
 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  نازنين - مريم    –شق عشبنم                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١ 

    شبنم عشق  :نام كتاب 

  انجمن نودهشتيا  ربراك نازنين -مريم  : نويسنده

  

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  نازنين - مريم    –شق عشبنم                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  نازنين - مريم    –شق عشبنم                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣ 

 من  يخدا

سوز سردي مي . صداي سنگ ريزه ها زير كفشام آرامش خاصي بهم مي داد. توي كوچه باغ هيچ چيز تغيير نكرده بود. غروب بود كه رسيدم

دستمو باال . بعد از پنج دقيقه رسيدم جلوي در مشكي بزرگي كه يادگار هزار تا خاطره بود. دستمو تو جيب پالتوم كردم و تندتر راه رفتم. اومد

. نمي دونستم كي هست؛ شايد خدمتكار جديد بود» با كي كار داري آقا؟«: زنگ زدم، بعد از چند دقيقه صداي زني رو شنيدم كه مي گفت بردم و

 ».با خانم ساالري كار دارم«: با صداي آرومي گفتم

 .خانم نيستن -

 مي تونم بيام داخل؟ -

 .من اجازه ندارم. گفتم كه، خانم نيستن. نخير آقا -

همون خانمه با عصبانيت اف . عصباني دستم رو روي زنگ فشار دادم. هوا سرد بود و اون سردرد لعنتي بازم اومده بود سراغم. كالفه شده بودم

 .اف رو برداشت

 .چه خبرته؟ آقا مگه سر آوردي؟ اين چه وضع زنگ زدنه؟ دستتون رو بردارين -

 .يتون اومد نبوديد؛ راهشون ندادم، رفت هتلفقط خواستم بگم، خانم اومدن بگيد، َنوِه گرام -

 .بر گشتم برم كه صداي باز شدن در اومد و بعد هم صداي زن

 !بفرماييد داخل خواهش مي كنم. من نمي دونستم شما هستيد. آقا خواهش مي كنم ببخشيد -

 .ر زمان از اونجا عبور نكرده بودهمه چي مثل قبل بود؛ انگا. دسته ي چمدونم رو تو دستم گرفتم؛ در رو هل دادم و رفتم تو

از روي سنگ فرشايي كه به سمت خونه باغ منتهي مي شد، رد شدم كه ديدم زن و مردي با عجله دارن به سمتم ميان همونطور كه حدس زدم 

 .خدمتكاراي جديد، مسلما بعد از رفتن من، اومده بودن

 !خوش اومدين. سالم آقا -

 !سالم، ممنون -

 .شيد من شما رو نشناختم، آخه خانم گفتن فردا تشريف ميارينسالم آقا؛ ببخ -

 .فعال بريم تو يخ زدم. حاال اشكال نداره؛ من بايد خودم رو معرفي مي كردم. مي خواستم بي خبر بيام؛ حوصله ي شلوغي ندارم -

 .كنم؛ كه دوباره سرم تير كشيدجلوتر رفتم تا بهتر بررسي . در ورودي كه باز شد، موجي از گرما و خاطره ها به صورتم خورد

 :گفتم. نگاهي به زن و مرد كردم كه همونجور با تعجب به من نگاه مي كردن

 اسمتون چيه؟ -

 .من باغبون اينجام، خانمم هم آشپزي مي كنن. آقا؛ من حميد هستم و خانمم فاطمه -

 .ميشه بگين توي كدوم اتاق برم. خيلي خب، فاطمه خانم، من سرم درد ميكنه -

 .بفرماييد باال؛ يكي از اتاقاي باال رو براتون آماده كردم. بله آقا -

 :همراه فاطمه خانم رفتم باال؛ درِ اتاق هميشگي رو باز كرد و گفت
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 .بفرماييد -

 

چشماي  مادربزرگ بود كه با اون صورت مهربونش، باالي سرم نشسته بود و اشك قشنگي توي. با نوازش دستي روي موهام چشمامو باز كردم

 .تنها پناه محكم زندگيم بود. بلند شدم توي آغوشم كشيدمش. سياهش، حلقه زده بود

 .سالم مادرجون -

 تو كه قرار بود فردا بيايي؟! سالم پسر بي معرفت -

 ناراحتي زودتر اومدم؟ -

 .خودت رو لوس نكن بچه -

 .يه رو ببينمحوصله ي شلوغي نداشتم؛ خواستم يه كم آرامش داشته باشم تا فردا بق -

 .حاال يه كم استراحت كن، بعد بيا پايين شام بخوريم. خيلي خوشحال شدم عزيزم! خوب كاري كردي -

 .چشم شما بريد، منم يه دوش مي گيرم، ميام -

 .كاش هيچوقت مجبور نبودم خانوادم و كشورم رو ترك كنم برم جايي كه همه ي چشما، مثل هواش، سرده. چقدر خوبه بين خانواده بودن

سراغ دستگاه . مادر جون جلوي شومينه نشسته بود و تو فكر بود. فاطمه خانم داشت ميز شام رو آماده مي كرد. سريع دوش گرفتم و رفتم پايين

مادرجون سرش رو باال آورد و به من نگاه كرد، دستشو باال گرفت و اشاره . روشنش كردم؛ آهنگ ماليمي از داريوش پخش شدپخش رفتم و 

 .كرد تا برم كنارش

 .رفتم نزديك و نشستم جلوي پاهاش؛ سرم رو گذاشتم روي پاهاش، مادربزرگ هم شروع به نوازش موهام كرد

 

 ببين تمام من شدي

 اوج صداي من شدي

 مني شكستمت بت

 وقتي خداي من شدي

 ببين به يك نگاه تو

 تمامِ من خراب شد

 چه كردي با سراب من

 كه قطره قطره آب شد

 به ماه بوسه مي زنم

 به كوه تكيه مي كنم

 به من نگاه كن ببين

 به عشق تو چه مي كنم
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 به ماه بوسه مي زنم

 به كوه تكيه مي كنم

 به من نگاه كن ببين

 به عشق تو چه مي كنم

 منو به دست من بكش

 به نام من گناه كن

 اگرمن اشتباهتم هميشه اشتباه كن

 نگو به من گناه تو به پاي من

 حساب نيست كه از تو آرزوي من

 

 :محو آهنگ شده بوديم كه فاطمه خانم اومد و گفت

 .بفرماييد شام -

 .بلند شديم تا بريم سر ميز كه در ورودي باز شد

 . . .عشقم خوبـ . سالم مادر جونم -

 .چشماش كه به من خورد، همينطور مات به من خيره شد

 .سالم عسل خانم -

 .بعد از چند لحظه به خودش اومد

 .واي آبتين، تو كي اومدي؟ تو كه قرار بود فردا بياي -

 .ر كه يه روزي تنها عشق من بوديه دخترمغرو. سالشه 25عسل دخترداييِ نيما بود؛ . به سمتم اومد و با من دست داد

 .سالم عرض شد عسل خانم -

 .من كه سالم كردم مادرجونم -

 .و يه بوس محكم، از لپ مادر جون گرفت

 عسل خانم، تو هنوز لوس و خودشيريني؟ چه جوري اومدي تو؟ -

 .كليد دارم. اون كه تويي، شيرين پلو -

 .وع كردينبياين شام بخوريم، هنوز نيومده شر. بسه بچه ها -

 .مادرجون من نيومدم شام بخورم كه، من اومده بودم اينجا شما رو ببرم خونه تا فردا بريم استقبالِ بعضيا، كه خودشون تشريف آوردن -

 .خب، حاال كه بعضيا تشريف اوردن، ميتوني بري خونتون -

 . من تا تو رو از اينجا بيرون نكنم، نميرم. عمراً -
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 .زنگ مي زنم به همه خبر ميدم كه اومدي بيان ديدنت االن. حاال مي بينيم -

 .بذار براي فردا. نه جان من اينكارو نكن -

 چرا خب؟ -

 .خيلي خستم -

 .باشه، هر طور راحتي -

 

ي سردي هوا. رفتم كنار پنجره و بازش كردم. اما تنها چيزي كه سراغم نيومد، خواب بود. خيلي خسته بودم؛ عذرخواهي كردم و رفتم توي اتاقم

نگاهم افتاد به تابِ آهني؛ . به صورتم خورد كه روحمو تازه مي كرد، ولي از ترس سردرد كذايي، بستمش و توي تاريكي چشم دوختم به باغ

دم رفتم روي تخت دراز كشيدم؛ فكر كر. دقيق تر نگاه كردم؛ ولي مثل هميشه توهم بود. احساس كردم هنوز اونجا نشسته و داره منو نگاه ميكنه

به اين كه چرا اينجوري شد؟ چرا من رفتم و چرا برگشتم؟ مرور خاطرات؛ هيچ وقت فكر نمي كردم منم يه روز بشينم خاطرات زندگيم رو 

 .فكرم رفت به گذشته به روزاي خوبي كه از دست رفت. مرور كنم، به تلخي برسم و آرزو كنم؛ كاش پدر و مادرم هنوز زنده بودن

اما . بهترين روزاي زندگيم، كه بي خبر از دنياي اطرافم براي خودم خوش بودم، بدون هيچ فكر بدون هيچ مشكلي. زاچه زود گذشتن اون رو

تمام جسم و روحت لگد . مي برتت اون باال باالها بعد يه دفعه مي بيني زير پات خالي شد، افتادي پايين. هميشه كه روزگار بر وفق مراد ما نيست

بود، دكتر داروساز، به خاطر شغلش يه شركت پخش داروي بزرگ داشت، مادر مهربونم معلم بود و خواهرم آران كه پدرم دكتر . مال ميشه

همه اعضاي يه خانواده چهار نفري شاد و آروم بوديم؛ يه خونه گرم كه با تدبير پدرم و عشق مادرم هميشه . هفت سال از من كوچيكتر بود

 .پناهگاه امني بود براي من و آران

. صبح زود حركت كرديم، بعد ازظهر بود كه رسيديم. شش سال پيش، دو روز قبل از عيد با هم رفتيم اصفهان، به دعوت يكي از دوستاي پدرم

 .حدود چهار روز اونجا مونديم

به وجود پدر نياز بود،  توي شركت. بايد برمي گشتيم. تصميم داشتيم بعد از اصفهان بريم شمال ولي يه تماس از شيراز، همه چيز رو خراب كرد

شهر پاسارگاد، توي يكي از . حدوداي ساعت نه بود كه رسيديم. نمي دونم چه اتفاقي افتاده بود، پدر همش تو فكر بود. پس عصر حركت كرديم

ولي چون شب » .نممن رانندگي مي ك«: ديدم پدر خسته شده؛ گفتم. دو ساعت ديگه تا شيراز مونده بود. رستوران هاي بين راهي شام خورديم

چشماي خودمم گرم شد كه يه دفعه . آران خواب بود، سرشو گذاشتم رو شونه ام تا راحت تر بخوابه. همه خسته راه بوديم. بود پدر قبول نكرد

 .يه نور شديد خورد به چشمم و بعد صداي فرياد پدرم و مادرم و ديگه هيچي نفهميدم

. اره چشمم رو بستم و باز كردم؛ حاال واضح تر مي تونستم همه وسايلِ توي اتاق پر از دستگاه رو ببينمچشمامو باز كردم، چشمام تار مي ديد، دوب

فكر نمي . تمام بدنم درد مي كرد. فكر كردم من اينجا چيكار مي كنم؟ قبلش كجا بودم؟ با به كار افتادن فكرم انگار حساي بدنمم به كار افتاد

خدايا خانوادم كجان؟ . يه پام تو گچ بود، گردنمم بسته بودن، يكي از دستامم با باند بسته شده بود. ده باشهكردم استخوان سالمي توي بدنم مون

 .دو تا پرستار سريع اومدن توي اتاقم. چه باليي سرشون اومده؟ هيچ كاري نمي تونستم بكنم، جز داد زدن

 چي شده پسر خوب؟ چرا داد مي زني؟ -
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 خانوادم كجان؟ من چرا اينجام؟ -

 درد داري؟ -

 دارم مي گم خانوادم كجاست؟ جواب منو بدين؟ -

 .خوبن بيرون منتطر تو نشستن -

 .پس چرا نميان تو؟ بگو بيان من مي خوام ببينمشون -

 .صبر كنيد. نميشه آقا -

. دويدن طرفم؛ مالفه پر از خون شده بود. رُم رو از دستم كشيدم بيرونبلند شدم، س. مي دونستم يه اتفاقي افتاده، نمي خوان به من بگن. داد زدم

بعد از چند لحطه دوباره به خواب . يكي از پرستارا دستمو گرفت، اون يكي يه آمپول بهم زد. تمام بدنم درد مي كرد، نمي تونستم تكون بخورم

 .عميق رفتم

 .در باز شد، دكتر مسني اومد داخل به همراه يه پرستار. بري از دستگاه ها نبوداين دفعه كه چشمامو باز كردم تو يه اتاق ديگه بودم و خ

 خوبي پسرم؟ -

 .جوابشو ندادم

 .اومد جلو و وضعيتم رو چك كرد

 جايي از بدنت احساس درد نداري؟ -

 خانوادم كجان؟ -

 .ش تو يا تو ميري مي بينيشونبه زودي يا اونا ميان پي. حالشون خوبه. اونام مثل تو يه كم زخمي شدن، بسترين -

 كسي خبر داره ما تصادف كرديم؟ -

 .تو هم استراحت كن. ولي االن ساعت مالقات نيست. بله پسرم فاميالتون اينجان -

به يكي . داشتم فكر مي كردم اگه اين پاي لعنتي نشكسته بود، راحت مي تونستم برم خانوادم رو ببينم؛ كه يه پرستار با ظرف غذا اومد تو. و رفت

 .از دستام سرُم وصل بود و اون يكيم درد مي كرد؛ كنارم نشست و آروم قاشق سوپ رو تو دهنم گذاشت

 خانم پرستار؟ -

 بله؟ -

 شما كه راستش رو مي گيد؟ خانوادم زنده هستن؟ -

صورتم خيس . مطمئن شدم كه تنهام. يدمبغضي كه تو صدام بود باعث شد سرشو بياره باال، تو چشمام نگاه كنه، و من نم اشك رو تو چشماش د

 .اشك شد

 .يه كم بهتر بشي مي ريم پيش خواهرت. همه خوبن. وا چرا گريه ميكني پسر خوب؟ چيزي نشده -

ولي من لرزش . پرستار با يه دستمال اشكام رو پاك كرد و ظرف غذا رو برداشت رفت بيرون. يه كم آروم شدم، پس خواهرم زنده بود؛ آرانِ من

 .لعنت به اين حس من. ه هاشو حس كردمشون
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خاله ها و دايي و تنها فاميل پدرم عموم آروم . باالخره اومدن. ساعت مالقات بود و چشمم به در، تا يه آشنا بياد خبر بده و خيالم رو راحت كنه

 ني ميده؟چرا اينجوريه قيافه هاشون؟ اگه همه چي خوبه، پس غم چشماشون، نيومدن مادرجون چه مع. اومدن تو

 خوبي؟ بهتر شدي؟. سالم پسرم -

 عمو شما بابا و مامان و آران رو ديدين؟ حالشون خوبه؟. ممنون. خوبم. سالم عمو جان -

داد زدم، . همه حالشون خوبه لعنتيا. باورم نمي شد، پرستار گفت آران زِندس؛ دروغ گفت، دكتر هم دروغ گفت. جوابم، شكستن بغضاشون بود

پرستارا اومدن داخل و يه سرنگ تو سرُم زدن و من . خواستم بلند شم اما عمو نذاشت. هرچي تو دلم بود به اون دروغگو ها گفتمفرياد كشيدم، 

 .بيهوش شدم

نه من، نه آران نتونستيم براي آخرين بار صورت مهربونش رو . دو روز بود كه توي بيمارستان بودم و چهار روز از مرگ مادر عزيزم مي گذشت

 . نيمببي

دكترا مي گفتن به خاطر شوكي كه بهش وارد شدست و زود خوب . از آران بگم؛ يه طرف بدنش فلج شده بود و حافظش رو از دست داده بود

 .مي شه

آسيب زيادي نديده بود ولي اونم توي . بعد از مادرم كمرش شكست، ديگه چيزي جز يه جسم بي روح ازش نمونده بود. پدر مهربونم ُخرد شد

 .شوك بود يه جا مي نشست و به يه نقطه زل مي زد

ي سرد و بي روح بود؛ نه مادري كه به ديگه هيچي مثل قبل نبود همه چ. باالخره از بيمارستان مرخص شديم من و پدر رفتيم خونه مادر جون

 .خونه گرمي بده، نه خواهري كه با خنده هاش شادمون كنه

جاي خالي مادر بد جوري . براش يه پرستار گرفتيم و رفتيم خونه خودمون همه چي بوي مرگ مي داد. بعد از دو هفته آرانم مرخص شد

 .بر نمي داشت و مدام خودش رو سرزنش مي كرد آزارمون مي داد؛ و احساس عذاب وجداني كه دست از سر پدر

پدر دل به كار نمي داد منم سر رشته اي تو كار شركت نداشتم، شركت داشت ورشكست مي شد، تمام فاميل از . وضع شركت خراب شده بود

، پدر سابقم بود و نه آران حافظه كم كم همه چي عادي شد، به ظاهر، ولي نه اون پدر. دورمون پراكنده شدن، انگاري كه هيچوقت وجود نداشتيم

 .اش رو به دست آورد، هيچ وقت نمي ذاشت بهش نزديك بشيم

همه چي رو باختيم، هرچي با . پدر ضرر بزرگي كرده بود و رقبا از موقعيت استفاده كردن. يك سال بعد از اين ماجراها شركت به كلي نابود شد

يادم نمي ره روزي رو كه وسايالي مادرم كه با سليقه خودش خريده بود . به حراج گذاشته شدتمام دارايي پدرم . زحمت پدر به دست اومده بود

 .كمر پدرم خم شده بود و با آخرين ضربه از پا افتاد. بار كاميون كردن

رد؛ ولي اون هيچكس نميدونه شايد اونم از غصه دق ك. توي تصادف زخم پاش عفونت كرده بود و همين باعث مرگش شده بود. آران هم رفت

با ته مونده پس اندازي كه . هرچي مادر جون اصرار كرد بريم خونه اون، پدرم قبول نكرد. كاش من به جاي اون رفته بودم. كه چيزي يادش نبود

يگار كارش شده بود پشت پنجره اتاق نشستن، س. براش مونده بود يه آپارتمان كوچيك پايين شهر خريديم ولي ديگه توان كار كردن نداشت

دوست نداشتم از فاميل كمك بخوام، نمي خواستم آخرين ذره هاي غرور . منم قيد درس رو زدم؛ بايد مي رفتم سركار، ولي كار نبود. كشيدن

 .باالخره تو يه شركت استخدام شدم؛ نه اين كه فكر كنيد كارمند شدم، نه، رفتم تو قسمت آبدارخونه. خودم و پدرم بشكنه
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غرورم رو گذاشتم كنار، كار كردم در حدي كه خرج غذا و سيگار پدرم رو در . ر عرض يكسال از عرش به فرش برسمكي فكرشو مي كرد؟ د

ديدم جلو پنجره . چندماهي بود كه به اون زندگي نكبتي عادت كرده بودم؛ يه روز كه رفتم خونه هرچي پدرم رو صدا زدم جواب نداد. بيارم

برش . نمي خواستم باور كنم كه تنهاي تنها شدم. تمو گذاشتم رو شونه اش ولي خم شد رو زمينرفتم نزديكش، دس. نشسته مثل هميشه

 .گردوندم، صداش زدم، گريه كردم، ولي نفس نمي كشيد

ل همه فامي. پدرمم به خاك سپرديم. ديگه اشكي نداشتم واسه ريختن. زنگ زدم اورژانس، ولي يه كار بيهوده بود، دوساعت قبل تمام كرده بود

بدم اومد از اين همه دورويي، دو رنگي، نامردي و بي . بودن، ولي هيچكس براي هم دردي نيومده بود؛ هر كسي به احترام يكي ديگه اومده بود

 .بايد مي رفتم جايي كه هيچ خاطره تلخي برام زنده نشه. پناهي

. كار كردم و درس خوندم. از صفر شروع كردم. آشنايي نباشه از مادربزرگ خداحافظي كردم، رفتم كشوري كه هيچ نشاني از. خونه رو فروختم

چهار سال گذشت حاال يه مدرك داشتم، فوق ليسانس نقشه كشي، از يه دانشگاه معتبر؛ كلي تجربه و مقدار زيادي پس انداز دارم ولي مي 

 .دونستم هنوز اول راهم

م؛ ياد گرفتم بي تفاوت باشم؛ ياد گرفتم منطقي باشم، تصميم گرفتم برگردم مردم اطرافم اينقدر خونسرد بودن كه منم ياد گرفتم خونسرد باش

 .ايران و يه بار ديگه تو وطن خودم شانسم رو امتحان كنم و برگشتم

 

كه بعد از اين . نور خورشيد كه به چشمم خورد، چشمامو باز كردم، يه لحظه زمان و مكان رو گم كردم، يادم نبود كه االن تو خونه مادرجونم

 .موقعيتم رو پيدا كردم، بلند شدم يه دوش گرفتم و بعد رفتم پايين

 .مادرجون و عسل رو مبل نشسته بودن؛ مادرجون كتاب مي خوند عسلم سرش تو گوشيش بود، داشت خبرا رو رله مي كرد

 

 .صبح بخير. سالم مادرجون -

 خوب خوابيدي؟. سالم مادر -

 .خوب خوابيدم! آره مادري -

 .و صبحونه بخور، آماده سبر! خوبه -

 !صبح منم بخير. منم خوبم. سالم -

 .مي دونستم زودتر مي اومدمـا! دلت اينقدر برام تنگ شده بود؟. نرفتي خونتون! سالم عسل خانوم -

 .من اومدم تو دست از پا خطا نكني. يه كم خودت رو تحويل بگير. چه خوش خيال -

 .ارواح دلت! آره صد در صد -

 .اگه راست ميگي بلندتر بگو چي گفتي؟ -

 .داشت مي رفت سراغ دمپايي كه پريدم تو آشپزخونه

 

شيرين بيست و نه سالشه و شايان بيست و دو سالست؛ . اول خاله سارا اومد با شوهرش، شيرين و شايان. ساعت ده بود كه كم كم همه اومدن
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بعدش فرشيد و . همسن من و يه روزي بهترين هم بازي من بود بعدش دايي و خانمش نسترن و پسرش علي اومدن؛ علي. دانشجوي برق

 .نامزدش و رويا، بچه هاي خاله سيما اومدن

آخر . من توي روزاي سختيم بهشون، به محبتشون، نياز داشتم؛ نمي دونم شايد توقع من زياد بود ازشون. اومدنشون نه خوشحالم كرد نه ناراحت

همه چي «: خب خدا رو شكر انگار همه چيز خوبه، همه خوشحالن؛ به قولي. بازار ماچ و بوسه داغ بود. ومدناز همه خاله سيما و شوهرش و ناديا ا

 .جان خودم» آرومه، من چقدر خوشحالم

 .از ميوه خوري يه سيب برداشتم گذاشتم تو بشقاب، آروم پوست گرفتم و فكر كردم به كارايي كه بايد انجام بدم

 

 تو فكري آبتين جان؟ -

 .صداي خالم بود

 .يه كم فكرم درگير كارامه! ببخشيد -

 خب؟ چه خبر؟ چيكارا كردي اونور؟ -

 .كار بود و درس و تنهايي. خبري نبود آقاي صدري -

 !آره تنهايي اونور خيلي دردناكه با اون دختراي خوشگلي كه داره -

 .گفت البته اينارو آروم كنار گوشم. باز اين عسل مثل قاشق نشسته پريد وسط

از قديم گفتن چراغي كه به خانه رواست به . اومدم ايران درد تنهايي رو با دختراي ايراني هم تجربه كنم. به پاي دختراي ايروني كه نمي رسن -

 .مسجد حرام است

بذار پيش خودشون هر . ودديدم همه دارن نگامون مي كنن؛ يكي با لبخند، يكي بي تفاوت، يكي با اخم، مهم نب. بيچاره قرمز شد، بلند شد رفت

 .جور دوست دارن فكر كنن

موهامو مرتب . رفتم تو اتاقم لباسمو عوض كردم؛ يه پيراهن مشكي و شلوار جين مشكي پوشيدم. نمي تونستم بيشتر از اين ميان جمع باشم

 .ه با كار تماس گرفته، جيم شدميه عذرخواهي كردم و بهانه اينكه دوستم در رابط. كردم، عطر زدم، عينكمو برداشتم و رفتم پايين

داشتم قدم مي زدم، صداي حركت آروم يه ماشين رو پشت سرم شنيدم كه يه موزيك تند . از در باغ زدم بيرون. احساس آزادي بهم دست داد

برگشتم نگاه . دمسنگيني نگاشون رو خودم حس كر. ماشين كنار من رسيده بود. و صداي جيغ و شادي چندتا دختر. از تو ماشين پخش مي شد

 .كردم ديدم چهار تا دختر خوشگل و شيطون تو ماشين دارن منو نگاه ميكنن

 

 ببخشيد آقاي زورو، شما مال اين محل هستين؟ -

 با من بودين؟ -

- ن پ پشت سرت وايساده مزاحم ما نشي. با روح آقاجونم كه لباس زورو پوشيده، بودم! پ! 

 . رفتاز اين همه سرتق بودنش خنده ام گ

 مال اين محله هستي؟. خب جواب نداديا -
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 آره كاري داري؟ -

 .آره نيست سر به زيري، مي خوام آمارتو بگيرم بيام خواستگاريت -

 :صدامو نازك كردم و گفتم. دوست داشتم يه كم سربه سرش بذارم

 .مگه تو خودت ناموس نداري چشم سفيد! اوا خدا مرگم بده -

 .كشيد رولبش، سر تا پاي منو نگاه كرد اونم مثل پسراي الت زبونش

 !ناموسم دارم ولي تو يه هلويي هستي نميشه ازت گذشت، جيگر -

 .اون مي گفت، دوستاشم هر هر مي خنديدن

 .آقام ببينه سرمو مي ذاره لب باغچه. برو لطفا مزاحم نشيد -

 خب مي ذاره لب باغچه چيكار مي كنه؟ -

 .بعد يه شلنگ ميده دست ننم -

 :ن باهم گفتنهمشو

 خب؟ -

 .بعد تميز شدم ميارنم كه تو رو عقدت كنم، بعد من مي دونم و تو. بعد آقام سرمو با شامپو گلرنگ مي شوره، ننم آب مي ريزه رو سرم -

 !دختر پررو اومده با يه پسر حرف ميزنه كه چي؟ اَه. دختر يه كم سرخ شد

هرچي آب بود، . رسيده بودم آخر كوچه باغ، داشتم از كنار يه چاله آب رد مي شدم كه ماشين با سرعت از كنارم رد شد. راهمو گرفتم كه برم

 :رفت جلوتر وايساد؛ داد زد. ريخت سر تا پام

 .بگيرحاال برو لب باغچه به آقات بگو شامپو بزنه، به ننت بگو آب بگيره رو سرت بعد برو دخترعمتو  -

 .برگشتم كه برم خونه مادرجون، همينجور زيرلب غر مي زدم. اگه دستم بهش مي رسيد داشتم براش. دويدم تا بگيرمش گاز دادن رفتن

 !به من ميگه هلو! انگار نه انگار. دخترم دختراي قديم؛ يه شرم و حيا داشتن. دختر نفهم -

مي خواستم برم كه چشمم خورد به . خونه دوستم بود كه سال ها پيش رفته بود آمريكا. داشتم غر مي زدم كه در كناري خونه مادرجون باز شد

 كي برگشت؟. اونم منو ديد باورم نمي شد، شروين، ولي اون كه آمريكا بود. قيافش

 .از بهت بيرون اومدم

 آبتين خودتي؟ -

 !شروين ديوونه -

 .همديگه رو بغل كرديم

 .همراز قابل اعتماد چقدر خوبهواقعا داشتن يه دوست، يه همراه، يه 

 .متاسفم به خاطر پدرو مادرت. كجا بودي تو؟ وقتي اومدم گفتن تو رفتي -

 .فكر نمي كردم تو هم برگشته باشي. من ديشب اومدم. ممنون -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  نازنين - مريم    –شق عشبنم                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢ 

 .وقتي ديپلمش رو گرفت، باباش فرستادش آمريكا اونجا مهندسي عمران بخونه. شروين بهترين دوستم بود

 .بودم كه صداي دادش بلند شد تو فكر شروين

 پسر چه گندي به لباست زدي؟ تو چرا اينجوري شدي؟ -

 .جريان رو براش تعريف كردم، مرد از خنده. تازه يادم افتاده بود

 .دختر پررو باليي به سرش بيارم. صبر كن فقط ببينمش -

 .و شهر بزنيمبرو لباستو عوض كن، ماشين بيارم يه دور ت. خون نجس خودت رو كثيف نكن -

 .همه با تعجب نگام مي كردن. منم از خدا خواسته رفتم خونه

 :مادرجون گفت

 آبتين چي شد؟ چرا اينجوري شدي؟ -

 .يه ماشين آب ريخت روم، دارم ميرم لباس عوض كنم. چيزي نيست مادرجون -

 .ينش و داره منو نگاه ميكنهرفتم بيرون ديدم شروين تكيه داده به در ماش. سريع رفتم تو حمام و لباس عوض كردم

 باالخره تشريف آوردين؟ حمام دامادي تشريف برده بودين يه ساعت طول كشيد؟! به شاه داماد -

 .دادش رفت باال. خندم گرفته بود

 !حقت با همون دخترا بودنه. بخند، خوبه بخند -

 :درخت بيدي كه جلوي خونه مادرجون بود نشونم داد و گفت

 !اين رو مي بيني؟ زير پاي خودم سبز شده، يا اون يكي -

 .يه خرده ديگه حرف زد باالخره ساكت شد و يه آهنگ باحال گذاشت. ديدم داره چرت ميگه، هلش دادم تو ماشين خودمم رفتم نشستم

 .ش مي رسمخوشحال بودم از اينكه دارم به آرام. شهر تغيير چنداني نكرده بود، مثل هميشه شلوغ و پر ترافيك

 جاي خاصي داري ميري؟ -

 .بعد مي ريم يه ناهار باحال مهمون تو. آره ميريم پاساژ آفتاب، پيش دوستم -

 .باش تا بريم. آره ارواح شكمت -

 خاك توسرت هنوز خسيسي؟ -

 تو هم هنوز دله اي؟ -

وقت گذروني اونجا بودن،شروين خله يكي دوتا شماره دختراي خوشگلي براي . يه دوريم تو پاساژ زديم. رسيديم پاساژ، رفتيم پيش دوستش

 .ناهار خورديم، هرچي خواستم حساب كنم شروين نذاشت. گرفت، بعد رفتيم يه رستوران تو خيابون چمران

 :وقتي اومديم بيرون گفت

 خب حاال كجا بريم؟ -

 :يه نگاه به ساعت كردم، گفتم
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 .ساعت سه بريم خونه ديگه -

 :با ريموت در حياط باز كرد، خواستم پياده شم كه گفت. و خونه خودشون نگه داشتحركت كرد طرف خونه جل

 كجا؟ -

 

 .خونه -

 .غلط كردي -

 .بي ادبِ خر -

 .مي خواي بري اونجا چيكار؟ بعدم عصري مي ريم ستارخان دور دور. بريم خونه ما -

داشتيم از پله ها مي رفتيم باال كه . مثل اينكه خواب بودن. نبودهيچ كس . رفتيم تو خونشون - منم كه پررو- ديدم بدم نمي گه، قبول كردم 

 :شروين گفت. صداي در حياط اومد

 .فرار كن، اگه منو ببينه تا مخمو نخوره ول نمي كنه. يا خدا زلزله اومد -

چون اصوال بچه خوبيم، تيشرتم رو در  به من گفت برم رو تخت، منم. يه بالشت و پتو آورد رو زمين خوابيد. سريع رفتيم تو اتاقش مثل سابق بود

با هر سختي . نمي دونم كي خوابم برده بود كه ديدم يكي نشسته روم داره به طرز وحشيانه اي مي كوبه رو بدنم. آوردم رفتم زير پتو خوابيدم

ن حاال جامون برعكس شد من نشستم باالخره موفق شدم پتو رو انداختم رو او. بود دستم رو از زير پتو بيرون آوردم كه شروين رو خفه كنم

 .روش با مشت كوبيدم روش تا حالش جا بياد

مي خواستم دوباره بزنمش كه ديدم در اتاق باز . خاك برسر شروين صداشو دخترونه كرده. تو حال زدن بودم ديدم صداي جيغ دخترونه مياد

يه دفعه ديدم يه دستي از زير پتو اومد بيرون و . ات جلو در وايساده بوداونم م. يه نگاه به پتو كردم يه نگاه به شروين. شد و شروين اومد تو

ديدم يه دختر با صورت قرمز از زير پتو اومد بيرون، حمله كرد طرفم، منم همونجور مچ دستشو . دادم رفت هوا. رفت طرف موهام و كشيدش

طرف ما؛ دست دختر رو گرفت و كنار كشيدش بعد هم جلوش رو  شروينم كه از بهت در اومده بود، اومد. گرفته بودم تا موهام رو ول كنه

 . گرفت نياد طرف من

 اينجا چه خبره؟ -

 ...خواب بودم ديدم يكي داره منو ميزنه و ! من نمي دونم شروين -

ش هنوز تو حالت كما سريع تيشرتم رو برداشتم تنم كردم تو همون حال شروين يه نگاه به دختره كرد كه صورت. تازه فهميدم چيزي تنم نيست

 . بود

 خب اينجا چه خبر بود زلزله؟ -

 .داشتم فكر مي كردم قيافه زلزله چقدر آشناست، كجا ديدمش خدايا؟ اه يادم نمياد

 . هيچي شري من فكر كردم تو زير پتويي -

برگشتم طرفش،اونم منو شناخت يه . همون دختري كه آب ريخت رو من. فهميدم اين هشت ريشتري كيه. صداشو كه شنيدم صورتم قرمز شد
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 :دفعه گفت

 !نه -

هردومون مثل سرخپوستا داد مي . شروين بيچاره هم دنبال ما. اون دور اتاق مي دوييد منم دنبالش. ولي دير شده بود چون حمله كردم طرفش

همونجور كه نفس نفس مي زديم، براي هم خط و نشون . يه دفعه صداي داد شروين ما رو آروم كرد. دستم بهش مي رسيد مي كشتمش. زديم

 .مي كشيديم

 خب يكي به من بگه چه مرگتونه؟ -

 .اين همون دخترس كه آب ريخت رو من و مزاحمم شد -

 .گيرهخيلي سعي كرد جلو خندشو ب. شروين خنده اش گرفته بود

 آره زلزله؟ تو اين بچه رو اذيت كردي؟ خجالت نمي كشي؟ هيچكي تو اين محل نبايد از دست تو آسايش داشته باشه؟ -

 شروين؟ -

 جانم؟ -

 اين زلزله چند ريشتره؟ و تو خونه شما چيكار مي كنه؟ -

 تو خونه ما چيكار مي كني؟. هوي زلزله خودتي -

 خونه شما؟ -

-نه پ خونه اونا! پ. 

 !بايد بشناسي كه. آبتين جان، شبنم خواهرمه -

 .اين شبنمه؟ الكي نگو. نه -

 شروين؟ اين همون آبتين لوس و ننر نيست؟ -

 . بسه زلزله برو بيرون كار داريم. هوي -

 -.اينارو تو دلم گفتم، وگرنه شروين خرخرمو مي جوييد- صبر كن دستم بهت برسه، خرخرتو مي جوم عجوزه 

 .نقاشي داره ولي صدقه سر بابا بيخيال كار، همش عالفه شبنم ليسانس -

 -.واي صاحبش اومد-ديدم مامانش اومد پايين طرف ما. آماده شديم رفتيم پايين

 حال شما؟ خوب هستين؟. سالم خانم -

 خوبي؟ چه عجب ما شما رو ديدم؟. سالم آبتين جان -

 .كم سعادتي از من بوده -

 .م ديدمتخوشحال شد. اختيار داري پسرم -

در همين حال كه داشتم با مامانش حرف مي زدم، يه موجود شيطون رو ديدم پشت سر مامانش براي من زبونك مينداخت و من تو دلم هزارتا 

 .خط و نشون كشيدم براش
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نگاه كردم فقط . و ماشيناز مامانش خداحافظي كردم، رفتيم تو حياط تا اومدم در باز كنم ديدم يه چي مثل ميگ ميگ، از كنارم رد شد پريد ت

 .دختر بامزه اي بود. در عقبم قفل كرده بود شروين نتونه بياردش پايين. نفهميدم اين دختر منگل با چه سرعتي خودش رو رسوند به ما

ل كردم حسابي كل ك. رفتيم توي شهر يه دور زديم، ولي براي سرگرمي خوب بود. به هيچ طريقي نشد از دستش راحت بشيم، آويزونمون شد

 .شروين رفت ماشين پارك كنه بريم تو پاساژ بگرديم و من چندتا لباس بخرم. باهاش

رفتم كنارش . داشتيم مي رفتيم بيرون ديدم شبنم جلو يه اسباب بازي فروشي وايساده. با مسخره بازي زلزله و شروين خيلي خوش گذشت

باورم نمي شد اشك تو . ن كه واسش بخره اما شروين دستشو كشيد بردشديدم زل زده به يه باب اسفنجي، دستشو انداخت دور دست شروي

رفتيم كنار ماشين و همراه وسايالم گذاشتمش تو صندوق عقب . برگشتم تو مغازه سريع خريدمش. چشمام جمع شد وقتي داشت مي رفت

 :برگشتم گفتم. نشستم تو ماشين زلزله كوچولومون ناراحت نشسته بود. ماشين

 چي شدي بالي آسموني؟ -

 :گفتم. روش رو برگردوند اونطرف

 خب چرا خودت نخريديش؟ -

 .چون با عجله اومدم كيف نيوردم -

 .بيست و دو سالشه ها اما انگار دو سالشه. خجالت نمي كشه از سنش. آبتين ولش كن تو اتاقش پر عروسكه -

 .خب بچه هابريم يه شام بخوريم مهمون من -

 .مدي داداشاينو خوب او -

دختر خل و چل با خودش آوردش تو . تا پياده شدم رفتم باب اسفنجي رو از صندوق عقب آوردم گرفتم جلو زلزله، مثل يه بچه ذوق مي كرد

 .عجب غلطي كردم. رستوران

خل وچل نصف تنشو از  داشتم مي رفتم كه احساس كردم يه چيزي خورد بهم، ديدم اين. از شروين تشكر كردم. آخر شب بود كه رفتيم خونه

 :وقتي ديد برگشتم گفت! من موندم كي وقت كرد سنگ برداره. ماشين كرده بيرون داره با سنگ ريزه ميزنه بهم

 .كارت درسته. مرسي -

 !ماشين شروين رفت تو؛ عجبا. بعد زبونش رو تا ته آورد بيرون

د كه شدم مادر جون رو جاي هميشگي جلو شومينه ديدم، با يه كتاب تو رفتم تو؛ وار. رفتم جلو باغ زنگ زدم، بعد از چند لحظه در باز شد

. رفتم نزديكش، نگام نمي كرد. مي دونستم از دستم ناراحته. كاش منم مي تونستم مثل اون باشم؛ دل شكسته، آروم و هميشه راضي. دستش

 .دستمو انداختم دور گردنش و بوسش كردم

 .ن خودمسالم عرض شد بر بانوي بزرگ، مادرجو -

 .بخشيده نمي شي. برو بچه خودتو لوس نكن -

 چرا مادر جون؟ -

 .اونا به خاطر تو اومدن، رفتن تو بي احترامي بود به من و اونا -
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روزي كه من بهشون احتياج داشتم كجا بودن؟ كمكشون رو نخواستم، حمايت نخواستم، محبتشون كجا بود؟ چي شد؟ . بس كنين مادرجون -

 .نمي تونم. شينم پيش اين فاميل مهربون؟ نمي تونمحاال مي گين ب

چرا خدا چرا؟ گذاشتم اشكام راحت بيان رو صورتم، كسي نبود . خستم، تنهام. تحمل هيچي رو ندارم. اومدم تو اتاق و در رو محكم به هم كوبيدم

 .در بودم كه چشمام گرم شد چرا خوشي هاي من بي دوام شده؟ پشت. من بودم و همراه هميشگيم خدا. كه ازش خجالت بكشم

 

بلند شدم . تمام بدنم درد مي كرد، از ديشب پشت در به صورت نشسته خوابيده بودم. حساي بدنم به كار افتاد. نور خورشيد به چشمم خورد

. بحانه آماده شده بودرفتم تو آشپزخونه ميز ص. مثل هميشه خونه آروم بود. رفتم تو حمام زير آب گرم، بعدش لباسامو پوشيدم و رفتم پايين

براي اينكار به كمك شروين نياز . همينجور كه مي خوردم به اين فكر مي كردم كه بايد چيكار كنم؟ اول بايد برم دنبال يه دفتر واسه شركتم

ومد مادرجون رو هنوز پالتو و گوشيمو برداشتم، خواستم برم بيرون كه يادم ا. بلند شدم رفتم تو اتاقم. اَه يادم رفت شمارشو بگيرم. داشتم

رفتم تو . فاطمه خانمم نبود حتما رفتن خريد. اونجا هم نبود. رفتم طرف اتاقش در زدم، ولي جواب نداد؛ در رو باز كردم يه سرك كشيدم. نديدم

 .حياط حميد داشت به درختا و گال مي رسيد

 !صبح بخير. سالم آقا -

 مادرجون رو نديدي؟. سالم آقا حميد -

 .رفتن پيش دكترشون با فاطمه -

 .نگران نباشن. اومدن بگيد من رفتم بيرون. آها ممنون -

 .چشم آقا -

خانم زلزله دارن تشريف مي ! از خونه زدم بيرون رفتم جلو خونه شروين؛ تا خواستم زنگ در رو بزنم در باز شد، يه قدم رفتم عقب ديدم بله

 .برن بيرون

 !ن شدببين اول صبحي چشممون به جمال كي روش -

 .سعادت نصيبت شده -

 .اون كه از بي سعادتيمه -

 .قول مي دم خودم يه روز اون زبونت رو كوتاه كنم -

 .از مادر زاده نشده گل پسر -

 هوي زلزله تو هنوز نرفتي خبرت؟ -

 .شبنم هم زبوني براي من در آورد و گاز داد رفت. صداي شروين بود از پشت اف اف

 .سالم شروين بيا بيرون كارت دارم -

 .باشه االن ميام -

 .چند دقيقه اي به تير چراغ برق تكيه داده بودم كه صداش بلند شد
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 .اگر ديدي جواني بر تير چراغ تكيه كرده، بدان خدا زده پس گردنش عاشق شده -

 .مرض -

 !خو مگه چي گفتم؟ حق تو با همون زلزله ست -

 .كننه تو رو خدا نفرين ن -

 خو زود بگو صبح اول صبحي چيكارم داشتي؟. دلتم بخواد -

 !برو بابا ساعت يازدست -

 .خب حاال، بنال ديگه -

 .دنبال يه دفتر مي گردم واسه شركتم -

 خب؟ -

 خب و مرض سراغ داري؟ -

 .مونده بودم چي شده. برگشت باالي در خونشون رو نگاه كرد، يه نگاه به من كرد

 .ننوشتهاينجام كه چيزي  -

 چي ننوشته؟ -

 !فكر كردم بابام زده تو كار خريد و فروش امالك، تابلوشم اينجا زده -

 :دستمو گرفت و گفت. ديدم داره مسخره بازي در مياره، وقت از دستم ميره راه افتادم كه برم

 .وايسا برم ماشين بيارم بريم. خب چه بر مي خوره بهش -

جلو . باالخره با غرغراي شروين رضايت دادم كه بريم خونه براي ناهار. م ديدم، ولي هيچكدوم مناسب نبودنچندتايي بنگاه رفتيم و چندتا دفتر

 .خونه كه رسيديم اصرار كردم و بردمش خونه مادرجون بوي غذاي فاطمه خانم تو خونه پيچيده بود و اشتهام رو تحريك مي كرد

 .سالم مادرجون -

 سالم پسرم اومدي؟ -

 .انمسالم حاج خ -

 خوبي عزيزم؟ خانواده خوبن؟. سالم شروين جان -

 .همه خوبن. مرسي حاج خانم -

 مادرجون ناهار آماده ست؟ -

 .االن ميگم فاطمه ميز رو بچينه. آره عزيزم -

رفت جلو آيينه يه نگاه به شيشه ادكلنم كرد، . خانوادگي فضول تشريف دارن. همه جا رو سرك كشيد. ناهار كه خورديم با شروين رفتيم تو اتاق

 .برداشتش با اجازه اي گفت و يه دوش گرفت باهاش

 .آبي -
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 .اينقدر به من نگو آبي. مرض مرتيكه خر -

 قرمز خوبه؟ -

 !آدم نمي شي -

 .اين ادكلنتو بده مال من باشه. كه براي من از آلمان سوغاتي نياوردي قرمزي تو -

 مگه تو براي من از آمريكا چيزي آوردي؟ -

 حاال ميدي يا به زور ببرمش؟. آورده بودم براتا، نبودي برداشتم براي خودم. من كه خيلي وقته اومدم -

 به زور ببرمش چه صيغيه ايه؟ -

اگه با زبون خوش باشه كه بهتر اگه نشد از راه زور وارد مي . نوادگي عادت داريم هرچي بخوايم به دست بياريماصال ما خا. يعني با خشونت -

 همين شبنم رو مي بيني؟. شيم

 زلزله؟ -

و اينجور كه تعريف كردي از تو خوشش اومده مواظب باش به زور نيارتت ت. بترس ازش. همون كه تو مي گي از دستش آسايش نداريم. آره -

 .خونه

 آدم درباره خواهرش اينجوري حرف مي زنه؟. مرض پسر نفهم -

 آبي چند مي گيري بياي ببريش؟ -

 .يه پولم بهت ميدم كه تضمين كني امنيت جوني دارم. مگه از جون خودم سيرم -

 .داشتيم مي خنديدم در اتاق با شدت باز شد

 .يا خدا -

 .كنيد يه موجودي كه از چشماش خون گرفته، از دماغش و كله اش دود مياديه لحظه با ديدنش ياد خشم اژدها افتادم تصور 

 !آخ سرم -

ولي دير شده بود چون پرت شدم رو زمين و احساس كچلي . تو فكر چهرش بودم كه برخورد يه دمپايي با صورت شروين، منو به خودم آورد

 .كردم

 .عجب زوري داري دختر نفهم. شروين كمك -

 .نيت جاني نداري؟ مي كشمتكه از دست من ام -

 !شروين -

همونجور . دردش اومد موهام رو ول كرد. اينم دست بردار نبود، مچ دستشو گرفتم فشار دادم. فرار كرده بود! خاك بر سرم. ولي شرويني نبود

. يه دفعه برگشت. فتم جلو درداشت مي رفت بيرون منم با عجله پشت سرش ر. تا به خودم بيام محكم زد تو سرم. كه نفس نفس ميزد بلند شد

 .حقشه. بيچاره داغون شد. افتاد رو زمين منم افتادم روش. خورديم به هم تعادلمون رو از دست داديم

 !بلندشو بيشعور له شدم -
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صورتم  .داشت منو نگاه مي كرد. اونم هيچي نمي گفت. نگام اومد پايين رو لباش جون ميداد واسه خوردن. نگاش كردم عجب چشمايي داره

 .فاصلمون خيلي كم شده بود. چشماشو بست. بردم پايين طرف صورتش

 آبي زنده اي؟ -

 .داشتم چيكار مي كردم؟ خل شدم يه لحظه. سريع بلند شدم؛ دست اونم گرفتم بلندش كردم. شروين داشت از پله ها ميومد باال

 .كجا رفتي؟ منو كشت اين زلزله. بيشعور-

 .داشتم با شروين حرف ميزدم، اومد بيرون باز زد تو سرم فرار كرد، رفت پايين پله ها اون زبون سه متريشو آورد بيرون

 .خودم كوتاش ميكنم -

 .شتر. عمراً -

 .از پس اين برنمياي. برادر من، خون خودت رو كثيف نكن -

 .حاال مي بيني -

 اصالً اين از كجا پيداش شد؟ -

 .هر جا ميرم خراب ميشه رو سرم. من نصب كردهاين ردياب رو  -

 .فعالً كه خراب شد رو سر من -

 

خيلي خوشحال . باالخره يكي از اون همه دفتر به دلم نشست و اجاره اش كردم. عصر، براي پيدا كردن دفتر، دوباره با شروين رفتيم بيرون

. چند روز درگير كاراي اداري شدم تا درست شد. نبال كاراي اداري و ثبتحاال بايد براي شركتم يه اسم انتخاب مي كردم و مي رفتم د. بودم

تمام وسايلي كه دفترم احتياج داشت خريدم، سفارش . همون روزا آگهي استخدام زدم، البته براي شروع كار يه منشي بس بود تا رو دور بيفتم

 .باالخره بعد از سه هفته درست شد. تابلو هم دادم

شركت "چشمامو باز كردم خيره شدم به تابلو شركتم؛ . م ايستادم؛ سرم رو بلند كردم چشمامو بستم خداروشكر كردمحاال جلوي در شركت

 .شروين خر. يه دفعه يه دستي محكم فرود اومد تو كمرم، جلو چشمام سياه شد. "مهندسي و نقشه كشي آبتين

 .خب داداش شيريني يادت نره -

 .م راه برم، چشماگه كمري برام مونده باشه بتون -

 .رو آب بخندي بايدم از كار داداشت بخندي خانوادگي بالي طبيعين؛ اون زلزله، اينم سونامي

 چيزي داري ميگي آبتين؟ -

 .كي من؟ نه بفرماييد زلزله، واي از دهنم در رفت -

چنان دردي تو سرم پبچيد كه همونجا رو زمين واي سرم، . خدا بگم چيكارت كنه دختر. ولي دير شده بود كيف پنج كيلوييش فرود اومد تو سرم

 .سرم رو با دست گرفتم. نشستم

 چيكارش كردي شبنم؟ آبتين خوبي پسر؟ -
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. سرمو برگردوندم ببينم اين ملكه عذاب كجاست. سرم رو بلند كردم، شروين نگران روبروم نشسته بود. درد لحظه اي كه تو سرم بود آروم شد

 واي خدا چي دارم ميگم؟. دلم لرزيد چشماي نازي داشت. اره گريه ميكنهديدم كنارم رو زمين نشسته د

 .چتونه شما؟ يه كم سرم درد گرفت. خوبم شروين -

 مطمئني؟ -

 .آخي نازي كوچولو. اينو ببين؛ اين كه حالش بدتر. آره -

 .شروين خيلي ناراحت شده بود

 كي ميخواي دست از اينكارات برداري؟. اين هيكل ضعف كرد تو كيفت چي داري پسر با. دختر نفهم اين چه كاري بود كردي -

 .شروين حق نداشت سرش داد بزنه. گريه بيشتر شد، دلم نمي خواست اينجوري گريه كنه

 .من شروع كردم. اينكارا چيه؟ تقصير خودمه. شروين زشته -

 .شبنم هم همينجور زل زده بود پايين. رفت سوار ماشين شد. شروين هيچي نگفت

 شبنم؟ -

 

 .جوابم رو نداد، خالف جهتي كه ماشين حركت كرد رفت، مي خواست با تاكسي بره

 ! نمي دونم چرا. دلم نمي خواست غصه دار ببينمش. رفتم كنارش وايسادم

 . شبنم خانوم؟ جوابم رو نمي دين؟ ببخشيد خب -

 .من معذرت مي خوام -

 . واي چه جدي شده بود

 .خودم ادب مي كنم تا ديگه صداشو برات بلند نكنهشروينم . نه تقصير من بود -

 .بر عكس اون به خودم اومدم. سرشو باال آورد، با تعجب نگام كرد، منم نگاش كردم چقدر با مزه بود و معصوم

 باشه؟ . خب چي شد؟ بريم ناهار بخوريم -

 . نچ -

 چرا؟ -

 . هنوز ناراحتم -

 پس نمياي؟  -

 .نه -

 .مواظب خودت باش. يم يه رستوران خوبمن و شروين مي ر. باشه -

 -واي- دخترِ پرروي شيطونِ لوسِ دوست داشتني . رفتم سمت ماشين كه طبق معمول ميگ ميگم از كنارم رد شد

 . اي خدا اينا به من آسيب زدن من بايد منت كشي كنم. شروين هنوز دلخور بود. سوار ماشين شديم
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 . فتخيلي خب خواهر و برادري نقشتون خوب گر -

 .هردوشون با تعجب نگام مي كردن

 منظورت چيه آبتين؟ چه نقشه اي؟ -

 .اخماتون باز كنيد. باشه ديگه خر شدم. همين كه يه كاري كردين ازتون خسارت نگيرم ديگه -

 .دست زلزله باز رفت سمت كيفش

 . غلط كردم، شوخي كردم شبنم خانوم. واي نه -

 . خوبي بودروز . هر هر، رو آب بخندين هر دوتون

شبنم و شروين مثل يه حامي، مثل دوتا دوست، مثل يه خانواده همش كنارم . فردا جمعه بود و من تصميم داشتم از شنبه كارم رو شروع كنم

 .بودن

 . دو تا جعبه شيريني خريدم، يكي براي خانواده شروين و تشكر به خاطر همراهيشون و يكي هم براي مادرجون. عصر رفتيم خونه

 .الم مادرجونس -

 . مادرجون نيست. سالم -

 .همه احساسم رو سركوب كردم. ولي ديگه تو دل من جايي نداشت. عسل بود، مثل هميشه زيبا و خوش لباس

 كجاست؟ -

 .منم اومدم دنبال تو. امشب خونه ما دعوتين -

 . آدرس خونه شما رو خوب بلدم. يه تماس مي گرفتي خودم مي اومدم -

 مياي؟ . حاال كه اومدم -

 حاال كه هيچ احساسي بهش ندارم چرا؟ . يه روز براي اين نگاه، براي اين صدا جون مي دادم ولي ازم دريغش كرد. نگاش كردم

 .آره ميام ولي يه نيم ساعت طول مي كشه -

 .اشكال نداره منتظرم -

 .دي و كت اسپرت مشكيم رو پوشيدمدوش گرفتم، لباسامو عوض كردم؛ يه شلوار جين مشكي با پيراهن دو

رفتم جلوش وايسادم، سرشو آورد باال زل زد . متوجه اومدنم نشد. سرشو گرفته بود تو دستاش. رفتم پايين، عسل همونجا رو مبل نشسته بود

 .انگار بار اوله منو مي بينه؛ شايدم همين طوره، تازه به وجود من پي برده و جز آدم حسابم كرده. بهم

 . زدنتون تمام شد بريمديد  -

 هان؟ -

 .بريم دير شد -

همزمان با ما شبنم هم از خونه اومد بيرون ولي پياده بود . سوار شديم حميد در حياط رو باز كرد، رفتيم تو كوچه باغ. رفتم اونم پشت سرم اومد

پياده شدم وشبنم . بهم كرد و ماشين رو نگه داشتيه نگاه . به عسل گفتم نگه داره. پس ماشينش كجاست؟ متوجه ما نشد، داشت پياده مي رفت
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 . رو صدا زدم

 شبنم؟ -

 . سريع برگشت

 سالم شما كجا بودي؟  -

 . سالم تو ماشين -

 . تازه متوجه ماشين و راننده شد يه لجظه اخماش رفت تو هم

 .خب كارم داشتين -

 است؟جايي مي ري؟ ماشينت كج. نه ديدم داري پياده مي ري، گفتم برسونيمت -

 .نه مزاحم نمي شم، با تاكسي مي رم. خراب شده -

 اين چه حرفيه؟ مگه من هميشه با شروينم مزاحمم؟  -

 .آره -

تازه اون ماشين عسل بود و من بدون اجازه . حس تحقير شدن، اضافي بودن، مزاحم بودن. مي دونستم شوخي كرد ولي ته دلم يه جوري شد

 .بي ادب پياده برو حالت جا بياد دختر. به درك. داشتم دعوت مي كردم

 .ببخشيد نمي دونستم با اجازه  -

. بي جنبه نبودم ولي حس تحقير بد چيزيه. رفتم سمت ماشين شبنم همينطور داشت صدام مي زد، انگار تازه متوجه شوخي بي مزش شده بود

 .وايسادم ببينم چي ميگه، رسيد بهم

 . آبتين من شوخي كردم -

 .د من عجله دارم بايد برمببخشي. مهم نيست -

 .زير نگاه پر از سوال عسل سوار شدم

 چيه نگاه ميكني؟. برو -

 .گاز داد و با سرعت از كوچه باغ زديم بيرون

 .آهنگ قشنگي بود، سرم رو تكيه دادم به صندلي، چشمامو بستم و گوش دادم. بين راه سيستم ماشين رو روشن كرد

 

 تماشا كن اين لحظه هايي رو كه دارن خيس مي شن چشام روبروت

 نشستم بگيرم با اين گريه ها جواب سواالمو از اين سكوت

 ببين روبروي تو زانو زدم نمي خوام با اين غصه ها سر كنم

 نشستم همين جا ببينم تو رو ببينم تو رو بلكه باور كنم

 اي چيزي بگيبا اين كه كنارم نمي بينمت با اين كه نمي خو
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 كنار تو آرامشي با من كه مشكوك مي شم به وابستگي

 سرم روي اين خاك مي مونه تا نگي توي گوشم بخشيدمت

 شبيه همون لحظه هايي شدي كه هرشب تو رويا مي ديدمت

 ببين روبروي تو زانو زدم نمي خوام با اين غصه ها سر كنم

 كن نشستم همينجا ببينم تو رو ببينم تو رو بلكه باور

 با اينكه كنارم نمي بينمت با اينكه نمي خواي چيزي بگي

 كنار تو آرامشي با من كه مشكوك مي شم به وابستگي

 

 .سريع سرشو انداخت پايين. آهنگ تمام شد چشمامو باز كردم ديدم پشت چراغ قرمز هستيم و عسل خيره شده بهم

 دوسش داري؟ -

 چي؟ -

 .اون دختر رو مي گم؟ تو كوچه باغ -

 مهمه برات؟ -

 .نه -

يه ماشين خوشگل بود؛ دو تا دختر . منم سرم رو به سمت شيشه ماشين برگردوندم و بيرون رو نگاه كردم. سرشو باال آورد به روبروش نگاه كرد

 . اومد رو لبم يه لبخند. يادم به كاراي شبنم افتاد. نگاه منو كه ديدن شروع كردن به خنديدن و مسخره بازي در آوردن. داخل ماشين بودن

 خوشت اومد؟ -

 .صداي اعتراض عسل بود كه سعي مي كرد خونسرد باشه

 از چي خوشم بياد؟ -

 .از ادا و اطواراشون -

 .متوجه شدم چي ميگه

 .فرض كن آره -

 .بيچاره عشق جديدت -

 .عسل خانوم، تو كاراي من دخالت نكنين -

 .خدا رو شكر من بهت جواب منفي دادم -

شيشه رو دادم پايين و سرم رو تكيه دادم به گوشه . لعنتي من كه فراموشت كردم، چرا مدام به سرم مي كوبي اين عشق لعنتي رو؟ جوابشو ندادم

 . از هوا، فكرم پر كشيد به اون روزا كه همه چي خوب بود. هوا سرد بود و من بي خيال از سر دردم لذت بردم. در

اون روزا . نوزده سالم بود و داشتم معني عشق و دوست داشتن رو درك مي كردم. بوديم توي باغ ما خارج از شهرسيزده بدر بود و همه رفته 
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همه جا رو گشتم . از صبح كه اومديم تو باغ يك ساعتي مي گذره، نمي دونم كجا غبيش زد. چشمام و دلم و همه وجودم دنبال عسل مي گشت

موهاي مشكي و بلندش صورت مهتابيش رو قاب گرفته . يه كتاب جلوش بود داشت درس مي خوند. دمباالخره ته باغ زير يه درخت پيداش كر

قفسه . ترسيده بود. رفتم يه گل رز قرمز چيدم ساقشو كوتاه كردم رفتم پشت سرش سريع گذاشتمش رو موهاش يه جيغ كشيد و پريد باال. بود

تا به . يه كم كه آروم شد حمله كرد به من كه داشتم با لبخند نگاش مي كردم. ش بودگل هنوز رو موها. سينش تند تند باال و پايين مي رفت

 . دختر وحشي دستمم با ناخنش زخم كرد. منم نشستم كنارش. باالخره خسته شد نشست. خودم اومدم با مشتاي ظريفش به سر و بدنم ميزد

 داري چيكار مي كني؟ -

 .درس مي خونم -

 .بيا بريم پيش بقيه واليبال بازي كنيم .امروز كه روز درس نيست -

 .نميام -

 نمياي پشيمون مي شيا؟ -

 .چرا نمي فهمي مي گم نميام -

 .دلم شكست 

 خب چرا داد مي زني؟  -

 . ديگه حوصله هيچ كاري نداشتم. بلند شدم رفتم

 :داشتم ميوه مي خوردم ديدم علي اومد دستمو كشيد و گفت

 .بريم بازي -

همه دنبال . ناديا اين وسط تنها مونده بود يه يار كم داشتيم. من و علي و رويا تو يه گروه، فرشيد و شيرين و شايانم تو يه گروه .همه آماده بوديم

. دلم نمي خواست فرشيد بره ولي پنج دقيقه نگذشته بود كه با هم اومدن. فرشيد رفت دنبالش. عسل بودن مي دونستم كه نمياد ولي گفتم ته باغِ

 :به ما كه رسيدن شيرين نگاش كرد و گفت. نمي شد، به من گفت درس دارمباورم 

 .واي چه گل نازي -

دستشو برد سمت موهاش، گل رو بيرون كشيد يه نگاه بهش كرد، يه . پس منوجه نشده بود من گل گذاشتم روي موهاش. با تعجب نگاش كرد

بازي شروع شده بود ولي من همه حواسم به گلي بود كه زير . ت توي گروه فرشيدرف. بعدم گل پرت كرد يه طرف. نگاه به من البته با عصبانيت

 .مثل دل من كه لگدمال شده بود. پاي بچه ها چيزي ازش نمونده بود

 

 نمي خواي پياده بشي؟ -

رفتيم تو سالن همه اونجا بودن؛  رفتم پايين و. هوا تاريك شده بود و ما تو حياط بزرگ خونه دايي بوديم. نگاهي به اطراف كردم. به خودم اومدم

 . خيلي سخت بود. نگاهي به جمع كردم، دلم گرفت همه بودن جز خانواده من. با همه احوالپرسي كردم و نشستم

 .شيشه رو كه توي ماشين پايين داده بودم باعث شده بود سردرد بدي بگيرم؛ ولي به خاطر مادر جون نشستم
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 . نگاه كردم ديدم شيرينه. ح مي دادم كه يه بشقاب ميوه پوست گرفته شده اومد جلومداشتم براي مادرجون كارام رو توضي

 .بفرماييد -

 چرا زحمت كشيدي؟. ممنون -

 .تو هم مثل شاياني برام ولي نمي دونم چرا با ما غريبي مي كني. زحمتي نبود -

 .ببخشيد درگير كارامم. نه اين چه حرفي شيرين جان -

به درك اون شب بچه ها قرار گذاشتن خونه دايي بمونن، صبح . داشتم با شيرين حرف مي زدم ولي حواسم به عسل بود، با اخم نگامون مي كرد

به شروين زنگ زدم و دعوتش كردم . منم دعوت كردن و من هم قبول كردم ولي بهشون گفتم يه مهمان دارم اونام قبول كردن. زود بريم كوه

 .ساعت دوازده بود؛ خسته شده بودم. كوه، اونم قبول كردفردا بريم 

 بچه ها شما خوابتون نمياد؟ -

 .مثل اينكه كسي خوابش نمي اومد. صداي اعتراضشون رفت باال

 . برو بخواب. آبتين بيا باال اتاق آماده ست -

 .داخل اونم اومددر اتاق مهمانشون رو باز كرد رفتم . از خدا خواسته بلند شدم دنبال عسل رفتم باال

 چيزي نمي خواي؟ -

 .نه ممنون -

 خواي يكي از شلوار راحتياي بابا رو برات بيارم؟.مي -

 .فقط يه ليوان آب لطفاً. نه خوبه با همين راحتم -

 . روي تخت دراز كشيدم كه يكي در زد

 بله؟ -

نگاش . همونجا وايساده بود نمي رفت بيرون. تشكر كردم بلند شدم ازش گرفتم و. با يه سيني كه توش يه پارچ آب و ليوان بود. عسل بود

 .انگار چيزي مي خواست بگه ولي سخت بود براش. دودل بود. كردم

 چيزي شده عسل؟ -

 . نگام كرد ته نگاش چيزي بود كه من خيلي وقت پيش منتظرش بودم

 »آمدي جانم به قربانت ولي حاال چرا«

 .نه ببخشيد -

خودش نخواست تمام روياهايي كه كنارش داشتم . ر دوست داشتم يه روز عسل رو اينجور با خودم مهربون ببينمچقد. و با سرعت رفت بيرون

قيافه خبيث و . پريدم باال. فكر كردم حشره اي، چيزيه. چشمام داشت گرم مي شد ديدم يه چيزي داره رو صورتم راه مي ره. رو خراب كرد

نمي دونم شايدم كنار اومده . داشتم كم كم فراموش مي كردم. يه كم تو سر وكله هم زديم خوابيديم .شيطون شايان رو ديدم، يه پرم دستش بود

 .حالت تهاجمي كه نسبت به فاميلم داشتم كمتر شده بود. بودم و قبول كرده بودم كه اين سرنوشتمه
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شايان دستشو تا ته كرده بود تو . الي سرم بودنچشمامو باز كردم؛ علي و شايان و فرشيد با. خواب بودم كه احساس كردم صورتم خيس شد

 .سريع بلند شدم تا اومد فرار كنه پارچ آب رو خالي كردم سرش. پارچ آب مي ريخت رو صورت من

ساعت پنج صبح بود و با همه ي بچه ها توي حياط بوديم كه شروين تماس گرفت و گفت رسيده جلوي . صبح خوبي بود، شروعش كه خوب بود

 :رفتم كنار ماشينشون. مي دونستم ديروز تند رفتم. جلو در دست دادم باهاش ديدم شبنمم تو ماشين نشسته رفتيم. در

 .صبح بخير شبنم خانم. سالم -

 .صبح بخير. سالم -

 . ببخشيد بابت ديروز، تند رفتم -

شيد و نامزدش سحر با رويا و ناديا با يه ماشين، علي قرار شد فر. بچه ها تقريبا شروين رو مي شناختن با شبنمم آشنا شدن. و از ماشين دور شدم

رفتم سمت ماشين . و عسل و شيرين و شايانم با يه ماشين منم برم تو ماشين شروين ولي دلم راضي نبود با حرف شبنم بازم برم تو ماشين اونا

 . شروين بود. فرشيد كه با اونا بيام كه يكي دستمو گرفت

 مگه با ما نمياي؟ -

 . قي داره؟ جا هست تو ماشين فرشيدچه فر -

 . اين دختره بعضي وقتا نمي فهمه چي ميگه من معذرت مي خوام. باور كن شوخي كرده. شبنم بهم گفت چي شده -

 . اينجوري نگو من تند رفتم -

 .خب پس بيا -

. هيچكس حرفي نمي زد. حركت كرديم. درعقب رو باز كردم نشستم. مي خواست پياده بشه بره عقب اما نذاشتم. رفتيم سمت ماشين شبنم

گرفتم ازش تا شايد اين وجدان دردي كه داشت . شبنم كوله پشتيشو باز كرد و يه بسته از توش بيرون آورد و گرفت جلو من، ساندويچ بود

 .گدختر خن. كمتر بشه

. نمي دونم چي بود داخلش اينقدر سنگين نشون ميده. همينجور كه مي رفتيم باال متوجه كوله شبنم شدم. رسيديم كوه و دسته جمعي رفتيم باال

 :قدمام رو تند كردم، رفتم كنارش و گفتم

 .كوله رو بده من -

ه جوري مي خواست با اين بره باال؟ به خاطر همين رفتار انسان اين دختر چ. كولشو داد، انداختم روي دوشم و حركت كرديم. با تعجب نگام كرد

 .دوستانم، نگاه عصبي عسل رو به جون خريدم

براي همه . كوله رو گرفت و از داخلش فالكس چايي در آورد. شبنم اومد كنارم نشست. يه جاي مناسب براي نشستن پيدا كرديم و نشستيم

 . خيلي خوش گذشت. ديم و صبحانه خورديميك ساعتي اون باال بو. ريخت واقعا چسبيد

نمي دونم چه حسي بود كه داشتم به شبنم . خدا به دادم برسه. اين وسط متوجه نگاه هاي عسل و شبنم به هم بودم كه هيچ نشان دوستي نداشت

ي خواستيم بريم پايين خودم موقعي كه م. دوست داشتم حمايتش كنم، نمي خواستم آسيب ببينه. بودنش بهم آرامش مي داد. پيدا مي كردم

 .عسل اومد كنارم. كوله شبنم رو برداشتم
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 برادرش چالقه كه تو كوله رو برمي داري؟ شايدم شغل جديدته؟ -

گوشي . بيخيال از كنارش گذشتم رسيدم به شبنم و شروين. نمي خواستم روز خوبمو با چرنديات عسل خراب كنم. بازم تحقير، بازم سركوفت

 . باالخره مي فهمم چه خبره. نامرد مشكوك مي زنه. با گوشيش حرف مي زد. قدماشو تندتر كرد و جلوتر از ما رفت. دشروين زنگ خور

 . آروم مي اومديم پايين؛ يه سنگ ريزه از زير پاي شبنم در رفت خورد زمين. موقع پايين اومدن از كوه يه كم سخت بود

 چي شد شبنم؟ حالت خوبه؟ -

 .خوبم. آره -

 .همه دورمون جمع شده بودن. و صداش عصبيم كرده بودبغض ت

 مي توني بلند شي؟ -

 . آره -

شيرين اومد جلو با دستمال دستشو كه خون اومده بود پاك . نگاه كردم دستش خراش برداشته بود. خواست بلند شه ديدم اخمش رفت تو هم

رفتم جلو به شيرين . رينم سخت بود هم پايين بره، هم به شبنم كمك كنهبراي شي. همه راه افتادن برن پايين. بعدم كمكش كرد بلند شه. كرد

 . شروين اومد جلو. رسيديم پايين. شيرين رفت، دست شبنم رو گرفتم كمكش كردم بياد پايين. گفتم بره خودم ميارمش

 چي شده شبنم؟ -

 .مي دونستم حرف بزنه گريش در مياد

 .چيزي نيست، خورد زمين دستش زخم شد -

 و ديوونه كجا بودي من خوردم زمين؟ هان؟ت -

 .ببخشيد خب. من كار داشتم اومدم پايين -

بين راه يه نگاه به . ما هم خداحافظي كرديم نشستيم تو ماشين. شبنم بي هيچ حرفي رفت از بچه ها خداحافظي كرد و رفت تو ماشين نشست

 . شبنم كردم

 خوبي شبنم خانم؟ دستتون درد نميكنه؟ -

 .خوبم. وننه ممن -

 آبجي كوچولو بريم كلينيك؟ -

 .نه نمي خواد -

 .شايد عفونت كنه دستتون. بهتره برين شبنم خانم -

 .گوشي شروين زنگ خورد. هيچي نگفت

 الو؟ -

- ... 

 خب؟ -
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- ... 

 .باشه ميام -

 آبتين جونم، يه كاري برام مي كني؟ -

 چي؟ -

 تو شبنم رو ببر خونه خب؟. من همينجا ها پياده ميشم -

 . باشه -

 كجا مي خواي بري شري؟ -

 شبي باز تو فضول شدي؟ -

 .ماشين رو كنار خيابون نگه داشت، خداحافظي كرد و رفت

 .بيا جلو شبنم خانم -

 .راحتم -

 .من ناراحتم -

 . نمي دونم، ولي بايد ازش عذرخواهي مي كردم. آروم تر شده بود. وض شدهاحساس مي كردم از روزي كه خواستم تو اتاق ببوسمش رفتارش ع

 شبنم خانم؟  -

 بله؟ -

 .من بابت اون اتفاق تو اتاق متاسفم -

 .منم ماشين رو روشن كردم رفتم سمت كلينيك. هيچي نگفت، همونجا نشست

 كجا مي ري؟ -

 .جوابش رو ندادم

 :جلو كلينيك نگه داشتم و گفتم

 .پياده شو -

 .احتياجي نيست -

 .هست -

 .نيست -

 . داشت مي رفت روي اعصابم

 با زبون خوش پياده مي شي يا خودم پيادت كنم؟ -

 .پياده شدم در عقب رو باز كردم. زبونشو در آورد اما از جاش تكون نخورد

 مياي پايين، يا دلت مي خواد بغلت كنم؟ -
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من . دكتر دستشو نگاه كرد و ضد عفونيش كرد و با باند بستش. رفتيم تو كلينيك، خلوت بود. مثل دختر خوب اومد پايين. آخي خجالت كشيد

 :داشتيم مي رفتيم كه دكتر صدام زد. از اتاق بيرون اومدن. بيرون رو صندلي نشستم

 آقا؟ -

 بله؟ -

 . بهتر خانومتون يه آمپول كزازم بزنن -

 ومم؟خان -

 . بله زخمش سطحيه، ولي الزمه -

 .فكر كرد ما زن وشوهريم؛ اصالً دلشم بخواد. شبنم منو مي كشه

 .چشم االن مي رم مي گيرم -

 .نمي خواد -

 .خانم دكتر گفتن مي خواد، عزيزم -

 .آخ كه چه حالي داشت حرص مي خورد

 .من آمپول نمي زنم آبتين -

 چرا؟ -

 .جواب نداد

 .آهان مي ترسي -

 .نخيرم -

 اگه قول بدم يه عروسك برات بخرم چي؟ -

 .فكر كنم دكترم فهميد چون داشت مي خنديد. به جان خودم چشماش برق زد

 .از كلينيك اومديم بيرون، در رو باز كردم نشست تو ماشين. باالخره آمپول زد

 .خواستم حركت كنم كه صداش بلند شد. منم سوار شدم

 . عروسك من رو بده -

 چي؟ -

 .عروسك كه قول دادي -

 .االن جايي باز نيست -

 .من نمي دونم تو قول دادي -

 .چشم مي خرم -

 .االن -
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 شبنم؟ -

 هوم؟ -

 . واي لعنتي، دلم مي خواست بغلش كنم خيلي ناز بود

 تو به من اعتماد داري؟ -

 .نه -

 . كالً كارش قهوه اي كردنِ منه. اي خدا از دست اين دختر. هه هه

 . عمراً برات بخرم. پس تو خماريش بمون -

 چي؟ جراتش رو نداري؟ تو قول دادي؟ -

 تو كه به من اعتماد نداري، چرا قبول كردي؟ -

 .دارم -

 .آره از اون خنده خبيثت معلومه -

 . جوابم يه مشت تو بازوم بود

 .وحشي -

 .خودتي -

خيلي خسته بودم، . رفتم خونه مادرجون يادم اومد هنوز خونه دايي ايناست. داز اين هر كاري برميا. رسوندمش خونشون، دادمش دست مامانش

 . رفتم خوابيدم و خيلي سريع خوابم برد

. پشت سر هم زنگ مي زد. هر كي بود پشت خط خودش رو كشت. هر چي با چمشماي بسته دنبال گوشي گشتم نبود. لعنت به خروس بي محل

 .پيداش كردم شماره شروين بود

 الو؟ -

 آقا شما صاحب اين گوشي رو مي شناسيد؟ -

 .آره دوستمه -

 ...سريع خودتون رو برسونيد بيمارستانِ  -

 

توي كوچه باغ يه ماشين داشت مي رفت كه جلوش رو گرفتم . با آخرين توان مي دويدم. كتم رو پوشيدم و دويدم سمت در. نپرسيدم براي چي

 .يه دختر بود

 چيكار مي كني آقا؟ -

 .بايد برم بيمارستان، تو اين مسيرم ماشين نيست. مي كنم خانم خواهش -

 .خيلي خب سوارشين -
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دويدم سمت بيمارستان و رفتم . سريع پيدا شدم از دختر تشكر كردم. نزديك بيمارستان ترافيك بود. تو راه دعا مي كردم اتفاقي نيفتاده باشه

 .قسمت پذيرش

 شروين سميعي رو اينجا آوردن؟. خانم -

 .يه لحظه -

 .بله تو اورژانسه -

. به دستش هم سرُم بود. صورتش زخمي بود سرشم باندپيچي شده بود. شروين رو ديدم كه روي تخت خوابيده بود. سريع رفتم سمت اورژانس

 .كدوم نامردي اين بال رو به سرش آورده؟ كنارش وايساده بودم كه صداي داد وبيداد بلند شد

 .كاريش ندارم. حرف بزنمولم كن مي خوام باهاش  -

 .بي هوشه آقاي محترم -

 .بايد بيينمش -

 .خيلي خب آروم باشيد -

 .آرومم -

 : صداها خوابيد ديدم يه پسرجوون با يه پرستار دارن ميان طرف شروين و پرستار كه من رو كنار تخت ديد گفت

 شما چه نسبتي با آقاي سميعي دارين؟ -

 .يه نگاه به پسر كردم داشت با نفرت به شروين نگاه مي كرد

 كي اين بال رو سرش آورده؟. دوستشم -

 .بايد مي كشتمش. من -

به . خانم پرستار اينجا چه خبره؟ دوست من رو به حد مرگ زدن، اون وقت شما در نهايت احترام اين اراذل رو برداشتين آوردين باال سرش -

 پليس خبر دادين؟

 .هبل -

 پس اين اينجا چيكار داره؟ مگه نبايد پيش حراست باشه كه فرار نكنه؟ -

 .اين بچه قرتيه كه فرار مي كنه. فرار تو مرام ما نيست -

 .ببند اون دهنتو تا دندونات رو نشكستم -

 .مال اين حرفا نيستي -

 .خواستم جوابش رو بدم كه گوشيم زنگ خورد

 بله؟ -

 .شبنم بود، داشت گريه مي كرد

 .شروين رو بردن بيمارستان. آبتين -
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 .من االن كنارشم. آروم باش -

 راست مي گي؟ حالش خوبه؟ -

 .حالش خوبه. تو آروم باش. آره -

 .من دارم ميام -

 .نه نيا -

 چرا اگه حالش خوبه نيام؟ -

 .درست نيست تو بياي. گوش بده به حرف من -

 .راستشو بگو چي شده -

 .ا كردهبه خدا هيچي نيست، دعو -

 چرا دعوا كرده؟ -

 مامانتم مي دونه؟. نمي دونم -

 .آره -

 من هرچي فهميدم اول به تو مي گم خوبه؟. فقط به بابات بگو بياد بيمارستان. خب تو آروم باش، اونم اروم كن -

 قول؟ -

 .قول -

 .ممنون كه هستي -

 .خداحافظ. ديگه گريه نكن -

 .مواظب خودت باش -

 .رفتم طرف پسره. و قطع كرد

 بيا اينجا بشين بگو جريان چيه؟. خب آقا -

 جريان؟ -

 .چهرش دوباره رنگ عصبانيت گرفت

بيا بريم بيرون آروم با هم حرف مي . ولي با داد و فرياد و دعوا هيچ وقت هيچي درست نشده. ببين آقا، من نمي دونم مشكل تو با شروين چيه -

 .زنيم

 .ش كردم رفتيم تو محوطه بيمارستاندستشو گرفتم بلند

 خب حاال بگو چي شده؟ -

 .سرش رو انداخت پايين

چي بگم؟ بگم شروين مزاحم خواهرم مي شه؟ بگم زندگيمون رو زهرمار كرده؟ از كجاش بگم؟ ديگه تو محلمون نمي تونم سرم رو باال  -
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 .بگيرم

 حرف حسابش چيه؟ چرا نمياد خواستگاري؟ -

 .اومده -

 خب؟ -

كدوم پسري، وقتي هم پدر داره و . درسته ما وضع مالي خوبي نداريم، ولي آبرو داريم، غيرت داريم، مثل اونا غرور داريم. ولي بدون خانواده -

 هم مادر، بدون خانواده ميره خواستگاري؟ 

 خانوادش در جريان هستن؟ -

 .آره -

 .زديخب چرا با خانوادش حرف نزدي؟ با دعوا كه فقط به خودت ضرر  -

 .حرف زدم ولي حريف اين پسر نمي شم -

 اگه با خانوادش بياد راضي مي شين؟ -

 .ولي خب ما جايي هستيم كه با كاراي شروين نمي تونيم سر بلند كنيم. من مي دونم شروين پسر بدي نيست. آره -

 .بلند شو بريم ببينم چي به سرِ دوستم آوردي. خيلي خب -

 .ده بود، رفتم جلو بغلش كردمبه هوش اوم. رفتم كنار شروين

 چيكار كردي با خودت؟. پسر ديوونه -

 .هيچي -

 اينقدر دوست نبودم كه بهم بگي؟ -

 .تو به اندازه كافي مشكل داري. خودم بايد تنهايي از پسش بر بيام -

 .فكر كردم دوستيمون محكم تر از اين حرفاست. آهان كه اينطور -

 .جوابي نداد

 شروين؟ -

 .چيه؟ چرا دست از سرم بر نمي دارين؟ بذارين به حال خودم بميرم -

 باز تو چيكار كردي شروين؟ -

 .صداي پدرش بود

 .سالم آقاي سميعي -

 حالت چطوره؟ خوبي؟. سالم ابتين جان -

 .بد نيستم. ممنون -

 .بايد تنهاشون مي ذاشتم
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 .اقاي سميعي من چند لحظه ميرم بيرون، تو محوطه ام -

 .ه پسرمباش -

حتي . من كيم؟ چيم؟ اينجا چيكار دارم؟ شروين خيلي به من كمك كرده، بايد بهش كمك كنم. چقدر تنهام. رفتم بيرون روي نيمكت نشستم

 .باالخره دوستمه. اگه به خاطر دلسوزي با من دوسته

 .پدرش اومد كنارم نشست. يه مدت اونجا بودم

 آقاي سميعي؟ مي خواين چيكار كنين؟ -

 ر مورد چي؟د -

 دختري كه شروين دوست داره؟ -

 .نمي دونم -

 چرا راضي نيستين؟ -

 .اونا از ما نيستن -

 مگه چه جورين؟ -

 .مي دونم شروين جري كرده برادرشو كه اين بال رو سرش اورده ولي مي ترسم. خانواده خوبي داره -

حاال اگه شما دختر . احساس مي كنه با اون خوشبخت مي شه. همن نمي خوام تو كارتون دخالت كنم ولي شروين اون دختر دوست دار -

هميشه چشمش، احساسش، دنبال . هميشه يه خالء تو زندگيش داره. پولدارترين و با كالس ترين آدم شهرم بگيرين، نمي تونه خوشبخت باشه

شما دنيا ديده هستيد، مي تونين از چشم آدما . نبرين پيش دختره باهاش حرف بزني. همه چيز پول نيست. اون دختر تو كوچه هاي پايين شهره

همه ما آدميم؛ يكي باالي شهر، يكي وسط، يكي پايين شهر و يكي مثل من سرگردون و بي . دنيا رو سخت نگيرين. نيتشون رو تشخيص بدين

 با من كاري ندارين؟. من برم. ببخشيد زياد حرف زدم. هويت كه هيچ جاي اين شهر جا نداره

 .خوشحالم كه شروين دوستي مثل تو داره. نه پسرم -

 .لطف دارين -

كاش پدرِ منم زنده بود، اون وقت هرچي مي گفت، نه نمي گفتم، لج نمي . تنها بودم. خيلي دلم گرفته بود. تو خيابون ها بي هدف راه مي رفتم

 .كردم

 .يادم اومد بايد به شبنم زنگ بزنم

 الو؟ -

 چي شد؟. سالم آبتين -

 .بابات كنارشه. بيدار شد -

 چرا دعوا كرده؟ -

 .از خودش بپرس -
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 آبتين؟ -

 .نبايد مي گفتم. خواستم بگم جانم، ولي نگفتم

 بله؟ -

 .تو قول دادي -

 بهش نمي گي من بهت گفتم؟ -

 .نه -

 .زن مي خواد -

 .فهميدم -

 خب كاري نداري؟ -

 .خداحافظ. نه -

 .خداحافظ -

 

بامزه بود، . شكل يه دمپايي ابري صورتي بود. چشمم خورد به يه آويز گوشي. از جلوي يه موبايل فروشي رد شدم .تو خيابونا راه مي رفتم

يه جعبه كادو بزرگ خريدم گذاشتمشون داخلش با يه كارت پستال و توش . بعدم رفتم تو يه عروسك فروشي يه عروسك خريدم. خريدمش

 ".من به قولم وفا كردم": نوشتم

توي آلمان . من با كشورم، با مردمش، با فاميلم غريب بودم. من آدمي نيستم كه كسي بهم ترحم كنه. بايد هويتم رو پيدا مي كردم. تمبايد مي رف

 .نبايد بذارم وابسته بشم، بايد برم. با اون مردمي كه چشماي سردشون رو به ادم مي دوزن آروم ترم

كارم رو . به مادرجون هم گفتم به كسي نگه كجا هستم. رفتم خونه عموم. خاموش كرده بودم گوشيم رو. يه هفته بود كه از شروين خبر نداشتم

. رفتم خونه عموم؛ تنها زندگي مي كرد. بسته رو دادم پيك بده به شبنم. رفتم دفتر رو پس دادم و پولم رو پس گرفتم. شروع نكرده تموم كردم

ده بود بعد از مرگش همه اموالش رو به خيريه بده و همه به تصميمش احترام وصيت كر. زنش فوت كرده بود، هيچ بچه اي هم نداشت

من خودم نخواستم . براي همه دوستام عجيب بود من با داشتن مادربزرگي كه وضعش خوب بود و عموي پولدارم اينجور در مضيغه ام. ميذاشتن

خبر داشتم حال شروين . ديگه ايران كاري نداشتم بايد برم. يذاشتنغرورم اجازه نمي داد و همه به حسابِ احمق بودنم م. كسي بهم كمك كنه

 .كه خوب شد رفتن براش خواستگاري و به خواسته اش رسيد

اين مدت خيلي فكر كردم . اين رفتن من بازگشتي نداره. امروز همه خونه خاله سيمان بايد برم باهمه خداحافطي كنم. فردا بايد برم بليط بگيرم

بهش گفتم بياد تو . بايد باهاش حرف مي زدم. عسلم بود. همه اومده بودن. رفتم خونه خاله. شب بود. صاف كنم با عسل برمدلم رو با عسل 

 .ما كه رفتيم تو حياط گفت بريم اونجا و خودش رفت. كنارش وايساده بود. سرايدارشون آتش روشن كرده بود. حياط هوا سرد بود

 .از كجا شروع كنم. نمي دونستم چي بهش بگم. نشست رو به روماونم . نشستم كنار آتش زل زدم بهش

 منو اوردي اينجا كه زل بزني به آتيش؟ -
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 .هنوزم زبونت تلخه -

 .هيچي نگفت

 چرا اينكارو با من كردي عسل؟ -

 چيكار كردم؟ -

 .خردم كردي. تو مي دونستي من دوست دارم -

 من خردت كردم يا تو كه بي خبر گذاشتي رفتي؟-

 چي شد؟ فرشيد نخواستت كه يادت افتاد منم هستم؟. با فرشيد گرم گرفتي. منو پس زدي. تو هر بار خواستم بهت بگم، غرورم رو شكستي -

 .من هيچوقت فرشيد رو نخواستم -

 .آره فقط خواجه حافظ نمي دونست -

 "پاكش مرا رنگي تازه تر داد نيمه هايم را كسي جارو زد و بادستان". رفتنت قلبم را كه هيچ، كمرم را شكست -

 .تو هميشه زود قضاوت كردي -

برادر دوستت چي؟ هر روز محض رضاي خدا ميومد جلو مدرسه مسيرشون رو دوره . فرشيد رو زود قضاوت كردم. آره من زود قضاوت كردم -

منو . ت بودم كه فكركردي تنها دختر روي زمينياينقدر عاشق. مي كرد تو رو برسونه در خونه؟ اونم زود قضاوت كردم؟ تو هيچ وقت منو نديدي

اون چي شد؟ اونم . ولي اون پسر همه چي داشت. ديگه نه پول داشتم، نه خونه، نه ماشين. خانوادم رو از دست داده بودم. له كردي، نابودم كردي

 نامزد كرد؟

 .نه من نخواستمش -

 .نگو به خاطر من -

 .نه بخاطر تو نبود -

 .من دارم ميرم براي هميشه. ر رو راست بوديممنون كه يه با -

 كجا؟ -

 .آلمان -

 .غم تو صورتش نشست

 كي برميگردي؟ -

 .گفتم كه براي هميشه مبرم -

 شبنم چي ميشه؟ -

 .هر كي ميره دنبال زندگيش -

 چرا به من ميگي؟ -

 نمي خواي با من بياي؟ -
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 داري از من خواستگاري مي كني؟ -

 .گفتم شايد بخواي شانستو امتحان كني. اخالق نياز دارم كه غر بزنهنه اونجا به يه دختر بد -

 .تو آدم نميشي -

 مگه تو شدي؟ -

 .من نمي تونم بيام -

 چرا؟ -

 .قصد ازدواج با تو رو ندارم -

 .اين دختره بايد يه حال اساسي ازش بگيرم. دوباره جو گير شد

 .خيلي دلت مي خواد من شوهرت بشما. من بهت پيشنهاد دادم بياي اونجا ادامه تحصيل بدي. كي خواست با تو ازدواج كنه -

 .رنگش نشان از حال درونش ميده. ايول

ولي من پسري مي  مي دونم هميشه دوستم داشتي، االنم دوستم داري،. اونجاها به درد يه آدم تنها مثل تو مي خوره. كنار خانوادم راحت ترم -

 .خوام كه خانواده داشته باشه

 .اشتباه به عرضتون رسوندن -

 .برگشتم خونه عمو. همونجا از همه خداحافظي كردم و خواستم نيان فرودگاه. عسلم اومد به همه گفتم كه دارم ميرم. بلند شدم رفتم تو سالن

خطمم . تو لحطه آخر تصميم گرفتم بمونم ايران ولي تو يه شهر ديگه. مينالدو روز بعد چمدونم رو گرفتم دستم ولي به جاي فرودگاه رفتم تر

يه خونه اجاره كردم كه نزديك . رفتم تو يه شركت ساختمان سازي مشغول كار شدم. رفتم عسلويه، اونجا فقط جاي خودم بود. عوض كردم

 . با جديت تمام مشغول كار شدم و همه از كارم راضي بودن. شركت بود

يه . سرمو بلند كردم يه دختر نسبتا زيبا جلو در وايساده بود. سرگرم كشيدن يه نقشه بودم كه سنگيني يه نگاه رو خودم حس كردم يه روز

 .چهره معمولي با يه اندام معمولي ولي گيرا و با نمك

 خانم كاري دارين؟ -

 .نه -

 .عجبا. و رفت

تو شركت زياد با كسي گرم نمي گيرم، دوست ندارم كسي از زندگيم سر در بياره و . رونوقتي كارم تمام شد با همكارا خداحافطي كردم و زدم بي

آقاي رسولي ومحمدي كه هردو متاهلن و خانم رضايي و . تو شركت ما به جز من دو آقاي ديگه كار ميكنن با دو خانم. بعد بخواد ترحم كنه

همين خصوصياتش كه همه رو وادار مي كنه با . م خواهري زيبا و متين و با وقارهخانم رضايي متاهله اما خانم احمدي مجرده؛ كه به چش. احمدي

 .كمال ميل بهش احترام بذارن

تو دفترم نشستم و دارم به اتفاق . هيچ اتفاق خاصي نبقتاده. سه ماهي هست كه اينجا مشغول كارم. منم كه آبتين احتشام هستم معرف حضور

. باورم نمي شد. روشنش كردم چند تا اس ام اس بود ازطرف شروين و شبنم. ن آوردم، انداختم رو گوشيمخط قبليمو بيرو. ديروز فكر مي كنم
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 .بازشون كردم

 :اولي از شروين بود

 هوي كجايي بي معرفت چرا گوشيت خاموشه؟ -

 دوميم از شروين

 .آبتين قهر كردي؟ حالم بد بود تو بيمارستان نامرد -

 سومي

 .بابام گفت تو راضيش كردي بريم خواستگاري سميه و دوست دارم تو جشن نامزديم باشي. وست خوبي نبودم براتببخش من د. سالم دوستم -

 چهارمي از شبنم

 .ممنون بابت كادوها. من كه دوست خوبي بودم برات. نمي دونم چرا گوشيت خاموشه، شروين ميگه از دست اون ناراحتي. سالم آبتين -

 پنجمي

 خيلي نامردي پسر بدون ديدن من ميري؟. يگه داري ميري آلمانآبتين، مادرجونت م -

 ششمي

دلم برات تنگ ميشه نمي دونم ما چه بدي كرديم كه اينجور از ما بريدي ولي من هميشه منتظرت مي . سالم آبتين امروز شنيدم داري ميري -

 .مونم تا بياي

شبنمم، منم دلم برات تنگ شده خانوم . من اين رو نمي خواستم. وختمن دوستتون نبودم، شما دلتون براي من س. چي كار كردين؟ ترحم

 .واي چي كار كنم حاال؟ دلم رو زدم به دريا و وصل كردم؛ ولي هيچي نگفتم. واي شماره شبنم. تو فكر بودم كه گوشيم زنگ خورد. شيطون

 .الو؟ الو آبتين؟ چرا حرف نمي زني؟ آبتين خواهش مي كنم -

 . خطم رو عوض كردم. به خاطر من؟ طاقت نياوردم، قطع كردم. اومد؛ داشت گريه مي كردصداي تند نفساش مي 

شبنم . نه؛ يه نفر بود. نه كسي بود به يادم باشه، نه كسي منتظرم بود. بيخيال ترين آدم من بودم. همه تو جنب و جوش بودن. عيد نزديك بود

چند . خوبي اينجا اين بود كه ديگه از سردردهام خبري نبود. م رو برداشتم زدم بيرونبلند شدم كت. چقدر دلتنگشم. زلزله ي من، بالي آسموني

شماره شبنم . خطم رو روشن كردم. عاشق اينجا بودم، بهم آرامش مي داد. سوار شدم رفتم كنار خليج. سفيد 206روز پيش يه ماشين خريدم يه 

 سريع جواب داد؛. رو گرفتم

 الو؟ -

 .سالم شبنم -

- ... 

 شبنم؟ خانومي؟ -

 .سالم -

 خوبي؟ -
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 چه جوري دلت اومد ما رو تنها بذاري بري؟ ها؟ االن كجايي؟ خوش مي گذره؟ مگه ما چيكار كرديم؟. خيلي نامردي -

 .همه كاراتون ترحم بود، دلسوزي بود، من نمي خواستم اينا رو. من دوستي مي خواستم، نه ترحم -

 .تو هيچي حاليت نيست -

 .بزن شبنمدرست حرف  -

 .حاال كه رفتي بدون، تو يه پسر لوس و ُننُرِ از خود راضي هستي كه طاقت هيچي رو نداري. نمي خوام -

 اونوقت تو با اين پسر لوس چيكار داري؟ -

 .هيچي -

 پس چرا دلت تنگ مي شه؟ -

 كي گفته؟ -

 .من ميگم -

 .تو بيخود مي كني -

 .عاشق همين كاراشم! هي خدا

 شروين خوبه؟ -

هم خودت رفتي، هم داداشم . ولي قبلش خودم مي كشمت. اگه دستش به تو برسه مي كشتت. نميگه يه خواهرم داره. آره سرش گرمه زنشه -

 .رو ازم گرفتي

 از عروسكه خوشت اومد؟ -

 .هرشب تو بغلم مي گيرمش. واي آره -

 به جاي من؟ -

 .صداي جيغش گوشم رو نابود كرد

 .تينخودت رو مرده فرض كن آب -

 !هه هه -

 .كوفت -

 شبنم؟ -

 بله؟ -

 هنوز زلزله اي؟ -

 .فقط بگو كجايي تا بيام رو سرت خراب بشم. آره -

 واقعاً مياي؟ -

 .نه -
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 چرا؟ -

 .بهت اعتماد ندارم -

 چرا خب؟ براي عروسيمم نمياي؟ -

 عروسي؟ آبتين تو نامزدي كردي؟ -

 .آره زنگ زدم همين رو بهت بگم -

- ... 

 شبنم؟ كجا رفتي؟ -

 ايرانيه؟. مبارك باشه. همينجام -

 .آره خيليم تخس و شيطونه، مثل خودت -

 خوشگله؟ -

 .آره -

 دوستش داري؟ -

- نه پ محض رضاي خدا مي خوام بگيرمش! پ. 

 چرا اذيتش كردم؟. خدا منو بكشه. خنديد، ولي تلخ بود

 شبنم؟ -

 بله؟ -

 .الكي گفتم -

 .يغش؛ حنجره خودش كه هيچي، ديوار صوتيم شكستقطعش كردم چون صداي ج

 .باز خطم رو عوض كردم

. ولي هركاري كردم نتونستم بخوابم صداي شبنم ديوونم كرده بود. براي خونه شام درست كردم و خوردم. برگشتم تو شهر رفتم خريد كردم

 .خواستم برگردم ولي نمي. دوست داشتم نزديك شبنم باشم. دو هفته ديگه عيد بود. دل تنگش بودم

 .جلو شركت با همون دختر كه زل زده بود بهم برخورد كردم. صبح از خواب بيدار شدم صبحانه خوردم و رفتم شركت

 طوريتون نشد؟. ببخشيد خانم -

 .حواسم نبود. من عذر مي خوام. نه -

 .صبركردم اول اون بره تو. به جلو در شركت رسيديم

 ؟شما توي اين شركت كار مي كنين -

 .نه من دختر آقاي رفعت هستم -

 . رفعت رئيس شركت بود
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 .خوشبختم از آشناييتون -

 .با اجازه. خوشحال شدم -

يه دختر با قد متوسط، يه مانتو ساده قهوه اي با يه مقنعه . زيادي ساده بود. بهش نمي خورد دختر رئيس شركت باشه. رفت سمت دفتر پدرش

موهاي مشكي، پوست سبزه و بانمك با . حدود بيست و سه يا بيست و چهار سال داشت. مشكي و شلوار مشكي، كفش قهوه اي و يه كوله مشكي

 .در دفترم باز بود و ديدم دختر رفعت بعد از ناهار دوباره اومدش. از فكر دختره بيرون اومدم به كارام رسيدم. مشكي چشماي گيرا و

از در اتاق اومدم بيرون، صداي آقاي رفعت كه داشت با سرايدار حرف ميزد رو . يك ساعتي كار كردم، كارم كه تمام شد مي خواستم برم خونه

 .مي شنيدم

 .انس ندارنيعني چي آژ -

- ... 

 .يه كاري بكن. عجله داره. من نمي دونم -

- ... 

 .زود خبرم كن -

 .هم زمان كه داشتم مي رفتم بيرون در اتاقش باز شد

 آقاي احتشام؟ دارين ميرين؟ -

 .بله با اجازتون -

 يه لطفي مي كني؟ -

 .بفرمايين -

 .يست، اگه امكانش هست برسونيدشمن جلسه دارم؛ آژانسم ن. دخترم ديرش شده، بايد بره كالس -

 .بگين تشريف بيارن. من درخدمتم -

 .خيلي لطف كردين. ممنون -

 .كاري نكردم آقاي رفعت، من پايين منتطرم -

 پياده شدم در عقب رو. مي دونستم االن داره فكر مي كنه عقب بشينه يا جلو. منتظرش موندم بياد، چند دقيقه بعد اومد. رفتم پايين سوار شدم

 .براش باز كردم

 .بفرمايين خانم -

 .بيشتر از اين شرمندم نكنين -

 .بفرمايين. مسيرمه. اين چه حرفيه -

 .بين راه هيچ حرفي زده نشد، يه آهنگ گذاشتم كه سكوت ماشين شكسته بشه. سوار شد
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 فاصله ها فاصله ها كم بشين"

 ثانيه ها ثانيه ها نگذرين

 شما دارين هر دفعه همراهتون

 نو با خودتون مي برينعشق م

 خاطره ها عشق منو پس بدين

 آيينه ها تو بي كسي نشكنيد

 بهم بگين كه من بهش مي رسم

 من ديگه چيزي نمي خوام جز همين

 قاصدك ها بهش بگين خسته ام

 بگين چرا كم شده ام از زندگيش

 بهش بگين چرا داره مي گذره

 پا مي ذاره رو عشق و دلبستگيش

 خاطره ها يادش بيارين منو

 يادش بيارين كه هنوز عشقمه

 شايد ندونه كه هنوز مي خوامش

 بهش بگين نباشه دل مي شكنه

 

 فاصله ها فاصله ها كم بشين

 ثانيه ها ثانيه ها نگذرين

 شما دارين هر دفعه همراهتون

 عشق منو با خودتون مي برين

 خاطره ها عشق منو پس بدين

 كنيدايينه ها تو بي كسي نش

 بهم بگين كه من بهش مي رسم

 "من ديگه چيزي نمي خوام جز همين

با اين كه نمي ديدمش، ولي بيشتر بهش عالقه پيدا مي كردم؛ نمي دونم از . وقتي داشتم اين آهنگ رو گوش مي دادم، همش تو فكر شبنم بودم

نمي دونستم اونم منو دوست . هر چي بود، داشت ديونم مي كردنمي دونم ولي . كي اين حس رو بهش داشتم، شايد از همون بار اولي كه ديدمش

 .اگه داره تا چه حد؟ تو فكر بودم كه صداي دختر رفعت شنيدم. داره يا نه
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 .بريد سمت چپ -

 .چشم -

 .به كل يادم رفته بود كه كسي هم تو ماشين هست

 .ممنون آقاي احتشام -

 .خدانگهدار. خواهش مي كنم -

 .زنگ زدم به شبنم. خطم رو روشن كردم. حوصله ناهار خوردن نداشتم. دور زدم رفتم خونه

 الو؟-

 .سالم -

 خوبي خانم؟ -

 ممنون شما خوبي؟ -

 .مي گذره. شكر -

 كدوم سواال؟ -

 چي؟ -

 .تو كيفم االن براتون مي خونمش. يه لحظه صبر كنين. خيلي خب -

 .صبر كردم. متوجه شدم كه كسي كنارشه و نمي تونه حرف بزنه

 الو؟ هستي؟ -

 داري چيكار مي كني؟. آره -

 .هنوز به شروين نگفتم با تو حرف زدم. اي بابا، تو سالن بودم، نمي تونستم حرف بزنم -

 چرا؟ -

 .گفتم اگه مي خواستي خودت بهش زنگ مي زدي -

 .ممنونم -

 .خواهش -

 شبنمي؟ -

 از كي تا حاال شبنمي شدم؟ -

 .از هر وقت دلم بخواد -

 ب چيه؟خ! پررو -

 مياين پيشم براي عيد؟ -

 .آبتين من كه خيلي دلم مي خواد بيام، ولي به اين راحتيام نيست -
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 چرا نيست؟ -

 .بعدم چقدر طول مي كشه براي ويزا. خب نزديك عيد بليط نيست -

 اگه بليط و ويزا جور بشه مياي؟ -

 تنها؟ -

 .نه اون شروين خل رو هم بيار -

 .عدم شري باهات قهرهب. به شري من توهين نكن -

 شبنمي؟ -

 .كوفت -

 .شبنم من همش به ياد توام -

 .مرسي -

 مي دوني بيشتر چه وقتايي؟ -

 كي؟ -

 .وقتي بارون مياد؛ رو گال قطره هاي شبنم مي شينه -

- ... 

 الو؟ شبنم؟ غش كردي؟ -

 .نه هستم -

 شبنم؟ -

 بله؟ -

 سال تحويل كنارمي؟ -

 .اگه بليط و ويزا جور بشه، آره -

 شبنم؟. جوره -

 بله؟ -

 يه چيزي بگم به كسي نمي گي؟ -

 .نه -

 قول؟ -

 .قول -

 .خيلي دوست دارم، عاشقتم -

 .زنگ زدم به شروين؛ بعد از چند تا بوق برداشت. قطع كردم
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 . بي شعورِ عوضيِ نامرد نا رفيق. دستم بهت برسه كشتمت. الو آبتين؟ نفهمِ خرِ -

 .هوي چته -

 .درد، مرض، پسرِ كره خر -

 .خودتي -

 .شبنم راست ميگه نُُنري -

 خالي شدي رفيق؟ -

 .نه -

 .خب برو تو مستراح -

 .آبي جون. زبون در آوردي -

 .داشتم، شري جون -

 مريضي اون شبي به تو هم سرايت كرد؟ -

 .سالم -

 خوبي؟. سالم و درد -

 كجايي؟. بد نيستم -

 .مي خوام برم خونه عيال. خونم -

 .خاك بر سرت -

 .تا چشمت در بياد -

 .اينا رو ول كن ميخوام زن بگيرم -

- ... 

 هوي كجايي؟ -

 خب؟. همينجا -

 برام ميري خواستگاري؟ -

 من بلند شم بيام آلمان براي تو خواستگاري؟ -

 .همسر آينده ام ايرانه. نه -

 راه بندازي؟ مي خواي از اين عروسي قاب عكسيا -

 .نه، اوكي بده ميام -

 خب بنال ببينم كي هست؟ -

 شرويني؟ -
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 .زود باش. درد -

 تو داداشمي؟ -

 .خرم نكن -

 هستي؟ -

 .آره -

 .خب من يه دختري رو ميخوام اسمش شبنمه -

- ... 

 الو؟ -

 آبي؟ منظورت زلزله كه نيست؟ -

 .بهش زلزله هم ميگن؛ بالي آسموني، ملكه عذاب -

 .من االن غيرتي شدم. هوي نفهم -

 .برو گمشو -

 .با برادر زنت درست حرف بزن نفله -

 .چشم برادر زن عزيزم -

 .خفه -

 شرويني؟ -

 باز چه مرگي داري؟ -

 .مي خوام سوپرايزش كنم -

 چه جوري؟ -

 اول يه زنگ به همسر آينده ام بزنم؛. اگه نقشم بگيره عاليه. پنج روز ديگه عيد ميشه

 .سالمالو  -

 .سالم -

 تو خوبي؟. من خوبم -

 .كوفت -

 .شبنم خانم زنگ زدم جواب بگيرم -

 جواب چي؟ -

 با من ازدواج مي كني؟ -

 .اومدم آلمان جواب ميدم -
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 كاري نداري؟. باشه عزيزم -

 .باي. نه -

 .مواظب خودت باش -

 .نزدمخطم رو خاموش كردم و شماره جديدم رو دادم به شروين و ديگه به شبنم زنگ 

 خب شروين، چي شد؟ -

 .خيلي نامردي. وقتي ديد خبري از تو نيست. به زور راضي شد -

 زود فردا حركت كنيد ديگه يه روز قبل اينجا باشيد، باشه؟. خب شيرينيش به همين بي خبريه -

 امري نيست؟. باشه -

 .اوامر بعدي رو اينجا بهت ميگم. نه -

 !بذار ببينمت -

رفتاراش يه جوري شده؛ . از صبح زود رفتم كاراي عقب مونده رو انجام بدم، دختر رفعتم اونجا بود. شركت قبل ازعيده امروزم روز آخر كاري

فردا عشقم رو مي ديدم و يه هيجان . كارام تموم شده بود. نمي دونم شايد من اشتباه مي كنم. گاهي وقته بي تفاوت. گاهي وقتا زل مي زنه بهم

يا خدا . داشتم مي رفتم بيرون كه دختر رفعت اومد تو، درم بست. ن گفته بودم اومدم عسلويه و كسي نبايد خبر دار بشهبه شروي. عجيبي داشتم

 .اين يه چيزيش مي شه

 كاري داشتين خانم رفعت؟ -

 .من نازنينم -

 خب بفرماييد؟ -

 .سال خوبي داشته باشي آبتين. اين براي شماست -

 .خواست بره بيرون كه تازه فهميدم چه خبره

 .صبر كنيد -

 .وايساد

 اين يعني چي؟ -

 .يعني دوست دارم -

 چي؟ -

 خيلي سخته؟ -

 چي؟ -

 فهميدن حرف من؟ -

 .آره سخته -
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 .من به شما عالقه دارم -

 چه نوع عالقه اي؟ -

 .عشق -

 .من نامزد دارم -

 .دروغ مي گيد -

 .لزومي نداره دروغ بگم -

 گه نامزد داري، پس چرا نرفتين شهر خودتون؟ چرا تنهايين؟ چرا حلقه دستتون نيست؟ا -

 .جوابمم چند روزه از نامزدم گرفتم، لطفاً اين هديه رو هم ببريد ممنون مي شم. منم اينجا كار مي كنم. اونا هم فردا ميان -

 .اومد جلو هديه رو برداشت و رفت

واي . عقربه هاي ساعت جلو نميرن. دارم لحظه شماري ميكنم تا برسن. خيلي هيجان زده ام. ن اينجاامروز صبح حركت كردن تا عصري مي رس

 .شبنم بفهمه منو زنده نمي ذاره

زنگ خونه رو زدن، دكمه اف اف رو فشار دادم و رفتم . قلبم داشت از سينه ميزد بيرون. باالخره ساعت شش عصر رو نشون داد كه رسيدن

 .شبنم هنوز من رو نديده بود. چند دقيقه بعد با ماشين اومدن تو. نه ي من يه خونه ويالييهخو. جلوي در ورودي

شروين اومد جلو همديگرو . سميه خانومم كه منو نمي شناخت. وقتي من رو ديد دهانش باز مونده بود. هر سه تاشون پياده شدن، رفتم جلو شبنم

 .بغل كرديم

 .پسر بي معرفت، نفهم، بي شعور -

 .چاكريم -

 .ولي تالفي مي كنم -

 .بسه بيا برو گمشو كنار -

 .هلش دادم عقب

 .خوش اومدين. سالم سميه خانم -

 .ممنون. سالم -

 .خوشبخت باشين. راستي تبريك مي گم -

 .اگه شما نبودين، نمي دونم چي مي شد. لطف داريد -

 .بفرمايين داخل. من كاري نكردم. خدا خواست -

 .ممنون -

 .سالم شبنم خانم -

 چي شد؟ اين چرا رفت تو ماشين نشست؟. اي واي
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 .ما رفتيم تو. خدا به دادت برسه آبي جون -

 .شروين و خانومش رو راهنمايي كردم، رفتن تو

 .اگه زنده ات بذاره، البته. بيا برو خواهرمو بيار تو -

 .ز كردم كنارش نشستمدر عقب رو با. رفتم تو حياط، هنوز تو ماشين بود سرشم پايين بود

 نگام نمي كني؟. جواب سالم واجبه ها شبنم خانومم -

 .مردم تو اين چند روز كه جوابمو ندادي. خيلي بي معرفتي -

 .مي خواستم سورپرايزت كنم. ببخش عزيزم -

 .پسر خل. مي خوام نكني -

 .ينجان آبت. بيا بريم تو حرف بزنيم. داري گريه مي كني؟ شبنم، عزيزم، زشته -

 .تو برو. نميام -

 دوست داري بغلت كنم؟ -

 .گريش بيشتر شد

 .بميرم من با اينكارام -

 .خدا نكنه ديوونه -

داشت . باورم نمي شد شبنمم تو بغلم باشه. سرش رو گذاشت رو سينم. رفتم نزديك تر دستم رو انداختم دور شونش، كشيدمش طرف خودم

 .؛آروم مي شد كه خرمگس اومد

 م گوري هستي؟آبتين كدو -

 .منم پياده شدم. پياده شد. شبنم سريع خودشو كشيد كنار

 بله كاري داري؟ -

 .راحت باش منت كشي كن. نه چه كاري -

 .مرض -

 .برگشتم طرف شبنم. رفت تو

 .صورتت رو بشور، آروم شدي بيا تو. عزيزم شير آب اون گوشه ست -

 .صداي شروين رو شنيدم. برگشتم. واي يا خدا. خودمم رفتم تو

 .خرمگسا كه يه جا وارد ميشن يه وز وز مي كنن -

شروين با نيش باز نشسته بود، سميه هم سرش پايين بود و . در زدم رفتيم داخل. ديگه روم نمي شد برم داخل همونجا وايسادم شبنمم اومد

 .رو از دست داد زلزله كوچولو منم يه صحنه عاشقانه

 .دور هم نشسته بوديم از همه جا تعريف مي كرديم، لحظه هاي خوبي بود
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 .حتماً خيلي خسته شدين تو راه -

 .آره اگه تو بلند مي شدي مي اومدي؛ هم ما خسته نمي شديم، هم منت كشي نمي كردي، هم ازت استقبال گرم مي شد -

 اصالً كي از تو پرسيد؟ -

 پس با كي بودي؟ -

 .سميه خانم -

 ديگه كي؟. سميه چون زن منه با حرف شوهرش موافقه -

 .شبنم خانم -

 درسته؟. شبنمم كه خواهرمه رو حرف من حرف نمي زنه -

 .نه -

 .نه و مرض بلند شو تا بريم -

 .تو برو من نميام -

 .ببينا. دختر چشم سفيد -

 .خب خسته شدين شبنم خانم -

 .خيلي. آره -

 مي خوايي چمدونت رو بيارم؟. استراحت كنين برين تو اون اتاق -

 .ما هم برگ چغندريم -

 .شك نكن تو يكي هستي -

 .منم با شروين رفتيم چمدون ها رو بياريم. شبنم بلند شد رفت تو اتاق

 آبي؟ -

 بله؟ -

 .خونه تو كه دوتا اتاق بيشتر نداره -

 خب؟ -

 .خب و مرض -

 تو نمي توني فحش ندي؟ -

 .نه -

 خب چندتا اتاق مي خواي؟ براي بچه تم مي خواي؟ -

 تو چيكار مي كني؟. خب من و زنم كه تو يه اتاق هستيم شبنم تو يه اتاق. نه خره -

 شناسنامه همراتون هست؟ -
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 .گذاشت دنبالم دور ماشين دور مي زديم

 .آبي خودت بيا با زبون خوش كتكت بخور، برو -

 .به جان شري اگه بيام -

 .واستيخودت خ -

تا به . شلنگ آب رو گرفت طرفم بازش كرد. نمي ديدمش يه دفعه چشماش برق زد. ديدم خم شد، داره يه كاري مي كنه. همونجا وايساده بودم

بعد از كلي شيطوني چمدونا رو برديم داخل ولي نه . رفتم شلنگ گرفتم تا خواست فرار كنه، حالشو جا آوردم. خودم اومدم خيس خيسم كرد

دوباره در زدم . شروين رفت تو اتاقي كه براشون آماده كرده بودم، منم رفتم جلو در اتاق خودم در زدم ولي كسي جواب نداد. بود نه شبنم سميه

با لباساي . چمدون رو گذاشتم همونجا رفتم بيرون در رو بستم. گفتم شايد تو همون اتاقن، در باز كردم ديدم عشقم آروم خوابيده رو تختم

زنگ زدم به رستوران نزديك خونه غذا رو كه قبالً . اين شروين نفهمم بيرون نمي اومد. يخ كرده بودم. فتم تو آشپزخونه وايسادمخيس ر

نيمه خواب بودم كه صداي زنگ اف اف . سرمو گذاشتم رو پام خوابم برد. خودمم همونجا تو آشپزخونه نشستم. سفارش داده بودم برامون بيارن

 .منم پشت سرش رفتم. خودش رفت اف اف رو جواب داد. برم، ديدم شبنم تكيه زده به در آشپزخونه نگام مي كنه بلند شدم. اومد

 كيه؟ -

 .غذا آوردن -

 .شبنمم اونجا بود. پولش حساب كردم، رفتم تو آشپزخونه. رفتم جلو در غذا رو گرفتم

 چرا خيس شدي؟ -

 .شروين خيسم كرد -

 چرا عوض نكردي؟ -

 .خواب بودي. و اتاق بودلباسام ت -

 .بيا برو عوض كن، سرما مي خوري. حاال كه نيستم -

 .واي چه خشن -

 .رفتم ديدم شبنم نازم ميز رو آماده كرده، ولي اين دوتا فنچ هنوز بيرون نيومدن. لباسام رو عوض كردم

 .شبنم جان شروين رو صدا مي زني بيان؟ غذا يخ مي كنه -

. بعد از شام سميه و شبنم مي خواستن ظرفا رو بشورن، نذاشتم مي دونستم خستن. سه تايي اومدن شام خورديم شبنم رفت بعد از چند دقيقه

 .داشتم ظرفا رو جمع مي كردم كه شبنم اومد تو

 آبتين؟ -

 جانم؟ -

 يه رختخواب به من مي دي؟ -

 براي چي؟ -
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 .خب بخوابم ديگه. بذار جلوم نگاش كنم -

 چرا رو تخت نمي خوابي؟ -

 .ما سه تامون مي ريم تو يه اتاق. اون كه جاي تو ئه -

 .منم رو مبل مي خوابم. تو برو تو اتاق من. نه درست نيست عزيزم -

 .اذيت ميشي -

 .برو رو حرف منم حرف نزن. نمي شم -

وقتي فهميدم ميان رفتم يه رختخواب دونفره خريدم با سه تا ..المپاي هال رو خاموش كردم، رفتم تو آشپزخونه ظرفا رو آروم شستم. رفت

نمي دونم . فردام عيده همه جا تعطيله. ولي حاال به اشتباهم پي بردم. گفتم شبنم و سميه پيش هم مي خوابن من و شروينم پيش هم. بالشت

رفتم روي مبل دراز كشيدم و كم كم چشمام گرم . خوبيه اينجا اين كه هوا گرمه ولي من عادت دارم شبا يه چيزي بكشم رو خودم .چيكار كنم

االن ساعت چهاره نمي دونستم براي . سال تحويل ساعت پنج صبح بود. ديگه خوابم نبرد. نزديكاي صبح از احساس سرما بيدار شدم. شده بود

مي خواستم برم از . وسايل هفت سين رو كه از قبل آماده كرده بودم بيرون آوردم. به هرحال من بيدار شدم. ن يا نهسال تحويل بيدار ميش

 .آشپزخونه بيرون كه خوردم به يه چيزي

 .واي -

 تويي شبنم؟ -

 .آره -

 چرا بيدار شدي؟ -

 تو چرا بيداري؟ -

 .گفتم هفت سين بچينم. خوابم نبرد -

 مك؟منم بيام ك. آخ جون -

 .بيا عزيزم -

 .ساعت يه ربع به پنج بود شروين خله اومد. خيلي خوشگل شد. با كمك هم سفره هفت سين درست كرديم

 .سالم -

 شما دوتا كم دارين؟ -

 باز تو شخصيت خودتو به ما زدي؟ -

 .خل نشيد، برين بخوابين -

 مگه شما نمياين براي سال تحويل؟ -

 .ل تحويل زياد احساساتي نشين، حواسم هستفقط موقع سا. نه بابا دلت خوشه -

 .برو ناخن پات نره تو چشمت -
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. پنج دقيقه ديگه سال تحويل مي شد. ولي بهتر، من و عشقم تنهايي جشن مي گيريم. بي ذوقا. ديوونه نفهم رفت خوابيد. بعدم رفت دستشويي

 .ستاده بودخدا بهترين عيدي رو واسم فر. تلوريون رو روشن كردم، كنار شبنم نشستم

يه پروانه طال كه روي بالش نگيناي . بلند شدم رفتم تو اتاق عيديش رو براش آوردم. يه سال جديد كنار عشق زندگيم. باالخره سال تحويل شد

رد، جعبه رو گذاشتم كف دستش، يه نگاهي به من ك. چقدر گرم بودن. دستشو گرفتم. رفتم كنارش نشستم داشت نگام مي كرد. ياقوت آبي بود

 .اشك تو چشماي نازش حلقه زد. يه نگاه به جعبه

 .تو گولم زدي. ولي من نتونستم برات عيدي بگيرم. مرسي آبتين -

 .و يكي زد تو بازوم

 حاال بازش كن، ببين خوشت مياد؟. وقت زياده -

 .خوشحال بودم كه خوشش اومده. چشماش برق ميزد. جعبه رو باز كرد، گردنبند رو بيرون آورد

 .ي خيلي قشنگه آبتينوا -

 .مي ذاري بندازم گردنت. قابل تو رو نداره خانمم -

 .آره -

با . برگشت طرف من سرشو انداخت پايين. يه بوس گذاشتم رو گردنش. برگشت طرف من موهاشو از گردنش زدم كنار، قفل گردنبند رو بستم

چشماش رو بست لبمو . صورتمون بهم نزديك شد. هيچي نمي گفت. نگام رفت سمت لباي نازش. دستم چونش رو گرفتم، سرش رو آوردم باال

چشمامو باز كردم، . آروم لبام رو از لباش جدا كردم. اونم منو همراهي كرد. طعم پاكي، طعم عشق. ندگي مي دادگذاشتم رو لبش؛ طعم ز

 .يه گناه بود يه گناه شيرين. سرش رو گذاشتم رو سينم. چشماش هنوز بسته بود

 تو نمي خواي جواب منو بدي؟ -

 كدوم جواب؟ -

 .نوشتيم ما رو باش رو ديوار كي يادگاري. خيلي ممنون -

 .سرمو انداختم پايين

 .بله -

 چي بله؟ -

 .جوابت ديگه -

آروم از بغلم . جوري كه فكر كنم استخواناش جا به جا شد. ديگه چي مي خوام؟ اينقدر خوشحال شدم كه محكم بغلش كردم. واي خدا شكرت

 .آخي نازي چه لپاش قرمز شده، هوا داشت روشن مي شد. اومد بيرون

 .مريض مي شي. بعزيزم برو بخوا -

 تو كجا خوابيدي؟ -

 .من همينجا رو مبل -
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 پس كو پتوت؟ -

 .جمع كردم... چيز  -

 كجاست؟ -

 چقدر سوال ميكني؟. برو بخواب -

 آبتين؟ -

 بله؟ -

 تو ديشب بدون پتو و بالشت خوابيدي؟ -

 .جوابشو ندادم

 .من اينجا مي خوابم. نوبت منه. برو تو اتاقت بخواب -

 .م بدم ميادگفتم از ترح -

 .ترحم نيست -

 پس چيه؟ -

 .نگرانيه -

 .نگران نباش، برو بخواب. جاي من خوبه. قربون نگرانيات -

 .نميرم -

 نميري؟ -

 .نچ -

 .خب بشين همين جا -

 .مي شينم -

 .لجباز -

 .تويي -

 .خيلي دوستش داشتم. كشيدمش كنارم، سرشو گذاشتم رو شونم. همونجا كنار هم نشستيم. تلوزيون رو خاموش كردم

 آبتين؟ -

 جانم؟ -

 چرا منو دوست داري؟ -

 .دوست داشتن دليل نداره -

 خب از چي من خوشت مياد؟ -

 چي؟ از زيباييت، رفتارت، شيطونيات، حاضر جوابيات، معصوميتت، هنوزم بگم؟ تو -
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 .من كه از تو خوشم نمياد -

 .ولي اميدوارم دير نشده باشه. مي دونم. يه روز اعتراف مي كني -

 يعني چي؟ -

 ...شايد فردا تصادف كردم رفتم تو كما بعد. عمر دست خداست -

 :ار گوشم آروم گفتخودش كشيد باال كن. دستشو بوسيدم، دوباره سرش رو گذاشت رو شونم. نذاشت ادامه بدم دستشو گذاشت رو لبم

 .هيچ وقت تنهام نذار. دوست دارم آبتين -

فكر . اومدم بيرون رو مبل خوابيدم. پتو كشيدم روش. بغلش كردم بردم گذاشتمش رو تخت. اينقدر موهاش رو ناز كردم كه تو بغلم خوابش برد

 .كي دارم ميگم؟ خل شدم رفت به. نامزدمه دلم خواسته. هيچ غلطيم نميكنه. كن يه درصد داداشش بفهمه چي مي شه

 .خرمگس خوابم مياد برو گمشو -

 از كجا فهميدي؟ -

 .روش جديد بيا. پر موقع خواب قديمي شد -

 .باشه -

 .دوباره خوابيدم كه يه ليوان آب رو صورتم خالي شد

 .اگه مردي وايسا. كره خر دستم بهت برسه مي كشمت -

 .مرد نيستم نمي ايستم -

 را اين شكلي شدي؟آبتين چي شده؟ چ -

 .از اين بي شعور بپرس -

 .شري چيكارش داري؟ مظلوم گير آوردي. هوي -

 .من داداشتما -

 ...آبتينم. باش -

 آبتين چي؟-

 .هيچي -

 .اومد تو. نگاش كردم سرش پايين بود رفتم طرف اتاقم. شروين كه در جريان بود. دوست داشتم جرات داشت مي گفت. دلم شكست

 آبتين؟ -

 بله؟ -

 .روم نشد بگم -

 .مهم نيست -

 آبتين؟ -
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 جانم؟ -

 تو ميگي بهش؟ -

 .مي دونه -

 چي؟ -

 .گفتم مي دونه -

 آبتين از دست من ناراحتي؟ -

 .حاال برو كنار، مي خوام برم حمام. نه عزيزم -

 .ن مي دونم دوستم دارهمهم اين كه م. شبنم يه دختره و شروينم برادرش. من هميشه زود قضاوت مي كردم. اونم حق داشت

 .از حمام كه اومدم بيرون يه دفعه شروين مثل خال دويد طرفم بغلم كرد

 .از دست زلزله راحت مي شيم. چه سال خوبي داريم. عيدت مبارك داماد -

 .راجع به زن منم درست حرف بزن. عيد تو هم مبارك. ممنون -

 .عيدتون مبارك. سالم آبتين خان -

 زن من كجاست؟. سال خوبي داشته باشين. د شما هم مباركعي. ممنون. سالم -

 .خانم خونه هست ديگه. داره از مهموناش پذيرايي مي كنه. حاال مياد. زنم، زنم راه انداخته. خب، مرگ -

 .رفتم تو آشپزخونه داشت صبحانه آماده مي كرد

 .بيا برو بشين من آماده مي كنم -

 .خودم آماده مي كنم. نمي خوام -

 .ب منم كمكت مي كنمخ -

 .ما هم بازي -

 تو واليت شما به خرمگس ميگن چي؟ -

 :همين طور كه مي خنديد گفت. سميه اومد تو

 .ميگن لعنت -

 .اصالً حيف شما كه گير اين شروين افتادين. البته دور از جون شما -

 .از من بهتر نصيبش نميشد -

 .بر منكرش لعنت -

 .واال. يه حسابي از برادر زن مي بردن. دامادم داماداي قديم. خواهر بيا اين شوهرت رو جمع كن -

 .من حوصلم سر رفت آبتين -

 .يه عمر بايد اينجا زندگي كني. تازه ديشب رسيديا -
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 چي؟ -

 .شوهرت اينجا زندگي مي كنه تو هم همينجا مي موني. نخودچي، داوينچي -

 .مي مونمبچه مي ترسوني؟ خب  -

 .ازدواج كنيم برمي گردم شيراز. شروين اذيتش نكن -

 .آبتين منو ببين چه جذبه اي دارم. خاك برسر زن ذليلت -

 .برگشت طرف سميه صداشو كلفت كرد

 زن؟ -

 .بله عزيزم -

 كاري نداري برات انجام بدم؟ -

 .بلندشو برو بيرون آبرومون رو بردي، بلندشو -

 .آبي جون -

 .مرض و آبي -

 مي گم مياين بريم شمال؟. خب تو هم -

 .هرچي خانومم بگه -

 .حالم رو به هم زدي. عق -

 شروين؟ -

 .جانم عزيزم؟ غلط كردم هرچي تو بگي -

 .صبر كن. من طالق خواهرم رو مي گيرم از تو -

 چي شد شبنم خانم؟ سميه خانم؟ بريم؟ -

 .بريم عزيزم -

 .بريم منم حرفي ندارم -

 .بگم بهتون. من نميام -

 .تو بيجا مي كني شروين جان -

يكي از اون . شبنم هم كه حسابي بي حوصله شده بود. شروين ناهار كه خورد دراز كشيد روي مبل. بعد از ناهار تصميم داشتيم بريم بيرون

 .قه بعدم شروين تو ماشين نشسته بوددو دقي. من وسميه هم پشت سرش رفتيم. جيغاش كه ديوار صوتي رو مي شكنه كشيد و رفت بيرون

شبنم . اتفاقاتي كه برام افتاده بود و داشت مي افتاد. تو ساحل ايستاده بوديم، من تو فكر خودم بودم. رفتيم جاي هميشگي من؛ كنار خليج فارس

. ن خرمگس باز آب ريخت رو مناين شروي. اومد دستش رو حلقه كرد دور بازوم و با هم خليج رو تماشا مي كرديم كه احساس سرما كردم

مي خواستم پرتش كنم تو آب؛ . شبنم و سميه هم تشويقم مي كردن. گذاشتم دنبالش، گرفتمش بردمش سمت آب، بايد حالش رو جا مي آوردم
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داي كم كم ص. رفتم سمتش و با هم كلي شوخي كرديم، هر چند خطرناك بود. داشت پرت مي شد كه منم با خودش كشيد افتاديم تو آب

شبنمم . يه كم رو سنگاي كنار خليج نشستيم تا خشك بشيم. حاال با اين لباسا كه نمي شد رفت تو ماشين. اومديم بيرون. اعتراض خانما بلند شد

. مي خواستيم فردا حركت كنيم. هوا داشت تاريك مي شد برگشتيم خونه. بعدشم رفتيم پارك نايبند يه جاي بكر و زيبا. واسمون چايي آورد

خيلي خوشمزه بود، ولي اين شروين اذيتشون . شام رو شبنم و سميه درست كردن. شروين با پدرش تماس گرفت و گفت كه داريم ميريم شمال

 .مي كرد

 اين چيه؟ شبنم تو درست كردي؟ -

 مگه چيه؟. آره -

عزيزانم با هم آشپزي كنين يه چيز درست از . آخه غذاهاي سميه هميشه بي مزه ست. حدس زدم كار تو باشه. اصالً قابل خوردن نيست. شور -

 .آب در بياد

 .الكي نگو. شروين خيليم خوشمزه ست -

ما . تو بايد سعي كني اين آبتين رو از راه غذا گول بزني تا نقشمون بگيره. خواهر من، سميه كه جاي پاي خودش رو محكم كرد شوهر كرد -

 ت رفت؟ياد. كلي نقشه كشيديم تو رو بندازيم به آبتين

 .مرض -

 ا آبي جون؟ تو اينجايي نديدمت؟ -

 .بعدم سنگم بذاره جلو من مي خورم. اول كه دستپخت شبنم عاليه -

 .خدا به دادم برسه با اين خواهر و برادر. شبنم يه لبخند ناز به من زند و زبونشو تا آخر براي شروين در آورد و چشماشم چپ كرد

 .از ما گفتن بود. ت خوب نيستااينقدر زن ذليلي برا. آبي جون -

 !شري جون، نه كه خودت اسوه مرداي مقتدري -

 مگه نه زن؟. جلو شما رو نمي كنم چه اقتداري دارم! آبجي گل من -

 .خداكنه با هم خوشبخت باشن. البته شروين جبرانش مي كنه؛ به جاش حرف مي زنه. دختر خوبيه ولي خيلي كم حرفه. سميه هم كه فقط ميخنده

 .وجودش هميشه برام آرامشه. شبنم در زد اومد تو. عد ازشام بچه ها داشتن ميوه مي خوردن، من رفتم تو اتاق وسايالمو جمع كنمب

 كمك نمي خواي؟ -

 تو وسايالتو جمع كردي؟. نه عزيزم -

 .آره -

 چيزي احتياج نداري برات بگيرم؟ -

 .نه ممنون -

 .منم ساكم رو بستم. همونجا گوشه تخت نشست

 آبتين؟ -
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 جانم؟ -

 ما يادمون رفت دوربين بياريم دوربين داري؟ -

 .خوب شد يادم انداختي. آره عزيزم -

. دوربين تنطيم كردم گذاشتم رو ميز رفتم كنار شبنم نشستم. رفتم دوربين رو از كمد در اوردم دوست داشتم از اينجا هم عكس داشته باشيم

 .يه خاطره با ارزش از يه عشق پاك. دستمو حلقه كردم دورش عكس گرفتيم

 .رتمونبعدشم زدمش تو شارژ براي بقيه مساف. رفتيم بيرون همه مدلي عكس گرفتيم

تو راه چند ساعت شروين رانندگي مي كرد، چند . بيدار شديم با ماشين شروين زديم به جاده -توجه داشته باشيد ساعت ده- فردا صبح زود 

تو يه رستوران بين راهي شروين زد كنار . خيلي تو راه خوش گذشت، جوري كه مسافت زياد راه و خستگي رو احساس نمي كرديم. ساعت من

. اومد؛ وقتي ديدم چيزي نگفت منم چيزي نپرسيدم. تمام حواسم به شبم بود. ديدم شبنم با گوشيش حرف مي زنه و ناراحته. بخوريمعصرونه 

ما رانندگي كرديم اين . رفتيم تو. نيم ساعتي طول كشيد تا يه ويال اجاره كرديم. شبنم و سميه خواب بودن. بعد از دو روز شب بود كه رسيديم

. من داشتم خونه رو بررسي مي كردم شروينم رفت زنش و خواهرشو بياره. راحت خوابيدن، با شروين وسايال رو برديم تو ويال. دندوتا خسته ش

طبق معمول من بايد رو مبل مي خوابيدم فكر اينجا رو كرده بودم با . دو تا خواب داشت هر اتاق خوابم يه سرويس حمام ودستشويي داشت

ولي نمي دونم چرا اخماي . از شد اومدن داخل با يه نگاه اجمالي خونه رو بررسي كردن، خب خداروشكر خوششون اومددر ب. خودم پتو آوردم

 .شبنم تو هم رفته و يه چشم غره تپلم به من اومد

 .شروين جان من گرسنمه -

 .خداروشكر ما صداي سميه خانم رو شنيديم، يه اظهار وجود كردن

 چي مي خوري عزيزم؟ -

 .ويچ مي خوامساند -

 شبنم تو چي مي خوري؟. چشم خانوم -

 .مي خوام بخوابم. هيچي -

 .دلم گرفت چرا به من نگاه نمي كرد. بلند شد رفت تو يكي از اتاقا كه بخوابه. من مي گم اين يه چيزيشه، هيچكي قبول نمي كنه

 شروين چيزي شده؟ -

 نه براي چي؟ -

 پس چرا شبنم ناراحته؟ -

 تو چي مي خوري برات بگيرم؟. درست مي شه. خسته ست. ناراحت نيست -

 .منم چيزي نمي خوام -

 .بلند شو عشقم. بهتر االن خودم و خانومم مي ريم بيرون غذا مي خوريم -

 .رفتم در اتاق رو زدم. چند دقيقه بعدم رفتن
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 شبنم؟ خوابي عزيزم؟ -

 .دوباره در زدم، اومد در رو باز كرد

 بله؟ -

 م؟مي شه حرف بزني -

 .مي خوام بخوابم. نه خستم -

 .زياد طولش نمي دم -

 .منم روبروش نشستم. اومد بيرون رو مبل نشست

 خب بگو؟ -

 چي شده؟ چرا اينجوري با من حرف مي زني؟ -

 .هيچي -

 شبنم؟ -

 بله؟ -

 نكنه پشيمون شدي؟ -

 .داشت منو ديوونه مي كرد. اشك تو چشماش حلقه زد. سرشو آورد باال

 چيه عزيزم؟ نمي خواي حرف بزني؟ -

 .غروبي كه يه جا نگه داشتين خوراكي بخريم، زنگ زدم به مامانم بهش گفتم كه مي خوام با تو ازدواج كنم -

 خب؟ -

 ".حرفشم نزن": گفت -

 .آخه چرا؟ من كه اهل هيچي نيستم. فكر اينجا رو نكرده بودم

 چرا؟ -

 .اون از شروين كه رفت يه دختر بي اصل و نسب گرفت اينم از تو. بدين گفت شما دو تا بچه مي خواين من رو دق -

 .حرفشو ادامه نداد

اگه . بعدم شايد تو فرهنگ لغت مامانت اصل و نسب يعني پول. درباره من چي گفت؟ اول كه همه ادما اصل و نسب دارن؛ چه فقير، چه پولدار -

 .هنوزم يه مقدار از اون رو داره و همه تالشش رو مي كنه دخترت رو خوشبخت كنه. تاينجور باشه، بهش بگو آبتين يه روز اصل و نسب داش

 فكر كردي نگفتم بهش؟ -

. بغلش كردم سرشو گذاشتم روي قفسه سينم. انگار يكي به قلبم چنگ مي انداخت، بلند شدم رفتم كنارش. تمام صورتش از اشك خيس بود

 .گذاشتم گريه كنه تا آروم بشه

من از تو دل نمي كنم، هر جور باشه . بذار اين مدت كه با هم هستيم يه خاطره خوب داشته باشيم. راضيشون مي كنيم؛ غصه نخور عزيزم، ما -
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 . راضيشون مي كنم

 .از تو بغلم اومد بيرون؛ يه لبخند قشنگ رو لبش بود

 واقعاً؟ -

 .واقعاً -

 قول؟ -

 تو هم كمكم مي كني؟. قول مي دم -

 .تا آخرش باهاتم -

 .پس بزن َقدش -

 .دستامون رو آورديم باال و زديم به هم

 آبتين؟ -

 جان آبتين؟ -

 .من گرسنمه -

 .االن زنگ مي زنم به برادر گراميتون. منم همينطور -

 شروين كجايي؟ -

 .داريم غذا مي خوريم -

 .براي ما هم بگير؛ دوتا جوجه بگير -

 امري باشه؟ -

 .باي. مرسي. نوشابه و ساالدم بگير -

 .برگشتم طرف شبنم، كنارش نشستم و موهاش رو از تو صورتش كنار زدم

 نمي خواي جبران كني؟! خوب من رو ناراحت كردي -

 چه جوري؟ -

 .اينجوري -

پام گير كرد به مبل و . ه مي چرخيديمدور خون. اونم گذاشت دنبالم. پا گذاشتم به فرار. لبم رو سريع گذاشتم رو لبش، يه بوس كوچولو كردم

 .افتادم

 .آخ پام -

 .شبنم با نگراني اومد باالي سرم

 چي شد؟ آبتين خوبي؟ -

 .كنارم نشست. بلند شدم و روي مبل نشستم
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 .االن بهترم مي شم. خوبم -

 .شب آرامش بود. تو بغلم بود، آروم بوديم، خيلي آروم. كشيدمش تو بغلم و دراز كشيدم

 .يم ساعت شروين و سميه با غذا اومدنبعد از ن

 شما دوتا با ديدن ما اشتهاتون كور شده بود؛ نه؟ -

 .من تو رو كه مي بينم از زندگي سير مي شم، اشتها كه جاي خود داره. آره -

 .دلم مي سوزه با اين زبونِ تو آبي جون دو روز نگذشته دق مي كنه -

 .دلت براي زن خودت بسوزه -

. هر چي آدم كه تو كما هست بر مي گرده به زندگي. تا يه ساعت پيش داشت مي مردا، بايد آبي رو ببرن بخش مراقبت هاي ويژه .وايسا ببينم -

 .البته نمي دونم براي همه جواب مي ده يا فقط خانما

 .بعدم اومد پشت سر من، قايم شد. شبنمم دمپاييش رو در آورد زد تو سر شروين

 !اين خنده هات مشكوكه ها. زن تو يه واكنش نشون بده. آخ چالق بشي دختر وحشي -

بلند شدن برن بخوابن، رفتم بيرون پتو رو از صندوق عقب ماشين برداشتم بعد رفتم تو هنوز نخوابيده . با چرت و پرتاي شروين شام خورديم

 .برگشتن به من كه پتو دستم بود نگاه كردن. بودن

 اين چيه آبي؟ -

 .بهش مي گَن پتو -

 .خب اينجا كه پتو هست -

 .هر كي هم رو تخت خودش مي خوابه پتو الزم داره. خب براي تختا هست -

 .من و تو مي ريم تو يه اتاق، شبنم و سميه هم تو يه اتاق. الزم نكرده -

 .من راضي به زحمت نيستم، پترس -

 .خاك بر سرت كه لياقت نداري من به فكرت باشم -

 .من راحتم. نمي خواد به فكر من باشي -

 :گفت. اومد دستم رو كشيد برد تو اتاق -

 .آخه بعضيا ناراحتن -

 .مي دونستم كار شبنمه

 .اعتماد ندارم بهت. من با تو نميام -

 .غلط كردي تو -

 .بشم، برم به كاراي شيطانيم برسمنصف شب فكر شيطاني به سرت زد منم بيدار . من بايد يه پاي تو رو با طناب ببندم به پاي خودم -

 .بالشت برداشتم كوبيدم تو سرش
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 .منو زدي؟ برادر زنت رو؟ بگير كه اومد -

 .داشتيم تو سر و كله هم مي زديم كه در باز شد؛ شبنم و سميه اومدن تو از قيافه ما خندشون گرفته بود. بالشت خودش رو زد تو صورتم

 

 خجالت نمي كشي شري؟ -

 نمي گي؟ چرا به آبي -

 .اون اجازه هر كاري رو داره -

 .هر دوتاتون پر رو شدين -

 .زورمون مي رسه -

 .اگه راست مي گي صبر كن تا نشونت بدم زور كي بيشتره -

مي خواست قلقلكش . شروين حواسشو پرت كرد گرفتش. شبنمم جيغ مي زد و مي خنديد. دور سالن مي چرخيدن. از رو تخت پريد طرف شبنم

 .بده

 .آبتين. نه جون زنت قلقلكم نده. آبتين كمك -

اينقدر باال و . زبون در آورد فرار كرد. شبنمم نامردي نكرد، با پاش زد تو پاي شروين. رفتم كمكش دست شروين رو گرفتم تا بتونه فرار كنه

 .پايين پريدن كه موقع خواب بي هوش شدن

از رو تخت . پاهام رو بردم عقب محكم زدم به پشت شروين. لبخند شيطاني اومد رو لبميه . صبح كه بيدار شدم اين اورانگوتان هنوز خواب بود

 .افتاد پايين

 چه باليي به سرم اومد؟ من كجام؟. آي خدا -

 .مي تونم ستاره هاي دورسرش رو تجسم كنم. واي قيافش خيلي خنده دار شده بود

 تو كي هستي؟ من كجام؟ -

 .اون دنيايي. تو االن مردي -

 خب تو كي هستي؟ -

 .من عزرائيلم -

 .چه عزرائيل خوشگلي. جونمي. واي -

 .بلند شو بريم گشنمه. زهرمار -

 .من جوونم، آرزو دارم. يكي منو نجات بده. كمك. تو عزرائيلي يا آدم خوار؟ من نميام. مي خواي منو بخوري؟ راستش رو بگو -

 .در اتاق با شدت باز شد، سميه اومد تو

 چي شده عزيزم؟ -

 .سريع رفت پشت سر سميه
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 .ديگه شبا من رو با اين تنها نذار. ديشب تا حاال داره منو شكنجه مي ده. مي خواد منو بخوره. سميه، اين آدم خواره -

 .با اين خل و چل زندگي با دوامي داشته باشين. خدا بهتون صبر زياد بده. سميه خانم -

 .ر من صبر بده كه صبح ها مواظب باشه از رو تخت پرت نشه پايينبه تو چه؟ خدا بايد به خواه -

 شري چته اول صبحي مثل پيرزنا غر مي زني؟ -

 .ديگه جاي سالم تو بدنم نيست. اومدي؟ بيا ببين چه باليي به سرم آورده -

 .من كاريش نكردم شبنم. چه كولي بازي در مياره -

 .دروغ؟ اصالً ما دختر به تو نمي ديم -

 .منم مي رم يه صحبتي با داداش سميه خانم مي كنم. بيجا مي كني تو -

 .اين دوتا طفليا از گرسنگي مردن. اصال اين حرفا چيه داداش من؟ بيا بريم يه چيزي براي صبحانه بخريم -

 .خودت بميري -

مي داد يه آتيش روشن كنيم كنار دريا صبحانه  هوام ابري بود، جون. يك ساعتي طول كشيد تا برگشتيم. ساعت ُنه بود كه با شروين رفتيم خريد

 .رفتيم تو ساختمون ولي خبري از اون دوتا نبود. بخوريم

 كجا رفتن اينا؟. شبنم؟ سميه خانم؟ شروين نيستن -

 .شايد تو ساحل باشن -

. سميه رو يه صخره نشستهنزديك ساحل كه شديم ديدم . شروين رفت چايي درست كنه منم رفتم بيرون. وسايل رو گذاشتم تو آشپزخونه

 .ديوونه شده، تو اين هوا مريض مي شه. زلزله هم تو دريا داره شنا مي كنه

 شبنم؟ -

 .رفتم طرفش. سميه داشت نگام مي كرد. صدامو نشنيد

 .سالم -

 .سالم براي چي گذاشتين بره تو آب؟ مريض مي شه تو اين هوا -

 .من كه نمي تونم زورش بكنم -

 .ه زور اين زلزله بكنهكي مي تون. آره -

لباساش چسبيده بود . فهميد و از آب اومد بيرون. اشاره كردم بيا بيرون. متوجه من شد برام دست تكون داد. رفتم جلوتر و بلندتر صداش زدم

 .داشت مي لرزيد. بهش

 .خسته نباشي -

 .با شـــي... سـ ـلـــ ـامت  -

 .اگه سرما بخوري مي دونم چيكارت كنم -

 .منم پشت سرش رفتم. تا رسيديم رفت تو اتاق. حركت كرديم سمت ويال. در آوردم كردم تنش كتم رو
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 .برو بيرون عزيزم لباسم رو عوض كنم -

 .به سميه ميگم برات لباس آماده كنه. برو حمام زير آب گرم. نمي خواد -

خدا من چيكار . با موهاي خيس. ربع ساعت بعد اومد بيرون. رفتم بيرون از سميه خواهش كردم لباس بهش بده. رفت تو حمام. فهميد ناراحتم

رفتم . بدون حرف موهاش رو خشك كردم. سشوارم بيرون آوردم. بلند شدم دستش رو گرفتم بردم تو اتاق. كنم از دست بي فكرياي اين دختر

صبحانه كه خورديم لباس پوشيديم بريم . شبنمم اومد نشست براش چايي ريختم. شروين و سميه داشتن صبحانه مي خوردن تو آشپزخونه

سميه . شروين جلو يه پاساژ نگه داشت، ما هم رفتيم تو. رفتيم تو شهر. سريع رفتيم تو ماشين نشستيم. همون موقع هم بارون شروع شد. بيرون

 .من و شبنمم نگاه مي كرديم. ن به چيزي مي خورد و مي رفتن داخل مغازه خريد مي كردنو شروين هر از گاهي چشمشو

 چرا تو چيزي نمي خري شبنم؟ -

 .چيزي نمي خوام -

 .يادم نبود خانم من عاشق عروسكه. خوش به حال من. چه خانم خوبي -

 .لبخند كمرنگي اومد رو لبش

همينجور كه مي رفتيم پشت ويترين يه مغازه يه . بي خيال شروين و سميه رفتيم براي خودمون. رفتم دستش رو گرفتم تو دستم با هم راه رفتيم

 .كيف دستي چرم خوشگل ديدم و خواستم بريم تو كه دستمو كشيد

 چيه عزيزم؟ -

 براي چي مي خواي بري تو؟ -

 .خيلي نازه. مي خوام اين كيف رو برات بخرم -

 .من نمي خوام -

 .بيا هركدوم رو كه دوست داري برات مي خرمچرا؟ خوشت نيومده؟  -

 .نمي خوام بيا بريم -

 .باشه -

 .نمي دونم چرا نمي ذاشت. اصالً هرچي مي خواد. دوست داشتم براش يه چيزي بخرم

 ؟يعني چي. دوباره تا خواستم برم تو مغازه نذاشت. مي دونستم رو تن شبنم عاليه. رفتيم جلوتر يه پالتو شيك پشت ويترين ديدم

 .عزيزم بيا اين پالتو رو پرو كن -

 .نمي خوام -

 .شبنم چيزي شده؟ به من بگو -

 .نه هيچي نيست -

 .كسي بهش نه نميگه. پس چرا نمي ذاري چيزي برات بخرم؟ پالتو به اين خوشگلي -

 .ولي به يه شرط؛ خودم حساب كنم. آره -
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منم دلم مي خواست مثله شروين براي نامزدم خريد . شبنم اين حرف رو بزنهفكرشم نمي كردم . خيلي بهم برخورد. تازه متوجه رفتارش شدم

شبنم . شايد حق با مادرش بود من نمي تونستم دخترش رو خوشبخت كنم. اينقدرا پول داشتم كه خريد اين پالتو يا اون كيف بي پولم نكنه. بكنم

 .برگشتم. دستم از تو دستاش شل شد. خردم كرد. غرورم رو شكست

 

اما افسوس » چرا نگاه هايت اينقدر غمگين است؟ چرا لبخند هايت اينقدر تلخ و بي رنگ است؟«: قدر دوست داشتم يك نفر از من مي پرسيدچ "

با تويي كه از كنارم گذشتي و حتي يك بار هم نپرسيدي كه چرا ! با تو هستم. هميشه من بودم و من و تنهايي پر از خاطره. كه هيچ كس نبود

 "هميشه باراني ست؟ چشم هايم

 

 كجا آبتين؟ -

 .بريم پيش شروين و سميه -

تو دست . تو دستاشون پر از كيسه هاي خريد بود. شروين و سميه رو ديدم. من جلو مي رفتم، اونم تند مي اومد تا قدماش رو با من هماهنگ كنه

 .ما يكي هم نبود

 شما دوتا كجا غيبتون زد؟ -

 .همينجاها بوديم -

 شبنم جون چي خريدي؟ -

 .سميه بود كه با شبنم حرف مي زد

 .هيچي عزيزم -

 واي چرا؟ -

 .من يه كم خستم. بچه ها بريم ويال -

 .آقا آبتين هنوز ناهار نخورديم -

سفارش . هامون يه رستوران اونور خيابون بود، رفتيم تو و نشستيم روي صندلي. از پاساژ رفتيم بيرون. هيچي نگفتم تا خودشون تصميم بگيرن

دستمو از دستش كشيدم بيرون و پالتوم رو . دستاش سرد بودن. دستش رو گذاشت رو دستم كه روي پام بود. غذا داديم، شبنم كنارم نشست

كليد  .ولي من هيچ اشتهايي نداشتم. غذا رو آوردن. مي دونستم با كار صبحش و هواي اينجا سرما مي خوره. بيرون آوردم انداختم رو شونه هاش

چشمام داشت گرم مي شد كه . تو ماشين نشستم بخاري رو روشن كردم. ماشين رو گرفتم برم تو ماشين قبلشم رفتم پول غذا رو حساب كردم

شروين ماشين رو روشن كرد و راه . پالتو رو انداخت رو من. در طرف من باز شد، فهميدم شبنمه. چشمامو باز نكردم فكر كردن خوابيدم. اومدن

 .هر كي تو خودش بود و حرفي نمي زد. صداي يه آهنگ ماليم از فريدون پخش شد. ادافت

 نمي دونم به چه جرمي

 پر و بالمو شكستن

 رو به من كه نا اميدم
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 همه ي درها رو بستن

 نمي دونم به چه جرمي

 بايد از عشق تو رد شم

 وقتي مي شه عاشقت بود

 واسه چي اين همه بد شم

 روي تقويم خيالم هميشه

 عشق تو كم بود

 تو رو از دلم گرفتن

 اينم از بخت بدم بود

 همه دست روزگار

 اگه حال و روزم اينه

 مي خوام عاشقت بمونم

 اخه دلخوشيم همينه

 دارم از نفس مي افتم

 تو هواي تلخ حسرت

 انگاري ديگه حضورم واستون نداره حرمت

 

 .فريدون تمام حرف دل من رو توي شعرش آورده بود

 

 نمي دونم به چه جرمي

 بايد از عشق تو رد شم

 وقتي مي شه عاشقت بود

 واسه چي اين همه بد شم

 

 .جلو ساختمون نگه داشت، من رو صدا زد چشمامو باز كردم. دوباره حركت كرد. فكر كنم رسيده بوديم، چون يه لحطه نگه داشت

 .رسيديم؟ ببخشيد خوابم برد -

 .واين چه حرفيه رفيق؟ بيا بريم ت -

 .رفتيم تو جو سنگين بود

 چيه چرا كشتياي همتون غرق شده؟ -
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 .شارژي. داداش تو راحت خوابيدي، خسته نيستي -

 .خب شما بخوابيد منم برم يه دوري اين اطراف بزنم. از اون لحاظ. آهان -

 .شَرِت كم -

 .بي شعور. خفه -

يه پيرمرد مي . انگار عروسي بود. رسيده بودم به خونه محلي ها. در راه رفتمنفهميدم چق. قدم مي زدم. اومدم بيرون راه افتادم طرف در ويال

 .كسي هم نبود كمكش كنه رفتم كمكش. خواست يه كپسول گاز رو از ماشين بذاره پايين

 اجازه مي دين پدرجان؟ -

 .خودش كشيد عقب، يه نگاه بهم كرد

 .خير ببيني جوون -

داخل . حاال بايد مي برديم داخل با كمال ميل بردم. كمك كردم همه رو گذاشتيم زمين. وسايله ديدم پشت ماشين پر. كپسول گذاشتم زمين

 .خواستم برم كه پيرمرده نذاشت. حياط چند تا زن و دختر با لباس محلي اومدن كمكمون

 .بيا حاال يه چايي بخور جوون -

 .ممنون -

 .يه دختر برامون چايي آورد. منم بي تعارف نشستم

 چيه؟ پسرم از كجا اومدي؟اسمت  -

 .از شيراز اومدم براي تعطيالت عيد. آبتين هستم -

 .زنده باشي -

 .ممنون -

 .شما هم بيايين. فردا شب عروسي دخترمه -

 .من تنها نيستم. مرسي پدر جان -

 .من منتظرتم. با هركي هستي بيا -

 .مزاحمتون مي شم. چشم -

 .مراحمي پسرم -

 وفتي رسيدم پشت در صداي گريه شبنم مي اومد و حرفاي شروين و. اومدم بيرون، برگشتم طرف ويال. چاييمو خوردم بلند شدم، تشكر كردم

 .بدون اين كه فكر كني حرف مي زني. گريه كردنت چيه؟ هميشه كارت همينه. حرفاتو زدي. بسه -

طاقت . نمي دونستم چي شده. روي مبل نشسته بود با دستش صورتشو گرفته بود. دفقط شبنم اونجا بو. رفتم داخل. ديگه هيچ صدايي نيومد

 .رفتم كنارش نشستم. با اين كه از دستش ناراحت بودم. ناراحتيش رو نداشتم

 شبنم؟ -
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رو دور بدنش  دستم. تعجب كردم. يه لحظه ترسيد، بعد كه من رو كنارش ديد خودش رو انداخت تو بغلم و دوباره شروع كرد به گريه كردن

 .حلقه كردم، موهاش رو ناز كردم تا آروم بشه

 چي شده شبنم؟ شبنم؟ چرا حرف نمي زني؟ -

 .سرم درد مي كنه -

 چرا قربونت برم؟ قرص خوردي؟ نكنه داري سرما مي خوري؟ -

 .در زدم شروين در رو باز كردرفتم جلو در اتاق . خوابوندمش رو تخت، پتو رو كشيدم روش. بلندش كردم بردمش طرف اتاقش. هيچي نگفت

 سالم كي اومدي؟ -

 .شروين تو ساك من يه بسته قرص مسكن هست بده. سالم االن اومدم -

خدايا، هنوز . يه ليوان پر از آبميوه كردم با قرص رفتم تو اتاق. اونم رفت تو اتاق. رفت تو و با قرص اومد ازش گرفتم و رفتم تو آشپزخونه

. مجبورش كردم همه رو بخوره. قرص گذاشتم تو دهنش ليوان دادم دستش، يه كمي خورد. رش رو تخت نشستمكنا. داشت گريه مي كرد

 .دوباره خوابيد

 شبنم؟ -

 .بله -

 .جان من ديگه گريه نكن -

 آبتين؟ -

 جانم؟ -

 از دستم ناراحتي؟ -

 .بخواب. اشي اون وقت ديگه ناراحت مي شمباز ميام، گريه كرده ب. قول دادي گريه نكنيا. به هيچي فكر نكن. بخواب عزيزم -

 

 .باشه -

 .باشه نه، بگو چشم -

 .چشم -

 .راستي فردا شب عروسي دعوتيم -

 عروسي كي؟ -

 .بماند -

 .پسر بد -

 .بخواب ديگه دختر خوب -

هوا تاريك بود اما المپاي تو سالن روشن . چشمام گرم شد، خوابم برد كه از صداي بقيه بيدار شدم. از اتاق اومدم بيرون روي مبل دراز كشيدم
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 .سميه از تو اتاق شبنم اومد بيرون با يه ظرف آب. بلند شدم نشستم. بود

 چي شده سميه خانم؟ اين چيه؟ -

 .پاشويه كردمش. شبنم تب كرده -

 .يه پارچه رو پيشونيش بود. شروين كنارش نشسته بود. داغون شد ولي بي خيال رفتم سمت اتاق. ا عجله بلند شدم برم، پام خورد به لبه مبلب

 چي شده؟ تب كرده؟ چرا بيدارم نكردي ببرمش دكتر؟.-

 .خودمون االن فهميديم -

 .خب برو آماده شو بريم -

 .حالم خوبه. نمي خوام -

 .حرف مي زد داشت با ناله

 .سميه خانم مي شه لباسش رو تنش كنين. معلومه حالت خوبه. آره -

 .از اتاق رفتم بيرون تا لباس بپوشه

از ماشين اومدم . داشتم بخاري رو تنظيم مي كردم كه اومدن. كليد از شروين گرفتم ماشين رو روشن كردم تا بيان. چند دقيقه بعد اومدن بيرون

در رو بستم رفتم . يعني چي؟ منم مي خواستم باهاشون برم. شروين حركت كرد رسيد جلو در يه بوق زد رفت. باز كردم پايين رفتم در ويال رو

. بارون نم نم مي زد همون مسير رو كه صبح رفته بودم رفتم جلو. وسايلشو نداشتيم رفتم بيرون. بايد براش سوپ درست مي كردم. تو ساختمون

برگشتم تو ساختمون، . ليمو و پرتقال خريدم. م داخل چندتا بسته سوپ آماده گرفتم، بعدم رفتم ميوه فروشيرفت. آدرس سوپري رو پرسيدم

تا شروين . بعد از نيم ساعت صداي ماشين شروين رو شنيدم رفتم بيرون. رفتم سوپ ريختم تو قابلمه تا بياد آماده شده باشه. هنوز نيومده بودن

نشوندمش همونجا بعد رفتم پتو و . قاليچه رو كشيدم نزديك شومينه. و باز كردم و كمك كردم بياد پايينرفت در رو ببنده رفتم در عقب ر

 .نمي دونستم ديگه چيكار كنم. سرش رو گرفت تو دستش. شروين اومد تو روي مبل نشست. بالشتم براش آوردم

 .شروين؟ دارو گرفتي براش -

 .م كه نمي شهبدون آمپول. آره ولي لجباز آمپول نمي زنه -

 آمپول نزد؟ -

 .نه -

 راستي نفهم، چرا گازشو گرفتي رفتي؟ -

 .هول شدم وسط راه يادم افتاد. ببخشيد -

 .ممنون -

اول بايد سوپ مي خورد؛ سوپ رو ريختم تو بشقاب رفتم كنارش نشستم كمكش كردم بلند . رفتم داروهاشو گرفتم بايد رو ساعت مي خورد

 .بشقاب رو برداشتم نشستم كنارش. بشقاب رو گرفت دو سه تا قاشق خورد گذاشتش رو زمين. به مبل كه راحت بشينهبالشتشو تكيه دادم . بشه

 .دهنتو باز كن -
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 .نمي خوام اشتها ندارم -

 .بايد قرص بخوري، با معده خالي نمي شه -

 زوريه؟ -

 .يه چيز ديگم زوريه. اينو بخور، قرصتم بخور بعد بهت مي گم. آره -

 .شروين باورش نمي شد. با بي ميلي تا آخر سوپ رو خورد

 .فقط تو زور اين سرتق مي كني. ايول پسر -

تعجب كرد، پالتوش از رو مبل . بلندش كردم. خواست بخوابه نذاشتم. رفتم ليمو و پرتقال شستم آبشون گرفتم با قرصاش آوردم بهش دادم

 .ين گرفتمكليد ماشينم از شرو. برداشتم كمك كردم تنش كنه

 كجا مي رين؟ -

 .يه جاي خوب -

 .آهان -

 .آبتين داريم كجا مي ريم؟ عروسي كه فردا شبه -

سرَنگ و آمپولم از تو كيسه داروهاش . وقتي نشست تو ماشين در رو بستم رفتم آدرس كلينك رو از شروين پرسيدم. جوابش رو ندادم

 .وي كلينيك نگه داشتم تازه فهميد چه خبرهوقتي جل. از دست اين دختر. برداشتم گذاشتم تو جيبم

 .پياده شو عزيزم -

 .نميام -

 .مياي -

 .نميام -

 .نياي دكتر رو ميارم اينجا -

 شوخي مي كني؟ -

 .به جان شبنم. جدي مي گم -

 .وقتي فهميد شوخي ندارم پياده شد

 برام عروسك مي خري؟ -

 .ديوونه -

 .نخري نمياما -

 .كوچولوي من باشه عروسكم مي خرم، عشق -

رفتيم . وقتي ديدم كارش تمام شد رفتم تو كمكش كردم بياد پايين از روي تخت. خوابيد رو تخت من اومدم بيرون. رفتيم تو، قسمت تزريقات

 .بيرون
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 .عروسكمو بده -

 .گول خوردي -

 .نخوردم -

شي يه كرم ابريشم داشت كه ايستاده بود، يه دكمه داشت پياده شدم رفتم تو يه عروسك فرو. خنديدم رفتم سمت شهر جلو يه پاساژ نگه داشتم

چقدر . روشنش كردم، كلي خنديديم. اومدم بيرون تا تو ماشين نشستم از دستم گرفتش. اون رو خريدم. وقتي مي زديش، مي رقصيد، با مزه بود

شروين داشت تلويزيون . دم رفتيم تو ويالماشين رو روشن كر. يادم رفت كه صبح خودش بود كه غرورم رو شكست. خنده هاشو دوست دارم

داشتم فكر . تا رفتيم تو شبنم با ذوق رفت پيش شروين، كرم ابريشمو بيرون آورد روشنش كرد. سميه هم سرش به گوشيش گرم بود. مي ديد

و باالخره زبونش . م نگاه مي كردسميه داشت با يه حالتي به عروسكه و به شبن. مي كردم بچه دار بشيم هرچي براي بچه خريدم براي اونم بخرم

 .باز شد

واي شبنم جون تو كه اين همه براي يه عروسك ذوق مي كني اگه اون همه وسايل رو كه شروين براي من خريد آبتين برات مي خريد  -

 .خودكشون مي كردي كه

 .حاالم مي بستيش. تو كه همش زبونت بسته بود. خدا بگم چيكارت نكنه دختر

در مورد خريدم من صبح خيلي بهش . شبنم عالقه خاصي به عروسك داره كه باهيچ چيزي عوضش نمي كنه. سئله اين چيزا نيستسميه خانم م -

 . اصرار كردم ولي شبنم اينقدر چشم و دل سير كه اين خريدا براش ذوقي نداره

 .راحت شدم اگه نمي گفتم، مي مردم

 منظورتون چيه آقا آبتين؟ يعني من چشم و دلم سير نيست؟ -

 .حرف من به شما نبود، به شبنم بود. جسارت نكردم -

 .شروين براي اينكه مسئله حاد نشه حرف تو حرف آورد ولي لبخند شيرين شبنم براي من كافي بود

حال شبنمم بهتر بود . ناهار نزديك دريا خورديم. ا آفتابي بودفردا هو. اون شبم گذشت، به بچه ها جريان عروسي رو گفتم خيلي خوشحال شدن

 .بعد رفتيم استراحت كرديم آماده شديم براي شب. رفتيم جنگل تا عصر اونجا بوديم. يه كم واليبال بازي كرديم

. سمت چند تا صندلي گوشه باغ ما رو راهنمايي كرد. تا من رو ديد اومد جلو خيلي خوشحال شد. ساعت نُه بود كه رفتيم خونه همون پيرمرده

 :يه اشاره به شبنم كرد گفت. پيرمرد مهربون اومد كنارمون نشست. خيلي خوش گذشت

 خانومته؟  -

 .يه نگاه به شبنم كردم

 .ايشونم شروين برادر خانومم، ايشونم سميه خانم، خانومِ آقا شروين. شبنم خانم خانوممه. بله حاج آقا -

 .انشاهللا خوشبخت باشيد -

 .ممنون حاج آقا -

يه هديه كه عصر گرفته بوديم به عروس و داماد داديم و . از پيرمرد مهربون خداحافظي كرديم. هوا داشت سرد مي شد و براي شبنم خوب نبود
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 .فردا بايد برمي گشتيم. رفتيم

خيلي . ه شب بود كه رسيديم خونهدوبار. حركت كرديم با همه خاطرات خوب و بدش بهم خوش گذشت. صبح بيدار شديم صبحانه خورديم

ميز . يه دوش گرفتم لباس پوشيدم رفتم نون و وسايل صبحانه گرفتم. صبح كه بيدار شدم همه خواب بودن. خسته بوديم هركي يه جا افتاد

 .اومد تو آشپزخونه شروين بيدار شد و. لباساي كثيفم رو بيرون آوردم و انداختم تو لباسشويي. صبحانه رو آماده كردم، رفتم سراغ ساكم

 .بيا شبنم رو ول كن، خودم يه عمر كنيزيت رو مي كنم. واي چه كدبانويي -

 .من تحمل كابوس ندارم -

 .لياقت نداري -

 .صبح بخير. سالم -

 .صبح بخير. سالم عزيزم -

 .جلو من يه كم شرم وحيا كنيد -

 ببخشيد، شما؟ -

 .راحت باشيد. هيچ كس -

وقتي برگشتم ديدم . منم لباسامو از لباسشويي بيرون آوردم رفتم تو حياط. شبنم بلند شد ظرفا رو بشوره. ه خورديمسميه هم بيدار شد صبحان

باالخره لحظه . شدم مثل بچه اي كه از بازي بيرون شده باشه. يك ساعت بعد آماده بودن كه برن، دلم گرفته بود. دارن وسايالشون جمع مي كنن

 .غلم كردرفتن رسيد؛ شروين اومد ب

 .تو هم بيا شيراز. خيلي خوش گذشت پسر -

 .زود ميام. باشه -

 .يه تعارف زدما. گمشو -

 .مواظبش باشيا تا بيام. مي خوام بيام زنمو ببرم -

 .قول مردونه. مواظبشم -

 .منم رفتم تو اتاق پيش شبنم كه چمدونش رو براش ببرم. شروين و سميه چمدوناشون رو بردن بذارن تو ماشين

 .خواست بره بيرون مچ دستش رو گرفتم

 خانم، نمي خواي خداحافظي كني؟ -

 .خيلي خوش گذشت؛ ببخش اذيتت كردم -

 همين؟ -

 ديگه چي؟ -

 .ديگه اين -

خيسي اشكش رو از روي . اونم دستشو دور كمرم حلقه كرده بود. دلم نمي خواست بره. كشيدمش تو بغلم و محكم به خودم چسبوندمش
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 .سريع رفت بيرون. صداي شروين اومد. پيراهنم حس كردم

رفتم كنار خليج . شين زدم بيرونبا ما. حوصله هيچي رو ندارم. چقدر خونه سوت و كور شده. دل منم با خودشون بردن. مهموناي منم رفتن

 .نشستم

 .سالم -

 اين اينجا چيكار داره؟. برگشتم ببينم كيه؛ دختر رفعت بود، نازنين

 .سالم -

 .سال نو مبارك -

 .سال نو شما هم مبارك. ممنون -

 چرا تنهاين؟ نامزدتون نيومد؟ -

 .صبحي رفتن. اومدن -

 به خاطر همين اينقدر ناراحتين؟ -

 .جوابشو ندادم

 .منم هر وقت دلم مي گيره ميام اينجا -

 .پس من ديگه نميام اينجا. چه خوب

 خوشگله؟ -

 كي؟ -

 .نامزدتون -

 .خيلي. آره -

 اسمش چيه؟ -

 .شبنم -

 .حوصلش رو نداشتم. بلند شدم كه برم

 .سالم برسونيد به پدرتون. خب من بايد برم -

 .حتماً. باشه -

 .زنگ زدم بهش. جاي خاليش بدجوري اذيتم مي كرد .سوار شدم و با سرعت رفتم سمت خونه

 .سالم -

 خوبي؟. سالم عزيزم -

 .نه -

 چرا قربونت برم؟ -
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 .جوابمو نداد

 .تموم مي شه اين دوري. شبنمم؟ زود ميام پيشت -

 تو خوبي؟ -

 .تو خوب باشي من خوبم -

 .خوبم -

 كجايين االن؟. آفرين -

 .داريم مي رسيم، دو سه ساعت ديگه مي رسيم خونه. نزديكيم -

 .تا رسيدي بهم زنگ بزن. مواظب خودت باش. خوبه -

 .تو هم مواظب خودت باش. باشه -

 .خداحافظ. چشم خانم گل -

 .خداحافظ -

 .با شنيدن صداش آرومتر شده بودم

تو اين مدت هر روز با شبنم تماس مي گرفتم، مي گفت داره تالش مي . شدم باالخره تعطيالت عيد تمام شد و دوباره رفتم شركت و مشغول كار

 .كنه مامانشو راضي كنه

نمي . امروز اون كسي كه به جاي آقاي رسولي اومده مياد شركت. قرار بود يه نفر ديگه به جاش استخدام بشه. آقاي رسولي از شركت استعفا داد

 .م يه آقاي حدوداً سي ساله پشت ميز آقاي رسولي نشستهصبح وارد شركت شدم، ديد. دونم مرده يا زن

 شما كارمند جديدين؟. سالم -

 .بله؛ من بهرام مقدم هستم. سالم -

 .خوش آمدين -

 .ممنون -

 .همه همكارا اومدن و با آقاي مقدم آشنا شدن. به نظر كه آدم خوبي بود ولي نمي شه از روي ظاهر كسي قضاوت كرد. رفتم پشت ميزم نشستم

رفتم درخواست . خودم بايد برم شيراز شبنم رو خواستگاري كنم. ديگه خسته شدم. اين روزا اتفاق خاصي نيفتاده، همه چي روي روال عاديشه

يه پروژه بزرگه كه بايد دقيق و سريع . دليلشونم اين بود كه با يه شركت بزرگ تو شيراز قرارداد بستن. مرخصي بدم ولي موافقت نكردن

اين روزا تو شركت همه درگير اين پروژه شدن، منم . وقتي به شبنم گفتم خيلي ناراحت شد ولي قبول كرد. نمي دونستم چيكار كنم. متحويل بدي

مي . همونطور كه حدس مي زدم پسر خوبيه. اين بين رابطم با بهرام خيلي خوب شده. دارم همه سعيم رو مي كنم بهترين كار خودمو نشون بدم

بهرام يه پسر . با اخالقي كه از هردوشون سراغ دارم مي دونم كه با هم خوشبخت مي شن. خاصي به شقايق احمدي پيدا كردهدونم كه عالقه 

اميدوارم يه روز بشنوم كه . خانم احمدي هم يه دختره آروم و موقره. بيشتر شنوندست و اين يكي از خصلتاي خوبشه. آروميه كه كم حرف ميزنه

 .به هم رسيدن
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حاال مي تونستم با خيال راحت . كار پروژه تمام شد و يكي از نقشه هايي كه من كشيده بودم رو انتخاب كردن، خيلي خوششون اومده بود باالخره

رفتم تو؛ . فاطمه تا منو ديد در رو باز كرد. زنگ زدم. ساعت ده صبح بود كه رسيدم جلو خونه مادرجون. مرخصي گرفتم و رفتم. برم شيراز

 .رفتم بغلش كردم و بوسيدمش. و در ورودي وايساده بودمادرجون جل

 .سالم مادرجون -

 كي اومدي؟ چرا بي خبر؟. سالم پسرم -

 .براتون مي گم -

وقتي گفتم مي خوام برم خواستگاري شبنم، با . باورش نمي شد كه من اين همه مدت رو ايران بودم. رفتم داخل همه چي رو براي مادرجون گفتم

 .منم نشستم كنارش، مي خواستم ببينم چي مي گن. بلند شد شماره خونه شبنم اينا رو گرفت. كرد كه همراهيم كنه كمال ميل قبول

 .الو؟ سالم -

- ... 

 خوبين شما؟ -

- ... 

 .مادربزرگ آبتين. من ساالري هستم؛ همسايتون -

- ... 

 .خواهش مي كنم -

- ... 

 آقاي سميعي خوب هستن؟ -

- ... 

 .غرض از مزاحمت، مي خواستيم امشب براي امر خير مزاحمتون بشيم. زنده باشن -

- ... 

 يعني قابل نمي دونين ما براي شب نشيني بيايم خونتون؟ -

- ... 

 .پس ما امشب مزاحمتون مي شيم -

- ... 

 .خدانگهدار. ممنون -

 چي شد مادرجون؟ -

 .كنه گفت شبنم نمي خواد ازدواج. مادرش كه راضي نيست -

 .دروغ مي گه -
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 .خب حاال بلند شو آماده شو، گل و شيريني سفارش بده -

 .چشم -

 .داشتم مي رفتم كه شبنم زنگ زد

 جانم؟ -

 .سالم -

 .سالم -

 آبتين تو شيرازي؟ -

 .االن رسيدم عزيزم. آره -

 چرا به من نگفتي؟. خيلي بدي -

 .كنهخيلي زشته دختر به خواستگارش زنگ بزنه اينجوري ذوق  -

 .جيغ مي زنما -

 .شما ذوق كن. نه عزيزم اشتباه شد -

 .مامان كلي حرص خورد -

 .بهش بگو حرص نخور مادرزن، پوستت چروك مي شه -

 .كوفت -

 خب عروس خانم كاري نداري من برم گل بخرم؟ راستي چه گلي دوست داري بيارم؟ -

 .رز قرمز با گل مريم -

 .اطاعت همسرم -

 .چه لوس -

 كاري نداري با من؟ -

 .نه به سالمت آقاي داماد -

 

 .احتياجي به ماشين نبود قدم زنون رفتيم جلو خونشون، زنگ زدم. شب آماده دم در منتظر مادرجون بودم

 بله؟ -

 .سالم برادرزن -

 .بفرمايين. سالم داماد -

 .مادرجون خنده اش گرفته بود

 .برادرزنم، برادرزناي قديم -
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من يه كت و شلوار دودي پوشيدم با پيراهن سفيد، شبنمم يه كت و دامن سفيد كه رگه هاي . تا رسيديم همشون اومدن استقبال .رفتيم تو حياط

 .رفتم جلو گل رو دادم بهش. يه صندل سفيد و صورتيم پاش بود. موهاي زيتونيش رو صاف كرده بود ريخته بود دورش. صورتي داشت

 مرسي، چرا زحمت كشيدي؟ -

 .نداره قابل -

 .بزرگترام مشغول احوالپرسي بودن. شروين اومد كنار من نشست شبنمم رو به روم نشسته بود. رفتيم داخل سالن نشستيم

 .اومديم شما هم راضي باشين بله رو بگيريم. بريم سر اصل مطلب؛ اين پسر من از دختر خانوم شما خوشش اومده. خب آقاي سميعي -

 .ما راضي نيستيم -

 .الخره حرفش رو زدمادرش با

 چرا خانم سميعي؟ آبتين مشكلي داره؟ -

 .دختر من تحمل سختي رو نداره. نه آقا آبتين پسر خوبيه، ولي به درد دختر من نمي خوره -

 مگه قرار با آبتين سختي بكشه؟ -

 وشبخت كنه؟ظواهر كه اينجور نشون ميده پسري كه نه سرمايه داره، نه خونه، چه جور مي خواد دختر من رو خ -

 حرف آخرتونه؟ -

كارشم درست باشه، نه . در يه صورت مي تونه دختره من رو خوشبخت كنه كه خونه توي بهترين جاي شيراز با بهترين ماشين رو داشته باشه -

 .يه كارمند

. سرم رو انداختم پايين. اگه پدرم ورشكست نشده بود االن اين خانم نمي تونست منو تحقير كنه فقط به خاطر اين كه پول ندارم. دلم گرفت

 .خجالت مي كشيدم تو چشماي شبنم نگاه كنم، ولي دل زدم به دريا سرمو گرفتم باال

 .قول ميدمخانم؛ درسته من خونه و سرمايه ندارم ولي خوشبختش مي كنم  -

 .قول شما براي من تضمين نيست -

 .نه شبنم حرف مي زد، نه شروين، نه پدرش. ديگه حرفي نمونده بود

 .بلند شو پسرم. ببخشيد مزاحم شديم -

چرا من پدر و مادر ندارم كه حمايتم كنن؟ پدرش عذر خواهي مي كرد، مادرش كه از جاش هم بلند . بلند شدم همراه مادرجون رفتم بيرون

با كلي اميد رفتم و نا اميد . زبون درازش فقط مالِ من بود، هيچي نگفت. نشد، شروينم هيچي نمي گفت، شبنم كه همون موقع رفت تو اتاقش

اسپريمو برداشتم . ساله با غروري شكسته تو آيينه بهم دهن كجي مي كرد 28يه پسر . رفتم تو اتاق جلوي آينه نگاه به خودم كردم. برگشتم

 .نمي تونستم حرف بزنم. شروين زنگ زد وصلش كردم. مثل غرورم كه شكسته بود. آيينه شكستمشزدم تو 

 الو آبتين؟ چرا حرف نمي زني؟ خوبي؟ -

 .خيلي خوب. خوبم -

 .غصه نخور. درست مي شه -
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 كي؟ -

 .نمي دونم -

 .يه پوزخند تلخ رو لبام نشست

 .شبنم با مامان دعواش شد -

 چرا دعوا كرد؟ ديگه كاري نداري شروين؟ . حرف مامانتسكوت شبنم يعني تاييد  -

 .نه مواظب خودت باش -

 .باشه -

 

شبنم مدام زنگ . رفتم زدم تو دل تاريكي. هرچي اصرار كرد بمونم، نموندم. از مادرجون خداحافظي كردم و رفتم. همون شب لباسامو جمع كردم

بايد كار مي كردم، اين قدر كار مي كردم كه وقتي عاشق شدم نگن پول . سلويهخسته رسيدم ع. مي زد، گوشيمو خاموش كردم انداختم عقب

 .همه مي دونستن پر از اميد رفتم و اين قيافم يعني دست خالي برگشتم. صبح خسته و داغون رفتم دفتر. نداري، غلط كردي عاشق شدي

. با گرفتن اون تصميم و زياد كار كردنم تونستم فراموش كنم .تصميم گرفتم دوباره سر پا بشم؛ من عادت داشتم به زمين خوردن و ايستادن

حق با مادرش بود، با من نابود . جواب شبنمم سر باال مي دادم. يه حس بي تفاوتي داشتم، ديگه هيچي برام مهم نبود. خودم رو زدم به بي خيالي

پسر خوبي بود و اليق . خوشحال بودم از خوشحاليش .باالخره بهرام به خواسته اش رسيد و خانم احمدي بهش جواب مثبت داد. مي شد

 .شايد منم دلم رو به يه دختر ساده مي دادم، خوشبخت مي شدم. خوشبختي

 :گفت. رفتم تو دفترش. تو دفتر نشسته بودم كه آقاي رفعت ازم خواست تا برم دفترش. دو ماه از اون شب گذشته بود

 .بشين، لطفاً -

 .م چي كارم دارهمنتظر بودم ببين. منم نشستم

من مي دونم تو جوون خوب و پاكي . آقاي احتشام، راستش از اون شركت با من تماس گرفتن؛ از شما دعوت كردن كه بريد اونجا كار كنيد -

 .حاال ميل خودته كه بري يا بموني. اونجا ترقي مي كني. نمي خوام جلو رشدت گرفته بشه. هستي و لياقت پيشرفت داري

يه مدت اونجا . نمي خواستم برم خونه مادرجون، رفتم خونه عموم. كه من يه هفته بعد از همكارام خداحافظي كردم و رفتم شيراز و اينجوري شد

تصميم . حقوقش بيشتر ازعسلويه بود. رفتم تو شركت مشغول كار شدم. بودم تا تونستم يه آپارتمان كوچيك پيدا كنم؛ آپارتمان كه نه، سوئيت

روزا شركت بودم و كار مي . رفتم كتابايي كه الزم بود رو گرفتم. مي خواستم امتحان بدم براي دكترا. م درسم رو هم ادامه بدمداشتم كنار كار

. ولي الزم بود براي هر دومون. از شبنم خبر زيادي نداشتم، دلم براش يه ذره شده بود. زندگي من شده بود اين. كردم، شبا درس مي خوندم

اين شركت . شايد مادرش نذاره دعوتم كنه. دو هفته ديگه عروسي شروين بود، نمي دونستم برم يا نه. شق من نابود بشهنمي خواستم با ع

پسر رئيس، هومن، يه پسر باحال و مهربون و كار درسته كه تو اين چند ماه خيلي با هم . ساختماني كه توش كار مي كنم خيلي معروف و معتبره

االن كه بيست و شش . ديپلم نقشه كشي رو گرفته و بي خيال درس شده. هاي خوبش، اهل درس خوندن نيست با همه خصوصيت. جور شديم

از در . ولي من نمي خوام. تمام زندگي من رو مي دونه، خيلي دوست داره بهم كمك كنه. سالشه جز خرج كردن سرمايه پدرش هيچ هنري نداره
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 .سه متر پريدم باال. زد شركت اومدم بيرون كه يه ماشين جلو پام ترمز

 .رو آب بخندي مرتيكه نفهم. هر هر -

 .مي خوايم بريم عشق و حال كاكو. بپر باال داش آبتين -

 .كار دارم به جان تو. نميام -

 .اه چه ضد حاليه. مي گم بيا باال. جان خودت -

 .رفتم سوار شدم

 .خب اينم باال -

 .حاال شدي يه پسر خوب -

خوش بود براي خودش، از بين ماشينا اليي مي . يه دفعه چنان پاشو گذاشت روي ترمز كه صداي كشيده شدن الستيكش كل خيابون رو برداشت

 .ديدم داره مي ره سمت گلستان. كشيد

 كجا مي ري؟ -

 .از جوونيت لذت ببر. كشتي خودت رو. بريم ماشين سواري، هيجان، خنده، عشق. كارتينگ -

 .ن از تنها چيزي كه لذت نبردم، جوونيم بودجووني؟ م

. يه عده دختر و پسر دور هم نشسته بودن هومن، هومن مي كردن. تا رفتيم داخل صداي جيغ و هورا بلند شد. ماشينشو گذاشت تو پاركينگ

 .انگار سوپرمن رو ديدن

 .پسرا ذوق نكنين، متعلق به دخترام. من متعلق به همتونم. خب بسه -

 .رتخاك برس -

 .خب متعلق به تو هم هستم، آبي جون -

اونم كم . خيلي اذيتش كرده بودم. هر وقت مي گفت آبي، ياد نفسم مي افتادم. اين آبي رو از اون شروين ياد گرفته، فقط يه بار همديگه رو ديدن

تو فكر بودم كه يه . ستم يه آپارتمان بخرمبا پس اندازهايي كه داشتم، مي تون. كم داشت فراموشم مي كرد، ولي من كه فراموشش نكرده بودم

 .چيزي رفت تو پهلوم، دست اين هومن ملعون بود

 ها چته تو؟ -

 .شيدا جون ازت سوال كرد -

 .متوجه نشدم. ببخشيد -

 گفتم چند سالتونه؟ -

 .بيست و هشت سالمه -

 درس مي خونين؟ -

 .فوق ليسانس نقشه كشي دارم؛ مي خوام واسه دكترا امتحان بدم -
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 .ايول -

 .دمت گرم دكتر -

 .هركي يه چيزي مي گفت

 نامزد دارين؟ -

 .عوضشم نمي كنه. يه نقشه ناز واسه خودش كشيده. شيدا جون براي اين بچه نقشه نكش، اين خودش نقشه كشه -

 .مرگ -

 .يعني عوض مي كني؟ خب شيدا جون، مي گن امكانش هست يه تغييراتي تو نقشه بدن -

شيدا اومد . وقتي مي خواستيم بريم، با همه خداحافطي كرديم. يه نيم ساعتي نشستيم بعد رفتيم تو پيست. شم مي خنديدناون مي گفت دوستا

 :جلو شمارشو داد بهم و گفت

 .خوشحال مي شم باهام تماس بگيريد -

 .ممنون كه من رو اليق دونستيد، ولي من اصال وقت اين كارا رو ندارم -

 .عست جلو بچه هاخب بگيرش اينجوري ضاي -

صداي . رفتيم سوار ماشينش شديم. وقتيم اومديم بيرون پارش كرد. يه دفعه هومن دستشو برد جلو شماره رو گرفت، دست من و كشيد، رفتيم

خدا چرا . خودشم باهاش مي رقصيد، هر كي از كنارمون رد مي شد مي خنديد. يه آهنگ خز گذاشته بود. سيستم ماشين رو تا آخر داده بود باال

 .كليد انداختم رفتم باال. و چله نصيب من مي شه؟ من رو در نهايت آبروريزي جلو آپارتمان پياده كرد و رفت هر چي خل

 

 .سالم -

منم بغلش كردم، هر دومون . برگشتم همينجور نگاش كردم، يه دفعه پريد تو بغلم. چند ماه بود نديده بودمش. باورم نمي شد، صداي شبنم بود

 .گريه مي كرديم

 چرا كم آوردي؟. چرا تنهام گذاشتي؟ تو قول دادي تنهام نذاري. نامردي آبتين خيلي -

 .بيا بريم تو عزيزم -

خيلي ضعيف شده . اشكاشو پاك كردم. رفتم براش يه ليوان آب آوردم و نشستم كنارش. نشست رو يكي از مبال. در رو باز كردم آوردمش تو

 . بود، من احمق چيكار كرده بودم باهاش

 كجا فهميدي من اينجا زندگي مي كنم؟از  -

ولي امروز طاقت . بعد اومدم جلوي شركت، ديروز پشت سرت اومدم نتونستم بيام. باورم نمي شد. رفتم عسلويه اونجا بهم گفتن اومدي شيراز -

 .نياوردم اومدم

چشماشو . هنوزم عشق خودمه؛ پاك و معصومسرش رو آوردم باال، . شالش افتاده بود روي شونه هاش، موهاش رو از روي صورتش زدم كنار

 .سرشو گرفتم تو بغلم. بوسيدم
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 آبتين؟ -

 جانم گلم؟ -

 عروسي شروين مياي؟ -

 دعوتم مي كني؟ -

 پس چي فكر كردي؟ -

 .آره ميام -

 مياي بريم بخريم؟. من لباس نخريدم -

 باشه؟. يه كم استراحت كنيم، عصر بريم. معلومه كه ميام -

 .باشه -

 .رفتم سمت اتاقم. رفتم بلندش كردمدستشو گ

 كجا؟ -

 .تو اتاق استراحت كنيم -

 .ديدم دودل شده

 تو به من اعتماد نداري؟ -

 .نه -

 .همين رك بودنت عاشقم كرد، ولي مجبوري بهم اعتماد كني -

د، احساس ارامشي كه سالها دنبالش بهترين لحظه عمرم بو. گرفتمش تو بغلم، سرشو گذاشت رو بازوم. رفتيم تو اتاق، دراز كشيديم روي تخت

 .چشمامو باز كردم ديدم زل زده بهم. اينقدر موهاشو ناز كردم تا خوابيد، منم تو هرم نفساي گرمش خوابيدم. بودم رو پيدا كردم

 پسنديدي؟ -

 .خيلي وقته -

 .ولي من نپسنديدم -

 .دير شده عزيزم، پشيموني سودي نداره -

 .اشكال نداره، تحمل مي كنم. خب من صبرم زياده -

 .ديرشد. زودباش بريم خريد ديگه -

 .صبر كن يه دوش بگيرم، بريم -

 

 آبتين اين خوبه؟ -

 .نه خيلي بازه-
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 .قشنگه -

 .نمي خوام -

 مگه قراره تو بخواي؟ -

 .من شوهرتم، هر چي گفتم، مي گي چشم -

 .برو بابا -

 چي؟ -

 .هيچي -

 .اعت بود كه داشتيم دنبال لباس مي گشتيمنزديك سه س

 مي ري پرو كني؟. قشنگه. شبنم اينو ببين -

وقتي در اتاق پرو رو باز كرد نمي تونستم . در عين سادگي خيلي قشنگ بود. يه لباس دكلته ي بلند كه تم بنفش داشت، رنگاش سايه روشن بود

 .خيلي قشنگ بود. ازش چشم بردارم

 .همين خوبه عزيزم -

 .خيلي قشنگه. آره -

 .اومد بيرون رفت سمت صندوق، پاكت رو گرفتم جلوش. تا داشت لباسشو عوض مي كرد رفتم پول لباس رو حساب كردم

 .بريم عزيزم -

 .مرسي عزيزم -

 .حاال يه كفشم مي خواي براي لباست. خب -

 .صندل دارم، رنگشم بنفشه -

 .بايد جديد باشه. نخير -

 .ه صندل ظريف بنفش خريدرفتيم تو كفش فروشي، ي

از جلوي يه طال فروشي رد شديم، چشمم خورد به نيم ست ظريف . از پاساژ اومديم بيرون، داشتيم مي رفتيم رستوران كنار پاساژ شام بخوريم

خورديم، شبنم  رفتيم شام. وقت داشتم سفارش بدم برام نگيناي بنفش بزنه. فكرمو به خودش مشغول كرد. كه نگيناي آبي روش كار شده بود

 .وقتي مي خواست پياده شه دستشو گرفتم تو دستم، يه بوس گذاشتم رو دستش. رو رسوندم در خونشون

 .حاال برو عزيزم -

 .دستمو گذاشتم رو جاي بوسش، دختر ديوونه. داشت مي رفت پايين كه يه دفعه برگشت، تا به خودم اومدم يه طرف صورتم رو بوسيد و رفت

 .رفتم تو. سريع دور زدم رفتم جلوي طال فروشي

 .سالم -

 .بفرماييد. سالم -
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 .يه نيم ست هست تو ويترين، نگيناي آبي داره -

 .چند لحظه صبر كنيد. بله -

 .رفت برام آوردش، واقعا ناز بودن

 .تا يه هفته ديگه هم مي خوامش. ولي با نگيناي بنفش. من اين نيم ست رو مي خوام -

 .تو مغازه پسرمه، شما فردا بعدازظهر بياين من براتون ميارم. از اين ست نگين بنفشم دارم اتفاقاً -

 .بيعانه هم مي ذارم كه فروش نره. من فردا ساعت پنج اينجام. مرسي آقا خيلي لطف كردين -

 .باشه مشكلي نداره -

 .فردا بايد مي رفتم براي خودم كت وشلوار مي خريدم. رفتم خونه. اومدم بيرون، خيلي خوشحال بودم. كارت كشيدم و رسيد گرفتم

 . ساعت پنج جلوي طال فروشي بودم. كارامو انجام دادم و رفتم خونه. تا بعد از ناهار تو شركت موندم

 .سالم -

 .چند لحظه صبركنيد، براتون بيارم. سالم آقا -

 .داشتم حلقه ها رو نگاه مي كردم كه صداشو شنيدم

 .بفرماييد -

 .كه يه تك نگين بنفش بينشون خودنمايي مي كرد. رو گرفتم بازش كردم از همه زيباتر گوشواره هاي بلندش بودجعبه 

 .لطف كردين. ممنون -

رفتم خونه دل تو دلم نبود كه نيم ست رو، روي بدنش . اومدم بيرون، يه كت وشلوارم واسه خودم خريدم. كارت كشيدم و بقيه پول رو دادم

 .ببينم

 

 شروين؟ چرا اين قدر دستپاچه اي؟چته  -

 .كي من؟ عمراً -

 .دارم مي بينم -

 .خودتم مي بينم، آقاي آبي -

 .مامانت نفهمه. راستي خودم شبنم رو ميارما -

 .همه چي هماهنگ شده. نه برو خيالت راحت -

 .بياد پايينزنگ زدم گفتم بگن . هيچ كس جز شبنم تو آرايشگاه نبود. ساعت شش بود، رفتم جلوي آرايشگاه

. رفتم جلو دستشو گرفتم. باالخره اومدش، شنل لباس رو انداخت بود رو دوشش، كالهشم روسرش بود. خودم رفتم كنار ماشين وايسادم تا بياد

 .سوار شدم. وسايلشو گذاشتم تو صندوق عقب ماشين. وسايالشو از دستش گرفتم و دررو براش باز كردم تا سوار شه

 .سالم خانم -
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 .سالم -

 .نمي تونستم پلك بزنم. واي خيلي خوشگل شده بود. شنلشو از رو سرش برداشت

 .هوي خورديم -

 .خانم اشتباه سوار شدي -

 .درست سوار شدم. نه -

 .خب كاله شنل رو بكش جلو -

 قربونتون برم، غيرتي شدين؟ -

 .نوبت منم مي رسه. حاال غيرت نشونت ميدم -

 .رفتم تو يه كوچه خلوت نگه داشتم. درست نمي شه اين. د بيرونباز اين زبونشو تا حلقش دا

 چرا اينجا وايسادي؟ -

 .مي خوام بدزدمت -

 .مسخره -

گردنبند كه خودم بهش داده بودم تو . شنلش رو باز كردم، دادم دستش. همينجور داشت نگام مي كرد. داشبورد رو باز كردم، جعبه رو برداشتم

 .بازش كردم. گردنش بود

 داري چيكار مي كني؟ -

 .هيس -

 .جعبه رو باز كردم

 واي چيكار كردي آبتين؟ اين براي منه؟ -

 .نه -

 پس براي كيه؟ -

 .برگرد تا بهت بگم -

ظرافت تن شبنمم . بعد گوشواره ها رو انداختم تو گوشش، بعدم دستبند. برگشت موهاشو زدم كنار، انداختمش تو گردنش و قفلشو بستم

 .بيشتر كرده بودزيبايي اونا رو 

 .دستشو گرفتم تو دستم آروم بوسيدمش

 .نمي دونم چي بگم. خيلي قشنگه. مرسي آبتين -

 ".دوست دارم": بگو -

 .دوست دارم، عاشقتم -

 .من بيشتر دوست دارم، عشقم -
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 .ن نديدمونشانس آورديم مادرز. ده دقيقه بعد رسيديم تو باغ، با هم رفتيم تو. شنل رو انداختم دورش و حركت كردم

چشم مادرزنم كه به جمال ما روشن شد، آخه من . رفتم پشت نزديك ترين ميز به جايگاه رقص نشستم. تو سالن پر از صدا آهنگ و شادي بود

 بقيه هم دور اونا مي رقصيدن كه مادرزن. وسط داشتن مي رقصيدن. به اين خوبي دلت مياد؟ داشتم ميوه مي خوردم كه عروس و دامادم اومدن

همه دو به دو با . آهنگ قطع شد، يه دفعه يه آهنگ ماليم پخش شد. مي گين چه جوري؟ مي گم بهتون. عزيز زد شبمون رو قهوه اي كرد رفت

كار . شبنم داشت مي اومد بشينه كه مادرش با يه پسر سوسول اومد دست شبنم رو گذاشت تو دستش فرستادشون وسط. هم مي رقصيدن

 .نشونت ميدم مادرزن صبر كن. م به من زديه پوزخند. خودشو كرد

ليوان نوشيدنيم . همه تو حال و هواي خودشون بودن. سالن تاريك شده بود. پسره ي هرزه، كامل چسبيده بود به شبنم. خون خونمو مي خورد

 .رو برداشتم رفتم كنار خانمي كه گوشه وايساده بود

 خانم افتخار رقص مي دين؟ -

 .البته-

 .رفتيم وسط. دستمو كه به طرفش دراز كرده بودم و گرفت

 .يه لحظه منو ببخشيد. واي من اينقدر محو شما شدم، يادم رفت ليوان رو بذارم روي ميز -

 .نوشيدني رو كج كردم رو كتش. رفتم كنار شبنم و پسره

 چيكار كردي؟. واي -

 .ولي خودتون زدين به من. ببخشيد آقا -

 .م تميزش كنم ميامشبنم جان، من بر -

برگشتم . دست شبنم رو گرفتم رفتم وسط، يادم به اون زنه افتاد. يه اشاره كردم به يكي از گارسونا ليوان رو برد. نكبت. آره برو، تونستي بيا

آهنگ كه تمام . واهللا نمي دونم چه هيزم تري بهش فروختم،. اين وسط قيافه مادرزن ديدني بود. ديدم داره با يه نفر مي رقصه، خب بخير گذشت

 .شد دست شبنم رو گرفتم بردم سر ميزم

 .ديگه رقص، بي رقص بانو -

 چرا؟ -

 .خودت مي دوني -

 تكي چي؟ -

 .حاال اينجا بشين تا بيام. اشكال نداره -

 .رفتم تو جايگاه رقص، خانمه داششت مي رفت بشينه

و گرنه چون پاي رقصشو از دست . مجبور بودم با اون خانم جوون برقصم. بهتون شما افتخار رقص به من نداديد، البته يه عذرخواهي بدهكارم -

 .داده بود خفم مي كرد

 .آهنگ كه تمام شد رفتم پيش شبنم. رفتيم وسط رقصيديم. خنديد
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 .ببين به خاطر عشق تو چيكارا مي كنم -

 .اينقدر كاراي خطرناك نكن حيفي -

رشب قبل از اينكه مادرزن بفهمه دست شبنم رو گرفتم، رفتيم تو ماشين من تا بقيه بيان و با هم آخ. بعد از شام با عروس و داماد رقصيديم

جلو خونه شروين شبنم رو . آي جاتون خالي بود، وقتي كنار ماشين باباش ويراژ دادم مامانش شبنم رو ديد. عروس و داماد رو همراهي كنيم

 .وقتي داشتم مي رفتم با دستم يه بوس واسه عشقم فرستادم. م و رفتمدادم دست باباش، از شروين و عروس خداحافظي كرد

 

امروز مي خوام . ديگه نمي دونم چه بهانه اي دارن. امتحان دكترا دادم، منتطر نتيجم. همونجايي كه مد نظر مادرزن بود. باالخره خونه رو خريدم

 .ر زدمماشين رو پارك كردم جلو درشون زنگ د. برم باهاشون جدي حرف بزنم

 .نعره شيران درنده خانه چوبي را خراب نمي كند، من از سكوت موريانه ها مي ترسم -

آخه چرا . جاي سيلي شروين هنوز رو صورتمه، چشماي گريون شبنم از جلوي چشمام كنار نميره. باورم نمي شه چه اتفاقي افتاد؟ هنوز تو شوكم

هيچ كس نيومد استقبال؛ نه شبنم، نه . در كه باز شد رفتم داخل. م از جلو چشمام رد مي شهبا من اينكار رو كردن؟ تك تك لحظه ها مثل يه فيل

پدرش عصباني و مادرش با يه قيافه حق به . شبنم داشت گريه مي كرد، شروين سرش پايين بود. رفتم تو همه رو مبل نشسته بودن. شروين

 .جانب به من نگاه مي كرد

 .سالم -

 .، چنان زد تو صورتم كه لبم پاره شديه دفعه شروين بلند شد

 .ما به تو اعتماد كرديم، اين جواب اعتمادمون نبود. خيلي نامردي آبتين -

 چي داري مي گي شروين؟ -

 .چي مي گم؟ بيا خوب نگاه كن -

 .بعد يه سري عكس از رو ميز برداشت پرت كرد تو صورتم

 .ولي يه دختر با آرايش غليظ كنارم بود. خم شدم يكي رو برداشتم عكس من بود، تا اينجا كه مشكلي نداشت

 .عكس بعدي داشت منو مي بوسيد

 .و عكساي فجيع بعدي

 .دروغه -

 چي دروغه؟ خودتم نمي شناسي تو عكسا؟ -

 .شبنم تو كه باور نكردي؟ به خدا فتوشاپه -

 .رفت تو اتاقش. جوابمو نداد

 .اينم وساياليي كه براش گرفتي. هر چي بازيمون دادي بسه، برو ديگه اسم شبنم رو نمياري. برو آبتين -

خودشو كشيد عقب، دوباره . رفتم تو حياط برگشتم سمت اتاق شبنم داشت نگام مي كرد. جعبه رو گذاشت تو بغلم ديگه جايي اونجا نداشتم
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يقه لباسم خوني شده . شبختي بدبختي رو با تمام وجودم حس كنم؟ اشكام بي اراده مي اومد پايينچرا من؟ چرا هميشه بايد تو اوج خو. باختم

باالي سر . پاهام پيش نمي رفت. پياده شدم رفتم پيش خانوادم. به خودم اومدم ديدم جلوي دارالرحمه هستم. نمي دونستم دارم كجا ميرم. بود

 .ردم، داد زدمقبرشون كه رسيدم افتادم روي قبر پدرم گريه ك

 چرا من رو نبردين؟ خدا تا كي بايد زجر بكشم؟ تا كي؟. چرا تنهام گذاشتين كه امروز اينقدر حقير بشم؟ كم آوردم به خدا -

 .بلند شدم، يه پيرمرد كنار سماور نشسته بود. چشمامو كه باز كردم ديدم تو يه اتاق كوچيكم. اينقدر گريه كردم كه همونجا بي هوش افتادم

 به هوش اومدي پسرم؟ -

 من اينجا چيكار مي كنم؟ -

 .بي هوش بودي روي يه قبر -

 .بلند شدم كه برم

 كجا؟ -

 .بايد برم -

 .حالت خوب نيست -

 .ممنون. خوبم -

 .بازم به مرام غسال قبرستون

هرچي زنگ زدم به شروين جواب . كرد نمي دونم اون عكسا از كجا اومده بود، هر چي بود زندگيمو خراب. رفتم سوار ماشين شدم و رفتم خونه

. افسرده شده بودم. چند روز از شركت مرخصي گرفتم، نمي دونستم بايد چيكار كنم. تنها همدمم هومن بود. گوشي شبنمم خاموش بود. نداد

. ، يه ماشين كنارمون بودپشت چراغ قرمز تو ماشين هومن بودم. مي ترسيد كار دست خودم بدم. هومن مي اومد دنبالم و من رو مي برد بيرون

 .صداي آهنگشو مي شنيدم اين روزا همه چي دست بهم ميدن تا منو ياد شكستم بندازن

 

 هي بهم مي گي

 مي ذارم مي رم

 من بهت مي گم 

 تنگ مي شه دلم

 حتي تو خوابم من نمي ديدم

 بي وفا بشي، بگي من مي رم

 اخه به كي بگم، سنگ شده دلش

 نمي دونم كي بود، اومده تو دلش

 از كجا بگم؟ تنگ شده دلم

 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  نازنين - مريم    –شق عشبنم                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٩ 

 .هومن حركت كرد، ولي اون آهنگ مدام تو سرم بود. چراغ سبز شد

 مياي بريم مسافرت؟ -

 كجا؟ -

 .كيش -

 .نه -

 چرا؟ -

 .حوصله ندارم -

 به خاطر من بيا، خب؟. چون حوصله نداري مي خوام ببرمت -

 .قبول كردم

 .، عصر آماده باشبرات بليط گرفتم -

اتاقي كه گرفته بود يه اتاق دو تخته بود . يه تاكسي گرفتيم رفتيم هتل ارم. پياده شديم. ساعت نه شب بود كه هواپيما تو فرودگاه كيش نشست

 .پرده رو كشيدم از اون باال به جزيره نگاه كردم. كه پنجره هاش رو به خيابوناي كيش باز مي شد

 .خاصي بهم ميده، مخصوصاً شباشاينجا هميشه يه آرامش 

نمي خواستم فكر كنه شكست خورده، خودمو شاد . اون يه هفته اي كه اونجا بوديم هومن هر كاري مي كرد من از اين حال و هوا بيرون بياره

ران تو پاساژا بوديم، ولي حاال قبالً كه با خانوادم اومدم همش دنبال مامان وآ. همه جا رفتيم. نشون مي دادم، مي خنديدم، ولي تو دلم خون بود

كشتي يوناني، كاريز شهر، جريره دلفينا، هر جا روحيمو عوض . خودمم دل خريد نداشتم، فقط جاهاي ديدني رفتيم. كسي نبود براش خريد كنم

م، يكسال و نيمه اومدم ايران، با هومن فكر مي كردم به زندگي. آخرين شبي كه اونجا بوديم كنار دريا رو صخره ها نشسته بوديم. كنه، ولي نكرد

. من شرايط خوبي داشتم. تصميم گرفتم رو پام وايسم، دوباره. تنها چيزي كه نصيبم شد يه شغل ساده، يه خونه، يه ماشين، يه شكست بزرگ بود

 .االن اگه دكترا قبول بشم شرايطم بهتر مي شه

باالخره موفق . كار غرق شدم كه فراموش كردم چه به روزم آورده بودن كار كردم، اين قدر تو. مرخصيم تمام شد، رفتم شركت شروع كردم

هم درس مي خوندم، هم درس مي . به كمك پدر هومن تو يك دانشگاه تدريس كردم. شدم دكترا قبول شدم، رفتم مصاحبه كردم و قبول شدم

 .راضي بودم. دادم، هم كار مي كردم

 

آپارتمانم رو فروختم، يه . ون بيست و نه سالم با هزار تا تجربه ي خوب و بد، كه بيشترشون بدناالن من يه جو. يه سال از اون ماجرا گذشته

حاال همه اون چيزايي رو كه مادر شبنم مي . يه سانتافه مشكيم خريدم. زمين خريدم و يه خونه وياليي شيك ساختم؛ نقشش رو خودم كشيدم

به خاطر موقعيتم كم خاطرخواه ندارم ولي من ديگه احساسي ندارم به كسي تا . حس جوونيخواست دارم، ولي ديگه نه احساس قديم رو دارم نه 

 .شريك بشم

اين همه پول به دست . زياد بود ولي ديگه به دردم نمي خورد. مادرجون يك ماه پيش فوت كرد، طبق وصيتش سهم مادرم رو به من دادن
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 .ن هميشه خودش و وجودش رو مي خواستم نه ثروتش روم. آوردم، تنها پناه بي رياي زندگيم رو از دست دادم

 استاد احتشام؟ -

 .برگشتم، يه دختر بود با چشماي عسليش، عجيب شبيه شبنم بود

 بله؟ -

 مي شه كمك كنيد؟. استاد من اين قسمت پروژه ام مشكل دارم -

 .من فردا ميام، بيا دفترم. حتماً -

 .ممنون. باشه -

ك سال چرا نمي تونم از ياد ببرمش؟ رفتم تو خونه، در اتاقم رو باز كردم، عكس دو نفره من و شبنم رو بزرگش سوار ماشينم شدم، بعد از ي

 .با همه بي وفاييش دوستش دارم. كرده بودم و زدم توي اتاقم

 .تو دفترم نشسته بودم، اون دختره اومد

 .بيا داخل -

 .نمي خواد در رو ببندي، بيا اينجا بشين -

متنفر بودم از اين . از اون روز به هر بهانه اي مي خواست خودش رو به من نزديك كنه. رو به روم نشست، مشكلش رو بر طرف كردم و رفت

 .اسمش نگين بود، يه مرفه بي درد كه تحمل نه شنيدن نداره. رفتارا

 بله؟ -

 .سالم استاد -

 كاري داري؟. سالم -

 .ي خواستم شما هم بيايدم. استاد راستش پنج شنبه تولدمه -

 .استاداي ديگه هم هستن -

 .نه فقط شما -

 .با اجازه. پس لزومي نداره منم باشم -

 

 الو؟ هومن كجايي؟ -

 .جلو يونيتون -

 .اومدم -

 .سود شركت نصف مي شد. ولي به خاطر مدركم من مدير عامل مي شدم. قرار بود با هومن يه شركت بزنيم، سرمايه رو هم نصف، نصف

همه چيز رو . اون خاطره ها برام سياه و سفيد بودن و ايني كه جلوم بود رنگي. رفتيم دفتر رو ديديم، چقدر همه چيز با دو سال پيش فرق مي كرد

 .يه شعبه از شركت پدر هومن بوديم و اين بهترين حمايت بود. آماده كرديم، بهترين فضا و دكور شركت ما شد
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 .شماره ناآشنا بود برام، وصل كردم. يه پروژه كار مي كرديم كه گوشيم زنگ خورد تو شركت با مهندسا داشتيم رو

 بله؟ -

 .سالم استاد -

 سالم شما؟ -

 .نگين هستم -

 امرتون؟ -

 .مي خوام باهاتون حرف بزنم -

 در مورد؟ -

 .احساساتم -

 .من مهندسم؛ روانشناس نيستم -

 .من دوستت دارم آبتين -

 .دفعه بعد برخورد جدي مي كنم. من خوشم نمياد از اين بچه بازيا. رو بدونين خانم لطفاً حد خودتون -

. فكر كردم نگينه. خدا رو شكر يه مدت بود كاري به كارم نداشت، چند روز بعد دوباره يه شماره نا آشنا به گوشيم زنگ زد. تماس رو قطع كردم

كلي ميس كال و اس ام اس برام . عصر كه سوار ماشينم شدم گوشيمو نگاه كردم. رفتم تو شركت. گوشيم رو سايلنت كردم و انداختم تو ماشين

 .اس ام اس رو باز كردم. همون شماره نا آشنا. ده بوداوم

 .نذار شبنم نابود بشه. شبنم به كمكت نياز داره، من بد كردم. سالم آبتين من مادر شبنمم -

 از صداش. جلوي در ترمز زدم. يعني چي؟ چه باليي سر شبنم اومده بود؟ ماشين رو روشن كردم و با سرعت رفتم سمت كوچه باغ. دلم لرزيد

 .رفتم زنگ در رو زدم. كالغا از رو درخت پريدن

 بله؟ -

 .رفتم جلو اف اف

 .منم خانم سميعي -

 .جلو در ورودي وايساده بود، نفسم باال نمي اومد. با عجله رفتم تو. در باز شد

 شبنم كجاست؟ -

 .بيا تو -

 .با نگراني رفتم تو، هيچ چيز عوض نشده بود

 .بشين تا بيام -

 .گذاشت روي ميز. د دقيقه اومد، يه بسته دستش بودنشستم بعد از چن

 من رو مي بخشي؟ -
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 .هيچ وقت. نه -

. من نمي خواستم سميه عروسم بشه، از خانواده ما نبود، از طبقه ما نبود. زندگي دخترمو خراب كردم. ولي من برات ميگم، من اشتباه كردم -

ولي با يه جمله تو همه چي . فكر شوهرم كار كردم تا نذاره شروين سميه رو بگيره من خيلي رو. ولي اشتباه كردم، همون پسرمو خوشبخت كرد

فكر نمي كردم شبنم نابود بشه، هركاري كردم نذارم به هم . من كينه تو رو به دل گرفتم. مجبور شديم بريم خواستگاريش. به هم ريخت

خوشحال بودم كه . نمي كرد اينقدر دليل و مدرك آوردم تا باورش شدولي شبنم باور . اون عكسا رو من دادم يه نفر فتو شاپ كرد. برسين

تا يه هفته قبل يه عكس ديگه از تو فتو شاپ . هر روز يه خواستگار براش مي اومد، همه رو رد مي كرد. انتقامم رو از تو گرفتم احمقانه فكر كردم

 .كردم كه عروسي كردي

 .چيكار كردي؟ واي خدا -

 .براش اومد، قبول كرد فردا شبش خواستگار -

 شبنم كجاست؟ -

دو روزه كه . نمي دونيم كجا رفته. همه چي رو شكست، با حال خراب زد بيرون. دو شب پيش عكساي اصلي رو ديد، فهميد همش دروغ بوده -

 .هيچ خبري ازش نداريم

 چيكار كردي؟ االن راحت شدي؟ حاال كي رو بدبخت كردي؟ من يا دخترت؟ -

 .بي تفاوت از كنارش رد شدم، دستم رو گرفت. شروين بود. خواستم از در برم بيرون كه در باز شد. نده بودديگه حرفي نمو

 .همه تاوان داديم. آبتين؟ جوابم رو نميدي؟ فهميدي همش دروغ بود؟ همه گول خورديم -

 .از همشون متنفرم. دستمو كشيدم، رفتم بيرون

به من مي گفتي گول خوردي، همون جا . خب مي اومدي پيش خودم، من كه هميشه عاشقت بودم. نهبايد فكر كنم ببينم كجا رفته، دختر ديوو

 .يكي كنارم نشست، شروين بود. سرم رو گرفتم تو دستام. روي پله ها نشستم

 كجاها دنبالش گشتين؟ -

 .بيمارستان، پزشك قانوني، كالنتري ها. همه جا -

 خونه اقوام نرفته؟ -

 .نه -

 .وشهگوشيش خام -

 .نبرده گوشيشو -

زدم به دل جاده، نمي دونستم كجا . نگرانش بودم. نمي دونستم كجاست. همه فكرم و ذكرم شده بود شبنم. بلند شدم از خونشون زدم بيرون

 .دستامو باز كردم و خدا رو صدا زدم. پياده شدم. به جايي رسيدم كه تا چشم كار مي كرد بيابون بود. فقط رفتم. دارم ميرم

 !خدآ. من شبنم رو مي خوام، سالم، مثلِ هميشه خوشحال. خدا كمكم كن، كمكم كن، كمكم كن -

 كجايي شبنم؟ -
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 .كجارا بيشتر دوست داشتي؟ نمي دانم. جايي نمانده بود كه باهم نرفته باشيم. تو را در كدامين كوچه ي اين شهر جويا باشم "

همه خاطراتمون مياد جلوم، تمام لحظه هاي با هم . به هيچ جا فكرم نمي رسه. وونه مي شمدارم دي. يه هفته ست كه از شبنم هيچ خبري نيست

 .شروين بود. يعني االن كجاست؟ داره چيكار مي كنه؟ تو فكر بودم كه گوشيم زنگ خورد. بودنمون

 بله؟ خبري شدش؟ شروين چرا حرف نمي زني؟  -

 . از پزشك قانوني زنگ زدن، بايد برم شناسايي -

. نمي دونم چه جوري خودم رو رسوندم اون آدرسي كه شروين داد. شبنم من اونجا نيست. ره هاي كمرم تير كشيد، نفسم باال نمياد، نه دروغهمه

 .همونجا كنار ماشين نشستم. نه باورم نمي شه. شروين جلوي پله ها نشسته بود و داشت گريه مي كرد

 اومدي آبتين؟ -

 خودش بود؟ -

 .وهنوز نرفتم ت -

 پس چرا گريه مي كني؟ -

 .مي ترسم -

 .من رو سكته داده مي گه مي ترسم. مرتيكه ي احمقِ بي شعور

. همون جا كنار ديوار نشست. باالخره اومد، رنگش مثل گچ شده بود. هر ثانيه برام كشنده بود. رفتيم تو نذاشتن من برم، فقط برادرش رفت

 . يا خدا كمكم كن. دويدم طرفش

 شروين؟. رو به خدا حرف بزن شروين؟ تو -

 .نبود -

 .خدايا شكرت

از دفتر . تو دفترم نشسته بودم. همه سرشون به كار خودشون گرمه و منتظر يه خبر، يه نشونه از شبنم. يك ماه گذشت، هنوز خبري نيست

 .در زدم رفتم تو. كارم كه تمام شد رفتم پيشش. مركزي تماس گرفتن؛ پدر هومن باهام كار داشت

 . سالم -

 خوبي؟. سالم پسرم -

 شما خوبي؟. ممنون -

 .منم خوبم -

 چه خبرا؟ -

 .هيچي هنوز -

 .راستش يه ماموريت دارم برات. خدا بزرگه -

 بفرماييد؟ -
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 .پيش آقاي رفعت... بايد با هومن بريد عسلويه، يه قرار داد تنظيم كنيد با شركت  -

 كي بايد بريم؟. باشه مشكلي نيست -

 .هر چه زودتر، بهتر -

 

همه چي مثل قبل بود، بهرامم . رفتيم هتل استراحت كرديم، بعد رفتيم شركت. دو روز بعد با هومن رفتيم عسلويه، اينجام پر از خاطره بود برام

تو خونه مراقب . نمي كردولي خانم احمدي ديگه اونجا كار . ازدواج كرده بود، با خانم احمدي. خيلي خوشحال شدم از ديدنش. هنوز اونجا بود

چشمام رو بستم و يه نفس . با هومن رفتيم اونجا. دلم هواي خليج رو كرده بود. قرارداد رو تنظيم كرديم و ديگه وقت رفتن بود. بچشون بود

 . چشمامو باز كردم و برگشتم طرف هومن كه پشت سرم بود. عميق كشيدم

عجيب . اون شبنم رو نديده بود. هومن از بهت من برگشت. خودشه، مطمئنم. يِ من داره راه ميرهتوي چند قدم. باور نمي كردم كه اون اينجا باشه

 . نبايد وقت رو از دست مي دادم. دوباره داشت ازم دور مي شد. شبنم داشت مي رفت. بود براش، من به يه دختري اينجوري زل بزنم

 .دويدم طرفش، چند قدميش بودم

 شبنم؟ -

 .ردوايساد باز حركت ك

 شبنمم؟ -

 .اين دفعه برگشت، اونم با ناباوري بهم نگاه مي كرد

 كجا رفتي شبنم؟ نگفتي من بي تو مي ميرم؟ -

 .كشيدمش تو بغلم. خودش بود. رفتم جلو، صورتش رو لمس كردم و دستاشو گرفتم

 .شبنم؟ حرف بزن -

 .اومدم جايي كه پر از خاطره ي خوب از من و تو بود. كنموقتي فهميدم، طاقت نداشتم تو چشمات نگاه . بد كردم. منو ببخش آبتين -

 برنگشتي؟. من مي دونستم يه روز مي فهمي من خيانت نكردم، يه روز برمي گردي. شبنم؟ تو شبنم مني؟ شبنم عشقمي -

 .ترسيدم قبولم نكني -

 مگه تو به من اعتماد نداري؟. ديوونه -

 .نه -

 

 .يك ماه بعد

 

دستشو . فرشته ي كوچولوي دوست داشتني، هميشه نگات پاك و معصومه. باالخره اومدش. ر عروس خوشگلم خودممجلوي در آرايشگاه منتظ

 .گرفتم

 .سالم خانوم -
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 .سالم آقا -

 افتخار مي دين؟ -

مراسم عقد اونجا  رفتيم خونه ي پدر شبنم،. نگاش كردم و لبام رو گذاشتم رو لبش. خودمم سوار شدم. در رو باز كردم و كمكش كردم تا بشينه

 .ايول سليقه. رفتيم توي اتاق عقد، ببين سميه چه كرده. عسلم بود با نامزدش. فاميالي نزديك منم اونجا بودن. بود

 عروس خانم براي بار سوم وكيلم؟ -

 .عروس زير لفظي مي خواد -

 شبنم من يادم رفته زير لفظي بگيرم چيكار كنم؟ -

 .مي كشمت -

 .بيا عروس، شوخي كردم -

 .بازش كرد، يه انگشتر با نگين كبود؛ يه يادگاري از مادرم. يه جعبه از جيب كتم بيرون آوردم گذاشتم تو دستش

 عروس خانم وكيلم؟ -

 .بله -

 .ديگه از خستگي نا نداشتيم، از اولش با هم رقصيديم تا آخرش. آخرشب بود

 شبنم؟ -

 بله؟ -

 .دلم موندتو . يه بار بگو جانم -

 .باشه -

 شبنم؟ -

 جانم؟ -

 .بيا از دست مامانت، براي عروس برون، فرار كنيم -

 .نخند دختره لوس -

بعد ويراژ رفتم، . آروم رفتم تا برسن بهم. تو خيابونم با شروين و هومن كورس بستيم، از تو آيينه ماشين پدرزن رو ديدم مادرزنم كنارش بود

 .ايول عاشقشم. لبخند مادرانهمادرزن نگام كرد؛ ولي با يه 

******** 

 شبنم؟ -

 بله؟ -

 .بگو جانم -

 جانم؟ -
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 .بچه خودشو كثيف كرده -

 .خب بشورش -

 .چشم -
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