رفت و گرفت گازشو بوق تك یه با

 چرا  نميدونم..  بود اینجوری چرا  این!!!! فكر  تو بودم رفته  بازم

 دختراش  دوست  پي رفته و نيست كار در ای جلسه ميكردم احساس

  دیگه كه حاال..   بودم داده رو بهش خيلي...  تمداش بدی حس یه ..

 بود  رفته اجبار  روی از محمد و نداشتم مشكلي من  ميدونستم

 هم با جوری بد عقلم و احساس...   ميدادم؟؟؟ اجازه بازم چرا  پس

 حرف  به وسط این  بودم مونده من و بودن شده گير در دیگه

 طرفيم از  و بودم روحي  نياز اوج تو  و بود سالم 24!!!!  برم كدومشون

 : كه ميكرد گوشزد بهم جملرو این مدام عقلم

 "!!!!است  تركستان به ميروی تو كه ره این "
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  كه اونجایي از ومنم اومد و مجد كه بود 12 نزدیكای ساعت اونشب

 سرم به بود زده عجيبيم خوابيه بي و بود گير در ذهنم

  كه پایيزی بتاآف  جون بي نور با بعد روز صبح...  رفتم خواب بود 4

 3 نزدیكای - بيدار ازخواب چشمم تو بود افتاده پرده الی از

 كش لبخند یه با كردم فراموش رو مكان و زمان لحظه یه برای شدم

 فنر  عين شركت آوری یاد با  یهو كه داد بدنم به قوسي و

 رو 9 نزدیكای كه ساعت به افتاد چشمم كه وقتي و پریدم  ازجام

 روی گوشيم دیدن با همچنين..  شد بلند مادنه  از آه ميداد نشون

  اصال بلكه نكردم كوك رو ساعتش تنها نه افتاد یادم هال وسط ميز

 اینكه   از بعد  خالصه...  بودمش نياورده باالم ی طبقه خودم با

  از سریع و آژانس زدم زنگ شدم حاضر و پوشيدم لباسامو تند تند

 خورد زنگ گوشيم كه بودم ماشين منتظر...  شدم خارج در

 : بود فاطمه

 !!؟ بله -

 !دختر؟؟ تو كجایي كيانا سالم -

 .. ميفتم راه  دارم االن!!  بابا موندم خواب ؟ چطوری..  سالم -
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  قراره پایاست ایران با توجيهي جلسه دیگه ساعت یك..  بيا بدو -

 ای  ولوله چه نميدوني كنه اعالم  هارم جابجایي  جلسه  آخر مجد

 .. افتاده  راه  شركت تو

  بهش رو بود زده دیروز مجد كه رو حرفي ميخواست  دلم خيلي

 : گفتم  همين ی واسه ميشد  سوتي ولي شه خوشحال تا ميگفتم

 بخش تو ميری تو افتاده دلم به بدجور ولي نميشه باورت فاطمه -

 ...مهندسي

 : گفت و كرد ریزی ی خنده

  زن حاال ات مجد بدونم بعيد كيانا  ولي...  برم دلت اون قربون آی -

 بي  زنارو كني فكر اینكه نه نداده راه بخش این  توی جماعت

 نيست دیگه خوب ولي...  نيست  اینجوری اصال اتفاقا ها ميبينه سواد

 بيشتر  قسمته اون همش خودشم و حساسه مهندسي بخش كه

 ... شه پرت حواسش نميخواد...

 : گفتم جوابش در همين ی واسه...  فهميدم كامل منظورشو

 .. ای سابقه با متاهل زن تنها تو تویي افتاده دلم  به ميگم همينه -

 : گفت زده ذوق
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 ... بهم  بده اميدواری یكم بيا بدو بدو...  كيانا وای -

  ميشدم سوار داشتم كه حالي در و اومد ماشينم حين همون توی

 : گفتم

 ... اونجام دیگه ساعت نيم نهایت تا برو باشه -

 ميبينميت پس باشه -

 !فعال  -

 تقریبا بود گذشته ترافيك پيك ساعت كه اونجا  از  شكر خدارو

 .. شركت رسيدم 10  طرفای یعني بعد دقيقه بيست

  برام كه فهميدم شمس های اشاره با تو رفتم  در از كه موقعي

 راهرو  وارد دو حالت به تقریبا...  زده  كارتمو

  زمين شخپ محكم فوق برخورد  یه با اول پيچ توی متاسفانه اما شدم

 مجد  دیدن با كه بودم خوردن  زمين شوك تو  هنوز شدم

  بازومو زیر ميخندید كه حالي در اونم و اومد  بند زبونم تقریبا

 : گفت گوشم زیر خودشو  سمت كشيد منو بالفاصله و گرفت

  ميبيني سوغاتي  با رو شمس دم كه داری دليلي یه تو گفتم دیدی -

 : داد ادامه كرد مردونه آروم ی خنده یه حاليكه  در بعدم .. 
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 ...وروجكا اومدی دیر نفهميدم نكن فكر -

 مارو برسه سر كارمندا از یكي ميترسيدم..  ميمردم  استرس از داشتم

 فقط و  ندادم جوابي همين ی واسه ببينه وضعيت  این توی

 ..كردم نگاش

 عقب و كرد  رهام  بالفاصله چون دلمو حرف فهميد نگام از گویا

 كه ای خنده با  و انداخت نگاه یه پامو تا سر تعجب با  بعدم وایساد

 : گفت كنه كنترل ميكرد سعي

 .. شدی حاضر هم ای عجله خيلي كه مثل -

 : داد ادامه و  داد تكون افقي بصورت   هوا  تو آروم دستاشو بعدم

  با بود لبش رو مرموزی لبخند كه حالي در و آرومتر.. تر آروم -

 ..شد دور من از محكم های قدم

 رفتم لب زیر"!!!  پریش روان "یه گفتن با و باال انداختم  هامو نهوش

 ميزم  پشت رفتم بقيه مثل منم عليك سالم  از  بعد..   اتاق سمت

  بحث احتمالي نفرات با رابطه در برسه جلسه زمان كه موقعي تا و

 اتاق  تو كرد  سرشو..  ای تقه  با شمس كه بود  ساعت كردیم
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  پشت از كه موقعي كنفرانس سالن یمبر دیگه ربع  یه تا كه گفت و

 و كرد نگاهي سرتاپام به بعد منو به تعجب با فاطمه پاشدم مي

 : گفت

 !!پات؟؟ نيست راحتي  شلوار این! ؟؟ كيانا -

 پایينش كه ایم سرمه خوابه  شلوار  دیدن با و انداختم  لباسام به نگاهي

 ثانيه چند  از بعد داشت ای سرمه ریز های گل  با سفيد دوبل

 اونموقع تا  انگار كه هام بچه  خنده زیر زدم بلند یهو  شدن كهوش

 بسا چه و شدن من همراه بودن كرده كنترل رو خودشون مرامي

 كه چشممو اشك داشتم حاليكه در..  بودن رفته ریسه من از بيشتر

 : گفت  بریده بریده ميكردم پاك بود  خندیدن از ناشي

 ... كنم سرم تو خاكي  چه  حاال -

 : گفت و بهم كرد رو افتاده گل گونش خنده  زور از كه سحر

 !!!كيانا بده نداره شلوار كسي ببينيم خوب -

 و سحر كرد رو خنده از رفت ریسه دوباره كه حالي در آتوسا

 : گفت
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  تو نميچپونن كه اضافه شلوار مردم..  كاغذیه دستمال مگه -

 ... نسوزون فسفر شما...  كيفشون

  و بهم كرد رو بود گرفته خودش  متفكریبه خيلي ی   قيافه كه فاطمه

 : گفت

!!!  ساده ای سرمه ميشه الاقل دوبله كردن باز كار بهترین نطرم به -

 ...لباسه بد طرف  ميگيم بودنشم ای خمره اون حاال

 و پام پایين نشست و برداشت ميزش رو از قيچي یه  آتوسا بالفاصله

 ميخندید صدا  بي حاليكه در  و باال آورد سرشو ثانيه چند از بعد

 : گفت  بریده بریده

 !!!!چسبيه ... دووبله ممددل -

  فاطمه پيشنهاد به و خنده زیر زدیم دوباره چهارتا هر حرف این با

 این تا بگيرن  دورمو ها بچه كه سالن تا بریم جوری یه شد قرار

  ما تاخير دقيقه پج با خالصه بياد چشم تو كمتر من  مجلسي شلوار

 نيم مجد شدنمون وارد با شدیم شركت انسكنفر سالن وارد هم

 لبش رو مرموذی لبخند و كرد من پاهای به بعد و من به اول نگاهي

 ای عجله گفت چرا  راهروا توی كه افتاد دوزاریم تازه نشست
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  و كردم نثارش مفهوميمو فحشای ازون دوتا دلم  تو..  شدم حاضر

 هوا رو رو چي همه كه دادم هيزش  چشمای اون به فحش دوتام

 !!!!! ميزنه

  كه خواست حجت از مجد..  نشستن جاهاشون سر  همه اینكه  از بعد

 ... رامش كنار نشست رفت خودشم و كنه  توضيح به شروع

 ای سرمه تركيب خوش  جين  شلوار یه انداختم رامش به نگاهي

 بود  اومده  شلوار روی كه بلند ساق ای قهوه ی چكمه یه با بود تنش

  خودم تيپ به  نگاه یه بعدم...  مشكچ همرنگ پانچوی یه و

 بهتر  كه شلوار اون با آبرومند البته  چروك نيمه مانتوی یه انداختم

 بود 

 !!!بود گرفته خندم... ورزشي كفش یه و نكنم فكر بهش

..   االن الخصوص  علي بودم قياس قابل رامش با تيپم واقعا چقدر

 وز  وز مجد گوش دم مدت تمام رامش كه پيش  ی دفعه برخالف

 گفت مجد گوش زیر چيزی كه اول ی دفعه همون بار این ميكرد

 تا  دیگه و توهم رفت اخماش لحظه یه كه داد بهش  جوابي مجد
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  توی..   نگشودند لب از  لب گراميشون ابوی بار گوهر سخنان آخر

 : گفت و بهم زد  فاطمه كه بودم ها بررسي همين

...   ميكنه نگات داره مجد!!!  رامش؟؟؟ رو كردی زوم چيه - Ĥ بانه

 م  رئيس اخم  یه با كه مجد به انداختم نگاهي فاطمه حرف این با

 نگاش  چپي چپ یه اخمش این جواب در منم!!! پایيد مي منو داشت

 شدن  تموم با...  بزنه محوی لبخند یه شد باعث كه كردم

 پيژامه و مجد و  رامش  لطف به هيچيشو تقریبا كه حجت توضيحات

 مجدد كه پایایي  ایران همكارای معرفيه به نوبت نفهميدم پام ی

 ولي چرا  نميدونم رسيد باشند  ما كنار دوم پارت پایان تا بود قرار

 نكردم پيداش كه هست راد ببينم انداختم نگاه یه ناخودآگاه

  ایران اعضای اسم كه حالي در مجد...  شدم خيال بي همين واسه

 من الاقل كه نيلح با و من سمت انداخت  نگاشو خوند مي رو پایا

 : گفت ميفهميدم رو  پليدی توش از

 اصفهان دفتر به حجت جناب صالحدید با راد مهندس متاسفانه -

 جاش به و نميكنند كار ما با پس ازین و رفتن  پایا ایران شركت

 ... پيوستن ما جمع به خاني موسي  آقای
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 ميداد نشون رو خاني موسي كه مجد دست مسير كردن دنبال با

 تقریبا سر با قد كوتاه ساله هشت هفت و چهل مرد یه هب چشمم

  رو  رذالت ميشد مجد نگاه  از دقيقا...  افتاد پرفسوری ریش و كچل

 خاطر به نه ميجویيدم خرخرشو ميخواست دلم...  فهميد كامل

  شده ثابت بهم  مدت این توی چون كرده جدا  من از  رو  راد اینكه

 ولي  كنم فكر نميتونم مجد جز هيچكس به ثانوی اطالع  تا بود

  دادم ترجيح...  چزوند رو مجد ميشد  خوب راد با...  گرفت حرصم

 با ...  ميگشتم جدیدی راه دنبال باید نكنم فكر بهش دیگه

 پهلومو كه حالي  در و اومدم خودم به پهلوم به فاطمه آرنج ی ضزبه

 : گفتم  ميماليدم

 !چته؟؟؟! ؟؟؟ هووی -

 !؟!! بخونه اسمارو ميخواد  چته چي -

 به  كرد رو بود شده جدی حاليكه در  مجد تریبون به انداختم نگاهمو

 : گفت و جمع

 و محاسبات های بخش جدید ليست اعالم نوبت باشه نوبتيم -

 و  بایگاني و داخلي  طراحي های بخش توی مهندسي و بازبيني
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 تقریبا اول بخش تا سه توی ولي  نداشتيم تغييری مالي و كارگزیني

 دليل  تغييرات این كنم اعالم اینم.. شاهدیم رو يجزئ تغييرات

  ميخوام واقع در  بلكه بودم ناراضي كسي كار از من كه نيست این بر

 تا  كه بشه داده فرصت این هام قسمت سایر خوب مهندسين به

 ... باشن داشته سهمي عظيم ی پروژه این اجرای توی

  مهندس از بغير كه شد خونده بازبيني بخش اعضای  همه از اول

 از  یكي  گویا گفت فاطمه البته بودن نكرده  تغييری بقيه مصفا

  فقط من كه  ازونجای خوب ولي گرفته جاشو ناظر مهندسين

 عدم  متوجه فقط همين ی واسه  ميشناختم بخش اون  توی مصفارو

 ... شدم اون حضور

  من دست  محكم فاطمه رسيد ما بخش به نوبت بازبيني  از بعد

 یكي و مصفا اسم  و شد خونده آتوسا و سحر اسم بود روگرفته

 دیگه

  فاطمه و موندم  من!!! شد خونده  بخش این توی ناطرم  مهندسين از

 نگاه نبود بند پاش روی  خوشي از كه رو فاطمه  تعجب با... 
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  اینكه یا هس مهندسي بخش تو اسمم ببينم تا شدم منتظر و ...  كردم

 من  اسم منبود و بخش اون اسم  خوندن با..  شدم اخراج كال

 ی واسه رسيد ذهنم  به خيال و فكر هزارتا شد بسته تنفسيم راه تقریبا

 بالفاصله كنم خالص افكار این ی همه شر از خودمو اینكه

 : گفتم و مجد به كردم رو پاشدم

 !!!چي؟؟؟؟  من  اسم...  ببخشيد -

 روی  گذاشت  رو كاغذها ميكرد مرتب رو كتش كه درحالي مجد

 : گفت و بهم كرد رو و ميز

 !!چي؟؟  شما اسم -

 !!!؟؟؟ نخوندین رو من اسم -

  ثانيه صدم چند  برای نگاهش حاليكه در و كرد آميز شيطنت لبخند

 : گفت پاهام به رفت

 : گفت و جمع به كرد رو بعدم...   گویا دارید عجله هميشه شما -

  كه رو ریز خيلي ایراد یك پروژه اول پارت توی مشفق خانوم -

 كشيدم  من  كه ای نقشه از بودن ندیده سينمهند از  هيچكدوم
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  مهندسين كه هایي نقشه ی كليه بعد  به این از...   همين برای گرفتن

 دست  زیر از اول ميكنن طراحي دوستان  سایر و من از اعم

  بخش توی ميزتونم... ميره محاسبات بخش به بعد و ميشه رد ایشون

 !!مهندسيه

  4 كارمو بلكه بود نكرده لطف بهم تنها نه!!!! شد بلند  نهادم از آه

 هارو  نقشه چهارم یك  بود قرار اونروز تا اگه یعني بود كرده برابر

 فاطمه انگار  بودم شده  عصبي!!!!كلش بود شده االن ميكردم بررسي

 : گفت و گرفت  دستمو چون بود فهميده هم

 .. هستم منم نباش ناراحت -

 : گفتم  و انداختم بهش نگاهي -

 !!!داره؟؟ ای كشتگي پدر چه  من با نميدونم -

 گفت و بهم كرد رو  بود شنيده رو ما حرفای  كه آتوسا

  ایراد كارش از  كسي نداره دوست مجد این گفتم بهت دیدی -

 اینجوری  االن نگفته چيزی  كه بوده درست  توام  ایراده بگيره

 ... كرده تالفي
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 جلو  ميرفتم ميخواست دلم انداختم سالن اونور به نگاهي عصبي

 شلوارم  یادآوری با ولي ميگفتم بهش ميومد در دهنم از يهرچ

  قرار..  اتاقمون به برگشتيم ها بچه  اسكورت  با...نزدم حرفي دیگه

 آتوسا  سحر شيم مستقر یجدیدمون  ها قسمت سر فردا  بود

  در  ولي..  ميخوره بهم چهارنفریمون جمع ازینكه بودن ناراحت

 عالم غم كه منم...  خوشحالي از نبود بند پاش رو فاطمه عوض

 ریخته

 .. دلم تو بود

 بعدشم و كردیم  تمام  رو بود تمام نا  كه كارایي وقت آخر تا  اونروز

 ببریم تا گذاشتيم  جعبه توی رو ميزامون وسایل فاطمه و من

  و شد  تموم فاطمه كار كه بود 6 نزدیكای...  مهندسي بخش

 بالفاصله بود منتظرش بود وقت  خيلي شوهرش كه ازونجایي

 بردم جعبه تو ریختم وسایلشو كشومو آخرین  منم كرد خداحافظي

 از  مجدم بيرون ميومدم اتاق  از كه موقعي..   جدیدم اتاق توی

 رفتم بذارم محلش اینكه بدون سمتم ميومد داشت راهرو انتهای

 رد كنارش از  اومدم گيفم برداشتن از بعد و محاسبات اتاق توی
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 : گفت كه شم

 !!؟؟ خونه  ميری -

  دادم تكون مثبت ی نشانه به سرمو كنم نگاش یا وایسم اینكه ونبد

 : گفت و كرد سد راهمو راهرو پيچ سر  اومدو دنبالم كه

 ؟؟ هستي راضي  شغليت ارتقا از -

 : آخر سيم به وزدم كردم نگاش عصبي

  اینجور جناب  ببين!!! خيليييييييييييي!!!...  آآآآرررررررررررررره -

 .. شه تموم محبتات ميترسم. .. نكن محبت  من حق در

 : گفت  و باال داد ابروشو 

 !؟؟ !مهندسي بيای ميشي خوشحال  كردم فكر  من -

  اینكه نه بود طراحي  كارم صورتيكه در ميشدم  خوشحال!!! بله -

 چهار  حجم  با رو ميكردم قبليم بخش تو كه كاری همون بشينم

 !!!!بكنم برابر

 !!؟كني؟؟ محاسبات قراره مگه!  ميگي؟؟؟  چي -

 !چي؟؟ پس -
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  خشونت با دستشو كه دماغم رو زد دوتا انگشتش با و كرد خنده

 : گفتم و زدم پس

 بد ميخندین اینجوری چرا ..  كوووفت ولي رئيسمين كه رئيسمين -

 !!بكش دستتو بعدم ؟!!!داره؟؟  خنده  آدما بختي

 : گفت و داد قورت خندشو

  چيكار حد این رد باشن گستاخ تو مثل كه دخترایي با من ميدوني -

 !!اومدم كوتاه اینقدر  تو به راجع چرا  موندم!!  ميكنم؟؟؟ 

 گفت و گرفت جلومو  كه برم اومدم و كردم نگاش عصبي و كالفه

: 

 بریم ميخوای!!!!  نيست قبليت كار تو كار ولي..  تسليم باشه باشه -

 !!بدم؟؟؟ توضيح  برات  راه تو من خونه سمت

 !!!بيام بهشت تا  تو با م ضرحا نه ميخوام توضيح نه نخير -

 : گفت سر ازپشت كه  برم اومدم

  حتما!!!  گليت گل ی پيژامه  اون با نفست به اعتماد عاشق من -

 !!!بكشي  جمع  رخ به  اتوبوس تو رو تيپت ميخوای

 !!!مجد بياد مرامت به تف!!! اكبر...ا...  همم بود گرفته خندم هم
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 : گفت و داوم و كرد استفاده فرصت  از  وایسادم دید تا

 !!!قبول..  اومدم بردارم كيفمو من ماشين دم برو تو -

 : گفتم و كردم ریز یكم چشمامو

 ... وگرنه...  دخترم كه حيف -

 !!!چي؟؟؟  وگرنه -

 !!!ميریختم بهم دكوراسيونتو كال -

 ...اتاقش سمت رفت جواب دادن بدون و خندید غش غش

 : گفت و مبه كرد رو شدیم ماشين سوار و اومد كه موقعي

 !!ميفرمایيد؟؟ توضيح ی اجازه خانوم خوب -

 : گفت و خندید كه  دادم تكون سرمو

 قبال كه كاریه بلكه نيست محاسبه دیگه االنت كار تو كيانا ببين -

 به  اگه و ميبيني هارو طرح تو واقع در...  ميدادم انجام خودم من

 رو قسمت اون نميشينه دلت به  طرح یا داره  مشكل جایيش نظرت

 یكي  دو این بين از من پيش اومد  ها طرح كه بعد و ميكني عوض

 اصالحيه كردم انتخاب كه اوني به ممكنه بازم یا ميكنم انتخاب و ر

 !!قبليته؟؟  كار مثل این!!! ؟؟ چيه نظرت خوب..  بزنم
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 : گفتم ذوق با...  بودم شده شوكه تقریبا كه من

 .. جورایي یه من  یعني -

 : گفت و  پرید حرفم وسط

  ی واسه اصفهانه توی ما ی نماینده پروژه پایان تا  دیروز  از حسام -

 رو ميكرد قبال حسام كه رو كاری داری تو جورایي یه همين

 !!!!مني معاون رسمي غير صورت واقع در و!!!! ميكني 

 گفتم مهربوني  و آروم لحن با همين ی اسه  و بودم شده مرگ ذوق

: 

 !!!ندارم ای تجربه كه من ؟ميكني؟ اعتماد  من به چجوری -

 : گفت و خندید مهربون

 كاری با تو... خوب دید و!!!  خالقيته مهم...  نيست تجربه بحث -

 خالقي  العاده فوق هم دادی نشون كردی من به پيش ی دفعه كه

 !!!!بيای بر پسش از  اميدوارم!!! عاليه ها طرح به دیدت همم

 حد این تا مجد نميشد رمباو  داد دست بهم خوبي حس یه..  نميدونم

 و ..  بشه قائل ارزش واسم و بذاره احترام بهم كاری دید از

 : گفتم همين ی اسه.
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 .. یا..  همسایتونم چون مثال! نكردین؟؟؟ بازی پارتي باشم مطمئن -

 : گفت بعدم و اومد بند نفسم  لحظه یه برای كه كرد بهم نگاهي

  شركتم برای  اینكه انایيوت  تو توی و طلبيم جاه آدم من...  كيانا -

 اینكارو  الكي بود مادرمم وگرنه دیدم رو كني كسب موفقيت

 همسایه یه از بيش من ی واسه تو نميكني فكر بعدم..  نميكردم

 !!!ای؟؟؟

  همين ی واسه...  ميزد حرفا ازین مستقيم كه بود باری اولين این

 : وگفتم  هم تو رفت اخمام

 !!؟؟ چيه منظورتون -

 : گفت  شيطون و كشيد عميقي نفس

!!!!  هستي منم خوب كوچولوی دوست  تو اینه منظورم !!  هيچي  -

 !!!نبود  اومد تو ذهن تو كه چيزی اون  منظورم وگرنه

...   شم رد رون از ماشين همين های چرخ با ميخواست دلم كه آخ

 : گفتم  كنم عوض رو بحث اینكه ی واسه

  بهتر های نقشه زماني هی اگه گرفتم ایراد  شما از كه  من  حاال ميگم -

 !!!نميشه؟؟؟ حسودیتون بكشم شما از
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 !!!خودمه مال  نصفيش....  كني اینكارو  تو كه زماني اون!!! نه -

 ... بهم انداخت رو كشش  دختر نگاههای ازون  دونه یه بعدم

 : گفتم و كردم ریز چشمامو

 !!!؟؟؟ چيه منظورتون -

 : گفت و كرد ای خنده تك

 !!!!هيچي  -

 سكوت به مسير  باقي همين ی واسه شد مشغول حرفش این با فكرم

 : گفت و بهم كرد رو ماشين از شدن پياده موقع..  گذشت

 !!؟؟ داری شام تو كيانا -

 !!كنم درست چيزی یه  برم باید!!!  نه -

  چيزی یه بيرون بریم كني عوض لباساتو بری ميخوای -

 !!بخوریم؟؟؟

 كردم درست من ندارین ماش شما اگه ميخوای دارم كار خيلي نه -

 !!بيارم؟؟ شمام برای

 : گفت و زد لبخندی

 !نميشه؟؟ زحمتت -
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 : گفتم و خندیدم

 !!!بابا نه -

 ... رفت خودش  بعدش و تو رفتم  تا  وایساد  اونقدر

 بكنم اجرایي مهم كار یه قراره ازینكه بودم خوشحال نميدونم

 مجد مدیون  نوعي به همشو و  بدم ایده خودم از ميتونستم ازینكه

  زن و...  نبود مخالف زن بيرون كار با محمد خالف بر مجد...  بودم

 توانایي  داشت اهميت كه چيزی تنها و ميدونست مرد ای هم رو

 باعث خوبم ی روحيه...    نه یا باشه زن مال توانایي این   اینكه ولو بود

 توی  برم لباس تعویض  از  بعد و بذارم شاد آهنگ یه شد

 عالقش مورد غذای ميدونستم كاش گفتم خودم پيش..  آشپزخونه

 دیدم  ميداد نشون رو. 7 كه ساعت به كردن نگاه با... چيه

  همين ی واسه آنچناني غذای كردن درست برای ندارم  وقت خيليم

 درست  بادام و پسته خالل و مرغ با پلو زرشك دادم ترجيح

  یه..  دش آماده مرغمم و كشيد دم برنجم بود 9:1 ساعت تقریبا!! كنم

 پسته  خالل و زرشك با  و كشيدم رو برنج و برداشتم دیس
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 به دیگم ظرفه یه توی و ...  كردم  تزئينش زعفروني حسابي بادوم و

 در  از  رفتم و سيني توی گذاشتم و كشيدم مرغ الزم ميزان

 پهنای به ای خنده با مجد و شد باز  در زنگ زدن محض  به... بيرون

 : گفت  و شد ظاهر  روبروم صورتش

 ...نكنه درد دستت كيانا وای -

 : گفت كه برم خواستم  و دستش  دادم رو سيني..  ميكنم  خواهش -

 !!چي؟؟  خودت -

 .. دیگه بخورم  غذامو خونه ميرم دارم منم -

 : گفت و كرد بهم نگاهي

 !!!خدا  به نميچسبه تنهایي!  ميخوریم هم با  تو بيا زیاده این -

...   بود شده تنها ها بچه پسر این شبيه نگاش بازم ولي چرا  نميدونم

 : گفت كه  بودم  شك به دو

 !!!!نميده  مزه بهم تنهایي واقعا ولي!!  نميكنم اصرار -

 : گفتم و  دادم تكون سرمو

 .. باشه -

 .. تو برم  من تا رفت كنار در جلوی از و  زد برق چشماش
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 خاطره و ها ف  حر با و خوردم  رو آرومي شام مجد  كنار اونشب

 جالبش شدم سرگرم ما دانشگاه توی دانشجویيش انمز از هاش

  اون  از شدنش التحصيل فارغ از  سالي ده اینكه وجود  با  بود اینجا

 و ميشناخت خوبي  به هم رو جدید اساتيد اما بود گذشته دانشگاه

  از  بعد كه بود  نزدیكای ساعت حال بهر..  ميداد  نظر بهشون راجع

 پذیرایشو  و نكرد دم زحمت خودش كه چایي یه خوردن

  خواب به دخترونه رویاهای جور  هزار با  و... خونه اومدم كشيد

 ... رفتم

 : شانزدهم فصل

 جدید بخش توی حضورم از  ای هفته دو و بود آذر اواخر تقریبا

 ترم  آخر تحویالی و كار درگير اونقدر مدت این توی, ميگذشت

  شكر خدارو  مجدم نداشتم خاروندن سر وقت  كه بودم  دانشگاه

 نمك جورایي یه  انگار بودم كرده درست شام براش كه شبي ازون

  ی مشغله البته نميپيچيد پروپام  به خيلي  همين برای بود شده گيرم

 كمبود كه فهميد ميشد چشماش پای گودی از  بود زیاد كاریشم
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  بود و شده كمتر رامش با روابطش مدت این توی..    داره خواب

 نحوی به گویا  و نميداد دخالت  ی اجازه رامش به قدیم مثل دیگه

  بود شده باعث كارش این  با..  بود  آورده در كنترلش تحت  اونو

 بكشن راحتي نفس راضي خود از  ی دختره این دست از كارمندام

  پارت...  بدم  انجام كارامو بيشتری خاطر آرامش با منم البته و...

 ولي  .. داشت زیادی  كاریهای ریزه اول پارت خالف بر پروژه دوم

  تحویالی از دوتا  راحتي به پالناش و ها نقشه كه  بود این خوبيش

 4 درس دوتا از خيالمو  ميتونستم و ميداد پوشش ترممو پایان

  بود تئوری بيشترش كه درسام از یكي ميموند و كنم راحت واحدی

 یه تحقيقاش توی از ميتونستم ميومدم بر پسش از خوب اگه

  شركت توی بود  شده باعث ها این ی همه..  بيارم در خوبي ی مقاله

 خودمو مستقيم غير بطور و كنم كار بيشتری ی انگيزه با

 ... بدونم مجد های محبت مدیون

  كارم وقتي از... زد زنگ ساعتم  صبح 6 دیگه روزای مثل اونروزم

 بيشتری  ی انگيزه با بود شده مرتبط درسم با شركت توی
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  یه گرفتن و صبحانه  دنخور از بعد همين ی واسه كار سر ميرفتم

 و كردم خشك موهامو و گذاشتم شاد آهنگ یه گرم آب دوش

  پيژامه داستان از بعد و هفته دو این توی كه عجيبي وسواس یه با

 سه تقریبا...  كردم لباس انتخاب به شروع جونم به بود افتاده

  گرفتم تصميم كه بودم خریده مشكي  شيك پالتوی یه پيشش روز

 .. كنم افتتاحش بود اومده قبل شب كه برفي رخاط به  اونروز

  پاشنه مشكي ی چكمه یه با كردم تنم تفنگيم لوله مشكي شلوار یه

 با  سرم انداختم پشميم سبز شال یه و شلوار ی رو تخت

 كردم صورتي كرم مليح آرایش یه ایكه  از بعد و  ستش دستكشای

 بر  قذم احتياط  با داشتم  كوچه توی..  بيرون اومدم  خونه از

 عصبانيت  با..  پشتم به برفي ی گلوله یه خوردن با كه ميداشتم

 فحش  مجد ی  شده باز بناگوش  تا نيش با كه كيه  ببينم كه برگشتم

 ... دادم قورت رو زبونم نوك

  كوتاه پالتوی یه و خاكستری  پليور یه با مشكي مخمل شلوار یه

 موهاش  و بود تنش خاكستری مشكي رنگ دو شالگردن و مشكي

 ..... پيشونيش رو بود ریخته  نامرتب بود شده  بلند یكم هك
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 : گفت  و داد تكوني سالم ی نشانه به سرشو و زد لبخندی

 .. شركت نریم امروز بيا شروین جون!!!  كبانا -

 : گفتم و كردم  نگاش تعجب یا

 !!شما؟؟؟  خوبين!!! سالم -

 : گفت و موهاش تو كشيد دستي

 .. شركت نریم بيا!! خستم  نه -

 گفتم و باال دادم ابرومو یه..  بود كرده قاطي اینكه مثل مردم جوون

: 

 ... من ولي نداره كاریت كسي نری رئيسي شما -

 : گفت و كرد اخمي

 برف بيای رئيست با و كار سر نری امروز ميدم دستور بهت من -

 !!!بازی

 ميومد پيش كم خيلي شيراز تو ما...  نميومد بدم...  گرفت خندم

 بود  ضایع خوب ولي.... بشينه بود محال ميومد اگرم یا بياد برفي

 : گفتم همين ی واسه

 !! ... كارا ...  آخه -



 

457 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!!..بگذره خوش بهت ميدم قول!!! چشم بگو..  كيانا -

 : گفتم و...  دادم تكون سری

 .. ندارم حرفي من..  باشه -

 : گفت  پالتوشو  جيب تو كرد  دستاشو و زد ای مردونه لبخند

 ... بيارم ماشينو تا وایسا پس -

  سمت ميرفتيم داشتيم ماشين سوار مجد و من بعد دقيقه سه دو

 ازش خيلي  خوب ولي بودم  نرفته تاحاال من كه جایي شمشك

  ی كيسه دوتا سوپز یه از و وایساد  راه وسطای...  بودم شنيده تعریف

 : گفتم شدیم سوار دوباره وقتي..  خرید خوراكي بزرگ

 خرید همه  این چرا  بازی برف اومدین مگه انگوری  گوریل با -

 !!كردین؟؟

 !!تویيم؟؟؟ منو فقط مگه خوب -

 : گفتم تجب با

 !!!!؟؟؟ هست كسي بازم مگه -

 یه!!! هایيم بچه با!! ؟؟ ميده مزه دونفره بازی برف مگه!!!   بابا آره -

 ميبيني اونارو خيال بي  حاال!!! هام ای  دوره هم از سری
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 منم زیداشون با سری یه زناشون با  شون سری یه ميشه آشنا باهاشون

 !!خندید بلند بعدم!!!  همسایمم با كه

 ميكردم  فكر چون  بودم كرده تعجب ولي نه كه ناراحت طرف  یه از

 نشيناش  هم سایر با كه نميومد بدم طرفيم  از و  خودش خودممو

  شمباها بودن تنها بود شده ثابت بهم مدت اون توی.. البته بشم آشنا

 رو  كه بودم  افكار این توی..  نيست امنيت  بر تضميني خيلي

 : گفت و بهم كرد

!!  كنم بلند و بذارم  و  دارم دوست خيلي كه آهنگ یه ميخوام -

 !!!نميشي؟؟؟ ناراحت

  گذاشت و برداشت داشبورد تو  از دی سي یه كه  دادم تكون سری

 ... كرد  بلند و ضبط توی

 ... واسم دنيا این كلّ نباآآآآشي

 ... تابوته یه قد

 ... دلم و كبریت مثل نبودت

 ... باروته انبار

***** 
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 ... آتيشه اقيانوس یه تاریكم  روز نباشي

 .. دنيا  ی غصه تموم

 ... ميشه نشين ته قلبم تو

***** 

 با فرمون رو ميزد انگشتاش با و كرد بلند  رو صداش رسيد كه هنگ

 ی  اینجا Ĥ .. نميزد حرفي و بود شده خيره جلو به مردونه اخم یه

 ... بود شده  حبس سينم تو نفسم چرا  نميدونم

 .. تووو بي رو دنيااااا 

 .... لحظه یه نميخوام

 ... چشماآآآآت بي دنيا

 .... محضه دروغ یه

****** 

 .. هرروز  و شب هر نباشي

 ... آوارم و ویلون همش

 .. ميمونم زنده فكرت با

 ... دارم نفس كه وقتي تا
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 .. تو ودنب كه وقتي تا

 .. دستم بده  كاری روز یه

 .. دنيا آخر تا بمون

 ... هستم  تهش تا بموني

******* 

 .. تووو بي رو دنيااااا 

 .... لحظه یه نميخوام

 ... چشماآآآآت بي دنيا

 .... محضه دروغ یه

.... 

 : گفت و كرد ای خنده شد تموم كه آهنگ

 .. آهنگ بلند صدای از نگرفت درد كه سرت -

 احساس و بود كرده مستم ادكلنش بوی..  بود شده چم نميدونم

 یعني..   بودم درگير جور بد خودم با انداخته گل هام  گونه ميكردم

  تو بغضي یه باشه نبوده من مال  اینكه  از..   بود كي مال آهنگ این

 ی واسه  ميگيره  آتيش تنم داره ميكردم احساس...   بود گلوم
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 ... بيرون كردم و مسر و پایين دادم رو شيشه  آروم همين

 ..ميخوری ما سر!!! ميكني؟؟ كار  چي! ؟؟؟ كيانا -

 : گفتم..  كنم نگاش اینكه بدون..  ميدونستم  بود  دار تب نگام

 ...گرممه.. خوبه -

  و ميشي مریض ميشه سرما گرما..  ميگم  همين ی واسه منم ميدونم -

 و  تو كشيد منو و گرفت  و  بازومو نرم حرفش شدن  تموم با

 ..باال داد خودش سمت  از رو شيشه

 : گفت و خندیذ بعدم

 ... وقتاستا  همين مال كودك قفل -

 و داد سر ای قهقه.. نيومد كه پایين بدم شيشرو اومدم و شدم حرصي

 : گفت

 ... حرفم بود جدی..  نكردما  شوخس -

 : گفتم و كردم اخمي

  خواهش بد  چي خوبه چي بدونم كه شدم بزرگ اونقدر من -

 ... پایين بدین وشرشي  ميكنم

 ... ميریخت دلم كه ازونا ..  كرد بهم نگاهي
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  بر من پس  از كه هست اونقدر!!! شدی؟؟ بزرگ چقدر!!! ا؟؟ -

 !!بيای؟؟

 : گفتم و كردم اخمي

 !!شما؟؟ چيه پس از -

 !!!نبودم؟؟؟ گربه آقا من مگه!!  من پس از كال -

  یه از و كرد عوض  و دندرو ریلكس خيلي  كه انداختم بهش نگاهي

 : گفت  و من سمت كرد رو بعدم و تو  رفت فرعي راه

 اینجا! ؟؟؟ كن نگاه!! اومدی؟؟ من با حسابي چه رو كيانا -

 !!؟؟؟!!!! بيارم سرت بالیي  من نميگي..  نيست هيچكس

 ماشين تا كردم  نگاش اونقدر...    بگم چي نميدونستم..  كردم اخمي

 و  من سمت كرد روشو و كرد پارك ساختمون یه نزدیك رو

 : گفت

 !!!!اومدی؟؟؟ من با چرا  نميدوني یعني !! ؟؟؟ چيه -

 .. شما خوب -

 !!؟ !چي؟؟  من -

 !!!نری؟؟ ميده دستور رئيس نگفتين مگه -
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 : گفت و زد محوی لبخند

  ای دیگه دليل مطمئني...  كني  گوش حرف كارمنده چه!! آهان  -

 ؟؟؟!!!نداشته

!!!!  بگيره اعتراف استميخو..  حرفاش...نگاش!!! بود پست خيلي

 : گفتم ای دوستانه غير لحن با و كردم بدی اخم

  گور به و ميگردید دنبالش كه دليلي اون ارزوی باشيد مطمئن -

 !!!!مجد آقای!! ميبرید

 : گفت بعدم وایساد  لبام رو و كرد پام تا سر به نگاهي

 !!!!دید خواهيم -

 : گفت كه كشيدم عميقي نفس

 !!! منتظرن ها بچه پایين بپر -

  رو ها خوراكي تا  كرد باز رو  پست در و سد پياده خودش بعدم

 ی دیگه سمت اومد بودم نشسته هنوز كه من دیدن  با كه برداره

 : گفت و كرد خم سر و كرد باز رو من در ماشين

 !!!!!! مادمازل بفرمایيد -
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 سمت كرد رومو  و گرفت بازومو یهو كه شدم پياده  حرف بدون

 : گفت و خودش

 زندگي شيراز كه پدرمي قدیميه خيلي  دوست دختر تو اینا جلوی -

 سوئيت تو اومدی نداشتي تهران  اقوامي هيچ  چون و ميكردی

 !!فهميدی؟؟ !!!!  من

 ... عينه نه..  بگين ترم عادی  ميتونستين اینو -

 : گفت و زد داری معنا لبخند

 !!!!...ميپسندم بيشتر انجوری -

  پالتومو و كرد ول بازومو وآروم كرد نگام ثانيه چند برای بعدم

 !!!مرتب

 قفل رو ماشين در  و برداشت رو خوراكي ها كيسه  مجد ازینكه بعد

 افتاد  راه بودیم كرده پارك نزدیكش كه ویالیي سمت به كرد

 : گفت و من سمت كرد رو كه بود نرفته یكم ...

 !!دیگه بيا! ؟؟ كجایي!! كيانا؟؟؟ -

.. بيام منم تا وایساد رسيد كه در دم شسمت رفتم و  دادم تكون سری

 متوسطي  قد كه مشكي مو  ی سبزه پسر زنگ دادن فشار با
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 : گفتن با و كرد  باز رو  در داشت

 بي آشنا پارسال دوست امسال...  مخلصم آقا...  خان شروین به به -

 ... معرفت

 و من به كرد رو بعدم و پشتش زد  تا دو و كرد بغل مردونه رو مجد

 : گفت

 ..... خانوم سالم -

 ..سالم -

 : گفت و بهش كرد رو شروین

 !!!!ميام باهاش گفتم كه بابام دوست دختر همون... كيانا -

 .. شروین دبيرستان دوران رفقای از ..  بهزادم منم خوشبختم -

 تمام و مياد كسي همراه كه بوده گفته قبل از مجد كه فهميدم تازه

 .. بوده  بازی نوع یه صبح كارای اون

  كمد چپش سمت كه بود روبرومون  راهرو یه شدیم وارد كه موقعي

 : گفت و من به كرد  رو بهزاد جا همون  و بود لباس

 گفت مجد بيارم در اومدم تا و كنم آویزون تا من  بدین پالتوتونو -

: 
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 .. كنم  كمكت بگذار -

 و گرفت ازم  شالمو بعدشم و درآورد پالتومو پشت از از و -

 یه و كمرنگ ليمویي بلوز یه پالتوم زیر شكر  خدارو .. كرد آویزون

  جمع موهامم و.. بود تنم ميومد شلوارمم به كه مشكي لطيف ژاكت

 ... بود  مرتب و سرم باالس  بودم كرده

 بزرگ نسبتا حال یه وارد چپ سمت از  راهرو  از گذشتن از بعد

 ن شد بلند احتراممون به آقا خانوم نفر چند ورودمون با و...  شدیم

 كرد افراد تك تك با گرم عليكي سالم به شروع بالفاصله كه مجد

 من حضور تقریبا... 

  خيلي بهزاد عوض در ولي... كرد فراموش رو جمع اون به آشنا نا

 برادر نفر اولين كرد معرفي من به رو حاضرین  دونه دونه مودب

 . بود بهروز,  یهزاد كوچكتر

  و براق خيلي  مشكي ایموه با رو سبزه خوشتيپ العاده فوق پسر

 شایدم  و بود مجد های قد هم تقریبا گفت ميشد! ورزیده هيكل

 ... تر  چهارشونه یكم
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  پوست و بود بهزاد قدهای هم كه بود بهروز دوست پژمان بعد نفر

 و گيرایي هيچ بهروز خالف بر  و داشت ای قهوه موی و روشن

 ... نداشت ای مردونه ی جذبه

 سفيد و ظریف دختر یه, رسيد پژمان خواهر پگاه به نوبت اون  از بعد

 كالسي هم از دیگه یكي هم حميد قهوه فرفریه موهای با

 همراه  به بود تپل ویكم قد و كوتاه تقریبا پسر یه كه بود مجد های

 موهای و بود حميد های قد هم تقریبا كه... نسترن همسرش

 ..بود شيرین كل در و سفيد گرد صورت و داشت  كوتاه مش

  از لحظه یه كه من به كرد رو خنده با كه بود  حسام اینها  از بعد

 : گفت خنده با و شدم  شوكه دیدنش

 ... بودم جریان در اول از من مشفق خانوم نترسيد -

 : گفتم لبخند یه با  دادم تكون سری

 !!!خوشبختم آشنایيتون از مجدد  حال هر به -

 ریز یها چشم كه بود اومده حميرا  خواهرش همراه هم حسام

 اصال قيافش برادرش مهربون ی  چهره خالف بر و داشت مشكي
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  شلوار  یه با بود تنش  زرشكي تاپ یه سرما اون توی و نبود دوستانه

 سرش  باالی بود كرده اسبي  دنب بلندشو موهای و مشكي چرم

 ... داد سالم من به بزور تقریبا و

 رخاط به سنش كه بود مجد  دوستای از دیگه یكي رضا بعد نفر

 از  بيشتر داشت  چشم به كه عينكي و بود ریخته ذره یه كه موهاش

 خانومش البته  و بود متشخص خيلي و بلند قد ميومد بنظر همه

 شيك زن  خيلي  ماهرخم

 در حاضر های  خانوم باقيه از سنن بود مشخص و...   بود وقاری با و

 .. بزرگتره  جمع

 صورت   با بود سلبا  خوش العاده فوق  و بلند قد پسر یه همم از آخر

 كه نگاهي و گيرا  العاده فوق  های چشم ولي  جذاب چندان نه

 ..ميكرد معذب رو آدم

 جلو آورد دستشو آقا این كرد معرفيشون بهزاد كه سایرین خالف بر

 لبخندی  دادم دست بهش رودربایستي توی  اینكه از بعد و

 : گفت و زد
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 آشنا شما با داشتم رو سعادت این خوشحالم..  هستم سروش -

 ..بشم

  اینكه بدون بعدم!!! خودتي  خر...  باز زبوون  ای گفت دلم تو

 : گفتم  و  دادم تكون سری بزنم لبخندی

 !!!ممنون -

 رضا و حميد و  مجد به و نشستم سالن ی گوشه معارفه اتمام  از بعد

 بش  و خوش هم  با نوعي به و  ميذاشتن هم سر به سر داشتن كه

  از  بعد اومد ميوه آب ليوان یه اب بهزاد كه كردم نگاهي ميكردن

 : گفت و  زد لبخندی كرد  تعارف بهم اینكه

  اولين سالهاست هممون ما..  نكنيد غریبي ما جمع  تو خانوم كيانا -

 ميرسونيم رو خودمون باشيم كه قافم ی قله   ميزنه كه برفي

  كه هم رضا عموی  پسر سروش امسال البته...  باشيم باهم تا اینجا

 !!!هستن ما با اومدن كاآمری از  تازه

 افتاد نفر یه ی  سایه كه ميدادم گوش بهزاد های حرف به داشتم

 به كرد رو..  مجده دیدم كردم بلند سر اینكه  از  بعد و رومون

 : گفت  شونش رو ميذاشت دستشو حاليكه در و بهزاد
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 !!بدی؟؟؟ آبميوه نميخوای من به دیگه مهمونته كيانا فقط  یعني -

 : گفت و خندید بهزاد

 !!! الساعه چشم ولي  ای  صابخونه پا یه كه تو دیوونه -

  به كرد رو سالن سر اون از بود روشنيده   دوتا این  حرفای كه حميد

 : گفت و بهزاد

 !!!ها وقتشه دیگه بهزاد -

 : گفت و كرد ای مردونه ی خنده تك بهروز

  هخدامون از ما..  بفرست داری سرغ اگه شما!! بابا نداره خواستگار -

 !!!بره بدیم

 داشتن بهزاد به راجع شوخياشون با حميد بهزوز كه حين همين توی

 : گفت آروم و من سمت  كرد رو مجد ميخندوندن رو جمع

 !!راحتي؟؟؟ -

 : گفتم و كردم اخمي

 !!!ممنون -

 !!همه؟؟؟ تو هات سگرمه جرا !!  ؟؟؟ چيه -

 ... بره بذاره رو مهمونش آدم نيست درست -
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 : گفت و داد تكون سرشو... زد لبخندی و كرد بهم نگاهي

 !!!خوبيه پسر بهزاد -

  به منو ایشون نبود درست!! بدن گفتم من مگه!! داره؟؟؟ ربطي چه -

 !!!كنه معرفي بقيه

 : گفت و  داد تكون سری

 .. زشته واكن اخماتو االنم.. ببخشيد باشه -

 : گفت كه اونور كردم مو رو

 !!كيانا؟؟؟ -

 : گفتم منك نگاش اینكه بدون

 !بله؟؟؟ -

 خنده با و كرد تعارف بهش آبميوه و  اومد بهزاد بزنه حرف اومد تا

 : گفت

  ی واسه بيفتن شوهر فكر به اینا شدی  باعث تو!!! كن كوفت بيا -

 !!دیگه من

 ... زدم لبخند منم و خندیدن همه حرفش این با

 : گفت دوباره و مجد به كرد رو بهزاد بعدش
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  قشنگ كه نهار از بعد ساعت دو  یكي گذاشتيم ارقر ها بچه با ما -

 از  جوره همه اونموقع تا بازی برف بيرون بریم گرفتيم انرژی

  ماهرخ و نسترن ميخوریم  1 طرفای ناهارم...  كنين پذیرایي خودتون

 .. كشيدن  زحمتشو  خانوم پگاه و

 ولي مجد و من تشكر  به زدن لبخندی ماهرخ و نسترن حرفش این با

 به  ولي چرا  نميدونم..  نزد حرفي  و شد سرخ  هاش گونه پگاه

  برادرشم نماند گفته نا البته اومد نجيبي و خوب  خيلي دختر نظرم

 !!!بود آقا  خيلي

  تا راستش...   آوردنوشيدني  بساط   بهزاد كه بودم فكرا  همين توی

 نوش و عيش  بساط  دیدن با ولي ميكردم راحتي احساس اونموقع

 چون نبود راضي خيلي مجدم انگار!! !داد دست بهم بدی حس یه

 : گفت و  بهزاد به كرد رو

 بازی برف نميخوای مگه..  نبودا  قرارا  داداشازین خبره چه اووه -

 ..كني

  آماده خودش برای  ليوان یه داشت كه حالي در حميرا  بهزاد بجای

 : گفت و مجد به كرد رو ميكرد
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 به چغليتو تونآشنا  ميترسي نكنه! ؟؟؟ چرا  دیگه تو! ؟؟؟ شروین -

 ... كنه مامانت

 ... رفت ریسه خودش حرف از خودش

 : گفت و زد پوزخندی مجد

 اخالقای ليست به اینم...  نميخوردی الاقل قدیما یادمه حميرا  -

 !!شد؟؟؟ اضافه حسنت

 : گفت و كرد نازك چشمي  پشت حميرا 

 !!ميكشي؟؟  آب نمار  جا اینقدر شده چي تو حاال -

 : گفت بيرون داد نفسشو عصبي مجد

 ... داره جایي چيزی هر...  نيست  كشيدن آب جانماز بحث -

 : گفت و حميرا   به كرد رو حسام مجد حرف این با

 !! شروینم  طرف منم بگم باید ولي خواهرمي اینكه با -

  اینكه بدون  و كرد سكوت نميومد در حميرا  خون ميزدی كارد

 !!!نشست سالن ی  گوشه یه رفت  و كرد پر ليوانشو بزنه حرفي دیگه

  گذاشته تاثير روش حسابي آمریكا هوای و آب  انگار كه سروشم

 ليوان  یه خودش ی واسه و بار ميز سمت رفت  بالفاصله بود
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 ... شد مشغول و ریخت

  و بهش روكرد مجد ببره مارو شربت ليوانای اومد بهزاد كه موقعي

 : گفت آرومي به

 !!ميكنه؟؟؟ چيكار اینجا سروش مرتيكه این -

  از بوده نزدیك ژانویه چون ميگفت... شاكيه  رضام  خود چميدونم -

 اونام  خونشونه گویا هست ام هفته یك االن...   اومده آمریكا

 !!!بپيچوننش بودن نتونسته

 !!!لش تنه این از منم مياد بدش من از خدا  هرچي -

  به كرد رو مجد رفتنش با و داد نشون موافقت ی نشانه به سری بهزاد

 : گفت و من

 !!!نذار دهن به  دهن سروش مرتيكه این با خيلي -

 : گفتم و كردم اخمي

 !؟؟؟ ادبه از دور  نهاتون و امر خيلي ميدونيد -

 !!!كني گوش نفعته به هست كه چي هر -

 : گفتم  و كردم ریز چشمامو حرفش این با

 !!!چيه در ميدونم نفعمو خودم  من -
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 !چيه؟؟؟  در! ا؟؟ -

 !!!!!!نميومدم شما با الاص كه بود این در -

 : گفت و زد لبخدی

 !!!!پشيموني بودن من كنار از یعني -

 : گفتم ریلكس خيلي

  هيچ كه وقتي نه!! باشه اشتياقي قبلش كه ميشه پشيمون آدم موقعي -

 !!!!!!!باشي جایي رئيست زور به و نباشه نبوده اشتياقي

  شد بلند و كشيد موهاش به دستي و كرد نگام عصبي حرفم این با

 ... حميد و  رضا سمت رفت

 و نشست كنارم اومد پگاه كه بود نگذشته ای دقيقه چند هنوز

 : گفت

 ... جمع تو اومد مجرد خانوم یه شدم خوشحال  خيلي -

 : گفتم و زدم لبخندی

 !!مجردن كه  خانومم حميرا  -

 : گفت و كرد اخمي یه

 نميخوره من یه سبكش اون ولي -
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 : داد ادامه  و خندید اونم زدم مكيشچ و فهميدم رو منظورش

 ؟ سالتونه چند شما -

 - شما؟ و 24

21 - 

 ... منيد خواهر  سن هم تقریبا -

 !!دارید؟ خواهر یه ا؟ -

 !!دارم خواهر یه فقط آره -

 : گفت و زد لبخندی

 .. دارم رو پژمان دنيا تو فط منم -

  یه طي مادرش بوده سالش سه  وقتي كه داد توضيح من تعجب با

 فوت  از بعد سال 2 پدرش و ميره دنيا از رانندگي ی سانحه

 جالبي آدم پدرش زن متاسفانه..  ميكنه ازدواج بيوه زن یه با مادرش

 كه سال 20 برادرش و بوده ساله 1 پگاه كه موقعي و نبوده

 ها  بچه ميذاره شرطم و كنن مهاجرت ایران از ميكنه وادار رو پدرش

 زندگي تنها  برادرش با پگاه بعد به موقع اون   از..   بيان نباید
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 سر بهشون مياد ای هفته 2 ها عيد بار یه سالي پدرشم و ميكنند

 ....ميزنه

  بيارمش در داشت كه ای غصه و پدرش  هوای و حال از اینكه برای

 گفتم  و سمتش كردم رو كنم ارضا  كنجكاویمو  حس طرفيم  از و

 ؟  چيه داستانش جمع این

 : گفت و بهم كرد رو

 برف و اسكي برای هرسال دوستاش با بهزاد آقا یادمه وقتي از -

 دوست پژمان چون ماهم اینجا ميشدن جمع ها هفته آخر بازی

 اینكه تا!! ميومدیم باهاشون گاه گه بهزاده آقا برادر بهروز صميمي

 برای  كدوم هر دوستاشون ليسانس ی دوره  شدن  تموم  از بعد

  ميدوني كه همونطور كه ینشرو آقا  سمتي یه رفتن  تحصيل ی ادامه

 رفت  رضام آقا و ایتاليا رفت هم خان حميد و پاریس رفت

  گذاشتن قرار گویا  ولي شد پال و  پخش نوعي به كي  هر و اصفهان

 كسایي تا ..  اینجا  بشن جمع همه ژانویه  به مونده دوهفته سال هر

 این  البته.. بيان كریسمس تعطيالت بخاطر بتونن نيستن ایران كه هم

 آقا  شمال ویالی توی منتها ميفته اتفاق تابستونم توی مهنابر
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 !!!اینا شروین

  رو...  بودن خوبي اكيپ چه..  بود جالب خيلي برام پگاه های حرف

 : گفتم و پگاه به كردم

 !!هستن؟؟؟ همه هميشه -

 : گفت و  داد تكون سرشو

 قولشون بره سرشون ها بچه  ميگفت بهزاد آقا  دفعه یه!!!  آره -

 1!! باشه غایبي هيچ محال سال هر هم واقعا... هنمير

  وقت هيچ دوستایي همچين من اینكه بخصوص...   بود اومده خوشم

 از  بعد بقيه  و... بود كتي فقط دوستم بهترین شاید و نداشتم

 و كرده فراموش رو دیگری  نوعي به ليسانس و دبيرستان دوران

 ... بود شده خودش روزمرگي درگير هركي و بودند

 و نسترن...  بود مردا  كنار كه حميرا  بجز شد تر زنونه جمع كم كم

 باز  رو صحبت سر و نشستن پگاه و من كنار اومدن ماهرخم

 بود زبان مترجمي ليسانس فوق نسترن...  گفتن خودشون از و كردن

 و بود دبيرستانم زبان معلم,   دارالترجمه یه توی  كار بر عالوه



 

479 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  دكتر ماهرخم... بود كرده ازدواج يدمح با كه ميشد دوسالي تقریبا

 سال  پنج و  داشت ظفر خيابون توی مطب یه و  بود دندانپزشك

 دو هر كه هایي مشغله دليل به ولي بود كرده ازدواج  رضا  با كه بود

 از   نقاشي سوم سال كه پگاهم...  نبود كار در ای بچه فعال داشتن

  و برخورد طرز به رشتش الحقم و بود خوب دانشگاههای از یكي

 برفم و بود یك نزدیكای ساعت تقریبا... ميومد مهربونش روحيه

 و ما سمت  كرد رو بهزاد كه بود گرفته باریدن به شروع دوباره

 : گفت

 !!؟؟؟ ميندازین راه ناهارو بساط  خانوما نيست زحمتي اگه -

 : گفت و خندید نسترن

 ... نه كه چرا  بهزاد آقا بله -

 : داد ادامه ماهرخ

 !!بكشي؟؟؟ رخ به محفل این توی زنيتتو نبود قرار  مگه!! د؟؟زا به -

 : گفت ادامه  در بهروز

 !!!كننا پيدا  شوهر برات بود قرار بهزاد آره -

 : گفت و خندید بهزاد
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 !!!خودم با كارا  ی همه!!  كردم غلط من!! تسليم بابا باشه -

 : گفت و ماهرخ به كرد رو نسترن...  آشپزخونه توی رفت بعدم

 ..كمكش بریم بابا داره گناه -

 : گفت و خندید ماهرخ

 نياورد نه منم حرف رو حرف گله پسر این كه بس بيچاره.. آره -

 : گفت و ما به كرد رو بعدم

 !!مياین؟ شمام -

 سمت درست كه آشپزخونه توی رفتيم تایي چهار ما موافقت با

 و تشكری دید مارو كه بهزاد..   داشت قرار ورودی راهروی چپ

 توی غذاهارو همدیگه كمك با آقایون سایر پيش برگشت كرد

 شد آماده چي همه ازایكه بعد ميز سر بردیم و كشيدیم ها ظرف

 بفرمایيد یه با بودن سالن اونور كه آقایون جمع به كرد رو نسترن

 من غذا  ميز سر اتفاق حسب  بر نهار صرف برای كرد دعوتشون

  از غذا  تقریبا نافذش نگاه رزی و گرفتم قرار سروش  بروی رو درست

  كرد رو و نموند  غافل دیدش از نكته این البته نرفت پایين گلوم

 : گفت  و سمتم
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 دوست الویه ساالد انگار بذازم كتلت براتون!! خانوم؟ كيانا -

 ... ندارین

 : گفتم و انداختم بهش نگاهي

 ..ممنونم..   دارم دوست نه -

 : گفت و زد لبخندی

 .. ميكنيد بازی تونغذا با فقط آخه -

  بهزاد كنار  سروش از دونفر ی فاصله به و من روبروی كه مجد

 : گفت و  سروش سمت كرد رو بود نشسته

 ...باش نداشته كارش به كاری...  غذاست كم كال كيانا -

 و شده منقبض فك از كه انداختم بهش نگاخي مجد حرف این با

 با من اینكه  از كردم احساس  ميزد سرخي به یكم كه هایي جشم

 .. نيست راضي  شدم صحبت هم سروش

 و مجد سمت كرد رو خونسردی لذ كما در عكس بر سروش

 : گفت

  ميكنم  فكر هستن ما جمع تو كه بار  اولين برای خانوم این شروین -

 !!!بياری جا به  رو نوازی مهمون رسم باید یكم
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 با بگيرم جواهر رو سروش دهن مبخواست دلم ولي چرا  نميدونم

 سروش  حرف با مجد ميكردم فكر اینكه خالف بر..  حرفش نیا 

  به كرد رو بود تمسخر توش كه لحني با ولي مياد خودش به یكم

 : گفت و سروش

  اینكارو باشه الزم ..  نداره كارا   این  به نيازی..  جوشه زود كيانا -

 !!!.كني یادآوری من به نيست نيازی تو...  ميكنم

  جواب سروش بودم منتظر و ئه پررو درچق دیگه این گفتم خودم به

 من  به موقری لبخند..  عكس بر كه بهش بده  شكني دندون

  از لبخند این..  شد خوردن مشغول دوباره و داد  تكون سری و زد

 با  دیدم كردم بلند سرمو كه موقعي چون نموند دور مجد دید

  توی چنگال سر حرصشو كرد نگاه رو من بعدم و سروش اول اخم

 ... آورد رد دستش

 و كردیم آوری جمع به شروع نسترن و من غذا   شدن  تموم  از بعد

 نيم  تقریبا كردن خوش و شستن رو ها ظرف پگاهم و ماهرخ

 بهروز پيشنهاد به و  شد تموم آشپزخونه تو كارای ی  همه بعد ساعت

 برف بریم شد قرار بپره نهارمون  از بعد چرت اینكه برای
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  اینكه  از بعد..  بخوریم گرم نوشيدني یه و بيایم اون  از بعد و بازی

 كردیم حركت ویال پشت های تپه سمت به پوشيدیم لباس همه

  گوله بهم مجد و  بهروز و بهزاد و حميد مدت  تمام راه توی ...

 ميرفتن  راه  ازونا تر عقب كه ماهرخم و  رضا و ميكردند پرت برفي

 چند اب پگاهم و نسترن و من..  ميكردن تشویق رو  یكي هركدوم

 حرف  دری هر از و ميرفتيم راه  رضا و ماهرخ با فاصله قدم

 حسام و حميرام و ميكرد گوش حرفامون به پگاه كنار پژمانم ميزدیم

 !!ميومدن داشتن ما از زیادی نسبتا ی فاصله با سروشم و

 !!!ميومد راه آروم و نداشت خوبي حال  زیاد حميرا  گویا

  بقيه تا شدیم منتظر..  كنيم بازی  بود قرار كه محلي به رسيدن  از بعد

 و بشيم چهارتایي ی دسته سه شد برین قرار و برسن ام

...   كنه نگاه مارو و جا یه بشينه نبود خوب حميرا  حال كه ازونجایيم

 ای كشي قرعه طبق...  بهزاد و حميد و مجد شدن گروهها سر

 و حسام و نسترن و بهزاد گروه توی سروش و پگاه و من كردیم كه

 گروه  توی پژمانم و رضا  و ماهرخ و حميد گروه توی بهروز
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 خنده با و بقيه به كرد رو بهزاد كشي قرعه انجام با.. افتادن مجد

 : گفت

 ... ضعيفه گروهمون ما..  نيست قبول ا  -

 : گفت بود فرصت منتظر انگار كه مجد

 ... ما با  بفرست كيانارو شما با بياد پژمان یا  رضا ميخوای -

 : گفت و مجد به كرد رو و زد خندیبل سروش

  كرد رو  بعدم... ؟؟؟ خانوم كيانا یا بهزادی ضعيف تيم نگران شما -

 : گفت و من به

  از خوب خانوم كيانا و!!!  تره قوی همه از ما گروه مطمئنم  من -

 !!خانوم؟؟ كيانا نه مگه مياد بر بازی پس

 نفس به داعتما  بهم جورایي یه كردم ذوق و اومد خوشم حرفش از

 من  خالف بر ولي!!نيومد بدم وایساد مجدم جلوی ازینكه و داد

 : گفت و من به كرد رو كشيد موش به دستي عصبي مجد

 !!؟؟؟ اینجا ميای چيه خودت نظر كيانا -

 : گفت  عادی خيلي بعد و كردم فكر یكم

 ..ه كمتر چيمون زنا ما مگه سروشه آقا با حق نظرم به نه -



 

485 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 : گفت و زد لبخندی پگاه

 .. بمونه جوری همون گروهها بهتره..  بله -

 : گفت و مجد به كرد رو سروش

 !!شيرزنن ما گروه خانومای..  شروین نگفتم -

 : گفت و زد عصبي لبخند مجد

 بازی خشن من باش  خودت مواظب..  كيانا..  ميشه مشخص  حاال -

 باشي  ناما در  هام گلوله از تا..  اینجا ميومدی بود بهتر... ميكنما

  ادامه و كرد سروش به نگاهي بعدم...  نگفتي نگي بعدن خالصه ..

 : داد

 !!!شي پشيمون حرفات از آخرش ميترسم...  سروش آقا تو و -

 : گفت و خندید سروش

 !!!دید خواهيم -

  و گرفت سنگر جا یه گروهي هر  و شد شروع بازی حرفشون این با

 موقعي  رفتن نشونه و كردن درست برفي گوله به كرد شروع

 : گفت و پگاه و من به كرد رو سروش رفتيم سنگرمون پشت ما كه
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  بهزادم..  بهزاد و من با گيری نشونه كنين درست  برفي گوله شما -

 نبود راضي تيمش توی  سروش حضور از  چندان انگار كه

 : گفت و باال انداخت ای  شونه

 .. نيست  بدی فكر -

  كه بود خوب گيری نشونه  تو اونقدر سروش همه انتظار خالف بر

 البته  بودن چشيده  رو محكمش های ضربه طعم ای دفعه یه همه

 تالفي كردم هوس منم دار و گير همين  توی..  ميكرد تالششو مجدم

 برفي  گوله یه با همين ی واسه دربيارم مجد سر رو صبح

  كنم پيدا  رو مجد بندازم چشم بيام  تا بيرون اومدم سنگرم از بزرگ

 پخش  صورت با و سرم توی خورد بزرگي چه  به فيرب گوله یه

 كسي به كرد رو بود من به حواسش انگار كه سروش..  شدم زمين

 : گفت من سمت ميومد كه حالي در و  كرده اینكارو كه

 ... صورتا و سر تو بزنيم نبود قرار -

  چشمای با و كرد بلندم و گرفت  بازومو آروم رسيد بهم كه سروش

 : گفت و كرد مبه نگاهي   دارش تب

 !!خانوم؟؟ خوبي -
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 پشت از ميشد احساس  توش عصبانيت وضوح به كه مجد صدای

 : گفت و اومد

 !!!!دیگه داره اشكنك بازی -

 ... باشه مجد كار نميشد باورم..  شدم ناراحت

 : گفت نسترن یهو و گرفتن دورمو ها بچه ی همه موقع همون توی

 .. مياد داره خون بينيت از كيانا وای -

  بيشتر سرم و  شد چندشم خون دیدن با و بينيم رو كشيدم دستمو

 تو  كردن  شروع همه  نسترن حرف با همزمان رفت گيج

  یه و نشست زانو رو مجد همه از زودتر كه دستمال دنبال جيباشون

 : گفت بود كرده اخم  حاليكه در و سمتم گرفت دستمال

 ... دیگه  بازیه خوب ولي ميخوام معذرت -

  كه پاشدم  جام از  و زدم پس رو دستمال و انداختم شهب نگاهي

 : گفت سروش

 ... هست گردنم شال ولي ندارم دستمال من -

 و  گرفتم رو سروش گردن شال بيارم در رو مجد حرص اینكه برای

 ... پيچيد مشامم توی تلخش ادكلن بوی بينيم رو دادم فشار
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  به  كرد رو دپاش جاش از سریع و كشيد عميقي نفس مجد اینكارم با

 : گفت و ها بچه

 !!!!!!بریم بهتر دیگه بسه -

 ... افتادن  راه و كردن موافقت مجد با همه

 : گفت پگاه و سمتم اومدن نسترن و پگاه حين همين توی

 تكيه من به داری گيجه سر اگه ميخوای! خوبي؟؟؟  كيانا -

 از نخورد چيزی  سنگي به سرت خداروشكر  خوبه  باز حاال!!!كني؟؟

 !!!نميزد صورت و سر توی وقت هيچ!!بود بعيد خان ینشرو

 : گفتم و  زدم تلخي لبخند

 !!!داره كشتگي پدر من با حتما -

  لحظه یه بود همه از جلوتر كه مجد بقيه دنبال افتادیم راه همراشون

 بود  پشيموني نگاهش توی...  انداخت بهم نگاهي و گشت بر

  با همين ی واسه  بده نشون نميخواست كه بود خودخواه انقدر ولي

 حرف  باهاش دیگه گرفتم تصميم  و اونور كردم رومو نارحتي

 .. نزنم
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 ما تا  وایساد ای لحظه چند بود جلوتر كمي ما از كه  سروش راه توی

 : گفت و بهم كرد رو  و برسيم بهش ميومدیم راه كند كه

 !!بهتری؟ -

 : گفتم و  دادم تكون سری

 .. شد  كثيف ردنتونملگشا ببخشيد توروخدا ..  مرسي بله -

 : گفت و زد لبخندی

 ... بود افتخاری -

 ... كشيد سوت استخونم مغز تا كه بهم انداخت  نگاهي بعدم

...   ميشد معذب آدم خيلي..  بود جوری یه نگاش ولي چرا  نميدونم

 نگاههای برخالف بودولي گستاخ بود مجد نگاههای شبيه نگاش

 !!!كثيف اون

  سروش.. باشم شنونده بيشتر و بزنم حرف تركم كردم سعي راه باقيه

 با   اونقدر بودن معمولي نظر به كه داستانایي و بود حرافي آدم

  تا..  بود ادامش شنيدن مشتاق آدم كه ميكرد تعریف تاب و آب

 بود  ویال نزدیكای  و بودیم  حرفهابيسروش شنيدن سرگرم ویال
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..   كه حالي در خنده زیر زدیم نسترن و پگاه و من حرفش یه با كه

 ویال  در دم غضب  با كه مجد  به افتاد چشمم ميرفتم ریسه داشتم

  به بيارم در بيشتر رو حرصش اینكه  برای...  بود وایساده منتظرمون

 و نزدیكش رسيدیم كه موقعي درست و دادم ادامه خندیدن

 : گفتم و سروش سمت كردم رو ميشنوه صدامو بودم مطمئن

 ممنونم..  نشه حس  مسافت این شد  ثباع  باهاتون مصاحبت واقعا -

... 

 : گفت و كرد خم سری و زد لبخندی سروش

 ... من برای همچنين -

  پگاه و نسترن از بعد و  شدم و رد   مجد كنار از و  دادم تكون سری

 ... شدم داخل

  ميگذشتم مجد كنار از موقعي ولي .. بودم زده توهم شاید نميدونم

 ...بيرون داد عصبانيت با نفسشو كردم احساس

  داشتن و بودن شده جمع شومينه دور همه شدیم سالن وارد وقتي

 با برف و بود سرد خيلي هوا  هم  واقعا ميكردن گرم  رو خودشون
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  اوردم در پالتومو  اینكه  از بعد منم ميبارید تر تمام  هرچه شدت

 و بهم كرد رو پگاه..  وایسادم پگاه كنار و شومينه سمت دویيدم

 :گفت

 شدی؟؟  بهتر -

 .. خوبم بابا آره -

 ازش...  دیگه بود بازی خوب  ولي نبود درست  شروین كارآقا -

 !نباش ناراحت

 .. داره  مرض... بود قصد از ميدونم -

 : گفت و خندید

 از  شاید... ليلي بشكست مرا  ظرف چرا  ميلي هيچ نبودش من با اگر -

 !!!مياد خوشش تو

 !!!!اش كله نه  بود ليلي ظرف اون ...   عزیزم نه -

 كردن رو همه  ما ی خنده با كه خنده زیر زدیم دو هر حرف این با

 : گفت بهروز و سمتمون

 !!!!شه باز دلمون بخندیم مام بگين خانوما -

 : گفتم و بهش كردم  رو ميخندیدم حاليكه در من
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 بود عمومي  اگه رو بعدی حتما چشم ولي بود خصوصي این -

 !!! ميدیم فراخوان

  رو  ليوان و انداخت بهم نگاهي  من رفح با مجد  جز خندیدن همه

 ..داد فشار دستش تو

  و كرد پذیرایي همه از كيك و چایي  با بهزاد كه بود   ساعت تقریبا

 حميد ی  افتاده عقب كارای بخاطر حميد و نسترن اون  از بعد

  و شد ساكت مجلس اونا رفتن با...  كردن رفتن عزم بقيه از تر زود

 قرار  و... كنيم بازی كه داد  شنهاديپ بهروز موضوع این بخاطر

 ... بگه كنيم بازی چه اینكه  به راجع نظرشو یه هركي شد

  بازی پوچ یا گل و بشيم گروه دو شد  قرار آرا  اكثریت با آخرم

 !!!! كنيم 

 گروه دوتا به تقسيم و كردن آمادگي اعالم بازی مجدبرای بجز همه

 در پژمان و حميرا  و ماهرخ و پگاه و من..   شدیم نفره پنج

  نوعي به واقع  در... حسام و بهروز  و بهزاد و رضا و سروش مقابل

 كنه بازی آقایون تيم مقابل در پژمان منهای خانوما تيم شد قرار
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 دست گل بفهميم تونستيم و شد  تموم ما شدن برنده  با...  اول دور

 لحظه آخرین تو گل تقسيم موقع..  رسيد ما به نوبت  و... حسامه

 دست توی انداخت رو گل پشت از بود نشسته من كنار كه ماهرخ

 به كرد رو خنده با حسام  همه از اول..  شد شروع بازی و من

 : گفت و حميرا 

 !!!بزن دست!!!! پوچي كال كه تو -

 بيرون رفت بازی  از و زد دست و كرد نازك چشمي  پشت حميرا 

... 

 : گفت و كرد ریز چشماشو بهزاد -

 !!!بزن قشنگارو كف ازون دونه یه شما جون پژمان

 : گفت و زد  لبخندی پژمان

 !!!!بهزاد شدی تيز -

 : گفت و كرد ای خنده بهزاد

 رو گل ميكنن ول همدیگرو زن همه این آخه نميخواد تيزی خره -

 !!؟؟؟ آخه تو به ميدن
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  و پگاه و بودم مونده من....  خنده زیر زدن تيمش حرفش این با

 ... ماهرخ

 : گفت و خهرما به كرد رو  رضا

 گل ميشناسم  خوب زنمو من...  ميزنه موذی این  ی  قيافه ها بچه -

 ... خودشه دست

 : گفت و خندید بهروز

  مظلوميتم این..  دارم شك پگاهم به ولي...  موافقم رضا با منم -

 .. مشكوكه

 : گفت و زد لبخندی پگاه بهروز حرف این با

 .. گفتيم  زود چه ما نندیدی ميشه تموم زمانتون  داره..  بدویين -

 : گفت و من به زد زل یهو سروش حين همين توی

 !!!بزنين دست پگاه و ماهرخ -

 : گفت اعتراض با بهزاد

 .. مشورتي یه بابا  سروش... اااا -

 : گفت و بهش كرد رو سروش

 .. من با نبودن پوچ اینا اگه -
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 : گفت ماهرخ و داد تكون نارضایتي روی از سری بهزاد

 ؟  كنيم كار چي  رهباالخ -

 : گفتن  همزمان رضا و بهروز

  دست...  نه یا درسته حدسش خان سروش این ببينيم بگذار -

 !!!بزنين

 سر به دستي و گفتن حورایي گروه اون ماهرخ و  پگاه شدن پوچ با

 : گفت و سروش به كرد رو بهزاد و زدن سروش پشت و

 .. كاشتي گل!!!! گرم دمت بابا -

 منه دسته كدوم توی گل بگن ميخواستن كه را د  و گير همين توی

 و سرمون  باالی اومد..   بود  كرده پر دوباره كه ليواني با مجدم

 : گفت و سروش به كرد رو و شد خم كمي

 !!چپ دست  ميگم  من -

 : گفت و كرد مجد به بعد و من به نگاهي سروش

 !!! راسته ميگم من ولي -

 : گفت پگاه موقع همون و انداختم بهشون نگاهي

 ...ها ميشه باحال...  كنين بندی شرط  یه -
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 : گفت و منو سمت كرد رو مجد

 !!!ببندیم؟؟؟ شرط  چي سر كيانا -

 : گفت بهزاد  كه اونور كردم  رومو و كردم ریز چشممو

 !!ببندن؟؟؟ شرط  چي سر بگين شما...  شروین ميگه راست -

 : گفتم و انداختم مجد به نگاهي نيم

  پارو  رو مجد  آقای ماشين دم تا  در جلوی از  باید باخت هركي -

 ... كنه

 : گفت و من به كرد  رو بهزاد و خنده  زیر زدن ها بچه

 .. نميشه  ازین بهتر!!! بود!!!! عالييييي -

  با نوعي به هركي و مجد یا سروش كردن تشویق كردن  شروع همه

 بازندست  كي  ميدونستم خوب كه منم بود موافق یكي حدس

 باالخره اینكه  تا  كردم تماشاشون و نشست لبم رو جنسي بد لبخند

 : گفت و من به  كرد رو ماهرخ

 ... دیگه رو  گل بده نشون جون كيانا -

  زد  بهزاد..  باال بردم رو چپم دست كنم بيشتر هيجانشو اینكه برای

 : گفت و مجد پشت
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 !!!...داداش بردی تو كنم فكر -

  باز بود ليخا حاليكه در چپمو دست و مجد  به زدم پوزخندی

 ... كردم

  فقط..  ميشه خوشحال كه تصورم خالف  بر سروش

  و پاشد جاش از و كرد اكتفا مردونه لبخند یه به ____________

 ... شومينه كنار  وایساد و ریختنوشيدني خودش برای ليوان یه رفت

 و كشيد عميقي نفس مشهود كامال چهرش تو عصبانيت كه مجدم

 رو  و خندید  بهروز بيشتر همه  از  مكار این با نشست اونور رفت

 : گفت و مجد به كرد

  قشنگ  خيلي  رو برفي گوله اون تالفيه  خانوم كيانا اومد خوشم -

 !!درآورد

  پاروی یه با  حاليكه در بهزاد و  خندیدند همه بهروز حرف این با

 گفت و مجد به  كرد رو.. بيرون اومد مي آشپزخونه توی از بزرگ

: 

 ... سهبومي  دستتو جون شروین -
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  از با حاليكه در و من به كرد رو مجد.. خندیدن و زدن دست همه

 : گفت ميبارید خون  چشماش

 ... جون بهزاد ميترسوني خالي تاكسي  از رو پيرزن -

 : گفت و  زد ای قهقه بهزاد

 .. پرید بلكه برو..  برو -

  كنه باز رو در رفت  بهروز و شد  زده خونه در زنگ حين همين در

 بهروز  كه ميپوشيد داشت و برداشت مبل روی از رو كتش مجدم

  حميد كه كردن نگاشون تعجب  با همه شدن وارد  حميد و نسترن با

 : گفت و جمع به كرد رو عليك سالم از بعد كالفه

 بودیم ترافيك توی ای خورده و  ساعت یك مام شده  بسته راهها -

 ا راهه ظهر فردا  تا حداقل و كرده ریزش كوه گفتن اینكه تا

 !!!بستست

 : گفت و ماهرخ به كرد رو و ما سمت اومد و زد لبخندی نسترنم

 !!!بود مونده كارشم بيچاره -

 : گفت و حميد به كرد رو مجد حرف این شنيدن با
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  دور بریم ور  ازون الاقل بستست هم چالوس سمت!! مظمئني؟؟  -

 !!بيفتم؟؟ زندگي كارو  از كه بهتره ولي ميكشه  طول بزنيم

 : گفت و داد تكون مثبت ی نشونه به سری حميد

  حرف خانومم مادر با برفيه بد خيلي.. بستست دوطرف از بابا آره -

 دیگه كه اینجا ...  نشسته سانت  40 نزدیك تهرانم گفت زدیم

 !!!داره خود جای

 : گفت و كشيد موهاش به دستي مجد

 !!! باشم تهران دوازده تا برم ده ميخواستم باش و من بابا ای -

 : گفت  و باال انداخت شونه خيال بي بعدم

 هماهنگ مهندسا با شركت ميزنم زنگ اینه آخرش نداره عيبي -

 !!كرد  ميشه چه.. ميكنم

 سه هر فردا  كه بود موضوع این روی فكرم لحظه این تمام كه من

 باشه انگيز بر شك ممكن این و نيستيم مجد و حسام و من نفر

 : گفتم و حميد به كردم رو همين ی واسه

  ميرفتم باید  فردا  من! ؟؟؟ نيست راهي هيچ  حميد  آقا  یعني -

 .. شركت
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 : گفت و خندید حسام من حرف این با

 در و بنویسين رو درخواستتون ی نامه كياناخانوم نداره عيبي -

 !!!كنه امضا رئيس بدین ميكرد  اشاره مجد  به بادست حایكه

 نه مجد یریناس خالف بر و  رفتن ریسه خنده از همه حرفش با

 .... زد لبخندی حتي نه و خندید

  حرف مشغول و نشست جاش سر هركسي دوباره حرفا این  از بعد

 حميد كنار بود رفته كه مجد به بهزاد كه شد دیگری با زدن

 : گفت و كرد رو بود نشسته

 .. ها نرفته یادمون رو شرط  هنوز شروین ببين -

 : گفت حميد -

 !؟!شرط؟ كدوم -

 و رضا و حميد حاال و كرد تعریف رو داستان براش ماهرخ بالفاصله

 مشغول  و بره تر زود كه ميانداختن متلك مجد به سه هر بهزاد

 : گفت  و بهزاد به كرد رو سروش حين همين توی شه

  تا  بره شام از بعد خوردیم كه شام بذارین رو بخت  بد بابا كنيد ول -

 ..باشه سرگرم صبح
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  چشمي زیر ومجد... كردن اعالم رو  خودشون موافقت تقریباهمه

 تا  دیگه و زد سروش به پوزخندی بعدم و من به غضبناكي نگاه

 ... نشد قضيه این به راجع بحثي خواب  موقع شام  از بعد

 به كه حميرا   شد شروع ها خميازه تقریبا كه بود  نزدیكای ساعت

 .. استراحت برای بود رفته بقيه از زودتر بدش حال خاطر

 : گفت  و بهمون كرد رو مياد خوابشون همه دید ادبهز وقتي

  باشن راحت خانوما اینكه ی واسه نيست بيشتر ب خوا  دو اینجا -

 توی  جا همين مردام ما باال خوابهای اتاق توی برین بهتره

 نفر اولين عنوان به و كرد و تشكری ماهرخ..  ميخوابيم پذیرایي

 ..سرش  پشت نسترنم و پگاه و من و شد قدم پيش

  اتاقي توی رفتن ماهرخم و نسترن و رفتيم اتاق یه توی پگاه و من

 ... بود بزرگتر و بود خوابيده حميرا  كه

 عوض خوابم جای باز ميدونم فقط بود گذشته ساعت چند نميدوم

 شدتم به و ميشدم  دنده اون به دنده  این از داشتم فقط و  بود شده

  ها پله از  یواشي رفتم و زدم دریا به رو دل همين ی  واسه..  بود تشنم

 و رضا تونستم تاریكي توی و  بودن خواب خواب همه...  پایين
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  با كه بودن یگه  دونفر اونورم..   بدم تشخيص رو بهروز و سروش

 خيلي  مجد چون بودن پژمان و بهزاد مطمئنا هيكلشون به توجه

 من پشت درست كه حميد پف خرو صدای با..  بود ازونا  تر درشت

 رفتم  بدو و پریدم جام از  لحظه یه.. بودمش  ندیده من و یود

 صدای با كه كجاست مجد كه بود این درگير ذهنم آشپزخونه توی

 اما ...برگشتم سریع و ریخت یهو قلبم سرم  پشت خش خش

  خش خش صدای دوباره خوردم آب كه دیگه یكم...  نبود چيزی

 شاید  هنكای فكر با و بيرونه از  صدا  دیدم كردم تيز  گوشمو..  اومد

 انداختم نگاهي و كردم باز رو  در آروم و در دم رفتم  باشه دزد

...  انداختم آُسمون به نگاهي و...  كشيدم راحتي نفس  نبود كسي...

 یه

 ی واسه!!! ذاتا ندیده برف كه منم ..  ميومد خوشگلي و تند برف

 سرد  خيلي  هوا..   بيرون در از زدم  و برداشتم پالتومو آروم همين

  برف بر عالوه و بود سرخ سرخ آُسمون!!  زیبا نهایت بي ولي ... بود

 ميكرد كار چشم تا كه بهاطراف داشتم...  ميوزید تندیم باد یه
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 سرم پشت پای صدای با كه ميكردم نگاه.. سفيدی و بود برف

 و كردم اخمي بود  دستش پارو یه كه مجد دیدن با و برگشتم زودی

 : گفت و كرد سد راهمو  كه خونه  سمت برم اومدم

  گرگ بيرون اومدی..   شب وقت این نميگي!!!! خانوم كيانا!!! به به -

 !!!بخوردت؟؟؟

  از كه كردم كج راهمو  تفاوت بي و كردم بهش گذارایي نگاه

 : گفت و گرفت جلومو دوباره كه برم اونورش

 !!ندادی؟؟؟؟ جوابمو -

 !!!بود سرخ سرخ چشماش

 : گفتم  و بهش كردم رو

  ميندازه پا از رو فيل خوردی امشب شما كه يدن شينو همه اون -

 بری  بهتره پس نيست خوب حالت شما االن..  بعدم...  شما موندم..

 ...كنار

 حاال تا كه بود آدمي هر از تر  هوشيار نگاهش...  كرد بهم نگاهي

 : گفت صورتومو سمت كرد خم سرشو م آرو..  دیدم



 

504 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 تو اگه امشبم!!! ؟؟؟تم؟نگف!!!! ميدونم رو حدم من بودم گفته بهت -

 !!!نميزدم لب مخم رو نميرفتي

 : گفتم و شدم عصباني

 ... وحشيا  عين شما..   دارم چيكار شما به من!!  من؟؟؟  -

 شم رد خواستم و دادم حولش عصبانيت با و نگفتم حرفمو بقيه -

 : گفت و گرفت  بازومو كه

 !!!!ببخشيد گفتم بهت -

  محكمتر كه بيارم در دستش  تو  از  بازومو كردم تقال.. حرص با

 : گفتم و بهش كردم رو..  گرفتتم

  شمام  كار... عمدا  نه  بشه انجام  سهوا  كاری كه زماني مال ببخشيد -

 های عقده  كه مياد بدتون من از  اینقدر اگرم!!! بود عمدی

  حرفي هم  با دیگه بهتره..  ميكنيد خالي من  سر رو زندگيتون

 !!!نزنيم

  شدت اثر در...  داد هولم محكم بازوم نكرد ول  با همزمان عصبي

 احساس لحظه یه برای... برفها رو شدم پخش ..  حركتش
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  رفتار  هام با ميدم اجازه خودش به اینجوری نفر یه كه كردم حقارت

 با  كنه بلندم  تا كرد دراز سمتم دستشو...  گرفت بغضم... كنه

  دوباره خوردم  ليز اینبار اما شم بلند خواستم و زدم پسش عصبانيت

 حاال تا صبح  از  كه ازونا..  مهربونا  ازون كرد ای خنده.  مدافتا

  كرد بلندم و گرفت بازوهامو  حركت یه توی بعدم بود نزده دونم یه

 اومدم  و چشمام به اومد اشك ناخودآگاه ولي چرا  نميدونم... 

 : گفت و  كرد تر تنگر دورمو حصار كه برم

 !!؟؟؟ اومده خوشت سروش از -

  با چونمو كه صورتم رو چكيد اشك قطره چند و  شد شتريب یغضم

 : گفت و خودش سمت گرفت صورتمو  و گرفت دستش

 ... ميكني گریه خاطرش به كه داری دوستش اینقدر یعني -

 : گفت و خندید غش غش كه كردم نگاش عصبي یهو

  یه و سرد هوای و برفي شب...!!!!!! نكنا نگام اینجوری كيانا وای -

 از  دساشو آروم!!!  ميدیا دستم كار...  و وحشي گلخوش  دختره

  تالشي اونم...   خونه  سمت رفتم  حرفي هيچ بي و  كردم جدا  خودم

 دلم كه لحني  با در دم رسيدم كه موقعي فقط دنبالم بياد تا نكرد
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 : گفت فروریخت سينه توی

 !!كيانا؟؟؟ -

 .. ميكنه صدام اینجوری چرا  این!!!  خدا  وای

 : بدم  جوابشو بيتفاوت كه كردم سعي و نبيرو دادم نفسمو

 !!!بله؟؟ -

 !!!كنم پارو باید كجا تا بگي ميشه -

 ... گرفت خندم

  خندید كه دادم  نشون رو ویال جلوی ی محوطه از  بزرگ دایره یه -

 : گفت

 !!!بشه برفي ی ضربه اون جبران اميدوارم!!! چشم -

 شباهت اخم به چندان ميدونم  خودمم كه اخمي..  كردم اخمي

 راحتي به شب باقي بود این جالبيش  و تو اومدم  در از و نداشت 

 .... خوابيدم

 : هفدهم فصل

 خيلي...  پریدم خواب از  كه بود  نزدیكای تقریبا ساعت صبح فردا 

 بعد  و بودم خواب ساعت  اون تا كه كشيدم  خجالت خودم از
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 رفتم كردم مرتب رو لباسم و شستم رو صورتم  و دست اینكه از

 !!!بودن؟؟؟ رفته كجا یعني..  نبود كسي سالن توی...  نیيپا

  سمت رفتم داشتم كه ای ضعفه دل بخاطر و انداختم باال  هامو شونه

 رو   از بيسكویيت تيكه یه چایي یه ریختن از بعد و آشپزخونه

 گذشت ای دقيقه بيست تقریبا..  شدم  خوردن مشغول و برداشتم ميز

 ميریم  داریم مثال كه بودن شتهننو  ام نامه یه حتي شدم  نگران

 منتظر مجد ی شماره گرفتن با و برداشتم گوشيمو بالفاصله جا فالن

 و كوهستاني منطقه چون  خوب ولي...  شدم تماس برقراری

  همين ی واسه نداشتم ام دیگه كس ی شماره نداد آنتن بود برفي

 وضع همين به دیگه ربع  یه تقریبا..  منتظر هال توی نشسم

  بدو و اومد در  زنگ صدای كه ميشدم كالفه داشتم گهید گذشت

 سالم و وارفتم در پشت سروش دیدن با...   كردم باز رو در رفتم

 .. دادم آرومي

 : گفت و بهم كرد رو

 !!نيستن؟؟؟  بقيه -

 !كجان؟؟ نميدونين شما!! نبود كسي شدم بيدار من نه -
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 !!!یكم بدوام بودم  رفته من نه -

 بهش نگاهي!!! نشد ملق كله شد  خوب! ؟ برف توی گرفت خندم

 بود فابریك كه مجد خالف بر و  داشت ای ورزیده هيكل انداختم

 كاپشن و پليور  یه كشيده حمت ز هيكلش برای كه ميداد نشون این

 به  سرفش  صدای با..  مشكي ورزشي شلوار با بود تنش مشكي

 : گفتم و  اومدم خودم

 !!بله؟؟؟ -

 : گفت و زد لبخندی

 .. كنار بری در جلوی از واینميخ -

 : گفتم خجالت با

 ببخشيد ..  آهان -

 .. كنار رفتم  در جلوی از و

  در رو كالهش و كاپشنش سروش...  شدم هال وارد كه موقعي

 : گفت و من سمت گرفت و آورد

 ...جالباسي توی بذاری اینارو ميكني لطف -
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 هدیگ خوب ولي چالغي مگه بگم  نميومد بدم كردم بهش نگاهي

 توی اومدم دوباره..  كردم آویزون و گرفتم ازش و موندم  رو تو

 : گفت و كردبهم رو كه هال

 !!خانوم؟؟؟ داریم چایي -

 ..هستش  بله -

 !!بریزی؟؟؟ دونه یه  ميكني لطف -

  به كردم رو و!!!!!! پررو بچه گفتم  خودم  با و باال دادم ابرومو  بار این

 ... گفتم  و سروش

 !!!بكشين زحمتشو تونخود آشپزخونست توی -

 سمت رفت و  كرد خم سری و زد لبخندی دیدم  تصورم خالف بر

 : گفت ای  منشانه آقا لحن با آشپزخونه توی از و آشپزخونه

 !!؟؟ ميخورین شمام خانوم كيانا -

 .. مرسي  نه -

  تو ميومد راحت كه مجد خالف بر باهاش بودم معذب چرا  نميدونم

 این  با داشتم  بيشتری شآرام حضورش موقع شایدم...خونم
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 كه بزنم اطراف گشتي یه و رفتن كجا بقيه ببينم  برم تا پاشدم فكر

 ... آمدم در سروش ی سينه  به سينه آپزخونه  دم و  راهرو توی

 : گفت و زد لبخندی

 !!؟ ميرین دارین كجا -

 !!!بزنم اطراف چرخي یه ميرم دارم هيچي -

 : وگفت كرد اخمي

  هم با بعد بخورین رو چایيتون  بفرمایيد.. تنهایي ناكه خطر اینجا -

 ... ميریم 

 : گفتم و انداختم بهش نگاهي

 : گفت كه برم اومدم..  مواظبم نميشم شما مزاحم نه -

 ... ميام  منم وایسا پس -

..   بيرون اومد خونه در از من با همراه و پوشيد رو لباسش بالفاصله

 این ذهنم توی مدت تمام  داشتم گناه حس ولي چرا  نميدونم

  یه از خوب ولي ميكنه فكر چي ببينه این با تنها  منو مجد اگه بود

 عالقه بهش كه رو مردی ببينه داره دوست دختری هر دیگم طرف
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 رو سروش كه بودم افكار همين توی ميشه غيرتي بخاطرش منده

 : گفت و بهم كرد

 1! ؟؟؟ ميخونيد ای  رشته چه شما خانوم كيانا خوب -

 ..معماری -

 ؟  چندمين سال..  شروینين ی رشته هم پس آ؟ -

 .. ارشد اول سال -

 : گفت و باال داد رو  ابروش تای یه

 .. پگاهين های سن هم  كردم فكر من نمياد بهتون اصال -

  مجد پاجروی جاده سمت از حين همين توی دارین لطف مرسي -

 ولي ..  كردم  زیاد رو سرعتم یكم  خوشحالي از من و شد نمایان

  رو پام دقيق منم و بود بسته یخ زمين قسمت یه بدم  نسا ش از

 ..   زمين بودم خورده مغز با نبود سروش اگه كه  اونجا گذاشتم

  این توی رو من  اینكه واسترس ميشد نزدیكتر لحظه هر مجد اشينم

 حالت

  كشيد منو بالفاصله محكم سروش..  ميكرد دیوونم داشت ببينه

  اینا تمام...  شدم جابجا كاه رپ مثل قویش  دستای توی خودشو سمت
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  ی صحنه جز به مجد متاسفانه ولي نكشيد طول ثانيه 3 از بيشتر شاید

 كه من خوردن ليز

  از این و دید وضوح به هارو صحنه سایر بود پيچيدنشون با مزمانه

 : گفت عصبانيت با كه موقعي صداش

 !!!!؟؟؟؟  خبره چه اینجا -

 .. بود مشخص راحتي به

  عوض  در..  نزدم حرفي و پایين انداختم سرمو بودم معذب شدت به

 خيلي  سروش

 : گفت و بود مجد با كه بهزاد و مجد به كرد رو ریلكس

  تنهاست خونه  توی  ساعت  از كيانا خدا  بنده كجایين ها شما بابا -

 ...بازی برف باال ی تپه باشيد رفته شاید گفتيم االنم

 نمياد حرفش كه هانيعصب اونقدر كردم احساس و  نداد جوابي مجد

 : وگفت سروش به كرد رو بهزاد ولي

 باز كي جاده ببينيم رفتيم حميد و نسترن با 9 ساعت شروین و من -

 گفتن   حميد و نسترن شد باز پيشم ساعت  نيم تقریبا..  ميشه
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 ماهم...  رفتن داشتن كار چون ای عجله و كنيم خداحافظي بقيه از

 ... بزنن دوری یه رفتن البد منااو..  بدیم خبر بقيه به برگشتيم

 به كرد رو چون فهميد رو مجد حال بهزاد انگار ولي نميدونم

 : گفت و سروش

 .. ویال ببره رو كيانا شروینم ها بچه دنبال بریم تو و من ميخوای -

 و من به كرد رو و  داد تكون  سری موافقت ی نشانه به سروش

 : گفت

 !!برم؟؟؟ من نداره موردی كيانا -

  از  توكه بخت بد بگه نبود یكي آخه...  بكنم كلشو ميخواست مدل

 .. شدی سریش اول

 : گفتم كنم نگاش اینكه بدون

  با...  بيفتن راه  سروش و بهزاد تا شدم منتظر بعدم..   ایرادی چه نه -

 اومدم  شم ماشين سوار نميشد روم كه منم اونا  شدن دور

 : مدش ميخكوب مجد ی دورگه صدای با كه برم پياده

 !!! شو  سوار!!!!  كجا؟؟؟؟ -
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 لبخندی كنم نگاه چشماش به  اینكه بدون و سمتش كردم مو رو

 : گفتم و زدم

 !!!نميشم مزاحم ميرم خودم نه -

 : گفت شمرده شمرده  بود آمرانه لحنش  بار این

 !!!!!!!!!!!!!!.. شو  سوار...... ميگم.... بهت -

  عميقي اخم با و  مهب كرد ورو داد گاز آروم  شدم  سوار كه موقعي

 : گفت

 !!! كن تعریف!!  ؟؟؟ خوووب -

 خودم پيش شد بيدار سركشم حس اون لحظه یه ولي چرا  نميدونم

 !!بدم؟؟ توضيح  این برای ذاره دليلي چه افتاده بوده اتفاق گفتم

  تا و تك از خودمو داشت دليلي چه بعدشم!! منه  ی چيكاره

 : گفتم سيلكری و آروم لحن با همين ی واسه!!! بندازم

 ؟؟؟ ... كنم تعریف چيو -

 : زد داد تقریبا و فرمون رو زد  دونه یه عصبي

 .. رو كرد  حسين ی  قصه -
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  داشت نگه رو ماشين تقریبا و  ویال دم رسيدیم لحظه همين توی

 ویال سمت رفتم  تند تند  و شدم پياده و  نكردم معطل همين ی واسه

 ميداد فشار كه حالي ر و گرفت محكم  مچمو مجد راه وسطای كه

 در  دستش از دستمو كه كردم تقال ..  خودش سمت گردوند برم

 : گفت سرمو زد  داد كه بيارم

  ازت دیگه  بار یه...  نبود من  جواب اون.. كردم ازت سوال یه -

 .. ميكردی غلطي چه آشغال اون پيش كن تعریف ...  ميپرسم

 : زدم داد  و شد عصباني

  تا كن ولم.. بكنم كه ندارم یفيتعر هيچ بپرسي دیگم  بار بيست -

 ... نيومده باال روم اون

  ميزد نفس نفس عصبانيت زور از  حاليكه در و باال داد ابروشو یه

 : گفت

 غلطي چه بياد مثال ؟؟؟؟..  نيومده باال تو ی  رو  اون ااا؟؟؟ -

 ميكني؟؟؟؟؟ 

  بهم كرد رو ویال سمت ميبرد كشون كشون رو من حاليكه در بعدم

 : گفت و
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 ... مشفق خانوم واست دارم -

  هولم تقریبا و  كرد باز رو در و انداخت كليد ویال دم رسيدیم -

 : گفتم و زدم جيغ عصبي دادتو

 كردی غلطي هر داشتم نگه احترامتو  االن تا مجد ی آقا ببين -

 نذاری  درازتر  گليمت از  پاتو بعد به جا ازین بهتره..  نگفتم هيچي

... 

 : گفت و كرد نگام عصبي لبخند یه با

  یه ميگيری قلوه  ميدی دل من با شب   یه كارته پس!!!  گليم؟؟؟  ا؟ -

 دستته  دم كه هركي خالصه و پوریا با روز  یه سروش با روز

 ... نه داری رو

 راجع واقعا یعني...  ميگفت چي این  خدایا...  كردم نگاش شوكه

 د نبو وقتش االن ولي بود گرفته بغضم..  ميكرد فكر اینجوری بهم

 : گفتم باشم عادی ميكردم سعي كه حالي در همين ی واسه

  شما!!!! شما با حق  اصال...  ميكنيد فكری چه شما  نيست مهم برام -

 !!!؟؟ برادرمين ؟ بابامين! منيد؟؟؟ ی چيكاره!!!.. ميگي راست

 : گفتم بلندتر لحن با و تر عصبي بعدم
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 ساعتش هر كه اینجا آوردین منو  زور به... مجد آقای  مرد فردین -

 در  زیاد لطف مدت این توی شما درست آرین در بامبولي یه

  اینجور شما نميشه دليل این ولي نيستم كوره گربه كردین من حق

 ... كنيد كاری كثافت به متهم رو من

 به زد مشت محكم و كشيد موهاش به دستي سمتمو اومد عصبي

 با طرفم ود بود كرده حائل شو دستا حاليكه  در منو بغل دیوار 

 : گفت كنه كنترل  رو فریادش و خشونت ميكرد سعي كه لحني

  رو ماشين تا دیدم خودم..  لعنتي چيه پس نبود كاری كثافت اگه -

 ميموندی  خوب..  بيرون كشيدی خودتو دیدی

 ... نميگذشت كه بد...  دیگه

  گلومو بغض ...  شدم خسته توهين همه این  از و وقاحت همه این از

 تو  زدم محكمي سيلي ناخوآگاه همين ی واسه...  بود گرفته

 : گفتم و كردم رو  و گوشش

  هيچ از نه شما  از نه منم...  پندارد خود كيش  به را  همه كافر -

  به  نه ولي بودم خان سروش پيش من..  بله نميترسم خدا  جز احدی

 فقط !!!  ميكنه  پرداخته و ساخته شما كثيف ذهن كه دليلي اون
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 شكسته جام یه كم كمه االن نبود  ایشون اگه  و خورد و ليز پام

 !!!بود

  از بگه چيزی اون بمونم منتظر یا  بزنم حرفي دیگه  اینكه  بدون بعدم

 پيش ...   تركيد بغضم..   شدم  كه اتاق وارد باال رفتم ها پله

 خودش به هركسي كه افتادی روزی چه به ببين كيانا..  گفتم خودم

 آوری یاد  با...    بزنه بهت داره دوست كه حرفي هر ميده اجازه

  گریه سير دل یه اینكه  از بعد و گرفت شدت بغضم مجد های حرف

 یكم  و شستم رومو دست بودن امده كه ها بچه صدای با كردم

 ..پایين رفتم و بره بين از چشمام سرخي تا وایسادم

 : گفت و سمتم اومد دیدنم با پگاه

 ... بودی خواب االن تا تنبل ای -

 .. بابا نه -

 ... داره پف چشمات برو -

 : گفتم و زدم لبخندی نشه معلوم كردنم  گریه اینكه برای

 !!!؟؟؟ بودید كجا شما...  نبر  آبرومو تو حاال -
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 من بازی برف بریم گفت هي مارو  كشت بهروز این بابا هيچي -

 نيومد دلم  خوابي دیدیم ولي كنم بيدارت بيام اول ميخواستم

  اون همراه به به حتما  نيست كسي  ببيني پاشدی گفت خانم شروین

 بيای  خواستي اگه تا كجایي ما بهت ميگه اونم ميزني زنگ

  بودن اومده دیگم  اكيپ تا سه  دو...  بودیم نزدیكا همين پيشمون

 ... دیگه بود خالي جات حسابي خالصه و  بازی برف برای

 : گفتم و زدم لبخندی

 ... ما جای  به دوستان -

  توی راه  سر ناهارم و تهران سمت بيفتيم راه همه 1 ساعت شد قرار

 ... بخوریم بود ها بچه قدیم پاتوق كه شناس رستوران یه

 با هركي شد این بر قرار و شدن حاضر همه 1  ساعت تا خالصه

 رستوران  همون دم كردیم گم همدیگرو اگرم و بره خودش ماشين

 منتظر...  بيرون رفتم  پوشدم لباسامو بقيه  از تر زود...    باشه قرارمون

 كه  بود نفر اولين سروش...   بيان و بپوشن لباس بقيم تا شدم

  و بود دوشش رو مشكي ی كوله  یه حاليكه در شد ملحق من به

 خيره صورتم به یكه و سمتم اومد بود تنش صبحش ورزشيای لباس
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 : گفت و شد

 !!كردین؟؟؟ گریه! خانوم؟؟؟ كيانا -

 : گفت كه دادم تكون ه ن ی نشانه به سرمو و كردم اخمي

  راحت دیدمتون كه من ولي خواب حساب به بذارن بقيه ممكنه -

 ... كردین گریه ميفهمم

 ... نگفت چيزی دیگه اونم...   اونور كردم رومو و نزدم حرفي

 2:  گفت و من به كرد رو پگاه و شدن جمع همه  بعد دقيقه -3

 .. رستوران  دم تا الاقل  بيا ما با تو كيانا -

 پيشنهادی از نبود راضي  اصال قيافش...  انداختم مجد به نگاهي نيم

 : گفتم  همين ی واسه داده پگاه كه

 !!هستيد؟؟؟ كي با شما -

 !!!دیگه بيا!!! بهزاد و بهروز و پژمان و من -

 !نيستم؟؟  مزاحم -

 : گفت و خندید بهروز

 ...مراحمي..  كيانا چيه  حرفا این -
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 دوستاشون  و مجد كال..  شد  صميمي كي این گفتم  خودم پيش

 !!!!ميرفت مكزیكي صميميت توشون

 : گفت و حسام به كرد رو حميرا ...  حين همين توی

 با خاليه شروین ماشين االن,  اومدیم اینا حميد با اومدن كه ما -

 ؟؟؟ دیگه بریم شروین

 : گفت  و انداخت مجد به نگاهي حسام -

 !!؟؟؟ شروین نداره ایرادی -

 و حميرا  به كرد رو بود حرصي یه صداش توی كهحالي در مجد

 : گفت

 !!! عاليه خيليم..  چيه ایراد -

  عقب بهزاد و پگاه و من و بود سفيد ی سانتافه یه بهروز ماشين

 شدیم  رد مجد ماشين كنار از كه  موقعي...  جلو  پزمان و نشستيم

 ترجيح و زدم پوزخندی...  جلو حميرا  و نشسته عقب  حسام دیدم

 به   رستوران تا...  كنم منحرف دیگه سمت  یه به فكرمو دادم

  و بهروز با واقعا و كشيد طول ساعتي 2  مسير بودن في بر خاطر

 داشتيم  مدت تمام و نشدیم زمان گذر موجه..  شوخيهاش
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  داره خاطر تعلق بهزاد  به پگاه كردم احساس راه توی...  ميخندیدیم

 حرف  كه دزا به داشت بهروز با كه صميميتي خالف بر چون

  و  شدم زده ذوق كشفم از خودم..   مينداخت گل هاش گونه ميزد

 .. بكشم  زبونش زیر  از مناسب زمان یه توی گذاشتم

 پياده همه و داشتيم نگه قدیمي ولي بزرگ نسبتا  رستوران یه دن

 و مجد به كرد  رو شد پياده ماشين از حميرا  كه موقعي..  شدی

 : گفت

 ... سردمه  شروین -

 : گفت و انداخت بهش نگاهي مجد -

 !؟؟ ماشين از بدم ميخوای كاپشنتو -

 : گفت  و اوند ای عشوه

 ... نيست گرم اون -

 حميرا ...  حميرا  دست  داد و آورد  در كتشو و داد بيرون نفسشو مجد

 : گفت و  انداخت نگاهي

 !!؟؟؟ دوشم رو ميندازی -
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 يمك دست مجدم اگار  بودم مونده پرروویي همه این كف توی -

 رو  انداخت رو  كت درشت یكم  چشمای با چون نداشت من از

 .. بازوش دورا  شد حلقه حميرا  دست بره كه اومد و دوشش

 پيدا  تالقي من نگاه با نگاهش و  كرد بلند سرشو لحظه همين توی

 كردم رومو و زدم پوزخندی بدم حرصش اینكه ی واسه كرد

 !!رفتم و اونور

  از..  ميز سر  رفتم شستم دستمو اینكه  از بعد دستشویي رفتم اول

 به چسبيده درست اونم و بود خالي جا  یه من بده شانس

 مجد پای رو  بود مونده كم حميرا  وقتي نبود بدم چند هر.. سروش

 اومدم  خالصه...  بياد در چشمش تا جا همين  ميشينم منم بشينه

 منم و عقب داد صندليمو و شد بلند و شد متوجهم  سروش كه بشينم

 گارسون   كه بود نگذشته یكم..  نشستم و كردم یواشي تشكر

  بچگي از كه من شد غذا  انتخاب مشغول كي هر و  آورد رو ها منو

 سروش كه بدم  سفارش همونو گرفتم تصميم بودم  چنجه عاشق

 : گفت گوشم دم یهو

 ... دادم سفارش چي  من بزن حدس -
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 !!بازیه؟؟ -

 .. آره -

 !!؟؟!برگ.... همممم -

 : گفت زد لبخندی

 !!!گوشت با پلو باقالي...  سوختي!!  نه -

 .. دادم سفارش چي من بگو شما خوب  آ؟ -

 : گفت و كرد فكر یكم

 !!! چنجه -

 : گفتم و   خندیدم بود مونده وا  فكم خدایي

 ... فهميدین كجا از -

 : گفت و باال انداخت  شونشو

 ... كه نميدن لو!!  استاده فن -

 و مجد  چشمای به افتاد چشمم خنده توی  و خندیدم حرفش این با

 عكس اینكه بدون...  ميشد فشره داشت كه دستش تو منوی

  گفتم خودم پيش و سمت اون كردم رومو  بدم نشون العملي

 !!!!!حقته
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 : گفت و  من به كرد رو بهزاد یهو دادیم سفارش اینكه  از بعد

 با من ميكنيد عوض من با رو جاتون زحمت بي خانوم كيانا -

 ... دارم كار سروش

  بهزاد فهميدم تازه  شدم بلند كه جام از...  نيست ای مسئله باشه -

 با  دیدم كردم نگاه مجد  به وقتي و نشسته مجد كنار درست

  و الكي بهزاد هست هرچي فهميدم..   اونور روشوكرد ه آسود  خيال

 ...ه كرد عوض من با جاشو مجد دستور به صرفا

 و پژمان به كردم رو همين ی واسه . ..  اومد بدم پليدی  همه این از

 : گفتم

  پيش برم من  بشينين اینجا بياین نميشه زحمتتون  پژمان آقا پس -

 !؟؟.. پگاه

  لبخند من اینبار..  مجد كنار رفت بالفاصله و كرد  خم  سری پژمان

 ميداد نشون قشنگ كه مجد  خشن  چشمای به زئم پوستي زیر

 فهميدم تازه نشستم هپگا كنار كه موقعي!!!  سوخته  جایيش یه

 حرص  بيشتر مجد ازینكه جورایي یه و سروشم  روبروی درست
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 دنيا آدم سروش...  نشست قلب توی الوصفي زائد ذوق ميخورد

 خيلي بود معلوم كال وی نبود پاك نگاش بود ممكن بود ای دیده

 و پگاه مثل جمع توی حاضر خانومای از  هيچكدوم من نه خط توی

 ... ميكرد ای  دیگه تصور گویا مجد...  خوب  ولي نيست حميرا 

 خوردن از بعد حال هر به ميشتاخت نوعاشو  هم بود مرد اون  شایدم

 ها ماشين سمت  افتادیم  ه را  كرد مهمون رو همه مجد كه ناهار

  ولي بودم حالي یه..  باشم تنها مجد با  بود قرار اینكه تصور  از ...

 طوالني خداحافظي از  بعد ميدادم نشون ضعف خودم از  نباید خوب

  شد این بر قرار پگاه و ماهرخ با شماره كردن بدل و رد  و ها بچه با

 باهم  بيشتر تا بدن خبر منم به بود ای برنامه هر بعد به ازین

 و بودن خوبي دخترای نميومد بدم منم..  باشيم هم دور و بشيم آشنا

 چيزی  و  مجدم ساختمون توی من ميدونستن تر مهم همه از

  با..  بودم راحت باهاشون همين ی  واسه...  نداشتم كردن  هاننپ برای

 و بيان ما  با اونم و حسام كه شد این بر قرار حميرا  های غر غر

  الزم دیگه چون شدم خوشحالم  حضورش از هميشه خالف بر من

 بر درست ولي... شد كم كلي  استرسم  از و باشم تنها مجد با نبود
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  شدن  سوار موقع ...  بود مه تو جوری بد مجد اخمای  من عكس

 ... بشينيم  عقب شدیم  مجبور حسام و من و جلو پرید زودی حميرا 

  بود شده باعثكرختيم سرما و بود كرده مزه بهم خيلي ناهار كه من

 كه  طور  همين و شد چي نفهميدم  كه بود نگذشته ساعت نيم

 ... رفتم خواب ماشين ی شيشه به بودم چسبونده سرمو

  گرومپي سرم  انداز دست یه توی  كه بودم يدهابخو چقدر نميدونم

 با  شدم  هوشيار كه یكم...  پریدم خواب از و شيشه به خورد

  كه زدم حدس تاریك هوای  و حميرا  و حسام  خالي جای دیدن

 رو  مجد لحظه اون  تا نشدم مجبور  ازینكه خوشحال و رسيدیم تقریبا

  سریع نيفته اتفاق این بعدم به ازین اینكه برای,  كنم تحمل تنها

 اومد صداش..  اینكار محض به ولي..  دوباره بخواب زدم خودمو

 : ميگفت كه

 !!!رسيدیم دیگه  نخواب دوباره -

  اینكه  بدون.  داره چشم  پشتشم..  كيه دیگه این گفتم  خودم پيش

 باز حرفش با ناخودآگاه كه چشمامو دوباره  بذارم محل بهش
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  از و شد متوقف ماشين كه دبو نگذشته دقيقه چند...   بستم بود شده

 از  و كردم باز چشمامو بالفاصله رسيدیم كه فهميدم در صدای

  سر پشت از مجد..  برم باال ها پله از  كه اومدم...   شدم پياده ماشين

 : گفت

 !!!كيانا دارم كارت -

 كه ميكردم باز رو حفاظ  قفل داشتم باال رفتم بدو و ندادم محلش

 و  كردم باز  رو در و انداختم كليد  بهش توجه بدون..  رسيد بهم

  در هم زور یه  با و كرد حائل دستشو ببندم رو در  اومدم تا تو رفتم

 !!!تو اومد راحت خيلي  همم كرد باز رو

 : گفتم و كرم اخمي

 !!!بيرون  برین -

 : گفت و كشيد عميق نفس یه

 !!!بزنم حرف باهات ميخوام!!! ندارم كاریت -

 1....!!!!  زدین رو حرفاتون ی  همه.. . ندارم حرفي شما با من -

 : گفت و شد غمگين نگاش
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 دست كيانا - - بگم  چطور..  ميشه باعث...  سن اختالف سال 9

 8 كن قبول ولي...    پدرت نه برادرتم نه من!!!   درست!!!! نبود خودم

 ... ترم دیده دنيا..  مردم من ..

 : گفت و كردم نگاش عصباني

 قضاوتي هر  ميدین اجازه خودتون به هدید دنيا و مردین چون -

 !!!!كنيد؟؟؟؟ توهين من به ميدین اجازه  خودتون به!! ؟؟؟؟ بكنيد

  حریم به كه تعرضي اون از  بعد پشيمونم مجد آقای پشيمونم

 اعتماد  بهتون بازم كردین خصوصيم

 !!!!!گذشتم ازتون..  كردم

 : گفت و سمتم كرد رو...   محو لبخند یه زد لبخند یهو

 !!بود؟؟؟ چي دليلت!!! كردی؟؟؟؟ اعتماد باز ا رچ -

  به زد زل نظرشه مد كه جوابيه شنيدن منتظر كه كسي عين بعدم

 : گفتم و كردم اخمي...  صورتم

 !!!بودین رئيسم چون... چون -

 : وگفت كرد نگام جدی یهو
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  ميكرد اینكارو بود رئيست من جای ای دیگه هركس تو یعني -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ه؟آر!! ؟؟؟؟ واست بود اكي

 !!!نه -

 !!چي؟؟؟ پس -

 !!!هيچي  -

 !!!!!بده جوابمو..  كيانا نيست جوابم  هيچي -

  جوابتونه... نميدونم... جوابتونه هيچي!!  چرا ...  چرا  -

 فهميدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .... بهم زد زل و كرد خم یكم سرشو

  ؟؟؟؟ ميگفتم چي..  بود  باز جوری بد مچم..  بود شده چم نميدونم

 ميخواستم  و بدیم دختر..  ميگفتم یا!! داشتم؟؟ دوست ميگفتم

 نگا فقط همين ی واسه بود معني بي دو این جز جوابي هر !!!!...

  و جلو اومد قدم یه و كشيد موهاش به دستي كالفه كردم ش

 درست

 : گفت و گرفت قرار روبروم
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 خوشت من از...   بگو كيانا!! ؟؟ مياد خوشت من از اینكه جز -

 ....لعنتي بزن حرف... كيانا بگو... اد؟؟يم

 جلوی از فيلم یه عين مدت این تمام ميلرزید تنم... گرفت بغضم

 كنم  قبول  نميخواستم یعني...  نميتونستم من..   گذشت چشمم

 اولين برای و شده جاری سلوالم تك  تك توی ذره ذره مجد عشق

 از  اومد كه  محمد خالف بر..   شدم روبرو..   عریان واقعيته بار

  اینبار باشم داشته دوستش ميتونم منم نپرسيد حتي و گفت عشقش

 بگيره  اعتراف  ازم ميخواست كه بود وایساده روبروم یكي

  اون اسم ميكردم باز چشم كه ها صبح بود ها مدت كه كسي...

 ناخود فكرا  این  با...  ميخوابيدم  اون  رویای با شبا و توذهنم ميومد

  گرفت دستمو آروم مجد...  چكيد ممشچ از اشك قطره یه آگاه

 با و كرد  پاك. اشكم قطره دیگش دست یه با و دستش توی

 : گفت لبخند

  گریت كه بدم اینقدر!! ؟؟؟؟ ترسناكم اینقدر!! ؟؟؟  كردی یخ چرا  -

 حضورم؟؟؟ از ميگيره
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 چيزی ولي...  ميكردم خالص خودمو و ميزدم داد ميخواست دلم

 اونور  كردم رومو نشه رو دستم ازین بيشتر اینكه ی واسه و نگفتم

 : گفت و خودش سمت برگردوند صورتمو ولي ..

  چيزی یه...  داغونم من..  بزن حرف!!!! بزن حرف موشه خانوم -

 ...بگو

  شده دار  تب چشاش...  چشمش توی انداختم چشم لحظه یه برای

 نگاش..   نگاش...  دید ميشد وضوح به رو اشك برق و بود

  تو  بغض زور به  و بود افتاده شماره به نفسام...  منتظر و بود مهربون

  دادم  فرو رو گلوم

 جا همه عطرش ولي بود رفته مجد...  اومدم خودم به  در صدای با

 ...   بود پيچيده

 نفسم لحظه یه برای ...  بودم شده  داغوووون....  من و بود رفته مجد

 و نموز پاهام دیگه و چشمام تو دویيد اشك سيل و اومد باال

 گریه كردم  شروع هق هق و  زدم زانو زمين روی و نكرد تحمل

 شده چم من...  انداختي جونم به بود آتيشي چه این خدایا...  كردن

 قلبم  چرا  خدایا..  نداشت بر  سرم از دست قياس اینجام...  بود
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  عصباني لحظه یه برای...  مجد یعني..  نميشد  باورم...   ميزد اینجوری

 بهم یكي درون از بعد ولي  دادم اجازه شه ب چطور...  شدم

  چرا  گرفت شدت گریم.... ؟؟؟ هستي  عصباني مطمئني ميزد نهيب

 تكرار  داشتم دوست چرا 

 .. ميشد

  مجد با بازم ميتونستم اینكه...  بماند گذشت من بر چه اونشب اینكه

 بين  من  ميدونستم رو این فقط نميدونستم رو   نه یا روبروشم

 كه ميكرم فكر این به مدت تمام...  بودم دهكر گير احساس دوتا

 و  من دل ته از خدا  ميدونستم تهش  ته ولي شده  دار لكه نجابتم

  این  به خودم با اونشب...   داره خبر خوبه ی خاطره یه  برام اینكه

 دنيا ته تا كه هست  عزیز  برام اونقدر  مجد رسيدم نتيجه

  ولياینكه...  بشينم پاش به گذاشت گونم رو كه  مهری یه همين با

 باید  كه بود چيزی این..  نه  یا  ؟؟؟؟ داشت لياقتشو  مجد واقعا

 ...باشه داشته هوامو خودش خدا   بودم واميدوار...  زمان به ميسپردم

 : هجدهم فصل
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  پاشدم خواب از اتاق توی بود پهن آفتاب حاليكه  در بعد روز صبح

 دم وب شده پرت بلندی یه  از  انگار و بود كوفته تنم  تمام.. 

  اون  دوباره و...   پتو زیر كردم سرمو..  دیشب آوری یاد با..  پایين

 عميقي  نفس..   شد رد چشمم جلوی از سينمایي فيلم مثل صحنه

  دیدن با و زدم چرخي یه اتاق  توی...   پاشدم جام از  و...  كشيدم

 نميدونم ...  ژوليده موهای كرده ورم چشمای..   شدم شوكه قيافم

  همين ی واسه..   بدم قيافم توی  تغييری یه مفت گر  تصميم ولي چرا 

 صبح  10 نزدیكای ساعت طرفيم از..  شدم رفتن  شركت خيال بي

  بعد و اومدم پایين ها پله از...  بود مسخره برم ميخواستم اگرم  و بود

 از  بعد و كردم خاموش  گوشيمو خونه با كوتاه  تماس  یه از

  بوت نيم و جين  رشلوا با گرم خاكستری پالتوی یه صبحانه خوردن

 خرت  خرت از ولي بود سرد خيلي هوا ..  بيرون زدم  و پوشيدم

..   چي همه از..  بود خالي مغزم.. ميبردم لذت پام زیر زده یخ برفای

 فقط...  سختيه كار...  كنم توصيف رو حسم چجوری نميدونم

  یه دم رسيدم چجوری نفهميدم كه بودم فكر توی اونقدر ميدونم

 ... نيست بد بود معلوم ایناش  و تابلو و ساختمون زا كه آرایشگاه
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 بهم كرد رو منشي شدم كه وارد..   تو رفتم و انداختم باال  هامو شونه

 : گفت و

 !!!؟؟؟ داشتي كاری عزیزم -

 : گفتم و كردم بهش نگاهي منگ تقریبا

 ... شم عوض یكم ميخوام -

  توضيح براش و بود سالن مدیر  گویا كه مسن خانوم یه به كرد رو

 كنار ميزد روسریمو حاليكه در و زد لبخندی سالن مدیر.. داد

 : گفت

! داری؟ دوست رو كدوم! ؟؟؟ رنگ! ؟؟؟ الیت مش عزیزم -

 !!! بكنم برات محشرم كوپ یه ميتونم

 : گفتم..  دیدم آینه توی قيافمو لحظه یه...  كردم نگاش منگ

 زیرش یكمم و كنم رنگ موهامو ميخوام  بعدم اصالح و ابرو اول -

 !!همين مرتب رو

  چيزی تنها..  دستش سپرد منو  و بردارش ابرو به  كرد رو بالفاصله

 بعد .. شد مشغول و!! نكن نازك كه بود این اومد در دهنم از كه
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 صندلي یه رو و  رفتم كنم نگاه خودمو اینكه بدون برداشتن ابرو از

 از  بعد كرد  اصالح صورتمو  دیگه جوون دختر یه نشستم دیگه

  آلبوم مدل هزار و دیگه قسمت یه توی بردتم مسن  خانوم همون اون

 نميومد  دلم..  كنم انتخاب  تا جلوم گذاشت مو رنگ و مدل

  یه فقط گرفتم تصميم همين ی واسه.  براق و بود  مشكي موهام

 بالفاصله گفتم خانوم  اون به نظرمو وقتي بكنم روش بلوطي الیت

 طول دوساعتي تقریبا شد شغولمو خوبه نظرش به گفت و كرد قبول

 ا بعد و  كرد كوتاه سانتي یك موهام زیر از آخرم و كشيد

  خيلي!!! ببينم  خودمو تا آینه سمت چرخوندتم كشيد سشوار  اینكه

 یكم و كلفت  بود برداشته قشنگ ابرومو واقعا بودم كرده تغيير

 مرتب ابروهامو كه باری آخرین تا  بود شده  باز صورتمم..   هاللي

 اینقدر همين ی واسه...  بود فریبا عروسي ی  واسه بودم دهكر

  تر روشن صورتمو موهامم الیت های طرفي از بودم كرده تغيير

 آینه توی از  مدام و ميومد نظر به راضي آرایشگرم ميداد نشون

  با هام مو اینكه  از  بعد..  شدم  عوض خيلي ميگفت و ميزد لبخند

 از  و كردم سر روسریمو و حساب كارمو ی هزینه و بستم گيره
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 دوست و داشتم  بهتری حس ولي چرا  نميدونم..  بيرون اومدم اونجا

 همين  ی  واسه...  نداشتم تنهایي  تحمل...   خونه برم نداشتم

  نبود راهي چندان پياده كه اونجایي  از و تجریش سمت افتادم راه

 یه نكنم ضعف اینكه ی واسه راهم سر شدم تاكسي خيال واسبي

 تجریش رسيدم بود 4 نزدیكای  ساعت خوردم و  گرفتم ساندویچ

 رفتم بعدم و خریدم قرمز ژاكت یه و زدم قائم به سری یه اول

  بعدم...  گرفتم  باروني یه پالتو یه مغازه یه  از جا در و تندیس سمت

 خرج هم  رو جيبم تو پول ی تتمه جين شلوار تا دو خرید با

  ميرفتم چجوری خرید همه نای  با حاال...  بود گرفته خندم..  كردم

 یه  گرفتن با  و بود  مونده برام تومن هزار 4 فقط!!! ؟؟؟...  خونه

 منو مبلغ این با كردم راضيش باالخره زدن وچونه چك و دربستي

 ساختمون   داخل كه بود 9 نزدیكای  ساعت... ...  خونه برسونه

  وهار كيسه و نكردم روشن رو چراغ بود بند دستم كه  ازونجا..  شدم

 سينه  پله آخرین روی درست باال بردم هل پله از هن هن با

  همين ی واسه  نبودم معلوم تاریكي توی...  اومدم مجددر  ی سينه به

 : گفت لب زیر نميبينه جدیدمو ی قيافه بودم خوشحال
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 !!!بودی؟؟؟ كجا -

 : دادم جواب آروم منم... كنم نگاش نشد روم

 .. بيرون  -

  دستش دادمشون مقاومت بدون منم. . گرفت هامو كيسه و شد خم

 ميومد سرم پشت از نفساش  صدای ميكردم باز رو در داشتم.. 

 رو خریدم های كيسه جا همون از..  گذاشتم باز  رو در و تو رفتم

 یهو  كرد بلند كه رو سرش..  زدم رو ها چراغ منم تو  گذاشت

  زد صورت پهنای به لبخندی و موند ثابت صورتم  و موها رو نگاش

 نگاهش از  بود شده چم نميدونم..  كرد نگاهم تحسين با و

 : گفت  كه پایين انداختم سرمو و نياوردم تاب ...  شد گرمم

  ی خنده یه..  خندید بعدم..... رفتي نگو..  نميگيری  تحویل دیدم -

 ... مهربون

  آّب... بود روبروم درست باال آوردم كه سرمو و رفت ضعف دلم

 : گفت كه دادم قورت دهنمو

 !!باشم؟؟؟ مهمونت چایي یه امشب ميشه -
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  قهوه بلوز و شلوار یه باال رفتم و  دادم تكون مثبت ی نشانه به سرمو

 یكمم  ناخودآگاه و كردم تنم بياد موهام الیت به كه سوخته ای

 و آشپزخونه سمت رفتم  و...  پایين اومدم  بدو و خودم به  زدم عطر

 : گفت و زد ندیلبخ..  كنارش اومدم و گذاشتم رو كتری

 بگي بزني زنگ یه نباید!!دیگه؟؟؟ كشكه رئيس! ؟؟؟ كيانا -

 !!نميای؟؟؟

 !!!موندم خواب -

 !!نخوابيدم صبح تا دیشب من بحالت خوش -

 : گفتم  آگاه ناخود

 !!!چرا؟؟؟ -

 : گفت و كشيد عميقي نفس

 !!!!!بپرس خودت از -

 ... نگفتم چيزی دیگه و باال دادم هامو ابرو

  اومد دوباره و كردم دم رو چایي  و رفتم كتری سوت صدای با

 ... كاناپه روی نشستم
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  و كرد روشن  رو تلویزیون خودشه ی خونه كه انگار راحت خيلي

 و ریختم چایي منم دیدن  به شد مشغول و فوتبال 3 كانال زد

  رفتن خيال  دیدم و گذشت ساعتي نيم تقریبا...  جلوش گذاشتم

 : تمفگ و بهش  كردم رو..    نداره

 !!ميموني؟؟ شامم شروین -

 عين بعدم ...  گرفت آتيش قلبم ته  تا كه نداخت بهم نگاهي یهو

 و وایساد پاشد فشنگ

 : گفت

 .. چایي  از مرسي...  نه -

  از و كرد بهم نگاهي و برگشت لحظه یه برای و در  سمت رفت بعدم

 !!!!رفت بيرون در

  ولي نه یا بود درست كار نميدونم...   كردم بسته در  به نگاهي بهت با

 توی چند  هر شد ناراحت انگار كه ميداد نشون العملش عكس

  از  بعد و شدم خيال بي كه بودم منگ اونقدر..   نبود این نگاهش

 و   خوردم و كردم نيمرو مرغ تخم یه شستنشون و ليوانا كردن جمع
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  بالشت به سرم اتاق تو رفتم تا كه  بودم خسته روی پياده از  اونفدر

 ... شدم بيهوش نرسيده

  كار مرگ قد ميدونم ولي پاشدم ساعتي چه نيست یادم فرداش

 همين  ی واسه ميكشيدم طرح  تا 3 دانشگام فردا  برای باید داشتم

 ساعت طرفای شدم مشغول كنم  بلند سر اینكه بدون صبح از تقریبا

 غذا  برام زدم زنگ و افتادم  نهار یاد شكمم غر غر صدای با. 1

  به و شد زده آپارتمان زنگ كه بود  گذشته چقدر  منميدون..  بيارن

 در  و كردم سر روسری روپوش رستورانه پيك یارو اینكه خيال

 بود دستش كه غذایي ی كيسه و مجد دیدن  با..   كردم باز رو

 گرفت  كيسرو و  داد جوابمو لبخند با  اونم و زدم لبخندی ناخودآگاه

 :... سمتم 

 ... گرفتم  در  دم پيكه از مغذات ميومدم بيرون از داشتم بيا -

 !!؟؟؟ ميشه چقدر مرسي -

 حاليكه در...  خندید و صورتم رو كشيد روسریمو و كرد اخمي

 : گفتم عقب  ميدادم روسریمو

 !!!؟؟؟ كاریه چه این لوس -
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 : گفت بده جواب اینكه بدون

 ؟؟؟!!!توام ميای..  هاست بچه با دورهمي شب -

 ...داغونم خيلي...  كشيدم ويشیك تازه  دارم  طرح تا 3 نه واای -

  بعدم..   باشي داشته قبول منو اگه البته! كنم؟؟؟؟ كمكت ميخوای -

 ... زد  شيطوني لبخند

  از رو سكوتم..  بودم  شك به دو...   خوب ولي بود خدام از راستش

 : گفت بهم كرد رو  و تو اومد و دید رضایت

 .. طرحت چيه بگو من به فقط بخور ناهارتو برو تو -

 سمت رفت و درآورد رو كاپشنش دادم  توضيح براش  اینكه  از بعد

 یقه  پليور با بود تنش ای سرمه جين یه..  كارم  اتاق باال ی طبقه

  سرم دادن تكون با فكارو این!!!! بود خوشتيپ زیادی  زرشكي هفت

 اومد  یادم تازه.. غذا  بوی با و آشپزخونه رفتم و كنار ریختم

  شكمي با بعد ربع  یه...  شدم خردن لمشغو ولع با و گشنمه چقدر

 اتاق  توی سركي یه و باال  رفتم  ناهار از خمار چشمای و سير

  ثانيه چند از بعد...  ميكشيد داشت و نقشه رو بود شده خم كشيدم

 : گفت خنده با آورد و باال رو  سرش و حضورمو كرد احساس
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 خاله  هعين روسری با!! جغله؟؟؟ بياری در روسریتو  مانتو نميخوای -

 !!!ميشي سوسكه

 : داد ادامه بعدم

  دارم االن كنار گذاشتم رو ميكشيدی داشتي خودت كه اوني -

 ... كن استراحت  یكم برو تو..   ميكشم رو دومي

 : گفتم بود ناشناخته خودمم ی  واسه كه لحني یه  با و زدم لبخندی

  ادامه  و خندیدم بعدم..  مرسي..  كنم تشكر چجوری  نميدونم -

 : دادم

 !!!ميخوری؟؟  چيزی ای قهوه  چایي -

 : وگفت  زد برق چشماش

  بعد اتاقم توی  رفتم بدو نيست زحمتي  اگه..  عاليه قهوه وای -

 یه  با ریختم قهوه یه و پایين رفتم درآوردم روسریمو مانتو ازاینكه

  كه برم اومدم دستش كنار گذاشتم.  باال بردم براش شكالت ظرف

 و خندید  بعدم...  لپش رو شتشگذا لحظه یه و گرفت دستمو

 : گفت

 ..دارم  دوست...  خنكه  هميشه دستات -
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  كه پایين انداختم سرمو ميگرفت آتيش داشت  هام گونه كه من

 : گفت و كرد ول آروم دستمو

 چرب غذای اون از بعد خوابه خماره چشمات بخواب برو جوجو -

 .. خوردی كه چيلي و

 گفت دوباره كه در سمت تمرف  و نياوردم  روم به ولي  گرفت خندم

: 

  اون به پخته دست حيف نخور رو بيرون آشغال و آت اینقدر -

 دوست من...  ميشي چاق بعدشم ؟!؟؟ نيست خودت عالييه

 !!!ندارم

 : وگفت زد ای قهقه كه باال دادم تعجب با ابروهامو و برگشتم

 !!!دستمون رو ميموني اونوقت!! بود منظورم مردا  كال -

 : گفتم  و گرفت صم حر حرفش از

 ... نميمونم  كسي دست رو نترس -

 : گفت و باال برد رو  ابروش تای یه

 !!!ميموني من دست رو چرا  -
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  عزیز چقدر...  بيرون اومدم اتاق از و گرفتم ندید رو جملش ایهام

 !!!بود داشتني دوست مهربونش نگاههای این چقدر ..  برام بودم

  خسته باشم سقف یه زیر  ابد تا شباها  اینكه  از ميكردم اعتراف باید

 به آورد  هجوم وتلخ شيرین خيال و فكر عالمه یه...  نميشدم

  روهم و بستم محكم چشمامو  كنم دورشون اینكه برای...  ذهنم

 از  همشون...  بود خوبي امتحان...  كردم  باز یهو بعد و دادم فشار

 بي  مونده زمنما افتاد یادم  یهو كه  اتاق  دم بودم رسيده..  پریدن ذهنم

 ... شدم مشغول و اتاقم توی رفتم و گرفتم وضو صدا 

  یكي كردم احساس كه ميگفتم ذكر داشتم شد  تموم كه دومم نماز

 در  و چوب  چهار به داده تكيه مجد دیدم و برگشتم سرمه پشت

 دیدنم با ميكنه نگام داره سينش تو كرده جمع دستاشو حاليكه

 : گفت و روبروم زد  زانو و سمتم اومد و زد لبخندی

 !!ميخوني؟؟؟ نمازم تو قزی خال -

  برد دستشو تو گرفت چادرمو پایين كه نگفتم چيزی باال دادم ابرومو

 : گفت عجيبي لحن یه با و كرد بو و بينيش دم
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 عزیز برام خيلي...  ميده بابامو مادر,  جون خانوم نماز چادر بوی -

 ... تو مثل...  بود

  دست آروم كه  پایين انداختم سرمو و كردم حبس سينم تو نفسمو

 : گفت و باال داد و گرفت چونمو برد

  نصيبم تر قشنگ ازون ولي ببينم خواب توی صورتتو اومدم كيانا -

 ابروهای  این با  الخصوص علي..  معصومي اینجوری چقدر..  شد

 !!جدیدت كمونيه

 كارایي چه دقيقا بفهمه مرد یه اینكه بود خوبي حس ولي نميدونم

 اومد   یادم شده  عوض ابروت مدل باشه مهم واسش اینكه دیرك

  بابام ولي بفهمه ميكرد كه رو تغييراتي  بابا بود آرزوش هميشه مامانم

 لذت چه از مامانم ميفهميدم حاال و.. نميشد متوجه هيچوقت

 بودم مطمئن كه داغم گونهای و سكوتم.... بوده محروم شيریني

 : بگه كنه رو و پاشه شجا از مجد كه شد باعث شده قرمز

  ميخوام رو سومي شد تموم دوم  طرح...  بيا خواستي وقت هر -

 تموم  رو نصفست كه اوليت بيا نمياد خوابت اگه توام كنم شروع

 8 ها بچه بخریم ميز چيز تا چند یه بریم باهم 6 تا  كن -!!! ميان .8



 

547 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 نعي یهو بعدشم كردم نگاش رفتن بيرون موقع تا و  دادم تكون سرمو

 های گل و  بود بلند و سفيد چادرم آینه جلوی پریدم بختك

 تر معصوم قيافم چادر با ميگفت راست  و داشت بنفش درشت و ریز

 یه  دلم بود دیده  اینجوری منو ازینكه ولي چرا  نميدونم..  ميشد

 .. داشتم  ذوق و... بود پيچيده توش خنكي نسيم یه بود حالي

  اتاق  از و كشيدم موهام به دستي كردم جمع نمازمو جا اینكه  از بعد

 : گفت و بهم كرد رو..  مجد  بپيش رفتم

 !!؟؟؟ این خوبه ببين -

  اخمام یهو بعد...  بود عالي كرد  نگاش زده ذوق دوم  طرح دیدن با

 : گفتم و توهم رفت

 1!! ؟؟ منه كار ابن مبكنه باور استادمون یعني -

 : گفت و زد لبخندی

 ... نداره خودت كار زا  كمي دست!  ؟؟؟ نكنه چرا  -

  كه خودم طرح  و زدم لبخندی شد راحت خيالم مجد تاكيد با  انگار

 : گفتم و برداشتم  رو  بود كار نصفه

 ... كنم تمو اینو پایين ميرم  من -
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 ... ميدیم انجام هم با ميشينيم جور و جمع  یكم بيا...  بيا نه -

  برام حواس ولي بشينم  كنارت خدامه از  ميگفتم چجوری

 : گفتم و زدم لبخندی!!! اری؟؟يذنم

 .. ترم راحت  پایين  مرسي نه -

 : گفت كه ميرفتم بيرون  در از داشتم

 !!!ميذاری؟؟؟ آهنگ یه كيانا -

 : گفت و زدم لبخندی

 ؟؟؟  خارجي ایراني؟؟!  سبكي؟؟؟ چه -

 .... داشتي دوست خودت چي هر..   دارم دوست بيشتر ایراني -

  هوس جور بد چرا  نميدونم بيرون ماومد اتاق از  دادم تكون سرمو

 با ميدونستم طرفيم از بودم كرده رو ابي های آهنگ از یكي

  همين ی واسه انگيزه خاطره واسش ابي آهنگهای مجد سن به توجه

 : كردم بلند و گذاشتم رو دیش سي سریع و نكردم معطل

 من پر و بال ای تو

 من  سفر رفيق

 سایت  اگه ميميرم
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 من سر رو نباشه

- ---- 

 عشق  خود خود ای تو

 نيست نفسم تو بي كه

 ؟؟ داری خونه تو كجا

 نيست  ميرسم جا هر كه

----- 

 دیاری كدوم اهل

 داری خونه تو كجا

 جا همون گاه قبله كه

 ميذاری پا كه جا هر

- ---- 

 دلبر آی دلبرم آی

 عزیزتر  همه از ای

 كس همه مرا  تو ای

 بس  مرا  تو داشتن

----- 
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 هم رو آهنگ لبم  زیر بودم كارم دادن مجاان مشغول كه همينطور

 .... ميكردم زمزمه

  بدم خودم به قوسي و كش كه كردم بلند سرمو آهنگ شدن  تموم با

 یه  با داشت كه در دم مجد دیدن با كه بكشم ای خميازه و

 داشت...  دادم قورتش بزور...  ميكرد نگام  شيطون و نمك با لبخند

 توی نميدونم...  ميكرد منگا  شيطون و نمك با لبخند یه با

  ی واسه گرفته مچ  ك بود كسي  عين نگاش...  ولي بود چي نگاش

 : گفتم  نندازم تا و تك از  رو  خودم اینكه

 !!شد؟؟؟ تموم -

 : گفت و  داد تكون سرشو

 !!!! بود دیپلم فوق دانشجوی حد در!!! بود؟؟؟؟  چي سوميه این -

 مشكل دیگه ایدوت تو كه یكي   كه بدن باید رو این باالخره -

 .. بگيره ای نمره یه ازین   الاقل داشت

 : گفت و باال انداخت  شونشو

 .. مونده یكم چرا !! ؟؟؟ نشد تموم -

 : گفت و شونم رو  گذاشت دست
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  من شي حاضر  تو تا اینم..  ميشه  دیر بریم شو حاضر برو جوجو -

 ... بدو.. ميكشم

  یه...  بپوشم لباش تا باال رفتم دویيدم و كردم ای  شناسانه قدر نگاه

 مشكي  بارونيه و مشكي جين  شلوار  با پوشيدم بلند ليمویي پليور

  ام ليمویي پشميه شال  یه و گذاشتم  باز بارونيمم جلوی های دكمه ..

 آرایشم ..   صورتم تو  ریختم یكم موهامم و سرم انداختم

 رفتم  بدو..  بيان ميخواستن مهمونا و اومدیم وقتي ی واسه گذاشتم

 ها پله سمت مياد وداره  داد و  كرده لوله طرحمو دیدم هك پایين

 طرحه تا دو روی گذاشتم اینكه از بعد و گرفتم ازش  دم همون ..

 با ميپوشيدم كفش داشتم كه موقعي...  پایين اومدم   گوله دیگه

 : گفت جدی صدای

 !!!ميرسي؟؟؟  خودت  به اینقدر كوچ سر بقاليه ميری هميشه شما -

 رو همين ی واسه..   كيه دیگه این..  گفتم خودم شپي...  وارفتم یهو

 : گفتم و كردم

 ... باشم مرتب  ميكنم  سعي همشه من -

 : گفت و باال داد ابروشو یه
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 ... داره فرق بودن قرتي با بودن مرتب -

 !!!مرتبم  من خودم نطر از -

 : گفت و  صورتمو جلوی و آورد سرشو و زد و لبخندی

 !!!!شدی قرتي تو من نظر از -

 : گفتم و باال دادم ابرومو یه

 !!!ميكنه زیبا رو جهان كه هاست سليقه  اختالف همين -

 : گفت و كرد بلندی ی خنده

 !!!پررویي بچه كال -

 یه ولي نگفتم بهش چيزی...  واسم بود كشيده زحمت كه اونجا از

 .. بخنده  بلندتر شد باعث كه كردم اخمي

 : گفت و بهم كرد  رو..   شدیم ماشين سوار كه موقعي

 ... گذاشتي بود چي ابي بوق عهد آهنگ این ی قضيه -

 ی واسه مياد خوشش ميكردم فكر باش منو باطل خيال زهي رفتم وا 

 : گفتم  عادی خيلي بدم حرصش اینكه برای همين

 !!!!! داشتم خاطره ازش -

 : گفت و كرد بلندی ی خنده
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  بود بورس تو  كه زماني آهنگ این مياد یادم من  كه اونجا  تا.. وا  -

 جوجه توی موندم  حاال..  نبودی بيشتر بچه الف یه سركارعليه

  منو باز حاال!! ؟؟؟ باشي داشته آهنگ این  از ميتوني ای خاطره چه

 و عشق و شيطنت و جووني  اول تازه موقع اون چيزی یه بگي

 ... بوده چيزامون اینجور و هول و هال و عاشقي

 ی واسه ميباریدآآ چشماش از شرارت یعني...  انداختم بهش نگاهي

 : گفتم حرص با همين

 ... نداره وسط و اول كه شما هول و هال و شيطنت.. وا  -

 : گفت آرومي صدای با و زد لبخندی

 .... داره آخر حتما  ولي شاید -

 ... كشيد  تير استخوونم مغز تا كه كرد  بهم نگاهي بعدم

  رد رو و شدیم پياده ماشين از خونه نزدیك فروشگاه به رسيدن با

 : گفت و بهم

 ..بگير خوبه ميكني فكر كه خوراكي هر تو با خرید كيانا -

 !!چي؟؟؟ شام راستي -

 !!!ميگيرم بيرون از -
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 !!؟؟ نزنيد حرفشو اصال!!  نه نه -

 : گفت و كرد نگام تعجب با

 !!!؟؟؟ چرا  وا  -

 : گفتم و  خندیدم شيطون

 انداختم هامو شونه بعدم!! ... !دستتون رو بمونم  نميخوام خوب ا؟؟ -

 : گفتم و باال

 !!!والُا -

 بهم روسریمو و موها دستش با هميشه مثل و كرد بلندی ی خنده

 ... رخت

  چرخ یه رفتم بدو منم و شدیم فروشگاه وارد  حين همين ی تو

 : گفتم ذوق با و برداشتم دستي

 !!!بریم حاال -

 : گفت تعجب با و زد لبخندی

 خرید بور  بور ایل واسه ميخوای مگه دختر چيه چي این -

 !!!كني؟؟؟؟

 : گفتم  و گرفت خندم حرفش از



 

555 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  قفسه سمت كردم هدایتش بعدم چرخام این عاشق من وی!!! نه -

 ... ها

  احساس وقتا گاهي اینكه با كشيد طول خردیمون  ای دقيقه 4 تقریبا

 معطلش قفسه هر دم اینقدر من اینكه از  كالفست ميكرئم

 مهربوني لبخند ميكنم نگاش دارم ميفهميد كه بار هر يول ميكنم

 ...ميداد تحویلم

 7:1 نزدیكای ساعت و خونه طرف رفت  گوله شد  تموم كه كارمون

 : گفت و بهم كرد  رو بالفاصله..  رسيدیم كه بود

 ميبرم خریدارم منم...  اونور بيا زودی  شو حاضر باال  برو تو كيانا -

 ساعت  یه  تا ها بچه...   نفعمونه به زمان كلي اینجوری...   باال

 .. ميان دیگه

 توی رفتم و باال دویيدم فعال یه با  دادم تكون مثبت ی نشانه به سرمو

 ... خونه

  رفتن حموم حيال  بي همين ی واسه بود مرتب و تميز  ازدیزور موهام

 نظر  به معقول قيافم سادگي  اوج ر امشب ميخواست دلم شدم
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  كفش یه و گشاذكرم پاچه ای پارچه  ارشلو یه همين ی واسه بياد

 قهوه اسكيه یقه چسبون پليور یه و پوشيدم همرنگش بلند پاشنه

  آویز ی گوشواره یه..  پوستم به  هم ميومد موهام رنگ به هم ای

 و تيره صورتيه ی رژگونه یكم با و گوشم به انداختم طالیيك داره

  تازه.   ودمب شده خوب..  كردم  تكميل آرایشمو ای  ریالهوه ریمل

 ی واسه بوسي آینه توی از...  ميداد نشون خودشو داشت موهام

  خورد زنگ  تلفن همزمان كه  در سمت دویيدم و فستادم خودم

 و كردم ذوق كتيه همراه ی شماره دیدن با كه  ندارم بر خواستم

 : گفتم باشادی

 !!!!!سالااااام -

 .. آبجي ميخونه خروس كبكت به به!!! سالم -

 : گفتم شوخي  به و كردم ای رخوشانهس ی خنده

  خواهرتو یدونه شادیه  نميتوني یعني ؟؟؟!!!نمياد؟؟؟  ما به!! ؟؟؟ چيه -

 !!!!ببيني 

 : گفت و كرد ای خنده
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  برات  ميخوام كيانا ببين!!! خواهریم یدونه این مخلص ما..  بابا ای -

 !!؟؟؟ چنده پالكت!!  بنویسم نامه

 ؟ نامه؟؟!!!!! غلطا چه!!! اه اه -

 !!!دیگه بگو..  بابا آره -

  قطع چطورن اینا مامان چطوری خودت خوب...  قدیم  37 جدید 24

 - !!حاال؟؟ زدی زنگ چرا  موبایل با!!!! بگيرم خونرو من كن

 ..دارم كار!! نميشم  مزاحمت برو دیگه نميخواد نه -

 قطع كتي كه ميداد نشون تلفن بوق بوق صدای بدم  جوابشو اومدم تا

 ی شماره بالفاصله همين ی واسه شدم نگران شراست كرده

  با كه بودم وال و هول توی نداد  جواب كسي  كه گرفتم خونرو

 آیفون  سمت رفتم بدو  و پریدم جام از متر 0 پایين در زنگ صدای

...   ميومد خانوم یه نظر به ولي...   نبود معلوم خيلي بود شب چون

 : گفتم  و برداشتم رو آیفون

 !!!يدبفرمای!! كيه؟؟  -

 كوتاهي جيغ كتي دیدن با یفونآ سمت برگشت  زن صورت یهو

 : گفتم و كشيدم
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 !!!ميكني؟؟ كار چي اینجا تو برم قربونت -

 : گفت و  درآورد شكلكي

 !گردم؟؟؟ بر ناراحتي -

  راه توی دویيدم  كردم باز رو در و  كردم ای  خوشانه سر ی خنده -

 و همدیگر و زدیم كوتاهي  جيغ دیدیم دیدمش وفتي.. ها پله

  من به رو اومدم در كتي صدای  سرم آخر..  دماآآچ و كردیم بغل

 : گفت

 !!!كندی گونمو .. جنبه  بي بابا بسه -

 : گفتم و باز خندیدم

 !!؟؟  كردی من یاد  یهو شد چي -

..  كني تاریك  دالون این توی  باید  هارو سوال این تمام حاال -

 !!!دیگه تو بزن تعارف یه المصب خوب

  در سمت ميرفتيم داشتيم باال ها  پله از بردمش بدو و گرفتم دستشو

 تعجب  با مجد و  شد روشن راهرو های چراغ كه من آپارتمان

  آدم كه اونجایي  از..  انداخت نگاهي كتي به بعد و  من به اول در دم

 و مردونه خيلي و نشست لبش روی لبخندی  یهو بود باهوشي



 

559 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 : گفت و كتي به كرد  رو متشخص

 !!!كوچك مشفق خانوم كردم عرض سالم -

 : گفت و مجد كرد رو و كرد من به بانمكي نگاه بود تيز كه كتيم

 : گفت و خندید بعدم...  سالم -

 كه كنجكاون  مقدار یه مهربون  پيرمرد همون آقا این جون كيانا -

 !!؟؟؟ همسایگيته تو ميگفتي

 : گفتم و بهش كردم رو گرفتم رو كتي حرف كه من

  كه شركتيه رئيس و همسایه مجد  آقای این!!! ينبغل خونه نایشو نه- 

 !!ميكنم كار توش

 : گفت و باال داد شو ها ابرو كتي -

 !!!جناب خوشوقتم!!!! آهان  -

 : گفت و كرد بهم نگاهي ميلرزید  هاش شونه خنده  زور از كه مجد

 و كتي به كرد رو بعدم!! ميرسن مهمونا االن  دختر باش زود -

 : گفت

 حضور ما  كوچك جشن تو امشب بنده برای افتخاریه مخانو -

 .. باشيد داشته
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 : گفت و زد نمكيني لبخند كتي

 !!؟؟  جشن كدوم -

  منم و ميان دارن مجد دوستای از سری یه كه دادم  توضيح براش من

 : گفت و مجد به روكرد و داد تكون سری..  دعوتم

 !!!خدمتتون ميرسم حتما..    دارید لطف -

  شدیم آپارتمان وارد كه موقعي...   تو رفت و كرد خم سری مجد

 : گفت و گرفت بازوم از نيشگوني كتي

 افتاد یادش تازه  یهو بعدم!!!ایه تيكه عجججب كيانا روووحت تو -

 به  نگاهي ذوق  با و اومده من ی خونه توی باره اولين برای كه

 : گفت ذوق با و انداخت خونه سر سرتا

  خواهر از این...   همسایه از  اون..   خونه ز ا  این..   سعادتت یه خوش -

 !(خودش به اشاره..)نازی این به

  در اومد دنبالم..  باال بردم و گرفتم  رو ساكش و كردم ای خنده

 بابا ی سليفه و خونه  به راجع  مدام ميكشيد سرك جا همه به حاليكه

 ميكرد نظر اظهار خونه تزئينات و -:  گفتم و بهش  كردم رو دقيقه 6

   از  بعد.. 
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  كه شد چي بابا؟؟ ؟؟ مامان چطوری؟؟؟ ببينم بگو دیگه بسه -

 !!!حركتت این با ميدادی سكتم داشتي..  اومدی؟؟

  ماه از جوون فریبا بودن خاله ی خونه امشب..  خوبن اونام..  خوبم -

 ترمام ميان راستش...   اومدنمم !!! بود پاگشا برگشتن عسل

 از داشتم بيام نميتونم فنداس  تا نيام االن اگه  دیدم شد  تموم

  رو زندگي و درس هفته این همين ی واسه ميمردم كنجكاوی

 تعطيل 

 گيرم بليط بيام ميخواستم دیشب هم بخوای  حقيقتشو و كردم

 در  ام دیگه ی جمعه تا و اومدم امشب همين ی واسه!! نيومد

 !!!خدمتتونم 

 : گفت و بهم كرد رو ذوق با

 !!؟؟ چيه مهموني این -

 : گفتم  و صورتم  تو م زد یهو

 !!دوستاش از تا چند با هميه دور  یه..  منتظره بيچاره بدو كتي وای -

 : گفت و كرد بهم نگاهي كتي

 !!شدی؟؟؟ دوست مجد با تو! ؟؟ كيانا -
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 ...بابا نه -

 : گفت و  باال داد ابروهاشو

 چشمات از اصال ميخوای خاطرشو جووری بد آبجي جون ولي -

 !!!معلومه

 : گفتم  اخم  با و دمش  ناراحت

 !!!بزرگما خواهر من...   نكن خواست بازو  منو كتي ا؟ -

  كه مني ی واسه خوب...  نميكنم بازخواست آبجي جون -

 ...بودم منم داری حق اتفاقا نداری حق  نميگمم!!! تابلوئه ميشناسمت

 : گفتم و خندیدم

 !!ميكنم  تعریف رو چي همه برات شب بریم شو حاضر  برو حاال -

  كه زانو سر تا ای  قهوه بوت یه و تيره جين شلوار  یه با  بعد ربع یه و

 كه  ای قهوه بلوز یه  و بود پوشيده شلوار روی

 عين خدایي و...  پایين اومد  بود پوشيده ای سرمه ژاكت  روش

 سمت  رفتيم و زدم  روش به لبخندی..  زیبایي از بود شده ها مجسمه

 مخمل شلوار یه با مجد و  دش باز در زنگ اولين با..  مجد آپارتمان

 راه  با سفيد كوتاه آستين  ی مردونه بلوز یه  و مشكي كبریتيه
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  كتي با بعدم و زد من به لبخند یه...  در جلو شد ظاهر مشكي های راه

 رو!( شيرازی شيریني) ای  یوخه ی جعبه كتيم..  داد دست

 : گفت و داد بهش بود آورده كه

 !!خالصه ببخشيد..  كم فرصت این توی...  نيست دار قابل -

 : گفت و كرد خم سری مجد

..   كردید بزرگي لطف بيارید تشریف دونستيد قابل كه همين شما -

 .. ممنونتونم

 با و زد لبخندی  بود اومده وجد به  ادب و تواضع همه ازین كه كتي

 راهنمایي  رو كتي و من مجد..   پایين انداخت رو سرش خجالت

 : گفت و كتي به كرد رو شستيمن وقتي بعدشم و  هال سمت كرد

 !!خانوم؟ دارین ميل چي نوشيدني -

 : گفت و كرد من به نگاهي كتي

..  تشنم خيلي كردم بدو بدو همش االن  تا شيراز  از آب ليوان یه -

 رو كتي رفتنش با آشپزخونه سمت رفت و كرد خم سری مجد

 : گفت و من به كرد

 .. اكيه كه من نظر از ..  آقاست چقدرر! ؟؟؟ ميگه چي این..  كيانا -
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 : گفتم و كردم ای خنده

  اومده نبات  و نقل طبق باطبق  انگار ميگي همچين.. نگو چرت -

 ...خواستگاریم

 : گفت و كرد بهم نگاهي كتي

 وایسا!!نه  یا داره دوستت  ميفهمم نگاهاش از امشب نترس -

 !!!كيانا مادام نشناختي رو كتي كارآگاه هنوز تو ____________

  دیدن با و اومد مجدم همزمان كه خنده از رفتم ریسه حرفش این با

 و كتي به ب  آّ ليوان یه اینكه از بعد و زد لبخندی من ی خنده

 : گفت و كتي به كرد رو كرد  تعارف من به پرتقالم آب ليوانم یه

 !!!ببينيم كيانا لبای روی..  رو خنده این ما بيایيد شما مگه خانوم -

 : گفت و  زد لبخندی كتي

 !!! نميگذره اموراتش نخنده كه كيانا دارید اختيار -

  گویا كه بده قورت خندشو شد باعث كه كردم  نگاش چپي چپ

 و كتي به كرد  رو و  نموند دور مجد چشم از كتي به من نگاه این

 : گفت

 !!!خصمانه نگاه این و خانومه كيانا...  نكردم عرض -
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 با هامون خنده صدای كه دهخن  زیر زدیم هرسه اینبار  حرف این با

 آیفون سمت  رفت  اجازه با یه با  مجد و شد یكي  در زنگ صدای

.. 

  اینكه برای دادم  توضيح كتي  ی واسه و كردم استفاده  فرصت از

 گفته بهشون نشن سوتفاهم دچار ما ی رابطه به راجع مجد دوستای

  بود تيز اصوال كه كتيم..  پدرشم قدیم دوست دختر من كه

 از گروه اولين كه نسترن و حميد به رو لبخند یه با و زد چشمكي

 مهمونا

  تازه مجد سوی از كتي معرفيه و عليك سالم از بعد و كرد بودن

 اینبار   و اومد در  صدا   به زنگ دوباره كه بود انداخته گل صحبتامون

  پژمان با بهروز  و بهزاد بعدشونم بالفاصله  و ماهرخ  و رضا و سروش

 با  بود نشسته دلم به جوری بد پگاه مهر هك  من.. اومن پگاه و

  از بعد و كتي و خودم بين آوردمش,  روبوسي از بعد و رفتم ذوق

 زنونه  جمع كم كم...  زدن حرف كردیم شروع كتي معرفيه

 مجد گاه گه  وسط این...   انداخت گل ها صحبت و شد مردونه

 يككوچ لبخندای همين و همراهيم لبخند یه با و ميكرد  بهم نگاهي
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 ساعت تقریبا..   شم دلگرم و  بشينه دلم تو ذوقي یه ميشد باعث

 : گفت و جمع به كرد رو بهروز كه بود 9 نزدیكای

  جز قسمت این انگار  كه بقيه!!!نيست؟؟  آواز و ساز پایه كسي ببينم -

 بهروز و زدن دست ذوق با بود هاشون دورهمي  الینفك

  چراغارو  دونه دونه مجدم.. نشستن دور همه و آورد در رو گيتارش

 حين  همين توی... موندن روشن آباژورا  فقط و كرد خاموش

  رو بهروز من تعجب كمال در اما داد رو آهنگ یه پيشنهاد هركي

 : گفت و كتي به كرد

 !!!دارید؟؟؟  دوست  آهنگي چه شما...  كتایون خانوم -

 : گفت وقار با و  زد لبخندی كتي

  رو اصالني  فرامرز سفر بری ز رو  یه اگه...  بگم  چي..  نميدونم -

 !!... بزنين

 : گفت و خندید بهروز

 ... پيشنهاد  بهترین!!! دیدین -

 و ماهرخ جاهایي یه البته خوندن و زدن زمان هم كرد شروع بعدم

 .. ميكردن همراهيش  حميدم
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 سفر  بری روز یه اگه

 خبر  بي زپيشم بری

 ميشم  رویاها اسير

 ميشم  تنها باز دوباره

 بمونه پيشم ميگم شب به

 بخونه  صبح تا ميگن باد به

 یاری دیار از بخونه

 !!!ميذاری تنهام ميری چرا 

 كني فراموشم اگه

 كني آغوشم ترك

 ميشم دریا ی پرنده

 ميشم  رها موج چنگ تو

 بمونه خاموش  ميگم دل به

 بدونه  كسي  هر كه ميرم

 دیاری اون سوی به ميرم

 نذاری  تنها رو من توش كه
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 تو !!( امن)  نوم  روزی یه اگه

 كنه صدا  من گوش توو

 بياد غمت باز دوباره

 كنه  مبتال منو كه

 نباشه كاریش ميگم دل به

 شه  دوا  تو درد بذار

 جونم تموم توی بره

 بخونم آواز  برات  باز كه

 رو ناخودآگاه من و زد بهم ای سقلمه كتي رسيد كه آهنگ اینجای

 دش قفل هم توی نگاهامون لحظه  یه برای كه مجد سمت كردم

  و شده برداشته چيزا  خيلي از پرده نگاهش توی ميكردم احساس ...

 اونروز   به تا  كه درونياتشو از خيلي ميتونم  كم نور اون توی

  زد پلك زود كه بد چه ولي كنم تماشا خوب رو ببينمو بود آرزوم

 همراهيه به شروع بعد بيت توی  عوض ودر برداشت ازم چشم و

 حقم از كه هرچند..  بود دلنواز نم برای صداشم الحق  كرد ها بچه

 .. بود گيرا  واقعا نگذریمم
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 مبخواد  دلت بازم اگه

 باشيم یكدیگر یار

 قدیم ایوم مثال

 پاشيم  سحر و بشينيم

 بگيره  رنگي  دلت باید

 بگيره  آهنگي دوباره

 دیاری اون رنگ بگيره

 نذاری   تنها منو توش كه

 بموني پيشم  ميخوای اگه

 !( هست باقي جواني تا)  جووني باقيه تا بيا

 استخوونه   به پوست تا بيا

 بمونه تنها دلم نذار

 بگيره  رنگي شبم  بذار

 بگيره  آهنگي دوباره

 دیاری اون رنگ بگيره

 نذاری   تنها منو توش كه
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  حس ميفتاد من  به نگاهش كه گاهي گه ها قسمت این خوندن موقع

 بود  شده  باعث این و لباش رو ميشينه كمرنگي لبخند ميكردم

  نگاشو تاب چرا  نميدونم بزنه طبيعي حد از تر تند قلبم نضربا

 همه  از بود ملموس زیادی برام معنيش كه حرفا این   تاب و نداشتم

 تعبيرش رفتارا  این تموم آیا كه بود دلم توی آخر شكه  اون تر بد

 این   با..  دخترونه خيال یه و منم..   نه یا..  ميكنم من كه اونيه

  یه  شد باعث  ناخودآگاه آهنگ سوز و نشست گلوم تو فكربغضي

 اینكه  ی برا  بعد و كردم پاكش زود كه بياد چشمم از اشك قطره

  چرخوندم جمع توی نگاهمو نه  یا دیده ضعفمو كسي ببينم

 دیدم كه كسي تنها و بود آهنگ به حواسشون همه خوشبختانه

 نگاهش

..   دزدید نگاهشو سمتش كردم  رومو  دید تا كه مجده خود منه رو

 كه  بوذم اميدوارم   و...  باشه ندیده چيزی كه ميكردم خدا  ا خد

 كمال و تمام كه باشه همون خودم به احساسش به راجع فكرم

 رو  بهروز و دست سوت با همه آنگ شدتن تموم از بعد! طالبشم
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  رو كارشو شاد  آهنگ تا چند خوندن با اونم  از بعد و كردن تشویق

 لحظه  اون تا كه ضار آهنگ آخرین شدن تموم با كرد تكميل

 : گفت و مجد به كرد رو بود ساكت

 پيانوت به دستي نميخوای مهمونتيم  كه امشب شروین ببينم -

 !!!ببری؟؟؟

 : گفت  جدی خيلي و كرد اخمي شروین

 !!! بگم بهت باید  بار چند! نه -

 : گفت و رضا به  كرد رو ماهرخ

 !!!داره پا یه مرغش  ميشناسي كه اینو رضا كن ولش -

 : گفت و پشتش زد دوتا ميخندید حاليكه در ادبهز

 !!!یكيه  حرفش!!!  مرد ميگن ما شروین داداش این به -

  و بهزاد به كرد  رو بهروز كه ميدادن تكون رو سراشون خنده با همه

 : گفت

 !؟؟!!ميگن چي مواقع اینجور بهزاد ميدوني -

 : گفت بهروز كه داد  تكون نفي ی نشانه  به سرشو بهزاد
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 ی واسه ای نوشابه چه!!! دمم ميگه كيه شاهدت ميگن باهرو به -

 : گفت و پژمان سمت كرد رو بعدم!!   ميكنه باز رفيقش

 !!!!!بگير یاد پژی -

 دليل و پيانو فكر تو  كه من جز... خندیدیم بهروز حركت این به همه

 از  مجد حين  همين توی...  بودم مجد طرف  از  درخواست رد

 : گفت آروم و من به كرد رو مردونه اخم یه با و شد بلند جاش

 !!بيا لحظه چند زحمت بي كيانا -

  خدا  از و دراومدم فكر تو از  منم!!! خونه آشپز  سمت رفت بعدم

 رفتم  كردم مرتب شلوارمو اینكه از بعد و  شدم بلند جام از خواسته

 !!پيشش

 : گفت و من  به كرد رو شدم وارد كه موقعي

 !؟ بدم؟ سفارش چي غذا  نظرت به -

 : گفتم  و انداختم  باال شونمو

  مدل 4 جا یه بزنين  زنگ ميگم  من!!!! شين  خيال بي ميتزارو پيتزا  -

 !!! بيارن ایراني غذای

 : گفت و من به كرد رو
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 !!چي؟؟؟  چيني -

  بگيرین كباب مدل چند!!!  ميشن  اونرو رو  این بود مونده یهو بابا نه -

 !!بهتره همه از!! 

 و من به كرد رو بيرون بره خندش یصدا  نميخواست حاليكه در

 : گفت

 هوس خودمم باشه..؟؟؟ مياری در  كجات از رو اصطالحات این -

 !!كردم

 : گفتم گوشمو پشت دادم موهامو

 !!شد. 10 بزنين زنگ...  ميارم در كه هرجا از حاال -

 خيره صورتم روی و نداخت بهم نگاهي ميگرفت شماره  حاليكه در

 سفارش ميزدو حرف رستورانيه با  شتدا  كه همينطور  بعدم شد

 یكم كرد لمس رو گوشم انگشتاش با و برد دست یهو آروم ميداد

 : گفتم  و تلفن قطع با شد همزمان كه عقب كشيدم سرمو

 !ميكنين؟؟ كار چي -

 : گفت و زد لخند

 !!!!جلو بيا  شروین جون -
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  نوك  با آروم گوشامو به شده خيره دیدم كه جلو بردم سرمو یكم

 ی  واسه شد  مور  مور كارش ازین تنم!! ميكن لمسشون شتانگ

 : گفتم  و عقب كشيدم سرمو دوباره همين

 ؟؟؟ !!!منو كردین اسكل -

 : گفت و كرد نگام لبخند یه با -

 !!!!!كوچولوئه و خوشگله گوشات چقدر كيانا!! خدا  به نه...نه -

 من گوشه به دار و گير این توی كيه دیگه این!! بود  وامونده دهنم

 : گفتم و كردم رو... گرفت خندم!!! داشت چيكار

 !!؟؟ باشه فيل عين گوشاش جثه این ميخواین پس -

 : گفت و بهم كرد  رو و زد لبخندی

 هممم !...منتها..  بگم ميخوام چيزی یه -

 : گفتم و كردم اخم

 !!چي؟؟؟  منتها -

 : گفت و گوشم دم آورد سرشو و شد شيطون نگاش یهو

 !!!بگيره گازش آدم هميد جون گوشات -
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 به كرد شروع ناخودآگاه قلبم.. حرفش ازین ولي چرا  نميدونم

 ميز به خوردم محكم و عقب رفتم قدم یه بست یخ  تنم و كوبيدن

 كه

  تيكه صد و  بيفته بود ميز ی لبه  كه ليواني ضربه  اثر در شد باعث

 !!!!شه

  كه كذایي نگاه اون  و اومد و خودش به مجدم شكستن صدای با

 چشم  لحظه یه گرفت من از  رو بياد بند آدم نفس ميشد اعثب

 : گفت خنده با بعدم و زمين به دوخت

 !!!داشت اثری شدت چه!!! اه اه -

  سر با كه كنم بارش وری دری دوتا اومدم و كردم بهش اخمي

 حرفمو اومدن بودن ترسيده شكستن صدای از  كه بقيه رسيدن

 !!زدیم جارو هارو يشهش پگاه و كتي كمك با  بعدم دادم قورت

 دهن باهاش و  نرم مجد طرف كردم سعي خيلي دیگه  اونشب تمام

 با  پگاه و كتي منو آوردنم غذارو كه موقعي حتي نذارم دهن به

 توی ندادیم راه رو مجد و چيدیم ميز رو غذاهارو هم كمك

 باالخره كه بود. 12 طرفای ساعت تقریبا  شام از بعد..  آشپزخونه
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 ميكرد تعارف مجد  به داشت كه  كتي به منم و كردن رفتن عزم همه

 واقعا وبریم شه خيال بي كه  زدم  اشاره كنه جمع ظرفارو كه

  اونروز كه زحمتایي تمام جبران به وگرنه بود نمونده جوني برام هم

 چشم  از منم خستگيه البته..  ميكردم كمكش بود كشيده واسم

 دم مناسب ت فرص یه توی چون نموند دور مجد  جناب تيزبين

 : گفت گوشم

 اونوقت ميری حال از خستگي  از وگرنه كيانا بری زودتر بهتره -

 !!!تخت تو  ببرمت مجبورم

  همون بود شده  دوباره ولي..  نه یا داشت ایهام كالمش نميدونم

 ميكردم فكر كه جور هر!!! ... من و!!! دریده پرروئه شيطون مجد

.... 

 !!!!بودم مجد این عاشقه

 : همنوزد فصل

  سرم اونقدر  مدت  اون توی...    گذشت شب اون  از ماهي یه تقریبا

 نميكردم فكر پيتم براد به سهله كه مجد به كه بود شلوغ
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 سرم یا من ولي  ببينه رو من بود اومده كه كتي  وسط این طفلك

 رو من جور البته..    بودم شركت  یا و بود دانشگام  های پروژه توی

 جور باهم حسابي بود كتيم سن هم چون و كشيد پگاه مدت اون

 وگرنه  گذشت بخير خالصه و  بودن اونور  اینور مدام  و بودند شده

 البته.....برسم كارام به نميذاشت  و ميكند كلمو كتي نبود پگاه اگه

 فردای..  بود  شده سهيل ی  ستاره كال مجدم نماند گفته نا اینم

 هفته یه باتقری اصفهان رفت اورژانسي كار یه ی واسه مهموني روز

 .. افتاده عقب كارای شركت توی   اونقدر هم اون از بعد نبود ای

 2 كاركنان از كدوم هر كه بود پایا ایران ی پروژه 2 پارت  به مربوط 

 خالصه و  بودن گرفته قرض دیگم ی تا دو داشتن دست تا

  كارم همه این از  بعد بالفاصله تقریبا و شد سپری قاراشميشي روزای

 و   ها تحویل  و ترم پایان امتحانات..  كنم ستراحتا   اومدم  تا.. 

 ...گذشت ماه یك زدم بهم چشم

  و  بودم داده  صبحش تئوریمو  امتحان آخرین یادمه  خوب اونروز

 اتاق  توی درس همون ی پروژه توضيح سر ساعتي یك بعدشم
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  نخوابيده اصال قبلش شب كه اونجایي   از  و بودم آویزون استادش

 دانشكده  اصلي در روبروی  های پله از مداشت  له و  داغونه بودم

  ميومد آشنا خيلي نظر به كه آقا  یه ی هاله دیدن با كه پایين ميومدم

 از  خواب  یهو ميومد دانشكده سمت به حياط   توی  از  داشت و

 فاصله كه اونجایي از وارسي به  كردم شروع هوشيار و پرید سرم

 با ...   ردمك  نگاه بيشتری دقت با و كردم ریز  چشمامو بود زیاد

 نزدیكتر  با و گرفتم رونم از  نيشگوني شوكه ميدیدم كه چيزی دیدن

 قایم ستون یه پشت و  رفتم پایين ها پله از بدو مرد شدن

 كه بود وقت خيلي ؟؟!!!ميكرد چيكار اینجا مجد من خدای... شدم

 و دوستانه احوالپرسي و  عليك سالم یه حد در مكالماتمون

  ی مشغله ميكردم احساس جورایي یه  و بود كار  به مربوط   حرفای

 افكار همين  توی..  كرد كم قبليمون  صميميت  اون  از طرف دو

  سمت رفت ببينه رو  من اینكه بدون و شد رد كنارم  از مجد كه بودم

 كنجكاویم حس ولي چرا  نميدونم...  دانشكده آموزش  دفتر

 چرا  و ميكرد چيكار اینجا اینكه ميداد قلقلكم داشت!!!  جوور بدددد

 باشه  اومده  نكنه اینكه تصور از مهتر همه  از...  و  بود اومده
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 ميتونه فقط كه فكر جور یه  و هزار كنه و جو  و پرش من راجع

 یه دنبال شدید خاطر همين به...  باشه دختر  یه ذهن ی زایيده

 بيارم در بشر بني این  كار از سر ميشه چجوری ببينم تا ميگشتم راهي

 هم از یكي صدای با بودم درگير ودمخ  با كه همونطور.. 

 ... اومدم  خودم به ریحانه اسم به كالسيام

 !كيانا سالم -

 ... سالم -

 !!دادی؟؟ خوب -

 !نبود بد!! ای -

 ؟!(درس استاد) سبحاني پيش  رفتي -

 !رفتي؟ توچي..  بودم پيشش ساعتي یك یه..  آره -

 دروس !؟؟ آموزش رفتي!!! راستي؟؟! برم داده وقت االن نه -

 برو  همين  ی واسه نميشه ارائه نرسه نصاب حد به كه اختياری

..   نه یا رسيده  نصاب حد به درست نام ثبت پيش تو ببين آموزش

 !!كني عوضش باید نه اگه
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 ميخواست دلم هوا پریدم متر شش خوشحالي از ریحانه حرف این با

 برای.. دستم بود داده ای بهانه خوب كه كنم  ماچ رو صورتش

 كردم تشكر ازش معمول حد از  بيش همين ی واسه كشيدن سرك

 نفس  یه اینكه  ا  بعد در م آموزشد دفتر سمت افتادم  راه و

 وارد  و زدم در ریلكس خيلي باشم مسلط خودم به  تا كشيدم عميقي

 نشسته  روش مجد كه صندلي به افتاد نگاهم بالفاصله...  شدم

 كه منتظربود گویا دنش من اومدن ی متوجه و بود پایين سرش.. بود

 اینكه ی واسه  مخصوصا منم..  آموزش رئيس اتاق توی بره

 صدای با و ها واحد انتخاب مسئول پيش رفتم كنم  جلب رو تجهش

 : گفتم رسایي

 دروس جز كه  مواد و مصالح  مدیریت ببينم ميخواستم ببخشيد -

 به نگاهي اینكه ا بعد خانومه..  رسيده نصاب حد به اختياریه

 : گفت و من به كرد رو  انداخت چارتش

  دیدی دوستاتو اگه..   رسيده  نصاب حد به كه  درسيه تنها آره -

 ..كنن عوض بيان بو بودن برداشته  این از غير چيزی

 ... كردم تشكر و زدم لبخندی
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  و شدم چشم تو چشم مجد با  در سمت برم برگشتم كه همزمان

 یهو  چرا  يدونمنم ولي باشم عادی و نخندم كه كردم سعيمو نهایت

 هيچ بدون  مجد تصور خالف بر ولي!!! لبم رو نشست لبخند یه

 ... دیگه سمت یه كرد و گرفت من از روشو العملي عكس

 در سر حرصمو تمام ناخودآگاه كه اونقدر..   خورد بر بهم خيلييي

 چي هر خودم ب... بستمش گرومپي و كردم خالي آموزش  دفتر

 لبخند اون كه خودم به بعدشم و مجد اول نثار بودم بلد فحش

 رفتنم  شركت خيال بي كه بودم  عصباني اونقدر!!!!! زدم رو احمقانه

 ... خونه برم  راست یه بست در  گرفتن با گرفتم تصميم  و شدم

  بيخوابي  از سرم و بود گذشته یك  از ساعت خونه رسيدم وقتي

 و تلفن زنگ كردن قطع از بعد همين ی واسه ميتركيد درد از داشت

  شدم بيهوش مجد زشت حركت فكر با و لحاف زیر خزیدم موبایلم

 با  كه بود هواتاریك  فقط بود چند ساعت طرفای نميدونم... 

  حاليكه در خوابالو و...  پریدم خواب از آپارتمان  در زنگ صدای

 اخمي...   بود در پشت  مجد..  كردم باز و در سمت  رفتم ميزدم گيج

 : گفت كه كردم
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 !ای؟؟ شكلي این چرا !! خوبي؟؟؟  كيانا -

 : گفتم خواب از دورگه صدای با

 !!!بودم خواب ميكنم  فكر -

 : گفت و كرد ای خنده

  پا خخواب از كه موقعي شسته رو دست و دختر ميگن راست -

 !!!!!دیدا  باید ميشه

 : گفتم اخم با و اكشيدم خميازه

 !؟؟ !!!!!!!!امرتون ..  خوب -

 شرمنده دانشگاهتون توی مروزا  بابت بگم ميخواستم بابا هيچي -

 !!!.. ميشد بد خودت ی واسه یعني..  بدم آشنایي نميخواستم

 : گفتم و ماليدم چشمامو

 !!!نيست ای مسئله باشه -

 : گفت و كرد رو چون بره  نميخواست  انگار

 !!بود؟؟ امتحات آخرین امروز -

 : گفت كه  دادم تكون سری

 .. شركت نيومدی  امروز چرا  پس -
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 : گفت مهربون نگاه یه با و جيبشو تو كرد دست  كه دادمن جوابي

 !!!سوسكه؟؟ خاله بود دلخور من از -

  به سرمو و جلو دادم غصه ی نشونه به لبامو بود شده چم نميدونم

 با  آروم  و بخنده بلند شد  باعث كه دادم تكون آره ی نشونه

 ... بریزه بهم بيشتر خوابمو از ژوليده موهای دستش

 موقع همون چون بود نتقابل حس انگاری...  خيلي ودب تنگش دلم

 : گفت

  یه توی رو اسپشيال  شام یه به  همسایه یه دعوت امشب كيانا -

 !!!!ميكني؟؟؟ قبول یك درجه ستوران

 : گقتم و خندیدم

 !!شكلي؟؟؟ این -

 : گفت و كرد اخمي

  دوش یه خونه ميرم اومدم شرت از منم..   وار  ليدی!! دیگه نه -

 به سرمو!!! ؟؟؟ خوبه..  بریم دنبالت ميام. 8 ساعت.. . بگيرم

 : گفتم و زدم لبخندی..   بود 6 نزدیك ساعت  برگردوندم عقب

 .. فقط همم..  قبول باشه -
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 !!چي؟؟ فقط -

 !!! باشه من مهمون -

 : گفت و كرد ای مردونه اخم

 !!!!!هييييييييييييييييييسسسسس  -

 : گفت و خندید اونم..   خندیدم

 !!!مادمازل. 8 تا پس -

...   گرفت خندم قيافم دیدن با و كردم ذوقي یه  بستم رو در وقتي

 سمت  رفتم نفس به اعتماد...  ماشاا  گفتم با بودم  زشت چقدر

 ... حموم

  آهنگ یه اینكه از بعد و بيرون اومدم  حموم از بعد ساعت نيم تقریبا

 بستم  حوله یه اول.. شدم مشغول گذاشتم خودم ی واسه شاد

  ها مدت از بعد و برداشتم خوشرنگ قرمز الك یه   م بعد و سرم به

 جلو خودم واسه  كردم شروع  شه  خوش تا و زدم دبش الك یه

 یه شد گرفته كه موهام آب!!!!  خوندم  آهنگ با و دادن قر آیينه

 یه  از بهد و  دورم ریختم لخت  موهامو و كشيدم توپم سشوار
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 لباس كردم شروع  دقت با و كردم باز رو كمدم  در محو آرایش

 مجد بارونيامو و ها پالتو ی  همه تقریبا اونروز تا كردن انتخاب

  هرچند..  قرمز ی  راهها با طوسي  بافت ژاكت یك جز..  بود دیده

 بانمك خوب ولي ميومد رونم  وسطای تا تقریبا  و بود كوتاه یكم

 چكمه یه و طوسي جين شلوار یه  با پوشيدم زیرش قرمز پليور یه بود

 طوسي قرمز  روسری یه با و مشكي كوچولوی كيف یه و ی

 ساعت پایين اومدم  كه ها پله از..  كردم تكميل تيپمو هم در مشكيه

 زنگ كردم خاموش رو ضبط اینكه محض به و بود دقيقه 8.2

  باز  رو در و كردم  برانداز خودمو بار آخرین برای و  شده زده در

 آستين  سفيد بلوز  یه شد حبس  لحظه یه نفسم مجد دیدن با كردم

  یه و بود پوشيده قرمز خطوط  با ای سرمه اسكاچ  ی ژیله یه با بلند

 سرمه  اسپرت  كت یه و بود تنش ام ای سرمه ی مردونه شلوار

 اونم نمونه ناگفته ابته..  نگو كه ادكلنشم بوی!!! دستش سيرم ای

 رو  و اومدیم خدون به مدت  یه از بعد..  ميكرد نگام خيره خيره

 : گفت و بهم كرد

 !!!؟؟؟ خوشگله خانوم بریم -
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  در اینكه  از بعد پاركينگ توی..   دادم تكون سمو و زدم لبخندی

 : گفت خنده با و كرد خم سری و كرد باز  برام رو ماشين

 !!!بفرمایيد مشفق خانوم -

  لبخندی افتادیم  راه وقتي و شدم سوار  بود گرفته خندم حركاتش ار

 : گفت شوخي لحن با و زد هم

  براش رو در من  ميشه نصبش افتخار این كه دختری اولين ميدوني -

 !!!كنم؟؟ باز

 : گفتم و  باال دادم ابرومو

 برای در كردن باز افتخار كه هستيد پسری اولين ميدونيد شمام -

 !!داشته؟؟؟ رو اینجانب

 : گفت  عجيبي لحن یه با و خندید

  رو حرفت كر ..  خودتي!!!  مياد؟؟ خوشم چيت از ميدوني كيانا -

 : گفت و خندید بعدم.. نمياری كمم.. و ميزني

 !!!!جوجو ای پيله  ای شيله بي -

  بودیم ساكت دو هر رسيدن موقع تا..  نگفتم چيزی و زدم لبخندی

 فكرم ولي..  بودم راضي بودن كنارش در به فقط منم چند هر
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 مرد اولين مجد واقعا.  زدم بهش كه بود حرفي مشغول جوری بد

 ميشد كاش كردم فكر خودم با..  چي محمد پس..   نه مسلما ..بود؟

  محمدی كاش زندگيم از قسمت اون جون به ميفتادم كن پاك با

 دوستش اونقدر اونوقت...   بود مرد آخرین و اولين  مجد و نبود

 كه كردم توجيه اینجوری  بعدم..  كنم تقدیمش..  روحمم  كه داشتم

 عذاب  باید چرا  پس...  بوده نفر ده با من از قبل مجدم خوب

...   ميفتاد ها زن  ما جون به كه بود آتيشي چه این..  ميداشتم وجدان

 !!!!!یكي یار  یكي خدا  بودن كرده فرو گوشمون تو عمر یه چرا 

 آروم سرمو كنم  دور خودم از رو مزخرف افكار  این اینكه برای

 داد  جوابمو لبخند با اونم انداختم نگاهي مجد  به و دادم تكوني

 ... نظر مورد محل به رسيدیم تقریبا..

  انواع كه شدیم  قشنگ  خيلي سنتيه سبك با  رستوران  یه وارد باهم

 مجد ..  بود قشنگي جای داشت  رو ها كباب و شمالي  غذاها

 : گفت گوشم زیر بالفاصله

 .. جاهاست ی بقيه از تر  دنج! ؟؟؟ بشينيم گوشه اون بریم -
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 عقب صندليمو  اینكه از بعد دادم تكون موافقت ی نشانه به سرمو

 سمت  كشيد صندليشو روبروم جای به خودشم  نشستم و كشيد

  از كه من و اومد گارسون بعد لحظه چند...نشست كنارم تقریبا و من

 بودم   نخورده رو چيزیش ترش مرغ جز  شمالي غذاهاش

 خالف بر ولي  بدم سفارش رو همون  گرفتم تصميم همين ی واسه

 : گفت من به رو  و دبو وارد انگار مجد من

 !!ميخوری؟؟  چي كيانا -

  و آبغوره و لپه و مرغ ران مغز با شمالي غذای یك!!!)ترش مرغ -

 ( پلویي سبزی

 شمالي آور اشتها  غذای یك كباب  كال!!) ها خوبه كبابم كال -

 گردو مغز و سير سبزى، ترش،  انار آب بادنجان، از كه است

 (شود مي درست

 !!ندارم  دوست نه -

 : گفت و باال برد  و ابروش یهو

 !!خوردیش؟؟؟ حاال تا شروین جون -
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  رو بزنه انگشت  با دونه یه شد باعث كه گفتم  تچ یه و خندیدم

 : بگه و دماغم

  بياد بدت بياره بگم  چيزی یه ميترسم بخور  رو ترش مرغ همون -

 الخصوص  علي  لطيف جنس  از كال كه جایي ازون خودمم من

  شمالي غذای!!!)ميخورم خاتون  ناز یه.. مياد خوشم هاش ميزه ریزه

 (  سبزی و  بادمجون و ران مغز  با طعم خوش

  بعدشم...  زد  لبخند و كرد من به  داری معنا نگاه جمله  این گفتن با

 كرد  رو و  داد سفارشارو گارسون به اشاره با و شد جدی یهو

 : گفت و من به

 !؟؟؟ تعطيلي روز چند جدیدت ترم شروع تا كيانا -

 !روز بيست ریباتق -

 ..ميتوني پس!! خوبه خوب -

 !!!چي؟؟  ميتونم -

  و بشه برگزار اصفهان توی ای هفته یك ی جلسه یه قراره راستش -

 رو  كارشون روند هستند پروژه  توی كه هایي شركت تمام



 

590 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  اونجام از..  هماهنگي ایجاد نوع یه درواقع..  بدن توضيح هم برای

 ها نقشه ی همه روی كه  مهستي كسي تنها تو من از بعد كه

!!!!  اصفهان ميریم جمعه تو و من تعطيلي توام و داره كامل اشراف

 !!سركار بيای نميخوای روزه نصفه و شنبست پنج كه فردام

 !!!داریم كار بكوب هفته یه كه كن استراحت

 : گفتم و كردم نگاش تعجب با

 !!!شيراز برم ميخواستم من ولي -

 : گفت و زد لبخندی

  سمت ميریم شد  تموم زود كارمون اونجا اگه نيست  ای لهمسئ -

 چون ..  ميگردیم بر كن و تازه خانوادت با دیداری یه تو و شيراز

  زیادی كار توی من..  دادم مرخصي بهت حد از بيش دیگه واقعا

 ... ميخوای مرخصي كه تو چرا  نميدونم ولي جدیم

 : گفت  و كرد خم یكم سرشرو و كرد بهم نگاهي یه بعدم

  نميخوام!!!! ميشه تنگ شيطونم ی همسایه این برای دلم من بعدم -

 ؟ !!!روشنه!! كنم  دورش خودم از

 : گفتم و كردم اخمي -
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 !!چي؟؟؟ یعني وا  -

 : گفت و خندید بعدم..  همين____________ یعني -

 !!! مياد بدت توام كه نيست -

 ردیم اینكه از دختری كدوم واقعا ولي...  كردم نگاش چپ چپ

 ابراز  یا بموني پيشم جایي نری دارم  دوست بگه عاشقشه كه رو

 !!!!!رفت غنج ذوق  از دلم و نبود این جز!!  مياد؟؟ بدش  كنه دلتنگي

  ميذاشت گوشت  برام  داشت یا مدت تمام مجد..  آوردن كه رو  شام

 خالصه و " بياره  بگم بازم ميخوای " "بخور":  ميگفت هي یا

 ی مونده باقي راحت خيلي شد تموم كه مآخرش..  بود كرده كالفم

 : گفت و  خندید وبعدم خورد رو  بود ليوان توی كه  نوشابمو

  ای  نوشابه  عجب!!  به به! .... ؟؟؟!!!!نداری كه  ایدز!!! چيه؟؟؟ -

 !!!بود

 !!!ندارم؟؟ ایدز  ميدوني كجا از -

 : گفت و خندید بلند

  تزریق بهت بد خون  نكردی تصادفم...  نيستي معتاد كه اونجا از -

 !!!نيست  حرفا این مااال...  اونم  كه راه یه ميمونه... كنن
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 : وگفتم دادم قورتش ولي  گرفت خندم

 !!!!بكش خجالت!!!!!  پرررو -

 : گفت و شد خمار  چشماش

 !!!!دیگه نيازه یه!!! چي؟؟؟ از -

 : گفتم و كردم اخمي  یه...  اومد  بدم حرفش ازین

 .. یا ؟؟ نيازه یه فقط!!!!  كه واقعا -

  گذاشت رو دستش و خندید یهو كه بدم ادامه حرفمو نشد روم -

 نشست صاف همين ی واسه كشيدم سریع دستمو من و دستم رو

 : گفت و شد خيره شمام تو و

 ميشه بپرستي طرفتو وقتي ولي!!!! آره نشي یكي عاشق كه زماني تا -

 .. ميشه زیبایي چيز اونموقع و!!! احساسات  ابراز جور یه.. 

 !!!دونفر اون ی واسه فقط ولي

 : گفت و خندید مهربون بعدم

 ... واست بشكافم قضيرو ميشم مجبور وگرنه دیگه بریم پاشو -

 مشت با  دونه یه بگيرم رو خندم جلوی نتونستم اینبار..  گرفت خندم

 و  كرد نگام مرموذی لبخند یه  با كه بازوش به  زدم ناخودآگاه
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 و گرفت دست توی بود دستاش سوم یك تقریبا كه دستامو آروم

 .. بيرون اومدیم رستوران از  و نكردم مقاومتي بار این

 گوشم زیر و دستم داد رو سوئيچ  رسيدیم ماشين به كه موقعي

 : گفت

 !!!هستي؟؟؟ دور دور یه ی پایه -

 كردم شروع و باال پریدم و دادم  تكون ذوق با سرمو و خندیدم

 و  بود شلوغ..  آباد سعادت سمت يمرفت تا كرد راهنمایيم...  روندن

  گویا كه فروشي  ميوه آب یه  دم...  دیدني پسرام دختر ی  قيافه

 انار  آب هوس جور بد كه منم..  كنار بزنم كه كرد  اشاره  بود پاتوق

 كردم پارك ذوق با بودم كرده

 ده های پاشنه با بلد قد دختر یه یهو كه بودیم سفارشمون منتظر ...

 و  سمتمون  اومد  غليظ آرایش و مشكي كوتاه ویپالت یه و سانتي

 : گفت و مجد ی شونه روی زد

 !!!!عززززیززم...  شرویييين -

 : گفت و زد زوركي لبخند مجد

 !!!!!!ملودی  -
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 !!!عشششقم؟؟؟ خوبي -

 !!!ممنون -

  به رو لبخند با   دوباره بعد و كرد من به خشني و  گذرا  نگاه دختره

 : گفت مجد

  بي تو كجایي...  ميكردم یادت پيش وقت چند چقققدر نميدوني -

 !!!معرفت؟؟؟

  لحظه یه توی كرد استفاده فرصت از و زد تمسخری لبخند مجد

 : گفت و خودش  به چسبوند رو من و كرد حلقه شونم دور دستاشو

  مراسمامون درگير... همسرمه عزیز كيانای خانوم این جان  ملودی -

 .. بودم

 : گفت دختر به  رو و ردك بهم عاشقانه نگاه  یه بعدم

 مجردیم دوران كامل كه هست  خانوم و عزیز اونقدر كيانا بعدم -

 !!!دور بریزم رو

 خودش ولي شد متوجه كامال دخترم و بود پهلو دو  زیادی حرفش

 : گفت  اكراه با و من به كرد  رو و ننداخت تا و تك از رو

 !!!!!!!!!!!ميگم  تبریك -
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 : گفت و كرد نگاهي مجد به بعدم

 !!!منتظرن ها بچه.. ..  برم دیگه من -

 رفت گفتم:   و تا دادیم تكون سری هردو

 !!!بود ای عجوبه چه دیگه این.. وامت

 : گفت و بهم كرد رو بود گرفته یكم ولي چرا  نميدونم كه مجد

 !!!نميشه پيدا  لنگش كه عجوبه یه -

 چيزی یه باید هميشه گفتم خودم  پيش بود گرفته غمم  چرا  نميدونم

 1!!!  حالم تو  بزنه كه باشه

 : دادم ادامه لب زیر حرص با ناخوآگاه

 !!!دیگه نيازن رفع برای كه  ها عجوبه ازون -

 : گفت و  خندیدن كرد شروع غش غش یهو

 !!!واردیااااااااااا  توام كيانا -

  كردن صدا  با شد همزمان كه كردم نثارش  پرررو یه لب زیر

  شده كور  اشتهام بگيره رو نهامو آبميوه تا رفت  مجد و شمارمون

 بود 
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 نصفه  نبود خور پر مردای ازون كه  ازونجا مجدم نداشتم ميلي چندان

 اصرار  چقدر هر اینبار ماشين  سمت رفتيم و خورد  ميوشو آب

  ولي  دلخورم  ازش بود فهميده جورایي  یه..  نشستم بشينم من كرد

 ه خون به رسيدن  تا و بياره بروش نميخواست كه  بود غد  اونقدر

  داشت تازه  تازه انگار ...   بود شده چم نميدونم..  گذشت سكوت تو

 اینكه  محض به همين ی واسه بودم حرصي...  ميفتاد دوزاریم

  و شدم پياده سریع كرد پارك پاركينگ توی رو ماشين و رسيدیم

 و ميزد صدام هي كه بهش و  ها پله سمت رفتم خداحافظي بي

  توی نكردم توجهي! ؟؟ شد ميری؟؟؟چت  كجا! وایسا ميگفت

 : گفت خنده با و گرفت شونمو كه بودم  ها پله پاگرد

 !!یهو؟؟؟ شد چت تو دختر وایسا -

 : گفتم  و كردم بهش نگاهي اخم با

 !!!بخوابم برم ميخوام!!!  خستم  هيچي -

 !!ميشنوم بگو هست حرفي اگه!! نيست؟؟ هيچيت یعني آهان -

  و  بذار مایه خودش از نبود حاضر لحظم اون حتي بود گرفته لجم

 دختر  اون دیدن با كه بگم..   بگم من ميخواست..   بده توضيح
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 دوست به بود مستقيم غير اعتراف نوع یه اینم  و..  شدم ناراحت

 رومو حرص با...   كه نبود مهم برام اگه وگرنه دیگه داشتنش

 : گفتم و برگردوندم

 .. نيست شنيدن  برای چيزی نه -

  در داشتم كه هيمنطور و اومد دنبالم كه آپارتمان سمت رفتم بعدم

 باز  كه رو  در..  ميكرد نگاه داشت  بود شده خم ميكردم باز رو

  رو  در اومدم و گفتم تند بخير شب یه و تو رفتم سریع..  كردم

 : گفت و كرد حائل  دستشو كه ببيندم

 !!شدی؟؟ ناراحت دختره اون حضور از -

 : گفتم و باال انداختم  هامو شونه

 !!چه من به!!  نه -

 : گفت جدی  خيلي

 !!!داشتم؟ شيطونيهایي یه باهاش قبال  من نيست مهم واست یعني -

 : گفتم و بيرون دادم نفسمو

 ؟ !!!دخترم یا شما بابای مثال یا دیگرانم كارای مفتش  من مگه نه -
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 اینكه ی واسه منم كرد سكوت و بيرون داد نفسشو اون  بار این

 : گفتم و مكرد رو بگيرم رو پيش دست

 آشناهامون از ببينم خيابون تو رو پسر یه من كه اینه عينه..  وا  -

 ناراحت  منم خوب...  شين  ناراحت شما بخندم و بگم باهاش

 !!دیگم نشدم

 : گفت  و شد باز ضرب  با در و داد هول رو  در عصبي یهو

 !!! خریت  به زدی خودتو یا..   بدونم بعيد كه... واقعا خری یا -

 : گفتم و كردم اخمي

 جون ملودی با نتونستين...  بودم من ناراحتين نكنه ا ..!!!  چتونه -

 !!كنيد؟؟ خاطرات مرور

 : گفت حرص  با و شد عصباني

  سر اونجوری كنم خاطره تجدید ميخواستم اگه من!!! بيشعور آخه -

 واقعا!!! زنمي؟؟؟ تو ميگفتم  و طاق به ميزدم زنيكرو اون

 !!!!خری 

 : گفتم و مكرد نگاش عصبي منم
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 زیبایي شب از ممنون!!  كردین خواستين توهين چقدر هر..  بسه -

 تنم  از رو امتحانا خستگيه خوب!!  همسایه داشتيم هم با كه

 !!!درآوردید

 خنده یه ناخودآگاه در گرومپ صدای با و بستم رو در محكم بعدم

 !!!!لبم رو نشست موذیانه ی

 بود تونسته مهمتر همه از  و...  ميداد خوبي بوی حرفاش بودم راضي

 البته كنه روشن رو من به عالقش به راجع  ذهنيتم از نقطه یه

  خودم پيش دستم كه من...  داشت وجود زیادی ابهامي   نقاط  هنوز

 كه  بود اون دست مهم ولي..  دارم دوستش ميدونستم و  بود رو

 اعترافي  پيشش عالقم به باشم مجبور من اینكه بدون شه رو من پيش

 !!مبكن

 مجد و بليط دنبال برم فردا  كه گرفتم  تصميم خودم با اول اونشب

 افتاده جوری بد مجد با سفر هيجان  ولي شيراز  برم و بپيچونم رو

 گذاشتم قرار خودم با فقط شدم خيال  بي همين ی واسه  جونم به بود

 ... بدم حرصش حسابي و دربيارم بامبول نرفتنم رفتن سر

 ... رفتم خواب اونشب ذهنم  توی قشهن هزاران با همين ی واسه
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  فيلم داشتم و بودم كشيده دراز  بود 12 ساعت طرفای ش فردا 

 رو  پریز..  شركت ی شماره دیدن با و زد زنگ  تلفن كه ميدیدم

 خورد زنگ موبایلم بعد ربع  یه تقریبا خندیدم  موذیانه و كشيدم

 ابجو و خورد زنگ دیگم بار سه  دو.. ندام رو جوابش..  بود مجد

 "!!!بزن زنگ  م به  دام كارت  خانوم كيانا " زد مضمون این  به ام

sms یه حتي.. دسترسم  در هميشه نكنه فكر ميخواستم.. ندادم 

  خيال بي بعد ولي!!!  باشه داشته  واجب كار نكنه گفتم  خودم پيش

 اشاره  بهش داد پيغامي توی بود واجب خيلي  اگه گفتم و شدم

 دیدن رو فيلمم بقيه و نشستم راحت خيال با همين ی واسه ميكرد

 چجوری  نميدونم و شد گرم چشمم كه بود 3 ساعت طرفای

  بدو  و پریدم خواب از..   درآپارتمان زنگ صدای  با كه برد خوابم

 رو   در بعدم كردم  مرتب موهامو و انداختم آینه  توی نگاه یه اول

 ... كردم باز

 : گفت و كرد نگام استرس با

 !!ندادی؟؟ جواب چرا  پس!! ای؟؟؟؟ خونه تو -

 بود  سایلنت موبایلمم بودم كشده رو پریز!!!!بودم خواب -
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 !!!دختر شدم نگرانت -

 !!؟؟ داشتي چيكار  حاال -

 : گفت و باال انداخت  هاشو شونه

 اصفهان بفرستيم 3 تا  بود قرار كه ها  نقشه از یكي نبود خاصي چيز -

 كه دنبالت بياد ميفرستم راننده بگم زدم زنگ ..  بود نصفه

 !!داشت  اشراف نقشه به فرهمند آوردم شانس كني كاملش

  و  كردم رو... بود شده زیاد كارش  فاطمه من خاطر  به شدم ناراحت

 : گفتم

 جور فاطمه وگرنه!!  دیگه ميدین  مرخصي شماست تقصير همش -

 !!نميكشيد رو من

 : گفت و خندید

 !!بهتون نميدم مرخصي دیگه..  خانوم ببخشيد -

 : گفت و  بهم كرد رو خندم دیدن با گرفت خندم لحنش از

 شب توی من!!  اصفهان سمت ميفتيم را  شب 9 طرفای فردا  راستي -

 !!دیگه باش حاضر!  ترم راحت

 : گفتم و  دادم تكون سرمو
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 !!بيام؟؟؟ باید من  واقعني حاال -

 !!!بيای باید آره -

 : گفتم و باال انداختم  شونمو

 !!باشه -

 : گفت و كرد ای خنده

 !!!دختر  انرژی  با باشي اینجوری نيست قرار!!!!! شدیا تنبل كيانا -

 : گفتم و دادن  تكون سرمو

 !!!خستم... ندارم دماغ و دل!!!  باشم انرژِی با ميخوام خدا  به -

 : گفت و كرد شيطون های نگاه ازون و خندید

 !!بيارم؟؟؟ كيفت سر ميخوای -

 : گفت و  داد تكون دستي و خندید كه كرم  نگاش چپي چپ

  ميام دیر شب.. دارم كار حسام با شركت  باز ميگردم بر امشب من -

 فردا  تا همين  ی واسه سرویس ببرم رو ماشين باید فردام.. 

 !..باش خودت مواظب!! نبينمت  شاید  شب

 !!! فردا  تا..  باشه -
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 حرف اینا مامان با و شكستم تخمه و دیدم فيم شب آخر تا اونشب

 و بستم رو  اسبابمو و خواب  از  پاشدم ظهر تقریبا داشمفر..  زدم

  كردم درست  شامم بعدشم و حموم رفتم..    توراه برای خرید رفتم

 نا  و زدم زنگ مجد به كه بود 7 ساعت طرفای  بریم بخوریم كه

  پيچيد گوشي توی قشنگش ی مردونه صدای اینكه از بعد خودآگاه

 : گقتم

 !!؟؟؟  اینجا ميای پختم شام شروین -

 : گفت باالخره... طوالني  سكوت یه  از بعد

 !!!دیگه  ربع یه تا!! آره -

 !!!كردم قطع گوشيرو و زدم لبخندی

  تنم جين یه با ساده سفيد بلوز یه خودمم و چيدم قشنگ رو ميز

 یه   راس درست...  سرم پشت  بستم ساده خيسمم موهای و كردم

  تو اومد يمشك  شرت تي و طوسي گرمكن یه با و شد   زده زنگ ربع

 : گفت و انداخت  بهم نگاهي.. 

 !؟؟!!چطوره جوجو -

 !!! خوبه -
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 ؟؟..!! چطوری شما -

  خانوم یه با  شام صرف به شدم دعوت كه بخصوص!!!  عالي -

 !!خوشگل

 گرفت موهامو دنب یهو كه پایين انداختم سرمو و كشيدم خجالت

 : گفت دستشو تو

 !سرده ا هو بریما بعد كني خشك خيسه موهات كيانا -

 : گفتم و خندیدم

 !!!باشه -

 !قول؟؟؟  -

 !!نميدم قول -

  توی و باال بردتم و گرفت و یهو دستمو تنبلم بود فهميده كه انگار

 : گفت راه

 !!!ندارم اطمينان تو به من!!! بيا بيا -

  و كرد رو و  توالت ميز صندلي روی نشوندتم اتاقمو توی بردتم

 : گفت

 !!سشوارت؟؟ كجاست -
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 .. دستش دادم اول كشوی از دوكر دست

  دست آروم و موهام كردن  خشك به كرد شروع و برق به زد

 هام  گونه و ميزد تند قلبم بود شده چم نميدونم...  موهام به ميكشيد

  اونم دیدم كه نداختم نگاه بهش آینه توی  از لحظه یه بود شده داغ

 : گفت و خندید  آروم داره برقي یه چشماش

...    نكن كوتاه هيچوقت!!!... داره برقي چه.. ریشماب شبيه موهات -

 !!باشه؟؟

  توی كرد سرشو و كرد خاوش رو سشوار یهو..  دادم تكون سرمو -

 یه با...  بستم یخ مجسمه عين..  موهام

 ... بيرون اتاق از رفت ببخشيد

 چرا  نميدونم... داشتم دوستش چقدر!!! بود شيرین  توجهاش چقدر

 نداشتم رو ميكرد  محبت اینجوری كه موقعي مقاومت تاب ولي

 گونه به آینه تو لبخندی!! ریا بي زیادی!!! بود ریا بي چشماش ..

 !!!پایين  ورفتم باال كردم جمع  كش با موهامو و  زدم سرخم های

  حس با.. دستاش توی بود گرفته سرشو و بود نشسته مبل روی

 : گفت رمق بي لبخند یه  با و كرد بلند رو سرش حضورم
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 !!پختي؟؟؟ چي امش -

 : گفتم و خندیدم

 !!داری؟؟ دوست..  كتلت -

 : گفت و خندید مهربون

 !!!آره -

 ی واسه گاهي فقط نميزد حرفي اونم!! خوردیم و نشستيم صدا  بي

 لقمه  الحقم...  بشقابم ی گوشه  ميذاشت و ميگرفت  لقمه منم

 !!!تنم به ميشد گوشت هاش

 : گفتم و بهش  كردم رو كه بشوره ظرفارو پاشد  شد تموم  كه غذا 

 !!ميشورم خودم من  بشين برو مهموني تو شروین -

  شستنم ظرف آخر تا و نشست جا  همون و باال داد  ابروشو تعجب با

 : گفتم و كردم رو  شد تموم كه ظرفا!! من به زد زل

 !!كنم؟؟ دم چایي -

  و گاز شير شو حاضر توام شم حاضر برم من!!!!  دیگه بریم باید نه -

 !!ببند رماینا

 !! بلدم بابا باشه -
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 : گفت و بهم كرد رو در دم

 !!شام بابت مرسي -

 : گفتم و كردم اخمي

 !! كه نبود چيزی وا  -

 !!!كرد ناز گونمو دست پشت با آروم و  زد عجيبي لبخند

  حضورش به نياز روحي نياز!! بود   نياز وجودم تمام..  بستم رو در

 داشتم بر ساكمو ذوق با !داشت؟؟؟ دوسم یعني!! محبتاش  حرفاش

 چندتا و چای فالسك خوراكيو سبد و كردم  چك جارو همه

  مجد دیدم كه بيرون ميومدم در  از داشتم برداشتم هم رو ساندویچ

 دمه

  ازش و خندیدم..   ميارم اینارو من  برو تو وگفت بهم كرد رو..   دره

 ... كردم تشكر

  در زا   تصورم خالف بر كردیم حركت و شد  سوار كه موقعي

 یه  بعدم و گفت.. ا  بسم لب زیر آروم بيرون اومد كه پاركينگ

 واقعا پس..  بود عجيب برام..  داشبورد توی گذاشت دوهزارتومني

 به راجع جاده نزدیكای تا بودم نشناخته  هنوز رو مجد من
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  رو شدیم جاده وارد كه موقعي زدیم حرف اصفهان  توی كارمون

 : گفت و بهم كرد

  دخترای خوبيه بخواب قشنگ عقب برو مياد خوابت خانوم كيانا -

 !!!ميشن جا قشنگ پشت  اون اینه ميزه ریز

 : گفتم و م خندید

 !!!دیدیم هم رو كوتاه  قد این حسن یه و نمردیم -

 : گفت و خندید

 ..   زیاده محاسنش نه -

 : گفت و خندید بعدم

 !!بگم بازم -

 : گفتم و باال آوردم دستمو

 ..مرسي...  نه نه -

 و رفتم تا ميومد  خوابم جور بد كه منم عقب برم تا  كنار زد و خندید

 ...رفتم خواب  ماشين وار  گهواره های تكون با كشيدم دراز

  هق هق خواب توی داشتم یادمه فقط..  بود ساعتي چه نميدونم

 مجد و محمد اینكه خواب...   بودم دیده بدی خواب ميكردم
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  رو مجد و شد   اژدها یه دمحم لحظه یه توی و بودن  هم روبروی

 با كه!!! ميریختم اشك خواب توی  وجودم ی همه با من و خورد

  ميكردو پاك اشكامو  مجد....   پریدم خواب ازچيزی  یه احساس

 : ميگفت

!! خوشگلم آروم.. خانوم دیدی خواب..  آروم عروسكم..  هييس -

 !!!آروم

  ميكرد هام نهگو  و موها ی رو كه نوازشایي  با بودم  شده هوشيار تازه

 شدن  باز با!! كردم باز چشمامو و نياوردم طاقت شد داغ تنم

 : گفت و زد  صورت پهنای به لبخندی چشمام

  اومدم ترسيدم ميدی  جيغ داشتي!!!  دیدی بد خواب  كوچولو -

 : گفت و  بهم كرد رو كه نشستم پاشدو جام  از..  كنم آرومت

 !!ميدیدی؟؟؟ چي خواب -

 ..نبود چيزی -

 : گفت و كرد نگام  شيطون

  خبر چه خوابت تو نبود معلوم!! ميكردی صدا  منو همش آخه -

 !!!بود
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 نگاش چپ چپ و افتاد دوزاریم بعد ولي ميگه چي نفهميدم اولش

 : گفت و خندید  اونم كردم

 !!بخوابي؟؟ ميخوای..  ميرسيم دیگه دوساعت تا -

 : گفتم  دورگه صدای با

 !چنده؟ ساعت -

 !!شش نزدیكای -

  بساط  داریم اینا چای نيست؟؟؟ گشنت نمياد خوابم..  دیگه هن -

 !!آوردم  ام صبحونه

 : گفت ميبارید خستگي  قيافش  از حاليكه در و زد مهربوني لبخند

 .. پرسش  و نيكي -

 نشست  فرمون پشت دوباره مضاعف انرژی با صبحانه خوردن از بعد

 ...اصفهان رسيدیم 8 طرفا تقریبا و

  من به كرد رو مجد...  هتل سمت رفتيم  راست هی مقصد به رسيدن با

 : گفت و

 بریم یا ؟؟ داری دوست شده رزرو جا عباسي هتل برامون كيانا -

 !!دیگه؟؟ جای
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 ..خوبي  این به جا بابا نه -

 !!روند هتل سمت به بالفاصله و زد لبخندی

  و برداشت هارو  ساك و كرد پارك رو ماشين رسيدیم كه موقعي

 بودم  منتظر البي توی..  هتل  رزرو قسمت سمت افتادیم راه

 ..اومد خودم به آشنا صدای یه با یهو كه بياد تامجد

 !!!خانوم آبجي سالم -

 برای نه!!! زدن تند كرد شروع قلبم خندون محمد دیدن با و برگشتم

 ازینكه.. ترسيدم  مجد از.. چيزا  ازین  یا بودم تنگش دل اینكه

 : گفتم لكنت با و دمكر  گم رو پام و دست..  من بفهمه

 !!ميكني؟؟؟  چيكار  اینجا تو! سالم -

 نميشه باورم!!! دارم ماموریت شركتمون طرف  از كار ی واسه -

 !!!دیدمت اینجا

  پيش ی دفهعه از چشماش انداختم بهش نگاهي!!!! خندید بعدم

 : گفتم.. بود آرومتر  خيلي

 !!ببينمت نميكردم فكر !!!! اومدم ماموریت برای منم -
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  بودبا معلوم وضوح به كه اخمي با   دور از مجد دار  و گير همين یتو

 گرفت شدت من قلب ضربان و سمتمون اومد محكم هایي گام

 : گفتم و  مجد به كردم رو  بزنه حرفي محمد اینكه از قبل ...

 !!!اقواممون از ناطق آقای -

 : گفتم  و محمد  به كردم  رو بعدم

 !!شركتمون رئيس مجد جناب -

 : گفت و كرد من به نگاهي فاصلهبال محمد

 !!!____________ميشناسمشون..  ميدونم -

 احوالپرسي هم با طرف دو.. سرد وخيلي داد دست مجد به بعدم

 !!!!كردن

 : گفت و انداخت بهم نگاهي جدی خيلي و اخم با مجد

 !!!منتظرم آسانسور دم.. گرفتم كليدارو كيانا -

 : فتگ و من به كرد رو محمد رفت كه مجد

 !!ميكني؟؟؟ كار آتيه توی تو -

 !!!چطور آره -
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  كاراشون كه درسته جایيه چه اونجا  ميدوني... خانوم كيانا بابا -

 یه  با اونم...   داره مشكل اخالقي لحاظ  از ميگن همه ولي عاليه

 آشغال ..  پایين بيارم فكشو بود نزدیك مرتيكرو!!!!! رئيسي همچين

 !!ميكشهن خجالت..  كيانا ميگه تو به

 : گفتم و بهش كردم  رو و شدم عصبي

...   آدماست به راجع قضاوت طرز چه این باشيد؟؟ كي شما دقيقا -

 ميدوني.. ميگي اینجوری كه دیدی مارو شركت اومدی تو مگه

 !!زدی؟؟ تهمت نفر چند به نشناخته و ندیده

  حرف  جورایي یه و كنه مجابم ميخواست حاليكه در محمد

 : گفت مالي ماست رو نسنجيدش

  با آقا  همين ی  رابطه گنده پيش دوماه كه نميدوني تو آخه بابا -

 مجد به نگاهي غيط با بعدم...   اومد در پایا ایران رئيسه دختر

 : داد ادامه  و انداخت

 حيف...  نخور اینارو امثال گول..  ها باشه حواست خانوم كيانا -

 !!بشه آلوده روحت توئه

 : گفتم  بدی لحن با قریبات  و شدم عصبي  حرفاش از
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  آدم تو زد آسيب من روح به كه اوني ولي درست!!! بد آدم اون -

 !!اون نه!!! بودی خوبه

  وقتا گاهي زنم كه من..  نكن قضاوت بد آدما به راجع  اینقدرم

  رو مطلب داری جوری یه تو ولي!!!! ميبينم جنسام  هم از  رو اشكال

 ادا

  بابا این  و بود قدیسه پایا ایران رئيس دختره انگار كه ميكني

 !!!شيطون

 جور  چه ميدونستم و ميشناختم خووب رو رامش الاقل خدایي

 و  اغقال تهمت مجد به كسي نداشتم دوست همين ی واسه..  آدميه

 كرد رو نبود بدی آدم ذاتا اصوال  كه محمدم!!بزنه رو مزخرفات این

 : گفت لبخند با و من به

 نيست خودم دست 1! كنم توهين يكس به نخواستم آبجي خدا  به -

 !!! شدم نگرانت

  حضورم با لحظه همون توی كردم احساس!!!! كردم بهش نگاهي

 ميكنم  خيانت الهام  به دار حرفاش به دادن گوش و محمد روبروی
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 كه ميكردم  رو كار همون منم اگه خوب ولي....  اون درست...

 : گفتم و محمد به كردم رو فكر این با...  اون عينه ميشدم

 !؟؟ چطوره الهام چطورن اینا  مامان حرفا ازین بگذریم حاال -

 : گفت و زد  غمگيني لبخند

 !!ميرسونن سالم!! خوبن -

 !!!برم دیگه من..  باشن سالمت -

  شيراز توی  سازه نوین شركت طرف از منم آره راستي..  باشه -

 مت ميبين.. ایشاا  ماست دست ام  پروژه از قسمت طرفه یه..  اومدم

 !بازم

 : گفت و زدم لبخندی

 ! بعد تا! باشه!! متي  سال به -

  در دم عميق اخمي یه با كه مجد سمت افتادم  راه حرف این با

 : گفت و من به كرد رو  شدیم وار كه موقعي بود  وایساده آسانسور

 !!؟؟ بودن  اقوام از ایشون -

 : گفتم و پایين انداخم سرمو پریده رنگم ميكردم احساس

 !!كه گفتم آره -
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 ؟؟؟!!!نسبتي چه با دقيقا -

 !!!خالم  دختر  شوهر دایيه نوه -

 : گفت بود عصبي صداش حاليكه در مجد

  یكم نميكني احساس!!!!!!! نزدیكي نسبت چه  هم واقعا آهان -

 !!هم؟؟ با بودید فاميلي نسبت این  از تر صميمي

 : گفتم و كردم كنترل خودمو

 !!!خوبيه  پسر بعدشم!! نه -

  در شدن باز با كه بگه چيزی اومد و كشيد موهاش به ستيد مجد

 درست  اتاقامون راهرو سمت رفت بدست ساك و كرد سكوت

  تو گذاشت ساكمو و كرد باز رو  من اتق در اول بود هم روبروی

 نياوردم  طاقت كه  خودش اتاق سمت رفت اضافه حرف  بدون بعدم

 : گفتم و

 !!شروین؟؟ -

 : گفت  و شد باز اخماش نيهثا چند از بعد و سمت كرد رو

 !!جانم؟؟؟  -



 

617 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 گرفت چونمو و سمتمو اومد كه  پایين انداختم سرمو حرفش این با

 : گفت و دستش تو

.. كنه مسموم بهم نسبت رو ذهنت كسي ترسيدم..  نبين اخممو -

 ... آدما %  90 كن باور ولي!!! ميكنم بازی رو من..  كيانا

  بعدشم و بكشه  صورتم به دستي آروم  شد  باعث كه زدم لبخندی -

 : گفت شيطنت با

 !!!نيست اعتباری من به!!!!! دیگه تو برو -

...   بخنده بلند شد  باعث كه كردم نگاش تعجب با حرفش این با

 باش حاضر 1 ساعت گفتن با و  تو داد هولم خودش تقریبا بعدش

 !!!رفت و بست رو  در ناهار ی واسه

 خدا  خودم با!!! شد تنگش دلم بست  رو در تا بود سری  چه نميدونم

 خودم به وگرنه كنه اعتراف عشقش به  زودتر كردم خدا 

 ..نبود اعتباری

  چيدن و ساكم  كردن باز  از بعد و  اومد  خودم به سرم دادن تكون با

 یكم 1 ساعت تا كشيم دراز رویتخت..  كمد توی لباسام
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..  ميچرخيد حرفش این روی ذهنم مدت تمام ولي..  كنم استراحت

 صداقتش و راستي رو همين  و بود روراستي آدم ميگفت تراس

 عكس بر ولي باشه داشتني دوست ميشد باعث عملش و حرفا تو

 بهش  چجوری..  ميكردم قایم ازش رو محمد كه بودم من اون

  ميگم بهش موقع به كه فكر این با خودمو معمول طبق..  ميگفتم

 ..رفتم خواب به ای آسوده خيال با و زدم گول

  به..   پریدم خواب از گوشيم زنگ صدای با  بود. 12 ساعت ایطرف

 خواب  لحظه  اون ولي ميومد آشنا نظر به كردم نگاهي شماره

 صاف   صدامو اینكه  از بعد كيه كه نداشتم ذهن حضور و بودم آلود

 : زدم رو اتصال ی دكمه كردم

 !!بله -

 خانوم كيانا سالم -

 زدم حرف باهاش كه آخری ی دفعه كه اومد  یادم..  بود محمد

 همين  ی  واسه بودم كرده پاك تماسام ليست توی از شمارمو

 : گفتم بود نيافتاده اسمش

 !داشتين؟ كاری سالم -
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  باهم ناهارو امروز ميدین افتخار ببينم ميخواستم راستش!  نه -

 !!بخوریم؟؟

  چيكارش رو مجد طرفيم  از باشم تنها  باهاش نداشتم دوست راستش

 : گفتم  همين برای بشكنم  نميخواستم دلشم..  ميكردم

 دوست اگه گذاشته ناهار  قرار 1 ساعت برای رئيسم راستش -

 !!!ما  با بيا شمام داشتي

  ولي ميشه منصرف كه بودم مطمئن گفت بد مجد از   اون كه اونجور

 ساعت  برای كه گفت و كرد موافقت كه دیدیم تعجب كمال در

 !!!منتظرمه  غذاخوری سالن توی 1

  چي  مجد!!! افتاد شور   به تازه دلم كردم  قطع رو تماس اینكه  از بعد

 و  شدم خيال بي!! ميكرد قاطي یا ميشد ناراحت نكنه...  ميگفت

 !!شم حاضر تا پاشدم باد بادا  جه هر گفتن با

  دل پایين رفتيم مجد همراهي با و  اومد اتاقم زنگ صدای  یك راس

 ما با هم مدمح كه بگم بهش چجوری  نمبدونستم و نبود دلم تو

 مشغول خورد زنگ همراهش بگم  اومدم تا  آسانسورم توی!!! مياد

 باز  با..  نيومد پيش موقعيتي عنوان هيچ به همين..  ی واسه شد
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 توی و شد برابر چند  قلبم ضربان محمد دیدن و آسانسور  در شدن

 كرد تعجب مجدم!! كردم خودم نثار بودم  بلد فحش  هرچي دلم

  تماس شما با  من بعدا  یه با هم رو  صحبتش هت و سر بالفاصله چون

 ميومد  سمتمون داشت كه محمد به اخم یه با و آورد  هم ميگيرم

 !!شد خيره

 گفت من به رو بعدش و كرد مجد به  گذارایي سالم رسيد تا محمد

: 

  یكم یهمين واسه شده شلوغ یكم گردهمایي ی  قضيه خاطر به -

 !! گرفتم جا خودمون برای و اومدم تر زود

 و من افتاد  راه جلو محمد!! كردم  تشكر ش از و زدم زوركي لبخند

 : گفت من زیر مجد راه توی پشتش مجدم

 !!كردی؟؟ دعوت مرتيكرو این تو -

 برم شما با قراره گفتم  منم ناهار بریم گفت زد زنگ موبایلم به نه -

... 

  نگام داشتن شمر عين چشماش  صورتش توی افتاد نگام لحظه یه

 نفسشو اونم خوردم حرفمو  باقي منم همين ی اسهو ميكرد
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 محمد و هم كنار مجد و من نشستيم كه ميز سر بيرون داد محكم

 : گفت و نشست ما روبروی درست

  من ميخورید چي بگين ميخواین سرویسه سلف خانوم كيانا -

 !!بيارم  براتون

 : گفت و بهش كرد رو مجد كه بزنم حرفي اومدم

 !!!!رهب بهتره خودش هركسي -

 : گفت و بهم كرد رو محمد حرف این با یعني كه یعني

 !!! زد لبخندی و گرسنگي از ميميرم دارم من چون  بریم بيا پس -

 : گفتم و كردم مجد به رو منم

 ميز دور..  شد بلند جاش از م مجد! ؟؟ ميارید تشریف شمام -

 :گفت گوشم  زیر مجد كه ميكشيدم غذا  داشتم

 اگه ولي!!!!!!!!!  احمقانت كار این با بود تذهن تو چي  نميدونم -

 تالفي بدون داشتي قصدی و كردی كارو این من اذیت برای

 !!!رو كارت نميذارم

  در ميخواست بود ميلش خالف  چيزی كه وقت هر!! بود عادتش

 رو تالفياش  از  نمونه تا دو یكي من الاقل و ميومد ر تالفي صدد
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 : گفتم و بهش كردم رو همين ی واسه !!! بودم دیده

  زنگ آشنامونه محمد بعدشم!!! چه؟؟ من به مسمومه ذهنت شما -

 !!!ميگفتم؟؟؟ بهش چي زده

  هم نهار مدت تمام..ميز سر برگشت حرف بدون و كرد عصبي نگاه

 ما خالف بر و كردیم بازی غذامون با تقریبا مجد همن و من

 هنگا من به لبخند  با گداری گه و  خورد رو غذاش قشنگ محمد

 : گفتم و كردم رو كنم آروم  یكم رو جو اینكه برای منم ميكرد

 !!!الهام  از..   بگو اینا مامان از -

 :گفت و زد لبخندی

 گوشش بيخ از خطر معروف بقول  بهترو خيلي مامان  خدا  شكر -

 خبر  یه تازه!!! اومدیم كنار  هم با..  نيست بد الهامم!! گذشت

 : داد ادامه بود پوزخند شبيه شتربي كه خنده یه با بعدم!!!دارم دیگم

 !!ميشم بابا دارم -

 گفتم  خنده و شادی  با...   كردم ذوق  خيليييييييييي ولي چرا  نميدونم

: 
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  بچه عاشق هميشه تو ...  سالمتي به.. ایشا!!!! باشه مبارك وای -

 !!!! بودی

 : گفت بشنوم من فقط كه جوری لب زیر و زد لبخندی

 !!!!كسي هر ی بچه نه ولي..  آره -

  نكردم شك حركت این با و ميز رو   كوبوند رو آّب ليوان مجد یهو

 كردم نگاش وقتي و!!!! شنيده  تصورم خالف بر رو حرف این كه

 : گفت نشسته خون به چشمای با

 !!!!شد ول دستم از ببخشيد -

 !!!كرد نگاه محمد به اخم با و

 فكر چيزا  این  به  هنوز اینكه..   شدم حالي یه محمد ازحرف راستش

 زمان ميداد  نشون داشت محبت رنگ كالمش و نگاها و ميكرد

  حرفش این  به داشتم تازه...  كنه فراموش رو من تا الزمه زیادی

 وقت  خيلي من  چون..  منه از تر سخت خيلي اون برای كه ميرسيدم

  زمان اون داشتم دوست بسا چه و  نميكردم فكر بهش دیگه كه بود

 محمد  های محبت كه هرچند...  كنم شفرامو كال رو زندگيم از
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  رفتارش مجدم طرفي از!!!كرد پاك ذهن از یا شد منكر نميشد رو

 دخترا  با پيش ماه یه تا خودش..   اعصاب رو ميرفت داشت دیگه

  سر داشتم قبول...   ميشد من نوبت تا ولي... ميگرفت قلوه و مبداد دل

 رو  سروش و بود اون  با حق حدودی تا شاید سروش

 مثل رفتارش نه تيپش  نه اون..   محمد ولي حرفا این از و ناختميش

 بود  زده من به ناخواسته كه ای ضربه تمام با بود آدما سایر

 حاال تا كه مردایي ترین نجيب و بهترین از یكي عنوان به هنوزم

 !!!ميدونستمش... دیدم

 با و من به كرد رو  و  وایساد پاشد  یهو  مجد كه بودم فكرا  همين توی

 : گفت جالب چندان نه لحن هی

 !!نميارید؟؟؟ تشریف شما -

 تالفي برای و  خورد بر بهم كه بود ناپسند حركتش و لحن  اونقدر

 : گفتم  و بهش كردم رو

 !!برید شما!!! نه -

 .. رفت اضافه كالمي بدون بيرون داد رو نفسش

 : گفت من به رو و زد لبخندی محمد
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 زد حرف جور همين باید اینا امثال با گرفتي رو حالش خوب -

 !!كنم  سواستفاده ميخوان باشي نرم یكم وگرنه

  یهو  كه شد شكلي چه نگاهم یا صورتم حرفش این با نميدونم

 : گفت تعجب با محمد

 !!؟ كه نمياد خوشتون  مرتيكه ازین كه شما خانوم كيانا -

 !!ميگفتم؟؟؟ چي!!!! ندادم جواب

 : گفت تيناراح یه با  و كرد ریز چشماشو محمد یهو

 !!كيانا؟؟ -

 : گفتم  عصبانيت با

 !!!بشم عاشق ندارم حق دیگه من  نكنه!! ؟؟ چيه -

 : گفت و زد لبخندی لي و شد غمگين نگاهش رنگ

 زندگي بهترین  بوده آرزوم هميشه!!! نزدم حرفي  همچين من!!  نه -

 .. باشي داشته رو

 !!؟؟؟؟!داره رو عشقت لياقت اون.. ميكني فكر... فقط

 : گفتم و شدم عصبي
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  لياقت من ميكردی فكر داشتي دوست منو وقتي!! چي؟؟؟ تو -

 !!نه؟؟؟ یا  دارم رو عشقت

 : گفت و داد تكون سرش و  كرد نگام صامت

 ...داری كه ميكردم حس چند هر!!! نبود مهم واسم -

 جلوش نداشتم ای واهمه هيچ بود اینجا جالبيش...  گرفت بغضم

 هيچ  كه بود بزرگ و داشت طبع  ناعتم اونقدر محمد...  كنم گریه

 دو همينه ی واسه باشم نداشته هراسي جلوش كردن گریه از وقت

 : گفتم و چكيد چشمام از اشك قطره

  دیدم رو شروین بدیای  نيست خودم  دست من!!داغونم من!! محمد -

 و  رفتارش كه دیدم  اینو!! شدم مند عالقه بهش ولي...

...   داره فرق همه با ميذاره من به یواشكي گداری گاه كه احترامي

 نمياد بدش من از ميفهمم ولي داره دوستم نگفته مستقيم درسته

 ..مغرور خيلي..  مغروره

  لبخندای ازون دونه  یه  ولي...  غمگين خيلي...  بود غمگين محمد

 : گفت و  زد رو  پدرونش
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...  ندارم  رو جونش یعني..  بشم روابطتون جزئيات وارد نميخوام -

 مغروری توام كيانا ولي!!! بگذریم... روت ناخودآگاه  هنوزم

  پا از  اونو ميتوني غرورت با  توام نگير كم دست رو خودت..

  هست عشقي  اگه بگذار!!!! نشكنش ميكنم خواهش... درآری

 خواسته

 !!!بره پيش راهش از و كنه باز  زبون اول اون هست ای

 : گفتم و كردم نگاش بغض با

 ...ميترسم!!!!بگم هشب چجوری تورو موندم -

 : گفت بعدش و كرد  فكر یكم محمد

  تو  از قبل اونقدر  حودش اون...   بگي باشه داشته لزومي نكنم فكر -

 پيششون تو و من نامزدی كه سودا  هزار  و داشته سر یه ... 

 ..چطور...  كه ما بين بعدشم هيچه

  ادامه در اون و دادم نشون سر دادن تكون  با فهميدم رو منظورش

 : فتگ

 !!!بگي نميبينم دليلي  همين ی واسه -

 : گفتم و كردم فكر یكم
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  و ميكردم قایم تو  از اینو كنيم نامزد ميخواستيم كه  موقعي من اگه -

 !!ميشدی؟؟؟ ناراحت ميفهميدی بعدا 

 : گفت و كرد فكر یكم

 برام كه داشتم دوست اونقدر ولي!!! صد در صد!!! ميگم رك -

 این مال ميشدم ناراحت كه ایم ذره یه ونا !!! بعدشم!!! نباشه مهم

  تجربه  رو نوعي هيچ از ای رابطه  هيچ ازدواج قبل خودم منم كه بود

 ...استغفرا .........!!! ماشاا  كه مجد امثال ولي!!بودم نكرده

 !!شن ناراحت اگه مسخرست كال بودن اینجوری

  راستش!!!بود  كرده ایجاد توم بدی دوگانگيه یه محمد  ی حرفا

 دليلي نفر یه فقط نفر یه كافيه...   ميترسي چيزی گفتن از كه يموقع

  بيانش نوع یا دليلش لحظه اون توی و نزني رو حرف اون كه بياره

 این از منم... ميزني هوا  رو   تو...   كنه قانعت كه باشه جوری

 فبل از تز مطمئن و هوازدم رو رو  محمد حرف و نبدم مستثني قاعده

 .. بعدشم!!نميدیدم مجد  پيش قبليم ی رابطه بيان برای دليلي

 من ميخواست...    معلوم كجا از..  بود برگشته مجد به ذهنيتم دوباره

 مونده .. چي نگاهاش ولي...  دخترا  ی بقيه مثل بده  بازی رو
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 كردم تشكر حرفاش بابت محمد از و كشيدم عميقي نفس بودم

 تاقشا  محمد كه اونجا  از اتاقامون شدیمسمت  راهي هم با بعدم

 سمت همون رفت  داشت جدا  آسانسور و...    بود هتل ی دیگه سمت

 درگير ذهني با و  شدم خودمون قسمت آسانسور سوار منم و

  از مجد لحظه یه ی تو تو برم تا انداختم كليد كه موقعي...  باال رفتم

 : گفت ای زننده لحن با كرد من به رو بيرون اومد اتاق

 !!!گذشت؟؟؟ خوش -

 : گفتم  و كردم اخمي !!!شدم عصبي

 !!بيانه؟؟ طرز چه این -

 : گفت زد پوزخندی

  ازاینكه گفتم دفعم یه نيستم احمقم !!!! نيستم  خر من كيانا ببين -

 عشق با نميفهمي كه نگو!!!! بيزارم كنه فرض احمق و من یكي

 !!!ميكنه نگات

 : گفتم و شدم كالفه

 !!ميفهمي داره زن اون -

 : گفت و كرد ای خنده
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 ... و دارن زن خيليا االن بيار تر موجه دليل هی -

 : دادم جواب حرص با

  شما....  بعدشم داره ربط خودش به!!  ميكنه نگام جور هر اصال -

 !!!ای چيكاره  وسط این

 : گفت بعد و كرد نگام شوكه لحظه یه

 !!!!چيكارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وسط این من -

  جيم سين رو من هتل رویراه توی.. در دم وایسادی!!  شما!!! آره -

 !!!خياالتتونه ی زاده كه نگاه یه ی واسه!!!! ميكني؟؟؟ 

 !!!روبست در و اتاقم توی داد هولم حركت یه توی

  و غرید تقریبا  و كرد زندوني دیوار  دستاشو دوتا بين رو من بعدم

 : گفت

  24 شناسنامه توی ممكنه تو كيانا ببين  بعدشم!!!  اتاق توی اینم!! بيا -

 نداری تجربه سالم 18 دختر یه ی اندازه ولي!!!!! باشه تسال

  0 مرد یه قد ولي باشه ساله 32 اسما ممكنه من!!! من تو عكس بر ..

 !!!ميكني  فكر اگرم!! خياالته نگو من به پس دارم تجربه ساله
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 كه هموني ميشم االن همين از  پس!! نيستم  ای كاره وسط این من

 !!نيست ای كاره

  به كه ای ثایه چند از بعد كردم نگاش خيره و يدمكش  عميقي نفس

 رو دستش  عصبانيت با و نياوردم تاب یم شد خيره هم صورت

  اومدم بود  ساخته كه حصاری از و شد  جدا  دیوار از..  زدم پس

 در  و خواب  اتاق توی رفتم  و آوردم در  رو شالم تفاوت بي و بيرون

 رو 

....   ميداد رو رفتنش  از خبر اتاف  در صدای بعد ثانيه چند!! بستم

 چرا  نميدونم..  ترس شبيه حس  یه ... داشتم بدی حس یه دلم توی

  سریع همين ی واسه  بدم دست از مجدم  كار این با  ترسيدم یهو ولي

 به  خوردم محكم كه دنباش برم اومدم  و كردم باز رو  اتاق در

 كه زمين بخورم بود نزدیك و  دادم دست از رو تعادلم و چيزی

 دیدم  رو مجد ظهلح یه توی

 : گفتم پته تته با و افتادم نفس نفس به ... 

 1!! بودید؟؟؟ رفته كه شما -

 : گفت و ایستاد مي  قلبم كه  ازونا زد لبخندی
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 پشتت..  بعدم كني نگام اونجوری مياری طاقت  ببينم ميخواستم -

 !!!روببندی؟؟؟؟ در اتاق توی بر  و بكني بهم رو

 اومد خوشم دلم ته ولي كشيدم  لتخجا بود شده رو دستم اینكه از

 فكر این خودش پيش صد  در یه اینكه از..  بود نرفته اینكه از

  كرد ميشه چه خوب ولي....  دنبالش برم و برگزدم كه بود كرده رو

 !!!ميكردم  انكار باید

  اومد دردم حدودی تا  و داد فشارم بيشتر!! بودم شده معذب جور بد

 : گفت آمرانه  لحن با بعد

 ... بذاری دمم رو پا بخوای!! !!!  اینجاست جات گفتم!!! ؟؟ اناكي -

 یهو  زد زل بهم كه یكم

 !!!رفت  و بهم زد  رو در واقعا اینبار و  اونور كرد پرتم تقریبا

!!!!!  كنم فتوحش پر روح نثار بلدم فحش چي هر ميخواست دلم

 و بازوهام داشتم حاليكه در!! بود زده  سور یه ها دیوونه به!!! مرتيكه

  این كردم فكر خودم پيش ميماليدم رو ميرفت ضعف  درد از كه

 به نه كرد اعتماد اصالنميشه مردك این به ها نميگه بيراه محمدم

 !!!ميكنه لمبو آب داره انار انگار   یهو كه این به  نه لبخندش اون
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  رو قدرتش مرد یه  اینكه از بود داده دست بهم بدی حس یه راستش

 تصميم  جا همون همين ی  واسه..  م بود متنفر بكشه رخم به

 ... !!!!!كنم  تالفي گرفتم

  هي و بودم كشيده  دراز تخت روی اتاق توی بود ساعتي سه دو

 كالفه  داشتم كم كم ميكردم اونور اینور رو تلویزیون  كاناالی

  اینكه بدون سریع و پریدم جام از گوشي زنگ صدای با كه ميشدم

 : مزد رو  اتصال ی دكمه كنم نگاه حتي

 !!!بله؟؟؟ -

 !!!خوبي!!  سالم -

 !!!بود محمد

 !!چطوری؟؟ تو! مرسي  سالم -

 !!!پل؟؟؟ سه و سي بریم  ميای بگم ميخواستم!!  ممنون -

 !!نيست؟؟؟ سرد -

 : گفت و خندید

 یه بریم باشي راضي  اگه بعدم!!  خيلي نه..  بپوشي گرم لباس -

 ..ميشه  شروع كار  فردا  از كه بخوریم بریوني



 

634 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!رفته سر جور بد حوصلمم..  ميام باشه -

 : گفت و خندید

 ...شي بند جات سر نميتوني ربع یه كه تو اونم -

 ..نشد قرار!!  ا؟؟؟ -

 ...فقط!!  باش پایين دیگه ساعت نيم تا پس!! ببخشيد!! چشم  چشم -

 !چي؟؟؟؟ فقط..  باشه -

 ... مجد به -

 !!!خيال  بي  رو اون!!  بابا نه -

 ... كشيد  تيراح نفس كردم احساس

  از داشتم دوست هم..  داشتم حسي یه گذاشتم گوشيو اینكه  از بعد

 داشتم بدی گناه حس یه ...  نميدونم...  همم..   بگيرم انتقام مجد

...  و  سارا  و  رامش كه شبایي آوری  یاد با لحظه یه توی ولي ...

 این رسيد ذهنم به كه چيزی تنها و باال انداختم شونمو بودن پيشش

 !!ودب جمله

 !!!!پشت  به زین گهي و زین به پشت گهي
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  و سر با مخصوصا بودم در دم آماده و حاضر بعد دقيقه  بيست تقریبا

 نميدونم..   بيرون اومدم اتاق در از بيشتر معمول حد از صدای

  و داره نظرم زیر چشمي توی از  مجد كه ميگفت بهم  حسي یه ولي

 ... ميكردم حس رو نگاهش سنگينيه...   جورایي یه

  یه و ساده لباس یه با معمول طبق محمد البي توی رفتم كه موقعيه

 یاد  درست رو من نگاهش ولي چرا  نميدونم...  بود منتظرم لبخند

  دادم كه سالمي با و كشيدم عميقي نفس...  انداخت  نامزدیمون روز

 !كنم دور  خودم از  رو افكار این كردم سعي

  جوری بد مجد ضورح خال ولي..  بود بدی شب اونشب نميگم

 دوست داشتم ازش كه حرصي ی  همه با ميگم رك!!  ميشد حس

 برای دلم.. ...شونش به وشونه  باشه اون محمد جای به داشتم

 برای ولي چرا  نميدونم...  هاش نگاه برای.... بود شده تنگ شيطنتاش

 درست نميدونم..  برگشتم عقب  به حضورش احساس  با لحظه یه

 شد گم تاریكي توی مجد ی سایه دمكر حس ولي نه  یا دیدم

 : پرسيد گيجي لحن  با بود شده متعجب من رفتار از كه محمد..

 !!شده؟؟ چيزی 1!  كيانا؟؟ -
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  ميگفت دروني حس یه...  آوردم هم رو  سوالش ته و سر نه یه با

 سریع  همين ی برا  زد جرقه ذهنم لحظه یه توی  بوده خودش

  شدن  برقرار...  گرفتم رو شمارش و آوردم در كيفم از رو گوشيم

 !!!همانا پل زیر گوشيش زنگ وار اكو پيچيدن و همانا تماس

 تا و برگشتم مخصوصا و نشست لبم رو مرموذی لبخند خودآگاه نا

 ... !!!!ببينه رو لبخندم ميكيشه رو من كشيك داره كه هرجا

!!   بشه پاپيم محمد كه نكشيد طول اونقدری ها این تمام خوشبختانه

 محمد جلوی كه داشتم دوست اونقدر  رو مجد طرفيم از

 ولي..   بخوام كمك بهش راجع ازش بود ممكن.. نكنم ضایعش

 تر بزرگ محمد از هم كه مجدی اونم!!!! نه!!! رو رودر كردن كنف

 زده محمد كه حرفایي تمام با  من...  بعدشم..  تر مغرور هم و بود

 شدت  به هنوز ليو. ...  بود عاقالنه زیادی حدود تا نظر به و بود

 !!!بودم دلم تابع

  ذوق بودم كرده باز كه مچي و بودم زده كه حركتي از  اونقدر

 : گفتم  بلند یم صدای و شادی با و محمد به كردم رو كه داشتم

 !!!ميریم كي پس!!ميخوام بریوني من -
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 عادت زمان  همون از ميخواستم چيزی وقت هر كال كه محمد

 : گفت  و كرد نگام ذوق  با بياره نه نداشت 

 !!چشم به ای -

  در تاكسي گرفتن با و كردیم حركت خيابون سمت بالفاصله بعدم

 بود  مشهور بریونياش  كه شهر های رستوران از یكي رفتيم بست

 ...داشت قرار باغ چار خيابون توی كردم دقت  كه اونجایي تا و

  كسب كبير مجد  مچ گرفتن با كه بزرگي موفقيت خاطر به اونشب

 ولع  با دادم  جایزه كامل بریوني  دونه یه خودم به ودمب كرده

  از كه اونقدری قدیم معمول طبق  محمد...  خوردن كردم شروع

 من خوردن ولع با شادی و خنده از ببره لذت بریوني خوردن

 زنگ موبایلش كه بود غذامون آخرای تقریبا..  ميبرد  لذت  داشت

 كردن  لنتسای از بعد و كرد اخمي شماره  دیدن با و خورد

 گوشيشو شوخي به قدیما عين لحظه یه... كنار گذاشت رو گوشي

 : گفتم خنده با و داشتم بر

 !نميدی؟؟؟ جواشو هستم من كه كيه -
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 گناه حس و شد  خشك لبم رو خنده گيرنده تماس اسم  دیدن با اما

 با ولي چرا  نميدونم!!!! بود الهام...   گرفت رو تاپامو سر

 : گفتم و بهش كردم رو عصبانيت

 !!؟؟؟ نميداری بر حامله زن رو  گوشيو چي ی واسه -

 : گفت و زد پوزخندی

 !!!!!!حامله  زن -

 : گفتم نشه بلند ميكردم سعي كه صدایي با قبل  از تر عصباني

 !!!!!!ها توئه مال بچه اینكه مثل -

 : گفت عصبانيت با و دستاش تو گرفت رو سرش یهو

 !!!!نكن خراب شبمو كيانا -

  شكمش تو بچه  یه با گذاشتي تنها زنتو!! نكنم؟؟؟ خراب وشبت -

 كردی  خلوت قدیميت عشق با چون بعدشم شهرستان اومدی

...   نكنم خراب شبتو مدعي تازه بعد!!!!!! نميدی؟؟؟؟  رو جوابش

 !!!!دادم  تو دل به دل و  اینجا نشستم كه  من سر تو خاك

  سمت ميرفتم داشتم...  بيرون  زدم مغازه در از   و پاشدم جام از

 كارش این با..  گرفت دستمو پشت از محمد یهو كه خيابون
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...   خواست معذرت یه كشيد رو دستش بالفاصله اونم و برگشتم

 : گفت و  بهم كرد رو بعدم

 !!!!نرو قاضي به طرفه یه!! ميكنم  خواهش!! كيانا -

 : گفتم و كردم اخمي

 !!!گذاشتي ابهاميم ی  نقطه تو مگه  1!! روشنه چي همه -

 یهو!!!  بود غم ورای  چيزی یه ولي!!بود چي چشماش توی نميدونم

 : گفت واری زمزمه صدای با كردو باال رو سرش

 !!!!ميكنه  عذابم اینجوری داره خدا  كه كردم چيكار نميدوني -

 : گفت و  بهم كرد رو بعدم

..  برسم  الهام به دادم قول  بهت!!!... ميشناسي  منو تو!!!! كيانا -

 !!!!بدم كه نيستم من این كن باور!!! اما.... یادگاری یه ثلم گذشترو

 !!!! ... نتونست انگار  ولي بزنه حرف ميخواست..  داد تكون سرشو

 ميشد اینو!!!!  بود تنها محمد!!! بود گرفته بغضم ولي چرا  نميدوم

 !!!خوند نگاهش  از راحت

 ... گرفتم  دستم توی رو دستش آروم

 !!محمد؟؟؟ -
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 ...بود اشك از پر جشماش...  باال آورد سرشو

 دستمو و ميكرد گریه....تركيد بغضمون هم با ولي چرا  نميدونم

 با  بود وجودش توی كه دردی  تمام ميخواست انگار... ميداد فشار

 ... بفهمونه من به فشار این

 با ميگذشتن اونجا از كه رهگذرایيم معدود ولي بود خلوت خيابون

 ... ميكردن  نگاهمون تعجب

  حرف كرد شروع هق هق با كرد  كه مفصلي ی گریه از بعد الخرهبا

 ... زدن

 گرفتم  تصميم خودم با تو های حرف و پارك توی  اونشب  از بعد

 !!!ميشد ولي بود سخت!!!! باشم داشته دوست رو الهام كنم سعي

  قبلش ولي!!! نياز كلي با ساله ای خرده  و بيست مرد یه بودم مرد من

 از  رو  من اون كه جور همون اینكه! !!!گرفتم تصميمي یه

  واسه!! كنم محروم بچه داشتن از رو اون منم!! كرد  محروم تو داشتنه

 عمل  نوعي) وازكتومي بزنم دست بهش اینكه از قبل  همين ی

 ... كردم(  است بارداری از پيشگيری برای مردان  در جراحي
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  اب و باال آورد و سرش...  كردم نگاش بهت با ... حرفش این با

 : گفت  و كرد نگام  سرخش  چشمای

 البي توی وقتي امروز!!!! ميشدم خفه داشتم....  تنهام خيلي كيانا -

 ... تركيد بغضش  دوباره................. ها مدت  از  بعد دیدم هتل

 و نشست صاف  یهو كه كردم ناز رو پشتش آروم  و نياوردم طاقت

 : گفت

 !!!ميشم  نابود!!!!  نكن!!!! كيانا نكن -

 ...خوب جورایي  یه  شاید..  ميفهميدم رو منظورش حدودی تا

 : گفت و بهم كرد رو و كرد پاك رو اشكاش

 !!باشه؟؟؟...  هتل بری ميگيرم بست در برات -

 .. دادم تكون سرمو حرفي هيچ بي

  باورم!! بودم دلش توی غم و محمد فكر تو مدت  تمام تاكسي توی

 زده بهم آتشين عشق هی خاطر به رو من زندگيه كه كسي نميشد

  زود تند تب ميگفت مادرم هميشه افتاد یادم ..  زود خيلي...  بود

 ...   بود زود زیادی الهام مال و مياد در عرقش
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 اتاقم وارد خسته تني و گير در ذهني با كه بود 10 نزدیكای تقریبا

 با ...   تخت  رو شدم ولو بيارم در رو لباسام اینكه بدون و شدم

 sms نه یا رسيدم ببينه ميخواست كه بود محمد اوليش داشتم

 تا  6...  كيفم تو  كردم دست حال بي...  گوشيم  پيام زنگ صدای

 .... دیگش  تای  ولي

 !!!بود..  مجد

 !!خوندن كردم شروع آخر به اول از

 "!!!ميای؟؟؟ كي "

 !!!!ني گل وقت -

 !!!بده جواب!!  كنيم  صحبت ها نقشه رو بشينيم باید كيانا "

 !!داره كارم زدن چوب سياه زاغ جز افتاد یادش!!!!  باریكال!!!  اه -

 .... وگرنه!!!  توان اتاق توی ها نقشه!!! مشفق خانم  ببين "

  نقشه ميگفت راست...  پریدم جام  از تقریبا رسيدم كه پيام اینجای به

 شرح  یه روشون  از مجد بود قرار و بودن من اتاق توی ها

 !!!!بنویسه عملكرد
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  نفس یه  در دم...  بيرون اتاق از رفتم بدو و برداشتم هارو قشهن سریع

 باال  قلبم ضربان مرتبه یه ولي چرا  نميدونم...  كشيدم عميق

 !!بود رفته

 حاليكه در مجد بعد ثانيه سي تفریبا...  در به  زدم ای تقه آروم

 در  بود تنش مشكي شرت تي و گرمكن و بود هم در یكم موهاش

 : گفت خما با  و كرد باز رو

 !!!!اینارو مياوردی فردا  ميذاشتي -

  گرفتم رو ها نقشه بعدم و موند جواب بي كه كردم سالم استرس با

 !!سمتش

 : گفت و انداخت بهم نگاهي عصبي

 این خانوم نه!!! بدم؟؟؟ انجام باید من رو  كار این ميكني فكر واقعا -

 !!!شماست كار

 !كار؟؟؟ كدوم -

 : گفت زد پوزخندی كالفه

 !!!عملكرد شرح نوشتن -

 : گفتم داد با تقریبا ميومد  در داشت  شاخام
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 !!!چييييييييي؟؟؟؟  -

 : گفت...  كنه كنترل ميكرد سعي كه لحني با و شد عصبي

 !ميزني؟؟؟ داد چرا  -

 : گفت و رفت كنا در  جلوی از بعدم

 !!! تو بيا -

 : گفتم بست رو در تا و  شدم وارد حرفي هيچ بي

 عملكرد  شرح اصال ميتونم من كردی فكر تو  واقعا شروین -

 !!بنویسيم؟؟؟

 : گفت و اخم به كرد تبدیلش  بعدم و باال داد  ابروشو  یه یهو

 این ميكنه صدا  فاميل با رو رئيسش آدم ميدونم من كه اونجا تا -

 !!!!!وظایفتونه جز كار این بعدم!! یك

 : گفتم و بيرون دادم محكم نفسمو

  بودین نگفته مگه  بعدم ننوشتن عملكردم  حشر دونه یه تاحاال من -

 !!!پيامتون توی!!! باهم

  از بود پا به طوفان چشمش  ته توی حاليكه در  تفاوت بي یهو

 : گفت و شد خيره بهم عصبانيت
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 ... كه بود اون از قبل مال این -

 : گفتم و كردم ریز چشمامو

 !!كردنم؟؟؟ تعقيب به كنيد شروع!! چي؟؟؟  كه -

 : گفت و د ز پوزخندی یهو

  دید از امشب از!!! ميدوني !!چشمام كردن باز به كنم  شروع!!! نه -

 دم هركي  با  توام.... نداری امثالش  و رامش با فرقي هيچ تو من

....  باشم من حاال..  زدن پرسه خيابونا توی ميفتي راه باشه دستت

 !!!نيست؟؟؟؟؟ اینطور!!... گرامي فاميل آقا محمد... سروش.... راد

 !!!!!این؟؟؟؟ ميگفت چي.....  بود بسته یخ تنم

  داشت یكي  انگار رو گلوم...   ميپره رنگم مواقع اینجور ميدونستم

 ...ميداد فشار

  زیرگریه بزنم یهو ترسيدم چون..  بيرون اتاقش  از برم  گرفتم تصميم

 مجد اینكه فكر از...   بودم شده متنفر محمد از و خودم  از...  

  تو اشك... بقيه عين بشم یكي واسش منم و  نذاره محلم دیگه

 و گرفت مو  جلو یهو كه بيرون  برم در از اومدم شد جمع چشمام

 : گفت خونسرد  خيلي
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 ... كن نگاه منو -

 سينم به حورد چونم تقریبا كه جوری  پایين انداختم بيشتر رو سرم

... 

 ... باال گرفت سرمو و چونمو زیر خزید دستش آروم اینبار

 ... نبود عصبي دیگه ورتص خالف بر نگاش

 : گفت یواش

 !!!باشي؟؟؟؟ رامش امثال عين داری دوست -

 ... پایين انداختم نگامو بود  روبروش صورتم  كه همونجور

 : داد ادامه مهربون

 فكر آدم كه  ميكني رفتاری یه چرا  پس..  نداری دوست كه تو -

 !!!اوني؟؟؟ مثل كنه

 : گفتم ميلرزید بغض از ميدونم كه صدایي با

 !!كردم؟؟؟ رفتاری  چه مگه -

 : گفت و زد لبخند

 بيرون بریم بيا گفت بهت كي هر كه اینه از بيشتر خيلي تو ارزش -

 به امشب ميخواست رئيست  شاید بعدشم... بری باهاش بپری
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  ترین داشتني دوست ی واسه كاری مسافرت  شب اولين عنوان

 ...بده تيب تر مفرح ی برنامه یه همكارش

  بار اولين این شاید كنم توصيف  لحظه اون توی رو المح نميتونم

 و  بود افتاده شماره به نفسم.... مستقيم... داشت مجد كه بود

 ی واسه دویده صورتم به خون پيش دقيقه چند خالف  بر ميدونستم

 كه هيجاني به جوری یه و  نندازم تا و تك از  رو  خودم اینكه

 : دادم جواب كنم غلبه  بود وجودم توی

 ... دیگه عملكرده شرح..  همون مفرح ی برنامه تماح  -

  تو حاليكه در ..  گرفت فاصله یكم من از و كرد بلندی ی خنده

 كرده زیباترش همين و  بود شده جمع  اشك خنده  زور از چشماش

 : گفت و كرد نگام خيره بود

 !!!!هستي شيطوني خيليييييييي كوچولوئه دختر یه واقعا   تو...  كيانا -

 دستم از هارو نقشه ميخندید خودش با هنوز كه  حالي در بعدم

 داد لم كنارش صندلي روی  خودشوم ميز روی انداختشون و گرفت

  بودم معذب شيطونش نگاه از حاليكه در و انداخم بهش نگاهي ...

 : گفتم
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 ... نبود قرار مگه -

 : پرید حرفم وسط و زد لبخندی

 !!!بودم عصباني كه بود وقتي مال اون -

 ... االن  عنيی -

 : گفت و  كرد تر رو لبش

 !!!دلتنگم االن!!! نه -

 !!دلتنگ؟؟ -

 !!!آره -

 !!چي؟؟  دلتنگ -

 ... دزدید نگاهشو و زد لبخندی

 !؟؟!!!!!كي  بگي بهتره -

 : گفت و خندید كه كردم نگاش تعجب با

 !!! نيست غریبه نترس -

  دبيا و شه بلند جاش از شد باعث كه كردم اخمي ناخودآگاه -

 ... سمتم 

 !!!خانوم؟؟؟؟ كيانا  نازته فكر اون توی جي!!  چيه؟؟ -
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 : گفتم اخم همون با

 !!!هيچي  -

 : گفت و پایين  آورد یكم سرشو

 !!!!بگم من ميخوای -

  خيره چشمام  تو  آروم كه دادم  تكون تفاوتي بي ی نشانه به سرمو

 : گفت و شد

  نيستم ميكني فكر تو كه خرایي  اون  و سارا  و رامش دلتنك!!!  نه -

 ..   خندم یه دلتنگه...  سيام چشم تا دو دلتنگه.. 

  توی انگار تنم تمام حرفاش با اینبار ... ..  وایساده  قلبم بودم مطمئن

 ...ميسوخت تب

 : گفتم ای گرفته صدای  با و نياوردم  تاب

 .... مونده كارا  از  خيلي برم ميشه -

 : گفت و خندید

 !!كارا؟؟؟  كدوم -

 ... شرح -
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 یاد بهت مسخواستم فقط  امشبم..  نوشتم تهران!!!!  نوشتم ترسن -

 رو  خودت شركت قرار فردا  پس توام باشه هرچي!!!! بدم

 ؟؟ ...باشي بلد نباید!!! بگردوني

 نگاش لحظه یه و  نشست لبم روی  لبخند یه حرفش  ازین ناخودآگاه

 رو خندم  سریع گونم چال به خيرش نگاه دیدن با ولي كردم

 : گفتم و دادم قورت

 !!!برم دیگه من -

 : گفت و خندید من كار این از

  از  بعد كه باش حاضر 8 صبح بعدشم... دیدی وگرنه!!! شيطون برو -

 !!جلسست  صبحانه

...  خيال و فكر و دلگرمي دنيا یه با و بيرون  اومدم در از باشه گفتن با

 ..خودم اتاق توی اومدم

  از..   كردم فكر چيزا  خيلي به كشيدم دراز تخت توی وقتي اونشب

 عكس و مجد رفتار مهمترینشون ولي محمد مشكالت جمله

 فكر كه من تصور خالف بر كه بود محمد با رفتن  بيرون از العملش

 فقط و  نشد ولي شه عصباني و كنه تالفي جوری یه ميكردم
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 كه ميداد نشون این ولي...  نميدونم...  داد نشونم  بيشتر رو محبتش

 جوری یه اونم  اگه كه ميدونست..  شتستك  كار زیادی مجد

  عكس و عمل این ميشه باعث من لجباز  ذات...  كنه تالفي دیگه

 ... گرفت رو جلوش نشه دیگه كه جایي تا كنه پيدا  ادامه العمل

  شد باعث گفت كه مهری پر ی جمله تا چند اون  با براحتي اونشب

 بشم  نپشيمو كال بلكه شم پشيمون كردنش ضایع از تنها نه من

  یه ی تجربه اوج این  و.... بيرون  رفتم محمد با اون جای به چرا  كه

 یه به نسبت زن یه كه ای روحي نياز ميشد باعث البته و بود مرد

 ...بشه ارضا ماكزیمم حد تا داره مرد

 : یكم و بيست فصل

  افتاده چشمم  تو كه آفتابي نور با 7 ساعت نزدیكای سفر دوم  روز

 اومد فكرم تو كه  چيزی اولين شدم  بيدار تا..  پریدم خواب از بود

  تو بكشم رو لحاف ناخودآگاه  بالفاصله شد باعث و بود شروین

 دختری  حاال تا  یعني...  گفتم خودم  پيش!!! مبغل

 نميدونم...   داشته دوستش..  داشتم دوستش  من كه اونقدری

 خودش بخاطر همه  از بيش رو شروین من ولي كنم بيان چجوری
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  و دك و ژست نه بود گرفته مقامش و پول رو چشمم نه مميخواست

 لفظ با ميدونستم اینكه  با...  داشتم دوست رو شخصيتش..  پزش

 ... بوده روني هوس آدم عامي

 دوش یه با و برداشتم رو حولم كنان زمزمه  زدم كنار خياالرو و فكر

 تا  ولي چرا  نميدونم... كردم تكميل رو صبحم خوب حال

  رو ها تيرگي تمام و ميومد شروین فكر...  كنم فكر مدمح به ميومدم

 توی قدی آینه روبروی  حوله با  حموم از بعد ... ميبرد بين از

 : گفتم بار چند لب  زیر آروم و ایستادم اتاقم

 !!شروین -

 !!شروین

  و ميگرفت شدت ضربانش قلبم و  ميریخت فرو دلم اسمش تكرار با

 یه و اون  و ميدیدم نز رو خودم ای دیگه وقت هر از بيشتر

 .. واقعي مرد

 با مشكي باروني یه بينش از ولي  بودم  نياورده خودم با زیادی لباس

 طالیي  و قرمز و مشكي مخلوط  های رنگ با ابریشم روسریه یه
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  عين در تيپم مشكي بلند پاشنه كفش و شلوار یه  با و كردم سرم

 بود ردهك قرمز رژ هوس جئر  بد دلم...  بود تميز تر بودن رسمي

  ی هاله تا كردم پاكر دستمال با بعدم  و زدم الیه یه همين ی اسه ..

 مشكي  ریمل   یه با هامو مظه بعدم و!!! باشه لبم  روی قرمزیش

  -  به دیگه بار  یه با اتاق در زنگ صدای با كه بود هشت به دقيقه 3

 2 ساعت..  ندیدم جایز رو آرایش  این از بيش..  دادم حالت

  دیدن با كه  كردم باز رو در لبخند با و اختماند نگاهي خودم

 .. وارفتم تقریبا..  مستخدم

 !بله؟؟؟ -

 ميان باشيد حاضر 9 ساعت صبحانع از بعد...  فرمودن  مجد آقای -

 ..جلسه برای...  دنبالتون

  شده غيب كجا یعني بود عجيب برام!! بستم رو ودر كردم تشكری

 با...  هميم با صبحانه بود گفته دیشب یادمبود  كه اونجا  تا بود

  زدم در از و انداختم  باال هامو شونه اومده پيش فوری كار اینكه فكر

 صبحانه  سرو درسالن دم و البي توی بدم شانس  از...  بيرون
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  چشماش داد سالمي و زد لبخندی..  اومد در محمد ی  سينه به سينه

 این  با ولي..    نخوابيده دیشب كل ميداد نشون و بود آلود پف

  رو كه دادم رو سالمش جواب..   نميشد پاك لبش  رئ از خنده الح

 : گفت و بهم كرد

 !!خوردی؟؟؟ صبحانه -

 ... اومدم تازه!! نه -

 همراهيت نباشي تنها اینكه ی واسه نداره عيبي ولي خوردم من ا؟ -

 !!!ميكنم 

..   بزنم حرفي بهش نميومد دلم واقعا  راستش ولي نبودم مایل خيلي

 !!كردم بولق  همين ی وسه

  رو محمد..  شدم مشغول  ميز سر  آوردم صبحانمو بساط اینكه  از بعد

 : گفت و بهم كرد

 !!ميشه؟؟؟ برگزار سایت خود توی  جلسه  فهميدی -

 !!دنبالم ميان 9 گفت اومد مستخدم ميومدم داشتم  ولي..  نه -

 !!دهه ساعت جلسه آره -

 : گفت لحني  یه با بعدم
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 !!!! فرودگاه رفت سراسيمه خيلي صبحي شركتتون رئيس -

 : داد ادامه كه كردم نگاش تعجب با

 !!!بوده اومده حجت  دختر گویا -

  طرز به  و گلوم تو پرید چایي ناخودآگاه ولي چرا  نميدونم

 .. بيرون زد دماغم تو از ای مفتضحانه

 اومد بند سرفم تا  پشتم زد یكم دست با آروم بود ترسيده كه محمد

 این  ی واسه همش ميدونستم ولي  بود هشد اشك از پر چشمام

  محمد  چشمای  ميخواست دلم...  گلوم  توی پریده چایي كه نيست

 كاسه  از رو  بود بار سرزنش جورایي یه  و دار معني  نگاهاش كه

 !!!بيارم در

 چندان نه لحن با وناخودآگاه كنم كنترل رو خودم و نتونستم

 : گفتم  ای دوستانه

 !!!كني؟؟؟ خراب من جلوی رو مجد ميشه تو نصيب چي  حاال -

 هش دست اشاره با كه بزنه حرفي اومد و كرد نگام تعجب با

  سمت رفتم  و پاشدم جام از   بالفاصله و باشه ساكت فهموندم

 آسانسور
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  و شدم آسانسور سوار سریع ولي بزنه حرفي تا دویيد دنبالم محمد

 اتاقم توی رفتم وقتي....  عصبي  خيلي بودم عصبي باال رفتم

  زمين كردم پرت رو  در بغل گلدون یعني بود دستم كه چيزی ولينا 

 .... بزنم  جيغ ميخواست دلم!!!! شد تيكه چند و

  كه یكم..  بود الیقش كه بود ای كلمه تنها این!!!!! باز زبون كثافت

 اونجوری  شایدم گفتم دم خو  با شدم آروم حدودی تا  و گذشت

  من كه كرده  بيان ریجو یه محمد...  شایدم گفته محمد كه نبود

 ميذاشتم باید..  شدم پشيمون رفتارم  از...   بش بد مجد به دیدم

  بين اینكه از!! گرفت خندم دار و گير این توی!!! بده توضيح مجد

 زمين روی از رو  گلدون های تيكه!!! داشتم نوسان شروین و مجد

 انداختم خودم  به  نگاهي دوباره بود 9 ساعت نزدیكای كردم جمع

 قبل  ی دفعه از  لبام كردم پاك و  زدم رو قرمز رژ آینه توی

 توی رفتم خونسرد  خيلي و برداشتم رو كيفم..   شد تر خوشرنگ

 آسانسور  از خروج محض  به..  دنبالم بيان بمونم منتظر تا البي

  یه مجد...  دیدم رو رامش و حجت و مجد اطالعات ميز جلوی

 ی  سرمه كت یه با طوسي دوخت خوش  خيلي ی مردونه شلوار
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  كت اور یه دستشم.. آّبي ی  مردونه بلوز یه زیرش  و بود تنش

 ژل و موهاش بود  بار اولين برای شاید نميدونم و...  بود خاكستری

 و بود عصبي نظرم به عولي....  ميومد بهش هم واقعا و بود زده

 پكر فرم بد رامش و ميداد توضيح چيزی براش داشت انگار حجت

 نشست لبم رو ای موذیانه لبخندی یه رامش هم در ی قيافه از..   بود

 دست واقعا ولي..   اومد بدم خودم ذاتيه بد از  بدش بالفاصله و

 سرمو نگاه سنگيني با كه بودم افكار همين توی...  نبود خودم

 عين  كه حجت  به توجه بدون شروین بگم بهتره یا مجد ..  چرخوندم

  لبخند یه و آروم ونتك با و من به زد زل ميزد حرف داشت  رادیو 

 حجت شونه ی  رو گذاشتن دست با بالفاصله بعدم..  داد سالم بهم

  هر با...  من سمت اومد ببخشيد یه با و كرد دعوتش سكوت به

 توی نفسمو..  رسيد بهم وقتي...  ميزد تندتر و تند قلبم قدمش

  و  داد جوابمو لبخند با...   زدم لبخند ناخودآگاه و  كردم حبس سينه

 : گفت آروم بعدش

 !!ميبخشيم؟؟؟  -

 .. كردم نگاش تعجب با
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 !!چي؟؟؟ ی واسه -

 !!؟؟؟ شدم قول بد  ایكه ی واسه -

  زیر جلو بياره رو  سرشو آروم شد  باعث كه زدم آروكي لبخند

 ... بگه گوشم

  یادم  تازه جورایي یه.. دختر ميكنه دیوونم خانومانت لبخندای این -

 ... نيستي شيطون ئهكوچولو دختر یه فقظ توی ميندازه

 : گفت و  اونور كرد روشو مهربوني با بعدم

  برو تو..   سایت سمت بریم هم  با ميام كنم باز سرم از رو رامش -

 و حجت سمت گشت بر لبخند  یه با بعدم..   بيام تا...  بشين

 رامشم و بشه پكر حجت شد باعث كه گفت بهش چيزی جدی

 .. آسانسور  سمت بره برداره رو ساكش عصبي

  من سمت ميرفت حاليكه در و داد تكون حجت برای سری شروینم

 .. بيام كه زد  اشاره

 : گفت  و زد لبخندی شدم كه ماشين سوار

  ببرمش خواست من از صبح!!! بود شده خراب  حجت  ماشين -

 ميخواستن  االنم...  كردم قبول مجبوری منم!! رامش دنبال فرودگاه
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...   كردم بهونه  رو شدن دیر و رامش  نبود حاضر من ولي بيان ما با

 ..باشي معذب نداشتم دوست

  بهش توضيح ی  اجازه  و كردم رفتار  عاقالنه اینكه از   بودم خوشحال

 : گفتم و زدم لبخندی همين ی واسه دادم

 !!!نبود ای مسئله ولي نمياد خوشم رامش از درسته ولي!! ممنون -

 : گفت و خندید بلند

 گوشه و كرد بهم عميقي نگاه بعدم.. . بود مسئله من ی واسه ولي -

 !!!سمتم  برگشت كامل و داشت نگه خيابون ی

   كرد براندازم لبخند یه با و كرد ریز چشماشو

 !!كيانا؟؟؟ -

 ... پایين انداخت رو سرش و كرد  آرومي ی خنده كه كردم نگاش

 ... گذشت سكوت به راه باقي و افتاد  راه  دوباره بعد

 من از رو خجالت با اینجوری..   مجد ینشرو روز یه نميشه  باورم

 ... بود شده چش  نميدونم...  بگيره

  ندیده ازش رو  نگاهي چنين مدت این توی وقت  هيچ ميدونم فقط

 فرار  دیگه شروین...
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 ... نميكرد

  تا و بشه متوقف زمان داری دوست كه هست های موقعيت یه

 یببر لذت هستي توش كه ای  لحظه  اون از ميتوني كه اونجای

 اونروز 

 هيچوقت جاده اون داشتم دوست بود همينجوری هم ماشين توی

 ابد  تا حرف از پر سكوت اون توی شروین من و نشه تموم

 ... بمونييم

  تا كه بزرگ خيلي ی محوطه یه...   سایت رسيدیم  بعد ربع یه تقریبا

 بتن و خاكبرداری حد در كاره نيمه های پالن  ميكرد كار چشم

  درست و محوطه  راست سمت ی كوشه قطف و بودن پي ریزی

 گرانيت نمای  با شيك العاده فوق كامل ساختمون یه ما روبروی

 ... بود مركزی ساختمان بود شده  نوشته روش بزرگ كه مشكي

 : گفت و كرد  من به رو شروین

  ی واسه ميكنن ریزی برنامه دارن پروژه این برای كه ساله  تقریبا -

 نظارت  بتونن تا اختنس رو ساختمون این اول همين
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 این  ضمن در!!! زدن اینجارو كلنگ بعد و باشن داشته كار به مستقيم

 تمام و معماری شاهكارهای  از یكي خودش  ساختمون

 ..شده اجرا  توش خوب بنای یه روز معيارهای

 داخلشم واقعا رسيدم شروین های حرف صحت به..   شدیم كه وارد

 روی كه عالئمي ظبق بگذریم...  بود شيك بيرونش عين

  ما با همراه كنفراس سالن سمت ميریم داریم فهميدم بود دیوارها

 راد  در دم ورود موقع سمت  اون ميرفتن داشتن دیگم نفر چند

 بود دوخته چشم عقاب عين شروین كه اونجایي از  كه دیدم هم رو

 در دهنم از  روتين عليك و  سالم از تر اضافه حرفي من لب به

  كوتاه سخن ميبرد حساب شروین  از  كه انگار  دمرا  البته..   نيومد

 ... كرد

 مخصوصش جایگاه ميرفت باید آتيه شركت رئيس  عنوان به شروین

 ردیف درست و بود منم جای به حواسش  ولي...  سن روی

 ... رفت و  نشوند رو من خودش روبروی اول

 ... شد شروع جلسه و اومدن اعضا ی  همه دقيقه 30 تقریبا  از بعد
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 و ميكردم احساس  خودم روی رو نگاهش سنگيني جلسه ولط تمام

 منم ..   بود شده گرمم...   بشم كالفه بود شده باعث همين

  و نميكردم رو كار  این مخصوصا ولي..  كنم نگاش داشتم دوست

 با  باالخره..  ميداد بهم خوبي حس و...  بود  بخش لذت واقعا

  قسمت فتپيشر و ها نقشه تا رسيد  اون به نوبت اسمش خوندن

 كردم  رومو وقتي و كرد ای سرفه بده توضيح رو  خودشون كاری

  كرد شروع من  به لبخندی با و داد تكوني محسوس نا سرشو سمتش

 مدت تمام نگفتم دروغ نفهميدم حرفاش از هيچي بگم اگه...  

  از راستش.. پ ...  بود تنگ دلم...  بودم صداش  و صورتش محو

 چنيني  اینكه

 ... نبود خودم دست واقعا ولي ميكشيدم تخجال داشتم افكاری

 كه بود یك نزدیكای ساعت  و گذشت دیگم ساعت یك تقریبا

 صرف و پذیریي برای كردن تقاضا ها مهندس از و شد تمام جلسه

 محمد كه ميشدم بلند جام از داشتم...  برن غذاخوری سالن به نهار

 : گفت و بهم كرد رو سالم  از بعد و سمتم اومد
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!!!  نبود  ميكني فكر تو كه اونجوری  كن باور ميخوام رتمعذ  من -

 ...ببخش منو...  هنوزم من!!! نبود خودم دست بود اگه یعني

 غم...  كردم بهش نگاهي... صداقت همه این  از..  گرفت دلم

 .. بود پایان  بي چشماش

  ميدونستم كه لبخندی با  بازوشو رو گذاشتم دست آگاه خود نا

 : گفتم ميكنه آرومش

 .. راحت خيالت...  نميشم دلگير تو از هيچوقت من -

 به افتاد چشمم  حين همين توی.. كرد تشكر ازم  و  شد باز اش چهره

 به  حال عين  در و ميكرد نگام اخم  با داشت سكو باالی كه مجد

  رفت جفتمون نگاه ناخودآگاه..  ميداد گوش هم  آقایي یه حرفای

 و  كشيدم ستمود آروم..  و محمد بازوی روی  من دست سمت

 یكي همراه به  دوباره تشكر از  بعد و كرد كوتاه رو سخن محمدم

 ... رفت شركتشون مهندسين از دیگه

 به دیگه انداختم مجد به نگاهي...   بود  وجودم تو  بدی اضطراب یه

 ... بود پيشونيش رو عميقي اخم ولي نميكرد نگاه من
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  اینكه اونم ردمميك  فكر موضوع  یه به فقط خودم با  ناهار مدت تمام

 و  كنم تعریف شروین برای رو محمد داستان تر سریع هرچي

 !!!بگذارم زمين رو دوشم روی سنگين بار این  جورایي یه

  منتظر منم...  شدن هتل راهي همه كه بود 3 نزدیكای ساعت تقریبا

 پيداش انداختم چشم چي هر ولي بریم هم  با تا  شدم شروین

 اگه مطمئنن  گفتم و ماشين سمتم  رفتم همين ی  واسه...  نكردم

 محمد همراه دیدم  كه موندم منتظر ای دقيقه ده اینجا  مياد  آخرش

  اومد اخم با شروین  دادن دست هم با اینكه  از بعد و بيرون اومدن

 سریع اخمش  از ناخودآگاه بهم رسيد وقتي...  ماشين سمت

 : گفتم

 !!سالم -

  سوار محض به..  شم  سوار كرد اشاره  و كرد سالم جدی  خيلي

 یهو  كه بگم رو محمد داستان  تا كنم چيني مقدمه خواستم شدن

 : گفت  و سمتم  كرد رو بالفاصله  و داد گاز عصبي

 !!!دوره؟؟ فاميل فقط مطمئني!!! چيه؟؟؟ مرتيكه این با قضيت تو -

 : گفت و پرید حرفم وسط یهو كه بزنم حرف اومدم



 

665 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  نميگم چيزی ميام اهكوت هرچي  من...   ندارم شوخي باهات كيانا -

 تو  گرفت رو  بازوم و سمتم برگشت بعدم!! ميكني تر  بد تو

 : گفت دستشو

  وتو ميدونم من باشه فاميل یه از بيش مرتيكه این اگه كيانا خدا  به -

 كه شبي همون چرا  ميشم پشيمون اونوقت!!! فهميدی؟؟؟؟ 

  ی رو  كوبوند محكم بعدم..... نكردم كاری....  خونت توی اومدم

 بزنه  دور منو نتونسته حاال تا هيچكس.... داد  ادامه و رمونف

 !!ميفهمي؟؟...

  نميدونستم...  بود بسته دهنمو حرفاش این  با...  بود گرفته بغضم

 این  عصبانيت  اون..  داشتم  دوست و شروین من... كنم چيكار

..   ميزنه رو قيدم بزنم بهش حرفي كوچكترین  ميداد نشون رفتار

 نميدونم ..  كردم سكوت همين ی واسه!!!ندارم وطاقتش ميدونستم

  اینكه برا ..  كنم كنترل نتونستم و  كردم بغض ناخودآگاه ولي چرا 

 ماشين  حين همين توی..  پنجره سمت كردم رومو نبينه رو اشكم

 : گفت و كرد صدام لب زیر آروم و خيابون ی  گوشه كشيد رو

 !كيانا؟؟ -
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 و خودش سمت گردوند رمب آروم..   نميدم جواب دید كه موقعي

 نوك   با آروم بعد و خيسم چشمای به شد خيره لحظه چند برای

 : گفت جدی و كرد پاك رو  اشكام  انگشتاش

 دستت دیدم وقتي امروز...  ولي... دادم تذكر بهت مهربون دفعه یه -

 چيزی  ميدونم...  نيست خودم دست..  یاروئه اون بازوی رو

 نيست خودم دست كن باور ولي...  پاكي تو ميدونم..  نيست بينتون

 ... كه كسي رو  من!!! مردم من... 

  نزدم حرفي منم ... جاده سمت  كرد رو و خورد  رو حرفش باقي

 تقریبا  و افتاد راه گذشت كه یكم صندلي پشتي به دادم تكيه آروم

 : گفت و بهم كرد رو اتاقمون در دم...  هتل رسيدیم بعد ساعت نيم

 !!بزنيم؟؟؟ شهر توی باهم گشتي هی ميدی افتخار امشب -

 : گفت و بهم كرد رو دوباره كه...    دادم تكون سرمو زدم لبخندی

 روی كشيد دست آروم بعدم بخند هميشه ولي!!! نكن گریه دیگه -

 !!!تو رفتم  و...  خندیدم باز نزدم حرفي!!  گونم چال

 تا باشم حاضر 7  كه گفت و داد پيام شروین كه بود 6 طرفای ساعت

 ورزشي شلوار یه  خوردم چایي یه اینكه  از بعد منم..  ریمب
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 سفيدم شال یه و كردم تنم  همرنگش بارونيه یه با سربازی سبز

 7 راس...  شدم منتظر و كردم مليح آرایش یه و  سرم رو انداختم

  و حال از بعد و كردم باز  رو در  بالفاصله و زد رو  اتاقم در زنگ

 ... شدیم راهي احوال

 : گفت و بهم كرد رو شدیم ماشين سوار كه موقعي

  كار در ای جلسه دیگه..  اینكه  اونم  بدم بهت خوب  خبر یه اول -

 !!! نيست

 : گفتم كردم نگاش تعجب با

 .. من نبود قرار مگه! ؟؟ آوردین چي ی واسه رو  من پس!! وا؟؟ -

 : گفت پریدو حرفم وسط

 !!ی؟؟؟؟ميومد!!! نميومدی باهام كه نميگفتم اینو آخه خوب -

 كه بزنم حرف اومدم...  بود  كي دیگه این!!!  باال  دادم ابروهامو

 : گفت و لبم رو گذاشت رو انگشتش

 !!!باشم دور ازت نميتونستم ميگم رك!!!! ... كيانا نگو هيچي -

 : گفت كه پایين انداختم سرمو و زدم لبخند
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  پس ليو...  ميگردیم  ميریم اصفهانيم فردارم..  دیگه خبر یه حاال -

 ... شيراز ميبرمت صبح فردا 

 : گفتم و و بهم زدم دستامو خنده با  و كردم ذوق یهو

 !!!!شرویييين  مرسي جووون آخ -

 : گفت و گونم به كشيد دست و خندید

  ذوق اینقدر خونتون  ميبرمت دارم كه سخته تحملم اینقدر یعني -

 !!ميكني؟؟ 

 !!!!بخدا  نه نه نه -

 : گفت خندید

 !!  كجا؟؟؟ -

 .. آخه -

 نامت به ميزنم سندشو زودیا همين به...  آخه بي آخه..  هيييس -

 !!!جوجو

  فكر من كه  بود اوني..   بود چي منظورش..   گرفت تپش قلبم

 : گفت گوشم زیر...  خوند رو ذهنم انگار!!! ميكردم؟؟؟؟

 ... درسته ذهنته تو اونيكه -
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  چيزش همه  بشر این... بود گرفته خندم...  بودم خوبي حال یه

 آورد درش مبغل تو  از آروم كه بودم افكار همين توی..   بود عجيب

 : گفت خنده با و كرد نگام شيطون و

 !!!!شد؟ آّب قند دلت توی چيه -

 باشم خونسرد كردم سعي ولي بود شده سرخ هام  گونه حاليكه در

 : گفتم و باال دادم ابرومو همين ی واسه

 !!خيال  خوش  چه -

 : گفت و خندید غش غش

 رو حرفي دو ی جمله اون  تو زبون  زیر از روزم یه  باالخره!!!! باشه -

 !!!!بيرون ميكشم

 !!!بيرون اومده  شما زبون از كه نيست آخه -

 : وگفت  شد شيطون

 !!!مقدمن ها خانوم -

 : گفتم و گرفت خندم

 !!!!ببيني  خواب تو -

 : گفت و كرد نگام  موذیانه
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 ... خواب از قبل بگي بهتره -

..  ميومد بدم نميگم..  ميشد كه اینجوری! كنم نگاش  دیگه نشد ومر

 یه مثل!!! نبود ملموس...  بود جوری یه..  ميكشيدم  خجالت

 ...عجيب و گنگ.. ناشناخته حس

  نقش ميدون رفتيم  همه از اول افتاد راه باالخره مردونه ی خنده یه با

 د ميكر یادآوری بهم مدت تمام داشت خوبي  اخالق...  جهان

 همه پول كه بود اینجا جالبيش  و بخرم سوغاتي اینا مامان برای كه

 نبودم ی ماد...  ميكرد حساب  اصرار با خریدم كه ام چيزایي ی

  حتي و هيچه من مقابل در براش پول كه برام بود بخش لذت ولي

 رو  ارزون یا باشن گرون انتكه  ولو سوغاتيه تموم ميشه حاضر

  این  از ميدون توی 10 ساعت  یكاینزد تا اونشب...  كنه حساب

 با  برام بود نمونده نایي تقریبا كه  من.. ميرفتيم سمت اون به سمت

  دید از كه كردم حسرتي پر نگاه یه ها كالسكه  از  یكي شدن رد

 و كرد بلند دست چي كالسكه برای بالفاصله و نموند دور شروین

 نسبتا مبلغ با ولي نميكني كار و خونه ميره داره كه گفت اول یارو

 نزدیك ببره مارو تا شد قرار داد پيشنهاد شروین  كه زیادی
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 : گفتم و بهش كردم رو شدیم  سوار وقتي بود گرفته خندم ماشين

 .. دیگه ميرفتيم بود  راه تيكه یه ای  دیوونه تو -

 : گفت و خندید

 كالسكه سوار  اصفهان  بيارم جوجورو مياد  دلم من آخه -

 چشماش  با  رو  كالسكه داشت كه بود كي بعدشم!! نكنمش؟؟؟

 !!ميخورد؟؟؟؟

 توی  ولي چرا  نميدونم...   دل ته های خنده ازون دونه یه...  خندیدم

 ... شدم خيره بهش و دادم قورت خندمو لحظه یه

 نوك ميزد خاصي برق یه شب توی  و بود شده اشك از پر چشماش

 ... قرمز  ميومد سوزیكه از دماغش

 زیر آورد سرشو و نشست لبش روی محوی لبخند  آروم آروم

 : گفت گوشم

 ... من كيانای...   دارم دوست -

 : ودوم بيست فصل

  بود خزیده آروم آروم كه خورشيدی نور با هميشه مثل اونروزم

 اخير  ی هفته یه این عادت  به شدم بيدار خواب از اتاقم توی
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...   ميكردم نگاه دستم توی ی حلقه تاللوی به  نور توی داشتم

 و من نميشد باورم  هنوزم...  گذشت برق مثل ماه یك نزدیك

 شروین

 از فيلم یه عين وقت چند این تمام...  سادگي همين  به...   شدیم نامزد

 توی فرداش تا كالسكه توی اونشب  از گذشت نظرم جلوم

 صحبت  و... من  از شروین خواستگاری و شيراز  به رفتن و ماشين

 عيد برای  مدارا  قرار تمام هنميش   باورم هنوزم..  مادرش با تلفني

 تو  اونقدر...  نزدم  رو ميزدم باید كه  حرفایي هنوز من و  شده گذاشته

 ... نميومد حرفم كه  بودم بهت

 منو محسن بابا شروین رفتن از  بعد خواستگاریم  شب یادمه هنوز

 : پرسيد ازم و خواست اتاق توی

  خودش از هم سخاوت ..  شدست تایيد كامال پسر این من دید از -

 آدم كه  كارم توی...  كرد تعریف خيلي خانوادش از هم و

 گفتي رو نامزدیت ی قضيه...  بابا كيانا فقط...  موفقي و سرشناس

 !!!؟؟؟ بهش
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 بازی كردم شروع گردنم توی گردنبند با و پایين انداختم رو سرم

 نميكنم  گلومو بغض چرا  نميدونم..  بود بسته یخ بدنم...  كردن

  بابا...  گونم رو چكيد اشك های قطره باال آوردم رموس وقتي و ..

   ميشناختمش...  بود مغموم

 !!!بگم من ميخوای...  كنه گریه بابا قشنگه  نبينم -

 : گفتم و گرفت شدت گریم هول با

 ... ميترسم...  نه!!! بابا نه -

 : گفت و كرد ناز رو پشتم

 !!نه؟؟؟ داری دوستش بابا كيانا -

 : داد ادامه بابا همين ی واسه... نشد روم...  نگفتم چيزی

 ... گذروندیم رو  دوران این هم ما...  بابا ميدونم -

 بهم كرد رو بيرون  ميرفت داشتم كه  در از...   كرد پاك رو اشكام 

 : گفت

 !!! بونه دلم تو حرفي  نميذاشتم بودم تو جای  من -

  بهم تميخواس جملش یه این با ميدونستم و... بودم  موافق بابا با

 رو چي همه شروین به نشده دیر تا سریعتر چه هر كه بفهمونه
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 وقتي...  دادنش  دست از  از..  ميترسيدم واقعا من...  من ولي...  بگم

 و ميگرفت و گلومو بغض ميكردم فكر نبودش  به لحظه یه

 ... نميومد باال نفسم

 یه دبيا فرانسه  از شروین مادر كه عيد تا  شد این بر  قرار...  بگذریم

 عيد  و بكنيم خودمون خانوادگيه جمع توی رسمي غير نامزدی

 ما و...  كنيم تعيين رو عروسي  و عقد زمان شروین مادر حضور با

 به حلقه ماه یك از  بعد اصفهان بودیم رفته هفته یك برای كه

 ... برگشتيم دست

  دیشب.. بود صبح 10 نزدیكای ساعت...  شدم جابجا تختم توی

 بعد  و پاشدم جام از بودیم برگشته شيراز  از بود 3 ساعت طرفای

  نوبت 1 ساعت دانشگاه سمت رفتم  و شدم حاضر  دوش یه از

 بود گفته بهم كارم بخاطر شروین شبش و بود نهایيم واحد انتخاب

  تا فعال نامزدیمون ی ماجرا  كه  بود این بر قرار,  شركت نرم كه

 ... بمونه مسكوت فرخي خانوم اومدن

 شروین شماره   دیدن با خورد زنگ گوشيم  كه  دمبو  راه توی

 : گفتم و برداشتم گوشيو سرحال



 

675 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!!رئيس سالم -

 : گفت سالم بدون معمول طبق و خندید

 !!عروسك؟؟؟ چطوری -

 ... نشست لبم رو شيریني و محو لبخند

 !؟؟!شما!!!! خوبم ممنون -

  ميام وایسا واحدت انتخاب از  بعد بگم زدم زنگ!!!  خوبم منم -

 !!دنبالت

 !!!ميشم  عادت بد -

 !!فعال!! هييس -

 !!!فعال  -

 دم شروین بيرون اومدم   داشگاه سایت از كه بود دو نزدیكای ساعت

 سالم  شدم سوار و دویيدم ذوق با بود منتظرم دانشگاه در

  كردم نگاش تعجب با..  كرده اخم  دیدم كه كردم

 : گفتم و باال  دادم ابروهامو

 !!!!ببيني  خواب تو -

 : گفت و خندید
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 !!حرفيست؟؟؟ دو جمله  عين اینم آهان -

 !!!!دقيقا -

 : گفت و داد گاز حرص با

 !!!!وقتش به جوجه وایسا -

 من كه بود افتاده اتفاق زود چي همه  اونقدر راستش.. گرفت خندم

 حرفي  اصال یعني. ....  بزنم حرفي بهش نميشد روم هنوز حتي

 كه زد حرف من راجع جوری اول شب همون شروین..   بودیم نزده

 از بيشتر من از  بود داده قول پدرم به و ميشناسه منو سالها انگار

  نظری من  ار كس هيچ وسط این جالبه..  كنه  مراقبت  چشماش

 ای  شونه فقط كه محمد با  اولش دیدار خالف بر مامان بود نخواسته

  و آب با اونقدر اینبار خوبيه پسر  بود گفته تفاوت بي  و انداخت باال

 كه كتيم..  نميداد بقيه به مهلت كه ميكرد تعریف شروین از تاب

  موافقت با كه م  بابا و بود پسندیده رو شروین اول ی دفعه همون از

 تو  كه من ميموندم.. راضيه حد چه تا بود داده  نشون..  سریعش

 از جدای!!! بود  گرفته بدی ی دلشوره رو وجودم تمام   رضایت اوج

 توی..  نميدونستم شروین ی  خانواده از هيچي  من محمد داستان
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  حرفيم حتي یا بودم ندیده رو اقوامشون از  هيچكدوم مدت این

 ... بود نياورده ميون به ازشون

  صدام وقته خيلي شروین ام نشده متوجه كه بودم فكر تو  اونقدر

 : بهش شدم خيره گنگ نگاه با..  ميكنه

 !؟؟؟!!!!كردم صدات بار چند ميدوني 1 خوبي؟؟؟  كيانا -

 : گفت و كرد ریز چشماشو  یهو كه دادم تكون ربط بي سرمو

 !!شده؟؟؟ چيزی! خانوم؟؟؟؟!! كيانا؟؟؟ -

 : كردم  نگاش دقت با و كردم كج سرمو

  از گذشتت از  تو از هيچي من یعني!!! نميشناسم تورو من شروین -

 ... .. شروین!! نميدونم خانوادت

 1! جانم؟؟؟  -

 !؟؟؟نيست زود خيلي -

 : گفت و دستش توی گرفت رو دستم آروم...  كرد  نگام مهربون

 !!نشناختيم؟؟؟  مدت این -

 : گفتم ترس با

 ... باوركن!!!! نشناختمت !!! نه -
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 : گفت و لبم رو  گذاشت انگشت

 ... ميزنيم حرف باهم خونه ميریم االن نباش ناراحت 1!! هيييس -

  تا  آروم..  رسيدیم نكهای محض به...  داشتم بدی بغض یه راه تمام

 : گفت و كرد همراهيم درخونش دم

 !!!تو سمت بریم یا تری راحت اینجا -

  اینكه از بعد و كرد  باز رو در كه..   كردم سكوت نميكرد  فرقي برام

 ..   آوردم در رو لباسام

   تفنگ چيزی  اونم...   كردم حس هام گونه رو رو اشك گرمي

 تو به كه ميكنم شروع جایي از ولي... كنم شروع كجا از نميدونم -

 باشي زندگيم ی دوباره شروع  شاید چون..  ميشه مربوط 

 حتي تورو من بشه یاعث ميتونه چي دنيا این توی كيانا تميدونم..

 و  جسم  و روح ی همه..  باشم نداشته دوست لحظه یه برای

 این ميدونم كه  دارم تجربه...  اونقدر من...  نكنم  فدات  رو وجودم

 ناز  وجود جز دليلي ماه چند این توی حتي تو به من ی عالقه

 كيانا.. ميكني فكر كه اونيم  از تر دیده دنيا خيلي من...   نداره خودت

 منظورمو  شاید..  دیدم  رو وجودت توی عشق و مهر من
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  فقط و وجودته از جزئي این ولي  ندادی نشون من به  تو..  نفهمي

 من و .. شه ریخته داری دوستش عاشقانه كه مردی پای به منتظره

 مهم نه بود مالك قيافه نه من برای...  باشم مرد اون بتونم اميدوارم 

 خودت  كه اونقدرا  یا...  تری  كوتاه من از  سانت سي تو بود

  از رو همه من  و.. ..  قلبته تو اینجا تو زیبایي نيستي زیبا ميكني فكر

 و تهگرف غبار چشماشون آدما وقته خيلي.  دیدم چشمات توی

  روشن چشمای  اون با تو ..  تو ولي..  ميكنن مخفي رو درونياتشون

 ميدوني...  كردی دیووونه منو..  نگاهت  اون با...  مشكيت

  ی دستا كه شبي همون اتاقت توی اومدم كه شبي  همون!! كي؟؟؟

 وقتي صدات....  چشمات شب  همون...  كردی تنم حائل ظریفتو

 ميتونه كه نگاهيه اون این فهميدم تازه!!!...  كيانا...  كردی صدام  كه

 آخر تا كه صدایي همون این ... كنه خودش  اسير ابد تا رو من

  خودم با  ها مدت تا  اون از  بعد... باشه جونم آروم ميتونه عمر

  عاشق مادرم...   نبودم اهلش شم عاشق نميخواستم...   ميجنگيدم

 پدرم 
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  دل ميترسيدم... برد خودش با اونم  روح انگار رفت بابا وقتي...  بود

 ندارم  رو طاقتش...  نداشتم طاقت...   بره اون و ببندم كسي به

 !!!!!كيانا

  دلم ی سفره موقع همون ميخواست دلم...  بود گرفته شدت اشكام 

 رو   گذاشت رو دستش آروم كه بزنم حرف اومدم...  كنم باز رو

 : گفت ای خفه صدای با و لبم

  و بود بابا فوت از بعد سال یه  درست...  بود سالم 22 بار اولين -

 بودم غمگين و تنها خيلي و بود شده تموم درسم..  شاهين رفتن

  یكي پيشنهاد به...    بودم نگرانم اطرافيان ی همه كه  اونقدر... خيلي..

 خودم از دختر یه با  مدت یه...  اكراه  با جورایي یه و بود دوستام از

  اوایل...   آَنا شدم بود دهش جدا   شوهرش از كه رو بزرگتر سال یه

 و شغلش این كه فهميدم وقتي ولي دارم دوستش ميكردم فكر

 بهم خودش و  خودم از حالم داده طالقش خيانت  بخاطر شوهرشم

  و كرد بایكوتم جورایي یه شد  مطلع كارم از وقتي مادرم...  خورد

 هيچ به ای عاطفي حس هيچ واقعا من ولي...  بده زنم كرد قصد

 و چشم به اول ميداد پيشنهاد رو دختری  هر اینكه از  اشتمند دختری
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 ميخورد بهم  خودم از حالم ميكردم نگاه زنونش های جاذبه ابرو

  برام مدت یه بعداز  كنم ازدواج باهاشم اگه ميدونستم ميگم رك

 كه دختری  بود خودخواهي عروسك یه عين ميشه  كننده خسته

 همون توی!!! كنم ختبدب باشه  داشته رو زندگي  بهترین ميتونست

  از قيافم و تيپ بخاطر دخترام بيشتر نصف فهميدم كه بود ها موقع

  زن اون  از بعد  كه  بود این تر  جالب اون  از و مياد خوششون من

 بهم بلكه ميدادم دوستي  درخواست كه نبودم من این دیگه

  مرد من..  باالخره تا ميومدن و ميرفتن اونقدر و ميدادن درخواست

  هرچند تفریح بود شده جورایي یه كار این...  بودم جوون... بودم

 و فوق برای كه اونم  از  بعد... ب... نميكردم تفریح خيلي اصوال

  خالصه و...  بدتر اینجا از جورایي یه  انجام و فرانسه رفتم دكترا 

 ولي  شنيدی پشتم زیادی حرفهای ميدونم و دیدی اول  كه اوني شدم

 نداشتم دوست رو هيچكدومشون من...  نبودم دله نگفتم دروغ

...   قبل از همشون...  نكردم آّبرو بي رو كدومشون یه كن وباور

 وقتي  ميخواستم كه نبودم من این...  ندادم قولي دونشون یه به حتي
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  دوباره...  برگشتم  پاریس از  اینكه  از  بعد..  بگذریم... خودشون

 نيستم  اهلش یدد مامان وقتي...  كرد پيدا  ادامه گرفتن  زن داستان

 ميخوای غلطيم هر گفت و كرد بيرون  خونه از رو من اولش ...

 و شد پشيمون كارش از مدت یه  از  بعد ولي سوئيت توی برو بكني

 من كه گفتم وقتي و داد ازدواج برای رو آخر اخطار بهم

 پيداش خودم باید بخوام رو كسي اگرم نيستم برو خواستگاری

 ميكنم 

  كه خانواده شان در و خوب زن كه ازمانيت گفت و كرد لج اونم

 توی كه بعدشم و نيستم مادرت  من نگرفتي باشه من تایيد مورد

 شاهين البته!!! فرانسه رفت و فروخت خونرو سفر رفتم من كه مدتي

 ... فروخته رو سوئيتم بودن نگفته ولي مياد كه بود گفته من به

  و سر اون با تورو  روراه توی  بار اولين وقتي.. ..  دختر یه به اونم

 .... مخصوصا  و اینجام من ميدوني كه كردم فكر اول  دیدم وضع

 انداختي سرتو  اونجوری تو  و زدم رو لباست طعنه بهت وقتي ولي

 نميزد  حرف من با مامان چون...  كردم شك رفتي در و پایين
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 با و هستي كي تو فهميدم و پرسيد ازش اون و شهاب  به زدم زنگ

 تو  شدم مطمئن..  بود كرده ازت سخاوت كه فایي تعری به توجه

 نداشته خبر  روحتم وگرنه اومدی اونجوری ترسيدن صرف اونشب

 چشمات  اونشب اونقدر حال این  با ولي..  ميام سفر از كي من كه

  برای بذارم سرت به سر یكم نميومد  بدم كه بود گشتاخ و مصمم

 به  كدوم  هر و بودم دخترا   اكثریت توجه مورد هميشه كه مني

 اونجوری دختر یه ببينم بود سخت كنن دلبری ميكردن سعي نوعي

 ... كشيده داد سرم و وایساده جلوم

  خودم به جورایي یه ..  بود درگير ذهنم ولي...  بود شده آروم گریم

 حرفيم   بهش اگه كه ميكردم احساس راستش...  دادم حق

 كشيد صورتم به دستي..  نميدونم...  نميافته خاصي اتفاق هيچ نزنم

 : گفت و

 !!!بشنوی؟؟؟ رو بقيش نميخوای!!! كجایي؟؟؟ -

 : گفتم و زدم لبخند

 !!!بودم خودم من  كه بعد به اوجا از داره بقيم مگه -

 : گفت و خندید
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 من كه اونقدری ميدونم!!!! نميره دیگه ی دخترا  به هيچيت تو -

 بيشتر  یكم خوب توام ولي!!!! بسه جفتمون برای دارم  دوست تورو 

 !!!ها  ميگيره دلم!!!   دیگه باش داشته دوست رو من

 ...   گرفت خندم قيافش از

  یه كه هستي مردی اولين بدوني كه  داره لذتي چه  كيانا نميدوني -

 !!!!!دوسش داره دختر

 !!!!   شد بسته تنفسيم  راه حرفش این با

  و شد  باز تيزش نگاه جلوی مچم زود و بود شده چم نميدونم

 : گفت

 !!!كيانا؟؟ شدی ناراحت!! ؟؟؟ شد چي -

 : گفتم من من با

 همه از حرفات توی!!! كردی انتخاب رو من چرا !!!  ؟؟؟ شروین -

 !من؟؟ چرا  اینكه جز  گفتي چي

 : داد ادامه و زد لبخندی

  بر اینكه دوم!!!! نميخواد دليل داشتن دوست اینكه همه از اول -

 صبحش  تا اونشب يگمم رك...   دیدارمون اولين همون به ميگرده
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!!! بود اومده خوشم ازت اول نگاه توی كردم فكر بهت جورایي یه

 داره  رو خودش  جا كه ظرافتتم..   بودی نمك با...   قيافت تيپت از

  بار اولين برای گرفتم تصميم اول ی درجه در همين  ی واسه ...

 ممكنه  ميدونم...   نه یا هست اهلش ببينم و بزنم رو دختر یه محك

  دارن دوست پسراست طبيعت این ولي بشي  ناراحت حرفم از

 محك اول ی درجه در كرده مشغول رو ذهنشون كه رو دختری

 یه نميدونم...  بده پا اگه اینه جالبيش و...  نه یا ميده پا كه بزنن

 اونروزی  از امان اما!! ميكنه فروكش یهو كشش  این تمام  جورایي

 رو عشق شيرینه طعم تا ميكنه ا پيد ادامه  اونقدر كشش این نده پا كه

 عكس وقتي و كردم امتحانت جوره همه!!!! ميكنن حس

 حتي..  نبودی اهلش تو...  بود بخش ت  لذ...  ميدیدم رو العمالت

 خودم سمت تورو  حسادت حس تحریك با كردم سعي دفعه چند

  خانوم تو...   دیدم  رو رفتارت و  خونت توی اومدم حتي!!!! بكشم

 اینم...  رو این داشتم دوست...بودی نجيب آزادی نعي  در..  بودی

 های شيطنت بودی خوبي دختر اینكه كنار در تو كه بود جالب برام

 توی. .... شدم شيطنتات همين عاشق من و...  داشتي خوشگلي
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  ولي بگم نباید اینو  شاید داشتم نظرت تحت جوره همه ماه چند این

 بهت  شب چند حتي .... ميكردم دنبالت شركت تا روزا اكثر

...   زدم سر دانشگاهتم به... دادم كشيك  در دم صبح تا و نميام گفتم

 ...رقص ی موقعه همون...  رادم داستان...  نبودی  اهلش تو

  بي و گاه دادن لو این من...  داد لو رو چي همه دور اون از چشمات

 جمع  یه  توی  بود مونده  فقط...  ميپرستيدم رو چشمات گاه

 بهترین رو شمشك  همين ی واسه بسنجم رو تارترف صميميم

 گرفتت  سروش و  خوردی سر دیدم اونروز راستش...   دیدم موقعيت

....  كردم رفتار اونجوری  باشه درصد 100 اطمينانم اینكه برای ولي

  رو تصميم بعدشم

 ميخواستم...  ميخواستم رو جسمت و روح وجود  تمام با..  گرفتم

 توی  فقط!! ميفهمي؟؟؟!!!!  خودم ناز عروسك بشي

  بار اولين برای اونم كه كرد مشغول رو ذهنم یكم محمد اصفهان

 یه كه گفت وقتي و زدم حرف  باهاش و گذاشتم  پا زیر رو غرورم

...   شدین فاميل دورادور باهم بعدشم و بوده كالسيت هم زماني

 یه  كه گفت..  پرسيدم صميمت  این  از وقتي و..   شد راحت خيالم
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  كردی همراهيش روز چند این همدردی بخاطر توام و رهدا  بيماری

 بودم  شده مشكوك بيخودی اینكه   از  و دادم حق بهت راستش.. 

 ... كشيدم خجالت  نازنينت وجود به

  تمام و بود اینجا محمد ميخواست دلم...  ميچرخيد سرم  دور اتاق

 این اون ميدونم چند ر..   ميكردم خالي سرش رو رو دني حرص

  كار ترین درست ميكرد فكر بسا چه و زده محبت روی  از رو حرف

 !!! داده انجام رو

 : گفتم  كنم عوض رو حرف مسير اینكه برای و

 !!؟؟؟ نيست گشنت تو -

 : گفت و خندید بلند

 !!بيرون؟؟ بریم شيكموو ای -

 !!!بپزم؟؟؟ واست داری  دوست چي نه -

 !!بزنه؟؟؟ سفيد و سياه به دست زنم مياد دلم من -

 !!! داره فرق آشپزی با وسفيد ياهس -

 برسه شوهرش به و كنه خانومي باید  فقط من زن...  داره فرقي  چه -

 !!!!هذارن كم شوهرش ی واسه و
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 ولي چرا  نميدونم..  ها پله سمت  بردتم منو و خندید كه كردم اخم

 ... ترسيدم یهو

 !! ميكني؟؟؟ جيكار ؟؟ شروین -

 كردم تقال چي هر و باال بردتم دست رو حرفام به توجه بدون

 گریم  هق هق یهو و ميزد گنجشك عين قلبم شم جدا  ازش نتونستم

 ... گرفت

  گذاشتتم زمين  رو اینكه از  بعد و برد اتاقش سمت منو آروم

 !!ميكني؟؟؟؟ گریه چرا  -

 .. كني چيكار ميخوای -

 : گفت و خندید مهربون

 !!!نداری؟؟؟ اعتماد من به -

 حس كه ميشد باعث بود چشماش توی هك چيزی...  كردم نگاش

 ... اونه..   محسن بابا از بعد دنيا توی گاهم تكيه تنها كنم

 ... دادم تكون مثبت ی نشانه به آروم سرمو

  فودها فست این جز جا همه ناهار بریم بخوایم اگه  ساعت االن -

 یه ميبرمت شام واسه كني صبر دوساعت اگه پس..  بستن
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  صبحم كردم رانندگي 3 تا دیشب من بعدم .. شيك خيلي رستوران

 كمی  ميدی افتخار..  ميشم بيهوش   دارم شركت رفتم پاشدم 7

 !!!بخوابي؟؟

  شد بند جاش از  آروم..  دید چي  نگام توی نميدونم... كردم نگاش

 ... تخت  سمت اون كشيد دراز   آورد  در رو پليورش و

 برای  پ...  بود تنگ براش دلمم...  نميزنه بهم آسيبي  ميدونستم

 اینجور   بار اولين

  تمام  بود شده چم  نميدونم ميرفت پایين باال یواش سينش ..ميدیدمش

 ..   بود داغ تنم

 چقدر نميدونم

 ... شدم بيهوش قلبش ضربان صدای با ولي كشيد طول

  شروین...   كردم رو زندگيم خواب ترین شيرین عصر  اونروز شاید

 بود بخش لذت خيلي..  این و ميرفت پيش ذره ذره...   بود بلد

 یكي وجود به یواش یواش اینكه..   بریزه ترست  كم كم اینكه ...

 تر عميق و  عميق عادت این ميشد  باعث همين  و...  كني عادت
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 رفتارش نه نگاهش نه....   بود مرد  كه بود این بهتر همه از...   بشه

 اینكه  با...  نبود كثيف هاش شوخي تمام با ها  موقع اون حتي

 و بود پاك پاك من ی واسه ولي بوده زیادی ی دخترا  با نستمميدو

 !!!داشتم دوست قلب ته  از  رو این

 : گفتم آلو خواب

 ... مياد بهت اینجوری موهای -

 ... دارم دوست بيشتر رو شلختت موهای منم -

 محكم  كه  شدم  پا جام از بالفاصله...  خندیدم

 : گفت شيریني اخم  با بعدم... 

  هرچي كه گرسنم شير یه عين من!!!! تره بد!!! نرو در!! كجا؟؟؟ -

 بعدم ...  بيارم چنگش به دارم دوست بيشتر ميدوئه تر تند آهو

 ... كرفت كاز رو گوشم و خدید

  نميدیدم درست..  ولي...  بودم  آدم منم...  ميگم  رك نميومد بدم

 و سمتش كردم رو همين ی واسه ميكشيدم خجالت جور بد  و...

 : گفتم

 ...وقتش به باشه چي همه ميشه.... من وینشر -
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 !!!!نميكنم تضميني هيچ وگرنه برو ميشمرم سه تا پس -

 صدای شد باعث كه بيرون رفتم در از ميشمرد حاليكه در سریع

 : زد داد باال همون  از بعدم..  بياد ها  پله راه تا خندش

 باشه!!!   شام بریم شو حاضر دیگه ساعت نيم تا خونه برو -

 !!؟؟؟جوجو

  رو  روم و  دست اینكه  از بعد و خودم سمت رفتم باشه گفتن با

 درو  در زنگ صدای با بعد ساعت نيم و پوشيدم مناسبي لباس شست

 ... كردم باز

 توی بودشون ریخته یكمم  و بود زده ژل  شلوغ رو موهاش

 بود تنش سير ای سرمه جين شلورا  یه با آسمانيه پليور به... صورتش

 با

 : زدم رو دلم حرف ماه  از  بعد و ردمك نگاش خنده

 !!ميخری؟؟؟  كي اینارو! ؟؟!داری لباس چقدددرر تو -

 : گفت و خندید

  سليقمو ميدونه!!! ميكنه پست شهاب اكثرشو...  نداری تو كه نيست -

 با  بعدم!! ميخرم خودم اینارو  شلوار و كت  فقط ميفرسته اون
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 : كرد اضافه شيطنت

 !!؟؟؟ خوشتيپم!!  ؟؟؟ چيه -

 .... خودت وگرنه!!!!قشنگن لباسات!! نه -

  راه توی و  ماشين سمت برد  و كشيد رو دستم محكم و خندید

 : گفت

 !!! ميكنم  تالفي  اینارو تمام برسه بهت دستم  وقتش به وایسا -

 ... وقتش تا كو حاال -

 : گفت و سمتم كرد  رو و وایساد یهو

  هي!!!!!!! ها بخت ی خونه بيان هم  با بچش با زنم  نذار كيانا ببين -

 !!باشه؟؟؟ نرو من مخ رو

 : گفتم و خندیدم -

 ... داداش نيستي  حرفا این مال.. گفتم بار یه -

 : گفت و كرد شيطوني نگاه

 ... ميدی  كشش هي نمياد بدت توهم  اینكه مثل -

  دیدن با كه بزنمش ميخوره تا ميخواست ودلم  كردم جمع لبامو

 : گفتم  تعصباني با و خندید بيشتر قيافم
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 دو یه بشم راحت تو شر از من ميشه شروع دانشگاه كي..  خدا  -

 !!!تو همش... شركت..  و خونه وگرنه ساعت

  گاز و بيرون اومد پاركينگ در  از  اینكه از بعد و خندید غش غش

 : گفت و سمتم كرد رو داد

  خالص من شر  از  دانشگام توی و توميگي كه همونجوریه.. ایشاا  -

 به پوستي زیر لبخند یه به و  باال انداخت روهاشواب بعدم ميشي

 ... داد ادامه راهش

  مشكوك جور بد....  ميكرد قایم من از  داشت رو چيزی یه  انگار

 رو  صورتش موشكافامه كردم شروع دقت با همين ی واسه بود

 : بگه و  سمتم برگرده خنده با شد  باعث كه... كردن برانداز

 كلم توی نميفهمي شي خيره بهم اینجوری سالم  سي!! نزن زور -

 !!!ندارن هنرا  ازین من مثل كه همه..  چيه

 : گفتم و باال انداختم  هامو شونه

 !!!!بنازی هنرت یه این به مگه -

 : گفت و خندید

 !!!!وقتش به منتها دارم دیگم هنرای نترس -
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 و گرفت شدت  خندش تربيت بي گفتن با و كردم نگاش چپ چپ

 : گفت

  اینا و بساب بشور و داری خانه  هنر منظورم...  حرفهمن ذهنت تو -

 !!!بلدم بافيم قالب تازه!!! بابا بود

 من ی نده با كه خنده زیر زدم كنم  كنترل رو خودم نتونستم دیگه

 : گفت و كرد  نگام مهربون

 !!!جانم.. بخند هميشه شد حاال  آهان -

 شلوغ یكم حال عين در و شيك خيلي رستوران  یه توی رو  شام

 خلوت های رستوران از شخصه به خودم من  راستش خوردیم

 آدم اینجوری ميگفت و بود موافق من با شروینم و نميومد خوشم

 پر های نگاه خوردن غذا  مدت تمام...  ميشه باز بيشتر اشتهاش

  احساس خودم و شروین روی رو جوون دخترای بعضي حسرت

 فوق تهگذش ظاهر  از  و نداشت حرف ظاهرش  شروین.. ميكردم

..  ميباليدم بهش لحاظ  این  از و داشت  گيرایي صدای و رفتار العاده

 دست از ترس ميشد بيشتر من به محبتاش چي هر متاسفانه
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  كردن قایم توی ميشد باعث و پيداميكرد  افزایش ونبودنشهم دادن

 .. كنم  ریسك نميخواستم من... باشم تر مصمم  قبليم ی رابطه

  از  روز  اون تا حداقل بفهمه یمروز یه اگه گفتم  خودم پيش

 این  خاطر به اگه دیگه سال 3 چه االن چه..  بردم لذت حضورش

 به دیگه سال  سه مزیت....  ميكردم دق من كنار ميذاشتم موضوع

 مردی  شروین..  ميبردم لذت حضورش از بيشتر سال سه بود این

 كارنامه كه بود خوب اونقدر ..   گذشت ازش بشه آسوني به كه نبود

 برای خوبي  مشوق چند هر...  نكنه درگير رو من  ذهن بدشم ی

 ... بود بهش زندگيم  راز تنها نگفتن

  تبدیل زندگيم خوب های خاطره از برگ یه به اونشبم  حال هر به

 و  نميچرخه پاشنه یك روی در هميشه در اینكه از غافل..   شد

 و ميكنه برابر  صد رو زیبایيش كه فرودهایي و فراز  از پر زندگي

 .... ساده رو ها سختي تحمل

 : سوم و بيست فصل

  زیاد كارهای  وجود با كه ای هفته یه گذشت دیگم ی هفته یك

 یه  اون توی..   بود شيرین هميشه مثل شروین گرفتاری و شركت



 

696 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  رو كار بين..  دیگش ئص خصا بر عالوه شروین فهميدم هفته

 من هوای بازم خستگيم  اوج توی و ميشه قائل حریمي یه زندگيش

 رو 

 ... داره

 بهم كرد رو شروین ميگشتيم بر شركت از داشتيم موقعي اونشب

 : وگفت

 !!!؟؟؟ ميشه شروع كالست فردا  -

  سمينارم تازه زیاد كارش و سخته خيلي ترم  این شنيدم!!! آره وای -

 ... دارم

 !!برداشتي؟؟؟ كي  با رو سمينارت -

 !!!دارمبر اون با پروژمم  كنم فكر...  مقطعي  دكتر -

 !!برداشتم اون با رو ليسانسم ی پروژه منم كردی كاری خوب -

 : داد ادامه بعدم

 !!داری؟؟؟ چيا دیگه -

 !!!مواد و مصالح مدیریت -

 : گفت و باال داد رو ابروهاش
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 !!كي؟؟ با -

  اسم پرینتم توی ولي!!! بده ارئه اصغری دكتر بود قرار  نميدونم -

 !!!ننوشته رو كسي

 ... كيه استادش ميشه معلوم دارم فردا  هرچند

 : گفت  دادو تكون سری

 !!!!نزن حرف پسرام با...  باشيا خودت مواظب فردا  -

 ... گرفت خندم

 !!!دیگه كالسيامن هم بزنم  حرفم  حاال -

 : گفت و كرد اخمي

 خوب خوب  های حرف همش رامش با ميرم منم اونوقت -

 !!!ميزنما

  داشت عضله اونقدر...  تگرف نيشگون بازوشو.  خندیدم غش غش

 مشت  یه آخر حرص با و دست توی نميومد گوشتش دست كه

 : گفت كه بودی پاركينگ توی..   زد

 خاموش رو ماشين بعدم..  ضعيفه ميكني  بلند دست شوهرت روی -

 تمام  با و ميزد تند تند قلبم پله راه توی دنبالم دویيد و كرد
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 كرد بلندم و فتهگر رو كمرمو آخر پيچ سر  ولي دویيدم توان

 داشتم ارتفاع از ترس حدودی تا  كه اونجا  از دوشش روی انداختتم

  بذارتم گفتم و پشتش بيدموك یواش مشتام با كشيدم خفيفي جيغ

 اینك  از بعد و نبود بدهكار  حرفا این  به گوشش ولي زمين روی

  رفت راست  یه كرد باز رو در  و  آورد در كليدامو كيفم توی از

 كنم حفظ رو فاصله ميكردم سعي كه حالي در دستام با كاناپه سمت

 ..   ميخندیدم و ميزدم جيغ.. 

 رو زبونت!! ميكني   صحبت دانشگاتون پسرای با كه -

 !!!ميكني  بلن روم  دست پرو پرو بعدم!!؟؟؟ !بچينم

 .. و شد خيره بهم ثانيه چند برای و

  حس و زد تند قلبم ... كردن وصل تنم به برق انگار ثانيه چند برای

 كه  جدا..  شد اشك  از پر جشمام...  پيچيد وجودم توی شيریني

  بود روشن چلچراغ   چشماش توی..  كردم نگاش  آروم..  شدم

 چشمم  از اشك قطره چند و پایين انداختم سرمو چرا  نميدونم...

 كرده بغض چرا  نميدونستم ولي  نيستم غمگين ميدونستم...  چكيد

  رم ت شاد هميشه از ميدونستم..  بودم
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 !!!من خانوم دارم دوست -

 فهميد اونم..  كنم نگاش نميتونستم و كردم پاك رو اشكم آروم

  نزد ای دیگه حرفي همين ی واسه

 خودمم..   دارم  دوستش چقدر بگم منم.. بود منتظر ميدونم..... 

  و دادم  قورتش سختي به ولي حرف این بود كرده گير گلوم توی

 !!!!وقتش به گذاشتم

 علي ميریزن اشك اینجوری بار اولين برای دخترا  ودمب شنيده -

 .. خيلي!!! خانوم عزیزی خيلي...   رو شون طرف  اگه الخصوص

 ... آَشپزخونه سمت دویيدم

 سكوت تي بيشتر كه شامي..  خوردیم هم كنار ساده شام یه اونشب

 از  تز لبریز روز هر قلبم...  گذشت ها چشم  پرحرفيه و لبها

 زرحمت دری ببندد زحكمت گر خدا  ميدمميفه و ميشد عشقش

 خودم  رو عشق  من بود این قسمت شاید... دیگری در گشاید

 !!!بشم مند عالقه  شدن داشته دوست خاطر به صرفا نه و كنم تجربه

 وجود  با پاشدم خواب از بود 6 نزدیكای ساعت صبح فردا  بگذریم

 مدل ولي برسونه رو من تا كنم بيدارش بود گفته شروین اینكه
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  از بعد نكردم بيدارش كنه  استراحت بيشتر اینكه برای و نيومد

 نزدیكای دانشگاه سمت افتادم  راه و شدم حاضر  صبحانه خوردن

 6 بخاطر و بود 12:30 تا 7:30 ساعت كالسم رسيدم بود 7:1

 كالس  شماره اینكه از بعد!!!داشت ای طوالني زمان بودنش واحدی

 این گویا هم ریحانه!! سكال سمت رفتم دیدم برد روی از رو

  از  بعد و شد وارد من پشت درست چون بود برداشته رو كالس

 سالم

 : گفت ذوقي یه با  یهو احوالپرسي و

 جيگریه درس این استاد  گویا شنيدم چيا نميدوني كيانا  وایيييييييي -

 .. نداره دومي كه

 : گفتم خنده با و باال  دادم ابروهامو

 1!!  داره تو و من به دخلي چه وهقل و دل بگو  تو اصال خوب -

 !!!مناسبه  كيس یه!!  نداره زن خره -

 !؟؟ هست چي فاميليش  حاال -

 !!!!چيزایي همچين یه ماجد دكتر...  امجد دكتر نميدونم -

 : گفتم و خندیدم
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 سال پسر ازون كه  ترم اون!!!! امجده ترمت این ی برنامه پس خوبه -

 !!!ندیدی خيری دوميه

 : گفت و وهمت رفت اخماش

  رو امجد فعال ننداز  راضي خود از مرتيكه اون یاد رو من! اه اه -

 ... بچسب

  بقول استاد از ولي بودن اومده همه تقریبا كه بود 8 ساعت نزدیكای

 اميد نا كم كم دیگه داشتيم.. نيست خبری جيگر ریحانه

 : گفتم و كردم دخترا  جمع به رو ن ه ميشدیم

 !!؟؟؟ نه یا مياد اصال ببينيم بپرسه  ایينپ بره یكي نيست بهتر -

 : گفت و بهم كرد رو ریحانه

 !!!دیگه برو خودت  دستت قربون -

 : گفت  و من سمت كرد  رو  پسرام از یكي

 .. ببرید تشریف شما مقدور اگه ميگن راست كمالي خاونم -

  از بعد و آموزش  دفتر سمت رفتم  و انداختم باال رو  هام شونه -

 مدیریت  درس استاد پرسيدم ها  خانوم از كي از شدم وارد اینكه

 ... نيومدن مصالح
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 ... كالس سمت رفتن بود پيش لحظه چند اتفاقا چرا  -

  از تشكر  از بع و  دادم تكون رو سرم بودم  ندیده  راه تو رو كسي من

 باال  رفتم بدو و انئاختم بر  و دور به نگاهي بيرون اومدم دفتر

  فهميد ميشد  سكوت و بسته در از..  كالس دم رسيدم كه موقعي

 زدم  در آروم  و كردم تازه نفسي همين ی واسه... كالسه سر استاد

  دیدن با كردم بلند كه سر.....   شدم  وارد بفرمایيد صدای با كه

 ......ماسيد  دهنم توی سالم شروین

 و من به كرد  رو اخم یه با هيچ  نشد شوكه اصال اون من خالف بر

 : گفت

  چرا ...   نيستيد بلد كه سالمم...  ميایيد ركهدی  محترم خانوم -

 ... جاتون سر بفرمایيد..  زده خشكتون

 : گفتم غليظي اخم با  و اومدم خودم به

 كي كردید دیر  كه شما بپرسم رفتم ميدونن ها بچه نيومدم دیر من -

 ... ميارید تشریف

 : گفت و  داد تكون سرشو

 نگيرید  رو كالس وقت هرچي -
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  نميدونم...  كردن صحت ادامه  كرد شروع من هب  توجه بي بعدشم

 انگار  كردم فكر خوم با!! پرررو بود گرفته حرصم  جوریيي بد چرا 

  بهتر نميتوست توسرش بخوره اون حاال..  نامزدشم من انگار نه

 : گفت كه  اومدم خودم به ریحانه صدای با!!!! ؟؟؟ كنه صحبت

  راستي!!! یشدید  شدی شوكه  در دم توام..  ای  تيكه چه دیدی -

 !!!امجد نه بود مجد اسمشم

  جان گوش گرامي استاد حرفای به كالفه و گفتم و غليظي هييييس

 رو  مطلب خوب اونقدر بودو گيرا اونقدر صداش الحقم..  سپردم

  به دادم رو حواسم تمام و كنار گذاشتم  رو دلخوریم كه ميكرد ادا 

 تا سره یه آنتراكت دقيقه ده جز به شروین اونروز... درس

 اعتراضي كسم هيچ بود اینجا جالبش و داد رس د 12:30 ساعت

 كه وقتي...  بودن كالسام ی ادامه مشتاق همه جورایي یه و نكرد

  كالس در از  و انداخت بهم نگاهي نيم شروین  شد  تموم كالس

 !!!!سرش  پشت  پسر و دختر هام بجه عظيم وسيل بيرون رفت

 : گفت و من به كرد رو ریحانه حين همين توی

 !!؟؟؟؟ !!!!!!جنسيه  چه طرف دیدی -
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 : گفتم  همين ی واسه بودم حرصي

 - Fake ( .. بنجالست چيني ازین!!! بابا!( تقلبي

 : گفت و كرد نمكي با الكيه اخم  ریحانه

 !!!توهم ميره كالمون نكن تووهين من!!! عشخه به -

 : گفتم و كردم ای خنده

 ترم نميشه تنبون حاجي ی سهوا  عاشقيا و عشق این كه پاشو پاشو -

 .. گوشت ی آویزه بكن هم رو پيش

 و دانشگاه خروجيه در سمت شدیم  راهي هم با و آورد  در شكلكي

 ...شدیم  جدا  هم از ها مسير  بودن مختلف خاطر به در دم

 سمت رفتم پياده همين ی واسه نداشتم رو شركت  ی حوصله اصال

 با كه شم  رد خيابون از ميخواستم...  خونه برم تا خطيا تاكسي

...   رول پشت خندون شروین دیدن با و برگشتم ماشين ه ممتد بوق

 رد خيابون از  توجه بي صبحش حركت تالفيه در و كردم اخمي

 توی برم كه ميشدم رد پل رو از داشتم و اونور بودم رفته تازه شدم

 عصبيانيت  با تقریبا و گرفت و بازومو شروین كه رو پياده

 : گفت
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  یعني حركت این!! ميری؟؟؟؟ پایين ميندازی سرتو بز عين ا چر -

 ؟؟ !!چي

 : گفتم و بيرون كشيدم دستش از  بازومو عصبيانيت با

  پلك... دیدمت طاووس عين كالست سر های  توهين اون با نه -

 !!!بزنم؟؟؟ پلك

 : گفت و  خندید بلند یهو

 !!!..كالس  تو  رو جذبه داشتي خدایي.....  آآآآآهاااان -

 !!!!! هر  هر ره -

!! كن؟؟ بيدارم  نگفتم بهت من مگه...   كه بود این مال رفتارم اون -

 دیر ساعن  نيم اولي روز نذاشتم ساعت دیگه  منم!!!  باشه گفتي

 !!!!اومدم

 : گفتم و كردم نگاش چپ چپ

 واسه بودی نگفته من به كه داری تشریف موذی اونقدر شما اولن -

 گفتم  برسونيم ميخوای كردم فكر منم كنم بيدارت چي ی

  بيدارت چجوری ميدونم صبح  قردا  از حاال...  نشم خوابت مزاحم

 !!!كنم
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 و گرفت دستش  توی نرمي به و دستم حاليكه در و خندید باز

 : گفت ميكرد رد  خيابون از داشت

 !!!!كنم سورپریز رو جوجو  خواستم -

 !!!شدیم شوكه!! بله -

 : گفتم و بهش مكرد رو..  شدیم ماشينش سوار كه موقعي

 !!!دانشگاه؟؟؟؟ برداشتي درس اومدی شد چي  حاال -

 : گفت و خندید

  دیدی آموزش توی رو من تو  كه اونروزم... استادم پيشنهاد به -

 اون  تو دیدم وقتي ولي نكنم قبول زیاده كارم  بگم بودم اومده

 .. برداشتي رو درس

 .... خندید شيطون بعدم

 ...   داشتم دوستش ميخندید اینجوری وقتي چقدر

 ميشدم پياده داشتم كه موقعي خونه سمت رفت خودش حرف بدون

 : گفتم و سمتش كردم رو ..

 !!شروین؟؟؟ -

 !!جانم؟؟؟  -
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 !!!داری؟؟؟ دوست غذایي چه -

 : گفت و زد مهربوني لبخند

 هر!! دارم دوست چي  همه من!!! كن درست چيزی یه خودت تو -

 !!! نيستم زحمتت  به راضي كه چند

 : گفتم و خندیدم مهربون

 !!!!گفتم دل ته از من -

  كه بخون درسم باش خودت مواظب!!! خوشگلم ميدونم -

 !!!گيره  سخت استادتون

 شروین وشب!!!خونه توی رفتم و  دادم تكون دست و خندیدم

 .. من آپارتمان اومد راست  ویه خونه و اومد كه بود 8 طرفای

 و زدم لبخندی دیدنش با..  بود گرفته جور بد ولي چرا  نميدونم

 : گفتم

 !!شده؟؟؟  غرق كشتيات استاد چيه -

 : گفت و زد محوی لبخند

 ... دستشویي سمت رفت بعدشم!!! خستم..   خانوم  هيچي -
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  و لرزید موبایلش كه كنم آویزون رو كتش اومدم حين همين توی

 یهو  صفحه روی رامش اسم  دیدن با درآوردم جيبش توی از

 مسلط خودم  به...  گرفت شدت قلبم ضربان و تبس یخ تنم تمام

 صدای كه زدم رو اتصال ی دكمه و آشپزخونه توی   خزیدم شدم

 :.... پيچيد گوشم توی رامش جيغ

 جوابم باال سر ميزنم زنگ حاال و  كردی من از رو سواستفادهات -

 خراب  سرت رو رو شركت اون اگه نيستم زن ميدی رو

.. نميذاری من محل دیگه كه رمهگي ك با سرت نيست معلوم!! نكنم

 سر بذاره رو رامش كسي نشده زاده  مادر از..  مجد مهندس ولي

 ... كار

  به گلوم توی  بود انداخته چنگ بدی بغض یه ولي چرا  نميدونم

 گوشي آروم یهو كه دموب خيره گوشي

   ميز رو  گذاشت و گرفت دست از رو

 : يكردم  نجوا  گوشم توی  آروم...  شد سرازیر اشكم كم كم

  گفتم بگم بهت ميخواستم... بشي آروم  بذار برم قربونت كن گریه -

 ... بعد بخوریم شام
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 : گفتم هق هق با!!!!! اشكاتو نبينم!!! ها توئه مال شروین

 با  و كنه پيدا  ادامه حرفم نذاشت...  بيشتر رو من شروین -

 : گفت عصبانيت

  اینجوری بار  یه زندگيش توی مردی هر كوچولو دختر ببين - -

 بودن  تو قبل كه اونایي ی واسه من!!  ميفهمي؟؟؟..  ميشه عاشق

 بهت وقتي...   سالمه  32 من..  بفهم كيانا!!!!!!! نميكنم خورد ترم

 !!!بياد پيش هرچي..  هستم  آخرش تا یعني دارم دوست گفتم

 جونم از من بيفته اتفاقي هر!!! كن فرو مغزت تو اینو!!! ميفهمي؟؟؟ 

 ...نه تو از يول  ميكشم دست

  رك...   شد تزریق بهم قوی بخش آرامش یه انگار ميدونم اینو فقط

 ميخواست دلم و.... ميشدم لذت غرق ناگهانيش محبتای از ميگم

 !!!!!!!!!!.... وایسه زمان

 شب...  كرد صحبتي اون  نه زدم رامش از حرفي من نه دیگه اونشب

 كه  چيزی  اتنه  به كشيدم دراز تخت توی رفتش اینكه  از بعد

  نفر یه بود بخش لذت خيلي نميدونم...  بودش حرفها ميكردم فكر

 بعدش و بكاره  دلت تو بذر یه مثل رو اعتماد
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 بشه زیبا نهال یه اعتماد این كم كم و آیبياریش به كنه شروع

 رو   شروین جوره همه من...  باشه ناب عشق یه اش ميوه و توسينت

  و بود داشتني دوست امبر همش..  اخمش خندش و داشتم دوست

 خوشحال  بلكه نبودم ناراحت تنها  نه بود تجربش مهمتر همه از

  به رفتارش و حركات تمام كه طرفم پخته مرد یه با  كه بودم

 !!!!!جاست

 : چهار و بيست فصل

 سوزن جای اسفند اول های هفته توی ها خيابون  و بود راه  در بهار

 فرخي خانوم اسفند 20 یطرفا بود این بر قرار...  نبود انداختن

 بشه رسمي چي همه و شيراز بریم تعطيالت ی واسه بياد پاریس از

 و  عقد بود معتقد شروین خوب  شرایط خاطر به محسن بابا... 

  تجربه خاطر به ميكردم احساس  جورایي یه من و باشه  باهم عروسي

 ما تر زود چه هر كه داره  دوست قبلي نامزدیه دوران تلخ ی

  دوام بر دليلي كدوم هيچ اینا هرچند زندگيمون نهخو سر بریم

 جالبيش !!! بود  تر راحت اینجوری خيالش خوب  ولي نبود زندگي
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  چه خانوادم اعضا از یكي كه نبود روزی مدت این توی بود اینجا

 رو  شروین به  محمد داستان گفتن بهم بابا خود چه و كتي چه مادر

  یه ...  بودم  افتاده لج سر خودمم با انگار من ولي نكنن گوشزد

 .... باد بادا  چه هر!!! ميپيچيد جمله این فقط سرم توی جورایي

 داشتيم كار كلي و بود مونده فرخي خانوم اومدن  به روز ده تقریبا

 و  بكشه خونه گوش و سر به حسابي دست یه ميخواست شروین

 خودم آمادگيه منم!!!  كنه  آمادش مادرش اومدن برای معروف بقول

 و شركت كارای و سال آخر ميدونستم چون كردم ماعال رو

 كالسای بشه اینجام درگيره نيومد دلم زیاده شدت به كتابا حساب

 هم  رو بود شده تشكيل عيد از قبل جلسه دو فقط كه دانشگاهم

 .... عيد  از بعد به  بود كرده موكول سفر ی بهانه با

 ماختيار در  رو ماشين شروین مدت اون توی بود این خوبيش

 بودم  خونه برای جدید اجناس خرید توی  یا مدام منم  و  بود گذاشته

  توی چه خودم آپارتمان توی  چه خانوم زینت پای به پا داشتم یا

 به سری گيخته جسته البته!!!! ميكردم كار شروین آپارتمان
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 بيش سحر و فاطمه و آتوسا یعني ها بچه وسط این..  ميزدم شركت

 ميگفتن  و بودن شاكي من گاه بي و گاه های غيبت از همه از

  به لي لي اینقدر كه داری ای پارتي چه مجد پيش تو نيست معلوم

 بر قرار اینكه و دانشگام كالسای ی بهانه با منم و..ميذاره الالت

 و ميكردم مالي  ماست قضيرو بگيرم حقوق ميام هرروز شده این

 مپروپا به كه بودن روزمرگي درگيره خودشون اونقدر  اونام

 !!!نپيچن

 و گفت چي بهش شروین نميدونم رامش تماس اون از بعد طرفي از

 نقشه و  نشد آفتابي شركت توی دیگه بينشون گذشت چي

  داد قرار عمال و  شد  داده تحویل موفقيت با ام پرژه سوم پارت های

 فوق نفس یه  شروین شد باعث و رسيد پایان به پایا ایران با ما

 .. بكشه راحتي

  خانوم بود قرار شبش شد اسفند بيستم گذاشتيم بهم  شمچ باالخره

 پای هرچند داشتم بدی استرس..  برگرده فرانسه از فرخي

  ولي بود ریخته حدودی تا ترسم  بودم زده حرف باهاش كه تلفن

 جلو همش سخاوت آقای امالك آژانس توی اول روز ی خاطره
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  به كردمي سعي ولي داشت استرسي  یه انگار شروینم..  بود چشمم

 عالوه  و داشتم آرایشگه وقت صبحش واز...  نده نشون من خاطر

  كردم تجدید دوباره رو روش الیت یكم  اون ابروهام كردن تميز بر

 همه  تقریبا خودم به رسيدیگي بر عالوه... پرتر یكم بار  این و

  عوض رو سمت اون های پرده و بود مهيا هم پذیرایي برای چي

 هرچند... هارو  كوسن و ها  ملحفه متما همچنين و بودم كرده

  داده روح خونه به كلي ولي بشه همون ها رنگ تم بودم كرده سعي

 و  ميرسيد بنظر راضي خيلي شروین كه بود اینجا جالبيش و بود

 ميگفت و ميكشيد وقتا گاهي و ميكرد ناز رو لپم و ميرفت راه مدام

: 

 !!!!كيانایي برم سليقت قربون -

  و زد زنگ خودش سمت از شروین كه بود هشت نزدیكای ساعت

 ... باشيم فرودگاه 10 تا كه باشم حاضر دیگه ساعت نيم تا گفت

  ای پارچه شلوار یه همين ی واسه بپوشم رسمي لباس دادم ترجيح

 روسری یه و كردم تنم كرم پانچوی یه و ای قهوه دوخت خوش
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 رو تيپم سوخته ای قهوه كفش و كيف یه با و سرم  كرم صورتي

  بد كل در  و كردم كرمم صورتي ميح آرایش...  كردم تكميل

 !!نشدم

...  پایين رفتم دستم انداختم  رو بود خریده شروین كه ای حلقه

 مبل روی داشت  رو آپارتمانم كليد بود وقت  خيلي كه شروین

  بود بسته رو چشماش و پشتيش به بود داده تكيه سرشو و بود نشسته

 شده   بامزه...  سبز پليور با ودب پوشيده مشكي جين یه..... 

 ميشد ها پسربچه عين خواب  توی..   بود

 : گفت كه ركنا  برم اومدم

 !!!كجا؟؟؟؟ -

 ... كنم بيدارت ميخواستم..  خدا   به هيچي -

 !!!بدم؟؟؟ رو جوابش نميخوای -

 : گفتم حرف كردن عوض برای و كشيدم عميقي نفس

 .. بریم...  ميشه دیر -

 تمام   راه توی..  بيرون امد  در از من پشت ادد تكون رو سرش آروم

 نميدونم ..  رسيدیم كه موقعي و...  گذشت  سكوت به مدت
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 : گفت و گرفت دستش توی رو دستم آروم كه دید چي نگام توی

...   ولي بوده قهر من با درسته...  خوبين زن مامان كيانا نترس -

 !!!خوبه تو با رفتارش مطمئنم

  كه بود  ساعت  نزدیكای تقریبا...   داد كونت رو سرم و زدم لبخندی

 ... دادم  نشونش شروین به دیدم رو فرخي خانوم دور  از

  روش به و بوده مادرش دلتنگه خيلي بود معلوم  زد برق چشماش

 ... كردیم  سالم باهم دو هر فرخي خانوم رسيدن  با..  نمياورده

  به يطوالن نگاه و زد من به ای كننده دلگرم لبخند فرخي خانوم

 آغوش به همدیگرو پسر و مادر ثانيه چند از بعد  و...  كرد شروین

  ميتونستم و بود  بسته رو چشماش  ولي نميزد حرفي  شروین.. كشيدن

 بو وجود تمام با رو  مادرش تن عطر داره كنم احساس

  داشت حاليكه در فرخي خانوم  دقيقه یك تقریبا از بعد... ميكشه

 : گفت وینشر به...  ميكرد پاك رو اشكاش

 ... ببينم كيانارم بذار  كردی خفم!!!  بچه كن ولم -

 ... فرخي خانوم آمدید خوش -

 : گفت و زد لبخندی



 

716 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!!!اومدی خوش ها مجد جمع به توام -

 و داشت فرق آژانس توی زن اون با چقدر خنده  رزی زدیم سه هر

 داره پسرش اینكه از ميكنم احساس ولي نميدونم...  بود  سرزنده

 ...بود خوشحال  خيلي ميگيره سامانو سر

 و كرد شوخي مادرش با راه مدت تمام و بود شاد خيلي شروینم

 فرخي  خانوم  و رسيدیم كه بود 1 ظرفای تقریبا...  ميخندوند مارو

 صحبت باقي و  بخوابه تا رفت زود زیاد سن و راه  خستگي دليل به

 .. فردا  به كرد موكول رو ها

 جلومو شروین كه كردم رفتن  قصد نمم شروین  مادر خوابيدین با

 : گفت و گرفت

  كاناپه ی رو من.. بمون جا همين رو امشب...   اینجاست  مامان -

 ... من اتاق توی  برو توام ميخوابم

 ... آخه -

 ... بود خواهش از پر نگاش...  لبم روی گذاشت رو انگشت

 ی واسه بپوشم راحتي لباس برم نگذاشت حتي زدیم حرف باهم .2

 2 ساعت  تا...  كردم فبول  - رو هاش شرت تي از یكي ينهم
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 رو  لباسش لذت با منم...  بيرون رفت اتاقش از خودش و من تبه داد

 توی رفتم و كردم تن  رو بود پيراهن عين تقریبا برام كه

 امشب حركت بود جالب برام...   ميداد رو شروینم بوی كه تختي

 ناراحت  وقت چند ینا  توی بودن تنها از چقدر كه ميداد نشون

  اونجوری چشماش و باشيم هم دور امشب داشته دوست كه بوده

 اونروز  خستگيه از كه بودم فكرا   همين توی... ميكرد اصرار 

 ... رفتم  بهواب چجوری نفهميدم

 و مرتب هميشه مثل رو شروین  و شدم بيدار خواب از كه صبح

 ... دیدم  تختم كنار منظم

 : گفت كردم  باز رو چشمام دید تا لب به لبخند

 محال بود نشده گرسنمون مامان و من و نبود 1 ساعت اگه راستش -

 تنم كه لباسي به توچه بدون حرف این با كنم بيدارت بود

 : گفتم و  پریدم جام از بود

 .. ميكردی   بيدارم زودتر كتش رفت آبروم -

 شروین ها خنده صدای...  دستشویي توی دویيدم و زدم جيغ

 : ميگفت كه مدميو در پشت
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  چي بری در اگه ميدوني دیگه  ماه یه!!! ميری؟؟؟؟ چرا  در حاال -

 !!؟؟؟... ميشه

 : گفتم جدی خيلي و كردم بيرون در الی از سرمو

 !!شروین بيرون برو ميكنم  خواهش -

 ... بيرون رفت در از  ببخشيد یه با و زد مهربوني لبخن

  باز روی با  فرخي خانوم پایين رفتم مرتب و نميز بعد ساعت نيم

 : گفت و شروین به كرد رو شدو پذیرام

  خودمون از یكم بخوایم عروسم  و من شاید دیگه بگير  غذا  برو تو -

 .. بزنيم  حرف

 : گفت و كرد ریز رو  چشماش شروین

  كتش خنده با  بدم  و بذارین صفحه من پشت اگه حالتون به وای -

 .. رفت و برداشت رو

 : گفت و من به كرد رو رخيف خانوم شروین رفتن  از بعد

  لياقتي با  و خانوم زن یه شروین كه خوشحالم خيلي جون كيانا -

 دیدمت كه پيش ماه چند ميگم رك كرده پيدا تورو مثل
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 و شوخي دوتا با سریع و باشي دیگه دخترای مثل توام  ميترسيدم

 دوست  رو یكي  گفت و زد زنك بهم وقتي ولي...  شروین ی خنده

  شروین...  ستودنيه نجابتت فهميدم كنه ازدواج باهاش ميخواد و داره

 ... پدرشه شبيه العاده فوق و زیركيه مرد

 : گفتم و زدم لخند

 ... دارید لطف شما -

 : گفت مقدمه بي و گرفت دستش توی رو دستم فرخي خانوم

 !!نگفتي؟؟؟؟ شروین به هنوز قبليت نامزد به راجع كيانا -

 : گفت زد لبخندی تمحب با كه كردم نگاش متعجب

...   زد زنگ پدرت كه این بر عالوه یعني ميدونم رو  چي همه من -

 اینه خاطر به  نميدونه شروین  ام اینكه... بود گفته بهم سخاوتم

 سخاوت پيش دوماه اون وگرنه نزنه رفي سپردم سخاوت به من كه

 ... بود فرستاده شيراز به  تحقيق برای رو

  خانوم...  بود ای دیگه وقت هر از رت تند حركتش  رگهام توی خون

 : وگفت گرفت دستش توی رو دستم فرخي



 

720 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 نگفتن این و  نميزنم حرفي شروین به من...  نخور غصه كيانا -

 بخاطر و منه تن ی پاره من پسر شروین!!! ميكنم درك توروهم

 ولي!!! دارم بهش دیگم پسرهای با  متفاوت حس یه مجد با شباهتش

 كه زماني تا  ميخام ازت  و...  بگي خواین كه بدم حف بهت من

 ...نزني حرفي تو نفهميده خودش

 كمال پدرش مثل شروینم ولي...  ميدونم رو این من...  نجيبي تو

 ازدواج   از بعد ولي... ميزنه بهم رو چي همه بفهمه االن  اگه..  طلبه

 ... بكنه ای دیگه كار قهر مدت یه جز بدونم بعيد..  بفهمه اگه

 : گفتم و كردم بغض

 !!!مطمئنيد؟؟؟؟؟؟ اینقدر كجا از -

 : گفت و زد لبخندی

  بر عالوه شروین  و مجد... كردم زندگي  نمونش یه با كه اونجا از -

 با  ازدواج از قبل مجدم...  دارن هم مشابهي اخالقای چهرشون

  كه موقعي ولي...  ميدونستن همه و ..  داشت زیادی ها شيطنت من

 عهد خودش با و ميشه عاشقم ميبينه اندبيرست راه  توی رو من
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 نداشتم نامزد من...  كنه توبه بدم مثبت جواب بهش من اگه ميبنه

 همه  پدرم و عمو و اختالف بخاطر و  بودم عموم پسر عاشق ولي

  كه عموم زن الخصوص علي بودن مخالف شدت  به  وصلت این با

 دواج از خوشبختانه یا متاسفانه حال بهر...   نداشت رو دیدنم چشم

 مادریش های فاميل از  زن  یه عموم زور به عموم پسر  و نگرفت سر

 مغموم و افسرده ها مدت من داستان اون  از بعد گزفت رو

  بله بهش اومد كه خواستگاری اولين كه بستم عهد خودم با و بودم

 سابقه بخاطر اول  پدرم... مجد جز نبود كسي شخص  اون  و بدم

 دید رو من ضعف و بيماری قتيو  ولي بود مخالف  مجدم با بدش ی

 بي  وقت محبتای كم كم...  كردیم عقد مجد و من اومد  كوتاه

 خاك به كلي به رو قدیميم عشق كه كرد اثر من در حدی به وقتش

 نميدونم  عروسي شب توی ولي...  خودش شد معبودم و سپردم

  به و داشتم  دوست رو عموم پسر من كه فهميد كجا از  و كي از

 كه دیگ حرف یك و هزار  شدم زنش  پدرم دست زا  فرار خاطر

  بد و تند من با  برخوردش اولش...   نبود بيش ناروایي های تهمت

 اونم دار دوستش چقدر كردم ثابت بهش وقتي كم كم ولي بود
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  دوران توی وقت هيچ كه محبتي قبر زمان محبت با آدم همو شد

 ... نشد كمرنگ ای ذره زندگيم

  همسرش دلتنگ شدید ميدونستم بود و كرده بغض فرخي خانوم

 توی و كنه شروع دوباره خودش تا  كرم سكوت همين ی واسه

  خودم رسيدم نتيجه این به حرفاش كردن  سنگين سبك با مدت این

 زماني  تا بستم عهد باخودم  و گرفتم پيش رو  راه ترین درست

 ... نزنم حرفي  نشده متوجه شروین خود كه

 های خاطره و شروین از فرخي خنوم ادبي شروین كه زماني تا  اونروز

 ی دوباره بيان و شروین اومدن با گفت كودكيش زمانن

  به  نوبت بعدشم و بود راه به خنده بازار خودش زبون  از بعضياشون

 الحقم و بود  آورده برامون فرخي خانوم كه بود  هایي سوغاتي

  انواع از پر چمدون یك و بود گذاشته تموم سنگ یكي من برای

 جالبيش  و بود  آورد ها مارك بهترین از لباس و كيف و كفش

  ایقدر نميتونست شروین جز كسي و بودن تنم فيت همه بود اینجا

 رو من سایز دقت همه این با كجا از اون حاال...   بده سایز دقيق

 !!!!بود ای نكته خوش  و!!!!! اعلم و االه دیگه ...  ميدونسته
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  كارای شروین  دیگه روز سه  تا شد این بر قرار اونشب همچنين

 ... بشيم شيراز راهي اسفند 24 روز كنه جور و جمع رو شركت

 آشنا پيش از بيش فرخي خانوم با شروین نبود در روز چند اون توی

 و محبت با كلمه واقعي معنای به اوليه تصور برخالف شدم

  بهم احساسم طرفي از...  دیده دنيا و شعور با العاده فوق و  بود خانوم

 محبتاش  جورایي یه و پسندیده رو من هم ایشون كه يگفتم

 .... ميانداخت خودم به نوشين مامان محبتای یاد رو من بهم

  روز  و شيراز رفتيم باالخره  و گذشت برق عين دیگم روز سه

 محسن بابا و شروین باالخص همه رسيد فرا  من رسمي خواستگاری

...   ابرا  رو...  هيچي دیگه كه خودمم و بودن خوشحال نهایت بي

 روز  عروسي و  عقد كه شد این بر  قرا  خانواده دو های صحبت طبق

 فرصت این توی تا  بشه برگزار شيراز توی اردیبهشت اول شنبه پنج

 بدن  كارهارو ترتيب بتونن فرخيم خانوم و شروین ماهه یك

  قرار و نبود جهيزیه به نيازی شروین خواست در  طبق طرفيم از ..

 بود  كامل و  مجهز حيث هر از كه شروین فعلي ی خونه توی شد
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  ی سكه 14 خودم ی خواسته طبق هم من ی مهریه..  كنيم زندگي

 با  حترام پر های نگاه كه شد معصوم چهارده نيت به آزادی بهار

  ی خانواده سوی  از چه و مادرش و شروین سوی از چه  محبتي

 بكنه رو هيزیهج جبران اینكه برای  بابام...  داشت همراه به رو خودم

  و من مشترك حساب به رو اون با معادل مبلغي شد  این بر قرار

 كه  درامدی با شروین كه چند هر  كنه واریز آیندمون برای شروین

  بابا روی كه نخواست ولي... نداشت پول این به نيازی واقعا داشت

 ..... بندازه زمين هم رو

 : پنجم و بيست فصل

  نگاه خودم به داشتم و بودم دهوایسا آرایشگاه  ی آینه جلوی

  ماهي یه...  بگذره زودی همين  به ماه یك نميشد باورم...  ميكردم

 كه

  خواب یه به  عروسي ازجشن بيشتر كه بود بدو بدو توش  اونقدر

 كاری ی مشغله تمام  با كارها  بيشتر هرچند..  داشتم نياز طوالني

  منم ها دخری توی باالخره خوب ولي بود اون با داشت  شروین كه

 جمع  عروسي یه به مدت این  تمام توی من نظر... بودم همراهش
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  و مادرش و برادرها به اقوامش كل  اینكه با شروین ولي  بود جور و

 برگزار  مفصل عروسي داشت اصرار  ولي ميشد خالصه دوستانش

 و سحر و فاطمه مثل ها خيلي عروسي بودن شيراز خاطر به البته..   شه

 خودشون  معذوریت اول همون شروین تایدوس از  تا چند... 

 ... نيومدند  و  كردند ابراز رو

 چند هر بود  وجودم توی بدی ی دلشوره یه صبح از... بگذریم

 مبغل پشت از كتي لحظه همون  توی....   چرا  و چيه  برای ميدونستم

 : گفت و كرد

 ... گرفتي رو خودت شدی  خوشگل خانوم  آبجي چيه -

 : گفتم و كشيدم عميقي نفس

 ميكندم لباسامو ميخواست  دلم!!!! خستم...   دیوونه بابا نه -

 !!ميخوابيدم

 : گفت و بهم كرد رو كتي

 !!؟؟؟ داری دلشوره -

 : گفت مالیمت با كه  دادم تكون سرمو
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  داری اینكه..   نيست دیر حقيقت بيان برای وقت هيچ خدا  به كيانا -

 دونيمي كه ميدونم بده ميزني دار رو خودت خودت دست با

 شده حسادتم روی از عروسي توی الظالمون قوم این زود یا دیر

 !!!!لوميدن رو محمد ماجرای

  حرفي دهنش از یكي عروسي شب زیاد احتمال به  ميدونستم اولم از

 خالف درصد چند اون ی رو  و شروع رو بدی بازیه ولي بپره

 ...بودم كرده بزرگي قمار تصورم

  آرایشگر صدای  با  و زدم خودم به هآین توی لبخندی زور به باالخره

 ... اومدم خودم به ميكرد اعالم رو  شروین ورود كه

  امروز از قبل شروین و من اینكه تمام  با ولي...  باشه  عجيب شاید

 شلوار  كت اون توی  وقتي ولي بودیم دیده رو هميدیگر جوره همه

  از چشمام لحظه یه دیدمش زده شونه مرتب ی موها با سير طوسي

 من از كمي دست اونم ميكنم حس...  شد  اشك از پر ذوق

 محو لبش روی  از كه ای خنده و چشماش برق از  اینو..   نداشت 

 شاسي خاطر  به ماشين شدن سوار موقع....  فهميد ميشد..  نميشد



 

727 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 بچه عين رو من شروین لحظه یه توی و بود سخت  یكم بودنش بلند

 چند برای...  كرد مرتب رو لباسم  بعدم و صندلي روی  نشوند ها

  و خوشحالي اونقدر نگاش توی...  خورد گره هم توی  نگامون ثانيه

 یه برای كه بود آرامش

  با نميدونم....  ميگفتم بهش كاش... شدم پشيمون كارم از...  لحظه

 از  تاریك قسمت یه توی اینكارم  دليل انگار بودم كرده لج كي

 چي هر و.. . كجاست نميدونستم خودمم و بود شده محو مغزم

 !!!!كنم  پيداش نميتونستم ميگشتم دنبالش

 : گفت و بهم كرد رو ماشين توی

  ماشين سر جا همين  از  دارم دوست بگم اگه نميشه باورت كيانا -

 آدمای  و مجلس خيال بي و خونمون تهران ببرمت كنم كج رو

 ... خودت و باشم خودم كه جا یه ببرمت...   بشم توش

 : گفتم و زدم لبخندی

 !!!ندارم حرفي  من -

 - !!!!روش شبم یه كردم صبر ماه 6
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  با تنهایي از نه..   گرفت رو وجودم ی همه ترس ولي نميدونم

 ترس  این نره پيش ميخواد كه اونجوری چي همه اینكه  از شروین

  احساس كه چند هر..  معلومه چشمام از عكسامون تك تك توی

 شد  ثابت همب بعدا  خوب ولي...  ميفهمم خودم فقط ميكردم

 خوبي به رو ترس این خوب به شروینم و بوده غلط احساسم

 .... نمياورده روم به و ميفهميده

 هایي صورت و شاد های آهنگ صدای و اونشب  ی ادامه از

 خاصي چيز...  ظاهر به بعضيام و  بود دل ته از بعضياش كه خندوني

 یادم 

 محبت و ور شروین ی چهره ی لحظه  لحظه بتونم فقط  شاید و نمياد

 یهو چي همه كه زماني اون تا ...  كنم بازگو رو مهربونياش و ها

 ... شد عوض

  خوشحال و ميمردم خستگي از داشتم و بود شب  1 ساعت ظرفای

 ها مهمون كم كم.... گذشته بخير چي همه االن  تا اینكه از بودم

  ماشين دنبال ميخواستن كه  اونهایي بجز البته  داشتن رفتن قصد

 امشب ما بود این بر قرار...  بزنن خيابون توی  دوری یه عروس
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  كنيم ترك تهران مقصد به  رو شيراز صبح فردا  و باشيم پدریم خونه

 بعد   و بمونه شيراز ای هفته یك داشت تصميم مجدم خانم... 

  ترك پاریس مقصد به  رو تهران بعدشم  روز سه و برگرده  هفته یه از

 داماد عروس تازه مزاحم ميخواست جورایي یه واقع در..  كنه

 خاصي دليل هفته یه اون توی بودنش شيراز ميدونستيم وگرنه نباشه

 !!!نداره

 با ميكردیم خداحافظي ها مهمون با داشتيم كه طوری همين بگذریم

 ميامد داشت دور از كه عبوسش ی چهره و خالم دیدن

 موقعي...  كرد یخ دستام و شد  پاره دلم بند یهو ولي چرا  نميدونم

 : گفت و من به كرد رو روبوسي بدون شد نزدیم كه

  بغض با و كرد شروین به نگاهي نيم بعدم خاله شب خوشبخت -

 : گفت ساختگي

...  ایشاا ....   شما دست سپردیم رو گلمون دختر مهندس آقای -

 نامرد ی مرتيكه اون خالف بر و بكنيد رو قبليش شكست جبران

 .... كنيد مردونگي حقش در شما
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  یكم كه مجد خانوم و كتي و بابا و  مامان خاله حرف این  با لحظه یه

 در حدقه چشمایاز با و شدن  ساكت بودن وایساده تر اونور

  بدون نداشتم كردنم نگاه تحمل كه من...  شدن خيره خالم به اومده

 رو  شروین العمل عكس...   پایين انداختم سرمو فقط حرف

 : گفت و كرد رو خالم به يهثان چند از كمتر از  بعد ولي نفهميدم

 توی آب نميذارم كه برام عزیزه اونقدر كيانا الطفاتتون از ممنون -

 .. بده تكون دلش

  ستبر سينه خوشحالي با و دوید تنم توی خون یهم حرفش این با

 چشماش  توی  بود شده جمع چتر عين كه خالم به زدم زل و كردم

  زدم بهش پيروزی نلبخ بار اولين برای و ميزد موج حرص و عقده

 در لز دخترش با  و كولش رو بذاره رو دمش زود   شد باعث كه

 ... بيرون بره

  نمياورده روم به و ميدونسته شروین  اینكه هوای به  لحظه اون توی

 بسته  دهنم..  چشماش آتيش دیدن با كه انداختم بهش نگاهي

 داد محكمي خيلي فشار دستش توی  آروم رو  دستم وقتي و شد

 و  زده رو حرف اون كه بوده ظاهر حفظ خاطر به فقط كه فهميدم
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 ... كرد یخ تنم تمام  دوباره

 و نكرد بهم هم  نگاهي نيم شروین ها خداحافظي پایان تا اونشب

 من به رو و كرد روشن رو ها فالشر شدیم ماشين سوار كه بعدشم

 : گفت عصبانيت از دورگه صدای با

  روی كه باره آخرین ایبر چون بدی  تكون دست و بخندی بهتره -

 !!!ميبينن خنده لبت

  منظورش...  شد وصل بهم فاز سه برق لحظه یه برای حرفش این با

 !!!؟؟؟.. بود چي

 سرم كه دادی با ولي نميومد خندم و  بود گلوم  توی بدی بغض

 : كشيد

 !!!!بخخخخخخخخخخخخخخند ميگم بهت -

 !!!!دادم نشون شاد  رو خودم و زدم زوركي لبخند

  یكم از  بعد....  كه باشه شرویني همن مال بيان لحن این نميشد  مباور

 سرعت  با...  گذشت عمر یه قد كه ها خيابون  توی زدن گشت

 نگاهي ترس با جاده سمت شد منحرف مون مسير آوری سام سر

 : گفتم و انداختم بهش
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 !!!ميریم كجا -

  يحرف دیگه و شيشه به چسبيدم كه اندخت بهم نگاهي لحظه یه برا 

 .. نزدم

 .. خورد زنگ شروین همراه دقيقه ده تقریبا  از بعد

 !؟؟ بله -

......................... - 

 .. بهتره اینجوری راستش..  بله -

............................... - 

 ..ميدیم  خبر رسيدیم حتما ممنون باشه -

......................... - 

 ... ولي... ميدونم -

.......................................... - 

 !!!ممنون -

............................ - 

 ...بخير شب -

 .... من  سمت گرفت نگاهي هيچ بدون گوشي بعدم

 : گفتم بغض با
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 !!بله؟؟؟ -

 1!! مادری؟؟؟ كيانا -

  مادرش پدر بود دختری هر آرزوی...  كنم گریه ميخواست دلم

 و  كردم كنترل رو خودم..  هرششو دست توی  بذارن رو دستش

 : گفتم

 ...مامان  جانم -

 ... گفتيم بهت چقدر یادته...  ها مامان نخوری غصه -

 !!!نميومد گریم ولي..  ميشدم خفه داشتم...  تركيد مامان بغض

 : گفت محك و گرفت رو گوشي بابا اینبار

  پس از تو مطمئنم من...  سالمت  به برو...   بده حق  شوهرت به بابا -

 !!!!ميای بر چي همه

 رو تصميم این خودت...  ميكردیم بيني پيش رو موقعيت این همه ما

 ... داری رو  شرایط كردن درست توانایي ميدونم و گرفتي

  مگه!! ؟؟ بشه چي بود قرار مگه...  بود چي برای  كارا  این نميدونم

 همه این  زندگيش توی شروین مگه..  بودم كرده چيكار من
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 دوستش اونقدر  من  مگه..  زدم حرفي من مگه!! بود؟؟؟ نرفته خالف

 !!!؟؟؟....   گذشتم همشون از كه نداشتم

  ارتباط ...  ميشد روشن مغزم تاریك قسمت اون  داشت انگار  تازه

 های  حرف باقي اینكه بدون من و بود شده قطع بود وقت خيلي

  هب لحظه یه برای..   بودم شده خيره برو رو به مات  بشنوم  رو بابا

 با  كه شروین به  دست با و كنار گذاشتم رو موبایل و  اومدم خودم

  روند مي نور سرعت با حرفي هيچ بي و  بود شده خيره روبرو به اخم

 محتویات تمام شدن پياده محض به ...  وایسه كه كردم اشاره

  اون تمام و كردم خالي جاده ی گوشه نبود خاصيم چيز كه دلم

 بدیاش تمام خاطر به شروینه مجازات اینم ميكردم فكر این به مدت

 بشه شروین نصيب دختری بود حيف...  بازیاش دختر تمام خاطر به

 عدالت  اونوقت...   بود حيف باشه  نخورده بهش احدی دست كه

  جالبش...  نميدادم حقي هيچ مجد به من.... ميرفت سوال زیر خدا 

 یت اذ  اوایل كه مجدی همون...  مجد بود شده دوباره بود این

  باید من...  نكردم تموم رو بازی هنوز من فهميدم زه  تا...  ميكرد

 چشم از كه  اشكي قطره یه فكر این با...  ميكردم تموم رو بازی
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 ماشين كنار كه  مجد به توجه بي و كردم پاك رو بود چكيده پایين

 باز  رو عقب در رفتم..  ميكرد تماشام داشت و  بود وایساده

  در ذهنم اونقدر...   ماشين عقب شدم  ولو .. حرفي هيچ بي و كردم

 .... رفتم بخواب  چجوری نفهميدم  كه بود وخسته برهم و هم

  از خورد چشمم توی كه آفتابي با ولي بود چند ساعت نميدونم

 تنم...   كردم فراموش رو زمان و مكان  لحظه یه برای...  پریدم خواب

 با كردم خم سرمو...  بود خمير  و خورد استخوونام و بود بسته یخ

 عين  حاال  تا دیشب از چي همه تازه عروسيم سفيد لباس دیدن

 حاله خاطر به بود تشنم شدت  به ...  گذشت چشمم جلوی از فيلم

 كلمه  نميخواست دلم ولي ميسوخت معدم دیشبم ی خورده بهم

 بود نكرده نامرد...  بود سردم نهایت بي طرفيم از...  بزنم حرف ای

 اونور  بود انداخته  بود آورده در كتشم يحت..    بزنه رو بخاری

 !!!!من رو بندازه  بود نشده حاضر ولي

 نيم اینكه  بدون..  شدم بلند جام از...  گرفت پيش از بيش دلم

 ادامه   راهش به..  برداره جاده روی از رو چشمش  یا  بندازه نگاهي
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 گرفته رو وجودم تمام خشم نامردی همه این  از لحظه یه برای ميداد

 سردتر  نگاه با كه انداختم بهش نفرتي پر نگاه آینه توی  از و

  بدون..  سوخت  قلبم ولي چرا  نميدونم...  شدم مواجه خودم نگاه از

 به  دادم تكيه سرمو و برداشتم ازش چشم..  بيارم  روم به اینكه

 نزدیكای رسيدیم تقریبا كه بود صبح8 ساعت نزدیكای...  پنجره

 گرفت رو كتش صدای لحظه یيه برا ..  شد شلوغ جاده و تهران

 : گفت ای خسته حال درعين و عصبي  صدای با و پشت

  ی  كله!!! سرت بكش تورتم...  شلوغه ها خيابون بپوش و كت -

 !!!... ندارم رو مردم های نگاه ی حوصله سحر

  دیده كال اینجوری...  كشيدم دراز حرف بدون و  زدم پس رو كت

 با  و كناریش صندلي رو كرد پرت رو كت عصباني...  نميشد

  دراز كه حالتي و سرعت خاطر  به ...  خونه سمت  نورروند سرعت

 خونه  دم اینكه  محض به خورد و بهم معدم دوباره بودم كشيده

  فشارم...   آوردم باال صفرا  و بيرون پریدم ماشين از  داشت نگه

 !!!بود یخچال مثل تنم و پایين  بود افتاده بشدت
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 اومدم  رفتم زار حال با...  كرد باز رو   در كليد با و شد پياده ماشين از

 بي گرفتمش اینكه  از بعد  و طرفم گرفت رو  كليد كه تو برم

 ... رفت و شد ماشين  سوار حرفي هيچ

 بغض نداشتم جون با و نشستم اول ی پله روی و تو خزید رفتنش با

 زور  از تنم  و ميزدم زار...  كردم خالي رو حاال تا دیشب از

 ... یدميلرز ضعف

  دیگه باال نرم االن اگه كردم احساس كردم گریه  یكم اینكه  از بعد

 و باال رفتم هارو پله بختي بد با همين ی واسه نميمونه جوني

  كليدای دیدم كه كنم باز رو  در اومدم...  آپارتمانم  سمت رفتم

 و  در به كوبوندم چندتا بغض با..  نيست كليد دسته توی من سمت

  توی  بود یادم كه اونجا  تا....  كردم مجد نثار  ودمب بلد  فحش چي هر

 جورایي  یه بود مطمئتن و بود منم سمت كليدای كليدش دست

 ی واسه وایسم  یپاهام رو نميتونستم دیگه...  برداشته  اونارو قصد از

 رو  شدم  ولو...   در كردن باز  با و سمت اون  رفت سریع همين

 صبحانه جوریش ينهم...  بود پایين شدت  به فشارم...  زمين

 تنها  نه حاال تا دیشب از اینكه حال  به وای بود پاین  فشارم نميخوردم
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  به  رو خورم سختي به ... بود خورده بهم حاللم بلكه نخوردم چيزی

 بيسكویيت تيكه یه...  آّ یكم خوردن از بعد رسوندم آشپزخونه

 خوردمش و نشستم زمين روی خهمونجا و برداشتم كابينت توی از

 به نگاهي 1!!! شد داغ تنم كم  كم و قطع سرگيجم بعد ربع یه  ...

  رو دست و  زدم پوزخندی...  انداختم  بود شده  خاكي كه لباسم

 شد  چي نميدونم ولي...   پاشدم جام از... ا  بسم با و گذاشتم زانوهام

  روی رو خون داغي... ...  زمين خوردم سر با..  رفت گيج سرم كه

 دردم ای  ذره بود این جالبيش ليو ...  كردم احساس صورتم

  بغير عروسم لباس روی...   شدم  بلند جام از تر آؤوم اینبار...   نيومد

 های  خنده ازون ...  خندیدم..  بود نشسته خونم خاك و گرد از

 كمك با آروم آروم...  ميشه  گم هق هق توی آخرش  ك تلخي

 كه باال های خواب  اتاق از  یكي دم  رسوندم رو  خودم دیوار 

  تا گرفتم تصميم!!!   داره هم جدا  سرویس یه و مهمون مال  يدونستمم

 اتاق همين توی بشه مشخص دلم و خودم تكليف كه زماني

  روم به فعال خودم ی خونه در..   بود  معلوم كه اونجور چون بمونم

 !!!ميكردم تحمل روح سوهان عين رو مجد وباید بودم بسته
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   عوض كردمرو لباسم آروم آروم

 زینت  لطف به جا  همه...  حموم توی رفتم خودم اونور دمكر پرتش

 از  بعد حت را  خيال با همين ی واسه ميزد برق خانوم

  رو وان..  كردم  عفوني ضد رو بود شكسته نظرم به كه پيشونيم اینكه

 آروم  آروم لحظه یه...  دادم لم توش و  كردم داغپر آّ از

 دلم...  كنم خفه  رو خودم ميخواست دلم...  آّب زیر كردم سرمو

 بودم  ناراحت همه از نميدونم...   كنم راحت رو همه ميخواست

 كه فررای..  داد یادم رو فرار همه از اول كه پدری!!!!! پدرم از حتي

 بغضم !! ؟؟؟!!!!!! بود چي من تقصير!!!!.. چيه برای نميدونم ماهه 6

 يایران دختر  یه بختي بد به مدت این  تموم توی..   تركيد آّب زیر

 ... تكرار رو جمله این خودم با و..  ميكردم فكر

 .... خاكستر كپه  دختر دختر....  عسل قند  پسر پسر

  كارایي من اگه كه بود ذهنم توی فكر این مدت  تموم و ميزدم زار

 بود  حاضر...  بود من جای اون و  بودم كرده رو ميكردم مجد كه

 !!!داشته؟؟؟؟؟ ط ارتبا پسر تا چند با حاال تا كه بشه دختری عاشق
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...   كردم زمزمه  خودم با بيرون اومد آّب زیر از عصبي ها فكر این با

 .. ميومد كوتاه نباید..  بدم نشون ضعف خودم از  نباید...  نه

 حولم افتاد یادم تازه  بيرون اومدم و شستم رو خودم  سریع اون  از بعد

 كه اتاقي سمت رفتم خيس همونجوری همين ی واسه ندارم

 خریده كه نویي ی حوله كمد توی  از  و باشه خوابمون اتاق بود قرار

 تنم و كردم  باز رو دورش روبان پوزخند با و  برداشتم رو بودم

 این كمد توی از لباسامو فرصت سر گرفتم تصميم بعدم...   كردم

 فقط لحظه  اون ی واسه ولي...   خودم اتاق توی كنم منتقل اتاق

  خودم اینكه  از بعد...    خودم اتاق تو برگشتم و برداشتم گرمي لباس

 و  شستم رو  زخمم دوباره و  پوشيدم  لباسارو كردم خشك رو

  زیر خزیدم و كردم قفل رو اتاق  در..  كردم عوض روشو چسب

 !!!شدم بيهوش تقریبا و لحاف

  خواب از بدی درد سر با كه  بود ظهر از بعد 4 نزدیكای ساعت

 اومدم  اتاق از...  وابيدمخ اینقدر چرا  بودم مونده خودمم..  پاشدم

  خونه نيومده مجد هنوز ميومد بنظر..   شدم سرازیر  ها پله از و بيرون

 كف خون كردن پاك از بعد  و باال انداختم  شونه خيال بي... 
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  اینكه از بعد و  خوردم بيسكویيت با و كردم دم چایي یه آشپزخونه

 زدم یخچال به سركي شدن بهتر سردردم و گرفتم جون یكم

  زدم پوزخندی..   بودن كرده پرش عروس نو برای شكر خدارو كه

 بسته یه همين ی واسه نداشتم آشپزی ی  حوصله اصال...  

  از نون ویكمم برداشتم یخچال توی از مرغ تخم چندتا و سوسيس

 ... شدم ها سوسيس  كردن خرد مشغول خيال  بي و فریزر توی

 ميكردم سرخ شدرو خرد های سوسيس داشتم بعد ساعت نيم تقریبا

 نوك و گرفت شدت قلبم ضربان لحظه یه در صدای با كه

  كمي عميق نفس یه با...  گفتم..  ا  بسم لب  زیر..   بست یخ انگشتام

 .... دادم ادامه  كارم به خيال بي و كردم آروم  رو خودم

  ليواني من به نگاه بدون و شد آشپزخونه وارد مجد ثانيه چند از بعد

 مشغول  و  كرد پر آب توش خچالی آّخوریه از  و برداشت

 .. شد خوردن

  بردارم رو ها مرغ تخم تا ميز سمت به برگشتم منم حين همي توی

 پيشونيم  ی  گوشه زخم چسب روی نگاش ثانيه چند برای كه
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  رو  ليوان و گرفت ازم نگاه تفاوت بي زود خيلي ولي شد خشك

 !!!بيرون رفت آشپزخونه از  و ميز رو كوبيد

  پيش رو خيالي بي ی رویه منم همين  ی واسه!!!!   مميومد كنار باید

 مرغ  تخم  تا سه با سوسيس  تا 6 یه تقریبا اینكه  از بعد و گرفتم

  اومدم آشپزخونه در از و شستم هارو ظرف حال  سر..  خوردم رو

 ها پله سمت افتادم  راه...  نبينم رو  مجد روی اینكه  برای...  بيرون

 .. اتاق توی  باال برم تا

 جلوش از مجبوری ميدید تلویزیون داشت و بود نشسته هال توی

 جا سر لحظه  یه برای صداش با كه پله سمت برم اومدم و گذشتم

 !! شدم ميخكوب

 !!!دارم كارت بشين -

  بدون همين ی واسه ميده دستوریم چه پررو!!! اه اه...   گفتم خودم با

 اینكه با همزمان بعد ی دفعه كه دادم ادامه راهم به توجه

 مطمئن... داد فشار محكم و گرفت بازومم...  بشيييييييييين  فتگ

 برای حاليكه در و ميمونه دستم  روی فردا  انگشتاش جای كه بودم
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 كردم رومو حرف بي گرفتم دندون به لبمو  درد از لحظه یه

 : گفت ای دورگه صدای و تر عصبي لحن  با كه...اونور

  اینكه  از  بودم كفته تبه...  ندارم شوخي هيچكس  با من بچه ببين -

 ... تو ولي بيزار بگن دروغ بهم اینكه  از و متنفرم بزنن دورم

...  ميزنم رو حرفم رك االنم..  كردی رو  كار این  نحو بدترین به تو

 هارو  حرمت ی همه دروغت این با..   كارت این  با تو چون

  به نميتونم من.... نياری نامه قانوني پزشكي از واسم  تا...  شكستي

 ... كنم  قبولت زنم عنوان

 نشون ضعف  نباید ولي.. چقدر  تا توهين...  ميگرفتم آتيش داشتم

 و سينم توی كردم جمع دستامو آروم  خيلي همين ی واسه ميدادم

 ... گفتم  نفرتي از پر نگاه با

 !!!؟؟.....چي شما ی نامه  پس!!! ا؟؟؟ -

 : دادم ادامه و زدم پوزخندی

 زندگي نيستي مجبور!!!!! مجد آقای يببين خواب  تو رو یكي این -

 حقوقمم  و حق ی همه از من..  بدی طالقم ميتوني...  كني

 ... ميگذرم
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  محكم و گرفت رو  بلوزم و كرد حمله بهم یهو حرفم این با

 : گفت و زد داد عصبانيت با و دیوار به چسبوندتم

 بزني ميخواد دلت كه ای دیگه گند هر بری كه بدم طالقت!!! هه -

 ميفهمي ....  ندم طالقش كه بودم نگرفته زن سن این تا من ..

... 

  :زد نعره اینبار  و زد گوشم بغل دیوار به محكمي مشت بعدم

  ميكني گفتم كه رو كاری یا بيرون بكش گوشت  تو از پنبرم این -

 درست خودت ی واسه نيومده كه اتاقي همون توی  اینكه یا... 

 يبغل اتاق توی من بازیای عشق شاهد عمر آخر تا و ميپوسي كردی

 از  چقدر نيست معلوم پدرتم  مادر كه اینه خوبيش...ميشي

 ....و سپردن من دست كمال و تمام تورو كه كشيدن تدست

 داشتم سراغ خودم توی كه تواني تمام  با...   شه تموم حرفش نذاشتم

 ميدونم ...   ميزدم نفس نفس...   صورتش توی  خوابوندم محكم

  از  و عقب دادم هولش حرفي هيچ بدون...  ميبارید آتيش چشمام از

 سوم ی پله روی پله سمتراه دویيدم بيرون  اومدم دست زیر

 : گفتم بهش رو و برگشتم لحظه یه برای  كه بود چهارم
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 .... مجد آقای متاسفم برات...  نگرفتي یاد چيزی مردی از تو -

 از چشمای و كينه از پر نگاه با رو مجد ای اضافه حرف  بدون بعدم

 ... گذاشتم تنها اومده در حدقه از عصبيانيت فرط 

 و  ميشدم دنده اون  دنده این فقط رختخواب توی اونشب مدت تمام

 احساس...  ميكردم فكر مجد  آخر حركت و اخير  اتفاقات به

..   كرده خراب رو پشتش های پل تمام حرفش این با ميكردم

 همه  از...  بود كرده  بهم كه توهيني و آخرش حرف با بخصوص

 رو داستان ای دیگه كس یا خودم از حاضرنشد  حتي اینكه مهمتر

 كرد قضاوت طرفه یه كه بود مغرور و خودخواه اونقدر..  بپرسه

 چند این توی...  بود خونده كور ولي.... صادر  رو حكم بعدم و

  نميتونستم كه  هركيم جلوی و دیده آب فوالد بودم  شده وقت

 وایسام 

 !!!ميكردم پيدا  خاصي نفس به اعتماد یه بشر این لوی ج ناخودآگاه

 افتادم داشتمم ساعت  ی جلسه دو ای هفته كه كالسمم یاد اونشب

 .. نرم كالس سر دیگه و كنم حذقش افتادم فكر این  به اول.. 
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 بيشتر واحد نه   ترم اون كال من و بود واحد 6 اینكه  به توجه ولي

 ... گذشتم  خيرش از  نداشتم

  خواب از كه بود هشت نزدیكای صبح دیشب  خوابي بي بخاطر

 و سر به آبي بدو...  پاشدم  جام از  گوله ساعت  دیدن با و پریدم

  رو لباسام...   پورد  كرم یكم پيشونيم كبودیه روی  و زدم صورتم

 خونه  از بدو دهنم توی گذاشتم كه نوني لقمه یه از  بعد  و پوشيدم

 جا خونرو كليدای..   شد بلند ادنه  از آه بستم رو در تا كه بيرون رفتم

 دویيدم  كالفه و  زدم در به لگدی عصبانيت  با..  بودم گذاشته

  كه..  كردم بلند دست تاكسي اولين ی واسه اصلي خيابون سمت

 باز  رو كيفم در عجله با باشم نداشته پول ممكنه.. افتاد  یادم یهو

..   ودب تومني هزار پنج به كيفم مهای ته اون خوشبختانه و كردم

 ساعت خير از  و كردم رد رو كسي تا پس رفت دربست با نميشد

  ساعت دانشگاه سمت رفتم  اتوبوس و تاكسي با و گذشتم اول

 استراحت 9:30 ساعت معموال ميدونستم رسيدم بود 9:1 طرفای

  خوشحال...  بودم منتظر كالس در دم و رفتم همين ی واسه...  ميده

 بودم  نزده ازدواجم از حرفي گاهدانش های بچه به اینكه از بودم
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 رو من اینكه  بدون مجد شدو باز  در كه بودم فكرا   همين توی ...

 با  ریحانه كالس توی خزیدم رفتنش با...  ها پله سمت رفت ببينه

 : گفت و شد بلند جاش از دیدنم

 ...نبودی كه پيشم ی هفته دختر تو كجایي -

 : گفتم و زدم محوی لبخند

 !!!؟؟؟دختر؟ كو سالمت -

 : گفت و خندید مهربون

 دو 1! شدم؟؟ نگرانت جقدر  ميدوني....  هت ما روی به سالم -

 ...ندادی جواب دادم پيام دفعم

  نكنه پيچم سوال  پيش از بيش اینكه ی واسه و  دادم تكون سری

 : گفتم

 رو پيغامت شيراز  برم شدم مجبور...  بودن مریض پدرم...  آره -

 .. بدم جواب رفت  یادم بودم درگير  اونقدر   ولي دیدم

 كرد رو بعدم و پرسيد پدرم حال  از  یكم و شد ناراحت كلي بيچاره

 : گفت و بهم
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  بزني حرف باهاش بری غيبتات بخاطر كه گفت استاد كيانا راستي -

 سر یه كالس سر نيومده تا  بهتره...  كنه حذفت ميخواد گویا

 ...پيشش  بری

  مياوردم كم نباید ولي!!! !پررروووو..  ميكشي سوووت داشت مخم

 و  ریحانه  سمت كردم رو و  شدم بلند جام از..  همين ی واسه

 : گفتم

 سمت افتادم راه  بعدم و حسابش  حرف چيه ببينم برم  بذار باشه -

 ... اساتيد دفتر

  از یكي  با داشت مجد..  تو كردم  سرمو اول در دم رسيدم كه موقعي

 ... بود لبش  رو مژكوندی  لبخند و ميزد حرف خانوم اساتيد

...   نبود ای چاره....  كشيدم عميقي نفس و كردم اخمي!!! آشغال

 ی  همه سر ورودم  با..  شدم وارد  در به ای تقه با...  همين ی واسه

  رو..  كرد اخمي دیدنم با... و سمتم برگشت مجد جمله از اساتيد

 : گفتم و سمش كردم

 یا مهندس – دكتر بردن  بكار بدون مخصوصا)  مجد آقای ببخشيد -

 ...(  كردم صداش استاد
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  و شد تر پررنگ اخمش چون..  نيومد  خوش اصال مذاقش به  انگار

 ... من  سمت كرد رو

  روشو بعدم...  نشيد دیگه اساتيد مزاحم باشيد منتظر خانوم  بيرون -

 من كه جوری یه لبخند با و زن استاد همون  سمت كرد

 : گفت بشنوم

 ... باهریدكتر خانوم ميفرمودید -

  بودم پریده پابرهنه كه من به چپ چپ لحظه اون  تا كه زنم استاد

 .. ریزش صدای با و زد مليحي لبخنده ميكرد نگاه  نطقش وسط

 .. حرفش دادن ادامه به كرد شروع

  بود استادا   ازو زنيكه...  شبغل  دیوار به دادم تكيه و  بيرون رفتم  در از

 ... ترشيده..   اختميند دخترارو ميداد بيست پسرا  به كه

....   كردم خالي باهری  دكتر سر زندگيمو بيراه و بد  تمام بودم عصبي

 ... نبود امان در بيكشم و دار  كش های فحش از مجدم البته

  آميزی تحقير نگاه  با و شد سبز جلوم  یهو كه بدم  عوالم همين توی

 : گفت

 !!فرمایش؟؟؟ -
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 : گفتم كنم نگاش اینكه بدون

 .... كنين حذفم خواینمي اینكه مثل -

 : گفت و زد عصبي حال عين در ولي موذیانه لبخندی

 !!!؟؟؟ كني التماس اومدی -

 : گفتم و كردم نگاش خونسرد

 ولي مياد خوششون دیگران التماس  از ای عقده آدمای بودم شنيده -

 ... حد این تا نه

 : گفت و كرد ای سرفه كه  برم اومدم

..  حذفه..  تاخير حتي یا دیگه غيبت یه ميدم بهت دیگه فرصت یه -

 !!!!!!نميكنم شوخي ميدوني

  وارد من از بعد  بالفاصله..  باال رفتم ها پله از بدو و ندادم محلش

 و  بود مسلط اونقدر خدایيم..  داد درس 12 تا نفس یه  و شد كالس

  زمان همين ی واسه... ميكرد گوش آدم خودآگاه نا  كه باال سوادش

 تازه  بيرون رفت  در از شد تموم  كه كالس ... ميگذشت سریع

 و كردم پووووفي...  گذاشتم جا رو كليدم نگفتم بهش كه افتاد یادم

 ی حوصله  ولي...  شركت برم سر یه ميتونستم...   شدم خيال بي
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...   نداشتم عروسيم!!! شيرین شب به راجع رو ها  بچه جيمای سين

 معدم اینكه رایب راه سر و خونه سمت افتادم راه همين ی واسه

 نميدونم...  شدم مشغول گرفتم چيپس بسته یه  بخوابه قووورش و قار

 داشت  تقریبا ولي بودم كرده طي كوچرو طول و عرض چقدر

  دیدن با كه بود 4 نزدیكای ساعت... ميشد قطع خستگي از پاهام

 دویيدم  و كردم ذوق خيابون توی پيچيد كه مجد مشكي پاجروی

 از بعد خيال بي و كردم تازه نفسي خونه ینزدیكا...  خونه سمت

 جابجا  دوشم رو رو كيفم....  تو بره كرد باز رو پاركينگ در اینكه

  سنگينشو نگاه...  باال ميرفتم ه پله از كه موقعي.. شدم  وارد و كردم

 اینكه تا نياوردم خودم روی  به ولي كردم احساس خودم روی

 صدم چند برای بودم سادهوای در كنار كه من دیدن با و باال اومد

 تو  رفت و كرد باز رو در خيال بي بعد و كرد نگام متعجب ثانيه

  آوردم در رو كقشام اینكه  از بعد  صدا   بي و شدم وارد پشتش منم..

 ... اتاقم سمت رفتم...  

  و تاپ به عادت اصوال كه منم...   گرم تقریبا هوا   و بود اردیبهشت

 و  وفت حضور بخاطر قتمو چند این و داشتم پوشيدن  شلوارك
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  گرفتم تصميم دوباره...  ميپوشيدم پوشيده خودآگاه نا مجد وقت بي

 اتاق  توی كشيدم سركي همين ی واسه كنم رفتار عادت مطابق

  تاپ یه با سير طوسي برمودای  شلوار یه كشو سر رفتم و مجد خواب

 توی برگشتم و برداشتم دیگه لباس دست چند و مشكي

  و كردم جمع سرم باالی خيس موهامو و گرفتم  دوش یه...   اتاقم

 زدن  از بعد و كردم مليحم آرایش یه  و پوشيدم رو  شلوارم و تاپ

 پوشيده راحتي لباس با خيال بي  مجد...  پایين اومدم ها پله از عطر

 كانال  اون  كانال این هي داشت و كاناپه روی  بود داده لم و بود

 بعد و كرد بهم گذرایي گاهن لحظه  یه برای من اومدن  با..  ميكرد

 ... تلویزیون سمت كرد رو  دوباره

 كنم درست غذا  نميخواستم اولش راستش..  آشپزخونه توی رفتم

 خيلي  خوردن آشغال و آت از  دیدم كردم فكر كه یكم ولي

  تصميم همين ی واسه بود گشنم شدم مشغول همين ی واسه... بهتره

 پليدی   با..  كنم درست ميشه  حاضر سریع  كه كتلت گرفتم

 و تابه توی انداختم  دونه تا چهار  نكردم درست رو كتلت مایع تمام

 توی گذاشتم و كشيدم سلفون مایع باقي روی كردم سرخ
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 و كنه درست خودش ميخواد هركي كردم زمزمه خودم  با و یخچال

 مجد  ی سينه به سينه...  بستم كه رو یخچال در خدیدم ریز

  من كتلت های بشقاب دستش  و.. دميكر نگام پوزخند با  كه شدم

 ... گفتم و كردم اخمي  و خوردم و لبخندم..   بود

 !!!منن مال..  من به بدشون -

 : گفت عصبانيت با و بگيرمش نتونم تا باال برد و دستش

  باید..   زنمي...  نيست خبری گشتن مفت و خوردن مفت..  ببين -

 !!فهميدی؟؟؟...  كني درست غذا 

 : گفتم و شد تر عميق اخمم

 ... ميگفتي  كه یادمه ا؟؟؟ -

 گفت و بهم كرد رو بود عصبي خندش  هرچند..  خندید غش غش

: 

  قالب رو خودت ميخوای بودم نفهميده كه بود وقتي مال اون -

 ...كني

  بدون و كشيدم عميقي نفس... ميخواست دلم...  شد كور اشتهام

 زدم  ونهآشپزخ از  و اینور اومدم دستش زیر از كنم نگاش ایكه
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 : گقت كه شنيدم  رو صداش راه توی بيرون

 .... ميره  دلم چشم خط یه و تاپ  یه با كه مردام ازون نكن فكرم -

 : گفتم لب زیر و اتاقم  توی رفتم عصبي

  مطمئن ولي... بوده دورت بهشتي حوریه   من قبل كلي ميدونم آره -

 ... !!!ميارمت  در زانو به همينجوری باش

  هوا  بي كه...  بود گذشته چقدر نميدونم..... تتخ روی  كشيدم دراز

 : گفت  و  در به داد تكيه  و شد باز اتاق در

 ... بخور شامتو بيا -

 : گفتم  سردی لحن با كنم حركتي اینكه بدون

 !!بيرون اتاقم از برو -

 : گفت و كرد ای عصبي ی خنده تك

..  نيست مرزی و حد هيچ من خونه توی اینجا ببين!!! اتاقتتت؟؟؟ -

 .. نكن سعي پس

 !!!باشه -

  دیدم برگردوندم سر رفت كردم احساس بعدم و  اومد تقي صدای

 كليد دیدم كه كنم قفل و ببندم  رو  در شدم بلند  جام از نيست
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  ها پله سمت رفتم  بدو  بدو كه شدم عصبي اونقدر  لحظه  یه...  نيست

 هارو  كتلت  داشت و بود نشسته آشپزخونه توی...  پایين رفتم و

...   بود گشنم جور  بد كردم هوس!!! ميلمبوند نه كه  ميخورد ولع با

 : گفتم  بلندی صدای با تقریبا شدم بيخيال ولي

 ... زوود...   من به بدش...  برداشتي رو كليد چي ی واسه -

 : گفت پر دهن با و باال داد رو ابروهاش

 البا سگم روی  اون تا..  برو برو!!!!! زوووود؟؟؟؟!!!!! جووون؟؟؟؟ -

 ... نيومده

 : گفتم و كردم نگاش نفرت با

 ...ندیدی رو من سگ روی   اون تا بدی كليدارو  تو بهتر -

 : گفت و كردی بلندی ی خنده

 !!!غلطا چه!!  اه اه -

 كردم پرت و برداشتم رو كابينت روی  ليوان كه شدم عصبي  اونقدر

 سرش تو ميخورد صاف بود نداده جاخالي اگه واقعا...  سمتش

... 
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 آتيش توش از كه چشمایي با بعد و كرد نگام بهت با  لحظه یه برای

 نگاش شده گشاد چشمای با كه من به شد خيره ميبارید

  بالفاصله و ترسيدم سمتم اومد و شد بلند جاش  از  یهو ...  ميكردم

 پله روی درست و دویيد  دنبالم اونم...   ها پله سمت دویيدم

  دوباره و زمين خوردم سر با و گرفت پامو كه بود پنجم چهارم

 به خورد آَشپزخونه  سنگفرش روی بود خورده اوندفعه كه جا همون

  لبمو درد از و كردم حس پيشونيم روی رو خون گرميه...  پله ی لبه

 ميكشوند رو من كه هينجور شروین گفتم آروم آخ یه گزیدم

 : ميگفت داد با...   خودش سمت

 ... كردی پاره افسار هااان؟؟؟؟!! احمق؟؟؟ كردی غلطي چه -

 برگردوند منو محكم..  داشتم بدی ی گيجه سر و  بودم بهش پشت

 : گفت وال و هول  با و شد گرد چشماش یهمو كه

 ... ی دختره !!! شد چي كيانا!! ؟؟؟ كيانا -

  و..  تر وتيره تيره مجد و مشد تر گنگ و گنگ ها صدا  كم كم

 .... نفهميدم چيزی دیگه
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 سرم ميدونم اینو  فقط...  بود گذشته چقدر یا و بودم كجا نميدونم

 ... زمين به بودن كرده پيچش انگار و بود سنگين

 دیدن با و نيستم خونه كه فهميدم همه از اول چرخوندم كه نگامو

 :گفت سرد خيلي و نزد حرفي اونم..  اونور كردم رومو  م كنار مجد

 !!!ميميرم خواب از  دارم بریم پاشو خوبه حالت اگه -

  با..   اونور كرد روشو و كرد اخمي  كه...  كردم  نگاش چپي چپ

 دست  آروم و شد  تبدیل یقين به  حدسم پوش سفيد خانوم یه اومدن

 كرد رو پرستار...  اومد یادم چي همه  بانداژ لمس با و سرم به كشيدم

 نداره  مشكلي خدا  شكر اومد اسكنش تي سي گفت و مجد به

 نكته اگه همم بگيرین شو تي سي جواب  هم دكترش از برید ميتونيد

 شده بيهوش بيمار باشه هرچي ميگن ایشون  باشه جامونده ای

.. 

 - : گفت و انداخت بهم نگاهي پرستار مجد رفتن  از بعد

 !!؟؟؟. شوهرته -

  كه دادم تكون مثبت ی نشونه به سرمو!!!! بود غریبي ی واژه جه

 : گفت
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 !!!!اذیتت كرده؟ -

  من از كرم  خوب ولي بود مجد كار هرچند...  كرد گل شيطنتم

 .. اونور كردم رومو و بشم ناراحت كردم سعي!!!! بود

 : گفت غمي  از پر صدای  با پرستار خانوم

 درمان  طول قانوني پزشك ميرفتم فردا  بودم تو جای  من -

  یه اگه ميدوني..  كرد ناقصت زد فردا  پس و اومدیم!!! ميگرفتم 

 سانت

 !!!نبودی؟؟ اینجا  گهدی االن بود  خورده اونورتر

 ... كشيدم عميقي نفس و  دادم تكون سرمو

 .. بود پر دنيا ار دلش اینكه مثل پرستارم

  حسابيه آدم چه  ميگه كنه نگاش هركي باشه تيپي  این نمياد بهش -

 ... بلدن خوب همشون...

  حرف خيلي پرستار شدم خوشحال مجد اومدن با ولي چرا  نميدونم

 یكم نميومد  دم و بود اومده خوب رو درمان  طول ولي...  ميزد

  بهش باید فردا ...  نشست لبم ی رو لبخندی یه!!! بذارم مد سر به سر

 ... ميكردم فكر
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  از خوبي خيلي لحن با مجد پاشدم جام از پرستار زن كمك با

 حتي  ميكرد نگاش بدی اخم یه با زنم ميكرد تشكر مرتب خانومه

 گيجه سر...  نكرد قبول رو بده ميخواست بهش مجد كه انعاميم

 .. ماشين  تا مجد به بدم تكيه شدم جبور همين ی واسه داشتم

 توی..  سوخت حالم به دلش واقعا شاید  و نگفت  چيي اونم هرچند

 : گفت گوشم زیر راه

 این كه كردی بلغور چي  رفتم من نيست معلوم  زنا شما از امان -

 هستي  ای ایشهع چه تو نميدونه خوب!!!!  دیده شمر  انگار پرستار

... 

  سرمو...  بيرون بكشم حلقومش  توی  از  رو زبونش مبخواست دلم

 .. شد داغ تنم  یهو..  شدم عوض  شلوار دیدن با كه پایين انداختم

 خون اون توی كن فكر...  بود كرده عوض رو من لباس این باز

 بود گرفته خندم چرا  نميدونم...   داشته كا مام شلوار به خونریزی

 و بهم كرد رو شدم كه ماشين  سوار..   نياوردم خودم ویر به ولي

 : گفت
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 ضد قرص یه بكن استراحتم و نگير پایين رو سرت گفت  دكترت -

 !!داد گيجم سر

 ... روند خونه تا حرف  بدون بعدم

 رفتيم هام پله از و كرد كمكم خونه توی تا هم رسيدیم كه موقعي

 :گفتم عصبي كه ش خود اتاق سمت كرد كج راشو  ولي..  باال

 ... خودم اتاق ميرم  من -

  به یك قدم..  بفرما گفت و داد نشون رو اتاقم دست با و كنار كشيد

 : گفت و كرد بهم سردی نگاه رفت گيج سرم دوباره دو

  برو فردا  از..   نشه بد حالت وقت یه شب بخواب اینجا رو امشب -

 ...داشتي دوست جا هر

 :گفت و  شد شيطون هظلح  یه كه كشيدم دراز حرفي هيچ بي

 !!!ميخوابي؟؟؟ لباس همين با -

  كردم بهش سفيهي اندر عاقل نگاه

  خواست و  آورد در رو بلوزش حرفي هيچ بي و خندید بلند

  كردم رومو  كه بپوشه رو راحتيش شلوار  و بياره در  رو شلوارش

 : گفت بود صداش تو كه  تمسخری با موقع همون..اونور
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 كه شما... ندیدی حاال تا كه تنيس ميگيری روتو همچين -

 !!!!!!!!!!!!!!!!واردی

..   ندادم محل رفت گيج شرم..   پاشدم جام از یهم شدم عصبي

 :گفت و گرفت  بازومو  تخت اونور از كه چایين بيام تخت  از اومدم

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...بخواب -

  ولي..  مكشيد  دراز..  كنم نگاش اینكه  بدون.  بود عصبي صداش

 بزنه  تهمت اینقدر ميكرد جرات  چطور ... بود گلوم تو بدی بغض

 ؟؟ .. ميداد اجازه خودش به چطر!!... ؟؟؟.

 سعي و كشيدم عميقي نفس... بود پيچيده دماغم توی  عطرش بوی

 دلداری  بهم یكي داشتم دوست...  نميشد ولي...  بخوابم كردم

  بياد كوتاه كه نبود  ناازو مجد ولي..  ميشه تموم چي همه بگه و بده

 .. ميكرد دیوونم داشت  همش... زبوناش  زخم حرفاش... 

  تونستي  تو چطور ميتوني تو..   بياری كم نباید كيانا گفتم خودم با

 ارزشش  عشق مگه... اون ولي..  ببندی چي همه رو رو چشمت

  گرفتم ای تازه نيروی دوباره فكرا  این با..  نيست حرفا این  از باالتر

 و زدم پوزخندی خودم با...  رفت بين  از  انگار عطرشم  بوی  و... 
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  این  با بعدم..   دارم برنامه واست فردا ..  مجد آقای وایسا...  گفتم

 .... شدم بيهوش اون  از ناشي وآرامش خيال

 : ششم و بيست فصل

 ناخودآگاه ولي چرا نميدونم پاشدم خواب از كه بود  ساعت طرفای

 خود بي خاليش جای دیدن با و مجد سمت كردم رومو

  از داشتم..  بود بهتر گيجم سر و  سردرد پاشدم جا  از..  گرفت دلم

 دنبال یكم اینكه   از  بعد...  زد زنگ تلفن كه پایين ميرفتم ها پله

  با شيراز ی شماره پيش دیدن با كردم پيداش باالخره گشتم گوشي

 ی وت مامان صدای.. بله گفتن از  بعد و زدم اتصال ی دكمه ذوق

 : پيچيد گوشم

 !!!خوبي؟؟؟...  قشنگم سالم -

 رو مامان دل  اینكه ی واسه ولي!!! ؟؟؟ ميگفتم چي  گرفت بغضم

 : گفتم  كنم خوش

 ... برم قربونت..  مامان آره -

 تا كه ميدوني ولي بزنم زنگ بهت تر زود ميخواستم بخدا  كيانایي -

 گذشت  سومم شب دیدم كه امروز...  نداره شگون روز سه
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 .. چطورین جان  شروین و تو ببينم بزنم زنگ فتمگ

 .. خوبه شروینم... ج..م ..  مامان خوبم -

  دیدم خونه زدم زنگ اول آخه..   زدم زنگ بهش مادری ميدونم -

 كيانا  خوابي كه گفت جان شروین زدم  زنگ..  نداشت بر كسي

 بود چي العملش عكس ..  بود سرحال خيلي كه شروین مادری جون

 آخه  حدیثي  حرفي نيومد پيش كه بحثي... لت؟؟؟خا حرف از

...  صداش بود عصبي خيلي تهران  برد دزدید رو عروس كه اونشب

 !!!!روز سه این ميكردم دق داشتم من

  بعد ولي شد عصبي اولش..   نيومد پيش هيچي راحت خيالتو نه -

 قبلش  بود بهتر گفت اونم  دادم توضيح منم كرد سوال ازم

 !!!ميگفتي 

 داشتم دوست قلب صميم از كه بود چيزی اون دروغم ولي نميدونم

 .... نيفتاد اتفاق..   كه بيفته اتفاق

 سر چقدر بدوني اگه...   جوون این آقاست كه بس شكر خدارو -

 ...شارژ و بود حال



 

764 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  نميدونستم كه پرسيد سوالي  ازم و كرد آروم  رو صداش بعدم

 مهربوني  با كه كردم سكوت همين ی واسه...  بدم چي رو جوابش

 : گفت

 همش بابات و  من ای خسته مادری ميدونم برم خجالتت  قربون -

 همه زیر بزنه شروین نكنه كه این اونم بودیم چيز یه نگران

..  بگو گفتيم  بابات و من بار چند..  نبود شوخي  مادری آخه چي

 شروین  العمل عكس.. الحمدا ..  زدین باز سر فرخي خانوم و تو ولي

  پس گویا فرخيم خانوم..  كيانا راستي..  گذشت خير ب و بود خوب

 تهران سمت به داره پرواز  شيراز از 10 ساعت صبح فردا 

 برات همرو عروسيتم كادوهای  و گذاشتي جا كه هایيم وسایل...

 بيای باید كه خرداد اواسط تعطيليم اولين...  باهاش ميفرستم

 !!باشم گفته االن از..  پاگشا  واسه شيراز

  از كردم تشكر بعدم ...  زحمتاتون از ممنونم..  حتما  مامان باشه -

 و  دادم توضيح كتيم برای سواالرو همين اینكه از بعد و تماسش

  رو گوشي....   بخندم و بزنم خيالي بي به رو خودم كردم سعي

 ... گذاشتم
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 داری آبرو  پدرم مادر جلوی  الاقل مجد اینكه از   بودم خوشحال

 بودم  ناراحت طرفم  یه از ولي آرومه چي مهه كه داده نشون و كرده

  خانوم اميدم تنها كنم درددل باهاش  ندارم رو هيچكس چرا  كه

 ميرفت  بعدشم روز سه و ميومد  صبح فردا  پس اونم كه بود فرخي

 توی داشتم تصميم البته.... جنك ميدون این و  ميموندم من و پاریس

 كه دچن  هر..  بگم كتي  به رو  موضوع الاقل فرصت اولين

 !!!بودن زده قفل زبونم به انگار چرا  نميدونم

 پرستار خانوم اون حرفای و دیشب یاد كه بودم افكار همين توی

 200 و بود 12 نزدیكای ساعت..  افتادم درمان طول به راجع

...   نه یا ميگرفتن پول ازم اونجا نميدونم نداشتم پول بيشتر تومن

 سمت  رفتم و  شدم كسل....  نميارزید ریسكش به همين ی واسه

  100 تراول  دوتا و اسكنم تي  سي جواب دیدن  با كه.. آشپزخونه

 یه سریع و كشيدم جيغي خوشحالي از بود ميز ی  رو كه كه تومني

  اول  روز همون از  كه رو حلقم آرایشي هيچ بدون و خوردم  چيزی

 مجد  از اونجا..   شدم كالنتری راهي كردم دست بودم درآورده
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  و شركت آدرس و زده كتكم شوهر عنوان به كه  كردم شكایت

 كجاست شناسایيم مدارك اینكه جواب در بعدم...    دادم خونرم

 ی نامه با ...   بالفاصله اونام...  شوهرمه دست كه كردم تاكيد

 خيابون  سمت تهران شمال قانوني پزشكي به كردن  معرفيم دادستاني

  مبلغ یه واریز  زا   بعد و اونجا رفتم دربست با سریع منم و  مالصدرا 

 دادن درمان طول بهم ماه 3 مدت به ومعاینه حسابشون به جزئي

  من شكایت اثبات و پرونده تكميل برای رو مجد  شد این بر قرار و

 ی واسه شيریني  جعبه یه راه سر برگشت موقع...  كنن احضار

  گرفتم كپي دوتا  قانونيم پزشكي ی نامه روی از و خریدم خودم

 : مگفت خودم پيش...

 ریز قيافش تصور  از  خودم با  و...... نامه از اینم مجد جناب ما بفر -

 بازی از ولي بود درست حد  چه تا  كارم نميدونم..  خندیدم ریز

 باعث همين و ميبردم لذت داشتم  بخورم غصه اینكه  از بيش مجد با

 كنم  حفظ  رو خودم  ی روحيه بتونم و نشم سرشكسته..  ميشد

..   وجب صد چه وجب یك چه...  بود تهگذش سرم از كه آب ..

 احساس هيچ و ميدادم خودم به كمال تمام رو حق  هنوزم من بدشم
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 ...نميكردم گناهي

..   خونه رسيدم كه بود 4 نزدیك ساعت - خودم  ی واسه دوه تا 6

  برداشتم یخچال توی كتلت مایع از یكم...  بود نيومده هنوز

 لم و كردم دم چایي یه ماون  از بعد  و خوردم ولع با  و كردم درست

 .... كردم جان نوش شيریني  با و تلویزیون جلوی دادم

  نون داشتم لذت با و پام رو بودم انداخته پاهامو و بودم  كشيده دراز

 یشد پخش تلوبزبون از كه آهنگي به و ميخوردم ای خامه

  بي...  بود مجد..  كردم تيز  رو گوشام وتوقي تق با  كه ميدادم گوش

 صدای  شدن  قطع با اینكه  تا خوردم رو شيرینيم ی هبقي توجه

  رو تلویزیون پررویي كمال در دیدم و اونور كردم رومو آهنگ

 .... كرد نگاه من به چپيم چپ و كرد خاموش

 : گفت كه كردم اخمي

  این صدای  اینقدر چرا ..  نشدی مغزی ضربه دیشب مگه تو -

 ... كردی بلند المصبو

 بهم عيشمو كه بكنم كلشو ميخواست دلم حاليكه در حرف بدون

 : گفت و گرفت بازومو قدم یه با كه باال  برم  شدم بلند زده
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 چایي  یه!!! لونت؟؟؟ تو بچپي بری ميخوای باز!!!! كجاآآآآ؟؟؟؟؟ -

 !!!ببينم  بریز

 : گفتم  و بيرون شيدم بازومو عصبانيت با

!!!  نيست ای دیگه چيز لونه جز اتاقاش ای طویله همچين یه اولين -

 !!!بریز برو فلجي مگه...  ثاني در

 : گفت و زد كجي لبخند

 !!!؟؟؟؟ نه ميخاره تنت جووون كيانا -

 ی نامه آشپزخونه كابينت روی از حرفي هيچ بي و زدم پوزخندی

 !!!!دستش دادم رو قانوني پزشكي

 : گفت  زد ای  موذیانه لبخند نامه دیدن با

  حاليكه در بعدم!!! !!  هستي كني  گوش حرف ی بچه مياد خوشم -

 گفت  ميكرد  باز رو بودم چسبونده چسب با كه  رو  پاكت داشت

: 

 !!! ميشه  معلوم تكليف اقل ال خوبه -

...   ها پله سمت رفتم یواش یواش شه عصبي ميدادم  احتمال كه من

 به  جنسي بد نگاه یه و كاناپه رو  داد لم آورد در كه  رو كاغذ مجد
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 ... خوندن كرد  شروع و كرد من

 كرده یخ تنم..  همم و ميزد تند قلبم  هم حاليكه در حين همين توی

 دست...  بدم قورتش ميكردم سعي و بود گرفته  خندمم بود

 ... نبود خودمم

  تر قرمز عصبانيت از و توهم  ميرفت بيشتر اخماش ثانيه هر مجد

 : گفت عصبانيت با و كرد بلند سر یهو...  ميشد

 !!!!!اااااااااااااااان؟؟؟؟ه كيانا كردی  غلطيييي چه تو -

 : گفتم باخونسردی و اول ی پله روی رفتم یواش

 خاروندن بشين متوجه تا.. خدمتتون الحساب علي باشه كپيش این -

 !!!!نداره جالبي  عاقبت...  من تن

 پاگرد توی باال ها پله از دویيدم منم همزمان كه  شد بلند جاش از

 رفتم  سریع  همين ی واسه شتهبردا  اتاقمو در كليد افتاد یادم اول

 اونم دیدم وقتي درروبستم و اتاقمون بگم بهتره یا خودش اتاق توی

 و نزدیك قدماش صدای...    شد بلند نهادم از آه نداره كليد

  دیدن با یهو بود افتاده شماره  به ترس از  نفسام ميشد نزدیكتر

 به  دستم..  سمتش رفتم تا دادن  بهم دنيارو انگار...  دستشویي
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  با و تخت و ر كرد پرتم و كندتم جا از از یهو  رسيد دستگيرش

 : گفت عصبانيت

 حرفي بودم زده كتكت واقعا اگه!! متنفرم  نامردی از من...  ببين -

 .. ولي وایميسادم پاش... نبود

 : گفتم و كردم نگاش عصبي

 نامه من از كه تویي از!!!! مجد جناب گرفتم یاد تو  از رو نامردی -

... 

...   سوزوندی چراغشو خودت ولي...  دادم نامه فرصت بهت رهآ -

 پليد  مرگ حد  به چشماش یهو...  خودم روش  سراغ ميرم حاالم

 : گفت و شد

 !!!هستم  ای قانوني پزشك هر از بهتر خودم  من كه ميدوني -

 ...   زدن خطر زنگ گوشام و نشست وجودم  تو بدی ترس

 نيستم  شوهرت من مگه!!! چرا؟؟ االن -

  خفه مانند جيغ  صدای با خودآگاه نا ولي كنم التماس ميخواستمن

 : گفتم ای

 !!!............. نه -
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  چي نميدونم...   بود كالفه..  شد خيره چشمام توی  لحظه یه برای

 ... كرد نگام عصبي  و شد  بلند از یهو كه  دید نگام توی

 دفعه یه رو ميخوای قانوني پزشكي دكترای ی معاینه واست اگه -

  رو شكایتت بریه بهتر... ميدم بهت و فرصت این دیگه دفعه یه فقط

 !!!   بد خيلي!!!! ميشه بد  ... انوقت..  چون... بگيری پس

 ...بيرون رفت اتاق از و داد  تكون سری بعدم

  و بره بين از هام گونه سرخي و  تنم داغيه تا  موندم اتاق توی یكم

 ولي  ميدید ونتلویزی  داشت و بود نشسته پایين  رفتم بعدش

  زور به خودمم كه صدایي  با...  بود دیگه جای حواسش انگار

 : گفتم  ميشنيدم

 !!!ميان فردا  پس مامانت -

 !!ميدونم -

 : گفت و  بهم كرد رو بعدم

 .. زد زنگ مامانت امروز -

 !!!ميدونم -
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  با بود چم نميدونم آشپزخونه سمت رفتم ای دیگه حرف هيچ بي

 احساس  تا دو بين...  بود تنگ  دلم وقت چند این اتفاقای ی همه

  دنيا ی اندازه به طرفيم  از..   نميزدم پسش كاش..   بودم كرده گير

 از ..   بود گرفته ازش دلم

 فكرا   همين توی...   توهيناش از..   جاش بي غرور  از خودخواهيش

 یه  هوا  بي یهو كه كنم سرخ كتلتم مایع باقيه ميخواستم و بودم

...   سوخت دستم و دستم رو پری رون تابه توی انداختم یكه

 زد داد هال توی  از مجد  جيغم جواب در كه..  زدم جيغ ناخودآگاه

: 

 !!!؟؟!!!!نزني آتيش خونرو -

 ... دادم  بهش دلم تو فحشم دوتا گفتم لب زیر ایيييشيي

  احساس كه ميكدم درست ساالد داشتم و بود شده تموم كتلتا كار

 اخم...   پشتمه كسي كردم

 : گفت و كرد ای ذبهج پر

 !!!ميدی؟؟؟ غذا  ما به خدا  اميد به كه امشب -
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 اونم...  دادم تكون مثبت ی نشانه به سرمو و بهش كردم نگاهي

 توجه  بي لي و ميكنه نگا داره ميكردم احساس..  نشست روبروم

  ازم هوا  بي یهو... شدم ساالد ی گوجه و خيار كردن خورد مشغول

 : پرسيد

 .. بودید رفته پيش كجاها تا نجونتو نامزد با -

  سينش ی تو دستاشو و صندلي به داد تكيه كه كردم نگاش تعجب با

   كرد جمع

  كيانا...  نيا كوتاه كيانا گفتم خودم با....   دادم فرو گلومو تو بغض

 كردم  رو خونسر و كشيدم عميقي نفس بعدم..   بياری كم نباید

 : گفتم و بهش

 !!!!!خوبش خوب جاهای تا...   ميدوني -

 : گفت و زد پوزخندی

 !!!داشتي؟؟؟ دوستش -

 : گفتم  و دهنم گذاشتم خيار تيكه یه

 !!!!!!بودم عاشقش!!!!! همممم  -

 : گفت و كرد اخم یكم و  كرد تر رو لبش
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 !!بود؟؟ سالش چند -

 : گفتم كنم نگاش اینكه بدون

 !!!بودیم همسن -

 : گفت بدجنسي با

 !!!اون ای زدی بهم رو نامزدی  تو االح -

 : گفتم و شدم بيخيال ولي!!!! بگم چي نميدونستم

 !!!اون -

 : گفت و كرد عصبي ی خنده

 !!!!بودی زده دور اونم البد -

  چيزی و  پایين انداختم سرمو!!!!! رنجيدم جوور بد!!!! رنجيدم

 : داد ادامه !!!نگفتم

  ولي!!! ميزدم بهم رو چي همه حتما ميشد اگه منم...  ميدوني -

 !!!بعد بشي ادب  باید...  نميده حال بهم اینجوری یعني!!! حيفه

!!!!  سوزوندم خيلي لحنش...  ميكرد باز سر داشت بغضم

 !!!!خيلييييييييي 
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 جلوش گذاشتم بود شده تموم كه رو  ساالد كنم نگاش اینكه بدون

 كتلت  تا چند توش و برداشتم كابينت توی  از بشقاب یه و

  بذم آشپزخونه از اومدم و جلوش گذاشتم نون ظرف با و گذاشتم

 : گفت كه بيرون

 !!چي؟؟؟ خودت -

  بي همين ی واسه گرفته گریم  ميفهمه كنم باز لب اگه ميدونستم

 و  خواب اتاق دستشویي توی رفتم و باال ها پله از رفتم حرف

!!  خيالي؟؟؟ بي به ميزدم  خودمو  چقدر...  كرد باز سر بغضم

 ... دلتنگي از ميگرفتم گر خوردمي  بهم دستش كه مني..  نميتونستم

 چقدر نميدونم... بيام بر زبوناش زخم پس از ميتونستم چجوری

 خورد  در به ای تقه كه ميزدم حرف خودم با و ميكردم گریه داشتم

 : گفتم دورگه صدای با كردم پاك  و اشكام سریع ..

 !بله؟؟؟ -

 !!ميكني؟؟؟ چيكار تو  اون  ساعته نيم كيانا -

 !!كار همون ...  ميكني كار چي دستشویي  تو معموال شما -

 !!! بخور شامتو بيا!!! بابا بيرون بيا -
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 پف و شده قرمز چشمام ميدونستم چند هر زدم آب رومو و دست

 از  و  پایين انداختم سرمو بيرون اومدم كه در از...  كردن

 : گفت و گرفت بازومو آروم كه شدم رد جلوش

 !؟؟ !!!ببينمت -

 !!پيچوندتت؟؟؟ بد!! نه؟؟؟ داشتي دوستش خيلي!  !آخيييييييييي -

..   خوردن تكون كرد شروع بغض حرص زور  از لبم...   خال به زد

 : گفت عصبي صدای  با كه  برم اومدم

 !هااان؟؟؟!! بودم؟؟؟ زندگيت كجای من -

..   نميذاشت ولي...  بگم ميخواستم...  بزنم حرف ميخواستم

 : گفتم  گرفته صدای با...  ميكرد متهمم مدام نميپرسيد

 !!!هستي  و بودی جات سر تو -

 !!كجاست؟؟؟ جام -

 !!نميدوني؟؟؟ -

  و كرد ولم بعد چشمامو تو دوخت چشم كالفه!!!! كردم  نگاش بعدم

 : گفت و كشيد موهاش به دستي

 !!!نميدونم هيچي االن ولي بدونم ميكردم  فكر -
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 از  عسریو  كرد  نگام بود جشنر توش كه نگاهي با ه خير بعدم

!!!!  غرور شكستن  توی داشت خاصي مهارت....  بيرون رفت  قاتا در

 كم فراموش كردم سعي ولي...   شدم پشيمون  ردم كه كاری از

 ... بياد پيش بود ممكن  بدترا  ازین مسلما

 ای لقمه سه  دو كه هرچند  نداشتم شام به چنداني ميل اونشب

 ركمون مشت اتاق توی و رفتم پررویي كمال در  بعدم و خوردم

  اوتقدر یعني..   بودم كرده بيرون  سرم از دیگرو اتاق فكر..  خوابيدم

 ... باشم راضي ظاهری بودن  هم كنار همين به كه بود تنگ دلم

  بي ميزدن مسواك داشت دستشویي توی خواب  برای رفتم وقتي

 از  كه موقعي..  لحاف زیر خزیدم و بازكردم رو موهام كش خيال

 و كرد نگاه بهم متعجب كه دیدم  چشمي رزی بيرون اومد دستشویي

 .. كشيد دراز سمت اون اليه منتهي و آورد در رو بلوزش بعدم

 چشمامو و زدم لبخندی..  ميومد تنش عطر..  كشيدم عميقس نفس

 ...شدم بيهوش كه نكشيد طول خيلي...  بستم

  كه اومد  یادم لحظه یه..  پاشدم واب از بود ساعتي چه  نميدونم صبح

 با  و اومد خودم به سریع همين ی واسه دارم كالس امروز
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  موهش و بود رفته بخواب من از كمي ی فاصله تو ك مجد دیدین

 .. زوده هنوز  كه شد راحت خيالم..  تر جذاب  بود  شده ژوليده

  ی واسه نبرد خوابم كردم تقال چقدر هر...   بود 6 نزدیكای ساعت

 .6 زدیكاین صبحانه كردن درست از بعد و شدم بلند همين

 دلمم..  كنم كار چي باید نميدونستم...  كنم بيدار مجدم تا رفتم

 ناز  موهاشو آروم  همين ی واسه...بپرونمش خواب از یهو نميومد

 : كردم صداش  یواش و كردم

 !!شروین؟؟؟ -

  بودم مونده...  شد بيهوش بعدش و یكم فقط..  بخوابيم دیگه یكم -

 كنارش و كردم سواستفاده  موقعيت از ربعي یه یه كنم چيكار

  یه از بعد ولي دادم  التيام رو دلم زخم  جورایي یه و  بستم رو چشمام

  ی واسه ميشه دیر داره كم كم كردم احساس ساعت دیدین با ربع

 : گفتم همين

 !!ندارین؟؟ كالس مگه مجد استاد - -

 سریع بعدم كرد باز نيمه چشماشو  و شد هوشيار یهو حرفم این با -

 من به اینكه بدون...  دستشویي سمت رفت و پاش جاش از
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 !!!بزنه  حرفي یا بكنه نگاهي نيم حتي

 باال انداختم رو هام  شونه..  درگيره خودش با اینم گفتم  خودم پيش

 درگير ذهني با و

  بي و  اومد مجدم بعد دقيقه چند  پایين رفتم و كردم مرتب رو تخت

 از  بعد. .. حوردیم رو صبحانه چيزی و سالم و حرف هيچ

 : گفت و كرد بهم نگاهي صبحانه

  نميده رات شي  وارد استادت از قبل بری شي حاضر نميخوای -

 !!!!ها

  هم با...  مياد داره  پشتم دیدم كه باال رفتم كردم نگاش چپ چپ

 ولي كردن عوض لباس كرد شروع راحت اون..  اتاق توی رفتيم

  عوض لباس شجلو ميشه روم نه  كنم نگاش ميشه روم  هن دیدم من

 برم  اومدم و مبغل زیر زدم رو لباسام همين ی واسه...  كنم

 : گفت كه بيرون

  حيا با همه ایم تو!!!!!! ميری؟؟؟ داری كردی چهغب لباساتو چيه -

 ...نشنيدم كه گفت چيزی لب زیر..  بعدشم....  بودی
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  لباسام اتاق ی گوشه رفتم عصبي آوردم كم نكنه فكر اینكه ی واسه

 ریلكس خيلي بود اینجا جالبيش..  كردم عوض  دونه هدون رو

 لبش رو محویم لبخند یه...  ميكرد  نگام  و در چهارچوب به داد تكيه

 : گفت و بود

 .... سركشيات  این از مياد خوشم -

 كمال با كه كنم آرایش اومدم  شد  تموم كه كارم ندادم جواب

 : گفت  و گرفت دستم از  رو ریمل پرروی

 .. ميكنه نگات هي شهریاری پسره ونا  نكرده الزم -

 !!!شدی؟؟؟ غيرتي چيه -

 !!!بود تو امثال مواظب باید!!!  آره -

 : گفت كه برم اومدم و كردم پوفي...   ميخواست دلم

 !!كجا؟؟؟ -

 !!!نميده  رام استاد برم تر زود -

 !!! ميرسونمت -

 ... نه -

 ....خودتو نكن مسخره -
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 خواسته خدا  از منم..برد رو ماشين ات مسير تمام خودش با ومن بعدم

... 

  بد رو دلم كه شدم چيزی متوجه بار اولين برای كالس  سر اونروز

 محكم ریحانه یهو كه مينوشتم جزوه داشتم... داد قلقلك جوری

 : گفت بلندی نسبتا صدای با و بهم زد

 !!كرده؟؟؟  ازدواج  كه این -

 : گفت آرومتر كه كردم نگاش گنگ

 ... استاد -

  ی حلقه برق دیدن با و شدم خيره مجد چپ  دست به لحظه هی

 لبم رو محوی لبخند  یه و فروریخت دلم ته چيزی یه  یهو عروسيمون

 در كه خودمم بودم نكرده توجه  اصال اونموقع  تا راستش نشست

 انداخته امروز  شایدم... كنار بودم گذاشته رو حلقم پررویي كمال

...   ميداد رو ندا و ميدید ریحانه باید الاقل پيش دوروز  وگرنه بود

 با   و اومد و خودم به ریحانه ی  سقلمه با كه بودم افكار همين توی

 و گرفت دندون  به لب  ریحانه..   هوا  رو رفت كالس من هان گفتن

 : ميگفت كه مجد صدای با كه پایين انداخت رو سرش
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 !!!كجاست؟؟؟ حواستون مشفق خانوم -

 با هپروتم عالم در من و ميكنه صدام گویا وقته خيلي فهميدم

 : گفتم و زدم ای احمقانه لبخند خجالت

 !!!استاد ببخشيد -

 : گفت و كرد اخمي

 !!!بيرون بفرمایيد نيست مفيد كالس اگه -

 : گفتم عصبي كمي صدای با منم

 بدجور  رو آدم ذهن زندگي مشكالت...  مفيده كالس!!  استاد نه -

 !!!!ميكنه مشغول

  رو درس بشه حل  مشكالتتون اميدوارم..  گفتن با  و داد تكان سری

 ..داد ادامه

  ازدواجمون هنوز اونقدر براش اینكه..  داشتم ای دلگرمي یه

  كه من!!! چي من ولي.. كنه دستش  رو حلقش  كه داره سندیت

 سریع

  كه مني تا بود تر پایبند زندگيمون به اون  اینكه از درآوردم حلقمو

 دست بهم شيریني حس یه ذاشتمگ كنار رو حلقم  نشده هيچي
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...   بودم راضيم  بلكه نكردم سرزنش رو خودم تنها نه من البته..   داد

 بجنگن خانوادشون اساس حفظ برای فقط ها زن  بود قرار كي تا

  این  شدشون زیر به سر تازه ژوان دون نوع از اونم...  مردا  دفعم یه

 با  كه زدم ای مودیانه ی  خنده افكار این با .... بكنن رو كار

  پيام كالس از بعد !! دادم قورتش..  بود من به نگاش كه مجد دیدن

 : كه داد

 "!!!ميگيرن  رو سراغت دوستات! شركت؟؟؟ بيای داری حوصله "

 "!!!خستم!!!   نه"

 "!!برسونمت؟؟؟ ميخوای"

 "!!!!پرسش  و نيكي "

 : گفت  و كرد نگام جدی شدم ماشين سوار كه موقعي

 ؟؟؟!!!!ای خسته همش كه يقادق ميكني كار چي تو -

 !!ميفهمي؟؟؟  خستست روحم -

 !!!نه -

  كنار رو غرورم كنم گله ازش یكم ميخواست دلم بار اولين برای

 : گفتم و گذاشتم
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 !!!!بود دیگه عروسای تازه  مثل زندگيم منم  ميخواد دلم -

 : گفت و زد پوزخندی و كرد بهم نگاهي

 !!!بودم داده ارهشد بهت!!!!!!! خواستي اینجوری خودت -

 !!!! گرفت  دلم شدم ساكت

  بجای چرا ..  نپرسيده ازم هيجي چرا  ميپرسيدم ازش ميخواست دلم

 ... ميزنه زبونارو زخم این..  ميكنه اینكارارو حرف

....   خوب بهاری هوای یه.. بود محشر هوا  پایين دادم رو ماشين ششه

 .. .. ونبير برد ماشين ز رو دستش و پایين  داد رو شيشه نم.ا 

 : پرسيد ازم هوا  بي یهو

 !!!مياد؟؟؟ بدت من از -

 ... زیاااد  خيلي!!! زیاااد...   داشتم  دوستش من!!! نداشتم جواب

 : گفتم و كردم نگاش

 !!!ميپرسي؟؟؟؟ چي واسه -

 : وگفت كرد ای آزرده نگاه

 !!!!جوری همين -
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  جرات به...   كشيدن الیي كرد شروع حرفي هيچ بي  و داد گاز بدم

 بار  اولين برای داشتم من و  بود 10 باالی سرعتش بگم ميتونم

 : گفتم و  شدم آویزون بازوش به آگاه خود نا ميكردم سمته

 .. ميترسم من  ميكنم خواهش شروین -

  یه توی پيچيد و شد رد شتاب  با  اتوبوس یه بغل از حين همون در

 روش شدم ولو مركز جانب نيروی  خاطر به من و برگردون دور

 : گفت و كرد حلقه شونم دور و  برداشت فرمون از رو دست یه ...

 !!!!ترس روی از نه ولي كنه تكيه بهش زن  یه داره  دوست مرد یه -

!!  خونه رسيدیم تا نگفت چيزی  دیگه و برداشت رو دستش بعدم

 : گفت و بهم كرد رو شدن پياده موقع

  خونه زدهیا طرفای!!! مامان دنبال ميرم صبحم!!! نميام امشب من -

 !!!نه من ی  واسه..  كن درست ناهار نبودی خسته اگه 1!! ایم

 !!!مامان بخاطر

 كه بزنم حرف اومدم كجاست شب بپرسم ميخواست  دلم خيلي

 : گفت و كرد بهم باری شيطنت ونگاه روخوند  فكرم انگار
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  بازی رو  من!!  بعدم!! نيستم   خيانت فكر تو فعال نباش نگران -

 !!!!ميكنم 

 خالي در سر رو عصبانيتم نميشد آدم این..  كشيدم يعميق نفس

 : گفت  و پایي داد پنجررو كه كردم

 !!!هست اتاقمون توی ميز كشوی توی داشتي الزم پول اگه كيانا -

  هيچكدوم ولي بود نگرانم اینكه  از  و... كردم ذوق اتاقمون  لفظ از

 كليد  حرف بي..  كنه پاك دلم از امشبشو نيومدن غصه نتونست

 ... تو  رفتم و نداختما 

  ها الستيك شدن كشيده صدای  بعد و وایساد ای لحظه چند اونم

 ... داد رو  رفتنش از خبر خيابون آُفالت روی

 : هفتم و بيست فصل

  شدم  خونه وارد تر تمام چه هر افسردگي با مجد رفتن از بعد  اونروز

 نمياد شب اینكه از داشتم  غصه و  بود شده تنگ  براش دلم.. 

  زبوناش زخم حتي و ها كل كل و حضور به بدی خيلي ورج یه

 به  ميلي مجد  نبود با....  داشتم دوست  رو همه و بودم  كرده عادت
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  و بودم نخورده چيزی صبحش  از خوب ولي نداشتم شام  و ناهار

 و   خوردم و كردم درست كوكو یه همين ی واسه...  داشتم ضعف

 یه 8 نزدیكای تا و گرفتم خونه  همچنين و فاطمه با  تماس یه بعد

 به  یكم نشستم 12 نزدیكای تا وبعدم كردم تلف وقت جورای

 افتاده عقب خيلي وقت چند این  كه رسيدم دانشگام كارای و درس

 ... بود

  پریدم خواب از  توق  و تق صدای  با ولي...  بود چند ساعت نميدونم

 بچه عين قلبم...  پایينه از  صدا  دیدم كردم دقت كه یكم... 

  چيزی اولين...   ميكردم سكته داشتم جورایي یه  و ميزد  كگنجش

 یواشي و برداشتم رو شروین تنيس راكت یعني  بود دست دم كه

 آشپزخونه چراغ پایين رفتم ها  پله از آروم و بيرون اومدم اتاق از

 بود  شده خشك دهنم آّب...  ميومد صدا  توش از  و...   بود روشن

  واسه باشه شروین شاید ادمميد احتمال درصدم چند یه خوب ولي

 و  بود خودش...  كشيدم سرك  یواش و دیوار بغل رفتم همين ی

  بودجلوش گذاشته باشه نوشيدني زدم حدس كه بطری یه  و ليوان یه

 سيگار  از...   دستشه سيگار ميدیدم كه بود بار اولين برای.. 
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  در و آشپزخونه توی رفتم كشيدم راحتي نفس...  ميومد بدم خيلي

 : گفتم تنيس راكت دستم  یه و بود كمرم به دستم یه كهحالي

 ... نميومدی امشب توكه -

 : گفت و كرد اخمي

 !!!بگيرم اجازه  باید توو از نمييييدونستم -

 :گفتم و كردم نگاش چپ چپ

 تو چيه این بعدشم!!! ترسيدم اینه بحث نيست اجازه بحث -

 !!!دستت

 سمت كرد وفوت زد بهش عميق پك ویه كرد سيگارش به نگاهي

 : وگفت من

 !!!!سيگار -

 !!!ميكشي سيگار نميدونستم -

 : گفت بدی لحن با

 ...داری نامزد تو  نميدونستم منم -

 : گفتم  و بهش كردم رو  و...  شدم عصبي
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 پایين همين بهتره نداری اتاق توی اومدن حق حالت این یا امشب -

 !!فهميدی؟؟؟!!! بخوابي

  اومد و برداشت قدوم دو...  بود زقرم  چشماش...    پاشد جاش از

 : گفت و روبروم

 !!  ميكني؟؟؟ غلطي چه بيام اگه یا نفهمم اگه مثال -

 همين ی واسه بذارم دهن به دهن باهاش حالش این توی نميخواستم

 :گفت نزاشت و كه بيرون برم آشپزخونه از اومدم و كردم اخمي...  

 !!!برو پایين ننداز سرتو گاو عين -

  با همين ی واسه گذاشت نبایدش سر به سر ميدونستم.... ترسيدم

 رو بزنم حرف ميتونستم موقعيت اون توی كه لحني ترین مالیم

 : گفتم و سمتش كردم

 !!!نيست خوب حالت تو!!  كن ولم -

 !!!! تو وجود با بخصوص....  بهتره هميشه از حالم اتفاقا -

 ...   مياد خوابم  وابمبخ برم من...  باشي خوب هميشه.. ایشا...  باشه -

  در!!!!!  كن بيرون سرت از رو خواب فكر امشبم..   نميری جا  هيج -

 !!ميدونستي؟؟؟.... زنمي تو ضمن
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 !!!!!! چي؟؟؟ كه خوب -

  دلشوره نميدونم..  نميشد ولي بيرون بكشم دستمو كردم  تقال بعدم

 بود ترسناك نگاهاش داشتم بدی ی

 : گفتم بود ترس  و ضعف وشت ميدونم كه صدایي با همين ی واسه

 .. خستم..   بخوابم برم بذار جان شروین - -

  رو بود دستش اون توی كه سيگار و نشست لبش رو لبخندی

  رو و خورد  بطریش از قلپ یه و سيگاری زیر توی  مرد خاموش

 كرد

 : گفت و بهم

 ...  ميریم هم با -

 : گفتم  عصبي

 ... دیووونه لعنتيه كن ولم... نيست خوب حالت امشب تو -

و منم دنال خودش  ها پله سمت رفت و كرد بلندی ی خنده

 ...كشوند

 ... خندید  دوباره و ...  بهترم هميشه از اتفاقا -
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 هر خالصه و فحش و التماس با ناخودآگاه و ميزدم جيغ مدت تمام

 ...  زمين بذارتم ميخواستم ازش بودم بلد كه چي

 كه موقعي....  نداره وخيش امشب كردم احساس... داد بد گواه دلم

 اومدم بست رو اتاق در و كرد پرتم اتاق توی رسيدیم

 نزاشت  كه برم در پاشم

 كنه ولم قبل های دفعه مثل شاید تا زدم جيغ و كردم  تقال اولش 

..   شد سرازیر اشكم فقط آروم بعدش مصممه دیدم وقتي ولي

 : گفت آرومي لحن  با ميكنم گریه دید كه موقعي

  نترس..  زنمي - -

  جوجه عين قلبم....  زد برق چشماش تاریكي توی و خندید بعدم

 ميزد 

 ادامه داد  توجه بدون ولي...  نه گفتم هق  هق با لب زیر

 من ميدونم رو این فقط...   بماند بود چجوری اونشب اینكه... 

  شدم شروین تسليم و گذاشتم جدیدی دنيای به قدم باالخره

  و نبود جالب چندان گذاشتن قدم این ی نحوه جورایي یه درسته...
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 بگم ميتونم ولي...نياد یادش چيزی صبحش شروین  نكنه اینكه ترس

 ...  بود زندگيم شبای  ترین زیبا  از یكي

 : هشتم و بيست فصل

 قوسي و كش...   كردم فراموش رو مكام و زمان...    لحظه یه برای

 با خودآگاه  نا... نميشد  باورم...   اومد یادم چي  همه یهو و اومدم

  ....نبود شروین....  كردم نگاه دستم بغل به استرس

..   پاشم جام  از اومدم...  ترسيدم...  ریخت فرو دلم ولي چرا  نميدونم

 گرفته  بغضم....  گزیدم لبمو درد از گرفتم  های عضله با كه

   ميومد چشمم از اشك قطره قطره  ناخودآگاه... بود

  استرس با بود 8 نزدیكای ساعت..  نپایي رفتم ها پله  از سالنه سالنه

 جارو همه...  نبود ولي زدم صدا  رو شروین

  اشك ولي چرا  نميدونم گریه زیر زدم بلند یهم..  نبود ولي..  گشتم

 و فكر تا هزار ...  ميگفتم بيراه و بد زمان و زمين به و ميریختم

..  كنم چيكار  نميدونستم...  رسيد ذهنم به  جورواجور  خيال

...  گرفتم رو همراهش ی شماره و تلفن سمت رت  دستم اهناخودآگ

 خبا 
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 : گوشي توی پيچيد صداش زنگ دومين

 !!بله؟؟ -

 !كجایي؟؟؟ تو شروین -

 !!شركت!! باشم؟؟؟ باید كجا -

 ...ممم...  آخه -

 !!!!دارم كار بگو چيه -

 !!!هيچي  -

 !!زدی؟؟ زنگ هيچي واسه -

 ... گذاشت  رو  گوشي بعدم

  اشك  صورت  پهنای به و زمين  روی نشستم دست به تلفن همونجا

 ... بود شكسته هم در روحم!!!.. بودم داغون...  ریختم

  دوتا ميومد امروز كه فرخي خانوم خاطر به...  شدم آروم كه یكم

 قيافه  از آینه توی.. حموم سمت رفتم  بعدم و خوردم صبحانه لقمه

 ..   كردم وحشت یخودم

 ... گونم  رو ریخت دیگه  اشك قطره دوتا

 ... كرده  چيكار هام با كن  نگاه...  عوضي -
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 پيرهن..  شد بهتر یكم دردم بدن گرفتم دوش یه اینكه  از بعد

 كردم  خوش رو  موهام و كردم تنم گوتاهي آستين گرد یقه ليمویي

  یه نشه معلوم كبودیا اینكه برای گردنمم دور  و دورم ریختم و

 كردم  پام سفيدم يعروسك كفش یه و بستم سفيد گردن دستمال

 كردم مليحم آرایش یه ميبودم مرتب فرخي خانوم  جلوی الاقل باید

 ... كردم تكميلش قرمز ماتيك یه با لبم كبودی خاطر به و

  ميدیدم رو نهار تدارك داشتم آشپزخونه توی كه  بود ده نزدیكای

 نباید!!! شروینه ميدونستم...   اومدم خودم  به در صدای با... 

...   كردم گرم ظرفا شستن به سرمو همين ی واسه... مميذاشت محلش

 بي  خيلي  و  شد ظاهر آشپزخونه در چوب چهار توی یهو كه

 : گفت و انداخت  پام تا سر  به نگاهي تفاوت

 !!نداری؟؟؟ الزم چيزی..  ماما دنبال  ميرم دارم -

 : داد ادام كه دادم تكون نفي ی نشانه به سرمو

 ... ميای  توهم -

 : گفتم ميومد در چاه ته از  كه صدایي با

 ... نه -
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 : گفت و ایستاد  كنارم و شد تر نزدیك یكم

 !!!زدی؟؟؟ رو آتشين ماتيك این باز -

 بي و سرد نگاش لحنش خالف بر سمتش برگشتم آگاه خود نا

 خشك  گردنم دستمال  ی رو چشمش حين همين  تو...   بود تفاوت

 : گفت اخم  با و باال داد وشو راب  یه بعد شد

 !!شده؟؟؟ چي -

  از رو دستمال همين ی واسه!! نميدونست؟؟؟؟ یعني...  گرفت بغضم

 .. دوبارش بستن از بعد و اونور  كردم رومو  و گرفتم دستش

 : گفتم لب زیر

 !!!!هيچي  -

 در شدن بسته صدای با....  رفت بعدم  و كرد پا اون پا ای لحظه چند

 جور  هزار...  نهنك...   نبود یادش یعني...  چشمام تو دویيد اشك

  ولي..  كنم فراموششون كردم سعي سرم تكون با...   بود سرم تو فكر

 برای ..  كردم غذا  مشغول رو خودم همين  ی واسه...  نميشد

 توی ميز و حسابي ساالد با كردم دورست كرفس خورشت ناهار

 هيچ كردم سعي  و چيدم ممكن نحو بهترین به رو خوری ناهار
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 دوست ناخودآگاه رو فرخي خاونم...  اشهب نداشته كسر و كم چيز

 خانوم  دیدن با...  اومدن كه  بود یك نزدیكای تقریبا...  داشتم

  یه داشتم غم...  ميداد رو نوشين مامان بوی... خوظحال شدم  فرخي

 از كه چشمام  توی دویيد اشك لحظه همين ی واسه ... بزرگ غم

 ... ترف و  داد تكون سری  تفاوت  بي و نموند جا شروین دید

 : گفت كرد نگام نگراني با فرخي خانوم

 !!خانومم؟؟ عروس خوبي -

 !! خوبم!!! ممنون -

 !!چشمات؟؟ تو چيه غم این پس -

 : گفتم.  زدم زوركي لبخند -

 !!!خوبم!!!  غم كدوم - -

 تفاوت بي خيلي شروین بود سردی جو...  نشست و  داد تكون سری

 توی رفتم..  بزنم حرف ميتونستم چقدر مگه منم و بود

  آروم  تو اومد  شروین مادر  كه كنم آماده ظرفارو تا آشپزخونه

 : گفت

 !!زهرماره؟؟؟ برج مثل جرا  این -
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 :... گرفت خندم

 !!!نميدونم  -

 !!شد؟؟ چي اونشب -

 !!!ميدم توضيح بره بذارین -

  ی بهانه با شروین  نهار  از بعد..  داد تكون  توافق  ی نشانه به سرشو

 دیشب تا اول از براش فرخي خانوم  و ندممو من و رفت شركت

 ... دادم توضيح رو شروین اومدن از قبل

 یهو حرفام  شدن  تموم  از بعد  و بود لبش رو لبخندی مدت تمام

 : گفت

 !!چي؟؟؟ دیشب -

  مهربون...  كردم هایي اشاره یه گریخته جسته و  انداخت گل لپام

 !!!فكر تو رفت و گرفت دستش توی دستمو

 : گفت و بهم كرد رو ثانيه چند از بعد

 دیشبم به راجع..  نيست شكي این در!!! داره دوست تورو شروین -

 یعني !! بره یادش كه نبوده حد اون در كه مطمئنم
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  فكر..  نمياره روت به چرا  اینكه  ولي..  ميشناسم رو خودم پسر

 ميخواسته..  بگم چجور یعني كرده رو اینكار ناخواسته اونم ميكنم

 نره یادت اینم و مرد باشه چي هر نتونسته كنه مقاومت تبرابر در

 !!!زیاااد خيلي..  داره دوست زیاااد تورو كه

 !ميكنه؟؟؟ اذیتم اینقدر كه داره دوسم -

 : گفت و زد لبخندی

  این اینكه بجای توام  نكردی اذیتش كم توام نرو قاضي به طرفه یه -

 حاال  كني خواهي  عذر كاریت پنهان بابت كني سعي وقت چند

..  كردی غلطي كار نميگم من.. بستي رو  از رو شمشير نحوی هر به

 ادب  پسرم تا...   باشه همينجورم داشتم دوست من اتفاقا  اصال

 .. شه

  خيلي این  و...  زدم حرف یكي با باالخره حداقل  بودم شده آروم

 با ميگفت احساسم..  اومد شوین 8 طرفای شب ...  بود خوب

..  ميدونسته مادرش كه بود فهميده گویا چون سنگينه سر مادرشم

 شب  آخر  تا..  نبود مهم اسش و نميداد محل البته  فرخيم خانوم
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 شروین و من بين نه البته شد بدل و رد بينمون عادی  های حرف

 بود 10 نزدیكای ساعت...  بود مادرش همش هردومون مخاطب

  رو  موندم تنها منم رفت و گفت و بخيری شب فرخي خانوم كه

 جورایي  یه   تا و شستم رو شام های ظرف رفتم  و ندیدم جایز

 .... كردم معطل آشپزخونه توی رو خودم

  برای ها پله سمت برم تا  شدم رد  شروین جلوی از  كارا  انجام   از بعد

 : گفت  كنه نگام اینكه بدن و كرد صدام  یهو  كه استراحت

 !!!بخوابي؟؟؟ من اتاق  تو ميخوای -

 ... ریخت فرو دلم

 !!!!نه -

...   شد متعجب كردم فكر من شایدم یا..  كردم نگام شوكه لحظه یه

 : گفت و پایين انداخت رو سرش بعد نميدونم

 !!!!!ميكني خوبي كار -

 !!كنيم؟؟؟  بازی فيلم مامانت جلوی نميخوای -

 !!!ندارم واسي در رو باهاش!!!! نه -

 .... دیشب قااحم عين اینكه از..    بودم خورده سر..  نبودم عصبي
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..  ميزد كند قلبم...  بود سرد عرق خيس..  كشيدم پيشونيم به دستي

 : گفتم اميدی نا با و بهش كردم رو

 .... من... شروین -

 !!!!بخير شب!! نگو هيچي -

  سریع چكيد اشك قطره یه چشمم  از...   نياوردم طاقت....   كرد نگام

 .. نزد  حرفي. .. دادم تحویلش ای احمقانه ی حنده و كردم پاك

 ... آشپزخونه توی رفت پاشد و  برگردوند  روشو

 ..... باال دویيدم و گرفتم سریع رو دهنم جلوی و تركيد بغضم

 شب های صحنه خودآگاه نا نذاشتم هم رو چشم صبح  تا اونشب

 همه این  بعدش و ذهنم توی ميومد شروین های  محبت و قبل

 با تا ميبرد زمان كنم رچيكا نميدونستم...  محلي بي و رفتار سردی

 كردم تفدیمش رو جسمم هيچي ی واسه اینكه..   بيام كنار خودم

 ميترسيدم..  بودم دل دو...  بود شده تسخيرش ذره  ذره روحمم هيچ

 این زیادی حدود تا فرخي خانوم های حرف  ولي نباشه یادش

  كم نباید...  بود چي رفتارش این پس....  ميكرد نقض رو احتمال

 از  بعد اونشب!!! ... ؟؟  ميتونستم كجا تا!! چجوری؟؟ ولي..  ممياورد
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  از  باید رسيدم نتيجه این به كردم بررسيشون كه راهي  یك و هزار

 این  و بگذرم  دیگه های موضوع از خيلي مثل  موضوعم این

 به تا كنم قایم ناخودآگاهم ضمير توی جایي یه رو  شيرین ی خاطره

 اگه  حتي..   بود من دست ندهبر برگ بازم حال هر به..  وقتش

  اومد و نياورده طاقت كه بود اووون  بازم..  بود گرفته  هم كام ازم

 ضعيف اونقدر  هنوز كه بودم خوشحال و!!!   من نه!! سمتم بود

  دم و شدم آروم  اندكي فكرا  این با!!!! كنم عجز اظهار كه نشدم

 .. رفتم  بخواب كه بود صبح دمای

  رو كه داغي نفسای و ادكلن بوی از  كه بود گذشته چقدر نميدونم

 ... پریدم خواب از ميشد گونم

  هوشيار....  ميكرد نگام اخم یه با داشت و بود سرم باالی شروین

 : گفتم سالمي و لبخند هيچ بدون و شدم

 !!شده؟؟؟ چي!!  ؟؟ چيه -

 !!پاشي؟؟ نميخوای!! هيچي  -

 !!چنده؟؟؟ ساعت مگه -

12 - 
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 : گفتم صداقت اوج تو آگاهناخود..  پریدم جام از یهو

 !!!!!نميبرد  خوابم  صبح تا دیشب...  ببخشيد -

 : گفت و بهم كرد رو و لبش رو نشست پوزخندی حرفم این با

 !!بودین؟؟؟ سابقتون نامزد رویای تو -

  عميقس نفس...  تصميم آوری یاد با  بعدم...  كردم نگاش شوكه

 : گفتم و كشيدم

 !!!بود بيشتر تو  از شعورش الاقل چقدر ميكردم  فكر داشتم آره -

 : گفت و كرد  دلنشيني اخم

 !!؟؟.. لحاظ  چه از -

  همين ی واسه ميداد قلقلكم حرفي یه جوری بد ولي!! چرا  نميدونم

 : گفتم تر تمام چه هر پليدیه با

  دستمال شم مجبور كه نميكرد كاری یه الاقل كه لحاظ  اون از -

 نفهمه كسي تا لبم به بزنم آتشين سرخ ماتيك یا ببندم گزدن

 !!!كردم به انگيزی نفرت نگاه خوردم رو حرفم باقي....

 ...   نياوردم  روم به ولي ترسيدم..   شد  آتيشي  چشماش

 :گفت عصباني مانند پچ پچ صدای با نشنوه كسي اینكه برای
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 بفهمي رو دهنت حرف بهتره پس!!!  شه حالل خونت ميترسم -

...!!!! 

 ... رفت معطلي بي  و ردك رام لحظه یه توی بعدم

  جدی جدی..   كردم فكر خودم پيش..  ميزدم فس نفس تند تند

 و ...  بودم برده لذت خورد كه حرصي از ولي...  ميكردا  خفم داشت

  فقط..  یادشه كه فهميدم  طرفيم از!!! بود قلبم ته شيریني حس یه

 !!!!بياره روم به نميخواد

 دوتا اون به انداختم ودمخ به نگاهي آینه توی شستم كه رومو دست

 بود  شده اضافه هم كبود باریك خط یه گردم روی  خونمردگي

 درماني طول یه  برم اینام با گفتم خودم پيش...  گرفت خندم ..

 فكر  این با.. بگيرم پس شكایتم  بودم نرفته هنوز اونروز  از..  بگيرم

 !!!!!!!!!!!! !!!!!!نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لرزید تنم یهو

 دست ميومد احضاری ساعت 48 ظرف دادستان ی گفته طبق یادمه

 نكنه .... .  وجودم تو بود افتاده خوره عين فكری یه...   شروین

 رفتم  ها پله از بدو 2000 روی بود رفته ضربانش قلبم...  دیروز صبح

 سریع ميخورد چایي  داشت مامانش و نبود شروین پایين
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  از بدتر خدام بنده اون  كه دادم شرح رو ستاندا  از  ای خالصه براش

 و  پوشيدم لباس چجوری نميدونم!!! وال و هول توی افتاد من

 قضا از و كالنتری رسيدیم كه بود. 1 ساعت دزست ولي شدم آماده

 رفته احضاری صبح 8 ساعت دیروز  و بود درست من حدس

  نكنه گلوم توی بود انداخت چنگ بدی بغض...   شركت دم بود

 اشك قطره چند اختيار  بي...   بود این مال ها بودن سرد این امتم

  شده كه كاری  ميگفت ميداد دلداریم فرخي خانوم مدام و ریختم

 .. ميكرد اینجوری نباید  اون باشه هرچيم..  درك به  نداره اشكال

 پشيمون و... شعوره با  اینقدر زن این  ميدیدم اینكه از   بودم خوشحال

 .. بودم كرده موردش در كه  اولي قضاوت از

 بودم گرفته پش رو شكایتم كه حالي در من  كه بود 3 ساعت

 غذا سفارش و زد زنگ حالم دیدن با شروین مامان و خونه برگشتيم

 كمك هم با ناهارم از بعد بزنم سفيد و سياه به دست نذاشت و داد

 بود  پروازش صبح 2 ساعت كه  فردا  برای رو وسایلش تا كردیم

 زنگ بهش كرد اذیتم زیاد شروین اگه داد پيشنهاد مبه كنيم جمع

 ساعت..پيشش وقتي  چند برم ویزا  درخواست با و بزنم
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  فهميدیم بعدا كه خرید كلي با و اومد شروین بود 8 نزدیكای

 ... بفرسته  هاشون زن و برادراش برای ميخواد كه سوغاتيهایيه

 و كشيد طول ها اون كردن مرتب و بندی بسته ساعتيم چند خالصه

 به رفتن قصد مادرش و  شروین كه بود 10 ساعت طرفای

 مادرش كردم اومدن  به اصرار هرچي منم و كردن رو فرودگاه

 كنم  ستراحت و باشم خونه وبهتره نيست زحمتم به راضي كه گفت

 : گفت رفتنيم دم ...

  سركش اونقدر  نه ولي...  مياد خوششون سركش های زن از مردا  -

 اعتدال   بهتره پس...  بشه خارج  دستشون زا   زندگي افسار كه

  كه باشه اون هميشه بذار..   نيار فرود  تسليمم سر ولي كني رعایت رو

 فهميدی.. . ازش شدی مطمئن وقتي و ميذاره پيش قدم

  جای نكن شك بذاری پاش با  جونتم اونوقت..  وافعيته خواستار

 !!!نميره دوری

  و كردم جور  و عجم خونرو كمي مادرش و شروین رفتن  از بعد

 خواب  اتاف ميز روی گذاشتم شكایتو گرفتن پس ی برگه بعدم
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  اونقدر خيال و فكر بازم ولي..  بخوابم رفتم دوازده طرفای و شروین

 نهایتن  و...  بشم  دنده اون دنده این مدتي تا كه بود باال دوزش

  خواب...  شروین  اومدن از اطمينان و پایين در شدن بسته صدای با

 !!!!رفتم

  صورت به ولي  نميدونم پاشدم كه بود شش نزدیكای ساعت صبح

 رو  خونه ی حوصله شركت برم امروز كه گرفتم تصميم ای لحظه

 و پایين اومدم تخت  از بالفاصله همين ی واسه!!!! اصال..   نداشتم

 درست  مفصل ی صبحانه یه  بعدم و زدم صورتم و دست به آبي

 اتاق توی رفتم كه بود گذشته. 6 از تقریبا..   چيدم رو ميز و كردم

 .. نبود تنش بلوز معمول طبق و  بود خوابيده چهلو  به..  شروین

  و  شد هوشيار یهم..  تنش به كشيدم دست و نشستم تخت كنار آروم

 : كرد باز رو چشماش الی

 !!شده؟؟؟ چي!!! ؟؟؟ كيانا چيه -

 ... شركت بریم بخوریم بيا حاضر صبحانه !! هيچي  -

 : گفت و داد فورت حرفم این با رو ميكشيد داشت كه ای خميازه

 !!بریم؟؟!!!! چييييييييييييي؟؟؟؟ -
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 !!!خونه تو ميره سر حوصلم  من!!  آره -

  و داد تكون رو سرش حرفي هيچ بي اخم با و انداخت بهم نگاهي

 !!حموم توی رفت و  شد بلند جاش از

 كوتاه آستين ی مردونه  چيرهن ای سرمه جين یه با بعد  ربه یه تقریبا

 بود  زده ژل  رو موهاش پایي اومد ای سرمه  های راه با سفيد

 توی ی حلقه خاليه جای دیدن با و كردم نگاه دستش به ناخودآگاه

 ميكنم  نگام دارم چي به شد متوجه انگار...  ریخت دلم دستش

  شد تموم كه صبحانه...  شد مشغول و زد پوزخندی بالفاصله چون

 : گفت

  باید خودت  وگرنه شو حاضر  بدو..  ميرم دیگه  يقهدق  ده تا من -

 ...بری

 !!!نذار منت..  ميرم خودم خوب...  ميگي اینجوری چرا  -

  صبحونه بساط  كردن جمع از بعد حرفي هيچ بي  منم و كرد اخمي

 یه ای سرمه مانتو یه با كمرنگ آبي جين شلوار یه با باال رفتم

  ی  آماده اسپرت فكي و كفش و  آبي سفيد ای سرمه درهم روسری

 انداختم نگاهي ساعت به پایين اومدم كه موقعي..  شدم رفتن
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  منتظرم كان كما شروین و بود گذشته دقيقه ده اون از دقيقه بيست

 دستم  به لحظه یه برای بيرون بریم در  از اومدیم كه موقهي بود

 مثل..  نشست صورتش روی عميقي اخم حلقه ندیدن با شد و خيره

 و بهم كن رو عصباني شد باعث كه زدم زخندیپو منم خودش

 : بگه

  رو انگشترت نيست  بد شده كه داریم آبرو ی واسه فكرنميكني -

 !!كني؟؟؟؟ دستت

 : گفتم و كردم  نگاش تفاوت بي

  حلقتون نكنيد دست دادید تشخيص ساله 32 شمای دید از وقتي -

 ...بزرگترم تبع به منم پس رو

 : گفت  و پرید حرفم وسط حرص با

 .. شدی شناس بزرگتر شد  چي 1!!  ا؟؟ -

 با و كرد بهمم تندی نگاه...   ندارن لياقت بعضيا دیدم منتهي.. بودم -

 ... نشد بدل و رد صحبتي راه باقي و داد  گاز عصبانيت

  سالم شروین به  اینكه بدون شمس شدیم شركت وارد هم با وقتي

 محبت  اب منم كرد  مبغل ومن سمت اومد و پاشد  خوشحالي با كنه
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  ی سرفه با زوالني بش و خوش یه  از بعد و كردم شبغل تمام چه هر

 سر برگشت لبند یه با شمس و اومدیم خودمون به شروین

  اتاق  وارد كه موقعي كارم سر رفتم غره چشم یه با منم و كارش

 امد  ذوق با فاطمه  همه از اول  و برگشت طرفم به  سرها همه شدم

  سر دیدم اخرم در كردم عليك المس آقایون سایر با وبعدم سمتم

 سالمي  اونم به نشسته نميشناختمش كه جووني  دختر یه ميزم

 كه پرسيدم فاطمه از  اشاره با و  شد داده جواب سردی به كه دادم

 و سحر كردن خبر از بعد..  ميكنم تعریف واست بعدا  بریم گفت

  هب كردم رو افتاد یادم یهو كه آشپزخونه توی چپيدیم سریع آتوسا

 : گفتم و فاطمه

  های بچه از یكي   اقوام  از مقدمه مليحه اسمش...  مياد روزه سه -

 !!!گزینيه كار

 !!منه؟؟  جای چرا   حاال -

 1!! خواست اینجوری جونت شوهر نميدونم -

 موند ثابت دستم ی رو نگاش یهو و خندید بعدم

 !!نيست؟؟ دستت حلقت چرا  تو 1!! ااوووی -
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 :.. گفتم و چپ  علي ی كوچه به زدم خودمو

 ..كنم دستم رفت یادم صبح وایي -

 چپ منم..  خندیدن و كردن بهم داری معني نگاه فاطمه و آتوسا -

 و بياد در صداش سحر  شد باعث كه كردم نگاشون چپ

 رفتن ها بچه دقيقه  بيست ربع یه تقریبا  از  بعد..  بشه بيشتر خندمون

 گرفته  وارد تازه دختر رو من  جای كه اونجا  از كاراشون سر

  شدم وارد در  به ای تقه  از بعد و شروین دفتر  سمت رفتم..   بود

 جدیده  ی پروژه یه به راجع بود معلوم و ميزد حرف تلفن  با داشت

 3:  گفت و بهم كرد رو  و شد تموم صحبتش بعد دقيقه -4

 !!!بگو كارتو -

 كنم؟؟؟ كار باید كجا من -

 !!!تكميله همه كادرا  -

 : مگفت و كردم اخمي

 !!چي؟؟  یعني -

 اخراجي  مداوم های غيبت بدليل شما  اینكه یعني -
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 فرم و كارگزیي ی نامه دیدن با...  سمتم گرفت برگه یه بعدم -

 : گفتم  و كردم بهش مگاهي شوكه...   حسابم تسویه

 !!دیگه؟؟  ميكني شوخي -

 همكاری ما با تو جای مقدمم خانوم..  جدیه خيلي..  اتفاقا نه -

 !!!!!فوق دانشجوی نه دارن فوق و ميكنن

 و بيرون اومدم و گرفتم دستش  از  هارو برگه دادم بيرون رو نفسم

 و  كالس داشتن ی بهانه با و كردم خداحافظي ها بچه با بعد

  باورم توی  هنوز...  بيرون زدم شركت از...  درسام شدن فشرده

 !!!!كرد؟؟؟ چيكار این...    بودم شوكه...  نميگنجيد

 و  دوباره با و نشستم پارك یه توی كنم متمركز رو  فكرم هاینك برای

 ...برد پي بود افتاده كه اتفاقي  به نم نم..  ها نامه  دیدن باره سه

 : گفتم  خودم پيش..  ميكرد روی زیاده  داشت شروین

 "!!!ميكني  داری بد!!! گربه آقا ميكني  داری بد "

 ميماليدم خاك به رو  پوزش باید...  پاشدم جام از مصمم ولي عصبي

 های پرونده توی از  و خونه رفتم و گرفتم  دربست بالفاصله
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  پيمانكاری یك درجه های شركت از یكي ی شماره اتاقش توی

 ميدونستم  و بود فرافرم شركت اسم برداشتم رو  تهران توی

  گرفتم تماس بالفاصله ...  است گنده كله های طراح  ازون ریاستش

 از ...  گرفتم عاملش مدیر تمالقا برای وقت یه منشيش از و

 بالفاصله من  و داد وقت بهم دیگه ساعت یك برای  خوبم شانس

 .. شدم  راهي كارام نمونه از سری یه با و برداشتم رو  الزمم مدارك

 العاده فوق طبقه دو ساختمون یه بود آرژانتين خيابون توی دفترشون

 رو  خودم  و شدم  وارد كه موقعي  چوبي عجيب نمای با شيك

  شدم عامل مدیر دفتر وارد منشي راهنمایي با بالفاصله كردم رفيمع

 .. چرا  نميدونم شد وارد  بهم بدی استرس لحظه  یه برای.. 

 به گرفتم  تصميم شتابزده اینكه از و  شدم پشيمون كارم از ولي

 و بياد اینجا  تا كه نبودم كسي من ولي..  فرستادم لعنت خودم

 ... ميرفتم اخرش تا  باید  بودم شده پشيمونم اگه حتي.... بزنه زیرش

 كه عاملم مدیر  جناب...  بودم وایساده در دم كه ميشد ای دقيقه چند

 رفته  قرو صندلي توی من به پشت چون ميخواست رونما  انگار
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 كه  ونجور و ميزد حرف تلفن با داشت بمي صدای با و بود - دقيقه 

 4 اوت توی چون بود سختگيریم آم ميداد نشون لحنش از

  كه ميرفت ضعف پاهام داشت دیگه  تقریبا...   گرفت ایراد همش

 من طرف برگشت رو چرخش یه با و كرد قطع رو تلفن باالخره

.... 

 موهای با بود ساله  30 پسر یه روبروم!!!!!!!!!!! خدا  یااااااااااااااااااااا 

 گفتم  خودم پيش..  گيرا  العاده فوق خاكستری های چشم و مشكي

  خدارو خلقت بنازم ای تيكه عجججب ميگيفت..  بود  كتي اگه االن

 بر  بنداز رو عامل مدیر جناب گرد های چشم  با داشتم تقریبا...  

 بي پرت حواس با ...  كرد كه اخمي و سرفه با كه ميكردم انداز

 : گفتم  مقدمه

 !ميكنيد؟؟؟ استخدام رو من -

 : گفت و نشست لبش رو لبخندی

 !!! هستم  ارفع!! خانم سالم -

 سزخ چوشه تو از  كاغذام  كه  بدم  جوابشو اومدم و شدم حول

 در  شدم زمين پخش همه  كارام  نمونه بگيرم اونار اومدم  و خوردن
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 : گفتم كنم جمع اونارو ميكردم سعي حاليكه

 !!هستم  مشفق ميبخشيد..  كيا..  منم... سسسالم...  بله -

  سمتم اومد محكم های قدم با و  شد بلند جاش از  لحظه همون توی

 و  برداشت رو زمين  رو بود افتاده كه  شده لوله كاغذ آخرین و

 : گفت و كرد اشاره  دست با بعدشم و  من سمت گرفت

 ..ميكنيم صجبت تر راحت اینجوری مشفق خانم  بشينيد بفرمایيد -

 ..مرسي بله -

 : گفت و بهم كرد رو نشستيم اینكه  از بعد

 !! دبفرمایي  رو  امرتون..  شد بهتر  حاال خوب -

 رو كاریم ی رزومه وئ ها كاغذ تمام  زد رو حرف این اینكه  از بعد

 : گفتم بعد و جلوش گذاشتم

  مين من ولي...   باشه مسخره شاید ميدونم.. اومدم كار برای من -

 و عاملش مدیر لجبازیه بخاطر شدم اخراج آتيه  شركت از امروز

 !!!دارم نياز كار به واقعا

 : گفت و زد لبخندی

 !!!؟؟؟ شده دعواتون مجد كترد با -
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 ... ميشناسينشون پس...  بله -

 ميخندید لباش ار بيشتر چشماش حاليكه در و  داد تكون سری

 : گفت

  كارام بررسي مشغول و پایين انداخت رو سرش بعدم بيش كما ای -

 ... شد

 : گفت و بهم كرد رو ربع یه تقریبا  از بعد

  نشون...  خوبه خيلي يول عااالي نميگم خوبه كاراتون راستش -

 اینجام  پدرم جای امروز من حقيقتش اما هستيد خالقي خانوم ميده

 ما با شما  بگيرم تصميم كه نيست من وظایف  از جورایي یه و

  نگه رو رزومتون ی برگه این همين برای..  نه یا كنيد همكاری

 ميدارم 

  مميگ منشيمون دادگر خانوم به كردم  صحبت پدر با اینكه از بعد و

 ... بگه بهتون رو نتيجه و بگيره تماس  باهاتون

..   ميموندم منتظر باید هرچند بود هيچي بعض كاچي زدم لبخندی

 بهم رو خبرش فردا  تا ميشه مقدور اگه - - - گفتم همين ی واسه

 !!بدید؟؟؟
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 : گفت و  داد تكون سری

 .. حتما -

 .. لطفتون از ممنونم -

 : گفت یهو كه برم پاشم اومدم

 !!!بود؟؟؟ چي مجد با كلتونمش -

 : گفتم  و كردم نگاش خيره ای ثانيه چند

 !!!! راضين خود از خيلي ایشون -

 : گفت و خندید بلند

 ... البته صد كه اون -

 ... كرد همراهيم در دم تا و داد  تكون سری بعدم

 آرامش احساس یعني بود بهتر حالم یكم بيرون اومدم  كه شركت از

 از  نميكردن قبولمم اگه حتي  چرا  يدونمنم..  داشتم بيشتری

 نزدیكای ساعت.. بودم  راضي دادم انجام رو كاری یه ضربتي اینكه

 از  بود كرده وسوم جوری  بد اردیبهشت خوب هوای..  بود 1

  یه گرفتم با همين ی واسه نداشتم خونرو ی حوصله اصال طرفيم

 نميدونم ..  شدم  خوردن مشغول و پارك یه توی رفتم ساندویچ
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 بد خندون  و دست تو دست  های پسر و دختر  دیدن با ولي چرا 

 باز   و..  شد تنگ شروین برای دلم  جورایي یه...   گرفت دلم جوری

 ميلي دیگه ..  كشيدم خجالت خودم از...  افتادم كذایي اونشب یاد

 سطل  توی انداختم رو ساندویچم ی نصفه همين ی واسه نداشتم

  سينما یه جلوی  از كه بود 3 عتسا طرفای...  زدن قدم كردم شروع

 نبود  جالب فيلمش...  تو رفتم و گرفتم بليط  هوسي و  شدم رد

 با سينما توی مدت تمام...  كشت رو وقتم از ساعت 2 اقل ال ولي

 و من چرا  ميكردم فكر این به جوون پسرای و دختر دیدن

...   بود نشسته دلم تو عجيبي غم.  نيومدیم سينما حاال تا شروین

 شده  كسل...  كشيدم عميقي نفس بيرون اومدم سينما از كه عيموق

 دربست همين ی واسه نداشتم رو بيرون ی حوصله دیگه بودم

 واسه  بود بدی ترافيك اونشب  ها خيابون...  خونه سمت به گرفتم

  وارد انداختم كليد كه موقعي...   رسيدم كه بود 7 نزدیكای یهمين

 بودم دلتنگ هم...  خونست شروین فهميدم ماشين دیدن با شدم

  هر..  بود بستع وزنع پام به یكي  انگار ووو نداشتم رو حوصلش هم

 دست انداخت كليد بدون و باال رسوندم رو  خودم بود جور
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  طبق...   كرد باز  رو در شروین دقيقه چند از بعد..  زنگ و گذاشتم

 كار  یاد...  تو رفتم حرف بي كردم پووفش...  داشت اخم معمول

  با كه باال ها پله از  برم اومدم  و..   دادم تكون سری...   افتادم شصبح

 ...سمتش  برگشتم  دارم كارت وایسا گفتن

 : گفت و زد پوزخندی

 !!ميگزدی؟؟ كار دنبال ميبينم -

 : گفت كه كردم نگاش تعجب با...  شدم شاخ چهار

  زیاده نفودم من نميدوني هنوز اینكه...  چيه اشتباهت ميدوني -

 ... منه های ای دوره هم  ترین صميمي از ...   ارفع انشای ..

 ریلكس خيلي نيارم كم اینكه ی واسه...  ميكشيد سوت داشت مخم

 : گفتم

  به منم!! ؟؟ اینه جز...  كردی اخراج رو من تو!! چي؟؟؟ كه خوب -

 !!!داشتم نياز كار

 !!نيازی؟؟ چه دقيقا بپرسم ميشه -

 : زدم داد و شدم منفجر یهمو چرا  نميدونم
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  تو الاقل اینكه..  هستم منم آدمم  منم بگم اینكه...  روحي نياز -

 نياز!!!!!!!!!!! آشغال  عين نه كنن رفتار باهام آدم عين كارم محيط

  از من بدون ضمن در!! نكنم خرج  تورو منت با پولي تا پولش به

 اخم  من  دیدن با تا نشم تو مزاحم تا خودم سمت  ميرم امشب

 ...كني رهام نكني رو استفادت سو..  نكني بهم پشتتو.... نكني

 بين از باال رفتم  بدو نشه اینجور اینكه ی واسه ميتركيد داشت بغضم

 آپارتمانم كليد بود آورده  خودش با فرخي خانوم  كه وسایلي

 چرا  نميدونم كه شروین  كنار از پایين اومدم بالفاصله و  درآوردم رو

 ....آپارتمانم سمت رفتم  و ردشدم..  بود زده خشكش

  شروین دیدم برگشتم لحظه یه برای در جلوی رسيدم كه موقعي

 و  گرفتم رو عصبي...  ميكنه نگام داره و چوب  چهار به داد تكيه

  باز دیدم كردم كاری هر كه كنم باز رو حفاظ  قفل انداختم كليد

 قفل مارك دیدن با یهو كه كردم امتحان باره سه  و دوباره... نميشه

  با شروین سمت برگشتم....  بود شده عوض قفل....   افتاد دوزاریم

 كار چي.. خدااااااااا ...  پليدش نگاه و لبش ی  رو لبخند دیدن
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  منتظر  چشماش مياوردم كم نباید...   كشيدم عميقي  نفس....  ميكردم

 جز  چيز هيچ موقع اون  ولي...  چي منتظره نميدونم...  بود

 خسته اینكه با ... نميرسيد مذهن به من ضعف دیدن برای انتظارش

 .. ولي ..  داشتم نياز بهش هرچيزی از بيش  اینكه  با بودم

 : گفتم  و بهش كردم رو

 خالي رو چي ی  عقده!!! هان؟؟؟؟!! ؟؟  ميچزونيم مياد  گيرت چي -

  یه این توی ميدوني...  پاكم دیدی دیدی كه خودت!! ميكني؟؟ 

 .. نداری رو من اقتلي تو اینكه مياد  ذهنم توی چيزی یه فقط هفته

 : گفتم  و كردم نگاش نفرت با بعدم

 !!!!متتتتتتنفر... مجد شروین متنفرم ازت -

 قدم چند هنوز...   خونه توی رفتم و شدم رد كنارش از حرف این با

 وصفي قابل غير خشمي با و گرفت بازومو یهو  كه بودم نرفته

 : گفت

  این از قبل  تا  الاقل...  داشتم دوست رو احمق توی من ولي -

 آدم  عين كه هست اونقدر شعورت كردم فكر...  ابلهانت حرفای
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  یه تو...   تو ولي بكني كاریت پنهون خطر خواهي  معذرت یه الاقل

 به  خودش جز  دنيا تو كه نفر یه هستي عاطفه بي خودخواه دختر

  تا بخورن دهني  تو زندگي  تو باید تو امثال..  نميكني فكر هيچكس

 من  بخوام كه موقع ین از..  ميترسيدم موقع  ینا  از..  شن آدم

  باهاشون قبال مه هایي زن مثل و ميزنم  دهني تو بهت كه باشم اوني

 ... كنم  رفتار باهات بودم

  تقال اول كولش رو  بندازه رو من كرد سعي حرفي هيچ بي بعدم -

 اونم   شدم منگ خورد صورتم توی كه ای كشيده با ولي كردم

 .... رفت باال  ها پله از و كولش  رو اختاند رو من بالفاصله

 : نه و بيست فصل

  تكون  جام از نميتونم  ميدونستم  فقط..  نميدونستم بود چند ساعت

 و بود شده خشك  بودم كرده گریه  بس از اشكم ی چشمه..   بخورم

  به....  نميومد در  بودم كرده والتماس  بودم زده جيغ بس  از  صدام

 ... بود سردم مرگ ی اندازه

  خوابيده كه اوني رو  هنوز تفاسير این ی همه با....  بود این یشبد

 داشتم  دوست ميومد  منظمش های نفس صدای و بود
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.... 

 .... امشب كه اوني

 ... اذیتم كرد كلمه  واقعي معنای به من به شروین

...  زدم جيغ فقط...  بگم چي نميدونستم!!! كنم كار چي نميدونستم

 ... كردم هگری جلوش من ...  كردم گریه

 روی نشست سردی عرق ها صحنه اون تك  تك آوری یاد با

 بدون  صدای بي هق هق...  هق هق به كردم شروع ودوباره ... صورتم

...   گرفتم دیوار به رو دستم..  شدم بلند جام از سختي به...  اشك

 چندشم ...  كردم احساس پام ی  رو رو خون گرمي لحظه یه برای

 ... شد

  رو مرگ بهم بگن اگه...  كردم فكر خودم با ...   داشتم ضعف

 یه فكر این با ..  ميكنم تعریف  براشون رو لحظه این كن توصيف

 قدم

  ميكردم احساس...   در دم رسيدم سختي به خالصه و برداشتم دیگم

 قدم  با...  نداشتن جون دستامم...  نيست رگام  تو خوني دیگه
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 بس و بود گلوم توی ی خفه  جيغ مياد یادم كه  چيزی تنها بعدی

............................. 

  لحظه  یه ی برا ....  شدم بيدار...  چشمم توی خورد كه آفتابي نور  با

 شاید  كردم فكر..  پاكي عين..  برف عين..  بود سفيد جا همه

 قيافه با و كردم اشتباه كه فهميدم كم كم ولي..  شده تموم چي همه

 : گفتم خودم با ميزد لبخند بهم كه خانومي ی

 !!!! معرفت بي آدمای دنيای اونم....   اومدی خوش دنيا به -

 : اومدم خودم به  زن صدای با

 !!!!خانومي بخير ظهر -

 ... بودن خانوم لفط از..  شد چندشم

 : گفتم بود كالغ قار قار شبيه كه صدایي با و انداختم بهش نگاهي

 !!ميكنم؟؟  چيكار اینجا من -

  ادامه و زد لبخندی بعدم...   آوردتت وهرتش كه بودی بيهوش -

 : داد

 ...   نداشت رو به رنگ خدا  بنده -

 : گفتم خودم با و ...  دادم تكون سری..  بودم عصبي
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  اون...   نداشته رو  به رنگ....  كثافت....!!!!!!!!!!!!!!!!!!  بيچاره...  آره

 ... كه موقع

 یخ گشتامان  نوك  و شد بد دوباره حالم...  دیشب آوری یاد با

 !!!بست

  رو شروین چشمش  اینكه مثل گفتم خودم پيش..  بستم چشمامو

 افكار  این  با...  انداخته را   خدایي بنده خدا  بنده چه...  گرفته

  از كه شم دنده اون  دنده این اومدم و...   بيرون دادم محكم نفسمو

 ...هوا  رفت جيغم... درد بدن

  خانوم و تو  و  اومد قاتا در از شروینم همزما شدم اینوری وقتي

 ... بيرون رفت در از مليح فوق لبخند یه با پرستار

 !!جوجو؟؟؟؟ چطوری -

 ... بودم كرده كف وقاحت همه این از

  اومد   كه اونور كردم رومو كنم نگاش اینكه بدون

 : گفتم بلند صدای  با تقریبا  و نخراشيدم صدای اون با

 ...وحشي بكش دستتو -

 : گفت و گوشم دم وردآ رو سرش و زد لبخندی
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 ... اومد بدت توهم  كه نيست -

 ... بود گرفته بغضم

 : گفتم ميلرزید كه صدایي با

 مني نه كارن  این كه مياد خوشون اونایي كاریات كثافت این از -

 ... كه

 چشمه دوباره...  سرم كشيدم رو  لحاف و... اونور  كردم رومو بعدم

 ... دمبو شده تحقير چقدر...  شد جاری اشكم ی

  از بعد ولي كرد  نار لحاف روی از   سرمو و موند سرم باال هدیگ یكم

 رو   لحاف..  روبست در و بيرون اتاق از  رفت صدا  بي دقيقه چند

  جام از یواش و...  كردم پاك  اشكامو..   كنار كشيدم سرم ری از

 اومدم  تخت روی  از  آروم و كندم دستم از رو سرم سوزن...  پاشدم

  زدم صورتم به آبيم و خوردم آب  یكم اول بود خشك گلوم پایين

  دیدني قيافم... 

  دانشگاه ميرفتم چجوری خورد بهم پيش از بيش شروین از حالم

 !!؟؟؟



 

826 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  رفتم لنگون لنگون و برداشتم لباسي چوب ی رو  از رو روسریم

 در  بغل صندليه ی رو كه شروین كردم باز رو  در تا و در سمت

 : تگف وایساد خبردار بود نشسته

 ... بياد دكتر بذاری باید كا  موشه خانوم -

 : گفتم و كردم نگاش عصبي

  تا اینجا ميزنم جيغ اونقدر یا  یخودم خونه ميبریم  االن همين یا -

 !!!!بميرم

 گرفت  رو ترخيصم ی برگه سریع  ولي..دید چي نگام توی نميدونم

 ...كرد ماشين سوار و بردتم و

  راست یه من و  رفتيم باال ها پله  از...  خونه رسيدیم كه بود ظهر 12

 ... كليد گفتم عصبانيت با و اپارتمان در سمت رفتم

 : گفت و باال داد رو ابروهاش

  در و كرد بازش و در سمت رفت  بعدم...  نيست خبری كليد از -

 : گفت تو برم ميكرد اشاره  بهم حاليكه

 .. نيبز جيغ ميتوني خواستي چقدر هر یا...  خونت  توی ميای یا - -
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  راست یه و تو رفتم حرفي هيچ بي همين ی واسه...  نداشتم جون

 خالي دلم ته....    تخت رو افتادم و بستم رو در و  باال ی طبقه رفتم

 اون و لحظه اون اسم نميدونم و حسي هر از بودم تهي...   بود شده

 و لحاف زیر خزیدم لباسا  همون با...  بذارم چي رو احساس

 توی دیشب  از كه بدی ی خاطره و افكار ی همه روی و چشمم

 ... برد خوابم  سریع خيلي ضعف از و بستم ميخورد وول ذهنم

 و خورد تن با..   پریدم خواب از كه بود 3 ظرفای ميكنم فكر

 دل....  ميكرد درد شدت به كمرم و دل.. پاشدم جام از خاكشير

 ضعفه

  سمت رفتم مانتوم درآوردن از بعد همين ی واسه داشتم بدی ی

 شروین  خط..   بود نوشته دست یه یخچال در روی...  آشپزخونه

 ... بود

  ناهار برات...  شركت رفتم اومد پيش كاری..  عزیز كيانای "

 ... بخور كن گرم.. یخچاله توی گرفتم

 اتاقمون دستشویي توی كمد به داشتي الزم ای دیگه چيز به:  ن.پ

 " !!!بزن سر
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...   كردم تيكه  هزار رو كاغذ  ودب وجودم  تو كه حرصي تمام با

 توی رفتم و باال رفتم  دوباره!! بود؟؟؟ چي منظورش

  یه...  شد  داغ تنم لحظه یه برای ولي چرا  نميدونم...دستشویي

 كه  گذر زود خيلي دلگرميه

 ... رفت بين از بالفاصله دیشب آوری یاد با

...   بزنم نوشين مامان به زنگ یه گرفتم تصميم خوردم كه رو  ناهارم

 .. بزنم حرف نميتونستم دیگه كتي با كه قضيه این به راجع

  با...  ميكرد كمكم نوشين مامان شاید الاقل ولي نميشد روم یعني

 زنگ   با...  گرفتم شماررو معطلي بي و برداشتم رو تلفن فكر این

 و احوالپرسي  و سالم از بعد و پيچيد گوشم تو مامان صدای دوم

 : گفتم  چيني مقدمه یكم

 .... دیشب من  مامان -

 ..نكش خجالت مامان بگو -

 ... نميده اهميت من به شروین -

  تو دید  از كه  چيزی اون  شاید!!! نيست؟؟  تو دید از این مطمئني -

 ... باشه تمام  توجه  اون ازدید نيست اهميت
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 .... بود گرفته بغضم

 !!!حيوونه عين اون ن ماما.... شروین  مامان نه -

  ميشه باعث كه توئه ترس این  شاید عزیزم! !!چي؟؟؟  یعني -

 ...كني فكر اینجوری

 !!مان؟؟؟ ماااا  -

 : دادم ادامه  و.... گرفت دلم

 . بود من رضایت بدون ميگم بهتون -

  به وقتي..  نميدی نشون رغبتي هيچ تو وقتي خوب مامان  كيانا ببين -

 فكر اینكه از ميشم پشيمون دارم.. نميكني محبتي شوهرت

 محبت زنش به  مرد یه كي بفهمي كه شدی بزرگ ونقدرا  كردم

 ... ميكنه

  ازش...   كردم تمنا...  كردم گریه من...  ميگم نميفهمي چرا   مامان -

 !!!بودم؟؟؟ حالي  چه ميفهمي نكنه اذیتمن خواستم

 : گفتم  غيظ با...  اومدم سطوح  به مامان گيریه جبهه این از

 كي  طرف!!! ؟؟؟؟؟ قافله  رفيق یا گرگين شریك شما -

 طالقم شروین و كردم پنهان رو نامزیم یه من اینكه!!! هستين؟؟؟ 
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!  چي؟؟؟  من!! روزگاره؟؟؟ گل یعني... و مهربونه شما با و نداده

  جسما  من!! چي؟؟ روحم كردن  آماده!!!  مامان؟؟؟ چي من رضایت

  من..  خوردم ای ضربه چه ميدوني دختره یه روحم  هنوز ولي زنم یه

 !!!!!مامان كردم  گير متفاوت كامال ایدني دوتا بين

 چيه...  كردی انتخاب خودت رو  یكي اون هم رو  این هم مادری -

 جدا  داره محبت توقع  زنش از چون اینم از ميخوای!؟؟

 !!شي؟؟؟

  سرخودشو از رو من یعني...  نميكردم درك رو  مامان های حرف

 !!بود؟؟؟ لحني چه  این!!!! كنن؟؟؟ وا  فقط ميخواستن

 : دستم رو  ریخت رو پاكي آب مبعدش

...   مرد اون با ميكني لجبازی ميدونمم...  سالته 24 تو مادری ببين -

 ... نخواستي معذرت كاریت پنهون بخاطر كلمه  یه گفته بهم

 جویای شروین سمت از همش ولي نميزنم زنگ بهت من اگه

 فكرميكنم  دارم كم  كم ميگه نميری سمتش سردی ميگه...  احوالتم

 من با كنه باز سرش از رو موفق نا نامزدیه اون اینكه بخاطر فقط ناكيا

 .... نداره بهم ای عالقه وگرنه كرده عروسي
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 !!!كرده؟؟؟ چيكار من با شروین ميدونيد شما -

 !!!ازدواجه هر پيامد كه كاریه  این جان كيانا -

 !!!!نبودم آماده من مامان ولي -

 و كشيدم عميقي  نفس... فهميدنمي رو حرفم مامان!!! ميگفتم؟؟؟  چي

 : گفتم

 ... ميگيرم سخت م   شاید..  نيست مهم... مامان باشه -

 دلم خيلي...  زدم حرف بابا با ی دقيقه سه  دو ن ماما از بعد

 هرچي..  نشد روم ولي ميكردم باز براش رو دلم ی سفره ميخواست

 بود 

 ... بزنه زنگ بهم بعدا  شد  قرار و...  نبود كتيم...  بود مرد

  یه از  بعد و حموم سمت رفتم  ساعت دیدن با كرد  قطع كه رو تلفن

 بيرون بودم اومده تازه  حموم از گرم آب طوالني نسبتا دوش

  فرو دلم چرا  نميدونم اومده شروین فهميدم در صدای شنيدن با كه

 نفس ...  كنم قفلش نبود كليد ولي...  بستم رو اتاق  در ریخت

  چشمام ضعف  همه این از آینه توی مخود دیدن با كشيدم عميقي

 !!؟؟؟ ميترسيدم چي از....  بودم  شده اینجوری جرا ...  ترسيدم
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 تميز و تر شروین هميشه عروسيم  از قبل تا...    زدم نهيب بخودم

 كارش  ميفهميد نباید االنم  بود قدرت نمود یه این ميدیدم

 تا كتون سفيد كوتاه آستين پيرهن یه بالفاصله پس كرده پریشونم

 و كردم جمع سرم باالی خيسمم موهای و  پوشيدم زانو سر

 قرمزم ماتيك  یه و زدم گردنم به  پودر كرم كلي  آرایش یه  از بعد

 یه كشو توی از همين ی واسه داشتم درد دل...  لبام به ماليدم

  یه.. شد حل رژگونه كمي با كه  بود پریده رنگمم..   خوردم مسكن

 كه  چند هر..   زدم لبخند یه و  كردم پام سفيدم فرشي رو كفش

  سرازیر ها پله از  عطر زدن  از بعد و نيست دل ته از ای  ذره ميدونستم

 صدا بي  داشت خوابم هنوز اینكه خيال به  شروین...   شدم

..   شد بلند جاش  از و زد برقي چشماش دیدنم با..   ميدید تلویزیون

 خالف بر تيپش یكم كال و  صورتش روی بود ریخته موهاش

 : گفت  و زد لبخندی... بود شلخته شههمي

 !!!خانوم خوشگل سالم!!  اه اه -

 گفت توجه بي كه دادم  رو  جوابش سرد حال عين  در و جدی خلي

: 
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 بكشن روم و سر به دستي یه برم باید منم...  كه اینجوری نميشه -

 !!!سره مرد از زن نگن

  يعميق نفس...  ولي!!! عروسيمون از قبل شبيه بود شده لحنش

   آشپزخونه سمت رفتم و باال انداختم رو شونم و كشيدم

 كني درست چيزی   نيستم راضي حالت این با بيرون ميریم شام -

.... 

 تنهام هرحال به ..   بود شده اینجوری  چرا  نميدونم......   لعنتي.. 

 خدا  از منم و  رفت  و گذاشت

  مرتب رو آشپزخونه یكم عوضش...  شدم  شام خيال بي با خواسته

 ميخوردم  بيسكویيت با چایي داشتم..  كردم دم چایي یه و ردمك

  من خالف بر بود زده ژل رو موهاش..  شد درطاهر جلوی یهو كه

 دوباره ..  ميومد بهش خيلي خيلي كه بود پوشيده مشكي پا تا سر

  كه كردم اخمي گاه خدا  نا دیشب آوری یاد با ولي  شدم جوری یه

 : گفت و سمتم اومد

  شيك جای یه بریم  یا بيارن غذا  بزنم زنگ!! ؟؟ يستن كه گشنت -

 !!؟؟ پيك و
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 : گفت اوور برگردوندم سرمو

 !!قهری؟؟؟  من با عروسك -

...   نيست یادش رو  دیشب..  گویا  داره آلزایمر مرتيكه گفتم دلم تو

 : گفت و خندید كه كردم اخمي فكر این با

  این حيف...  بخنده باید هميشه من كيانای...  نكن اخم اینجوری -

 !!؟؟ نيست گونت ی رو چال

 !!بود پرووو چقققدددر این بودم  شده  شوكه

 : گفتم  كالفه

 درك اینكه به!!! هان؟؟!! بخندم؟؟؟ زندگي این  چيه به دقيقا -

 عين  یكي اینكه به یا!!! ؟؟؟ ميدن بها بهم اینكه به!! ميشم؟؟ 

 ... ميكنه رفتار باهام حيوون

  شده جمع اشك چشمام تو ناخودآگاه..   خوردم رو حرفم قي با

 ... بود

  ناخودآگاه منم..  سينش تو گرفت سرمو آروم فقط نزد حرفي اونم

 ... شد  جاری اشكام  و نكردم مقاومتي
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  از ولي نيومد دنبالم.. و باال رفتم خوب كردم گریه  اینكه  از بعد

 : گفت گرفته صدای با پایين

 !!بيرون؟؟  بریم -

 پایين اومدم موقعي..   شدم حاضر و يدمپوش لباس بریم گفتن با

 شد  خيره صورتم به كالفه لحظه یه  برای...  گردنم به افتاد چشمش

 : گفت بعد و

 اینطوری بشه نميخواستم -

 ...شده كه حاال -

 !!كردم؟؟؟ ناراحتت دیشب -

 و پایين انداخت رو سرش حرف بي كه كردم نگاش چپ چپ

 ... رفتم و كردم سرم رو روسریم منم بيرون در از رفت

..  جگری و دل بردتم  شام برای...  بودیم سكوت دو هر ماشين توی

 : گفت كه كردم نگاه تجب با

...   شرایط این توی اونم...   مقوی چيزای به داری نياز!! ؟؟؟ چيه -

 ... اقل ال  كنم درست نيستم بلد كه كاچي

 : گفتم  و...  زدم پوزخند
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 ... افتاد یادت روز  چند از بعد -

 ... كرد بهم نگاهي

  كه نگو..  گذاشتي ها متاهل دنيای به قدم تازه دیشب تو -

 !!!نفهميدی

 ... كردم نگاش گنگ

 : گفت لب زیر و خندید مهربون

 !!!!سواد بي جوجوی -

 : گفتم غيض با

 !!!كه نكردم پاره پيرهن تا 70 شما عين من آخه -

 این وقت چند این  زا  بعد..  قدیميش های خنده ازون....  بلند خندید

 ماشين از   و ندادم محلش..   ميخندید اینجوری بود بار اولين

  فقط خوردم اینا قوه و دل سيخ تا چند نيست یادم...  پایين اومدم

 تا  آقا ميگفت هي شروینم و ميتركيدم داشتم بود اونقدر ميدونم

 كه موقعي..  اعصاب رو شدت به بود رفته و دیگه تا 6 آقا دیگه

 خوبي حس ولي گرفت خندم شده تلنبار هم رو سيخای از  شد  تموم

 ... بودم گرفته جون  واقعا  انگار داشتم
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 شروین كه  صندلي ی رو شدم ولو ماشين توی اومدم كه موقعي

 : كفت و كرد نگم چپي چپ

 !!حاجي؟؟ بدم دندون خالل -

 : گفت و خندید بلند كه كردم نگاش تعجب با

  بازاریا حاجي این شبيه...  نشستنه وضع چه این خوب دختر آخه -

 بزن آروغم یه دادی لم..  نوشابه و پياز با چلوكباب زدن  از بعد

 ... شيم كيفور

  و خنده زیر زدم و كنم كنترل رو  خودم نتونستم وقته چند این  از بعد

 چراغونيه  یه چشماش توی شروین دیدم نشستم صاف  یواشي

  بعدم  و گذرا   و لبخند یه به كردم تبدیلش دادم قورت و خندم...

 ...اونور  كردم رومو

 تا باال رفتم رسيدیم كه موقعي...   سكوت و بود سكوت خونه تا  بازم

 .. بست رو ودر  تو اومد پشتم الفاصلهب كه كنم عوض رو لباسام

   دیوار به چسبيدم كه زیاد  اونقدر..   ترسيدم

 !!!كردم؟؟ اوخت دیشب -
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 چه كه  اوخ اون اگه بگم ميخواستم...  كردم نگاش ترس با

 دادم تكون مثبت ی نشانه به سرمو و خوردم و حرفم كه عرضكنم

... 

 : گفتم  خودآگاه نا

 ... ميكنم خواهش!!  نه -

 !!باشه؟؟... اذیتت نميكنم دیگه كيانا -

  توی....   دزدید رو سرش  كه باال آوردم سرمو لحظه یه برای

 چشماش 

 اینكه...  بود كينتس یكم خوب ولي..  نزدم حرفي..   بود اشك

 ... پشيمونه ميدیدم

 : سي فصل

 صراطي هيچ  به ولي شركت برگردم خواست ازم  شروین اینكه با

 ما صلح  از ای هفته یه تقریبا... نكردم قبول و نشدم مستقيم

  كامل ميخوابيدیم جدا  اتاق تا دو  توی مدت این  توی و ميگذشت

 ولي ...  مجا سر برگردم تا بود منتظر شب هر شروین ميفهمم
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 هر چه عاطفي چه روحي چه...  نداشتم بهش كششي هنوز...  خوب

 ... چي

  ی هفته توی...  بود فرافرم توی كاریم روز اولين یكشنبه  اونروز

 پاره  بصورت شدم مطلع دادگر خانم منشيشون تماس با گذشته

 ی نيمه تا هرروز كه صورت  این  به نه اونم...   كردن  قبولم وقت

 دانشگاه ك روزهایي دقيقا یعني)  فرد روزهای  كهبل اداری وقت

  پيشنهاد این كه زد حدس ميشد البته..   وقت تمام بصورت!!!( نداشتم

 اینكه  با و بود كرده رو  سفارشم شروین....   داده كي رو

  شركتي هيچ ميدونستم چون ولي كنه ای مداخله اون نداشتم دوست

 و نيست تحصيل به اشتغال شرایط  با من با همكاری به حاضر

  قبول پس نداشتم خونرم ی حوصله و اتيه برم نميخواستم طرفيم از

 كه حقوقي اون  برابر در البته نميدادن چنداني حقوق...  كردم

 سایر حقوق برابر در وگرنه..  ميگرفتم شروین از موقع اون من

 !!!هوا  مينداختم كالمو  باید و بود خوب خيلي ها شركت

  لباسام...   گرم آب دوش یه  از بعد و شدمپا 6 ساعت صبح بگذریم

 چه نميدونم..  كردم تنم رو بودم كرده آماده قبل شب از كه رو
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  تازرو محيط یه و جدید جای یه ميخواستم  وقت هر كه بود حكمتي

 سرمه  مانتوی یه اونروز ميگرفتتم استرس جور بد كنم تجربه

 شال و كيف یه.  سفيد كتوني یه و ای سرمه جين  یه  با پوشيدم ای

 همين  ی  واسه باشم مرتب ميخواست دلم اول روز برای سفيد

 ... شدم سرازیر  ها  پله از و كردم مليحم آرایش یه

 بود نشسته تنه باال  بدون و كوتاه  شلوار یه با شروین آشپزخونه توی

 عصبي خودآگاه نا ولي چرا  نميدونم ...  ميخورد چایي داشت و

 : گفتم

 !!؟؟ خونست توی گشتن طرز چه این -

  رو ابروش تای  یه كردم اندازم  بر اینكه از وبعد باال و آورد سرش

 : گفت و باال داد

 !!!جان؟؟؟  -

 !!خونه؟؟؟ تو  ميگردی اینجوری چي كه یعني شنيدی كه همين -

 : گفت و كرد نگام چپي چپ

 كرد اخمي بعدم!!! كنم سر چادر باید شما جلو  نميدونستم ببخشيد -

 : گفت من به اشاره با



 

841 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  بری كردی بزك قلم هفت كه منم اون... بزنه حرفي بخواد كسيم -

 ...اجنبي شركت

 : گفتم بدم حرصش اینكه ی واسه  بود گرفته خندم

 !!!!؟؟؟ شدم خوشگل چيه -

 : گفت و  داد تكون  سری زد لبخندی

 .. كه نبودی اگه بودی كه اون -

 : گفتم و  دادم تكون تاسف ی نشانه به سرمو

 ... بخت بد بين ظاهر ای -

  سرش و...  شد پشيمون كه بگه  چيزی اومد و كرد بلندی ی خنده

 سه  دو از بعد ریختم چایي منم..  شد مشغول و پایين انداخت رو

 : گفتم و  پاشدم جام از سریع 7 ساعت دیدن با خوردن لقمه

 !!نداری؟؟؟ كاری دیگه برم من -

 : گفت كنه  نگام اینكه بدون

 !!!ميرسونمت رو حانتصب كن تموم بشين -

 ... نميشم مزاحمت نه -

 : گفت و كرد خنده تك یه
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  ماشين ميخوای  بعدم..  نيست مزاحمش كه زنش آدم...  مراحمي -

 !!؟؟؟ من دست زوج  روزهای باشه تو دست فرد روزای

 : گفتم پررویي با

 ... برم تا برداشتم رو سوئيچ بعدم خوبيه  فكر باشه -

 : گفت خنده با كرد رو

 !!!!چيزی تشكری یه الاقل -

  یه شدم كه ماشين سوار ...  گفت چي نشنيدم دیگه و بستم رو در

 اونروز  چقدر...   دادم گاز خوشحالي با و گذاشتم شاد آهنگ

 نزدیكای ساعت تقریبا  شركت رسيدم كه موقعي...   بود خوب بنظرم

 پارك كاركنان مخصوص پاركينگ توی رو ماشين بود 8

 راهنمایيم و زد لبخندی دیدنم با دادگر خانوم...  شدم  وارد و كردم

 ميز دوتا با رنگ آبي كوچيك اتاق  یه...  كارم اتاق سمت كرد

  خانوم به رو داشت حياط  به رو پنجره  یه و كشي نقشه ميز یه و كار

 : گفتم و كردم دادگر

 بدید من به كارم از توضيح یه ميشه ببخشيد -

 : گفت و زد محبتي با لبخند
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  ميان خودشون  ارفع جناب  االن نيستم جریان در كه نم -

 !!خدمتتون

  ذوق... بيرون رفت  اتاق از و زد  لبخندی مجدد اونم كردم تشكری

 اینجا ولي بود شيك بزرگ شروین شركت درسته...  داشتم

 حياط  و بزرگ ساختمون و هوا و آب خوش ی  منطقه خاطر به

...   داشت گهدی صفای یه داخليش معماری سنتي طرح و دارش

 جلوی

 ... شد وارد ارفع  و خورد در به ای تقه كه بودم ایستاده پنجره

  با  تو اومد ارفع شایان ميشه وارد بزرگ ارفع كه  تصورم خالف بر

 : گفت لبخند

 .. مشفق خانوم سالم -

 !شما؟ خوبين... سالم -

 !!ميگم  تبریك رو كاریتون اول روز... ممنون -

 : گفت و داد رو جوابم بخندل با اونم..  زدم لبخندی

 و كرد تعریف شما از خيلي شروین تصورم  خالف بر راستش -

 ازتون كرده  سعي خيليم و بودین اش نمونه كارمندای از گفت



 

844 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  هر به...  آتيه  برگردید نكردید قبول....  شما اما  كنه خواهي عذر

 شمارو گرفتم  تصميمي و شروین های حرف به توجه با من حال

 كنم استخدام داد  توضيح  براتون دادگر خانوم كه  ورتيص همون به

 قسمت  شما  با هم رو اتاقم...   شركت فضای كمبود بخاطر و

 ..... كردم

 این و آبي رنگ این  با باشه مرد یه كار اتاق اتاق این نميشد  باورم

 : گفتم و زدم لبخندی...    دیوار به شده قاب های شعر

 .... شمب زحمت باعث نميخواستم!!! ممنون -

  برای كوچيك طرح یه دادن و  وظایفم  شرح از بعد و زد لبخندی

 نميدونم.. كرد ترك  رو اتاق جلسه در شركت برای گرمي دست

 باخودش من ازدواج  از شروین ميگفت بهم غریبي حس یه ولي چرا 

 به  كسيم كه نيستن صميمي اونقدر ميدونستمم و نزده حرفي

 حس...  كيه شروین زن ميدونهن بدونه  اگرم یا باشه رسونده گوشش

 رو   گوشي افكار این  از بعد ناخودآگاه...  نداشتم خوبي

 داد رو جوابم خوش روی با شمس...   گرفتم رو شركت و برداشتم

 .. شروین به كرد وصل  بالفاصله بعدم و
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 جانم  -

 : گفتم  مقدمه بي

 !!زنتم؟؟ من گفتي ارفع به تو -

 : گفت دقيقه چند از بعد و كرد سكوت

 !!چطور؟؟؟ نه -

 !!!همينجوری -

 !!زده؟؟ حرفي -

 ... نه -

 !اونجا؟؟ از هستي راضي -

 خوشم!!!   سنتيه قشنگه  خيلي فضاش ولي نشدم آشنا كه هنوز -

 !!مياد

 !!؟؟ تره  قشنگ اینجا از -

 ... كرد قياس باهم  نميشه..  سنتي اینجا مدرنه اونجا -

 ... ام متوجه مهندس خانوم بله -

 گفت شروین كه خورد اتاقش در به ای تقه یهو حين همين توی

 : گفت كه اومد ای زنونه ریز صدای موقع همون بفرمایيد
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 !!ميندازی؟؟ ها نقشه این به نگاه یه شروین -

  شد  مور مور تنم  یهو...  شد حبس  سينم توی نفسم ولي چرا  نميدونم

 : پرسيدم لحنش  بود عجيب برام كه صدایي با و

 !!اومد؟؟ بود كي نای! ؟؟ شروین -

 : گفت یهو جدی  خيلي

 ...ميگيرم تماس  باهات بعدا  دارم كار من -

 سراسر بدی حس یه....  بودم مات دست به گوشي ربع یه از بيشتر

 كه كسي تنها  پس...  نبود آشنا صدا ...  بود كرده پر رو وجودم

 قضا بر دست ولي چرا  نميدونم...  بود مقدم مليحه...  ميدادم احتمال

 ... بود مونده ذهنم توی خوب  اونروز از اسمش

 تمركزی...  ميكنم دارم چيكار نفهميدم بعد به ساعت اون  از تقریبا

 من رفتار بخاطر نكنه اینكه روی ميرفت ذهنم  مدام نداشتم

 اون!!!!!!!!!!!!!!  چه تو به ميزدم نهيب خودم به  بعدم...   شروین

 از   بودم داغون فكر یه هزار نقشه یه و هزار!!!  اینكارست خودش

  برای داری حياتي ی  جنبه و مهمه دستم زیر طرح  ميدونستم طرفيم

 یه  از بعد همين ی واسه...  كنن باز  روم شركت توی كه حسابي
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  كار به دادم ميشد  كه اونجا تا رو حواسم باالخره خودخوری ساعت

 تكون رضایت ی نشانه به سری كارم  دیدن با ارفع خدا  شكر و

 ... گذشت بخير  ونروزا  و داد

...   ولي نميرفت كار به دستم.... خونه اومدم بود 6 طرفای ساعت

 شام مشغول و پوشيدم مرتبي  لباس اومدم كنار خودم با باالخره

 ... شدم كردن درست

  با اینكه  از ميترسيدم و بود كرده  یخ تنم...  ریخت قلبم در صدای با

 نميمونه دلم یتو حرفا اینجور ميدونستم شم  روبرو شروین

 : اومد شروین شاد صدای كه شدم مشغول  كارم به توجه بي

... 

 : گفت و كرد نگام یهو كه دادم سالم لبزیر 

 !!خوبي؟؟؟ تو!! كيانا؟ -

 !!باشم؟؟؟ بد چرا !!  آره -

 : گفت  و باال انداخت رو  هاش شونه

 ولي كنم مجبورت نميخوام! ای؟؟؟ راضي جدیدت كار سر از -

 ... هم با یادته.... بودی خودم پيش ميخواد دلم رچقد نميدوني
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 ... تو  كه بود این از قبل مال اون ولي...  یادمه آره -

 ... بود چي همه گویای نگاش ولي نزد حرفي

 : گفت آروم صدای  با  نگاه اون  از بعد

 ... كنم عوض رو لباسام برم من -

 تنگ شبرا  دلم ..  ولي چرا  نميدونم...   رفت كه  دادم تكون سری

 كاری  مردشون ها زن ميگن... شاید...  ميكردم  اشتباه  شاید..   بود

  تو شك بودم شنيده كه چيزی اون فقط من ولي...  ميفهمن ميكنه

 .... بود انداخته وجوودم

  سه دو... دور بندازم رو  بد افكار  كردم سعي و كشيدم عميقي نفس

 ... گفتم  آروم لب  زیر بار

 ... شروین

 ... شروین

 ...نشروی

 گذشته از گنگ  حس یه داشت تازه...  ميریخت فرو هربار دلم توی

 توی  ميگذشت ازش قرن یه من نظر به كه دوری چندان نه ی

 ... ميزد جوونه وجودم
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  چي به..  خندید اونم ... شروین ورود با شد همزمان كه زدم لبخندی

 ... نميدونم ؟؟

  بشقاب بار ليناو برای...  گذاشتم اینارم ساالد  و كشيدم غذارو

 بود  جوری یه نگاههاش..  جلوش  گذاشتم و كردم پر من رو شروین

  ولي نامش بد ی گذشته تمام با....   بودم زده زل بهش شام سر ...

 ... بود ساله دوازده ده های بچه مثل وقتا گاهي معصوميتش بازم

 : گفت خنده با و كرد بلند سر یهو كه بهش بودم خيره

 !!!ندیدیم تاحاال انگار كه ميكني نگام جوری -

 ... خندیدم

 ... بودم ندیده رو خودم شوهر  حاال تا ولي..  دیدمت چرا  -

  عميقي نفس...  شد جوری یه قلبم..  خندید  صورت پهنای به

 و  كردم رو غذا   وسط...  خوردم غذا اشتها با ها مدت از بعد كشيدم

 : گفتم

 !!اومد   خوشش كارم از ارفع امروز -

 ... گيره سخت  خيلي ارفع  حاج..  باریكال -

 ...دید كارمو  پسرش راستش -
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 : گفت و باال داد ابروشو تای یه

 !!بود؟؟ مگه شایان -

 ... یكيه كارمون اتاق راستش!! آره -

 و كشيد عميقي نفس داشت اخم نمه یه پایين انداخت رو سرش

 : گفت

 ...نبود دیگه اتاق اندشتي در اون به شركت توی یعني -

 : گفت كه باال انداختم  رو هام هشون

 !!؟؟ بود دستت حلقت -

 !!نه -

 !!!كن دستت -

 !!!چشم -

 : گفتم  مقدمه بي  یهو...  شد مشغول دوباره حرف  بي...  زد لبخندی

 !!كردی؟؟ قطع یهو چرا  امروز -

 : گفت و باال داد ابروشو یهو

 !!بپرسي؟؟؟ نميخواستي دیگه چيز  مطمئني -

 .. گفتم و كشيدم  هم در ابروهامو...  شدم وكهش تيزیش همه این از
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 ...چطور نه -

 .... كرد  نگام مهربون

 این اگه ميترسم...   ميسوزه دلم ولي كنم اخراج رو مقدم ميخوام -

 ... بشه بدتر هست كه ایني از وضعش بكنم رو كار

 !چطوریه؟؟ وضعش مگه -

 !!!داده نخ كارمندا  از تا چند و من به...  نيست جالب -

 : گفتم و كردم نگاش تعجب با

 .. اینكه یعني -

 : گفت مهربوني با..  خندید

 !!!همون یعني آره -

 : گفتم یهو

 !؟؟  كرد صدا  اسم به تورو امروز همين ی واسه پس -

 : گفت و خندید مهربون

  و بدم فيصله رو قضيه بار یه كه كردم قطع این ی واسه منم -

 !!خالص

 !!؟نميگي؟ كه دروغ..  شروین -
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  پرونده اون كنم كاری پنهون یا...  بگم دروغ ميخواستم اگه من -

 !!!جوجو  ميكردم مخفي تو از رو سنگينم ی

 ...زدم لبخند

 : پرسيد ازم یهو

 .... بود چيكاره!!بود؟؟؟ كي نامزدت كيانا -

 .... ریخت قلبم

 .. ترسيدم ولي نميدونم

 : فتگ خنده با  بعدم.. پيشم اومد سریع  چون فهمد انگار

 ... نبود  خودم دست بخدا ...  نترس...  ببخش!!!! كن  ول -

 هي 9 ساعت از  ذوقش از و شست ظرفارو ی همه شروین اونشب

 همين  ی واسه..  سوخت براش دلم ميكشيد خميازه الكي

 : گفتم و كردم خاموش  تلویزیون

 !!بخوابيم؟؟؟ بریم -

 : گفت و خندید خودشم گرفت خندم پاشد جاش از فنر عين

  رام چجوری رو مجد شروین بچه الف یه ببين توروخدا  كن نگاه -

 ... كرده خودش
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 ... دل ته  از...  خندیدم

تا وقتي كه  زد حرف خانوادش و گياش بچه گذشتهاش به راجع

 خوابمون برد. 

 : یكم و سي فصل

 جورایي یه و ميكنه زیاد رو هيجانش كه زندگيه نشيب و فراز ميگن

 بودم خسته  اونقدر مدت این توی من ولي ... ميده زیبایي بهش

 ... نداشتم ها نشيب تحمل برای تواني دیگه كه

 شروین و من هفته سه اون توی...   گذشت شب اون  از هفته سه تقریبا

 عادی روال هنوز البته  بود شده گذشته عين رابطمون

 من پای یه عاطفي لحاظ از بود نكرده پيدا  رو شوهری  و زن زندگي

 نوعي  به و  نداشت اصراری هيچ شروینم ولي لنگيدمي جوور بد

  به برگشتن برای اصرارش  هنوزم...  ميكرد درك خوبي به رو من

 شركت توی عوض در ولي بودم گذاشته جواب بي رو شركت

  كرده جور بد رو ارفع حال عروسيم ی حلقه كردن دست با جدید

 ششخو من از  اصال  نبودم مطمئن هنوز هرچند...   قوطي تو بودم

 .... بود توهم صرفا اینكه  یا بود اومده
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 خاطر همين به و  بود تعطيل اش چهارشنبه و شنبه سه هفته اون یادمه

 كه  داشت اصرار مامان...   بودن كرده تعطيل هم رو شنبه پنج

  كفش یه تو بود كرده رو پاش شروین ولي پاگشا برای شيراز بریم

 برای..  بودم موافق بيشتر شمال با خودمم.. شمال بریم كه

  هوا  و آب كردن عوض برای اینام مامان كه شد این بر تصميم همين

 بهزاد  با  اینا شروین ویالی كه ازونجا طرفي از...  شمال بيان

  كردن قبول اونام شروین پيشنهاد با...  بود شهرك یه توی دوستش

 كه  شد تر خوشحال  همه از اومدنشون  از كتي  وسط این و بيان

  ما كه شد  این بر قرار!!  رو دليلش زد حدسایي یه ميشد خوب

 شنبه، سه كه بيان جوری یه اینام مامان و كنيم حركت عصر دوشنبه

 ... برسن  ظهر طرفای

 رو ماشينش ومنم شركت رفت شروین دانشگاه كالس از بعد  اونروز

 ازش  ميومد خوشم..  مسافرت ی واسه خرید رفتم و گرفتم

 حرفي هيچ بي بلكه حرفا این  از و ميخوای پول چقدر نميگفت بهم

 ...بخر الزمه چي هر ميگفت و دستم ميداد رو   بانكش كارت
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 نخي ی مانتو یه با خودمم وسط این و خریدم چيز عالمه یه تقریبا

 دادم   خجالت شمال برای جنس همون از دامن یه و خنك

  كردم جمع رو  لباسام بالفاصله و خونه رسيدم كوفته 6 طرفای...

 بستن  از  بعد اونم و اومد من از بعد ربع سه قریبات شزوینم

  بود شب 9 نزدیكای و كرد كمكم وسایل سایر بستن توی, ساكش

 ....شمال سمت افتادیم راه

 : گفت و بهم كرد رو شروین كه بودیم كرج اوایل

  تا مرداد اواسط ی واسه ميدم قول ولي عسله ماه نيمچه یه این -

 ...ببرمت يحساب درست عسل ماه یه  شهریور

 : گفت و كرد بهم نگاهي كه كشيدم خميازه و زدم لبخندی

 . ميكنم بيدارت شام ی  واسه بخواب داری دوست اگه -

 : گفتم غصه با و  كردم جمع لبامو

  توی...  جادشه دیدن به رفتن شمال  لطف بيفتم راه صبح نميشد -

 از گرفته خوابم  همين ی واسه نيست معلوم چيزی شب تاریكي

 ...االن

 : گفت و دستش توی گرفت و دستم
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 كلي االنم همين!!  بپيچونم رو امروز  كالس نميشد كيانا جون به -

 !!!!عقبين

 كم كم بود دستش توی دستم كه همينجوری و  دادم تكون سری

 ... رفتم خواب

...    شدم  بيدار شروین های نوازش با كه بود چند نميدونم ساعت

 : گفتم  و كردم نگاش آلود خواب

 !!شامه؟؟؟ وقته -

 !!!رسيدیم..    روندم نفس یه كنم بيدارت نيومد دلم!! نه -

 : گفتم تعجب با و  باال دادم ابرومو

 !!چنده؟؟  ساعت -

!! 12. - 

 : گفتم و كردم نگاش اخم با

 !!!؟؟؟ مگه روندی چجوری -

 : گفت شرمندگي با خندید

 !!!كردم استفاده سو فرصت از  بودی خواب -
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 افتاد یادم  تازه... پایين ماشين از پریدم دمكر نگاش چپ چپ

  جای  انداختم  اطراف به نگاهي همين ی واسه ویال به رسيدیم

 قشنگي 

  روشن چراغاش كه  ویال خود ولي نبود معلوم خيلي  شب تو البته بود

 بسيار  شدم  كه داخل..  داشت زیبایي سنگ و چوب نمای بود

  بپرسم ازش برگشتم ات خودشه دیزاین ميومد نظر به بود تر چشمگير

 : گفت باشه خونده رو  ذهنم كه انگار

 !!خوبه؟؟؟!!! كردمه پياده كه طرحي اولين!! خودمه كار -

 : گفتم جدی خيلي و  باال دادم ابرومو

 !!!!ميدم نظر ميرفتيم  داشتيم -

 : گفت و خندید بلند

 !!!مهندس خانوم حتما!!!  بله -

 : گفتم و زدم لبخندی

 !!! گشنمه من ؟؟ اریمد چي شام!! خوب -

 : گفتم كه بزنه حرف اومد
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  مال مسافرت!! ميكنم خونه كار  دارم ماهه یه االن  من!!!  ببين -

 !!!زنه استراحت

 : گفت و چشمش رو گذاشت رو دستش

 !!!!چشم  روی به!!!  بله -

 بدون پاشدم جام از فنر  عين كتي های خنده صداس  با  بعد روز صبح

 .. پایين ها پله از رفتم رجهشي آینه به نگاه یه حتي

 همين...  كردیم  بغل رو همدیگر هردو و كشيد جيغي دیدنم با كتي

  :گفت  گوشم زیر بودم شبغل تو  كه جور

 !!!شروین بيچاره -

 و كتي به كرد رو و خنده زیر زد كه شنيد چجوری شروین نميدونم

 : گفت

 ... نيست اینجور هميشم بابا نه -

  بغل اونم ذوق با و تو  اومد  در از مامان كه كردم نگاشون چپ چپ

 دید یه آینه توی خودمم  حين همين توی و كردم

 چشمام و بود  پيچيده توهم موهام..  ميگفت راست كتي وای.. زدم

 : گفتم و كتي به كردم رو...  داشت بدی پف
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 !!بياین؟؟ ظهر بود قرار كه شما -

  دلش بابا..  گهدی رسيدیم زود خوب بيام؟؟ ظهر..  بریم ميخوای -

 از  كله یه  جت عين..  بود شده تنگ ارشدش ی بچه برای

 ... در دم  شده بيهوش كنم فكر االنم...  روند اینجا  تا شيراز

  اومد  در از بابا موقع همون و خنده زیر زدیم همه كتي حرف این با

 : گفت بود شنيده رو كتي های حرف انگار   و تو

 !!!ببينم بابا بيا شده ذره  هی خانوم كيانا برای دلم معلومه -

 صدای با دقيقه  چند از  بعد...  بود تنگ تنش عطر برای  دلم چقدر.. 

 : ميگفت  كه كتي

  رو شوهرت برو تو!!  كردی تموم  رو بابام!!! بسه كيانا! ؟؟ ا  -

 !!كن اینجوری

  :گفتم و همگي  سمت كردم رو و  اومدم در بابا   بغل از خنده با

 بفرمایيد عفو رو حقير این ساعتي نيم یه. . زشتم خيلي  بنده چون -

 !!!خدمتتون  برسم تميز بگيرم دوشي یه

 : گفت و برد آسمون  به دستي كتي

 ...شدی متوجه  باالخره خودت شكر خدارو شم فدات برو -
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  از  كردم نگاشون چپ چپ یه منم و خندیدن همه حركتش این با

 شروین  به رو   مشد دوال ها پله وسط..  باال اومدم خنده با ها پله

 : گفتم

 !!!بيام من تا  بده نشون رو  داریت خانه -

 .....   داد تكون سری با و زد  چشمكي شروین

 آبي دامن یه با بعد دقيقه 20 تقریبا ...  حموم توی رفتم آوازخون

 بلوز یه و كمرنگ

  كرده جمع  سرم پشت حكم كه  موهایي و ای حلقه  آستين سفيد

 رفته  بابا..  پایين اومدم  ها پله از نهنك وز شمال هوای توی تا بودم

  جابجا وسایل آشپزخونه توی داشتن كيانا و مامان و بخوابه بود

 : پرسيدم و شدم  وارد....  ميكردن

 !!؟؟ كجاست شروین -

 : گفت لبخند با كتي

 !!!! اومدن برادرش با دوستش بهزاد -

 : گفت و  كرد گل شيطنتم

 !!بهروز؟؟ -
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 : گفت و شد  سرخ هاش گونه

 !!!آره -

 كرد مامان به اشاره و گرفت دندون به لب كه كردم نگاش شيطون

 : گفت و بهم كرد رو مامان كه نزدم حرفي دیگه منم

 ... ميان اینام ات خاله راستي -

 : گفتيم باهم كتي و من یهو

 !!!چييييييييييي؟؟؟  -

 : گفت و شد عصباني كتي

 شما مامان!!!  بيان؟؟؟؟؟ كه ميفتن  راه دارن كجا الظالمين قوم این -

 ... رفتارشون نشده عبرت براتون هنوزم

 : گفتم لب زیر و گرفتم رو كتي دست

 : دادم ادامه و مامان به كردم رو   بعد...  آروم -

 !!بيان؟؟؟ خواستن اونام كه شد چي -

 : گفت و كشيد عميقي نفس مامان

 ميخوام مياد اگه مياد تعطيالت برای كيانا گفت و زد زنگ دیروز -

 كنم  بازش  سر از  اینكه  برای منم حرفا این و كنم پاگشاش
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 ميریم داریم  ماهم و شمال ميرن شروین  با دارن نميان...  نه گفتم

 : گفت  برداشت نه و گذاشت نه یهو كه  ببينيمشون اونجا

  اونجا و ميام باهاشون منم پس شمال برن ميخوان شوهرشم و فریبا -

 !!!بگم  چيزی نتونستم دیگه ممن !!  ميكنم دعوت رو كيانا

 : گفت و غرید لب زیر كتي

 !!!!بچزووونمش تا ميكنم دعوتش اونجا آره -

 رو كتي و مامان اینكه برای وای بودتم گرفته استرس ناخودآگاه

 : گفتم آرومي لحن با و انداختم باال شونه كنم آروم

  اون به راجع حرفي دیگه كه شروین!!! نيست مهم كتي خيال بي -

 باهمم ... الحمدا  اومده كنار انگار نوعي به و نزده قضيه

  من شناخته  خوب هم رو خاله ذات اون ضمن  در!! خوشبختيم 

 !!!مطمئنم

  كتيم فكر تو رفت مامان كردم احساس  لحظه اون ولي چرا  نميدونم

 و  تب اون  از  بود شده قانع حدودی  تا من حرفای با  انگار كه

 ... افتاد تاب
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  اومدیم بود رفته یادم كل به اینا  مامان دیدن با ظهلح  اون تا كه من

 رو   خودشون و خودم هوای  و حال كردن عوض برای شمال

 : گفتم و كردم

 !!بزنيم؟؟؟ چرخي یه بریم...   شمال اومدیم اینكه مثل  ببينم -

 و كوبيد بهم دستي بود افتاده یادش تازه كه انگار من مثل  كتيم

 از  شم حاضر ميرم  من گفتن با  بدو بعدم..  ميگيا راست گفت

 : گفت و بهم كرد  رو و مامانم..  بيرون زد آشپرخونه

 برین شما...   بيرون برم اون با  شه بيدار محسن  ميكنم صبر من -

 : كرد صدایم كه در سمت  ميرفتم داشتم... مادری

 !؟؟ كيانا -

 !مامان؟؟؟  جان -

 !نداری؟؟ مشكل دیگه شروین با -

  شده  خوب  خيلي...   رفته یادش چي همه نگارا  راستش..  مامان نه -

 : گفت لب زیر و داد تكون رو سرش

 !!!   بشه سرد زندگيت نذار -
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 یه لباسام بين  از..   اتاق سمت  رفتم باشه گفتن  با و زدم لبخندی

 و صندل یه با و پوشيدم و آوردم بيرون نخي كوتاه سفيد مانتوی

  بعد یكم.. در دم مرفت كردم تكميل رو تيپم آرایش كمي آبي شال

 یه و ای سرمه آبي نخ مانوتي یه و برمودا  جين یه با كتيم من از

 ... افتادیم  راه هم با  و اومد مالیم آرایش و سفيد شال

  خود از  بود قشنگي ویالی..  بودم ندیده هيچي دیشب فهميدم تازه

 خرداد كه اونجا از و بود قشنگ اطرافش سبز  فضای ساختمون

...   بود كرده مستمون گل عطر  شمال های فصل  نزیباتری  از یكي

 صدای  با كه ميرفتيم ميشد ختم دریا به كه راهي  توی داشتيم

 : گفت و سمتمون اومد خندون  شروین.....   عقب  برگشتيم شروین

 !!تنها؟؟؟ تنها!! به به -

 نگاه حسادت با  بود شده حلقه كتي بازوی دور كه من دست به بعدم

 : گفت كتي به رو و كرد

 ... درآوردی چنگمون از مارو زن خوب -

 : گفت و داد هول یكم رو من نمكي با حركت با موقع همون كتي

 !!!بخيل !!! خودت ارزونيه حسادت از نميری!!  بيا بيا -
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  دور ان  از كه  بهروز  دیدن با یهو كتي كه خنده  زیر زدیم سه هر

 هك شروین...  شد گلي لپاش و  خورد رو خندش ما سمت ميومد

 به داری معني نگاه بعدم و كرد عقب به نگاهي بود عالم خط هفت

 بعد ..  بندازیم باال  هامو شونه  و  بخندم شد باعث كه انداخت من

 و كتي به كرد رو كرد عليك سالم همه با جلو اومد  بهروز اینكه از

 : گفت

 .. آب لب ميرفتين داشتين -

 : گفت باوری  بلقا غير و مودبانه لحن با زبون بل بل شيطون كتي

 .. بله -

 : كفت و خندید بهروز

 !بيام؟؟؟ منم نداره ایرادی -

 : گقت و خندید  مليح كتي

 !!ميكنم  خواهش -

 : گفت و بهروز بعدم و كتي به  كرد رو شروین حين همين توی

 !!ميایم پشتتون اومد...  بهزادیم منتظر كيانا  و من برین شما -
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  به پرسشگری  نگاه كتيم و كرد شروین به آميزی تشكر  نگاه بهروز

 با گفتن با  اونام  و دادم تكوني  موافقت نشانه به سرمو..  من

 ... شدن  دور اجازه

 : گفتم و شروین به كردم رو رفتنشون با

 !!!امده خوششون هم از  اینا فهميدی  كي تو -

 !!ميزد  داد!!! مهموني شب همون -

 !!!!تيزیا زیادی توام -

 : گفت و  داد تكون  تهدید ی  شانهن به رو انگشتش و خندید

 .. باشه حواست پس -

 : گفت عصبي لحن با و شد جدی یهو بعدم

...   مامانم..  تو!! دادین هم دست به دست همتون بارم یه اون -

 ... وگرنه

  بود نكرده تمومش هنوز پس!! رنجيدم  لحنش از ولي چرا  نميدونم

 گفت قبل از  تر آروم اینبار همين ی واسه فهميد رو ناراحتيم... 

: 

 !!كارتون  برام شد  تموم گرون خيلي!!!  دیگه بده حق بهم -
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 ...شدم پشيمون دور از بهزاد دیدن با كه بزنم حرفي اومدم

  كور ذوقم تمام...   دریا سمت افتادیم راه ماهم عليك سالم از بعد

 اگه كه ميچرخيد این هوش و  حول ذهنم مدت تمام و  بود شده

 كنه تازه رو شروین دل داغ و بزنه حرفي وزر چند این توی خاله

 و نميدونست رو چيزا  خيلي هنوز شروین بود چي هر..  ميشه چي..

  علي جزئيات  و داشت كلي تصویر یه فقط و فقط داستان این از

 همين  ی واسه...  نبود روشن براش من سابق نامزد اسم الخصوص

 چي  همه خاله ندید از قبل تا...   فرصت اولين در بستم  عهد خودم با

 از  چيزی  دیگه نذارم و بدم توضيح براش بشه  كه اونجا  تا رو

  كامل  طور به دلم با تقریبا مدت  این توی  چون...   بشنوه كسي دهن

 9 این توی ك عشقي به اعتراف برای بودم آماده و اومده كنار

 ... بود كرده تسخير رو وجودم ی ذره ذره  خورد خورد ماه

 و بودن نشسته فاصله با ها شن روی كتي و وزبهر رسيدیم كه موقعي

 ... ميزدن حرف داشتن

 پيدا  كتي صورت ی رو مليح  ی خنده و امر ظواهر از كه اونجور

 موقر  خيلي  بهروزم ..   بودن پسندیده همدیگرو جور بد....  بود
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  توضيح شغلش به راجع داشت شنيدم كه اونجور و ميزد حرف

 ... ميداد

  به رو كردن یكي به دست هم  با شروین و بهزاد حين همين توی

 بلندش و بردن یورش بود نشده ما حضور متوجه اصال كه بهروز

 رفته ریسه كتي و من...  آب تو انداختنش جلوتر یكم و كردن

 بهروز های نشون خط به دوتا اون كار بيشتز و خنده از بودیم

 : گفت و ما به كرد رو شروین موقع همون...  ميخندیدیم

.   من تني آب نياین خودتون پای با خودتون اگه چون دیننخن -

 ..... بهزاد

 ... كرد آب در معلق بهروز  به اشاره  ابرو با بعدم -

 پاش و آب لب رفت و باال زد  رو  شلوارش های  پاچه ذوق با كتي

 شروین  نميومد بدم شاید...  نميدونم..  من ولي...  آب تو كرد رو

 ... ببرتم و كنه بغم

 رفت من به نگاه  یه با و درآورد رو تنش باال شروین عموق همون

 ... شد  نقطه یه  تا..  كرد و كرد شنا اونقدر و آب توی
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  زدم چجوری نفهميدم كه اونقدر بود شده تنگ آغوشش برای دلم

 انداختم چشم بودم  راه  اواسط...  دنباش رفتم كنون شنا و آب به

 ...  پایين كشيد منو آب زیر  از چيزی یه یهو كه  كجاست ببينم

 ... بيرون آوردیم آب از رو سرامون زنون  نفس هردو 

 ..دور اون...  نرفتي مگه تو -

  این..  شدم نگران...  سمتت اومدم آب به زدی دیدم ولي چرا  -

 ... حده چه در شنات نميدونستم...   خطرناكه كال دریا

 : گفتم و كنار زدم  رو بود صورتم توی كه خيس موهای و خندیدم

 !!؟؟؟ بود حد  چه در حاال -

  آب  زیر بردتمون دوباره آماده گفتن با

 از  بعد ناخودآگاه...    بود داشته نگهم پيش ی دفعه از بيشتر اینبار

 نفس نفس حاليكه در كدوم هر و بيرون اومدیم آب از ثانيه چند

 ... شدیم خيره یكي اون به ميكردیم سرفه  گاه گه و ميزدیم

 : گفتم یدهبر بریده آگاه ناخود

 ... رم.........  دا.....  ست....    دو....  ن... م....   وین...  شر -

 !!یييييي؟؟... چ -
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 ... كشيدم عميق  نفس یه دادم قورت رو دهنم آب

 : گفت و كرد شنا

 !!گفتي؟؟؟ چييي....  بگو -

  رو ثانيه چند از  بعد فقط... نزد حرفي دیگه اونم..   كردم نگاش بازم

 : فتگ و بهم كرد

 !!؟؟؟ ساحل تا كولم رو بيای ميخوای

  از كه هاش  عضله به  راه مدت تمامجواب مثبت دادم و   ذوق با

 ... ميكردم نگاه بود شده تر برجسته اضافه بار یه حمل

  ها شن روی و رفتم  اضافه حرف  بدون رسيدیم ساحل به كه موقعي

 یرو فاصله یكم با اومد اونم...  كردم بغل رو  زانوم و نشستم

 .... كشيد دراز آفتاب سمت ها شن

  و بود سمت یه بهزاد   و بودن شده  نقطه تقریبا بهروزم و كتي و بهزاد

 ساحل سكوت توی....   ميكردن شنا هم نزدیكای بهروز و كتي

   موهاش آروم خوابيده شروین كردم احساس لحظه چند برای

 : گفتم آروم و  شد  سرخ هام گونه ..باال آورد رو  صورتش یهو كه

 ... ميبينه مارو یكي نكن -
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 : گفت لب زیر بود بسته چشماش كه همونجور

 !!!!زنمي نكردم خالف..  بعدشم!!!   نيست كسي -

 ... آخه  ولي -

 : گفت من به رو و شد خيز نيم جاش از یهو

...  ولي...  نزدیكترینمي  خدا   از  بعد... زنمي...  بفهم....  زنمي -

 .. بيارم بروم نميخوام...  مغرورم ممرد من...  كيانا ازم نكن دوری

 !!!!نزدیك  دوریه ازین داغونم...  داغونم ولي

  همي ی واسه بزنم رو دلم حرف  تا دیدم فرصت بهترین  ذهنم توی

 : گفتم

 .. شمال اومدن اینا  خاله...  شروین -

  رو پخش دوباره و كرد پفيييييي و موهاش به كشيد دستي كالفه

 : گفت زمين

 !!خوب؟؟...  مجلسو كردن رمنو -

 ... من...   بگم ميخوام -

 : اومد بهزاد صدای یهو حين همين توی

 ... كردین  خلوت چه.....  موسيو مادام به به -
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...   چرخوندم رو سرم ای زوركي ی خنده با  خوردم رو حرفم

  و بهزاد به كرد رو..  من به  نگاه بدون و پاشد جاش از شروینم

 : گفت

 گرسنمه بد...   ناهار  بریم كن صدا  اینم  از بعد عشق مرغ دوتا اون -

... 

 عين تا  هر و ساحل  سمت اومدن بهروزم و كتي  بهزاد ی اشاره با

 گندم شانس به  مدت تمام..  شدیم  ویال راهي كشيده  آب موش

 این ميگفت چي محل بي خروس عين بهزاد این كه ميدادم فحش

 .. وسط

 بيان برادرام  دوتا گرفتن شدو از  بعد شد این بر قرار رسيدیم وقتي

 ... بخوریم هم دور رو  نهار و ما ویالی

 : گفت و من به كرد رو مامان  نهار ميز سر

 ... كرده دعوت  شام  ی واسه خالتون جون كيانا -

  كه داد بدی صدای و ظرف توی  افتاد دستم از  قاشق ناخودآگاه یهو

 : بگه  بابا  شد باعث

 ...يریمنم بریم نميخوای اگه بابا كيانا -
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  و بود لبش رو  محوی لبخند كه شروین  به نگاه با  دادم تكون سرمو

 و  بابا به كردم رو..  باش آروم ميگفت بهم جورایي یه  انگار

 : گفتم

 ... ميان ما با  بهروزم و بهزاد آقا  تازه ميریم نيست ای مسئله نه -

  بدم..  افتاد دوزاریش من چشمك با كه افتاد سرفه به كتي بار این

 در كاسه  از خالرو  چشمای ميتونست بهروز و  بهزاد دیدن بودن

 از فهميد ميشد نگاهاش از كتمال كه بهروز الخصوص علي بياره

 !!!مياد  خوشش كتي

  كه...  بگم شروین  به بود قرار من  كه چيزی اون ميموند فقط

 كه بود 2 نزدیكي ساعت....  روز بين استراحت ی واسه گذاشتم

 همه

 بازی تخته داشتن شروین  و بهروز بودیم ستهنش پذیرایي توی

 من و بزنن قدم برن تا ميشدن آماده داشتن بابام و  مامان و ميكردن

 ای خميازه كتي  كه ميكردیم صحبت هم با داشتيم بهزادم و كتي و

 : گفت بهزاد من به رو و كشيد
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 نتونستم اصال ماشين تو  دیشب...  مياد  خوابم خيلي من  ها بچه وای -

 ... مبخواب

 : گفت بهزاد به رو  و وایساد  پاشد یهو  بهروز كتي حرف این با

 ... كنن استراحت ميخوتن ها بچه بریم بهزاد -

 قهقهه ازون  شروینم...   خنده زیر زدیم همه یهو...  خدا  وای

 و بود گرفته بهروز دست و  ميخندید بهزادم...  ميزد بدجنساشو

 : ميگفت و ميبرد خودش  با كشون كشون

 !!!!تو بردی رو مرده هرچي آبروی هروزب -

 شروین و موندم من بخوابه رفت كتيم رفتن برادر دوتا اینكه  از بعد

 كنارش  دفتم...  بگم رو چي  همه بهش كه بود فرصت بهترین.. 

 : گفت و باال داد رو ابروهاش یهو كه نشستم

 !!نمياد؟؟ خوابت تو...  كيانا -

 : گفت و زد ای موذی لبخند هك  دادم تكون نفي ی نشانه به سرمو

 ... مياد خوابم  من ولي -

  به روم زندگي ساعت همون از گرفتم تصميم.....   كردم بهش نگاهي

 ... گردونم بر  ها شوهر و زن ی  همه عادیه روال
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  چند از بيشتر و بودم گرفته كه تصميمي اونم و چيز یه ميموند قفط

 ..  نداشتم فرصت ساعت

  ای چاره پس...  كردم فراموش رو ميشد زده باید كه حرفایي كل به

 اميد  و خدا   به توكل جز نبود

 .... نزنه مربوطي نا حرف  خالم اینكه

  اول خورد در  به كه ای تقه با كه بود ظهر  از بعد 7 نزدیك ساعت

 خيز  نيم جامون از و پریدیم خواب  از شروین هم بعد و من

 درك رو حالم شروین  انگار ترسيدم خودی بي چرا  نميدونم شدیم

 : گفت رسایي صدای با چون كرد

 !!؟؟ بله -

 ... ایناها خاله ویالی بریم قراره 8!!  نميشين؟؟؟ پا...  كيانا -

 آرومي صدای با و كشيدم خجالت آگاه خود نا  بود كتي صدای

 !!!پایينم   8 گفتم

 : گفت و  زد من به لبخندی شروین همين ی واسه نشنيد كتي

 - ...يمرس..  كتي پایينيم 8
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  با...  پایين رفت كه فهميدم پاش صدای از و كرد ای خنده كتي

 : گفتم و شروین به  كردم رو بغض

 ... شد بد خيلي -

  ميكنم احساس چون ميدونه بيشتر تو از كتي..  وا ..  نشد بد هيچم -

 ...ميكردی باز رو در یهو  چي عين تو بود عكسش بر اگه

  دویيدم باخجالت و ندهخ زیر زدم كالمش لحن و حرفش این با

 .. حموم سمت

 از  صداش بستم رو حموم  در كه موقعي... 

 : اومد در پشت

 باید منم بيا زود بكشيا كيسه ها پيرزن عين ساعت سه تو اون نری -

 ... بگيرم دوش یه

 كردم ذوق كردم نگاه آینه توی رو خودم اول و گفتم ای باشه

...   دوش زیر رفتم ميكردم زمزمه لب زیر كه آهنگ یه و لبخند یه با

 من از بعد بالفاصله و اومدم  حموم از  بعد ربع یه تقریبا

 ..   تو رفت شروین
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  خودمون داشتيم آماده و حاضر شروین و من بعد ساعت نيم تقریبا

 اونم و زدم ادكلن براش ميكردیم انداز بر آینه توی رو

 ... بيرون اومدیم اتاق از هم با و بعدم بست رو گردنبندم

 : گفت و زد لبخندی  بابا ما دیدن با

 !ها؟؟؟ بچه بریم -

  بر قرار پيوستن  ما به بهزادم و بهروز اینكه از بعد و  دادم تكون سری

 با پشتمون اونام و بریم شروین ماشين  با همه ما شد این

 ... خودشون ماشين

 بيست تقریبا كه اینا خاله ای اجاره ی ویال به كه لحظه  هر  راه توی

 قلبم  ضربان ميشدیم نزدیك  داشت ما با زماني ی فاصله دقيقه

  شروین انگار...  نبود خودم دست ولي چرا  نميدونستم ميشد تر تند

 دستش   توی رو یخم دست بالفاصله چون فهميد رو حالم

 ... كرد آرومم یكم گرمي لبخند با و گرفت

  اومدن شوهرش  و فریبا و خالم شوهر و خاله...  رسيدیم كه موقعي

 نبرن درونياتم به پي اینكه برای منم و استقبالمون  در دم
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  بيييش خاله كردم بش و خوش باهاشون عادی خيلي و زدم لبخندی

 جا  ازون خوشبختانه كه  گرفت تحویل  رو  شروین حد از

  سرد حدودی تا و معمولي خيلي..   بود خوب شناسيش آدم شروین

 یه  برای الوی  به ورودمون با...  داد رو زبونياشون چرب جواب

....   نيست رگهام  تو خوني كردم احساس و زد خشكم در دم لحظه

 دیده  كه پيشي ی دفعه  از!!!!...  ميكرد چيكار اینجا محمد

 همين توی...    بود آروم نگاهش و بود شده تر تپل خيلي بودمش

 داد سالمي و  اومد بيرون آشپزخونه از برامده شكم با زنشم حين

 سعي و آورد  خودم به رو من گوشم  دم ناكيا گفتن با شروین ...

 زیادی حدود تا و عادی خيلي  و برم جلو خودم  به تسلط با كردم

  گرم خيلي شروین من برعكس..  كنم عليك سالم باهاشون رسمي

 كنار لبخند با و گفت تبریك خانومش به و داد دست محمد با

 مامان ماندن ناگفته البته رفتم وا  تقریبا كتي كنار منم..  نشست محمد

 دار  و گير این  توی..  نداشتن من از بهتر حالي كتيم و بابا و

  رذالت  با داشت  كه خورد گره خاله نگاه توی نگام لحظه چند برای

 فریبا صدای با اگاه ناخود و زدم پوزخندی منم...  ميكرد نگام
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 : گفت كه بود شروین صحبتش طرف...  چرخيد سمتش به روم

 ... خان شروین ميشناسين روآقا محد اینكه مثل -

 : گفت و زد لبخندی شروین

 ... اصفهان توی داشتم باهاشون مشترك ی پروژه یه -

 : گفت و داد گردنش و سر به قری فریبا

 !!؟؟؟ منه شوهر فاميل ميدونستيد البد پس -

 : گفت و زد پوزخندی شروین

 ... افتخاری چه اقعا و... بله -

 كه داد سر ای خنده كرد درك رو شروین حرف معني كه محمد

 موقع همون ی تو... بره هم تو  اخماش حدودی  تا فریبا شد باعث

 سریع كه هال  توی اومد چایي سيني یه با آشپزخونه توی  از  الهام

 : گفت و پاشد محمد

...    زد بهش مهربوني لبخند بعدم..  ميكنم تعارف من بشين چرا  تو -

 بود محبت با ذاتا نچو محمد محبت از نه بودم كرده تعجب

  بود واقعيت  بود گفته زنش به راجع كه چيزی  اون  اگه اینكه از

 بهش گنگي نگاه ...  شد  پاره افكارم خاله صدای  با.. پس چجوری
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 : گفت  دوباره كه كردم

 ... شد خسته آقا  محمد خاله بردار

 : گفت و زد لبخندی..  انداختم محمد به نگاهي آگاه حود نا

  دراز دست من  جای شروین..  شكست كمرم ردارب خانوم كيانا -

 بعدم...   كرد تشكر محمد از  و برداشت  ليوان دوتا و كرد

  چشماش توی كردم بهش نگاهي و خودش سمت كشيدتم یكم

 .. كشيدم عميقي نفس..  نبود هيچي

 ... بود گذشته خير به كه اینجا تا

  های حرف فقط كنن درست كباب آقایون بود قرار كه شام تا

  جمع توی رفتم و شدم آرومتر حدودی تا منم و .. شد زده عادی

 كتي 

  گاهيم و محمد گاهي  چشمي زیر خودآگاه نا ولي...   فریبا و الهام و

 بار  یه ها زدن دید همين توی..  داشتم نظر زیر رو شروین

 اخم با و گرفت رو مچم محمد به بودم خيره كه موقعي شروین

 شده متوجه كسي كنم فكر ها دفعه يباق ولي..   برگردوند ازم  روشو
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  عين بدجوری الهام داستان ميشدیم كه محمد حضور خيال بي..   بود

 ميمردم فضولي از  داشتم جورایي یه و جونم به بود افتاده خوره

... 

  منم آب لب بریم جوونا شد این  بر قرار بهروز پيشنهاد به شام  از بعد

 كردم موافقت عسری خاله  دست از فرار برای خواسته خدا  از

  افتادن را  و كردن كاله و شال پيشنهاد از خوشحال  همه منم از بعد و

 افتادیم  را  بقيه و مون بارداریش  بخاطر محمد  زن فقط... 

  بلوزاشون محمد جز مردا  ی همه رسيدیم كه موقعي... دریا سمت

 شلوارشون  ی  ها پاچه فریبام و  كتي آب به زدن  و درآوردن رو

  زدن حرف هم  با و زدن قدم آب توی كردن روعش  و باال زدن رو

 ازون چون داره فریبا با حرفي چه كتي كه بود عجيب ابرام...  

  تنها... ميزدن  حرف هم با داشتن نفس یه بودیم اومده كه موقعي

 سرمو محمد صدای با كه بودم نشسته ها شن روی ساحل كنار

 : گفت و زد لبخندی...  باال گرفتم

 !!؟؟؟ هست اجازه -
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 كنم ارضا رو فضوليم حس تا اومده پيش موقعيتي  ازینكه خوشحال

 : گفتم

 ... بشين آره -

 : گفت و بهم كرد رو نشست  كه موقعي

 ... ميگم  تبریك -

 : گفتم و زدم لبخندی

 ... مرسي -

 : گفت و  داد تكون سری...  قيافم دیدن با

 !!!ای راضي معلومه -

 !!چي؟؟  شروین -

 !!! داره دوستت خيلي!! اون؟؟ -

 ... فهميدی كجا از -

 : گفت و شد خيره دریا به و زد لبخندی

 .... همونقدر .  زماني یه  منم كنم فكر -

 : گفت كه كردم ای سرفه

 ... ببخشيد -
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 : گفت باشه افتاده یادش چيزی  كه انگار   یهو بعد

 !!؟؟؟ ميشه باورت..  ميشم بابا دیگه نيم و ماه یه تا -

  ميزد كه برقي از شبم تاریكيه توی...   كردم نگاه چشماش توی

 : پرید دهنم از یهو ...   خوشحاله چقدر فهميد ميشد

 !!چي؟؟  نميشدی  دار بچه تو اینكه داستان پس -

 : گفت و زد لبخندی

  رو خودم هم  زدم تهمت  الهام به  هم...  زودم قضاوت خاطر به -

 ره بگذ  خدام  اميدوارم گذشت تقصيرم سر از  الهام...   دادم عذاب

... 

 ماه 6 تا حداقل  بگه بوده رفته یادش دكتر كه داد توضيح برام بعدم

 بيچاره  و ميره بين از بعدش و عمل اون با داره باروری قدرت

 ... خالصه و ای ان دی تست ی واسه بوده  برده رو  الهام

 : گفتم و كردم دلي ته از ی خنده

 دیگه ميشه باعث این....  شدم خوشحال  خيلي...   شكر خدارو -

 ... نكني قضاوت زود هيچوقت
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  سمت ميومد آب توی از  داشت كه  شروین دیدن با حين همين توی

 اینقدر  و شدم  بلند جام از خودآگاه نا و شدم پاچه دست یهو ما

 بودتم نگرفته محمد اگه  و خورد پيچ پام كه كردم رو  كار این تند

 با  نمشروی...   بود ساحل توی كه سنگي تيكه به بود خورده سرم

  از اخم با رسيد  كه موقعي شروین سمتم اومد بدو صحنه این دیدن

  كرد  تشكر محمد

  متالشي مغزت  بود نزدیك برو راه درست ....  هولي چقدر اووووه -

 !!! شه

 پاشد  ميكنم خواهش گفتن با اونم و كردم لبي زیر تشكر محمد از

 : گفتم و شروین به  كردم رو...   رفت

 ... ببخشيد -

 : گفت و زد لبخندی

 ... دیگه باش مواظب... ترسيدم ؟؟؟  ببخشم رو چي -

 : گقتم  كالفه

 ... رو من محمد شدی ناراحت -
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 ممنونم ازشم...   نه ناراحت ولي شدم غيرتي...  هيييييييييييييسسس -

 ... ميومد موشه خانوم سر بالیي چه  نميدونم وگرنه..

 ..... كشيدم عميقي نفس

 شروینم این گفتم خودم پيش.... ودب گذشته بخير  شكر خدارو

 حرفم  این با!!!!  گيره وقتش به و  نيستا گير ميده نشون  كه اونقدرام

 !!!نشست لبم رو محوی لبخند یه

...  كردیم ترك  رو ساحل ویال قصد به همه بعد ساعت نيم تقریبا

 و  بهروز از بغير و ميرفتيم راه عقب سالنه سالنه فریبا و كتي و من

 و...  ميرفتن  جلو تند تند آقایون باقي ميومدن ما تپش كه محمد

 پيچ از یادمه درست ..  رسيدیم هم از دقيقه پنج ی فاصله به تقریبا

  كه دیدم در  دم رو شروین گذشتيم كه ساحل تا ویال مسير آخر

 .. ميده تكون رو سرش اونم و ميزنه حرف باهاش داره خاله

  كه بود نگذشته ای انيهث چند..   ریخت قلبم یهو ولي چرا  ميدونم

 بعدم  و انداخت بهم تفاوتي بي گاه ...  شد  حضورم متوجه شروین

 محمد به  داره دیدم گرفتم رو نگاش رد دوخت پشت  به رو نگاش

 رسيدیم كه در دم به...  ميداد بد گواه بدجور دلم...  ميكنه گاه
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 : گفت و زد بهم لبخندی خاله..

  هواتو حساسي چقدر تو گفتممي شروین آقا به داشتم جون خاله -

 ... باالخره..  باشه داشته بيشتر

  حرفش وسط همين ی واسه بگه ميخواد چي و  ادامش ميدونستم

 : گفتم و پریدم

  به كه شه پيدا  خودتون مثل یكي ...  ایشاا واقعا...    دارید لطف -

 ... بزنه حرفارو این دامادتون

..  مياد دستش ارك حساب برداری كه چوبو دزده  گربه كه اونجا از

 همه به بود شده كنف حاليكه در و زد زوركي لبخندی خاله

 ... تو بریم كرد تعارف

  پایين سرش لحظه  اون تا كه شروین كه تو ميرفتم داشتم بقيه از آخر

 : گفت سردی لحن با بود داده تكيه در كنار دیوار به و بود

 بریم شيم دبلن  بگو بهشون نشن ناراحت  اینا مامانت كه جوری یه -

 ... خستم  من

 روی كه  خيسش موهای به ثانيه چند برای و  دادم تكون سرمو

 و  سير مثل دلم حاليكه در بعد و شدم خيره بود ریخته صورتش



 

887 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  بابا مامان به نشد روم بخوای رو راستش.. تو رفتم ميجوشيد سركه

 ... كردم تعریف رو داستان تقریبا كتي گوش زیر ولي بگم

 كه بعد ولي...  بتوپه خاله به  خواست و شد نيعصبا كتي اولش

 شد  آروم اینه ضعفم نقطه كنه فكر نميخوام و نيست ای مسئله گفتم

  و بابا گوش  زیر و رفت دخترونه ی عشوه با دقيقه جند از بعد و

 گفت و مامان به  بابام...   نه یا ميشهبرن و خستست كه گفت

 : گفت و من به كرد رو مامانك

  نداره ایرادی شروین آقا تو و دید از خستست تي ك جون كيانا -

 .. خونه بریم

 : گفت و  تو اومد  در از شروین موقع همون

  اینام جون  خاله مزاحم است 12 ساعت..  ایرادی چه مامان نه -

 ... شدیم

 : گفت بود اومده یف سر جون خاله  لحم از كه خاله

 : گفت و نماما  به كرد رو بعدم..  مراحمي خاله برم تو قربون -

 حرف از خودش و..   التاست شب سر تازه نوشين ی بود حاال - -

 خندی  زهر خنده جای به تقریبا كه مامان..رفت ریسه خودش
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 : گفت جواب در  بود لبش رو

 ... خستس  خيلي نخوابيده دیشب ز بچم كتي بریم جون نيره نه -

  هفروخت بهش دختر  تا دو ما تری هيزمي چه نميدونم كال كه خالم

 : گفت و مامان به كرد رو بهروز به نگاهي نيم با بودیم

  20 رفته یادش. ماشااو ...  شيطونه دختر این كه بس.. نوشين وای -

 ... سالشه

  گفتن با مامانم..  نميومد در خونش  ميزدی كارد ميگي رو كتي

 بود ساكتي دختر اصوال كه فریبا به  نگاهي...  انرژی پر دیگه جوونن

 : داد مهادا   و انداخت

 ... و دارد هوی های كه نترس آن از ميگن اتفاقا -

  از تر زود و بقيه از  خداحافظي با وو لباسش پوشيدن با  شد بلند بعدم

 و  بهروز و بهزاد بعدشم...  شد  خارج  در از همه

 با و كردیم تشكر شروین  و من سرم آخر و رفتن كتي و بابام

 در  از بقيه از خداحافظي

  از رو محمد كه داشتم دلهره دلم  توی  اونقدر یادمه.  .. بيرون اومدیم

 .. شروین ترس  از نكردم خداحافظي باهاش و انداختم قلم
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 و نگفت چيزی كنه رعایت كه بود آدمي كه اونجایي  از انم البته

 ...داد دست شروین با صرفا

 تنها شروین با نميخواست لم  اصال  ویال به رسيدن  از  بعد اونشب

 آوردم  در بال گفت شروین به كه  كتي حرف با همين ی وسه باشم

 سمت به كرد رو  یهو كتي كه تو بودیم اومده در  از تازه یادمه ...

 : گفت بانمكي لحنه یه با و شروین

 .. بگيرم قرض  خانومتو امشب ميذاری!!!  ؟؟؟ شروین دكتر -

  یه  با بعدم...  داد تكون سر فقط كرد  محوی خيلي  ی خنده شروینم

 پيش   اونشب... نكرد نگاهمم حتي... رفتباال ارس بخير شب

 : گفتم خودم

  هزارتا و بياد كنار خودش با ميخواد شاید ميخواد فرصت شاید -

 این  از یكم  اینكه ی واسه فقط و فقط..  دیگه مثبتي ذهنيت

 .... بشه كم داشتم كه ای دلشوره

 : دو سي فصل

 افتاده  راه اینا مامان ميشد ساعتي یه ميكردم جور جمع خونرو داشتم

 اینكه  از بعد ساعت نيم تقریبا شروینم و شيراز  سمت بودن
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  تمام...  بيرون  بود زده  خونه از ميره كجا بگه اینكه  بدون رفتن اونا

 كه  روزی سه دو بودم اخير روزی سه  دو فكر تو مدت

  داشتم بحال تا كه باشه سفرایي ترین  موندني یاد به  از یكي ميتونست

 شمال كه شنبه  تا....  عزیزم ی خاله محبت  و لطف  به ولي.. 

  خوب برخورداش دیگران جلوی البته بود سرد خيلي شروین بودیم

 چشماش خوب ولي مهربون زیادی حدود تا بسا چه و بود

  همسرش كه من برای موضوع این فهميدن و بود  تفاوت بي زیادی

 برای كه  كردم شكر  خدارو وس این...   نبود سختي كار بودم

 بود گفته كه خاله پيشنهاد به و كرد درك رو من مامان بار ولينا 

 .. بود داده رد  جواب  تهران سمت بيفتيم راه هم با همگي جمعه

  اینا مامان شبم یه و تهران سمت بيایم شنبه پنج بود این بر تصميم

 داشت  كالس كه كتي بخاطر جمعه عصر و باشن ما ی خونه

 ... شيراز برگردن

 رفتم و كردم دم چایي یه و گرفتم دوش یه خونه وریآ جمع از بعد

 خدا خدا  و بگيره ترم ميان شروین بود قرار فردا ...  درس سر
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 چند این كه ای قيافه این با ولي  كنه راهنمایيم یكم الاقل ميكردم

 به داشتم تصميم چند هر...  ميدونستم بعيد بود گرفته روزه

  كنم صحبت باهاش یكم و بذارم پيش قدم برگشت اینكه محض

 دلم  ميزد زل بهم مغرورش  چشمای اون با وقتي ولي...

 ... كنم خفش ميخواست

  پریدم جام از   در قفل توی كليد چرخش با بود 10 ساعت تقریبا

 ... هال تو  اومد كه نه یا استقبالش برم كه ميكردم فكر داشتم

  ادوت رو ها پله و  داد تكون سری...  كردم سالم بهش و زدم لبخندی

 : گفتم و كردم صدش پایين از...   باال رفت و كرد یكي

 !!!خوردی؟؟؟ شام شروین -

 !!!ندارم ميل -

 !!ميخوری؟؟؟؟ چایي -

 !!نه -

  رو جزوم  و كاناپه رو دادم لم  دوباره و اندخم باال  رو هام شونه

 پایين اومد ها  پله از راحتي لباس با  ربع یه  از بعد...  دستم گرفتم

 : گفتم و زدم بهش لبخندی
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  ها بخش كدوم از بگي و كني كوچولو  بازیه پارتي یه نميخوای -

 !!مياد؟؟ سوال بيشتر

  تلویزیون و مبل رو ميداد لم حاليكه در تفاوت بي و باال داد ابروشو 

 : ميكرد روشن رو

 !!! نه -

  مبل های دسته حائل دستامو و سمتش  رفتم و كردم لوس  و خودم

 : گفتم و  تمگرف صورتش مقابل سرمو كردم

 ... خندیدم بعدم!! ؟؟؟ كوچولو یه حتي -

 رو جزوت برو گفت حوصله بي و كشيد موهاش تو دستي كالفه

 چند یه..  سمتش گرفتم جزومو  و هم به زدم دستامو ذوق با...  بيار

 : گفت  و زد عالمت  رو ایش صفحه

 ... بخون همرو  تو ولي...  ترشن مهم  جاهای اینا -

 مشغول و داد تكون رو سرش  و كرد بهم تفاوتي  بي نگاهي

 ... شد دیدن تلویزیون

  كرد رو كه بود.  ساعت طرفای گذشت منوال همين به ساعتي یك

 : گفت  و سمتم
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 !!نميخوابي؟؟؟ تو -

 : گفتم و بهش زدم لبخندی

 ... گيره سخت خيلي استادمون آخه...  چرا  كنم دوره دور یه -

 : گفت و كرد بهم نگاهي..  لبخند بدون بازم

  خواب بد نميخوام اتاق یكي اون بری بخوابي خواستي  بهتره پس -

 ... شم

 بهم ای ثانيه چند مسخرش غرور  اون با كردم بهش نگاهي...  وارفتم

 .. باال رفت ها  پله از لب زیر خوش شب گفتن با و شد خيره

 اصال گفتم خودم  با...  سرش تو  بزنم هام جزوه با ميخواست دلم

 ... بوده محمد نگفتم كردم خوب اصال داشتم امزدن كردم خوب

!!!!   اه....  تو  به داره شرف بيچاره اون اخالق ی گندیده موی یه

 ... كردم بغض الهام حال  به خوش گفتنه با ناخودآگاه بعدم

  به هام جزوه رو تمركز با كردم سعي  و كردم پاك و اشكام سریع

 با ....  خوابيده  باال ناو كه خرسي اون به حتي...  نكنم فكر هيچي

  خطابش خرس بفهمه كه موقعي شروین ی قيافه تصور  از اینفكر

 ... بود لبخند از گردی فقط كه  ای خنده..  گرفت خندم كردم
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 و زد چشممو آفتاب  نور  شدم هوشيار شروین های تكون با صبح

 : گفتم و كردم صورتم حائل  رو دستم نكنه اذیتم اینكه ی واسه

 !؟؟؟  چنده ساعت -

 - !!؟؟ خوابيدی  اینجا چرا ... 7:1

 : گفتم  دلخوری لحن با...  افتادم دیشب یاد

 ... شين خواب بد نميخواین گفتين شنيدم كه اونجا تا -

  نگاه این برای دلم چرا  نميدونم..  شد خيره بهم ثانيه چند برای

 !!!؟؟... صبحي اول  بود شده  چم من..  ميرفت ضعف مغرورش

 بعد دستشویي سمت رفتم پاشدم و دزدیم رو ممچش و نياوردم  تاب

 ها پله واز پوشيدم  رو لباسام بدو شستم  صورتمو اینكه از

 قورميكرد و قار داشت دلم بود  وایساده منتظرم در دم پایين اومدم

 بيرون زدم در از بخور چيزی اینكه بدون و نياوردم  بروم ولي

 ها جزوه شروین  یهو  كه بود هام جزوه رو  سرم مدام ماشين توی ...

 ... پشت كردش پرت و كشيد دستم زیر از رو

 ...خوندی چي هر االن تا بسه -

 .. بابا -
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 : گفت و پرید حرفم وسط -

 ... ندارم بحث ی حوصله -

 دلخوری با همين ی واسه  بود شو خفه های مایه تو  چيزی یه حرفش

 شد پياده و  داشت نگه رو ماشين بعد یكم...   برگردوندم رومو

  سوار كه موقعي..  برگشت دقيقه چند از بعد و بقالي یه توی رفت و

 سمتم  گرفت بود كيك یه و كاكائو شير یه وش كه كيسه یه شد

 : گفت نگاهي نيم بدون و

 ... پریده رنگت ...   بخور -

 فشارم صبحونه بدون من بدونه كه باشه دقيق اینقدر نميشد  باورم

 اون كه چن هر رفتگ ازش كيسرو و زدم  لبخندی...  ميفته

 : گفت تغير با  گذشت كه یكم بود جلو نگاش

 .. منتظری  چرا  پس..  دیگه بخور -

  رو باقيش و خوردم كيك نصف با شيرمو ای اضافه حرف هيچ بي

 ... جلسه  سر ی واسه كيفم تو گذاشتم

...   موند نيم و ساعت یك مدتش و شد شروع 8 ساعت راس امتحان

 زده عالمت برام  كه بود هایي شبخ همون از ها سوال ی همه
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 ميكردم فكر چي هر كه رو یكيش جز بودم نوشته همرو  تقریبا و بود

 و  بود موندم دقيقه....   بود شده پاك چي همه از ذهنم انگار

  با داشتم...   بود نمونده كسي  ها بچه  از دیگه یكي و من از بغير

 افتاد كيی ی سایه كه ميكردم فكر و ميز رو ميزدم آروم خودكارم

  امتحانيم ی بورقه  به دقت با داره دیدیم كردم بلند سر ...  برگم روی

 زمزمه آروم و كردم بهش ملتمس نمه یه نگاه....  ميكنه نگاه

 :كردم

 ... نمياد یادم ميكنم فكر هرچي -

  نفر یك اون جواب و گذشت  كنارم از حرفي هيچ بي و كرد اخمي

 با  شد تموم كه امتحان وقت ... داد رو بود مونده باقي كه دیگرو

 با و بنویسم چيزی بودم نتونسته آخرم..  دادم رو برگم دلخوری

 ... ميدادم دست از نمره 3 تقریبا كردم  كه كتابي حساب

 امتحان  از بعد شروین ميدونستم...  بيرون اومدم دانشگاه در  از كسل

 خودم  همين ی واسه شركت  بعدم و اساتيد ی جلسه ميره

 بعد خرید یكم ميرفتم باید  راه سر قبلش ولي خونه  برم  بودم مجبور

 اون  و نداشتيم یخچال تو هيچي دیگه تقریبا مسافرت از
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 فریز توی  عروسيم برای مامان كه گوشتيم و  مرغ  های دخيره

 ... بود رسيده انتها به تقریبا  بود گذاشته

 مرسيد!!!! زندگي مایحتاج از پر دستي  با كه بود دو نزدیكای تقریبا

 و  كندم رو مقنعم رسيدن محض به گرما از بودم هالك...  خونه

  بعد و داد و دست بهم خوبي حس یه...    ووایسادم كولر  جلوی رفتم

 خودم ی واسه قارچ املت به اول شدم مشغول لباس تعویض از

  و...  كردن پاك گوشتارو و مرغ كردم شروع بعدم و كردم درست

 كارم  وقتي خالصه و شستم رو ها ميوه بندیشون بسته  ار بعد

  همين ی  واسه...  اومد در  شاخام. 6 ساعت  دیدن با شد  تموم

 مرغ با پلو زرشك شام ی واسه و شدم كار به  دست بالفاصله

 درست

  كه بود 8 طرفای..  ميشد آماده سریع نسبتم به و بود ساده كه كردم

 و كرد  لبي زیر سالم جدیدش خوش اخالق  با اومد شروین

 فضوليم...  باال رفت و ميز رو گذاشت رو پوشه یه  و ایلوموب كليد

 های سوال دیدن با كردم  باز  رو پوشه الی رفتم و كرد گل
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  رو سوالي نميومد بدم لبم روی نشست ای موذیانه لبخند یه امتحاني

 بدو   بدو..  همين ی واسه..  بنویسم دوباره رو گذاشتم خالي كه

 سر پشت از شروین یجد صدای با كه گشتم هام برگه دنبال

 : شدم ميخكوب

  نميتوني چيزی كني پيداشم منه پيش جزوت  نكش زحمت -

 ...بنویسي

  شدم غرور خيال بي..  بود گرفته خندمم حاال...  ذاتت به تف ای

 : گفتم و بهش كردم رو و خنده زیر زدم غش غش

 !!!ها خرابه  بد ذاتت توهم -

 : گفت و كرد بهم نگاهي جدی  خيلي

  ذات یكي كه اینه از بهتر ولي... نيستم منكرش... البته صد كه اون -

 روشو  و بيرون داد رو نفسش پفي بعدم ... رو شيش خورده پر

 ... اونور كرد

  كنم تمومش رو نامزدی بحث كه  فرصت بهترین دیدم از راستش

 : گفتم و كردم رو همين ی واسه
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..   بوده يك ميكنه فرقي چه حاال داشتم نامزد یه من  شروین ببين -

 ... یا محمد

  كنده جا از داشت قلبم كه كرد بهم نگاهي محمد اسم  اوردن با

 خون پر رو دهنم بگم دیگ كلمه یك ميكردم  احساس...  ميشد

 ... پایين انداختم  رو سرم و كردم سكوت همين  ی واسه...  ميكنه

  یه همين ی واسه بود شده كور  اشتهام  چيدم رو  شام ميز صدا  بي

 این از بيش شروین اینكه ی سه وا  خودمم و شتمگذا  بشقاب

 ميكشيد غذا  خودش ی واسه داشت...  كنارش نشستم نشه بد  باهام

 : گفت و انداخت نگاهي تفاوت بي كه

 !!نميخوری؟؟ تو -

 ... ندارم ميل نه -

  شده خيره ساالد ظرف به مدت اون  تمام... شد مشغول و نداد جوابي

 بود  اومده سر حوصلم...  ردمميك  سنگين سبك داشتم... بودم

 مقدمه بي  یهو نميدیدم بيشتر توضيح برای دليلي دلم ته چند  هر ....

 : گفتم
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  سالم هم با گاه  گه....   بود دانشگام های كالسي هم از محمد -

 آخر ترم اینكه تا...  ميكردیم بدل و رد ای جزوه  و داشتيم عليك

  از دفعه همون كردم قبول منم و بزنه حرف باهام خواست ازم بودیم

 دل بر  الجرم برآید دل از كه حرفي و گفت بهم عالقش

  منم ميكرد  عالقه ابراز  بهم كه بود پسری اولين محمد....  نشيند

 دو كشمكش و خواستگاری  كه بعدشم..  لرزید دلم ناخودآگاه

 ولي بودیم محرم بهم محمد و من..  نامزدی باالخره و خانواده

 سفت  خيليي ما ازدواج  از قبل از...  ميكرد رعایت محمد كه حریمي

 ... بود تر سخت و

 بود پایين سرش كه جور همين ای عصباني ی  دورگه صدای با

 : گفت

 ... بشنوم دیگه نميخوام -

 : گفتم  داد و بغض با تقریبا و شدم عصبي

 دلم توی اینارو بس از خستم...  بایدیه ميفهمي... بشنوی باید ... نه -

 پدری... نزدم حرف پدرمم مادر به حتي.. خستم .. داشتم نگه
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 خوردن بهم از بعد كه مسئوليتي بار فرار برای ميفهمم حاال كه

 نشد  حاضر حتي كه مادری تهران كرد دك رو من داشت نامزدیم

  بزنه اونایي دهنه تو دفعه یه نشده حاضر حتي بشينه دلم و درد پای

 ... بودم هاتن من!!!  ميفهمي؟؟؟؟ ميزنن حرف من پشت كه

  دیدم حمایتاتو دوبار گذشت  كه مدت یه اینجا اومدم كه موقعي

 پس !!! كردی؟؟؟ چيكار تو ولي...  كنم تكيه بهت  ميتونم كردم فكر

 توی من نقش!!! هان؟؟؟ !!! ؟؟؟  باشه كي باید من صبور سنگ

  آدمم  من!! كنم؟؟؟ طرف بر  نيازاتو اینكه!!!! ؟؟؟؟ چيه تو با زندگي

 از 

  دلمرو تو كه اوني نذاشتي بزنم حرف نذاشتي وسيمونعر از قبل

 چي  من....  اولينم تو برای من گفتي هي ترسوندیم.. بيرون بریزم

 !!بودم؟؟؟ اولين تو برای من مگه!! ؟؟

  باشه رگ بي  رگه بي باید زن غيرت و مرده چون  ميكني  فكر -

 ازدواجت  از قبل كاریای كثافت از  تو كه اونروزی چطور!! ؟؟؟

  رو بودم  دیده كه چيزایي چطور  نگفتم چيزی من...  زدی حرف

 نامزدیم  دليلي هر به پاكي اوج تو كه مني اونوقت...    كردم ندید
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  باعث تو...  نداشتي  تو اول همون  از...  بزنم حرف  نباید خورده بهم

 همين  ی واسه ميشناختت خوووب  مادرت...  نگم بهت شدی

 ... نگم بهت كه كرد تایيد اونم

 سر داشت چرین دمل این باالخره  انگار بود بسته گلومو راه بغض

 شد  سرازیر  گونم از اشك...  بهم بود زده زل شروین ميكرد باز

 : گفتم و

 خواستي توضيح كلمه یه دارم نامزد فهميدی ك مدتي اون توی -

 بدترین  به و كشيدی رخم  به رو مردونگيت زور فقط!!!.. ؟؟؟

 كثيف تو بعدشم آوردی بيرون خودم  ی دخترونه  دنيای از من نحو

 با ميخواستي اول نفهميدم كردی فكر.... دی  كر رو كار ترین

  در از نميده جواب دیدی كه  بد و بكشي نطق كثيفن كار اون

 كردی  اخر رو ميكردی باید اول  كه كاری... شدی  وارد مهربوني

  نميرفت حرف به ودلم دست دیگه كه موقعي...  خان شروین

 ...!!!؟ ؟؟ ميفهمي

...  ميگم االنم...  كردی زخمي رو  روحم  تو ساله  32  مجد آقای -

 دوست ولي...  داشتم دوست خودش زمان رو محمد من آره
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  دوست منشا سر ميریخت پام به اون كه بود محبتي شدت از داشتنم

 ... طعم تو با من....  تویه...    تو ولي...  بود شدن داشته

 .... بودم افتاده هق هق به -

  تر آروم یكم  صدامو...  ميكردم پاك دست با اشكامو سيل مرتب

 : دادم ادامه و كردم

..   چشيذم رو شدن عاشق طعم خوخواه راضي خود از تویه با آره -

 ادامه  در یكي نه بياد خوشمون هم از هم امتداد  در دو هر اینكه

  تخت  توی زندگيتو تموم یا اینارو ميفهمي...  یكي اون ی

 !!ميبيني؟؟؟ 

  ميدوني... .... ميمونه ذهنم توی تاریك  ی نقطه یه هميشه كه تختي

 اونم ذهنم تو مياد كلمه یه شمال تو محمد دیدن  از بعد از...  

...   نبود محمد  قسمتم چرا   ميخورم حسرت من  آره!!!  حسرته

 فكر روحاني  اونقدر ولي نداشت رو سركار تجربيات كه محمدی

  نه ميداد قرار مبنا رو عشق و محبت  اول ی درجه در كه ميكرد

 .... اینكه
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  خيسم گریه از  صورت نصف و پرید چشمام از برق لحظه یه برای

 بهم  شروین...  اومدم خودم به در  صدای  با..  سوخت شدت به ... 

  خيلي ی خنده یه...  خندیدم...   بود رفته خونه از و بود زده سيلي

 ... تلخ

 !!؟؟؟ بود چي زندگي زا  من  حق....  ميسوخت خودم برای دلم

  انگار...    بودم نشسته جام سر ربع یه  تا...   شروین رفتن  از  بعد اونشب

 تكون  نميتونستم....  بود شده انرژی از خالي وجودم تمام

 بي بود خالي خاليه ذهنم...  اومدم كنار خودم با باالخره..   بخورم

 م كرد مرتب آشپزخونرو كردم جمع ظرفارو پاشدم جام از  اراده

  داروهای  كمد سر  رفتم همين ی واسه...  ميكرد درد سرم ...

 برداشتم  خواب قرص  یه جاش همين ی واسه نداشت مسكن شروین

  رو كولر..  بود  سردم...  خوردم آب  ليوان دوتا با زیاذ  عطش از و..

 چمدون  توی زمستونيام لباس خودم باال رفتم و كردم خاموش

  كمد سر رفتم همين ی واسه بودم  نكرده آویزونشون هنوز و بود

 ... لحاف زیر  خزیدم و..   پوشيدم برداشتم پليور  یه و شروین
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  هنوز و بود اورده  شيراز از مامان  بود عروسيمون آلبوم پاتختي كنار

 برش  و كردم دراز رو  دستم...  ببينمش  بودم نكرده وقت

 ميگرفت شدت هقم هق... ميزدم  ورق كه رو ایش صفحه هر داشتم

 و كرد اثر خواب قرص كم كم تا كردم گریه  اونقدر و.... 

 ..... شدم بيهوش

  بود شده خشك بدنم...  پاشدم  خواب از بود ميش و گرگ هوا 

 جای...  گذاشتم كنار رو عكس  آلبوم دادم خودم به قوسي و كش

 در تنم  از  رو پليورش بودم عرق خيس...  بود نخورده دست شروین

 رفتم  ها پله از اميد نا باال ایاتاق به سركشي از  بعد و  اوردم

 ... خوابيده كاناپه رو  دیدم كه پایين

  یكم... كنارش  ميرفتم ميخواست دلم داشتم كه ای غصه ی همه با

 رفتم و  اومدم خودم به سریع خورد كه تكوني با كه..  كردم نگاش

 بود 6 نزدیكای ساعت كردم  دم كه رو چایي...  آشپزخونه توی

 ها مدت  از بعد كه صبحم  نماز خوندن از بعد و گرفتم وضو

  و خوردم صبحانه چایي زور به لقمه سه دو و رفتم...   بود نشده قضا

 باهاش و  شه بلند شروین نميخواستم  شركت  برم شدم حاضر
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  راه پياده و بيرون  اومدم خونه از دقيقه 6:40 ساعت بشم رو رودر

 رفتم  پياده رو راه از نيمي تقریبا  و...  اصلي خيابون سمت افتادم

 به نسبت...  ميچسبيد روی پياده  و بود خنك نسبتا صبح هوای

 ... بود شده گفته چي  همه باالخره..  داشتم بيشتری آرامش دیشب

  و وجدانش و شروین ميموند االن..  نميترسيدم هيچي از دیگه

 ... باال انداختم رو هام شونه خيال  بي...  بگيره ميخواد كه تصميمي

 ... دادم پایان افكارم به توكل یه گفتم با... شتمندا جون دیگه

  زیاد افتاده عقب  كار شركت در  دم رسيدم كه بود 7 طرفای ساعت

 اون  توی شدم مشغول رسيدن محض به همين ی واسه داشتم

  و دوز اهل و بود نجيبي پسر  بودم شده آشنا بيشتر ارفع با مدت

 حرف باهاش راحت كم مدت همين توی و نبود بازیم هيز و كلك

 ولي چرا   نميدونم ده طرفای استراحت موقع اونروز و ميزدم

 و سمتش كردم رو وقت چند  این توی بار اولين  برای ناخوداگاه

 :گفتم

 !ميشناسين؟؟ رو شروین وقته چند شما مهندس آقای -

 : گفت لبخند با و سمتم كرد رو
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  ولي نبودم اونا اكيپ توی من البته بودیم دانشگاه ای دوره هم -

 خبر  ازش  دورادور سالم 10 و دانشگاه سال  4 تقریبا از خوب

 .... داشتم

 : داد ادامه كه دادم  تكون و سرم

  پسر چه تقریبا كه  جوری بود محبوب خيلي دانشگاه توی شروین -

 به صرفا  نه البته بودن قائل براش خاصي احترام دختر چه و

 ... ظاهرش خاطر

 از كمي دست توام ظاهر ونچ  خوب... معلومه گفتم  خودم پيش

 ... نداره شروین

  و بود روزگار لوطي جوونای اون  از شروین تهرانيا ما قول به -

 به  توجه با...  ميشناخت دورادور رو پدرش من پدر كه  ازونجا

  ميكنم احساس ميشنوم پدرش از گریخته جسته  كه هایي تعریف

 ... بود پدرش به نزدیك  خيلي شخصيتش

 : گفت و زد لبخندی بعدم

  دوست ولي ميدونيد من از بهتر اینارو همسرشين كه شما مطمئنا -

 ... بگم  بهش راجع رو نظرو منم داشتم
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 زمان شوهرم بدونم جالبه  منم برای ولي لطفتون از ممنونم -

 ... بوده تيپي چه دانشجویي

  با  و باال داد ابروشو  یهو ولي....  بود چجوری كالمم لحن نميدونم

 : گفت خنده

  دوران ببينيد بكشيد من زبون  زیر از ميخواین نكنه....  اه اه -

 ... خانوما شما دست از امان...  دختری با دانشجویي

 با فهميده رو منظورم اشتباه اینكه  از  بودم شده ناراحت كه من

 : گفتم ناراحتي

 .. شدید متوجه اشتباه!!!  نه!!!! بخدا  نه -

  بصورت بنده كاری ایكج بخت بد كردم فكر  خودم پيش بعدم

 !!!!منه؟؟ چند به خطرش ميومدن  و ميرفتن خانوما  دیدم زنده

 : گفت كه بود صادقانه كالمم لحن شاید نميدونم

 دیگه خانومای سوای ميتونيم شمارو باشه اینجوری اگه پس -

 : گفت بود فكر تو كه همينطور بعدم...   بدونيم

 های بچه از...    بود معنا تمام به مرده یه شروین ولي...  مردم  من -

 اون  و كنه مطرح باهاش رو مشكلي كه نبود كسي دانشگاه
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 البته...  ميكرد كمكش..  ميشد كه اونجا تا یعني بندازه زمين  روشو

 یه  و نميداد رو دخترا  به ميگم رك ولي بود  پسرا  به راجع این

  یه درسمون اتمام   از بعد جالبه  برام و بود مغرور زیادی جورایي

 ... شروین ميگفتم ميكشيد سوت مخم كه ميشنيدم ازش ایيخبر

 !!؟؟؟... بازی دختر و مجد شروین

 از آخر ی تيكه این ناخواسته انگار كرد بهم نگاهي حرفش وسط

 و  چونمه زیر دستم ریلكس خيلي من دید وقتي بود پریده دهنش

 : گفت و كرد صاف   رو صداش ميدم گوش دارم

 خودم من و بود شایعه حد  در همش گفتم كه تيكه این البته -

 و غيبت اهل هستن زنا این ميكنن فكر همه.... ندیدم ازش چيزی

 علي هست  چيزا  ازین مردام  توی ولي كالغن چهل كالغ یك

  باالتر دیگران از اجتماعي موقعيت و لحاظ  از یكي اگه الخصوص

  حرف این ی  نحوه فقط و...  درارن حرف پشتش ميشه باعث  باشه

 !!!! نداره  رو  زنونه شكل  اون دیگه و داره فرق ادرآوردن

 : پرسيدم ناخودآگاه...  دادم  تكون رو سرم و زدم لبخندی

 ...شروین موقعيت به! ؟؟  چي شما -
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 : گفت و..   بدم ادامه نذاشت 

 اون جای چرا  كه ميخوریم  حسرت حسادت از بيشتر مردا  ما -

 دوست ضرحا  حال در رو اجتماعيم جایگاه من..  نبودیم طرف

  صرفا بودم شروین  جای داشتم دوست ميدونيد خوب ولي دارم

 خودم  از و برسم جایي به اگرم پدرمم دست زیر االن  اینكه بخاطر

  پدرش یا پدرشه كار ميگن خودشه كار نميگين هرچي و بدم ایده

 گاهي  منم ميشه باعث این خوب....  وگرنه شده این بوده

 من مجد خانوم  ميگم رك و !!!!بخورم  رو شروین  موقعيت حسرت

 ... ميبودم  همسرم كنار االن اینجا جای به بودم شما جای اگه

  نه....   بده یاد بهتون شغلي ی زمينه توی ميتونه اون كه چيزی چون

 .... نميتونه دیگه هيچكس نه من

 فقط و فقط جورایي یه همه ميگرفت لجم...  بود كرده فكریم بد

 ی  خصيصه اون وجود با حتي...  ميكردند ستایش  رو مجد شروین

 اونم از از كه..  ميدن  زیاد رو وجودیش مثبت های جنبه اونقدر بعد

 چشم  همسر یه مقام در من  كه چيزی ميكردند پوشي چشم

 !!!!!بود دشوار خيلي  برام ازش پوشي
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  بهم فرخي خانوم های حرف  داشت كه ای خوبي یه خوب ولي

 شخصيت خالف بر كه یيهآدما  ازون مجد شروین بود كرده ثابت

  دالیي از یكي و  ميلنگه شخصيش  زندگيه توی موفق بسيار اجتماعيه

 ازدواج   به تن من از بهتر برابر  صد های موقعيت وجود با كه

 ... بوده نكته همين... بوده نداده

 دليل كه  بود این رسيد ذهم به  لحظه اون كه ایم دیگه چيز یه

 عالقه  بعد و بودیم هم كنار در هك  بوده این عالقه منهای  من انتخاب

 نفس به اعتماد احساس  با شد باعث این همين برای و..  شده مند

 ... كنه برخورد من با بيشتری

 دور و ذهنم ی تيره ابرهای رفتن  كنار با انگار بود گرفته خندم

 ميتونستم ...  آوردم زبونشون به دیشب كه هایي دغدغه ریختن

  رو دنده یه شروین دل بتونم بودم يدوارام  و... كنم فكر  بهتر خيلي

 از كمي دست لجبازی توی منم خود چند هر..   بيرم دست به باز

 ... نداشتم مجد جناب

 همسر یه اسم از  تر دور اسمش چقدر...  مجد شروین جناب..  هييي

 ... بود
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 وسوم سي فصل

  نشدن تموم بخاطر آخرم و وایسادم كاری اضافه مجبوری اونروز

 خونه سمت  افتادم راه شده لوله ی نقشه بغل یه با وریمجب كارم

  اول ميدادم بيراه و  بد رو شروین  مدام دلم تو ولي چرا  نميدونم ...

 به  دوم بود محبوب اینقدر دانشجویش دوران توی اینكه خاطر به

 ی واسه ماشين یه اینكه خاطر به سوم بود موفق اینقدر اینكه خاطر

 جورایي  یه خالصه و ميخندیدم رام فك به خودم...  نميخرید من

  احساس این و زمين بودم گذاشته رو سنگيني بار...   بودم كيف سر

 8 طرفای ترافيك احتساب یا...   بود خوبي حس خيلي سبكي

  داشتم و بودم نخورده حسابيم درست ناهار....  خونه  رسيدم بود

 روی  كيفمم و  مبغل یه زیر ها نقشه كه همينطور...  ميكردم ضعف

  صدای با كه قفل توی ميكردم بزور رو كليد داشتم بود دوشم اون

 با كنه  نگام اینكه بدون...  بود شروین برگردوندم سر سرفه

...   تو رفت من از  جلوتر و كرد باز  رو در بعد و كنار داد هولم تنش

 : گفتم لب زیر
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 - !!! Ladies first!!! !!چيزی  كمكي سرت تو بخوره اونا حاال

 فرهنگ  بي

  ها پله از  بعدم كرد نگام تمسخر با و گشت بر لحظه یه شنيد  انگار

 بستم پام با قدرت  نهایت با درو و شدم وارد لجم  از...  باال رفت

  با و  شدم وارد بود باز خونه در باال رفتم ها پله  از  نه سال سالنه و

 : امد شروین  صدای كه كوبيدم بهم محكم پام با  درم این حرص

 !!!!!خر  بالنسبته -

 : گفتم و  كرد گل شيطنتم

 .... شما بالنسبت -

  كاغذ..  ميشد  كنده جا از  داشت قلبم اومد تندش های قدم صدای

 قفل  رو درش و  در بغل دستشویي توی رفتم و زمين ریختم رو ها

 ... بود گرفته  خندممم...  داشت هيجان..  كردم

  كميمح ولي آروم صدای با  و زد در به ای تقه و در پشت اومد

 : گفت

 .... دیگه بيرون ميای -
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  از رو سرم آروم  رفت اینكه از   بعد و خندیدم صدا  بي غش غش

 ... انداختم  در چایين به نگاهي ..   نبودش..   دراوردم در الیه

 آشپزخونه به نبود...  هال سمت رفتم بدو و ترسيدم...  نبود كاغذامم

 چراغ  دیدن با نبود خواب  اتاق توی رفتم نبود كشيدم سركي

  نگاهي یواشكي  در الیه از و اونجا رفتم  یواشي كارش اتاق روشن

 ميكرد نگاشون داشت جلوشو  بود كرده باز  رو ها  نقشه..  انداختم

 : گفت كه برم   اومدم زدم لبخندی ناخودآگاه

 !!! تو بيا -

...    شروین..  خوب ولي...  نه یا...   برم بودم دل دو  وایسادم جام سر

 !!!بود شوهرم

 ... اتاق  تو دمخزی

 ... جلو بيا -

 ... كنارش رفتم

 اینجاشو ميگيره  ایراد شهرداری رو زدی  طرح تو كه واحدی دو و 8

 21 خونه یه برای كشيدی ای نقشه این ببين -.. *  ببين
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  بي یه  كه ميدادم تحویل  رو كار  باید سریع اونقدر...   ميگفت راست

 ... بودم كرده برزگ خيلي  دقتيه

 : گفت لب زیر كه..  نقشه به شدم خيره یا  دقيقه چند

 ... رفتي شركت از  شد خوب...  اشتباهات این بود بعيد تو از -

 كه كردم نگاش تعجب  با مخلوط  عصبانيت با و باال دادم هامو ابرو

 : گفت  و زد موذیانه لبخند یه پوستي زیر

 ... من  ميخوای نميای بر پسش از ميكني  فكر اگه -

 ... هنكرد  الزم نخير -

  به دیگه یكم...   بيرون رفت اتاق  از و كرد ای خنده تك یه بلند

 سياهي  گرسنگي و خستگي زور  از چشمام..  كردم نگاه نقشه

 پایين رفتم و كنار گذاشتمش و كردم لولش همين ی واسه ميرفت

 داره و نشسته شروین دیدم شدم  آشپزخونه وارد كه موقعي... 

 من ساندویچم ببينم  انداختم ميز به  نگاهي ميخوره  شاندویچ لپي دو

 : گفت و فهميد انگار كه كجاست

 !!!... دونست یه نگرد -
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  ميرفت ضعف  داشت دلم ساندویچ بوی  از...   كردم نگاش نفرت با

 كنم  نيمرو مرغ تخم یه تا یخچال سمت رفتم و  نياوردم بروم... 

 ... نيست خبری مرغم  تخم  از غافل دل ای دیدم كه

 : گفتم  عصبانيت با....   بكنم كلشو ميخواست دلم

 - ؟؟؟... كردی چيكارشون  داشتيم مرغ تخم تا 4

 .. دیگه خوردم خوب.... شن جوجه زیرم گذاشتم -

 !!!كي؟؟؟ -

 : گفت و كرد نگام چپ چپ

 !!!!صبح -

 : گفتم ناخودآگاه نميدونم

 بخوری كارد!!!!  خوردی؟؟؟ هم با رو مرغ تخم تا  4!! ؟؟؟ صبح -

 !!!!خوب

  صندلي رو عصبانيت با و كرد نگام خشن و باال داد  و ابروش تای هی

 زدم  آشپزخونه توی  از و كشيدم جيغي من كه شد خيز نيم

 ودوباره باال رفتم آرامش با...  نيومد دنبالم دیدم كه موقعي...  بيرون

 .. برداشتم رو ماشين سوئيچ دراور روی از   و پوشيدم لباس
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....   خوب رستوران یه برم وزونمشبس اینكه برای داشتم تصميم

 خالصه  و بخوره حرص بيشتر تا...  كردم آرایش یكمم مخصوصا

  قشنگ اینكه ی  واسه و پایين اومدم  ها پله از دست  به كيف و آماده

 : گفتم و آشپزخونه توی كردم سرمو بيرون ميرم دارم بفهمه

 !!دنبالم؟؟ نيومدی شد چي -

 : گفت و زد نيشخندی

 ... یكيه بترسوني چه بزني چه  جوجرو -

 آه  - Ĥ !!!! آآن

  در سمت رفتم اجازه  با گفتن با و  دادم تكون  هوا  رو رو سوئيج بعدم

 : گفت كه بودم راهرو توی...  

 !!ميری؟؟؟  كجا شب وقت این -

 : گفتم و كردم  نگاش تفاوت بي

 !!!!كنم كوفت چيزی یه ميرم -

 : گفت و  كرد ول بازومو

 .... بریم باهم وایسا پس -
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  توی از رو  ماشين داشتم..  بيرون زدم در از وایسم اینكه بدون

 سفيد  ورزشي  شلوار و تيشرت  یه دیدیم كه مياوردم در پاركينگ

 آیا ما افتخار به بود زده  تيپ...  پایين مياد ها پله از داره  و كرده تنش

 سرش به سر ميخواست دلم...  ميومد بهش بود هرچي!! ؟؟؟

 ... بذارم

 كه جلو اومد دوباره...  جلو رفتم  دادم گاز یكم شه سوار  مداو تا

 گرفته  خندش  كردم احساس...  جلو رفتم  دادم گاز یكم شه  سوار

  روبروم درست و رفت اینبار سينه  به دست و نياورد روش به ولي ...

 نگه پاش با  مماس رو ماشين و جلو رفتم آروم آروم...  وایساد

  ای ثانيه چند..  كالفه...  بود سرد..   دبو رنجش نگاش توی...   داشتم

 و   دادم گاز...   شد  سوار راحت خيلي اینبار و كرد نگام خيره

  ميگرفتم احمقاته های سبقت سری یه و ميروندم تند مخصوصا یكم

 : گفت كنه نگام اینكه  بدون خيال بي... 

 !!!بكشيمون؟؟ ميخوای -

 ... ای آماده دیگه گفتم پوشيدی كفن دیدم آره -
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 كرد روشو و زد پوزخندی..  بود  پاش تا سر سفيد لباس به اشارم

 دنيا از الل كيانا گفتم دلم تو بيرون دادم صدا   با نفسمو... اونور

 ... حلقتو اون ببند... بری

  دی سي  به كه گذشت ای دقيقه چند كردم  یواش رو سرعتم

 ... كرد تنظيمش آهنگ یه روی  و رفت ور باهاش یكم و برداشت

 بودم  تو بهمراق

 .. نبينه تورو غصه

 تفاوت   بي تو اما

 ... اینه تو و من فرق

 دیگه ميشه  وقتي چند

 ... نيست سادگي چشمات تو

 كنارت زندگي این

 ... نيست زندگي شبيه

 ... تو  با شدم عاشق من

 كردم  تجربه رو آرامش تو كنار

 تو  زندگي دنبال ميری تو
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 .... دردم با تنها كه منم این

 ... اینجاست  از  ردو تو فكر

 پيشم  نيستي دیگه تو

 ... بتونم چجوری من

 ... شم كسي عاشق باز

 .. گذاشتم تو پای  به  عاشقونه دنيامو

 !!!نداشتم رو سردی این انتظار  تو از من

 ... تو  با شدم عاشق من

 كردم  تجربه رو آرامش تو كنار

 تو  زندگي دنبال ميری تو

 .... دردم با تنها كه منم این

 قيلي دلم تو نميدونم !!!! ؟؟ بود من با آهنگ این روی اقعاو یعني

 !!!؟؟ ..  نبود خودخواه و پررو یكم ولي...   رفت ویلي

 مارو ی نسخه و  خودش به داد حقارم ی همه چه گفتم  خودم پيش

 یه ميخواست دلم..  داستان منفي شخصيت ماشدیم و پيچيد
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  آهنگه ایه دی سي  ولي قوطي تو بكنم رو حالش  كه بذارم آهنگ

 شدیم  خيال  بي همين ی واسه..  نميشناختم خيلي رو ماشين توی

  و كردم پارك..  بود نظرم مد كه رستوراني به بودیم رسيده تقریبا

 .. برگشتم  و گرفتم مخلفات و همبرگر یه و پایين پریدم سریع

  ی رو عميقيم اخم  و بود داده تكيه  راننده در سمت ماشين به شروین

 : گفت  و كرد رو رسيدم تا  بود صورتش

 ميخریدم واست ميرفتم من پایين ميندازی رو سرت یابو عين چرا  -

 كلفت گردن تا 4 به آرایشتو ميری...  دیگه ميكردی كوفت

 ... بدی نشون

 : گفتم  و كردم اخمي...  ميشد بلندتر  لحظه هر صداش

 .. ميشنون مردم آروم -

 : گفت و زد داد

  با داشتن كه آقا و خانوم  دوتا به  رو بعدم...  درك به..  بشنون -

 : گفت  و. زد داد ميكردن نگامون تعجب

 ... زنمه ها كاره بي ميكنيد نگاه چيرو -
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  تنها از بود عصبي خيلي..  شم سوار زد  اشاره سر با و شد سوار بعدم

 در  كههنوز شدم ماشين سوار طمانينه با ميترسيدم باهاش بودن

  سرعت با...  ميكردم سكته داشتم..  . رفت و گرفت  گازشو نبسته رو

 طاقت...  خالصه و ماشينا پشت ميچسبوند هي و ميرفت نور

 :... زدم  داد و ناوردم

 !!ميكني؟؟؟ غلطي چه داری دیوونه -

 : گفت و زد پوزخند

  با تورم نكن شك ولي..  بميرم ميخوام بودم نپوشيده مگه  كفن -

 ... بره ينپای گلوت از خوش آب نميذارم..  ميبرم خودم

  ولي نبودم ترسو بود گرفته بغضم...  ميشد بيشتر لحظه هر سرعتش

 شد  سرازیر اشكم خودآگاه نا نبود عادی حال شروین واقعا

 .. ميترسم  من برو یواش خدا  تورو 

 : گفت و كرد بلندی ی خنده

 ...؟؟؟ نداریم خبر ما ميترسي چيزیم از تو -

  كم كم دیگه بود 180 روی كه شمار كيلومتر  ی عقربه دیدن با

 هق ميون بلند...  ميزد چي عين قلبم..  ميكردم تهي قالب داشتم



 

923 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 : زدم جيغ هق

 ..... دیوووونه  لعنتي بروووو یواشششششششششششش -

  و جلو شدم پرت من و ترمز رو زد اتوبان وسط یهو موقع همين توی

 ... نيست یادم دیگه

 جا همه لحظه یه برای...  كردم باز رو چشمام شدیدی  سردرد با

 دیدم  برم و دور آدمای از ای هاله یه كم كم بود سفيد سفيد

 .... شنيدم نامفهومي اصوات...

  زیاد ضربه شدت منتها..  دیدگي ضرب یه نيست خاصي مورد -

 هم رو بود شكسته كه پيشونيش...  شده بيهوشي  باعث بوده

  وننش رو مشكوكي مورد.. الحمدا  شونم تي سي جواب  زدیم بخيه

 ... ببرینشون ميتونيد اومد بهوش...  نميداد

  اون و عصبانيت...   سرعت..  شروین...    بود شده چي افتاد یادم تازه

 .... لعنتي  ترمز

 : گفت كه اومد شروین صدای حين همين توی

 ... اومد  بهوش اینكه مثل  دكتر آقای -

 ... بود پوش سفيد مرد یه از ای هاله  كه اونسمت به انداختم نگاهي
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 :گفتم داری خش صدای با

 ... ميبينم  تار خيلي -

 : گفت و بهم كرد رو دكتر

  چه در.... خورده  سرتون به محكم ی ضربه یه شما خانوم ميدونم -

 ... بگين عدد یه 10 تا 1 بين  از....  تار حد

 - ... ميبينم  ای هاله یه فقط 8

 : اومد شروین عصبي صدای

 نداشته مشكلي هيچ اسكنت تي سي ... ميبينم تار نگو دروغ كيانا -

... 

 : زدم جيغ عصبي

  بيرون بفرستيد رو آشغال این!!!!!!!!!!!!!!!!!! ميبينم تار قرآن به -

 .. بشنوم نحسشو صدای نميخوام

 : گفت بود پوش سفيد اونم كه دیگه نفر یه به آرومي به دكتر

 ... بدید بهشون  آب ليوان یه و بيرون ببرید اتاق از رو آقا این بهتر -

 : گفتم و كردم بغض رفت حرفي هيچ بي شروین

 !!ميشم؟؟؟ خوب  من -
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 بي و محكم ضربات از بعد طبيعيه این... ميشي خوب  معلومه -

 استراحت بهتره حاال ببيني تار ساعت  یه تا ممكنه ساعته دو هوشيه

 ... ميگردم بر دیگه ساعت یك..  كني

 : گفتم  و گرفتم رو لباسش ی ی گوشه ناخودآگاه كه بره خواست

 !!!تو بياد شوهرم نذار -

...    باشه راحت خيالت گفتن با و  گرفت دستش توی رو دستم آروم

 !!!... رفت

  چشمامو ميكردم گاه اطرافو هي ...   شدم بلند گيجه سر با  جام از

 همه ولي ميكردم بازشون دوباره باز یبستم..  ميكردم باز باانگشتم

 ... بود  تار  بازم..  چي

 ... رفتم خواب دوباره رفته رفته تا كردم گریه  ونقدرا 

 برای و بود سنگين سرم...   شدم هوشيار كه بود چند ساعت نميدونم

 باز  رو  چشمام ميترسيدم...   ذهنم تو اومد چي همه لحظه یه

  الی دوباره آروم...   اومده سرم بالیي چه ميفهميدم باید ولي...  كنم

 ی  اندازه به نه  ولي  بود تار جا همه  هنوزم...  كردم باز رو چشمام
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  بازم ولي..  ميشدم خوب رفته رفته داشتم شاید..  ریخت دلم...  اول

 كنارم شروین ميكردم نگاه مه یه پشت از رو جي همه به  انگار

  و  اونور كردم صورتمو نفرت با...  بود رفته خواب  صندلي یه روی

 بود  نگذشته ای  ثانيه چند..  دادم فشار رو پرستار مخصوص زنگ

 : گفت و كرد رو دید  كه رو من و شد  وارد خانومي كه

 !!عزیزم؟؟؟ چطوری -

 نگفتم مگه..  كردم  بغض...  ولي اول حد در نه!! ميبينم تار هنوز -

 ... شوهرم

 پسش از ما..  شوهرتم.. بياد كشيك دكتر ميگم االن!!!! باش آروم -

 ... نگرانته داره  حق..  نيومدیم بر

 ... .. هست نگرانم.. كرده خودش آره...  گفتم  مخود پيش

 : بودگفت پاشده خواب از كه شروین رفتنش با

 !!؟؟؟... بهتری -

  دوباره بهش پشت و بيرون دستش توی از كشيدم  محكم رو دستم

 ... كشيدم دراز
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  ميموند تار اینجوری چي همه عمر آخر تا اگه...   بود گرفته دلم

 دلم  لحظه همون ولي چرا  نميدونم!!!! !شم خوب...  خدایا!! چي؟؟؟

 فكر...  كردم بغض  دوباره.. ..   خواست رضا امام حرم و مشهد

 .... باشم  شده ضعيف اینقدر نميكردن

 دیشب اینكه با..   بودم كالفه..  گذشت نحو همين به ساعتي چند

 نداشتم  آوردن  برام  كه ای صبحانه به ميلي ولي بودم  نخورده شام

 كردم پرت عصبانيت با  رو بود گرفته برام شروین  كه ای لقمه حتي

 : زدم داد سرش و زمين رو

 بيرون اینجا از  گمشو...  خودت  ارزونيه محبتت!!!!!!! متنفرم ازت -

... 

 ... بود رفته حرف بي اونم

  متخصص صبح بود گفته كشيك  دكتر زیاد خيلي..   داشتم استرس

 ... بدن نظری نميتونن االن و مياد اعصاب و مغز

  كه پوش خوش بسيار و جوون  نسبتا مرد یه كه بود یازده نردیكای

 و لبخند با و شد  وارد ميرسيد  40 به سنش زور به كنم فكر

 : گفت لب روی ی خنده و فارسي ملموس نا یكم ی لهجه
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 .. هستم اعصاب مغز متخصص  قهرماني دكتر من...  كيانا خانوم -

 .. سالم -

 رو چشمم قوه چراغ یه با بعدش و داد لبخند یه با  رو سالمم جواب

 و  كرد سوال نوعش و دیدم  تاریه ميزان ی درباره و كرد معاینه

 ساعت یك شد  قرار و...  پرستار دست داد و نوشت چيزی بعدم

 ... كنه معاینه اتاقش توی دستگاه با رو چشمم دیگه

 : گفتم نالوني صدای با و سمتش كردم رو ميرفت داشت كه موقعي

 ... بشم خوب مكنيد  فكر -

 : گفت لبخند با و سمتم برگشت

 زیبایي به چشمای با خانومي  دختر نميذارم من...  عزیز كيانای -

 به ..  بيفته براش اتفاقي  شرقه و كشورم نماد كه شما چشم

  این موارد برخي شده وارد صدمه چشمت اعصاب به زیاد احتمال

 باقي العمر  مادام...  گاهيم و ميشه ترميم مدت كوتاه در صدمه

 عينك..  اینكه یا ..  بذاری لنز كانتكت یا باید اونوقت كه ميمونه

 ميشه  بهتر زمان گذشت با شما مال ميدم احتما من ولي...  بزني
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  بعدم..  ميگم بهتون دستگاه با معاینه از بعد رو قطعيم نظر چند  هر...

 شنيده  چيزی پرستارا  از  انگار و كرد شروین به نگاهي نيم

 : گفت اشهب

  نه...  كنه داری نگه ازش خوب باغبون باید شمارو مثل گلي شاخه -

 !! بشه پژمردگيش باعث اینكه

 به روكرد عصبانيت  با..  شروین بيرون رفت اتاق از دكتر كه موقعي

 گفت و من

 و گرفته تورو دست اومده ميكشه یدك رو دكتر اسم مرتيكه -

 !!! ميزنه كش دختر لبخنده

  كه ای لهجه اون با قهرماني دكتر نظرم به شروین  ورتص خالف بر

 كه فرهنگي توی و بود كشور از خارج ی شده بزرگ داشت

  و بود عادی امر  طریق ازین بيمارش به دكتر دلداریه بود شده بزرگ

 پيدا ای نسبي آرامش یه واقعا چون..  گذار  تاثير بسا چه

  و بهش كردم رو نهمي ی واسه...  ميذاست شروین  اگه البته..  كردم

 : گفتم

 !!!!بله..  نفر 00 با ميكشيدی یدك رو دكتر  اسم شمام -



 

930 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  نزن رو كردم تعریف برات مو به  مو كه رو ای گذشته اینقدر كيانا -

 .... پشيمونم  صداقتم از...   سرم تو

 : گفتم  عصبي

 بيان بگو مامانم  به بزن زنگ برو حاالم...  پشيمونم  چي همه از من -

 نشنيدی  مگه..  كنم تحمل  تورو ریخت  نميخوام ... تهران

 ... نكن عصبيم ازین بيشتر...  چشممه اعصاب

 ... كوبيد محكم رو  در اتاف از رفتن بيرون موقع ولي نزد حرفي

 دوباره حرف این  گفتن با...  بيمارستانه اینجا نميكنه فكر...  احمق

 برای شدم منتظر و بستم رو چشمام كالفگي با و شدم   ولو خت رو

 .. قهرماني دكتر اتاق ببرنم معاینه

 به لقمه چند ضعفه دل و زیاد گرسنگي از كه نهار  از بعد یكم تقریبا

 با  رو من و دنبالم اومد ویلچير با پرستار یه  دادم فرو زور

 همون معلق عجل بعين شروینم البته دكتر اتاق سمت برد خودش

 نشست در پشت .. . برم ميخوام تنها گفتن با ولي رسيد سر موقع

  كردم اشاره پرستار به توجه بي منم و كرد موهاش تو دستي كالفه و

 ... شدیم  ارد و و
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  دستگاه چهارتا از بيشتر با كرد شروع رو معاین و  زد لبخندی دكتر

 : گفت و زد لبخندی بعدش و كرد معاینه رو چشمم

 - - خاطر  به  ولي...  ميگرده ب اول حالت به چشمت روز 

  مرور به و ندیدن انچناني ای صدمه چشمت اعصاب نهخوشبختا

 3 ظرف

  چشمتم اعصاب  شده باعث و خورده سرت به كه ای ضربه این

 مشكلي  كه حد اون در نه البته...  داری قرنيه فشار ببينن صدمه

 بندازه چشمت به نگاهي چشمم متخصص یه نيست بد ولي بياد پيش

 من  به مربوط  كه جااون تا و  اعصابه تخصصم  من حال هر به ... 

 ... كردم راحت رو خيالت بود

..   كنه خم تواضع ی نشانه به سری  شد باعث كه كردم تشكری ازش

 گفتم  و سمتش برگشتم ناخودآگاه بيرون برم  در از  كه اومدم

: 

 یكم  ميخوام...  ميشم خوب من نكين  شوهرم به خواهش  یه دكتر -

 !!! بشه ادب

 : گفت مهربوني با و كرد ای خنده
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 ... كيانا خانوم  راحت خيالت -

 لبخندم اتاق از خروج محض به و كردم خداحافي و زدم لبخندی

 : گفتم پرستار به و كردم عوض ناراحتي اخم  با رو

  و داد حركت رو ویلچير...  ببينيم رو پزشك چشم باید كي -

 : گفت

 ... اتاقشونن توی االن ميخوای اگه -

 ... ببرید رو من پس -

  در دم تو ميرفتم داشتم كه موقعي و افتاد راه پشتمون وبارهد شروینم

 ... نشست

  دكتر حرفای  تمام  داشت نام محتشم دكتر كه پزشكم چشم دكتر

 : گفت و كرد  تایيد رو قهرماني

 داد و نشيد عصباني كنيد سعي  باید شده قرنيه فشار باعث ضربه -

 پيش از  بيش قرنيه به ميشه سبب كه عامليه دو  این چون نزنيد

  از كامل هفته یك  نهایت تا دیدتون تاری هم من  نظر از..  بيد فشار

 مرخص  ميتونيد و كنيد مصرف دارویي هيچ  نداره  لزومي و ميره بين

 ... بشيد
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 : گفتم و شروین  به كردم رو بيرون اومدم اتاق از اینكه  از بعد

 .. خونه برم ميخوام  ترخيصم كارای دنبال برو -

 : گفت و كرد مبه نگاهي تعجب با

 !!نداری؟؟ مشكلي  یعني -

!!!   خونه ببر رو من نمياد بر ازشون كاری دكترا  لي چرا  -

 !!فهميدی؟؟ 

 !!نكن بازی لج كيانا -

  جام از حرف این با و ميرم خودم نبری  تو اگه  نيست بازی لج -

 بره گيج سرم شد  باعث كه پاشدم

 : گفتم  پرستار به و صندلي  روی نشستم دوباره خالصه

 !!بری؟؟؟ ميكني لطف -

 و كرد گوش نزدیك رو سرش راه وسط داد هولم و زد لبخندی

 : گفت

 !!كشتيا حجله دم گربرو خوب ناقال ای -

 گفتم و كردم نگاش عصبي
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!! بوده خودش شه باز  اینجا  پام شده باعث  كه كسي -

  بخواد معذرت بياد كه بود این كمش كم الاقل!! ؟؟؟؟!ميفهميد

 بده  دلداریم

..   نگفت چيزی دیگه پرستارم و برگردوندم رومو عصبي...   ليو

 و  ميشه كاسته  داره دیدم مه غلظت از رفته رفته ميكردم احساس

 حاضر و كردم تنم رو  لباسام خودم آروم رسيدیم اتاق  به كه موقعي

 ... بياد شروین تا نشستم صندلي روی

 : گفت و تو اومد بعد ساعت نيم تقریبا

 !!بریم؟؟ -

 !!رهآ -

 كنم پيدا  آرامش یكم گذاشتم و نزدم حرفي كمكم كرد و اومد

 ببریم  فيضي یه شوهرمون حضور  از مام كمك اسم به الاقل

... 

 من سمت ی شيشه روی ترك دیدن با ماشين دم رسيدم كه موقعي

 تونسته شروین چجوری....   گرفت دلم و افتادم دیشب یاد

 !!!؟؟ كنه ترمز اونجوری بود
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 نشست كه شروین...  بشينم عقب دادم ترجيح و  دادم تكون سرمو

 : گفت  و سمتم كرد رو

 !!عقب؟؟؟ چرا  -

 !!!ترم راحت -

  دید, راه توی..   نگرفت رو حرفش پشت دیگه و  داد تكون سری

 بودم  خوشحال خيلي بابت ازین و ميشد واضح كم كم هم دورم

  نا اوج توی دیشب چون..  مدیونم رضا  امام به كردم احساس ...

 واسه  بود كرده كمكم اون بسا چه بودم كرده یادش ترس و اميدی

  این  با..  برم مشهد یه فرصت اولين در حتما گرفتم  تصميم همين ی

 !!كردم شكر  خدارو لب زیر و شد رد نسيمي یه دلم ته افكار

 : چهارم و سي فصل

  این توی اون نه زدم حرف شروین  با من نه روزه سه كه جالبه  خيلي

 مرور خودم با رو وقت چند این خاطرات داشتم كه زرو سه

 ... شده روشن ذهنم تاریك نقاط  خيلي...  ميكردم

  دانشگاهيمم های امتحان ی فرجه توی و ميگذره ازدواجم  از دوماه

 ...نميبينم  تار  رو چيزی دیگه.. الحمدا  و شده خوب چشمام.. 
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  بهش نكردم  سعي منم ولي...  نه یا فهميده رو این شروین نميدونم

 ميگفتم  ميپرسيد اگه  شاید نميپرسه رو حالم اونم  خوب...  بگم

 موقعي...  داده شانزده  بهم اومده شروین با ترمم ميان های نمره !!!!

 وجدان اون ی مرده...  بود گرفته خندم دیدم  رو نمرم كه

  از بعد و زدم زنگ ارفع شركت به دیگه چيز یه ..  شدم كاریش

 رو تكميلش زحمت شروین و بود دستم كه هایي نقشه فرستادن

  اونم...   دارم مشكل و بيام نميتوم دیگه كه گفتم بهشون كشيده

 بودم  خوشحال..  كرد قبول جواب  سوال و اضافي حرف بدون

  كالبد رو اصلي دليل  اون تا بود زن اگه چون مرده حسابم طرف

 ... نميداشت بر سرم از دست نميكرد شكافي

  بيدارم 8 ساعت  از بيرون ميام تخت  از و ميدم مبدن به قوسي و كش

 !؟؟ چيه مگه.. ..  پاشم جام  از نداشتم دوست ولي یازده االن و

 ... بود خيز سحر نباید كه هميشه

 ی ریشه و اومده  در ابروهام...  ميكنم خودم به آینه توی نگاهي

 تنگ  مشكيم موی برای دلم...  بيرون زده سانتي دوسه موهامم
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  دوران خواب لباس..  تنمه جری تامو  كوتاه شلوار و بلوز...  شده

 : ... ميكشم  دست تام  رو..  ميگيره خندم..  دبيرستانمه

 !!! كوشولو مجد -

 توی و ميكنم دم  رو چایي.. آشپزخونه سمت ميرم و  ميخندم ریز ریز

 ... ميذارم پيغام...  نيستن...  ميزنم زنگ مامان به حين همين

  گوش حرف خيلي شروین شكر خدارو   ميكنم كرف  این به دلم توی

 .. نزد زنگ اینا مامان به بيمارستان توی اونروز و نيست كن

 .. ميدادم توضح  باید چقدر ميدونه خدا  وگرنه

  رو هام بخيه و بيمارستان برم اول  باید..  پوشيدم لباس 12 ساعت

 ... بزنم آرایشگاه به سر یه  ميخوام بعدم و بكشم

  از رو آدرسش كه آرایشگاهي  به ميرم دارم و منشست تاكسي توی

 اینو..  نداشت درد  كشيدن بخيه...  بودم گرفته فاطمه

  چشممه توی تابستوني آفتاب...  بایت  ازین خوشحالم و نميدونستم

 هميشه تلنگر  یه شاید..  دوباره تولد حس دارم خوبي حس یه و

 با آدرسم كاینزدی...  بدونن رو سالمتيشون قدر آدما تا  باشه الزم

 كردن حساب از بعد و داره نگه ميگم راننده به تابلو دیدن
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 ... ميشم  پياده ماشين از كرایه

 شبيه موهام رنگ  ميخوام كه ميدم توضيح ميشم كه آرایشگاه وارد

 كنم  اپيالسيون رو  وبدنم بردام ابروهامم و بشه طبيعيش رنگ

... 

 ... ميكنم  قبول نمك رنگ رو موهام همه از آخر  ميده  پيشنهاد بهم

  لباس تعویض  از  بعد و تو ميام خونه  در از ظهره از  بعد 6 نزدیكای

 ابروهامم ...   ميكنم شدم سشوار مشكي بلند موهای به نگاهي

..   خوشحالم نيست شروین اینكه از...   دارم دوست..  شدن كموني

 بلوز  یه...  ميكنم پام و برميدارم ای سرمه كوتاه خيلي جين یه

  یه و شلوار توی ميكنم و ميپوشم  سفيدم آستين بي ی دونهمر مدل

 یه   و...  دورم  ميریزم رو موهام...  ميبندم هم ای قهوه كمربند

 نميدونم هنوز...  جالبه...  پایين ميرم و ميكنم غليط نسبتا آرایش

 خورشت  خودم خوب ولي...  داره دوست غذایي چه شروین

 باهاش كه همينجور و....  مميذار  اهنگ یه...   كردم هوس بادمجون

 ... ميكنم كارمم دارم..  ميخونم
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  بذارم  ميخوام و دستمه تویه ساالد ظرف كه گذشته چقدر نميدونم

 ... برميگردم..  یخچال ی تو

 !!!! وایييييييييييييييييي

..  ؟؟ اومد كي  این...  ميكنه نگام  داره و در به داده  تكيه شروین

 ميكنيم  نگاه پام جلو ی شده شيمتال  ساالد ظرف به همزمان هردو

... 

  ميگيرم رو انداز خاك جارو صدا  بي منم..   جلو مياد صدا  بي

 ... طرفش

 !!!! حرف بي

 دستش از  بگم اگه...   دروغه نيست تنگ براش دلم بگم اگه

 دوباره  و باال ميندازم رو هام شونه ...  دروغه اونم نيستم ناراحت

..  ميكنم كم  رو  زیرش بعد و  ميچشم رو خورشت  ميشم مشغول

 به  سينه بيرون از برم ميام..   ندارم آشپزخونه  توی كاری دیگه

 ميخواد و كرده جمع رو ها خورده شيشه كه ميشم شروین ی سينه

 سر اون..  ميكنم بلند سر لحظه یه برای..   سطل توی بریزه
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 توی ميرم آشفته دروني با  و صدا  بي منم..  كنار ميره و پایين ميندازه

 كه  پاهام كاناپه رو ميدم  لم...  ميكنم قطع رو آهنگ..  لها

  و هم رو ميندازم كوتام قد وجود با حتي تركيبه خوش ميدونم

 نيم... خوندن ميكنم شروع و جلوم  ميذارم رو شروین درس ی جزوه

  پس..  جزوه به نگام یه و آشپزخونست در به نگام یه ميگذره ساعتي

 توی ..   نيومد خوشش من  از حتما..  ميگيره  لجم...  نمياد چرا 

  شاسي خوشگل ازون یكي بره ميخواست..  درك به ميگم دلم

 كالفه ..  ميگيرم رو خودم حال  خودم...  بگيره رو  دورش بلندای

  باهاش باز كه آشپزخونه سمت  ميرم و ميز رو ميكنم پرت جزورو

 ميكنه اشاره دست با و كنار ميره مردونه...  ميشم   سينه به سينه

..   تو ميرم و ميكنم سپر سينه تفاوت بي و نميكنم نگاش ...  رمایيدبف

 ميره   نگام لحظه یه برای ميز روی ساالد  ظرف یه دیدن با

 اخمي...  لبشه رو ای  موذیانه لبخند و بهش داده  تكيه..  در سمت

 !!منم...  ميكنه نگام سرد باز و باال  ميندازه رو هاش شونه...  ميكنم

 خودش تا  ميچينم معمول حد از بيش صدای و  سر با غذارو ميز

 ازش خبری ميشم منتظرش یكم ميشه كه تموم...   بياد و بفهمه
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  شلوار یه پایين مياد ها پله از داره.... كه هال توی ميرم..  نيست

 قربون  دارم دوست...  كرده تنش آبي شرت تي  یه با سفيد كوتاه

 آشپزخونه توی رممي ميكنم اخمي جاش به ولي...  برم باالش و قد

 ... دنبالم مياد... 

 كه ميشه چي لقنه آخرین نميدونم...  ميشه خورده  سكوت توی شام

 ميذاره ميریزه آب ليوان یه   تفاوت بي...  گلوم تو ميپره غذا 

 بي رو آب منم..  كنه نگام نميشه نگران حتي ميگيره لجم..  جلوم

 یواش ..  كنارم مياد...   بشورم ظرفارو تا پاكيشم و ميخورم تشكر

 : ... ميگه روز  سه از بعد

 كه ترمت ميان!! سخته فردات پس امتحان بخون رو درست برو -

 ... نشدی خوب

 بهم ای ثانيه چشماش..  ميكنم نگاش  لحظه یه برای..  ميگيره لجم

 سرمو..  منم..  ميشن جدی باز  سریع ولي مهربون و ميشه خيره

  از و ميارم در رو كرد دستم كه دستكشایي و پایين ميندازم

 دو ميخونم خط دو هميش...   كالفم... !!!  بيرون ميرم آشپزخونه

 خط
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 ادكلنش یواشكي و باال ميرم ربع یه از بعد آخرم ميفتم  نگلهش یاد

 !!!ميكنم بو رو

...   شد بد خيلي..... شبه 12 طرفای ساعت كشيدم  دراز تخت روی

 اومد یهو ميكردم بو رو ادكلنش داشتم...  شدم  ضایع  جورایي یه

 شكست و افتاد دستم از ادكلن هم زدم جيغ هم ترسيدم...  اتاق توی

 دومين  این امشب.... كرد بهم تمسخر با نگاه كلي همم.. 

  به و ميزنم غلطي... كنار بذارم صدقه  یه  باید..  ميشكنم كه چيزیه

 ... دلتنگم...  باال ميومد كاش...  ميكنم نگاه كنارم خاليش جای

  صدا  با رو نفسم.... ميكشم زخمم جای رو دستي... اینكه با يحت

 ... ميگم لب زیر آروم و بيرون ميدم

 ... مجد شروین تو از بادگاری به اینم -

...   شروینه ميگردم بر ميخوره تكون تخت كه  عوالمم این توی

 : ميگه و ميكنه نگام سرد...  لحاف زیر ميخزه

  خوابم جایي اتاق این جز من اتاق  اون توی برو ناراحتي اگه -

 ... نميبره 
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...  نميزدی رو حرف این ميمردی واقعا یعني...  ميشه  منقبض فكم

 ... ميكنم نگاش..  ميگيره  رو دستم كه اتاق  اون توی برم ميام

 ميخنده داره چشماش كوچولو یه  انگار!!  نه ولي...  تفاوته بي هنوز

 و  ميكنم بهش بندون یخ نگاههای ازون دونه یه خودش عينه.... 

 ... ميخوابه من به پشت و ميگرده بر اونم...  ميكشم دراز بهش پشت

 االن  كه بود اینه شكسته ادكلن اون ی فایده حداقل...  ميگيره خندم

 .... ميخوابم راحت من و ميده بوشو اتاق كل

********************************* 
..   ميكشم خميازه و يكنمم باز رو چشمام...  چشمم توی زده آفتاب

 ميكنم  رومو سریع..  شروینه ميگذره ذهنم از كه چيزی اولين

  10  ميكنم نگاه ساعت به...  ميگيره دلم..  خاليه جاش...  سمتش

 شركت  و  بود تعطيل اونم كاش ميگم خودم پيش...  صبحه

  موی چقدر...  ميزنم موهام به ای  شونه..  پایين ميام  تخت از نميرفت

 ... ميفته   عكسش به چشمم...  ميخندم... مياد  بهم يشترب تيره

 .. بهش ميشم خيره ثانيه چند برای..    ميدارم بر آروم

 !!خره؟؟؟  رفتي صبحانه بي.. بميرم -
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 ... شدست چيده ميز!!  پایين ميرم و ميخندم خودم با

 !!! خوردیما غصه الكي!!!! زندگي مرد ميگن این به!!! باریكال -

  آخه!!!   خيلي ميچسبه  بهم صبحونه..  ميشم مشغول و ميریزم چایي

 !!!! چيده رو ميز شروین

 هميشه مثل..  ميزنم  زنگ مامان  به و ميشورم ظرفارو صبحانه  از بعد

 بر  زندگي...  آرومه چي همه  ميدم تحویل بهش دروغ مشت یه

 .... و عاليه شروین مراده وفق

  دیشب از كه ار ناه  بابت راحت  خيال با ميكنم قطع كه رو گوشي

 كه بخصوص تئوریمه درس تنها این...   درس سر ميرم مونده

!!!   یرم فرو فكر به... خودم با كلمه این گفتن با...   عشقمه...  استادش

 !!!ميكنم  مزش مزه یكم

 !!! عشق

 !!!عاشقم؟  من یعني

 !!!؟؟؟ چيه عشق اصال

 !!! جزوه توی ميكنم فرو سرمو!!! ميدم تكون سرمو خيال بي
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....   درس سر ميام دوباره و...   ميخورم رو ناهارم... شده 3 اعتس

 به ...  مونده جزوم از صفحه 70 هنوز و امتحانمه صبح 8 فردا 

  داشتم نگه  باز چشمامو بزور..  نخوابم ميكنم سعي مياد خوابم شدت

 ... ولي.. 

 سرم باالی..  ميپرم خواب از..  نميبينمش ولي...  مياد شروین صدای

 ... ميكنه صدام داره و دهوایسا

  هوشيار باالخره...  ميبينم رو لبهاش  خوردن تكون فقط منگم اونقدر

 : ميگم دورگه صدای با و ميشم

 !!؟؟ بابا چيه -

 ... داره اخم

 روت هيچيم ميخوری سرما كولر به رو خوابيدی اینجا چرا  -

 !!!ميكنم   صدات دارم ساعتم سه!!  ننداختي

  با و ميدم بدنم به قوسي و كش شدن شكخ استخوونام ميگه راست

 ... ميپرم جام از  یهو 6 ساعت دیدن

 !!شيشه؟؟؟ ساعت وای -

 .. خوابي كي از مگه!!! آره -
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 !!!شدم بيهوش یهو نميدونم -

 ای عصبي  لحن با و باال ميده ابروشو تای یه و ميده تكون سری

 : ميگه

 !!دیگه نيست خبری شامم از پس -

 ... كردم درست زیاد...  یمدار دیشب  غذای از -

  ميكنم خاموشش شده سردم كولر باد از كه منم باال ميره حرف بي

 و  ميارم خودم برای ميوم ظرف یه آب یكم خوردن  از بعد.... 

 ... خوردن و درس به ميشم مشغول

 : ميگه  و سمتم ميگيره ژاكت یه پایين مياد ها پله از

  روشن  رو كولر ميخوام... گرممه اومدم بيرون از من بپوش اینو -

 !!كنم

  و ميكنم بوش یواشكي اول..  مياد خوشم...  خودشه های ژاكت از

 ... ميپوشمش ذوق با بعد

 ... ميكنه صدام آشپزخونه توی  از كه ميگذره ساعتي یه

 !!شام!! كيانا -
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 با كناری ميكنم شوت تقریبا جزورو!!!  مرد  ميگن این  به...  ول ای

 .. ميشم  آشپزخونه وارد صورتم دادن نشون تفاوت بي در سعي

  توی  شام...   ميكنم  گرم كشيدن غذا   به سرمو...  ميكنه نگام گذرا 

 دم ميره فشنگ عين ميشه تموم  تا و ميشه خورده سكوت

 ... ظرفشویي

  صدای با كنه  نگام اینكه بدون...  ميكنم نگاش و ميزنم لبخندی

 : ميگه  ای جدی

 ...بپرس يداشت اشكال جا هر درست سر برو -

 : ميگم و ميخندم موذیانه

 !نميزني؟؟ عالمت رو  مهمش  جاهای -

 : ميگه و ميكنه نگام قدیم عين شيطون

 ... ميشه جدی دوباره و مينم  فكر روش -

  تجربه اول از رو آغوشش كاش...  دلتنگشم...   غوغاست دلم ته

 ميرم دوباره فكر  این با..  نميشدم دلتنگ اینقدر وگرنه ..  نميكردم

 باالی از  مونده صفحه بيست تقریبا ميگذره ساعتي یه...  درس سر

 .. ميكشه سرك سرم
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  بعد و بيرون ميكشه  دستم توی  از  جزورو آروم...  ميكنم نگاش

 از  بعد و ميگيره رو خودكارم كنه لمس رو دستم دستش كه جوری

 بهم و مينویسه چزوم توی چيز سری یه برام زدن ورق دقيقه چند

 نزدیكای ساعت باال ميره ها پله از حرف بي و.. هميگردون برش

  جزورو به و  ميزنم لبخندی...   بخوابه كه ميره ميدون و دوازدست

 خيلي  ميخونم زدرو عالمت كه اونجاهایي و!!  ميكنم رو و زیر

  به....  نداده سوال مونده كه هایي قسمت اون از چون نميكشه طول

 واسه ...  نباشه خواب یدشا و یكه به ربع یه!! ميكنم نگاه ساعت

  خيالم همين ی واسه روشنه اتاق  چراغ...  باال ميرم بدو همين ی

 شده حيره سقف به و كشيده درزا ....  تو ميرم آروم و ميشه راحت

  زیره ميره حرف بي و ميگردونه بر روشو تفاوت  بي..  من دیدن با

 و ميزنم مسواكمو...  كيشه  پهلو به من جای به پشت و لحاف

  رو ساعت...   ميخوابم پهلو  به اون به پشت و لحاف زیر خزممي

 زود فكر این  با و ميشه شروع. 8 امتحان 7 روی ميكنم كوك

 .... ميرم بخواب

========= 
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 یه نه ميگه گوشم زیر رو اسمم آروم  یكي ميكنم حس ... شبه نصفه

 من ولي.... آشناست تنش عطر..  آشناس صدا ...  بار چند بار

 بخواب ...  دوباره و...  حرفام زینا خوابالوتر

 ... ميرم

========== 

 از سریع ميفتم  امتحان یاد ميشم بلند  خواب از زنك صدای با صبح

 از  هوا..  ميكنم تعجب...   نيست كنارم شروین..  ميشم بلند جام

  رو پيورش بازم همين ی واسه سرده صبح تا كولر موندن روشن

 ... پایين ميرم ها پله از و ميپوشم

  سينه كه بيرون برم ميام...  نميبينمش...  ميكشم سرك آشپزخونه به

 ... ميشم  سينش به

 !بيداری؟ -

 !آره -

  منم..  ميكنه روشن رو كتری زیر و گاز سمت ميره حرفي هيچ بي

 ... ميچينم رو ميز و آشپزخونه توی ميرم  ميكنم گرد عقب
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  خورممي صبحانه  دارم كه همينطور و ميز سر ميارم رو جزوم

 ... ميخونمش

 : ميگه و ميگيرتش دستم از یهو

 ...ميشي بيست  بنویسي دقت با -

 ... ميگيره ازم روشو جدی اون ولي..  ميخندم

  افكار و ميدم تكون سرمو ولي!!!!! ميشم كنف...   جلو لباموميدم

 مهمون  اخم یه ناخودآگاه  ولي دور بریزم مينم سعي رو منفي

 ... ميشه ابروهام

 كردم مرتب یه از بعد منم ميره و  ميشه بلند جاش  از حانهصب  از بعد

 دقيقه  10 از بعد ميندازم چزوه به دیگه نگاه یه فوتي فوری

 ... بشم حاضر تا باال ميرم و كنار ميذارمش

...  سادگي كمال در ای سرمه ی مقنعه  یه و ای سرمه یخنك مانتو یه

 : گممي غيض با ميزنه لبخند یه بيرون ميرم كه اتاق از

 1  داره؟؟؟ خنده -

 : ميگه و ميزنه پوزخند
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  بعدم و شدی دبيرستاني های بجه دختر عين ای سرمه لباس این با -

 .. ميشه سرازیر ها پله از

..   اینبار ولي تحقير یا تعریف پای به  بذارم رو حرفش این نميدونم

 ها  پله از  بدو و تعریف پای ميذارم نشه كور ذوقم اینكه برای

 ... ينپای ميرم

 ميكنه نگاه رو  جلو حاليكه در...  ميشم سوار..  منتظرمه ماشين توی

 : ميگه

 !كو؟؟ جزوت -

 !!بلدم -

 !!!ميخنده مرموز

 سواالی دیدن با جلسه سر  كه حسي  ميكنم پيدا  بدی حس یه

 .... ميشه تبدیل یقين به گفته بهم كه  اونچه با متفاوت

 دوست..  ميكنم روینش نثار و ميشه رد ذهنم از بلدم فحش هرچي

 نگام  باال ميارم  سرمو...  بریزم نگاهم توی رو نفرتم تمام  دارم

  رو دندونام و ميزنه  موج پليدی چشماش  تو...  ميخوره گره باهاش

 لذت حرصم از پر نگاه از این  از بيش نميخوام ميدم فشار روهم
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  اون نوشتن به ميكنم شروع و پایين ميندازم سرمو همين ی واسه ببره

 كه متعدده افكار ذهنم توی  اونقدر...  بلدم كه هایي قسمت

  ميكشم حافظم های پستو توی از رو سوال هر جواب سختي به

 !!!مينویسم   برگه رو و بيرون

 رو پاش صدای...  رفتن همه  تقریبا مونده امتحان  پایان به ربع یه

 كه حدی در برگه تو ميكنم فرو  سرمو... سمتم مياد داره ميشنوم

 وایميسه سرم باالی یكم برگه به  ميخوره داره دماغم ميكنم اساحس

 پشت ميخوره نفساش ميكنم احساس دقيقه چند از بعد و

 !!!!شدی ناراحت...  ميگه آروم و گوشم

 داد سرش  ميتونستم كاش...  ميدم فشار دستم  توی  رو خودكار

 ... ميشم  چشم تو چشم باهاش  لحظه یه برای و  ميگردم  بر!!! بزنم

 لبخند ثانيه  چند از  بعد...  شدیم خيره هم به و شده متوقف نزما

 تنم ...  افتاره كار از مغزم...  ميشه دور ازاونجا و  ميزنه ای مردونه

 !!!!ميز رو ميذارم رو خودكار و بنویسيم نميتونم دیگه..  شده داغ

 .... ميكوبه سينم به جور بد قلبم
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  به نگاهي...  ميام دمخو به ممتهن صدای  با شده تموم امتحان وقت

 سمتم  مياد ممتهن...  موندم من فقط و خاليه جا  همه ميكنم سالن

.... 

 !بيام؟ باید من حتما.. دیگه بده بيار برگتو!! خوابي؟؟؟ خانوم -

 : ميگم كه  بيرون ميره در  از  داره..  ميخوام  معذرت صدا  بي

 ....مجد استاد خانوم ببخشيد -

  سالن از كجي دهن با  و... رو اساتيد كنيد ول بابا..   دفتر توی رفتن -

 ... شد خارج

  پایين ميام  ها پله از  سالنه سالنه....  دوشم روی ميندازم كيفمو

 ... ميشه جوری یه دلم..  ميفتم خندش یاد كه بار هر ولي ناراحتم..

  ميبينم رو صورتش جا همه....  خيابونا به خيرم نشستم تاكسي توی

 یه برای و ميكنم دوره رو  بازیمون عشق خاطرات ناخوداگاه

...  ميكنم نگاه بهش بخونه رو ذهنم راننده نكنه اینكه توهم  با لحظه

 ميكنم   سعي ميكشم خجالت خودم از منم...   رانندگيه غرق

 !!!!نميشه...  ولي...  دیگه سمت یه به كنم منحرف رو  افكارم
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 ميرم و ميارم در سرم از مقنعمو خسته ...   خونه تو ميام ميندازم كليد

 ... حموم سمت

...   ميكنم بيشتری آرامش احساس تنم روی ولرم آب شدن  باز با

 .... حموم ميرن شوهراشون  با ها خانوم از خيلي... بيادشم بازم

  ميذارم...  ميگيره  بغضم..  ميكنم تصورش كنارم لحظه یه برای

 ميشم  تر آروم قطره هر با...  بشن  یكي آب های قطره با اشكام 

 .... ميكنم  آرومم مسكن مثل اشك قطره چند  همين...

 ترجيح..  عصرم منتظر و ميكنم سپری حاضری خوردن  با رو ظهر

 شروین توش كه دقایقي...  بگذره زودتر زمان  تا بخوابم ميدم

 ... نيست

  صورتيه پيرهن یه ...  وایسادم آینه روبروی ظهره از بعد  ساعت

 ... ميرم كلنجار خودم با  .. بپوشمش ميخوام...  جلومه حریر

 !!!كوتاهه خيلي -

 ... شوهرته شروین!!! خر  -

 !!آخه -

 بپوشش -
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 سرم باالی اسبي دم رو موهام...  ميكنم تنش پيروزمندانه باالخره

 ... ميشه تكميل چي همه مالیم آرایش با...   ميبندم

...   كنم درست ماكاروني شام دارم  تصميم...  پایين ميام ها پله از

 ... ميشم  مشغول و..  ميخندم...!! پلوچلو نميشه كه شهم

  ميذارم كن پخش شعله رو زیرش...    حاضره غذام و شبه 8 نزدیكای

 كم  كم..  مياد بدم انتظار  از...   نشه دیگ  ته  حد از بيش تا

 ... شكم  به دو...   برميدارم رو تلفن....  ميشم عصبي

  شماررو و  ميدم فشار رو دكمه باالخره.. نه یا!! بزنم؟؟؟ زنگ

 ... ميگيرم

 !!بله؟؟ -

 !؟ كجایي -

 !!!دارم  كار..  شركت -

..... - 

 !داشتي؟؟؟ كار چي -

 !!هيچي  -

 !!مطمئني؟؟؟  -
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..... - 

 ... ميام 10 تا -

...   اونور ميكنم پرتش عصبانيت با..   گوشي توی ممتد بوق صدای با

 و دست شستن  از بعد و ميكنم خاموش رو  غذا  زیر حرص با

 .... لحاف زیر ميخزم گرسنه وزتمص

  گله خدا  از بغض با!!!! ؟؟؟ شده چم خدا ...  گونم رو ميریزه اشكام 

 خودم  از حالم!! .... ميكنم  گله همه از زمان از زمين از!! ميكنم 

 و ميگيرم بهانه ...  بودم رسيده خودم به همه اون اینكه از ميخوره بهم

 كم  كه ميكنم گریه اونفدر  و بالشت رو ميكوبم مشت با

 .... ميشم بيهوش كمك

 مياد یادم كه چيزی اولين...  ميپرم خواب از كه  تاریكه هنوز هوا 

 جای  دیدن با..  تخت ی دیگه سمت ميكنم سرمو...  شروینه

 خواب چراغ...  ميشه  خشك دهنم و...  باال ميره قلبم  تپش خاليش

 صبح  3  ساعت دیدن با و  ميكنم شن رو سریع رو تخت بغل

 ... نمياد باال سمنف

 !!!؟؟؟ كجاست یعني
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 ... پایين ها پله از ميرم و ميشم پا جام از

..  ميریزه  قلبم..    نخوردست دست غذا ..  ميكشم  سرك جا همه به

 1!  ؟؟؟ نيومده یعني

  هق هق آروم آروم  و هال وسط  مشينم ناخودآگاه..  ميگيره بغضم

 جلو خيانت تلغ... توسرم مياد خيال و فكر تا هزار...  ميكنم

  بين از چرا  نميدونم ولي هست دیگم فكرای ميره رژه چشمم

 قلبم ..  ميده قرار الشعاع تحت رو  همه و...  بارزتره این همشون

  سمت ميرم سریع... ميكنم صدا  رو اسمش  دندونام  بين از...  ميگيره

 ... ميگيرم رو  شمارش...   تلفن

 ".... ميباشد خاموش نظر مورد مشرترك دستگاه "

 .... ميز رو   ميندازم و ميكنم قطع رو گوشي

 ... لرزیدن ميكنم شروع...  كرده یخ تنم

 ... ميگيرم شمارو و ميدارم بر رو گوشي ای عصبي  حالت با دوباره

 ".............مشترك دستگاه "

 ... دوباره

 ".... دستگاه "
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 : گفتن با

  از  و یوارد به ميخوره...  ميكنم پرت رو گوشي اینبار بهت لعنت -

 ... ميپاشه هم

 اول كه خودمم غرق اونقدر  گروپ گروپ صدای  مياد صدا  باال از

 ی گوشه ميكنم كز..  ميترسم ناخودآگاه بعد ولي نميكنم توجهي

  پله روی ميفته نفر یه سایه و ميشه تر نزدیك و نزدیك صدا ...  مبل

 دندون به و لبم بزنم جيغ  اینكه ترس از  لحظه یه برای ها

  با ثانيه یه توی  و ميشه كنده جا از  داره قلبم...  ميدم فشار و رمميگي

 ... شروین دیدن

  خوشحالي از  چيه از نميدونم..  ميتركه بغضم..   ميزنم نفس نفس

 اون  یا...   خونست شروین اینكه خوشحاليه از یا  نبوده دزد اینكه

 ................ دلتنگي از تهش ته

  تو..  كنارم ميشينه و پایين مياد ها پله از بدو كه ميكنم گریه تر بلند

 سمتش  ميرم گریه با همين ی واسه چيه از ميقهمم...  شكه یه

 : ميگم بغض با... ..
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 كردم فكر..  نيستي كردم فكر...  بودی كجا...  بودی كجا لعنتي -

 ... بود خاموش  گوشيت...  رفتي

 : ميدم ادامه بریده بریده و افتم مي هق هق به

 كردم فكر اومده سرت بالیي كردم فكر...  ميكردم سكته تمداش -

 ... دیگه كس با رفتي...  

  مقاومت..   ميزنم مشتش به ميشه تر شدید گریم حرف این با

 خسته دستم تا ميزنم مشت سينش به گریه با  اونقدر..  نميكنه

 ...    اینجام من... ميكنه نگام آروم مدت این تمام و ميشه

  ذره ی ذره با رو وجودش گرميه و كردن گریه يقهدق چند از بعد...

   نگام...  ميكنم بلند سرمو كردن حس وجودم ی

 من..  ميدوني  یعني... نداشتم ميل شام...  خوابي  دیدم اومدم ده -

 !!!!ندارم دوست  ماكاروني

 هاش شونه و ميخنده ...  ميكنم نگاش  تعجب با و  ميكنم بلند سرمو

 !!!باال ميندازه رو

 ...   خندممي منم
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 سر اینكه ی واسه.  كار  اتاق توی رفتم داشتم كار كلي...  الصهخ -

 شب  نصفه نميدونستم...  بستم رو در..  نكنه  بيدارت  صدا  و

 ...ميكني اینجوری چشمات و خودت با و  ميشي نما خواب

 ...   نميدم جوابي

 نميكنم  تقال ...  باال ميبرتم

 ...   بره كه مياد... روم ميكشه رو لحافم لبخند با 

 ... ميكنه نگام

...   استرس پر یكمم... منتظره چشاش...  نميزنه حرفي...  مغرور هردو

 پس ..  ميارم كم دارم ميدونم...  مياد نظر به اینجور نميدونم

 :... ميگم تاب بي ..

 !!!بمون -

 ...  ميشه آروم  چشماش

 : ميگه آروم

 !!ميكنم كارامو ميرم بعد...  بخوابي تا ميمونم -

 .... روهم ميفته پلكام و ميشه گرم كم كم تنم ... ميزنم لبخند

 : پنج و سي فصل
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 جای به همه از اول..  ميشم  پا خواب از كه ميشه و گرگ هوا 

 !!!ميكنم  نگاه خاليه كه شروین

 ... واست كيانا بميره -

 ... بخوابه نيومده هنوز

 اتاق متس ميرم...  صبحه شش ساعت نزدیكای..  ميشم بلند جام از

 .. كارش

  چنگ رو قلبم یكي انگار رفته  خواب و روميزه كه سرش دیدن با

 و  ميدارم بر دستش زیر از رو كارش نيمه طرح  یواشي...   ميندازه

  ميكنم شروع...  چایي كردن دم از  بعد و پایين ميبرمش صدای بي

 ... كشيدن

 بر ميز رو  از رو سرم و ميدم گردنم به قوسي كشو  شده 7:1 ساعت

 كمك  رو شروین خوشحالم و شده كامل نقشه..  ميدارم

  دوتا هارو پله همين ی واسه..  بشه ممكنه دیرش ميدونم..  كردم

 سرش آروم كنارش ميذارم رو  نقشه اینكه  از بعد و باال ميرم یكي

 ... ميكنم ناز رو  گونش مهربون دستم پشت با و ميكنم نوازش رو

 .. نشه دیرت! ميشي؟؟  بلند! ؟ شروین آقا -
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 : ميكنه بلند ميز  رو  از رو سرش و ميشه هوشيار یهو

 چنده؟  ساعت -

 - ... دقيقه  بيت و 7

  ميره و ميشه بلند جاش از ميكردی بيدارم تر زود كاش گفتن با

 رو  صبحانش زودتر چه هر تا پایين ميرم منم  دستشویي سمت

 ... كنم آماده

 آب شر شر صدای با. .. كنم صداش تا باال ميرم..  ميچينم  كه رو ميز

 لباس براش خودم ی سليقه با بار اولين برای..  حمامه ميفهمم

 .. تخت  رو ميذارم

 .. مشكي ی مردونه شلوار یه با  زرشكي  ی مردونه بلوز یه

  دوست بيشتر همه از كه رو اوني ادكالنشم بين از و ميزنم لبخندی

 ... لباسا  كنار ميذارم دارم

  اولين  انگار پاهاش صدای با...   بياد تا نشستم منتظر آشپزخونه توی

 رو لبم و  ميزنه تند تند قلبم شم روبرو باهاش  ميخوام كه باره

 .. ميكنم  تر زبونم با
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 گذاشتم كه لباسایي...  ميشم محوش لحظه یه برای مياد كه موقعي

 .. ميكنه یوونم.. عطرش و..   پوشيده رو

 ... اونم...  ميخندم

 !! سالم -

  كه ميدم رو جوابش ذوق با ميكنه سالم بهم كه اتيعهدفع معدود جز

 : ميگه

 !خوابيدی؟ خوب.. دیشب ! بهتری؟ -

 !خوابيدی؟  اصال ..  چي شما!! ممنون..  عالي -

 چندان نه لبخند یه با و ميده تكون سر  و باال ميره ابروش  شما لفظ با

 ... ميشه خوردن صبحانه  مشغول محسوس

 ... نميپرسم چيزی دیگه منم

 و سمتم ميگيره  لقمه یه یهو كه ميگذره سكوت توی ای دقيقه دچن

 : ميگه

 ... سفارشيه!  بيا!! نميخوری؟؟ درست چرا  -

 رو چشمام و  ميكنم باز رو دهنم...  كرده گل شيطنتنم...  ميخندم

 ميبندم
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  ميشه داغ گونمم..  دهنم توی ميشه گذاشته كه ای لقمه با همزمان

 ... شده دار كش نفسم...  كنم باز رو چشمام نداشتم  دوست... 

 !!ميكنم باز رو  چشمم الی آروم و ميكنم جرئت باالخره... قلبم و

 !!!نيستش

 آروم ممكنه كه اونجا تا رو لقمم... شبح عين...  ميگيره خندم

..    دارم خوشحال.. كنم حس وجود ی همه با رو مزش تا ميخورم

 ميز 

 با كه سمتش ميگردم بر خوشحالي با تو مياد یهو كه ميكنم جمع رو

 بر عقب به  قدم یه ناخودآگاه نشستش خون  به چشمای دیدن

 ... ميدارم

 !!!زدی؟؟؟ دست  من ی نقشه  به چي ی واسه -

  داد قبل از تر بلند اینبار كه بزنم حرف ميام...  ميكنم نگاش گيچ

 : ميزنه

 تالفي  رو دیروز  ميخواستي!!  دروغه كارات این ی  همه ميدونستم -

 بهت ميخواستم كه باش رو خر من!؟؟؟... آررره!  ؟!؟؟كني
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  شدی آدم االغ توی كردم فكر ش با خرو  من..  بدم بيست

  خودت به.... كنار گذاشتي رو  گونت بچه و مزخرف رفتارای... 

 اومدی

  تحویلشه  موعد امروز كه لعنتي ی  نقشه اون روی دارم ماهه یك....

 !!؟؟؟ كيانا پليدی اینقدر چجوری...   تو اونوقت ميكنم كار

 !!!ميتوني؟؟؟ چطوری!! هان؟؟؟

 چي خدایا...  ميكنم حالجي رو حرفاش دارم بزور..  گرفته بغضم

 دستش  جلو ميرم دربره از كه مياد...ميفه دوزاریم كم كم...  ميگه

 : ميگم بغض با و ميگيرم رو

 ... من جان شروین بخدا  -

 !!!!شو خفه فقط....  شو خفه -

 ... كه من...  كنم  كمكش ميخواستم فقط كه من...  ميتركه بغضم

 ... ميفتم  هق هق به در خوردن بهم مهيب صدای با

 .... كمه بختي بد و خوشبختي ی فاصله چقدر

  به دارم و تشستم صندلي روی جا همون...  گذشته چقدر نميدونم

 ميشه  رد ذهنم از فكر جور یه  هزار...  ميكنم نگاه  ها نون خورده



 

966 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 قصدم كه من...  ولي ميزدم دست شاید  نقشه به نباید..  درست ...

 و ...  ميكنم پاك رو اشكام..  بيرون ميدم شدت با رو نفسم... 

 ... تلفن سمت ميرم

 .... ميگيرم رو شروین ی شماره

 ... بوق یه

 ...بوق دو

 ... ميكنه ریجكتم

 ... ميگيرم شماررو دوباره

 : ميداره بر اول بوق  بار این

 !ميخوای؟؟ چي كردی رو كارت -

 ...ميكنم سكوت

 !پس؟ ساكتي چرا  -

 ..... عصبيه صداش

 .. من  شروین -

 !!چي؟؟؟ تو -

 ... نداشتم قصدی بخدا  -
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 : ميگه  و ميزنه خند زهر

 ... كني  تالفي رو امتحان نميخواستي كه شد باورم...  آره -

 ... خدا  به شروین...  دلم...  خوابي دیدم..  كن باور -

...   افتادم كه  نوازشاش یاد ولي اومد  بدم خودم  از افتادم گریه به

 كه  هایي لحظه بود تنگ براش لحظه هر دلم كنم انكار نميتونستم

 !!! هميشه ی هميشه!!! بود هميشه اسمشون من ی واسه الاقل

  حرف ميام شب!!! ندارم آبغوره ی حوصله!! كيانا  نكن گریه -

 ... ميزنيم

 .... ميذارم  رو گوشي حرف بي گوشي و ميكنم فين  فين

....   كرده دیر بنظرم ...  شده خشك در به چشمم..  شبه نه نزدیكای

 صبر  پس و بشكنم رو غرورم نميخوام این از بيش خوب ولي

 ..... بياد تا ميكنم

  و كردم گرم سرمو  پایانيم تحویالی روی كار با مدت تمام امروز

 ی همه مثل شدم..  .  خونه كار و  غذا  كردن درست با بعدم بع عصر

 ... دیگه زنای
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..   ميگردم طلب جاه كيانای اون دنبال...  ميندازم  كاغذام به نگاهي

 باشه برجسته كشای نقشه جز زماني  یه داشت دوست كه هموني

...   داره فرق بقيه با شروین كه بود گفته كي..  ميزنم پوزخندی ...

 باشه  ونهخ توی زنش  داره دوست...  دیگه مردای عينه شروینم

  و باشه خونه توی زن مياد بدم من ميگفت كه ميفتم حرفش یاد ...

 دار  خانه همسر شدم عمال االن ولي كنه كار ميتونه مرد عين زنم

 ... آقا

  ميكنم ساعت به نگاهي...  ميگيره پيش از بيش دلم فكرا  این با

 و   ميدارم بر كنارم از رو تلفن ناخوداگاه...  شده ده  ساعت نزدیكه

 ... ميگيرم مارهش

 ... ميشه برداشته گوشي پنجم بوق

  صدا  همه این بين  از بعدش و گوشم توی ميپيچه همهمه صدای

 : ميگه كه ای زنونه ظریف صدای

 !!؟؟ بله -

  گرفته شدت قلبم ضربان حاليكه در...  گرفتم اشتباه ميكنم فكر اول

 ...ميگيرم دوباره و ميكنم قطع
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 !!؟؟ بله -

 ... زمينشه پس شادی و تند آهنگ اینبار و استصد  همون دوباره

 : ميگم نلرزه ميكنم سعي كه صدایي  با و دریا به ميزنم رو دلم

 !!؟؟؟ كنم صحبت شروین با ميتونم -

 !!؟؟ شما -

 ...همسرشم  من -

 : ميگه و ميده سر  جلفي ی قهقه

 .. بگيره تماس ميگم بعدا ...  بنده دستش شروین عزیزم -

 ... سرم تو ميپيچه اشغال  بوق صدای مبزن حرف ميام تا

  نظر به صدا...  ميدم تكون سرمو و ميكشم عميقي نفس...  شوكم

 .... بود آشنا  خيلي

  و شلوغي صدای جز و خاليه خاليه  انگار ولي ميارم قشار مغزم به

 ... نميكنه پردازش رو هيچي زن ی خنده صدای

 از هميشه هرچند...   باشم منتظر باید...  ميدم تكيه مبل پشتي به منگ

 !!!!!!بودم متنفر انتظار



 

970 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 به شدن خيره زور از چشمام ميدونم فقط...  گذشته چقدر نميدونم

 شایدم ...   ميسوزن و شدن نمناك تلویزیون سياه ی صفحه

  در قفل تو كليد  چرخيدن صدای با...  نميدونم...  دلمه سوزش

 نگاه  ساعت  به و ميدارم بر تلویزیون سياهي از  چشم ناخودآگاه

 ... ميكنم 

 !!!شب نصف 1

 .... هال تو مياد شروین

 ... ميزنم  خندی  پوز...  ميده گند بو كيلومتری دو  از...  مينم نگاش

 : ميگه  جالبي  چندان نه لحن با

 !!ندیدی؟؟ آدم چيه -

 !!آدم؟؟؟ -

 .. ميكنن نگام ترسناك چشماش

 از ميشم نپشيمو همين ی واسه..  ميفتم قبلم ی دفعه ی تجربه یاد

 ... ميشم بلند  جام از و اضافه حرف زدن

  ميشه تند سرعتم ناخودآگاه ها  پله سمت ميره من با همزمان اونم

 .. ميكنه صد رو راهم  بزرگ قدم تا  دو با اون ولي
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 !!كجا؟؟؟ -

 : ميگم و ميكنم تر و لبم...  ميترشم ازش

 - ... بخوابم برم ميخوام شده 1

 : چشمام تو نهميز زل و ميكنه خم رو سرش

 !!!بگم من كه ميری موقعي -

  برم كه... بشينم برم تا ميكنم گرد عقب پس...  كنم بحث نميخوام

 : ميگه و ميشه خيره چشمام توی ... ميگردونه

 !كجا؟؟؟ -

 روبروی ميگيره چشمامو  كه نبينمش تا پایين ميندازم سرمو

 ... چشماش 

 ... خير  سبب شبب عدو ميگن -

 : ميگه و ميكنه آرومي ای خنده تك كه... فشمحر  ی  بقيه منتظر

 ... كوچولو  مهندس شد قبول نقشت -

 ... شروین  كن ولم -

 .. ميكنه ولم یهو كه ميبينه چي نگام توی نميدونم

 ... ميگم و عقب ميرم قدم چند..  عصبيم چمه نميدونم
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..   شده پذیرفته كردی كارارو اون خاطرش به صبح كه ای نقشه -

 چه  به!! كار؟؟؟ چي ميخوامش!! هان؟؟؟! كار؟؟ چي ميخوام

 زنگ كه!!!! ؟؟؟ خونه بيای اینطوری  شب اینكه قيمت به...  قيمتي

 دستش   شروین بگه و برداره رو گوشيت زن یه...  بهت بزنم

  وقته خيلي تو 1! ؟؟؟ آره!!!  ؟؟؟  بدم آزار تورو ميخوام من...  بنده

 كه تو خطي هفت توكه .. ..  شدم زنت وقتي از...  ميدی آزارم داری

  هركاری..  نميفهمي...  ميفروشي قتاری  جای ميكني رنگ و كالغ

 .... !!!نفهميدی؟؟؟!! ؟؟؟ بيارم دست به رو دلت ميكنم

  نگام داره خاصي آرامش یه با و نشسته پله رو  صدا  بي...  ميلرزه تنم

 ... ميخواد  دلم...  ميگيره لجم...  ميكنه

 !!؟؟بكني كلمو ميخواد دلت -

 ... ميخنده.. ميكنم نگاش تعجب   با لحظه یه

 : ميگه كه ميگردونم بر  رومو عصبانيت با

  دعوت حسام و من از بجاش...  نيومدن اونا نقشه تحویل برای -

 مارو  و داده مهموني حسابمون  طرف نميدونستيم مام بریم كردن

 ... بود ه نزد حرفي یعني كرده دعوت
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 ... ميزنم  پوزخندی

  جواب تو به  و برداشته رو من گوشي  كي نميدونم من راستش -

 .... داده

 ... ميگيره   دلم بيشتر

....   نكرده كاری ميدونم دلم ته...   سنگم تيكه یه عين...  شدم سرد

 ... ميده رو كوچيك شيطنت   یه اخطار بهم  حسي یه ولي

  و بيدارم جام توی هاست ساعت ميدونم ولي چنده ساعت نميدونم

 كنارم  شروین...  آویزونه سنگين ی وزنه یه مقلب به  انگار

 ... ميكشه خرناس داره و شده بيهوش

  خورد این از بيش...  وگرنه ...  نزد دست بهم كه خوشحالم وسط این

 ... ميشدم

 شروین و ميشد متوقف   هميشه برای دیشب كاش ميگم  خودم پيش

 ... ميكرد نوازشم اونجوری ابد تا

  از  بعد...  دستشویي سمت ميرم و پاميشم جام از خواب خيال بي

 رو  در و مهمان اتاق توی ميرم و  بيرون ميخزم اتاق  از  آروم وضو
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  شب نماز ندارم یاد ميخونم نماز كه سالي چند این توی...   ميبندم

 .. باشم خونده

 با...  ميتركه بغضم ميگم... ا  بسم اینكه محض به ولي چرا  نميدونم

 رو  نمازم بره بيرون صداش منميخوا  كه ای فروخورده هقای هق

  دیگه كه ميكنم گریه اونقدر شكرم ی سجده توی بعدش و ميخونم

 دراز  سجادم رو جا همون نماز  از بعد و ...  نميمونه واسم نایي

 چقدر نميدونم...  ميكنم جمع  شكمم توی پاهامو آروم  و ميكشم

 گریه  زور از كه چشمام...  مياد پيشم كه گذشته

  شروین خيس چشمای دیدن با كه ميكنم باز يسخت به  كردرو ورم

 ... ميلرزه هاش  شونه اونم...   ميتركه بغضم دوباره

 ... نميزنيم   حرفي هيچكدوم

 آرومم دیگه االن...   ميدونم فقط...  چمه نميدونم....   چشه نميدونم

... 

 ... آروم  خيلي

 ... رویاست شاید...  خوابه شاید

 ... شيرینه  خيلي ولي
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...   ميكنم باز چشمامو الی آروم...  صورتم روی افتاده خورشيد نور

 رو  اومدم كي رفتم خواب  كي دیشب نمياد یادم...  تختم رو

  عميقي نفس...  ميشه تند قلبم ضربان.. شروین پيشمه...  تخت

 : مياد  دورگش صدای... ميزنم محوی لبخند و...  ميكشم

 !!پاشدی؟؟؟ جوجو -

 !!!ميخندم

 ... شيطون جوجوی -

 ... ميخندم ازمب

 : ميگه ميكنه نگام و ميكنه بلند رو سرشو اینكه با همزمان

 !!! من  جوجوی -

 !!كارت؟؟؟ سر ميگردی بر امروز -

 : ميگه  كه ميكنم نگاش

  كنم ول خودمرو  مال كه استعدادی با مهندس یه بياد دلم چجوری -

 !!بيارم؟؟ غریبه مهندس برم... 

 !!واكتم؟؟مس مگه! ؟؟؟ توام مال من  یعني -
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  بازم...وروجكمي..خانوممي..!!! عمرمي!!!! جونمي...  نخير -

 !!بگم؟؟

 : ميگم  ناخودآگاه

 !!بود؟؟ كي زنه اون -

 ... ميره  ضعف دلم كه ها مردونه خنده  ازون...  ميخنده

 !!نشناختي؟؟ صداشو  واقعا!!!! حميرا  -

 ... بود خودش صدای ميگه راست..  ميكنم اخم

 ... اونقدر ميداشت بر مامانمم اونموقع!!!  نه -

 !!چي؟؟ اونقدر -

 !!!!هيچي  -

 !!!شيطوووون -

 !!ميكرد؟؟ كار چي اونجا حميرا ..  لحظه یه نكن -

..  نبریمش نشدیم حریفش...   شركت حسام پيش بود اومده -

 !!بپرسي؟؟؟ االن بزني زنگ بهش ميخوای!!  كه  ميشتاسيش!!اومد

 حس اون  هنوز ولي...  شحالمخو دلم ته...   اونور  ميكنم رومو

 .. شروین كردن شيطنت
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 ... كردی  دیشب كاری یه تو ولي -

 ... ميكشه موهاش تو دستي كالفه و باال ميده ابروشو 

 !!!آره -

 .... ميریزه   قلبم

 : ميگه و ميفهمه

 ... بپره گونت از رنگ نبينم -

 : ميده ادامه و ميكنه تر و لبش بعدم

 ... رقصيدم دربایستي رو ویت  قرارداد طرف ی نوه با -

 ... چشماش ولي...  شدم ناراحت..  بگم چيزی نمياد دلم

 : شش و سي فصل

 ی همه با باالخره كه شبي ازون ماهي یك و بود تابستون  اواسط

 دوروز  تقریبا... ميگذشت شدم كشيده شروین سمت به وجودم

  شد  باعث این شدم كار به مشغول مجدد شركت توی  اونشب  از بعد

 بره  بين رواز داشتم قبلش كه ای كسي بي و تنهایي حس اون

  از  بدور دیگه  جوون های زوج از خيلي مثل ماهم زندگي اینكه با

 و داشتم دوست رو ثبات و رامش آ این من ولي نبود روزمرگي
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  و زندگي این ی آینده برای ميدیدم باردار زن یه  كه گاهي حتي

 از  هرچند....  ميرسيد ذهنم به جالبي های ایده... سكون ازین نجات

 و ميكشيدم خجالت هنوز شروین  جلوی ها ایده این  آوردن زبون به

 .. ميدادم ترجيح  رو سكوت

  نظر به اینكه اونم بود مشكلي یه نظرم به فقط وقت چند اون توی

 تو  كه یكنواختي این  از من ی اندازه به شروین نميرسيد

 خيلي  مثل درست...  اشهب راضي خيلي بود آمده وجود به زندگيمون

 دوران  حسرت وقت چند از  بعد كه دامادایي  و  عروس تازه از

  ای دیگه چيزه  دوران اون ميگن همه به و ميخورن رو مجردیشون

 باشه نشيبایي و فراز خاطر به صرفا دیدگاهشون این  شاید  و..... 

 عشق ی تجربه شروع و جوون یه ازدواج  از قبل بخصوص كه

 این   و... ميشه آروم چي همه یهو  ازدواج  از بعد  و...  مياد بوجود

 !!!خال حس یه آمدن وجود به سبب آرامش

  تولد  بعدش روز سه حدود  و بود مرداد  یادمه درست بگذریم

 تول بفهمه خودش اینكه بدون براش بود این قصدم و شروین
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  حسامم با و  بودم كرده دعوت رو همه قبلم روز سه از..  بگيرم

 به و كنه گرم جا  یه و شروین سر مهمني روز كه دبو  شده هماهنگ

 ذره یه ميتونم  تول  این با ميكردم احساس....  خونه یارتش وقتش

 البته  و كنم  جبان رو زندگيمون ی هرروزه تكرار این  از الاقل

  زیر رو زندگي تمام قبل هفته یك از تقریبا طرفيم  از..   بودم اميدوار

 به براش   كه نداره چي شروین ببينم تا بودم كرده رو و

  از كنه خوشحالش طرف یك از كه بخرم تولد ی هدیه عنوان

 ... باشه آبرومند همسرش كادوی اولين عنوان به دیگه طرف

  و كفش و لباس انواع منبع شروین من بده شانس از بود این جالبيش

 ارادت  تكنولوژی  به كال  كه اونجا از و بود كراوات و كيف

  مخلص و غني موبایلم گوشي و  تبلت و تاپ لپ از داشت خاصي

 الاقل  ای دیگه چيز  اینا جز منم!! ... بود آپدیت آپدیت اینكه كالم

  روزم سه وقت به  توجه با خوب ولي..  نميرسيد ذهنم به مرد یه برای

 چيزی  یه  فردا  پس یا فردا  تا  حداقل باید...   مهموني كارای و

..  الحمدا  بودو اومده مهموني برای كتي كه هرچند...  ميخریدم براش

 ... نبودم تنها
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  روش كه پالني روی  از رو سرش فاطمه كه بودم فكرا  همين توی

 : گفت من به رو باال و آورد ميكرد كار

 !!كادویي؟؟؟ فكر  تو هنوز!!! منو كشتي كيانا وای -

 : داد ادامه مثبت ی نشانه به سرم دادن تكون با -

  روز كه زنایيم ما ..   نداره مفهومي مردا  بای تولد بابا..  دیگه خری -

 برليانه تك اون ببينيم مردست دست به چشممون تولدمون

 نگاهمون برق با  و شدیم رد مغازش جلوی از پيش ماه شش كه

 و خندید خودش بعدم.. نه یا خریده رو اومده  خوشمون ازش

 :گفت

  جاش و باشه ندیده شدرو متصاعد برق اون كافيه خدا  بنده حاال - -

 كه ميشه پا به قشقرقي...   باشه خریده طال ظریف دستبند یه

 .نگووو

 : گفتم و خندیدم  فاطمه حرفای با

  خزعبل همه این داری...  نيستي تيپي این خودت خوبه  حاال -

 ..ميبافي
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 خنده با و بيچارست دستم از  شوهرم اتفاقا...   ميدوني كجا از -

 ... پالن تو كرد رو سرش دوباره و  زد بهم چشمكي

  در صداش بار این كه فكر تو رفتم دوباره و كشيدم عميقي نفس

 : ميگفت كه اومد ميداد انجام كارشم داشت حاليكه

  یه شاید ببين رو  پاساژ چهارتا برو كن فكر هي اینجا نشين...  ببين -

 ... اومد خوشت  چيزی

  چند از بعد و فكر تو رفتم و كردم ریز چشمامو یكم حرفش این با

 ... برداشتم رو  كيفم و پاشدم  جام از ویه دقيقه

 : گفت و بهم كرد رو خنده با فاطمه

 !!شدی؟؟؟  جني -

 ... دیگه پاساژ ميرم دارم -

 : گفت  و خندید ریز ریز

 ... ميریم  باهم اداری  وقت از بعد بمون... كه الساعه نگفتم حاال -

 !!! باشي تو ميره تمركزم!!  نه -

 ... درك به  اصال برو!! ایيش!! ميره تمركزت و كوفت -
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  گرفتن ی واسه شروین اتاق سمت رفتم و گرفت خندم لحنش از

 بود فرماليته هرچند..  مرخصي

 ... بيرون ميرم دارم بدونه همم ببينمش هم داشتم دوست ولي

 الی از كردم سرمو جدیش و بلند ی بله شنيدن با  زدم  در به ای تقه

 : گفتم خنده با  تو در

 !!ميفرمایيد؟؟؟   شرفيابي اجازه -

 : گفت و زد لبخندی

 ... شيطون تو بيا -

 !!!؟؟؟ مجد مهندس شما احواالت -

 ... مجد مهندس بذارن حاليم ما ی واسه زنا این اگه -

 : گفتم  و زدم مشتي بازوش به آروم

 !!ميكنم؟؟ چيكارت مگه  بخواد دلتم -

 : گفت  و باال داد ابروشو 

  یادت!!!  دكترم من...  مهندسي و ت  بعدم...  ميزني كتكم ...  هيچي -

 !!!!مهمن خيلي تيترها این..  نره

 ..   لحنش از بود گرفته خندم
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  برم ميخوام!؟؟؟ بيرون برم ميذاری شرویني؟؟؟...   بگذریم -

 ...خرید

 : گفت و زد لبخندی

 ميدونم كه  من بعدم.. كوچولو شماست دست منم ی اجازه -

 اجازه  این با ببری رو من دل اینجا اومدی و ميری  بری بخوای

 ... شب بيا زود فقط!!! برو عروسك آره...  گرفتنت

 : گفتم و كوبيدم بهم دستامو ذوق با

 !!!خوشتيپ مرسي -

  كه  انگار یهو كه بيرون ميرفتم در از داشتم...  زد محوی لبخند

 : گفت و  اومدسمتم باشه رفته  یادش چيزی

  و ماشين سوئيچ اول و جيبش تو  كرد دست بعدم...  كيانا وایسا -

 : گفت و سمتم گرفت رو بانكش  كارت بعدم

 ... ميشه الزمت خانوم بيا -

 ... دارم  پول بابا نه -

 !!!! بگير  -

 .... بيرون  اومدم در از و زدم لبخندیو    كردم تشكری -
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  تنهاست خونه كه افتادم كتي یاد شدم ماشين سوار اینكه محض به

 تماس باهاش و نيومد دلم ليو برم خودم ميخواست دلم هرچند

  و دنبالش برم تا  باشه حاضر دیگه ساعته نيم شد این بر فرار..  گرفتم

 ...بزنيم  سری معروف پاساژهای از  تا چند به هم با

 شادی صدای با  شدن سالم با و بيرون پرید خونه از كتي دوم بوق با

 : گفت

  بودم استهخو دیگه چيز یه خدا  از كاش كيانا وای خانوم آبجي به -

 ... خونه توی ميزدم كپك داشتم... 

 های پاساژ از  یكي سمت رفتم و  دادم گاز بالفاصله و زدم لبخندی

 ... بود كرده معرفي بهم فاطمه كه خوبي

  اون به مغازه این  از  بس از ميدونم ولي بود گذشته چقدر نميدونم

 كتي  من خالف بر..   بود  نمونده واسم نایي بودیم رفته مغازه

 نا البته ميكشيد خودش دنبال رو من تر تمام چه هر انرژی  با نوزمه

 رو   تا زیر خودش ی واسه  دار و گير این توی كه نماند گفته

  داده خجالت رو خودش حسابي  خالصه و بود كرده تابستانه خرید

 ... بود
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  روی گرفته خلق  با بود نگرفته رو  چشمم هيچي لحظه اون تا كه من

 به  كردم رو ميماليدم رو  زانوم كه حالي رد و  نشستم صندلي یه

 : گفتم  و كتي

 ... نميكشم دیگه من ببين كفشارو برو خودت -

 ... بيا دیگه  نشو لوس -

 ... بردی اونور اینور و من بس از  زد تاول پام...  ميزنماتا  كتي -

 ... اینجایيما  تو  شوهر بخاطر خوبه! وا؟؟؟ -

 : گفتم و كردم ها كيسه به ای  اشاره

 ... مشخصه كامال -

 : گفت خنده با و داد گردنش به قری

 بدون كشيد طول اگه ببينم كفشارم من اینجا بشين تو  پس بابا باشه -

 ... یكيشو ميخرم دارم

...   صندلي پشتيه به دادم لم و  دادم تكون مثبت ی نشانه به سری

 ی واسه چي  آخر كه ميكردم فكر خودم با داشتم كه جور همين

 كه افتاد فروشي كامپویتر لوازم ی مغازه یه به چشمم يرمبگ شروین

 باكس ایكس  بود چسبونده كاغذ یه مغازش ی شيشه پشت
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 .... است موجود 2

  این كردم احساس و مغازه سمت  رفتم  ذوق با یهو ولي چرا  نميدونم

 باشه چي هر كنه خوشحال  رو شروین ميتونه كه چيزیه همون

 خوششون استيشن پلي و كامپوتری یبازیا از مردا  اقلب و بود مرد

 ... ميومد

  اومدم  مغازه از خوشحالي با و نكشيد طول دقيقه 4 از بيشتر خریدم

 ميدونستم  كه اونجایي از  و بود شده راحت خيالم.... بيرون

  كادوهای كاغذ كه  رفتم قسمت یه سمت به نمياد ها حاال حاال  كتيم

 .. يپيچيدم رو ها كادو  سليقه با خيلي و  داشت خوشگلي

 شده پيچ كادو باكس ایكس  و خاطر فراغ با...   بعد ربع یه تقریبا

 .... شدم كتي منتظر و نيمكت ی رو  دادم لم و جام سر برگشتم

  بين رو كادوم یواشكي...  خونه رسيدیم كه بود گذشته نه  از ساعت

 قایم وسط این خورد درد یه به الاقل كه كتي  خرید های كيسه

  با و بود نشسته تلویزیون جلوی شروین... یمشد   ارد و و كردم

 : گفت و بهمون كرد رو ما ورود و  در صدای شنيدن
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 برید چيدست شام ميز..  ميشدم نگران داشتم دیگه! ؟؟ بودین كجا -

 .... بخورید

 : گفتن با و كرد ای خنده كتي

   منم و باال رفت  ها پله از خونه  مرد ميگن این به  شانس بده خدا  -

 .... كتي بالدن رفتم

  برای پگاه و فاطمه صبح از یادمه اونروز...  رسيد  تولد روز باالخره

 توی  ها مدت از  بعد اینكه  از خوشحال من و بودن اومده كمك

 كلي هم و ميرسيدم كارها به هم ذوق با ام  زنونه ی  دوستانه جمع یه

 ... ميخندیدیم و ميزدم حرف ها بچه با

 و مجردیمه دوران هنوز ميكردم ساحسا ها مدت ار  بعد جورایي یه

 بود  شده برگزار شروین ی خونه كه ای مهموني اولين یاد

  زنده  وجودم تو  رو شيریني حس یه خاطره تجدید این و.... افتادم

 .. بود كرده

  چرته یه از بعد و  شد تموم كارها ی همه كه بود دو ساعت طرفای

 و  شدن حاضر به كردیم شروع و رفتيم حموم نوبتي ساعته یه
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 و ميداد نظری یكي اون لباس و آرایش مدل به راجع كي هر

 ... بود شده بساطي خالصه

  آورده سوغات برام فرخي خانوم كه لباسایي از یكي  اونشب برای

   رنگ  زرشكي حریر پيرهن یه كردم انتخاب  رو بود

  یه و چشم خط  و ریمل یكم  با و كشيدم سشوار ساده موهامم.. 

 ماتيك 

 نفری اولين ها بچه بين تقریبا و كردم تكميل رو تيپم لباسم همرنگ

 ...شد حاضر كه بودم

  جمعم مجردای  كه اونجایي  از و شدن حاضر كتي  و پگاه من از بعد

 از  یكي دل  نوعي به ميخواستن كردومم هر و  ميشدن محسوب

 به خاصي وسواس با ببرن رو  بهروز و بهزاد یعني مجرد آقایون

 مشكي  زانوی سر تا تنگ دامن یه پگاه..  بودن رسيده خودشون

  ی دخترونه پيرهن یه كتيم و بود كرده تنش سفيد ساتن بلوز یه با

 الحقم  و...   بنفش ریز گلهای  و سفيد ی زمينه با تابستوني

 تنش  ماكسي مشكي  پيرهن یه فاطمم..  بودن شده ناز خيلي جفتشون

 ... ميومد چشم به شيك و ساده هميشه مثل و بود كرده
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  و رسيدن  راه از مهمونا گروه اولين كه بود هفت نزدیكای اعتس

 ميومد حسام همراه شروین  كه 8 ساعت تا باید همه برنامه طبق

  نسترن حميدو اومدن كه نفراتي اولين... ميرسوندن رو خودشون

 و  روبوسي نسترن با...  دیدنشون دوباره از خوشحال من و بودن

..   كردیم پذیرایي به شروع فاطمه كمك به و دادم دست حميد با

 ی فاصله وبه  پژمان و بهروز و بهزاد و فاطمه شوهر   اونها  از بعد

  از  بعد و رسيدن راه از آتوسا شوهر و سحر و آتوسا دقيقه پنج

 تقریبا..   شدن  صحبت مشغول همه  حسابي هم به گروه دو معرفيه

 برای كه سروش همراه به ماهرخ و  رضا كه بود هشت نزدیكای

 راه  از  ایران بود برگشته هفته دو مدت به تابستون  التتعطي

  دیدم رو سروش  كه اولي ی لحظه توی انتظارم خالف بر و رسيدن

 بهم و كرد احوالپرسي باهام متين و موقر  خيلي سروش, 

..   داد بهم عروسي كادوی عنوان به كادویيم ی بسته یه گفته تبریك

 .... بشم شرمنده كلي شد باعث كه

  خيلي نبودشم و  بود البته و بود نيومده حميرا  فقط جمع این توی

 مهمونا  تمام اومدن   با بگذریم...  نميكرد فرق یكي من برای القل
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 به هركي و شروین رسيدن برای ميكردن شماری  لحظه تقریبا همه

 ورود   اول ی لحظه در رو شروین ی قيافه شوخي با نوعي

  بود قرار قبل از  كه حسام كه بود 8:1 نزدیكای...  ميكرد توصيف

 ... زد زنگ...   كنه اعالم خونه به زنگ تك یه  با رو  ورودشون

  مسئول كتي و كردیم  خاموش چراغارو و شدن جمع هال توی همه

 براش  خالصه و كنه روشن رو ها چراغ شروین  ورود با  شد این

 .. بخونيم مبارك تولد

 و نميشناختم اونقدر  رو شروین ها زمينه این توی بودم گرفته استرس

 پایان به انتظار باالخره... بشه ناراحت كارم  از ميترسيدم

 حبس  سينم تو لحظه یه برای نفسم  در توی كليد چرخش با و رسيد

 ... بستم رو چشمام  ناخودآگاه و شد

  باز رو چشمام.. ا  بسم  با و اومدم  خودم به سوت دست صدای با

 و  بود معلوم شروین چشمای تو شادی برق فاصلم همون از كردم

 .... خوشحال نهایت بي خوشحالي ازین من

 امد كرد بش و خوش و احوالپرسي همه با شروین اینكه  از بعد

 همينطور  ميرفت ضعف براش دلم كه ازونا لبخند یه با و من سمت
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 ميارم  در رو تالفيش شيطون خانومه خوشگل -

 ... كيانا مرسي -

 شروین اینكه از ایترض احساس و بود شده رد خنكي نسيم دلم ته

 وجودم سلول سلول تو رو شيریني حس یه كردم خوشحال رو

  لبم رو از خنده  لحظه یه بود شده  باعث كه جوری بود كرده جاری

 .... كه  بيفته اتفاقي قراره اونشب نميدونستم اما..  نشه پاك

 : هفت و سي فصل

  من به تعجب با كتي در زنگ صدای با كه بود 9 ساعت نزدیكای

 : گفت  آروم و كرد گاهن

 ؟؟؟ مونده كي دیگه -

 به و حميراست  ميكنم فكر گفت  و بقيه به كرد رو حسام  موقع همون

 : گفت جمع به رو كرد باز  رو در و رفت آیفون سمت

 : گفت خنده  با بعدم...   دیره مدله كال!! نگفتم  -

 ... داره كالس آخه -

 خوششون ا حمير از نوعي به انگار كه شروین  دوستای ی همه

 ... خندیدن بود دلشونم حرف  گویا كه حسام حرفه این با نميومد
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  خودم ناچارا  و نكرد حركتي اصال كه شروین حميرا  از استقبال برای

 از  ای لحظه حميرا  و حسام پچ پچ صدای با كه در سمت رفتم

 .. وایسادم حركت

 !آوردی؟؟؟ برداشتي چرا  اینو حميرا  -

 ...بيای  نميشه بگم كه نميتونستم بود خونمون كنم كارش چي -

 ... شروین اگه ميدوني بهت لعنت -

  تمام نا ای  زنونه و  ظریف سالم صدای با رو آخرش  ی جمله حسام

 بودم  نياورده  در سر چيزی حرفاشون از تقریبا كه منم و گذاشت

 حميرا  دیدن با  و پيچيدم راهرو  پيچ از و انداختم  ال با  رو هام شونه

 سمت به كردم رو بعد كردم رو احوالپرسي از بعد زدم لبخندی

 دختر یه شدم محوش لحظه یه  برای و بود همراهش كه كسي

 و  درشت چشمای و متوسط تقریبا قد با ساله 26 یا 2 حدودا 

 قلوه لبای و بود گرفته جا صورتش سفيد قاب توی كه آبي مغروره

 نه  تصور خالف بر كه غليظ العاده فوق آرایش و برجسته ای

 بي كردن آرایش توی مهارت خاطر به بلكه بود نكرده زشتش نهات

 ... ميومد  نظر به  زیبا نهایت
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 كه كردم مي سال و زدم لبخندی و اومدم خودم به دختر سالم با

 : گفت و جلو و آورد رو دستش

  زن باشيد كيانا باید شما....  حميرا  ی عمه دختر هستم پرناز -

 ... شروین

  گفتم ميدادم نشون رو مسير دستم با كه حالي در  كردم تایيد سر با

 : گفتن با و زد لبخندی پرناز..  بفرمایيد

 و حميرا  اون  از  بعد و افتاد راه  بقيه از جلوتر بلدم رو راه مرسي -

 پرناز ی جمله این  با لحظه یه  برای چرا  نميدونم..   حسام بعدم

 : مگفت خودم با و بست یخ انگشتام نوك  و شدم ميخكوب جام سر

 !؟؟؟ اومده اینجا تاحاال یعني!!!! ؟؟؟ بلده چي  یعني -

  وارد...  شدم حبس نفس دادن بيرون با و كشيدم  صورتم به دستي

 تعجب سالن بر حاكم سكوت از لحظه یه برای....  شدم سالن

 با همراه تعجب با كه شروین سمت رفت چشمام ناخودآگاه كردم

 حاضر افراد دونه نهدو  با داشت حاال كه  پرناز به عصبانيت

 دلم ولي چرا   نميدونم...  ميكرد نگاه ميكرد احوالپرسي درجمع

 سرد  خيلي كه شروین دوستای اكيپ جز به ...  ميزد شور بدجور
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  یه و كردن برخورد عادی خيلي  الباقي كردن عليك سالم باهاش

 خوب رو دختر این شروین دوستای شدم مطمئن جورایي

 بيشتر رو شكم...  من به ماهرخ نگران هنگا حين همين توی ميشناسن

 ....كرد  و تبدیل یقين به

  حبس سينم توی نفسم لحظه یه برای.. شروین سمت به پرناز رفتن با

 ولي سرد  ظاهر به خيلي شروین..  چشم وجودم ی همه و شد

  كه دختر دست به ثانيه چند برای و كرد سالمي عصبي نگاه با

 با  پرناز...  داد دست  بهش وتاهك  خيلي و شد خيره  بود دراز جلوش

 : گفت شروین به  رو من به  اشاره

 ... كردی انتخاب رو نمكي با ی  سبزه دختره...  ميگم تبریك -

 نوع یه بانمك ی سبزه لغت كردم احساس ولي چرا   نميدونم -

 جمع  باالخره دقيقه چند از بعد خالصه تعریف تا بيشتر بود تحقير

 یكي با صحبت سرگرم هركسي و برگشت اولش هوای و حال به

 توی  رفتم جدید های مهمون از پذیرایي برای منم و شد

  گرم سرشون بهروز و بهزاد دیدن  با پگاه و كتي متاسفانه.. آشپزخونه

 فاطمم  آشپزخونه توی نيومدن كمك برای دیگه و  بود شده
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 كه همينطوری...   بود كشيده زحمت كافي ی اندازه  به صبح از كه

 ای  زنونه عطر بوی حس  با..   ليوانا تو ميریختم شربت داشتم

 : خوردم جا  آشپزخونه توی  پرناز دیدن با كه  عقب به برگشتم

 !!نياوردین؟؟؟ ای جهيزیه شما یعني...  نكرده تغييری هيچ اینجا -

  دندان جواب مسلما نبود مهمونمون اگه....  كردم تعجب حرفش از

 بزنم  لبخندی رامشآ كمال در كردم سعي ولي..  ميدادم شكني

 : بگم

  برای جهيزیه پول با جاش به و بود مهيا اینجا چي همه راستش نه -

 ... كردیم باز مشترك حساب یه شروین و خودم

 : گفت و كرد ای خنده

 اعتماد سایشم به اون!! ؟؟؟ مشترك حساب و شروین! ؟؟؟ وا  -

 .... نداره

 : گفتم و زدم لبخندی

 .... داره فرق همسر بحث خوب -

 : گفت زد پوزخندی

 !!ای؟ راضي زندگيت از راستي...  آهان -



 

996 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 : گفتم و خندیدم محو

 ... معلومه..  آره -

 : گفت و زد لبخندی اونم

 ... عاليه شروین -

 : گفت چشمك با بعدم

 !!!!!چي همه تو -

  با  و شد ظاهر در چهارچوب توی شروینم آخرش  حمله با همزمان

 : گفت من به رو بعد و كرد نگاهي پرناز به اخم

 !!؟؟؟ مهمونا پيش كيانا نميای -

  ميكردم مرور ذهنم توی  رو پرناز آخر  جمله داشتم هنوز كه من -

 ثانيه چند از بعد و كردم نگاه  شروین به مات لحظه یه برای

  در از من از  جلوتر پرناز...  برداشتم رو سيني و  دادم تكون سری

 زد  تنه شروین  به عمدا   یا سهوا  نميدونم خروج  موقع بيرون رفت

  كه شروین كنار  از...  رفت و گفت ببخشيد ریزی ی خنده با بعد و

 : گفت و گرفت  رو  بازوم مالیم شروین..    شدم رد

 !!!؟؟؟؟  ميگفت  چي دختره این...  كيانا -
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 ... چي  همه تو خوبي ميگفت ميكرد تعریف تو از هيچي -

 : گفتم  همين ی واسه كثافت گفت لب زیر كردم احساس نميدونم

 !!؟؟  گفتي چي -

 ... مهمونا پيش برو...  هيچي -

 احساس ولي بودن صحبت مشغول همه اینكه با پذیرایي به ورود با

 شربت كردن تعارف  از بعد..  سنگينه یكم جو هنوز ميكردم

 : گفت  و  شد بلند بهروز

 و ضبط سمت  رفت بالفاصله و برقصه نميخواد كسي امشب ببينم -

 .... كرد بلند همرو دونه دونه شاد آهنگ یه نگذاشت با

  و  بود پرناز رقص برای پاشد دعوت بي كه كسي  تنها..  وسط اون

 دلم لحظه یه ولي چرا  نميدونم ميرقصيد ناز با  و قشنگ الحقم

 رومو همين برای نه یا ميبينه رو رقصيدنش شروین ببينم خواست

 .... سمتش  چرخوندم

  داشت و دیوار به بود داده تكيه خميا  یه با شروین..   ریخت دلم

 دستي و برداشت ازش چشم  لحظه یه توی ميكرد نگاه رو پرناز

 ... هال سمت رفت و كشيد موهاش توی
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  آهنگ شروع با داشتم انتظار شاید گرفت دلم ولي چرا  نميدونم

 انگار  حطر های  زنگ...  من سمت بياد یا شه خيره من به شروین

  نا فكرای...  زنانم  حس و ميومد در صدا  به گوشم تو یكي یكي

 .... ميكرد القا بهم رو خوشایندی

 برسه چه بود سخت برام برداشتنم قدم و  بود شده  سنگين تنم تمام

 پرناز  به شروین نگاه ميكردم احساس چرا  نميدونم... پذیرایي

  متفاوته..  یكم  ميكرد سابقش دخترای دوست سایر به كه نگاهي با

 بردم پناه نبره پي درونياتم به كسي ظاهرم  از  اینكه برای.... 

  ليوان یه نداشت رو قلبم  سنگين وزن تحمل سينم...  آشپزخونه توی

 صندلي روی لحظه چند برای و خوردم نفس یه و ریختم آب

 ... نشستم 

 مال االن شروین....   بوده هركيم زن  این....  بيا خودت  به...   كيانا

 .. من  ی شناسنامه توی كه اسمش ییادآور و فكر این  با...  توئه

...   آرایشم تجدید و باال رفتن از بعد و گرفتم انرژی...   بود من فقط

 آخرین  دم درست...  پایين برگشتم شدن تر جذاب  احساس با

 : گفت و زد موقری  لبخند..  شدم روبرو سروش با پله
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...  ميشيد ترم  زیبا دادن لعاب و رنگ كم یه با و زیبایيد شما -

 ... بذاره چشمش رو شمارو مثل همسری باید شروین

  به و نميومد بدم سروش از من بقيه و شروین خالف بر چرا  نميدونم

 :گفتم و دادم رو لبخندش جواب...  بود ای دیده دنيا آدم نظرم

 ... شماست محبت -

 : گفت و انداخت سالن به بعد و من به نگاهي

 .. هستيد یيتوانا آدم شما..  واقعيت نيست محبت -

  بجا برای بعدم  و كردم ریز رو چشمام..  چيه منظورش نفهميدم

 .. پذیرایي سمت رفتم و  دادم تكون سری ادب آوردن

 سمت رفت  نگام ناخودآگاه گذاشتم پله اولين روی  كه رو پام

 با  پرناز و ميكرد پر رو پرناز  ليوان داشت نميشد باورم...  شروین

 : ميگفت  خنده

 ....نميشه  طوریم نترس..  سيسخ  بریز بيشتر -

  های قدم با و زدم لبخندی ولي نبود خوشایندی حالت چند هر

 : گفتم و شروین سمت رفتم  استوار
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  ام آشپزخونه توی من! ؟؟؟ نيست كسر و كم چيزی جان شروین -

 ... نباشه حواسم ممكنه هستم

 ... ميگم بهت بود اگه....  خوشگلم نه -

 بعدم و من حرص با داشت كه  پرناز هب نگاهي نيم و زدم لبخندی

 ... انداختم ميكرد نگاه رو شروین

 : گفتم و كنار زدم  رو  موهام بعدم

 : گفتم و پرناز به كردم رو ساختگي محبت با و..  ميشم ممنونت -

 ... كنيد پذیرایي خودتون از جون پرناز -

 : گفت و زد عصبي لبخند

 .. ندارم تعرف شروین با من -

  ميومد بنظر عصبي یكم حاال كه شروین  به كردم رو بشجوا  در منم

 : گفتم

 ... باش داشته مهمونمونرو هوای جون شروین پس -

 : گفت پوزخندی با شروین

  خورد موهاش توی كردن دست با رو حرفش باقيه..  ایشون نترش -

 دیگه  لبخند منم...  اونور رفت  و  رضا و سمت كرد روشو و
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 ... آَشپزخونه  توی رفتم و زدم

  زیاد رقصيدن از كه كتيم كه ميكردم آماده رو شام بساط  داشتم -

 : گفت و شد وارد بود شده عرق خيس

 ... نميخوای كمك - -

  لحن با و كردم خالي اون سر ناخوداگاه رو ناراحتيم ولي نميدونم

 : گفتم بدی

 !!!برقص برو شما نه -

 : گفت و زد لبخندی من خالف بر

 ... بهروزه تقصير...   كيانایي ببخش -

 : گفتم و باال دادم ابرومو یه

 ... یكم تو ميكردم فكر الاقل...  صميميتي چه -

 مشغول حرف  بي اونم  دادم تكون سرمو فقط و خوردم  رو حرف

 هم كمك با و اومدن نسترنم و پگاه  ماهرخو باالخره و شد كمك

  تمام  كه بود اینجا جالبيش و چيدیم ممكن شكل بهترین رو ميز

 پرناز  دیدم كشيدم سركي كه دوباری یكي سالن از من غيبت دتم
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  حرفاش به چرا   اون بود عجيب برام ...  گرفته كار  به رو شروین مخ

 ... وحسام حميد و رضا پيش نميره و ميده گوش

 جمع و.. بودم نخورده ازش هيچي تقریبا كه شامي شدن  تموم با

 توی  برم خودمم كه شد آزاد وقتم یكم باالخره..  ها ظرف كردن

  بهروز گوش زیر و رفتم ورودم محض به همين ی واسه.. جمع

 برقصم  باهاش شوهرم تولد شب یكم تا بذاره شاد آهنگ یه گفتم

... 

 صدای با و گرفتم و دستش و سمتش رفتم شادی با آهنگ شروع با

 دوتایي  یكم اولش...   سالن وسط رفتيم ها بچه  كف و سوت

  پرناز به نگام...   وسط اومدن ها زوج قيبا كم كم  بعدم و رقصيدیم

 :گفت شروین كه..   ميرقصيد سروش  با داشت كه بود

 ... عروسك كردی چيكار باهام امشب ميدوني -

  كوبش... ميكرد  بهم داشت كه نگاهي از قلبم...  گرفتم باال رو سرم

 : گفتم و  زدم خجالتي از پر  لبحند و گرفت

 .... كه نكردم كاری -

 : گفت و باال گرفت رو چونم  دستش با آروم -
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 ... ميخورمتا...  نگووو اینجوری -

 رو آهنگ بهروز یهو كه بزنم حرفي اومدم شد تر پررنگ خندم

 : گفت و كرد فطع

 یه كنم فكر... همتون ميرقصين عاشقونه دارین شما كه اینفدر ببينم -

 خندیدن ها زوج  همه..  باشيم  تر سنگين بذارم آروم  آهنگ

 .... هم كنار رفتن همه آروم آهنگ یه گذاشتن با  و كردن دتایي و

  خودش سمت كشيد  رو من شروین یهو كه بودم دودل

 ... رقصيدیم باهم آروم و

  دقيقه چند برای و  بستم رو چشمام  همين ی واسه بود بهتر حالم یكم

 .... بلعيدم وجودم ی همه با رو  آرامش.. 

 و اخم دیدن  با و كردم نگاش لحظه  یه برای آهنگ شدن  تموم با

 گرفتم رو نگاهش  رد....  ركش نگاه

  دلم دوباره...   مهاباش بي ی خنده و سروش كنار پرناز دیدن با

 ... شد مچاله

..   بشه ناراحت دوتا  اون حالت این   از شروین كه داشت دليلي چه

 فكر این با.. ؟؟؟؟  باشه داشته  پرناز رو بود ممكن كه غيرتي چز
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  سمت رفتم زد  صدام آروم اینكه  به توجه بي و نبيرو اومدم عصبي

 .... بود افتاده شماره به نفسم....  آشپزخونه

  چيدن  سيني توی هارو ليوان كردم شروع..  ميباختم رو خودم داشتم

 رو داغ چایي دوبار كه بودم عصبي اونقدر ...  ریختن چایي و

 چهره با ماهرخ  دستم سوختن با همزمان...  دستم و  سيني رو ریختم

 توی  اومد بود مشخص كامال نگراني ازش كه  ونگاهي آروم ی

 : گفت و بهم كرد رو و آشپزخونه

 !!؟؟ آشپزخونه تو اومدی یهو دیدم! شد؟؟ چيزی جون كيانا -

 : گفتم كنم نگاش اینكه بدون

 ... شه عوض مزش بجوشه چایي ترسيدم نه -

 : گفت و دستم رو  گذاشت  رو دستش آروم

  كيك كمم كم...  ميریزم چایي من شوهرت پيش النس تو برو تو -

 ... بياریم رو

 : گفتم  ناخودآگاه ولي چرا  نميدونم

 !!؟؟؟؟ ماهرخ كيه پرناز -

 : گفت و پرید رنگش
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 !!؟؟؟ چطور..  عزیزم حميرا  اقوام  از -

  رفتار جوری یه چرا !!؟؟ بلده خونرو این  چرا ...  ميدونم كه رو اون -

 !؟؟؟ ميكنه نگاش كالفه شروین چرا...   اه.... ميكنه

 : گفت دزدید رو نگاهش ماهرخ

 ... جون كيانا شدی خياالتي -

 : گفتم  عصبي

 !! نشدم خياالتي  ميدوني خوب -

 : گفت سكوت ثانيه چند از بعد و... كرد بهم نگاهي

 ... بهت ميگه رو چي همه شروین باشه الزم -

  كنه بازمتاكييد و كنه راحت رو  خيالم خنده با داشتم دوست  انگار

 نا و گرفت قلبم جرف این شنيدن  با ولي.... بودنم خياالتي رو

  و شد وارد كتي...  حين همون توی...  شدم ولو صندلي رو خوداگاه

 .. خوردش ماهرخ دیدن با كه بزنه حرفي  ميخواست انگار

 بيرون رفت و  برداشت رو چای  سيني شد متوجه انگار كه ماهرخم

 : گفت من به رو گرفت ازدر  رو  روشو  كتي رفتنش با... 
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  چقدرم...  ميرقصه  شروین با  داره الحاله  معلوم  دختر این كيانا -

 !!!صميمي 

...   رفت بود  پاهام تو كه جونيم ذره یه اون كتي حرف این با

  از كه كتي جلوی الاقل اینكه ی  واسه ولي كنم كار چي نميدونستم

 همه

 : گفتم و  زدم ای زوركي لبخند...  نره آبروم بود خبر بي جا

 ... نيست ای مسئله..  برقصن  خوب...  قدیمشونه های بچه از -

 : گفت و زد لبخندی..   بود شده راحت حدودی تا خيالش كه كتي

  و تو شب امشب سالن تو بریم بيا پاشو حال بهر!!!! دموكرات بابا -

 ... بدو...    شوهرته

..  دستشویي سمت  رفتم  ولا ..  كتي رفتن با..   ميام االن برو باشه -

 و  گرفتم هام گونه از  نيشگوني هيمن ی واسه بود پریده رنگم

  با...    پذیرایي تو برگشتم و كردم  تمرین خودم با رو زدن لبخند یكم

 رو  خودم بود نزدیك لحظه   یه برای جلوم ی صحنه دیدن

  شروین شدم مسلط خودم به ولي پرناز گوش  تو بزنم برم ببازم

 بهتر  و ميرقصيد جلوش فرنازم  و ميزد بشگن داشت و  بود وایساده
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 خيلي و بودن رقص مشغول باقيم ميپيچيد خودش به مار عين بگم

 نگاه سنگيني فقط بين این توی...   نداشت توجه  دوتا این به كسي

  شد باعث كه كردم احساس روخودم رو سروش اونم یكي

 ... سمتش برگردم ناخودآگاه

 آروم سمتم اومد و كرد باز راه جمع بين از آهسته  های قدم با

 : گفت

 !!؟؟؟ ميدین رو رقص دور یه افتخار -

 عميقي نفس...  پرناز به ماتش نگاه اون و افتاد شروین به نگام دوباره

 جریان  وجودم تو  یهو انگار كه آرامشي یه با بار این كشيدم

..   فاصله رعایت  با و كردم قبول رو سروش پيشنهاد  بود گرفته

 لحظه  چند از بعد...   زدیم بشكن و دست تقریبا هم ویروبر

  به  كه بودم ای  زاویه  یه تو اما شروین سمت رفت نگاهم ناخودآگاه

 فهميد  سروش كه انگار..  ببينمش  نميتونستم  كوتاهم قد خاطر

 : گفت و بهم كرد رو

 .. باشين راحت تا كينيم عوض رو جامون بياین -

 : گفت هك  انداختم بهش نگاهي زده خجالت
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  پرناز از لحاظ  همه از شما بدونيد اینو ولي!! ميكنم دركتون من -

 ... ظاهرم در.. تصور خالف بر حتي...  سرین

  رنگ نگاهم شد باعث و...  داد بهم خاصي نفس  به اعتماد حرفاش

 خودش به رو بود شده كمرنگ امشب كه رو  غروری همون

  های ابرو و نيتعصبا  با داشت كه شرویني سمت بره بعد و بگيره

 ..... ميكرد نگاه سروش و  من به كرده گره

  كه صورتش تو ميرفتم كله  با داشتم زور ميخواست دلم یعني

 دلم  توی....   بود زده زل سروش و من به و بود كرده اخم اونجوری

  حيف....  دارم دوستت حيف...  شوهرمي شروین آقا حيف گفتم

  كال چشمات تا ميكردمی یه كار جا همين وگرنه...  نيستم اهلش

 ... بيرون حدقه از بزنه

  تو لجبازی سركش حس اون باز چرا  نميدونم ولي بودم عصبي

 ... كيانا...  ميگفتم خودم با مدام... ميكشيد زبونه  داشت وجودم

 متوجه انگار  سروشم... نداشت فایده ولي..   شوهرته شروین

 كه شروین به مممستقي نگاه و بود شده  شروین و خودم منبا درگيری
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  سمت به داشت و  كنار بود زده دست  با رو هاش عشوه  و پرناز االن

 خيلي  شروین دیدن با گرفت رو نگاهم رد.... ميومد من

 : گفت و سمتش كرد رو خونسرد

  شما... دید برقصه باهات اومد خانومت..  جان شروین ببخشيد -

 ...نمونن تنها گفتم منم خالصه....

 بابا یعني بود این مفهموش ته ...  اومد خوشم سروش حرف از

 !!!!!!غيرت خوش

 : گفتم  سروش سمت كردم رو  عادی خيلي  منم

  با شروین...  آشپزخونه برم من اجازتون  با..  شدم خوشحال  خيلي -

 :گفت من  به ای دورگه صدای با و كرد نگاهي سروش به كينه

 ... كمكت بيام منم وایسا-

 جمله این به بيشتر زدنش حرف حت...بود گرفته خندم دلم تو

 داری  مردم دیگه خوب ولي...  بكنم كلتو بيام وایسا بگه كه ميخورد

 !!!!خان شروین این خودش ی واسه بود

  توی بود اینجا  جالبيش و آشپزخونه سمت رفتم محكم های قدم با

 به  سرم پشت شروین های قدم آهنگ صدای و شلوغي اون
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 .... ميشد شنيده وضوح

  به و اومد و پشتم درش شدن بسته صدای آشپزخونه به  مورود با

 سریلك خيلي...   شدم شروین ی  سينه به سينه برگشتن محض

 : گفتم

 !!داشتي؟؟؟ كاری عزیزم.. جان -

 : گفت و كرد ریز چشماشو

 ... نمياد خوشم مرتيكه این ا  نگفتم من مگه -

 !!كي؟؟ از -

 !!!!!!!!!!سروش  از نزن خریت به خودتو -

 !!چي؟؟؟ كه وبخ -

 : گفت و كابينت رو زد عصبي

 !!؟؟  ميرقصيدی باهاش چي واسه -

...   آروم كيانا..   كردم تكرار بار  چند دلم تو و بيرون دادم رو نفسم

 : گفتم و انداختم بهش رو نگاهم بعد

  یه رقصيدن محو كه شوهرم كردن نظاره و وایسادن گوشه یه از -

 !!!بود بهتر كه دیگست دختره
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 : گفت و كرد نگام خيره لحظه یه یبرا 

 !!مياوردم؟؟؟ جا به داشتم رو نوازی مهمون رسم من -

  در ازش سگ  صدای تا ميزدمش اونقدر داشتم زور ميخواست دلم

 : گفتم  و كردم كنترل رو خودم ولي بياد

 !!!!ميكردم رو كار همون منم كني تصور ميتوني پس.. آهان -

 : گفت و كشيد موهاش تو دستي عصبي

 !!ميكنم؟؟ حاليت -

 : گفتم  و زدم پوزخندی

  پيشونيم روی ی بخيه دوتا به  بعدم...  مارسيده به زیاد شما از -

 ... كشيدم دستي

  رفت آشپزخونه از كالفه بعدم و شد خيره ای لحظه پيشونيم به

 ... بيرون

 ولي..  ميدونستم  خودم....  بازم  بودم رفته  تند...  كشيدم عميقي نفس

 دوباره ...  كنم تحمل ميتونستم چقدر مگه...   نبود من دست

  بيش این و...  بودم كرده گير عالقه حس یه و پشيموني حس یه بين

 رفتم و پاشدم جام از بود زحمتي هر با...  ميداد آزارم همه از
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  كيك پایين اومدم و كردم تجدیدی سریع خيلي  رو آرایشم و باال

 ریختن  از بعد  و چيدم وشر رو  ها شمع و آوردم  در یخچال از رو

 و ببرن و ها چایي تا كردم صدا  رو كتي و پگاه چایي سيني دوتا

 شمعها زدن آتيش از بعد خودمم  و كننن خاموش  سالنم های چراغ

 ... دستم  گرفتم رو كيك

  و مبل رو بود نشسته شروین...   شدم وارد مبارك تولد آهنگ با

 ... دوطرفش پرنازم و حميرا 

 وجود ی همه با  داشتم دوست صحنه  این دیدن با يول چرا  نميدونم

 .. شروین صورت تو بكوبونم رو كيك

 ميخندید كه لباش خالف بر چون بود دلگير ازم انگار هنوز

 بودم شدم هنرپيشه ته برعكس من ولي...  بود جدی  خيلي  چشماش

.. 

 رفتم پررویي كمال در بعدم و ميز رو گذاشتم رو كيك شادی با

 با كتيم..  كنار زدمش  عمال و نشستم شروین و پرناز بين

  جاش خودش و كرد بلند حميرارو نرمش و چرب زبون اون

 .. نشست
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  وشمع كنه آرزو  كه ميگفتن شروین به  صدا  یك و  ميزدن دست همه

 تر  تمام هرچه زیركي با پرناز  حين  همين توی... كنه فوت رو

 اشپاه و نشست شروین روبروی درست رفت و  شد بلند جاش از

 شروین  بعدم رو من مرموزی لبخند یه با و پاش رو  انداخت رو

 فوت ی لحظه شروین ميترسيدم داشتم استرسي یه...  كرد نگاه رو

 كردم  دور  رو  بد افكار....  و بيفته پرناز به نگاش ها شمع كردن

 دلم كه  عاشقونش نگاهای ازون دونه یه  و سمتم برگشت 

  گرفت و كرد بلند اشج از رو كيك و كرد بهم ميرفت ضعف

 : گفت جمع به رو خنده با بينمون

  این با..  ميكنيم فوت هم با پس  مشترك آرزومون كيانا و من -

 حرص  با حاال كه پرنازی به انداختم رو پيروزمندانم نگاه حرفش

 ...ميجوید رو لبش ی گوشه داشت

 گوشم زیر و زد  شيطوني لبخند و  كرد بهم ای عاشفونه نگاه شروین

 : گفت

 !!آرزوم؟؟؟ چيه  فهميدی -

 : گفتم و  دادم تكون سرمو
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 !!؟؟؟ چيه!!  نه -

 ...بچه یه دیدن -

  یادم رو چي همه  و شد داغ هام  گونه لحظه اون توی چرا  نميدونم

 تو  بود افتاده ها شمع نور كه كردم نگاه شروین  به...   رفت

 و بستيم رو چشمامون  هردو لحظه یه برای..   ميخندید و صورتش

 .... كردیم  فوت هارو عشم

  پگاه و كتي كيك بریدن با..  شيرین خيلي...  بود خوبي  خيلي حس

 و  آوردیم كادوهارو ماهرخم و  من و كردن تقسيمش به شروع

  كادوها به بود ذوق ها بچه عين شروین چشمای تو..  كنار گذاشتيم

 باز  كادو برای  نشستم كنارش رفتم  اقتدار با دوباره ميكرد نگاه

  رو كيك كه انداختم پرناز به نگاهيم نيم فرصت اون توی...  كردن

 : گفت كتي به و زد پس غضبناكي نگاه با

 !!!رژیمم...  نميخورم -

 كيه مال این گفتم  و گرفتم باال  رو كادو اولين و  خوردم رو خندم

 !!؟؟

**** 
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  ميدونستم كه دونه تا سه جز  بود شده  باز ها كادو ی همه تقریبا

 مال  حاضرین به توجه با سوميم و  من مال یكيش و  يهكت مال یكيش

 .... پرناز

  شروین به رو كه كنه باز شروین بدم رو پرناز مال تا بردم دست

 : گفت

 ... بعدا  باشه ميشه اگه نيست داری قابل چيز -

 : گفت جدی خيلي شروین

 !!! ریاست بي مجلس نداریم بعدا  -

 : گفت بود شده عصبي یكم كه پرناز

 !!!سر آخر بذار  پس عزیزم هباش -

  یه كه كتي كادوی و كنار گذاشت رو كادو نارضایتي با شروین

 باز  رو بود بودمش شكسته بودم زده كه ماركي همون از  ادكلن دونه

 : گفت كتي به رو لبخند با و كرد

 ....   كباب زیر نون ميگن این به -

  بهزاد ورد اون  از...  رسيد من كادوی به نوبت كتي كادوی از بعد

 حدسي یه هركي  خالصه...  بزنيم حدس بذار  نكن  بازش زد داد
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  از بعد... و كاریه  سر ميگفت یكي ساز دست بمب ميگفت یكي زد

 : گفت جمع  به رو شروین دادن نظر دقيقه چند

  دیدن با...  شد مشغول و شد آب دلم كنم باز بذار ...  بابا كن ولش -

 : گفت من به رو و دهخن زیر  زد پرناز باكس ایكس ی جعبه

 ؟؟ ... بچه بابای یا خریدی كادو بچتون ی واسه عزیزم - -

 بيجوني لبخند و  ميكرد نگاه من به داشت و بود شده شوكه شروینم

 ضربان ...  كردن سكوت همه لحظه یه برای...   بود لبش روی

  شكسته سكوت رضا زدن دست صدای  با.... بود شده برابر 0  قلبم

 : گفت خندوني ی قيافه با...  سمتش نكرد رو همه و شد

  من...  كادوت بود عالي...   خانوووم كيانا گرم دمت خدایي -

 كه باشع عزیز براش همسرش اونقدر  زن یه نميكردم فكر هيچوقت

 برای فقط كه بخره كادویي یه شوهرش برای كراوات عطر جای به

 كنه فراموش زنشم بشه باعث حتي وجودش  و باشه تفریحش

 مهمه واست و داری دوست رو شوهرت  خيلي شما اینكه یعني این

 ... كنه تفریح  گاهيم و نكنه توجه بهت صرفا كه
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 یه گفت كه فاطمه شوهر صدای وبا كردن تایيد بهروزم و بهزاد

 نميدونم ولي  زدن دست به كردن شروع دوباره همه مرتب كف

 ... ناراضي كادوش از و بود گرفته  شروین نگاه چرا 

 پرناز كادوی سراغ رفت بالفاصله و كرد جوني بي تشكر  ماز فقط

.... 

  شروین  بود زرین جلد با موالنا دیوان یه كه پرناز كادوی شدن  باز با

 : گفت ناخودآگاه و زد برقي چشماش

 !!؟؟؟ ميدونستي كجا از -

 : گفت و خندید پرناز

 !!بود یادم -

 كرد شكرت رسمي  دوباره بعد كرد ای سرفه شروین حرفش این با

 خونه توی اهنگ صدای دوباره و .... بقيه از  هم و پرناز از هم

 ... پيچيد

 : هشتم  و سي فصل

 خيره شده تلنبار ظرفای به و بودم  داده تكيه آشپزخونه كابينت به

 فكر  اخير ساعت دو و امشب اتفاقات به داشتم و بودم شده
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 گرفتن از دبع پرناز به شروین گاه بي و گاه های  نگاه  به... ميكردم

 ... بودم خسته...  شدناش خيره به... رفتناش  فكر تو به....كادو

  صورت ناخودآگاه...  بودم خسته ازدواج  از بعد تنش همه این از

 تو حسرتي یه ولي چرا  نميدونم...  چشمم جلوی ميومد محمد

  مثل یكي دنبال محمد از بعد چرا  اینكه از حسرت...   بود وجودم

 مقابلش ی نقطه یكي با درست  بودم اومده و بودم نگشته خودش

 بود كوفته تنم و...  ميكرد درد شدت  به سرم.... بودم كرده وصلت

... 

 و گفت بخير شب  اونم مهمونا رفتن  با كه بود رقصيده اونقدر كتي

 هوای به پرناز رفتن موقع ربعي یه كه شروینم باال رفت

  ولي ذاتي دمنبو فضولي آدم..   بود داده طولش  در دم بدرقشون

 گوش  حرفاشون به و ميداشتم بر رو آیفون ميخواست  دلم خيلي

  نيومد حتي شروین بود جالب برام.. نكردم  رو اینكار ولي...  ميدادم

 مهمونا رفتن  از بعد برسه چه....  كنه تشكر ازم آشپزخونه توی

 كنه غافلگيرم كردم غافلگيرش اینكه از ها فيلم تو مردهای عين

 از ....   بود هگرفت دلم...



 

1019 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 شروین  بزنه پيانو براش كه گفت  شروین به مهموني آخر پرناز اینكه

 وقتش  به باشه بود گفته و بود كشيده دستي موهاش به كالفه

 !!بود؟؟؟ كي وقتش یعني ...

  شاید...  بود نداده رو جوابم ماهرخ...  كيه پرناز نميدونستم هنوز

 فكر این با...  بود خوبي رپس...  بود صادقي آدم  اون..  ميداد بهزاد

  رفتم  ها پله از خورده  شكست لشگر عين و شدم ها  ظرف خيال بي

 نميشد ...  ولي....  بخوابم شروین كنار نداشتم  دوست...  باال

 ..كرد خالي رو ميدون

  سریع خيره سقف به و بود باز كه  شروین چشمای در كردن باز با

 كم  نور همون  ویت..   كردم احساس اینجور من شایدم شد بسته

 شستن از  بعد و پوشيدم راحتي لباس و كردم عوض  رو لباشم آباژور

 خوابم...  لحاف  زیر خزیدم زدن مسواك و  صورتم و دست

 ... نميومد

 : گفتم بلند خوداگاه نا

 !نيومد؟؟ خوشت كادوم از -

 : داد جواب  بياد سمتم به  یا كنه باز رو چشماش اینكه بدون
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 !!!بود بيجال  ی ایده..  چرا  -

   كشيدم عميقي نفس

 : گفت خاصي لحن با سمتم

 !!! نه امشب -

 !!نه؟؟؟ چي -

 ... بعد باشه نميتونم امشب -

 پوزخندی... ازش بود كرده فكر..   مگه من...  بود شده گرد چشمام

 .... لحاف زیر  كردم رو سرم و تخت اليه منتهي خزیدم و زدم

  به بدی بغض یه فقط...  بود شده خشك اشكمم ی  چشمه حتي

 مجبور اینكه برای...  ميشدم خفه داشتم....  بود انداخته چنگ گلوم

 ... در سمت رفتم  و پاشدم جام  از شم خورد این  از بيش نباشم

 !ميری؟؟  كجا -

 : گفتم بود عجيب خودمم برای شنيدنش كه ای گرفته صدای با

 ... بشورم  ظرفارو ميرم نميبره خوابم -

 !! ميخوابم خستم يخيل من...  باشه -

 !!باشه -
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  شروع..  بود دو به  ربع یه ساعت ظرفا سراغ رفتم بيرون  اومدم  در از

 كشيدن  اسكاچ محكم با رو دليم دق...  شستنشون به كردم

  آب با باالخره اینكه تا شستمشون نفس یه...  ميكردم خالي ظرفا

 ميز رو  رو سرم....  تركيد بغضم شير بستن و تيكه آخرین شيدن

 شد خيس ميز و صورتم تمام كه كردم گریه اونقدر  و گذاشتم

 رفتم  شكسته هم در و خسته تن  با كه بود. 4 نزدیكای  تقریبا....

  یه اینكه  از بعد بودو شروین مادر مال كه خوابا اتاق از یكي سمت

 "نكنيد  بيدارم خوابيدم  دیر خيلي " مضمون این  با كاغذ

 .... كردم قفل رو در  و تو رفتم درش روی چسبوندم

 ... خوابيدم نرسيده بالشت به سرم  كه بودم خسته اونقدر دیگه اینبار

  از  بود سكوت جا  همه پاشدم خواب از چند ساعت صبح نميدونم

 صورتم ..  ظهره نزدیكای كه فهميد ميشد بود اتاق توی كه آفتابي

  نشون رو دقيقه 2:20  كه ميزی  رو ساعت دیدن با  و چرخوندم رو

 بودم خسته... پاشدم جام از  و دادم بدنم به قوسي و كش ميداد

 سمت رفتم همين ی واسه نبود باال كسي بيرون اومدم اتاق از ....

 ... افتادم دیشب یاد  تازه...   كردم پف صورت دیدن با خوابم اتاق
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  بادا  این با كه نبودم بيدی من ولي نشست دلم توی بزرگ غم یه

 لباس یه بهتری حال با دوش یه از بعد همين ی واسه...  بلرزم

 ریختم مانند فر و زدم ژل موهامم و كردم تنم صورتي  باز خيلي

 توی از پایين رفتم ها پله از و كردم صورتيم مليح آرایش یه دورم

  ناهار دارن بود معلوم ميومد شروین و كتي صدای آشپزخونه

 كنم نگاه رو شروین  اینكه بدون و  شدم وارد زنون  لبخند...  ميخورن

 .... ميز پشت  نشستم و دادم سالمي هردو به

 : گفت و  زد لبخندی كتي

 جوني چه ت..  شدم شوكه شستس ظرفا  دیدم پاشدم خواب از -

 ... دختر داری

 : گفتم و خندیدم

 !!!! دیگه اینيم ما دیگه -

  و كشيدم بود كرده گرم كتي كه  دیشب غذای از بشقابم توی بعدم

 ... شدم مشغول

 ... نياوردم روم به ولي ميكردم حس رو شروین گاهن سنگينيه

 : گفت و بهم كرد رو  كتي موقع همون
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  تو  بذاره قرار..  بازی شهر ی  واسه زد زنگ پگاه كيانا راستي -

 !!ميای؟؟؟

 !!! دارم كار!!!  نه -

 : گفت شروین

 !!!هستن همه بيا -

 !!! خستم ...  دارم كار -

 حرفي غذا  آخر تا و نشد ساكت هردو كه گفتم قاطع اونقدر

 ....نزدن

  رو اتاق در و باال رفتم و كردم  واگذار كتي به رو ميز ناهار  از بعد

 و كردم پيدا  شروین گوشيه از رو بهزاد ی شماره بالفاصله و بستم

 ... زدم زنگ بهش خودم خط با

 !؟؟؟ بله -

 كيانام بهزاد آقا سالم -

 تشكر بزنم زنگ مميخواست ما های زحمت با خانوم كيانا سالم -

 ... گرفتين  تماس خودتون كه كنم

 .. نكردم كاری ميكنم  خواهش -
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  به خيلي همين ی واسه نيستم جوشي و جنب پر آدم من نفرمایيد -

 ... گذاشتيد تموم سنگ دیشب واقعا ميكنم توجه اطراف

 : دادم ادامه بعدم... زنت حال به  خوش...   تو  بازم گفتم  خودم پيش

 بازی شهر ميرن ها بچه كه امروز ميخواستم..  متمزاح از غرض -

 ... ببينمتون

 !؟؟ اومده پيش مشكلي -

 بفهمه شروین مخصوصا كسي نميخوام فقط!!!  دارم كارتون!!!  نه -

... 

 :گفتم  همين ی واسه...    دله دو فهميدم..  كرد مكثي

  مهمه خيلي باشيد مطمئن بهزاد آقا ميدونم برادرم  عين شمارو من -

 ... زدم زنگ بهتون كه

 ... كجا فقط خانوم كيانا باشه -

 : گفتم سریع همين ی واسه  خونمون بياد معذبه كردم احساس

 ... جاست  همين نزدیكه....  پارك -

 .. ساعتش ...  باشه -

 ... برن 6 ها بچه قراره  چون 7 ساعت -
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 .. باشه -

 ... ميبنمتون پس -

 ... حتما -

  خداحافظ -

 نگراني بودم اميدوار....  ميزد تند تند قلبم...  گذاشتم رو گوشي

 عميقي نفس...  بود خودش تقصير... خوب ولي...  نده  لوم صورتم

 ... شدم سرازیر ها  پله از و كشيدم

  روی...  برن تا شدن حاضر شروین و كتي كه بود شش  راس  ساعت

 بودم  شده خيره شروین پوشيدن لباس به و بودم  نشسته تخت

 : گفت من به رو و كرد تنش رو بلوزش ....

 !نميای؟؟ مطمئني -

 ... خستم  خيلي...  آره -

 ... آخه -

 .. برو...  آخه بي آخه -

 .... بذارم تنهات نمياد دلم -

 ... بياد دلت -
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 !!؟؟ ای اینجوری چرا  -

 ... كردم نگاش سرد

 !!چجوری؟؟ -

 : گفت و زد زانو پام پایين و سمتم اومد

 !!ي؟؟؟ناراحت دیشب بابت -

 .. چون! قسمتش؟؟؟ كدوم -

 !!چي؟؟ چون -

 !هيچي؟؟  -

 !!كن؟؟؟ نگام كيانا -

  یه...  اتاق در سمت رفتم  شدم بلند جام از كنم نگاش اینكه بدون

 : گفتم و بهش كردم رو بعد و وایسادم لحظه

  تو كه آدرسي اون به ببر خواستي باكسم ایكس  اون...  راستي -

 ... ميكنه عوضش زرو  سه تا جعبشه توی كارته

  پ اومد ها پله از دنبالم...  بيرون رفتم در از  و زدم پوزخندی بعدم

 : گفت و كرد بهم نگاهي و شد تبدیل تعجب به اخمش

 !!سردی؟؟؟ اینقدر چرا  -
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 ... نيست چيزیم -

 : گفت و كرد اخمي افتاد حرفش  یاد دوباره انگار

 پس رو خریدی برام تو كه كادویي كردی فكر تو واقعا -

 !!ميدم؟؟؟

 .... زدم پوزخند بازم

 : گفت و كرد ریز و چشماش

 !!! بزن حرف كيانا چته -

 !!! نيست چيزیم -

  به كرد رو شد  سرازیر ها پله از اسپرت تيپ یه با كتي موقع همون

 : شروین

 !!نميای؟؟ كيانا بریم؟؟؟ حاضرم  من شروین آقا -

 .. بگذره خوش برین نه -

 : گفت كتي به رو و گرفت من از رو نگاهش شروینم

 .. اومدم من پاركينگ تو برو تو -

 رفت و كرد خداحافظي حرف بي  زود بود تيزی آدم  كال كه كتيم

... 
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 : گفت و داد  تكونم شروین دوباره كتي رفتن با

 ... بزن حرف...   چته بگو من به -

 سمت كردم رومو چ بحث دادن  خاتمه برای بعدم...   ندارم حرفي -

 : گفتم و دیگه

 ... بگذره خوش -

  رفت خونه  از لب زیر لجباز گفتن  با بعدش و كنارم وایساد ثانيه چند

 .... بيرون

  بود. 6 كردم نگاه  ساعت به...  بود طلبكار چيزیم یه بود گرفته خندم

 و ساده مانتوی یه با كردم پام جين یه سریع همين ی واسه

  رسيدم هفت راس يرونب زدم خونه از و سرم ی رو انداختم شالم یه

 : گفتم  و سمتش رفتم سریع بود منتظرم بهزاد پارك در دم

 !اینجایيد؟؟ وقته خيلي ببخشيد سالم -

 ... رسيدم تازه منم نه..  سالم -

 : گفت كه زدم لبخندی

 .. معذبم من اینجوری پارك شاپ كافي بریم موافقين -

 ...شاپ كافي سمت افتادیم  راه و كردم تایيد رو حرفش
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 : گفت و سمتم كرد رو..  دادیم سفارش و نشستيم كه موقعي

 ... بود چي من با امرتون..  بفرمایيد خانوم كيانا خوب -

 : گفت و انداختم بهش نگاهي مقدمه بي

 !!كيه؟؟؟ پرناز -

 جدی خيلي...  این جز داشت رو  سوالي هر انتظار انگار!!! خورد جا

 : گفتم  و بهش كردم رو

 جواب شما دارم انتظار  ولي نداد جواب پرسيدم خمماهر از دیشب -

 ... بدین

 : گفت و نشست صندلي  روی صاف و بيرون داد رو نفسش

 ؟!؟؟ بگه بهتون شروین خود باشه بهتر نميكنيد فكر -

 : گفتم و كردم نگاش عصبي

 ! ؟؟؟ نه ميگفت االن تا بگه ميخواست اگه -

 ... ا  نگذشته زیادی زمان -

 !!ميفهميد؟؟...  ندارم تحمل من -

 : گفت  و باال برد رو دستاش و زد لبخندی

 ... تسليم -
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  روی بود آورده  گارسون مدت همون توی كه چایيش ليوان به بعدم

 قرن  من برای كه ثانيه چند از  وبعد شد خيره بود آورده ميزا 

 : گفت گذشت

  فوت  از بعد یادمه خوب....  بود شروین ای غه*ی.ص زن پرناز -

 اینكه  تا...  خيلي  نه كه جورایي یه...  بود داغون جورایي یه پدرش

..   كرد پيشكش رو پرناز بهش  برادرانه محبت حساب به حسام

 یه  توی..   بود شده  جدا  اولش  شوهر از ميشد ماهي شش اونموقع

  خودش خيال به  حسام دیدن رو همدیگر اینا حسام ی خونه مهموني

 دیگم  نيازهای و نيست باباش فوت فقط شروین مشكل كه

  بچه شروین..  كرد رو  اینكار..   بشه اینجوری شده باعث كه هست

 رو  كار این شد حاضر شرطي به فقط و هست و بود خوبي ی

  برخورد با كه ميزد عقد از حرف  اوایل...  شه زنش پرناز كه بكنه

 كاری ....  كرد اینكارو  یواشكي بعدم و شد روبرو  مادرش شدید

 ی سابقه...  نيست جالبي زن پرناز..  دنميكر هيچوقت كاش كه

 و كرده خيانت بهش شوهرش بود گفته شروین به ...  نداره خوبيم
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  یه خالصه و... بود  كرده باور خرم شروین و دیگه دروغ جور هزار

 .. گود خارج و بوددیم مرد همه  ما..   بود شده مسخش جورایي

  و زیبایي وبخ  ولي ميكنه استفاده سو فقط شروین از پرناز ميدیدم

 كيانا  ميگم رك..   بود كرده كور رو چشماش  جور بد  لوندیش

 سروش و حميد و من تا گرفته رضا از ما ی همه با تقریبا خانوم

 حالي شروین به  تا شد پيشقدم سروش فقط وسط این و ميزد تيك

 ماهرخ بخاطر شروین بخاطر نه اونم...  نيست جالبي دختر پرناز كنه

 هنوز موقع اون آخه..  رضا با دوستيش ی  رابطه داشت كه

 ... ميخورد  بهم..  بودن نكرده ازدواج

  روز  یه شد قرار  و..... داد نشون سبز چراغ پرناز به سروش..  بگذریم

 رو  شروین منم شاپ كافي  ميرن هم با پرنازم سروش كه

 ... ببينتشون هم با تا ببرم

 خوني دشمن سروش با و همانا دیدن و گرفت نقشمون خالصه

...   كرد بيرون زندگيش  از  كه پرنازم و همانا شروین شدن

 رو  غه*ی.ص.
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 پای ولي خورد  ضربه خيلي البته..  نرفت طرفش دیگم و كرد فسخ

 كه عكس چندتا حتي كاری محكم برای بعدنا وایساد حرفش

 ... دادیم نشون بهش هم رو بودن سروشو  پرناز

  پرناز  اگه شاید....  ندگارهمو تجربه اولين هميشه...   ميلرزید دستام

 ... حاال ولي بود كمتر حس این ....  نبود شروین ی تجربه اولين

  نگاه بهزاد به استرسه از پر ميدونستم كه چشمایي با ناخودآگاه

 : گفتم و كردم

 ... هنوزم...  شروین -

 .... دارم  شروین از كه شناختي با من..  نكنيد فكرشم!!   نه -

 ..نميداد نشون رو این دیشب ولي -

  هارو سوال این  بودم شما جای اگه من!!!  خانوم كيانا نكنيد اشتباه -

 ما ...  ميپرسيدم شروین خود از بپرسيد من از اینكه جای به

 ...بگم چجور...  غيرتيه زیادی كه شروین الخصوص علي مردا 

 !!! ميفهمم  -

 : گفت یهو بعد و كرد سكوت یكم

 !!! هست پرنازم... بگم چجور...  آخه!!!  بازی؟؟؟ شهر بریم -
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 : گفتم و كردم نگاش شده گرد  های چشم با

 !!!نميام!!! نه -

 !!!ميگم برادرانه اینو...  بياین بهتره -

 !؟؟؟  بگيم چي شروین به آخه -

 گفت  خانوم كيانا  خونه زدم زنگ نبود دسترس در گوشيت ميگم -

 و  كردم راصرا  ایشون به و بيام گرفتم تصميم منم بعدم رفتي

 ...نكنن شك بریم زود فقط..   حرفا این و دنبالش برم شد قرار

 و پنجره به بودم داده كيه رو سرم راه  طول تمام...  نبود لمد تو لد

 بغض  یه...  ميشد خالي دلم توی ميكردم كه  فكرایي با مرتب

....   بود بسته یخ انگشتام نوك و  گلو به بود انداخته چنگ بدی

 پرسيد ازشون و  گرفت رو بهروز ی شماره بهزاد مرسيدی كه موقعي

 سمت به ماشين كردن پارك از بعد بالفاصله هم ما و هستن كجا كه

 بلد من البته كردیم حركت بود گفته بهروز كه محلي همون

  همه از اول  ها بچه  دیدن با دور از....  ميرفتم بهزاد پشت و نبودم

 ... پرناز دنبال لهبالفاص و نيست دیدم كه گشتم شروین دنبال
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...   شد سفيد گچ عين رنگم و ریخت قلبم ناخودآگاه...  نبود اونم

 شد حالم متوجه انگار ماهرخ همزمان كه كردم تر تند رو قدمام

 .. سمتم  دویيد

 !؟؟ خوبي كيانا -

 !سالم..  عزیزم آره -

 . رنگت اخه..  سالم -

 ... خوبم خوابيه كم مال -

 مناسب فرصت یه توی و كردم جمعي ستد سالم بقيه به  رو بعدم

 : گفتم و كنار كشيدم رو كتي

 !!كو؟؟ شروین -

 !! دستشویي رفته -

 !!؟؟ پرناز -

 باال اون نميدونم نشست شروین كنار شدیم ها بازی از یكي سوار -

 البته...   رفتن  و برن گفت حميرا  به شد پياده تا كه گفتن چي

  چه بياد خركي عشوه  سوپورم واسه  مونده كم زنيكه...  شد بهترم

 !!!!شروین برسه
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  هام رگ توی خون گرميه كردم احساس و بود شده راحت خيالم

 ناخودآگاه و بيرون دادم رو نفسم ميكنم احساس دوباره  رو

 .... نشست لبم رو لبخندی

 ميشد ام فاصله همين از...  شد  نمایان دور از شروینم موقع همون

 بهزاد  با رسيد اینكه محض  به...  دید چشماش توی رو تعجب

 : گفت گوشم زیر و من نزدیك واومد داد دست

 !!اومدی؟؟؟ چجوری تو -

 !بهزاد با -

 : گفت و  بهم كرد رو بعدم..   كرد نگاه بهزاد به و كرد اخمي

 !!؟؟؟ بقيش خوب -

 !!؟؟ بقيش  چي  یعني -

 !بهزاد؟؟ به زدی زنگ تو -

  اینجایين گفتم و خونه زد زنگ نبود دسترس در گوشيت! نه -

 دلم  ای جمعه  غروب منم كرد  اصرار  خالصه...   نرفتين شما گفت

 بدم بنویسم كتبا جزئياتشم ميخوای!! اومدم بود گرفته

 !!!!!!!!خدمتتون
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 .... داد تكون سری شه باز اخمش  اینكه بدون

 !!!رووووووووو....  همه این از بود گرفته لجم

  بود خوبي شب....  مچسبوند شيشه  به رو سرم برگشت موقع

 نوعي  به  بودم كشيده كه هایي جيغ و ها بازی هيجان كه بخصوص

  تو خاصي آرامش یه و شم روحي ی تخليه یكم بود  شده باعث

 .. كردم تشكر پرناز  نبودن بخاطر كلي خدا  از...   شه  جاری وجودم

  ای زنانه حس یه و حرفاست این  از تر كنه زن این  ميدونستم هرچند

 یاد فيلش بود  شده باعث  شروین ازدواج كه...  ميگفت بهم

  بود نكرده پيدا  شروین از بهتر مطمئنا مدتم این وتوی كنه هندستون

 روابطشون دوباره ميخواست راسخ عزم با همين ی واسه. 

 ..... كنه حسنه رو

 .. اومدم خودم به شروین صدای با

 !!شي؟؟  پياده نميخوای -

 ... یينپا پریدم ماشين  از و زدم لبخندی

 ...  تو اومد شروین كه ميكردم عوض رو لباسم داشتم
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  و سمتم اومد  كه م كرد تنم رو  بلوزم سریع و كشيدم خجالت

 : گفت

 ؟ !!غریبم من  مگه!! ميكني؟؟   داری كار چي -

 ... دادم وا  دومش لبخند با پ

 !!!!!هم نيز درمان بود شروین ما درد

..   بود ای عجوبه ا  دشخو ی واسه موجود این...  بود گرفته خندم

 موبایلش  كه ميكردم حس رو گرمش آغوش طعم داشتم تازه

 ... داد جواب رو گوشيش  خواهي معذرت  با...  خورد زنگ

........ - 

 !!؟؟؟ شده چي -

........ - 

 !!!! نكن رنگ رو من برو حميرا  -

........ - 

 !!!!! بميرم  برم باید نشناسمش من ببين -

......... - 

 !!!اومدم...  بهش لعنت -



 

1038 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  كه نگاهي یه با و  برداشت رو سوئيچش شروین ناباوری و بهت توی

 بد حالم اونقدر....  بيرون رفت  اتاق  از نفهميدم رو معنيش

 ميز ی شيشه به  كوبوندم محكم عطرامو از یكي ناخوداگاه  كه شد

 من  خرابم حال دیدن با و اومد سراسيمه بيچاره كتي....  توالتم

 عين اشكم كتي  بغل تو كه بود خورد اعصابم اونقدر...   دكر بغل رو

 .... شد سرازیر سيل

 و زدم حرف باهاش خيلي..  كتي هم من هم بودیم بيدار  صبح تا

 برای  بود پروازش 9 ساعت خدا   بنده..   بودم شده  آروم یكم تقریبا

 كتي وجود با..  نميشد ولي پيشت بمونم..   نرم ميگفت مدام  شيراز

 من زور  با 7 ساعت همين برای بگيرم تصميم خوب  نميتونستم

 زنگ شروینم به برم دنبالش نداشتم توان...   رفت و گرفت آژانس

 .. بود نگرفته تماسي اونم..  بود خاموش گوشيش كه  بودم زده

  حالم اونقدر..   دلم تو ریخت عالم های غم ی  همه كتي رفتن با

 به ..   تخت تو  مرفت بالفاصله و  خوردم قرص دوتا كه بود خراب

 كجا دیشب كه شروین به بخصوص..  كنم فكر نميخواستم  هيچي

 بودیم كرده بحث روش كتي با  دیشب از اونقدر یعني چرا  و رفته
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 .... بود نمونده فكری دیگه كه

 شروین..  كردم باز  رو چشمام و پریدم خواب از شدید های تكون با

 ... بود روبروم پریشون ی قيافه با

 !!ميكني؟؟ بيدارم اینجوری جرا !  !چته؟؟؟ -

 !؟؟!!!ميكنم   صدات دارم ربع  یه شدم نگران -

 .... بودم بيدار صبح تا دیشب بكني خوب -

 : گفت چرا  بپرسه  اینكه بدون

 !!؟؟ كجاست كتي -

 .... داشت پرواز 9  دیگه شيراز برگشت لباساش تو -

 : گفت و پيشونيش به زد رو دستش

 .. شد  تموم شيموگ شارژ دیشبم ... نبود یادم اصال وای -

 گوری كدوم بپرسم ازش نميخواست دلم...  كردم بهش نگاهي

 ... نزد حرفي اونم ولي.....  بگه خودش ميخواستم...  بوده

 ... پاشدم جام از و  كنار زدم رو پتو

  یكي و هزار لحظه  اون  تو ولي  نميدوم ...  حموم سمت رفت اونم

 تنم  كه بود آور چندش اونقدر بعضياش و رسيد ذهنم  به منفي فكر
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 ...شد مور مور

  سكوت ولي...  بود داده بهم خدا  كه بود صبری چه این نميدونم

 و  كردم سكوت اومد حموم از شروین اینكه  از بعد  حتي...  كردم

  ميز ی آینه  چرا  نپرسيد حتي  نزد حرفي اونم البته... نزدم حرفي

 2 ساعت رو  ناهار.. . ميگفتم چيزی  نسنجيده نباید منم...  شكسته

  له اونقدر منم و شركت رفت شروین بعدش و خوردیم سكوت در

 خوابيدم  دوباره و شدم خيال بي خونرو كارای و  شركت كه بودم

.... 

 فهميدم تلویزیون صدای با پاشدم خواب از كه بود تاریك هوا 

 همون  با..  شستم رو  وروم دست اینكه  از بعد...  برگشته شروین

 كشيدم اطراف به سركي سالم از بعد..  پایين فتمر خواب لباس

 بود تميز باوری فابل غيز طرز  به  خونه و شده شسته ناهار ظرفای

  گفتم خودم پيش...  نيست الزم تشكری كردم احساس...  ولي ....

 ... كردی تشكر تو گرفتم تولد برات من كه اونموقه مگه

  خدا  شكر..  شدم شام كردن گرم  مشغول آشپزخونه توی فكر این با

 بده  جواب ناهارم فردا  تا كه  بود مونده غذا   اونقدر پریشب از



 

1041 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

..  ميكردم صبر روزی چند باید منتها..  داشتم زیادی فكرایي ...

 برای  اینصورت غير در..  ميومد حرف به خودش شروین شاید

 به رفتن برای كه هم جایي اولين..  ميریختم برنامه باید هفته آخر

 خلوت باخودم یكم و اونجا  ميرفتم باید بود مشهد دميرسي ذهنم

 ... ميكردم

  اومدن متوجه كه بودم خيال و فكر و ریزی برنامه  توی  اونقدر

 نشدم  شروین

  و  صدام...  بدم نشون العمل عكس نخواستم ولي شدم عصبي.... 

 : گفتم و كردم صاف

 !!ميخوری؟؟ شام -

 !!؟؟ نخورد شمارو پخت  دست ميشه مگه خانوم آره -

 ... بچينم و ميز كن كمك نریز زبون -

 ... بخوریم بشقاب یه توی بيا نميخواد -

 ریختن  از بعد...   دادم تكون سری و اومدم  كوتاه ولي چرا  نميدونم

 به شروین..  خوردن كردیم شوع هردو بشقاب یه توی غذا 
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 حاال تا دیشب از كه منم دهنم  تو  ميذاشت غذا  قاشق  قاشق اصرار 

 با  بودم دهنخور چيزی

 ... ميرفت صدقم قربون هي اونم...  ميخوردم ولع

...   ميبردم یاد از  رو  دوروز این اتفاقای كه شرطي به  بود خوبي شب

 !!ميشد؟؟؟؟ مگه ولي

 شروینم كه هایي خنده..  خندیدم  منم و كردم بازی فيلم حال این با

 از  و... نمياورد روش به ولي نيست دل ته از بود كرده احساس

 .... بده توضيحي یا بزنه حرفي نبود  حاضر رفيمط

  به....  اميد یه به فقط اونم  بودم شوهرم پيش نمونه زنه  یه مثل اونشب

 غرور این شروین كه بگيرم تصميمي بتونم اینكه اميد

 كنم سوال ازش من باشه منتظر اینكه بجای  و بذاره كنار رو لعنتيش

 ... بياد حرف به

 : نهم و سي فصل

  اتفاق  روز سه اون توی و گذشت شب اون از روزی سه تقریبا

 انگار !!  تر معمولي حرفای با معمولي زندگيه یه بود نيفتاده خاصي

 !!! هم نيز من البته نداشت زدن حرف قصد شروین
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  تا  چهل از بيشتر با كه بود این  روز سه اون توی مفيدم كار تنها

 به متاسفانه  كه بگردم هواپيما بليط دنبال و بگيرم تماس آژانس

  از یكي با مصادف هفتم وآخر بودیم تابستون اواسط اینكه خاطر

 قطار گرفتم  تصميم همين برای..  بليط نصفه یه  از دریغ بود اعياد

  از دیگه یكي برای و بود مرخصي فاطمه روز اون...  كنم امتحان رو

 توی تنهایي از همين ی واسه بود اومده پيش كاری مهندسام

  و قطار بليط خرید برای دیگه آژانس تا چند با و كردم ادهاستف اتاق

 ولي بود بهتر قطار وضعيت خوشبختانه گرفتم  تماس هتل  رزرو

  شب  یا ها اون ی اكثرا  اینكه بخصوص بود جور بد ساعتاش خوب

 اش  دونه یه  و آخر سيم به زدم باالخره...  زود خيلي صبح یا بود

  برای و كردم رزرو  بود بهشن پنج روز صبح. 8 ساعت برای كه رو

  ساعت  شد قرار نيافته شروین دست شيراز بليطای مثل اینكه

  ساعت...  بگيرم رو بليط آژانس از  برم  روز همون  ظهر  از بعد

 طرز  به روزی چند این كه رو  شروین اینكه برای بود 4 نزدیكای

 اونجایي  از..  بپيچونم بود شده مند عالقه من آمد و رفت به عجيبي

 اینكه  رغم  علي و داشت جلسه مهندسا از تا سه با ميدونستم كه
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 زدم   شركت در از  اون از  تر زود برگردیم باهم وایسم بود گفته بهم

 خسته   بگم ميتونستم ميزد غر اگه بعدا  اینجوری....  بيرون

  بي با فكر این با ... بشه تموم ميخواد كي جلست نميدونستم و بودم

 .. بودم آزانس جلوی  تساع راس و گرفتم تاكسي خيالي

 سوراخ  توی مخدر مواد عظيم ی محموله یه مثل بليط گرفتن از بعد

 بد  شانس از...  خونه رفتم بست در با و كردم  قایم كيفم هفتم

  كه بود. 6 نزدیكای باالخره خالصه و بود وحشتناكي ترافيك من

 راحتي نفس شروین ماشين  خالي جای دیدن  با...  خونه رسيدم

 پشت از كه ماشين موتور صدای  با كه ها پله سمت رفتم و كشيدم

 قلبم  ضربان...   پاركينگ ریموت چراغ شد روشن و ميومد در

 و رفتم باال یكي دوتا رو ها پله بالفاصله و گرفت شدت  ناخودآگاه

 با  اونقدر ...  ها خواب  اتاق سمت  رفتم و كردم باز رو در سریع

 مانتوم های دكمه از یكي كه درآوردم  رو شلوارم و مانتو سرعت

 با ميكوبيد قلبم ناخودآگاه همم و بود گرفته خندم هم شد كنده

  با بپوشم رو خونم توی شلوار  اینكه بدون سریع  پایين در صدای

 ... خواب به زدم  رو خودم و لحاف زیر خزیدم تنم تاپ همون
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 فهميدم و اومد شروین پای صدای كه بود نگذشته ای دقيقه چند

 و كرد یخ تنم  بود شده چم نميدونم... خواب اتاق سمت دميا داره

 ... فشردم هم رو رو چشمام

  خورد تكون تخت كردم  احساس بعد یكم

  و  خواب به بودم زده خودم كه  منم...  وسط این ميگفت چي این

 نفس  و گذشت ای دقيقه ده...  بدم نشون العمل  عكس نميتونستم

 1 خوابيده كه  بود این ی نشونه شروین  منظم های

  بد هر به و  شد تموم طاقتم اینكه تا گذشت منوال این به ساعتي

 شم بلند اومدم اینكه محض به...  كردم آزاد رو خودم بود بختي

  صدای با و خندید كه كشيدم  خفيفي جيغ ناخودآگاه..  نزاشت

 : گفتی آلود خواب

 ... دارم كارت كجا -

  بودم گذرونده رو خوبي شب...  بود گذشته شب  دو  از ساعت

 خواب غرق كه  شروین به نگاه با و بودم كرده سرم حائل رو دستم

 ولي نميدونم...  ميكردم سنگين  سبك رو نرفتنم یا رفتن داشتم بود

 هفته دو یا یك فقط دوری این اگه حتي ميشد تنگ براش دلم
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 چند  این توی...   ميترسيدم...  ولي...  داشتم دوستش...  ميبود

 كه جوری و بود  زده زنگ موبایلش كه بود شده باری چند روز

 چرا  نميدونم....  بود داده جواب  و گوشه یه بود رفته نفهمم من مثال

 دخترایي و ازدواج  از قبل یاد ناخودآگاه پریناز داستان از بعد ولي

 ميدونستم  چند هر...  ميشدم  صبيع و ميافتادم  بودنم هاش با كه

  و كشيدم رو دستم افكار این با.  .. نبود خودم دست ولي قبله مال

 پلكام كم كم رفتن از مطمئن و سرم كشيدم رو لحاف بهش پشت

 ...افتاد هم رو

 بسته رو ساكم  یواشكي رسيد برم بود قرار فرداش كه شبي باالخره

 تصميم  طرفيم از..  بودم كرده قایم ها اتاق  از یكي  كمد توی و

  بود قرار اگه حتي..  بذارم جا به   خودم از خوبي ی خاطره داشتم

 شام  یه و رسيدم خودم به یكم همين ی واسه...  برم  روزه دوسه

  توی رفتم شستن و شام خوردن از بعد...   كردم درست خوشمزه

 نشستم  مبل روی بود داده لم كه شروین دست كنار و هال

 !!؟؟؟ شروین -

 جان؟  -



 

1047 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!نمياد؟ خوابت -

  ابروشو تای یه و خندید بلند بعد و شد گرد چشماش لحظه یه برای

 : گفت و باال داد

 !!؟؟؟  خوابا كدوم از -

 : گفتم و كردم اخمي

 ... وا ...   دیگه خوابه خواب -

 .... ساعت سمت رفت نگاش و زد  شيطوني لبخند

 .... بود نشده نه هنوز انداختم ساعت به نگاهي ناخوداگاه منم

...   ميكنه نگام داره كردم  احساس كه بودم ساعت فكر توی

 سمت چرخوند چونمو دستش با كه اونور كردم رومو مخصوصا

 خودش

 : گفت و

  یه مرد از و  بياد زن گاهي دارم دوست خيلي..   كيانا ميدوني -

 ... بخواد چيزایي

 : داد  ادامه  كه ميدادم گوش حرفش به داشتم دقت با

 ..... ... تو مثل زنایي امثال خوب ولي -
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 : گفت و بهم شد خيره یهو

 !!؟؟؟ كوچيكته سر اون توی ای نقشه هچ -

 : گفتم و كردم  اخم سریع خيلي  ولي كردم تعجب  لحظه یه برای

 ... نخواستيم اصال... كه واقعا -

 ...   پاشدم جام از

 : گفتم  عصبانيت با

 ... شروین  كن ولم -

 : گفت و خندید گوشم زیر

 .... حركته مهره به دست جوجو دیگه نه -

 بود تنگ دلم  خودمم خوب ولي...  بكنم كلشو خواست مي دلم

  بود چقدر نميدونم كه وقتي چند برای بود ممكن و....  براش

 زیر و فهميد خودشم كه تقال یكم از بعد همين برای...  نبينمش

 : گفت گوشم

 اثر هيچ كنه ترم  دلتنگ اینكه جز دخترونت زدنای  پس و نازا  این -

 !!!...  عروسك باش خوبي  دختر پس نداره ای دیگه

 تسليمش 
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 .... شدم

  كه چيزی اولين پاشدم خواب  از كه بود 7 نزدیكای ساعت صبح

 .... كردم نگاه شروین جای به ناخودآگاه و بود دیشب افتاد یادم

 ... زیرش كاغذ یه و بالشت روی قرمز  ی جعبه یه و بود مرتب كه

 بازش و برداشتم جعبرو و اونسمت كشيدم رو خودم هيجان با

 .... كردم

 زنجير و كمرنگ  بنفش های نگين با سفيد مانندطال گل ریز سينه یه

 اولين و پاشدم جام از آلو خواب  بودم كرده ذوق...   بود طال

 گردن توی بودو قشنگ خيلي...  كردم امتحانش كردم كه كاری

 و  خودم به آینه توی یكم اینكه  از  بعد...  داشت خاصي تاللوی

  رو پریدم سریع... افتادم زیرش كاغذ یاد كردم نگاه شروین كادوی

 .... كردم باز  رو  كاغذ و تخت

 خنده بارون كه خشكه ی تشنه ی بوته  اون ی قصه من ی قصه "

 " ميكنه سيرابش هات

 "!تو شروین....   كن سيرابم"
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  ناخود.  افتادم قطار بليط یاد لحظه یه برای كنم كار چي نميدونستم

 تو  كاغذ  رو افتاد دوباره چشمم و رفت گردنبد به دستم آگاه

 .... دستم

...   بود 7:1  نزدیك ساعت كشيدم عميقي نفس....  بودم مونده

 كنم  انتخاب  رو موندن یا رفتن اینكه برای داشتم كمي فرصت

 ..... شدم بلند  جام از شده مسخ مثل و شدم بلند جام از....

 كه بلق عكس بر..  رسيدم كه بود  مونده قطار رفتن به دقيقه  تقریا

 با ...  بودم دل دو خيلي كنه كمك ميتونه رفتن  ميكردم فكر

  نرفته خودآگاه نا و ميكردم جس رو گردنم توی ریز سينه قدم هر

 توی  هميشه ولي چرا  نميدونم كه كسي دلتنگ...  بودم دلتنگ

 ... بود استاد كرد غافلگير

  داشپي باالخره تا...  ميگشتم كوپم دنبال قطار توی انگيزگي بي با

 شمدی  سرش  روی كه ی مرد دیدن  با ورود محض به...   كردم

 كه اونجایي تا كردم تعجب  خوابيده بود معلوم و  بود انداخته

  شك  با... نميدادن تنها زن و مرد به مشترك ی  كوپه ميدونستم

 اینكه 
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 ... دیدم رو در روی  ی شماره دوباره اومدم اشتباه

  بليطش باشه شده سوار اشتباه ردم اینكه احتمال با!!!.... بود درست نه

 ... داشتم بر و شدم دوال آروم رو بود دستش كنار كه

 یه..  بگم چي قطار مسئول به ميكردم فكر داشتم...    بود درست نه

 لبخند با و شدن كوپه وارد دیگم جوون آقای و خانوم

  وبا كردم رو ناخودآگاه..  ها صندلي روی گذاشتن رو وسایلشون

 : فتمگ آرومي صدای

 !!؟؟؟ باشن ميتونن مردمجردم و زن مگه ها كوپه توی -

 : گفت و زد لبخندی زن

  قانونشون ميكنن  حركت صبح  كه قطارهایي...  عزیزم آره -

 ... متفاوته

 كنار صندلي روی نشستم ساكم  دادن جا از بعد و  دادم تكون سری

 ..... غریبه مرد

 كه  شوهری و زن  كه بود گذشته قطار حركت از ساعت سه نزدیك

 مرد...  رفتن بيرون كوپه از  ناهار ن خورد برای بودن همسفرم
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  روی بشرم این های پف و خر انگار  بود خواب كماكان هم غریبه

 گوشه  به دادم تكيه رو سرم و كشيدم ای خميازه گذاشت اثر من

 .... بستم رو چشمام  خيال و فكر تا هزار با و صندلي ی

  راه لحظه یه... كردم احساسیه چيزی  كه بود شده گرم چشما تازه

 فرمان ترس از مغزم و شد بسته تنفسيم

  شد باعث كه داد خودم به تكون یه  اومدم خودم به باالخره نميداد

 تا  تقال ناخودآگاه..  بگيره رو دهنم جلوی محكم دست همون

 همين...  شد تموم كيانا ميگفتم مدام خودم پيش كنم فرار بتونم

 جلوی  و صورتم روی بخوره سر شالم  شد باعث ها جوش و جنب

  ی قيافه آخری دم این الاقل  گفتم خودم پيش گرفت رو دیدم

 وقت  سر بفرستيم روحمونو بدونيم دنيا اون رفتيم  ببينيم رو قاتلمون

  طول ثانيه 20 از بيشتر اتفاقا این ی همه شاید...    خالصه...  كي

 : گوشم تو پيچيد آشنا ی صدا  یه كه نكشيد

 ... منم  بابا نترس -

 !!!؟؟؟ كيه صدای خدایا
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 بر بود دهنم دور كه دستي كارم این با و داشتم بر تقال از دست

 ... كنار زد چشمم جلوی از رو  شالم  و شد داشته

  با كه اونقدر دستم كف بيفته چشمم تخم بود مونده ذره یه كنم فكر

 و پریشون موهای با خندون حاال كه شروین  به داشتم تعجب

 ... بود روبروم آلود خواب  چشمای

 !!شدی؟؟ شوكه!!! ؟؟؟ چيه -

 !!!؟؟ ميگفت چي معلق اجل  این...  بود اومده  بند زبونم

 : گفت و داد تكون بار چند رو دستش

 !!؟؟ خوبي!! ؟؟؟ كيانا -

 ... بليط اوون پس!!؟؟؟ جاااا ....  این و و و و تو -

 : گفت و داد بدنش به قوسي و كش و كرد بلندی ی خنده تك

....   خوبيه انحرافيه ی نكته...  بود افتاده زمين كف...  بليط این -

 یا ميكنه كار  چي زنش باشه نداشته خبر كه مردی...  بعدشم

 .... نيست مرد بكنه ميخواد

 : گفت خاصي لحن با و صورتم ی جلو آورد و صورتش بعد

 !!!نداری؟؟؟ شك من بودن مرد به كه شما -
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 .... خندید و زد چشمكي بعدم

 هم بود گرفته خندم هم...  بدم نشون العملي عكس چه نميدونستم

 رومو  و كردم اخمي سر آخر ولي...  شوكه هم...  بودم عصباني

 : گفت و بهم كرد رو و پاشد جاش از خيال بي خيلي گرفتم ازش

 ! كن قفل كوپرو در  دستشویي ميرم -

  ی خنده كه بيرون ادم د شدت با و نفسم و كردم  نگاش خشونت با

 ... رفت و كرد بلندی

 كنارش بليط دوباره شروینه این نفهميدم چطوری من... بود عجيب

 قبل روز سه مال و دیگه نفر یه بنام بليط...  برداشتم رو

 ...ميداد  درس شيطونم...  لعنتي...بود

 غافلگيری ازین  ولي چي نميدونم...  بود وجودم تو مبهمي حس یه

 باشم راست رو ميخواستم یكم اگه یعني...  نبودم حتنارا  خيليم

  قفل و بستم كوپرو در و كردم ای خنده...  بودم خوشحالم ...

  كنار زدم پردورو خورد در به ای تقه بعد دقيقه پنج تقریبا....  كردم

 و
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  پردرو دوباره  و كردم اخمي...  دیدم رو شروین حال سر صورت

 در داشتم تصميم همين ی واسه كنم تالفي ميخواستم...  انداختم

 اونجوری...  گردن بر آقا و  خانوم  اون كه زماني تا نكنم  باز رو

 ... بكنه ای دیگه كار نميتونست دیگه

  و خورد در به ای تقه  دوباره دیگه ربع یه و نگرفت رو اش پي اونم

 پشتشون  و كردم باز درو لبخند با بودن آقا خانوم  اون  بار این

 سفر باقي...  زدم  مندی پيروز لبخند منم و شد اردو حرص با شروین

 خوش آدم  بشر این كال كه ازونجایي  ولي گذشت سكوت به

  از  شوهره و زن و شاهرود طرفای یعني بعد ایستگاه تا دو بود شانسي

 ساكاشون  داشتن آقا و خانوم كه موقعي..  شدن پياده قطار

 نبود پنهن دمدی  از لبش ی گوشه موذیه لبخند...   ميكردن جمع رو

 اومد و پاشد جاش از  موندنمون تنها و ها ای كوپه هم رفتن با... 

 : گفت و وایساد روبروم درست و سمتم

 !!!؟؟؟ كني كار چي ميخوای  حاال خوب -

 نزاشت  كه بيرون برم پاشم اومدم و كردم  نگاش چپي چپ
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 دلم خوب ولي ...  مياد بدم بپيچوندم یكي اینكه از بودم گفته -

 هدر  سوزوندی من دست از فرار برای كه فسفری همه این دنيوم

 ميدونستم دیشبم....  باشه خوش دلت یكم بذار گفتم...  بره

 !!!!!خر توی خر..  شم خر خواستم ولي بود چي واسه اونكارت

 !!ميفهمي؟؟؟ 

 : گفتم و كردم بهش نگاهي عصبانيت با

  ميخوام یا اینجام من فهميدی چجوری و كجا از  نيست مهم برام -

 ميخوام ...  باشي اینجا مبخواد دلم بدون اینو...   ولي كنم كار چي

 ... باشم تنها

 : گفت و كرد تفاوتي بي نگاه

  خوب ولي...  راحت خيلي...  بگي  خودم به همينارو ميتونستي -

 خودت كنار رو من سفر این  ی ثانيه به ثانيه باید نگفتي چون

 ... كني تحمل

 !!!نيستم مجبور -

  آژانس طرف  از  رو هتلت رزروه  چون...  مجبوری...  اتفاقا چرا  -

 بهت جوریم  همين تنهایي زن یه كه جا ازون و كردم كنسل
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 .... نميدن اتاق

 : گفت كه كردم نگاش عصبي

 !!!؟؟؟ جوجو نگاهاتم این عاشق ميدونستي -

  سينش به و سمت شد خم مهربون و خندید... كردم مشت رو دستم

 : گفت و كرد اشاره

 !!!   اینجا بكوبي ميتوني -

 : گفتم  بلند صدای با عصبي

  چيه حركات این!!!! ؟؟؟ شده  چت تو  - -...   ماهه   -....  ماهه 4

 4 ما كه انگار نه انگار!!!؟؟؟ حرفا این!! ؟؟؟

 : گفت و كرد ریز رو چشماش

  اینكه  از...   آهان - - این وقتي و  برام اولي روز عين هنوزم ماه 

 !!!  ؟؟ ناراحتي نشدی تكراری

 !!؟؟؟ آره!!!  ؟؟ ميرفتي  در داشتي این از

...   بزنه بهم رو خلوتم نداشت حق اون...  شم نرم نميخواستم

 شروین  با های لذت ی همه كردم سعي افتادم دیشب یاد ناخودآگاه

 : گفتم  و بزنم پس ذهنم از  رو بودن
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 اول از دارم شك. .  اومدم خودم  به تازه من...  باشم تنها دارم نياز -

 برام  چيزایي یه  داره تازه تازه...  نه یا باشم تو با ميخواستم

 ... چيزایي یه ..

...   اميد نا خودت از  رو من این از بيش كيانا!!.... ؟؟؟ چيزایيي  چه -

 بود  این مال اومدم اگه!!!!!!!! نكن

 دلت رو هفتست دو كه بزني رو حرفایي  و شي شوكه  دیدن از شاید

 ودت  از انرو بچه العمل عكس این بجاش و  نميپرسي و مونده

 .... ميدی نشون

  چيزی خودش چرا  ميدونست اونكه ولي...  بود تيز...   كردم سكوت

 نباید ..  ميشكستم غرورمو نباید ...  ميپرسيدم نباید ...  بود نگفته

 زنگ گوشيش كه بودم  فكرا  همي توی.... ميدادم نشون ضعف

 بعدم  و كرد نگاهي رو تلفن اخم  با و كرد هشمار به  نگاهي..  خورد

  زدم پوزخندی.. و كتش جيب تو  گذاشت دوباره و كرد خاموشش

 ميكردم  حس رو نگاهش سنگينيه...  پنجره سمت كردم رومو و

.... 
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 و كردم ضعف احساس كه زماني  تا كه راه باقيه  و نزد حرفي ولي

 تو  مبخور  تا بودم كرده درست توراهم ی واسه كه ساندویچي

 ... گذشت سكوت

 !!؟؟ انداختي راه بویي چه -

  با  داشت...  سمتش رفت نگام و موند معلق زمين هوا ميون ساندوچ

 ساندویچ   به  رو نگام دوباره حرص با...  ميكرد نگام شيطنت

 ... زدم بهش گنده و محكم گاز یه و دوختم

 !!!حاال  نشي خفه -

  بودن پر بخاطر هك زدم دیگه  گاز یه دوباره حرش به اهميت بي

 و  سریع اومد ميخندید كه حالي در  شروین...  گلوم تو پرید..  دهنم

 ... پشتم  به زد  دست با آروم و نشست كنارم

  به چشمش گرسنه آدم یه كه زماني تا بعدشم..  بخور یواش گفتم -

 .. ساندویچه این

 ... زد ساندویچم از گاز یه و جلو آورد رو سرش آروم

 : گفت و زد پليدی ميجویيدلبخند لقمرو شتدا كه طور همين

 ؟؟  خوردم ساندویچت از سياستي چه با دیدی -
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 : گفتم عصبي لحن با

 دیگه دخترای از خيلي مثل...  رو  من... كه سياستي همون با دقيقا -

 ...كردی  خر

 : گفت حرص با بعد و....   كرد نگام خيره یهو ولي چرا  نميدونم

 ... كه بزنمت یجور دارم دوست وقتا گاهي -

 .... بيرون كوپه از رفت و كرد موهاش الی دستي

 گذاشتم دوباره رو ساندویچم...  شد كور اشتهام ولي چرا  نميدونم

 افتاده  اونور كه كتش دیدن با لحظه  یه...  دادم تكيه و كيسه توی

  دختر كال...  خبره چه گوشيش توی ببينم تا  شدم وسوسه بود

 نكرده فكر  موضوع این به خيلي مدتم ناو توی...  نبودم فضولي

 بودم 

  حس..  ها وقت بعضي خوب ولي .... كنم چك  رو گوشيش كه

 در  اینكه از بعد همين ی واسه ميكرد ترغيبم كار این به ای قوی

  رو گوشيش و برداشتم رو كتش  كيپ پردشو و كردم روقفل كوپه

 ... كردم روشن

 ....كه باشه چيزی ميترسيدم بود كرده یخ تنم
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 باز رو پيامش ی  جعبه لرزون دستای با و بيرون دادم محكم رو نفسم

 ... تبليغ چندتا و بود  توش بد جوك تا چند..  كردم

  شده ذخيره های پيام فولدر دیدن با كه بيرون دام آسوده رو نفسم

 ی شماره یه  از  پيام تا چند..  كردم بازش و كرد یخ تنم دوباره

 : بود ناشناس

 : كردم  باز رو پيام اولين

 "؟؟؟ بدی جواب نميخوای یعني "

 "!!! بده جواب  ميكنم خواهش...  خودمه خاطر به نكن فكر "

 ".... پسرت  خاطره به!!!!!!!!!!!!! شروین "

 برای...  بودم شوكه ...  افتاد دستم از  گوشي....  آخر پيام دیدن با

 ره دوبا و برداشتم  دوباره رو گوشي....  كرد قل مغزم قهي دق چند

 .... خوندمش باره چند و باره سه و

 مال شماره بودن مطمئن....  ميچرخيد ذهنم تو مدام پسرت یواژه

 گوشي  توی ظریفش صدای كه  موقعي حال این  با ولي... پرنازه

  بغض با و گرفتم رو شمارش اطمينان  برای...  فهميدم تازه پيچيد

 با ..  شد جاری صورتم رو آروم  آروم اشك...  كردم قطع رو تلفن
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  شماره همون دیدن با و پریدم ازجام متر سه تلفن زنگ صدای

 .... جون خدا ...  جاش سر گذاشتم و كردم خاموش رو گوشي

 یكي  با كه گلوم به بود انداخته چنگ بدی بغض...  بود گرفته نفسم

 متجه  كه  بود بد حالم اونقدر...  نميرفت بين  از اشك رهطق دو

  كه اومد در  پشت از شروین صدای كه موقعي  و درنشدم  صدای

 : ميگفت

  كردم باز رو در لقف و  اومدم خودم به شدم دلواپس كيانا كن باز -

 چشمم  همين ی واسه نداشتم رو باهاش شدن  روبرو توان...  

 .... بيرون به دوختم چشم و نشستم پنجره دم رفتم دزدیم رو

 فكر قطار سهبازر بود مونده كم! ؟؟؟ چته هست معلوم!! ؟؟؟ كيانا -

 ...ميكنم ایجاد دارم مزاحمت كنه

 ... توام با...  كيانا -

 .... كيانا -

  كم و ميشد تر دور  و  دور لحظه هر  شروین صدای ولي چرا  نميدونم

 .... گرفت تاریكي و سكوت جارو همه  و ...  شد قطع كم

 : چهلم فصل
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 نمنميدو...  خونه این به برگشتم بازم من كه شد باعث چي نميدونم

 این  چي نميدونم...   نزدم شروین به حرفي كه بود چي دليلش

 ..... كرده دیده آب فوالد رو من زندگي

  هنوز كه مشهدی..  مشهد از  بودم گشته بر كه ميشد ساعتي یه

 .... بود كرده رو حرمش هياهوی پر آرامش اون  هوای دلم نيومده

  بودم خواسته چيز یه رضا  امام از  مدت تموم  روز سه  این توی یادمه

 شده  زده دهنامون به كه قفلي جوری یه خودش اینكه اونم...  

  كه بود این نه مگه...  نميدونستم رو دليلش كه قفلي....   كنه باز رو

 دلم... ...  بودن تر نزدیك بهم دنيا ی همه از  شوهر و زن

 توی كه كشمكشهایي این تمام با ...  بخوره بهم زندگيم نميخواست

 ... بهم لعنت ...  هنوزم ولي داشتم شروین با  گيزند ماه  این

....  نميشد باورم...  ميكردم فكر كه قدیم به!!... ؟؟؟ بود شده چم

 ایراني  های زن ی همه عين بودم شده....  بودم شده عوض چقدر

 مسخرشون... ميكردیم مسخرشون ازدوج از قبل هممون كه

  شوهرت به  رو دلت حرف  چرا  فالني بابا ميگفت و ميكردیم

 ... نميگي
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 وقتي ميفهميدم حاال....  قضيه اینه  بگو بهش  رك برو فالني یا

  بيرون از كه زماني  تا داره فرق چققدر.... ميشي گود  وارد خودت

 گود

 !!!! كن لنگش بگي

 با نزدن حرف با كه همونایي عين بودم شده...  ميگرفت خندم

 قصر هی خودشون ی واسه داشتن شدن درك انتطار و  شوهرشون

  ميكردم فكر بيشتر كه حاال.... بودن ساخته پوشالي غرور یه از یخي

 كه  بود وقت خيلي... كجا زن غرور و كجا مرد غرور...  ميدیدم

  در وجودم ی ذره ذره كه كسي... داشتم رو كسي شروین بجز

 !!؟؟؟  كردم مي دوری ازش چرا  پس...  بود تصاحبش

...   بود دنبالم جا مهه صامت  و ساكت شروین  روز سه این توی

 دودرش جایي یه من اینكه ترس ميدیدم چشماش توی  رو ترس

  ترس همين شاید...   بمونم شد باعث ترس همين شاید......  وبرم كنم

 باشه  ترس چشماش تو نميخواستم...  آورد رحم به رو دلم

  از باهام كه شرویني همون...  ميخواست رو پارسال شروین دلم ...

 ولي ...  ميشم بنام آرشيتكته  یه روزی یه اینكه از ميگفت آینده
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  جوری یه...  همش...  تنش همش...  ازدواج از  بعد بود شده چي

 !!؟؟؟..  داشتيم رو آرزوش ما كه بود زندگي این....  بودم

  نگاههای  از مدت این توی ميكنه فكر چيزا  این به شروینم  ميدونستم

 فهميده ومدیممي حرم از كه وقتي سرخم چشمای به خيرش

  همون به ميگشتم بر ميخواست دلم.... كالفست اونم اینكه...   بودم

 ی  همه  با رو اونموقع من....  بودیم همسایه یه  فقط كه موقعي

..   كيانا اون... بود بهتر شروین اون.... داشتم دوست بيشتر هيجاناتش

 ..... بزنه رو  دلش حرف رك  كه داشت شجاعت اونقدر الاقل

 دل و درد باهاش ميخواست دلم...   ميشدم خفه داشتم!! !! خدا  وای

 روی سرمو...   ميكردم شكایت خودش به خودش از...  ميكردم

 ... ... ميذاشتم سينش

  روی از خسته....  اومد خودم  به كرد صدام  كه شروین صدای با

 : پایين  رفتم  و شدم بلند تخت

 !؟؟ بله -

 ؟ !! ميكنم صدات  دارم ساعته یه كجایي -

 ... بودم فكر تو -
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 ... فكری   چه -

 ... نيست مهم -

 .... داشتم بغض....  كرد بهم نگاهي

 : گفت و پایين انداخت رو سرش

 ؟؟؟ شركت برم -

  سكوت.... برم منم رفتنش با ميترسيد...  چيه منظورش بود معلوم

 سنگين  های  قدم با و گرفت ازم رو نگاش جرف بدون...   كردم

 .... بره تا بهم كرد پشت

 !!؟؟؟ شروین -

 : گفت برگرده  اینكه  بدون آروم بعد و كرد مكثي

 !جانم؟؟؟  -

 با خودآگاه نا...   كردم بغض ...  ميخواستم...  بزنم حرف ميخواستم

 : گفتم بغض

 ... من  -

 .... نگشت بر

 !!؟؟؟ كيانا چي تو -
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 .... بود شده چم باز....  كردم سكوت

  چند از بعد...  نزدم حرفي... . بود من منتظر...  نميگشت بر اونم

 در  از  آروم  خداحافظي یه با و داد بيرون محكم رو نفسش دقيقه

 ..... بيرون رفت

 ومشت شدم ولو مبل روی منم در شدن بسته با نداشت توان پاهام

 !!!!؟؟ گرفتي موني الل باز...   بهت لعنت...  رونم  رو زدم محكمي

  خودم ی احمقانه  كار به اینكه برای شدم آروم و  گذشت كه یكم

 كردن باز و شدم  خونه نظافت مشغول نكنم فكر این از بيش

 اینا مامان به زنگ یه وسطم این..  لباسا ریختن ماشين تو و ساك

 این جالبيش و بودم نزده حرف باهاشون ميشد ای هفته یه زدم

 مامان صدای بوق سومين با .. بودن نگرفته من از سراغي اونام كه بود

 ... پيچيد مگوش تو

 !!؟؟؟ بله -

 : گفتم بدم نشون شاد كردم مي سعي كه صدایي با

 ... نگيریا ما از سراغي وقت یه گلي مامان سالم -
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...   گذشت خوش سفر...  برم قربونت خوبي...  جان مامان سالم -

 !!كردی؟؟ دعا مامانم

  اطمينان ی  واسه ولي...  ميداد لحظه به لحظه  امار شروین یعني

 .. مپرسيد

 !!؟؟؟؟ ميدونستيد ازكجا شما -

 زنگ  یه  از دریغ كه  تو...  گفت بهم پسرم معلومه -

 ... بود درست حدسم

 : گفتم  و كردم ی خنده

  كارای...  خونه... شركت بودم گرفتار خيلي جون مامان بخدا  -

 ... مسافرت 

...   برم قربونش....  ميكشي زحمت خيلي ميگه شروین ميدونم -

 .... دارم  دوستش چقدر ينميدون كيانا

 دلم...  حاليم  چه من ببين پس  بگي اینجوری شما گفتم دلم توی

 یا  بود مامان های تعریف اثر نميدونم..  یهو رفت ضعف براش

 ... جوشيد خودم درون از حسي
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 كتي سرم اخر و  بابا و مامان با صحبت ربع یه تقریبا  از  بعد بگذریم

 .. حموم رفتم و كردم قطع رو تلفن

 من اینكه ميكردم فكر چيز یه به ميگرفتم دوش داشتم كه مدتي تمام

 ذهنيتي  چه با واقعا...   چيزا  خيلي رو بودم بسته رو چشمم

  بغضم....  شروین  بدون بودم كرده فكر این به ؟؟ شم دور ميخواستم

 نگاه  تمام لحظه یه برای....  داشتم دوستش  چقدر...  گرفت

  من...  اومد خاطرم توی سال یه به نزدیك این توی مهرش پر های

 توی ميذاستم  بدشم كارهای اگه حتي!!! بودم؟؟؟ كرده كار چي

 دیگه ی كفه كه بود زیاد اونقدر محبتاش...  ترازو ی دیگه ی كفه

 توی  سوال خيلي خوب ولي...  نميومد چشم  به اصال ترازو ی

 اون ذهن توی سوال خيلي شایدم... ميداد جواب  باید كه بود ذهنم

 ... ميدادم جواب باید من و بود

  برای...   مياد صدا  پایين از كردم احساس بيرون اومدم  كه حموم از

 ی  واسه...   باشه شروین كه  زدم حدس ولي  ترسيدم لحظه یه

 ... تویي شروین  زدم داد ها پله راه  باالی از همين
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  دشت برم ترس...   امد هایي قدم صدای دادشه جوابي اینكه بدون

 كشيدم آرومي نفس راهرو پيچ توی شروین دیدن محض به ولي

 : گفتم و

 ... كردم مي سكته داشتم...  بده جواب یه بابا -

 گفت  آروم و  داد تكون سری

 ! ببخشيد -

 گفت و كرد بهم نگاه  یه بعدم

 !!كنار؟؟  بری نميخوای -

 : گفتم  خنده با..  سرم به بود زده نميدونم

 !!!!!نچ -

   محوی لبخند

 كه كارش اتاق سمت ميرفت داشت...  بودم دلتنگش قدرچ... 

 : گفتم

 !!؟؟؟ بزنيم حرف یكم داری وقت...  شروین -

 !؟؟ بود شده چش این....   بود غم از پر نگاش

 .... درگيره جور  بد ذهنم...  كيانا بعد برای باشه -
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 : گفتم  و نكردم ول رو بازوش ...  داشت برم   ترس لحظه یه

 ... ميدم گوش من بزن حرف  تو خوب -

...  نزنه پوزخند كرد سعي كردم س احسا..   انداخت بهم نگاهي نيم

 رو  در اتاق توی رفت بده رو جوابم اینكه بدون ...  نشد ولي

 ... بست

  رفتم افتاده های شونه با  و خوابيد بادم ميتركه كه  بادكنك یه عين

 دراز  خيس موهای همون با پوشيدم رو لباسام.... اتاق توی

  یكي كردم احساس  كه بودم خودم افكار  توی...    تخت رو شيدمك

 صورت   به صورت و برگشتم حس این با ميكنه ناز  رو موهام داره

 .... شدم شروین

 : گفت  بود موهام به چشمش حاليكه در

  پاشو...  بخوری سرما نميگي!! كولر؟؟؟ زیر خيس موی با -

 .. كنم  خشكشون

 ... خوبه...  نميخواد نه -

 ...شو ندبل -
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 نشستم و پاشدم جام از ذوقي یه با همين ی واسه...  افتادم قدیم یاد

 از  گاهي گه ميكرد  خشك داشت كه رو موهام...  صندلي روی

 چرا  نميدونم....  ميزد محوی لبخند یه و مينداخت بهم نگاهي آینه

 : گفتم یهو كارش این با ولي

 .... شده تنگ همسایگيمون دوران برای دلم -

 : گفت آروم و ... بيرون داد رو نفسش و كرد  بهم عميقي اهنگ

 !!!منم -

 ... اونم...   نزدم  حرفي دیگه كه بود حرف نگاش توی قدر اون

 بر هام گيره و كش سبد توی از كش  یه موهام دنكر خشك از بعد

   داشت

 : گفت و زد لبخندی آینه توی از

 !؟؟ چطوره -

 ... عشقم مرسي عاليه عاليه -

 باهاش اینجوری تاحاال..   فهميدم خودمم زد برقي یه چشماش

 ... بودم نزده حرف

 !!! شيطون -
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  اندازی  راه رو كادوت نميخوای گذشته تولدم از ای هفته یه -

 !!كني؟؟

  ی واسه....  افتادم  اونشب یاد و گرفت دلم یهو ولي چرا  نميدونم

 : گفتم  تلخي لحن با همين

  دیوان به شما نميدونستم....  نيومد  خوشت مارو كادوی كه تو -

 ....داری عالقه بيشتر اشعار

 : گفت و خندید بلند بعد و كرد ریز رو چشماش

 !!! خدا  وای -

 !!؟؟ داره خنده!!  ؟؟؟  چته چيه -

  نمك با ميكني حسودی كه هایي وقت چقدر نميدوني!!!!  آره -

 ...ميشي 

 !!! داشت قاطي بخت بد!!!  دیوونه

 ... بله -

...   بودم مهموني در حاضر جماعت ازون  سری یه رئيس من خوب -

 ایكس ی واسه كنم بپر  بپر ها بچه عين پاشم كه نميتونستم
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 یه نميخواستم خوب ولي...  بماند  شدم خوشحال اینكه...  باكس

 !!!!حسام حتي...  بدی بهم اونا جلو رو  كادویي همچين

...   دیگه موقع اون كردین چه چه  و به به چرا  رو دیوان بعد!! ا؟؟ -

 !!؟؟؟  نيستين رئييييييس

 : گفت و كرد اخمي یهو

 ؟؟؟  سطل تو انداختمش ندیدی واقعا -

 !!؟؟؟ ميگفت راست داشت یعني...  بودم ندیده...  كردم تعجب

 ... خوند نگاهم  از  انگار

  چيزی چه مهم  برام  اون از بيشتر ولي..   دارم دوست موالنا كال من -

 باز  ی لحظه تو اونشبم العمل  عكس. .. بگيرم كي دست از رو

  كادورو نشد دقيقه 10...  بعدش  ولي...   بود ارادی غير كادو كردن

 .... سطل  تو انداختم دهنده كادو چشم جلو

 بود خونسرد  خيلي بودم خيره  چشماش به! ؟؟؟ ميكردم باور باید

 چشماش  االنم...  نميگفت دروغ بودش شناخته  مدت این توی... 

  كه برگردوندم رو سرم حرف بي...  تزویر  از  بدور و بود رك خيلي

 : گفت



 

1075 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!؟؟ پرسيدی بهزاد از كه همونا از!! نداری؟؟؟ ی دیگه سوال -

 ... بود فهميده كجا از این..  شد تا چهار چشمام

 : گفت جدی  خيلي

 فقط و فقط كه  سوالهایي بره زنش ازینكه متنفره مرد یه ميدوني -

 .... بپرسه غریبه  یه از رو بپرسه مردش از باید

 :گفتم همين  ی واسه نداشت فایده انكار

 .... نيست غریبه كه بهزاد -

 : گفت عصبانيت  با و پاشد جاش از و كرد ریز رو چشماش

  اینو..  غریبست پدرت حدودی تا و من جز كسي هر تو برای -

 !!!!بفهم

 : گفتم عصبي...  نمياوردم در سر

 .... تو  ولي همينجور توام برای -

 چي؟؟   من -

  با و شونم رو گذاشت دست عصبيانيت با...  برم  كه پاشدم جام از

 : گفت ای آمرانه لحن

 !!!!! بده جواب و بشين -
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 : گفتم و زدم پس رو ستش د....  بودم شده  سرتق دوباره

  جام  از دوباره و!!! بزنم حرفي نميبينم دليل ...  ميدوني خودت -

 دیوار  به چسبوندتم محكم حركت هی توی اینبار  كه برم تا پاشدم

 : گفت عصبانيت از قرمز چشمای با

  باهات خيلي االن تا ...  بده گوش  ميزنم رو حرف یه بهت وقتي - -

 تویي این بفهمونه  بهت كردم سعي  خيلي االن تا.... كردم  مدارا 

  پيشت رو دلم ی  سفره كه ميدی  فرصتي این من به روراستيت با كه

 كردن باز برای رو زمينه زن  یه عنوان به كه تویي این كنم باز

 .. من نه..  كني آماده باید شوهرت دهن قفل

 : بگه و بشه تر عصبي شد باعث همين كه كردم نگاش فقط

 !!كيم؟؟؟ من  ميدوني!! ؟؟ چيه مشترك زندگي ميدوني كيانا -

 !!!ميدونم!!! آره -

  تا..  ادینميد جواب فكر بي اینقدر ميدونستي اگه..  نميدوني نه -

 زورت  نميكرده  سوا  رو  رختخوابت ميخورد توقي به تقي

 بعضي به راجع  شوهرت  از پردازی خيال و خودخوری نميومدبجای

 رو ميدون زود....  بخوای دليل  شده  آزارت باعث كه رفتاراش از
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 خالي بپاشه هم از رو زندگيت  بخواد شاید كه كسي ی واسه

 خسته ...  مشهد بری و ببندی رو بندیلت و بار نمشدی پا و نميكردی

...   نكني اشتباه كه داشتم نظرت زیر ها جاسوس  عين بس از شدم

 ... نمياوردم  هم رو اسمت  ابد تا ميرفتي و نميفهميدم اگه ميدوني

!  چي؟؟ االن ولي..  شده تنگ بود همسایم كه كيانا اون برای دلم

 نميخوام ...  ميفهمي ..  خستم..  ميام دنبالت دارم  سایه به سایه فقط

 تحكم با ميكني مجبورم.... ميكني مجبورم ولي... باشم  باالسرت آقا

 8 دختر یه چرا  ميشم پشيمون دارم كم كم..  كنم رفتار باهات

 اسمي سال هشت البته..   كردم انتخاب رو كوچيكتر خودم از سال

 .... نشده سالتم 18 هنوز عقال تو

  ميخواستم اگه...  يگفتنم ربط بي خيليم ولي حرفاش از گرفت دلم

 .. داشتم قبول رو حرفاش درصد 70 كنم قضاوت عادالنه

 : گفت دید چي نگام توی نميدونم

   – آماده باید ...  خانوم ولي...   ميندازه ساله 7

  یاد رو آدم كه معصومت نگاههای این  عاشق...   كيانا عاشقتم من -

 6 های بچه دختر



 

1078 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  كني فكر بزرگتر باید..  ميشي هامون بچه مادر فردا  پس تو...   شي

 بمونه  نگاهت معصوميت این  باید!! منظورمو؟؟؟ فهمي مي... 

  اونوقت....  ميمونيم وتو من و ميشه بسته اتاق این در كه موقعي واسه

 بشي باید در این بيرون ولي..   ميخرم نگاتو این ناز دنيا ته تا

 داره هرچي روینش كه زني...  معنا تمام به زن  یه......  مشفق مهندس

 ...ازونه

  اگه دیگه شرایط توی  شاید بود بخش آرامش شروین های حرف

 ميشد  بزرگي تحول دچار زن ميزد زنش به حرفارو این شوهری

 مجالي كه بود متعدد های سوال درگير اونقدر  من ذهن ولي ...

 همين  برای...  نداشت حرفا این روی عميق  كردن فكر برای

 و برداشتم سينش روی از رو سرم...   شد مومت حرفاش كه بالفاصله

 ... بهش شدم خيره لحظه چند برای

 : گفت و زد لبخندی

 ... بگو! ؟!؟؟ چيه -

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش قدم یه ناخودآگاه

 ... پرناز -
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 .. شد نزدیك بهم قدم یه

 !!؟؟ چي پرناز -

 رفتم  عقب  قدم یه دوباره

 ... ندازهمي یادش  تورو اسم این كه چي هر -

 ... كرد جيبش تو رو دستاش

 بود عصبي نگاش كرد باال كه بعد لحظه چند پایين انداخت سرشو

 : گفت و كرد نگاه بهم خيره..  عصبي خيلي... 

 جنبشو....  نقيض و ضد احساسات سری یه با مساویه برام اسم این -

 !!داری؟؟؟

 ... دادم تكون سرمو و باال دادم  ابرو

 دستاش دوتا بين رو سرش یكم...  نشست و تخت سمت رفت

 : گفت و بهم كرد رو كرد صاف رو سينش اینكه  از بعد و گرفت

 وقتش به باید..  جزئياتش ولي...  گفتم رو داستان كليت بهت -

 همون  و ميمدم خودم اگه چون...  بپرسي تو كه وقتي...  ميگفتم

  خودمو ميخوام  ميكردی فكر درصد 80 خودت پيش  ميگفتم شب

 ... بود  تولدم شب درست پيش سال 10....  بگذریم....  كنم تبرئه



 

1080 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

  كه هوایي و حال  از رو من ميخواست و بود گذاشته مرام حسام

 پر  تولد یه ها بچه سایر كمك با همين برای...  بياره در بودم توش

 ماهي 6 گویا دیدم  رو پرناز بود شب همون...  گرفتن برام پيمون و

 هيچ ...  بود خوشگلي دختر..   بود شده دا ج شوهرش از كه بود

 اصال كه مني حتي برداره ازش چشم نميتونست اول نگاه تو پسری

 .... نبودم خطا این توی

  كنارش رفتم همين ی واسه معذبه كردم احساس چراولي نميدونم

 : گفتم خنده با و نشستم تخت رو

 ... و نبودی حرفا این اهل  اصال تو پس -

  كه حسي یه...   كردم تجربه رو جدیدی حس یه  اونشب خالصه

 و كنم نگاه پرناز به مدام ميشد باعث كه حسي  یه ميكرد كالفم

 دلم طرفم یه  از...  باشه دنبالش مهموني  جای همه چشمم ناخودآگاه

 مهر  سن این توی دختر  یه  اینكه تصور از ميسوخت براش

  نگاهام از كه حسام شب همون...  باشه شناسنامش توی طالق

 یه داد پيشنهاد بهم نيستم تفاوت بي پرناز به نسبت كه بود فهميده
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 باقي مثل بود راحتي پسر حسام...  كنم معاشرت باهاش مدتي

 نياز  رفع برای و بودن مرد خوب  ولي...  نبودن بدی پسرای دوستام

  ولي بدم تغيير بهشون نسبت  رو ذهنيتت نميخوام..  بگذریم ...

 نداده دختری هيچ محل سن اون  تا  كه بودم من فقط توشون خوب

 حس هيچ لحظه  اون  تا اینكه  شایدم و بود مامان تربيت  شاید...   بودم

 رو ماهي  یه حسام...  بگذریم...  نميدیدم وجودم تو  رو نيازی

  راحت خيلي..   زدم زنگ پرناز  به باالخره تا رفت اسكي مخم

 بيشتر  خيلي!! بود بلد...  بيرون رفتيم هم با و كرد قبول  رو پيشنهادم

  ميخواستم اول.. كنه اسير رو من رفتارش با تونست خوب...  من از

 رو  دليل موقع اون  شد روبرو مامان مخالفت با كه كنم عقدش

  من خوب ولي....  ميده شير بو دهنت زوده گفت فقط و نگفت

 نميتونستم ..  كردم صيغش بعد ماه یه همين ی واسه وبدم خودسر

  حرفام از شي ناراحت شاید...   باشم زن یه با یهمينجور كنم قبول

 آروم ...  نگم بهت كمال و  تمام  اینارو  تا كيانا ميدونم ولي... 

 خودم عليه بر حرفارو این وقت  هيچ ميكنم خواهش..  پس نميشي

 ... نكن استفاده
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 شروین دیگم...  بشنوم قراره چي ميدونستم..  داشتم دلشوره

 ولي ...  بود حالي یه دلم...  بگذرم شاز خيال بي كه نبود همسایم

 ... بار یه شيونم بار یه مرگ.. خوب

 بهش دوسالم و  بيست این عطش...   پرناز بود شده  روزم و شب -

 مدت تمام...  هيچي دیگه... كني اضافه

  اوج تو سني  اون جوون یه ميدوني...   پرناز با و ميپيچوندم همرو

 فكر  دارم  كه االن....   بود لهوسي یه زیبایي اون با  پرناز و نيازه

  رو خودم باشم داشته دوست رو پرناز  اینكه از بيش من ميبينم  ميكنم

 بيشتر  چي هر كه بود شور آب یه مثل اونم..  داشتم دوست

  بسته چي همه روی رو چشمم موقع اون..  ميشدم تر تشنه ميخوردم

 دم كي با نميدونستم حتي كه  بودم خودم فكر  به اونقدر...   بودم

 كه چند هر.. نميزد سينم به رد دست كه بود دختری پرنازم...  خورم

 جدید چيز یه قول فردا  واسه بود كنارم كه  بایي از كدوم هر

  ها خواسته این كم كم....  و كيف و كفش لباس از ميگرفت رو

 مامان  با دوباره كه  موقعي ازدواج به رسيد  تا شد تر  بزرگ و بزرگ
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 فهميده زود بود تيزی آدم كه ازونجایي...  شد قيامتي كردم مطرح

 من از زودتر و نيوفتادم صرافتش  از مدتم این توی من بود

 سال یك با نه كه  بود این جالبيش..  بود كرده تحقيق  پرناز به راجع

 بود روشني  آدم...  طالقش  با نه داشت مشكل بودنش بزرگتر

  ولي..  نيست درستي آدم ميگفت...  بود پرناز خود با مشكلش ...

 .. نداشتم حرفا این شنيدن برای گوشي اونموقع من خوب

  روز یه درست و بود شده انجام  كارا  تمام كنم عقدش  ميخواستم

 كافي یه توی مقدماتش ی واسه آزمایشگاه  بریم اینكه از قبل

 خورده دست رو...  داشتم بدی حال...  دیدمش سروش با شاپ

 ی واسه آزمایش بریم اینكه یجا به فرداش..  بدجوور...  بودم

  ی همه ميكردم فكر اوایل...  كردم فسخ رو صيغه...   عقد مقدمات

 كالفگيا این تمام...   نيست پرناز كه اینه مال ناراحتيا این

 چه ذهن تو هميشه كه چيزی...  بود اون با رابطم اولين خوب.....

 با  خوردمبر و  ماه سه از بعد وقتي ولي.......  ميمونه زن چه و مرد

  مشكلم نه فهميدم تازه...   بود پرناز زیبایي به كه دیگه دختر یه

 شد  باز چشمام تازه...   من مشكل....  نداره پرناز به ربطي خيليم
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  ساخته خودم ی واسه  كه بتي ازون دیگه ...  دیدم رو پرناز اقعيته و و

 برام  درونش زشتي صورت زیبایي اون جای و نبود خبری بودم

  تو رو  اون از یادی كه چيزی هر همين ی واسه....  بود هشد آشكار

 كه لباسایي كادوهاش از..  كنار گذاشتم ميكرد زنده وجودم

 اون یكيشم...  ميرسيد ذهنم به هرچي خالصه و بودیم خریده باهم

 دیگه موقع همن از درست دیدی سالن توی كه بود پيانویي

  وقتش به تا.. . گذاشتم قراری یه خودم با و  نزدم دست بهش

 .. شدم محوش لحظه یه ...   دیدم مدت این از بعد كه اونشبم... 

 كنم ناراحتت  نميخوام..  شد یادآوری برام چيزا   خيلي ناخودآگاه

 .. بود همين زدمم پست اونشب اینكه دليل...   مردم من ولي

 ی  واسه خوب حس..  داشتم خوبي و بد حس یه...  نميومد در نفسم

 كه كشيدم عميقي نفس...  بد حس و داره ستمدو شوهرم اینكه

 : بگه  گوشم زیر و كنه  نگام لبخند با شروین   شد باعث

 ... باشه داشته لياقت كه كن حسادت كسي به -

 !!چي؟؟  بچه -

 : گفت و خنده زیر زد بلند



 

1085 
 

@Romanbook_ir                                                                                                                ی من     همسایه    

                                 فرد                                                                                                        

                                                                                                                                                                             نبود   

                                   

 !!؟؟  چيه بچه -

 ... بود  گوشيت توی  كه پسره همون -

 : گفت  و خندید تر بلند

 گوشيمو كه اونقدر...  ميشم مهم  برات  دارم تازه زهتا اینكه مثل نه -

 !!كردی؟؟ اینكارو كي حاال...  كني چك

 ... قطار تو -

 : گفت و كرد بهم باری شماتت نگاه

 !!!؟؟؟...ميپرسي االن اونوقت -

 ... موضوعه كه  تو عين تازه -

 كار نامزدی موضوع كشيدن پيش نميدونستم..   كردم سكوت

 ... نه یا درستيه

  پيش مغزم عمق  تا داشت انگار...  بهم دوخت نگاهشو  و...  ندیدخ

 : گفتم گرفتمو ازش رو نگام كه ميرفت

 !!!ميكني؟؟؟ نگاه رو آدم اینجوری چرا  -

 !!! ميدونستم  من -

 !!رو؟؟؟ چي -
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 !! ذهنته تو كه هموني -

 !!؟؟؟ ذهنمه تو چي -

 ... موهام به كشيد دست و زد لبخندی

  زبون از داشتم دوست خوب ولي!!!! ونستمميد اول همون از -

 از  شنيدن...  بدوني اگه حتي رو چيزا  سری یه!!!!   بشنوم خودت

 .... ميكنه خوردت دیگران زبون

  و پاشدم جام  از عصبانيت با ثانيه چند توی و كردم نگاش شوكه

 : گفتم

!!!  دادی؟؟؟؟ آزارم اونقدر و ميدونستي -

 ؟؟؟آآآآرررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- 

  از...  ميكرد نگام كمرنگي لبخند یه با خيال بي حاليكه در شروین

  بابهش  زدم كرد گره مشتای با و سمتش بردم هجوم..  پاسد جاش

 ریختم اشك استرس  با كه هایي لحظه  اون تك تك  یاد ضربه هر

 حتي  نميگفت هيچي اونم...  كاراش تك تك یاد ميفتادم
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 به و كرد عرق پيشونيم كه زدم دراونق بگيره رو جلوم  نميكرد سعي

 ...  بود خيس  خيس اشك  از  صورتم..  افتادم نفس نفس

 : گفت  آرومي لحن با.. 

 توی شبایي چه...  ميدونم همرو...   ميدونم... شدی اذیت ميدونم -

 من ...  نكردم نگات و نشستم سرت باال صبح  تا كه مدت اون

 شيراز رفتي كه ای دفعه همون از...  ميدونستم بود وقت خيلي

 .. .. بعضيا دلتنگ..  منم و بود تعطيلي....  عروسي

...   شد چركين دلم ی گوشه یه نگفتي بهم وقتي...  خوب ولي -

 زبون   از تا شدم اشارت یه زنگ  به گوش و كردم صبر  اونقدر

  و شد تموم طاقتم كه بود اونموقع ميدوني بعدشو و شنيدم خالت

 .. نزدی حرفي ولي شدم منتظر بازم...   كرد باز سر چركي دمل

  ی واسه یا نباشي راحت من با فكركه این ميدوني...   برام بود عجيب

 كه  بودم مردی  اولين من و  خورده بهم نامزدیت اینكه  از فرار

  آزارم  خيلي  باشي  شده زنم كردم خواستگاری  ازت اون  از بعد

 خوب يول چزوندمن حرفام با..  كردم  بهت توهين  ميدونم...... ميداد

 : گفت و كرد تلخي ی خنده....
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  نبود خودم دست...  بود ماليخوليایيم افكار همون  خاطر به همش -

 افكار  عالمه یه..  من نزدن حرف با كه  تو مثل درست... 

  نزدم حرف من  اینكه ی دیگه دليل ولي...  زد سرت به ماليخوليایي

 یه  وت كه ازونجایي  ميدادم توضيح  واست زود اگه  كه بود این

 تبرئه  رو خودم دارم ميكردم فكر و نميكردی باور..  هستي خانوم

 ... بگذریم!!! ميكنم 

 ... كردم اشتباه منم!! ميبخشيم؟؟؟  حاال

 ...   ميومدم كنار خودم  با باید...  گرفتم ازش نگامو

 ... دور بریزیم گذشترو  امشب همين بيا -

 بفهمه ودشخ  اینكه  از قبل..  بودمش بخشيده كه بود وقت خيلي

... 

 .. پایان

 آمد و رفت به  دارم و پنجره به رو  وایسادم شركت تو اتاقم توی

 پرترافيكيه   روزهای  و شهریور ام 30  ميكنم نگاه ها ماشين های

... 
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  كم كم كه ماهي یك..  ميگرده  اخير ماه یك این حول مدام ذهنم

 دیگه حاال..   رفته بين از شوهرم نسبت ذهنم تاریك  نقاط  تمام

 زندگي توی رازی و خبرم  با شروین عالئق ترین  جزئي از من

 ترفند یك و  هزار با كه هم پرنازی...  نداره وجود جفتمون

 خودكشي 

 سمت به مجدد رو شروین بود كرده سعي خزعبالت این و بچه و

 زندگي  ها این ی همه و شده در به ميدون از بكشونه خودش

 ... زده رقم برامون  رو آرومي

 دیگه ميدونم و دستمه كه رو چایي  ليوان..  ميكشم يعميق نفس

 سمت  ميرم كيفم برداشتن  از بعد و ميز روی ميذارم رو شده سرد

  رفته داد قرار بستن  برای و دنبالم نمياد شروین امروز ميدونم...  در

 كنه محول بهمون رو بعدی بزرگ ی پروژه قراره كه شركتي

  خنك نسيم خيابون به  ورودم اب و پایين ميام ها پله از خوشحال ...

 تاكسي اولين برای و ميزنم لبخندی...   صورتم به  ميخوره پایيزی

 .. ميشم سوار  و ميدم  تكون دست
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  ميرسم كه شده  تاریك هوا  تقریبا...  ميشن كوتاه رفته رفته  ها روز

 ماشين   یه و شروین ماشين دیدن با ورود محض  به...  خونه

..  ميره باال قلبم  ضربان سفيد گرن با مدل همون از درست دیگه

 ... نيست  خودم دست... ولي چرا  نميدونم

  تا ذهنم تو مياد فكر جور یك و  هزار باال ميرم طمانينه  با رو ها پله

 ميدم هولش آروم...  بازه نيمه در..  آپارتمان در پشت ميرسم

 تو ميپيچه پيانو  صدای ورود محض به ميشه باز قيژی  صدای با ..

 صدای  نميشه  باورم كه صدایي لحظه چند از بعد  و. ...  گوشم

 .... باشه شروین

 خوشگلم سخته تو كشف

 اعترافه  این آره

 تو نگاه فهميدن

 اكتشافه یه مثل

 تو چشمای جادوی

 ميكنه  خالي رو دل این

 منو  عاشق دل این
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 ميكنه حالي به حالي

 بده گرمتو دستای

 سافر  عاشق بانوی

 نازكم زوده تو كوچ

 خطر پر روزهای  این توی

 تو   چشمای خندیدن

 انفجاره  موج یه

 بشم تو غرق كه ميخوام

 دوباره  باز دوباره

 اعترافمه  آخر

 زميني قدیسه تو

 ... سواله یك نكته این

 !!!؟؟ بهتریني تو چرا 

 

...   ميخوره گره هم تو آبمون پر های نگاه ميشه تموم كه آهنگش

 " م عشق مبارك تولدت "..  ميگهو   سمتم مياد آروم
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 .... ميخندم گریه ميون...  سمتم ميگيره جعبه یه بعدم

 !!!؟ منه  مال -

  جعبه  و ميكنم  پاك خودم رو اشكام ی مونده باقي...  ميزنه لبخند

  آروم..  ماشين سوئيچ دیدن با..  ميكنم شبازو  ميگيرم دستش از رو

  تو نميدونم...  ميكنم باال سرمو  و...  ميگيرم گاز خوشحالي از لبمو

 ... چيه  چشماش

  پلك آروم ميكنم نگاش فقط و مياد  بند زبونم هست چي هر ولي

 : ميگه و ميزنه

  نه مگه..  بخرم  برات رو ماشين بهترین روز یه بودم داده قول -

 !!؟؟؟

 ... صورت پهنای به..  ميزنم لبخند...  یادمه

  رویایي شام یه خوردن از بعد و  داده ترتيبب برام نفره دو جشن یه

 برام  خودش و مياره رو تولدم كيك و ميكنه خاموش غاروچرا 

..  كنم فوت رو ها شمع ميخوام كه  موقعي....  ميخونه تولد آهنگ

 : ميگه گوشم زیر

 !!! لطفا نباشه بچه ولي..  كنم فضولي آروزوهات تو نميخوام -
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  كه ميكنم ریزی اخم...  ميخنده ریز ریز كه ميكنم نگاش تعجب با

 : ميگه و باال ندازهمي رو  هاش شونه

 دوست توئرو به مربوط  كه چي هر خودتو خوب... چه  من به -

 !!!!!!دارم

 برق شمع  نور زیر ميشم خيره بهش یكم...  نميشم  متوجه اول

 ... بيشتره هميشه از چشماش

 .... ميریزه  قلبم یهو

 ... گذشته موعدش از روز 20

 ... ميشن داغ هام گونه

 ... عشق از لبریز قلبي با

 .... ميشن خاموش زندگيم سال  امين 2 های شمع

 

 1390 دیماه تهران

_______________________________________

______________________________ 

 : من ی سایه هم داستان شخصيت با رابطه در چند توضيحي
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  ازدواج از قبل  خودم.. )مادرم و خودم شخصيت  از تلفبقي:  كيانا

 !( ازدواج  از بعد)   رمماد و!(  كيانا

 !!! سایته همين كاربرهای از  و واقعيه كامال شخصيت:  محمد

 !! واقعي نيمه و خيالي نيمه شخصيت:  مجد شروین

 .. داستان اما

 هر كه آمده وجود به مختلف داستان دوتا تركيب  از داستان این

 واقعي داستان خوب ولي!!  واقعين خودشون  ی نوبه به كدوم

...   كاری ریزه و قسمت سایر و..  كليت  و بوده قصه بچهارچو تنها

 !! نویسندست تخيالت

   بانو شایسته  – من ی سایه هم

 پایان

 سپاس و درود به شما عزیزان! 

برای  دانلود بهترین رمان ها ی  ایراني  و خارجي  در گوگل با سرچ  

 كردن 

   دانلود رمان 

https://romanbook.ir/
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 یا 

  دانلود رمان جدید 

(https://romanbook.ir) با كليك روی  آدرس رمان  و

 .سایت شوید  وارد

 

https://romanbook.ir/
https://romanbook.ir/

