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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا رمان ژینای من

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

  پلیسی اجتماعی، درام، عاشقانه، :ژانر

 هک این و نیست زیبا های اندیشه فقط زندگی که افسوس عشق، ی قصه است عجیبی ی قصه چه :خالصه

 هک پسری. را انتها بی جاده این کند خیر به خدا داند، می خدا فقط را شود ختم است قرار کجا به راه این پایان

 .است بسیاری هایبلندی پستی انتظار در و کرده طی را زیادی هاینشیب و فراز معشوقش، به رسیدن برای

 کم برابرش در هم مجنون که عاشقی این برای گرفتی تصمیمی چه! خدایا شود؟می چه داستان این آخر اما

 که است عاشق قدر آن است، دیوانه او است، ضعیف او! کنی دچارش مجنون سرنوشت به نکند، خداوندا میاورد؟

! گوب من به. شودمی پدیدار رخسارش بر اندیشدمی او به که زمانی تنها لبخند تپد،می او خاطر به فقط قلبش

   بخورد؟ رقم جدید ایآینده است قرار

  شود... تکرار دوباره تاریخ که این یا

  دانم نمی من درد شد چه :مقدمه

  پریشانم دیدم فقط

   فهمیدم لحظه یک فقط

 ...دارم دوستت خیلی که

  هستی من ناب معشوق تو

  مانم می تو مجنون و عاشق همیشه

 ...دانم می 

  !باش زمین معشوق ترین نیافتنی دست تو

  ...!باش ولی من، دستان از دور حتی

 ...رسید نخواهد تو به کسی دست من، شعرهای میان اینجا
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 ...آوری می ذوقم سر بهانه بی "تو" ها واژه خاموشی و ها بغض سکوت ها، زخم انبوه میان از

  ...!بمان پس

 

 

 

 

 

 

 

 «رادوین»

 اشک چشمان این در کن؛ نگاه چشمانم در. است آرامشم دلیل تنها نگاهت! کن نگاه من به کمی! بمان کمی

 خود از را من چنین این چرا آمدی؛ دوباره که حال. بود آمدنت به انتظار چشم تو، رفتن پی در همیشه که آلود

  داری؟ می نگاه من از را چشمانت چرا رانی؟ می

 .کن گوش را صدایم دارم، دوستت فریاد است؛ رسیده اوج به من در فریاد حس. ندارم سکوت توان و تاب دیگر

  .بخوان نگاهم از را هایم حرف کن؛ نگاه چشمانم به زنی نمی حرف که حالی در

 که است من های حرف نهایت این آری یابی؟ می آن در را دردهایم پاسخ آیا ببینی؟ آن در که هست چیزی آیا

  .ندارد و نداشت را آن ادای یارای زبانم، که هست کلماتی این. است شده جمع چشمانم در

 .شنوی می زبانم خاموشی اوج در را صدایم اکنون، شاید

  چیست؟ بهانه دانی می تو دارد، را تو ی بهانه دلم

 !دزدد می من خیسم چشم از خواب ها، شب که است همان بهانه

 !گرداند می تو پی را چشمانم ها، آدم از انبوهی میان روزها که است همان بهانه

 .نبودنت از نکنم ای گالیه تا دهد؛ می سکوت لبانم به که ست صبری همان بهانه
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 است، تنگ وقت کنی، عجله باید. هستند گذر حال در باد و برق سرعت به ساعت، های عقربه ها وقت گاهی

 می دیر دارد خواهمت، می بگو. تپد می برایت دلم بگو". دارم دوستت" بگو دارد، دوستت آنکه به حاال همین

  .پشیمانی و مانی می تو شود؛ می دیر خیلی "دارم دوستت " کلمه گفتن برای ها وقت گاهی. شود

 خواستم بارها. شدم می ژینا عاشق بیشتر روز هر من گذشت می هاسال بودم، ژینا عاشق من میاد یادم وقتی از

 کردم؛ سکوت ها سال. بشه دور من از ژینا اینکه از ترس ترسیدم؛ بار هر ولی دارم، دوستش که بگم ژینا به

  ...دادم پس رو سکوتم تاوان من. داشت رو مرگم حکم من برای که سکوتی

 ی تیله تا دو اون عاشق وقتی از کاش ای. ده می قرار ها آدم راه سر رو چیزی چه تقدیر فهمید، شد می کاش

  .زد رقم رو ژینا و من سرنوشت... دیگر کاش ای هزاران و... هستم او عاشق که کردم می اعتراف شدم، مشکی

 ...جدایی هم شاید و بود وصال ما عشق داستان آخر شاید بود، زده رقم ما برای رو ای دیگه چیز تقدیر

  «رادوین»

 آوردن خبر که اصفهان بره بود قرار کاری سفر یه واسه پدرم افتاد؛ تلخ اتفاق اون که بود چهار و نود سال تقریبا

 آیلین خواهرم و من بود حاکم بدی جو خیلی خونه توی. کرده فوت لحظه همون و کرده تصادف جاده تو بابام

 ربدت ما همه از مادرم روحی وضع البته. بودیم شده شدیدی افسردگی دچار داشتیم نزدیکی رابطه پدرم با که

  .بود بابام عاشق واقعا مامانم بود؛

 .دادیم می غذا بهش قاشق چند روزی زور به گریه بود شده کارش همش نرفت هم کار سر بابام فوت بعد مامانم

 رادین برادرم و من. بیاریم در احوال و حال این از رو مامانم تونستیم جون سیما خانمش و ملکی خانواده لطف به

  .دادیم سامان و سر شرکت اوضاع به و گرفتیم دست به رو بابا شرکت کارهای همه

 (حال زمان)

 دافر.گرفتم دست به رو بابا شرکت حقوقی های کار رسما و شدم تحصیل فارغ من و گذشته سالها موقع اون از

 رو گوشی. کنم اعتراف ژینا به رو عشقم نتونستم هنوز ولی بشم لندن عازم مهم کاری قرارداد یه واسه قراره

 وابشج کرد می صدام پایین از که مامانم صدای با که بود ژینا با مکالمه حال در. گرفتم تماس ژینا با و برداشتم

 :دادم رو

  حاضره. شام بیا رادوین  -

 .میآم اآلن مامان، چشم -

 کنه. می صدام مامانم برم، باید من عزیزم، ژینا  -
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 .بینمت می میام فردا باشه،  -

  .عزیزم بخیر شب  -

 بوده؛ ما با آد می یادم وقتی از. است ما خدمتکار خانم اکرم) کرده چه خانم اکرم به، به! خانه اهل بر سالم

 صدای با که بود غذا خوردن مشغول. خانم اکرم طال دستت( است ما خونه باغبان هم رحیم مش شوهرش

 .کردم بلند رو سرم مامانم،

  داری؟ بلیط چند ساعت برای فردا رادوین! راستی  -

 !شب نه  -

 :پرسید بود پایین سرش که جوری همون و چرخوند بشقابش تو رو قاشقش آیلین

  گردی؟برمی کی داداشی  -

  .گردم برمی ماهه دو یکی بره پیش خوب ها کار اگه نیست، معلوم  -

 رینآخ که بودم دوندگی حال در صبح از بودم خسته خیلی چون بخوابم که رفتم تشکر از بعد و خوردیم رو شام

  .کنم جور رو رفتنم کارهای

 ودب گفته نبود، ژینا از خبری صبح از ولی برم که شدم حاضر بود؛ شب هفت ساعت و گذشت سرعت به روز یک

 مامانم از و رفتم پایین و برداشتم رو چمدونم. تماس یک از دریغ نبود، ازش خبری ولی دیدنم آد می امروز که

  :پرسیدم

  نزده؟ زنگ ژینا مامان  -

  !زنهمی زنگ تو به همیشه که اون! پسرم نه  -

 .داد جواب که شدم می ناامید داشتم دیگه بوق، دو بوق، یه موندم؛ منتظر و گرفتم رو اش شماره

  .کنم خداخافظی و بزنم تو به زنگ یه رفتنم قبل گفتم فرودگاه، رم می دارم من ژینا! سالم الو  -

 یم بیام؛ نتونستم اومد پیش کاری ولی ببینمت بیام بود قرار امروز شرمنده خوبی؟ جون رادوین سالم عه،  -

 .زدی زنگ خودت که بزنم زنگ تو به خواستم

  .باش خودت مراقب سرت، فدای نداره اشکالی  -

 .خداحافظ چشم،  -
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 تا مسیرم و بود شده نیم و هفت ساعت. کردم خداحافظی خانم اکرم و خواهرم و مامان از و برداشتم رو چمدونم

 خداحافظی هم رحیم مش از در دم. نمونم جا پروازم از تا افتادم می راه زود باید بود، طوالنی خیلی فرودگاه

 امبدرقه واسه کسی که بودم خواسته ازشون خودم بودم؛ کرده خداحافظی قبال که هم وبرادرم خواهر با کردم

 .شدم فرودگاه راهی و شدم سوار بود، در جلوی تاکسی نیاد،

 «ژینا»

. مبخور نتونستم هم صبحونه حتی! شدید بغض حس یه دارم؛ خاصی دلتنگی حس یه شدم بیدار که صبح از

 .زدم بیرون خونه از و پوشیدم رو هاملباس

 فتنر دلیلش شاید! چیه؟ حسم این دلیل دونمنمی باشم، تنها خواستممی فقط برم خوام می کجا دونستمنمی

  !عادت؟ یا و! داشتن؟ دوست! عشق؟ بزارم؟ چی رو دارم رادوین به که رو حسی اسم دونمنمی! باشه رادوین

 .بدم دست از رو رادوین خواد نمی دلم بشه، دور من از دارم دوسش بفهمه رادوین اگه اینکه از ترسم می

 رفتنش قبل خوادمی دلم! کنم فراموشش باید من ندم؛ بروز رو دارم رادوین به که حسی این کن کمکم! خدایا

 .دم می لو رو چی همه و ترکهمی بغضم ببینمش اگه مطمئنم ولی ببینمش و برم

 و رفتن نبی. نتونستم هنوز ولی دیدنش برم رفتن قبل بودم داده قول رادوین به اینکه با شبه، نیم و هفت ساعت

 بدم جواب خواستم نمی اول رادوینه، دیدم کردم نگاه نمایشش صفحه به خورد زنگ گوشیم که بودم مردد نرفتم

 کردم، قطع رو گوشی رادوین با زدن حرف از بعد. دادم جواب بوق چند از بعد و دریا به زدم رو دل بعدش ولی

 ستمنتون اومد پیش برام کاری گفتم بهش گفتم، دروغ رادوین به من! خدا وای. بود شده بدتر لعنتی بغض این

 .دیدنش برم

 زدم دور و گرفتم رو تصمیمم آخر لحظه زدم؛ می چرخ خیابون توی هدف بی من و بود شده شب هشت ساعت

. شببینم خوام می که کنم می اعتراف فرودگاه، برسم بتونم رفتنش قبل کنه خدا. رفتم فرودگاه  سمت به و

 الشدنب داشتم فرودگاه، ورودی سمت به رفتم بدو. کردم می عجله باید کردم؛ پارک رو ماشین و فرودگاه رسیدم

 .رسید می نظر به کالفه یکم دیدمش، دور از که گشتم می

 «رادوین»

 سر پشت از ییک که کنن اعالم رو پروازم که بودم منتظر. ببینم رو ژینا نتونستم رفتنم قبل اینکه از بودم کالفه

 ود،ب اینجا ژینا خودشه، دیدم عقب برگشتم. بود من ژینای صدای این بود، آشنا خیلی برام صداش کرد؛ صدام

  .ایستادم روبروش و برداشتم قدم چند زد، می صدا رو من داشت که ژینا صدای با. ببینه رو من بود اومده
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  !رادوین  -

  کنی؟ می چیکار اینجا تو! ژینا  -

  .ببینمت رفتن قبل اومدم  -

 :گفتم و برگشتم سمتش به

  بخوریم؟ چیزی بریم موافقی داریم، وقت ساعت یک پروازم تا کنم فک  -

  .شه می خوب خیلی آره،  -

 شکالت عاشق بچگی از داغ، شکالت ژینا و دادم سفارش قهوه یه من رفتیم؛ فرودگاه تریای کافه سمت  باهم

 رو هامونسفارش. بشکنیم رو سکوت این خواستیم نمی کدوم هیچ انگار بودیم، کرده سکوت دومون هر. بود

 نزما هم ژینا، که بگم چیزی ژینا به که کردم بلند رو سرم ام قهوه شدن تموم با شدیم، خوردن مشغول و آوردن

  .بزنه حرف خواست من با

 !بگو تو اول  -

 :کرد زدن حرف به شروع ژینا مکث کمی از بعد

 اون به رو هامحرف ندارم رو کسی تو جز به من آخه باشیم، تماس در هم با لندن میری داری بگم خواستم  -

 .کنیم می دلتنگی رفع هم جوری این بزنم،

 فهکال دستم از خودت که زنممی زنگ بهت انقدر اینکه، دوما. شه می تنگ برات دلم منم اینکه اوال حتما، آره  -

 .بشی

 کردم نگاه رو ساعتم. گذشت سرعت این به ساعت یک یعنی کردن؛ اعالم رو پروازم که بودیم زدن حرف حال در

 افاعتر بهش بودم نتونسته هنوز که عشقی عشقم، از بود خداحافظی وقت دیگه. شده دقیقه پانزده و نه دیدم

  .کرد می بد رو حالم این و کنم

 !شه می تنگ برات دلم عزیز، ژینای باش خودت مراقب رفتنه، وقت دیگه خوب  -

 .باش خودت مواظب هم تو شه، می تنگ برات  منم دلم  -

 هک ژینا به تونستم می کاش کردم، نگاه رو سرم پشت و برگشتم آخر لحظه شدم؛ راهی و برداشتم رو چمدونم

 برای و برگشتم عقب به آخر ی لحظه. بدم دست از رو ژینا ترسیدم می ولی عاشقشم و دارم دوستش چقدر
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 از پر هاش چشم لرزید، رو دلم دیدم ژینا های چشم توی که چیزی از کردم؛ نگاه ژینا چشمهای به بار آخرین

  .بود اشک از پر قشنگش های چشم بود، اشک

 «ژینا»

 شیمگو که ماشینم سمت رفتم و بیرون اومدم فرودگاه از. گذاشت تنها دلتنگی عالمه یه با رو من و رفت رادوین

  .پیچید گوشی توی مامانم صدای که دادم جواب بود، مامانم خورد، زنگ

  نمیدی؟ جواب رو گوشیت چرا صبح از تو، کجایی ژینا الو  -

  .داشتم کار بیرون یکم مامان، آم می دارم سالم  -

  .بیا زود دخترم  -

  .کنم خداحافظی ازش نذاشت حتی بود، کرده قطع رو گوشی مامان

 و دنبو نشسته پذیرایی توی مامان و بابا رسیدم، خونه به که وقتی روندم؛ خونه سمت و کردم روشن رو ماشین

 شام برای که کرد صدام پایین از مامانم. رفتم اتاقم سمت به و گفتم سالمی کردن، می نگاه تلویزیون داشتن

 رسنهگ اصال ولی بودم نخورده چیزی صبح از اینکه با بخوابم، خوام می و ندارم میل که گفتم من ولی برم، پایین

 راه صبح از که بغضی باآلخره تخت، روی انداختم رو خودم کنم، عوض رو بیرونم هایلباس اینکه بدون. نبود ام

 .کرد باز سر بود، بسته رو گلوم

 صدای که گذاشتم دهنم جلوی رو هام دست باریدن، به کردن شروع هام اشک باشه، خودم دست اینکه بدون

  .برد خوابم و شد گرم کی هامچشم نفهمیدم که کردم گریه انقدر. نره بیرون هقم هق

 «ژینا»

 رو اتصال دکمه بسته های چشم با شدم؛ بیدار خواب از کشت می رو خودش داشت که گوشیم صدای با صبح

 جام از ها دیوونه مثل زد،می حرف داشت انرژی با که پیچید گوشم تو رادوین صدای گوشم، دم گرفتم و زدم

  .پریدم

 .رسیدم من بگم خواستم خوابیدی؟ اآلن تا خوابالو؟ چطوری  -

  چنده؟ ساعت مگه سالم  -

 !باشه ظهر لنگ باید اونجا نظرم به. کن نگاه خودت دونمنمی  -
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 ساعت گه، می راست دیدم کردم نگاه رو ساعت. پیچید گوشی توی اش خنده صدای حرف این این گفتن بعد

  .خوابیدم اآلن تا من و ظهره سه

  رسیدی؟ کی رادوین  -

   .بزن صورتت و دست به آبی یه برو خانم، تنبل پاشو! شه می ساعتی سه یا دو  -

  نداری؟ کاری فعال زدی، زنگ که ممنون -

  .خداحافظ برو، عزیزم نه -

 با بود تنم هنوز که رو بیرونم های لباس. زدم صورتم و دست به آبی یه و دستشویی رفتم و کردم قطع رو گوشی

  .رفتم پایین و کردم عوض راحتی شلوارک و تاپ یه

  کجایی؟ مامان -

 که یخچال سمت رفتم نیست؛ هم اونجا کسی دیدم آشپزخونه رفتم. نداد رو جوابم کسی زدم صدا چقدر هر

  :بود مامانم طرف از خوندم برداشتم چسبوندن، یخچال در به یادداشت یه دیدم که بخورم بردارم چیزی

 بابات و من. نیست امروز هم( گه می رو خونه خدمتکار) خانم شهال سیمین، خاله خونه رفتم من جان ژینا "-

 . "اونجا بیا هم تو خواستی اگه ایناییم، خالهات خونه شام، امشب

 خیلی متنفرم، خیلی شاهین، پسرش و شیما دخترش از آخه اینا، سیمین خاله خونه برم خواست نمی دلم

  .کرد قبول اونم خداروشکر که نمیام، من گفتم دادم اس ام اس مامانم به. نچسبن

 «رادوین»

 خونه رد. بود گرفته اینجا پیش سال چند بابام که ای خونه سمت رفتم راست یه گرفتم، ماشین و لندن رسیدم

 هارچ دوبلکس خونه یه. اینجا بودیم اومده آیلین و مامانم و بابا با که افتادم روزی یاد شدم؛ داخل و کردم باز رو

  .شده تنگ بابام برای واقعا دلم خوابه،

 هی داشتم نیاز. تخت کنار گذاشتم رو چمدونم کردم، بازم رو اتاقم در. رفتم باال سمت به و برداشتم رو چمدونم

 دمپوشی رو هام لباس بیرون اومدم داغ حموم یه بعد بشه، پر وان که کردم باز رو حموم شیر بگیرم؛ اساسی دوش

 رو گوشی مامانم با زدن حرف یکم بعد زدم، زنگ مامانم به اول برداشتم، رو گوشی. کردم خشک رو موهام و

 .نداد جواب خورد بوق چقدر هر گرفتم، رو ژینا شماره. کردم قطع
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 هوهق خودم برای که پایین رفتم و برداشتم رو گوشی همین واسه نبودم؛ خسته زیاد و بودم خوابیده هواپیما تو

 تلویزیون روبروی سالن رفتم ریختم، خودم مخصوص ماگ تو رو اون قهوه، کردن درست بعد. کنم درست

 ام خنده زدنش حرف لحن از داد، جواب آلود خواب صدای با بوق چند بعد گرفتم، رو ژینا شماره دوباره. نشستم

 میاد. کنم استراحت و باشم خونه خواستم می رو امروز. کردم قط رو گوشی ژینا با زدن حرف از بعد. بود گرفته

 از عدب گرفتم؛ رو شایان شماره و برداشتم گوشی. بگیرم تماس کرد می زندگی اینجا که شایان دوستم با افتاد

  :گفتم بگه، چیزی شایان اینکه از قبل. داد جواب بوق تا چند

 .رسیدم که بدم خبر بعت خواستم خبر؟ چه خوبی؟ شایان سالم الو  -

 .هستم اونجا دیگه ساعت دو کنی؟ می چیکار کجایی؟ رادوین داداش سالم، به  -

 خونه سابیح اینکه از بعد. بکشم خونه گوش و سر به دستی بشم بلند گفتم داشتم؛ وقت ساعت دو بیاد شایان تا

 می کمد داخل رو لباس آخرین داشتم. بچینم دیواری کمد توی رو هام لباس که باال رفتم انداختم، برق رو

 کردم باز رو ورودی در و زدم رو آیفون دکمه هستش، شایان دیدم پایین رفتم دراومد؛ صدا به در زنگ که چیدم

. نسال طرف به کردم راهنمایش کردیم، دلتنگی رفع حسابی اینکه از بعد اومد، شایان. بیاد تا شدم منتظر و

 و بود ایرانی پدرش شایان. نشستم نفره تک مبل یک روی روبروش منم و نشست نفره سه مبل روی شایان

 .بود لندن اهل مادرش

 اش خانواده فوت از بعد کردن؛ زندگی ایران اش خانواده با سال بیست نزدیک و بود اومده دنیا به ایران شایان

. ندنل مادریش سرزمین به برگرده گرفت تصمیم نداشت، رو کسی پدری طایفه از چون شایان سوزی، آتش توی

 ازدواج وقت هیچ که بود مسن خانم یه اش خاله. کرد می زندگی اش خاله با لندن توی که بود سالی چند اآلن

 خوش و هیکل خوش پسر شایان. کرد می زندگی اون با شایان نباشه، تنها اش خاله اینکه برای و بود نکرده

  .داره شرقی قیافه بیشتر که هستش ای چهره

 گرسنه تامون دو هر. زدیم حرف داشتیم ایران تو هم با که خاطراتی مورد در بودم، شایان با رو روز کل تقریبا

 فردا هباش یادم کنیم، درست بخواییم که نبود خونه تو چیزی یعنی نداشتیم، کردن درست غذا حال ولی بودیم

 که دش بلند شایان خوردیم، هم با رو شام اینکه از بعد دادیم؛ سفارش بیرون از رو شام. کنم خرید خونه برای برم

  .بره

  !دیگه خوابیدی می هست اتاق اینجا موندی می  -

  :گفت و کشید موهاش به دست شایان

  !بهتره برم مریضه، هم یکم تنهاست، خونه تو ام خاله ممنون، نه  -
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  !بمونی تونی می خواستی وقت هر اینجا، خودته خونه راحتی، جور هر باشه  -

 .برد خوابم تختم روی کشیدم دراز که همین بودم، خسته خیلی بخوابم؛ که اتاقم رفتم منم و رفت شایان

 الرمآ کردم، پیداش تا گشتم گوشی دنبال بسته های چشم با شدم؛ بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با صبح

 یه. گرفتم دوش یه رفتم شدم بلند بود، صبح شش ساعت انداختم، ساعت به نگاه یه و کردم خاموش رو گوشی

 .رفتم پایین و کردم شونه رو موهام پوشیدم، برداشتم کمد از سفید پیراهن با مشکی شلوار و کت دست

 رنگم مشکی فراری سوار افتادم؛ راه پارکینگ سمت. باشم حال سر که خوردم و کردم درست قهوه خودم برای

 تا ایدب ولی شد بسته قرارداد و رفت پیش خوب کارها. بستم می قرارداد باید که شرکتی سمت به رفتم و شدم

 ندازمب راه اینجا رو بابام شرکت دوم شعبه رفت پیش خوب کارها اگه داشتم تصمیم موندم، می اینجا کامل توافق

  .بزنم سر شرکت به اینجا بیام اوقات گاهی خودم و بود اعتمادم مورد که شایان به بسپارم رو چیز همه و

 اب بگذارم؛ درمیان شایان با کردن قبول اگر و کنم مشورت موضوع این راجب ام خانواده با اول داشتم تصمیم

 تماس هم شایان با. کردند تصیمم از زیادی استقبال خوشبختانه گفتم، رو موضوع گرفتم تماس ام خانواده

 خدا از هم من بشیم، شریک هم با که داد پیشنهاد حتی بود، موافق هم اون گفتم، اونم به رو موضوع گرفتم؛

 .کردم قبول خواسته

 «رادوین»

 دیدم رو ژینا که وقتی از ماه یک. رهمی پیش خوب ها کار هستم اینجا من که هست ماه یک نزدیک اآلن

 انقدر ها روز. هستیم تماس در هم با روز هر تقریبا ژینا و من. شممی اش دلتنگ بیشتر روز هر من و گذرهمی

 بدون هم ها شب خیلی ندارم؛ خوردن تکون نای رسم،می خونه به شب وقتی که هستم شرکت های کار دنبال

  .برهمی خوابم بخورم شام اینکه

 «ژینا»

 یادز کار با بابام، شرکت توی رو خودم نکنم فکر رادوین به زیاد اینکه برای گذره؛ می رادوین رفتن از ماه یک

 تحصیل فارغ من. شدم کار مشغول بابام پیش شد تموم ام دانشگاه وقتی از البته کردم؛ مشغول رو خودم

 زا کاری ولی شده تنگ خیلی رادوین برای دلم کم مدت این توی. هستم بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی

  .نمیآد بر دستم
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 مشترکمون های دوست و رادوین با همیشه که شاپی کافی توی گذاشتیم قرار ام دانشگاه های دوست با امروز

 مدید کردم بلند رو سرم وقتی گذشت؛ زمان کی نفهمیدم که بودم کار مشغول انقدر. گذاشتیممی قرار اونجا

 .داشتم قرار هام دوست با شش ساعت من و نیمه و چهار ساعت

 عدب بیرون، اومدم ام اتاق از و برداشتم رو ام کیف. خونه روم می دارم که دادم اطالع بابام به و برداشتم رو گوشی

. نهخو سمت به رفتم شدم، ماشینم سوار و پارکینگ سمت رفتم( شرکت منشی) صالحی خانم با خداحافظی از

 بازم کلید با رو در کردم پارک خونه در جلوی رو ماشین شدم؛ معطل کلی خونه برسم تا بود سنگینی ترافیک

 زدن حرف مشغول خانم شهال با و بود آشپزخونه مامانم. رفتم داخل و گذشتم حیاط فرش سنگ روی از کردم،

 .برگشتم سمتش به مامان، صدای با. بخورم بردارم آب که یخچال سمت رفتم و دادم سالمی بودن،

  .نباش خسته دخترم، سالم  -

  بیارم؟ برات خوری می چیزی دخترم: گفت و برگشت من سمت به خانم شهال

  .دارم قرار هام دوست با بشم حاظر برم باید جون، شهال ممنون نه  -

 ه،بش پر وان تا کردم باز رو حموم شیر گرفتم، می دوش یه باید رفتم؛ ام اتاق سمت به و شدم رد شون کنار از

 حموم از و دادم رضایت باآلخره چسبید هم خیلی که داغ حموم یک بعد. حموم رفتم و برداشتم رو ام حوله

 رو موس بود، فر خودم موهای کنم؛ خشک رو موهام سشوار با نداشتم عادت آیینه، جلوی ایستادم. بیرون اومدم

  .بیام در پریدگی رنگ حالت این از تا کنم آرایش یکم داشتم تصمیم زدم، هام مو به کمی و برداشتم

 بیرون ای سورمه شال و ای سورمه جذب شلوار با خردلی مانتو یه کمد داخل از ام آرایش شدن تموم از بعد

 برداستم رو ایم سورمه کیف و خردلی های کفش پوشیدم؛ هم مانتو زیر از که  ای سورمه تاپ یه با کشیدم

 .افتادم راه آشپزخونه سمت به رفتم، پایین

  نداری؟ کاری. شده دیرم میرم، دارم من مامان  -

 .داریم مهمون خونه، بیا زود فقط دخترم، نه  -

  بیاد؟ قراره کی  -

  .اینا عموت و هات عمه و دایی و خاله: داد جواب و زد لبخندی مامانم

  .کنم دعوت رو همه گفتم بودیم نگرفته همی دور وقته خیلی: گفت و رفت بهم ای غره چشم مامان

 .کردی دعوت آدم همه این خبره چه مامان، وای  -
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 و در پوشیدم، رو هام کفش بیرون، رفتم. است کننده کسل خیلی نمیاد؛ خوشم فامیلی های همی دور از اصال

 رسیدم که بود شش ساعت. داشتم قرار هام دوست با که جایی سمت به رفتم و شدم ماشینم سوار کردم بازم

 جز شناختم؛ می رو شان همه که بودن اومده ها بچه همه تقریبا داخل، رفتم کردم پارک رو ماشین شاپ، کافی

 .برگشتن من طرف به شان همه که دادم بلندی سالم و نزدیک رسیدم. نبود آشنا من برای اصال که یکی

  !سالم  -

 .خودم کنار اینجا بشین بیا جون، ژینا سالم به: داد جواب و برگشت من سمت به لبخندی با نیلوفر

  شدی؟ پیدا کم جون؟ ژینا خوبی: داد رو جوابم دلخوری حالت با شادی

 .هستم شرکت های کار گیر در خوبم،  -

  !ها هستیم اینجا هم ما! ها خانم: گفت ما به رو و اشاره خودشون ما به نمایی دندون لبخند با آرشام

 بود اهم دو) شادی شوهر، سینا و بود نیلوفر نامزد آرشام. کرد سکوت و داد تکون سری آرشام حرف تایید در سینا

 .(بودن کرده ازدواج هم با که

  کنین؟ نمی معرفی رو آقا جان نیلوفر: پرسید و کرد نیلوفر به رو باشیطونی حالت با پریسا

 تسم به رو دست و. کنم معرفی بعد بیاد، ژینا بودم منتظر: داد رو پریسا جواب و کرد ای اشاره من به نیلوفر

 :داد ادامه و کرد وارد تازه پسره

 .هستن جان آرشام  های دوست هستن سیروان آقا ایشون -

  .مهست خوشبخت ها شما با آشنایی از: گفت لب زیر آروم و انداخت پایین رو سرش محجوبی لبخند با سیروان

 یافهق داشت که ریشی ته. بود جذاب ولی هستش خوشگل گفت شدنمی اول نگاه در بود؛ حرفی کم پسر سیروان

  .داد می نشان مردونه رو اش

  .زد دستم به نیلوفر که کردم می تحلیل تجزیه خودم برای رو اش قیافه ذهنم تو داشتم جوری همین

  .شد آب خجالت از مردم پسر کنی؟ می نگاه چقدر چته؟ تو دختر  -

 تدوس کشیدم؛ خجالت کلی گفت نیلوفر که وقتی مردم، پسر به زدم زل طوری همین که نبودم متوجه اصال

 می رو لیست داشتم وقتی مون، دست داد رو منو و اومد گارسون. داخلش برم من کنه باز دهن زمین داشتم

 داشت، دوست تلخ قهوه همیشه اون  افتادم؛ رادوین یاد لحظه یه ترک، قهوه به افتاد چشمم منو توی خوندم،
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 تکون با. بدم سفارش من که منتظرن همه دیدم اومدم خودم به تا. گرفت دلم لحظه یه بود، اینجا اآلن کاش

 .کردم نگاهش و اومدم بیرون خودم خیاالت از نیلوفر های

 .دادن رو هاشون سفارش هم ها بچه بقیه. شکالتی کیک با خوام؛ می تلخ قهوه من ببخشید، وای  -

 :گفت پریده باال ابروهای و تعجب با شادی بودن؛ کرده تعجب سون همه دادم، سفارش قهوه من اینکه از انگار

  نبودی؟ خور قهوه که تو ژینا

 !بخواد قهوه دلم منم شه نمی خوب کنن؛ می نگام اینجوری چرا وا،. کرد تایید رو حرفش هم پریسا

 آرشام صدای با که بودین هامون سفارش خوردن مشغول همه. شدیم مشغول و آورد رو ها سفارش گارسون

  .دوختیم چشم بهش منتظر

  شمال؟ بریم بزاریم برنامه یه موافقین ها بچه  -

 .عالیه شمال، وای: گفت و زد هم به رو هاش دست ای بچمگانه ذوق با کرده، ذوق حسابی بود معلوم که شادی

 و من سمت به سینا. بودیم نکرده اعالم رو خودمون نظر هنوز که سیروان و من جز به بودن؛ راضی همه تقریبا

  :گفت و برگشت آرشام

  !نگفتن رو خودشون نظر هنوز سیروان و خانم ژینا  -

  .میای که بگو ژینا دیگه، نکن ناز: گفت و گرفت رو دستم بود؛ نشسته من دست بغل صندلی که شادی

  .میام باشه،  -

 تو سیروان: پرسید ازش دیگه باره یک و برگشت سیروان سمت به آرشام. بده جواب که بود سیروان نوبت حاال

  میای؟ هم تو چی؟

  میرین؟ کی: پرسید ثانیه چند از بعد. کرد می فک چیزی به داشت انگار کرد؛ مکث یکم سیروان

 .گردیم برمی عصر جمعه ریم، می چهارشنبه تعطیله، روز سه هفته آخر: داد رو جوابش سینا دفعه این

  .میام هم من باشه،: داد جواب و انداخت من به نگاهی سیروان

 با هک کنم صبر گفتن ها پسر  برم؛ خونه خوام می  که گفتم پسرها و دخترها به رو که بود نیم و هشت ساعت

 بریم هشنب سه گذاشتیم قرار ها دختر با شدیم، منتظر و بیرون رفتیم هم ما کنن، حساب رفتن ها پسر. بریم هم

 .بروند هم با شد قرار هم ها پسر بخریم، داریم الزم راه توی واسه چی هر و خرید



 

 

{16} 

  .ممنونم شماها همه از بود، خوبی روز برم؛ باید دیگه من  -

  نره؟ یادت شنبه سه  قراره: کرد سفارش دیگه بار بک و برگشت من سمت به تاکید با نیلوفر

 .خداحافظ فعال ره، نمی یادم نه  -

 رو در بود، شده شب نه ساعت خونه برسم تا شدم؛ خونه راهی و شدم ماشینم سوار ها بچه از خداحافظی از بعد

 کفش از پر در جلوی افتادم، راه خونه ورودی سمت به و شدم پیاده. داخل بردم رو ماشین کردم، باز ریموت با

  .نرم اگه شن می ناراحت دستم از بابا و  مامان شه، می بد دیدم برگردم؛ خواستم لحظه یه. بود

 حوصله بشن، متوجه همه که دادم بلند سالم یه پذیرایی سمت رفتم داخل، رفتم و آوردم در رو هام کفش

 تعویض از بعد کنم؛ عوض رو لباسهام تا اتاقم سمت افتادم راه بعدش. کنم پرسی احوال دونه دونه نداشتم

 دم؛گردون سالن دور رو چشمم. رفتم پایین و پوشیدم مشکی ساپورت و بلند مردانه مدل پیراهن یه با لباسهام

 یماش نشستنم محض به. نشستم نفره دو مبل روی کنارش و رفتم بود، شیما کنار خالی جای تنها متاسفانه

  :کرد زدن حرف به شروع

  نیستی؟ هم خانوادگی های همی دوره توی خبرها؟ چه خانم، ژینا سالم  -

  .برم جایی کنم نمی وقت شلوغه سرم انقدر شرکتم، های کار درگیر  -

  دادن؟ تو به رو خونه وزارت کدوم پست  دونستمنمی  -

 و برگشتم سمتش به و کردم مشت رو هام دست! راضی خود از لوس  دختره انداخت، می تیکه بهم رسما داشت

  :گفتم ریلکس خیلی

 و مبخور که نیستم شما مثل حداقل ولی کنم کار پدرم پیش و نباشه دستم ای خونه وزارت پست شاید من  -

 .کنم می کار و گیرم می حقوق پدرم از  شرکت ی دیگه کارمندهای مثل من کنم؛ خرج پدرم جیب از بخوابم،

 .ادمافت راه آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از و زدم بهش پوزخندی. بود شده قرمز رنگش اعصبانیت از شیما

  بدم؟ انجام بتونم من که هست کاری! خانم شهال -

 انجام رو ها کار ی همه خودم من بشین، برو تو دخترم، نه: گفت و برگشت من سمت به لبخندی با خانم شهال

  .دممی

  .نشن ناراحت دستم از مامان و بابا که اینه خاطر به اینجام اگه اآلنم باشم؛ جمع اون بین ندارم دوست  -
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 یرخ به مهمونی این کن، تحمل یکم دخترم: گفت و زد گونش روی آروم رو کشید دندون به رو لبش خانم شهال

  .بشه تموم خوشی و

  .چشم: گفتم و کردم چپ رو هام چشم

  .کن تزیین رو ها ساالد این دخترم بیا پس: گفت و کرد نگاهم مهربونی لبخند با خانم شهال

  !بفرما امر شما! قربان چشم  -

 از بعد. بود شده عالی کردم، نگاه خودم شاهکار به شد تموم کارم اینکه از بعد شدم؛ ساالدم تزیین مشغول

 .کردن رفتن عزم ها مهمان میوه و شام خوردن

 فکر ادوینر به کشیدم؛ دراز تختم روی بخوابم، که رفتم و گفتم بابام و مامان به بخیر شب یه بودم، خسته خیلی

! هش می چی دارم رادوین به نسبت که عشقی این عاقبت و آخر اینکه و آینده به کردم، فکر به خودم به کردم،

  !باشه؟ داشته دوست رو من رادوینم که بیاد روزی یه شه می یعنی

 «رادوین»

 خونه رایب یکم دارم تصمیم راستش. بگردیم یکم و بریم گرفتیم تصمیم شایان و من هست؛ تعطیلی روز امروز

. باشم تهداش تصویری تماس مامانم با گرفته تصمیم رفتن قبل. کشیده ته غذایی مواد ی همه تقریبا کنم، خرید

 شون جمع تو اونجا منم کاش گرفت، یکم دلم راستش بودن؛ ما خونه هاشون بچه با آدین بزرگم خواهر و رادین

  .بودم

 برن ونم دانشگاه های دوست اکیپ با قراره گفت  ژینا. بزنم حرف هم ژینا با گرفتم تصمیم خونه با تماس از بعد

 ااونج چون ژینا، با زدن حرف کمی از بعد. برن بیرون خرید برای پریسا و شادی و نیلوفر با قراره فردا و شمال

 .کردم قط رو تماس و کردم خداحافظی ازش بخوابه خواست می ژینا و بود شب

 موندو هر چون رفتم؛ دانشگاه ژینا از زودتر سال دو من. شدیم قبول دانشگاه یه توی تفاوت سال دو با ژینا و من

 من که این از بود ناراحت خیلی ژینا. داشتیم زیادی مشترک های دوست خوندیم، می درس دانشگاه یه توی

 برم اکیپ اون با داشتم دوست خیلی هم خودم البته باشم؛ شون همراه شمال سفر برای تونم نمی و نیستم اونجا

  .بگذرونم خوش و شمال

 ویر از رو ام پول کیف. بریم شایان ماشین با بود قرار بریم؛ بیرون  هم با که اومد شایان تماس شدم تموم بعد

 یپرس راه احوالپرسی و حال از بعد دادم سالم شدم سوار بود منتظرم در دم شایان بیرون، رفتم و برداشتم میز

  :پرسید همزمان و کرد حرکت
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  بریم؟ کجا نظرت به اول خوب  -

  .بگیرم لباس دست چند خودم برای خوام می خرید، مرکز یه سمت بریم اول من نظر به  -

 دخری مرکز سمت به هم با شدیم؛ پیاده و کرد پارک رو ماشین شایان. رفتیم خرید مرکز سمت به شایان همراه

 یدم،خر کفش و شلوار تا دو و تیشرت تا دو من. کردیم رو هامون خرید همه تقریبا گشتیم، مغازه تا چند. رفتیم

  .کردم خرید هم خانواده بقیه و مامانم برای من البته خرید؛ کفش جفت دو و تیشرت یه هم شایان

 ارناه بریم بعد ماشین، داخل بزاریم ببریم رو هامون خرید اول کرد پیشنهاد شایان. بودیم شده خسته خیلی

  .بخوریم

 لبق شکل به خوشگل گردنبند یه که مغازه یه ویترین به افتاد چشمم که شدیم می خارج پاساژ از داشتیم

  .بود ویترین جلوی

 برام رو گردنبند که خواستم مغازه صاحب از. آمد می سرم پشت داشت هم شایان شدم؛ وارد و مغازه سمت رفتم

. بخرم اژین برای رو همین داشتم تصمیم بود، قشنگ خیلی کردم؛ نگاه و گرفتم دستم توی رو گردنبند. بیاره

  :پرسید و کرد نگاهم شیطونی لبخند با شایان

  کلک؟! بخری خوای می کی واسه رو گردنبد این  -

 !ژینا برای  -

  داری؟ دوسش هم هنوز  -

  قبل. از بیشتر حتی خیلی، آره  -

 مه با و ماشین داخل گذاشتیم رو هامون خرید. رفتیم بیرون مغازه از شایان با و کردم حساب رو گردنبند پول

 خوردن از بعد. دادیم سفارش پیتزا دو هر شایان و من. بود پایین طبقه که پاساژ فود فست سمت به برگشتیم

 جاهای بریم خواستیم می. شدیم شایان ماشین سوار و شدیم خارج رستوران از چسبید، هم خیلی که ناهار،

 شایان با عکس هم چندتا کردیم؛ کیف حسابی گشتیم؛ ساعت چهار سه، نزدیک. ببینیم رو لندن دیدنی

  .گرفتیم

 اشینم سوار و رفتیم پارکینگ سمت به. بودیم شده خسته حسابی و کرد می گزگز دومون هر پاهای خستگی از 

  .کردیم حرکت من ی خونه سمت به و شدیم شایان

  .کنم خرید یکم خونه برای خوام می دار، نگه فروشگاه یه جلوی شایان  -
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  .باشه  -

 شتمگ فروشگاه داخل ساعت یک نزدیک. رفتم فروشگاه داخل و شدم پیاده داشت؛ نگه فروشگاه یه جلوی شایان

 خرید اینکه از بعد. کرد می همراهیم داشت و بود اومده شایانم البته خریدم؛ رو بود الزم خونه برای چی هر و

 داخل رو خریدهام شایان کمک با. افتادیم راه ماشین سمت به و برداشتیم رو خریدها شایان همراه کردم، رو هام

 الهخ که گفت و نیومد کردم اصرار چقدر هر رسوند، خونه تا رو من شایان. گذاشتیم شایان ماشین عقب صندوق

  .تنهاست خونه تو اش

 راه اتاقم سمت به و برداشتم رو بودم خریده که رو هایی لباس پاک و گذاشتم آشپزخونه داخل رو ها وسیله

 دیواری کمد توی رو بودم خریده که رو هایی لباس پاکت اول کردم؛ عوض رو هام لباس که این از بعد. افتادم

 .کردم هام خرید پاک کردن جا جابه به شروع و پایین رفتم بعدش چیدم، مرتب

 ونتلویزی روبروی کاناپه روی و رفتم سالن سمت به. کردم درست قهوه خودم برای شد، تموم کارم اینکه از بعد

 داد، می ترسناک فیلم ها کانال از یکی کردم، پایین باال رو ها کانال یکم کردم؛ روشن رو تلویزیون. نشستم

  .کردم نگاه نشستم

 ها،ظرف شستن از بعد. خوردم و کردم درست مختصری شام خودم برای آشپزخونه رفتم فیلم، شدن تموم بعد

  .برد خوابم کی نفهمیدم که بودم خسته انقدر. کشیدم دراز تختم روی زدن مسواک از بعد و اتاقم رفتم

 «ژینا»

 رفتم. دمز صورتم و دست به آبی یه دستشویی، رفتم شدم بلند. شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با صبح

 توی مامانم و بابا. پایین رفتم پوشیدم لباس و کردم مختصری آرایش کردم شونه رو هام مو آینه جلوی

  .بودن صبحونه خوردن مشغول آشپزخونه

  .بخیر من خوشگل بابای و مامان صبح سالم -

 .بخور رو صبحانت بشین بیا بابا، سوگولی سالم: داد رو جوابم و برگشت من سمت به مهربونی لبخند با بابا

  .دخترم بخیر هم تو صبح: داد جواب و برگشت من سمت به بود، ها چایی ریختن حال در که مامان

 و مامان به رو شمال جریان خواستم می. کردم خوردن به شروع و گذاشتم مربا کره خودم برای و میز سر نشستم

  .بگیرم اجازه ازشون و بگم بابا

  !بابایی  -
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  بابا؟ جان  -

  .دانشگاهم دوران های دوست با همیشگی، اکیپ با برم؟ شمال هام، دوست با روزی چند شه می  -

  میرین؟ کی حاال: پرسید و گذاشت کناری رو دستش توی لقمه مامان

  .گردیم برمی جمعه ریم می تعطیله که شنبه پنج و شنبه چهار  -

 :گفت و داد تکون رو سرش بابا

 ادزی شرکت تو وقته چند. خوبه هم روحیت برای اتفاقا بری؟ تونی می باشه راضی هم مامانت اگه موافقم، من  -

  .شه می عوض هم هوات و حال کنی، می کاری

! نکن جوری اون رو قیافت باشه،: گفت حرص با مامان که زدم زل مامانم های چشم تو و کردم مظلوم رو قیافم

  .بری تونی می

 .گرفت من سمت به و درآورد رو های کلید و کرد جیبش داخل رو دستش بابا

  .بمونید اونجا برید تونید می رامسره، ویالی کلیدهای این بیا  -

  .شرکت برم باید دیگه من گلم، بابای و مامان هستم تون عاشق وای  -

 دبای امروز که دارم بانکی کار یکم. میام بعد ساعت یک هم من دخترم، برو تو: گفت و داد تکون رو سرش بابا

  .بدم انجام

  .خداحافظ فعال میام، دیر یکم خرید، برم هام دوست با قراره امروز من! مامان راستی. بابایی چشم  -

 .بود ظهر از بعد چهار ساعت. افتادم راه به شرکت سمت و شدم ماشینم سوار پوشیدم؛ رو هام کفش رفتم بدو

  .داشتم قرار ها دختر با که جایی سمت رفتم و شدم ماشینم سوار رفتم شرکت، تو کارم شدن تموم از بعد

 ریدخ هم اونا که گفتن و زدن زنگ هم ها پسر. کردیم خرید کلی و گشتیم عالمه یه پریسا و شادی و نیلوفر با

  .کردن رو بود الزم که هایی کار و هاشون

 دنش تموم بعد. دادن خبر ها پسر به و شدن خوشحال خیلی داده، رو ویال کلید بابام که گفتم ها دختر به وقتی

  .رفتیم رستوران ترین نزدیک به هامون خرید

  خورین؟ می چی دخترها خوب  -

  .خواست چنجه هم اون و انداخت بود دستش توی که منوی به نگاهی نیلوفر
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  .جوجه منم: گفت و کرد فکر کمی پریسا

  .خورد می بختیاری هم شادی

  :گفت و برگشت ما سمت به شادی ها سفارش دادن از بعد. دادم سفارش بختیاری خودمم برای

  .بخوریم شام هم با و بیان اینجا بدیم خبر هم پسرها به دخترها، گم می -

  .باشیم راحت شون دست از رو امشب یه بزار! خدا رو تو نه: گفت و داد تکون راست و چپ به رو سرش نیلوفر

 بخصوص گه، می راست آره: گفتم ها دختر به رو دادم، می گوش هاشون حرف به و بودم ساکت اآلن تا من

  .شم می معذب یکم سیروان وجود از من اینکه

 !خوبیه پسر که سیروان چرا؟: پرسید تعجب با نیلوفر

 ایبر من، به زنه می زل چون شم، می معذب وجودش از گفتم! بدیه پسر نگفتم من: گفتم و دادم تکون رو سرم

  .نمیره پایین گلوم از چیزی همین

 مین رو شما گشنمه، خیلی که من اومد؛ شام کنید، ول رو پسرها بحث: گفت و کرد عوض رو بحث سریع پریسا

  .دونم

 !گشنته خدا ی همیشه که تو: گفت پریسا جواب در و کرد ای خنده شادی

 !شادی: گفت شادی جواب در اعصبانی و داری کش صدای با پریسا

 همیشه ره،بهت بگم پر تو البته بود، چاق یکم پریسا گفت؛ می راست شادی. بود گرفته ام خنده پریسا ی قیافه از

 .بود تشنه یا بود گرسنه یه هم

. نبودن خونه مامان و بابا خونه، رسیدم. روندم خونه سمت و کردم خداحافظی ها دختر با شام، خوردن از بعد

 به.بودن جمع اونجا فامیل همه اینکه مثل برن، سهیل دایی خونه قراره، که بود گفته و زده زنگ ظهر مامان

 وسیله و کردم عوض رو هام لباس زدم؛ حرف مامانم با اینکه از بعد. هستم خونه که گفتم و زدم زنگ مامانم

 که کشیدم دراز تختم روی زدن، مسواک از بعد. گذاشتم چمدونم داخل و کردم جمع رو داشتم الزم که هایی

  .برد بخوابم زود

 «ژینا»
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 بیان ها بچه اومدن تا. شدم حاضر و گرفتم ای دقیقه بیست دوش یه شدم؛ بیدار خواب از صبح شش ساعت

 رفتم برداشتم رو وچمدونم کردم مرتب رو تختم. بردارم باشه رفته یادم چیزی اگه که کردم چک رو چمدونم

. نمک شون اذیت نخواستم بودن خواب بابا و مامان چون میرم، دارم  که گفتم بهش بود، پایین خانم شهال پایین؛

 .هستن منتظرم بیرون که گفت و زد زنگ گوشیم به نیلوفر که بود هفت به دقیقه ده ساعت

 خانم شهال از و شدم رد قرآن زیر از آورد؛ قرآن و آب خانم شهال. شدم خارج خونه از برداشتم رو چمدونم و کیف

 .کردم خداحافظی

 .کن خداحافظی ازشون منم طرف از. رفتم من که بگی اینا مامانم به نره، یادت جون شهال  -

 .باشین خودتون مواظب. باشه تون پناه و پشت خدا دخترم، برو. رهنمی یادم: خانم شهال

 .جون شهال چشم  -

 .دادم سالم همشون به و جلو رفتم هستن؛ منتظرم که دیدم رو ها بچه. شدم خارج در از

 .شده دیر خیلی که بریم شو سوار بیا ماهت، روی به سالم: شادی

 سرمون پشت رو آب خانم شهال ماشین، حرکت با. دادم تکون دست خانم شهال برای و شدم شادی ماشین سوار

 جاده تو همچنان ما و بود ظهر یک ساعت. کردیم می حرکت سرشون پشت ما و بود جلوتر پسرها ماشین. ریخت

  :گفتم دخترها روبه که بودیم

 !شده ام گرسنه خیلی من ها بچه  -

  .ایم گشنه هم ما: گفتن هم با هم پریسا و شادی

 :گفت ما جواب در و برداشت رو گوشیش و برد دست نیلوفر

  .دارن نگه دیدن رستوران جایی هر بزنم زنگ آرشام به کنید صبر -

 .دارن می نگه اونجا هست، خوب رستوران یه تر پایین یکم که بود گفته نیلوفر به آرشام

 شستنن برای دنج جای یه که رفتن ها پسر. شدیم پیاده و داشتن نگه شیک رستوران یک جلوی بعد ساعت نیم

 که رفتیم ها پسر سمت   به کارمون شدن تموم از بعد بهداشتی؛ سرویس سمت رفتیم ها دختر و من. کنن پیدا

 ور ها سفارش و اومد گارسون. بود صفایی با و دنج جای بودن، نشسته ها درخت کنار  سنتی، آالچیق یه توی

 .دادیم



 

 

{23} 

 سیروان خیره نگاه و اوردم باال رو سرم کردم؛ حس خودم روی رو نگاهی سنگینی که بودیم زدن حرف مشغول

 مشغول سیروان و آورد رو ها غذا گارسون اینکه تا بودم؛ شده کالفه و معذب حسابی هاش نگاه زیر. دیدم رو

 .بکشم دستش از راحت نفس یه تونستم منم شد، غذاش خوردن

 بیچاره نشستم؛ رل پشت من دفعه این. کردیم حرکت و شدبم ماشین سوار دوباره غذاهامون، خوردن از بعد

 .خوابید و عقب رفت هم شادی بود، شده خسته حسابی صبح از شادی

 دنبر رو ها ماشین ها بچه کردم، باز رو ویال در شدم؛ پیاده. رسیدیم ویال به رانندگی ساعت چند از بعد باآلخره

 آب تا جلوتر رفتم یکم باال، زدم رو شلوارم های پاچه دریا، کنار ویال پشت رفتم دویدم بقیه به توجه بدون. داخل

 ویال داخل ها بچه صدای با. کردم تجسم خودم کنار رو رادوین و بستم رو هام چشم. کنه برخورد پاهام به

 .ودب من برای که اتاقی توی باال رفتم برداشتم رو چمدونم. بودن آورده داخل رو ها چمدون ها پسر ویال. برگشتم

 از اه بچه صدای با. بخرن جوجه یکم شام برای رفتن هم سیروان و آرشام کنیم؛ استراحت یکم رفتیم دخترها ما

 اومدم حموم از. گرفتم دوش یه رفتم و برداشتم رو هام لباس. اومدمی پایین از صداشون شدم؛ بیدار خواب

 و برداشتم رو سویشرتم. کردم شون جمع سرم باالی و کردم خشک رو موهام پوشیدم؛ رو هام لباس و بیرون

 باقی اشت،د بود آشپزخونه توی سینا. کنن درست کباب که دریا کنار برن خواستن می ها، بچه پیش پایین رفتم

  :گفت و برگشت سمتم به من دیدن با. کرد می جمع رو ها وسیله

  .بیارین بردارین هم رو ها سیخ اون زحمت بی شدین، بیدار شد خوب خانم ژینا  -

  هستن؟ کجا بقیه چشم، - 

 .کنم صدا رو شما و ببرم رو ها جوجه اومد منم. رفتن دریا کنار همه  -

 .کردن می روشن آتیش داشتن آرشام و سیروان.رفتیم دریا کنار و برداشتیم رو ها جوجه و سیخ

 ژینا خواب، ساعت: گفت و زد لبخندی من دیدن با پریسا. بودن انداخته ها بچه که اندازی زیر روی نشستم

  !خانم

  .بودم خسته خیلی وای،  -

 مسئول هم سیروان و کرد می سیخ رو ها گوجه هم نیلوفر ها؛ جوجه کشیدن سیخ به کردیم شروع شادی و من

 بعد و کشیدم خجالت یکم من، دست داد آورد رو جوجه سبخ اولین و کرد کباب رو ها جوجه سیروان. بود کباب

 حین و کرد درست آتیشی چایی پریسا خوردیم، رو ها کباب اینکه از بعد. خوردن به کردم شروع تشکر از

 :گفت سینا که زدیم می حرف رادوین مورد در چایی خوردن
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 کنیم؟ صحبت تصویری رادوین با فردا موافقین ها بچه  -

 روانسی. بودیم نزده حرف هم با که بود روزی چند بود، شده تنگ براش دلم خیلی منم. بودن موافق سینا با همه

 :پرسید بود، ساکت اآلن تا که

  زنین؟ می حرف موردش در انقدر شما که کیه رادوین این  -

 :گفت و کشید موهاش به دستی آرشام

  .سینا و من صمیمی دوست البته و هست مون دانشگاهی هم رادوین   -

  کجاست؟ رادوین خود حاال خوب،  -

  !لندن: گفتم و کشیدم آهی

 تاقا توی بود قرار نیلوفر و من. افتادیم راه ویال سمت به و کردن خاموش رو آتیش پسرها. زدیم حرف هم با یکم

 بعدش. زدم بابام و مامان به زنگ یه ازخواب قبل. بخوابن هم با پسرها، و هم با نیلوفر و شادی بخوابیم، من

 چون شدم؛ بیدار دریا امواج صدای با هفت ساعت صبح. نداد جواب خورد بوق چقدر هر گرفتم؛ رو رادوین شماره

 .بزنم قدم یکم تا دریا کنار رفتم و پوشیدم رو سویشرتم. بود دریا به رو من اتاق پنجره

 میز روی و کردم حاضر رو صبحانه وسایل. کردم درست چایی و زدم رو ساز چایی اول ویال، اومدم زدن قدم بعد

  :گفت نیلوفر که بودیم صبحانه خوردن حال در همه. خوردیم صبحونه و پایین اومدن یکی یکی ها بچه. چیدم

  بزنیم؟ دور یکم و بازار بریم موافقه کی! ها بچه  -

 .موافقم که من: گفتم ذوق با

  .موافقم منم: گفت شادی من بعد

  .میام منم: داد جواب پریسا اون بعد اون بعد و 

 .شوریم می رو صبحونه های ظرف سینا و من بشید، حاظر برید پس: گفت و کرد ما به رو آرشام

 .کردیم حرکت و شدیم جمع پایین و بودیم حاظر همه دقیقه بیست از بعد

 ظهلح یه مردانه، اسپرت سفید تیشرت به افتاد چشمم که گشتیم می و کردیم می خرید بازار توی داشتیم

 مون ها خرید شدن تموم از بعد. خریدم رو تیشرت و مغازه رفتم سریع. کردم تصور تیشرت اون با رو رادوین
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 تا فتیمر هامون اتاق به همه بازار از برگشتن از بعد. ویال برگشتیم بعدش خوردیم؛ ناهار و رستوران یک به رفتیم

  :گفت سینا که بودیم شده جمع سالن توی همه که بود هشت ساعت. کنیم استراحت کمی

  .بزنیم حرف رادوین با بود قرار امروز ها بچه  -

 .بزنیم حرف باهاش تصویری که بیارم رو تابم لپ برم من: گفتم و شدم بلند جام از

. بود شده زده ذوق خیلی جا یک مون همه دیدن از رادوین. کردم برقرار رو تماس آوردم؛ رو تابم لپ و باال رفتم

 ات نیشم رادوین دیدن با که منم داد، می رو جوابشون لبخند با رادوینم و پرسیدن می چیزی کدوم هر ها بچه

 :پرسید و موند ثابت سیروان روی آخر در و گردوند جمع توی رو نگاهش رادوین. بود شده باز گوش بنا

 !نکردین؟ معرفی هنوز رو آقا ولی شناسم می رو شما همه من ها بچه خوب  -

 لیگ پسر خیلیم. هستن بنده جدید های دوست از سیروان، آقا ایشون: گفت و کرد اشاره سیروان سمت به آرشام

  .داره تشریف

  .سیروان آقا خوشبختم: گفت و زد لبخندی رادوین

 .همچنین: داد جواب بود ابروهاش بین که غلیظی اخم با سیروان

 که گفت بهم رادوین کنم؛ خداحافظی خواستم می که آخر لحظه. زدن حرف رادوین با یکی یکی ها بچه همه

 .باال رفتم و برداشتم رو تاب لپ. داره باهام مهمی کار و بزنم حرف اتاقم برم

  داشتی؟ چیکارم! جان رادوین جانم،  -

 .باش سیروان پسره این مراقب یکم ژینا  -

  شده؟ چیزی مگه چرا؟  -

  .شناسم می خوب خیلی رو ها نگاه این معنی من ژینا نیومد؛ خوشم تو به کردنش نگاه طرز از اصال  -

  .کنی می اشتباه حتما عزیزم، نه  -

  .اشهب درست تو حرف و باشم کرده اشتباه که امیدوارم: گفت و کشید صورتش به دستی کالفگی به رادوین

. کردم نمی درک رو رادوین حال این دلیل رفتم؛ رادوین های حرف فکر به کردم؛ قط رو تماس اینکه از بعد

 .باشه کرده اشتباه رادوین که امیدوارم! گفت می درست رادوین واقعا یعنی

 .کردم پلی رو عالقم مورد آهنگ و گذاشتم گوشم داخل رو فریم هندز و شدم بیدار همه از قبل صبح
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 و انداخت من به نگاهی. سیروانه دیدم کردم نگاه نشست؛ کنارم یکی که بودم نشسته ساحل های شن روی

  :گفت

  بشینم؟ تون کنار تونم می  -

  .باشین راحت حتما، بله - 

  ازتون؟ بپرسم سوال یه تونم می: گفت سیروان سکوت کمی بعد

  .کرد باز لب طوالنی سکوت یک از بعد سیروان. داره تردید یکم حرف گفتن برای کردم احساس

  نه؟ ست، ساده دوستی یه از بیشتر رادوین و شما ی رابطه  -

  کنین؟ فکر جوری این که باعث چی: دادم جواب پریده باال ابروهای با

  .بخوریم صبحانه تو بریم بهتره بیخیال، هیچی  -

 و بخوریم بیرون رو ناهار که کردیم جمع رو هامون وسیله صبحانه، از بعد. رفتیم ویال سمت به و شدیم بلند

 .برسیم شب تا که کردیم حرکت مفصل ناهار خوردن از بعد. برگردیم

 «رادوین»

 منم خواست می دلم خیلی ژینا، بابای ویالی رامسر بودن رفته. زدیم حرف تصویری هام دوست و ژینا با امروز

 ور ژینا به نبست نگاهش طرز. نیومد خوشم بود سیروان اسمش کنم فک جدید، پسر اون از هیچ. باشم اونجا

 هم شاید. ژیناست عاشق که کرد می وانمود جوری اون هم شاید بود، عاشقانه ژینا به نگاهش نداشتم؛ دوست

 .باشم کرده اشتباه که خداکنه! کردم می اشتباه من

 اون به ور دلم وقته خیلی که بگم بهش هستم، عاشقش که گفتم می ژینا به باید بودم؛ گرفته رو خودم تصمیم

 .بگم ژینا به رو چی همه نشده دیر تا باید آره،. باختم قشنگش های چشم

 اهاشب مهمی کار و بگیرم تماس باهاش تا بگه من به شد بیکار وقت هر که گفتم و فرستادم ایمیلی ژینا برای

  .دارم

 شرکت توی حتی کردم، می چک رو هام ایمیل بار یه دقیقه پنج هر نخوردم؛ تکون تابم لپ جلوی از شب تا

 باهاش خواستم بار چند. بود فرستاده جوابی نه و بود کرده چک رو هاش ایمیل نه ژینا. نبود هام کار به حواسم

 .نشم کارش مزاحم ده می انجام کاری داره  شاید گفتم شدم؛ پشیمون ولی بگیرم، تماس
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 یعنی شدم؛ نگرانش! نداد جواب ولی خورد بوق بار چند گوشیش. زدم زنگ بهش و نیاوردم طاقت سر آخر ولی

  .بود نرسیده خونه هنوز

 .بود خانم شادی صدای: داد جواب رو گوشی یکی باآلخره گرفتم؛ تماس دوباره

  داشتین؟ کار ژینا با هستین؟ خوب رادوین آقا سالم -

  خوبه؟ هستین؟سینا خوب شما خانم، شادی ممنون سالم  -

 میاد عدب ساعت نیم گذاشته؛ جا من ماشین تو رو گوشیش و تاب لپ رامسر از برگشتن راه تو. نیست اینجا نه،  -

  .ببره رو هاش وسیله

 و گیرهب تماس من با بگین بهش اومد ژینا وقتی شه می بکنید؛ من حق در لطفی یه تونید می شما پس خوب،  -

  بده؟ جواب رو ایمیلش یا

  .گم می بهش حتما چشم  -

 .خداحافظ فعال پس  -

 یمگوش که گذشت می خانم شادی با تماسم از ساعت یک تقریبا. خوبه حالش که شد راحت ژینا بابت از خیالم

 .دادم جواب زود ست، ژینا دیدم کردم نگاه خورد؛ زنگ

  گذشت؟ خوش شمال خوبه؟ حالت جان ژینا سالم -

 .بود خالی جات واقعا ممنون، سالم -

  داشتی؟ واجب کار باهام گفت شادی راستی فدات، ممنون  -

  .شدی تنها وقتی برای باشه ولی آره، -

 .خداحافظ عزیزم، نه -

  .خداحافظ -

 یناول تو باید حتما ولی شد جوری این هستم؛ عاشقش بگم داشتم تصمیم که حاال من، بد شانش هم از اینم اه،

  .بگم بهش فرصت

 «ژینا»
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 و بابام به بودم زده زنگ راه توی. رفتن خودشون و رسوندن خونه رو من اینا شادی. رسیدیم خونه شب ده ساعت

 می مهعال یه وباید بود کیفم توی چون کنم؛ باز کلید با رو در نداشتم حوصله. گردم برمی دارم که بودم گفته

 رفتم کرد باز برام رو در خانم شهال. زدم رو آیفون همین برای بودم، خسته هم خیلی کنم، پیدلش تا گشتم

 .بودن من منتظر ورودی در جلوی خانم شهال و مامان و بابا داخل،

 وضع رو هام لباس باال رفتم. خونه داخل رفتیم هم با و کردم شون بغل یکی یکی و شون طرف رفتم بدو ذوق با

 با ایینپ رفتم. نبود تابمم لپ گشتم چقدر هر نیست، گوشیم دیدم که پایین برم  بردارم رو گوشیم اومدم. کردم

 فردا که گفتم بهش مونده؛ جا ماشینش تو تابم لپ و گوشی گفت اونم که زدم شادی به زنگ یه مامانم گوشی

 .گیرم می پس ازش میرم شرکت از بعد

 خورده شام بابا و مامان. کردن تشکر کلی و شدن خوشحال همه دادم؛ رو خانم شهال و بابا و مامان کادوهای

 یناا شادی خونه رفتم شرکت بعد روز همون فردای. بخوابم که رفتم بخیر شب یه با و خوردم رو شامم منم بودن،

 زنگ هم اپریس و نیلوفر به داد پیشنهاد نیستن؛ باباش و مامان که گفت شادی. بگیرم رو تابم لپ و گوشی که

 .بیان هم اونا برنیم

 برخ  هم اونا به و گرفتم تماس بابام و مامان با منم. بیان که کردن قبول هم اونا و زدیم زنگ پریسا و نیلو به

 .هستن مهمون اینا عموم خونه گفت مامانم که دادم

 وشیتگ به بار چند رادوین ژینا: گفت شادی که نشستم شادی کنار و سالن رفتم شد، تموم کارم اینکه از بعد

  نشدی؟ که ناراحت. نشه نگران که بدم جواب شدم مجبور زد؛ زنگ

 .بهمان و فالن و کردی نگرانم که کند می رو ام کله رادوین دادی نمی جواب اگه کردی؛ کاری خوب اتفاقا نه،  -

 فتگ راستی: گفت و برگشت من سمت به باشه، افتاده یادش چیزی که انگار بعدش و موند ساکت کمی شادی

 .داره باهات واجبی کار بزنی، بهش زنگ یه بگم بهت

  .زنممی زنگ بهش اآلن انداختی، یادم شد خوب! اوه  -

 پریسا و نیلوفر شادی، پیش رفتم و کردم قط رو گوشی شدن تموم بعد. زدم زنگ رادوین به و برداشتم رو گوشی

  .بودن اومده هم

  بود؟ چی مهمش کار زدی؟ حرف شد چی: پرسید و برگشت سمتم به من، دیدن با شادی

  .زنیم می حرف هم با خونه رفتی وقت هر گفت آره، - 
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  زنین؟ می حرف کی مورد در تا دو شما: پرسید خبیثی لبخند با نیلوفر

 !رادوین: دادم جواب

  !بگم بهتون چیزی یه خوام می: گفت و برگشت ما سمت به هیجان با نیلوفر

  چیه؟ مورد در موضوع چی؟: پرسید کنجکاوی با پریسا

  !ژینا و سیروان مورد در: گفت و انداخت مون نفره چهار جمع به نگاهی نیلوفر

  داریم؟ هم به ربطی چه سیروان و من: گفتم و برگشتم سمتش به تعجب با

  چیه؟ موردش در نظرت ببینم بزنم، حرف باهات گفت سیروان: داد ادامه نیلوفر

  .هستش زیری به سر و خوب پسر برادری چشم به خوب،: گفتم نیلوفر های حرف جواب در

 شمالی وضع داره، ازدواج قصد اومده؛ خوشش ازت سیروان. نبود این منظورم نه،: گفت و شد نزدیکم یکم نیلوفر

 بیاد رسیدین تفاهم به اگه و بشه آشنا باهات بیشتر و بدونه خودش مورد در رو تو نظر خواد می. خوبه هم

  .خواستگاریت

 .افتادیم عروسی یه پس مبارکه، وای: گفت و داد کمرش به قری و پرید سالن وسط ذوق با پریسا

 کنید فراموش شه، نمی اصال هم سیروان با. ندارم ازدواج قصد فعال من: گفتم و برگشتم نیلوفر سمت به

  .دخترها

  کنه؟ می ناز داره خانم عروس: گفت و داد گردنش به تابی پریسا

 .کنم ازدواج سیروان با تونم نمی من نیست؛ کردن ناز بحث ها، بچه نه: گفتم و دادم تکون سری

 ام به و هستی دیگه کس عاشق نکنه تونی؟ نمی چرا: گفت و انداخت به نگاهی شده ریز های چشم با شادی

  گی؟ نمی

 بین بگم چیزی یه اگه: دادم جواب تردید با و کردم دستم های انگشت با بازی به شروع و انداختم پایین رو سرم

 !شما من نه گفتین ای دیگه کس به بفهمم مونه؟ می خودمون

  کیه؟ خوشبخت آقای این ببینم بگو حاال راحت، خیالت: گفت و داد تکون سری نیلوفر

 !رادوین: گفتم و کردم سکوت کمی
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 .پریدم جا از متر دو که زد جیغی چنان پریسا

  رادوین؟ چی؟  -

  کردین؟ تعجب تون همه چرا حاال آره،: گفتم و کردم تاشون سه هر به نگاه

 دوینرا عاشق کی تو ولی جذابه و خوشگل خیلی اینکه همم هستش، خوبی پسر خیلی رادوین: داد جواب نیلوفر

  نگفتی؟ چیزی ما به چرا شدی؟

  جون؟ ژینا شدیم غریبه ما دیگه حاال. نکنه درد دستت: گفت و انداخت من به نگاهی دلخوری با شادی

  !ها گم نمی شماها به چیزی دیگه کنین  جوری این اگه کنین؟ می شلوغش چرا دخترها -

  عاشقته؟ اونم چی اون: پرسید تردید کمی با نیلوفر

 !دونم نمی: دادم جواب و کردم نگاهش

  دونی؟ نمی چی یعنی وا،: پرسید رفته باال ابروهای با شادی

  :گفتم بود صدام توی که بغضی با و انداختم پایین رو سرم

 خواستم وقت هر. داره دوست رو من اونم نیست؛ دلیل بی هاش محبت این کردم می فکر خودم پیش همیشه -

  .شبدم دست از اعتراف این با و نباشه من عاشق اون ترسیدم می. نتونستم دارم دوسش بگم یا بفهمونم بهش

 اومد نیلوفر. ریخت می هام گونه روی باشه خودم دست اینکه بدون هام اشک زدم می رو ها حرف اون وقتی

 .نشستن کنارمون اومدن هم پریسا و شادی. کرد بغلم و کنارم نشست

 .شه می درست چی همه خواهری، نکن گریه: گفت دلسوزی لحن با و گرفت هاش دست توی رو دستم نیلوفر

 یکم از بعد. دیگه هم دادن قلک قل به کردن شروع بیارن، در هوا و حال اون از رو من اینکه برای ها دختر

 نیلوفر و من فقط ها ظرف شستن موقع. خوردیم و کردیم درست شام هم با رفتیم زدن هم کله و سر و شوخی

  :گفت نیلوفر یکهو که بودیم خونه آشپز توی

 با مورد این در این در نیست قرار فهمیدم که جایی تا و کردم فک زدی که هایی حرف مورد در من! ژینا -

 کنی سعی و کنی فک عاقالنه خوام می ازت. بدی دست از رو رادوین ترسی می چون بزنی؛ حرفی رادوین

  .کنی فکر سیروان با ازدواج به یکم کنی، فراموش رو رادوین

  .بدم دستش از نیستم حاضر قیمتی هیچ به دارم؛ دوست خیلی رو رادوین دونم می رو این فقط من  -
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  .کن فکر سیروان با ازدواج مورد در بیشتر یکم فقط. نکن عجله دادن جواب برای  -

  .مدیدی هم با و کرد انتخاب قشنگ خیلی عاشقانه فیلم یه و اومد پفک و چیپس عالمه یه با شادی شام بعد

 دری هر از زدیم؛ حرف هم با شب نصفه دو ساعت هی نزدیکی تا تقریبا. بخوابیم که شدیم حاضر فیلم دیدن بعد

 .شرکت سمت رفتم راست یک اینا شادی خونه از صبح. برد خوابمون اینکه تا زدیم،می حرف

  «رادوین»

 .بودیم شده شرکت های کار درگیر حسابی شایان و من و گذشت می هم سر پشت ها ماه و ها روز

 شپی خوب شرکت های کار. بگیرم تماس ژینا با کردم فراموش کال روز آن بعد که بودم شرکت درگیر حدی به

 ماه هفت نزدیک اآلن. کنم تاسیس رسمی صورت به رو شرکت شایان کمک با تونستم مدت این توی رفت؛ می

  :گفت و اوند من سمت به هیجان با شایان. هستم لندن من که هستش

 !زیاده هم شون تعداد استخدام برای اومدن نفر چند! رادوین  -

 بگو منشی به کن؛ مصاحبه تو هم بقیه با و کنم می مصاحبه من تعداد یه با: گفتم و انداختم شایان به نگاهی

  .بفرسته اتاقم داخل  یکی یکی رو هست کامل شون مدارک که هایی اون

 یه و بریم من خونه  رو شب شایان با شد قرار. گرفت رو مون وقت شب تا تقریبا و بود زیاد خیلی مراجعین تعداد

 هب پیش ماه یک شایان خاله بگم رفت یادم. کنیم بررسی خونه ببریم خودمون با رو مراجعین ی پرونده تعداد

 .بود کرده فوت داشت که بیماری خاطر

 هپروند رداوین: گفت من به رو پریده باال ابروهای و تعجب با شایان که بودیم مراجعین های پرونده مرور حال در

 که تیشرک شدن ورشکسته دلیل به و داره خوبی کاری سابقه که هستش لندن مقیم ایرانی یک! ببین رو این

  .گرده می کار دنبال کرده، می کار توش

 اولین و شده تحصیل فارغ دانشگاه بهترین از گی؟ می چی رو این: گفتم و گرفتم سمتش به رو ای روزمه

  .هست ما شرکت اومده کار برای که شرکتی

 نمی دارن؛ خوبی کاری ی سابقه و مدارک اومدن، که هایی این همه رادوین، گم می: گفت و فکرد کمی شایان

  کنیم؟ استخدام رو شون همه تونیم
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 می کار یه فقط ما: گفتم و برگشتم شایان سمت به و گذاشتم میز روی و کردم مرتب رو دستم توی های روزمه

 اول شرط مه عالقه البته و دارن نیاز شغل این به واقعا ها این بین که کسانی دنبال بگردیم اینکه بکنیم؛ تونیم

  .شه می حساب

  کنیم؟ چیکار باید ما حاال خوب: پرسید و داد تکون رو سرش شایان

  .خورن می ما شرکت توی کار درد به کسانی چه ها، این بین ببین بگرد -

 که کردیم جدا رو خوردن می ما شرکت توی  کار درد به که کسانی. کردیم مطالعه رو ها روزمه تمام شایان با

 رو ودب الزم که کسانی تقریبا ما و گذشته دیگه هفته یک. بگیریم تماس باهاشون فرصت، اولین توی فردا

 .کنیم افتتاح رسمی صورت به رو شرکت قراره فردا. کردیم استخدام

 بگم؛ شبه رو چی همه و ژینا به بزنم زنگ بکنم که کاری اولین شرکت افتتاح از بعد فردا بودم گرفته تصمیمم

 .بودم داده هدر رو وقت کافی اندازه به دیگه

 .داشت قرار بزرگ هولدینگ یک داخل ما شرکت

 در که هایی شرکت ی همه. بشه برگزار هولدینگ همان همایش سالن داخل بود قرار مون شرکت افتتاح جشن

 .بودیم کرده دعوت شرکت افتتاح جشن به رو کردند می فعالیت تجارت عرصه

 جوری همین شایان. رفتیم من خونه  رو شب شایان و من شد تموم خوشی و خوبی به که جشن شدن تموم بعد

 :گفت شد، می ولو مبل روی داشت که

 !شدیم خسته چقدر خدا وای  -

 .ارزید می خستگیش به ولی: گفتم و برگشتم سمتش به

 مچاله خودش تو شاید دیدم که بودیم هامون حرف های وسط. زیم حرف شرکت و کار مورد در شایان با کمی

 تا ایدب.   بزنم زنگ ژینا به خواستم می. کشیدم روش و آوردم پتو یه و باال رفتم. برده خوابش کاناپه روی و شده

 سقف یه زیر باهاش و باشه کنارم عمرم آخر تا خواد می دلم و هستم عاشقش که گفتم می بهش نشده دیر

 .کنم زندگی

 شماره.  نشستم ها صندلی از یکی روی و آشپزخونه رفتم همین برای بشم؛ شایان خواب مزاحم خواستم نمی

 .داد رو جوابم بوق دو از بعد گرفتم، رو اش

  نشدم؟ که کارت مزاحم خوبی؟ گل، خانم ژینا سالم  -
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  رفت؟ پیش خوب شرکت افتتاح های کار خوبی؟ خودت. ممنون سالم  -

 مورد در خواستم می داشتم، باهات مهمی کار نزدم؛ زنگ بهت ها این برای. بود عالی خوبم، منم ممنون -

 .بزنم حرف باهات موضوعی

 حرف هم با باید رادوین. بگیرم تماس باهات خواستم می خودم زدی نمی زنگ تو اگه زدی؛ زنگ شد خوب  -

 .بزنیم

  شماست؟ با گوشم خانم خوب. گم می من بعدش بزن، رو حرفت تو اول  -

 رد پی و عمیق های نفس روی از رو این ومد، می کالفه و گم سردر نظرم به کشید؛ گوشی پشت عمیقی نفس

 .فهمیدم کشید، می که پی

 مدل ته که بود صداش توی عجیبی بغض یه بود؛ مردد بزنه خواست می که هایی حرف توی یکم کردم احساس

 .لرزوند می رو

  اومده؟ پیش شده؟مشکلی چیزی! ها؟ هستم منتظرت چنان هم جان، ژینا  -

 .نیومده پیش مشکلی نه،: گفت تردید با و داد بیرون رو نفس ژینا

 .افتاده اتفاقی کردم می احساس داشتم دلشوره

  شده؟ چی ببینم بگو کردی، لبم به جون دختر  -

 .کنم می نامزد سیروان با دارم من... م... راستش: داد جواب من و من کمی با ژینا

  چی؟  -

 هب دیگه شه می اگه. کنم قط تو با رو ام رابطه خواستن ازم سیروان. کنم می نامزد سیروان با دارم من گفتم  -

 .کنم می خواهش ازت کن؛ فراموش رو من رادوین نزن؛ زنگ من

 هتب تو هنوز. داد بمی صدای و آشپزخونه های سرامیک روی افتاد دستم از گوشی. بود کرده قط رو گوشی ژینا

 ام سینه قفسه توی رو شدیدی درد و بودم آورده کم نفس. نداشتم رو کاری هیچ توان بودم؛ ژینا های حرف

 نمی هاش حرف از کدوم هیچ من ولی زد، می صدام هی و بود ایستاده روم روبه شایان. کردم می احسای

 .فهمیدم
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 رهذ یک از دریغ ولی کردم بسته و باز اکسیژن بلعیدن برای رو دهن. بود بریده رو امونم ام سینه قفسه درد

 ور هام چشم. زدمی زنگ جایی و بود برداشته رو گوشی. زدمی موج شایان صورت توی ترس، و نگرانی. اکسیژن

 .دمنفهمی هیچی دیگه و رفت سیاهی هام چشم آخر لحظه بود؛ فایده بی تالشم ولی بودم داشته نگه باز زور به

 «شایان»

 ادوینر با و رسیدیم خونه. بمونم پیشش رو امشب و اون خونه برم رادوین با گرفتم تصمیم افتتاح مراسم از بعد

 که بودم خسته انقدر شرکت، و کار مورد در زدن حرف کمی از بعد. خوردیم قهوه و شدیم زدن حرف مشغول

 .برد خوابم کاناپه روی کی نفهمیدم

 رادوین چقدر هر بسته های چشم با. پریدم خواب از زمین روی چیزی افتادن با که بودم بیداری و خواب عالم در

 .رفتم آشپزخونه سمت  شدم بلند بود؛ آشپزخونه طرف از صدا. نداد جواب زدم صدا رو

 یزم های صندلی از یکی روی رادوین. افتاد رادوین به چشمم تا گردوندم رو نگاه و ایستادم آشپزخونه در جلوی

 کردم نگاه داد، صدا و خورد چیزی به پام که سمتش رفتم. نبود خودش حال تو انگار بود؛ نشسته غذاخوری

 .بود شده تیکه تیکه و بود افتاده دستش از گوشی! رادوینه گوشی دیدم

 چشم ؛بکشه نفس تونست نمی و شده کبود صورتش. کردم نگاه رادوین صورت به و کردم بلند رو سرم لحظه یه

 .شنید نمی رو من صدای انگار زدم،می صداش و  دادم می تکونش چقدر هر ولی بود باز کامال هاش

 !رادوین... رادوین  -

...  

  شدی؟ جوری این چرا داداش؟ شده چی رادوین  -

...  

 صدای با دوباره که بیاد جا یکم حالش شاید تا ببرم آب براش که برداشتم لیوان یه ها، کابینت سمت سمت رفتم

 هاش چشم سمتش، دویدم. افتاده زمین روی صندلی روی از رادوین که دیدم و برگشتم عقب به چیزی افتادن

 .نبنده رو هاش چشم که کردم می التماسش شد؛ می بسته داشت

  .گرفتم رو اورژانس شماره و نشستم رادوین کنار و اومدم برداشتم؛ رو گوشیم و رفتم سالن سمت  به سریع

 .برسونن رو خودشون سریعتر چه هر خواستم ازشون دادم؛ رو رادوین خونه آدرس
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 که کردم می دعا هق هق با. گذاشتم پاهام و کردم بلند زمین روی از آروم رو رادوین سر و کردم قط رو گوشی

 به و گذاشتم زمین روی رو، رادوین سر آرون. اومد آیفون زنگ صدای لحظه همون که نیفته، براش بدی اتفاق

 .بود اومده اورژانش کردم؛ بازش و رفتم در سمت

  و برنکارد روی گذاشتن  رادوین حیاتی عالئم کردن چک از بعد. اومدن خونه داخل برانکارد با اورژانش اکیپ

 .افتادم راه بیمارستان سمت به آمبوالنس، سر پشت و شدم خودم ماشین سوار منم. بردن آمبوالنس داخل

 عدب. بود کرده ام کالفه حسابی این و انتظار جز اومدنمی بر من دست از کاری و بودن رادوین سر باالی ها دکتر

 .اومد من سمت به بود رادوین سر باالی که دکتری انتظار، ساعت یک از

  چطوره؟ دوستم حال دکتر، آقای ببخشید سالم  -

  هستن؟ کی شما دوست: پرسید و انداخت من به نگاهی دکت

 .ماکان رادوین  -

  دارن؟ چیزی قلبی بیماری سابقه شما دوست: گفت و کرد جا جابه کمی صورتش روی رو، عینکش دکتر

  پرسیدین؟ رو سئوال این چرا دکتر؟ آقای شده چی نخیر؟ میاد یادم من جایی تا: گفتم و کردم فکر کمی

  دادین؟ خبر اش خانواده به. کردن قلبی سکته شما دوست متاسفانه: داد جواب کوتاهی مکثی از بعد دکتر

 به کی رادوین دکتر آقای. کنن می زندگی  ایران اش خانواده همه. نداره رو کسی من از غیر به اینجا دوستم  -

  میاد؟ هوش

 به تون امید باید فعال دادیم؛ انجام براش اومدمی بر مون دست از کاری هر کردیم، منتقلش یو سی سی فعال  -

  .شه می چی ببینیم بعد تا باشه، خدا

 !شده؟ جوری این رادوین که گفته چی رادوین به و بود خط پشت کی یعنی شد؟ جوری این رادوین چرا خدایا

 بگه بهش و بزنه حرف ژینا با قراره که گفت بهم بار آخرین. بودن رژه حال در سرم توی جواب، بی سوال هزاران

  شده؟ بد رو حالش حد این تا که باشه گفته چیزی بهش ژینا داره احتمال یعنی. داره دوسش که

 زودتر چه هر رادوین حال کن کمک خودت خدایا بدم؟ چی رو اش خانواده جواب! شم می دیوونه دارم خدا وای

 .بشه خوب

 د؛خور زنگ گوشیم که بودم منتظر "یو سی سی" جلوی. بود نیومده بهوش رادوین هنوز و بود گذشته روز سه

 .دادم جواب بود ایران شماره
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  بفرمایید؟ سالم، الو  -

  شایان؟ آقا سالم، الو: پیچید گوشی توی رادین صدای

  بفرمایید؟ هستم، خودم بله  -

  شناختین؟. هستم رادوین برادر من  -

  هستن؟ خوب خانواده هستین؟ خوب رادین، آقا شناختم بله  -

 گوشیش که روزه چند دارین؟ خبر رادوین از شما شایان، آقا ببخشید. دارن سالم هستن، خوب همه ممنون  -

 !ده نمی هم رو هامون ایمیل جواب و خاموشه

 کرده وقت اون نه که زیاده کارمون انقدر متاسفانه. مونده جا من خونه تابشم لپ شکسته، گوشیش رادوین بله،  -

 .بدم پس  رو تابش لپ کردن وقت من نه و کنه درست رو گوشیش

  شماست؟ کنار رادوین اآلن: پرسید دوباره بعدش و کرد سکوت لحظه چند رادین

  بگم؟ رادوین به تا بگین من به دارین، رادوین با کاری اگه. است جلسه توی رادوین متاسفانه، نه  -

. گیرهب تماس ما با سریعا بگین اومد وقت هر شه می ببخشید: گفت و داد بیرون رو نفسش گوشی پشت رادین

 !افتاده رادوین واسه اتفاقی مطمئنه گه می زنه،می شور دلش اش همه شه؛ می دیوونه نگرانی از داره مادرم

  .گم می رادوین به حتما چشم،  -

 .بگیره تماس بگین رادوین به حتما! نره یادتون توروخدا  -

 .حتما چشم،  -

 .خداحافظ فعال شدم، شما مزاحم که شرمنده  -

  .خداحافظ کنم، می خواهش  -

 باالی تردک دیدم که افتادم راه "یو سی سی" سمت به ام نسکافه خوردن از بعد. گرفتم نسکافه یه و پایین رفتم

 عسری اومد؛ بیرون رادوین اتاق از شد تموم دکتر کار اینکه از بعد. کنه می اش معاینه داره و هستش رادوین سر

  .رسوندم دکتر به رو خودم

  چطوره؟ حالش ما مریض! دکتر آقای سالم  -
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 بگم رو یقمدق نظر بتونم تا بیاد بهوش باید بگم؛ چیزی تونم نمی فعال: گفت و انداخت من به نگاهی بادقت دکتر

 .بمونه همراهش عمر آخر تا قلبی عارضه این احتماال بیاد بهوش اگه ولی

 تا یرمبگ دوش یه خونه برم بعدش و بخرم نو گوشی یه رادوین برای برم اول گرفتم تصمیم دکتر رفتن از بعد

 .بشه بهتر حالم

 عین گوشی یه رفتم؛ داخل و داشتم نگه دیدم که فروشی موبایل اولین جلوی. شدم ماشینم سوار و بیرون رفتم

 می. کردم می مرور ذهنم توی رو دکتر های حرف و بودم رانندگی درحالی. خریدم براش رادین خود گوشی

 .رفتم رادوین خونه سمت به اول و زدم دور ناگهانی تصمیم یه توی ولی خودم خونه برم خواستم

 ستمتون تا کردم نگاه رو میز زیر آشپزخونه توی رفتم. شدم وارد و کردم بازم کلید با رو در و خونه جلوی رسیدم

 جدیدش گوشی داخل و کردم خارج شکسته گوشی از رو سیمکارتش. کنم پیدا رو رادوین مبایل های تیکه

 .انداختم زباله سطل داخل رو شکسته گوشی بقایای انداختم؛

 ور ام حوله. رفتم باال  و کردم پارک در جلوی رو ماشین. رفتم خودم خونه ستم به و اومدم بیرون رادوین خونه از

 پوشیدم رو هام لباس. شدم خارج خموم از و گرفتم ساعته نیم دوش یه. رفتم حموم سمت راست یه و برداشتم

 درد سر این تا خوردم و کردم درست خودم برای قهوه یه کرد؛ می درد خیلی سرم. رفتم آشپزخونه سمت به و

 .بشه آروم یکم لعنتی

 عدب و بزنم شرکت به سر یه بیمارستان، به رفتن از قبل خواستم می. شدم ماشینم سوار و شدم خارج خونه از

 با. زدم رو یارده ی طبقه دکمه و شدم آسانسور سوار. کردم پارک رو ماشینم و شرکت جلوی رسیدم. برم

 و زد در شرکت منشی. رفتم داخل و کردم باز رو اتاقم در شدم؛ شرکت وارد و شدم خارج ازش آسانسور ایستادن

 .کنم امضا که بود آورده پرونده تا چند شد؛ اتاق وارد

 که گفتن. بود بیمارستان از دادم؛ جواب. خورد زنگ گوشیم که کردم می امضا و مطالعه رو ها پرونده داشتم

 با و شدم ماشینم سوار پایین، رفتم و کردم امضا  سریع رو مونده باقی های پرونده. اومده بهوش رادوین

 .روندم بیمارستان سمت به خوشحالی

  》رادوین《

 باال رو دستم خواستم. کرد می اذیتم و خورد می هام چشم توی مستقیم چراغ نور. کردم باز رو هام چشم آروم

 لیسیانگ به و بود ایستاده کنارم که پرستاری صدای با که نکنه شون اذیت نور تا بزارم هام چشم جلوی و ببرم

 .چرخوندم سمتش به رو سرم بود، داده قرار خطاب رو من
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  .کنم می صدا رو دکترت اآلن کن، صبر! اومدی هوش به  -

 انج پسر سالم: گفت و شد اتاق وارد بود، دکتره همون کنم فکر که سفید روپوش با مردی دقیقه چند از بعد

  نداری؟ درد خوبه؟ حالت

 .خوبم بله،: دادم انگلیسی به رو جوابش

 !بود نگرانت خیلی دوستت این راستی: گفت کردنم معاینه از بعد دکتر

 .هش می پیداش اآلن. است بره و دور همین: گفت اونم که کجاست؟ دوستم پرسیدم دکتر از. گفت می رو شایان

 اقات از و کرد هایی توصیه پرستار به و بود اتاق داخل که پرستاری دست داد و نوشت چیزهایی یه پرونده روی

 و بودم کشیده دراز تخت روی. کردن منتقلم بخش به که گذشت می دکتر رفتن از ساعت دو یکی،. شد خارج

 تمام و انرژی با و شد اتاق وارد شایان بعدش و اومد در صدای که کردم می فکر هاش حرف و ژبنا به داشتم

 :گفت

 !کشتی رو من نگرانی از که تو خوبی؟ سالم  -

  هستم؟ اینجا من چرا افتاد؟ من برای اتفاقی چه  -

 ات منتظرم روزه چند منم پرسی؟ می من از: گفت ای بامزه لحن با و کرد نگاه به و کرد ریز رو هاش چشم شایان

  شدی؟ جوری این چرا که بپرسم ازت و بیای بهوش تو

  اینجام؟ روزه چند من مگه! روز؟ چند: پرسیدم شایان به رو تعجب با

 !بودی بیهوش تمام روز سه: داد جواب و خاروند رو سرش کمی

 !جدی؟  -

 قلبی سکته که گفتن ها دکتر رسوندیمت بیمارستان به وقتی آره،: گفت و گرفت خودش به جدی حالت شایان

 !افتاد؟ برات اتفاقی چه شب اون راستی. کردی

 یم گفتم بهت یادته: گفتم و چرخوندم اتاق پنجره سمت به رو سرم. افتادم کذایی شب اون یاد شایان حرف با

  بزنم؟ حرف ژینا با شرکت افتتاح از بعد خوام

  خوب؟ آره،  -
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 از نم صدای با خواستم نمی بزنم؛ زنگ ژینا به که آشپزخونه توی رفتم خوابیدی، تو اینکه از بعد شب اون  -

 فتگ اونم که کنم صحبت باهاش موضوعی مورد در خوام می که گفتم و گرفتم تماس ژینا با. بشی بیدار خواب

 ...بزنه رو هاش حرف اون اول دادم ترجیح. داره مهمی کار من با که

 بقیه. شد می بد حالم شب اون یادآوری با حتی کردم؛ سکوت. داد می گوش هام حرف به دقت با داشت شایان

 و نشست تخت روی کنارم و اومد شایان. کردم تعریف شایان برای رو بود گفته من به ژینا که هایی حرف

 :پرسید

  داری؟ دوسش که بگی ژینا به نتونستی بازم یعنی  -

 :گفت غمگینی حالت با و گذاشت ام شونه روی رو، دستش شایان که دادم تکون نه معنای به رو سرم

 ور خودت نداره، اشکال ولی گفتی می ژینا به رو چی همه اینجا اومدیمی اینکه از قبل کاش متاسفم، خیلی  -

 .شه می درست چی همه نکن؛ ناراحت

 همیشه برای رو ژینا من! شایان شه نمی درست هیچی دیگه: گفتم لرزید می که صدایی با و برگشتم سمتش به

 به رو چی همه بودم، کرده شک سیروان به که زمانی باید من. من به لعنت خودمه، تقصیر همش. دادم دست از

 ردمک شرکت کارهای درگیر رو خودم انقدر ولی عاشقشم که گفتم می بهش ها این از زودتر باید. گفتم می ژینا

 .کردم فراموش رو ژینا کال که

 تهبس هام چشم و کرد تزریق بخش آرام بهم پرستار. زد صدا رو پرستار و بیرون رفت دید، رو بدم حال که شایان

 .شد

 سمت هب. کرد می نگاه رو بیرون و بود ایستاده پنجره کنار شایان. کردم باز رو هام چشم صورتم، به نور برخورد با

 داربی باآلخره! خواب خوش آقای به، به: گفت و زد تلخی لبخند دید رو من باز های چشم که وقتی و برگشت من

  شدی؟

  خوابیدم؟ چقدر مگه  -

 .نخوردی هیچی روزه چند بیارم؟ برات خوری می چیزی! ساعت دوازده نزدیک  -

  خوردی؟ چیزی خودت. نیستم گرسنه نکنه، درد دستت نه  -

 یزیچ منم نیست، ات گشنه تو که حاال بخوریم؛ هم با و بشی بیدار تا بودم منتظر نه،: گفت و خندید شایان

  !خورم نمی
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 .خورم می منم باشه،  -

 .بخوریم هم با بیارم بگیرم چیزی یه برم من پس. خوب پسر آفرین: گفت و زد لبخندی شایان

 .کرد نگاه من به سوالی حالت به و برگشت. کردم صداش که بشه خارج در از خواست می شایان

 .کردم اذیتت خیلی روز چند این توی داداش، شرمنده  -

 زنگ یه داداشت این به! راستی. نکردم کاری که من حرفیه، چه این: گفت جوابم در و داد تکون سری شایان

 .زده زنگ که انقدر کرده، کچلم روزه چند بزن؛

  هستم؟ بیمارستان من که نگفتی زنم؛ می زنگ باشه - 

 .بزنی حرف رادین با خودت تا پیچوندمش، جوری یه نه،  -

 .شد شیر خاک و خرد  و افتاد آشپزخونه کف بار آخرین کنم فک. ندارم گوشی که من  -

 !بینیش می کنی نگاه رو چپت سمت: گفت و کرد اشاره تخت چپ سمت به شایان

: فتمگ تعجب با و کردم روشنش و برداشتم رو گوشی. کردم نگاه کرد می اشاره شایان که سمتی به و برگشتم

  درسته؟ خریدی تو! نیست من گوشی که این

 .گردم برمی زود برم، دیگه من: گفت و برگشت در سمت به عجله با شایان

 .کنم می جبران ممنونم، ازت  -

 نم فعال کن؛ جبران عروسیم تو: گفت و داد تکون دستی هوا توی بود، من به پشتش که جوری همین شایان

 .رفتم

 .افتادم ژینا یاد و زدم ای نیمه نصفه لبخند

 توی دادش صدای و داد جواب نزده بوق تا دو گوشی. زدم زنگ رادین به و برداشتم رو گوشی شایان، رفتن بعد

 .دادم فاصله خودم از رو گوشی یکم پیچید؛ گوشم

 کرد سکته مامان کردی؟ خواموش چرا رو گوشیت هستی؟ گوری کدوم روزه چهار. کشمت می خدا به رادوین  -

  دی؟ نمی جواب که افتاده واست اتفاقی کنه می فک همش نگرانی، از

 !بعد بکش نفس یکم اول من، برادر سالم: گفتم و آوردم گوشم نزدیک رو تلفنم
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 اتفاقی میاد؟ جوری این صدات چرا رادوین؟ شده چی: پرسید نگرانی لحن با بود، شده آروم یکم که رادین

  افتاده؟

 .نزنم حرفی هم ژینا مورد در و کاست و کم با البته شده؛ چی بگم بهش داشتم تصمیم

 .بودم بیمارستان رو روز چند این من بگم؟ طوری چه... راستش  -

  چی؟  -

  بگم؟ دی می قول اگه بفهمن؛ چیزی نباید هم بقیه و مامان البته گم؟ می نکنی، شلوغش بدی قول اگه  -

 .چیه جریان ببینم بگو تو حاال  -

 .نبود خوش حالم یکم راستش  -

 .بود شده چت چرا؟  -

 .کرد می درد قلبم یکم  -

 ؛نباش کار فکر به انقدر گفتم چقدر نیستی؟ خودت مراقب چرا من، برادر آخه: داد جواب شاکی حالت به رادین

  بدم؟ چی رو مامان جواب من حاال آوردی؟ خودت سر بالیی چه غریب مملک تو ببین

 .بفهمه موضوع این از چیزی مامان نیست قرار. خوبه حالم من نشده، چیزی که حاال  -

 .برگردی زودتر کن سعی باش، خودت مراقب بیشتر یکم  -

 .گیرم می تماس باهاش خودم بشم مرخص اینجا از. خوبه حالم بگو مامان به چشم،  -

 .خداحافظ فعال باش، خودت مراقب هم تو باشه،  -

 .خداحافظ  -

 غذا خوردن مشغول حرفی هیچ بدون و اومد شایان دقیقه ده از بعد. شدم شایان منتظر و کردم قط رو تماس

 دست غذای به نگاهی شایان که گذاشتم کنار رو اش بقیه و خوردم یکم نداشتم؛ اشتها زیاد من. شدیم هامون

 :گفت و انداخت من ی نخورده

  نخوردی؟ چیزی چرا  -

  شایان؟ گم می. خورم می بعدا ندارم، اشتها زیاد  -
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 !بله  -

  شم؟ می مرخص کی نگفت دکتر  -

 .هستی اینجا روزی چهار سه، کنم فک ولی نه،  -

 !شایان کنم می خواهش کنه؟ مرخصم امروز بزنی حرف دکتر با شه نمی! روز؟ چها سه،  -

 .شه نمی نه،  -

  آخه؟ چرا  -

 یو سی سی جنابعالی دیروز همین تا اینکه برای: داد جواب عصبی حالت با و کشید خوردن از دست شایان

  نشدی؟ خوب کامال اآلنم و داشتی تشریف

 .شه می بدتر اینجا حالم من بزن، حرف دکتر با! توروخدا شایان -

 .شه نمی که گفتم  -

 .کنم می فرار بیمارستان از منم نزنی حرف دکتر با اگه شد، طور این که حاال  -

 .تونی نمی: گفت و انداخت من به نگاهی شایان

 .کن تماشا و بشین حاال تونم، می   -

 و دش بلند هستم، جدی تصمیم توی دید که شایان. نذاشت شایان که بکشم بیرون دستم از رو سرم خواستم

 با مر می دارم من: گفت تاکیدی حالت به و برگشت من سمت به و ایستاد راه وسط. بزنه حرف دکتر با تا رفت

 .خوری نمی تکون جات از و مونی می جا همین بزنم؛ حرف دکترت

 .راحت خیالت باشه،  -

 می فتگ دوستت! جون پسر سالم: گفت من دیدن محض به دکتر. برگشت دکتر با ساعت نیم بعد و رفت شایان

  کنی؟ فرار بیمارستان از خواستی

 دکتر به رو و رفتم شایان به ای غره چشم. گذاشته دکتر دست کف رو فرارم قضیه رفته! لق دهن شایان ای

 :گفتم

 .شم می ممنون شما از خیلی خیلی کنین، مرخصم اگه ولی نیست طور این اصال نه،  -
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 رنظ تحت باید روز دو  تا و نشده خوب حالت هنوز تو! جوان پسر ببین: گفت بعدش و کرد نگاهم کمی دکتر

 .کنم مرخصت و کنم قبول رو مسئولیتی چنین تونم نمی من. باشی

 .خودم با باشه هرچی مسئولیتش کنم، می خواهش دکتر آقای  -

  ...آخه ولی: گفت و داد تکون سری دکتر

 .کنم می خواهش! دکتر آقای: گفتم و پریدم حرفش میون

 رضایت برنمیاد، من پس از دید که دکتر سر آخر. خندید می من های حرف به و بود ایستاده ای گوشه شایان

 :گفت و بشم مرخص که داد

 .هست خودتون با مسئولیتش ولی کنم می تون مرخص من خوب، بسیار  -

 .شم می مرخص خودم خواست به که  کردم امضا رو برگه پای

 همراه. بیاد تا شدم شایان منتظر و کردم عوض رو هام لباس. کنه تسویه بیمارستان با تا دادم شایان به رو کارتم

 هخون سمت به بعدش و کردیم تهیه رو نسخه و رفتیم داروخانه سمت به اول شدیم؛ خارج بیمارستان از شایان

 .رفتیم

  رادوین

 تلفن با اش مکالمه اینکه از بعد. داد جواب بود، شرکت از خورد؛ زنگ شایان گوشی که بودیم خونه در جلوی

 :گفت و برگشت من سمت به شد، تموم

 .گردم می بر دیگه ساعت دو یکی تا برم؛ شرکت باید من داخل، برو تو رادوین  -

  اومده؟ پیش مشکلی  -

  ها؟ آوردی خودت سر بالیی ببینم نیام. بشه امضا باید که هست پرونده تا چند یه نه،  -

 .نیستم که بچه باشه؛ راحت خیالت نه،  -

 .کن استراحت یکم برو تو میارم؛ خرم می چیزی یه هم شام برای. برم من پس  -

 .خداحافظ فعال دیگه؛ برو باشه،  -

 .خداحافظ  -
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 هام لباس ی همه گرفتم؛ دوش یه باال رفتم اول. شدم خونه وارد و کردم باز رو در هم من. رفت شرکت شایان

 کمی بیاد شایان تا خواستم می کشیدم؛ دراز کاناپه روی و رفتم پایین حموم بعدش. داد می بیمارستان بوی

 .کنم استراحت

 م؛کرد پایین باال رو ها کانال یکم. کردم روشنش و برداشتم رو تلویزیون کنترل. نبرد خوابم کردم کاری هر

 .بود رفته سر حسابی ام حوصله

. تمگرف رو خونه ی شماره و برداشتم رو گوشیم. بزنم زنگ یه مامانم به ومد نمی خوابم که حاال گرفتم تصمیم

 :داد جواب رو گوشی خانم اکرم

  بفرمایید؟ الو  -

 !رادوین. هستم من خانم، اکرم سالم  -

 .کرد می سکته نگرانی از داشت مادرت کجایی؟ روزه چند پسرم مادر؟ خوبی پسرم، رادوین  -

  خوبه؟ مامان هستین؟ خوب خودتون. بودم شرکت های کار درگیر یکم خانم، اکرم خوبم  -

 .شدم بهترم شنیدم که رو تو صدای خوبه؛ مون حال همه پسرم، الحمداهلل  -

  جون؟ اکرم کیه: گفت خط اونور از یکی

 .اومد می خط اونور از آیلین صدای

  بدین؟ آیلین به رو گوشی شه می آیلینه؟ صدای خانم اکرم  -

 .باش خودت مواظب. بدم آیلین به رو گوشی کن صبر پسرم، آره  -

 .چشم ممنون،  -

 .زد می حرف آیلین با داشت که ومد می خط ور اون از خانم اکرم صدای

 !رادوینه آقا دخترم، بیا  -

 ینا بود؛ گرفته ام خنده هاش کار از. گرفت خانم اکرم دست از رو گوشی و کشید جیغ یه گوشی پشت آیلین

 کرد شروع شد گرفت، خانم اکرم دست از رو گوشی آیلین که همین. مونه می ساله پنج های بچه مثل دختره،

 .زدن حرف به

  شده؟ تنگ برات دلم تو؟ چطوری معرفتم، بی داداش سالم  -
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  خوبه؟ خوبی؟مامان خودت. خوبم من فداتشم داداش، عشق سالم  -

  داداشی؟  بودی کجا بودیم؛ نگرانت. هستیم خوب همه  -

  نگفت؟ چیزی رادین  -

  .بود شده چیزی مگه نه،: وگفت کرد کوتاهی مکث آیلین

  کجاست؟ مامان نه،  -

 .میآد اآلن کنه؛ صداش رفت خانم اکرم  -

 .باشه  -

 .شده تنگ خیلی برات مون دل. ببینیمت تصویری شو، وصل بیار رو تابت لپ برو داداشی  -

 .خداحافظ فعال. بیارم برم کن، قط رو گوشی پس باشه،  -

 که یچیز اولین. شدم وصل و کردم روشن رو اینترنت آوردم؛ رو تابم لپ و رفتم اتاقم سمت به. بود باال تابم لپ

 اولین شد وصل رو تماس که همین. بود شده تنگ براش دلم چقدر که وای بود؛ مهربونم مامان تصویر دیدم

 :کرد زدن حرف به شروع دلتنگی و بغض با مامان. بود مامانم خیس های چشم و مهربون چهره دیدم، که چیزی

 !آخه کردی لبم به جون بودی؟ کجا رادوین، وای  -

 .بود شکسته گوشیم که گفته رادین کنم فک. ام شرمنده واقعا مامانم، سالم  -

 به که معلومه شدی؟ الغر انقدر چرا. گفت چیزهایی یه آره،: گفت و گردوند صورتم اجزاء بین رو نگاهش مامان

 !رسی؟ نمی خودت

  چطوره؟ آذین. نشدم الغر گین می شما که زیادم. خوبم من جان، مامان نه  -

  پسرم؟ گردی برمی کی. گیره می رو سراغت همش خوبه، اونم: داد جواب مامان

 .گردم برمی دیگه ماه سه دو، احتماال ولی دونم نمی فعال  -

  داری؟ خبر ژینا از! داداش راستی: گفت و انداخت من به نگاهی آیلین

  ندارم؟ خبر ازش که هست روزی چند یه نه،  -

 !شده؟ چی نداری خبر یعنی! جدا؟: گفت و انداخت من به نگاهی تعجب با آیلین
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 .نه  -

 .وانهسیر هم پسره اسم نامزدیشونه، جشن هفته آخر. کنه می نامزد داره ژینا: کرد گفتن به تاب، و آب با آیلین

 به ینآیل صدای با کشید؛ می تیر قلبم دوباره. دادم دست از همیشه برای رو ژینا که بود شد یادآوری برام دوباره

 .اومدم خودم

  گفتم؟ چی شنیدی داداشی؟ کجایی  -

  خوبه؟ حالت مامان رادوین: پرسید کرو، می نگاهم نگرانی با داشت که مامان

 .ام خسته یکم فقط. خوبم آره، آره  -

 .زنیممی حرف بعدا پسرم؛ کن استراحت برو: گفت و انداخت من به غمگینی نگاه مامان

 .خداحافظ فعال باشه،  -

 رشزی رو ولیوان کردم باز رو آب شیر. رفتم آشپزخونه و برداشتم رو هام قرص قوطی و گذاشتم کنار رو تاب لپ

 هب لعنت. کردم گریه خودم حال به و نشستم زمین روی و خوردم سر آشپزخونه کف جا همون. بشه پر تا گرفتم

 .کن کمکم خودت! خدایا.کنم چیکار ژینا بدون من حاال! من

  (قبل ماه یک) ژینا

 و کنارم درست هم اآلن. کنه عوض سیروان به نسبت رو نظرم که رفت رژه من مخ روی نیلوفر تمام ماه یک

 :زنه می حرف سیروان مورد در داره بند یه و نشسته

  ها؟ خوبیه پسر سیروان خدا به! ژینا  -

  کنم؟ چیکار گی می خوب،  -

  نه؟ یا رسین می تفاهم به اصال چیه؟ حسابش حرف ببین باهاش، بزار قرار یه کن؛ گوش رو من حرف بیا  -

  چی؟ رادوین آخه ولی  -

  تی،هس آیلین مثل براش تو که معلومه بود؛ گفته بهت اآلن تا که داشت دوست رو تو اگه رادوین عزیزم، ژینا -

 .بود کرده اعتراف تو به بار هزار اآلن تا وگرنه

  کنم؟ چیکار دارم دوسش که من چی؟ من پس: گفتم و کردم نیلوفر نگاه و کشیدم آهی
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 باید عشق. خوره نمی درد به طرفه یک عشق عزیزم،: گفت من به رو و چرخوند حدقه تو رو هاش چشم نیلوفر

 لهب جواب ازت که زنهمی بال بال تو خاطر به رو، سیروان ببین نکن اذیت رو خودت انقدر عزیزم. باشه طرفه دو

 .هستش تو عاشق سیروان یعنی این بگیره؛

 !ندارم دوست رو سیروان من ولی  -

. اومد خوشت ازش بلکه دیدی، چه رو خدا بزار؛ قرار یه باهاش تو حاال: گفت و کرد لوچ رو هاش چسم نیلوفر

  نه؟ یا بده خبر سیروان به بزنم زنگ آرشام به گی؟ می چی حاال

 !دونم نمی  -

 !دیگه کن قبول دختر؟ چیه دونم نمی: گفت التماس با و رفت من به ای غره چشم نیلوفر

  کنم؟ می قبول شرط یه به ولی باشه،  -

  شرطی؟ چه: پرسید و کرد ریز رو هاش چشم نیلوفر

 از م،باش تنها سیروان با خوام نمی بیایین؛ ما با هم آرشام و تو اینکه شرط به: گفتم بعدش و کردم مکث کمی

 .کشم می خجالت سیروان

 رشامآ به برم من پس. زنم می حرف آرشام با باشه. برم خجالتت اون قربون آخ،: گفت و کرد بغلم ذوق با نیلوفر

 .بدم خبر

 و آرشام و نیلوفر و من شب فردا شد قرار. بده خبر سیروان به که خواست ازش و زد حرف آرشام با نیلوفر

 و بود هشت به دقیقه ده ساعت. بیان دنبالم آرشام و نیلوفر بود قرار هشت ساعت. بریم بیرون شام هم با سیروان

 .بودم نشده حاظر هنوز من

 و زد زنگ نیلوفر حین، همین در که رفتم پایین ها پله از و برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو هام لباس تند تند

 :گفتم و زدم صدا بود، آشپزخونه توی که رو مامان. هستن منتظرم در، دم گفت

 .اومدن اینا نیلوفر رم، می دارم من مامان  -

 .برگرد زود فقط سالمت، به دخترم، باشه: گفت و بیرون آشپزخونه از دست به کارد مامان

 .چشم  -

 جلوی. مرفتی داشتیم، قرار سیروان با که رستورانی هم سمت به با. شدم اینا نیلوفر ماشین سوار و رفتم بیرون 

 .رفتیم رستوران سمت به هم با و کرد پارک رو ماشین آرشام. رسیدیم رستوران
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 نبالد. شیک و سنتی های آالچیق با باز فضای توی شیک و بود سنتی رستوران یه شدیم؛ رستوران وارد هم با

 .اومد ما سمتم به و دید رو ما دور از سیروان گشتیم، سیروان

 دهکر احاطه بلند های درخت رو آالچیق دور تا دور. رفتیم بود، کرده انتخاب سیروان که آالچیقی سمت به هم با

 :گفت و برگشت ما سمت به بعدش و کرد صدا رو گارسون سیروان. بود قشنگی و دنج جای کل در بودند،

  خورین؟ می چی خوب، -

 .قهوه فعال: گفت و کرد فکر یکم نیلوفر

 رو مون ها قهوه که بودن صحبت مشغول هم با آرشام و سیروان. دادیم سفارش قهوه مون همه و اومد گارسون

 :گفت نیلوفر به رو و شد بلند جاش از آرشام ها، قهوه خوردن بعد. آوردن

  بزنیم؟ گشتی یه اطراف این بریم میای! جان نیلوفر  -

 .میآم حتما آره،  -

 .دادم نیلوفر به اس ام اس یه و برداشتم رو گوشیم سریع. رفتن هم دست به دست آرشام و نیلوفر

  گذاشتین؟ تنها این، با رو من چرا رفتین؟ کجا تا دو شما -

 احتر تا دو شما که رفتیم ما دوما. سیروانه اسمش پسره اون گن، می درخت به این اوال: کرد تایپ سریع نیلوفر

 .بزنین رو هاتون حرف تر

  :گفت و کرد نگاه صورتم توی و کرد بلند رو سرش سیروان. گذاشتم کنار رو گوشی داغون اعصابی با

 .کنید گوش رو هن های حرف تا اومدین اینجا کردین قبول که ممنونم خیلی ازتون! خانم ژینا  -

 .هستم اینجا نیلوفر اصرار به من نیومدم؛ اینجا خودم خواست به من بدونین خوام می فقط. کنم می خواهش  -

 تصمیم بعد بدین، گوش رو من های حرف اول خواهشا ولی دونم، می بله: گفت و انداخت من با نگاهی سیروان

 .بگیرین

 :زدن حرف به کرد شروع سیروان

  کرد مهاجرت کاندا به و کرد ازدواج اش معشوقه با پدرم.  شدن جدا هم از مادرم و پدر بود سالم هفده وقتی  -

 یم زندگی توش که ای خونه پدرم،. رفتن ترکیه به هم با و کرد ازدواج پولداری مرد با مادرم هم بعد سال یک و
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 چه ولی ریختن می حسابم به پول کلی مامانم و بابا ماه هر. باشم راحت من مثال که زد من نام به رو کردیم

 .بودن کرده دریغ من از که خواستم می رو ها اون محبت من داشت؛ فایده

 یک توی. نزنم دست ریختن می حسابم به ماه هر ها اون که پولی به و بیارم در پول خودم گرفتم تصمیم

 .شدم کار به مشغول رستوران

 انقدر رستوران از برگشت راه تو روز یک. کردم می کار رستوران تو مدرسه از بعد و  رفتم می مدرسه صبح

 مکرد باز رو هام چشم وقتی. زد من به ماشین یه برم ور اون خواستم می خیابون ور این از وقتی که بودم خسته

 همیدف وقتی. بود رسونده بیمارستان به رو من بود؛ زده من به ماشین با که کسی همون بودم؛ بیمارستان توی

 بعد. کردم قبول هم من. داد می من به خوبی حقوق عوضش در کنم؛ کار براش تا خواست من از ندارم، رو کسی

 و تدس شرکتی خودم برای فرستادن، می ام خانواده که پولی و بودم کرده جمع که پولی با تونستم سال چند از

 :گفت و کرد نگاه من های چشم تو بعدش. کنم پا

 ازدواج من با که خوام می شما از. دیدم رو شما که روزی تا نشدم؛ دختری هیچ عاشق حاال تا من خانم، ژینا -

 .کنم تون خوشبخت دم می قول کنید؛

 های حرف مورد در. بود کشیده سختی خیلی. سوخت خیلی براش دلم شنیدم رو سیروان های حرف وقتی

  .بودم گرفته رو تصمیم. گفت می من به حتما داشت؛ دوست رو من رادوین اگه. کردم فکر خیلی هم نیلوفر

 .کردم می ازدواج سیروان با و کردم می فراموش رو رادوین باید. بود خوبی پسر سیروان

 «ژینا»

 رارق پدرم با قبال سیروان. بیان ما ی خونه خواستگاری برای نیلوفر و آرشام همراه سیروان هفته این بود قرار

 .بیان خواستگاری برای که بود کرده راضی رو بابام و بود زده حرف و گذاشته

 باش زود: گفت و اتاق داخل اومد مامانم که شدم می حاضر اتاقم توی داشتم. رسید خواستگاری روز باآلخره

 .شده خانم چقدر دخترم تخته به بزنم ماشاهلل. میان ها مهمون اآلن دخترم،

 .میام اآلن هم من پایین، برید شما. ممنون  -

 تیسان ده پاشنه های کفش با تفنگی، لوله چرم شلوار با زرشکی شومیز. انداختم خودم به نگاهی آینه داخل

 رو خونه در زنگ که بودم فکر توی. بودم کرده ای دخترانه ملیح آرایش و بودم گذاشته باز رو موهام. زرشکی

 :زدن غر به کرد شروع دید رو من تا مامان. رفتم پایین و انداختم خودم به نگاهی آیینه داخل دوباره. زدن

 !هستی باال اون هنوز تو اومدن ها مهمون کجایی؟ ساعته دو دختر  -
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 .دیگه اومدم من، مادر خوب  -

 .اومد سیروان هم ها اون سر پشت. کردیم پرسی احوال و دادیم دست هم با اومدن؛ داخل نیلوفر و آرشام اول

 کرد گرمی پرسی احوال مادرم و پدر با سیروان. مردونه سفید پیراهن با بود؛ پوشیده زغالی شلوار و کت دست یه

 :گفت و داد من دست رو بود دستش توی که گلی دست و من سمت اومد بعد و

  هستین؟ خوب! خانم ژینا سالم  -

  هستین؟ خوب شما. خوبم ممنون  -

 .شما به لطف به ممنون،  -

 و کرد صدا رو من ما. نشست نفره دو مبل روی آرشام کنار و رفت سیروان. کردم راهنماییش پذیرایی سمت به

 :گفت گوشم توی آروم

 .بیار چایی و خانم شهال کمک برو تو دخترم،  -

 خالی سینی و کردم تعارف همه برای و داد دستم  رو چایی سینی خانم شهال. بود ریخته رو ها چایی خانم شهال

 .نشستم نیلوفر کنار رفتم خودم و دادم خانم شهال دست رو

 ابامب به رو آرشام ساعت نیم حدود از بعد. بودن صحبت گرم و کرده باز رو خواستگاری صحبت سر پدرم با آرشام

 :گفت

  بزنن؟ رو هاشون حرف برن خانم ژینا و سیروان بدین، اجازه اگه! ملکی آقای  -

 .کن راهنمایی رو سیروان آقا دخترم. کنم می خواهش  -

 شدم؛ اتاقم وارد و کردم باز رو اتاقم در. ومد می سرم پشت هم سیروان. افتادم راه اتاقم سمت و شدم بلند

 .بست سرش پشت رو در و شد اتاقم وارد من سرم پشت هم سیروان

 یباتقر. نشستم تختم روی روبروش هم خودم بشینه؛ سیروان که کردم تعارف و کشیدم رو آرایش میز صندلی

 .شکست رو سکوت سیروان سر آخر که زدیم نمی حرفی و بودیم نشسته که بود ای دقیقه دو،سه

  بگین؟ دارین شروطی و شرط اگه گوشم، سراپا من خانم، ژینا  -

 شناخت و ندارم آمادگی ازدواج این برای هنوز من. افتاد اتفاق زود خیلی چی همه! سیروان آقا دونین می  -

 .ندارم شما از حسابی و درست
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  وبه؟خ دوماه بشناسین؟ رو من بتونید که خوایید می زمان چقدر: پرسید و کشید ریشش ته به دستی سیروان

 .خوبه تقریبا، بله  -

 و عقد و خونیم می محرمیت صیغه یه کنن قبول شما خانواده اگه! خوب: گفت و داد تکون سری سیروان

 موافق. شناسید می بیشتر رو من شما هم مدت، این توی جوری این زاریم؛ می بعد ماه دو برای رو عروسی

  هستین؟

  .بهتره جوری این بله،  -

  ندارین؟ ای دیگه شرط: گفت و زد لبخندی سیروان

 .بمونه بعد ماه دو برای  بقیه. ندارم شرطی فعال نه،  -

 .کرد زدن حرف به شروع و داد قورت رو دهنش آب با سیروان

 داشته شما از خواهشی یه دم می ترجیح. بهتره نگیم شرط البته دارم؛ شرطی یه من بدین اجازه اگه! خوب  -

 .باشم

  شرطی؟ چه  -

 .شرط تا هستش خواهش یه بیشتر که گفتم: گفت و انداخت من به نگاهی

  بگین؟ هست که چی هر باشین، راحت  -

 .کنین قطع رادوین با رو تون رابطه که خوام می... که خوام می شما از من راستش  -

  !داره؟ رادوین و من رابطه به ربطی چه ما ازدواج اصال چرا؟: پرسیدم و انداختم سیروان به نگاهی تعجب با

. دباشی داشته رابطه رادوین با شما ندارم دوست من کنیم، ازدواج هم با ما باشه قرار اگه! خانم ژینا ببینید  -

 ای صمیمانه ی رابطه ای دیگه مرد با نامزدم یا و همسرم ده نمی اجازه غرورم و هستم مرد یک من باآلخره

  گم؟ می چی که فهمین می. باشه داشته

 قطع رادوین با رو ارتباطم من باشه کنه، می راحت رو شما خیال این اگه. کنم می درک رو شما کامال من! بله  -

 .کنم می

 .کنین می درک رو من که شما از ممنونم خیلی  -
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 کنم؛ ازدواج سیروان با خوام می که حاال گرفتم تصمیم. گذاشتم اش مردانه غرور پای رو سیروان های حرف

 .کنم قطع رادوین با رو ارتباطم کامل طور به و کنم فراموش رو رادوین

 د؟ش چی! جون بابا خوب: پرسید بابا که رفتیم بقیه پبش و شدیم خارج اتاقم از هامون حرف شدن تموم از بعد

  زدین؟ رو هاتون حرف

 .بله  -

  چیه؟ تون تصمیم خوب: پرسید آرشام دفعه این

 . بگن خودشون خانم ژینا بهتره: گفت آرشام و بابام به رو و انداخت من به نگاهی سیروان

 هبش خونده محرمیت ی صیغه دوتا ما بین که مادرم، و پدر ی اجازه با البته گذاشتیم، قرار سیروان آقا و من  -

 :گفت و برگشت ما سمت به آرشام. بشناسیم رو همدیگر بیشتر بتونیم که

 .مبارکه پس خوب،  -

 بلند سیروان و نیلوفر و آرشام چیزها این و مهریه مورد در زدن حرف از بعد. کردن زدن دست به شروع همه

 :گفت بود لبش روی که همیشگی لبخند با و ایستاد من روبروی نیلوفر ورودی در دم. برن که شدن

 .زنیممی حرف مفصل و بینمت می میام بعدا. مبارکه عزیزم، جون ژینا  -

 .دارم تردید ازدواج این به نسبت هنوز من نیلو: گفتم و کردم نگاهش تردید با

  عزیزم؟ چرا -

 !ترسونه می رو من که هست سیروان این های چشم تو چیزی یه دونم، نمی  -

 .شه می درست دارن؛ ها استرس این از ها خانم عروس ی همه. نباش نگران: گفت و خندید نیلوفر

 .ببینم اینجا بیا! بابا دختر: کرد صدام بابام که  برم اتاقم سمت به خواستم می هم من و رفتن ها مهمون

 !جان بابا بله: گفتم و نشستم کنارش مبل، روی و رفتم بابام طرف به

 !بگو رو راستش من به پرسم، می چیزی یه! بابا دختر: گفت و زد مهربونی لبخند بابا

  گفتم؟ دروغ شما به حاال تا من مگه جون، بابا. چشم  -

  بگی؟ من به بخوای که هست چیزی دخترم. گفتم جوری همین دخترم، نه  -
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  چی؟ مورد در  -

 !سیروان مورد در مثال  -

 !ور سیروان نه دارم دوست رو رادوین من بگم، بابام به تونستم نمی ولی نبودم وصلت این به راضی دلم ته

 .بگم بخوام که نیست چیزی بابا، نه  -

 نمی باباش به و داره غمی هاش چشم عمق تو دخترم کنم، می احساس من چرا پس: گفت و کرد نکاهم یکم بابا

 !بشی عروس خوای می که نیستی خوشحال زیاد انگار گه؛

  .بشم جدا مامانی و شما از قراره که ناراحتم این از فقط من جون، بابا نه  -

 جدا هم از رو ما تونه نمی کسی درضمن! دخترم ماه دو تا کو حاال: گفت و کشید گرمش آغوش توی رو من بابا

  ها؟ باشه ناراحت بابا دختر نبینم. هستیم پیشت همیشه مامانت و من بکنی، اشاره یه کافیه. کنه

 شما مثل مادری و پدر که کنم می شکر رو خدا. دارم دوست خیلی رو شما هم و مامانی هم. جون بابا ممنون  -

 .کرده نصیبم رو

 برای که دنبالت میاد سیروان فردا. بشی بیدار زود بتونی فردا که دخترم بخواب برو پاشو: گفت و زد لبخندی بابا

 .برید بیرون خرید

 .چشم  -

 .مخوابید و کردم عوض راحتی لباس یه با رو هام لباس. بخوابم که رفتم و گفتم بخیری شب مامانم و بابا به

 .شدم بیدار خواب از مامانم صدای با زود صبح

 . اومده سیروان. پاشو دخترم ژینا  -

  ببندن؟ رو ها مغازه ترسه می آورده؟ سر خبره، چه صبحی سر مامان وای  -

  ها؟ شه می ناراحت شنوه می! زدنه حرف طرز چه این دختر  -

 .میام شم می حاضر منم برید، شما -

 .بیا زود هم تو رفتم، من باشه  -

 .رفتم پایین و برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو هام لباس  و زدم صورتم و دست به آبی هم من و رفت مامانم
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 حرف و بودن نشسته سیروان و بابا. رفتم آشپزخونه سمت به. امدمی آشپزخونه از سیروان و بابا زدن حرف صدای

 .زدن می

 .بخیر صبح سالم،  -

 .اومد سیروان صدای اون بند پشت بخیر؛ گلم دختر صبح سالم،: داد رو جوابم خوشرویی با بابا

 .بخوریم صبحونه هم با بیرون بریم. نخوردم منم نخور؛ صبحونه بخیر، صبح سالم -

 خرید مرکز سمت  بعدش خوردیم؛ مفصل صبحونه یه رفتیم اول. رفتیم و کردیم خداحافظی بابا و مامان از

 و تبرگش من سمت به سیروان. کرد می گزگز پاهام نداشتم؛ گشتن نای دیگه. کردیم خرید عالمه یه و رفتیم

 :گفت

  شدی؟ خسته  -

  .کن می درد پاهام خیلی آره،  -

 .بخوریم ناهار بریم بعدش و ماشین توی بزاریم رو ها خرید بریم پس  -

 .باشه  -

 خواستم سیروان از ناهار از بعد. افتادیم راه خرید مرکز رستوران سمت به و گذاشتیم ماشین داخل رو ها خرید 

 .برسونه خونه به رو من که

 که مامان سمت به. رفتم تو و کردم باز رو در. رفت خودش و رسوند خونه رو من سیروان که بود ظهر سه ساعت

 .رفتم زد می صدا رو من داشت

  گذشت؟ خوش دخترم؟ اومدی سالم،  -

 .کنم استراحت یکم اتاقم، رم می ام، خسته خیلی من مامان. آره سالام  -

 .برو دخترم، باشه  -

 رادوین هب گرفتم تصمیم بود؛ پریده خوابم دیگه. بره در تنم از خستگی تا گرفتم دوش یه اول و رفتم اتاقم توی

 .کنم می نامزد دارم بگم بهش و بزنم زنگ

 لبخند ناخوآگاه گوشیم، روی رادوین اسم دیدن با. خورد زنگ گوشیم که نه یا بزنم زنگ که بودم مردد هنوز

 :پیچید گوشی توی رادوین شاد صدای که دادم جواب رو گوشب. زدم
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  خوبی؟ گل، خانم سالم  -

  خوبی؟ خودت خوبم؟ ممنون  -

  نشدم؟ که کارت مزاحم. بزنیم حرف هم با باید داشتم؛ تو با مهمی کار یه. خوبم منم عزیزم، ممنون  -

 .داشتم مهمی کار تو با هم من بزنم؛ زنگ بهت خواستم می هم من اتفاقا. بودم بیکار نه،  -

 .زنممی رو هام حرف منم بعدش بگو، تو اول پس  -

 تو اب رو ام رابطه باید گفته سیروان و کنم می نامزد سیروان با دارم من بگم، خواستم می راستش... راستش  -

 .کنم قطع

  چی؟: زد داد تعجب با رادوین

 رو نم لطفا رادوین. کنم قطع تو با رو ام رابطه باید گفته سیروان و کنم می نامزد سیروان با دارم من گفتم  -

 .نزن زنگ بهم دیگه و کن فراموش

 با زدن حرف از بعد. بود بسته رو گلوم راه بغض. کردم قطع رو گوشی بزنه، حرفی رادوین بدم اجازه اینکه بدون

 بیرون دلم از رو رادوین عشق بتونم تا کنه کمکم خواستم می خدا از و کردم می گریه نبود؛ خوب حالم رادوین

 .کنم فراموشش بتونم تا کنم،

  «رادوین»

 سمت به رفتم. بودم عصبی دلیل بی چرا دونمنمی.  شدم بیدار خواب از قراری بی و دلشوره با زود صبح

 ینتکاب در اعصبانیت با. بود خواب باال و من خونه بود اومده دیشب از شایان. کنم درست صبحونه تا آشپزخونه

 .گردم می چی دنبال دارم دونستم نمی هم خودم و کوبیدم می بهم رو ها

 صبحی سر بابا؟ چته: گفت خاروند می رو سرش که حالی در و اومد پایین و شد بیدار من صدای و سر از شایان

  شده؟ چی

  .ندارم حوصله و حال. باش نداشته کاری من با امروز لطفا شایان،: گفتم و کردم نگاهش داغون اعصابی با

  شده؟ چیزی رادوین: گفت و انداخت من به نگاهی تعحب با شایان

  نشده؟ چیزی نه،  -

  هستی؟ عصبی انقدر امروز چرا پس  -
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 .شده چم دونم نمی خودمم: گفتم و کشیدم ریشم ته به دستی کالفگی با

 .کرد هدایتم غذاخوری میز به و گرفت رو دستم و اومد من سمت به شایان

 . کنم می حاضر رو صبحونه خودم من بشین، برو بیا  -

 و دچی می میز روی رو صبحونه وسایل کامل آرامش با شدم؛ خیره شایان حرکات به و صندلی روی نشستم رفتم

 :گفت

 .بریم زود که بخور حاال کنی، حاضر صبحونه تونی می هم گرفتن کشتی بدون من، برادر دیدی  -

 دید که شایان. رفت نمی پایین گلوم از چیزی شدم؛ بلند میز سر از و خوردم لقمه چند. شدم خوردن مشغول

 :پرسید ازم خورم نمی چیزی

  نخوردی؟ چیزی چرا  -

 میام خودم شو؛ حاضر خوردی که رو ات صبحونه هم تو بشم،  حاضر رم می من بخور؛ تو. ندارم اشتها زیاد  -

 .کنم می جمع رو میز

 رو شا صبحونه شایان. رفتم پایین ها پله از و برداشتم رو گوشیم. پوشیدم رو هام لباس و رفتم اتاقم سمت به

 هم با بیاد تا شدم شایان منتظر و نشستم روش و کاناپه سمت رفتم. بود کرده جمع هم رو میز و بود خورده

 داشتم، کار جا چند چون خودش، ماشین با شایان و رفتم خودم ماشین با من اومد؛ شایان دقیقه ده بعد. بریم

 .رفتم می خودم ماشین با باید

 یه ؟رادوین: گفت و شکست رو سکوت شایان، که بودیم آسانسور توی. رسیدیم شرکت جلوی باهم، من و شایان

  بپرسم؟ چیزی

  !بپرس  -

  خوبه؟ حالت تو  -

 .نه بگم، بخوابم رو راستش اگه یعنی دونم،نمی  -

 المس منشی. شدیم شرکت وارد و امدیم بیرون آسانسور از. نزد حرفی دیگه شایان و ایستاد آسانسور لحظه همون

 :گفت و شد بلند جاش از و داد

  !ماکان آقای  -
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 !بله  -

 .داشتن اشم با فوری کار یه اینکه مثل بگیرید؛ تماس ایشون با که بگم شما به گفتن و زدن زنگ اریک آقای  -

  چیه؟ کارش نگفت  -

 !بستین ایشون شرکت با که هستش دادی قرار مورد در گفتن  -

 .کن وصل اتاقم به و اریک آقای به بزن زنگ  -

 .چشم  -

 حرف رسایی و بم ثدای با که بود اریک آقای خط انور. دادم جواب خورد؛ زنگ تلفن شدم اتاقم وارد که همین

  !ماکان آقای سالم: زد می

  اومده؟ پیش مشکلی سالم،  -

 نوزه ولی بفرستین من برای رو بودیم بسته که دادی قرار از نسخه یه شما پیش هفته بود قرار ماکان، آقای  -

  نرسیده؟ من دست به چیزی

 .بفرسته براتون رو داد قرار از برگ یه که گفتم شرکتم منشی به روز همون من ممکنه؟ چطور  -

 نای دم می ترجیح من کنین، کار جوری این بخوایین اآلن همین از اگه. نرسیده من دست به چیزی که فعال  -

 .کنم فسخ طرفه یک رو داد قرار

 بلد خوب رو خودم کار من. نیست من تقصیر منشی کاری کم نیست؛ داد قرار فسخ به نیازی اریک، آقای  -

 .باشه دستتون داد قرار دیگه ساعت یک تا دم می قول شما به. هستم

 دستم به داد قرار هم امروز اگه کنم؛ می حساب شما حرف روی من ماکان آقای: گفت اعصبانیت با اریک آقای

  .شه می فسخ داد قرار فرصت اولین توی نرسه،

 .رسونم می تون دست به حتما، چشم  -

 .خداحافظ منتظرم، -

 .خداحافظ  -

 از. بود خشن کامال ای چهره با بلند قد و شونه چهار مردی. بود ایرلندی  آمریکایی دورگه مرد اریک تام آقای

 .کنه تموم رو اش مکالمه تا ایستادم سرش باالی زد؛ می حرف تلفن با داشت منشی. رفتم بیرون اتاقم
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 ما به و بودن کشیده کار از دست ها کارمند همه. کشیدم داد سرش بلند صدای با اش، مکالمه شدن تموم از بعد

 .کردن می نگاه

 سفک اریک آقای شرکت برای رو داد قرار از نسخه یک که نگفتم شما به پیش هفته من مگه! جیسون خانم  -

  کنین؟

 .کنم می فکس اآلن همین کردم؛ فراموش ماکان، آقای ببخشید  -

 .بود اومده بیرون اتاقش از هم شایان من داد با

 .هستین اخراج شما اتاقم؛ بیایین کردین که فکس  -

 !…ماکان آقای ولی  -

  چی؟ ولی  -

 با من به رو و بست رو در سرش پشت و اتاقم داخل برد و کشید و گرفت رو دستم و اومد سمتم به شایان

 :گفت اعصبانیت

  زنی؟می داد چرا شده؟ چی رادوین  -

 .ردمک فراموش گه می اآلن بفرسته؛ اریک آقای شرکت برای رو داد قرار از نسخه یه گفتم خانم به پیش هفته  -

  گفت؟ بهت چیزی اریک آقای مگه  -

 .کنه می فسخ رو داد قرار بره، پیش جوری این اگه گفت می آره،  -

 .کنه نمی فسخ نباش، نگران  -

 .رفت سوال زیر من شرکت اعتبار خانم، این کاری فراموش خاطر به نیست؛ داد قرار فسخ مسئله شایان  -

 :گفت بود پایین سرش که حالی در و اومد داخل جیسون خانم و شد زده اتاق در لحظه همون

 رارتک دیگه دم می قول. کارم در تاخیر خاطر به متاسفم خیلی من. دادم انجام رو گفتن که کاری ماکان، آقای  -

 .نشه

 ناآل همین. بردین سوال زیر رو من شرکت اعتبار تون کاری کم با شما. خوره نمی من درد به شما تاسف خانم  -

 .هستین اخراج شما کنین، تصویه و حسابداری برین
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 :گفت و داد تکون سری متاسف حالتی با و برگشت سمت به شایان. شد خارج اتاق از گریه با جیسون خانم

 .نکن خالی بدبخت این سر پره، ای دیگه جای از دلت تو کنی؟ می چیکار داری رادوین  -

 .کن دخالت من کار تو لطفا شایان،  -

  هستیم؟ شریک ما کردی فراموش اینکه مثل نکنم؟ دخالت کارت تو  -

 .نکردم فراموش نه  -

 !هست مرگت چه گی نمی چرا شده؟ چت صبح از تو رادوین  -

 .کشیدم داد شایان سر نداشتم روش کنترلی هیچ که صدایی با

 .برو کنم می خواهش برو، شایان  -

 .رم می! باشه: گفت و انداخت من به باری تاسف نگاه شایان

 بیاعصا با. بودم پشیمون شایان با رفتارم از. کوبید بهم محکم سرش پشت رو در و رفت بیرون اتاق از شایان

 تدس ایستادم؛ کنارش رفتم. کرد می جمع رو هاش وسیله داشت جیسون خانم. رفتم بیرون و شدم بلند داغون

 :گفت و انداخت پایین رو سرش گریه با و کشید کار از

 و بردنش بیمارستان گفتن زدن زنگ بود؛ مریض مادرم روز اون من. خوام می معذرت شما از من ماکان آقای  -

 .کردم فراموش کال هم بعدش. بشم خارج شرکت از عجله با شدم مجبور

 جیسون خانم به رو. بست نقش هام چشم جلوی مهربونم مادر ی چهره لحظه یه مریضه، مادرش شنیدم وقتی

 :گفتم

  کنین؟ کار اینجا خوایین می هم هنوز! جیسون خانم  -

 :داد جواب و کرد نگاه صورتم توی و آورد باال تعجب با رو سرش

 در اینجا از که پولی به من و هستش مریض خیلی مادرم دارم؛ نیاز کار این به من کنید باور. ماکان آقای بله،  -

 .دارم نیاز میارم

 .کنم می تقبل خودم هم رو مادرتون درمان هزینه بدین؛ ادامه شرکت این توی کارتون به تونید می  -

 .ماکان آقای ممنون! گید می جدی وای،: گفت تعجب با و آورد باال رو سرش سرعت به جیسون خانم
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 .بله  -

 ربراد از حتی بود؛ من برای خوبی دوست شایان! زدم داد شایان سر اینکه از بودم ناراحت. برگشتم اتاقم داخل 

 تا .بودم عصبی خیلی خودم، دست از. شکستم رو دلش جهت بی و بیخود من وقت اون. بود تر نزدیک من به هم

 .برگشتم شرکت به بعدش و رفتم جا چند عصر

 که زدم در و رفتم شایان اتاق سمت به. اتاقشه توی هنوز شایان گفت که نه یا رفته شایان که پرسیدم منشی از

 :رسید گوشم به شایان صدای

 .بفرمایید  -

 .کرد می مطالعه رو بود جلوش که ای پرونده داشت و بود پایین سرش شایان. شدم داخل و کردم باز رو در

 !سالم  -

 بلم روی رفتم. شد کارش مشغول دوباره العملی عکس هیچ بدون. کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش شایان

 .نشستم شایان روبروی راحتی

  قهری؟ من با شایان  -

 :گفت و کرد بلند ها پرونده روی از رو سرش شایان

 کاری باهات گرفتم تصمیم هم من نکنم، دخالت کارت توی خواستی تو فقط کنم؛ قهر که ام بچه من مگه  -

 .باشه نداشته

 :گفتم شایان به رو و کشیدم موهام توی دستی کالفه

 باور ولی کشیدم می داد سرت نباید. هستی من برادر و دوست بهترین تو خوام؛ می معذرت ازت من شایان  -

 اشتباه من کنم، می درکت بزنی حرف باهام نخوای دیگه اگه. نیست خوب اصال امروز نیست، خودم دست کن

 .کردم

 !رادوین: کرد صدام شایان که  برم بیرون اتاق از تا شدم بلند

 .بزنه رو حرفش تا شدم منتظر و برگشتم شایان سمت به

 هب ولی داری مشکلی دونممی که ناراحتم این از نیستم؛ ناراحت دستت از زدی داد سرم که این خاطر به من  -

 .گی نمی من
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 و شستن کنارم و شد بلند جاش از شایان. گرفتم هام دست بین رو سرم. نشستم شایان روبروی دوباره و برگشتم

 :پرسید

  چته؟ گی نمی من به چرا داداش؟ شده چی  -

 .ست ژینا و سیروان نامزدی جشن امشب: گفتم و انداختم پایین رو سرم

 :دادم ادامه که گذاشت ام شونه روی رو دستش و شد نزدیکم شایان

 ایبر دیگه. آد نمی بر دستم از کاری من و کنه می نامزد سیروان با داره ژینا. شد تموم چیز همه دیگه شایان  -

 .کردم دیر چی همه برای فهمی می کردم، دیر. دادمش دست از همیشه

  .شده تموم کاری ساعت دیگه بریم پاشو داداش، فهمم می  -

. شد ماشینش سوار شایان. افتادیم راه پارکینگ سمت به و شدیم خارج شرکت از شایان همراه و شدم بلند

 :گفتم که کرد می حرکت داشت

  بیای؟ من خونه رو امشب شه می شایان  -

 !بهتره باشی تنها رو امروز من نظر به  -

  دلخوری؟ من دست از هنوز. باشم تنها خوام نمی اصال امروز اتفاقا  -

 .میام سرت پشت منم برو، تو. هستی حالی چه توی کنم می درک نیستم، نه  -

  .رفیق ممنونم  -

 هم شایان تا کردم باز رو در. رسیدیم خونه در جلوی. اومد سرم پشت هم شایان و انداختم راه رو ماشین

 .شدیم خونه وارد و رفتیم باال ها پله از هم با بندازه؛ پارکینگ داخل  رو ماشینش

 .میآرم تمیز حوله برات. بگیرم دوش یه برو خواستی، هم تو اگه بگیرم؛ دوش یه رم می من  -

 .باشه  -

 سمت به و شدم بلند.اومد هم شایان دقیقه چند بعد. شدم ولو کاناپه روی و اومدم پایین و گرفتم دوش

 انشای که نشستم شایان کنار و رفتم سالن سمت به و  ریختم و ها قهوه. کردم درست قهوه و  رفتم آشپزخونه

 :پرسید و کرد نگاهم سوالی

 !برگرده سرکارش که خواستی ازش گفت، جیسون خانم  -
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 .کنم اخراجش نیومد دلم داره، نیاز کار این به و مریضه مادرش گفت وقتی آره،  -

 .گرفتی درستی تصمیم  -

 ودب سیروان با نامزدیش و ژینا درگیر ذهنم هنوز ولی شدیم تماشا مشغول شایان با و کردم روشن رو تلویزیون

 :گفت و گرفت سمتم به و برداشت رو گوشی. بود شایان کنار گوشی خورد؛ زنگ گوشیم که

 !خواهرته  -

 آیلین دادم؛ جواب همین برای شدن، می نگران دادم نمی جواب اگه ولی بزنم حرف کسی با خواست نمی دلم

 .بود گرفته تصویری تماس

  خوبی؟ داداشی؟ سالم  -

  خوبی؟ خودت. خوبم عزیزم، سالم  -

 نهک کمکم تونه می که کسی تنها گفتم بودم، مردد خیلی بدی؛ نظر یه خواستم می داداشی. داداشی ممنون  -

 .خوشگلمه رادوین داداش

 !چیه؟ کارت ببینم بگو. نریز زبون انقدر خوب،  -

  میاد؟ من به ها لباس این از یکی کدوم تو نظر به داداشی: گفت و دوربین جلوی گرفت مجلسی لباس دوتا

 بلند فتین آبی لباس یه لباس یکی اون. رسید می نظر به شیک خیلی ولی بود کوتاه و صورتی ها لباس از یکی

 یادم بهش و داره دوست خیلی صورتی آیلین دونستم می چون داشت؛ قشنگی کاری نگین لباس روی که بود

 :گفتم

 .شی می ها فرشته مثل آد؛ می خیلی تو به که مطمئنم بهتره، رنگ کم صورتی لباس اون  -

 کدوم دونستم نمی ولی خریدم تازه رو ها این داشتی ممنون. بودم کرده انتخاب  رو این خودمم! داداشی وای  -

 .میآد من به بیشتر

  خوای؟ می چی واسه رو ها این راستی. بپوش رو اون گفتم داری، دوست صورتی دونستم می چون  -

 .بپوشم رو کدوم بدونم خواستم می همین برای ست؛ ژینا نامزدی جشن امروز ممنون،  -

 باشم داشته خودم روی کنترلی اینکه بدون. تپیدن تند تند به کرد شروع قلبم ژینا، نامزدی جشن یادآوری با

 .ریختم می اشک
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  خوبه؟ حالت شد؟ چی داداشی  -

 فهمهن آیلین که گرفتم پایین رو سرم. دادم تکون آره معنی به رو سرم تند تند فقط نداشتم؛ زدن حرف توان

 :پرسید بالفاصله آیلین. نبودم موفق زیاد اینکه مثل ولی کنم می گریه دارم

  !کنی؟ می گریه داری تو داداشی  -

 .نه: گفتم بود گلوم توی که بغضی با و برگردوندم مخالف، سمت به رو سرم

  شده؟ چی ببینم بگو خدا رو تو. شدی جوری این آوردم رو ژینا نامزدی حرف تا! نگو دروغ من به داداشی  -

 .نیست چیزی عزیزم  -

 من جون رو تو. کنی می پنهان من از داری که هست چیزی یه پس کنه؛ گریه داداشم ندیدم حاال تا من  -

 شده؟ چی بگو میدم، قسمت

 خیلی شایان از. رفت باال و شد بلند خودش بعد بگم؛ آیلین به رو چیز همه که کرد اشاره من به آروم شایان

 نآیلی. کردم تعریف آیلین برای رو ماجرا ی همه شایان، رفتن از بعد. کرد می درک رو من انقدر که  بودم ممنون

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

  نگفتی؟ چیزی و بودی ژینا عاشق سال همه این تو یعنی نگفتی؟ من به زودتر رو ها این چرا خوب،  -

 .نکن سرزنشم انقدر هم تو پس. هستم مقصر دونم می  -

 امزدن سیروان با و شد عوض نظرش شاید بزنم؟ حرف ژینا با من خوای می: گفت و کرد نگاهم های باچشم آیلین

 .نکرد

 عوض از کنه نامزد باهاش کرده قبول که بوده سیروان عاشق اون حتما گی؛ نمی ژینا به چیزی تو آیلین، نه  -

   .بگو تبریک ژینا به من

 .بمیرم برات الهی  -

  .خدانکنه - 

 .برسون سالم هم مامان به شو، حاضر برو پاشو: گفتم آیلین به و کردم پاک رو هام اشک
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 و قلبم رو گذاشتم روی دستم بود؛ شده شروع دوباره قلبم درد. گذاشتم کنار رو گوشی و کردم قطع رو تماس

 از تداش که دیدم رو شایان. شد می بیشتر و بیشتر لحظه هر دردش ولی بشه کم دردش از بلکه دادم فشار آروم

  :پرسید همزمان و اومد می پایین ها پله

  خوبه؟ حالت تو رادوین،  -

  !کنه می... درد... قلبم... شایان  -

 دادن دلداری براب شایان. بود شده کم دردم از کمی قرص، خوردن از بعد.اوردم قرص برام و رفت سریع شایان

 :گفت

 .نکن اذیت رو خودت شه؛ می درسته چی همه  -

  آیی سویم به باز اگر آه

  آسانت ندهم کف از دیگر

  عشق ی سوزنده شعله این ترسم

  جانت بر فکند آتش آخر

  فرخزاد فروغ

 «ژینا»

 یول خوبیه پسر سیروان! نه یا کنم می درستی کار که دونمنمی هم هنوز. سیروانه و من نامزدی جشن روز امروز

 رو موهام و کنه آرایش رو من و مون خونه بیاد که کرده دعوت رو جون هانیه آرایشگرش مامانم. مرموزه یکم

 .کنه درست

 .شدم خارج افکارم از مامان بلند صدای با

 .اومده خانم هانیه دخترم؟ ژینا  -

  .میام اآلن  -

 جز به البته بودن؛ ویژه های مهم اون جز هم، ماکان خانواده. بود کرده دعوت رو زیادی های مهمون مامانم

 نم نامزدی جشن باشه چی هر باشم، چشم تو و شیک خیلی باید مامانم قول به. نیست اینجا اونم که رادوین

 .زدنمی حرف و بودن نشسته مامانم پیش پایین هاش همکار از تا دو با جون هانیه رفتم؛ پایین. هستش
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 .اومدین خوش جون هانیه سالم  -

  .باشه مبارکت عزیزم دخترم، سالم  -

 .جون هانیه ممنون  -

  حاظری؟ جون ژینا خوب،  -

 .بدین انجام رو کارتو اونجا و من اتاق باال بریم زحمت بی شه می اگه بله،

  ها؟ هستم منم جون هانیه: گفت جون هانیه به رو مامانم

  بیایین بردارین رو ها وسایله سارا ملیکا،. بریم خوب،. آم می شما سراغ جون ژینا از بعد گلم، چشم  -

 یرو. بره مامانم سراغ گرفت، تصمیم اول جون هانیه. افتادیم راه من اتاق سمت به دخترها، بقیه و جون هانیه با

 .اومدن هم سارا و جون هانیه ساعت یک از بعد. کرد می کار هام ناخون روی ملیکا نشستم؛ صندلی

 .نکن باز هم نگفتم تا ببند، رو هات چشم و بده تکیه صندلی به دختر: گفت و اومد کنارم جون هانیه

 .چشم  -

 جون هانیه صورتم، روی کردن کار ساعت دو بعد. سپردم جون هانیه دست به رو خودم و بستم رو هام چشم

 .شد تموم موهام کار ساعت یک از بعد. گرفت درد سرم هم کلی که کرد کار موهام روی سارا و شد تموم کارش

 باسل تا کرد کمکم جون هانیه و رفتن بیرون ها دختر. بشم بلند صندلی روی از تونم می که گفت خانم هانیه

 .بپوشم رو هام

 .ببینم آینه توی روی خودم تونم می گفت من به و کرد صدا رو مامانم جون هانیه هام لباس پوشیدن بعد

! شدی ناز چقدر دخترم، واشاهلل وای: گفت گریه با و شد جمع چشماش توی اشک ای حلقه من دیدن با مامانم

 .نکنه درد دستت جون هانیه

 :گفت هیجان با مامانم به رو و انداخت من به نگاهی بود، هاش چشم توی که تحسینی برق با جون هانیه

 .بود خوشگل و ناز هم جوری همین ماشاهلل تو دختر. نکرد کاری که من گلم، کنم می خواهش  -

 بتهال. بودم شده خوشگل خیلی هستم؛ خودم بینم می که اینی شد نمی باور اتاقم، قدی آینه سمت برگشتم

  .بود عالی کارش جون هانیه
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 .شدم خوشگل خیلی جون، هانیه ممنون  -

  .گلم کنم می خواهش  -

 .بشه حاضر و بزاره رو هاش وسیله که رفت همین برای بود؛ دعوت نامزدی جشن این به هم خودش جون هانیه

 تختم روی. بود شده شلوغ حسابی خونه و ومدن می داشتن ها مهمون یواش یواش و بود شده تاریک کامال هوا

 .زدن رو اتاقم در که کردم می فکر و بودم نشسته

  .بفرمایید  -

 .ایستاد من روبروی و اومد خودش به بود، زده خشکش من دیدن از لحظه یه شد؛ اتاق وارد سیروان و شد باز در

 .شدی نازتر بودی، ناز البته! شدی ناز چقدر  -

 .ممنون  -

 .اومدن ها مهمون بریم؟ پایین خوای نمی: پرسید من از بود مشهود صداش توی که هیجانی با سیروان

  .بریم آره،  -

 متس به هم با و افتادم راه سیروان از جلوتر. نداشتم کار این به رقبتی هیچ من ولی آورد جلو رو بازوش سیروان

 .کردن می نگاه ما به داشتن همه و رفتیم می پایین ها پله از آروم آروم. رفتیم ها پله

 رو جوابشون لبخند با هم سیروان و من گفتن؛ می تبریک ما به همه گذشتیم می که ها مهمون جلوی از

 مونتسم به سینا و آرشام با پریسا و شادی و نیلوفر. بودم غمگین دل ته از ولی بود لبم روی لبخند. دادیممی

 :گفت خوشحالی با نیلوفر. گفت تبریک و اومدن

 !شدی خوشگل چقدر ژینا، وای  -

 .بود شادی نوبت اون بعد

  .شدی ماه تخته، به بزنم ماشاهلل  -

  .زد می موج توش خنده که صدایی با من به رو ای بچگانه ذوق با پریسا

 خنده زیر مون همه هستم؛ مجرد که منم جمع این توی فقط حاال. شدی عروس هم تو حالت، به خوش دختر  -

 .زدیم
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 .عزیزم تو عروسی ایشاال: گفتم پریسا به خنده با

 .کشید ای دیگه سمت به و گرفت رو دستم سیروان که برم سمتش  خواستم دیدم؛ رو آیلین دور از لحظه یه

 .مونه نامزدی های حلقه نوبت عزیزم، بیا  -

 ودندب ایستاده مادرم و پدر که جایی سمت به سیروان با. بودیم خونده محرمیت صیغه و محضر بودیم رفته دیروز

 :گفتم و رفتم جلو. کرد می نگاه رو من ذوق با و بود ایستاده کناری بابا. رفتیم

 .جون بابا سالم  -

 .شدی خوشگل چقدر ماشاهلل بابا، عسل سالم  -

 جمع اینجا امروز دونیم می که همونطور عزیزم، های مهمان خوب: گفت و برگشت ها مهمون سمت به بابام

 .بگیریم جشن رو عزیزم سیروان آقا با ژینا عزیزم دختر نامزدی مراسم که شدیم

 تزیین گقشن خیلی و بود داخلش ها حلقه که سینی نیلوفر. بیاره رو مون ها حلقه که کرد اشاره نیلوفر به رو بابا

 .گرفت بابام سمت به رو بود شده

 .بفرمایید ملکی آقای  -

 .دخترم ممنون  -

 حلقه من. برداشتیم سینی داخل از رو ها حلقه. بودن شده وصل هم به براقی و قرمز روبان توسط ها حلقه

 .رو من حلقه سیروان و انداختم دستش رو سیروان

. شد بلند همه زدن دست صدای روبان، شدن بریده با. برید وسط از رو قرمز روبان بود، دستش که قیچی با بابام

 لینآی که بودم ایستاده سیروان کنار. گفتن می تبریک ما به و ومدن می همه و بودیم و ایستاده سیروان و من

 .ایستاد کنارم و اومد

 .شدی خوشگل خیلی جونم، ژینا باشه مبارک  -

 .خودت نامزدی جشن شاهلل ان عزیزم، ممنون  -

 ختیخوشب آرزوی برات و بگم تبریک بهت گفت رادوین: گفت گوشم زیر کرد؛ بغلم محکم و طرفم اومد آیلین

 .بود رادوین سیروان، جای کاش ای ولی. کنم
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 و آذین سمت  و شد رد کنارم از. نبود درک قابل برام بود نگاهش توی که  غمی بود؛ غمگین آیلین های چشم

 .رفت رادوین مادر خانم مینا

 .برد سالن وسط و گرفت رو دستم سیروان که بودم آیلین حرف بهت تو هنوز

  کنی؟ می داری چیکار سیروان  -

 .کنم می رو کار همین دارم منم خوب. برقصن هم با داماد و عروس که هستن منتظر همه عزیزم  -

 و وسط ریختن جوون پسرهای دختر و زدن دست همه شد؛ تموم سیروان و من نفره دو رقص اینکخ از بعد

 ههم و بود شام موقع. نشستم سیروان کنار و رفتم. نداشتم رو هیچی حوصله اصال. کردند رقصیدن به شروع

 .رفتم سمتش به کنم؛ پیداش تونستم تا گشتم آیلین دنبال چشمم با بودن؛ مشغول

  جون؟ آیلین  -

  داشتی؟ کاری من با بله،  -

  بود؟ چی زدی که حرفی از منظورت بدونم خواستم می راستش  -

  !حرف؟ کدوم  -

  !بود رادوین سیروان جای به کاش گفتی که همون  -

 :داد جواب طوالنی مکس یکم از بعد. بگه چی دونه نمی و کرده گم رو خودش آیلین کردم احساس

 .باشی داداشم زن خواست می دلم همیشه. داشتم دوست همیشه رو تو من راستش... راستش  -

  !بود؟ همین فقط مطمئنی  -

 .بود همین آره، آره  -

 جشن. بگه خواد نمی هست، که چی هر و کنه می مخفی من از رو چیزی یه داره آیلین کردم می احساس

 .رفتن هامون مهمون و شد تموم نامزدی

 .برم باید دیگه من عزیزم: گفت و اومد من سمت به سیروان

  .بخیر شبت باشه  -

 !چیزی؟ دارمی دوست! همین؟  -
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 …دونی می آخه  -

 :گفت داشت کنترلش در سعی ولی بارید می ازش اعصبانیت که لحنی با سیروانی

 حرف این منتظر بعد های روز نداره اشکال کشی؛ می خجالت من از هنوز. نکن اذیت رو خودت فهمیدم، باشه  -

 .عشقم دارم دوست گم می بهت من ولی مونم می ها

 .ممنون  -

 .خانمم بخیر شبت  -

 .بخیر هم تو شب  -

 برای رو جمله این خواست نمی دلم فقط دارم؛ دوست بگم کسی به که کشیدم نمی خجالت من واقعیتش

 .نداشتم سیروان به نسبت خوبی حس اصال. ببرم کار به سیروان

 راحتی لباس و گرفتم دوش یه و کردم باز بود که زوری و ضرب هر با رو موهام رفتم هم من و رفت سیروان

 .کردم فکر آیلین های حرف به و کشیدم دراز تختم روی خیس موهای با. پوشیدم

 فتهگ آیلین به چیزی رادوین که داشت امکان یعنی هست؟ من نامزدی جشن امروز که بود فهمیده رادوین یعنی

 .برد خوابم که بودم ها فکر این توی زد؟ من به حرفی چنین آیلین که باشه

 را بمقل های نهفته تمام پرستیدنت، قصد به و زدم می زانو مقابلت در بودی اگر و خواست می را تو با بودن دلم

 .کردم می تو نثار

 «رادوین»

 سح نه. گشتم می بر خونه و شرکت رفتم می. بودم شده سرگردان روح یه مثل سیروان، با ژینا نامزدی از بعد

 .داشتم رو کسی با زدن حرف حوصله نه داشتم کردن کار

 یوقت چند! رادوین: گفت و کرد رو سمت به اعصبانیت با بود، شده خسته من کارهای دست از دیگه که شایان

  نیستی؟ قبل مثل که هست

 ندارم؛ رو کاری هیچ حال و حس. شدم خسته دیگه شایان: گفتم شایان به زد می موج صدام توی که غمی با

 .باشم تنها دارم دوست فقط

 .باشی خودت فکر به باید هم تو رفت؛ ژینا! شه نمی که جوری این من برادر  -
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 .کنم فراموشش تونم نمی تونم، نمی  -

 تو مثل درست وحشتناک ی صانحه اون توی پدرم، و مادر فوت از بعد هم من: زد لب و کرد نگاهم غم با شایان

 ه؛رواشناس دنیله، اسمش. کرد آشنا خانوادگیشون های دوست از یکی پسر با رو من ام خاله اینکه تا بودم؛ شده

  بگیرم؟ وقت برات خوای می. برگردم زندگی به شد باعث اون

 .کنم فراموش رو پرستم می وجودم تمام با که رو کسی کنم؟ فراموش رو ژینا بشه؟ چی که پیشش برم  -

 !هستم نگرانت من رادوین دربیای؛ هوا و حال این از خوام می فقط. کنی فراموشش تونی نمی دونم می  -

 .قبوله کنی می تاییدش تو اگه باشه،  -

 .گیرم می وقت برات و کنم می هماهنگ زنممی زنگ اآلن. شی نمی پشیمون باش مطمئن  -

 بشمط شایان با عصر شش ساعت فردا بود قرار. گرفت مشاوره وقت برام و گرفت تماس دنیل دوستش با شایان

 .باشیم

***  

 لدنی مطب باید شیش ساعت. کن ولش رو ها پرونده دیگه، پاشو رادوین: گفت عجله با و شد اتاقم وارد شایان

  .باشیم

  چنده؟ ساعت مگه  -

 .نیم و پنج  -

 .اومدم باشه اوه،  -

. دیمرسی دنیل مطب به. رفتیم دنیل مطب سمت به و شدیم من ماشین سوار. زدیم بیرون شرکت از شایان همراه

 و بودیم تهنشس شایان با. بود دنیل اتاق داخل ای دیگه مریض گویا بشه؛ مون نوبت تا باشیم منتظر گفت منشی

  .شد باز دنیل اتاق در که زدیممی حرف داشتیم

 و هکشید صورتی با بلند قد و هیکل خوش مردی دنیل. اومد مون سمت به و شد بلند جاش از دید رو ما تا دنیل

  .بود شایان و من سال و سن هم تقریبا آبی، و حالت خوش های چشم

 !بود دهش تنگ برات ها؟دلم نیستی وقته خیلی. شایان آقا سالم، به: گفت رویی خوش با شایان و من به رو دنیل
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 باهات موردش در که هست عزیزم دوست همون این جان دنیل. بودم شرکت و کار مشغول دارین، اختیار  -

 .هستن دنیل دکتر هم ایشون جان رادوین و رادوین دوستم کنم می معرفی. کردم صحبت

 ماش با آشنایی از: گفت دنیل همزمان و فشردم رو دستش گرمی به هم من و کرد دراز سمتم به رو دستش دنیل

 .هستن هم من های دوست شایان، های دوست. هستم خوشبخت

 .هستم خوشبخت شما با آشنایی از هم من ممنون،  -

 .بیایین من همراه رادوین آقا بمون؛ جا همین تو جان شایان: گفت و برگشت شایان سمت به دنیل

 نم،ک توصیف جمله یه توی بخوام اگه داشت خوبی فضای و دکراسیون اتاقش. شدم اتاقش وارد دنیل دکتر همراه

 هم دنیل نشستم؛ کرد اشاره دنیل که راحتی مبل روی. داد می خاصی آرامش آدم به اتاقش فضای بگم تونم می

 .کرد زدن حرف به شروع و نشست من روبروی

 نمی خارج اتاق این از اسرارتون باشید مطمئن و هستم شما اسرار محرم من. باشین راحت رادوین، آقا خوب -

 .هست چی تون مشکل بگین تونین می حاال شه؛

 رو هایی چیز یه ها وقت گاهی و داد می گوش هام حرف به دقت به هم دنیل. کردم ماجرا تعریف به کردم شروع

 اقعیتو با بتونم اینکه برای کرد پیشنهاد من به دنیل و شد تموم دنیل با مشاوره اول جلسه. کرد می داشت یاد

 .بنویسم ژینا با رو بدم و خوب خاطرات همه بیام، کنار

 سمت به. خوردم و کردم درست مختصری شام. رفتم خودم خونه خونه سمت به و رسوندم اش خونه به رو شایان

 .کردم نوشتن به شروع و کردم باز رو دفترم نشستم؛ میزم پشت و رفتم اتاق

 نوشتن درحال. نوشتم رو امروز تا شدم ژینا عاشق فهمیدم که روزی اولین از. کردم خاطراتم نوشتن به شروع

 ونهام خانواده با همراه که افتادم روزی اون یاد. بودیم گرفته ژینا با که نفره دو عکس به افتاد چشمم که بودم

 توی هنوزم ژینا صدلی. گرفتیم رو عکس این که روز اون به رفتم. بودیم رفته شهر از خارج سرسبز جای یه

 :گفت می و خندید می شیطنت با که بود گوشم

  !خوره؟ می تکون داره آب توی چیه این ببین بیا بدو! رادوین رادوین -

 شده آب خیس کال افتادم؛ آب توی و داد هولم پشت از یکی یکهو که. کردم نگاه رو آب داخل و کنارش رفتم

 .بندازه آب توی رو من که بود زده کلک من به. خنده می من به غش غش داره ژینا دیدم و برگشتم. بودم

 .نبز لبخند دوربین به عزیزم، رادوین: گفت و گرفت باال رو گوشی ژینا که کردم می نگاش داشتم حرص با
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 بود من به پشتش جوری همین. خندید می و گرفت می سلفی خودش و من از داشت که زدم لبخندی حرص با

 حرص ژینا و خندیدم می بهش داشتم من حاال. کشیدمش آب داخل و گرفتم لباسش از شدم؛ نزدیکش آروم که

 :گفتم و کردم نگاه آبش از خیس ی قیافه به بلند صدای با. خورد می

 !نداره گله داره عوض که چیزی نخور، حرص خندیدی؟ می من به داشتی کوچولو، خانم  -

 من. گرفتیم عکس و کردیم بازی آب کلی روزی اون. ژینا و من بین جنگ آغاز شد این و خنده زیر زدم بلند

 .بود میزم روی همیشه و داشتم دوست همه از بیشتر رو عکسش این ولی داشتم خودم و ژینا از زیاد های عکس

 معصوم های چشم این عاشق چقدر کردم؛ نگاه معصومش چهره به دقت با و برداشتم میز روی از رو عکس قاب

 خوابم کی نفهمیدم که کردم مرور ذهنم توی رو ژینا با خاطراتم انقدر و کشیدم دراز تختم روی. بودم مشکی

 .برد

 اییج یه ژینا عشق هنوز ولی برگردم عادی زندگی به تونستم اش مشاوره جلسات و دنیل کمک با ماه دو از بعد

 خوام می چون نگفتم؛ چیزی ام خانواده به ولی ایران برگردم بعد هفته گرفتم تصمیم. بود قلبم عمق توی

 .کنم شون سوپرایز

 بقیه، و رادین داداش و آذین خواهر بودن؛ جمع اینا مامان خونه همه. زدممی حرف تصویری ام خانواده با داشتم

 .بودن اونجا همه

  .کرد زدن حرف به شروع آذین همه از اول

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر. برم قربونت الهی! داداشی سالم  -

  هستن؟ کجا ها فسقلی تا دو. شده تنگ شما برای دلم منم  -

  کجاست؟ رادوین دایی پرسه می ازم همش مانیا. خوابیدن پارسا و مانیا  -

 .شده ذره یه براشون دلم. برم شون دو هر قربون  الهی  -

 و پاره آتیش دو هر. بود سالش شیش اونم که بود رادین پسر هم پارسا. بود سالش چهار و بود آذین دختر مانیا

 .هستن زبون شیرین

  نداری؟ اومدن قصد پسرم: زد لب و نورد طاقت آخرش که کرد می نگاهم دلتنگی با مامانم

  بیای؟ خوای نمی که گذرهمی خوش بهت اونجا رادوین: داد ادامه مامان حرف تایید در رادین

 ...شده تنگ خیلی ها شما برای هم من دل خدا، به نه: گفتم بود، لبم روی که لبخندی با



 

 

{73} 

 !دیگه بیا زود پس داداشی: گفت و حرفم وسط پرید آیلین

 برخ بهشون نداشتم تصمیم ولی بدم رو شون کدوم جواب دونستم نمی گفت؛ می چیزی یه طرف یه از کسی هر

 بیام خودم گاها بود قرار. سپردم شایان به و دادم انجام رو شرکت های کار ی همه. گردممی بر هفته آخر که بدم

 .کنم رسیدگی شرکت کارهای به و

 برای مه خرید کلی و گشتیم و رفتیم بیرون شایان با صبح از همین برای بودم؛ لندن که بود روزی آخرین امروز 

 عروسکی توری لباس دست یه. خریدم پارسا و مانیا برای هم عروسک و بازی اسباب کلی. کردم ام خانواده

 .گرفتم پارسا برای پسرانه اسپرت لباس دست یه و مانیا برای خوشگل

 با بحص های نزدیک تا. بود مونده من خونه شایان بود؛ آخر شب چون. برگشتیم خونه خرید و گشتن کلی از بعد

 بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با صبح. برد خوابمون صبح، سه ساعت اینکه تا. خندیدیم و زدیم حرف هم

 پایین سمت به. داشتم زیادی وقت شب تا داشتم؛ پرواز شب داوزده ساعت من و بود صبح هفت ساعت. شدم

 و دبو شنبه امروز. بخوریم شایان با تا کردم حاظر دبش صبحونه یه. بزارم تمام سنگ امروز خواستم می رفتم؛

 .کردم بیدار رو شایان و رفتم باال. بود تعطیل هم شرکت

 !شو بیدار داداش شایان  -

 .بخوابم نزاشتی وقت دیر تا شب بخوابم؛ بزار مادرت جون رادوین  -

 .مهستی هم با که هستش روزی آخرین امروز بخوریم؛ صبحونه هم با پاشو دیگه. بودم بیدار تو با هم من خوب  -

 می راحت دستت از من و ری می امروز گی، می راست: گفت و انداخت من به نگاهی و مالید رو هاش چمش

 .شم

 !اینطور که شی، می راحت من دست از پس  -

 با انقد. ادافت دنبالم و برداشت رو سرش زیر بالشت و شد بیدار شایان. افتادم شایان جون به و برداشتم رو بالشت

 هم نم و دستشویی رفت بود، پریده خوابش دیگه که هم شایان. شدیم خسته که زدیم هم کله و سر به بالشت

 .رفتم پایین

 یم هم تو کاش! شایان گم می: گفتم و برگشتم شایان سمت به. شدیم صبحانه خوردن مشغول و اومد شایان

  رفتیم؟ می هم با اومدی،

 .شدم موندگار جا اون و اومدم شاید دیدی، چه رو خدا. میام من هم دیگه ماه چند. برو تو حاال  -
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 !گی؟ می راست: گفتم و برگشتم سمتش به تعجب با

 .آره  -

 !رادوین جون بگو  -

  .کنم زندگی ایران کال و کنم ازدواج ایرانی دختر یه با خوام می. گم می راست تو جون به  -

  ؟هست کی خوشبخت دختر این حاال. پسر عالیه که این وای: گفتم و برگشتم شایان سمت به خوشحالی با

 .بیفته کی نام به قرعه نیست معلوم فعال  -

 از دمار بودی من خواهر شوهر تو اگه شایان: گفتم همین برای. بزارم شایان سر سربه ذره یه خواستم می

 !آوردم درمی روزگارت

 شحال که کمی. آوردم آب لیوان یه براش  و زدم پشتش به دستم با. پرید شایان گلوی تو لقمه حرفم این با

 :گفتم شد خوب

  شد؟ چی یکهو  -

 .نیست چیزی هیچی،  -

 یه ور روز کل و بود ناراحت من رفتن از شایان. نکنم پیله بهش زیاد کردم سعی هم من و نزد حرفی دیگه شایان

 .بود کرده کز گوشه

  زنی؟نمی حرفی چرا چته؟ شایان  -

 .شم می تنها خیلی من بری تو! رادوین  -

 ایج شرکت توی و کنی پیدا اعتماده، قابل که رو یکی کن سعی. نکن خراب رو حالم رفتن دم نگو، اینجوری  -

 .بزاری خودت

  کنه؟ زندگی اینجا و لندن بیاد اش بچه و زن با باشه داشته دوست که نداری سراغ ایران توی رو کسی تو -

. بود رفتهگ بورسیه لندن پسرش و بود بابا شرکت معاون کبیری آقای. افتادم کبیری آقای یاد و کردم فکر یکم

 فقط دنیا دار از چون کنه؛ می قراری بی زنش گفت می همش کبیری آقای. بخونه درس اینجا بیاد بود قرار

 هک نبود حدی تا شونشرایط ولی باشن، پسرشون کنار داشتن دوست هم خودشون و داشتن رو پسر یه همین
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 کار شرکت توی بزاریم تونسیم می و بود اعتماد قابل هم بگم؛ کبیری آقای به گرفتم تصمیم. بیان اینجا  بتونن

 :گفتم ذوق با شایان به رو. کنه

 !کبیری آقای شایان،  -

  کیه؟ کبیری آقای  -

 و ایران ادبی شایان کنه؛ کار اینجا بیاد کرد قبول کبیری آقای اگه شد قرار. کردم تعریف رو ماجرا کل شایان برای

 با ایران، مرفت وقتی داشتم تصمین. برگردیم و کنیم رسیدگی کارهاش و شرکت به بیاییم هم با وقتی چند از هر

 .بزنم حرف مورد این در کبیری آقای

 حرف شایان با. نکرد قبول  بیای؛ نیست الزم گفتم چقدر هر. رسوند فرودگاه رو من شایان که بود ده ساعت

 .کردن اعالم رو پروازم که زدیممی

 .بیای تا کنم می ردیف رو کارها زودتر چه هر. نباش نگران: گفتم و کردم بغل رو شایان

  .باش خودت مواظب رادوین، اهوم،  -

 .خداحافظ فعال بینمت،می زودی به باش؛ خودت مراقب هم تو  -

 دبع قراره اینکه هیجان از. داشتم وقت ایران به رسیدن تا ساعت شیش. شدم هواپیما سوار و شدم جدا شایان از

. مکرد داشتم شایان با امروز که خاطراتی نوشتن مشغول رو خودم. برد نمی خواب ببینم، رو ام خانواده سال یک

 اعت،س شیش از بعد اینکه و امروز به کردن فکر به خوابم؛ کمی گرفتم تصمیم روز، اون خاطرات نوشتن از بعد

 .برد خوابم هستم خودمون خونه

***  

 «ژینا»

 ولی بود خوب خیلی سیروان اخالق نامزدی اوایل کردم؛ نامزد سیروان با من که هستش ماه دو نزدیک اآلن

 مشکوکی های تلفن. بود شده تبدیل مشکوک، و مرموز آدم یه به سیروان. شد عوض اخالقش کال رفته-رفته

 من که زد می حرف جایی یا و داد می تماس رد یا خورد، می زنگ گوشیش وقتی مواقع اکثر و شد می بهش

 م؛گرفت نمی جدی ززیاد اوایل. کرد می تهدید رو بود گوشی پشت که شخصی شنیدم، هم بار یه. نشنوم کال

 .بیاد سرم بود قرار که بالیی از غافل
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 و رمبگی تولد جشن سیروان، برای مون رابطه شدن بهتر برای گرفتم تصمیم من و هستش سیروان تولد فردا

 سیروان. هستش تولدش فردا که کرده فراموش که داره کاری مشغله انقدر سیروان چون کنم؛ سورپرایزش

 .هست شلوغ حسابی سرش و داره دارو پخش شرکت

 زنگ آشناها و دوست همه به همین برای. بگیرم سیروان خود خونه توی رو سیروان تولد جشن گرفتم تصمیم

 .کنن کمکم هم آرشام و پریسا،سینا شادی، نیلوفر، شد قرار. باشن اونجا فردا گفتم و زدم

 !سیروان: گفتم و کردم سیروان به رو که خوردیم می قهوه و بودیم نشسته ما خونه سالن توی سیروان همراه

  بله؟  -

 !کنیم تماشا فیلم و بخوریم هم با که بپزم تامون دو برای شام یه تو خونه بیام خوام می فردا  -

 .میآرم گیرم می بیرون از شام خودم! کنی درست شام تو که کاری چه خوب  -

 .کنی امتحان رو من پخت دست دارم دوست من آخه  -

 خونه دکلی این بیا. بیوفتی زحمت توی خواستم نمی فقط من. راحتی جور هر باشه،: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 .کنم خرید برات رسم نمی شلوغه، خیلی سرم من. بکن داری دوست کاری هر من، بانکی کارت هم این و

 !دادی من به رو ات خونه کلید که ممنون باشه،  -

 .خداحافظ شده دیرم خیلی برم باید دیگه من کنم، می خواهش  -

 .خداحافظ  -

 رو کیک دیروز.بودیم گذاشته قرار سیروان خونه تو های بچه با.بیرون زدم و شدم بیدار خواب از زود صبح

 .بودم داده سفارش

 روانسی خونه سمت و  گرفتم تحویل رو کیک و رفتم هم بعدش گرفتم، تزئینی سایل و و بادکنک رفتم اول

 .رفتم

 یه با رو بیرونم های لباس. بودند نیومده هنوز ها بچه از کدوم هیچ رسیدم؛ سیروان خونه به که بود ده ساعت

 .شدم خونه کردن تمییز مشغول و کردم عوض راحتی لباس دست

 ظرمنت و زدم رو آیفون دکمه اومدن، اینا نیلوفر دیگه کردم نگاه شد، زده آیفون زنگ که بودم کردن کار حال در

 .بیان داخل تا شدم
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 .بودن کاشته درخت رو دورش تا دور که بود بزرگ حیاط یه با خوابه چهار ویالیی خونه یه سیروان خونه

 .بیاد جا حالشون کمی تا اوردم شربت براشون رفتم بش و خوش از داخل،بعد اومدن ها بچه

 .برگشتم سمتش به نیلوفر صدای با کردیم، می میل رو هامون نوشیدنی داشتیم که حالی در

  کنیم؟ شروع کجا از ژینا خوب  -

 .موند نصفه کارم و اومدین شما که بودم خونه کردن تمییز حال در من ها بچه راستش -

 کنک باد بعدش و  کنین تموم رو خونه کردن تمییز اول بهتره پس: کفت و زد باال رو لباسش های آستین شادی

 .بزنیم رو ها چیز بقیه و

 .دیمش ها کاناپه روی ولو مون همه ساعت سه تقریبا از بعد. رفت خودش کار دنبال کسی هر و کردیم کار تقسیم

 .شه می نصف داره کمرم! خدا وای: گفت بارید می ازش خستگی که صدایی با پریسا

 .مردم خستگی از هم من آره،: داد جواب ناله با شادی

 .نباشید خسته نکنه، درد دستتون ها دختر  -

 لحن با و کرد چم رو هاش چشم داد؛ می گوش ها دختر بین مکالمه به و بود ایستاده ای گوشه اآلن تا که آرشام

 :گفت داری خنده

 !مونده اصلی های کار حاال! زنید می غر دخترها شما چقدر  -

 لیخی من ولی! نکردیم تزئین رو خونه هنوز گه می راست! خدا وای: نالید عجز با شنید، رو آرشام حرف تا نیلوف

 .گشنمه

  .هست ظهر سه ساعت دیدم که انداختم ساعت به نگاهی

 .دیم می ادامه رو کارها بقیه ناهار بعد بدیم؛ سفارش ناهار برای چیزی یه اول بهتره! ها بچه  -

 .نبیار پیتزا برامون زنم می زنگ اآلن من؛ با اون: گفت داشت برمی نیز روی از رو گوشیش که حالی در سینا

 !عزیزم شوهر ول ای: گفت ناز با و انداخت سینا به نگاهی قدردانی با شادی

 .نفسم کنم می خواهش  -
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 هم عاشق همچنان ولی کردن ازدواج که هست سال سه نزدیک. خوردم غبطه سینا و شادی حال به لحظه یه

 دست. بود نامزدی اول ماه یک برای هاش، دارم دوست همه سیروان ولی رن می صدقه قربون هم برای و هستن

 .شدم ها دختر با زدن حرف مشغول و برداشتم کردن فکر از

 هک بیرون رفت آوردن؛ رو ها پیتزا که گفت و داد جواب رو آیفون آرشام شده؛ زده آیفون زنگ ساعت نیم از بعد

 من به نگاهی بود؛ فکر توی عمیق که حالی در و اومد رب ازیک بعد آرشام. بیاره و کنه حساب رو ها پتیزا

 :گفت و انداخت

 منتونست چیزی بودن، هاش در دیدم که چیه ببینم رفتم ومد؛ می هایی صدا یه باغ ته انباری از! خانم؟ ژینا  -

 !کنه؟ می زندگی اونجا کسی. ببینم

 مرخصی شون همه به سیروان قضا از که هست خدمتکار تا چند و باغبون یه فقط دونم، می من که جایی تا  -

 !بوده چیزی ای گربه احتماال. نیومدن کدوم هیچ امروز و داده

  ...ولی! شاید: گفت و کرد فکر یکم آرشام

  چی؟ ولی آرشام، آقا  -

 .نشده سرد تا بخوریم رو ناهارمون بهتره! هیچی  -

 از چیزی تقریبا و بود فکر تو ش همه آرشام ولی شدم پیتزام خوردن مشغول و نپرسیدم چیزی هم من دیگه

 .نخورد پیتزاش

 تزئین رو خونه تموم تا کشید طول ساعت دو تقریبا. شدیم خونه کردن تزئین مشغول ناهار خوردن از بعد

 .کردیم

 بادکنک چقدر خانم ژینا: گفت ای گرفته صدای با کرد، می باد رو بادکنک آخرین داشت که حالی در سینا

 !کردم باد بادکنک انقد آوردم، کم نفس ؟!خریدی

 .نکنه درد ها شما همگی دست واقعا ها بچه: گفتم ها بچه به رو خندیدم

 رحاظ و باال بریم بهتره ها، دختر خوب: گفت بلندی نسبتا صدای با ما به رو و شد خارج آشپزخونه از نیلوفر

 .شه می پیدا ها مهمون کله و سر دیگه اآلن بشیم،

 استراحت کمی هم ما. برین شما آره،: کرد تایید رو حرفش بیخیالی با بود داده لم نفره یه مبل روی که آرشام

  .کنیم می
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 .شدیم هامون لباس پوشیدن و کردن آرایش مشغول و رفتیم باال سمت به ها دختر با

***  

 که بود وقتش دیگه اونم که سیروان بود مونده فقط بودن؛ اومده ها مهمون همه تقریبا و بود شده شلوغ خونه

 .برسه

  مونده؟ کجا ببین بزن سیروان این به زنگ یه! ژینا: داد قرار خطاب من و ایستاد کنارم نیلوفر

 .زنم می زنگ اآلن! باشه  -

: زد ادد اعصبانیت با دفعه این که گرفتم تماس دوباه. نداد جواب  گرفتم؛ رو سیروان شماره و برداشتم رو گوشیم

  زنی؟ می زنگ انقدر چرا ژینا دیگه، میام دارم

 گها شی، می اعصبانی انقدر دونستم نمی شدم، نگرانت فقط: دادم جواب و نشوه رو صدام کسی که اونور رفتم

 .زدم نمی زنگ شی می ناراحت دونستم می

 برای ؛بود کرده برخورد تند من با سیروان که بدونن بقیه خواستم نمی. کردم قط ای دیگه حرف بدون رو گوشی

 .رفتم بقیه پیش و زدم ظاهری لبخند همین

  خانم؟ ژینا شد چی: پرسید و برگشت سمتم به من دیدن با سینا

 .برسه دیگه که اآلنه میاد، داره: دادم جواب و زدم زورکی لبخند

 رو شون ماشین ها بچه همه. انداخت حیاط داخل رو ماشین و رسید سیروان که شدیم منتظر ای دقیقه چند

 سیروان که بودیم منتظر و بودیم کرده خاموش رو ها چراغ. نبینه سیروان که بودن کرده پارک ای دیگه جای

 .بشه سالن وارد

  نکردی؟ روشن رو ها شمع ژینا: کرد زمزمه گوشم زیر آرومی صدای با شادی

 .رفته یادم نه،! وای  -

 ماس بلند بلند و شد داخل و کرد باز رو ورودی در سیروان. کرد روشن رو کیک روی های شمع فندکش با آرشام

  ؟!ژینا کجایی! ژینا: زد صدا رو من

 براش رو مبارک تولدت شعر و زدیم می دست هم با کردیم،پ؛ روشن رو ها چراغ و جلوش پریدیم همه یکهو

 .کرد فوت رو ها شمع هم اون و گفتیم تبریک بهش همه. خوندیم می
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 بیا لحظه یه! عزیزم ژینا: گفت و کنارم اومد چون نشده، خوشحال زیاد سورپرایزم از سیروان کردم می احساس

  دارم؟ کارت باال،

 د؛ش اتاق وارد اول کرد باز رو در سیروان. رفتیم سیروان اتاق توی باال طبقه سمت به و افتادم راه سیروان دنبال

 من سمت به نشسته خون به های چشم با سیروان. بستم رو اتاق در سرم پشت و شدم وارد من اون سر پشت

 :گفت اعصبانیت با و برگشت

  کردی؟ دعوت من ی خونه توی رو آدم همه این چرا ژینا  -

 !کنم سورپرایزت خواستم می  -

 !گرفتی می اجازه خودم از من، خونه توی بریزی رو آدم همه این که این قبل کاش ولی  -

 خودش ی خونه توی شوهرم برای دارم اجازه و هستم خونه این خانم من ما، ازدواج بعد که کردم فکر من  -

 .کردم نمی رو کار این وقت هیچ شب می ناراحت دونستم می اگه بگیرم؛ تولد جشن

 کسی ای خونه این توی و نکردیم ازدواج هنوز ما ولی: غرید شدش کلید دندونهای زیر از و زد پوزخندی سیروان

 من زا اول بگیری مسخره های مهمونی این از خواستی بعد به این از لطفا. تو نه هستم، من گیره می تصمیم که

 .بگیر اجازه

 رو کار این بشه خوب سیروان با ام رابطه اینکه خاطر به فقط من شدم، ناراحت خیلی هاش حرف از راستش

 .بود شکسته رو دلم هاش حرف با سیروان حاال ولی کنم خوشحالش خواستم و کردم

 اشه دوست با بخند و بگو مشغول هم سیروان. نزدم سیروان با حرفی تولد، جشن شدن تموم تا و رفتم پایین 

 .نداشت من به توجهی اصال و بود

 .نزاشت سیروان که کنم جور و جمع رو خونه خواستم می. رفتن ها مهمون همه که بود شب دوازده ساعت

  .کنن می تمییز خودشون خدمتکارها فردا باشه، بزار  -

 .برم خونه باید من وقته، دیر پس باشه،  -

 .شدم متوقف سیروان صدای با راه نصف که بردارم رو مانتوم و کیف تا رفتم باال سمت به

 .مونن می اونجا هم شب و رفتن اینا خانم مینا باغ خونه نیستن؛ خونه مادرت و پدر  -

  ندادن؟ خبر من به چرا پس  -
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 .نذارم تنهات امشب که گفت و گرفت تماس من با پدرت،. ندادی جواب زدن، زنگ تو به اینکه مثل  -

 .بخوابم خوام می و ام خسته خیلی بدی؟ نشونم رو اتاقم شه می پس! باشه  -

 .بخوابی اونجا تونی می چپ؛ دست اول، در باال  -

 .ممنون خیلی  -

  ناراحتی؟ من دست از زدم که هایی حرف خاطر به! ژینا: کرد صدام دوباره سیروان که رفتم می باال داشتم

 .بود تو با حق دیدم کردم فکر وقتی! نه  -

 ازداج زودتر هرچه بهتره هستش، تو از دوری خاطر به اینا همه رفتم؛ تند کمی که دونم می! عزیزم ببخش  -

 .کنیم

  بخوابم؟ خوام می و ام خسته خیلی اآلن بزنیم، حرف راجبش بعدا شه می: گفتم و زدم پوزخندی

 .بخیر شبت عزیزم، باشه  -

 .بخیر هم تو شب  -

 .برد خوابم زود خیلی که بودم خسته انقدر کشیدم؛ دراز بود اتاق داخل که ای نفره دو تخت روی و رفتم باال

 دم؛کر نگاه رو ساعت و شدم خیز نیم جام توی. شدم بیدار راهرو توی کسی های قدم صدای با که بود شب نصف

 دیورو در صدای با بار این که بخوابم دوباره که کشیدم دراز و شدم پا صدای بیخیال. بود شبه نیمه دو ساعت

 .نشستم تخت روی و کردم باز آخر تا هام چشم سالن،

 ته انباری سمت داشت که دیدم رو سیروان. کردم نگاه رو حیاط داخل و رسوندم اتاق ی پنجره جلوی رو خودم

 .رفت می باغ

 با و آروم. رسوندم سالن وردی در به رو خودم و رفتم پایین ها پله از کردم؛ بازش و رفتم اتاق در سمت به

 .بشنوه رو در صدای سیروان خواستم نمی بستم؛ رو در آروم. شدم خارج و کردم باز رو در حتیاط

. دش می مور مور تنم سرد زمین با پاهام برخورد با و نبود پام کفش برداشتم؛ قدم باغ ته انباری سمت به آروم

 تا شدم مخفی در پشت و برداشتم قدم در طرف به آروم. بود باز نیمه درش و بود روشن باغ ته انباری چراغ

 .کردم نگاه رو انباری داخل باز نیمه در الی از بردم جلو رو سرم آروم. نبینه رو من کسی
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. بود شده بسته صندلی روی انباری وسط من، سال و سن هم تقریبا دختر یه دیدم؟ می چی! من خدای وای

 ایستاده ها اون روبروی سیروان و بودن ایستاده دختره سر باالی نفر چند و بودن بسته رو دهنش و هاش چشم

 .زد می حرف گوشیش با و بود

 شریک عنوان به رو ها اون سیروان بودیم، دعوت سیروان با که هایی مهمونی توی بودم؛ دیده قبال رو ها مرد این

 .گن می چی بفهمم تا چسبوندم در به رو گوشم.بود کرده معرفی هاش

 جون عوض در باید داری، دوست رو دخترت جون اگه: گفت می بود، گوشی پشت که شخصی اون به سیروان

 .میره دخترت نیای پول با اگه داری، وقت فردا تا! بدی رو خواستم ازت که رو پولی دخترت

 !نکنه فرار دوباره تا باشین مواظبش: گفت مرد تا دو اون به و کرد قط رو گوشی سیروان

 !آقا چشم: بودن اونجا که مردی تا دو

 می خودتون و دونم می رو شما مقصر دربیاد، ازش صدایی اگه دربیاد؛ نباید هم صداش: داد ادامه دوباره سیروان

  نه؟ یا فهمیدین! کنم می چیکار باهاتون که دونین

 .قربان بله: تامرد دو

 اونجا دیگه. ورد می سرم بالیی چه نبود معلوم دید، می اونجا رو من سیروان اگه رفتم؛ می زودتر چه هر باید

. کشیدم دراز تخت روی و رقتم اتاقم سمت به. کردم بازش و رسوندم  ورودی در به رو خودم سریع و نموندم

 .بستم رو هام چشم و کشیدم باال سرم تا رو لحاف

 در رهدستگ. شد می اتاقم نزدیک داشت که شنیدم رو سیروان های قدم صدای. بخوابم تونستم نمی ترسم از ولی

 .هستم خواب کنه فک سیروان تا دادم فشار هم روی هام چشم شد؛ باز در و خورد تکون

 تا. شد می دور داشت که شنیدم می رو هاش قدم صدای. بست رو در و شد خارج اتاق از دقیقه چند بعد سیروان

 امه پلک بخوام خودم اینکه بدون که بود صبح های نزدیک. نبرد خوابم بودم، دیده که چیزهایی ترس از صبح

 .برد خوابم و افتادن هم روی

 اتفاق یاد. بود صبح نه ساعت کردم؛ نگاه رو ساعت. شدم بیدار خورد می چشمم به پنجره از که نوری با صبح

 .لرزید تنم و افتادم دیشب های

 و دست به آبی و رفتم اتاق داخل بهداشتی سرویس سمت به. کردم مرتب رو تخت و شدم بلند جام از زود

 .نه یا رفته سیروان بشم مطمئن خواست می. رفتم پایین  و شدم خارج اتاق از. زدم صورتم
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 رفتم یم آشپزخونه سمت به داشتم نبود؛ کسی هم پذیرایی سالن توی پایین رفتم. نبود کسی گشتم رو ها اتاق

 .ایستادم جام سر کرد خطابم پشت از سیروان صدا با که

  گردی؟ می کسی دنبال  -

 خونه یا تشرک رفتی ببینم خواستم می! نه: گفتم بود صدام توی که لرزشی با. دیدم رو سیروان و عقب برگشتم

 !هستی

  دلخوری؟ من دست از هنوز  -

  خوردی؟ صبحونه راستی! نه  -

 .بخوریم هم با بشی بیدار تو تا بودم منتظر  -

  نرفتی؟ شرکت چرا  -

 م،بگردی بریم هم با رو امروز نیستن، مادرت و پدر که حاال گفتم کردم، ناراحتت دیشب نرفتم؛ تو خاطر به  -

 .دربیارم دلت از همم

 .باشه: گفتم و انداختم پایین رو سرم

 می دیشب یاد ش همه رفت؛ نمی پایین گلوم از هیچی. خوردیم صبحونه و رفتیم آشپزخونه سمت به سیروان با

 .داشت می برم ترس و افتادم

 .کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم سیروان صدای با

 .بریم بیرون هم با شو حاظر خوردی، رو ات صبحونه  -

 .بریم بعد کنم، عوض رو هام لباس من. بریم خونه سر یه باید فقط باشه،  -

 .گذاشتم بودی، خوابیده دیشب که اتاقی همون داخل و خریدم لباس دست چند برات! نیست نیازی  -

 سمت .رفتم بودم خوابیده توش دیشب که اتاقی سمت به و شدم بلند میز سر از تشکری با و دادم تکون سری

 .بود رنگارنگ های لباس از پر داخل کردم؛ باز رو درش و رفتم اتاق توی کمد

 دیگه تسم. پوشیدم رنگش هم شال یه و تفنگی لوله ای سورمه شلوار با و برداشتم آبی باز جلو بلند مانتو یه

 .رفتم پایین و برداشتم رو ستش کفش و آبی کیف. بود ست کفش و کیف عالمه یه کردم؛ نگاه رو کمد

  اومد؟ خوشت: گفت و انداخت پام سرتا به نگاهی من، دیدن با سیروان
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 .ممنون خیلی! آره  -

 تفاقا از بعد. کنم ازدواج باهاش تونم نمی که بگم خواستم می بزنم؛ حرف سیروان با مسیر توی داشتم تصمیم

 .ترسیدم می سیروان از من دیشب

***  

  «ژینا»

  !ژینا: گفت و برگشت من سمت به سیروان که گشتیم می ماشین با ها خیابون توی سیروان با

  بله؟  -

  .بزاریم رو عروسی و عقد قرار خوای نمی  -

 ...من راستش سیروان  -

  هست؟ ای دیگه چیز یا بشناسی؟ رو من نتونستی مدت این تو هنوز چی؟ تو  -

 !بزنم حرف تو با مورد این در خواستم می هم من اتفاقا -

  شده؟ چیزی: پرسید مکث کمی با و انداخت من به نگاهی سیروان

 جواب بود؛ بابام خورد، زنگ گوشیم لحظه همون که کنم ازدواج باهاش تونم نمی که بگم بهش خواستم می

 .دادم

  جونی؟ بابا سالم  -

 !شدم نگرانت ندادی، جواب زدم زنگ دیروز گلم، دختر سالم: پیچید گوشی توی بابام شاد صدای

 مونده اج باال گوشیم بودیم، جشن تدارک مشغول ها بچه با. بود سیروان تولد بودم؛ گفته که بهتون جون بابا  -

 .نشنیدم بود

  کجایی؟ اآلن گلم دختر  -

 .هستیم بیرون سیروان با  -

 .بیایین اینجا سیروان با پاشین گه می خانم مینا! خوب چه  -

 .بپرسم رو سیروان نظر باید جون، بابا که دونم نمی  -
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 .زنم می حرف باهاش خودم بهش، بده رو گوشی تو خواد؛ نمی  -

 به رو گوشی و کرد قط رو گوشی سیروان دقیقه چند بعد. زدن حرف بابام با، و دادم سیروان دست رو گوشی

  شد؟ چی: پرسیدم ازش. گرفت سمت

 مادر همون خانم مینا این راستی. بریم خانم مینا باغ که داد آدرس بابات: داد ادامه بود فکر توی که سیروان

  نیست؟ رادوین

 .نریم تونیم می نداری دوست اگه آره،  -

 .شه می بد نریم اگه داد، پیشنهاد خودش بابات چون دیگه، نه  -

 !باشه  -

 .کنم می رو قضیه قال و گم می بهش فرصت اولین توی ولی بگم بهش نتونستم

 رو ماشین سیروان تا کرد باز براش رو در اومد رادین و زد بوق تا چند سیروان. رسیدیم اینا خانم مینا باغ جلوی 

 .ببره داخل

. ودنب نشسته باغ انتهای آالچیق توی همه. افتادیم راه خونه سمت به رادین با پرسی احوال از بعد و شدیم پیاده

 حبتم با. کرد دلتنگی ابراز حسابی و کرد بغلم صمیمانه دید رو من تا خانم مینا دادم؛ دست همه به و رفتم جلو

 :گفت و کرد نگاه من به

 .اومدی خوش عزیزم دخترم؛ سالم  -

 .جون خاله ممنون  -

 زا حرف که بودیم صحبت مشغول. نشستم مامانم کنار و رفتم. دادم دست رادین همسر شیما و آیلین آذین، با

  برگرده؟ لندن از خواد نمی رادوین جون، مینا: پرسید ازش و خانم مینا سمت کرد رو مامان. شد رادوین

 که گفت زدیم، می حرف باهاش پریروز اتفاقا چرا: گفت و برگشت مامانم سمت به خوشحالی با خانم مینا

 .برگرده هفته آخر تا احتماال

 به شاهلل ان: گفت خانم مینا جواب در داد، می گوشی مامان و خانم مینا های حرف به داشت اآلن تا که بابا

  .سالمتی

 ژینا: کرد صدام و اومد من سمت به شده کالفه بحث این از بود معلوم که سیروان. بود رادوین بحث همچنان

  بگردیم؟ رو اطراف این بریم میای! جون
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 .میام اآلن کن صبر! آره  -

 داشت سیروان. برداشتیم قدم باغ انتهای طرف به سیروان همراه. شدم همراه سیروان با و گفتم ای اجازه با

  نه؟ قشنگیه باغ: گفتم که کرد می نگاه رو اطراف

 !قشنگه خیلی آره،  -

 .کردیم می بازی کلی و اینجا اومدیممی جمعه هر ها تابستون گذشته، باغ این توی من بچگی ی همه  -

 .اومدم خودم به سیروان، صدای با که بودم رادوین با مون مشترک خاطرات و ها زمان اون به کردن فک حال در

  ژینا؟  -

 !بله  -

 !باشه شده تموم ماه دو کنم می فک کنیم؟ ازدواج هم با ما قراره کی  -

 مه برای خوبی زوج تونیم نمی تو و من کردم؛ فکر خیلی مدت این تو من راستش بگم؟ جوری چه!... سیروان  -

 .باشیم

 !خواستم معذرت ازت من که گی؟ می دیروزم های حرف خاطر به اگه: داد ادامه و ایستاد مقابلم سیروان

 احساسات مون، اخالق داره؛ فرق هم با مون چیز همه کال تو و من! نیست امروز و دیروز مسئله سیروان، نه  -

 درک رو من امیدوارم. شد نمی ولی بزنم حرف باهات خواستم می که روزه چند دیگه، های چیز خیلی و مون

  کنی؟

 .دادم سیروان دست و آوردم در رو انگشترم

 توضیح بهش خودم و زنم می حرف هم پدرم با کنم؛ ازدواج تو با تونم نمی من ولی سیروان متاسفم خیلی  -

 .دممی

 می هم به من با داری رادوین خاطر به دونم نمی نکن فک ژینا: غرید اش شده کلید های دندون زیر از سیروان

 .کن فرو مغزت اون توی رو این خوب کنی، ازدواج ای دیگه کس با من جز به ذارمنمی بدون رو این ولی زنی؛

. شستمن بقیه کنار و رفتم آالچیق سمت به. رفت بیرون باغ از و شد ماشینش سوار و رفت اعصبانیت با سیروان

  کو؟ سیروان آقا پس دخترم،: پرسید من از نیست، کنارم سیروان که دید و کرد نگاه وقتی بابا
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 که کنم خواهی عذر شما همه از اون عوض از تا خواست من از بره، عجله با شد مجبور گرفتن؛ تماس باهاش  -

 .کنه خداحافظی نتونست

 و خانم مینا. رفتیم خودمون ی خونه و شدیم بابا ماشین سوار ما. کردیم رفتن عزم همه باآلخره ساعت دو بعد

 حرف یاد وقتی ولی بزنم سیروان به رو هام حرف تونستم که بودم خوشحال. رفتن خودشون ی خونه هاشم بچه

 .لرزید می بدنم افتادم می زد من به باغ توی که هایی

 «رادوین»

 شهر داخل دوری یه گرفتم تصمیم گرفتم؛ تاکسی یه و شدم خارج فرودگاه از. رسیدم که بود صبح شش ساعت

 .بگردونه شهر داخل رو من ساعت یک که گفتم تاکسی راننده به. بزنم

 ادهپی من و رسید خونه در جلوی تاکسی. دادم تاکسی راننده به رو خونه آدرس که بود ونیم هفت ساعت نزدیک

 :گفت و اومد سمتم به دید رو من تا بود؛ حیاط توی رحیم مش. کردم باز کلید با رو در آروم. شدم

 می خوشحال خیلی شما دیدن از بدم، خبر خانم به کنین صبر اومدین، خوش اومدین؟ شما رادوین، آقا وای  -

 .شن

 می چیکار داری. کنم غافلگیرش که اومدم خبر بی خودم نگو؛ مامانم به چیزی نه، خوبی؟ رحیم، مش سالم  -

 !رحیم؟ مش کنی

 هم من بزاره؛ گلدون توی تازه سرخ های گل صبح روز هر داره دوست دونی؛ می رو مادرت اخالق پسرم، واال  -

 .بذارن میز سر که براشون چینم می گل دارم

 .برم می براش من بدین مامانم، این دست از امان! بله  -

  پسرم؟ شه می زحمتت اینجوری آخه  -

 !زحمتی چه بابا، نه  -

 سرک سالن داخل کردم، باز رو ورودی در. افتادم راه خونه سمت به و گرفتم رحیم مش دست از رو ها گل

 سمت به مستقیم و گذاشتم در جلوی رو چمدونم. رفتم داخل راحت خیال با پس. نبود کس هیچ کشیدم؛

 هب خواست می دید رو من و عقب برگشت خانم اکرم. بودن آشپزخونه توی مامانم و خانم اکرم. رفتم آشپزخونه

 درست مشغول و دید نمی رو من و بود من به پشتش مامانم. نگه چیزی کردم اشاره دست با که بده خبر مامانم

 .بود صبحونه کردن
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: کرد رحیم مش با زدن حرف شروع همین برای آورده، رو ها گل رحیم مش بود کرده فکر پام صدای از مامان

  آوردی؟ رو ها گل رحیم مش

 .آوردن خانم، بله: داد جواب من جای به خانم اکرم

 روی که گلدونی توی بزار رو ها گل رحیم، مش خوب خیلی: داد ادامه بود کارش مشغول که جوری همین مامان

 بآ پر توش و بود میز روی که گلدونی داخل  و بردم رو ها گل. بخوریم صبحونه هم با بشین خودتم. هست میز

  .گذاشتم بود،

 می کی توی مامان ": گفت می و زد می غر هی بود، اینجا رادوین اآلن اگه: گفت و کشید دل ته از آهی مامان

  "!نچینیی رو بستی زبون های گل این و برداری روزت هر عادت این از دست خوای

 و کارهاش این برای دلم چقدر که وای. کردم می نگاه مامانم به خنده با داشتم و بودم زده بغلم زیر رو هام دست

 .بود فرضی رحیم مش با زدن حرف به مشغول همچنان مامان. بود شده تنگ مهربونش لحن

 یم. کنین تهیه رو لیست این و برین بیرون هم با صبحونه بعد. دادم جون اکرم دست لیست یه رحیم مش  -

 چیزی یه هستی؟ ساکت چرا رحیم، مش. بدم ترتیب براش بزرگ مهمونی یه اومد، رادوین که هفته آخر خوام

 .بگو

 من نخنده، که بود گرفته رو خودش جلوی زور به بود؛ گرفته اش خنده و کرد می نگاه من به داشت خانم اکرم

 ینهم برای گفتم؛ می چیزی یه باید بمونم، ساکت تونستم نمی دیگه. بودم کرده کنترل رو خودم زور به هم

 :گفتم

 !کرده رو نمیروهات هوای دلم خیلی کن، درست هم نیمرو من برای مامان  -

 نگاهی خاتم اکرم به غم با. کرد خودش گاه تکیه رو هاش دست و گذاشت کنار رو بود دستش که کاردی مامان

 :گفت و انداخت

 رادوین انگار پیچه، می ذهنم تو جوری همین صداش که کرده رو ام بچه هوای دلم انقدر! جون اکرم بینی می  -

 !خواد می نیمرو من از داره و وایساده جا همین

 یرم،بگ رو ام خنده جلوی تا گرفتم گاز رو لبم گفته؛ چی که شد متوجه تازه مامانم انگار. زد خنده زیر خانم اکرم

 بعد .بگه چیزی تونست نمی که بود شده شکوکه من دیدن از انقدر. دید رو من و برگشت عقب به یکهو مامانم

 :گفت و اومد خودش به ثانیه چند

  اومدی؟ کی پسرم، بگردم دورت الهی! رادوین  -
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 .اومدم پیش ی دقیقه چند همین گلم، مامان سالم: گفتم و کردم نگاهش خنده با

 ممامان: گفتم و کردم پاک دستم با رو هاش اشک کرد؛ می گریه داشت کردم، بغلش محکم و مامانم سمت رفتم

 .هستم کنار دیگه و اومدم ببین نکن؛ گریه بشم، فدات الهی

 پسرم، خوشحالیه اشک ها این: گفت و انداخت من به نگاهی کرد، می ماک رو هاش اشک که حالی در مامان

 .بود شده تنگ برات دلم

 آیلین! راستی. بود شده تنگ براتون دلم هم من: گفتم و گرفتم قاب هام دست با رو مامان مهربون صورت

  کجاست؟

 .رفت دانشگاه داشت کالس زود صبح. پسرم اومدی خوش: داد جواب مامان جای به خانم اکرم

. بخوریم صبحونه هم با بیاییم بگیرم، دوش یه و کنم صدا رو رحیم مش برم من پس! خانم اکرم ممنون  -

  نره؟ یادت نیمرو جان مامان راستی

 .پسرم باشه: گفت و کرد نگاهم مهربونی لبخند با مامان

 اتاقم برای دلم چقدر. رفتم اتاقم سمت به  و برداشتم در جلوی از رو چمدونم و زدم صدا رو رحیم مش رفتم

 ینپای و پوشیدم رو هام لباس اومدم، بیرون و گرفتم کوتاه دوش یه رفتم و کردم باز رو حموم در بود؛ شده تنگ

 .رفتم

 ردد تون همه دست. کردین چه باز تا دو شما به، به: گفتم و انداختم میز روی به نگاهی شدم، که آشپزخونه وارد

 .نکنه

 !دارم کار باهات صبحونه بعد که بخور بشین پسرم: گفت و زد لبخندی مامان

 .باشه  -

. منشست مامانم کنار نفره دو مبل روی رفتیم؛ پذیرایی سمت به هم با و گرفت رو دستم مامانم صبحونه بعد

 :کرد زدن حرف به شروع مامان

 !شدی؟ الغر انقدر چرا رادوین  -

 ذاهایغ برام نبود اونجا گلم مامان: گفتم بور لبم ی گوشه که لبخندی با و انداختم مهربونش صورت به نگاهی

  .شدم الغر همین واسه کنه، درست خوشمزه

 !بمیره برات مادرت الهی: گفت غم با مامان
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 سر تاج شما چیه؟ ها حرف این! من مادر نکنه خدا: گفتم و انداختم گردنش دور رو دستم و شدم نزدیکش کمی

 .هستین من

  میاد؟ کی آیلین مامان،: پرسیدم مامان از. بود شده تنگ کوچیکم خواهر برای دلم افتادم آیلین یاد

 .گرده برمی یک ساعت تا داره، کالس دوازده تا امروز: گفت و انداخت سالن ی گوشه ساعت به نگاهی مامان

 .کنم استراحت یکم بیاد آیلین تا برم من پس  -

  کنم؟ درست ناهارت برای داری دوست چی پسرم، باشه  -

 .نمک غافلگیرش خوام می! ها نگین آیلین به چیزی فقط راستی! سبزی قورمه... اوم: گفتم و کردم فکر یکم

 .پسرم باشه  -

 .اشمب بیدار برگشت دانشگاه از آیلین وقتی که یک ساعت برای کردم کوک رو گوشیم و رفتم اتاقم سمت به

 روی از .برگرده دانشگاه از آیلین که بود وقتش دیگه بود؛ یک ساعت. شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با

 دایص که اومدم بیرون و زدم صورتم و دست به آبی. رفتم اتاقم بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند تختم

 انداخت راه صدا و سر نرسیده معمول طبق بازم. کردم بازش و رفتم در سمت آروم. شنیدم پایین از رو آیلین

 .بشه بزرگ خواد نمی وقت هیچ دختر این اینکه مثل بود؛

 یهسبز قرمه! انداختین راه بویی چه مامان، وای: کرد می تعریف مامان پخت دست از داشت بلند صدای با آیلین

  نه؟

  شده؟ ات گرسنه دخترم، آره: گفت خنده با مامان

 :گفت مامان جواب در که اومد آیلین صدای

 مامان. شده تنگ براش دلم اه،... بود اینجا کاش رادوینه، داداش ی عالقه مورد غذای سبزی قورمه! خیلی آره  -

 .بیام و کنم عوض رو هام لباس باال رم می من

 !دخترم باشه  -

 می ور دستش تو گوشی با و ومد می باال ها پله از و بود پایین سرش آیلین. شدم رو راه وارد و کردم باز رو در

  ".ببخشید": گفت کنه بلند رو سرش اینکه بدون خورد؛ من به یکهو که بود پایین سرش جوری همین. رفت
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 و دکشی فرابنفشی جیغ من دیدن با آورد، باال رو سرش و ایستاد یکهو که بده ادامه راهش به دوباره خواست می

 .پرید بغلم

 !اومدی؟ کی. برم قربونت جونم، داداشی سالم! وای  -

 .اومدم صبح! شد کر گوشم دختر خبرته چه: گفتم و کردم بغلش خنده با

 .داداشم اومدی خوش برم، قربونت الهی: گفت و کرد بغلم دوباره ای بچگانه ذوق با آیلین

 .کرد نفله رو من سبزی قورمه بوی این که بیا کن عوض زود رو هات لباس برو. داداش عشق بشم فدات  -

 !داداشی باشه  -

 .نشستم روش و کشیدم بیرون رو ها صندلی از یکی. بود چیده رو ناهار میز خانم اکرم. رفتم پایین ها پله از

 از برامون خانم اکرم و نشستیم تایی سه ناهار، خوردن از بعد. بخوریم هم با بیان تا شدم آیلین و مامان منتظر

 من که سالی یک این مورد در مامانم و آیلین با و خوردیم آورد، شکالتی کیک با هاش رنگ خوش چایی اون

 .زدیم حرف نبودم

*** 

 «رادوین»

 امانمم طرف برگشتم که زدیم، می حرف داشتیم و بودیم نشسته مون خونه حیاط آالچیق توی آیلین و مامانم با

 :گفتم بهش و

 !تمهس اینجا من که نگین بهشون ولی بیان، اینجا بگین و بزنین زنگ رادین و آذین به شه می! جون مامان  -

 راه وت شون تا دو هر نکشین، زحمت: گفت آیلین که بزنه زنگ برادرم و خواهر به که برداشت رو گوشیش مامانم

 .برسن که اآلنه هستن؛

  نفهمیدیم؟ ما که گفتی کی! دادی؟ خبر تو: گفتم و برگشتم سمتش به تعجب با

 حملت نتونستم! کنین می نگام جوری این چرا! پیش ساعت یک همین: گفت و زد نمایی دندون لبخند آیلین

 .دیگه گفتم بهشون کنم

 یم مون نگاه لبخند با هم مامان زدیم؛ می هم کله و سر به و کردیم می کل کل آیلین با داشتیم جوری همین

 و رادین ها اون سر پشت و طرفم اومدن بدو بدو پارسا و مانیا کرد؛ باز و در رحیم مش. زدن رو خونه در که کرد

 .شدن داخل علی و آذین شیما،
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 التب دلم تو بودی کجا! جون دایی سالم: گفت زبونی شیرین با مانیا. پریدن بغلم هم با تا دو هر پارسا و مانیا

 .بود شده تنگ

 خیرن: گفت و آورد در مانیا برای زبونی پارسا. داشتن کل کل هم با خدا ی همیشه من خواستن سر پارسا و مانیا

 .بود شده تنگ برات من دل رادوین عمو! خودمه عموی

 :گفتم و کشیدم رو شون دو هر لپ و خندیدم

 .بود شده تنگ شما برای هم من دلم من، های کوچولو فندق. بشم تون هردو قربون الهی  -

 .کنن بازی هم با که دویدن باغ سمت به و رفتن پایین بغلم از شون دوتا هر

 .داداشم بخیر رسیدن من، خوشگل داداش سالم: گفت دلتنگی با و کرد بغلم آذین ها اون بند پشت

 .عزیزم ممنون گلم، خواهر سالم  -

 .رسید آذین شوهر علی، به نوبت اون بعد

 .برگشتی که خوشحالم! جان رادوین سالم  -

 .جان علی ممنون سالم،  -

 .کرد احوالپرسی به شروع و اوندم نزدیکم خانم شیما خانم، شیما و رادین پیش رفتم بعدش

 .اومدین خوش خیلی هستین؟ خوب رادوین، آقا سالم  -

  هستین؟ خوب شما. داداش زن ممنون سالم،  -

 .خوبیم هم ما ممنون  -

 .دادم دست هم اون با و رادین سمت رفتم

  خوبی؟! رادین داداش سالم  -

 .اومدی خوش داداشی؟ خوبی تو ممنون،. جان رادوین سالم به،  -

 .خوبم منم فدات، ممنون  -

 خوردن مشغول و آورد چایی همه برای خانم اکرم. شدیم زدن حرف مشغول و رفتیم خونه داخل هم با همه

 :گفت مامان که. شدیم مون چایی
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 .بدم ترتیب خوام می بزرگی مهمونی لندن، توی شرکت افتتاح و رادوین برگشتن خاطر به جمعه ها بچه  -

 .باشین اینجا جمعه همه نره یادتون

 بودیم مامان مهمونی مورد در زدن حرف مشغول. شدن خوشحال همی دور و مهمونی اسم شنیدن از همه تقریبا

 :پرسید مامان از آیلین که

  کنی؟ دعوت قراره رو کیا مامان  -

 .دامادشون و ملکی آقای ی خانواده همراه به فامیل و فک کل  -

 ینکها فکر از لحظه یه کرد؛ نگاه من به غم با آیلین. بودم زده حرف آیلین با ژینا مورد در بودم لندن که وقتی

 .شد فشرده قلبم ببینم ژینا کنا رو سیروان قراره

  خوبه؟ حالت رادوین: گفت نشنون بقیه که جوری گوشم کنار آروم بود، شده حالم متوجه که  رادین

 .خوبم آره،  -

  نگفتی؟ اینا مامان به هنوز: پرسید و شد نزدیکم کمی رادین

 .بگم که نشده فرصت هنوز! نه  -

 ناراحت دستت از بفهمه بعدا اگه شناسی، می خودت که رو مامان چون بهتره، بگی زودتر چه هر من نظر به  -

 .شه می

 .گم می بهش فرصت اولین تو حتما گی، می راست آره  -

 دادن پس حساب وقت حاال خوب: گفت من به کرد رو آذین که زدیم می حرف شرکت مورد در رادین با داشتیم

 !هستش

 پس ابحس باید کی: پرسید بود، لبش کنار که لبخندی با و برگشت آذین سمت به پریده باال ابروهای با علی

  بده؟

 !بده جواب باید رادوین آقا: گفت و انداخت به نگاهی و کرد ریز رو هاش چشم آذین

  کردم؟ چیکار من مگه! من؟: گفتم و برگشتم سمتش به تعجب با

 .رسیده راه از تازه دارین، ام بچه کار به چیکار: گفت حرص با و برگشت آذین سمت به مامان
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 مهه کردی؟ می سکته داشتی نگرانی از نیست یادت خانم، مامان: گفت و نشست مامانم کنار ناراحتی با آذین

 !داری؟ دلشوره گفتی می ش

 بد خواب روز اون چون! خوب آره: داد ادامه و کرد تایید رو آذین حرف باشه، افتاده یادش چیزی که انگار مامان

 .زد می شور رادوین برای دلم همین برای بودم؛ دیده

  دیدین؟ خوابی چه نگفتین ما به مامان: پرسید مامان از رادین دفعه این

 .هش می مور -مور تنم افته، می یاد وقتی کنم، تعریف خواد نمی دلم اصال راستش: گفت و کرد فکر یکم مامان

 ینکن تعریف اینجاست؛ رادوین داداش حاال جون، مامان: گفت اصرار با و برگشت مامان سمت به هیجان با آیلین

  دیدین؟ خواب توی چی ببینیم،

 .نمیاد یادم چیزی دیگه بود، بیمارستانه توی رادوین دیدم می خواب توی یادمه فقط نمیاد؛ یادم دقیق  -

 که هوقتش نظرم به: گفت گوشم دم آروم. کرد نگاه من به و برگشت رادین کرد می تعریف رو خوابش مامان وقتی

 .بود شده چی بگی

 .کردم زدم حرف به شروع و انداختم رادین به نگاهی تردید با

  ...من... روز اون... راستش  -

 به. اشهب چی شون العمل عکس قراره واقعیت گفتن با دونستم نمی چون داشتم، تردید نه؛ یا بگم دونستم نمی 

 .بگم که داد اطمینان بهم چشماش با رادین کردم، نگاه رادین

 .بوده درست جورایی یه دیده مامان که خوابی و بودم بیمارستان توی روز اون واقعا من... راستش  -

  بود؟ شکسته گوشیت گفتی که تو ولی: گفت و کرد نگاهم دلخوری با مامان

 .نگفتم بهتون رو حقیقت ی همه فقط بود؛ شکسته گوشیمم نگفتم، دروغ بهتون واقع در  -

  نگفتی؟ ما به رو چی رادوین؟ شده چی: پرسید و کرد نگاه هام چشم توی و نشست کنارم اومد مامان

 .بود ناراحت یکم قلبم راستش  -

 با آذین حرفش، شدن تموم از بعد. کرد روز اون اتفاق کردن تعریف به کرد شروع من جای به رادین دفعه این

 :گفت تعجب

 ...نگف ما به و داشتی خبر چیزی همه از تو یعنی  -
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 راتونب نگرانی و ناراحتی جز به چون نگه، چیزی کسی به که خواستم رادین از من: گفتم و پریدم حرفش میون

 .نداشت چیزی

 نببی کنی؟ می گریه چرا جان مامان: گفتم و کردم بغلش. کرد می گریه داشت کردم، نگاه مامانم صورت توی

 .نشستم کنارت و خوبه حالم من

 و نخورد زیادی چیز شامم سر.نخورد تکون کنارن از مامان شب آخر تا. کرد می گریه داشت چنان هم مامانم

 نم رفتن، خودشون خونه همه اینکه تا. کردم می حس حرکاتش تک تک توی رو نگرانی. بود فکرد توی ش همه

 .رفت اتاقش به بخیری شب گفتن با آیلین. موندیم آیلین و مامان و

 :کرد صدام مامانم که بخوابم برم خواستم می منم. شدیم  تنها مامان و من و رفت آیلین

  بگی؟ من به بخوای که هست ای دیگه چیزی! رادوین  -

 .نیست چیزی مامان، نه  -

 .بخوابم برم من ندارین ای دیگه کار اگه مامان  -

 .بخیر شبت بخواب؛ برو پسرم، نه  -

 .بخیر شب  -

 .برد خوابم زود خیلی کشیدم، دراز تختم روی و اتاقم توی رفتم

***  

. ناراحت هم بودم، خوشحال هم. ببینم رو ژینا سال یک از بعد بود قرار امروز. رسید مهمونی روز باالخره

 رو اژین اینکه از داشت خواهم حسی چه دونستم نمی اینکه از ناراحت و ببینم رو ژینا بود قرار اینکه از خوشحال

 .ببینم سیروان کنار

***  

 «ژینا»

 از انرژی همون با باشه، تونه می چی دلیلش دونم نمی. بودم خوشحال عجیب شدم، بیدار صبح از که امروز

 رفح سیروان مسئله مورد در پدرم با شرکت از برگشتن از بعد داشتم تصمیم. رفتم شرکت و شدم بیدار خواب

 .کنم ازدواج سیروان با خوام نمی که بگم بهش و بزنم
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 و زدم ریموت با رو در بود، برگشته من از زودتر بابام. شدم خونه راهی شرکت، توی کارم شدن تموم از بعد

 ودب نشسته پذیرایی توی تنها مامانم کردم؛ باز رو ورودی در و باال رفتم ورودی های پله از. بردم داخل رو ماشینم

 .کرد می نگاه رو اش عالقه مورد سریال و

 .جون مامان سالم  -

 !نباشی خسته دخترم، سالم  -

 !بود اومده من از زودتر که اون کو؟ بابا پس  -

 .میاد اآلن هست کارش اتاق توی  -

 .دیدم رو بابام راهرو توی کنم، عوض رو هام لباس که رفتم ها پله سمت به

 !جون بابا سالم  -

 !نباشی خسته گلم، دخترم سالم  -

 .نباشید خسته هم شما! ممنون  -

 بابام نارک و رفتم پایین. پوشیدم رو هام لباس و گرفتم ای دیقه بیست دوش یه و رفتم هم من و رفت پایین بابا

 .نشستم مبل روی

  بیارم؟ برات خوری می چیزی نباشی؛ خسته دخترم: گفت خوشرویی با و اومد بیرون آشپزخونه از خانم شهال

 !بیارین قهوه یه برام شه می اگه فقط. خوردم شرکت توی جون، شهال ممنون! نه  -

 .میارم اآلن! چشم  -

  جون؟ بابا: گفتم بهش و بابا سمت برگشتم. بیاره قهوه همه برای که رفت آشپزخونه سمت به خانم شهال

 !بابا جان  -

  بزنیم؟ حرف هم با باید بابا  -

  بزنیم؟ حرف باید چی مورد در حاال! دخترم شماست با گوشم  -

 !سیروان مورد در  -

  گرفتین؟ تصمیم عروسی و عقد زمان مورد در سالمتی به  -
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 !هستش ای دیگه چیزی مسئله! جون بابا نه  -

  کرده؟ اذیتت گفته؟ چیزی بهت سیروان! جون؟ بابا شده چی  -

 .کرده اذیتم نه و گفته چیزی من به نه سیروان! جون بابا نه  -

 !بابا کردی نگرانم شده؟ چی پس خوب،  -

 مامانم رو گوشی خورد؛ زنگ خونه تلفن که کنم ازدواج سیروان با خوام نمی من که بگم بابا به خواستم می

  خوبن؟ ها بچه خوبه؟ حالت! جون مینا سالم: داد جواب

...  

  هستیم؟ خوب هم ما ممنون  -

...  

 .جون مینا روشن چشمت  -

...  

 .خداحافظ قربونت میاییم؛ حتما باشه! شب جمعه  -

  جان؟ سیما بود کی: پرسید و برگشت ذاشت می سرجاش رو گوشی داشت که مامان سمت به بابا

 گفت البته کردن، دعوت هم رو ما گرفتن؛ مهمونی شب جمعه برای اومده، رادوین: گفت می! بود خانم مینا  -

 .بیاد که بگیم بهش حتما و دعوته هم سیروان

 .روشن شون چشم شکر، رو خدا خوب  -

 حرف سیروان مورد در بابا با، خواستم می که رفت یادم حتی کردم؛ فراموش رو چی همه رادوین اسم شنیدن با

 :زد صدام بابام که رفتم ها پله سمت به و شدم بلند بخورم رو ام قهوه اینکه بدون. بزنم

  دختر؟ بزنیم حرف هم با بود قرار! جان ژینا  -

 .زنیم می حرف هم با بعدا نبود، مهم زیاد جون بابا  -

 .راحتی طور هر جون، بابا باشه  -

 ارهدوب جمعه، بود قرار اینکه از و بود اومده رادوین نبود؛ دلم توی دل. بستم سرم پشت رو در و رفتم اتاقم توی 

 هب چشمم که گشتم می جمعه روز برای مناسب لباس دنبال و رفتم اتاقم کمد سمت. بودم خوشحال ببینمش
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 به رو این بتونم شد می کاش کردم؛ نگاهش و برداشتم. افتاده بودم خریده رادوین برای شمال از که تیشرتی

 اون رایب مناسبی لباس ولی شدم هام لباس بین گشتن مشغول و جاش سر گذاشتم رو تیشرت. برسونم دستش

 :پرسید من دیدن با مامان. رفتم پایین و پوشیدم رو هام لباس سریع. نکردم پیدا مهمونی

  میری؟ کجا دخترم  -

 !کنم خرید رم می دارم جون مامان  -

  چی؟ خرید  -

 لباس چون بخرم؛ لباس همونی برای رم می منم خوب دعوتیم؟ مهمونی جمعه که نگفتین خودتون مگه  -

 .نبود کمدم توی مناسب

 !بخری؟ بری بازم خوام می که نبود مناسب کدوم هیچ انوقت داری؛ کمدت توی لباس همه این  -

 .سالمت به دخترم برو خانم، داری چیکارش: گفت و برگشت مامانم سمت به و خندید با

 .جون بابا ممنون خیلی  -

 به ممچش که گشتم می ها مغازه بین داشتم.رفتم خرید مرکز سمت به و شدم ماشینم سوار و رفتم بیرون سریع

 تا گردن از زانو، باالی و بود مشکی رنگش. بود ساده و شیک خیلی مجلسی لباس یه. افتاد مغازه یه ویترین

 .داشت تور لباس باالی از قسمت یه و داشت کاری نگین آستینش

 .بود ساله چهل تقریبا خانم یه مغازه داخل رفتم

  بیارین؟ رو ویترینه توی که مشکی لباس اون شه می ببخشید خانم  -

 .بیارم براتون بگین رو سایزتون! حتما بله  -

 رو هام لباس. بود شده قشنگ تنم توی واقعا. کنم پروش تا رفتم رختکن داخل و آورد رو لباس فروشنده

 مغازه از کردن حساب از بعد و کردم وانتخاب هم رو لباس اون ست کفش و کیف شدم خارج رختکن از پوشیدم

 .رفتم خونه سمت به و شدم سوار خودمم و گذاشتم ماشین داخل رو هام خرید. شدم خارج

 .کردم عوض رو هام لباس و باال رفتم. بود کرده آماده رو شام میز خانم شهال. رسیدم خونه که بود شب نه ساعت

 .خوردیم شام مادرم و پدر همراه و اومدم پایین

 ببینم رو رادوین جمعه بود قرار اینکه از کشیدم، دراز تختم روی. رفتم اتاقم توی و گفتم بخیری شب شام از بعد

 .بودم خوشحال
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***  

 «رادوین»

 توی من هنوز و بود شده هشت ساعت. داده ترتیب بزرگی مهمونی من اومدن خاطر به مامانم و ست جمعه امروز

 فکر حتی ،بببینم ژینا کنار رو سیروان که کنم تحمل تونم می واقعا اینکه به کردم؛ می فکر و بودم نشسته اتاقم

 در که ها، لباس کمد سمت رفتم و شدم بلند صندلی روی از.  ریزه می هم به رو اعصابم موضوع این به کردن

 :شد زده اتاقم

 !بفرمایید  -

 .اومد اتاق در پشت از آیلین صدای

  بیام؟ تونم می منم؛ داداشی  -

 .عزیزم بیا آره،  -

 خاطر به مهمونی این مثال! نشدی حاظر که تو داداشی: گفت تعجب با و اومد اتاق داخل و کرد باز رو در آیلین

 !ها شده گرفته تو

 یحمل آرایش و بود شده ناز خیلی بود، پوشیده که بلندی ارغوانی لباس اون توی انداختم،  آیلین به نگاهی

 .بود کرده ای دخترانه

  داشتی؟ من با کاری اینجا، اومدی چرا تو راستی. شم می حاظر اآلن چرا  -

 .داشتم کار اتاقت آینه با! نه  -

  نداری؟ آینه خودت اتاق توی مگه  -

 .اومدم اینجا همین واسه شد، می آماده من اتاق توی داشت ژینا ولی! دارم چرا  -

  اینجاست؟ ژینا مگه: گفتم تعجب با

  اومده؟ که شه می ساعتی نیم! آره  -

 کت تک با زغالی جین یه سر آخر. کردم مشغول لباس انتخاب با رو خودم منم و شد خارج اتاقم از آیلین

 عطرم و کردم درست آینه جلوی رو موهام. پوشیدم مشکی تیشرت یه زیرش از برداشتم؛ رنگ همون اسپورت
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 باال اون از شدم؛ رو به رو آیلین با ها پله راه توی. زدم بیرون اتاقم از و کردم خالی خودم روی رو مخصوصم

 :پرسیدم ازش و آیلین سمت کردم رو. بودن اومده زیادی خیلی جمعیت انداختم، پایین به نگاهی

  کرده؟ دعوت نفر چند مامان مگه  -

 .بابا های دوست از نفر چند و فامیل و فک فقط گفت می که خودش  -

 لک مامان نظرم به باباست؛ های دوست و فامیل و فک از بیشتر خیلی بینم، می من که جمعیتی این ولی  -

 .کرده دعوت رو شهر

 ها لهپ از سرش پشت منم بود؛ رفته آیلین. نکردم پیدا رو ژینا ولی گردوندم، جمعیت بین رو نگاهم باال اون از

 ماسی و مادرم دور از سالن، توی گشتن دور یه از بعد. کنم پرسی احوال و سالم همه با بودم مجبور. رفتم پایین

 همشون با گرمی پرسی احوال و شون سمت رفتم بودن؛ زدن حرف مشغول که دیدم رو ملکی آقای و خانم

 :گفت و فروشد رو دستم گرمی به ژینا پدر. کردم

 .پسرم بینمت می دوباره که خوشحالم! جان رادوین سالم  -

 .هستم خوشحال شما دیدن از هم من! سالم  -

 !شدی خوشتیپ و آقا چقدر ماشاهلل سال یک این تو جان رادوین: گفت و انداخت من به نگاهی خانم سیما

 .داشتین لطف من به همیشه شما ممنون،  -

 انج رادوین: گفت و برگشت من سمت به سیروان دیدن با ژینا پدر. شد می تزدیک ما به از که دیدم رو سیروان

  شدی؟ آشنا سیروان دامادم با

 .نداشتم رو ایشون با آشنایی افتخار فعال نخیر،: گفتم و زدم محوی لبخند

  ندیدین؟ رو ژینا شما جان مادر! سالم: پرسید و ایستاد ژینا مادر خانم، سیما کنار سیروان

 .میاد اآلن بشه، آماده باال رفته  -

 .هستن سیروان آقا بنده داماده ایشون جان رادوین: کرد اشاره سیروان به دست با و اومد ما سمت به ملکی آقای

 .هست خیرش و ذکر ما خونه توی همیشه که هستن رادوین آقا همون هم ایشون جان سیروان

 مفشرد رو دستش و زدم پوزخندی من، سمت به برگشت هم سیروان لحظه همون که سیروان سمت به برگشتم

 :گفت بود لبش ی گوشه که پوزخندی با سیروان که
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 .کردم می فکر که هستین اونی از تر خوشتیپ خیلی خوشبختم، دیدنتون از خان رادوین  -

 .ممنون خیلی  -

 .اومد ژینا جان، سیروان: داد قرار خطاب مورد رو سیروان و کرد اشاره ها پله سمت به خانم سیما حین همین در

 از آروم مآرو ژینا. کرد تپیدن به شروع تند تند قلبم ژینا دیدن با برگشتیم؛ عقب به دو هر خانم سیما اشاره با

 می کنارم  از وقتی. بود شده ها فرشته مثل لباس اون توی بودم؛ شده زیبایش محو. ومد می پایین ها پله

 .شد قفل هم در مون نگاه ثانیه چند برای گذشت

 اون زا ببخشید یه با و شد فشرده قلبم صحنه این دیدن از گرفت؛ رو دستش و رسوند ژینا به رو خودش سیروان

 صدای با که بودم غرق خودم افکار توی. داشت ادامه همچنان مهمونی و بود شده ده ساعت. شدم دور جمع

 :برگشتم عقب به آیلین

  داداشی؟ تو خوبی  -

 !خوبم آره  -

 رو ژینا دست سیروان که بودن شادی و رقص حال در فامیل های جوون و بود پخش حال در تو شادی آهنگ

 می ور سیروان نداشتم؛ رو صحنه این به کردن نگاه تحمل. کرد نگاه من به و برگشت ژینا وسط، برد و کشید

 فگیخ احساس شد، می بدتر حالم هم کنار سیروان و ژینا دیدن با. شده خیره من به مضحکی لبخند با که دیدم

 .بود سخت برام واقعا فضا این تحمل دیگه. کرد می درد شدت به قلبم و کردم می

. نشستم حیاط گوشه نفره دو تاب روی و حیاط توی رفتم. شدم خارج اونجا از و رسوندم سالن در به رو خودم 

 ور هام قرص قوطی و کتم جیب داخل کردم رو دستم. کشیدم می نفس سختی به بود، برده رو امونم قلبم درد

. بشه کم دردش از تا دادم فشار و قلبم رو گذاشتم رو دستم. گذاشتم زبونم زیر و برداشتم قرص یه. آوردم بیرون

 .چکید پایین چشمم ی گوشه از سمجی اشکی ی قطره

 شد؛ می نزدیک من به داشت که دیدم رو ژینا و آوردم باال رو سرم شه؛ می نزدیک بهم داره کسی کردم احساس

 .برگشتم سمتش به ژینا صدای با

  بشینم؟ کنارت تونم می  -

 .باش راحت! آره  -

 .باشه راحت ژینا تا تاب گوشه کشیدم رو خودم
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 .سمبپر ازت چیزی یه تونم می رادوین؟: گفت و شکست رو سکوت ژینا بود، ما بین که طوالنی سکوت از بعد

 .بپرس آره،  -

 حرف من با خوای می که گفتی تو کنم؛ می نامزد سیروان با دارم که گفتم و زدم زنگ بهت من که شب اون  -

 .بگی من به خواستی می چی شب اون بدونم خواد می دلم خیلی. بزنی

  بدونی؟ خوای می چی برای  -

 !بگی من به چی بود قرار که اینه درگیره ذهنم همش حاال تا شب اون از  -

 .داری نامزد اآلن تو چون نداره، ای فایده بگمم اگه. نیست مهم  -

 !ژینا: پرسیدم ازش و ژینا سمت برگشتم 

 !بله  -

  خوشبختی؟ سیروان با  -

 من وادخ نمی دلم بگرده، دنبالم سیروان که اآلنه برم، باید دیگه من: گفت باعجله و انداخت پایین رو سرش ژینا

 .ببینه هم با رو تو و

  بگم؟ بهت خواستم می چی شب اون بدونی خوای می هنوزم: گفتم که بود نداشته بر قدم چند هنوز

 .کرد نمی حرکتی و بود ایستاده سرجاش هنوز

. نمک زندگی تونم نمی تو بدون شدم، عاشقت بگم خواستم می دارم؛ دوست که بگم خواستم می وقته خیلی  -

 رو خودت های حرف. بزنم حرف من نزاشتی اصال تو شب اون ولی شدی روزم و شب که بگم بهت خواستم می

 قلب این. کشم می دارم چی و کشیدم چی تو از بعد من که نفهمیدی دیگه کردی؛ قط رو گوشی و زدی

 ویت. کشم می عذاب ببینم، سیروان کنار رو تو اینکه از من! ژینا. هستش تو روزه اون های حرف یادگار مریضمم

 .میرم می دارم تو بدون من ژینا. دونی نمی که شدم گرفتار برزخی یه

  .زدم می حرف و کردم می گریه بلند صدای با باشه خودم دست اینکه بدون

 به اومد قدم یه. بود خیس من های چشم مثل اونم های چشم کرد؛ نگاهم ناباورانه و برگشت سمتم به ژینا

 .ایستاد روم روبه و سمتم

  نامرد؟ نگفتی بهم زودتر رو اینا چرا! رادوین  -
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 .بدم دستت از ترسیدم می. بزنی پسم ترسیدم می! بگم نتونستم: گفتم و پایین انداختم رو سرم

  لعنتی؟ ندادی، دست از اآلن مگه  -

 با نم گذاشتی چرا معرفت؛ بی نگفتی چرا: زد می حرف و کرد می گریه و کوبید می ام سینه به مشت با ژینا

 .نذار تنهام کنم می خواهش نذار، تنهام دیگه رادوین. دارم و داشتم دوست منم کنم؟ نامزد سیروان

  کردی؟ نامزدی سیروان با تو ولی: پرسیدم و کردم نگاه اشکیش های چسم تو کروم جداش خودم از

 .نداره خبر کسی هنوز ولی زدم بهم سیروان با رو نامزدیم پیش هفته یک من  -

 اینکه از و داره دوست رو من هم ژینا فهمیدم که این از شدم خوشحال. بودم ژینا های حرف بهت تو هنوز

 .هستم زمین روی مرد ترین خوشبخت کردم می احساس بودم؛ خوشحال خیلی. زده بهم سیروان با رو نامزدیش

***  

 «ژینا»

 دوست داخل، برو تو ژینا: گفت من به رادوین داره، دوست رو من اونم فهمیدم که رادوین با زدن حرف از بعد

 !کنه درست مشکلی برات و زنی می حرف من با که ببینه سیروان ندارم

 .گم می رو چی همه بهش و زنممی حرف پدرم با فرصت اولین توی! باشه  -

 .باش خودت مراقب عزیزم، باشه: گفت و کرد نگاهم مظلوم رادوین

 !ژینا: کرد صدام رادوین که بودم برنداشته قدم چند هنوز

 هیچ رو این کنی، می فکر که اونی از بیشتر دارم؛ دوست خیلی ژینا: کردم نگاه رو رادوین و عقب به برگشتم

 !نکن فراموش وقت

 .دارم دوست منم  -

 باز رو ورودی در. بود افتاده راه دلم توی قند کارخونه رادوین های حرف با. افتادم راه خونه سمت به و برگشتم

 دمرسی. بزنم صورتم به آبی و بهداشتی سرویس سمت برم خواستم می ها، پله راه به روسوندم رو خودم و کردم

 تمصور پخش آرایشم همه کردن گریه اثر بر انداختم؛ خودم به آینه توی رفتم، داخل و بهداشتی سرویس جلوی

 تمرف می پایین داشتم و شدم خارج بهداشتی سرویس از کردم؛ مرتب رو آرایشم و زدم صورتم به آبی. بود شده

 که داد هلم اتاق داخل محکم. برد ها اتاق از یکی داخل رو من و کشید رو و دستم سیروان دیدم، رو سیروان که

 :گفتم و دادم فشار هم به رو هام دندون درد از و گفتم آخی ناخودآگاه و خورد دیوار به کتفم
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 !گرفت درد کتفم کنی؟ می طوری این چرا سیروان؟ چته  -

 یادفر اعصبانیت با سیروان. نداشتم فراری راه که طوری داد؛ قرار سرم کنار رو هاش دست و شد نزدیکم سیروان

 !گرفت؟ دردت کوچولو؟ خانم چیه: زد

 ردین،ک می غلطی چه بیرون اون رادوین با: گفت که کردم می نگاه سیروان خشمگین قیافه به تعجب با داشتم

  هان؟

  ...من... من سیراون  -

 رادوین خاطر به! گرفتین می قلوه و دادینمی دل داشتین حیاط توی که تون ندیدم خرم، من کردی فکر  -

 !فهمم؟ نمی من کردی فکر نه؟ زدی بهم من با رو نامزدیت

 عقب به قدم چند نداشت، من طرف از رو حرکتط چنین انتظار جون دادم؛ هل عقب به هام دست با رو سیروان

 :گفتم و ایستادم روش روبه و رفتم کنار دستهاش از. رفت

 دیگه تو و زدیم هم به رو مون نامزدی تو و من باشه یادت اگه. بزنی حرف جوری این من با نداری حق تو  -

 .زنممی حرف بخواد دلم که کسی هر با پس نیستی؛ من نامزد

 بگم؛ بهت چیزی یه من بزار پس! کردی پیدا جرات و دل دیدی رو پسره این! آوردی در زبون اومد، خوشم! نه  -

 امزدیمونن تو درسته هستم، من بگیره تصمیم باید که اونی گیری، می تصمیم ما ازدواج برای که نیستی تو این

 .شناسم می رسمیت به خودم نامزد عنوان به رو تو هنوز من ولی زدی هم به رو

 .کن فرو گوشت اون توی رو این ندارم؛ دوست رو تو من! سیروان فهمی نمی چرا: زدم داد اعصبانیت با

 خانم خوندی کور نه کنی؟ ازدواج رادوین با تو ذارم می من زدی هم به من با رو نامزدیت که حاال کردی فکر  -

 من کن؛ فرو مغزت اون توی رو این کنی، ازدواج ای دیگه کس با من جز به زارمنمی هستی؛ من مال تو کوچولو،

 .کنی بازی من با بخوای که نیستم تو عروسک

 تو با خوام نمی دیگه که گم می بهش و زنم می حرف پدرم با هم امشب همین! دارم دوست رو رادوین من  -

 .کنم ازدواج

 جلوی رو هام دست شد؛ ور حمله من طرف به اعصبانیت از سرخ ثورتی با و کرد مشت رو هاش دست سیروان

 .ایستاد من قدمی یک توی که نزنه ای صدمه بهم تا گرفتم صورتم

  ترسی؟ می من از تو  -
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 رس بالیی چه! راستی بودی؛ کرده زندانی باغ ته خونه توی که دیدم رو دختر اون من. ترسم می تو از من آره،  -

  آوردی؟ دختر اون

 چه و خطرناکم چقدر من که فهمیدی حاال تا کنم فک باشی؛ فهمیده رو چیزهایی یه باید که زدممی حدس  -

 فراموش داری عمر تا که میارم رادوینت سر بالیی نکنی گوش حرفم به اگه پس میاد، بر دستم از کارهایی

 !نکنی

 .گم می پلیس به رو چیز همه من کنی؛ نمی کاری هیچ تو  -

  بری؟ پلیس پیش خوای می مدرک کدوم با وقت اون! عزیزم آخی: گفت و زد پوزخندی

  چیه؟ منظورت: پرسیدم و کردم نگاهش باتعجب

 که نداره وجود دختری هیچ من ی خونه توی! بود واضح خیلی منظورم: گفت و زد چندشی لبخند سیروان

 .باشه شده زندانی

  کردی؟ چیکار دختر اون با تو لعنتی؟ کردی چیکارش  -

  دختر؟ کدوم! زنی؟ می حرف داری چی مورد در دونم نمی  اصال  -

 همه پیش و پایین ریم می هم با اآلن کن؛ گوش هام حرف به خوب ژینا: گفت و داد سر بلندی خنده بعدش

 این و کنم می خواستگاری ازت دوباره همه چشم جلوی من و کنیم ازدواج قراره بعد ماه که کنیم می اعالم

 کنی، وشگ هام حرف به و باشی خوبی دختر که بهتره کنم، می دستت توی رو بینی می که نگینی تک انگشتر

 !...وگرنه

 گریه براش قبرش سر بری باید و دید نخواهی وقت هیچ دیگه رو رادوین وگرنه: داد ادامه و کرد مکث کمی

  .کنی

 می انجام بگه که رو کاری هر و هستش خطرناکی آدم سیروان که دونستم می گرفتم؛ لرز سیروان های حرف از

  نه؟ یا گفتم چی فهمیدی: غرید باخشم سیروان. ده

 مه با عاشق زوج تا دو مثل بیا حاال! خوب دختر آفرین: گفت که دادم تکون فهمیدم معنی به رو سرم تند تند

 .بریم پایین
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 همراه. اومدمی سرم پشت هم سیروان رفتم؛ پایین ها پله  از آروم و کردم حرکت در طرف به سیروان از قبل

 من به دلنشینی لبخند با و ایستاده سالن گوشه که دیدم رو رادوین. ایستادم پدرم کنار و رفتم پایین سیروان

  :گفت جمع حاضرین به خطاب و رفت بود سالن کنار که سکویی باالی سیروان. کرد می نگاه

  کنین؟ گوش من به لحظه یک شه می آقایون و ها خانم  -

 ازت شه می! عزیزم ژینا: گفت و من سمت کرد رو سیروان. کردن نگاهش منتظر و سیروان سمت برگشتن همه

  بایستی؟ من کنار و بیای کنم خواهش

 البا ها پله از که کرد دراز من سمت به رو دستش سیروان رفتم؛ بود ایستاده روش سیروان که سنی سمت به

 ،شدش کلیدش های دندون زیر از سیروان. ایستادم سیروان کنار و رفتم باال خودم و نکردم اعتنایی ولی برم،

  :غرید گوشم کنار

 .کنن می نگاه ما به همه باش؛ حرکاتت مراقب  -

 :کرد زدن حرف به شروع جمع به رو شیروان. ایستادم ساکت گوشه یه و نکردم توجهی

 نامزد هم با که هست ماه دو ملکی کوروش آقای دختر ملکی، ژینا و من هستین؛ مطلع که طور همین! خوب  -

 شما همه از و بگیریم عروسی جشن و کنیم ازدواج ماه این آخر گرفتیم، تصمیم عزیزم ژینای و من. هستیم

 .بشین شریک ما شادی که خوام می عزیزان

 رو قرمزی و مخملی جعبه کتش، جیب داخل از سیروان. گفتن تبریک و زدن سوت و دست به کردن شروع همه

 :گفت ها مهمون به رو. کرد باز رو درش و آورد بیرون

 .کنم خواستگاری ژینا عشقم از دوباره خوام می تون همگی حضور در من حاال  -

  کنی؟ می ازدواج من با! عزیزم ژینای: گرفت من طرف به و کرد باز رو جعبه در سیروان

 ردخت مثل پس افته؟ می اتفاقی چه نکنی قبول اگه که دونی می خودت: کرد زمزمه گوشم کنار آروم سیروان

 .بیار جلو رو دستت و بله بگو بلند صدای با خوب های

 !بله: گفتم لرزونی صدای با

 رو رادوین. شد بلند ها مهمون زدن دست صدای. انداخت انگشتم توی و انگشتر سیروان و جلو بردم رو دستم

. کرد می نگاهم اشک از خیس های چشم و شده مشت های دست با بود؛ ایستاده سالن از گوشی که دیدم

 ام سمت به تبریک برای همه و رفتیم ها پله پایین از. دیدمش می من فقط و نبود رادوین به کس هیچ حواس
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 م؛گشت می رادوین دنبال. گفتم می تبریک سیروان و من به همه آرشام و سینا پریسا، شادی، نیلوفر، اومدن؛

 .رفت می باال ها پله از داشت که دیدمش آخر ی لحظه

***  

  «رادوین»

 ها مهمون بین سالن توی. رفتم ژینا بعد دقیقه پنج هم من و رفت خونه داخل اون ژینا، با زدن حرف از بعد

 .میان من سمت به دارن که دیدم رو سینا و آرشام که گشتم می رو اطراف داشتم نبود؛ ژینا گردوندم چشم

 منظر به ژینا. اومدن می پایین ها پله از که دیدم رو سیروان و ژینا که بودم سینا و آرشام با زدن حرف مشغول

 آخر که کرد اعالم همه برای و سن روی رفت و اومد پایین ها پله از ژینا سر پشت سیروان. اومدمی ناراحت کمی

 .کنن ازدواج ژینا با قراره ماه این

 رو انگشتری جعبه جیبش از سیروان ایستاد؛ سیروان کنار و رفت ژینا. کنه همرایش که خواست ژینا از سیروان

 رو دستش و پذیرفت رو سیروان ازدواج پیشنهاد ژینا کرد؛ خواستگاری ژینا از و گرفت ژینا سمت به و کرد خارج

 .بکنه دستش توی انگشتر سیروان تا جلو برد

 ابراز من هب پیش دقیقه چند که ژینایی کنم، باور تونستم نمی. کردم می نگاه روبروم صحنه به داشتم ناباورانه

 اون دیدن. ده می مثبت جواب سیروان ازدواج پیشنهاد به داره و ایستاده سیروان روبروی اآلن کرد؛ می عالقه

 .بود آور عذاب بودم ژینا عاشق که من برای صحنه

 ی قطره کردم؛ مشت رو هام دست و پایین انداختم و سرم بود، خارج من توان از ها صحنه اون دیدن تحمل

 کسی خوشبختانه بایستم؛ اونجا هم لحظه یک حتی خواستم نمی دیگه. چکید چشمم ی گوشه از اشکی

 ژینا سمت به و برگشتم لحظه آخرین اتاقم، توی برم خواستم می رفتم، ها پله راه سمت به نبود، من به حواسش

 .کرد می نگاه رو من داشت هم اون انداختم، نگاهی

 اعصبانی خودم دست از. بستم سرم پشت محکم رو در و داخل رفتم کردم، باز رو اتاقم در و رفتم باال ها پله از

 .بودم عاشقش هم باز همه این با ولی کردم، باور رو ژینا های حرف اینکه از بودم؛

 هضرب مشت با. انداختم خودم به نگاهی آینه داخل و میز به دادم تیکه رو هام دست ایستادم، آینه جلوی رفتم

 انداختم رو بود میز روی که وسایلی تمام حرکت یه با بودم، نشده آروم هنوز شد؛ تکه چند که زدم آینه با ای

 به ادمد تیکه داشتم؛ برش و سمتش رفتم بود، داخلش ژینا و من عکس که عکسی قاب به افتاد چشمم. پایین
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 اون شدم، خیره بود عکس داخل که ژینایی معصوم صورت به. نشستم زمین روی جا همون و خوردم سر و دیوار

 .کنم فکر بهش دیگه نداشتم حق من و کرد می ازدواج سیروان با داشت

 و ومدا سمتم به و شد اتاق وارد عجله با آیلین و شد باز اتاقم در. قلبم روی گذاشتم رو دستم کرد، می درد قلبم

  رادوین؟ داداش: پرسید

 زمان. بودند شده آوار من سر روی دنیا های غم تمام انگار بودم؛ شدم خیره ژینا عکس به فقط ندادم، رو جوابش

 .دیدم نمی رو ای دیگه چیز ژینا، عکس جز به من و بود ایستاده

 !خبره؟ چه اینجا داداشی: پرسید دوباره و انداخت نگاهی خونه اطراف به

  :گفت تعجب با و کرد نگاه دستم به آیلین. نداشتم رو سئوالش به دادن جواب حال

 !میاد خون دستت از داره خودت؟ با کردی چیکار! شده؟ چی دست داداشی -

: مگفت آیلین به رو. شده زخمی دیدم که کردم دستم به نگاهی بودم؛ نشده دستم سوزش متوجه لحظه اون تا

 .نیست چیزی

  کنه؟ می خونریزی داره دستت نیست؟ چیزی چی یعنی: داد جواب عصبی باحالت آیلین

 بودن هیچی بود، خورده قلبم به که زخمی مقابل در دستم زخم اومد؛ دستم سر بالیی چه که نبود مهم برام اصال

: پرسید بانگرانی و بست رو دستم زخم بود؛ دستش توی که شالی با برگشت؛ سریع و بیرون رفتم اتاق از آیلین

  داداشی؟ خوبی

 هی و بود شده خیس اشک از صورتش کردم، نگاه آیلین چهره به. دادم تکون راست و چپ به نه، معنی رو سرم

  داداشی؟ شده چی: پرسید می من از

 .نباش نگران! خوبه لم... حا من... م: گفتم اومد می بیرون ام حنجره ته از زور به که  صدای با

 وابشج که کرد گریه و التماس با آیلین. نداشتم رو هام چشم داشتن نگه باز توان و بود شده شدیدتر قلبم درد

 نآیلی. اومد نمی بیرون ازشون صدایی ولی دادم تکون رو هام لب. نداشتم زدن حرف برای توانی من ولی بدم رو

 و مامانم که دیدم شد؛ می بسته داشت هام چشم که آخر لحظه. رفت در طرف به و شد بلند جاش از سریع

 .اومدن من سمت به و شدن اتاق وارد سراسیمه رادین،

  《ژینا》
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 مهمونی توی که باری آخرین. کنم پیداش نتونستم گشتم رادوین دنبال چقدر هر بود؛ شده تموم مهمونی

 زمزمه آروم و اومد سمتم به سیروان. نداشتم ازش خبری دیگه اون از بعد رفت، می باال ها پله از داشت دیدمش،

 .رسونمت می من بیا، ژینا: کرد

  .هنباش نگرانم که بدم اطالع بابام به کن صبر: گفتم بهش همین برای نداشتم رو سیروان با مخالفت توان

 .بیا زود فقط! باشه  -

 :گفت و برگشت من سمت با کردم؛ صداش که بود ماشین در بستن حال در بابا. افتادم راه بابام ماشین سمت به

 !هستیم تو منتظر که ساعته دو مامانت و من دخترم، دیگه بیا  -

  بیام؟ سیروان با من بدین اجازه اگه که بگم اومدم جون، بابا: گفتم و رفتم جلو

 وارس و رفتم سیروان ماشین سمت به و کردم خداحافظی مامان و بابا از. داد تکون موافقت معنای به سری بابام

 .کرد حرکت سیروان بستم، رو در که همین. شدم

 سمتش به سیروان صدای با که بودم خودم هوای و حال توی و بودم داده تکیه ماشین ی شیشه به رو سرم

 .برگشتم

 می رو درست انتخاب و هستی عاقلی دختر که دونستم می کردی، قبول رو ازدواجم پیشنهاد که خوشحالم  -

 .کنی

  گذاشتی؟ پام جلوی هم ای دیگه حل راه تو، انتخاب جز به مگه -

 .بودم من درست انتخاب! خوب نه: گفت و زد مزحکی پوزخند سیروان

 !متنفر فهمی، می منتفرم ازت! هستی... یه تو سیروان: گفتم و کردم نگاهش نفرت با

 دیگه نه برسیم خونه در جلوی که موقعی تا. کردم گریه آروم و دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم دوباره

 باز رو ماشین در حرفی هیچ بدون. شد متوقف مون خونه در جلوی سیروان ماشین. من نه و زد حرفی سیروان

 :زد صدام سیروان که ببندم رو ماشین در خواستم می شدم؛ پیاده و کردم

 می خودت وگرنه مادرت، و پدر حتی نزن؛ حرف کسی با موضوع این مورد در و باش خوبی خوبی دختر ژینا،  -

 !افته؟ می اتفاقی چه که دونی
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 داشتم برسم خونه ورودی در به که موقعی تا افتادم؛ راه خونه سمت به و کوبیدم هم به محکم رو ماشین در

 ها هپل از بدو کنم، می گریه دارم که نبینن مادرم و پدر اینکه برای. شدم داخل و کردم باز رو در. کردم می گریه

 :کرد صدام مامانم که باال رفتم

 !داری؟ عجله انقدر چرا اومدی؟ دخترم ژینا  -

 .بخیر شب بخوابم، رم می هستم؛ خسته یکم: گفتم مامانم به برگردم عقب به اینکه بدون

 .بخیر شب: گفت که شنیدم سرم پشت از رو مامان صدای

 رنظ به خوشحال شده، چش امروز دختره این: گفت می مامانم به بابام که شنیدم بستم می رو اتاقم در وقتی

 .خودشه توی ش همه رسه، نمی

 .بخوابیم بریم بیا. شه می خوب فردا تا عروسیه، قبل استرس جان، کوروش نیست چیزی: داد جواب مامان

 به رو سرم کشیدم، دراز تختم روی و شستم رو آرایشم رفتم کردم؛ باز رو موهام و کردم عوض رو هام لباس

 زا ساعت چند هنوز که عشقی برای خودم، برای کردم گریه. نره بیرون هام گریه صدای که دادم فشار بالشتم

 .برد خوابم که کردم گریه انقدر. بخشه نمی رو من وقت هیچ دیگه رادوین. شده تموم نگذشته اعترافش روی

 امروز و نیست خوب حالم کنم می احساس که گفتم بابام به داشتم، دلشوره بودم شده بیدار وقتی از صبح امروز

 .برم شرکت خوام نمی رو

 مکن می احساس نیام؟ شرکت امروز، من شه می بابا: گفتم و نشستم غذاخوری میز صندلی روی بابا، روبروی

 .نیست خوب زیاد حالم امروز

  بریم؟ دکتر خوای می دخترم؟ شدی مریض: پرسید و گذاشت پیشونیم روی رو دستش بابا

 .شه می خوب حالم کنم استراحت یکم. نیست نیازی جون، بابا نه  -

 .کنم استراحت یکم برو پس دخترم، باشه  -

 وارد مامانم که بودم خودم حال توی. کشیدم دراز تختم روی و رفتم اتاقم سمت به و کردم خداحافظی بابا از

 :گفت و شد اتاقم

 گرفته مرخصی نیست؛ هست خانم شهال. نمیام هم ناهار رم، می بیرون سیمین خاله با من! مامان ژینا -

 .بخور و کن درست چیزی یه خودت برای تو رفته؛ شهرستان

  باشه؟ راحت خیالم: پرسید و انداخت من به نگاهی دوباره مامان
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 برید؛ راحت خیالت با شما خورم، می کنم می درست خودم برای چیزی یه نیستم؛ که بچه! جون مامان آره  -

 .خداحافظ

 این دلیل دونستم نمی اصال بود، شده بدتر ام دلشوره. کردم مشغول تابم لپ با رو خودم و شدم بلند جام از

  وشیمگ سمت به. افتاده رادوین برای اتفاقی کردم می احساس! چیه افتاده جونم به صبح از که لعنتی ی دلشوره

 و زنمب زنگ آیلین به گرفتم تصمیم. کردم قط رو تماس نخورده بوق بار هر ولی بزنم زنگ رادوین به که رفتم

 قتیو داد؛ جواب که خورد بوق تا چند شدم؛ منتظر و گرفتم رو آیلین شماره. بپرسم رو رادوین حال مستقیم غیر

 :پرسیدم مقدمه بدون. شد برابر چند ام دلشوره شنیدم گوشی پشت رو آیلین گرفته صدای

  شده؟ چیزی خوبی، آیلین الو  -

 .خوبم جون، ژینا ممنون  -

  گرفته؟ صدات چرا جون آیلین  -

 و اشب آروم جان آیلین: پرسیدم زاری حال با. بود گرفته رو وجودم تمام استرس. کردن گریه به کرد شروع آیلین

  شده؟ چی و داداشت کدوم بگو

 .بیمارستانیم تو بزنم حرف تونم نمی زیاد من ژینا! رادوینم داداش: گفت هق هق با آیلین

  بیمارستان؟ کدوم جان، آیلین باشه: گفتم و ریخت هری دلم رادوین اسم شنیدن با

 خونه زا گوشیم و کیف برداشتن از بعد پوشیدم؛ رو هام لباس و شدم بلند سریع. داد رو بیمارستان آدرس آیلین

 .بود گفته آیلین که بیمارستانی سمت روندم و شدم ماشینم سوار. زدم بیرون

 ها روراه داخل. رفتم بیمارستان سمت به و شدم پیاده سریع. کردم پارک رو ماشینم و رسیدم بیمارستان جلوی 

: گفت و کرد بغلم و سمتم اومد دید رو من تا اونم و آیلین سمت رفتم کردم؛ پیدا رو آیلین باآلخره تا گشتم رو

 !داداشم جون، ژینا

  شده؟ چی! عزیزم باش آروم  -

! وبخ خیلی: پرسیدم حرفش شدن تموم بعد. کرد تعریف برام رو بود افتاده دیشب که رو هایی اتفاق همه آیلین

  هستن؟ کجا بقیه

 وصل رمس بهشون بود افتاده فشارشون آذین و مامانم: گفت فین فین با بود، اومده بند اش گریه تازه که آیلین

 .رفتن پایین  هم آقا علی و رادوین داداش کردن،
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  چطوره؟ حالش رادوین اآلن  -

 .خوابیده زدن، مسکن بهش  -

  ببینم؟ رو رادوین برم من باشه حواست شه می  -

 .عزیزم آره  -

 چهره به و جلو رفتم. بود خواب رادوین.  شدم اتاق وارد و کردم باز رو در آروم افتادم؛ راه رادوین اتاق سمت به

. یمباش هم با تونستیم می رادوین و من و شد نمی جوری این وقت هیچ کاش. بود گرفته بغضم کردم، نگاه اش

 .داشتن رو داشتنش آرزوی ها دختر همه که بود آلی ایده مرد نظر هر از رادوین

 چیزی هیچ بود، خواب رادوین چون مطمئنا. کنم تعریف براش رو چی همه خوابه توی که حاال خواست می دلم

! رادوین از بهتر کسی چه و کنم خالی رو خودم و بزنم یکی به رو هام حرف خواست می دلم فقط. شنید نمی

 .زدن حرف به کردم شروع

 بدونی رو این خوام می فقط. بشم دور ازت مجبورم نکرده پیدات اینکه از خوام؛ می معذرت ازت رادوین -

 تونیم نمی دیگه درسته بیفته؛ اتفاقی تو برای ندارم دوست هستش، تو خاطر به فقط کنم می دارم کاری هر که

 ازت مون عشق اعتراف روز اولین چرا دونی می. راحته خیالم سالمی بدونم که همین عوضش در ولی برسیم بهم

 دیده شما خونه حیاط توی روی تو و من سیروان! زاری نمی زنده رو سیروان بدونی اگه که دونم می شدم؟ دور

 ورد ازت که دادم ترجیح همین برای. کشه می رو تو نکنم قبول رو ازدواجش پیشنهاد اگه که کرد تهدیدم بود،

. زنمب حرف یکی با خواستم فقط. نمیاد یادت رو من های حرف از کدوم هیچ بشی بیدار که وقتی دونم می. باشم

 .داشت خواهم و دارم دوست عشقم؛همیشه خداحافظ. بشم دور ازت مجبورم اینکه از متاسفم! رادوین

 .شنیدم رو رادوین صدای که برم بیرون اتاق از شدم بلند صندلی روی از

 !ژینا -

 اتاق از و زدم تلخی لبخند. کرد می زمزمه رو من اسم خواب توی و بود بسته هاش چشم ولی برگشتم عقب به 

  جون؟ ژینا شد چی: پرسید دید رو من تا بود؛ ایستاده اتاق در دم آیلین. رفتم بیرون

 .نگو رادوین به من مورد در چیزی باشی؛ کنارش بهتره شه، می بیدار داره رادوین! عزیزم هیچی  -

 !آخه؟ ولی  -

 .نذار تنهاش و رادوین پیش برو فعال بفهمی، رو چیز همه بعدا شاید نپرسی؛ چیزی بهتره عزیزم  -
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 مرفت و رسوندم پارک ترین نزدیک به رو خودم نداشتم؛ رفتن خونه حال. شدم خارج بیمارستان از و برگشتم

 ماشینم سوار بود؛ شده شب اومدم خودم به وقتی. کردم گریه رادوین و خودم حال به و نشستم نیمکت روی

 .روندم خونه سمت به و شدم

 از دیدن رو من تا. بودن نشسته پذیرای توی نگران مامان و بابا رفتم؛ داخل و انداختم حیاط داخل رو ماشینم

 :پرسید نگرانی با مامان. اومدن سمتم به و شدن بلند جاشون

 !مردیم نگرانی از پدرت و من دی، نمی جواب گوشیتم رفتی؟ کجا صبح از دختر تو  -

 .خانم کن صبر یکم: گفت و کرد اشاره مامان به دستش با بابا

  شده؟ چی دخترم: پرسید و ایستاد روبروم و سمتم به اومد بابا

  بزنیم؟ حرف بعدا شه می جون بابا: نالیدم بغض، از پر باصدایی

  کردی؟ گریه تو: پرسید دید رو قرمزم های چشم تا مامان

 .نیست خوب حالم اصال اآلن! کنم می خواهش: نالیدم عجز با

 بلند دبلن و زدم گریه زیر و ترکید بغضم بازم که تختم روی نشستم. کردم باز رو اتاقم در و رفتم باال ها پله از

 شده چی: گفت و اومد سمتم به مامان. شدن اتاقم وارد هراسون بابام و مامان من، گریه صدای از کردم؛ گریه

  کنی؟ می گریه چرا دخترم؟

 الیخ لیوان. خوردم داد و ریخت آب برام بود، میزم روی که آبی پارچ از بابام. بودم گرفته سکسکه گریه شدت از

  نپرسید؟ چیزی شه می: گفتم گریه با مامانم به رو و دادم مامانم دست رو

 من. بزنی حرف مادرت و من با تونی می خواست دلت وقت هر ولی! دخترم باشه: گفت و رفت در سمت به بابا

 .باشین راحت دختر و مادر تا دو شما که بیرون رم می

: گفت و کرد نگاهم باناراحتی مامان. بست سرش پشت رو در و شد خارج اتاق از و میز روی گذاشت رو لیوان بابا

  دخترم؟ چته بگی ما به شد می کاش

 .کن بغلم فقط کنم، می خواهش مامان کنی؟ بغلم شه می! مامانی: کردم صدلش گریه با

 رو دستش مامانم. داشتم نیاز مادرم محبت پر آغوش این به چقدر. کرد می نوازش رو سرم و کرد بغلم مامانم

 مامانم های نوازش با. بودم ممنون ازش کارش این بابت چقدر من و زدنمی حرفی هیچ و کشید می موهام روی

  .برد خوابم
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***  

 «رادوین»

 مکرد صداش خواب عالم توی بود؛ شیرین رویا مثل برام شنیدم، رو ژینا صدای که بودم بیداری و خواب حال در

 رانینگ با و بود اتاق توی آیلین فقط کردم، باز رو ها چشم بیمارستان توی. شد می دورتر و دورتر من از اون ولی

 :پرسید و اومد سمتم به. کرد می نگاهم داشت

 .بیارم برات خوای می چیزی خوبه؟ حالت داداشی  -

 !لین... آی: زدم صداش بریده بریده

 !داداشی جانم  -

 !نه؟ بود اینجا ژینا: نالیدم اومد می بیرون ام حنجره ته از زور به که صدای با

 .میان اآلن پایین رفتن هم بقیه بودم؛ من فقط داداشی نه... ن: داد جواب طوالنی مکث با آیلین

 ...که مطمئنم من! شنیدم رو صداش خودم. بود اینجا ژینا آیلین: گفتم بااصرار

 سمتم اومد گریه با دید رو من تا مامانم. اتاق داخل اومدن آذین و رادین و مامان موند؛ نصفه حرفم و شد باز در

 :پرسید گریه با و

  خوبه؟ حالت پسرم رادوین -

 .جون مامان خوبم -

 !کردی؟ کار چی خودت با پسر. شدم زنده و مردم دیشب از: گفت و کرد پاک رو هاش اشک مامان

 می نداشتم؛ رو باهاش زدن حرف جرات. رسید می نظر به اعصبانی بود و ایستاده عقب رادین. ندادم جوابی

 :گفت و نشست تخت روی کنارم و اومد آذین. بشه بیشتر عصبانیتش که بگم چیزی ترسیدم

  شده؟ چت تو آخه! بمیرم برات الهی  -

 .نیست چیزیم خوبم، من: کردم زمزمه آروم

 در نهآی های تیکه عالمه یه دستت توی از کردی؟ چیکار خودت با تو رادوین: گفت من به رو اعصبانیت با رادین

  پسر؟ تو سرت به زده! خورده بخیه تا پنج دستت آوردن،
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 هدوبار رادین که. انداختم پایین رو سرم و کردم سکوت فقط بگم، چی بهش رادین حرف جواب در دونستم نمی

  چیه؟ دردت بدونیم که زنینمی حرف چرا پسر؟ تو مرگته چه: پرسید اعصبانیت با

 .انداختم دردسر توی  رو تون همه اینکه از خوام می معذرت من... من  -

 کاری چنین شدی حاضر که چیه درد بدونم خوام می فقط من خوای؟ می معذرت چی برای: غرید عصبی رادین

  بکنی؟ خودت با

 ها حرف این همه. دیگه بسته رادین: گفت و کشید خودش سمت به رو بازوش و رفت رادین سمت به مامان

  نیست؟ خوب حالش بینی نمی مگه بعد، برای باشه

 آروم که رادین. بره خواست می تهش تا و نبود ماجرا کن ول رادین گرنه و رسید دادم به مامان شکر رو خدا

! شده چی هک بدی توضیح بهم باید بعدا باید میره یادم که نکن فک ولی زنیم؛می حرف بعدا باشه،: گفت بود شده

  شم؟ می مرخص کی: پرسیدم و کردم نگاه دستم سرم به

 .اینجایی حاالها حاال بشی، مرخص که نزن صابون رو دلت: گفت و کرد نگاهم چپ چپ رادین

 هک کن کاری یه تو خدا رو تو مامان. متنفرم بیمارستان از من! نه خدا وای: گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 ...پسرم آخه ولی: گفت و انداخت به نگاهی مامان. بیام بیرون اینجا از زودتر

 .یبمون اینجا فعال که دکترته تشخیص بکنه، کاری برات تونه نمی مامان: گفت و پرید حرفش وسط رادین

 حتی و نیومد راه رقمه هیچ که کنم پیاده رادین روی رو زدم شایان به لندن توی که رو کلکی خواستم می

 .کنه می رو پوستم کنم فرار بیمارستان از اگه که کرد تهدیدمم

 هک داد اجازه توصیه و دارو و قرص کلی نوشتن از بعد کنه؛ مرخصم که داد رضایت دکتر بآلخره روز سه از بعد

 .بگیره داروخانه از رو من های قرص که رفت خودش و خونه رسوند رو ما رادین. برم خونه

 اون به وقتی هنوزم. شه می بهتر داره دستمم زخم و شده بهتر حالم و گذره می روز اون از هفته یک تقریبا 

 چون هک گفت می چیزهایی یه بود؛ اونجا ژینا که مطمئنم کنم می فکر کردم باز چشم بیمارستان توی که روزی

 مخواست بار چند. ذهنم توی میاد گنگی های چیز یه ها وقت بعضی. نیست یادم بودم بیداری و خواب عالم توی

 توی ژینا روز اون که دونستم می من ولی. نداد بهم حسابی و درست جواب که بکشم آیلین زبون زیر از

 .بود بیمارستان
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 بیاد هبتون شایان تا بگم اون به رو لندن توی شرکت جریان و بزنم حرف کبیری آقای با بود قرار که افتاد یادم

 قرار باهاش و زدم زنگ کبیری آقای به و برداشتم رو گوشی. بود شده تنگ براش دلم واقعا شایان؛ گفتم. اینجا

 .بزنم حرف حضوری باهاش و ببینمش شرکت برم که گذاشتم

 خودم روی رو مخصوصم عطر و ایستادم آینه جلوی و شدم حاظر بیرون اومدم و گرفتم دوش یه و حموم رفتم

  کجایی؟! مامان مامان،: زدم صدا رو مامانم نبود، سالن توی کسی پایین، رفتم. کردم خالی

  بری؟ خوای می جایی سالمتی، به! هستم اینجا پسرم، جانم: گفت و بیرون اومد آشپزخونه داخل از مامانم

 حرف شایان کار و لندن شرکت مورد در رم می دارم؛ قرار کبیری آقای با رم، می شرکت! جون مامان آره  -

 .بزنم

  نداری؟ کاری فعال رفتم من  -

 .سالمت به پسرم برو! نه  -

 رآسانسو سوار و شدم شرکت وارد. شدم پیاده و شرکت جلوی رسیدی. شرکت سمت رفتم و شدن ماشینم سوار

 اب کارمندها که شدم شرکت وارد. بودم شرکت در جلوی ثانیه چند از بعد دادم، فشار رو هشتم طبقه دکمه شدم؛

 جاش زا من دیدن با منشی رادین؛ اتاق سمت رفتم رادین، اتاق برم داشتم تصمیم اول. اومدن استقبالم به دیدنم

 :کفت و داد سالمی و شد بلند

 .بخیر به رسیدن ماکان، آقای سالم  -

  اتاقشه؟ تو داداشم. ممنون سالم  -

  اومدین؟ شما که بدم خبر بهشون خوایین می هستن، اتاقشون توی! بله  -

 زدم، در و ایستادم رادین اتاق در جلوی افتادم؛ راه رادین، اتاق سمت به و بزنه رو حرفش ادامه تا نشدم منتظر

 .بفرمایید: گفت رادین ثانیه چند از بعد

 کردم ای سرفه. بود ای پرونده بررسی مشغول و بود پایین سرش رادین. شدم رادین اتاق وارد و کردم باز رو در

  ها؟ اینور از! رادوین آقا سالم، به: گفت و کرد نگاه من به و اورد باال رو سرش رادین که

 قبلش گفتم داشتم؛ کار کبیری آقای با اومدم. تو گردن انداختم رو شرکت کارهای ی همه داداش، شرمنده  -

 .ببینمت تو پیش بیام

 .بدم سفارش قهوه برات بشین! کردی کاری خوب  -
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 رادین با زدن حرف حال در. اتاقش بیاره قهوه تا دو که گفت منشی به و برداشت رو گوشی رادین و نشستم

  ندارین؟ بنده با ای دیگه کار! رئیس آقای بفرمایید: گفت و آورد رو ها قهوه و زد در شرکت منشی که بودیم

 .برسید کارتون به و برید تونین می! نه: گفت و انداخت منشی به نگاهی رادین

 رادین که شدم خوردنش مشغول و برداشتم میز روی از رو ام قهوه. شد خارج اتاق از چشمی گفتن با منشی

  بزنی؟ حرف شایان کار و شرکت مورد در خوای می کبیری آقای با: گفت

 !آره  -

 .مش می خوشحال خیلی بشه شریک ما با بخواد اینکه از و خوبیه پسر شایان: گفت و داد تکون سری رادین

 ایآق با نشده دیر تا برم نداری کاری من با اگه داداش: گفتم و شدم بلند جام از رادین با زدن حرف کمی از بعد

 .شرکت میام ساعت سر هم فردا از بزنم؛ حرف کبیری

 وردم در که رفته یادم نکن فک راستی. ندارم کاری نه،: گفت و اومد سمتم به و شد بلند میزش پشت از رادین

 .رسم می رو حسابت حتما فرصت سر بزنم، حرف باهات مسئله اون

 .خداحافظ رفتم، من فعال زنیم؛ می حرف موردش در بعدا باشه: گفتم و زدم غمگینی لبخند

 جاش از دیدنم با کبیری آقای. شدم وارد و زدم در. رفتم کبیری آقای اتاق سمت به و اومدم بیرون رادین اتاق از

 :گفت لبخند با کبیری آقای که نشستم مبل روی کبیری روبروی رفتم شد؛ بلند

 .ماکان آقای اومدین خوش خیلی  -

 .ممنون خیلی  -

  بیارن؟ براتون بگم خورید می چیزی: پرسید و برداشت رو گوشی کبیری آقای

 رخاط به گفتم بهتون گوشی پشت که طور همون خوب.خوردم قهوه اونجا و داداشم پیش رفتم سر یه اآلن! نه - 

 .اومدم پیشتون مهمی موضوع

 یکم یندار مهمی کار من با گفتین گوشی پشت وقتی البته. بفرمایید بله: گفت و انداخت به نگاهی کبیری

 .شدن نگران و ترسیدم

 .باشه خوبی خبر تونه می شما برای کنم فقط نیست، نگرانی جایی - 

 .بفرمایید شماست؛ با گوشم من  -
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. ردمک صحبت کبیری آقای با مزایا و حقوق مورد در بود؛ لندن که شرکتی ماجرای کردن تعریف به کردم شروع

 گفت و کرد قبول رو شرایط همه چون شده، خوشحال خیلی کبیری آقای که بود معلوم حرفم شدن تموم از بعد

 و اومدم بیرون کبیری آقای اتاق از. شدم خوشحال خیلی مثبتش جواب شنیدن از منم. لندن بره حاظره که

  داداشی؟ ریمی داری: پرسیدم و رفتم جلو دیدم؛ رو رادین که بیرون رفتم می داشتم

 .خونه برم زور باید و هستیم دعوت جایی امروز دارم، کار یکم آره  -

 خداحافظی رادین با. نشدم متوجه که گذشت زود چه واقعا شده، عصر چهار دیدم که انداختم ساعتم به نگاهی

 رحیم مش داخل، بردم رو ماشین کردم؛ باز رو در و خونه رسیدم. شدم سوار و ماشینم سمت رفتم و کردم

 .داد می آب رو ها گل داشت

 !رحیم مش نباشی خسته  -

 .نباشی خسته هم شما پسرم، ممنون  -

. ردنک می نگاه فیلم داشتن و بودن نشسته تلویزیون جلوی آیلین و مامانم. شدم داخل و رفتم  ورودی در سمت 

 !نباشی خسته پسرم، سالم: گفت مامانم که کنارشون نشستم رفتم و دادم بلندی سالم

 .داداشی نباشی خسته: گفت و برگشت سمتم به آیلین

 .ممنون: دادم رو جوابشون لبخند با

  کردی؟ صحبت کبیری آقای با پسرم؟ شد چی: پرسید و انداخت تلویزیون به نگاهی مامان

 !نگو که بود شده خوشحال پیشنهادم از انقدر جون، مامان آره  -

  چیه؟ جریان: پرسید کنجکاوی با آیلین

 یچای داشتیم. موند نصفه حرفم و چایی برامون خانم اکرم لحظه همون که بگم آیلین به رو جریان خواستم می

  چیه؟ کبیری آقای جریان نگفتی داداشی: گفت آیلین که خوردیم می

 .کبیری آقای جریان دادن توضیح به کردم شروع منم. خورد می رو چایش داشت و بود چایی آیلین دست توی

 :گفتم حرفم شدن تموم از بعد

 اآلن از و شه می زده ذوق کی بفهمه اگه حتما کرده، قبول کبیری که بدم خبر شایان به رفت یادم وای  -

 .کنه ازدواج ایرانی دختر یه با که ایران برگرده خواد می گفت بهم بار یه. کنه می جمع رو چمدونش
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. رفت االب شد بلند و گفت ببخشید یه عجله با. افتاد سرفه به و آیلین گلوی توی پرید چایی گفتم رو این تا

 !کرد؟ طوری این چرا این وا: گفتم و برگشتم مامان سمت به باتعجب

 رو چی همه و شایان به زدم زدنگ باال، رفتم و شدم آیلین بیخیال. بود مشکوک قضیه جای یه من نظر به ولی

 به رو شرکت زودتر چه هر شد قرار. بود شده خوشحال خیلی شایان داشتم انتظار که جور همون گفتم؛ بهش

 .بیاد ایران و بسپاره کبیری آقای

***  

 «ژینا»

. تمنداش وضعیت اون توی رو دیدنش تحمل گذره، می رادوین، دیدن بیمارستان بودم رفته که روزی از هفته یک

 .نگیره سر عروسی این جوری یه که تالشم در من و مونده وقت سیروان و من عروسی موقعه تا هفته دو

. دیدیم عروس لباس و زدیم سر مزون تا چند به و دادیم سفارش رو عروسی کارت رفتیم سیروان با امروز

 تا خواستم سیروان از مون کارها شدن تموم از بعد. بدم انجام رو گه می که کاری هر سیروان که بودم مجبورم

 .برسونه خونه رو من

 با که بودن زدن حرف حال در و بودن نشسته مامانم و بابا رفتم؛ داخل و کردم باز کلید با رو در خونه رسیدم

 !عاشق کفتر تا دو بر سالم: گفتم شیطنت

 .نباشی خسته دخترم، ماهت روی به سالم: گفت بالبخندی و برگشت سمتم به بابا

 .جونم بابا ممنون  -

  امروز؟ رفتین کجاها ببینم بشین بیا دخترم، سالم: گفت و کرد اشاره کنارش به دست به مامان

 رس عروس لباس مزون تا چند به و دادیم عروسی کارت سفارش رفتیم سیروان با هیچی،: گفتم و کشیدم آهی

  .زدیم

  زدین؟ می حرف داشتین چی مورد در شما! راستی -

 بریم روزی چند مجبوریم نیست؛ خوب بزرگت مادر حال دخترم، راستش: گفت و انداخت مامانم به نگاهی بابا

 .بزاریم تنها رو تو عروسیته نزدیک که شرایط این توی خواد نمی دلمون طرفم یه از ولی شیراز

 اب بزرگم مادر و کرد فوت بزرگم پدر پیش سال چند. کرد می زندگی اونجا بزرگم مادر و بود شیراز اهل پدرم

 برم که بود فرصت بهترین این شد؛ زده ذهنم توی ای جرقه فکر این با. کرد می زندگی شیراز توی خواهرش
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 و بشم راحت سیروان دست از که نداشتم فرصت بیشتر هفته دو. بیارم در سر هاش کار از بتونم تا سیروان پیش

 .بود فرصتم آخرین این

 ره،بهت جوری این هم سیروان، پیش رم می من نباشید؛ من نگران شما جون بابا: گفتم و پدرم سمت برگشتم

 رو عروسی از قبل های کار تونم می تر راحت اینکه همم و بشناسم رو سیروان بیشتر تونم می فرصت این توی

 .بدم انجام

 .شه می راحت منم خیال جوری این دختر، باشه: گفت و کرد فکر یکم بابام

 قرار مامان و بابا. کرد قبول خواسته خدا از هم سیروان زد؛ حرف سیروان با مورد این در و زد زنگ خودش بابا

 .رمب سیروان خونه راست یک شرکت از بعد داشتم تصمیم منم. شیراز برن هفته یک برای زود صبح فردا بود

 اینجا از راست یک که بودم کرده حاظر دیشب از رو ساکم زدم؛ بیرون شرکت از و شد تموم شرکت توی کارم

 سیروان علیه مدرکی بتونم تا کنم شروع خونه اون توی رو کارم زودتر چه هر خواستم می. برم سیروان خونه

 ینماش منم و کرد باز برام رو در سیروان باغبون رضا آقا که زدم بوق تا چند و سیروان خونه دم رسیدم. کنم پیدا

 .بردم داخل رو

 .نباشید خسته! رضا آقا سالم: دادم سالمی رضا آقا به و شدم پیاده ماشین از

 .باشی سالمت دخترم، سالم: گفت لبخندی با و برگشت سمتم به

  نیومده؟ هنوز سیروان رضا آقا: پرسیدم و شدم نزدیکش

 .نیومدن هنوز! خانم نه: داد جواب آرومی صدای با

 اسلب و بود داده بهم سیروان که اتاقی توی باال رفتم راست یه. رفتم خونه سمت به و پایین انداختم رو سرم

 یتو بره رضا آقا بود منتظر. کردم نگاه داد می آب رو ها گل داشت که رضا آقا به پنجره از و پوشیدم مناسبی

 سک دونستم می من که جایی تا کرد؛ می زندگی سیروان خونه ته اتاق توی بود وقتی چند رضا آقا آخه) اتاقش

 .کنم پیدا تونم می چیزی ببینم بگردم و حیاط توی برم من تا.( نداشت کاری و

 ارض آقا دیدم که رفت می سر ام حوصله داشت دیگه. بود حیاط توی همچنان رضا آقا ایستادم؛ پنجره جلو یکم

 حیاط داخل. کردم باز رو ورودی در آروم و رفتم پایین ها پله از و شدم کار به دست سریع. رفت اتاقش سمت

 تا هک سیروانم. بودن خودشون کار مشغول آشپزخونه توی هم ها خدمتکار نبود، حیاط توی کسی کشیدم؛ سرک

 .اومد نمی حاال حاال و داشت کار شب نه ساعت
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 تسم برم اول گرفتم تصمیم. نبینه بیرون این رو من کسی که بودم مواظب افتادم؛ راه آروم و شدم خارج در از

 .بود کرده زندانی رو دختره اون سیروان قبال که جایی انباری؛

 و انباری داخل رفتم. شد باز تا دادم هلش آروم نبود، قفل درش قبل دفعه برعکس افتادم؛ راه انباری سمت به

 توجهم کسی که کنم روشن رو چراغ خواستم نمی ببینم، رو پام جلوی بتونم تا کردم روشنم رو گوشیم صفحه

 .بشه انباری توی من حضور

 سیروان. نبود چیزی انباری داخل کهنه های وسیله و جعبه تا چند جز به کردم؛ نگاه دقت با رو انباری جای همه

 علیه بر بتونم که نبود انباری اون توی توجهی قابل چیز هیچ. کرده پاک رو مدراک همه که گفت می راست

 .شدم خارج انباری از و برگشتم. کنم استفاده سیروان

 هک بودم نشده متوجه حاال تا من چرا پس. سیروان خونه پشت به خورد چشمم که گشتم می حیاط توی داشتم

 .داره راه خونه پشت به قسمت این از

. بخوره من به ها خدمتکار از یکی چشم مبادا که شدم رد آشپزخونه پنجره زیر از شدم خم و رفتم جلو آروم

 به بود؛ زیاد خیلی گل و درخت تراکم قسمت اون توی که جایی به رسیدم که رفتم می داشتم جوری همین

 دیده قسمت اون توی بزرگ در یه شکل به بودن کاشته باغ قسمت اون توی که ای رونده های گل که طوری

 .بود عجب کمی من نظر از این که شد می

 که چیزی هر بودم مطمئن. کشیدم دست خوشگل قرمز گلهای روی رو ایستادم، ها گل روی روبه و جلو رفتم

 چیزی دری ببینم که بودم ها گل بررسی حال در. نبینه کسی تا کردن پنهان گل های بوته این زیر هست،

 :پریدم جام از متر دو نفر یه صدای با که ها گل این پشت هست،

  گردین؟ می چیزی دنبال اینجا خانم  -

 و گذاشتم هام شقیقه روی هام انگشت. هست سیروان خدمتکارهای از یکی سارا دیدم که عقب به برگشتم

 .ترسوندیم جون سارا وای: گفتم

 .نبود شما ترسوندن قصدم خانم، ببخشید: گفت و انداخت پایین رو سرش سارا

  داشتی؟ کاری من با شده؟ چیزی! نداره اشکال: گفتم و کردم نگاهش

 .هستن شما منتظر سالن توی و اومدن سیروان آقا که بگم اومدم: گفت هراسونی نگاه با و آورد باال رو سرش

 .میام منم برو تو باشه،: گفتم سارا به رو! نفهمیدم من که اومد کی این وا
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 .دارن مهمی کاری شما با که گفتن سیروان آقا! شه نمی خانم، نه: گفت اصرار با سارا

 و کردم باز رو در بدم؛ جلوه عادی رو خودم که کردم مکث یکم در جلوی. افتادم راه خونه سمت به سارا از جلوتر

  اومدی؟ کی! سالم: گفتم و رفتم داخل

  بودی؟ کجا تو. پیش ی دقیقه چند همین سالم،: گفت و برگشت سمتم با سیروان

 .بزنم گشتی حیاط توی بودم رفته هیچی،  -

  ندیدمت؟ من چرا پس: پرسید و کرد ریز رو هاش چشم سیروان

 !ندیدم رو تو منم دونم، نمی: گفتم و کنم حفظ رو خودم خونسردی کردم سعی

  چیه؟ مهمت کار حال! داری مهم کار من با گفت سارا راستی: گفتم و کردم عوض رو بحث سریع

 ات عروسی های کارت گفتن زدن زنگ بگم خواستم می: گفت و کشید لبش کنار رو اش اشاره انگشت سیروان

  .بگیریم تحویل بریم باید و حاظره فردا پس

 .باشه آها،  -

 سیروان با. حاظره شام: گفت سارا که بودیم چایی خوردن مشغول دومون هر. نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه

 قاببش یه همین واسه بود؛ ام گرسنه خیلی من. شدیم خوردن مشغول و میز سر نشستیم و شدیم بلند جامون از

 اصال چون بود، چیزی مشغول ذهنش سیروان اینکه مثل ولی شدم خوردن مشغول و کشیدم غذا خودم برای پر

 شا نخورده دست بشقاب به نگاهی. شد بلند شام میز سر از بخیری شب با دقیقه چند بعد و نخورد رو شامش

 !نخوردی؟ چیزی چرا: گفتم و انداختم

 بش بخوابم؛ خوام می نشه، مزاحمم کسی لطفا هستم،پ؛ اتاقم توی من. ندارم اشتها: گفت و کرد اخمی سیروان

 .بخیر

 حسابی اینکه از بعد. شدم شامم بقیه خوردن مشغول و گفتم درکی به لب زیر! کرد جوری این چرا این وا

 ور اطراف این یکم و بخوابم دیر امشب خواستم می. رفتم اتاقم سمت به تشکری با و شدم بلند جام از خوردم؛

 برم ونمبت و بخوابه سیروان تا کردم مشغول گوشیم با رو خودم اتاقم توی. کنم پیدا چیزی بتونم بلکه بگردم،

 .روشنه سیروان اتاق چراغ دیدم کردم نگاه وقت هر ولی بکشم سرکی یه و خونه پشت

 رفتمگ تصمیم. برد می خوابم داشت دیگه کم کم منم بود؛ نخوابیده هنوز سیروان و بود صبح سه نزدیک ساعت

 رو حوله پوشیدم؛ رو هام لباس و بیرون اومدم حموم از. بپره سرم از خواب بلکه بگیرم، دوشی یه و حموم برم
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 راچ سیروان این که کردم می فکر این به داشتم. بودم خسته خیلی کشیدم، دراز تخت روی و موهام دور پیچیدم

 بمخوا کی نفهمیدم که بودم فکرها همین توی ببره؛ خوابش تا موندم منتظر بس از شدم خسته اه،! خوابه نمی

 .برد

 «ژینا»

 منداشت رو رفتن شرکت حوصله اصال. بود صبح هفت ساعت شدم؛ بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با صبح

 .بود رفته من از قبل سیروان. زدم بیرون اتاقم از و شدم حاظر. برم بودم مجبور نبود بابام چون ولی

 ور من تا شرکت منشی. رفتم اتاقم سمت و شرکت رسیدم. کردم حرکت شرکت سمت به و شدم ماشینم سوار

 !ملکی خانم سالم: گفت و شد بلند جاش از دید

  .کن کنسل رو ها مالقت قرار همه امروز! سالم: گفتم و برگشتم سمتش به

 !خانم ولی: گفت و انداخت من به نگاهی منشی

 .ببینم رو کسی ندارم حوصله امروز! نداره اگر و اما و ولی: گفتم و پریدم حرفش وسط

 .خانم چشم: داد جواب و انداخت پایین رو سرش

 اتفاقایی و خونه اون درگیر فکر ش همه. نشستم و گذاشتم میز روی رو کیفم. شدم اتاقم وارد و کردم باز رو در

 منتظر و کردم بلند رو سرم شد؛ اتاق وارد و زد در منشی که بودم ها فکر همین توی. بود افتاد می توش که

 .کردم نگاهش

 !بشه امضا باید که هست پرونده چند ملکی خانم ببخشید،  -

 .کنم امضا بده بیار: گفتم و کردم ای اشاره

 .دادم جواب زود بود، مامانم خورد؛ زنگ گوشیم که دادم منشی دست و کردم امضا یکی یکی رو ها پرونده

  چطوره؟ حالش جون مادر خوبه؟ بابا خوبی؟ مامان، سالم الو -

 زدم زنگ فقط خوبه؛ حالش جونم مادر خوبیم، ما! خبرته؟ چه. بگیر نفس یه دختر! سالم: گفت و خندید مامان

 .نباشی نگران رسیدیم، ما بگم

 .سالمتی به خداروشکر: گفتم و دادم تکیه صندلی پشتی به و کشیدم عمیقی نفس
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. بیارمیش اونجا خودمون همراه تا بشه، خوب جون مادر حال تا هستیم اینجا روز چند ما جان ژینا! باشه  -

  نداری؟ من با کاری دیگه دخترم

 .باشین خودتون مراقب جان، مامان نه  -

 سیروان خونه پشت که بود قسمتی اون درگیر فکرم ولی کردم مشغول ها پرونده با رو خودم ساعتی دو یکی

 :گفتم منشی به. رفتم بیرون اتاقم از و برداشتم رو کیفم و شدم بلند. بودم دیده

 .بگیر تماس گوشیم با داشتی کاری اگه رم، می دارم من  -

 .خانم چشم: گفت و کرد بلند رو سرش

 جام سر آشنایی صدای با که کردم می باز رو ماشین در داشتم. رفتم ماشینم سمت به و شدم خارج شرکت از

 !ژینا: کرد می صدام که پیچید گوشم توی رادوین صدای دوباره که ایستادم

  خوبی؟ سالم،: کرد زمزمه آرومی صدای با که دیدمش و برگشتم عقب به

  خوبی؟ خودت ممنون، خیلی سالم: دادم جواب و انداختم بهش غمگینی نگاه

 .خوبم منم: داد جواب و انداخت پایین رو سرش

  رادوین؟ شده چیزی: پرسیدم ازش

  :گفت من و من با و انداخت من به نگاهی. ندم بروز چیزی بودی مجبور ولی بودم خوشحال دیدنش از راستش

 !راستش... راستش -

 سیروان با خوای می واقعا بدونم خواستم می راستش: گفت و کرد نگاه هام چشم توی و کرد بلند رو سرش

  کنی؟ ازدواج

 دمب ادامه سیروان با ازدواج برای نقشم به مجبورم فعال ولی خوام نمی رو سیروان من نه، بگم بهش خواستم می

 رده،ک تهدیدم سیروان چون ولی هستم تو عاشق فقط و فقط من بگم بهش خواستم می بندازم؛ گیرش بتونم تا

 !ژینا: زد صدام دوباره رادوین که بودم فکرها همین توی. بشم نزدیکت تونم نمی

 !بله: گفتم و کردم نگاهش

  ندادی؟ رو جوابم هنوزم: گفت و کرد کوتاهی مکث

 !آره: گفتم و پایین انداختم رو سرم
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 مها چشم توی و بگیر باال رو سرت مصممی، انقدر اگه پایینه؟ سرت چرا: کرد زمزمه آروم و شد نزدیکم رادوین

 .کنی ازدواج سیروان با خوای می که بگو بهم و کن نگاه

 داشت امکان هستش، تو خاطره به فقط ها کار این همه گفتم می اگه بودم؛ مجبور ولی بگم خواست نمی دلم

 تیوق  کردم؛ نگاه رادوین های چشم به و کردم بلند رو سرم. بیوفته بدی های اتفاق و بره سیروان سراغ رادوین

 :گفتم و بشه سقوطم مانع تا دادم تکیه ماشین به رو دستم. شد سست پاهام زدم، زل هاش چشم توی

 .کنم ازدواج سیروان با خوام می من! آره  -

 یعنی شه؟ می چی من صاحب بی دل این تکلیف پس چی؟ من پس: گفت داشت بغض که صدای با رادوین

  بود؟ دروغ زدی، شب اون که هایی حرف ی همه

 .متاسفم واقعا رادوین، متاسفم: نالیدم گریه با باشه خودم دست اینکه بدون

 :گفت و کرد پاک رو هاش اشک و کشید موشکیش موهای توی دستی کالفگی با رادوین

 بتونی امیدوارم. ندارم رو هات اشک دیدن طاقت من که دونی می! نکن گریه. سرت فدای عزیزم، نداره اشکالی  -

 دمبو اومده فقط. ببینم رو تو ناراحتی ندارم دوست رم، می بیرون زندگیت از منم. بشی خوشبخت سیروان با

 .خداحافظ رم؛ می دارم من که بگم بهت و کنی ازدواج سیروان با خوای می که بشم مطمئن

 !رادوین: کردم صداش گریه با که رفت می ماشینش سمت داشت رادوین

  بری؟ خوای می کجا: نالیدم عجز با. کرد می گریه داشت اونم. برگشت من سمت به و ایستاد رادوین

 .داره معنی برام موندن اینجا دیگه لندن؛ گردم برمی بعد هفته: داد جواب و زد تلخی لبخند

 ایه و نشیتم ماشینم توی نداشتم؛ ایستادن توان دیگه. شد دور اینجا از و شد ماشینش سوار و رفت رادوین

 سیروان خونه سمت و کردم روشن رو ماشینم کردم، گریه حسابی اینکه از بعد. کردم گریه خودن حال به های

 کرد، باز رو در برام رضا آقا و رسیدم سیروان خونه. کردم می تموم رو لعنتی بازی این زودتر چه هر باید روندم،

 .بردم داخل رو ماشین منم

 توی هک رفتم می اتاقم سمت داشتم. رفتم باال سریع پله از رفتم؛ داخل حرفی هیچ بدون و شدم پیاده ماشینم از

 :گفت و انداخت به مرموزی نگاه. دیدم رو سارا راهرو

 .بیارم براتون دارین میل چیزی نباشید، خسته! خانم سالم  -

 .خوریم می هم با اومد سیروان وقتی جون، سارا نه: گفتم و دادم تکون طرفین به رو سرم



 

 

{126} 

 .کنین می ضعف مونده، خیلی سیروان آقا اومدن تا ولی: گفت و ایستاد کنارم سارا

 .نشه مزاحمم کسی لطفا باشم، تنها خوام می! ندارم میل که گفتم: زدم داد اعصبانیت با

 محکم رو در و رفتم اتاقم توی سارا، ی زده حیرت های چشم جلوی و گفتم اعصبانیت با رو ها این ی همه

 ویت کردم؛ بازش و رفتم در سمت. پوشیدم مناسبی لباس و اومدم بیرون و گرفتم ای ساعته نیم دوش. بستم

. بودن کسی هم اونجا انداختم، سالن توی گذرایی نگاه و رفتم ها پله سمت آروم. نبود کسی کشیدم، سرک راهرو

 .افتادم راه در سمت به و رفتم پایین ها پله از

 روزدی که جایی رسیدم برداشتم؛ قدم خونه پشت سمت به احتیاط با. نبود حیاط توی رضا آقا کردم، باز رو در

! ودمب نکرده اشتباه پس افتاد، دستگیره یه به چشمم که زدم کنار دستم با رو ها گل و شدم نزدیک. بودم اومده

 وشیمگ نور و رفتم داخل. شد باز تیکی صدای با که دادم هل رو در و کشیدم رو دستگیره. بود مخفی در یه اینجا

 .کنم پیدا رو برق کلید بتونم تا انداختم دیوار روی رو

 وشنر اونجا فضای که فشردم رو کلید و کردم دراز رو دستم. بود کنارم دقیقا برق کلید کردم؛ پیداش بآلخره

 ودن،ب بسته صندلی به طناب با رو پسر یه و دختر دوتا من، روبروی دقیقا. برد ماتم دیدم که ای صحنه با. شد

 ات بستن رو هاشون چشم چراغ، نور شدن روشن با. بود خونی صورتشون و سر و بودن بسته باند با رو دهنشون

 .بزنه حرف داشت سعی دخترها از یکی. نکنه شون اذیت نور

 .زنم نمی صدمه بهتون من نباشین، نگران: گفتم و کردم باز دهنشون روی از رو باند و رفتم جلو 

 !بدین نجات اینجا از رو ما خدا رو تو خانم: گفت من به رو التماس با ها دختر از یکی

 می ور ما پول گرفتن بعد سیروان نکنیم، فرار اینجا از ما اگه کنید؛ مون کمک لطفا خانم: گفت پسره بعدش

 .کشه

 تمدوس هم خانم این و مهتابه اسم منم رادمهره، من داداش نشسته اینجا که آقایی این: گفت گریه با بعدی دختر

 و پولدار های آدم از سحر و من پدر چون و کرد نزدیک ما خانواده به رو خودش ازدواج قصد به سیروان سحره؛

 پول گرفتن از بعد بگیره، هنگفتی پول هامون خانواده از که کرده زندانی اینجا رو ما سیروان هستن؛ سرشناسی

 .دیم می لوش و ریم می پلیس پیش که مطمئنه و شناسیم می رو اون ما چون بکشه، رو ما قراره هم

 بودم فکر توی. بشه ها این مثل بود قرار هم من عاقب یعنی بودم؛ شده گیج واقعا دختره های حرف شنیدن از

 :گفت پسره که

  نه؟ یا کنین کمک ما به خوایین می باآلخره شد؟ چی خانم  -
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 ات کنین همکاری من با که بدین قول بهم باید ولی اومدم اینجا همین خاطر به هم من: گفتم و اومدم خودم به

 .نشه شماها مثل منم سرنوشت

  زده؟ قول هم رو شما سیروان یعنی: پرسید تعجب با سحر

 !آره معلومه، که جور این: گفتم و دادم تکون سری

 .شنیدم بیرون از رو کسی رفتن راه صدای که بدم فراریشون اینجا از و کنم باز رو هاشون دست خواستم می

 :گفتم و بستم رو دهنشون چسب با دوباره. آوردم باال باشن ساکت اینکه عالمت به دماغم جلوی رو دستم

  .گردم برمی نجاتتون برای زود خیلی من -

 .زد خشکم جام سر رضا آقا صدای با که برم بیرون خواستم می. کردم بازش آروم و رفتم در نزدیک 

 .شه می بد براتون ببینه سیروان آقا اگه! باشین اینجا نباید شما! کنید؟ می چیکار اینجا شما خانم  -

 .فهمه نمی چیزی اون نگین، چیزی سیروان به شما اگه: گفتم مظلوم ی باقیافه و برگشتم سمتش به

  گرده؟ می شما دنبال و اومده سیروان آقا برید، اینجا از باید زودتر چه هر خانم: کرد زمزمه آروم رضا آقا

  اومده؟ زود انقدر این چرا! خدا وای: پرسیدم تعجب با

 قاآ تا برید تون اتاق توی زودتر چه هر باید نیست؛ ها حرف این وقت اآلن خانم: گفت و داد تکون سری رضا آفا

 .بیایید من دنبال لطفا. اومدین اینجا نفهمه سیروان

  ریم؟ می داریم کجا: پرسیدم و کردم حرکت سرش پشت

 می اونجا از کنم، خونه وارد پشتی در از رو شما خوام می: گفت و داد ادامه راهش به و انداخت به نگاهی رضا آقا

 .ندیده ور ما کسی تا کنین عجله یکم فقط. بشین تون اتاق وارد ببینه رو شما کسی اینکه بدون راحت، تونین

 باز رو رد بود دستش توی که کلیدهایی با رضا آقا رسیدیم؛ در جلوی که دویدم می رضا آقا دنبال داشتم تقریبا

 .نیستین که فهمن می آقا اآلن خانم، باشین زود: گفت و کرد

 بخندل. کنم جبران بتونم که امیدوارم کردین حق در بزرگی لطف شما ممنونم: گفتم رضا آقا به رو و رفتم داخل 

 :گفت و زد غمگینی

 .هستین من دختر مثل هم شما کردم، عمل ام وظیفه به من! خانم حرفی چه  -

  کجایی؟! رضا آقا: زد می صدا رو رضا آقا داشت که شنیدم رو سیروان صدای حین همین توی
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 .زنه می صدام داره آقا برم، باید دیگه من خانم: گفت و برگشت من سمت به باعجله رضا آقا

 آقا اب داشت که شنیدم رو سیروان صدای بیرون از. بستم سرم پشت رو در شدم، وارد و رفتم اتاقم سمت به بدو

 .زد می حرف رضا

  ندیدین؟ رو ژینا رضا، آقا  -

 .هستن بخواب که اتاقشون رفتن بودن؛ احوال مریض اینکه مثل آقا: داد جواب رضا آقا

 و رفتم تختم روی زود. شد می نزدیک در به داشت که شنیدم رو سیروان های قدم صدای دقیقه چند از بعد

 نمطمئ وقتی انداخت؛ داخل به نگاهی و کرد باز رو در سیروان. کشیدم باال سرم نزدیک تا لحاف و کشیدم دراز

 .بست سرش پشت رو در و رفت بیرون اتاق از هستم خواب من که شد

 می اونجا رو من سیروان جاش به و نبود اون اگه داد؛ نجات رو من جون امروز. بودم ممنون رضا عمو از واقعا

   .اومد می سرم به بالیی چه نبود معلوم دید؛

 «رادوین»

 چرا نم؛ک پیدا جوابی بودن نتونسته بود ذهنم توی که سئوالی برای هنوز من و بود مونده ژینا عروسی تا هفته دو

 ودب سئوالی این! داد بله جواب سیروان ازداج پیشنهاد به ولی داره دوست رو من گفت اینکه با ژینا جشن، شب

 ایبر کنم؛ پیدا سئوالم این برای جوابی نتونستم کردم فکر چقدر هر من و بود افتاده جون به خوره مثل که

 .بپرسم خودش از و برم ژینا سراغ گرفتم تصمیم همین

 چند .بود رفته سیروان خونه وقتی چند برای ژینا و بودن رفته شیراز ژینا، مادر و پدر داشتم اطالع که جایی تا

 صمیمت امروز ولی. نشد و افتاد اتفاقی بار هر ولی ببینم رو ژینا بتونم تا برم شون شرکت جلوی خواستم بار

 .بزنم حرف باهاش و برم شده که جور هر داشتم

 اسلب. اومدم بیرون و گرفتم ای دقیقه بیست دوش یه و حموم رفتم اول شدم؛ بیدار خواب از صبح شیش ساعت

 نرفته اهباشگ که بود وقتی چند اینکه با. انداختم آینه توی خودم به نگاهی ایستادم، آینه جلوی و پوشیدم رو هام

 پایین و برداشتم رو گوشیم و ساعت و کردم درست رو موهام. بود فرم روی و وزیده هیکلم هم هنوز ولی بودم

 .رفتم

   

 ور صندلی و دادم بلندی سالم بودن؛ آشپزخونه توی خانم اکرم و آیلین و مامان افتادم، راه آشپزخونه سمت به

 .پسرم بخیر هم تو صبح: داد رو جوابم مامان که نشستم و کشیدم کنار
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 پخوشتی! داداشم بخیر صبح: گفت و انداخت به شیطونی نگاه مالید می نونش روی کره که حالی در آیلین

  کردی؟

 !کوچیکه خواهر بینه می خوشتیپ تو های چشم: گفتم و زدم لبخندی

  م؟بیار براتون خوایین می چیزی! آقا بخیر صبح: گفت بالبخند و گذاشت میز روی من برای چایی خانم اکرم

 مونه شدم؛ بزرگ شما پیش بچگی از من! نکن صدا آقا رو من خدا رو تو خانم اکرم: گفتن و برگشتم سمتش به

 .کافیه بگین رادوین

 .پسرم باشه: گفت و زد لبخندی

  ندارین؟ کاری من با خوب،: گفتم و شدم بلندم میز سر از و کردم تشکری صبحانه، خوردن از بعد

 .سالمت به برو پسرم، نه: گفت و انداخت من به نگاهی مامان

  ری؟ می شرکت داداشی: پرسید و شد بلند جاش از سریع آیلین

  چطور؟! آره  -

 .تعمیرگاهه توی و شده خراب ماشینم برسونی؟ دانشگاه تا رو من شه می  -

 .بیا زود شو حاظر منتظرتم؛ بیرون من باشه  -

 .بیام بردارم، رو کیفم: گفت و دوید ها پله سمت به

 لینآی و شد باز ماشین در دقیقه ده از بعد. بیاد تا شدم آیلین منتظر و کردم روشن رو ماشین و رفتم بیرون 

 !داداشی شده دیر خیلی که بریم بزن: گفت و شد سوار

 .جونم داداش ممنون: گفت لبخند با و برگشت سمتم به. کردم اش پیاده و بردم دانشگاه جلوی رو آیلین

  شه؟ می تموم کی کالست. کنم می خواهش  -

 !سه ساعت  -

 .نشه دیر کالست که برو فعال میام، دنبالت خودم، پس باشه  -

 .خداحافظ باشه،  -
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 ور ژینا برم خواستم می جلسه بعد داشتم؛ جلسه یازده ساعت تا. رفتم شرکت سمت و کردم روشن رو ماشین

 زا دید رو تامن منشی. رفتم شرکت سمت و شدم پیاده کردم، پارک رو ماشین و شرکت جلوی رسیدم. ببینم

  .بخیر صبحتون رئیس، آقای سالم: گفت و شد بلند جاش

  شده؟ شروع جلسه سالم،  -

 .کنن شروع رو جلسه تا هستن شما منتظر همه بله،  -

 به المیس کردم، بازش و زدم در به ضربه چند دست با رفتم؛ بشه برگزار اونجا بود قرار جلسه که سالنی سمت به

 .نشستم جام سر رفتم و گفتم جمع

 افتادم، راه ماشینم سمت به و شدم خارج شرکت از بود؛ کننده خسته هم خیلی که جلسه شدن تموم از بعد

 جلوی دوازده، ساعت االفی، و ترافیک کلی از بعد. روندم ژینا بابای شرکت سمت و کردم روشن رو ماشینم

 .شدم ژینا منتظر ماشین توی و کردم خاموش رو ماشینم رسیدم؛ ملکی آقای شرکت

 امروز": گفت می بهم دلم توی چیزی یه ولی بیاد بیرون شرکت از دوازده ساعت ژینا نداره امکان که دونستم می

 . "بزنه بیرون شرکت از زودتر قراره

 هپیاد ماشینم از سریع. افتاد راه ماشینش سمت به و شد خارج شرکت از ژینا که بود نیم و دوازده حدود ساعت

 .بشه سوار که کرد می باز رو ماشین در داشت. رفتم سمتش به و شدم

 !سالم: گفتم بشنوم تونستم می خودم زور به که آروم و لرزون صدای با 

  خوبی؟: گفتم که بود کرده تعجب من دیدن از انگار برگشت؛ عقب به و کشید کارش از دست ژینا

  خوبی؟ خودت! ممنون: داد جواب آرومی صدای با

 .خوبم منم  -

  شده؟ چیزی: پرسید و کرد نگاهم باتعجب

 پرید، ذهنم از چی همه دیدم رو هاش چشم وقتی ولی بود، یادم رو بزنم بود قرار که هایی حرف همه اون قبل تا

 .بزنم بود قرار هایی حرف چه و اومدم چی برای اصال دونستم نمی

 راستش...... راستش: گفتم من و من با

 !کنی؟ ازدواج سیروان با خوای می واقعا بدونم؛ خواستم می راستش: گفتم جدیت با و کردم بلند رو سرم
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 یم دلم فقط گذره؛ می چی ذهنش توی لحظه اون دونستم نمی. بود فکر توی حسابی و بود کرده سکوت ژینا

 .بشه تموم زودی به قراره که ست مسخره بازیه یه ها این ی همه و کنه ازدواج سیروان با خواد نمی بگه خواست

 !ژینا: کردم صداش دوباره

 !بله: داد جواب و کرد بلند رو سرش

  ندادی؟! رو جوابم هنوز: گفتم و انداختم بهش غمگینی نگاهی

 .آره: گفت و پایین انداخت رو سرش ناراحتی با ژینا

 من با زدن حرف موقع چون کنه؛ می پنهون من از داره رو چیزی یه کردم می احساس همش چرا دونم نمی

 :گفتم بهش همین برای. کرد نمی نگاه هام چشم به اصال

 می که بگو بهم و کن نگاه هام چشم توی و بگیر باال رو سرت مصممی انقدر واقعا اگه! پایینه؟ سرت چرا  -

 !کنی ازدواج سیروان با خوای

 سرش گذشت، سال یک اندازه به من برای که دقیقه چند از بعد بود؛ پایین سرش و بود کرده سکوت همچنان

 غم فقط هاش چشم توی گفت؛ نمی چیزی و بود کرده سکوت هنوز ولی کرد، نگاه هام چشم توی و آورد باال رو

 :گفت لرزونی باصدای بود، تردید بود،

 !کنم ازدواج سیروان با خوام می من آره،  -

 می گریه شدت از که صدایی با. بود بسته رو گلوم راه حسرت و بغض. شد آوار سرم روی دنیا زد، که حرفی با

 :گفتم لرزید

 زدی، شب اون که هایی حرف ی همه یعنی شه؟ می چی من صاحب بی دل این تکلیف پس چی؟ من پس  -

 !بود؟ دروغ

 .متاسفم واقعا! رادوین متاسفم: نالید گریه با ژینا

 هم ژینا. کردم پاک رو ریخت می صورتم روی اختیار بی که هایی اشک و کشیدم موهام توی دستی کالفگی با

 :گفتم و کردم نگاهش اشکی های چشم با. نداشتم رو هاش اشک دیدن طاقت کرد، می گریه داشت

 بتونی امیدوارم. ندارم رو هات اشک دیدن طاقت من که دونی می! نکن گریه. سرت فدای عزیزم، نداره اشکالی -

 بودم اومده فقط رم، می کنار زندگیت از منم ببینم؛ رو تو ناراحتی ندارم دوست. بشی خوشبخت سیروان با

 .خداحافظ! میرم دارم من که بگم بهت و کنی ازدواج سیروان با خوای می که بشم مطمئن
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 !رادوین: کرد صدام گریه با ژینا که رفتم می ماشینم سمت داشتم

 !بری؟ خوای می کجا: داد ادامه ژینا. کردیم می گریه مون دو هر برگشتم؛ سمتش به و ایستادم

 معنی من برای موندن اینجا دیگه! لندن گردن برمی بعد هفته: گفتم و کردم پاک رو صورتم روی های اشک

 .نداره

 می که بود باری آخرین این شاید انداختم؛ ژینا به نگاهی آینه از و زدم استارت. شدم ماشینم سوار و رفتم

 !دیدمش

 در جلوی جا همون و کردم قفل رو درهاش ببرم؛ داخل رو ماشین نداشتم حوصله. رفتم خونه سمت راست یک

  پسرم؟ خوبی! سالم: پرسید نگرانی با و کرد باز برام رو در رحیم مش که زدم رو خونه در. کردم رهاش

 !خوبم رحیم، مش خوبم: گفتم و دادم تکون سری

 ور من کسی نداشتم دوست بهتر، چه نبود؛ خونه کسی اینکه مثل کردم، باز رو ورودی در و  رفتم خونه سمت 

 دراز تختم روی بیرون های لباس همون با نبود خوب حالم رفتم، اتاقم سمت به مسقیم. ببینه حال این توی

 .سیروان به و ژینا به خودم، به کردم؛ فکر و کشیدم

 عوض رو هام لباس و شدم بلند شد؛ می تاریک داشت هوا و بود گذشته خونه به اومدنم از ساعت چند دونم نمی

 ویر و کشیدم بیرون میز کشوی توی از رو دفترم. بودم نرفته خاطراتم دفتر سراغ که بود وقت خیلی. کردم

 .نوشتم رو بود افتاده مدت این توی که هایی اتفاق تمام. نشستم صندلی

 در چوب چهار توی آیلین و شد باز در شد؛ زده اتاقم در که بودم روز چند این خاطرات مرور و نوشتن مشغول

 .شد ظاهر

 !داداشی سالم  -

 .تو بیا سالم: گفتم کنم بلند رو سرم اینکه بدون

 هب زدم. گردونم برش دانشگاه از و برم دنبالش بود قرار که افتاد یادم لحظه یه. ایستاد کنارم و اومد آیلین

 :گفتم و پیشونیم

 .بیام دنبالت رفت یادم! ببخشید آخ  -

 .کردیم خرید رفتیم هم با اومد دنبالم خودش و زد زنگ مامان. داداشی نداره اشکال: گفت و خندید آیلین

 .خوام می معذرت ازت واقعا: گفتم و انداختم بهش ای شرمنده نگاه
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 رایب بیای گفت مامان بگم، اومدم! نکن ناراحت رو خودت نداره اشکال: گفت و کشید صورتم به دستی آیلین

 .شام

 .میام منم برو تو! باشه  -

 !آیلین: زدم صداش همین برای افتادم؛ بودم خریده ژینا برای که گردنبدی یاد که رفت می داشت آیلین

 !داداش جانم: گفت و برگشت سمتم به

  میدی؟ انجام برام بخوام ازت کاری یه اگه  -

 !داداشی بخوا جون تو: گفت و کنارم اومد ذوق با آیلین

 چیه ینا: پرسید آیلین که ایستادم آیلین کنار اومدم و برداشتم  رو گردنبد جعبه و رفتم هام لباس کمد سمت 

  داداشی؟

 روز رو گردنبد این که خوام می ازت. بدم بهش خودم نشد که بودم خریده ژینا برای رو این: گفتم و کشیدم آهی

  داداش؟ عشق باشه. هستش خودت کادوی بگو خریدم، من که نگو ولی بدی؛ بهش ژینا عروسی

  دی؟ نمی بهش خودت چرا پس: پرسید و انداخت من به مرددی نگاه آیلین

 .نیستم اینجا من روز اون تا چون تونم، نمی من اینکه برای 

  بری؟ خوای می کجا چی؟: گفت تعجب با آیلین

 !لندن گردم برمی دارم من آیلین  -

 ازدواج پسره اون با ژینا بزاری خوای می! باهام؟ کنی می شوخی داری داداشی: گفت دلخوری با و خندید آیلین

  کنه؟

 که بگم بهت باید ژینا مورد در و. مامان حتی رم؛ می دارم که بدونه کسی خوام نمی فعال! دختر باش آروم  -

 .کنه ازدواج سیروان با راضیه خودش

  کنه؟ می ازدواج باهاش زور به داره بلکه دونی؟ می کجا از تو  -

 ازش رفتم امروز کنه، می ازدواج سیروان با خودش خواست به داره ژینا آیلین؛ نیست کار در زوری هیچ  -

 .کنه ازدواج سیروان با که خواد می خودش بشم، مطمئن اینکه برای پرسیدم،

 !خوب؟: گفت و کرد نگاهم سوالی
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 .کرده رو خودش انتخاب اون یعنی کنه؛ ازدواج سیروان با خواد می خودش که گفت بهم ژینا  -

 .شد نمی جوری این کاش! داداشی متاسفم خیلی: گفت و پایین انداخت رو سرش غم با آیلین

 .دهنیوم در مامان صدای تا پایین بریم بدو: گفتم بهش و نبینه رو هام اشک آیلین این تا برگردندم رو سرم

 لیو نبود راضی لندن برگردم اینکه از دلم ته. نه یا لندن برم خوام می که دونستم نمی بودم؛ مردد خودمم واقعا

 .شه می عروس داره هام چشم جلوی عشقم ببینم که نداشتم هم رو این تحمل موندم می اگه

 «رادوین»

 دمز زنگ شایان به که وقتی. برگردم لندن که بودم گرفته رو خودم تصمیم زدم، حرف ژینا با رفتم که روزی از

 .کرد می سرزنشم و شد ناراحت خیلی رم، می پیشش دارم گفتم

 روزی از یباتقر که آیلین دونستن؛ می شایان و آیلین فقط. گردم برمی دارم که بودم نگفته بقیه و مامانم به هنوز

 نمی کاری من حال هر به. بود ناراحت من دست از خودش قول به زد، نمی حرف با دیگه بود، فهمیده که

 دارم هک بگم مامانم به داشتم تصمیم امروز. شد می بدتر حالم بودم مطمئنم موندم می اینجا اگه بکنم؛ تونستم

 .گردم برمی

 هک حاال که بود فرصت بهترین این بیان، ما ی خونه هاشون بچه با آذین و رادین قراره، و ست شنبه پنج امروز

 .بکشم پیش رو به برگشتنم موضوع هستن جا این همه

 ناراحت کسی که بگم رو رفتنم موضوع طوری چه که بودم این به کردن فکر حال در و بودم نشسته اتاقم تو

 با مانیا و دویدن سمتم به رادین و آذین های وروجک تا دو و دیوار توی خورد محکم و شد باز در یهو که نشه؛

 :گفت زبونی شیرین

 م،بر قربونت الهی! جون دایی سالم) تونی؟ بازی من با اومدی نمی چال بلم، قولبونت الهی! جون دایی سالم  -

  (کنی؟ بازی من با نیومدی چرا

 می بازی باهات و اومدم می وگرنه! اومدی تو دونستم نمی که من دایی، فندق خدانکنه: گفتم و کشیدم رو لپش 

 .کردم

  :گفت و اومد سمتم به رادین پسر پارسا

 .جون عمو بود شده تنگ برات دلم! ها؟ هستم منم جون عمو سالم -

 :گفتم و خندیدم
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 .بود شده تنگ دوتاتون هر برای منم دل بشم؛ هم تو قربون الهی  -

 حوالا شون همه با و جلو رفتم. بشن متوجه همه تا دادم بلندی سالم. رفتیم پایین و گرفتم شونم دوتا هر دست

 یخانوادگ های بحث توی ها وقت بعضی و بودم مانیا و پارسا با بازی مشغول شام موقع تا تقریبا. کردم پرسی

 م؛بودی خوردن میوه حال در و بودیم نشسته. کنم مطرح رو موضوع گرفتم تصمیم شام از بعد. کردم می شرکت

 :گفتم و دادم قورت رو سیبم از تیکه آخرین

 !بزنم حرف باهاتون خوام می بشینید؛ بیایین تون همه شه می  -

  داداش؟ شده چیزی: گفت آذین که. بزنم حرف من تا بودن منتظر همه

 !آره یعنی... نه  -

 !پسرم؟ افتاده اتفاقی شده؟ چی ببینیم بگو خوب: گفت بانگرانی مامان

 !لندن برگردم خوام می من من،... م... راستش  -

 !اومده؟ پیش شرکت توی مشکلی چرا؟: گفت و برگست سمتم به تعجب با رادین

 چی همه که گفتن زدم، می حرف کبیری آقای و شایان با دیروز. راهه روبه شرکت توی چی همه اتفاقا! نه  -

 .میره پیش خوب

 هوات بری خوای می رفته، سر ات حوصله چیه؟ مشکل پس خوب: گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش علی

 !بشه؟ عوض

 .برم لندن همیشه برای خوام می من! جاست همین مسئله  -

 :گفت و بغلم اومد گریه با مانیا. بودن بهت توی شون همه کردم، نگاه شون تک تک قیافه به

  آخه؟ برین خواین می کجا رادوین آقا: گفت اعتراضی با شیما 

 کجا :توپید بهم اعصبانیت با رادین. گفت نمی هیچی و کرد می نگاهم داشت غم با آیلین مدت این تمام توی

  مرگته؟ چه گی نمی چرا بری؟ خوای می

 !پسرم؟ آخه بری خوای می کجا: پرسید گریه با مامان

 !لندن برگردن خوام می گرفتم؛ رو خودم تصمیم من  -

  ...تو! رادوین ببین: گفت و شد بلند جاش از اعصبانیت با رادین
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 اشک مامان. داد جواب رو آیفون و شد بلند آیلین. موند نصفه رادین حرف و زدن رو خونه زنگ حین همین توی

  دخترم؟ کیه: پرسید ازش و کرد پاک رو هاش

 !هستن سیروان و ژینا: گفت و کرد نگاه من به تردید کمی با آیلین

  تو؟ بیان کردی می شون دعوت! شااهلل ان باشه خیر: گفت و انداخت آیلین به نگرانی نگاه مامان

 !میان دارن: گفت مامان به رو و انداخت من به نگاهی مردد آیلین

 سیروان و ژینا همه، با پرسی احوال از بعد. اومدن داخل ژینا و سیروان و شد باز ورودی در بعد لحظه چند

 .نشستن رادین کنار نفره سه مبل جلوی من روبروی درست

  هستن؟ خوب همه مادرت و پدر دخترم، اومدین خوش: گفت  ژینا به رو مامان

 .دارن سالم خوبن، همه! ممنون: گفت و زد محجوبی لبخند ژینا

  شده؟ چیزی! دخترم باشه خیر. باشن سالمت: گفت و کرد نگاهش لبخند با مامان

 .بدیم تون خدمت رو مون عروسی کارت اومدیم! خیره: داد رو مامانم جواب ژینا جای به سیروان

 .سالمتی به شاهلل ان پسرم، باشه مبارک: داد جواب مامان

  ؟شدین آشنا خانم ژینا با جوری چه گفتین شما! سیروان آقا خوب: پرسید و برگشت سیروان سمت به رادین

 تونم می داشتین دوست اگه ولی نگفتم؛ حاال تا: داد جواب و زد پوزخندی و انداخت من به نگاهی سیروان

  کنم؟ تعریف براتون

 !بشنوم مشتاقم خیلی که من: گفت هیجان با آذین

 سرش ژینا گرفت؛ دستش توی رو ژینا دست و کرد نگاهی من به بود لبش روی هنوز که پوزخندی با سیروان

 جام از د،ش فشرده قلبم سیروان دست توی ژینا دست دیدن با آن یک. کرد نمی نگاه کسی به اصال و بود پایین

 روی و گذاشتم زبونم زیر و برداشتم قوطی توی از قرصی رفتم، آشپزخونه سمت به ببخشید یه با و شدم بلند

 .کرد می تعریف تاب و آب با رو ژینا با آشنایش داستان داشت سیروان. بیاد جا حالم تا نشستم صندلی

 با و مبرداشت لیوانی. بود سیروان که باشم جمعی اون توی نداشتم دوست بودم؛ آشپزخونه توی بود ای دقیقه ده

 :گفت و شد آشپزخونه وارد مامانم که بخورم آب تا نشیتم صندلی روی دوباره کردم، پر آب

 !پسرم؟ نشستی اینجا چرا پسرم؟ خوبه حالت  -
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 .میام اآلن منم برید، شما! جان مامان خوبم: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ده،ش تموم هاش حرف شدم مطمئن اینکه بعد. بشه تموم سیروان های حرف تا نشستم دیگه یکم مامانم رفتن با

 :گفت سیروان که بودم نشسته تازه. سالن سمت رفتم و شدم بلند

  بریم؟ باید ما تون اجازه با  -

  بیرون؟ بیای لحظه یه شه می! رادوین: کرد صدام رادین سیروان، و ژینا رفتن از بعد

 جانم :گفتم و رفتم جلو. بود من منتظر و بود ایستاده نفره دو تاب کنار رادین. رفتم حیاط سمت و شدم بلند

  داشتی؟ من با کاری! داداش

 .بزنیم حرف هم با باید بشین! آره  -

 !باشی؟ نگفته ما به که هست چیزی: پرسید رادین که کنارش نشستم منم و تاب روی نشست رادین

 .داداش نه  -

  بری؟ خوای می چرا پس  -

 که برم خوام می اینجا، میاد داره شایان چون: گفتم همین برای بگم؛ چی رادین جواب توی که دونستم نمی

 .باشم داشته نظارت شرکت کارهای روی خودم

 خوام می رادوین، ببین! نیست این رفتن برای دلیلت که دونم می: گفت آرومی به و انداخت من به نگاهی رادین

 !درسته شه، می بد حالت بینی می رو ژینا که وقتی تو شدم متوجه که وقته چند من. بزنم حرف رک باهات

 القهع بهش کی از: پرسید رادین که نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم همین برای بگم؛ چی که بودم مونده

  کردی؟ پیدا

 .بودم عاشقش میاد یادم وقتی از: گفتم همین برای کنم، مخفی رادین از رو چیزی تونستم نمی دیگه

  دونه؟ می رو این خودشم: پرسید و کرد کوتاهی مکث رادین

 .دونست نمی چیزی مهمونی از قبل تا  -

 با گذاشتی و نگفتی چیزی بهش چرا پس بودی، عاشقش سال همه این: پرسید و انداخت به نکاهی بااخم رادین

 !کنه؟ ازدواج سیروان
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 نتیلع من بدم، دستش از ها حرف این گفتن با ترسیدم! نتونستم: گفتم و کشیدم موهام توی دستی کالفه

 .ترسیدم

  داره؟ دوست هم اون چی؟ ژینا: پرسید سردی لحن با رادین

 مخوا می همین برای منم کنه، می ازدواج سیروان با داره دیگه اون کنه؟ می هم فرقی مگه: گفتم و کشیدم آهی

 !بتونم اگه البته کنم؛ فراموشش خوام می برم، اینجا از

 ات خونه بریم پاشو هم حاال خودته، با تصمیم! کنم می درکت: گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش رادین

 .نشدن نگران همه

 .افتادم راه خونه سمت رادین سر پشت و شدم بلند

 شعاشق که کسی کردن فراموش دونستم می اینکه با گرفتم، رو تصمیم بهترین که کردم می فکر خودم با

 .شدم می دور ژینا از و کردم می رو تالشم باید ولی. سخته خیلی هستی

  نیست خودت دست گاهی

   کسی داشتن دوست

  داشت را او شود نمی که

  ابد تا دانی می اما

  داشتنش دوست

 ...کرد خواهد ات تکه تکه

 «ژینا»

 کارت بریم که کرد اصرار سیروان که بود شب آخر. کنیم پخش رو عروسی های کارت رفتیم سیروان با امروز

 مدونست می چون. اونجابرم سیروان هنراه که نبودم راضی اصال من ولی بدیم؛ شون تحویل رو اینا رادوین دعوت

 .کنه می اصرار انقدر که داره هدفی یه کارش این از سیروان

 همه گرفتم؛ استرس رادوین دیدن با. بریم داخل کردن مون دعوت که رفتیم اینا رادوین ی خونه سیروان همراه

 به کرد شروع سیروان. شد هم طور این که بشه رادوین اعصبانیت باعث که بگه چیزی سیروان ترسیدم می ش

 رادوین صورت رنگ دیدم لحظه یه که گرفت، دستش توی رو من دست و من با آشناییش روز کردن تعریف

 .موند همونجا سیروان، های حرف شدن تموم تا و رفت آشپزخونه سمت به ببخشید یه با و شد کبود
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 اشینم توی بودم؛ اعصبانی سیروان دست از خیلی. زدیم بیرون اینا رادوین خونه از و داد رضایت سیروان باآلخره

 :گفت و کرد روشن رو ماشین سیروان. کوبیدم هم به محکم رو در و نشستم

 !راضی خود از ی پسره بود شده کبود اعصبانیت از صورتش گرفتم؛ رو جونت رادوین حال چطوری دیدی  -

 !بزنی حرف جوری این رادوین مورد در نداری حق دیگه: توپیدم بهش که کرد خندیدن به شروع بعدش

 !شدی؟ ناراحت کوچولو؟ خانم چیه: گفت و کرد نگاهم بود، لبش ی گوشه که پوزخندی با سیروان

 اجازدو باهات اگه عمرا نبود، تو تهدیدهای اگه که دونی می خودت: گفتم و کردم نگاه سیروان به اعصبانیت با

 .نیاری سرش بالیی تو که رادوینه، خاطر به فقط و فقط کنم می کاری هر من. کردم می

 :گفت و کشید لبش ی گوشه به دستی

 چموش بخوای اگه ولی. ندارم جونت رادوین به کاری کنی، گوش من های حرف به که وقتی تا! کوچولو نترس  -

 وت و زارم می پام زیر رو دادم بهت که قولی دیگه وقت اون بکشی، سرک من کارهای توی بخوای و دربیاری بازی

 !کنی خداحافظی جونت رادوین با همیشه برای باید هم

 .متنفرم ازت! هستی... یه تو سیروان؟ دونی می: گفتم و کردم نگاهش بانفرت

 و پدر هفته آخر و بود نمونده هفته، یک این پایان به روزی چند تقریبا بودم؛ کرده صبر چقدر هر بسه دیگه

 تموم رو مسخره بازی این باید زودتر چه هر. کردم می شروع فردا از رو کارم باید. گشتن برمی مسافرت از مادرم

 .کردم می عملی رو ام نقشه زودتر چه هر باید شدم؛ می خالص تهدیدهاش و سیروان دست از و شد می

 سمت. است عجیب چیزش همه سیروان خود مثل هم خونه این شدم؛ بیدار خواب از ها کالغ صدای با صبح

 .بود شده دیرم خیلی و بود نه ساعت زدم؛ صورتم به آبی و رفتم بهداشتی سرویس

 ور روبه سارا با ورودی در جلوی. نبود خونه سیروان بود معلوم که طور این پایینرفتم؛ و پوشیدم رو هام لباس

 :گفت دید رو من تا. شدم

  خورین؟ نمی صبحانه! خانم بخیر صبح  -

 .برم شرکت باید زودتر چه هر شده؛ دیرم ندارم میل نه جون، سارا بخیر صبح  -

 که کردم می فکر این به ش همه راه توی رفتم؛ شرکت سمت و شدم ماشینم سوار و کردم خداحافظی سارا از

 خبر و کنی زندگی خونه یه توی شد، می مگه! ندارن خبر سیروان کارهای از خونه اون خدمتکارهای یعنی

 .گذره می چی خونه اون توی باشی نداشته
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 ی خونه سمت و زدم بیرون شرکت از که بود دو حدودا ساعت. دادم انجام شرکت توی رو کارهام ی همه ظهر تا

 .نباشه خونه سیروان که کردم می خدا خدا اش همه روندم؛ سیروان

 و بود باغ توی سیروان. شدم پیاده ماشین از. انداختم حیاط داخل رو ماشینم و رسیدم سیروان ی خونه جلوی

: فتمگ و شدم نزدیکش. اومد سمتم به سیروان. فرستادم گندم شانس این به لعنتی لب زیر زد؛ می قدم داشت

 !سالم

  خونه؟ اومدی زود انقدر شدی چی! نباشی خسته سالم  -

 !ای؟ خونه روز موقع این چرا تو. کنم استراحت یکم خونه اومدم خوردم سرما کردم احساس نبود؛ خوب حالم -

 مینه برای نداشتم، زیادی کار و بود رفته سر ام حوصله شرکت توی منم: گفت و انداخت من به نگاهی سیروان

 .اومدم خونه

 .کنم استراحت یکم اتاقم، توی رم می من! باشه: گفتم و انداختم باغ به سرسری نگاه

 !ژینا: کرد صدام سیروان که خونه سمت رفتم می داشتم

  بله؟  -

  رفتی؟ باغ پشت حاال تا تو: پرسید شده ریز های چشم با و شد نزدیکم

 !باغ؟ پشت کدوم! نه: گفتم تعجب با

  .بپزه سوپ برات گم می سارا به کن، استراحت برو! هیچی: گفت و کرد نگاهم مشکوک سیروان

 .ممنون باشه،  -

 نباشه، طور این که امیدوارم کرده؛ شک بهم سیروان گمونم! خدا وای. رفتم خونه داخل تا کردم تند رو هام قدم

 رو روز تمام. کردم عوض رو هام لباس و اتاقم توی رفتم. زاره نمی تنهام هم لحظه یه حتی باشه کرده شک اگه

 .بدم نجات اونجا از رو خداها بنده اون چطوری که کشیدم می نقشه و زدم می قدم داشتم و بودم اتاقم توی

 ایه سرفه با و کشیدم باال سرم تا رو لحاف و پریدم تختم توی زود شد؛ زده اتاقم در که بودم فکرها همین توی

 .بفرمایید: گفتم الکی

 :گفت و اومد سمتم به. بود سوپ ظرف یه توش که بود سینی یه دستش توی. شد اتاق وارد سارا و شد باز در

 .کردم درست سوپ براتون هستین؛ مریض که گفتن آقا! خانم سالم  -
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 .نکنه درد دستت جون، سارا ممنون: گفتم و کردم صاف رو صدام

  بخورین؟ رو تون سوپ تا کنم تون کمک خوایین می: پرسید و کرد جا جابه رو دستش توی سینی سارا

 .خورم می خودم ممنون، نه  -

  خانم؟ ندارید من با ای دیگه امر: گفت و گذاشت تخت کنار عسلی روی رو، سینی سارا

 .بری تونی می نه،  -

 !سارا: کردم صداش که شد می خارج در از داشت سارا

  داشتید؟ امری خانم، بله  -

  افته؟ می هایی اتفاق چه خونه این توی داری خبر تو  -

  خانم؟ اتفاقی چه: گفت آرومی صدای با و کرد نگاهم باتعجب سارا

 !شنوم می رو نفر چند فریاد و جیغ صدای ها وقت بعضی کنم می احساس دونم؟ نمی  -

 .نیست خبری هیچ اینجا! شدین خیاالتی حتما خانم، نه... نه: گفت من و من با و پایین انداخت رو سرش سارا

 سیروان از چون ولی داره، خبر چیز همه از سارا که بودم مطمئن من ولی رفت؛ بیرون اتاق از و گفت رو این سارا

 .بگه چیزی کسی به تونه نمی ترسه می

 احساس. بود شده تاریک هوا. کردم نگاه رو بیرون رو و زدم کنار رو پرده دستم با افتادم؛ راه پنحره سمت به

 توی قبل دفعه که رو مرد تا چند اون و سیروان کردم دقت که خوب. ایستادن نفر چند باغ توی بیرون، کردم

 .دادم تشخیص رو بودم دیده انباری

 نهک خدا. نبینه رو من تا کشیدم کنار رو خودم سریع که کرد نگاه اتاقم ی پنجره سمت به و برگشت سیروان

 ردم؛ک نگاه رو بیرون و رفتم پنجره پشت دوباره. شم می بدبخت وگرنه باشه، ندیده پنجره پشت رو من سیروان

 رو کسی های قدم صدای که کردم می نگاه رو بیرون داشتم. بود سیروان از خبری نه و بود مردها اون خبری نه

 دو، و تمگرف دستم توی رو سوپ سینی و نشستم تختم روی رفتم زود شد؛ می نزدیک اتاقم به داشت که شنیدم

 .شد زده اتاقم در که خوردم، قاشق سه

 .بفرمایید: گفتم و کردم پاک باهاش رو لبم دور و برداشتم رو کاغذی دستمال

  بهتری؟: پرسید و شد نمایان در چهارچوب توی سیروان و شد باز در
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 .خورم می رو کرده درست برام سارا که رو سوپی دارم! بهترم یکم آره: گفتم و کردم الکی ی سرفه

 !نداری تب خداروشکر: گفت و گذاشت پیشونیم روی رو دستش و اومد نزدیکم سیروان

 .شه می بهتر حالم صبح تا کنم استراحت کنم؛ می کرختی و حالی بی احساس یکم فقط! آره  -

 پیش برام کاری امشب من بگم، بهت بودم اومده! خوب خیلی: گفت و انداخت سوپ ی کاسه به نگاهی سیروان

 .نیستم خونه اومده

  بری؟ خوای می کجا  -

 برات نشد خوب حالت فردا تا اگه سپردم هم رضا آقا و سارا به گردم؛ برمی شب فردا تا! هست کارم به مربوط  -

 .کنن خبر دکتر

 .یستن دکتر به نیازی شم؛ می بهتر فردا تا کنم استراحت: گفتم و گذاشتم عسلی روی رو دستم توی سینی

 استراحت خونه توی و نری شرکت رو فردا بهتره! باشه: گفت و کرد قالب سرش پشت رو هاش دست سیروان

 .بدن انجام برات تا بگو سارا و رضا آقا به داشتی هم کاری اگه کنی،

 .باشه  -

 .بخیر شبت: گفت و برگشت در سمت به

  .بخیر شب  -

 عدب بشه، دور خونه از کامال سیروان که شدم می منتظر باید. بست سرش پشت رو در و شد خارج اتاق از سیروان

  .بدم انجام رو کارم

   

 «ژینا»

 نبود، اطحی توی کسی کردم؛ نگاه رو بیرون و پنجره کنار رفتم و شدم بلند رفته، سیروان که شدم مطمئن وقتی

 .نبود راهرو توی کسی. کشیدم بیرون به سرکی کردم؛ بازش آروم و رفتم در سمت. بود رفته هم سیروان

 شیمگو نور و اتاق توی رفتم. بود تاریک و ساکت اتاق داخل کردم؛ بازش احیاط با و سیروان اتاق سمت رفتم اول

 هک وقتی. نکردم پیدا بخوری بدرد و توجه قابل چیز کردم؛ نگاه دونه دونه رو کشوها داخل پام، جلوی انداختم رو

 .برم کارش اتاق سمت گرفتم تصمیم شدم، ناامید سیروان اتاق
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 توی کردم، امتحان رو کشوها و رفتم سیروان کار میز سمت به شدم؛ داخل و کردم باز رو سیروان کار اتاق در

  .بود قفل درش که کشوها از یکی جز نبود، چیزی کدوم هیچ

 !کنم پیدا کجا از رو این کلید من حاال لعنتی،  -

 شممچ که گشتم می اتاق توی داشتم. نبود کلیدها از اثری ولی کردم، نگاه رو کتاب های قفسه داخل شدم بلند

 سیروان ادرم عکس حتما کشیدم، روش رو دستم و نزدیک رفتم بود؛ زیبا زن یه تابلو توی. افتاد بزرگی تابلوی به

 .رسید می نظر به قدیمی کمی چون بود،

 خدای وای داشتم، برش و شدم خم افتاد؛ زمین عکس پشت از چیزی یهو که کردم، می بررسی رو تابلو داشتم

 .گشتم می شون دنبال داشتم ساعته دو که بودن کلیدهایی ها این! شه نمی باورم من،

 کیتی صدای با که چرخوندم، و قفل داخل انداختم رو کلید میز، سمت رفتم و برداشتم رو کلیدها خوشحالی با

 هی به چشمم که کشو توی انداختم رو گوشیم چراغ نبود؛ کشو توی هیچی کردم، نگاه رو کشو داخل. شد باز

 .داشتم برش زود خورد، مشکی فلش

 فالش و کردم روشن رو سیروان تاب لپ. کرده مخفیش سیروان که هست چی فلش این توی فهمیدم می باید

 یلمف تا چند اینکه مثل کردم، کلیک پوشه روی شد، باز پوشه یه لحظه چند از بعد شدم؛ منتظر و انداختن رو

 .بود داخلش

 گیری گروگان های فیلم تمام فلش ی همه توی... و سومی و دومی ترتیب به کردم؛ کلیک فیلم اولین روی

 همه خداروشکر رفتم؛ پایین ها پله از احتیاط با. زدم بیرون اتاق از و برداشتم رو فلش خوشحالی با. بود سیروان

 .بودن خواب

 که دری جلوی رسیدم کردم، تند باغ پشت سمت به رو هام قدم. کردم بازش و رفتم ورودی در سمت به آروم

 کنم؛ بازش که در سمت کردم دراز رو دستم. بودم کرده پیدا اینجا رو سحر شون دوست و مهتاب و رادمهر قبال

 .برگشتم عقب به رضا، عمو صدای با که

  ؟بندازی دردسر توی رو خودت خوای می نیا؟ اینجا دیگه بودم نگفته مگه! کنی؟ می کار چی اینجا تو دخترم -

 متونی می باهاش که کردم پیدا فلش یه من بیرون، ببریم اینجا از رو خداها ی بنده این کن کمکم رضا عمو -

  کنی؟ می کمکم رضا عمو. زندان بندازیم رو سیروان

 ...دخترم آخه ولی  -

 .کنم نمی فراموش وقت هیچ رو تون لطف این خدا به: گفتم سریع و بزنه رو حرفش ی ادامه نذاشتم
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 !میده خبر آقا به بفهمه کسی اگه باش، آروم فقط باشه: گفت و انداخت من به مرددی نکاه رضا عمو

  .چشم: گفتم آروم

 ولی بودن اونجا هنوز مهتاب و رادمهر زدیم، رو برق کلید و رفتیم داخل کرد؛ باز من برای رو در خودش رضا عمو

 .نبود سحر از خبری

 من بغل توی رو خودش من دیدن با مهتاب. کردم باز رو هاشون چشم و ها دست و رفتم شون سمت به سریع

 :نالید هاش گریه میون. کرد گریه و انداخت

 !اومدی؟ دیر انقدر چرا بودی؟ کجا  -

 یامب تونستم نمی بود؛ خونه همش سیروان! خوام می معذرت واقعا ببخشید،: گفتم و کشیدم موهاش به دستی

  کجاست؟ سحر. اینورا

 .بود کرد باز رو رادمهر های دست رضا عمو

 !بردن رو سحر: گفت گریه با من به رو مهتاب

 .برید اینجا از نشده متوجه کسی تا باشین زود: کرد زمزمه آروم رضا عمو

 یم نگاه ما به و بود ایستاده در جلوی سیروان. شدم میخکوب جام سر که برم در سمت به تا برگشتم عقب به

 :گفت و زد هم به رو هاش دست. کرد

 !افتادی تله توی خوب کوچولو؟ موش به، به  -

  بودی؟ نرفته مگه! کنی؟ می کار چی اینجا تو... تو: گفتم لرزید می ترس شدت از که صدای با

 میای زود یا دیر و کردی پیدا رو اینجا که دونستم می بودم؛ شده مشکوک بهت: گفت و زد پوزخندی سیروان

 وشمخ. بشی کار به دست تا شدم منتظر رفتم؛ بیرون و کشیدم نقشه همین برای! بدی شون نجانت تا  اینجا

 .هستی شجاعی دختر اومد

 برای. شد می نزدیک سیروان به آروم آروم بود، دستش توی که چوبی با که دیدم سیروان سر پشت رو سارا

 :پرسیدم سیروان از کنم پرت رو حواسش بتونم و نشه سارا متوجه سیروان اینکه

  بکشی؟ رو من بعدشم و کنی اخاذی منم پدر از خواستی می بشه؟ ها این مثل بود قرار منم سرنوشت  -

 :گفت و زد هیستریکی پوزخند سیروان
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 توی شب اون که زمانی تا شدم؛ عاشقت مدت یه از بعد ولی بود این تصمیمم اولش! داشتی فرق تو نه،  -

 کنم، ات شکنجه خواستم می شد؛ عوض تصمیم و دیدم شون خونه حیاط توی هم با رو رادوین و تو مهمونی

 ...کنم تکه تکه هات چشم جلوی رو رادوین خواستم می

 !خیلی سیروان، رحمی بی خیلی! بسته دیگه، بسته: زدم داد و گذاشتم هام گوش روی رو دستم

 ...ولی! دونم می: کفت و شد نزدیک ما به بود لبش ی گوشه که پوزخندی با سیروان

 از و افتاد زمین روی سیروان. کوبید سیروان سر به محکم بود دستش توی که چوبی با سارا حین همین توی

  :گفت ما به رو رضا عمو. اومد می خون سرش

 .برید اینجا از نشدن شما متوجه بقیه تا باشین، زود  -

  نمیاین؟ با چی؟ شما: گفتم و برگشتم سمتش به

 کنم؛ حساب تسویه باهاش باید دارم، کار سیروان با من: گفت و انداخت سیروان به نگاهی نفرت با رضا عمو

 !دیگه بجنبین

 ممنون،: گفتم رضا آقا به و عقب برگشتم آخر لحظه دویدم؛ ها بچه دنبال و اومدم خودم به رضا عمو حرف با

 .کنم نمی فراموش رو تون لطف این هیچ

 چه هر و بشیم من ماشین سوار بیاین: گفتم و مهتاب و رادمهر  دنبال به. زد لبخند من حرف جواب در رضا عمو

 .بریم اینجا از زودتر

 ولی گرفتم رو رادوین ی شماره بار چند مسیر توی. زدیم بیرون سیروان ویالی از و شدن ماشین سوار همه

  کجاست؟ سارا پس: گفتم و برگشتم عقب به. بود یازده ساعت کردم نگاه ساعتم به. داد نمی جواب

 .نداریم خبر ما: دادن جواب مهتاب و رادمهر

 .گردم برمی زود منم برید، داخل شما: گفتم و کردم پیاده کالنتری جلوی رو و مهتاب و رادمهر

 کهاین تا زدم بار چند رو آیفن شدم، پیاده ماشین از و شون خونه جلوی رسیدم. رفتم اینا رادوین خونه سمت به

 :داد جواب آیلین

  کنی؟ می چیکار اینجا تو! ژینا  -

  است؟ خونه که بگو توروخدا کجاست؟ رادوین آیلین: پرسیدم باعجله
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 ...رفت رادوین: داد جواب غمگینی باصدای آیلین

 !رفت؟ کجا: پرسیدم و زدم دیوار به مشتی

 !کانادا برگشت رادوین ژینا،  -

 !کی؟  -

 .پیش دقیقه چند همین  -

 .ممنون باشه،  -

 نمی دفعه این ولی شد؛ می تکرار دوباره داشت تاریخ. روندم فرودگاه سمت به و شدم ماشینم سوار و رفتم سریع

 .بره رادوین ذاشتم

 از که پارکبان های فریاد و داد به کردم، رها جا همون رو ماشینم و شدم پیاده ماشین از. رسیدم فرودگاه جلوی 

 دنبال داشتم ها دیوونه مثل شدم؛ داخل و دویدم ورودی سمت به سریع. نکردم توجهی کرد، می صدام مشت

 و دمز گریه زیر و نشستم زمین روی فرودگاه توی جا همون شدم، ناامید کردنش پیدا از وقتی. گشتم می رادوین

 .زدم می صدا رو رادوین اسم بلند بلند

 که کردم می گریه داشتم. فهمیدم نمی هیچی من و گفت می چیزی کسی هر بودند؛ شده جمع من دور همه

  .بود رادوین عطر بوی بو، این گرفت، قرار ام شونه روی دستی

 و تمگرف رو رادوین دست کرد دراز من سمت به رو دستش رادوین. کردم نگاهش ناباوری با و برگشتم سمتش به

 :پرسید بانگرانی رادوین. شدم بلند زمین روی از

  کنی؟ می چیکار اینجا تو شده؟ چی! ژینا  -

 !نرو کنم می خواهش رادوین؟: گفتم بهش التماس و گریه با

 رو هات اشک دیدن طاقت بودم نگفته مگه: گفت و گرفت قاب رو صورتم هاش دست با و اومد جلو رادوین

  !ندارم

 !آره: گفتم و خندیدم گریه میون

 .میام اآلن منم بشین، اینجا بیا: گفت و کرد اشاره ها صندلی به رادین
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 جا لتحا تا بخور رو این بیا: گفت و گرفت سمتم به بود؛ آبمیوه یه دستش توی برگشت وقتی و رفت رادوین

 .شده چی که کن تعریف برام بعدش بیاد؛

 !دارم احتیاج کمکت به رادوین: گفتم و خوردم قلوپ چند و گرفتم رادوین دست از رو آبمیوه

  شده؟ چیزی ژینا: پرسید و انداخت صورتم اجزاء به نگاهی رادوین

 دست به و درآوردم جیبم داخل از رو فلش بعدش و کردم تعریف رادوین برای آخرش تا اول از رو چیز همه

 :گفتم و دادم رادوین

 !کنه محکوم رو سیروان تونه می که چیزی ی همه  -

 و رمکنا اومد شد تموم تماسش اینکه از بعد گرفت؛ تماس مسعود اسم به کسی با برداشت رو گوشیش رادوین

 !بریم پاشو: گفت

  کجا؟: پرسیدم سردرگمی با

 .زدم می حرف باهاش که مسعود دوستم این پیش  -

  هست؟ کی مسعود این حاال: پرسیدم رادوین از که افتادیم راه فرودگاه خروجی سمت هم با

 .سروانه و کنه می کار آگاهی توی که هستش دبیرستانم دوران های دوست از یکی مسعود،  -

  فرمون؟ پشت بشینی تو شه می: گفتم رادوین به و ماشینم کنار رسیدم

 پایین رو شیشه رادوین!گوبید ماشین ی شیشه به یکی که زد، استارت و نشست فرمون پشت لبخندی با رادوین

 :گفت داد با کشید، پایین رو شیشه رادوین که همین. زد می داد سرم پشت که پارکبانه همون دیدم که داد

 !کردی خودت اسیر منم رفتی ساعته دو کردی ول رو ماشین وضعشه؟ چه این خانم  -

 رادوین. رفت و نگفت چیزی دیگه اونم که داد پارکبان به پولی کیفش داخل از رادوین و کردم خواهی معذرت

 با. دبو نرفته رادوین اینکه خاطر به بودم خوشحال هم دلم ته. افتادیم راه آگاهی سمت به و کرد روشن رو ماشین

 :زدم صدا رو رادوین بیاد، رادوین سراغ قراره اینکهسیروان فکر

 !رادوین  -

  جانم؟  -

  شده؟ چیزی عزیزم جان، ژینا: پرسید رادوین که انداختم پایین رو سرم و رفت قنج دلم رادوین حرف از 
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 !یارهب سرت بالیی بخواد سیروان اینکه از ترسم می رادوین: گفتم و کردم هام انگشت با کردن بازی به شروع

 بالیی یچه سیروان! برم قربونت نترس: گفت و کرد نگاهم قشنگی لبخند با و کشید ریشش ته به دستی رادوین

 .بیاره من سر تونه نمی

 و زدیم حرف رادوین دوست با و آگاهی رسیدیم. من نه و زد حرفی رادوین نه آگاهی، برسیم که موقعی تا دیگه

 آورده، سرش بالیی چه سیروان نبود معلوم که سحر همچنین و برادرش و مهتاب مورد در و دادم بهش رو فلش

 :گفت رادوین مسیر توی. شدیم ماشین سوار و شدیم خارج آگاهی از. زدم حرف

. نهبز حرف افتاده که اتفاقاتی مورد در ات خانواده با و بزنه زنگ گم می مامانم به فردا. بریم ما ی خونه امشب  -

 :گفتم و کردم باز لب

 !کنم چیکار دونستم نمی من نبودی تو اگه ممنونم، ازت رادوین  -

 !نکردم کاری برات من نزن، حرفشم اصال: گفت و زد جذابی لبخند

 الخوشح بیشتر نرفته رادوین دیدن وقتی بخصوص شدن؛ خوشحال ما دیدن با همه. رسیدیم اینا رادوین خونه 

 .کرد تعریف خانم مینا برای رو چی همه رادوین. شدن

 .نهک استراحت یکم بده، نشون بهش رو جان ژینا اتاق دخترم: گفت آیلین به رو خانم مینا و بود شده وقت دیر

 .مامان چشم: گفت و شد بلند آیلین

 ودشخ اتاق سمت به کوتاهی بخیر شب یه با و نداد نشونم رو اتاقم آیلین. افتادم راه اتاق سمت به آیلین همراه

 .رفت

  ژینا؟: زد صدام رادوین که رفتم می اتاقم توی داشتم. بود رادوین اتاق کنار دقیقا من اتاق

 !بله  -

 یداشت کاری اگه. شه می درست چی همه نباش؛ چیزی هیچ نگران: گفت و کشید مشکیش موهای میون دستی

 .هستم بیدار صبح تا من بزن؛ صدام

 .ممنونم چیز همه خاطر به باشه،: گفتم و زدم لبخندی

 .بخیر شبت! کنم می خواهش  -

 .بخیر هم تو شب  -
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 خاطر به. کشیدم داراز پنجره، کنار نفره دو تخت روی. بستم سرم پشت رو در شدم، اتاق وارد و کردم باز رو در

 .داره دوستم هم هنوز رادوین که کردم می فکر این به ش همه. نبود دلم توی دل رادوین وجود

 «رادوین»

  کن دیوانه مرا چندی امتحان برای از

 ...!مرا کن عاقل باز نباشم مجنون از به گر

 رامب زندگی ژینا بدون نداشتم، موندن اینجا برای امیدی هیچ دیگه داشتم؛ هواپیما بلیط شب یک ساعت برای

. دبو گرفته دلم انقدر چرا دونم نمی فرودگاه، برم زودتر که خواستم می خودم و بود یازده ساعت. نداشت معنی

 ویجل و شدم نزدیکش. کرد می گریه داشت و بود نشسته مبل روی مامانم پایین، رفتم و برداشتم رو چمدونم

 :گفتم و زدم زانو مامانم پاهای

 !کنی؟ بدرقه رو من خوای می جوری این کنی؟ می گریه چرا فداتشم الهی جون مامان  -

 نمی من حتی بری؟ خوای می کجا پسرم، آخه: گفت و کشید صورتم به دستی و کرد پاک رو هاش اشک مامان

 !بری؟ خوای می چی برای تو دونم

  نری؟ که نیست راهی هیچ یعنی رادوین داداش: گفت و اومد سمتم به باناراحتی آیلین

 !بهتره برم اگه دونی می که خودت کن، درکم یکم جان آیلین  -

 :پرسید و انداخت آیلین و من به نگاهی

 از دارین برادر خواهر، تا دو شما که هست چیزی یه مطمئنم خبره؟ چه اینجا گه نمی من به کس هیچ چرا  -

 !کنین می پنهون من

 .میره اینجا از ژینا خاطر به داره رادوین جان مامان: گفت و نشست مامان کنار

  !آیلین: گفتم اعصبانیت با

 !میری داری چی برای تو بدونه که داره حق مامان داداش؟ چیه: گفت بادلخوری آیلین

  گه؟ می راست رادوین: پرسید و برگشت سمتم به مامان

 .مامان آره: گفتم و انداختم پایین رو سرم

  داری؟ عالقه بهش کی از! نگفتی؟ چیزی حاال تا چی برای: گفت و کشید پرپشتم موهای به دستی مامان
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  راحته؟ گفتنش من برای کنی می فکر ولی! وقته خیلی -

 !پسرم برات بمیرم الهی  -

 .برم نشده دیر تا که بهتره! جان مامان خدانکنه  -

 جوری این رو مامانم وقتی ومد، نمی بند هاش اشک هم لحظه یک مامانم کردم؛ خداحافظی همه از و شدم بلند

 ی هدلشور. افتادم راه فرودگاه سمت به و شدم سوار بود؛ منتظرم بیرون تاکسی. گرفت می آتیش دلم دیدم می

 !بود چی دونستم نمی رو دلیلش که بود، افتاده دلم به عجیبی

 اهفرودگ ورودی سمت به و شدم پیاده تاکسی از کرایه، کردن حساب از بعد داشت؛ نگه فرودگاه جلوی تاکسی

 .ننک اعالم رو پروازم تا چرخیدم می خودم برای الکی و بودم فرودگاه توی که بود ساعتی نیم تقریبا. افتادم راه

 کردم که دقت کنه؛ می صدا گریه با رو اسمم داره دختر یه کردم احساس که چرخیدم می داشتم جوری همین

 از شدن؛ جمع نفر یه دور زیادی جمعیت دیدم که جلو رفتم کمی و کردم نگاه رو اطرافم ژیناست، صدای دیدم

 می صدا رو من اسم گریه با و گرفته هاش دست توی رو سرش و نشسته ژینا دیدم که گذشتم جمعیت بین

 .کنه

 کمکش .افتاد سکسکه به من دیدن با و برگشت سمتم به که گذاشتم اش شونه روی رو دستم و رفتم نزدیکش

 :گفتم بهش و بشه، بلند جاش از تا کردم

  کنی؟ می چیکار اینجا تو شده؟ چی! ژینا  -

 !نرو کنم می خواهش! رادوین: گفت بهم التماس و گریه با 

  ندارم؟ رو هات اشک طاقت بودم نگفته مگه: گفتم و گرفتم قاب رو قشنگش صورت هام دست با و جلو رفتم

 !آره: گفت و خندید هاش گریه میون

 حالش د،خور اش آبمیوه از کم یه اینکه از بعد. گرفتم آبمیوه براش رفتم خودم و بشینه صندلی روی گفتم بهش

 برام رو چی همه شمرده و آروم خواستم؛ ازش. بارید می معصومش چهره از استرس و ترس. اومد جا کمی

 .کنه تعریف

 این به اولشم همون از من لعنتی. کرد بود افتاده اتفاق براش که ماجرایی تمام کردن تعریف به کرد شروع ژینا

 وراند دوست به و برداشتم رو گوشیم. کردم می چیکار من افتاد می اتفاقی ژینام برای اگه. داشتم شک سیروان
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 یششپ تر سریع چه هر و شیفته گفت مسعود که زدم؛ زنگ کرد می کار آگاهی توی اآلن که مسعود دبیرستانم

 .بریم

 می. بشینم فرمون پشت من خواست ازم ژینا که رفتیم ماشینش سمت به و شدیم خارج فرودگاه از ژینا با

 کبانپار و کرد رها جوری همین و ماشین ژینا اینکه مثل ماشین، ی شیشه به زد یکی که بزنم استارت خواستم

 .بود شده شاکی دستش از

 هب بود، کرده پیدا سیروان ی خونه از که رو فلشی و داد توضیح براش رو چیز همه ژینا و مسعود پیش رفتیم

 .دادم مسعود

 چون ،باشید مراقب باید خیلی نشده، دستگیر سیروان که موقعی تا: گفت مسعود بریم خواستیم می که موقع

 .بیاد ژینا سراغ انتقام برای داره احتمال

 ستمفر می مامور تا چند نباشید؛ نگران: گفت مسعود که افتاد دلم به عجیبی ی دلهره مسعود حرف شنیدن با

 .بدن کشیک تون خونه جلوی که

 .افتادیم راه ما ی خونه سمت به و کردیم خداحافظی مسعود از شد؛ آروم دلم کمی مسعود حرف با

 ژینا همراه و برداشتم رو چمدونم کرد؛ باز رو در برامون رحیم مش تا زدم، بوق تا چند و خونه در جلوی رسیدیم

 :گفت و کشید آغوش در رو ژینا و اومد سمتمون خوشحالی با ژینا و من دیدن با مامانم. شدم خونه راهی

 !شده چی دخترم، فداتشم الهی  -

 یحتوض براتون جان، مامان داخل بریم: گفتم و رفتم سون سمت به و گذاشتم پایین ماشین پشت از رو چمدونم

 .میدم

 مامان از و دادم توضیح آیلین و مامان برای رو چی همه بودن؛ شده خوشحال حسابی ما دیدن با آیلین و مامان

 اقات که خواست آیلین از مامان. بگه اونا به رو چی همه و بگیره تماس خانمش و ملکی آقای با فردا که خواستم

 :گفت من به رو مامانم آیلین و ژینا رفتن از بعد. کنه استراحت کمی تا بده نشون بهش رو ژینا

  شه؟ می چی حاال پسرم  -

 موقعی تا بدن، کشیک خونه در جلوی بفرسته مامور تا چند قراره زدم؛ حرف مسعود با من جان، مامان هیچی  -

 خودمم بشه، دور چشمم جلوی از هم لحظه یه خواد نمی دلم مونه، می اینجا ژینا بشه دستگیر سیروان که

 :گفت من های حرف شنیدن با مامان. هستم مراقبش
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 .کنن می دستگیر رو سیروان و شه می تموم خوشی و خیر به ایشاال  -

 .بخیر شب فعال کنم، استراحت یکم برم منم! جون مامان ایشاال  -

 !ژینا: زدم صداش که ره می اتاقش توی داره که دیدم رو ژینا

  بله؟  -

 .بیدارم صبح تا من بزن، صدام داشتی من با کاری اگه! شه می درست چیز همه نباش، چیز هیچ نگران -

  .ممنونم چیز همه خاطر به! باشه: گفت و زد محزونی لبخند

 .بخیر شبت! کنم می خواهش  -

 مروزا که هایی اتفاق نوشتن به کردم شروع و آوردم بیرون ساکم توی از رو یاداشتم دفترچه و رفتم اتاقم توی 

 .بود خوابیده من کناری اتاق توی اآلن من ژینای ژینا، که این از داشتم عجیبی خوشحالی. بود افتاده

  شد دیوانه دلم کردی، عاشقم نگاهت با

  شد دیوانه دلم کردی، شاعرم لب بر خنده

  شوم؟؟ عاشق نگاه یک با شود می آیا گفتم

  شد دیوانه دلم کردی، پرسشم این بر خنده

  کنم می معنا عشق را آخرت نگاه من

  شد دیوانه دلم کردی یوسفم زلیخا ای

  شود می باران مشتاق من چشم نگاهت با

  شد دیوانه دلم کردی نرگسم باران، تو ای

  شود می کم بودنم از یک به یک بهارم من

  شد دیوانه دلم کردی عاقلم این، از بگذر

 

 «رادوین»
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 بود؛ عودمس کردم، نگاه نمایشش ی صفحه به و برداشتم رو گوشی. پریدم خواب از تقریبا گوشیم، صدای با صبح

 :دادم جواب و گذاشتم گوشم کنار رو گوشی

  خوبی؟ مسعود، سالم الو  -

  .بخیر صبح سالم: داد جواب انرژی پر صدای با مسعود

  شده؟ چیزی بخیر، هم تو صبح  -

 با امزدتمن کالنتری، بیا سر یه نداشتی کاری که بگم بهت زدم زنگ راستش! آره: گفت بعدش و کرد سکوت کمی

 .دارم مهمی کار بیار خودت

  نامزدم؟ کدوم نامزدم؟: گفتم گنگ

 که بود دختری همون منظورم. نپریده سرت از خواب هنوز اینکه مثل: گفت و خندید بلندی صدای با مسعود

 .بود ملکی خانم اسمش کنم فک. آگاهی بودین اومده هم با دیروز

 .ژیناست منظورت! آها  -

 .همون آره،  -

 .خداحافظ فعال. اونجاییم دیگه ساعت یه تا باشه،  -

 .خداحافظ -

 .بفرمایید: داد جواب که زدم ژینا اتاق در. شدم خارج اتاق از و کردم قط رو گوشی

 یینپا شو حاظر. بریم آگاهی سر یه که گفت و بود زده زنگ مسعود جان، ژینا: گفتم و کردم باز کمی رو اتاق در

  .میام اآلن باشه: داد جواب آلودی خواب صدای با ژینا. شده چی ببینیم بریم و بخوریم صبحونه بیا،

 دیبلن تقریبا صدای با. خوردن می صبحونه داشتن آیلین و مامان. رفتم پایین و زدم صورتم و دست به آبی

 .بخیر صبح سالم: گفتم

 .پسرم بخیر هم تو صبح سالم: گفت و زد لبخندی برگشت، من سمت به مامان

 من سمت به. داد قورت رو لقمه چایی زور به و گذاشت دهنش توی رو بود دست توی که ای لقمه آیلین

  :گفت و برگشت

 !ها خوشحالی امروز. بخیر صبحت داداشی، سالم  -
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  .بخور رو ت صبحونه نکن؛ شیطونی: گفتم و زدم آیلین به چشمکی

 انج رادوین. بخیر صبح سالم: گفت من به خطاب و داد سالم. اومد پایین ژینا که بودیم صبحانه خوردن مشغول

 .نشه دیر که بریم پاشو خوردی صبحونه اگه

 می کجا زودی این به صبح. بخیر هم تو صبح دخترم سالم: گفت و برگشت سمتش به ژینا صدای با مامان

  برید؟ خوایید

 ینبش هم تو جان ژینا. داره کارمون بریم، پیشش سر یه گفت زد، زنگ مسعود: گفتم و انداختم مامان به نگاهی

  .بریم بعد بخور لقمه یه

 .کنی تموم رو ات صبحونه تو تا مونم می منتظر. ندارم میل من: داد جواب میلی بی با ژینا

 دخترم: گفت و گرفت ژینا سمت به رو لقمه و برگشت گرفت، می لقمه دستش توی که جوری همین مامان

  .کنی می ضعف ظهر تا بخور، بشین

 انجری در و بگیرین تماس ملکی آقای با هم شما جان مامان: گفتم و گذاشتم میز روی رو، دستم توی استکان

  .شون بذارین

 .پسرم باشه  -

 شم حاظر منم کن صبر: گفتم ژینا به رو شدیم تموم اینکه بعد. خورد لقمه چند و نشست مامانم اصرار به ژینا

  .بریم

 .باشه  -

 رانندگی حال در. کردیم حرکت آگاهی سمت به و شدیم خارج خونه از ژینا همراه. شدم حاظر سریع و رفتم باال 

 :زد صدام ژینا که بودم

 !رادوین  -

 جانم؟  -

  بگیرن؟ رو سیروان تونستن نظرت به یعنی: پرسید و انداخت من به نگاهی

 .باشنش گرفته امیدوارم ولی دونم، نمی  -
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 آگاهی وارد. کردم پارک رو ماشین و آگاهی جلوی رسیدیم. نزدیم حرف کدوم هیچ آگاهی، برسیم که موقعی تا

 خوندن مشغول و بود انداخته پایین رو سرش بود؛ باز مسعود اتاق در. رفتم مسعود سراغ راست یه و شدیم

 :گفتم و زدم در به ای تقه. بود داشت قرار جلوش ای پرونده

 .نباشی خسته! سروان جناب سالم  -

 و کرد مشکی چرم راحتی های مبل به ای اشاره دستش با. اومد ما سمت به و سد بلند میز پشت از ما دیدن با 

 .بشینید بیایید. باشی سالمت جان، رادوین سالم: گفت

 چی جان، مسعود: گفتم و انداختم مسعود به نگاهی. نشستیم صندلی روی مسعود روبروی و رفتیم داخل 

   شده؟

 و بپرسم والسئ تا چند ازتون که بیایین گفتم راستش: گفت و کشید بلندش نسبتا های ریش به دستی مسعود

  ...اینکه

  کنین؟ دستگیر رو سیروان تونستین مسعود؟ شده چیزی: گفتم و پریدم حرفش میون

 رو اش خونه باغبون و کرده فرار ما مامورهای رسیدن از قبل سیروان. اینجا بیایین گفتم این برای  واقعیتش  -

 .کرده زخمی

  رو؟ رضا عمو! خدا وای: گفت باناراحتی و گذاشت دهنش روی رو دستش ژینا

  شناختینش؟ می بله،: پرسید و برگشت ژینا سمت به مسعود

 اون از رادمهر و مهتاب و من که کرد کمک رضا عمو واقع در بله،: گفت حرفش ادامه در و داد تکون سری ژینا

  چطوره؟ حالش کجاست؟ رضا عمو اآلن. کنیم فرار جا

 داره سرش ی ناحیه توی سطحی جراحت یه فقط خوبه، حالش نباشید نگران: گفت و داد تکون سری مسعود

 .بیمارستانه توی اآلنم

 یکی شدن؟ چی رادمهر و مهتاب: پرسید ژینا یکهو که زدیم نمی حرفی کدوم هیچ چون بودیم فکر توی همه

  نکردین؟ پیدا ازش ردی شد چی اون بود؛ سحر اسمش که بود اونجا هم دیگه

 :داد جواب بعدش و کرد فکر کمی مسعود

 کنار شهر از بیرون امروز رو ایشون جسد... سحر مورد در اما. دادیم تحویل شون خانواده به رو مهتاب و رادمهر  -

  باشه؟ باید کجا سیروان که دین نمی احتمال شما ملکی خانم. کردن پیدا سد یه
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 .بیاره در سر کارهاش از کسی داد نمی اجازه بود، مرموزی آدم سیروان چون نه،  -

  هستن؟ کجا مادرتون و پدر ملکی خانم. خوب خیلی: پرسید دوباره مسعود

 .رفتن مادربزرگم پیش اصفهان،  -

 احتمال چون. بمونن جا همون سیروان دستگیری تا که بدین اطالع هم اونا به: گفت و داد تکون سر مسعودی

 .باشین مراقب خیلی باید شما خود و بره تون خانواده سراغ شما از انتقام برای سیروان داره

  گی؟ نمی ما به که دونی می چیزی تو مسعود: پرسیدم و برگشتم مسعود سمت به

  :داد جواب و کشید موهاش به دستی

 دمآ حز به و کنه فرار تونسته ما دست از جوری یه دفعه هر ولی بودیم؛ سیروان دنبال وقته خیلی ما راستش  -

 البته زده، می دست هم انسان بدن اعضای و مخدر مواد قاچاق به دست دار، پول های خانواده از اخاذی و ربایی

 .هاش نوچه طریق از

  کنیم؟ چیکار باید ما حاال: پرسیدم مسعود از و ریختم هم به رو موهام کالفه

 جا ور این ردیابه، یه این ببینید: گفت و گرفت من سمت به و درآورد کوچیکی ردیاب میزش کشوی از مسعود

 ید،کن می جاسازی که ای وسیله روی که کنید دقت ولی ملکی، خانم های وسیله از یکی توی کنید می سازی

 .باشه ملکی خانم همراه همیشه باید

  چی؟ برای: پرسیدم تردید با

 که جایی تا ما چون بدزده؛ رو ایشون بخواد و برگرده ملکی خانم خاطر به سیروان داره امکان: داد جواب مسعود

 .داره رادوین با عمیقی دشمنی و بوده خانم ژینا عاشق سیروان فهمیدیم

  بودین؟ رفته سیروان اتاق داخل حاال تا شما! خانم ژینا: پرسید و برگشت ژینا سمت به

 :گفت و کرد فکر کمی ژینا

 یداپ مدرکی تا گشتم رو کارش اتاق و اتاقش رفتم بیرون، رفت خونه از سیروان که آخر شب فقط نه، راستش  -

 .گشتم رو جا همه گوشیم نور با ببینه رو چراغ نور که ترسیدم می چون ولی کنم،

 پیدا رو رادوین و شما های عکس اونجا که داره وجود مخفی در یه سیروان کاره اتاق پشت: داد ادامه مسعود

 مراقب بیشتر بهتره. نه شما های عکس ولی بودن شده سوراخ گلوله با رادوین های عکس ی همه. کردیم

 .باشین خودتون
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 قایآ که پرسیدم ازش و گرفتم تماس مامانم با راه توی. افتادیم راه خونه سمت به و کردیم خداحافظی مسعود با

 .آره گفت اونم که نه؟ یا زده زنگ ملکی

  رادوین؟ شده چی: پرسید و کرد نگاهم سوالی ژینا که کردم قط رو تماس

 .برگردن که گفته و گرفته تماس پدرت با مامانم  -

  چیه؟ مشکلش خوب  -

 !گفت چی مسعود نیست یادت  -

  .برنگردن که زنم می بهشون زنگ اآلن کن صبر! آره اوه،  -

 .زنم می زنگ خودم اآلن نه،  -

 :داد جواب نخورده بوق دو. گرفتم رو ملکی آقای ی شماره و کردم پارک خیابان گوشه رو ماشین

  هستین؟ خوب ملکی آقای سالم الو  -

... 

 .نباشید نگران خوبه، هم ژینا بله  -

...  

 .مونه می ما پیش ژینا نباشید، ژینا نگران و بمونید جا همون شما که بگم زدم زنگ ملکی آقای  -

 مسیر توی. بمونن اصفهان توی جا همون تا خواستم ازش و گفتم ملکی آقای به رو مسعود های حرف ی همه

 جمع رو داشت الزم که وسایلی ژینا اینکه از بعد. برداره لباس خودش برای تا شون خونه برم که خواست ازم ژینا

 .رفتیم خونه سمت به هم با و ماشین داخل گذاشتم و براشتم رو ساک کرد؛

 کسی هم که بزارم کجا داده مسعور که رو ردیابی که کردم می فکر این به داشتم و بودم نشسته اتاقم توی

 .باشه ژینا همراه همیشه اینکه همن و نفهمه

 اژین برای که گردنبتدی ی جعبه عسلی کشو داخل از و رفتم. شد زده ذهنم توی ای جرقه که بودم فکر توی

 در پشت از. زدم در و ژینا اتاق سمت رفتم. کردم جاسازی گردنبد داخل رو ردیاب. برداشتم رو بودن خریده

 .بفرمایید: گفت که شنیدم رو ژینا صدای

  بیام؟ داخل تونم می  -
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 .آره  -

 :گفتم و کردم باز رو جعبه در. بود نشسته تختش روی ژینا رفتم؛ داخل و کردم باز رو در 

 من از و آورد دیشب که بهت بده عروسیت روز آیلین که بودم داده بودم، خریده تو برای لندن از رو این من  -

 .بدم بهت رو این خودم که خواست

 این! رادوین وای: گفت خوشحالی با و زد برق هاش چشن گردنبند دیدن با کرد؛ بازش و گرفت رو جعبه ژینا

 .خوشگله خیلی

 رو ردیاب چون باشه، گردنت توی باید همیشه این راستی. اومده خوشت که خوشحالم: گفتم و زدم لبخندی

 .گذاشتم جا داخلش

 ردنبندگ این بازم نبود، هم ردیاب جریان اگه. باشه: گفت کرد می نگاه دستش توی گردنبند به که حالی در ژینا

 .کردم نمی جدا خودم از وقت هیچ رو

 هش می اگه: گفت و گرفت من سمت به رو گردنبند ژینا. دل ته از لبخندی اومد، لبم روی لبخندی حرفش با

 .بنداز گردن به رو گردنبند خودت

 من که لبخندهایی جنس از لبخندی با و برگشت سمتم به. بستم گردنش به و گرفتم ژینا دست از رو گردنبند

 :گفت بودم عاشقش همیشه

 .هستم ممنون خیلی ازت گردنبند خاطر به  -

 .هستی ها این از بهتر الیق تو کنم، می خواهش  -

 تماس من با داشت کاری اگه و نره بیرون خونه از ممکنه که جای تا خواستم ازش و شدم خارج ژینا اتاق از

 .افتادم راه شرکت سمت به و کردم عوض رو هام لباس رفتم بگیره؛

  «ژینا»

 رس یه که بود خواسته رادوین و من از و بود گرفته تماس رادوین با بود، مسعود اسمش که رادوین دوست امروز

  .باشن گرفته رو سیروان کنه خدا بود، افتاده شور دلم. بریم پیشش

 یروانس نتونستن گفت مسعود. بزنیم حرف مسعود با که آگاهی سمت به کردیم حرکت رادوین با صبحونه از بعد

 امکان چون باشیم، مراقب خیلی که کرد سفارش و پرسید سیروان راجب ما از سوال تا چند کنن؛ دستگیر رو

  .برگرده رادوین و من از انتقام برای سیروان داره
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 ترسیدم می این از ترسیدم، نمی خودم خاطر به من. بود شده بدتر ام دلشوره زد؛ مسعود که هایی حرف از بعد

 .ممرد می واقعی معنای به من افتاد، می ها اون برای اتفاقی اگه بیاره، ام خانواده و رادوین سر بالیی سیروان که

 هک بودم نشسته اتاقم توی. بودیم فکر توی مون دو هر رفتیم؛ خونه سمت و شدیم خارج آگاهی از رادوین همراه

  .شد زده اتاقم در

 و بود کرده جاسازی گردنبند توی رو ردیاب رادوین بود؛ قشنگ خیلی که بود آورده گردنبند یه برام. بود رادوین

 .دمش خوشحال خیلی بود داده بهم رادوین که گردنبدی بابت. باشه گردنم توی گردنبد همیشه تا خواست من از

 ببینمش زودتر هرچه خواستم می و بودم ناراحت خیلی کرده زخمی رو رضا عمو سیروان، بودم فهمیده اینکه از 

  رو من هک بخوام ازش و بیاد که بودم منتظر شرکت، بود رفته رادوین. افتاد اتفاقی چه ما رفتن از بعد بپرسم، تا

 .ببره رضا عمو مالقات بیمارستان،

 .شد زده اتاقم در که بودم اتاقم توی برگشت؛ رادوین که بود ظهر پنج ساعت

 .بفرمایید بله،  -

  بیام؟ داخل هست اجازه: اومد رادوین صدای

 .بیا آره،  -

  خوبی؟ سالم: گفت و ایستاد من روبروی شد، اتاقم وارد و کرد باز رو در رادوین

 .نباشی خسته ممنون، سالم  -

 !ژینا ممنون،  -

 !جانم  -

  .بده رو جوابم و کن فکر خوب پرسم، می سوال یه ازت ژینا  -

 .بپرس باشه،  -

  داری؟ دوست رو من هنوزم  -

 .دارم دوست که معلومه: گفتم و کردم نگاه هاش چشم توی و ایستادم روبروش و شدم بلند جام از

  کنی؟ ازدواج من با بودی حاظر افتاد، نمی ها اتفاق این ی همه اگه: گفت و انداخت پایین رو سرش
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  ...ولی آره،  -

  ژینا؟ چی ولی: پرسید و آورد باال سرعت به رو سرش

 دوسم تونی می هنوزم اتفاق، همه اون از بعد داری؟ دوست رو من هم تو رادوین: پرسیدم و زدم تلخی لبخند

  باشی؟ داشته

 :گفت و ایستاد من روبروی و کرد پر رو مونده باقی قدم چند

. میرم می تو بدون من هستی، من دنیای ی همه تو نیست؛ روز دو یکی، برای تو به نسبت من عشق ژینا  -

 .دارم دوست زمانی هر از بیشتر

 اینکه. بود شیرین خیلی من، برای رادوین زبون از دارم دوست ی جمله شنیدن شد؛ جمع هام چشم توی اشک

. بود بخش لذت بودم، عاشقش سالها که من برای داره، دوسم هنوزم سیروان ماجرای و اتفاق همه این از بعد

 :کرد زمزمه گوشم توی آرومی صدای با و کرد بغلم

 .فداتشم نکن گریه پس ببینم، رو هات اشک ندارم دوست کنی؟ می گریه چرا عزیزم  -

 دستم و زد زانو پام جلوی زد، می موج توش خنده که صدایی با رادوین که زدم لبخندی هاش حرف شنیدن با

 :گفت و گرفت دستش توی رو

   کنی؟ می ازدواج من با زندگیم، نفسم، عشقم،  -

 جانب از جوابی رادوین وقتی. کنه می شوخی باهام داره هنوز کردم می فکر بودم، مات زد؛ رادوین که حرفی از

 :گفت و ایستاد روم روبه و شد بلند جاش از نگرفت، من

 به که خوام می ازت ولی نبود، کردن خواستگاری برای مناسبی وقت سخت، شرایط این توی دونم می ژینا  -

 .بدی رو جوابم و کنی فکر خوب پیشنهادم،

  !رادوین: کردم صداش که بشه خارج در از که برگردند رو پشتش رادوین

  رادوین؟ جان: گفت دلنشینی صدای با و برگشت

 نکرد فکر به نیازی و بودم لحظه این منتظر وقته خیلی من: گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم خجالت با

  .بله گم، می و هستم عاشقت وجودم تمام با ندارم؛

 چند بعد. کرد می تماشا رو من و بود ایستاده بهت با جوری همین بود؛ نشده حرفم متوجه هنوز رادوین انگار

 :گفت باتعجب و اومد سمتم به گفتم؛ چی فهمید تازه دقیقه
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 .کن تکرار دوباره گفتی؟ چی  -

 .کنم ازدواج باهات که کنم می قبول گفتم  -

  .موال به عاشقت دارم، دوست ژینا. ممنونم ازت شکرت، خدایا: زد داد خوشحالی با رادوین

 هک بره کجا خواد می دونست نمی دقیقا و کرد می ذوق ها بچه مثل بود؛ گرفته ام خنده رادوین حرکات دیدن با

 !رادوین: کردم صداش

 .عشقم جانم عزیزم، جانم: گفت خوشحالی با و برگشت

 .ببینم رو رضا عمو خوام می بری؛ می بیمارستان رو من: گفتم خنده با

 .عشقم بخواه، جون فقط تو برم، می که آره: گفت و کشید ریشش ته به دستی رادوین

 .بشم حاظر تا بیرون، برو پس: گفتم و زدم لبخندی

 .خانمم چشم: گفت و خندید هم رادوین

  .شدیم بیمارستان راهی رادوین همراه رفتم؛ پایین و شدم حاظر هم من و رفت بیرون رادوین

 «رادوین»

 موندم عقب کارهای تا رفتم شرکت خودم و رسوندم رو ژینا. بود کرده درگیر رو ذهنم بدجور مسعود های حرف

 .بدم انجام رو

 خواستگاری ازش و زدم می حرف ژینا با باید امروز. افتاد می اتفاقی چه گشت، برمی انتقام برای سیروان اگه 

 انداختم؛ نگاهی ساعتم به و آوردم باال ها پرونده روی از رو سرم. بودم کرده صبر کافی ی اندازه به. کردم می

   .دادم می هدر رو وقت نبابد رفتم؛ می خونه زودتر هرچه باید. بود ظهر از بعد چهار ساعت

 یگوش نمایش صفحه به خورد، زنگ گوشیم که بودم ترافیک توی رفتم؛ خونه سمت به و شدم خارج شرکت از

  خوبی؟. جان شایان سالم الو: دادم جواب بود؛ شایان کردم، نگاه

  چطوری؟ خودت. ممنون جان، رادوین سالم  -

 .خوبم منم فداتشم،  -

 .هستم ایران شب فردا پس بگم، بهت زدم زنگ  -
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  رسی؟ می چند ساعت گی؟ می راست من، جون  -

 .بزنیم حرف هم با اومدم وقتی خوام می رادوین. هستم اونجا نه ساعت حوش و حول تقریبا. آره  -

  شده؟ چیزی  -

 .زنیم می حرف اومدم وقتی نباش، نگران نه  -

 سمت به! بزنه حرف من با خواست می چی مورد در شایان، یعنی کردم؛ قط رو تماس شایان با زدن حرف از بعد

 هک خواستم فروشنده از و فروشی طال مغازه سمت رفتم کردم؛ پارک رو ماشینم و  رفتم بزرگی فروشی طال یه

 .نشست دلم به بیشتر همه از یکی انگشتره، بین از. بده نشونم رو نگینش تک  انگشترهای

. کنه ابحس رو همون که گفتم فروشنده به بود؛ شده کار ریزی های نگین دور که قلب شک نگین با انگشتر یه

 .افتادم راه ماشینم سمت و شدم خارج مغازه از پولش کردن حساب و انگشتر خریدن از بعد

 خونه توی کسی. روندم خونه سمت و کردم روشن رو ماشین و گذاشتم کتم جیب داخل رو انگشتر ی جعبه

 .رفتم ژینا اتاق سمت به راست یه. بود رفته اینا ام خاله ی خونه مامانم دانشگاه، بود رفته آیلین نبود؛

. بشه اژین و من خوشبختی مانع کسی دادم نمی اجازه دیگه دادن؛ من به رو دنیا انگار ژینا، زبون از بله شنیدن با

 رضا که دیمپرسی بیمارستان رسپشن از و بیمارستان رسیدیم. ببینیم رو رضا عمو تا رفتیم بیمارستان ژینا همراه

 .دوازده و دویست اتاق: گفت پرستار که اتاقه، کدوم توی توکلی

 مآد بود معلوم اش قیافه از که بود چهره خوش مرد پیر یه رضا عمو. شدیم داخل و رفتیم رضا عمو اتاق سمت به

 دبع! رضا عمو: گفت رضا عمو به رو ژینا که شدیم رضا عمو با پرسی احوال مشغول. هست کشیدهای رنج و خوب

  افتاد؟ اتفاقی چه ما رفتن از

  .کرد ماجرا کل کردن تعریف به شروع داری خش و آروم صدای با رضا عمو

 یهو شکه ور حمله سیروان سمت به برداشتم، زمین روی از که چوبی با شدین، خارج در از شما اینکه از بعد  -

 .بودم بیمارستان توی کردم باز رو هام چشم وقتی نفهمیدم؛ چیزی دیگه سرم، توی زد پشت از یکی

  بود؟ رفته کجا اون چی، سارا پس: پرسید بانگرانی ژینا

 یسپل با راه توی و کنه می فرار خونه از سریع کنین؛ فرار تونستین شما و زد رو سیروان اینکه از بعد سارا  -

 هک بکشن رو من خواستن می غولتشنش، تا دو اون و سیروان ومدن؛ نمی زودتر ها پلیس اگه. گیره می تماس

 .بیمارستان رسوندن منم و رسیده پلیس آخر ی لحظه
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 که بدم کار پیشنهاد بهش خواستم می نداره؛ موندن برای مکانی و جا که فهمیدم رضا عمو های صحبت میون

  کنین؟ می قبول بگم چیزی یه! رضا عمو: گفت و کرد دستی پیش من از زودتر ژینا

  .آره باشه، توانم در اگه  -

 .کنین زندگی ما ی خونه توی ما، همراه  و بیایین که خوام می شما از رضا، عمو راستش  -

 ...دخترم آخه  -

 حاال. نکن می قبول حتما بگم من اگه گشتن؛ می یکی دنبال مادرم و پدر اتفاقا: گفت و پرید حرفش میون ژینا

  کنید؟ می قبول

 .هستم ممنون ازت دخترم: گفت و کنه مخالفت نتونست رضا عمو که گرفت خودش به مظلومی قیافه ژینا

. فتیمر خونه سمت به و شدیم خارج بیارستان از که بود هفت ساعت تقریبا و موندیم رضا عمو پیش دیگه یکم

 !رادوین: گفت ژینا که بودیم خونه به برگشت مسیر توی

 .عشقم جانم  -

  کنیم؟ چیکار خواییم می حاال  -

  کنیم؟ چیکار رو چی عزیزم  -

  کنیم؟ ازدواج هم با خواییم می ما که بگیم هامون خانواده به اتفاق، همه این بعد طوری چه  -

 .راحتی به - 

 !ها بودم، جدی من  -

 تو عروسشون که خداشونه از و دارم دوست رو تو من دونن می که من ی خانواده عشقم؛ گفتم جدی منم  -

  .کنم می راضیشون خودم اونم که تو ی خانواده مونه می باشی،

 تاوان و کردم صبر و کردم حماقت بار یه من ژینا ببین: گفتم و بود کردن فکر حال در که انداختم ژینا به نگاهی

 مدست از که کاری هر بدم؛ دست از رو تو نیستم حاظر قیمتی هیچ به دیگه. سیروان با تو نامزدی شد، صبرم

  .بشی من مال تو که دم می انجام بربیاد

 .نهک مخالفت ما ازدواج با پدرم داره امکان افتاده، که هایی اتفاق خاطر به دونی می چی؟ نکرد قبول بابام اگه  -

 .زنم می حرف پدرت با خودم  من عشقم، نباش نگران تو   -
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: گفتم و پیشونیم روی زدم راستم دست با. ندادم بهش هنوز بودم، خریده ژینا برای که انگشتری افتاد یادم یکهو

 !کردم فراموش رو اصلی کار دیدی، اه

 .روندم داشتم سراغ که جایی سرسبزترین سمت به و کردم کج رو ماشین فرمون

  میری؟ کجا داری اآلن خونه؟ بریم نبود قرار مگه: پرسید من از ژینا راه تو

 !فهمی می خودت اآلن. کن صبر یکم من، عجول عشق -

  .یزمعز شو پیاده: گفتم ژینا به رو و زدم رو ماشین قفل. بود نظرم مد که جایی رسیدیم نزد؛ حرفی دیگه ژینا

 یدند با. شه می رد صفا با و کوچیک ی رودخانه یه اونجا از دونستم می که جایی بردمش و گرفتم رو ژینا دست

 گه،قشن: گفتم و برگشتم سمتش به. کرده ذوق کلی که بود معلوم اش چهره از و بود کرده تعجب ژینا منظره،

  نه؟

  کردی؟ پیدا کجا از رو اینجا! قشنگه خیلی اینجا رادوین، وای: گفت و برگشت سمتم به زده تعجب ژینا

 آوردم رو تو که اینه قضیه اصل اما و اومده، خوشت اینجا از که خوشحالم. اومدیم هام دوست با بار، چند یه  -

 .بدم بهت چیزی یه که اینجا

  چی؟: گفت و کرد نگاهم ذوق با ژینا

 ی جعبه. زدم زانو دوباره و کردم باز رو جعبه در آوردم؛ بیرون رو انگشتر ی جعبه و بردم جیبم داخل رو دستم

  :گفتم و گرفتم ژینا سمت به رو انگشتر

 دونب من من، عشق من، ژینای …!تونی نمی عشق بدون اما کنی، زندگی چیزها خیلی بدون تونی می درسته  -

  کنی؟ می ازدواج من با کنم، زندگی تونم نمی تو

 :گفت و کرد نگاه هام چشم توی و نشست من روبروی و اومد ژینا

 .نذار تنهام وقت هیچ رادوین کنم؛ زندگی تو کنار رو عمرم تمام حاظرم آره،  -

 تو و من تونه می مرگ فقط عشقم، زارم نمی تنهات وقت هیچ خانمم، دارم دوست هم من: گفتم و کردم بغلش

 .کنه جدا هم از رو

 .نزن رو حرف این وقت هیچ دیگه خدانکنه،: گفت و گذاشت صورتم طرف دو رو دستش بااخم ژینا

 .خوشگلم خانم چشم: گفتم و زدم لبخندی
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 رو نگینی تک انگشتر گرفتم؛ هام دست توی رو ژینا ظریف های دست و آوردم بیرون جعبه داخل از رو انگشتر

 از ور بله جواب که روزی بود؛ زندگیم روز بهترین امروز. انداختم چپش دست انگشت توی بودم، خریده براش که

 من برای خداوند طرف از ای هدیه عشق این حاال و کردم صبر ها سال داشتنش، برای که عشقی. گرفتم عشقم

  .بود

 «رادوین»

 ستد به نگاهی و گرفتم دستم توی رو ژینا دست شدیم؛ پیاده دو هر. بردم داخل رو ماشینم و رسیدیم خونه به

  .افتادی راه خونه سمت به هم با و زدم رضایت روی از لبخندی و انداختم مون، شده گره های

 متس به در صدای با کردن؛ می نگاه سریال داشتن معمول طبق و بودن نشسته تلویزیون جلوی آیلین و مامان

 های فاقات یه کنم فکر سالم،: گفت و زد برقی هاش چشم ژینا، و من دستهای دیدن با آیلین. برگشتن ژینا و من

  آره؟. افتاده خوبی

  !اتفاقی چه اونم. آره سالم،: گفتم و زدم لبخندی

 .شاهلل ان باشه خیره پسرم؟ شده چی. نباشید خسته سالم،: پرسید و برگشت ما سمت به مامان

  .خیره جون، مامان خیره -

 .فضولی از مردم دادش، دیگه بگو: گفت و گرفت ای بامزه قیافه آیلین

 .کرد قبول هم اون و دادم ازدواج پیشنهاد ژینا به امروز من. گم می باشه،  -

 :گفت و کرد بغل رو دومون هر و اومد مون طرف به بدو و شد بلند جاش از آیلین

 .بشی عروسمون قراره که خوشحالم عزیزم ژینا. بشین خوشبخت که ایشاال! مبارکه وای،  -

 که ایشاال: گفت تبریک ژینا و من به بعدش رو، من بعد و کرد بغل رو ژینا اول و اومد سمتمون به هم مامان

 .بشین خوشبخت

 .ممنون: کرد زمزمه لب زیر آروم و انداخت پایین رو سرش و زد لبخندی ژینا

 .رمب کشیدنش خجالت اون قربون آخ، بود؛ انداخته گل لپهاش و بود پایین سرش که انداختم ژینا به نگاهی

 .شنیدم امروز که بود خبری بهترین این وای،: گفت و مالید هم به رو هاش دست کف ذوق با آیلین

 !دارم هم دیگه خبر یه من اتفاقا،: گفتم و کردم شیطونی نگاه
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  چی؟: پرسید و برگشت سمتم به باذوق آیلین

  .میاد داره فردا پس شایان  -

 !واقعا؟: گفت تعجب با آیلین

 .آره  -

 :گفتم و نشستم مامان کنار

 اپید خونه یه تا مونه می ما پیش رو مدتی یه فعال نداره، موندن برای جایی اینجا، چون شایان! مامان راستی  -

 .بخره و کنه

 .بمونه اینجا تونه می بخواد دلش که وقت هر تا. مونه می من پسرم مثل هم شایان چشمم، رو قدمش  -

 یرغ یکم من نظر از این و بود شده خوشحال زیادی میاد، داره شایان اینکه شنیدن از انداختم آیلین به نگاهی

  .بود عادی

 «ژینا»

 زدن حرف مشغول و خوردیم می چایی و بودیم شده جمع پذیرایی توی همه و بود اومده سرکار از تازه رادوین

! مسعود سالم الو،: داد جواب و برداشت مبل کنار عسلی روی از رو گوشیش. خورد زنگ رادوین گوشی که بودیم

  خبر؟ چه خوبی؟

... 

  بکنیم؟ باید چیکار حاال خوب،  -

...  

  .خداحافظ قربانت، باشه  -

  بود؟ مسعود آقا: پرسیدم رادوین به رو

  .آره: داد جواب و داد تکون سری 

  گرفتنش؟ شده؟ خبری سیروان از گفت؟ می چی  -

 :گفت و کشید حالتش خوش موهای توی دستی کالفگی با رادوین
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 خبر الملل بین پلیس به ولی شده، خارج مرز از جعلی مدارک با سیروان: گفت مسعود. کرده فرار سیروان  -

 .بدن تحویلش و کنن دستگیرش باشه که جا هر شناسایی، محض به که دادن

 دلشوره طرفم یه از کنن؛ دستگیر رو سیروان نتونستن اینکه از بودم ناراحت خیلی. بگم چی دونستم نمی واقعا

 دیدج هویت یه با انتقام برای قراره زودی به و شه نمی بیخیال ها راحتی این به سیروان که دونستم می داشتم،

 .گرده برمی

  کنی؟ می فکر چی به داری ژینا،: زد صدام رادوین که کرد می فکر داشتم جور همین

 ...که کنم می این به دارم... راستش  -

 :گفت رادوین که بزنم رو حرفم ی ادامه نتونستم زیاد استرس از

 نم عزیزم، نباش نگران. گرده برمی دوباره انتقام برای سیروان که کنی می فکر این به داری دونم می عزیزم  -

 .بیوفته برات اتفاقی زارم نمی

 :گفتم و آوردم زبون به رو فکرم. بخونه رو ذهنم بود تونسته رادوین اینکه از بود، مونده باز دهنم

  کنم؟ می فکر این به دارم من فهمیدی کجا از تو  -

 کنه می فکر چی به نفسم ندونم من بنده، تو جون به جونم و منی عشق تو عزیزم،: گفت و داد سر بلندی قهقه

 .بمیرم بذارم رو سرم برم باید که

 نای از من بیاره؛ من سر بالیی سیروان که ترسم نمی این از من دوما،. خدانکنه اوال: گفتم و کردم غلیظی اخم

 ...که ترسم می

 شمچ توی و گرفت جا کنارم و شد بلند جاش از رادین. بزنم رو حرفم ی ادامه نتونستم و بست رو گلوم راه بغض

 .کن نگاه من به عزیزم! ژینا: گفت مهربونی با و کرد نگاه هام

 هب رو قلبم رادوین، دادن دست از ترس ترسیدم، می نداشتم؛ رو کنم نگاه رادوین های چشم توی که این جرات

. کرد بلند رو سرم و برد ام چونه زیر رو انگشتش و گرفت دستش توی رو لرزونم های دست رادوین. ورد می درد

 .بود آرامش و عشق از دنیایی من، برای که شدم رادوین عسلی های چشم به خیره

 :کرد زمزمه آرومی به و کرد نگاه هام چشم توی

 از له،سه سیروان پس از من باشی، کنارم تو که زمانی تا. افته نمی من برای اتفاقی هیچ عزیزم، نباش نگران  -

 .برمیام دنیا تمام پس
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 لحظاتم تمام تو که زندگیم توی مردی چنین داشتن برای رو خدا بار، هزاران دلم در و زدم رادوین به لبخندی

  .پرستیدم می وجودم تمام با رو داشتنی دوست مرد این من. کردم شکر داد، می آرامش و امید من به

 «رادوین»

 هم خبر، این شنیدن. کرده فرار کشور از جعلی مدارک با سیروان که گفت و گرفت تماس من با مسعود امروز

 می حداقل اینکه برای خوشحال و بود نشده دستگیر سیروان اینکه برای ناراحت! خوشحال هم و کرد ناراحتم

 .نیست ایران داخل سیروان دونستم

 نگز گوشیم آالرم اینکه از قبل صبح. باشم فرودگاه هشت ساعت باید من و اومد می شب نه ساعت امروز شایان

 ور هام لباس اومدم؛ بیرون و گرفتم ای دقیقه بیست دوش یه و رفتم حموم سمت به. شدم بیدار خواب از بزنه،

 به و شدم خارج اتاقم از شد؛ تموم کارم اینکه از بعد. کنم خشک رو موهام تا ایستادم آیینه جلوی و پوشیدم

 .افتادم راه آشپزخونه سمت

 و نشستم میز پشت. داد رو جوابم هم خانم اکرم که دادم سالمی بود؛ صبحانه دیدن تدراک حال در خانم اکرم

 .شدم ام صبحانه خوردن مشغول

  .بخیر صبح سالم: شنیدم سرم پشت رو ژینا صدای که بودم خوردن مشغول

 .زیزمع بخیر صبح سالم: دادم جواب بود لبم روی که لبخندی با. نشست لبم روی لبخندی و برگشتم عقب به

 .برگشت ژینا سمت به و گذاشت میز روی رو ها چایی خانم اکرم

  کنم؟ حاظر برات صبحانه برای داری دوست چی. دخترم بخیر صبحت  -

 .خورم می باشه چی هر کنه، نمی فرقی جون اکرم: گفت نشست می من روبروی میز پشت طور همین ژینا

 !رادوین: گفت من به رو ژینا که بودیم صبحانه خوردن مشغول

 .عزیزم جانم  -

  برگردن؟ که بگم و بگیرم تماس مادرم و پدر با کی  -

 ونیت می بعد کنه؛ نمی رو تحت رو کسی سیروان جانب از خطری که بشیم مطمئن تا کن، صبر روزی چند یه  -

 .بیان که بگی و بزنی زنگ مادرت و پدر به

  نداری؟ کاری من با عزیزم: گفتم و شدم بلند میز سر از و خوردم رو ام صبحانه هولکی هول
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 .باشم خودت مراقب نه،: داد جواب و گذاشت میز روی رو بود دستش توی که استکانی ژینا

 :کنه می صدام و سمتم به میاد داره دوان دوان آیلین دیدم، که شدم می خارج در از داشتم 

 .کن صبر لحظه یه! رادوین داداش  -

  .بخیر صبح سالم،: گفت تند تند و نفس -نفس با برسه؛ بهم آیلین تا شدم منتظر

  شده؟ چیزی بخیر، هم تو صبح: گفتم و دادم تکون سری

 :گفت و انداخت پایین رو سرش آیلین

  ری؟ می شایان آقا ببخشید شایان، دنبال چند ساعت بدونم خواستم می فقط نه،  -

 .هشت ساعت بر و دور: گفتم و زدم بودنش هول به لبخندی

  خبریه؟ کوچیکه، آبجی شده چی: گفتم و خندیدم

 :داد جواب من و من با آیلین

  .خداحافظ. بخورم رو ام صبحانه برم من. پرسیدم جوری همین نه،... ن  -

 !آیلین: زدم صداش که رفت می آشپزخونه سمت داشت عجله با

 !داداش جانم: گفت و برگشت سمتم به

 .ریم می هم با باشین، حاظر هشت ساعت  -

  گی؟ می راست داداشی، وای: داد جواب ای بچگانه ذوق با آیلین

 .آره  -

  .زدم خنده زیر بلند

 :گفت دستپاچگی با و رفت آشپزخونه سمت به عقب عقب و انداخت پایین و سرش

  .خداحافظ. بخورم رو ام صبحانه نشده دیر تا برم من گم می اوم،  -

 به که بود نیم و هفت ساعت. رفتم بیرون خونه از و شدم ماشینم سوار بود، لبم ی گوشه هنوز که لبخندی با

 .کردم نگاهش سوالی و برگشتم سمتش به منشی صدای با که رفتم می اتاقم سمت به. رسیدم شرکت



 

 

{170} 

 .بزنید اتاقش به سر یه گفتن برادرتون! ماکان آقای سالم  -

 .اومد رادین صدای که زدم در به تقه چند. افتادم راه رادین اتاق سمت به و کردم کج رو راهم

 .بفرمایید  -

  داشتی؟ کاری من با. بخیر صبح داداش، سالم: گفتم و شدم رادین اتاق داخل و کردم باز رو در

 .دارم کارت بشین بیا آره،. بخیر هم تو صبح سالم: گفت و انداخت من به نگاهی رادین

  داداش؟ جانم: گفتم و نشستم راحتی مبل روی رادین روبروی رفتم

  خوری؟ می چیزی: پرسید و گذاشت میز روی رو بود دست توی که خودکاری رادین

  بود؟ چی کارت حاال ممنون، نه  -

 :گفت من به رو و کرد صاف رو بود تنش که سفیدی ی مردانه پیراهن

 جای به تو امروز شه می اگه. داریم مافی آقای شرکت با جلسه یه امروز هست، امکانش اگه بگم خواستم می  -

 .رسم نمی دارم کار یکم من برو؛ من

  شه؟ می برگزار ما شرکت توی جلسه. باشه: گفتم و کردم مرور ذهنم توی رو امروزم های برنامه

  که؟ شناسی می. مافی آقای شرکت توی نه،: گفت و کرد مرتب و داست قرار جلوش که ای پرونده رادین

 .شناسم می آره،: گفتم و دادم تکون تایید نشونه به سری

 .بشه برگزار جلسه قراره ده ساعت: گفت و انداخت من به نگاهی رادین

 .هستم اونجا ده ساعت راس من راحت خیالت باشه، -

 :داد ادامه و گرفت سمتم به رو آبی ی پوشه

 .بکنی ای مطالعه یه رفتن قبل بهتره. مافیه آقای شرکت به مربوط های پرونده این بیا  -

 یکار من با باشه،: پرسیدم شدم می بلند راحتی مبل روی از داشتم که جوری همن و گرفتم رادین از رو پرونده

  نداری؟

 .نه  -
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 مطالعه رو مافی آقای شرکت ی پرونده نه ساعت تا. افتادم راه خودم اتاقم سمت به و شدم خارج رادین اتاق از

  .رفتم مافی آقای شرکت سمت به و شدم خارج شرکت از که بود دقیقه بیست و نه ساعت تقریبا کردم؛

 «رادوین»

 خاطر به. افتادم راه به خودمون، شرکت سمت به و شدم خارج مافی آقای شرکت از که بود دوازده حدود ساعت

 سهجل مورد در و رادین پیش برم خواستم می. رسیدم خودمون شرکت به یک ساعت بود؛ که سنگینی ترافیک

 :گفت و برگشتم سمتش به( مجد خانم) منشی صدای با که بزنم حرف باهاش

 !ماکان آقای  -

 :کرد زدن حرف به شروع که کردم نگاهش سوالی حالت به و برگشتم رو بودم رفته که رو قدمی چند

 .برن بیرون شدن مجبور که اومد پیش کاری ایشون برای نیستن، برادرتون  -

 .خوب خیلی: گفتم و کردم نگاهش

 ات شدم منتظر و گرفتم رو رادین ی شماره رفتم، می اتاقم سمت به که جوری همین و افتادم راه اتاقم سمت به

 :گفتم سریع که داد جواب رادین بوق چند از بعد. بده جواب

 .داداش سالم الو،  -

  رفت؟ پیش چطور جلسه سالم،  -

 .بستم قرارداد مافی آقای شرکت با داشتیم؛ انتظار که جور همون عالی،  -

 .خداحافظ فعال نکنه، درد دستت خوبه،: گفت و کرد ای سرفه رادین

 .خداحافظ  -

 قهوه برام تا خواستم( مجد خانم)  منشی از برداشتم رو میزم روی گوشی. شدم اتاقم وارد و کردم قط رو گوشی

 .بیاره تلخ شکالت همراه

 .بفرمایید: گفتم که اومد در صدا به اتاقم در که بودم ها پرونده مطالعه مشغول

 رو تون قهوه: گفت و شد اتاقم وارد بود، شکالت و قهوه داخلش که سینی همراه و کرد باز رو در مجد خانم

  .آوردم
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 با: گفت و گذاشت میزم روی رو، شکالت و قهوه مجد خانم. بزاره میز روی رو قهوه که کردم ای اشاره دستم با

  ندارید؟ کاری من

 .برید تونید می نه،: گفتم بود، پایین سرم که حالی در

 بود گذشته ساعت چند دونم نمی. شدم قراردادها و ها پرونده ادامه بررسی مشغول شکالتم و قهوه خوردن از بعد

 آوردم؛ درمی شاخ تعجب از داستم. کردم نگاه ساعت به و کشیدم کار از دست شکمم، قور و قار صدای با که

 کمی رو میزم روی و کردم جمع رو ها پرونده سریع. بودم نفهمیده چیزی زمان گذر از من و بود هفت ساعت

 .زدم بیرون شرکت از و برداشتم رو گوشیم و کیف کارم، شدن تموم از بعد کردم؛ مرتب

 مقد با و کردم پارت در جلوی رو ماشینم. رسیدم خونه که بود نیم و هفت ساعت. روندم گاز تخته خونه، خود تا

 .رسوند خونه داخل به رو خودم بلند های

 :گفت و اومد سمتم به سریع دید رو من تا بود؛ نشسته سالن توی آماده و حاظر آیلین 

  کردی؟ دیر انقدر چرا بودی؟ کجا داداشی -

 عجله انقدر چرا سوما، کردم؛ دیر ساعت نیم فقط من دوما. سالم اوال: گفتم و پرید باال تعجب شدت از ابروهام

  داری؟

 رانتنگ دادی، نمی جواب رو گوشیت آخه. سالم ببخشید،: گفت و انداخت پایین رو سرش و شد هول یکم آیلین

 .شدم

  هستن؟ کجا مامان و  ژینا. نشنیدم رو صداش حتما ببخشید،  -

 .رفته بیرون داشت، کار هم مامان. شه می حاظر داره باالست؛ ژینا: گفت و کرد نگاهم

 .برگردم زود و بگیرم دوش یه برم منم باشه،  -

 مگرفت ای دقیقه ده دوش یه رفتم؛ حموم سمت به و برداشتم رو ام حوله. شدم اتاقم وارد و رفتم ها پله سمت به

 مثل و دادم حالت رو موهام. ایستادم اتاقم قدی آینه جلوی و پوشیدم رو هام لباس. اومد بیرون حموم از و

 .شد زده اتاقم در حین همین در که کردم خالی خودم روی رو، مخصوصم عطر همیشه

 .بفرمایید  -

  .بشه اتاق وارد که خواست می اجازه که اومد ژینا صدای

  بیام؟ داخل تونم می سالم،  -
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 .بیا عزیزم، آره! سالم  -

 .عزیزم نباشی خسته: گفت و ایستاد من روبروی. بود بسته یه دستش توی شد؛ اتاقم وارد ژینا

  دستت؟ توی چیه این. ممنون: گفتم و زدم دید رو سرش پشت و شدم خم

 .هستش تو برای این راستش،: گفت و گرفت من سمت به رو شده پیچ کادو ی بسته

 !من؟ برای  -

 .آره: گفت و داد من دست به رو بسته

 :گفتم و گرفتم دستش از رو شده پیچ کادو ی بسته

 .هستی دنیا ی هدیه بهترین من برای خودت تو. عزیزم ممنون  -

 .میآد خوشت ازش ببین، کن باز حاال: گفت و انداخت پایین رو سرش باخجالت

  نیاد؟ خوشم من و بخری چیزی من برای تو شه می مگه: گفتم کردم، می باز رو بسته داشتم که جوری همون

 :گفتم ژینا به رو. بود خوشگل و اسپرت سفید، تیشرت یه داخلش کردم؛ باز رو بسته

 !خریدی؟ من برای رو این کردی، وقت کی تو. عزیزم نکنه درد دستت قشنگه، خیلی  -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش خجالت با ژینا

 یلینآ با که امروز، تا بدم بهت که نشد قسمت ولی خریدم برات شمال، بودیم رفته ها بچه با که زمانی رو این  -

 به ندادی؛ جواب ولی زدیم زنگ بهت بار چند. آوردم هم رو این و بردارم وسیله یکم من که ما ی خونه رفتیم

 .رفتی بیرون جلسه برای گفت، منشی که زدیم زنگ هم شرکت

 ویت که هستش ای هدیه بهترین من برای کادو این ممنون، خیلی بازم. بود مونده جا ماشین توی گوشیم آره،  -

 .گرفتم عمرم

 :گفت رفت می در سمت به جوری همین. کرد تند پا در سمت به و زد محجوبی لبخند

 .هستم منتظرت پایین بیا؛ شو حاظر هم تو پایین، رم می من. کنم می خواهش  -
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 بود دهخری برام ژینا که تیشرتی با و درآوردم رو خودم تیشرت. بست سرش پشت رو در و رفت بیرون اتاق از ژینا

. تنداش حرف واقعا لباس انتخاب توی ژینا ی سلیقه. انداختم نگاهی خودم به و ایستادم آینه جلوی. کردم عوض

 :زد می صدام پایین از داشت که اومدم خودم به آیلین صدای با که کردم می برانداز آینه توی رو خودم داشتم

 .ها شد دیر! رادوین داداش  -

 .افتادم راه ها پله سمت به و شدم خارج اتاقم از سریع

 «ژینا»

 حاظر آیلین و من. بریم فرودگاه آیلین و رادوین و من بود قرار و برگرده ایران رادوین، دوست بود قراره امروز

 که دیمز می حرف داشتیم و بودیم نشسته جوری همین. بیاد هم رادوین تا شدیم منتظر و رفتیم پایین و شدیم

. ودب پوشیده رو بودم خریده براش من که تیشرتی کردم؛ نگاهش و کردم بلند رو سرم. اومد پایین پله از رادوین

 .اومد می بهش سفید چقدر

 معال از شخصی های تکونی با که رفتم می اش ثدقه قربون دلم توی و بودیم رادوین تماشای محو جوری همین

 :کرد می صدام که بود آیلین کردم؛ نگاهش و برگشتم. اومدم بیرون هپروت

 !کنم؟ می صدات دارم ساعته دو دختر عزیزم، ژینا-

 .بود دیگه جای حواسم ببخشید،: گفتم لبخندی با برگشتم

 :گفت و زد لبخندی آیلین

 .دونم می ه،بل-

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی. کرد اشاره رادوین به ابرو و چشم با بعدش و

 .بشی عاشق قراره خودت هم روز یه دارم، برات خانم، کن صبر ندازی؟ می دست منو ا،  -

 :گفت و کرد تند پا خروجی در سمت به عجله با و انداخت من به نگاهی آیلین

  بریم؟ نمیان ها، شد دیر  -

 :پرسید و ایستاد کنارم رادوین

  شد؟ چش یکهویی این  -

 .دونم نمی: گفتم و دادم تگون سری
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  بریم؟ خانمم: گفت و کرد نگاهم لبخند با رادوین

 ستادهای ماشین کنار آیلین. شدم کشیده دنبالش و گرفت رو دستم صدا بی بودم، تماشاش محو که جوری همین

 رو شدست رادوین. کردیم حرکت فرودگاه سمت به و نشستیم رادوین ماشین داخل رفتیم؛ ماشین سمت به. بود

 .شد پخش ماشین فضای تو شادی موزیک صدای. کرد روشن رو ماشین ضبط و کرد دراز

  توام تاب و تب در من

   ام تو خراب خانه

  عاشق ی دیوانه من من

  من سامان و سر تو ای

   من پنهان ی نیمه

  عاشق یه جان و تو جان

   ابد تا عاشقتم من

  بد چشم شود دور

  تو و من دنیای و تو از

   فقط الهی ماه ای

  ات سایه نشود کم

  تو و من روزهای و شب از

 ("آرون افشار ")شب رویایی 

 لبخند محو. کرد می نگاهم لبخند با ها وقت بعضی و کرد می زمزمه آهنگ همراه انداختم؛ رادوین به نگاهی

 جلوی رو ماشینش رادوین. کرد اسیر هاش دست میون رو من دست و کرد دراز رو دستش که بودم شده زیباش

 .افتادیم راه به فرودگاه ورودی سمت به و شدیم پیاده. کرد پارک فرودگاه

 از وقتی و گشتم می رادوین دنبال به فرودگاه داخل که افتادم روزی یاد فرودگاه، داخل به وردمون محض به

 یاد هب تلخی لبخند کردم؛ می گریه های های و بودم نشسته فرودگاه سالن وسط بودم، شده ناامید کردنش پیدا

 .نموند دور رادوین بین تیز های چشم از که زدم روز اون
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 :گفت و گرفت قاب رو صورتم هاش دست با. گرفت قرار من مقابل درست و ایستاد حرکت از رادوین

 ونا زارم نمی دیگه کن؛ فراموش رو بود افتاده که اتفاقاتی ی همه. کنی می فکر چی به داری دونم می عزیزم  -

 .بمونم کنارت ابد تا دم، می قول بهت. بشه تکرار اتفاق

 .چکید رادوین دست روی بر چشمم، از اشکی ی قطره ناخودآگاه. بود خونده رو فکرم هم باز

 :گفت و کرد نگاه هام چشم توی رادوین

 هستم عاشقت جوری ببین. بمونم کنارت نفس آخرین تا دم می قول. برم قربونت نکن گریه ببین، رو من! ژینا  -

 خودشون ی دیوونه رو من که دارن چی هات چشم اون. است مانده کارم در هم خودم دل حتی دنیا، تمام که

  کردن؟

    .زدم لبخند و دادم تکون تایید معنای به سری

 «آیلین»

 ور رادوین داداش امروز. ببینمش دوباره قراره اینکه از خوشحالم خیلی گرده؛ برمی سال، چند از بعد شایان امروز

 هستیم؛ همدیگه عاشق که هست سالی چند شایان و من. ببره فرودگاه به خودش، همراه رو ما تا کردم راضی

 .کنیم رسمی رو چی همه و بزنه حرف ما رابطه مورد در رادوینم داداش با برگشت، شایان وقتی قراره

 نقدرا. بیاد شایان تا منتظریم و نشستیم فرودگاه داخل ژینا، و رادوین داداش من، هست؛ نیم و هشت ساعت اآلن

 داشتم استرس از. گذشت قرن یک ی اندازه به من برای ساعت، نیم این که بود شده تنگ شایان برای دلم

 :پرسید و داد تکونم رادوین داداش که جوییدم می رو دستم های ناخون

 .شی می مریض نخور، رو المصب این چته؟ دختر! آیلین  -

 :گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

  نکرد؟ دیر نظرت به داداش. ببخشید چشم،  -

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی رادوین داداش

 !داری؟ استرس انقدر چرا. باشه داشته تاخیر چقدر نیست معلوم حاال. شده نه ساعت تازه  -

 .پرسیدم جوری همین ندارم، استرس: گفتم و شدم خیره هام کفش به و انداختم پایین رو سرم

 .معلومه: گفت و زد لبخندی داداشم
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 مانز گذر از اینکه برای هم من. شد صحبت مشغول و برگشت ژینا سمت به نپرسید؛ چیزی دیگه رادوین داداش

 .شدم مشغول باهاش و درآوردم رو گوشیم نفهم، چیزی

 ورد از که این تا گشتیم؛ می شایان دنبال بودن، شده فرودگاه وارد که مسافرهایی بین. بود نیم و نه ساعت

 :گفتم و دادم تکون و گرفتم رو رادوین داداش دست هیجان با. بود خودش دیدمش،

 .اومد شایان هاش اونه! داداش داداش،  -

 متعجب و زده هیجان نظرم به نداشت؛ فرودگاه توی رو من دیدن انتظار. اومد ما سمت به دید، رو ما تا شایان

 و من سمت به شایان. کردن می دلتنگی ابراز و بودن کرده بغل رو دیگه هم شایان و رادوین داداش. اومد می

 .کرد گرمی احوالپرسی سالم و برگشت ژینا

 رادوین کنار جلو، شایان. شدیم سوار و رفتیم رادوین داداش ماشین سمت به و شدیم خارج فرودگاه از هم با

 داداش چشم از دور گاهی، از هر شایان. کردیم حرکت خونه، سمت به و نشستیم عقب هم زینا و من نشست؛

 بیگاهش و گاه لبخندهای این از چقدر من و زد می لبخند و نداخت می من به نگاهی آینه توی رادوین،

  .شدم می خوشحال

 «شایان»

 دور از که گشتم رادوین دنبال و رفتم فرودگاه، ورودی سمت به. رسیدم فرودگاه به که بود نیم و نه ساعت

 با .هست آیلین دیدم که برگشت من سمت به دخترها از یکی بودن؛ ایستاده رادوین کنار دختر تا دو. دیدمش

  .میده تکون رو رادوین دست باهیجان آیلین دیدم، دور از که برداشتم قدم شون سمت به ذوق

. ردیمک بغل رو همدیگر و اومد سمتم به من دیدن با برگشت، سمتم به رادوین که بودم رسیده قدمیشون چند به

 .کردیم گرمی احوالپرسی و سالم و بود ژینا فهمیدم که رفتم دختره اون آیلین سمت به

 عقب آیلین و ژینا و نشستم جلو من. شدیم رادوین ماشین سوار و افتادیم راه فرودگاه، خروجی سمت به

 هب نگاهی آیینه از. بخرم ای خونه خودم، برای بتونم تا بمونم اینا رادوین ی خونه رو مدتی بود قرار. نشستند

 .بودم گرفته ای تازه جون دیدنش، با حاال و شده تنگ خیلی براش دلم. زدم لبخند و انداختم آیلین

 رادوین، مادر. برد داخل رو ماشین و شد باز در که زد بوق تا چند رادوین رسیدیم؛ اینا رادوین ی خونه جلوی

 .شدیم خونه وارد احوالپرسی از بعد و اومد سمتمون به ما دیدن با بود؛ ایستاده خونه ورودی در جلوی خانم مینا

 درست من اتاق. کنم استراحت تا داد، نشونم رو اتاقم رادوین شام، از بعد. بود چیده مفصلی میز خانم اکرم

 .بود آیلین اتاق روبروی
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 سمت به برداشتم تمییزی لباس و حوله چمدون داخل از. کردم رها اتاق ی گوشه رو چمدونم و شدم اتاق وارد

 .کشیدم دراز تخت روی و پوشیدم رو هام لباس اومدم؛ بیرون ساعته، نیم دوش یه از بعد. رفتم حموم

 رس ام حوصله حسابی و بودم زده زل سقف به هدف بی و بودم کشیده دراز تخت، روی که بود ساعتی نیم حدود

 .افتادم راه حیاط سمت به و شدم خارج اتاق، از و رفتم در سمت به بود؛ رفته

 صدای با و رفتم سمتش به. بود نشسته باغ گوشه دونفره، تاب روی که دیدم رو رادوین شدم، خارج در از تا

  :گفتم آرومی

  زده؟ سرت به بخوابی هم تو  -

 :گفت و زد لبخندی من دیدن با و کرد بلند رو سرش رادوین

 ایدش بزنه، سرم به آزاد هوای یکم بیام، پایین گفتم بود، رفته سر ام حوصله. خوابم می دیر یکم معموال من  -

 .گرفت خوابم اینجوری

 :پرسید و انداخت من به نگاهی رادوین. نشستم کنارش و شدم نزدیکش 

  هستی؟ بیدار هنوز چرا تو  -

 :گفتم و کشیدم موهام توی دستی

 .نگرفت خوابم  -

 گاهن آسمون به و دادم تکیه تاب سفید زنجیر، به رو سرم هم من. نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش رادوین

 نرادوی با چطور اینکه به کردم؛ می فکر آیلین به داشتم. درخشیدند می ای دیگه طور امشب ها ستاره کردم؛

  .برگشتم سمتش به رادوین صدای با که بودم فکر توی. کنم صحبت خودم و آیلین درمورد

 !شایان  -

  جانم؟  -

 :گفت و انداخت من به عمیقی نگاه

 .بزنیم حرف هم با موضوعی مورد در برگشتی، وقتی بود قرار  -

 .آره: گفتم و دوختم چشم ها ستاره به دوباره

 :گفت و دوخت چشم آسمون به من مثل هم اون
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 .هست چی موضوع ببینم بگو نیستی، خسته اگه  -

 چطوری که کردم می حالجی ذهنم توی داشتم. کردم سکوت و گردوندم باغچه توی های گل سمت به رو سرم

 .نشه ناراحت دستم از که کنم صحبت رادوین با مسئله این مورد در

 :گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش و شد بلند جاش از شده، طوالنی سکوتم دید که رادوین

 .زنیم می حرف موردش در باهم شدی، آماده زدن حرف برای وقت هر  -

 :گفتم و زدم صداش از که بود برداشته خونه سمت به قدمی، چند

 .باشم نداشته رو شهامتش انقدر بعدا شاید بزنم؛ حرف باهات باید اآلن بشین، بیا! رادوین  -

 :گفت و نشست کنارم تاب روی و گرفت پیش در دوباره رو رفته راه قدم چند و برگشت سمتم به رادوین

 .شنوم می خوب،  -

  .کردم زدن حرف به شروع من و من با و دوختم پام زیر های چمن به رو نگاهم

  «شایان»

 :گفتم و چرخوندم رادوین سمت به رو سرم

 .نشو ناراحت من دست از و نکن قضاوتم بد هام، حرف شدن تموم تا کنم، می خواهش جان رادوین  -

 .نگفت چیزی و داد تکون تایید نشانه به سری رادوین

 :کردم زدن حرف به شروع

 روز ره اینکه به کردم، می فکر اولش. شدم خرمایی موهای با دختر، یه عاشق که بود سالم هفده شانوزده، تقریبا

 ولی بزنم حرف باهاش که کردم سعی بار چند. باختم بهش رو دلم فهمیدم بیام خودم به تا کردم؛ عادت ببینمش

 ادد پیشنهاد بهم ام خاله. دادم دست از همیشه برای رو مادرم و پدر و افتاد اتفاق تلخ حادثه اون اینکه تا.  نشد

 پیش فتم،ر از قبل گرفتم تصمیم. بود بهتر خودمم برای اینجوری البته کنم؛ زندگی لندن توی و برم پیشش که

 ...بزنم حرف باهاش و برم ام عالقه مورد دختر

 :پرسید که کردم نگاه رادوین های چشم تو و کردم بلند رو سرم رسیدم، که حرفم جای این به

  شد؟ چی خوب،  -



 

 

{180} 

 بی. اومد سمتم به من دیدن با رفتم؛ خوند می درس  که ای مدرسه  جلوی: دادم ادامه و انداختم پایین رو سرم

 من هم اون که کردم نمی باور. دارم عالقه بهش وقته خیلی که گفتم بهش و کردم زدن حرف به شروع مقدمه

 شرط ولی کرد قبول هم اون. کنیم ازدواج هم با و برگردم تا بمونه منتظرم خواستم ازش داشته؛ دوست رو

 و ندینچ رابطه خواد نمی دلش که گفت پرسیدم، رو دلیلش وقتی. بفهمه چیزی بردارش فعال نباید، که گذاشت

 .بخورم هم به بردارش با من ساله چند

 به. گفت نمی چیزی و بود زده زل روبروش به اخم با رادوین ببینم؛ رو رادوین العمل عکس تا کردم بلند رو سرم 

 :گفتم و دوختم چشم باغچه توی گلهای

  کنم؟ ازدواج آیلین با من میدی اجازه رادوین. کنم وفا عهدم به تا اومدم اینجا من حاال  -

 اش شونه روی رو دستم. نبود معلوم هیچی اش چهره حالت از برگشت؛ سمتم به هام حرف شدن تمام با

 .برم اینجا از اآلن همین حاظرم نباشی، راضی اگه خوام؛ می معذرت: گفتم و گذاشتم

 نهک اعتراف رو عشقش که داشته رو این جرات یکی حداقل خوشحالم: گفت و کشید ریشش ته به دستی رادوین

 .نشه دچار من سرنوشت به و

  کردی؟ قبول یعنی: گفتم و کردم نگاه رادوین، خندون چهره به و آوردم باال رو سرم

 :گفت و گرفت خودش به جدی حالت رادوین

 !نخواد رو تو اون اصال شاید گذشته، زیادی زمان باالخره باشه؛ چی آیلین نظر ببینم تا  -

 می سمتش به که جوری همین و آوردم باال رو سرم سریع رادوین، بلند های خنده با که انداختم پایین رو سرم

 !ندازی؟ می دست رو من پس: گفتم رفتم

 االح آرم، می در روزگارت از دمار بشی ما داماد تو اگه که بودم گفته: گفت و کرد تند پا خونه سمت به و خندید

 !باش بعدی منتظر. بود اش چشمه یه

 .شدم روانه اتاقم سمت به باخنده هم من دوید، خونه سمت به و گفت رو این

 «رادوین»

 هک زدم در و افتادم راه اتاقش سمت به. هست روشن آیلین، اتاق چراغ دیدم که رفتم می اتاقم سمت به داشتم

 .اومد آیلین صدای

 .بفرمایید  -
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  بیام؟ داخل هست اجازه: گفتم و کردم باز نیمه رو در

 .آره: گفت و نشست تختش روی 

 در دماوم: گفتم و نشستم آیلین روبروی و برداشتم رو بود آرایشش میز جلوی که صندلی و رفتم اتاقش داخل

 .بزنم حرف باهات موضوعی مورد

  چی؟ مورد در: پرسید و کرد نگاهم

 .شایان مورد در: گفتم و شدم خیره حالتش، خوش و قشنگ های چشم توی و کشیدم موهام توی دستی

 .میدم گوش داداشی، جانم: کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش خجالت با آیلین

 ...کرد خاستگاری من از رو تو شایان، امشب  -

  

 ...من... م داداشی،: گفت و پرید حرفم وسط

 می شد، تموم هام حرف ی همه وقتی بزنم؛ حرف من کن صبر: دادم ادامه و بردم باال سکوت عالمت به رو دست

 .بزنی حرف تونی

 :گفتم و زدم حیاش و حجب به لبخندی. انداخت پایین رو سرش و داد تکون باشه معنی به سری

 تیح پابرجاست؛ که ساله سالیان، شایان و من بین دوستی که دونی می خودت. هستش خوبی پسره شایان  -

 ...بود برادرم مثل امروز تا شایان بگم تونم می

 تو ،بدی جواب خوام می کلمه یک فقط: گفتم که کرد نگاه من به نگرانی و باتعجب و آورد باال رو سرش آیلین

  کنی؟ ازدواج باهاش که حاظری و داری دوست رو شایان هم

 رشس دستم با و نشستم پاهاش جلوی و رفتم سمش  به. کرد سکوت و انداخت پایین رو سرش خجالت با آیلین

  داری؟ دوست رو شایان هم تو. کن نگاه من به! آیلین: پرسیدم دوباره و آوردم باال رو

 :داد جواب من و من با. لرزید می هاش چشم مردمک. کرد نگاه هام چشم توی و آورد باال رو سرش

 .بخوره هم به شایان، و تو رابطه ندارم دوست من داداشی  -

 هرابط نگران تو نیست، طور این اصال! بخوره؟ هم به ما رابطه شایان و تو ازدواج با قراره مگه: گفتم و خندیدم 

  نه؟ یا کنی ازدواج باهاش خوای می و داری دوست رو شایان ببینم بگو فقط تو نباش؛ شایان و من
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 .دارم دوسش... دو: کرد زمزمه آروم و شد قرمز خجالت از هاش لپ

 .بدم خبر بهش نخوابیده شایان تا برم من مبارکه، پس: گفتم و شدم بلند جام از

 .برگشتم سمتش به آیلین صدای با که رفتم می بیرون در از داشتم

 !داداشی  -

 .جانم: گفتم بالبخند و برگشتم سمتش به

 .دارم تو مثل داداشی که خوشحالم: گفت انداخت پایین رو سرش

 .هستی خواهرم که خوشحالم منم. کنم می خواهش: گفتم بالبخند و کردم پریشون رو مشکیم موهای دستم با

 ایانش صدای که زدم در و رفتم بود، آیلین اتاق روبروی درست که شایان اتاق سمت به و بستم رو آیلین اتاق در

 .رسید گوشم به

 .بفرمایید  -

 :پرسید و اومد سمتم به کالفگی با من دیدن با شایان که شدم، اتاق داخل و کردم باز رو در

  زدی؟ حرف خانم آیلین ببخشید،... آیلین با شد؟ چی  -

 !رهگی ای دیگه کس پیش دلش آیلین ولی داداش شرمنده: گفتم باناراحتی و گرفتم خودم به پکری قیافه

 زدم خنده زیر بلندی، باصدای که بزنه گریه زیر بود مونده کم. کرد می نگاهم داشت ناباورانه که کردم نگاهش

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با که

 .ذارم نمی ات زنده خودم جون به! مردی دفعه این رادوین! انداختی دست رو من بازم -

 طرف اون از هم شایان و کشیدم خودم بست رو در زور، به و شدم خارج در از و دویدم که شد ور حمله سمتم به

 :گفتم و کردم کنترل رو ام خنده زور به. کنه باز رو در داشت سعی

 .افتی می زندان ی گوشه قاتل، جرم به بلکه شه، نمی زنت آیلین تنها نه بکشی، رو من بخوای اگه  -

 :زد داد در پشت از و کوبید در به مشتی

 !برسه بهت دستم اگه رادوین، حالت به وای  -

  !ها شدم زنت برادر من مثال بکش، خجالت یکم. نکش نشون و خط من واسه: گفتم و خندیدم بلند
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 شب: گفت که شنیدم رو شایان صدای آخر لحظه. رفتم اتاقم سمت به خنده با و کردم ول رو شایان اتاق در

 .بخیر

  .افتادم راه اتاقم سمت به و دادم تکون سری باخنده

 «رادوین»

 اژین مادر و پدر صدای دیدم کردم، دقت که خوب. شدم بیدار خواب از اومد می پایین از که صدایی و سر با صبح

 .برگردن که بود گرفته تماس باهاشون دیروز ژینا آخه میاد؛ پایین از

 آقای .رفتم پایین و زدم صورتم و دست به آبی و رفتم اتاقم بهداشتی سرویس سمت به آلود، خواب های چشم با

 ژینا مخان سیما بود؛ گرفته جا دوتاشون وسط هم ژینا و بودند نشسته نفری سه مبل روی خانمش با همراه ملکی

 .کرد می گریه داشت و بود کرده بغل رو

 ستد و رفتم ملکی آقای سمت به. برگشتن من سمت به شون هنه که دادم بلندی سالم و رفتم سمتشون به

 به ملکی آقای که نشستم ای نفره تک مبل روی روبروشون و کردم احوالپرسی هم ژینا مادر خانم، سیما با دادم؛

 :گفت و برگشت من سمت

  .هستم ممنون کشیدی، دخترم برای که کارهایی خاطر به ازت جان، رادوین  -

 .نکردم کاری که من کنم، می خواهش: گفتم و زدم لبخندی

 :گفت و برگشت من سمت به کرد می گریه داشت هنوز که خانم سیما

 .اومد می نازنینم دختر سر بالیی چه نبود معلوم نبودی، تو اگه. گه می راست جان رادوین  -

 :گفتم و کردم گفت، نمی چیزی و بود پایین سرش که ژینا به نگاهی

 .بده نجات سیروان دست از رو خودش تونست که بود ژینا خود این  -

: گفت می داشت که اومد آشپزخونه از مامان صدای حین، همین تو که زد لبخندی و کرد بلند رو سرش ژینا

 .حاظره صبحانه

. ندبود پیوسته ما جمع به هم آیلین و شایان بخوریم؛ صبحونه تا شدیم آشپزخونه راهی و شدیم بلند همگی

 .بودند چیده تمام سیلقه با خانم، اکرم و مامانم که شدیم ای صبحانه خوردن مشغول و نشستیم میز، پشت

 .منشستی هم دور و رفتیم پذیرایی سالن سمت به همگی صبحانه از بعد شد؛ صرف کامل آرامش توی صبحانه
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 آقای هامون، قهوه شدن، تموم از بعد. بودیم هامون قهوه خوردن مشغول و بود آورده قهوه همه برای خانم اکرم

 :گفت و برگشت ما سمت به ملکی

 ممنون کشیدید دخترم برای ما، نبود در که های زحمت خاطر به. کنیم زحمت رفع دیگه ما بدین اجازه اگه - 

 .کنیم جبران بتونیم روزی یه امیدوارم هستیم؛

 :گفت و کشید آغوشش توی رو ژینا و زد لبخندی مامانم

 .مونه می خودم دختر مثل هم ژینا خان، کوروش نفرمایید - 

 :گفتم و رفتم ملکی آقای سمت به. ایستادن عشقشون پشت تمام شجاعت با چطور که افتادم آیلین و شایان یاد

 .بزنیم حرف باهم باید ملکی آقای - 

 .بزنیم حرف تا بیا شرکت فردا پسرم، باشه: گفت و داد تکون سری ملکی آقای

  :گفتم و رفتم سمتش به دوباره که بود شده دور من از قدمی چند

  

 .بزنیم حرف اآلن شه می اگه ملکی، آقای نه  -

 .باشه: گفت و انداخت من به نگاهی ملکی آقای

 «رادوین»

 رهنف تک مبل روی ژینا پدر. کردم راهنمایی نداشت دید بهش کسی که سالن، دیگه سمت به رو ملکی آقای

 اماقد ملکی آقای خود که نشستم نفره دو مبل روی روبروش، دقیقا هم من و نشست سالن گوشه طالیی-آبی

 :کرد باز رو سرصحبت و کرد

 بزنیم؟ حرف چیزی چه موررد در بود قرار جان، رادین خوب  -

     

 !ژینا مورد در: گفتم و شدم جا جابه مبل ردی کمی

  اومده؟ پیش مشکلی: گفت و شد خیره بهم کمی ملکی آقای
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 فحر باید ولی نداشتم، رو هستم شما دختر عاشق من بگم و کنم نگاه ملکی آقای های چشم توی اینکه جرات

 یتو. کردم می رو تالشم تمام ژینا به رسیدن برای باید من کردن؛ می مخالفت اگه حتی گفتم، می و زدم می

 .اومدم خودم به ملکی آقای صدای با که بودم فکر

  شده؟ چیزی جان رادوین  -

 :گفتم و کشیدم موهام توی دستی

 و بگم باید ولی نشده حل سیروان مسئله هنوز و زوده خیلی ها حرف این گفتن برای دونم می ملکی آقای  -

 قضاوت من مورد در زود و کنید گوش هام حرف تموم به لطفا. بدم نجات ساله چند عذاب این از رو خودم

  .نکنید

 

 دلیلی هر به ولی بودم ژینا... ژی عاشق میش ها سال از من: دادم ادامه و  شدم خیره ملکی آقای چهره به 

 رو ژینا من بزنم؛ حرف شما با که گرفتم تصمیم ها، اتفاق اون تمام از بعد. بگم چیزی یا و بکنم کاری نتونستم

 .کنیم ازدواج باهم ژینا و من بدید، اجازه که خوام می شما از و دارم دوست

     

 نم به همچنان ملکی آقای. شدم خیره ملکی آقای های چشم توی و کردم بلند رو سرم و کشیدم عمیقی نفس

     :پرسید و کرد کوتاهی سرفه بود؛ شده خیره

  داره؟ خبر خودش ژینا  -

 !بله: گفتم و انداختم پایین رو سرم

 برمی قدم پذیرایی سمت به داشت که حالی در شد؛ بلند جاش از و انداخت من به عمیقی نگاه ملکی آقای

 .بزنم حرف هم ژینا خود با باید من: گفت من به داشت،

 من ات ژینا. شد خارج در از کنه صحبت کسی با حتی اینکه بدون و رفت خانم سبما و ژینا سمت به ملکی آقای

  رفت؟ اینجوری چرا بابا شد؟ چی: پرسید و اومد سمتم به دید، رو

 مهکل یک فقط کنم؛ ازدواج تو با خوام می که گفتم بهش دونم، نمی: گفتم و کردم نگاهش ای کالفه باحالت

 .کنه صحبت خودت باید که گفت
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 سوار ژینا و خانم سیما وقتی کردم؛ همراهیشون در دم تا. شد خارج در از مادرش همراه و داد تکون سری ژینا

  .شد دور من مات های چشم از و داد گاز بکنه، من به نگاهی نیم حتی اینکه بدون ملکی آقای شدن، ماشین

 داوم من سمت به و شد بلند جاش از بانگرانی مامان شدم که سالن وارد. افتادم راه خونه سمت به و بستم رو در

 :پرسید و

  رفت؟ بیرون خونه از اینجوری که گفتی چی ژینا بابای به پسرم  -

 گفته ملکی آقای به که هایی حرف تمام بعد و زد می موج صورتش توی استرس که انداختم مامان به  نگاهی

 بده دلداری من به اینکه برای و شد بلند جاش از هام حرف شنیدن از بعد مامان. کردم تعریف مامان برای بودم

 :گفت

 .نیست نگرانی جای پس داره؛ دوست رو تو که هم ژینا. بپرسه رو دخترش نظر خواد می اول گفته خودش  -

 :کرد صدام مامان که افتادم راه به اتاقم سمت به و شدم بلند جام از

  میری؟ داری کجا رادوین،  -

 .برم شرکت بشم، حاظر میرم دارم: گفتم و برگشتم مامان سمت به و ایستادم پله دومین روی

 توی ور مامان دست نشستم؛ مامان کنار و برگشتم رو بودم رفته که ای پله دوتا. افتادم آیلین و شایان یاد یکهو

 :گفتم و گرفتم هام دست

 به هک هست سالی چند اینکه مثل. کرد خواستگاری من از رو آیلین شایان، دیشب. بگم بهت رفت یادم مامان  -

  چیه؟ شایان مورد در شما نظر. دارن عالقه هم

 .ندارم حرفی من داره، دوستش هم آیلین اگه خوبیه؛ پسر شایان: گفت و زد برقی هاش چشم مامان

 .افتادم راه اتافم سمت به و شدم بلند جام از بخشی رضایت بالبخند

 «ژینا»

 درمپ بود؛ نشده حل کامال سیروان، مسئله هنوز اینکه دلیل به. برگردن مادرم و پدر که بودم زده زنگ دیشب

 .نیارن خودشون با رو مادربزرگم که بود گرفته تصمیم

 دمش آشپزخونه وارد. نبود آشپزخونه داخل کسی خانم، اکرم جز به رفتم؛ پایین و شدم بیدار خواب از زود صبح

 .داد رو سالمم جواب رویی خوش با و برگشت من سمت به خانم اکرم دادم؛ سالم و
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 که کنه باز رو در بره خواست می خانم اکرم رسید؛ گوشم به آیفون صدای که بودم خانم اکرم با صحبت مشغول

 .نذاشتم

 .کنم می باز رو در من برسید؛ کارتون به شما جون، اکرم  -

 در و رفتم خودمم. بیان داخل تا زدم رو آیفون دکمه بودن؛ مادرم و پدر. انداختم نگاهی و رفتم آیفون سمت به

 به .کردم پرواز شون سمت به تقریبا بابام، و مامان دیدن با. بیان داخل تا شدم منتظرشون و کردم باز رو ورودی

 .رفتم بابا سراغ بعدش و کردم بغلش محکم رسیدم، که مامان

 رشد انگشتم از آروم افتاد؛ بود خرید برام رادوین که دستم توی انگشتر به چشمم که بودم کرده بغل رو بابا

 مینا جمله از همه که افتادیم راه خونه سمت به بابا، و مامان همراه. گذاشتم جینم شلوار جیب توی و آوردم

 .بودن ایستاده ما منتظر ورودی در جلوی آیلین و خانم اکرم خانم،

 از بعد. خوردیم صبحانه هم دور همگی و پیوستن ما جمع به هم شایان و رادوین احوالپرسی، و بش و خوش بعد

 که مگرفت رو سراغشون مامان از نیستین؛ رادوین و بابا دیدم که بیارم پایین رو چمدونم تا رفتم باال صبحانه،

 .کنه صحبت بابا با، خواسته می رادوین گفت مامان

 تصحب مشغول و نشستم آیلین کنار. بزنه حرف پدرم با خواد می چی مورد در رادوین که دونستم می تقریبا

 مشغول که بود ای دقیقه چند. کرده خواستگاری رادوین از رو آیلین شایان، آقا دیشب شدم متوجه که شدیم

 الدنب. رفت حیاط سمت به و کرد سرسری خداحافظی و اومد بیرون کناری سالن از بابا که بودیم شده صحبت

 عجب برام میک بابا سکوت روند؛ خونه سمت به بزنی حرفی اینکه بدون بابا و شدیم ماشین سوار و افتادیم راه بابا

 .بود

 پشت هم بابا رفتیم، خونه سمت به باهم مامان و من انداخت؛ حیاط داخل رو ماشین بابا. رسیدیم خونه در دم

 .ایستادم سرجام بابا صدای با که رفتم می باال ها پله از داشتم. اومد می ما سر

 !گفت؟ می چی رادوین! ژینا  -

 :گفتم و رفتم بابا سمت به و گذاشتم ها پله کنار رو چمدونم اومدم؛ پایین رو رفته پله تا چند

  گفت؟ چی شما به رادوین  -

 :گفت و گرفت هاش دست میون رو سرش و نشست مبل روی بابا

 دوست رو اون هم تو گفت رادوین. کنه ازدواج تو با خواد می و داره دوست رو تو که گفت من به رادوین  -

 !گه می راست داری؟
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 :گفتم و گرفتم هام دست توی رو دستش و نشستم بابا کنار

   بزنیم؟ حرف موردش در بعدا شه می. رسیدین راه از تازه و هستین خسته شما اآلن! جون بابا  -

  .شد جدا تنم از روح کردم احساس که زد دادی چنان بابا. کرد می تماشا رو ما و بود ایستاده ها پله کنار مامان

 !بزنیم حرف باهم باید اآلن همین گفتم  -

 که اباییب. فهمیدم نمی رو اعصبانیتش این دلیل واقعا. کشید می داد من سر اینجوری بابا که بود باری اولین این

 رادوین، و من ازدواج موضوع سر که بود شده چی حاال کرد؛ می تعریف ازش حسابی اومد، می رادوین اسم هرجا

 !کشید می داد من سر که بود شده عصبی انقد

   

 «ژینا»

 ودب بهت توی هنوز. فهمیدم نمی رو خشم همه این دلیل کردم؛ نگاه بابا، نشسته خون به های چشم به باتعجب

 .شد وارد بهم دوم شوک بابا، داد با که

  نه؟ یا داری دوستش هم تو پرسیدم -

  :گفتم بود، صدام توی که بغضی با و انداختم پایین رو سرم

 .دارم دوستش! بله... ب  -

 شزبون زیر و رفت می راه خونه توی. کشید جوگندمیش موهای تو دستی و شد بلند جاش از باعصبانیت بابا

 سمتش به هردو مامان، باصدای که بودم شده خیره بابا حرکات به چشمی زیر منم. کرد می زمزمه چیزهایی

 .برگشتیم

  هستی؟ مخالف رادوین و ژینا ازدواج با چرا ببینم، بگو اصال! رفت گیج سرم میری؛ راه چقدر. دیگه بسه ا،  -

 :داد جواب و انداخت مامان به عمیقی نگاه و ایستاد سرجاش بابا

 ماقدا چرا داره خواستگار ژینا فهمید که وقتی بود؛ کجا دیروز تا رادوین هنین مخالفم؟ چرا دونی می! مخالفم  -

 سر وصلت این زارم نمی من بدم؟ چی رو مردم جواب من نشده؛ تموم لعنتی سیروان این ماجرای هنوز. نکرد

 .رفت و شد تموم بگیره؛

  .داریم دوست رو همدیگه رادوین و من آخه ولی بابا،: گفتم و شدم بلند جام از
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 من نظر از هم ازدواج این ببینی؛ رو رادوین نداری حق دیگه: گفت باعصبانیت و برگشت سمتم به بابا

   .دوختین و بریدین خودتون برای!منتفیه

 ها لهپ سمت به اشکی، های چشم با. چکیده پایین چشمم گوشه از اشکی ی قطره و کردم نگاه بابا به ناباوری با

 چند دونم نمی. زدم زار خودم حال به و کردم بغلم رو زانوهام و نشستم تختم روی شدم؛ اتاقم وارد و افتادم راه

 .اومدم خودم به گوشیم باصدای که بودم حال اون تو ساعت

 زدم رو اتصال. بود رادوین کردم نگاه نمایشش صفحه به درآوردم؛ رو گوشیم و کردم مانتوم جیب توی رو دستم 

 :دادم جواب لرزید می بغض از که باصدای و بردم گوشم نزدیک رو گوشی و

    جانم!  -

  لرزه؟ می صدات چرا عزیزم؟ شده چی: پرسید نگرانی با رادوین

 .مخالفه ما ازدواج با بابا! رادوین: نالیدم گریه با

 اهاشب خودم نکن گریه برم؛ قربونت نداره اشکال. شه می اینجوری دونستم می: گفت و کشید بلندی آه رادوین

 .کنم می درستش رو چیز همه و میزنم حرف

 بعد. نبود هم تاثیر بی هاش حرف البته کنه، آرومم و بده دلداریم هاش حرف با که داشت سعی ش همه رادوین

 .شده زده اتاقم در که گذاشتم تختم کنار عسلی روی و کردم قط رو گوشی رادوین با زدن حرف از

 .بفرمایید  -

     

 که کرد باز رو هاش دست حرفی هیچ بدون. نشست من روبروی تختم روی. شد اتاقم وارد و کرد باز رو در مامان

 از رو من و کشید موهدم به دستی مامان. بودن گرفته رو خودشون راه هوم اشک دوباره. گرفتم جا بغلش توی

 :پرسید و کرد پاک رو هام اشک اش، دیگه دست با کرد؛ جدا خودش

  داری؟ دوست رو رادوین تو ژینا - 

 به و برداشت رو کاغذی دستمال جعبه عسلی میز روی تخت کنار از مامان. کردم پایین باال آره معنی به رو سرم

 شلوار جیب داخل که انگشترم یاد. کردم پاک رو هام اشک و برداشتم دستمال جعبه داخل از گرفت؛ من سمت

 :گفتم و گرفتم مامان سمت به و برداشتم رو انگشتر و بردم رو دستم. افتادم بودم، گذاشته جینم

  نه؟ قشنگه. داد ازدواج پیشنهاد من به رادوین مامان خریده؛ برام رادوین رو این  -
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 :گفت و انداخت نگاهی و گرفت رو انگشتر مامان

 بابات هک دونی می خودتم. شده حساس یکم سیروان، مسئله خاطر به بابات اآلن! ژینا ببین. قشنگه خیلی آره،  -

 صورتت و دست به آبی پاشو  حاال. شه می راضی باالخره نباش؛ نگران دخترم. داره دوست چقدر رو رادوین و تو

 .بخوریم ناهار بریم که بزن

 با رو هام لباس و اومدم بیرون شد تموم که کارم. افتادم راه به اتاقم بهداشتی سرویس سمت به و زدم لبخندی

 صندلی. بود چیده رو میز خانم شهال بخوریم، ناهار تا رفتیم پایین مامان همراه کردم؛ عوض راحتی لباس یه

 ارانگ انداختم؛ بابا به نگاهی. شدم غذام با بازی مشغول و کشید غذا برام مامان نشستم؛ و کشیدم رو غذاخوری

 با که شدم بلند میز سر از تسکری با و خوردم زور به لقمه چند. نداشت غذا به زیادی میل من مثل هم اون

 .نشستم سرجام دوباره بابا صدای

 .بزنم حرف باهات خوام می بشین  -

 با رو نفس. شد خیره هام چشم توی و کرد بلند رو سرش بابا. کردم نگاه بابا به منتظر و نشستم سرجام دوباره

 :گفت و داد بیرون کالفگی

 .بفرستمت ات عمه پیش کانادا، گرفتم تصمیم  -

     

. کرد یم نگاه رو بابا داشت بابهت من مثل هم اون برگشتم؛ مامان سمت به بعد و انداختم بابا به نگاهی باتعجب

 .شدم الل رسما زد، بابا که حرفی با ولی کنم اعتراض که کردم باز رو دهنم

 ...ولی بابا  -

 .بری کانادا زودتر چه هر باید گفتم؛ که همین. بشنوم اعتراضی خوام نمی دیگه  -

 «ژینا»

 سر مآرو. دادم تکیه بهش و بستم سرم پشت رو در و رفتم اتاقم سمت به گریه با بابا، های حرف شنیدن از بعد

 .بودم اعصبانی بابا دست از کردن؛ باریدن به شروع وقفه بی هام اشک و نشستم زمین روی جا همون و خوردم

 ولی کردم می گریه و بودم حالت اون تو چقدر دونم نمی. زدم زار خودم حال به و گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 .بود نمونده برام نایی دیگه
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 نارک عسلی میز روی تا گشتم دنبالش هام چشم با و کردم بلند زانوهام روی از رو سرم گوشیم، پیامک صدای با

 دوباره رادوین اسم دیدن با. بود رادوین طرف از میام کردم بازش و رفتم گوشیم سمت به. کردم پیداش تخت

 .خوندم و کردم باز رو پیامش کردم؛ بغض

 می هم به رو زمان و زمین. کنم می هرکاری آوردنت بدست برای من نباش هیچی نگران خوبه؟ حالت عشقم  -

 .نیاد نازنینت های چشم اون از اشک قطره یک که دوزم

     

 .کردم تایپ براش سریع کردم؛ پاک رو هام اشک و زدم لبخندی

 .ام عمه پیش کاندا، بفرسته رو من خواد می بابا! رادوین  -

 و ردمک برقرار رو اتصال سریع بود؛ رادوین. زنه می زنگ داره گوشیم دیدم که بود نگذشته پیامم دادن از ثانیه دو

 :پیچید گوشی توی رادوین ناراحت صدای که دادم جواب

  شده؟ چی! ژینا الو  -

 :گفتم آخر در و کردم تعریف رادوین برای رو بود زده بابا که رو هایی حرف همه مختصر صورت به

 .کنم زندگی تونم نمی تو بدون من. برم کانادا خوام نمی من رادوین - 

 :داد جواب غمگینی باصدای و کشید آهی رادوین

 .بری کانادا تو زارم نمی تا میدم رو جونم باشه الزم حتی. بگیرم من از رو تو زارم نمی من - 

 اباب که دیدم و برگشتم عقب به. خورد دیوار به و شد باز شدت به اتاقم در که بودم رادوین با زدن حرف حال در

 خشم با من به خطاب و کرد خاموشش و گرفت دستم از رو گوشی و شد نزدیکم. ایستاده در چهارچوب توی

 :گفت

 ور کارهات زودتر هرچه تا مونه می من دست گوشی این فعال کنی؟ می قط رادوین با رو ارتباطت نگفتم مگه - 

 .بری ات عمه پیش که بدم انجام

 بابا که شد نمی باورم هنوزم. شد خارج اتاق از و گذاشت جیبش داخل رو گوشی من زده بهت های چشم جلوی

  .باشه داشته برخوردی چنین بودم، اش دونه یه یکی دختر که من با تونست می چطور

 «رادوین»
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 بدی خبری بود قرار که انگار زد؛ می شور دلم مدام ولی بودیم ها پرونده مطالعه مشغول شایان همراه رو روز طی

  .گرفت قرار در چوب چهار توی راوین و شد باز اتاقم در که بودیم کار ومشغول بود پایین سرمون. بشنوم

  برید؟ خونه خواید نمی دوتا شما  -

 :گفتم و انداختم رادین به نگاهی. شده ظهر از بعد هفت ساعت دیدم و کردم نگاه رو ساعتم

 .شده دیر بریم؛ خونه کن، جمع پاشو شایان. میریم داریم چرا،   -

 با رادین رفتیم؛ پارکینگ سمت به و شدیم خارج اتاق از رادین شایانو همراه و کردم مرتب رو میز روی

 نماشی کنارش، هم من و نشست فرمون پشت شایان من اصرار به. رفت و شد ماشینش سوار کوتاهی خداحافظی

 .افتادیم راه خونه سمت به و کرد روشن رو

 همراه. شدیم خونه وارد و کرد باز رو در برامون رحیم مش. رسیدیم خونه فرسا، طاقت ترافیک ساعت یک از بعد

 توی آیلین و مامان دیدیم که افتادیم راه به خونه ورودی سمت به زنان، قدم و شدیم پیاده ماشین از شایان

 اییچ برامون خاتم اکرم. نشستیم کنارشون و رفتیم شون سمت به هستن؛ زدن حرف مشغول و نشستن  آالچیق

 .شدیم صحبت مشغول و آورد کیک و

 اژین با تماسی و درآوردم حینم شلوار جیب از رو گوشیم رفتم؛ باغ ته سمت به و شدم جدا چهارنفرمون جمعه از

 آقای داد صدای که بودیم مکالمه حال در بره؛ کانادا باید گفته پدرش که گفت و بود گریه حال در بازم. گرفتم

 .رسید می گوش به خط اونور از که بود ممتد بوق فقط بعدش و شنیدم رو ملکی

 دایص با که دوویدم ماشینم سمت به و برداشتم میز، روی از رو ماشین سوئیچ و رفتم آالچیق سمت به باعجله

 .برگشتم سمتش به شایان

  داری؟ عجله انقدر چرا شده؟ چی رادوین  -

 :گفتم و کشیدم دست موهام به ای کالفه باحالت

 .میدم توضیح بهتون برگشتم دارم؛ عجله اآلن  -

 جواب دید که شایان. کردن می نگاه رو من بانگرانی داشتن بودن، ایستاده شایان کنار حاال که آیلین مامان

 :گفت و گرفت دستم از رو سوئیچ گیره، نمی من از حسابی و درست

 .بریم باهم سوارشو کنی؛ رانندگی حالت این با خواد نمی میام؛ باهات منم  -
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 و کردم باز رو ماشین در همین برای کنم؛ کل کل شایان با موضوع این سر که نبودم درحالی اآلن حاظر حال در

 :پرسید و کرد روشن رو ماشین شایان. گرفتم جا بود، نشسته فرمون پشت حاال که شایان کنار

 برم؟ کجا  -

  

 .افتادیم راه و زد استارت دادم؛ بهش رو ملکی آقای خونه آدرس

 «رادوین»

 دایص شنیدن از دلم. کوبیدم می اتاق در به پی در پی های مشت با و کرد می گریه داشت اتاقش در پشت ژینا

 :گفتم باالتماس و رفتم ملکی آقای سمت به. شد می ریش -ریش اش گریه

 .میرم می ژینا بدون من نکنید؛ دور من از رو ژینا توروخدا! ملکی آقای  -

 لیو بیاد رحم به ملکی آقای دل بلکه تا کردم می التماس و کردم می گریه و بودم گذاشته پام زیر رو غرورم همه

 یم درد قلبم دوباره ها مدت از بعد کردم؛ می سنگینی احساس ام سینه قفسه توی. کرد نمی نگاهمم حتی اون

 .کرد می صدام هی و اومد سمتم به بود، شده حالم متوجه که خانم سیما. بودم آورده کم نفس کرد؛

 جور هب داد؛ دستم به رو آب لیوان. بشم آروم بلکه تا آورد برام آبی لیوان و دوید آشپزخونه سمت به خانم سیما

 .نداشت تاثیری هیچ حالم توی ولی خوردم آب جرئه چند

 «ژینا»

 

. ستمنش اتافم نزدیک ی پله اولین روی نشه، من متوجه کسی اینکه برای. اومدم بیرون اتاقم از رادوین باصدای

 رد؛ک التماس به شروع رادوین اینکه. کرد نمی قبول بابا ولی کنه راضیش که زد می حرف پدرم با داشت رادوین

  .ترکید بغضم رادوین های حرف شنیدن با

 جمله هر با. کنه قانعش سده نحوی هر به داشت سعی رادوین اومد؛ ها پله سمت به و شد من متوجه بابا یکهو 

 از تونستم می ولی بود من به پشتش رادوین گرفت؛ می شدت هام گریه شد، می خارج رادوین دهنت از که ای

 .کنه می گریه من مثل داره هم اون که بدم تشخیص صداش

 پله متس به و کشید بیرون رادوین دست از رو دستش آنی حرکت یه تو بابا که بود گرفته رو بابا دست رادوین

 نم برد؛ اتاقم سمت به رو من و کشید رو دستم بابا که نبودم خودم حال تو اصال بودم کرده گریه انقدر. اومد ها
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 در به جونم بی های مشت با و شدم بلند جام از زاری باحالت. کرد قفل پشت از رو در و داد هول اتاق توی رو

 .کنه باز رو اتاق در که کردم می التماس بابا به و کوبیدم می اتاقم

 به و نشستم و خوردم سر در پشت جا همون نداشت؛ ای فایده ولی کردم التماس و کوبیدم مشت در به انقدر

 صدای و شد قط صداها دقیقه چند از بعد. اومد می مایین از هنوز رادوین و بابا صدای. کردم گریه خودم،  حال

   .زد می صدا رو رادوین نگرانی با داشت که پیچید گوشم توی مامان نگران

  :گفتم و کوبیدم در به مشت با دوباره افتاده؛ اتفاقی رادوین برای که دونستم می و شدم بلند باعجله

 .بخوره رو هاش قرص باید مریضه، قلبش رادوین! کن باز رو در توروخدا بابا  -

 م،کرد می گریه داشتم که جوری همین. شنید نمی رو من صدای کسی ولی کوبیدم درمی به و کردم می گریه

 می صدا رو رادوین داره و شایانه صدای که شدم متوجه کردم دقت که خوب شنیدم؛ بیرون از رو آشنایی صدای

 .کنه

 به داره که دیدم رو شایان. شدم تراس وارد و کردم باز رو در رفتم؛ اتاقم پنجره سمت به و شدم بلند جام از

 .کردم صداش باعجله. میاد سالن در سمت

 .نیست خوب حالش رادوین کنید؛ کمک توروخدا شایان، آقا  -

  .دوید خونه سمت به معطلی بدون زدم، که حرفی و من دیدن با شایان

 «شایان»

 ادوینر رفتن از ساعتی نیم حدودا. نشه نگران که دادم آیلین به پیامی و درآوردم رو گوشیم رادوین، رفتن از بعد

 کیهت بهش و شدم پیاده ماشین از. بود رفته سر ام حوصله حسابی و بودم شده نگرانش حسابی و بود گذشته

 .میاد ملکی آقای خونه داخل از وصدای سر کردم احساس که کردم می نگاه رو اطراف داشتم. دادم

 صدای کردم احساس که بودم فکرها همین توی. نه یا برم داخل که بودم دودل دادم؛ گوش و رفتم در سمت به

 وردوی سمت به داشتم. شدم خونه حیاط وارد باعجله و دادم هل رو در. شنیدم رو ژینا مادر خانم، سیما نگران،

 .دوختم سرم باالی به رو نگاهم خانم ژینا باصدای که رفتم می

 خونه وارد و دویدم ورودی سمت به باعجله. شده بد رادوین حال که گفت می و کرد می گریه داشت خانم ژینا

 و شدم نزدیکشون بود؛ شده کبود صورتش رادوین. دویدم سمتشون به خانم، سیما و رادوین دیدن با شدم؛

 :پرسیدم
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  شده؟ چی خوبه حالت رادوین  -

 :گفت و برگشت سمتم به گریه با خانم سیما

 .میره دست از داره رادوین بکن؛ کاری یه توروخدا شایان آقا  -

 

 عجله گفت می که خودم به خانم سیما صدای با که کنم چیکار دونستم نمی داد؛ می ارور مغزم لحظه اون توی

 راووین ماشین به رو خودم و دویدم نفس یک رو حیاط کل. دویدم ورودی در سمت به و اومدم خودم به کنم،

 برای باشه؛ گذاشته ماشین داشپورد توی رو هاش قرص رادوین دادم می احتمال کردم؛ باز رو ماشین در. رسوندم

 .کردم بازش و رفتم داشپورد سراغ اول همین

 رادوین، کبود های لب دیدن با. دویدم خونه سمت به و براشتم رو ها قرص قوطی سریع بود؛ درست حدسم

 تمگرف بغلم توی رو رادوین گذاشتم؛ رادوین دن توی و درآوردم قرص یه قوطی داخل از و رفتم سمتش به سریع

 .کردم صداش و

  خوبه؟ حالت داداش، رادوین  -

 .خوبم... خ: داد جواب بریده بریده رادوین

 ردهک که کاری از هم اون که بود معلوم بود؛ دوخته رادوین به رو نگرانش نگاه که انداختم ملکی آقای به نگاهی

 که رادوین گرفت؛ رادوین سمت به آبی لیوان خانم سیما. چرخوندم رادوین سمت به رو سرم دوباره پشیمونه؛

 و شد بلند جاش از من کمک با آب، قلوپ چند خوردن از بعد و گرفت رو آب لیوان بود، شده بهتر کمی حالش

 :گفت و کشید رو من دست خانم، سیما از کوتاهی تشکر از بعد

 .بریم پاشو  -

  .یمبرگشت سمتش به ملکی آقای صدای با که داشتیم فاصله در تا قدمی چند رفتیم؛ وردی در سمت به هم با

  «رادوین»

 خانم سیما از و شدم بلند جام از شایان کمک با. بود شده بهتر کمی حالم داد؛ بهم شایان که قرصم باخوردن

 ملکی ایآق با که داشتیم فاصله در با تا قدمی چند. رفتیم ورودی سمت به و گرفتم رو شایان دست کردم؛ تشکر

 :برگشتم سمتش به

  زدی؟ جا زودی همین به  -



 

 

{196} 

 :گفتم و کردم رها رو شایان دست

 .نباشه نه جوابتون دیگه دفعه این امیدوارم و گردم برمی دوباره گذرم؛ نمی عشقم از وقت هیچ من  -

 :تمگف و برگشتم کرد، می نگاه رو من داشت که ملکی آقای سمت به دوباره و برداشتم در سمت به قدمی چند

 از ونا بدون دفعه این و گردم برمی دوباره من بگید بهش. کنید زندونیش اتاق اون توی که نیست حقش ژینا  -

 .نمیرم بیرون خونه این

 سوار و رفتیم ماشین سمت به باهم. اومد می سرم پشت هم شایان شدم؛ خارج خونه از و برگشتم در سمت به

  .افتادیم راه خونه سمت به و زد استارت شایان شدیم؛

  «رادوین»

 ایان،ش صدای با. بود انتظارم در که بودم نامعلومی آینده فکر توی و بودم داده تکیه ماشین شیشه به رو سرم

  .شدم خیره بهش و برداشتم ماشین شیشه روی از رو ام تکیه

  خوبه؟ حالت رادوین  -

 .خوبم: گفتم و دادم تکون تایید معنای به سری

 شه،ن نگران شایان اینکه برای فقط نبود؛ خوب اصال حالم واقع در. دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم دوباره 

 سمت به و شدم پیاده. برد داخل رو ماشین شایان و رسیدیم خونه جلوی. خوبه حالم که بگم بهش شدم مجبور

 به شروع و اومد و سمتم به بانگرانی مامان شدم، تونه وارد تا. اومد می سرم پشت هم شایان افتادم؛ راه خونه

  .کرد پرسیدن سوال

 .رفتیم کجا یکهو تا دو شما اصال افتاده؟ اتفاقی خوبه؟ حالت مامان رادوین - 

 :گفتم زاری حال با و دادم تکیه در به رو دستم

 .بدم توضیح بهتون بعدا بیام، داخل کن صبر مامان -

 ما دایباص که آیلین. کردم ول کاناپه اولین روی رو خودم و رفتم کاناپه سمت به منم. نپرسید چیزی دیگه مامان

 حتوضی ": گفت فقط جوابش در هم شایان شده؛ یعنی که کرد شایان به ای اشاره دستش با بود، اومده پایین

 ."میدم
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 بودن زده زل بهم و بودن نشسته من روی روبه همه. بیاره قهوه یه برام خواستم ازش و زدم صدا رو خانم اکرم

 و نیورد طاقت مامان سر آخر. نداشتم توضیح برای درستی حال که منم چیه؛ جریان کنم تعریف زودتر هرچه که

 :پرسید

   شده؟ چی ببینم بگو پسر، کردی لبمون به جون  -

 پچ، پچ صدای که بودم حالت اون توی دقیقه چند یه گرفتم؛ هام دست میون رو سرم و نشستم جام سر صاف

 ": فتگ جوابشون توی فقط هم شایان و کردن می پیچ سوال رو شایان داشتن که رسید گوشم به آیلین و مامان

  ".میده توضیح خودش بشه، خوب حالش کنید صبر

 و آورد رو ها قهوه خانم، اکرم حین همین توی که کردم نگاه تکشون تک صورت توی و کردم بلند رو سرم

 وهقه از جرعه چند. کردم تشکر خانم اکرم از و گذاشتم میز روی و برداشتم سینی توی از رو ام قهوه. کرد تعارف

 به شروع و انداختم پایین رو سرم. بزنم حرف من تا بودن منتظر همه. گذاشتم میز روز دوباره و خوردم رو ام

 .کردم بود، افتاده ملکی آقای خونه تو که اتفاقاتی تمام تعریف

 مبود انداخته پایین رو سرم چکید؛ می پایین هام چشم از اشکی قطره شد، می خارج دهنم از که ای کلمه هر  با

 صورت توی اشکی های چشم با و کردم بلند رو سرم هام حرف شدم تمام با. نشه هام اشک متوجه کسی که

 .باشه ژینا و من ازدواج مخالف ملکی آقای که کردن نمی باور هم ها اون گمونم زدم؛ زل هاشون

 :گفت کرد می نوازش رو موهام داشت که جوری همون و نشست کنارم اومد؛ من سمت به و شدم بلند مامان

 .کنم می خاستگاری برات رو ژینا خودم من بخوابی، بری فعال بهتره  -

 :گفتم گریه با و زدم زل مامان مهربون های چشم توی

 تونم نمی هم ثانیه یک حتی من کنم؟ چیکار بفرسته کانادا رو ژینت بخواد اگه چی؟ نکنه قبول ژینا بابای اگه  -

 !کنم زندگی ژینا بدون

 

 :گفت مهربونی بالبخند و کرد پاک رو هام اشک هاش دست با مامان

 .باشه راحت خیالت کنه؛ جدا هم از رو شما کسی ذارم نمی من  -
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 با م؛نوشت دوباره و کردم باز رو دفترم. افتادم راه اتاقم سمت به بخیری شب با و شدم بلند مبل روی از زحمت به

 هم نوشتن حتی گذاشتم؛ کناری و بستم رو دفتر. چکید می دفتر روی چشمم از اشکی از قطره کلمه، هر

  .ردب خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر انقدر کردم؛ فکر و کشیدم دراز تختم روی و رفتم. کنه آرومم نتونست

 «ادوینر»

 راهی و برداشتم رو ام حوله بود؛ تنم بیرونم های لباس دشب از هنوز. شدم بیدار خواب از داغون باحالی صبح

 برای و شدم خارج حموم از ای دقیقه ده دوش یه از بعد. بره بیرون تنم از کرختی حس این بلکه تا شدم حموم

 .شدم آماده شرکت به رفتن

 متس به و شدم خارج اتاقم از و برداشتم رو گوشیم و پولم کیف و سوئیچ پوشیدم، رو هام لباس اینکه از بعد

 صبحانه مشغول و بودن شده بیدار خواب از همه شدم؛ واردش و افتادم راه آشپزخونه سمت به. افتادم راه پایین

 رو صندلی. دادن رو جوابم و برگشتن سمتم به همه. بودم شده بیدار خواب از دیر من فقط گویا بودن، خوردن

 بازی شبیه بیشتر البته که شدن خوردن مشغول و آورد چایی برام خانم اکرم نشستم؛ روش و کشیدم عقب

 .خوردن تا بود ام صبحونه با کردن

 هلقم چند یه. بود حاکم میز سر سنگینی جو تقریبا و بودن شون صبحانه خوردن مشغول و بودن ساکت همه

 شدیم خارج خونه از سرسری خداحافظی با و شد بلند من همراه هم شایان شدم؛ بلند میز سر از و خوروم الکی

 .افتادیم راه شرکت سمت به و

 کاری قرارداد چندتا بررسی مشغول خودم، اتاق توی هم من و بودن کارشون مشغول همه همیشه، روال طبق

 ور اش شماره چندباری و برداشتم رو گوشیم. بود ژینا پیش ذهنم و فکر تمام ولی بود قراداد به چشمم. بودم

 .بود نداده پس بهش رو گوشیش ملکی آقای هنوز داشتم حتما بود؛ خاموش گوشیش دفعه هر ولی گرفتم

 

 در که برسه هام ریه به اکسیژن کمی که کردم باز رو لباسم باالیی دکمه. کردم می خفگی احساس و بودم کالفه

 ومدا سمتم به باعجله حالم، دیدن با شد؛ اتاقم وارد شایان من "بفرمایید " صدای با و شد زده اتاقم در حین، این

 :پرسید بانگرانی و

  بریم؟ بیمارستان خوای می خوبه؟ حالت داداش  -

 .نیست نیازی خوبم، نه: گفتم و دادم تکون سری
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 و نشوند مبل روی رو من. کرد هدایتم راحتی های مبل سمت به و کرد بلندم میز سر از و گرفت رو دستم شایان

 :پرسید

  کجاست؟ هات قرص  -

 خبره یب رو ژینا ملکی، آقای ترسم می هستم؛ ژینا نگران فقط. خوبه حالم نیست، نیازی: گفتم و کردم نگاهش

 .بفرستتش کانادا

 

 شیمگو سمت به عجله با افتاد دلم به که ای دلشوره با. گرفتم هام دست میون سرم و کشید عمیقی های نفس

 توی زدن قدم به شروع. شد قط و خورد بوق چندتا. بده جواب تا شدم منتظر و گرفتم رو مامان شماره و رفتم

 به تقریبا. خورد زنگ گوشیم چرخیدم؛ می خودم دور هدف بی داشتم، اتاق توی که جوری همون. کردم اتاقم

 .دادم جواب سریع میزنه، زنگ داره مامان دیدم که کردم پرواز سمتش

  مامان؟ جانم  -

  :کرد زدن حرف به شروع مامان

 ملکی آقای. برم ژینا بابای خونه حضوری بگیرم، تماس اینکه جای به گرفتم تصمیم شما رفتن از بعد صبح  -

 من از کلی و بود ناراحت دیشب اتفاقات خاطر به جون سیما. بودن خونه جون سیما و ژینا فقط نبود، خونه

 .تاس شرمنده خیلی باباش رفتار از بگم، بهت که گفت و کرد می تابی بی خیلی هم ژینا. کرد خواهی معذرت

 داره اصرار هنوز ملکی آقای ولی ژیناست و من ازدواج به راضی خانم سیما که گفت و زد حرف باهام کلی مامان

 زا رو سوئیچم و رفتم میزم سمت به شد، تموم مامان با ام مکالمه از بعد. کنه ازدواج دخترش فعال خواد نمی که

 .برگشتم سمتش به شایان صدای با که کردم حرکت اتاق در سمت به و برداشتم میز، روی

  میری؟ داری کجا  -

 .نمک راضیش شده جور هر باید ملکی، آقای شرکت میرم دارم: گفتم و کشیدم موهام توی دستی عصبی باحالت

 به و نشستم ماشینم توی. افتادم راه به شرکت خروجی سمت به و شدم خارج اتاق از و برگشتم در سمت به

  .افتادم راه به ملکی آقای شرکت سمت

 «ادوینر»
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 انسورآس سوار. رفتم شرکت سمت به و شدم پیاده معطلی بی و کردم پارک رو ماشینم ملکی آقای شرکت جلوی

 یم عصبیم شد، می پخش آسانسور توی که مالیمی موزیک صدای حتی دادم؛ فشار رو پنج طبقه دکمه و شدم

 لکیم آقای منشی روبروی. رفتم شرکت سمت به و شدم خارج آسانسور از ایستاد؛ پنج طبقه توی آسانسور. کرد

 :پرسیدم و ایستادم

  هستن؟ ملکی آقای  -

 :گرفت تماس ملکی آقای اتاق با و براشت رو تلفن و انداخت من به نگاهی منشی

 .آوردن تشریف ماکان آقای! ملکی آقای سالم  -

 :گفت من به رو و گذاشت سرجاش رو گوشی "چشم " گفتن با و انداخت من به نگاهی

 .ننک مالقات شما با تونن نمی و پره وقتشون امروز بگم بهتون که گفتن و هستن جلسه توی ملکی آقای  -

 تموم کارشون که مونم می منتظرشون من نداره اشکالی: گفتم رو و کردم مشکیم جین شلوار داخل رو ستم

  .بشه

 ارجخ اتاقش از ملکی آقای و شد باز اتاق در یکهو که بودم منتظر ملکی، آقای شرکت توی که بود ساعتی نیم

 خورده جا هستم، اینجا هنوز من دید می اینکه از بود معلوم برداشتم؛ قدم سمتش به و شدم بلند جام از. شد

 :گفتم و ایستادم مقابلش. بود

  بزنیم؟ حرف باهم شه می حاال  -

 پشت هم من و شد اتاق وارد و  خودش اول. داد تکون تایید معنای به رو سرش  بعدش و کرد نگاهم خیره یکم

 هب شروع معطلی بدون و نشستیم هم روبروی درست ملکی آقای و من. بستم سرم پشت رو در و شدم وارد سرش

 .کردم زدن حرف

  چیه؟ ژینا و من ازدواج با شما مخالفت دلیل بگید شه می! ملکی آقای  -

 :گفت خنثی کامال حالت با و شد خم سمتم به ملکی آقای

 .نه اینجا و اآلن حداقلش کنه؛ ازدواج دخترم خواد نمی دلم دیگه سیروان اتفاق از بعد  -

 :پرسیدم و شدم خم جلو به خودش مثل

 !یدگرفت نظر در رو ای دیگه شخص ژینا، برای نکنه بود؟ چی " نه اینجا" کلمه گفتین اینکه از منظورتون  -
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. ودب اشتباه سیروان و نامزدی که دارم قبول. زدی حدس درست: گفت خونسردی با و داد تکیه مبل پشتی به

 کرد؛ خاستگاری سامان پسرش برای رو ژینا و گرفت تماس من با خواهرم بودیم اصفهان تو که پیش روز چند

 .بفرستم کانادا رو ژینا خوام می همین برای اصال

 کاری همچین دخترش، رضایت بدون که داره امکان چطور یعنی. بودم شده خیره ملکی آقای به باز دهن با

 کمی تا کشیدم هم سرم پشت عمیق، نفس چندتا. چرخه می سرم دور داره دنیا کردم، می احساس. بکنه

 .هندار وجود اکسیژنی برم و دور کردم می احساس همچنان بود؛ فایده بی تالشم ولی بشه هام ریه وارد اکسیژن

  داره؟ خبر خودش ژینا: پرسیدم گیجی حالت با

 .شه می خبردار زودی به ولی نه،: گفت و داد تکون رو سرش

 .نیدک دور من از رو ژینا زارم نمی دیگه بیوفته؛ اتفاق این زارم نمی من: گفتم اعصبانیت با و شدم بلند جام از

 سمتش به ملکی آقای صدای با که بودم نذاشته بیرون رو پام یک هنوز کردم؛ باز رو اتاق در و رفتم عقب

 .برگشتم

 .داره هواپیما بلیط شب فردا برای ژینا  -

 "گرومپش " صدای که کوبیدمش هم به محکم و شدم خارج در از بااعصبانیت و انداختم ملکی آقای به نگاهی

 ولو زمین روی آسانسور، توی جا همون و زدم رو " جی" دکمه و شدم آسانسور وارد. پیچید شرکت کل توی

 از ورانخ تلوتلو. شدم بلند جام از تا کردم خودم گاه تکیه رو دستم زور به رسید؛ پایین به آسانسور وقتی. شدم

 .افتادم راه ماشینم سمت به و شدم خارج آسانسور

  «رادوین»

 ماشین توی. چرخوندم و انداختم قفل توی رو کلید زد؛ می دو -دو که هایی چشم با و شدم ماشینم نزدیک

 الک. برم شرکت تونستم نمی حالم، این با روندم؛ خونه سمت به و کردم کج رو فرمون. زدم استارد و نشستم

 .بزنه بیرون ام سینه قفسه از قلبم ممکنه آن هر کردم، می احساس کردم؛ طی سختی به خونه تا رو مسیر

 

 بادیدن کرد؛ باز رو در رحیم مش که زدم در به ضربه چند. رسوندم در تا رو خودم زور به و رسیدم خونه جلوی

 .کشیدم دراز مبل روی رحیم مش کمک با. برسونم خونه به رو خودم تا که کمکم و گرفت رو دست خرابم، حال

 :پرسید و اومد سمتم به سریع وضعیت، اون توی من دیدن با مامان
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  شده؟ چی پسرم  -

. کشیدم می پی در پی و عمیق های نفس نداشتم؛ رو هام لب دادن حرکت توان ولی بدم رو جوابش خواستم

 ردک کمک و نشست سرم باالی هام قرص همراه به ثانیه، چند از بعد و رفت اتاقم سمت به نگرانی با مامان مامان

 گوشی که جوری همون و ریخت می اشک آروم -آروم و بود گذاشته ماهاش روی رو سرم مامان. بخورم قرص تا

 .کرد می چک رو وضعیتم نگران، های نگاه با گرفت؛ می شماره داشت و بود دستش

 ودب اش مکالمه و مامان به نگاهم. کرد بود گوشی پشت که شخصی با مکالمه به شروع مامان ثانیه چند از بعد

 جلوی از تصایر تمام یواش -یواش که کشیدم می عمیق های نفس و فهمیدم نمی هاش حرف از چیزی ولی

  .دیدم نمی سیاهی جز چیزی و شد محو هام چشم

 

 «ژینا»

 

 بود، زمی روی که رادوین عکس به داشتم همیشگیم، کار بود شده که روز چند این مثل و بودم نشسته اتاقم توی

 جام از. شنیدم رو بابا ماشین صدای کردم، احساس که بودم خودم حال توی. ریختم می اشک و کردم می نگاه

 .بود بابا بود؛ درست حدس. انداختم حیاط به نگاهی و زدم کنار رو پرده رفتم؛ پنجره کنار و شدم بلند

 داخ! بیاد خونه روز موقع این بابا که نداشت سابقه داد؛ می نشون رو ظهر دوازده ساعت. انداختم ساعت به نگاهی

 .کنه خیر به

 روی رو دستم. برگشتم تختم روی دوباره و برداشتم رو رادوین و خودم دونفره، عکس و رفتم میزم سمت به

 ور رادوین عکس اتاقم، در شدن باز با. چکید عکس روی چشمم گوشه از اشکی قطره و کشیدم رادوین تصویر

 .کرد می نگاه من به و بود ایستاده در جلوی بابا برگشتم؛ در سمت به و کردم قایم بالشتم زیر

 :گفت و انداخت تخت روی رو پاسپورتم و هواپیما بلیط و اومد سمتم به

 پرواز ده ساعت امشب که کن جمع رو هات وسیله شد؛ عوض نظرم ولی بفرسمتت شب، فردا داشتم تصمیم  -

 .داری

 میز روی و درآورد کتش، جیب داخل از رو گوشیم بشه، خارج اتاقم از اینکه از قبل اش، جمله شدن تموم با 

 کردم؛ نگاه رو بلیط تاریخ و برداشتم رو پاسپورتم و بلیط. بست سرش پشت رو در و شد خارج اتاق از و گذاشت

 .بود شب ده ساعت برای
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 رو رادوین شماره. داشتم رادوین طرف از پیام و تماس عالمه یه کردم؛ روشنش و رفتم گوشیم سمت به سریع

 اس شماره هم سر پشت بار سه دو،. نداد جواب کسی ولی خورد بوق چندتا بده؛ جواب تا شدم منتظر و گرفتم

 .داد نمی جواب کسی ولی گرفتم رو

 

 بالشتم زیر از رو رادین عکس آخر در. شدم هام وسیله کردن جمع مشغول و رفتم ساکم سمت به گریه با

 بلند جام از. سوخت می هام چشم که بودم کرده گریه انقدر ریختم؛ اشک و کردم نگاهش چندبار و درآوردم

 .کردم قایم هام لباس زیر رو رادوین عکس و کردم باز رو چمدونم در و شدم

 ولی بخورم ناهار تا کرد صدام و اومد مامان باری چند. گرفتم سر از رو گریه دوباره و کشیدم دراز تختم روی

 باز رو هام چشم وقتی. رفتم فرو عمیقی خواب به مامان رفتن از بعد. باشم تنها خوام می و ندارم میل گفتم

  .داد جواب ای گرفته باصدای بار این که گرفتم رو رادوین شماره دوباره بود؛ عصر هشت ساعت کردم

 «رادوین»

 

 و خودم به نگاهی. سفید یکدست دیوارهای انداختم؛ نگاهی اطرافم به و کردم باز سختی به رو هام چشم

 همزمان هردو بانگرانی، و اومدن سمتم به دیدنم با شایان و رادین. بودم بیمارستان توی انداختم؛ موقعیتم

  خوبی؟: پرسیدن

 و ردمک اکتفا کوچیکی، لبخند به پس نداشتم؛ خندیدن حال ولی بود گرفته ام خنده هماهنگیشون همه این از

 .خوبم: دادم جواب

 مامان. اومدن سمتم به بازم های چشم دیدن با و شدن اتاق وارد آیلین و مامان و شد باز در حین، همین در

 چشم با داشتم. خورد زنگ گوشیم که بودیم زدن حرف مشغول. شد می حالم جویای تند -تند و کرد می گریه

 .داد تکون صورتم جلوی رو گوشیم شایان، که گشتم می دنبالش هام

 اشتد که بود ژینا شد؛ نمی باورم. کردم نگاه نمایشش صفحه به و گرفتم ازش رو گوشی و بردم باال رو دستم

 .دادم جواب اومد درمی چاه نه از که باصدایی و کردم برقرار رو تماس سریع. زد می زنگ

 !جانم  -

 نگز ژینا. افتاده اتفاقی چه که کرد می تعریف داشت هق هق با و کرد گریه به شروع من صدای باشنیدن ژینا

 .بفرسته کانادا رو ژینا امروز خواست می و بود شده عوض نظرش ملکی آقای کنه؛ خداحافظی من از که بود زده
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 متمس به شایان و رادین. کندم رو بود وصل دستم به که سرمی و شدم بلند جام از زحمت به تماس، کردن قط با

 :نالیدم بیحالی با. رفتم می شده طور هر باید من ولی بشن کارم مانع تا اومدن

 .میره داره ژینا برم؛ بزارید توروخدا  -

 نیوردم طاقت آخرسر،. بشم بلند تخت روی از که شدن می این مانع مامان، و رادین و شایان و کردم می تقال من

  :زدم داد بلندی باصدای و

 .میدم دست از همیشه برای رو ژینا نرم، اگه. کنید ولم د،  -

 به. کردن ولم دیدن، رو من های التماس و ها گریه وقتی. کنن ولم که کردم می التماسشون و کردم می گریه

 کمک به. بپوشم رو هام لباس من تا رفتن بیرون بقیه و آورد رو هام لباس شایان شدم؛ بلند تخت روی از زور

 .شدیم خارج بیمارستان از باهم و پوشیدم رو هام لباس شایان

 ینسنگ ترافیک و بود نه ساعت. افتادیم راه فرودگاه سمت به شایان و من و رسوند خونه رو آیلین و مامان رادین

 .بود شده ده به ربع یه ساعت برسیم فرودگاه تا بود؛

 من پای به پا هم شایان دویدم؛ فرودگاه وردوی سمت به و شدم پیاده ماشین از شایان، داشتن نگه با همزمان

 تمام با کردن؛ می اعالم رو کانادا -ایران پرواز داشتن انداختم؛ نگاهی اطراف با و شدم فرودگاه وارد. دوید می

  .دویدم می داشتم پاهام توی که توانی

 ونکردنش پیدا برای رو فرودگاه کل تقریبا نبود؛ پدرش و ژینا از اثری ولی گردوندیم چشم جا همه من، و شایان

 و مگرفت هام دست میون رو سرم نشستم؛ زمین روی زانو دو شدم، ناامید ژینا کردن پیدا از وقتی. بودیم گشته

 :نالیدم

 !خدا  -

 ریهگ زیر و کنن می گم رو مادرشون وقتی که کوچکی های بچه مثل. نداشتم امیدی واقعا دیگه و بود ده ساعت

 من این اینبار و بود شده تکرار تاریخ سوم بار برای. زدم می صدا رو ژینا اسم مدام و کردم می گریه زنن، می

 .بودم اومده فرودگاه به ژینا دیدن برای که بودم

. کردم می اشاره روبرو به داشت شایان. کردم نگاهش بگه، من به چیزی داشت سعی که شایان های تکون با

 نگاهی دوباره و کردم پاک رو هام اشک هام دست با زدم؛ زل روبرو به بودن، اشک نم از خیس که هایی باچشم

  .بود ایستاده مادرش و پدر کنار ما، به پشت و من روبروی ژینا انداختم؛

 «رادوین»
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 یم بغض از که باصدایی که داشتم فاصله باهاشون قدمی چند. رفتم سمتشون به و شدم بلند زمین روی از

 :زدم صدا رو ژینا لرزید،

 !ژینا  -

 ونسمتش به. بود شده شوکه فرودگاه، توی من دیدن با ملکی آقای. برگشتن من سمت به سه هر من، صدای با

 :گفتم باگریه و رفتم

 .کنم زندگی هم لحظه یه تونم نمی حتی ژینا، بدون من نکنید؛ دور من از رو ژینا توروخدا! ملکی آقای  -

 :گفت و گرفت رو ژینا دست ملکی آقای. کرد می نگاهم اشکی های چشم با ژینا

 .نمونیم جا پرواز از تا بریم  -

 :گفتم و ایستادم ملکی آقای روبروی و برداشتم بلندی های قدم

 .کنه ازدواج ای دیگه کس با ژینا زارم نمی بار این دیگه نه،  -

 !ازدواج؟: پرسید و انداخت باباش به نگاهی ژینا

 .نکن دخالت من کار تو پسر، نداره ربطی تو به: زد داد اعصبانیت با ملکی آقای

 وردم در رادوین و چیه جریان بگید اآلن همین باید: پرسید و کشید بیرون ملکی آقای دست از رو دستش ژینا

 .زنه می حرف داره چی

 و ادایست من کنار در و اومد جلو خانم سیما دفعه این. نگفت چیزی و انداخت من به خشمگینی نگاه ملکی آقای

 !نیستم بده دختر سامان به من کنی؛ اذیت رو دوتا این زارم نمی دیگه! کوروش دیگه بسه: گفت باتحکم

 با تا نبفرستی کانادا رو من خواستین می شما! بابا گه می راست: گفت و برگشت پدرش سمت به باناباوری ژینا

  کنم؟ ازدواج سامان

 و گرفتم هام دست توی رو دستش و رفتم ژینا سمت به. نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش ملکی آقای

 :گفتم کرد، می نگاه ما زده گره های دست به بابهت که ملکی آقای به خطاب

 جدا هم از رو ما تونه نمی هم کس هیچ و کنیم ازدواج باهم خواییم می و داریم دوست رو همدیگه ژینا و من  -

 .کنه
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 به یملک آقای صدای با که بودیم نرفته بیشتر قدمی چند. افتادیم راه خروجی سمت به و گرفتم رو ژینا دست

 .شد رها دستم توی از ژینا دست که برگشتیم سمتش

 .نمیاری رو من اسم دیگه یا و کنی می ازدواج سامان با و شی می هواپیما اون سوار من همراه اآلن یا ژینا  -

 هب رو سوئیچ شایان و رسیدیم ماشین نزدیک. شدیم خارج فرودگاه از باهم و گرفت رو دستم ژینا خود اینبار

 متس به و زدم استارت نشستیم؛ جلو هم ژینا من و نشست عقب شایان. گرفتمش هوا توی که کرد پرت سمتم

   .زد نمی حرفی کسی و بودیم خونه مسیر توی. کردیم حرکت خونه

 رو تمدس و کشیدم عمیقی نفس. کشید می تیر قلبم هنوز بود، شده وارد بهم روز چند این که استرسی خاطر به

 :پرسید بانگرانی و گرفت رو دستم نموند؛ دور ژینا چشم از این که گذاشتم قلبم روی

  خوبی؟ رادوین  -

 می فسن که زمانی تا خوبه، حالم باشی کنارم تو که زمانی تا: گفتم و فشردم نرمی به رو دستش و زدم لبخندی

  .مونم می عاشقت کشم

 .ها هستم اینجا منم: گفت و کرد ای سرفه عقب از شایان

  .زدیم خنده زیر هرسه شایان، بامزه لحن از

  «ژینا»

 به رو آیلین از شایان خواستگاری جریان خانم مینا اومدم، شون خونه رادوین همراه به من که روزی اون فردای

 .شد خونده محرمیت صیغه شایان، و آیلین رادوین، و من بین و آوردن عاقد روز، همون فردای و گفت رادین

 رفح تلفنی مامان با البته! شده تنگ بابا و مامان برای دلم گذره؛ می اومدم، اینجا به که زمانی از هفته یک حاال

 .میده رو هام تماس جواب نه و زنه می زنگ نه بابا ولی بینیم می رو همدیگه و میاد اینجا مامان گاها و زنم می

 اصرار "رادوین مادر " خانم مینا ولی بشه برگزار باهم همزمان عروسی جشن دوتا همزمان قراره، بعد هفته دو

 و عقد ما، همراه و باشه هم با عروسی و عقد قراره. کنن خاستگاری بابام، از رو من رسمی طور به اول که داره

 .هست هم شایان و آیلین عروسی

 در ،من "بفرمایید " با. زده اتاقم در که زدیم می حرف باهم داشتیم و بودیم نشسته من اتاق توی آیلین، همراه

 و من برای بود، لبش روی که خبیثی لبخند با و شد بلند جاش از آیلین. شد اتاق وارد رادوین و شد باز اتاق

 .شد خارج اتاق از و اومد ابرو و چشم رادوین
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 توی رو من دست. نشست بود، نشسته آیلین پیش دقیقه چند که جایی درست کنارم، و اومد سمتم به رادوین

  :گفت بود لبش گوشه که لبخندی با و کرد نگاه هام چشم توی گرفت، هاش دست

  .بزنیم حرف پدرت با و بریم شما خونه که کردم هماهنگ مادرت با بگم؛ بهت چیزی یه خوام می عزیزم  -

  ببینه؟ رو ما که کنه می قبول بابا نظرت به: پرسیدم و زدم محزونی لبخند

 .شده تنگ اش دونه یه یکی دختر برای دلش بابات اآلن مطمئنم: گفت و شد پررنگتر لبخندش رادوین

 کرد وتسک و کشید عمیقی نفس رادوین رفتم؛ فرو رادوین بغل توی و چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 لبخندی با و کرد جدا خودش از رو من رادوین دقیقه چند بعد. کشید می موهام روی رو دستش همزمان و

 :گفت

 .نشیم قول بد مامانت پیش کاری اول هنوز که شو حاظر زود پاشو ببینی؟ رو بابات خوای نمی مگه  -

  !بریم؟ خواییم می اآلن مگه: پرسیدم بااسترس و شدم بلند جام از باعجله

 .دادم قول مامانت به آره،: گفت رفت می در سمت به داشت که جوری همین رادوین

 مانتو یه. کنم می چیکار دارم دونستم نمی که بودم هل انقدر کردم؛ شدن آماده به شروع تمام، بااسترس

 کیمش کفش و کیف. انداختم سرم روی و برداشتم رو بادمجانیم شال کردم؛ پام مشکی جین شلوار با بادمجانی

 .شدم خارج اتاق از نیازم مورد وسایل و گوشیم گذاشتن با و برداشتم

 نزدیک. شدم اتاق وارد "بفرمایید ": گفت می که خانم مینا صدای با زدم؛ در و رفتم خانم مینا اتاق سمت به

 :گفتم و ایستادم خانم مینا روبروی و رفتم

  بیایید؟ ما همراه هم شما میشه  -

 .حتما عزیزم، آره: گفت و بست نقش هاش لب روی مهربونی لبخند و اومد سمتم به خانم مینا

 هک رفتم می پایین سمت به داشتم. بشه آماده هم خانم مینا تا شدم خارج اتاق از و کردم تشکری خوشحالی با

 :پرسید و رسید من با همزمان رادوین

  بریم؟ حاظری  -

 :گفتم همزمان و رفتیم پایین ها پله از هم شونه به شونه و شدم قدم هم رادوین با
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 سخت زیاد تونه نمی خانم، مینا حضور در بابا دونی، می آخه. بیاد ما همراه هم اون که خواستم مامانت از  -

 .بگیره

 نهخو از خانم، مینا اومدن با. بود بسته نقش هاش لب روی بخشی رضایت لبخند که انداختم رادوین به نگاهی

 .افتادیم راه ما خونه سمت به و شدیم خارج

 «ژینا»

 تم،دس گوشت توی رو بلندم های ناخون و پیچوندم می رو کیفم بند زیاد، استرس از. بودیم ما خونه مسیر توی

 .ترسیدم می بابا العمل عکس از چی، همه از بیشتر دادم؛ می فشار

 

 رو ما نخواد و باشه مخالف ما ازدواج با هنوز ترسیدم می هم طرف یه از کشید؛ می پر بابا برای دلم طرف یه از

 .نشست دستم روی رادوین، دست که بودم غرق خودم افکار توی! ببینه

 مهزمز آروم و کرد نگاهم بخشی، اطمینان لبخند با کردم؛ نگاه عسلیش های چشم توی و برگشتم سمتش به

 :کرد

 .شه می درست چی همه نباش، نگران  -

 هر. کنه آروم رو من تونست می زندگیم، هیاهوی پر لحظات، تمام توی که کسی بود؛ من زندگی تمام مرد این

 .شد می بیشتر و بیشتر من استرس شدیم، می نزدیک ما، خونه به لحظه

 و کردم باز رو در هم من شد؛ پیاده ماشین از خانم مینا. کرد پارک رو ماشین رادوین و رسیدیم خونه در جلوی

 .برگشتم سمتش به رادوین باصدای که بشم پیاده خواستم

 .هستم کنارت شرایط هر در و همیشه من نباش؛ چیزی نگران عزیزم  -

 ور آیفون زنگ. افتادیم راه خونه سمت به و شدیم پیاده ماشین از باهم و زدم مهربونیش همه این به لبخندی

 همردون های دست توی من، دست و ایستاد کنارم رادوین. شد باز تیکی باصدای در که شدم منتظر و دادم فشار

 .شدیم خونه وارد مصمم های باقدم و گرفت جا اش

 بغلش محکم و رفتم مامان سمت به بودند؛ ایستاده ما منتظر سالن، ورودی در جلوی خانم شهال و سیما مامان

 .کردم بغل هم رو اون و رفتم جون شهال سمت اون از بعد کردم؛
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 با شدیم؛ خونه وارد کردن احوالپرسی و سالم رادوین و خانم مینا و رادوین با جون شهال و مامان اینکه از بعد

 :پرسیدم و برگشتم مامان سمت به. ندیدمش سالن جای هیچ ولی گشتم بابا دنبال هام چشم

  کجاست؟ بابا  -

  .میاد اآلن: گفت و زد لبخندی مامان

 انداختم؛ خونه اطراف و دور به نگاهی. نشستیم و رفتیم سالن گوشه های مبل سمت خانم، مینا و رادوین همراه

 دلم بازم ولی بودم راحت اینا رادوین خونه توی درسته. بود شده تنگ خودم اتاق و خونه این برای دلم چقدر

 دری هر از و نشستیم می سالن این توی باهم که روزهایی برای بود؛ شده تنگ خونه این و مامان و بابا برای

 .زدیم می حرف

 ها پله از که بود بابا کردم؛ نگاه ها پله راه سمت به هایی، قدم باصدای که بودم مون خونه زدن دید حال در

 نزدیک اباب. رسید می خسته نظر به انداختم؛ نگاهی صورتش اجزای به ناپذیری، وصف بادلتنگی. اومد می پایین

 از رو هاش دست و کرد نگاه من به بود، اشک نم از خیس که های باچشم و ایستاد ما قدمی چند توی و شد ما

 .کرد باز طرفین به هم

 سمت به و شدم بلند جام از داد؛ اطمینان هن به هاش، چشم کردن بسته و باز با که انداختم رادوین به نگاهی

 :کرد می زمزمه آروم و کرد می نوازش رو موهام بابا. گرفتم جای گرمش آغوش توی و رفتم بابا

 .کردم ظلم حقت در من ببخش، رو من! عزیزم دخترم  -

 .دادم می گوش بابا های حرف به و بودم کرده بغل رو بابا گریه با

 .کردم می سامان با ازدواج به مجبور رو تو نباید کردم؛ اشتباه من دخترم  -

 :گفتم و کشیدم صورتش رو دستی اشکی، های چشم با و شدم جدا بابا از

 .بود شده تنگ برات دلم جون، بابا  -

 و دش رادوین نزدیک بابا. بود شده بلند جاش از بابا، احترام به رادوین رفت؛ رادوین سمت به و شد جدا من از بابا

 :گفت و کشید آغوش توی رو اون

  ببخشی؟ رو من تونی می. کردم بد توهم  حق در من! پسرم  -

 شما باشید؛ دخترتون نگران که داشتین حق شما! حرفیه چه این: داد جواب و انداخت پایین رو سرش رادوین

 .ببخشید رو ما باید
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 اباب بودیم؛ زدن حرف مشغول و بودیم نشسته هم دور همه. کرد گرمی احوالپرسی و رفت خانم مینا سمت به بابا

 خونه توی من شد قرار و بیان ما خونه به من از خاستگاری برای شب، فردا ش، خانواده و رادوین که کرد قبول

 .بشه انجام کمال و تمام خاستگاری، مراسم تمام تا بمونم خودمون

 معلوم حرکاتش تمام از و بود خوشحال هم رادوین بودم؛ خوشحال بود کرده قبول رو رادوین و من بابا اینکه از

 ینرادو که دیدم وضوح به کردیم، می بدرقه رو خانم مینا و رادوین داشتیم وقتی. شده زده هیجان خیلی که بود

 .ناراحته و گرفته دلش گردم برنمی همراهشون من اینکه از

 از رو نم هم لحظه یک بابا نشستیم؛ مم کنار سابق مثل و برگشتیم سالن به خانم مینا و رادوین رفتن از بعد

 گفته بهش و بود گرفته تماس عمه با خودش فهمیدم، بابا های حرف از که طور همون. کرد نمی جدا خودش

 .نیست سامان و من ازدواج به راضی که بود

 اقمات سمت به بخیری شب با شام، از بعد. کردیم دلتنگی رفع حسابی و بودم بابا و مامان کنار کال رو روز اون

 .رفتم فرو عمیقی خواب به بود، کرده جاخوش هام لب روی که بالبخندی ها مدت از بعد و رفتم

 «ژینا»

 شدم، بیدار خواب از که صبح. بود گرفته فرا رو وجودم سرار ناپزیری، وصف هیجان و بود خاستگاری روز امروز

 پوشیدن از بعد و شدم خارج حمون از شد، تموم کارم که وفتی. گرفتم ای دقیقه ده دوش و رفتم حموم به اول

 به و برداشتم آرایش میز روی از رو موس. انداختم آینه توی خودم به نگاهی ایستادم؛ آینه جلوی هام، لباس

 .زدم موهام

. باشه نقص بی و عالی چی همه امروز خواستم می همین برای داشت؛ دوست خیلی رو بلندم فر موهای رادوین

 و بودن آشپزخونه توی بابا و مامان. افتادم راه آشپزخونه، سمت به و شدم خارج اتاق از کارم شدم تموم از بعد

 .رفتن می صدقه قربون همدیگه، برای داشتن که بشنوم تونستم می هم بیرون از رو صداشون

 نزدیک. دادن  رو جوابم گرمی به خانم، شهال و مامان و بابا که دادم سالم بلندی صدای با و شدم آشپزخونه وارد

 .گفتم انرژوی با و کاشتم کدوم هر گونه رو ای بوسه و شدم مامان و بابا

 !من های عشق بخیر صبح -

 .بابا گل دختر بخیر، هم تو صبح: گفت و زد لبخندی بابا

 ختری چایی برام خانم شهال. نشستم سرجام و زدم لبخندی کشیدم، می بیرون رو صندلی داشتم که جور همین

 .کردم خوردن به شروع کامل، اشتهای با و کشیدم نیمرو خودم برای و برداشتم بشقابی هم من و
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 ودب زده زنگ دیروز مامان رفتم؛ سالن سمت به تشکری، با و شدم بلند میز سر از ام صبحانه شدن تموم از بعد

 .بودن اتاق و سالن نظافت مشغول کارگرها بندازن؛ برق حسابی رو خونه تا بفرستن کارگر چندتا که

 روی از و رفتم سمتش به. کرد خوردن زنگ به شروع گوشی کردم، باز که رو اتاقم در. افتادم راه اناقم سمت به

 هک دادم جواب و زدم رو اتصال آیکون. بود رادوین انداختم؛ نگاهی نمایشش صفحه به و داشتم برش عسلی میز

 :پیچید گوشی توی رادوین صدای

 .عشقم سالم  -

 .بخوابم نتونستم هیجان از رو دیشب کل: گفت رادوین که دادم رو جوابش انرژی با خودش مثل هم من

 عسلی میز روی قبلیش، سرجای رو گوشی دوباره و کردم قط رو تماس زدم، حرف رادوین با اینکه از بعد

 هک موقعی تا کنم؛ چیکار قراره که بود رفته یادم کل به و دادم می ارور مغزم که داشتم هیجان انقدر. گذاشتم

 .کردم مشغول اتاقم توی رو خودم برسن اینا رادوین

 کمدم سمت به و  شدم بلند جام از. باشن اینجا هشت، ساعت اینا رادوین بود قرار و بود شیش نزدیک ساعت

 ...بشم آماده امشب خاستگاری برای تا رفتم

 «رادوین» 

 می خودم دور ش همه صبح از کنیم؛ خاستگاری پدرش از ژینا قراره امروز. هست من زندگی روز بهترین امروز

 اون که بود معلوم صداش از زدم حرف باهاش و گرفتم تماس ژینا با بار یه صبح. داشتم هیجان که بس از گشتم

 .داشت هیجان من مثل هم

 از شایان همراه کارم، شدن تموم از بعد. کردم شرکت توی کار، سرگرم رو خودم چهار ساعت حوش و حول تا

 .رفتم می شیرینی و گل دنبال هم بعد گرفتم؛ می دوش و رفتم می خونه باید اول. زدیم بیرون شرکت

 خونه وارد شایان، همراه و کردم پارک خونه در دم رو ماشین. رسیدیم که بود پنج به رب یک نزدیک ساعت

 ؛بودن خودشون اتاق توی آیلین و مامان. شدیم سالن وارد و گذشتیم حیاط های فرش سنگ از زنان قدم. شدیم

 .شدم روونه اتاقم سمت به و رفتم باال ها پله از

 کمد به و شدم خارج حموم از ساعته، نیم دوش یک از بعد شدم؛ حموم وارد و برداشتم رو حموم رنگ آبی حوله

 مردانه پیراهن و گذاشتم تختم روی و آوردم بیرون دوخت، خوش زغالی شلوار و کت دست یک. رفتم هام لباس

  .نشن چروک تا گذاشتم مرتب شلوارم و کت کنار و کردم انتخاب رو از سفیدی
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 رو هام لباس کارم شدن تموم از بعد دادم؛ حالت و کردم خشک سشوار با رو موهام اول و ایستادم آینه جلوی

 که شدم خارج اتاقم از و رفتم اتاق در سمت به. کردم خالی خودم روی رو مخصوصم عطر آخر در و پوشیدم

 :گفت و زد سوتی. شد خارج اتاقش از من با همزمان شایان،

 !شدی خوشتیپ چه به، به  -

 تنش دسفی تیشرت با زغالی جین شلوار اون منتهی بود، پوشیده زغالی کت هم اون که انداختم شایان به نگاهی

 :گفتم داشتم لب به لبخند که جوری همون و افتادیم راه پایین سمت به باهم. بود کرده

 .نداری من از کمی دست هم تو  -

 اکرم و مامان که دادیم سالمی و شدیم آشپزخونه داخل. رسید می گوش به آشپزخونه داخل از مامان صدای

 :گفتم مامان روبه. دادن و جوابمون رویی باخوش خانم

  نداری؟ ما با کاری ریم؛ می شیرینی و گل دنبال داریم شایان و من جان، مامان  -

 و انداخت ما دوی هر به نگاهی و اومد بودیم ایستاده آشپزخونه چهارچوب توی که ما هردو سمت به مامان

  :گفت

 .برگردین زود پسرم، سالمت به  -

 داشتم سراغ که شهر فروشی شیرینی بهترین سمت به. شدیم خارج خونه از شایان همراه و دادیم تکون سری

 و ینیشیر بابت از خیالم اینکه از خریدم؛بعد شیرینی و داشتم نگه فروشی شیرینی جلوی ماشین اول روندم؛

 ماشین از شایان همراه و کردم پارک ای گوشه رو ماشین. رفتم شهر فروشی گل بهترین سمت به شد، راحت

 .افتادیم راه فروشی گل ورودی سمت به و شدیم خارج

 که مدونست می افتاد؛ قشنگی و رنگ صورتی اکریده به چشم که گشتم می مغازه، داخل رنگارنگ های گل بین

 رحاظ برام رو ارکیده تا خواستم ازش و رفتم فروشنده سمت به. داره دوست ها گل همه از بیشتر رو ارکیده ژینا

 .کنه

 ابحس شد، تموم کارش فروشنده اینکه از بعد. شدیم معطل فروشی گل مغازه داخل ای دقیقه بیست تقریبا

 .بود خرید آیلین برای زیبایی گل دسته اونم که کردم نگاه شایان دست به شدیم؛ خارج مغازه از و کردیم

 :پرسیدم و خندیدم

 خریدی؟ کی رو این تو  -
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 .بودید گل انتخاب مشغول جنابعالی که موقعی: گفت و زد لبخندی متقابال شایان

 ود؛ب گذشته هفت از ساعت برسیم خونه تا بود، سنگین ترافیک. افتادیم راه خونه سمت به و خندیدیم دو هر

 خارج هخون از که بخواد ازش و بگیره آیلین با تماسی وقت، در جویی صرفه برای که خواستم شایان از مسیر توی

 .باشن ما منتظر خونه در جلوی و بشن

 بدون بودن؛ ما منتظر در جلوی آیلین و مامان. کردم ترمز خونه در جلوی که بود نیم و هفت نزدیک ساعت

 .کردیم حرکت ملکی آقای خونه سمت به و شدن سوار معطلی

 «ژینا»

 و برداشتم نود قد رنگ، همون شلوار همراه داشت، اندامی و تنگ کت که رنگ کم صورتی شلوار و کت دست یه

 اون و برداشتم پایین قسمت از رو سانتم پنج پاشنه شیری های صندل. گذاشتم کنار رنگ شیری شومیز همراه

 .گذاشتم کنار هم رو ها

 مشغول و برداشتم رو آرایشم لوازم. کشیدم رنگم خرمایی و فر موهای توی دستی و ایستادم اتاقم آینه جلوی

 رنگ، کم صورتی رژ زدن با درآخر و دادم انجام صورتم روی ای دخترونه و مالیم آرایش. شدم کردن آرایش

 .کردم تکمیل رو آرایشم

 جلوی و ریختم هام شونه دور آزادانه رو موهام. کردم پام رو هام صندل اون بعد پوشیدم؛ و برداشتم رو هام لباس

 صدای با که بود خودم زدن دید مشغول. بود کامل چیز همه انداختم؛ خودم به نگاهی و ایستادم اتاقم قدی آینه

 .رفتم پایین و شدم خارج اتاقم از داد، می ها مهمون اومدن از خبر که آیفون زنگ

 و سالم مادرم و پدر با و شد وارد خانم مینا اول. بودیم ایستاده در جلوی منتظر، همگی بود؛ زد رو آیفون بابا

 :گفت گوشم دم و کرد بغلم و شد من نزدیک کردن؛ احوالپرسی

 .هستی خودم عروس باالخره گفتم دیدی  -

 نآذی همسرش، و رادین نوبت به اون از بعد. رفت سالن رنگ شیری های مبل سمت به خانم مینا و زدم لبخندی

 دستش ای ارکیده بزرگ گل دست که درحالی رادوین هم ها اون سر پشت و شدن وارد شایان و آیلین شوهر، و

 .اومد من سمت به بعد کرد، احوالپرسی و رفت بابا و مامان سمت به اول. شد وارد بود،

 التح به رو موهاش. سفید پیراهن با زغالی دوخت خوش شلوار و کت کردم؛ نگاه بود زده که تیپی به ثانیه چند

 .رسید می نظر به جذابتر و اومد می صورتش به اش مردونه ریش ته بود؛ داده باال حالتی خوش و خاص
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 از رادوین های چشم ته کرد؛ می نگاهم بالبخند داشت هم اون که انداختم رادوین به نگاهی و اومدم خودم به

 :کرد زمزمه آروم گوشم کنار رادوین و گرفتم ازش رو گل دست. زد می برق خوشحالی

 !خانمم شدی ناز چقدر  -

 سالن گوشه میز روی رو ارکیده رنگ صورتی های گل. کردم هدایت سالن سمت به رو رادوین و زدم لبخندی

 که یگهد یکی و خانم شهال بود قرار. نشستم و رفتم بود، آیلین کنار که خالی صندلی اولین سمت به و گذاشتم

 .بدن انجام رو پذیرایی کارهای بود، اومده خانم شهال به کمک برای

 :دز رو خاستگاری استارت خانم مینا که بودن صحبت گرم همه و گذشته اینا رادوین اومدن از ای دقیقه بیست

 خاستگاری رادوین پسرم برای رو جون ژینا که اومدیم اینجا امروز ما. بریم مطلب اصل سر بهتره کوروش آقا  -

 .کنیم

 رزویآ براشون تونم می فقط من راضیه؛ اونم که مهمه ژینا نظر: گفت خانم مینا روبه و انداخت من به نگاهی بابا

 .کنم خوشبختی

 ی جعبه توی از بابام، اجازه با و بوسید رو صورتم. اومد سمتم به و شد بلند جاش از خانم مینا و زدن دست همه

 من تانگش توی و درآورد رو بود قشنگ خیلی و داشت بنفش نگین که رو انگشتری بود، دستش که کوچیکی

 :گفت و انداخت

 جون ژینا قشنگم، عروس برای هم این و دادم شیماجون به عروسی موقعی رو یکی بودن، دوتا انگشترها این  -

 .بشین خوشبخت که شاهلل ان هست؛

 ودب قرار شد؛ گذاشته ماه آخر برای ها قرار تمام و رسید چیزها اینجور و مهریه به نوبت خواستگاری مراسم از بعد

 .بشه برگزار روز یک توی عروسی دوتا

 یم دنبالم شایان و آیلین و رادوین فردا خوابیدم؛ می رودتر هرچه باید. رفتم اتاقم به اینا رادوین رفتن از بعد

 لتحم از بعد اینکه از خوشحال و انداختم دستم توی انگشتر به نگاهی. بریم خون آزمایش برای باهم تا اومدن

  .رفت فرو عمیقی خواب به برسیم، هم به بود قرار باالخره گرفت، قرار عشقمون راه سر که زیادی مشکالتی

 «رادوین»

 ارهقر و گرفتیم ژینا پدر از رو مثبت جواب باالخره دیشب. شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم باصدای زود صبح

 .بریم خون آزمایش برای چهارتایی امروز بود
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 دنش تموم از بعد و رفتم اتاقم بهداشتی سرویس سمت به کردم؛ مرتب رو تختیم رو و شدم بلند تختم روی از

 .شدم هام لباس پوشیدن مشغول و شدم خارج سرویس از کارم

 اب که زدم اتاقش در به تقه چند و رفتم آیلین اتاق سمت به اول. زدم بیرون اتاقم از و پوشیدم رو هام لباس

 :داد رو جوابم آلودی خواب صدای

 !بله  -

 .بریم آزمایشگاه باید پاشو، تنبل دختره: گفتم و کردم بلندی خنده

 داص و سر بدون و آروم و رفتم بود آیلین اتاق روی روبه درست که شایان اتاق سمت به و نشدم جوابش منتظر

 دهخوابی روش باز، طاق که رفتم شایان تخت سمت به آروم! بود کرده گل شیطنتم حسابی امروز کردم؛ باز رو در

 داخل آب کمی و سوخت دلم ولی کنم خالی سرش روی رو بود تختش کنار که آبی پارچ خواستم می اول. بود

 .کردم خالی شایان صورت روی و کردم پر لیوان

  از ور آب پارچ من، دیدن با بعدش و کشید صورتش به دستی اول. شد بیدار خواب از "هینی " گفتن با شایان

 :گفتم باخنده دویدیم می اتاق دور که جوری همین. شد ور حمله سمتم به و برداشت میز روی

 !نبود بیشتر آب قطره یه بابا، کنن تمومش  -

 .دمب نشونت رو آب قطره یه تا وایسا داری جرات اگه! آره نبود بیشتر قطره یه که: گفت ای بامزه بالحن شایان

 انآژیرکش هم شایان رفتم؛ پایین ها پله از بدو و بستم سرم پشت هم رو در و شدم خارج و رفتم در سمت به بدو

 :گفت و شد خارج آشپزخونه از ما صدای و سر با مامان. اومد می دنبالم

  گذاشتین؟ سرتون روی رو خونه خبرتونه، چه  -

 با ریخت؛ هام لباس روی دستش، توی آب پارچ و خورد من به محکم پشت از شایان که ایستادم مامان دیدن با

 :گفت ای بامزه بالحن که برگشتم سمتش به اعصبانیت

 !واینیستی راه وسط خواستی می بود خودت تقصیر کنم، چیکار  -

 و مبرگشت شد؛ آشپزخونه وارد و شد رد کنارم از "سالمی " گفتن با و انداخت باال رو ابروهاش باشیطنت بعدش

 .کنم عوض رو هام لباس تا افتادم راه اتاقم سمت به
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 -ای فیروزه های مبل روی شایان کنار و اومده هم آیلین دیدم که رفتم پایین هام، لباس کردن عوض از بعد

 با که داد می توضیح آیلین برای رو پیش دقیقه چند ماجرای داشت باخنده شایان و بودن نشسته سالن طالیی

 .زدن خنده زیر بلند هردوشون من، دیدن

 ایانش که ماشینی با شایان و آیلین کردم؛ تند پا خروجی در سمت به و رفتم هردوشون برای حسابی غره چشم

 .افتادم راه ژینا بابای خونه سمت به و شدم ماشینم سوار هم من رفتن؛ آزمایشگاه سمت به بود خریده تازه

 «ژینا»

 :گفت تشر با که کردم نگاه مامان به و شدم بیدار خواب از "شده دیر " گفت می که مامانم باصدای صبح

  برید؟ خون آزمایش برای امروز نبود قرار مگه کنی؟ می نگام اینجوری چرا چیه؟  -

. بود صبح نیم و هفت ساعت کرد؛ نگاه ساعت به و شدم بلند جام از ها زده جن مثل و اومد یادم چی همه یکهو

 سمت به. شدم خارج سرویس از و زدم صورتم و دست به آبی و رفتم اتاقم بهداشتی سرویس سمت به سریع

 .پوشیدم و آوردم بیرون سفید شال و سفید جین شلوار با آسمانی آبی مانتو یه و رفتم اتاقم کمد

 رنگ حالت این از تا کردم آرایش و درآورد رو آرایشیم لوازم انداختم؛ خودم به نگاهی و ایستادم آینه جلوی

 با خورد؛ زنگ گوشیم که گذاشتم کیفم توی رو نیازم مورد وسایل هام، لباس پوشیدن بعد. بیام بیرون پریدگی

 :دادم جواب و زدم لبخندی رادوین شماره دیدن

  اومدی؟ عزیزم، سالم  -

 :داد جواب پرانرژی و شاد باصدا رادوین

 .عزیزم هستم منتظرت پایین آره،! شیرینم عشق بر سالم  -

 کفش داشتم که جوری همون و رفتم پایین دوتا دوتا رو ها پله. شدم خارج اتاقم از و برداشتم رو کیفم سریع

 :گفتم در دم همون از پوشیدم، می رو هام

 .رفتم من اومده، رادوین مامان  -

 .برسون سالم هم رادوین به سالمت، به: گفت و شد خارج آشپزخونه از مامان

 توی دیدنش با  کرد؛ می کار ما خونه توی که بود وقتی چند رضا عمو. شدم خارج در از و کردم تشکری زیرلب

 حیاط فرش سنگ روی داشتم که جوری همین و اومد لبم روی لبخندی داد می آب رو باغچه داشت که حیاط

 :گفتم بلندی باصدای دویدم، می
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 !رضا عمو بخیر صبح  -

 سمت به و بستم رو خونه در. داد رو جوابم باخنده رضا عمو که شنیدم شدم، می خارج در از داشتم که وقتی

 رو تمدس اومد، سمتم به من بادیدن بود؛ داده تیکه بهش و بود ایستاده ماشین کنار رادوین. رفتم رادوین ماشین

 مه من. کرد باز برام رو در بالبخند و کاشت دستم پشت کوتاهی، ی بوسه و گرفت اش مردونه های دست توی

 .شدم رادوین ماشین سوار بخیری، صبح باگفتن و زدم لبخند خودش مثل

 و انداخت من به نگاهی. زد استارت و نشست فرمون پشت ماشین، در کردن باز بعد و زد دور رو ماشین رادوین

 .افتاد راه آزمایشگاه سمت به بود، کرده جاخوش هاش لب روی که بالبخندی

  «ژینا»

 و دنبو نشسته داخلش شایان، و آیلین و بود پارک آزمایشگاه جلوی شایان ماشین. رسیدیم آزمایشگاه جلوی

 فتیمر شایان ماشین سمت به و شدیم پیاده ماشین از رادوین همراه. بریم داخل باهم و بیاییم ما تا بودن منتظر

 ه،باهمدیگ احوالپرسی بعد و کرد بغلم و اومد سمتم به من، دیدن با آیلین شدن؛ پیاده هم شایان و آیلین که

 .افتادیم راه به آزمایشگاه ورودی سمت به نفری چهار

 ازدهمی یا دهم نفر ما کنم فکر و بود طوالنی صف. دادیم پذیرش تحویل رو ها برگه و شدیم آزمایشگاه سالن وارد

 :گفت باذوق آیلین که بودیم صحبت مشغول و بودیم ایستاده هم کنار آیلین و من بودیم؛

 هم رادوین داداش و تو شه می کنیم؛ زندگی توش قراره که بریم ای خونه دیدن برای امروز قراره شایان و من  -

  بیایید؟ ما همراه

 حرفی من بیاد، رادوین اگه دونم نمی: گفتم و انداختم بود، شایان با زدن حرف مشغول که رادوین به نگاهی

 .ندارم

 .کنم می راضی رو رادوین داداش من حله، پس: گفت و مالید هم به رو هاش دست کف باذوق آیلین

 آیلین و نشستیم هم کنار صندلی دوتا روی رادوین، و من. رفتیم داخل و رسید مون نوبت که بودیم صحبت گرم

 .نشستن صندلی دوتا روی ما روی روبه هم شایان و

 ستش،د توی سرنگ دیدن با بست؛ دستم به رو تورنیکت و شد نزدیکم پرستار که دادم باال رو مانتوم آستین

 رادوین. شد می بد حالم دیدم می خون وقتی و ترسیدم می خون از بچگی از من شد؛ سست بدنم کردم احساس

 زمزمه گوشم دم آروم و گرفت هاش دست توی رو سردم های دست و شد نزدیکم بود، شده حالم متوجه که

 :کرد
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 .کن نگاه من به! عزیزم ژینا  -

 :داد ادامه رادوین که. شدم خیره عسلیش های چشم توی و چرخوندم رادوین سمت رو سرم

 .میره ضعف برت خواد می دلم کنی، می نگاهم اینجوری وقتی دارم؟ دوست چقدر که دونی می  -

 .زدم لبخندی و دادم تکون سری

 چشم غرق انقدر من و بود شده تموم پرستار کار. برگشتم سمتش به "شد تموم " گفت می که پرستار باصدای

 و زد چسب روش و گذاشت دستم روی رو پنبه پرستار. نفهمیدم چیزی که بودم شده رادوین های حرف و ها

 .بیاد بند خونش تا بدم فشارش ثانیه چند محکم تا خواست ازم

 نآیلی و شایان دقیقه، چند از بعد زدیم؛ بیرون اتاق از باهم و گرفت رو دستم بود، شده تموم کارش که رادوین

 خروجی سمت به. بگیریم رو ها آزمایش جواب و بیاییم دیگه روز سه شد قرار. اومدن بیرون اتاق از هم

 :گفت رادوین که رفتیم می آزمایشگاه

 .مببینی رو بخرین شما قراره که ای خونه بریم بعدش بخوریم؛ صبحونه و بریم دنج جای یه اول بهتره خوب،  -

 .شدیم روانه ها ماشین سمت به و کردن موافقت همه

 «ژینا»

 عدب بود قرار بخوریم؛ صبحانه و بریم دنج جای یه که دادم پیشنهاد آزمایشگاه، توی کارمون شدن تموم از بعد

 .ببینیم رو بودن پسندیده آیلین و شایان که ای خونه و بریم صبحانه

 راغس که جایی ترین قشنگ و سرسبزترین سمت به و افتادم راه شایان از جلوتر من شدیم؛ هامون ماشین سوار 

 .روندم داشتم

 همگی و داشت نگه من ماشینم از فاصله باکمی هم شایان کردم؛ پارک رو ماشین و رسیدم نظرم مورد مکان به

 یکی سمت به آیلین بودن؛ کرده ذوق حسابی روشون روبه منظره بادیدن آیلین، و ژینا. شدیم پیاده ها ماشین از

 :گفت باذوق و رفت شد، می رد قشنگی رودخانه کنارش از و بود بزرگی مجنون بید درخت زیر که ها آالچیق از

 .بشینیم اینجا کنم می خواهش! قشنگه خیلی اینجا  -

 :گفت و گرفت رو دستم آیلین، حرف تایید در هم ژینا

 .بشینیم اینجا گه، می راست  -
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 .یمنشست هم کنار هم ژینا و من و نشستن هم کنار آیلین و شایان. رفتیم آالچیق سمت به باهم و زدم لبخندی

 درچق کردم؛ نگاه گذروند، می نظر از رو اطراف باذوق و بود لبش روی ملیحی لبخند که ژینا رخ نیم به نگاهی

 .بودم مشکی های تیله دوتا و زیبا های چشم اون عاشق چقدر و داشتم دوست رو خرمایی فرفری موهای این

 ردارم،ب مشکی تیله دو از نگاه اینکه بدون آیلین، باصدای که زدم زل ژینا به ست دقیقه چند که نبود حواسم

 :دادم رو جوابش

  !جانم  -

 :گفت باشیطنت و کرد ریزی ی خنده آیلین

 !خوری می چی بگی خوای نمی تو دادیم؛ دو هامون سفارش همه داداش  -

 رفتمگ ژینا دست از رو منو. دوختم چشم بود، گرفته طرفم به که دستش توی منوی به و گرفتم ژینا از رو نگاهم

 .شدیم صحبت مشغول ماهم و رفت ها سفارش گرفتن از بعد گارسون دادم؛ سفارش خودمم برای و

 شایان های شوخی با همراه رو صبحانه. شدیم صبحانه خوردن مشغول و آوردن رو ها سفارش دقیقه، چند از بعد

 .کنیم حساب تا رفتیم شایان و من صبحانه، شدن تموم از بعد و خوردیم وآیلین

 می سرش پشت هم ما و بود جلو شایان دفعه این منتهی شدیم؛ ها ماشین سوار همگی کردن، حساب از بعد

 ردیم دقیقه چند از بعد و داشت نگه ملکی، معامالت بنگاه یه جلوی شایان دقیقه، بیست حدود از بعد. رفتیم

 .کردیم حرکت نظر مورد خونه سمت به باهم و شد ماشین سوار شایان، همراه

 فکر و بود اومده ما همراه بنگاه از که مردی. شدیم پیاده ها ماشین از همگی و رسیدیم نظر مورد خونه در جلوی

 .شدیم خونه بزرگ نسبتا حیاط وارد باهم و کرد باز کلید با رو در بود، کیومرزی آقای اسمش کنم

 و بود چمن حیاط طرف دو. بود کرده احاطه رو خونه دور دورتا بلند های درخت با متری دویست تقریبا حیاط

 سمت به و شدیم رد ها فرش سنگ روی از داشت؛ وجود ماشین ورود برای شده فرش سنگ مسیر یک فقط

 شخوش آیلین بود معلوم و بود قشنگی خونه کل در بود؛ خواب سه و دوبلکس خونه. رفتیم خونه اصلی ورودی

 .بدن انجام رو الزم کارهای و بیان فردا که شد قرار خونه، دیدن از بعد. اومده

 حرکت و شدیم ماشین سوار. بیان من دنبال تا خواستم شایان از شدن، سوار قبل و شدیم خارج خونه در از

 ونهخ از ژینا و بودیم دیده تابم لپ توی رو خونه این ژینا و من پیش، سال چند. بودیم سکوت توی دو هر کردم؛

 بنگاه با همین برای گذاشتن؛ فروش برای خونه این که دیدم اتفاقی پیش روز چند اومد؛ می خوشش خیلی

 فقط خریدم؛ ژینا اسم به رو خونه و کردم پرداخت رو مبلغ خونه دیدن از بعد و گرفتم تماس ملکی معامالت
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 خونه و بزنه رو امضا ژینا خونه اون توی امروز که بودم کرده ردیف رو چیز همه که کوچیک امضای یه بود مونده

 .بشه نامش به

 «رادوین»

 :پرسید ژینا که بودیم شده خونه نزدیک

  ریم؟ می داریم کجا بگی خوای نمی  -

 :گفتم و دادم ژینا دست و برداشتم داخلش از رو کاربنی بند چشم و کردم باز رو ماشین داشپورد

 .نکن بازش نگفتم تا و بزن هات چشم به رو این  -

 .کن اعتماد بهم: دادم ادامه که کرد نگاهم سوالی حالت به

 داشتم؛ نگه و رسیدم خونه در جلوی. نگفت چیزی و گذاشت هاش چشم روی رو بند چشم حرفی، هیچ بدون

 اون که ننکن نظری اظهار نگفتم من تا که خواستم ازشون و رفتم شایان و آیلین ماشین کنار و شدم پیاده سریع

 رو دستش و کردم باز رو ژینا سمت در و رفتم بعدش کردم؛ بازش و رفتم خونه در سمت به. کردن قبول هم ها

 .بشه پیاده ماشین از تا کردم کمکش آروم و گرفتم هام دست توی

 باغ حیاط وارد هم با. بیان همراهمون که کردم بودن ایستاده شایان ماشین کنار که شایان و آیلین به اشاره

 از ور بند چشم آروم و ایستادم شدیم، که خونه ورودی نزدیک. برداشتیم قدم خونه سمت به و شدیم خونه مانند

 :کردم زمزمه گوشش کنار و برداشتم ژینا های چشم روی

 .کنی باز رو هات چشم تونی می حاال  -

 چند بعد. زد نمی حرفی هیچ و بود مونده مات روش روبه ی خونه دیدن با و کرد باز رو هاش چشم آروم ژینا

 :پرسید و کرد نگاهم بابهت ثانیه،

  درسته؟ ست خونه همون  -

 .تو و من خونه آره،: گفتم و دادم تکون سری بالبخند

 دستش و گذاشتمش زمین روی چرخیدن، دور چند از بعد. پرید بغلم توی و اومد سمتم به اشکی های چشم با

 رو دستش بودن؛ ما منتظر و بودن اومده ما از قبل سیهانی و دارلک آقای. شدیم خونه وارد هم همراه و گرفتم رو

 :گفتم و بردمش طالیی سفید نفره دوازده میز سمت و گرفتم

 .شه می تو مال خونه این اسناد، این امضای با  -
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 هب و برداشتم رو میز روی خودکار و شدم مانعش که بگه چیزی خواست و کرد نگاهم اشکی های چشم با دوباره

 هب ژینا سیهانی، و دارلک آقای رفتن از بعد. کرد امضا رو ها برگه و گرفت رو خودکار من اصرار با دادم؛ دستش

  :گفت و اومد سمتم

 .ممنونم ازت واقعا رادوین  -

 :گفتم و گرفتم قاب رو صورتش هام دست با و زدم لبخندی

 بارونی وقت هیچ قشنگت، های چشم اون که کنم می کاری هر هاست؛ این از بیشتر لیاقتت که دونی می  -

 .نشن

 دوست منم: گفتم و کردم بغلش متقابال هم من. "دارم دوست" کرد زمزمه آروم و انداخت بغلم توی رو خودش

 .فداتشم دارم

 !ها هستیم هم ما: گفت ای بامزه باحالت شایان که برگشتیم سمتشون به شایان "اهوم اهوم " صدای با

 .زدیم خنده زیر بلند باهم، همه

   

 «ژینا» 

 سلبا. بگیریم رو ها آزمایش جواب و بریم بود قرار صبح، فردا و بود گذشته بودیم داده آزمایش که روزی از سه

 می این از بود؛ بریده رو امونم استرس. خزیدم لحافم زیر آروم و کردم عوض صورتی راحتی لباس یه با رو هام

 می غصه از من نه،! خدایا وای. کنیم ازدواج رادوین و من نتونیم و درنیاد جور آزمایشمون جواب که ترسیدم

 .کن کمکمون خودت خدایا میرم؛

. دیدم می کابوس اش همه! خوابی چه اونم البته که رفتم فرو عمیقی خواب به خیال و فکر ساعت دو از بعد

 .بود اومده من سراغ به بد، های خواب همه امروز ها؛ آزمایش جواب کابوس سیروان، کابوس

 چه ینا! خدایا کردم؛ نگاه اطرافم به گنگی باحالت. پریدم خواب از بود نشسته پیشونیم روی که سردی عرق با

 ننشو رو صبح هفت ساعت انداختم؛ نگاهی ساعتم به و اومد جا حالم دقیقه چند از بعد. دیدم من که بود خوابی

 .افتادم راه بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند تختم روی از. داد می



 

 

{222} 

 و موها کردن مرتب بعد و کردم عوض شلواری مانتو لباس با رو هام لباس و اومدم بیرون کارم، شدن تموم از بعد

 سالمی. دیدم صبحانه خوردن حال در تنها رو مامان که شدم آشپزخونه راهی. شدم خارج اتاق از کیفم برداشتن

 :پرسیدم و دادم

  کو؟ بابا پس مامان، بخیر صبح! سالم  -

 :داد جواب گرفت، می لقمه خودش برای داشت که جوری همین و داد رو سالمم جواب مامان

  بگیرید؟ رو ها آزمایش جواب رید می امروز. بره زودتر شد مجبور داشت، کار یکم امروز بابات  -

 می رو پرتقالم آب از جرئه آخرین داشتم. شدم ام صبحانه خوردن مشغول و دادم تکون "آره " معنای به سری

 هام لب روی لبخندی گوشی، صفحه به کردن نگاه با و برداشتمش کیفم داخل از خورد؛ زنگ گوشیم که خوردم

 :دادم جواب و شد نمایان

  عزیزم؟ جانم  -

 :داد رو جوابم باانرژی رادوین

 .هستم منتظرت پایین من عزیزم! نازنیم بر سالم  -

 ارجخ خونه از "ها رفتم من مامان " گفتن با. بریم باید زودتر هرچه و شد دیر گفت ولی باال بیاد که کردم تعارف

 بوق برام رادوین که شدم کوچه وارد و کردم باز رو در دویدم؛ رادوین، دیدن عشق به رو خونه حیاط تمام. شدم

 رادوین شدم؛ سوار و کرد باز برام رو در رادوین همیشه، معمول طبق. رفتم سمتش به و دادم تکون دستی. زد

 .افتادیم راه آزمایشگاه سمت به استارت زدن با و نشست کنارم هم

 :پرسیدم که شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین رادوین و رسیدیم آزمایشگاه در جلوی

 :گفت اومد می سمتم به داشت که درحالی رادوین هستن، کجا شایان و آیلین پس  -

 .برسن که اآلناست  -

 مترسید می بود؛ آشوب دلم. رفتیم آزمایشگاه ورودی سمت وبه گرفت هاش دست توی رو دستم و شد نزدیکم

 ودیمب نرفته بیشتر قدم چند. نداشتم رو رادوین از دوری طاقت دیگه من! بپیونده حقیقت به دیشبم های خواب

 :گفت و برگشت سمتم به رادوین ایستادم؛ که

  عزیزم؟ شده چی  -
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 و گذاشت ام چونه زیر رو اش اشاره انگشت و اومد سمتم به رادوین. نگفتم چیزی و کردم مشت رو آزادم دست

 :گفت بود صداش توی که باآرامشی و شد خیره هام چشم توی آورد؛ باال رو سرم

 پیش خوبی به چی همه مطمئنم من و گیریم می رو آزمایش جواب و میریم داخل اآلن نباش، نگران عزیزم  -

  .میره

 .شدیم آزمایشگاه وارد هم دست در دست و زدم لبخندی! بخونه رو ذهنم بود تونسته بازم

 «رادوین»

. مبرس ژینا به نتونم من و نشه مثبت آزمایش، جواب ترسیدم می. بودم آزمایش جواب استرس توی تمام روز سه

 ههم. رفتم پایین و شدم حاظر ای، دقیقه بیست دوش یه از بعد شدم؛ بیدار خواب از که بود هفت ساعت صبح

 و منشست و کشیدم کنار رو صندلی "بخیری صبح " گفتن با بودن؛ صبحانه خوردن مشغول آشپزخونه، توی

 .شدم ام صبحانه خوردن مشغول

 ندبل میز سر از و خوردم مربا و کره لقمه دوتا الکی. بخورم چیزی نتونستم داشتم که زیادی استرس خاطر به

 .برگشتم سمتش به مامان باصدای که شدم

  نخوردی؟ چیزی هنوز که تو جان، رادوین  -

 :دادم جواب رفتم، می آشپزخونه در سمت به داشتم که جوری همین

 .برم ژینا دنبال باید شده، دیرم ندارم؛ اشتها زیاد  -

 متس به و کردم باز ریموت با رو در شدم؛ سوار و رفتم ماشینم سمت به. بیان خودشون آیلین و شایان بود قرار

 بودم ادهد تکیه ماشین به بیاد؛ پایین تا زدم زنگ بهش و رسیدم اینا ژینا خونه در دم. افتادم راه به اینا ژینا خونه

 رفت؛ و زد پر بد های خیال و فکرها تموم بادیدنش. شد خارج ازش ژینا و شد باز در که کردم می فکر داشتم و

 .کنه خوشحال رو من تونست می حالتی هر در و بود من دنیای تمام دختر این

 به دنش نزدیک با. افتادیم راه به آزمایشگاه سمت به و نشستم خودم بعدش شد؛ سوار و کردم باز ژینا برای رو در

 .بره پیش خوب چیز همه که کردم می خدا خدا اش همه گرفت؛ می اوج قلبم تپش آزمایشگاه،

 برنداشته بیشتر قدمی چند. افتادیم راه ورودی سمت به هم دست در دست و شدیم پیاده آزمایشگاه جلوی

 چه فهمیدم سریع خوره؛ نمی تکون جاش از ژینا که دیدم و برگشتم عقب به دستم، شدن کشیده با که بودیم

 بدتر خودم حال کردم، می کاری هر ولی کنم آرومش هام باحرف کردم سعی و برگشتم سمتش به. داره حالی

 .نشه نگران ژینا تا نیارم روم به کردم می سعی و شد می
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 یداپ تا. شدیم آزمایشگاه وارد باهم و رسیدند ما به هم شایان و آیلین که رفتیم می آزمایشگاه ورودی سمت به

 خدمت ها آزمایش جواب اینم کردم؛ پیداش " گفتن با پرستار که شدیم معطل کمی ها آزمایش جواب کردن

 .نداشتیم ازدواج برای مشکلی و بود درست چی همه انداختم؛ نگاهی و گرفتم رو آزمایش جواب بااسترس "شما

 اهر ها ماشین سمت به و کشیدم عمیقی نفس خوشحالی از که شدیم خارج آزمایشگاه از خوشحالی با چهارتا هر

 .افتادیم

 «ژینا»

 ودب کشیده پر استرسم همه نیست، ازدواجمون راه سر مانعی هیچ اینکه فهمیدن و آزمایش جواب گرفتن از بعد

 .بود کرده پر ناپذیری وصف خوشحالی رو جاش و

 ام خونه هم که بود فرستاده رو نفر چند رادوین مامان خداروشکر. هستیم خونه وسایل تهیه مشغول روزه دو اآلن

 روی که کاری همه این با وگرنه بود؛ شده کم ما کار حجم از تقریبا و کنن تمییز رو اینا آیلین خونه هم و

 .کنیم چیکار دونستیم نمی بود، ریخته سرمون

 عروس لباس پرو طرف یه از. ریم می ها دعوت کارت و رو تاال دنبال و هستیم عروسی کارهای دنبال طرف یه از

 مهستی خسته انقدر گردیم، برمی خونه وقتی ها شب. کرده مون کالفه حسابی خونه، های وسیله طرفم، یه از و

 .بره می خوابمون سه بشمار نرسیده، بالشت به سرمون و نداریم زدن حرف نای که

 یه توی قراره رادوین، و من قراره و شده تموم چی همه دیگه که کنم می فکر این به وقتی طرفم یه از ولی

 .شم می مرگ ذوق حسابی کنیم؛ زندگی هم کنار خونه،

 ام خونه نفر چهار هر بیاد؛ ما های وسیله بود قرار هم امروز و چیدیم خودمون سلیقه به رو اینا آیلین خونه دیروز

 .بچینیم خودمون ی سلیقه به تا بیارن رو ها وسیله که بودیم منتظر و بودیم

 میز های صندلی روی هم شایان و آیلین و بود نشسته کانتر روی هم من و بود داده تکیه کانتر به رادوین

 :گفتم و برگشتم رادوین سمت به که بودن نشسته بود، خونه توی قبل از که غذاخوری

  نکردن؟ دیر نظرت به  -

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی رادوین

 .برسن دیگه که اآلنه  -

 گاهن از بعد و رفت آیفون سمت به و برداشت کانتر از رو اش تیکه رادوین. دراومد صدا به آیفون حین همین توی

 :گفت کرد می باز رو در داشت که جوری همین و رفت ورودی در جلوی خودش و زد رو آیفون دکمه کردن،
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  .اومدن بفرما رسن، می اآلن نگفتم  -

 می ما هک جاهایی رو ها وسیله بااحتیاط و یکی یکی کارگرها. رفتم آیلین کنار و پریدم پایین کانتر روی از باذوق

 هخون از مزد دست کردن حساب از بعد و شد تموم کارشون که کشید طول ساعتی چند یه. ذاشتن می گفتیم

 :پرسید و شد نزدیکم رادوین. شدن خارج

  کنیم؟ شروع کجا از حاال خوب  -

 :گفتم همزمان و انداختیم هم به نگاهی هردو آیلین و من

 !سالن از  -

 کامل طور به رو سالن اول و کردیم ها مبل کردن جا جابه به شروع. بود گرفته مون خنده هماهنگی، همه این از

 تیوق که بودیم کار سرگرم انقدر. چیدیم مرتب رو چیزها بقیه و تخت و خواب اتاق سراغ رفتیم بعدش. چیدیم

 بقیه به بعد و بدیم سفارش ناهار اول داد پیشنهاد رادوین! شده ظهر چهار ساعت دیدیم اومدیم، خودمون به

 .برسیم کارها

 آورده قبال که رو ساز چایی و رفتم آشپزخونه سمت به منم داد؛ ناهار سفارش و برداشت رو گوشیش رادوین

 استراحت کمی ها سفارش اومدن تا که رفتیم سالن سمت به همگی. کنم درست چایی تا زدم برق به بودیم

  .بود شده ولو ها مبل از یکی روی هرکسی کنیم؛

 رسی رو شکممون حسابی اینکه بعد. شدیم خوردن مشغول و آوردن رو ها سفارش که بود گذشته ساعتی نیم

 .آورد چایی برامون هم رادوین و شدیم غذا های ظرف کردن جمع مشغول آیلین و من کردیم،

 هم شایان و رادوین و بودیم آشپزخونه های ریزه خورده کردن جا جابه مشغول آیلین و من شب هشت ساعت تا

 درهای کردن قفل با و شد تموم کارمون که بود شب دوازده نزدیک. کردن می جا جابه رو  بزرگ های وسیله

  .افتادیم راه هامون خونه سمت به خونه،

 «ژینا»

 اونم که بود مونده عروس لباس فقط بود؛ کامل چی همه تقریبا و بود نمونده باقی عروسی موقع تا روزی چند

 خودش که بود که خواسته داشت، عروس لباس مزون که دوستش از رادوین مادر خانم مینا. بود حاظر تقریبا

 رو عروسی های کارت و بودیم نشسته ماشین توی رادوین همراه. بدوزه عروس لباس آیلین و من برای شخصا

 :پرسید رادوین که کردیم می پخش

  مونده؟ دیگه کارت چندتا عزیزم  -



 

 

{226} 

 :گفتم و انداختم بود دستم توی که دعوتی کارت به نگاهی

 .مسعوده آقا برای اونم که دونه یه فقط  -

 از بعد و گرفت تماس دوستش مسعود با و درآورد رو گوشیش و انداخت دستم توی کارت به نگاهی رادوین

 :گفت و برگشت سمتم به و کرد قط رو گوشی ای، دقیقه چند مکالمه

 .بگو من به کجاست، آدرسش ببین کن نگاه کنه؛ می پیامک برام رو آدرس. شونه خونه مسعود عشقم  -

 قفل. شد بلند گوشی پیامک صدای لحظه همون که گرفتم دستش از رو رادوین گوشی و دادم تکون سری

 اد؛ایست آپارتمانی خونه یه جلوی رادوین بعد، دقیقه بیست. خوندم رادوین برای رو آدرس و کردم باز رو صفحه

 .شد نمایان در جلوی مسعود، دقیقه چند از بعد. داد فشار رو سه طبقه زنگ و رفت در سمت به و شد پیاده

 کرد اصرار کلی و داد رو جوابم گرمی به مسعود که دادم "سالمی" و رفتم سمتشون به و شدم پیاده ماشین از

 .شدیم شون خونه راهی مسعود همراه اصرار، کلی از بعد. بریم باال باید و ماست منتظر باال خانمش که

 فمتوق سه طبقه جلوی آسانسور ثانیه، چند از بعد. داد فشار رو سه طبقه دکمه مسعود و شدیم آسانسور سوار

 خونه در جلوی که همین. شد خارج مسعود هم اون سر پشت و رادوین بعد و شدم خارج در از من اول. شد

 .شدیم خونه وارد  مسعود "یااهلل " گفتن با و کرد باز رو در خودش اول رسیدیم، اینا مسعود

 گرمی خون و مهربون دختر که بود معلوم ش قیافه از اومد؛ پیشوازمون بود، فاطمه اسم فهمیدم که مسعود خانم

 نشت؛ رومون روبه هم مسعود و نشستیم ای قهوه کرم دونفره مبل یک روی هم کنار رادوین و من. هستش

 .کرد تعارف و اومد بود دستش توی که شربتی سینی با و رفت هم فاطمه

 ونطورا. بگیرم گرم فاطمه با بودم تونسته حسابی من و بود گذشته اینا مسعود خونه به اومدمون از ای دقیقه ده

 زا آروم رادوین که بودیم فاطمه با صحبت مشغول. بودن کرده ازدواج که شد می سالی یک: گفت می خودش که

 :پرسید مسعود

  نیست؟ خبری سیروان از مسعود  -

 :کرد زمزمه آروم خودش مثل هم مسعود

 زشا ردی نتونسته هم الملل بین پلیس حتی ولی شده خارج کشور از جعلی مدارک با فهمیدیم، که جایی تا  -

 !زمین توی رفته شده آب انگار کنه؛ پیدا
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 بود هایی حرف پیش حواسم همه شدم؛ نمی متوجه هاش حرف از چیزی ولی زد می حرف باهام داشت فاطمه

  نیست؟ ازش اثری هیچ که چی یعنی. بود گفته مسعود که

 گوش کرد می تعریف رو مسعود با آشنایش جریان داشت که فاطمه به و گرفتم مسعود و رادوین از رو حواسم

 کاری اگه خواست ازم و داد بهم رو مبایلش شماره فاطمه بودیم؛ اینا مسعود خونه که بود ساعتی نیم. دادم

 .شدیم خارج اینا مسعود خونه از رادین همراه و کردم تشکری ازش. بگیرم تماس باهاش داشتم

 های حرف. افتادیم راه خونه سمت به و شدیم ماشین سوار کردن؛ همراهی رو ما در جلوی تا فاطمه و مسعود

 :کردم صداش و برگشتم رادوین سمت به کامل. شد می اکو ذهنم توی هنوز مسعود

  !رادوین  -

 !جانم: داد جواب و کرد نگاهم رادوین

 .آوردم زبون به رو بود ذهنم تو که حرفی کوتاهی سکوت از بعد و دوختم بیرون منظره به رو چشمم

 ستهنتون هم الملل بین پلیس حتی ولی شده خارج کشور از جعلی مدارک با سیروان که گفت مسعود گم می  -

 .کنه پیدا ازش ردی

  خوب؟: گفت و داد تکون سری رادوین

 :گفتم تردید با و دادم تاب و گرفتم دستم توی رو سالم های ریشه بااسترس

  .ترسم می خیلی من رادوین! اینجاست هنوز اون نرفته؛ جایی سیروان مطمئنم من ولی  -

 رو من و کرد حلقه هام شونه دور رو هاش دست برگشتم؛ سمتم به و کرد پارک جاده کنار رو ماشین رادوین

 :گفت کشید، می موهام به دستی که جوری همین و داد جا آغوشش توی

 .بیوفته اتفاقی برات زارم نمی کنارتم؛ همیشه من عزیزم نترس  -

 مبه قلبش های تپش صدای چقدر دادم؛ گوش قلبش های تپش صدای به و گذاشتم رادوین سینه روی رو سرم

 آرومت بتونه جا همه و همیشه و کنی تکیه بهش بتونی که هست همیشه نفر یک اینکه حس. داد می آرامش

 .بود بخش لذت کنه،

 «ژینا»

 بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح. بشه بسته رادوین و من بین ناگسستنی پیوند قراره که روزی امروز

 ارژش به تختم کنار که رو گوشیم و شدم خیز نیم. بود ایستاده نه عدد روی که انداختم ساعت به نگاهی شدم؛
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 و زدم رو اتصال آیکون سریع همین برای بود، رادوین انداختم؛ نمایشش صفحه به نگاهی و برداشتم بودم، زده

 :پیچید گوشم توی رادوین شاد صدای که گذاشتم گوشم کنار

 .خانمم بخیر صبح! من بانوی ماه بر سالم  -

 :دادم جواب و زد صورتم پهنای به لبخندی

  .بخیر هم شما صبح! خوشگله آقا سالم  -

 آرایشگاه میام، دنبالت دارم که بخور رو ات صبحونه خانم پاشو: گفت و خندید دل ته از گوشی پشت رادوین

 .ببرمت

 متس به و کردم قط رو تماس رفتیم؛ صدقه قربون هم برای گوشی پشت حسابی اینکه از بعد و زدم لبخندی

 هام لباس پوشیدم به شروع و شدم خارج حموم از ای دقیقه ده دوش یه از بعد. رفتم اتاقم بهداشتی سرویس

 کم صورتی رژ یه نداشتم؛ آرایش به نیازی. بشن خشک خودشون که کردم رها جوری همین رو موهام. کردم

 .شدم خارج اتاق از کیفم و عروس لباس برداشتن با و زدم رنگ

 آشپزخونه سمت به و کردم رها ای نفره تک مبل روی رو عروسم لباس و کیف و رفتم پایین ها پله از آروم آروم

 آشپزخونه وارد. کرد می رو امشب به مربوط های توصیه داشت و بود ایستاده خانم شهال کنار مامان. افتادم راه

 :دادم جواب همزمان و چرخیدن سمتم به دو هر که دادم باالیی و بلند سالم و شدم

 .دخترم بخیر صبح! سالم  -

 :گفتم شهال روبه و خندیدم ریز

 .برسه دنبالم رادوین که اآلنه بخورم، بدین من به مختصری صبحونه جون شهال  -

 کنار رو صندلی. چید میز روی دونه دونه رو صبحونه وسایل و رفت یخچال سمت به بالبخندی خانم شهال

 .شدم ام صبحانه خوردن مشغول و نشستم و کشیدم

 همین و شدم بلند جام از داد، می رادوین اومدن از خبر که آیفون صدای با که بودم نخورده بیشتر لقمه چند

 :گفتم رفتم، می در سمت به که جوری

 .رفتم من اومد، رادوین مامان  -

 برای رو در رضا عمو افتادم؛ راه در سمت به و برداشتم رو داشتم الزم که چیزهایی و کفش و کیف عروس، لباس

 :گفت و اومد سمتم به دستم، توی ها وسیله دیدن با رادوین. بود کرده باز رادوین
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 .اومدم منم شو سوار برو بازه، ماشین در بده، من به رو ها وسیله! من بانوی سالم  -

 .بشه خسته عشقم خوام نمی! خوب سنگینه اینا عزیزم: گفت رادوین که کنم اعتراض خواستم

 رو ماشین در. افتادم راه رادوین ماشین سمت به و کردم خداحافظی رضا عمو از بود، هام لب روی که لبخندی با

 دش خم عقب صندلی سمت به. شد سوار ماشین، داخل وسایل گذاشتن از بعد هم رادوین شدم؛ سوار و کردم باز

 :گفت و گرفت سمتم به رو قرمزی گل شاخ ثانیه، چند بعد و

 .عزیزم همسر به باعشق تقدیم  -

 و گرفتم رادوین دست از رو رز گل شاخه و خدیدم سرخوشانه. رفت قنج دلم " همسرم " کلمه شنیدن با

 :گفت بالبخند و انداخت من به نگاهی رادوین. کردم تشکری

 .قشنگه برام تو های خنده با دنیا بخند، همیشه تو  -

 هب آرایشگاه سمت به زد، رادوین که استارتی با. شدم می عاشقش بیشتر گفت، می رادوین که  ای جمله هر با

 هم آیلین و شایان ما، رسیدن با همزمان رسیدیم؛ آرایشگاه جلوی که کشید طول ساعتی نیم. افتادیم راه

 .چلوندیم رو همدیگه حسابی و کردیم پرواز هم سمت به و شدیم پیاده ها ماشین از آیلین و من. رسیدن

 می ودب دستشون توی ما وسایل که درحالی ما سرم پشت شایان و رادوین رفتیم؛ آرایشگاه سمت به آیلین همراه

 های اتاق سمت به رو ما مفصلی، احوالپرسی از بعد و اومد سمتمون به آیلین و من دیدن با آرایشگر. اومدن

 ما، های وسیله تحویل از بعد هم شایان و رادوین. کرد هدایت بود، ها خانم عروس مخصوص که ای جداگانه

  .برسن خودشون کارهای به که رفتن

 «ژینا»

 آویزی روی و درآوردم رو شالم و مانتو. بودن پوشونده رو ها آینه ی همه روی شدم؛ عروس مخصوص اتاق وارد

 یخوشروی با و شد اتاق وارد آرایشگر بعد لحظه چند. نشستم صندلی روی خودم و انداختم بود، اتاق در کنار که

 :گفت

 .نکن باز رو هات چشم نگفتم تا و بده تکیه صندلی به عزیزم  -

 ورتمص روی آرایشگر. بستم رو هام چشم آروم و دادم تکیه صندلی پشتی به و دادم تکون باشه معنای به سری

 رایشگرآ صدای با که بود گذشته ساعتی دو یکی، کنم فک ولی بود رفته در دستم از زمان تقریبا و کرد می کار

 :گفت می که
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 .کنه کار موهات روی بیاد همکارم تا نکن باز رو آینه روی عنوان هیچ به. شد تموم صورتت کار دخترم  -

 دیوار و در به داشتم و بودم نشسته اتاق توی که بود ای دقیقه ده یه. شد خارج در از آرایشگر که گفتم ای باشه

 :گفت بود، لبش روی که بالبخندی و شد اتاق وارد خانمی که کردم می نگاه

 .کنم کار موهات روی بعد بپوشی، آوردم رو عروست لباس عزیزم  -

 به وعشر آرایشگر برگشتم؛ اولم سرجای دوباره و پوشیدم رو عروسم لباس آرایشگر، کمک به و شدم بلند جام از

 .کرد موهام کردن درست

 عدب باالخره. بودم گرفته درد سر بود، کشیده رو موهام آرایشگر بس از بودم؛ حالت اون توی ساعتی دو کنم فک

 ده پاشنه های کفش بتونم تا کرد کمکم کرد؛ نصب موهام روی رو تور و تاج و شد تموم کارش ساعت، چند از

 .بپوشم رو رنگم شیری سانت

 نبود، آیلین از خبری انداختم؛ آرایشگاه های صندلی به نگاهی. شدم خارج اتاق از هام کفش پوشیدم از بعد

 ها صندلی از یکی روی و کردم صاف رو عروسم لباس. بود نشده تموم کارش و بود اتاق توی هنوز احتماال

 کردم یم چت رادوین با داشتم که بود ساعتی نیم. فرستادم رادوین برای پیامی و برداشتم رو گوشیم نشستم؛

  .اومد بیرون ازش آیلین و شد باز اتاقی در که

 دهش پوشیده سفیدی پارچه با روش که بلندی قدی آینه جلوی و گرفت رو هردومون دست و اومد جلو آرایشگر

 :گفت و برد بود،

  ببینید؟ رو خودتون حاظرین  -

 از رو پارچه آرایشگر. دادیم تکون تایید معنای به رو سرمون و کردیم هم به نگاهی زده ذوق دو هر آیلین و من

 نهآی توی خودمون دیدن از قدری به. ببینیم آینه داخل رو خودمون تونستیم آیلین و من و برداشتم آینه روی

 .بود رضایتمون نشانگر هامون لب روی لبخند فقط و زدیم نمی حرفی کدوم هیچ که بودیم کرده تعجب

 اب آیلین که انداختیم هم به نگاهی آیلین و من و کردیم تشکر کرد، می نگاهمون لبخند با که آرایشگر از

 :گفت شیطنت

 .بیوفته پس قراره داداشم بیچاره! شدی نازی چقدر دختر، وای  -

 :گفتم و زدم بازوش به آرومی مشت

 !شدی جیگر چقدر ندیدی رو خودت  -
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 :گفت و شد نزدیکمون آرایشکر. زدیم لبخندی دو هر

 بیایین هم شما خوردیم، رو خودمون سهم ما آوردن؛ غذا شما برای شوهراتون بودین، اتاق توی شما وقتی  -

 .نکنین ضعف که بخورین

 و یمنشست ای گوشه کردیم، می ضعف داشتیم گشنگی از که درحالی آیلین من و داد دستمون به رو غذاها ظرف

 کرد تمدید رو لبمون رژ دوباره و اومد آرایشکر غذامون، خوردن از بعد. کردیم غذاها خوردن به شروع تمام ولع با

  .شدیم شایان و رادوین  منتظر و نشستیم سالن های صندلی روی آیلین همراه. رفت و

 «ژینا»

 هامون صندلی روی از دو هر آیلین و من "اومدن دامادها آقا" گفت می که آرایشگاه کارکنان از یکی باصدای

 سالن وارد شایان هم اون سر پشت و رادوین اول و شد باز در. ایستادیم سالن ورودی در روی روبه و شدیم بلند

 .بودند نشده ما حضور متوجه و بود پایین سرشون دو هر شدن؛ آرایشگاه

 :کردم صداش و شدم رادوین نزدیک

 !رادوین  -

 و شد نزدیکم آیلین. کرد می نگاهم خیره و بود مونده مبهوت و مات من دیدن با و کرد بلند رو سرش رادوین

 هر .کرد می تماشا رو آیلین خیره خیره داشت و بود کرده بلند رو سرش هم شایان دیگه حاال ایستاد؛ من کنار

 یم نگاهشون داشتیم لب روی که بالبخندی هم آیلین و من کردن؛ می نگاه رو ما و بودن کرده سکوت نفر دو

 .کردیم

 به بدن، ما دست ما به رو دستشون توی های گل دسته که خواست می شایان و رادوین از که بردار فیلم باصدای

 .دادن ما دست به رو ها گل دست و کردن پر رو مونده باقی فاصله قدم چند و اومدن خودشون

 :کرد زمزمه گوشم توی آرام و کاشت ظریفم های دست روی ای بوسه و گرفت دستش توی روی دستم رادوین

 .کنی می زیرورو قشنگت، های چشم اون با رو دنیام زنی می پلک وقتی من، بانوی ماه  -

 رو من کامل دور دو و برد سرم باالی رو دستم بود؛ قفل اش مردونه های دست توی دستم که جوری همین

 ماشین سمت به و رفتیم سالن خروجی سمت به هم دست در دست و اومدم فرود بغلش توی آخر در چرخوند،

 .افتادیم راه ها
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 زا خیالش اینکه از بعد بشینم؛ من تا کرد کمک اول. کرد باز برام رو در رادوین رسیدیم، که ماشین در جلوی

 یندورب برای دستی بردار، فیلم توصیه به. نشست ماشین توی و زد دور رو ماشین خودش شد، راحت من بابت

  .دادیم تکون

 ور هام چشم. کردم حس خیابون اونور رو سنگینی نگاه حضور که دادیم می تکون دست دوربین برای داشتیم

 ورکش از سیروان که بود گفته مسعود! نداره امکان نه، نه نکردم؛ نگاه خیابون طرف اون به بادقت و کردم ریز

 رو ماشین داشت که رادوین به و دادم تکون رو سرم. باشه سیروان نداره امکان بینم؛ می اشتباه حتما شده؛ خارج

 .کنه خراب رو زندگیم روز بهترین توهمات، این ذاشتم می نباید انداختم؛ نگاهی کرد می روشن

 و گشت برمی سمتم به هی رادوین آتلیه، راه توی افتادیم؛ راه آتیله سمت به و کرد روشن رو ماشین رادوین

 .بکنه آب رو دختری هر دل تونست می که هایی نگاه اون از کرد؛ می نگاهم

 یخیالب اصال عکاسه این ولی بودیم شده خسته حسابی چهاتامون هر. بودیم آتلیه توی که بود ساعت یک نزدیک

 مومت آتیله توی کارمون ساعت، نیم گذشت از بعد. تمومه بگیرین دیگه ژست یه گفت می اش همه شد؛ نمی ما

 .کردیم حرکت تاالر سمت به و شد

 بود، دهش سرد نسبتا هوا و بود پاییز اویل که اونجایی  از ولی بگیریم باغ توی رو عروسی داشتیم تصمیم اول

 هب و شد پیاده رادوین اول. کردن توقف هم سر پشت هامون ماشین و رسیدیم تاالر جلوی. دادیم ترجیح رو تاالر

 ویت دستش ولی بشم پیاده تا کنه کمکم که کرد دراز سمتم به رو دستش و کرد باز برام رو در اومد؛ من سمت

 .کرد نمی حرکتی هیچ و بود شده خیره نقطه یه به موند؛ حرکت بی و خشک هوا

 یول کردم نگاه بود شده خیره رادوین که ای نقطه به و برگردوندم رو سرم. نداد جواب ولی کردم صداش بار چند

 :برگشت سمتم به که کردم صداش دوباره. ندیدم خاصی چیز

  عزیزم؟ شده چیزی! جان رادوین  -

 به رو دستش "هیچی ": کرد زمزمه لب زیر و برد فرو حالتش خوش موهای توی رو دستش ای کالفه حالت با

 لمگ دسته و کیف ماشین، عقب صندلی روی از و شد خم. بشم پیاده ماشین از تا کرد کمکم و کرد دراز سمتم

 .کردیم حرکت تاالر ورودی سمت به و کردم قفل اش مردونه و عضالنی بازوهای دور رو دستم داد؛ دست به رو

 «رادوین»
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. بود شده ها فرشته مثل سفید، عروس لباس اون توی بودم؛ شده مبهوت عروس، لباس توی ژینا دیدن با

 هیچ ژینا جز به چشمم هستیم؛ ژینا و من فقط مکان، اون و لحظه اون توی و ایستاده زمان کردم می احساس

 .دیدم نمی رو ای دیگه کس

 ژینا متس اش همه آتیله، مسیر توی. افتادیم راه آتیله سمت به بردار، فیلم های توصیه و تشریفات کلی از بعد

 دم؛کر می حس رو خوشبختی وجودم باتمام. شدم نمی سیر بهش کردن نگاه از کردم؛ می نگاهش و گشتم برمی

 .داد می آرامش بهم بمونم، کنارم ابد تا قراره و نشسته کنارم عشقم اینکه

 از و ادد رضایت عکاس باالخره کرد؛ می گز گز پاهام بودیم، ایستاده سرپا بس از. بودیم آتلیه توی ساعتی چند

 در و شدم پیاده کردم؛ پارک رو ماشین و رسیدیم تاالر جلوی. افتادیم راه تاالر سمت به و شدیم خارج آتیله

 ستدر سیروان، دیدن با ولی بشه پیاده ماشین از کنم کمکش تا کردم دراز رو دستتم کردم، باز رو ژینا سمت

 .زد خشکم خیابون، اونور

 ماشین از تا کردم کمکش. نبود اونجا کسی ولی کردم نگاه سمت اون به دوباره و اومدم خودم به ژینا باصدای

 ور سیروان اینکه از. شدیم تاالر وارد هم پای پابه و کرد قفل بازوم دور رو ظریفش های دست ژینا. بشه پیاده

 .دادم می خبر بهش و کردم می پیدا رو مسعود باید زد؛ می شور عجیب دلم بودم، دیده تاالر در جلوی

 ایستاده رادین کنار که دیدم رو مسعود دور از. کردیم ها مهمون به آمدگویی خوش به شروع و شدیم تاالر وارد

 به. گرفت رو منظورم سریع مسعود خداروشکر که دارم کارش که بهمونم بهش ابرو چشم با کردم سعی بود؛

 اومد سمتم به مسعود که نشستیم چهارنفر ما مخصوص های صندلی روی و رفتیم داماد و عروس جایگاه سمت

 :کرد زمزمه گوشم دم و

  داداش؟ شده چیزی  -

 :کرد زمزمزمه آروم و بردم گوشش نزدیک رو سرم خودش مثل

 .دیدم رو سیروان تاالر بیرون مسعود  -

 :پرسید و انداخت من به نگاهی متعجب باحالت مسعود

 !مطمئنی؟  -

 :گفت مسعود که دادم تکون تایید معنای به سری

 .گردم برمی اآلن بدم؛ آب گوشی و سر میرم من  -
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 خودشون سرمیزهای همه "اومد عاقد " اینکه اعالم با که رقصیدن می خودشون برای وسط اون داشتن ها جوون

 دنبال هام چشم با. نشستیم سرجامون دوباره بندازه؛ سرش روی رو شنلش تا کردم کمک رو ژینا. برگشتن

 .بود نشده ازش خبری هنوز ولی گشتم مسعود

 به شروع. بود آشوب دلم ولی بود قرآن به چشمم شدیم؛ خیره قرآن های آیه به دو هر و کرد باز رو قرآن ژینا

 عقد خطبه خوندم به شروع عاقد. بشه کم بود برپا دلم توی که غوغایی از شاید تا کردم قرآن های آیه خوندن

 ازدواج های حلقه دستک، دفتر و امضا کلی از بعد و دادیم رو بله جواب عاقد زبان از اسممون شنیدن با کرد؛

 .شد خارج تاالر از ما، چهارتای هر به گفتن تبریک از بعد عاقد و کردیم هم دست توی رو مون

 دستم روی رو دستش نموند؛ دور ژینا چشم از این و بودم کالفه حسابی. بود نشده خبری مسعود از هنوز

 :پرسید و گذاشت

  شده؟ چیزی عزیزم  -

 .خانمم نه: گفتم و زدم اجبار سر از لبخندی

 مانگشت و نکرد نامردی اونم که بردم ژینا دهن سمت به و کردم بود میز روی که عسلی ظرف داخل رو انگشتم

 وقتی ولی کنم اذیتش یکم خواستم می اول بزاره؛ من دهن توی رو عسل که بود اون نوبت حاال. گرفت گاز رو

 .هنیوفت اتفاقی من ژینای برای تا بدم رو جونم بودم حاظر. شدم منصرف شدم، خیره شبش رنگ های چشم توی

 دست توی رو ژینا ظریف های دست. بود رسیده ما نفره دو رقص نوبت و شد می پخش فضا توی مالیمی آهنگ

 رقص به شروع آروم و گذاشت هام شونه روی رو هاش دست رفتیم؛ رقص پیست سمت به باهم و دادم جای هام

 .کردیم

 و بود شده تموم آهنگ اومدم، خودم به تا. بود رفته در دستم از زمان و زمین و بودم غرق ژینا های چشم توی

 دور از که بودن رقص درحال و بودن زده حلقه دورمون فامیل های جوون بود؛ کرده پر شادی آهنگ رو جاش

 .اومد می سمتم به داشت که دیدم رو مسعود

 قطهن دورترین توی. کرد هدایتم سالن گوشه سمت به و گرفت رو دستم مسعود که و اومدم بیرون حلقه داخل از

 :پرسیدم و ایستادیم

  شد؟ چی مسعود  -

 :داد جواب و کوبید دیوار به آروم مشتی کالفه مسعود

 .ودهب لعنتیش خود دیدی، بیرون اون که اونی یعنی برگشته، سیروان کردم؛ پیگیری آگاهی های بچه توسط  -



 

 

{235} 

 و یرس مثل دلم شد؛ می مگه ولی کنه آروم کرد سعی و شد نزدیکم مسعود. بود شده حبس ام سینه توی نفس

 دید هک مسعود. بیوفته اتفاقی براش خواست نمی دلم بودم؛ ژینا نگران بلکه خودم، برای نه جوشید، می سرکه

 المح تا خوردم جرعه چند و گرفتم رو لیوان ازش داد؛ دستم به و برگشت آبی لیوان با و رفت نیست، خوب حالم

 :گفت مسعود که اومد جا

 مراقب که کردم مامور شخصی لباس با بیرون، اون رو نفر چند و باشن پیگیرش گفتم آگاهی های بچه به  -

 .برگردی ها مهمون پیش و کنی حفظ رو خودت خونسردی که اینه بکنی، باید که کاری تنها اآلن. باشن

 .برگشتم داماد  و عروس جایگاه به و دادم تکون " باشه" نشونه به سری

  «رادوین»

 اب خودش مثل هم من ،" شده چی " که پرسید اشاره با شایان که نشستم ژینا کنار و رفتم جایگاه سمت به

 ردنک اعالم که بودیم رقصیده باهم دور چند و بود گذشته ساعتی چند ".میدم توضیح بعدا " که گفتم اشاره

 .کردن هدایت بودن گرفته نظر در برامون که مخصوصی اتاق سمت به رو نفر چهار ما. شده شام وقته

 تا دمکشی رو صندلی اول. نشستیم بود شده تزئین کامل مهارت با که ای نفره چهار میز پشت و شدیم اتاق وارد

 زا چیزی زیاد، استرس از. کردیم خوردن به شروع و گرفتم جای ژینا کنار صندلی خودم بعدش و بشینه ژینا

 .نفهمن چیزی بقیه که بدم نشون مشغول رو خودم بودم مجبور ولی رفت نمی پایین گلوم

 می کادوهاشون دادن برای همه و بود شده ها مهمون رفتن موقع. برگشتیم اصلی سالن به شام، اتمام از بعد

 و شادی آرشام، و نیلوفر. بودیم کرده دعوت هم رو مون همیشگی های دوست و دانشگاه های بچه اکیپ. اومدن

 .رفتن همیشگی های حرف گفتن و بش و خوش از بعد و دادن رو کادوهاشون و اومدن پریسا آخر در و سینا

 نصف هم ژینا بابای و بودن خریده آیلین و ژینا برای جواهر سرویس یه کدوم هر رادین، و آذین و ها مامان

 شایان و آیلین به رو خودمون کادوهای هم ژینا و من ها، مهمون رفتن از بعد. بود زده ژینا اسم به رو شرکت

 مردونه ساعت و جواهر سرویس آیلین و شایان برای ما. بودن گرفته کادو ما برای هم اونها متقابال که دادیم

 سکه همراه سفید، طالی سرویس یک ژینا برای اونها و بودیم گرفته رو کیش هواپیمای بلیط دو با همراه طالیی

 .بودن گرفته کیش به هواپیما بلیط دو و

 بود فرستاده خونه رو خانمش مسعود. افتادیم راه هامون ماشین سمت به و شدیم خارج تاالر سالن از هم همراه

 سوار رو ژینا اینکه از بعد. کنه همراهی مون خونه در دم تا رو ما که مونده ما پیش احتیاط برای خودش و

 :پرسید و کشید کنار رو من و اومد سمتم به شایان که بشم سوار خودم خواستم می کردم، ماشین
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  خبره؟ چه اینجا رادوین؟ شده چی  -

 .برگشته سیروان! شایان: کردم زمزمه آروم

 .نبرن بویی ماجرا این از ژینا و آیلین که باش مراقب خواهشا فقط: گفتم که کرد نگاهم باتعجب

 شماره کردم؛ نمایشش صفحه به نگاهی. خورد زنگ گوشیم که بره ماشینش سمت خواست و داد تکون سری

 :دادم جواب و کردم برقرار رو تماس سریع. بود ناشناس

 !بفرمایید  -

 :پیچید گوشم توی سیروان صدای که کرد می نگاهم و بود ایستاده کنارم شایان

 بزنم بهتون ای ضربه چنان بعدش ولی باشید خوش رو روزی چند که میدم فرصت بهتون! داماد شاه مبارکه  -

 .ذارم نمی جواب بی بگیره، ازم رو عشقم که رو کسی جواب من خوردید؛ کجا از نفهمید خودتونم که

 :زدم داد بااعصبانیت و گرفتم فاصله ماشین از کمی

 .بکنی تونی نمی غلطی هیچ تو  -

 :گفت و داد سر بلندی قه قه گوشی، پشت

 .باشه عروسیتون روز برای من کادو اینم! داماد شاه نخور جوش  -

 هایستاد کنارم مسعود و شایان. بود ممتد بوق فقط بعدش و کرد قط رو گوشی که بدم رو جوابش خواستم می

 دو هر مدون نمی کشید؛ می تیر بدجور که گذاشتم قلبم روی رو دستم. کردن می نگاهم بانگرانی داشتن و بودن

 :گفتم و زدم پس دستم با رو دو هر اومدن؛ سمتم به عجله با که دیدن چی من صورت توی

 .نکردن شک بقیه تا بریم بهتره خوبم، من  -

 نم شدن؛ سوار و رفتن هاشون ماشین سمت به خوبه، حالم که شد راحت خیالشون اینکه از بعد مسعود و شایان

 ینگران حالت با طوالنی، های نگاه از بعد و برگشت سمتم به نگرانی با  ژینا که زدم استارت و شدم سوار هم

 :پرسید

  خوبه؟ حالت عزیزم  -

 .شم نمی این از بهتر: گفتم و زدم لبخندی و برگشتم سمتش به



 

 

{237} 

 هکنند کر های بوق با ها مهمون بقیه و اومدن می ما سر پشت اکیپش و مسعود و کرد حرکت ما از جلوتر شایان

 و رفتم آیلین سمت به. شدیم پیدا ماشین از و رسیدیم اینا آیلین خونه در جلوی. کردن می مون همراهی ای

 :گفتم و زدم پیشونیش روی ای بوسه

 .کوچیکه آبجی بشی خوشبخت که ایشاهلل  -

 در رسیدیم؛ خونه در جلوی. افتادیم راه خودمون خونه سمت به و رفتم ماشین سمت به و دادم دست شایان با

 هب. برگردم من تا بشینه ماشین تو لحظه چند خواستم ژینا از. بردم داخل رو ماشین و کردم باز ریموت با رو

 :گفت مسعود که ایستادم مسعود روی روبه و افتادم راه در سمت

 هک زارم می  رو نفر چند احتیاط برای. برگشته انتقام برای سیروان که معلومه باش، مواظب خیلی رادوین  -

 .بده خبر بهم فورا گرفت، تماس باهات سیروان و شد خبری اگه بدن؛ کشیک تون خونه در جلوی

 ککشی ما خونه جلوی بود قرار که اکیپی به هایی توصیه از بعد مسعود. دادم تکون "باشه " معنی به رو سرم

 از بعد و شدم خونه وارد توجه، جلب بدون بود، گفته مسعود که طور همون. رفت و کرد خداحافظی ما از بدن،

 .بشه پیاده ماشین از ژینا تا کردم کمک و رفتم ماشین سمت به بستم، رو در اینکه

 خودم که جوری همون رو جا همه و بودن امده خونه به اکیپی پیش ساعت چند. شدیم خونه وارد ژینا همراه

 کف قرمزی فرش مثل که قرمزی های گل ای صحنه با کردم باز رو در وقتی. بودن کرده تزئین بودم خواسته

 .شدیم مواجه بودن کرده پر درشتی و ریز های شمع رو خوابمون اتاق تا طرف دو و کردن می خودنمایی سالن

 با بودن، شده درست سفید و قرمز های برگ گل با که های قلب دیدن با ژینا و شدیم خونه وارد ژینا همراه

 :پرسید و کرد من به نگاهی تعجب

 !کردی؟ درست رو ها این که کردی وقت کی تو  -

 :گفتم و گرفتم قاب هام دست با رو صورتش و رفتم جلو

 غمگین رو تو هم لحظه یه ولی بگذرم خودم جون از حاظرم حتی کنم؛ می کاری هر تو خوشحال خاطر به من  -

 .نبینم

 :گفت و گذاشت هام لب روی رو اش اشاره انگشت و زد زل هام چشم توی اشکی های باچشم ژینا

  .باشه جدایی از حرف خواد نمی دلم رسیدیم، همدیگه به که حاال! هیس  -
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 رو صورتم دادم؛ فشارش آغوشم توی آروم و کردم حلقه هاش شونه دور رو هام دست. رفت فرو بغلم توی و

 .شد پر موهاش عطر از هام ریه که کشیدم عمیقی نفس و بردم موهاش نزدیک

 نگرفت از بعد و کردیم باز رو بودن زده موهاش به که هایی سنجاق بود که زحمتی و زور هر با و کردم ژینا کمک

 برداشتم رو دفترم. شدم بلند تخت روی از و زدم نرمش موهای روی ای بوسه. رفت فرو عمیقی خواب به دوشی،

 ادیش و غم تمام و بد و خوب خاطرات از پر که دفتری داشتم تصمیم. کردم نوشتن به شروع و رفتن سالن به و

 ندگیز توی من که اشتباهاتی به خوندنش، با تا بسپارم ام بچه به آینده در رو بودم نوشته توش رو زندگیم های

 .کنه اعتراف عشقش به بتونه که باشه داشته رو این جسارت شد؛ عاشق روزی اگر و نیوفته کردم

 «ژینا»

 ،سفید و قرمز های قلب و قرمز های گل مخصوصا بود، رفته کار به خونه تزئین توی که ذوقی و خونه دیدن با

 پر آغوش توی و رفتم سمتش به کرد؛ لونه گلوم توی عجیبی بغض زد، رادوین که حرفی با. بود مونده باز دهنم

 .رفتم فرو عشقش

 موهام به که اسپری خاطر به موهام کل دربیارم؛ رو بودن زده موهام به که هایی سنجاق تا کرد کمکم رادوین

 دوش یه از بعد شدم؛ حموم راهی و برداشتم رو رنگم صورتی پوش تن حوله. بودن شده چسبناک بود، شده زده

 .رفتم فرو عمیقی خواب به رادوین کنار موهام، کردن خشک از بعد و شدم خارج حموم از ای، دقیقه بیست

 نم سمت به رو اش اسلحه سیروان بودن؛ ایستاده هم مقابل سیروان و رادوین. بودم نمور و تاریک اتاق یک توی

 بقل گلوله و ایستاد من جلوی رادوین کنه، شلیک من سمت به خواست می که آخر لحظه. بود گرفته نشونه

 زجه و بودم گرفته آغوشم توی رو رادوین سر بود؛ افتاده زمین روی خون غرق رادوین. گرفت نشونه رو رادوین

 .خواستم می کمک و زدم می

 باز رو هام چشم رمق بی. رفتم فرو شخصی آغوش توی که کردم می گریه و زدم می داد بیداری و خواب توی

 چند از بعد بیدار، یا خوابم ببینم تا گذروندم نظر از رو جاش همه اول خودم، مقابل رادوین دیدن با و کردم

 .ریختم می شوق اشک و کردم بغلش وار دیوانه بوده، خواب چی همه فهمیدم که لحظه

 دست با. داد دستم به و کرد پر آبی لیوان تخت، کنار عسلی میز روی از. کنه آرومم که کرد می سعی رادوین

 وسهب گذاشت؛ قبلیش جای و گرفت دستم از رو لیوان رادوین. کشیدم سر نفس یک و گرفتم رو آب لرزون هایی

 :گفت بانگرانی و زد موهام روی نرمی ی

  دیدی؟ خواب عزیزم  -
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 اجد ازم ذاشتم نمی و بودم کرده بغل محکم رو رادوین. زدم گریه زیر دوباره پیشم، لحظه چند خواب یادآوری با

 :کرد می زمزمه گوشم زیر و کشید می کمرم روی رو دستش آروم رادوین. بشه

 .نباش نگران کنارتم، من ببین دیدی؛ خواب فقط عزیزم، نیست چیزی  -

 بگم بهش داشتم تردید. زدم زل عسلیش های چشم توی و اومدم بیرون رادوین بغل از شدم؛ آروم اینکه از بعد

 .شم می رادوین نگرانی باعث بیخودی باشه، بوده توهم یه فقط اگه ترسیدم می نه؛ یا دیدم رو سیروان که

 :پرسید و کرد نگاه هام چشم توی رادوین

  عزیزم؟ بگی خوای می چیزی  -

 :گفتم و کردم نگاه هاش چشم توی باتردید

 .دیدم رو سیروان که کردم احساس لحژه یک آرایشگاه، در جلوی امروز من! رادین  -

 :گفتم سریع که کشید موهاش توی دستی کالفه و شد بلند تخت روی از باشتاب رادوین

 .دیدم اشتباه من داره امکان نباش؛ نگران نه، نه  -

 عدب. زد می قدم اتاق توی کالفه حالت با رادوین. توهم یا بوده واقعیت دیدم که چیزی دونستم نمی خودمم واقعا

 :گفت و گرفت قاب رو صورتم هاش دست با نشست؛ تخت روی و اومد سمتم به دقیقه چند از

 .بخوابیم زودتر چه هر که بهتره وقته، دیره دیگه باشی؛ چیزی نگران نیست نیازی عزیزم  -

 رادوین کردم می احساس. لرزید می هاش چشم مردمک زد، می حرف من با داشت رادوین که مدتی تمام

 .بدونم من خواد نمی که دونه می چیزهایی

 یعمیق خواب به دوباره بود، رادوین عسلی نگاه قفل نگاهم که درحالی و گذاشتیم بالشت روی رو سرمون دو هر

 .رفتم فرو

 مسعود و رادوین. زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره کنار شدم؛ بیدار خواب از اومد می بیرون از که باصدای صبح

 به داشت مسعود. نشدم متوجه رو هاشون حرف از بیشتر کلمه چند زدن؛ می حرف باهم داشتن حیاط توی

 :گفت می رادوین

 تو با هک سیمکارتی با حتی نذاشته؛ جا بوده اینجا اینکه بر مبنی خودش از ردی هیچ. کرده فرار دوباره لعنتی  -

 .کرده نابود هم رو بود گرفته تماس
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 دمعسو به سالمی و کردم باز رو در. رفتم سالن در سمت به و کردم عوض مناسبی، لباس با رو هام لباس سریع

 :پرسیدم و دادم

  شده؟ چی رادوین  -

 .میدم توضیح بهت میام اآلن برو، تو: گفت و برگشت سمتم به کالفه رادوین

 شحرکات تمام از نگرانی برگشت؛ خونه داخل رادوین دقیقه چند از بعد. رفتم آشپزخونه سمت به و بستم رو در

 هم خودش بشینم؛ تا گفت بهم و کشید کنار رو صندلی اومد، سمتم به که کردم نگاه بهش سوالی. بارید می

 :کردم صداش که گرفت هاش دست بین رو سرش. نشست من روی روبه

  شد؟ چی بگی خوای نمی عزیزم! رادوین  -

 :زدن حرف به کرد شروع و نشست صندلی روی صاف و انداخت من به نگاهی رادوین

 فرار ازمب سیروان ولی بود جریان پیگیر مسعود. دیدمش منم دیروز برگشته؛ سیروان ندیدی، اشتباه تو ژینا  -

 .کرده

 :داد ادامه که دوختم رادوین به رو نگاهم ناباورانه

 گرانن کنن؛ پیدا رو سیروان که کنه می رو سعیش نهایت نیستیم، که ای هفته یک این توی گفت مسعود  -

 .هستم کنارت من عزیزم، نباش

 :گفتم بود اشک از خیس که هایی باچشم دیشبم، خواب یادآوری با

 .بیاره تو سر بالیی سیروان ترسم می رادوین  -

 :گفت و کشید موهام روی رو دستش و کرد بغلم رادوین

 .افته نمی من برای اتفاقی هیچ عزیزم، نباش نگران  -

 یک حتی بود؛ افتاده جونم به خوره مثل رادوین، دادن دست از ترس! ترسیدم می خیلی ترسیدم، می من ولی

 .کرد می ام دیوونه بیوفته اتفاقی رادوین برای اینکه فکر لحظه

 دلگرمی و هامون خانواده های توصیه با و کردیم جمع رو هامون وسیله داشتیم، که استرسی و ها نگرانی باتموم

 .شدیم کیش عازم شایان، و آیلین همراه فاطمه، و مسعود های دادن

 ...بعد سال دو
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 «رادوین» 

 از. کردیم شروع هم کنار رو ای عاشقانه زندگی که ساله دو ژینا و من و گذره می تلخ روزهای اون از دوسال

 لوکوچو سرنخ یک حتی ولی گشتن رو جایی هر اکیپش و مسعود و نشد سیروان از خبری دیگه عروسی فردای

 ستد به رو بد روزهای و ها تلخی همه تقریبا. بوده ایران روز اون سیروان بشه، ثابت که کنن پیدا نتونستن هم

 .مشد می بیدار خواب از ژینا های کابوس و ها گریه صدای با ها شب بعضی هم هنوز ولی بودیم سپرده فراموشی

 ویالی توی همه بود، تعمیر حال در ژینا پدر ویالی چون. اومدیم شمال هامون خانواده همراه و نوروزه عیده فردا

 با هم ها اون و باشن ما کنار رو عید که بودیم کرده دعوت هم فاطمه خانمش و مسعود از بودیم؛ شده جمع ما

 .پذیرفتن میل کمال

 ستمد ژینا که کردیم می تماشا رو خورشید غروب داشتیم  و بودیم نشسته ساحل کنار های شن روی ژینا کنار

 :گفت و کشید رو

 .دارم کارت بریم پاشو  -

 :داد جواب خودش که کردم نگاهش سوالی

 .نداریم هیچی سین هفت سفره چیدن برای و عیده فردا! دیگه خرید برای خوب  -

 سمت به هم همراه و داد تکون رو چسبیده شلوار به که رو هایی شن و شدم بلند جام از و کردم بلندی خنده

 :گفتم و برداشتم میز روی از رو ماشین سوئیچ. افتادیم راه ویال

 .ندارید الزم چیزی شما ریم، می سین هفت سفره خرید برای ژینا و من! مامان  -

 :گفت و کرد شایان به نگاهی باذوق آیلین اومدن؛ می پایین ها پله از که شایان و آیلین

  بریم؟ باهاشون هم ما  -

 من" نشونه به رو هاش دست که کردم مسعود به نگاهی. داد تکون موافقت نشونه به سری و زد لبخندی شایان

  :گفت و کرد بود نشسته کنارش که خانم فاطمه به نگاهی و برد باال "دونم نمی

  بشه؟ عوض هوات بریم خوای می خانمم  -

 گفتن هم بقیه کرد؛ اعالم رو موافقتش و کرد مسعود به ذوق سر از نگاهی. بود باردار ماهه شش مسعود خانم

 یه توی دخترها کردیم؛ حرکت بازار سمت به و شدیم ماشین سوار تایی شش بعد، ساعت نیم. نمیان و ان خسته

 .بودیم شده من ماشین سوار مردها ما و بودن ماشین
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 تا ذاشت می کنار رو بود سین هفت سفره برای که چیزی هر ژینا زدیم؛ می قدم بازار توی هم دست در دست

 ویکاد بگیرم؛ جشن براش شمال، توی جا، همین داشتم تصمیم و بود ژینا تولد فروردین یک. کنم حساب من

 .بگیرم ساز دست کادویی ژینا برای اینجا بازار از خواست می دلم ولی بودم خریده رو اصلیش

 به خودش همراه رو من و گرفت رو دستم ژینا که بودیم زنی گشت حال در ها مغازه بین محلی بازار داخل

 می دتول ماه ساز دست گردنبندهای و بند دست و بود کرده پهن بساط بازار کف محلی، پیرزنی. کشید سمتی

  .فروخت

 زا افتاد؛ ژینا تولد ماه دستبند به چشمم که کرد گردنبدها بررسی به شروع ذوق، با ژینا و شدیم نزدیکش

 و مبرداشت رو دستبند نامحصوص مشغوله، سرش دیدم تا چیزهاست، چنین عاشق ژینا دونستم می که اونجایی

 رکسیه برای فهمیدم که دستش توی کوچیک بسته چند با ژینا دقیقه، پنج از پس. دادم پیرزن به رو مبلغش

 .افتادیم راه ها ماشین سمت به و شدیم خارج بازار از خریده، رو تولدش ماه دستبند

 و تمبرگش بقیه سمت به. میزد سردی به رو هوا بود، ماه اسفند اواخر که اونجایی از و بود شده تاریک نسبتا هوا

 :پرسیدم

  بریم؟ که هست نظرتون مد خاصی جای یا بریم خونه  -

 .خونه: دادن جواب همین برای بود، شده سردشون همه

 و رسیدیم ویال. افتادیم راه ویال سمت و شدیم سوار من ماشین توی آقایون و ماشین یه توی ها خانم دوباره

 ضمح به شدیم؛ ویال وارد بقیه سر پشت و برداشتم ماشین عقب صندق از رو خریدها. کردیم پارک رو ها ماشین

  .برد سرمون از هوش سبزی قرمه بوی ورودمون،

 ساالد کردن درست حال در که مامان به و شدم آشپزخونه وارد بود، دستم توی خریدها کیسه که جوری همون

 :گفتم بود

 !بانو مینا کردی چه به، به  -

 :داد جواب و زد لبخندی مامان

 .بزارم بار براش گفتم بود، کرده هوس فاطمه ظهر پسرم، نباشی خسته  -

 :گفتم باشیطنت و کاشتم مامان گونه روی ای بوسه و شدم خم

 !دیگه؟ پختین خانم فاطمه برای فقط یعنی  -
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 :گفت و داد تکون سری و خندید مامان

 .مردیم گشنگی از که کنین عوض لباس برین زود  -

 متس به و برداشتم رو خودم خرید بسته گذاشتم، کانتر روی رو خرید های کیسه اینکه بعد و دادم تکون سری

 شونه رو موهاش داشت و بود ایستاده آینه جلوی ژینا شدم؛ وارد و زدم ژینا و خودم اتاق در به ای تقه. رفتم باال

 .زد لبخندی من دیدن با کرد، می

 که انداختم بهش نگاهی آینه توی. زدم شونه رو موهاش آروم و گرفتم دستش از رو شونه و رفتم سمتش به

 کشیدم حالتش خوش فرفری موهای روی رو دستم کارم، شدن تموم از بعد. بود من حرکات گر نظاره بالبخندی

 و گرفتم دستم توی رو ژینا ظریف دست درآوردم؛ رو دستبند داخلش از و برداشتم رو خریدم کوچیک کیسه و

 .بستم دستش به رو دستبند

 :گفت باتعجب و انداخت دستش توی دستبند به بعد من، به نگاهی اول ژینا

  !خریدی؟ رو این کی تو  -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام باشیطنت

 .بود دستبندها و گردنبندها زدن دید مشغول من، کوچولوی خانم وقتی  -

 :گفت و کرد حلقه هام شونه روی رو هاش دست و زد لبخندی

  .رادوین دارم دوست خیلی ممنونم،  -

 :گفتم و زدم لبخندی 

 .شدم مجنون از تر مجنون خرمایت، پریشون موهای و مشکیت های تیله اون عشق از عشقم، دارم دوست منم  -

 ای بوسه ام، حوله برداشتن از بعد و رفتم کمد سمت به بود، شده هام لب مهمون سال دو این که لبخندی با

. رفتم پایین و شدم خارج حموم از ای دقیقه ده دوش از بعد شدم؛ حموم وارد و فرستادم ژینا برای هوا روی

 دم آروم و گرفتم ژینا دست از رو برنج دیس و رفتم آشپزخونه سمت به. بودن میز چیدن حال در ها خانم

 :کردم زمزمه گوشش

 !جذابی خیلی هم کردن کار موقع دونستی می  -

 گفتن با بودیم، خسته همه که اونجایی از شام، خوردن از بعد. شدم خارج آشپزخونه از و چرخیدم پا پاشنه روی

 .افتادیم راه اتاق سمت به و گرفتم رو ژینا دست "بخیری شب "
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 «رادوین»

 فرفری موهای از ای تره انداختم؛ نگاهی زیباش صورت به. شدم بیدار خواب از ژینا، اینکه از قبل زود، صبح

 توی لبخندی با و کرد باز رو هاش چشم که  زدم کنار دستم با آروم رو بود افتاده صورتش روی که رو خرمایش

 :گفتم و زدم لبخندی متقابال هم من شد؛ خیره هام چشم

 .من فرشته بخیر صبح  -

 :داد جواب و زد صورتش پهنای به لبخندی

 .سرورم بخیر هم تو صبح  -

 :گفتم شدم می بلند تخت روی از داشتم که درحالی

 .بخوریم صبحونه بریم پاشو  -

 سرویس از. بستم سرم پشت آرومی به روی در و رفتم بهداشتی سرویس سمت به که کشید کوتاهی خمیازه

 .بریم پایین صبحانه خوردن برای باهم تا شدم ژینا منتظر و اومدم بیرون

 رایب تکاپو درحال همه صبح از. بگیریم جشن هم رو ژینا تولد بود قرار و تحویل سال روز و بود شنبه پنج امروز

 .بودن عید شب شام و سین هفت سفره تدارک

 نجپ ساعت. برسم کارهام به بتونم من که کنن مشغول رو ژینا شب تا که بودم کرده هماهنگ بقیه و آیلین با

 سوئچم نشه، متوجه که جوری آروم کرد؛ می کمک خانم سیما و مامانم به آشپزخونه توی داشت ژینا و بود عصر

 .رفتم بودم داده سفارش دیروز از که کیکی دنبال و برداشتم میز روی  از رو

 هب و خریدم هلیومی بادکنک چند راهم سر و گذاشتم خودم کنار صندلی روی گرفتم، رو کیک اینکه از بعد

 از ور بودن هم زیادی تعداد که ها بادکنک در، کردن باز از قبل و داشتم نگه ویال در جلوی. افتادم راه ویال سمت

 با ور بودم خریده ژینا برای که رو ماشینی سویچ ها، بادکن انتهای های روبان کردن یکی از بعد و برداشتم عقب

 .کنه کمکم کیک بردن برای و بیاد در دم که زدم شایان به زنگ یه کردم؛ وصل روباه انتهای

 ودمب نشسته ماشین توی. داد می نشون رو شب نه ساعت که انداختم ساعتم به نگاهی تماس، کردن قط از بعد

 بادکنک هم من برداشتیم؛ جلو صندلی روی از رو کیک و کردن کمکش و اومد سمتم به شایان و شد باز در که

 .شدیم خونه راهی و برداشتم رو ها وسیله باقی و

 :پرسیدم شایان از که بودیم خونه داخل تا حیاط مسیر توی
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  کردین؟ تزئین رو خونه  -

 :گفت نیوفته که بود داشته نگه رو کیک دودستش با که درحالی و انداخت من به نگاهی نیم شایان

 .عیده چون گفتم هم ما و کنین می تزئین رو خونه چرا که پرسید ژینا بار چند وسط این آره،  -

 :پرسیدم و دادم سر بلندی قه قه

  شد؟ قانع خوب؟  -

 .نه: داد جواب لبش، روی بالبخند شایان

 به ناژی همراه که فرستادم آیلین برای پیامک یه بود؛ برده ساحل کنار رو ژینا آیلین. رسیدیم ورودی در جلوی

 رو اه چراغ که گفتم شیما به نشستن؛ آماده و حاظر پذیرایی، توی همه دیدم که شدیم خونه وارد. برگردن ویال

 شمع چیدن به شروع بعد و گذاشتم میز روی و درآوردم اش جعبه داخل از آروم رو کیک خودمم و کنه خاموش

 .کردم کیک روی ها

  :گفتم و برگشتم مامان سمت به

  هست؟ دستتون دم فندک یا کبریت! مامان  -

 " با. گرفت من سمت به و برگشت بود دستش توی فندکی با لحظه، چند از بعد و شد آشپزخونه راهی مامان

 .شد خونه به آیلین و ژینا ورود با همزمان که کردم روشن رو ها شمع و گرفتم مامان از رو فندک " تشکری

 :گفتم همزمان و رفتم سمتش به دستم، توی کیک با که خورد جا اول تاریک خونه دیدن با ژینا

 .من خورشید مبارک تولدت  -

 به بدو کرده، ذوق حسابی بود، معلوم که ژینا. کردیم "مبارک تولدت " آهنگ خوندن به شروع همزمان همه

 ستد رو کیک بشه؛ زمین پخش و بیوفته دست توی از کیک بود مومونده کم که جوری کرد؛ بغلم و اومد سمتم

 :گفتم گوشش دم که کردم بغل رو ژینا محکم و دادم آیلین

  کنی؟ فوت رو ها شمع خوای نمی عزیزم، دارم دوست خیلی  -

 :گفتم که کنه فوت رو ها شمع خواست می و رفت بود آیلین دست توی که کیکی سمت به ژینا

 .کن فوت رو ها شمع بعد بکن، آرزو یه اول! کن صبر  -
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 فوت رو ها شمع بود، لبش روی که بالبخندی و کرد باز رو هاش چشم لحظه، چند از بعد و بست رو هاش چشم

 .کرده آرزویی چه که بدونم داشتم دوست خیلی کرد؛

 «رادوین»

 دونه ژینا و گذاشتن ژینا جلوی میز روی آوردن رو کادوهاشون همه. رسید کادوها به نوبت کیک، بریدن از بعد

 تنوب حاال. گذاشت میز روی "تشکری " گفتن با و کرد باز رو کادو آخرین. کرد می باز رو شون همه باذوق دونه

 :گفتم و رفتم ژینا سمت به آروم و گرفتم ها روبان انتهای از بدم؛ رو کادوم که بود من

 .شده من زندگیه تمام که کسی برای خوشگلم، عشق برای من کادوی از اینم خوب،  -

 ژینا. کردم روبان انتهای به اشاره ابرو، و چشم با و دادم دست به رو ها بادکنک که اومد سمتم به باذوق ژینا

 وسوئچ انداخت روبان انتهای به نگاهی! چیه من منظور که شد متوجه تازه لحظه چند از بعد و کرد نگاهم گنگ

 :فتمگ که کرد نگاهم سئوالی و انداخت نگاهی دستش توی سوئیچ به کرد؛ بازش روبان انتهای از و آورد باال رو

  یادته؟! طالئیه بود؛ اومده خوشت که هستش ماشینی همون  -

 :گفت و پرید پغلم توی و زد جیغی یکهو

 .رادوین عاشقتم! شه نمی باورم وای،  -

 :دادم جواب و کردم بغلش تر محکم و زدم دل ته از لبخندی

 .عزیزم م دیوونته عاشقتم، منم  -

 :گفت جمع روبه علی کیک، و شام خوردن از بعد

  کنیم؟ روشن آتیش و نشینی شب بریم دریا کنار است پایه کی  -

 متس به گرم لباس و بالشت تا چند و پتو برداشتن، با هم ما و کردن اعالم رو موافقتشون داد، و جیغ با دخترها

 و من و نشستن دخترها کردیم؛ پهن رو ها پتو و رسیدیم ساحل کنار. افتادیم راه ویال کنار خصوصی ساحل

 ونهش دور و برداشتم رو مسافرتری پتوی آتیش، کردن روشن از بعد. شدیم آتیش کردن روشن مشغول هم رادین

 ام شونه روی رو سرش که کردم حلقه هاش شونه دور رو دستم نشستم؛ کنارش و انداختم ژینا نحیف های

 .برگشتیم سمتش به همه رادین صدای با که گذاشت

  نیوردی؟ رو گیتارت رادوین  -
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 سرش پشت از رو گیتار نمایی، دندون لبخند با آیلین که " نه" بگم خواستم می و داد تکون سری باشرمندگی

 :گفت و برداشت

  .آوردمش خودم همین برای میره؛ یادش پرتم حواس داداش این دونستم می من  -

 :گفتم جمع روبه و گرفتم ازش ای غره چشم با که گرفت سمتم به رو گیتار

  غمگین؟ یا شاد  -

  :گفت بود نشسته مسعود کنار که علی و انداختن نگاهی هم به همه

 .بشه شاد دلمون بخونه رو شادش یه عیده، شب  -

 :کردم خوندن به شروع و کشیدم گیتار ظریف تارهای روی رو دستم و کردم فکر کمی

 بارون زیر ساحل؛ روی برهنه پا باز

 !غافل زمانه غمِ از …کامل ماه

 …صدایت آرام لحن پایت؛ به آرام میزند موج

 !هوایت و حال از مستم

 !دل این شده عاشق دریا؛ دریا دریا

 …ساحل نم بوی دریا دریا دریا

 …میبارد که باران! تو زیباترینی

 دارد مرا حال قلبت؛ بگو جانا

 !دل این شده عاشق دریا؛ دریا دریا

 …ساحل نم بوی دریا دریا دریا

 …میبارد که باران! تو زیباترینی

  دارد مرا حال قلبت؛ بگو جانا

 ،داشتم برنمی ازش چشم که درحالی و کردم نگاه ژینا های چشم توی و برگشتم رسیدم، که متن جای این به

 .خوندم رو آهنگ ادامه
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 !کردی دیوانه را دلم این کردی؛ شانه را خود زلف

 !نهایت بی تا باش عاشقم پایت؛ ردِ ها شن روی

 !دل این شده عاشق دریا؛ دریا دریا

 …ساحل نم بوی دریا دریا دریا

 …میبارد که باران! تو زیباترینی

 دارد مرا حال قلبت؛ بگو جانا

 !دل این شده عاشق دریا؛ دریا دریا

 …ساحل نم بوی دریا دریا دریا

 …بارد می که باران! تو زیباترینی

  دارد مرا حال قلبت؛ بگو جانا

 ( دریا زاده ملک رضا )

 گیتار بودم، ژینا های چشم غرق که طور همون من و کردن زدن دست به شروع همه آهنگ، شدن تموم از بعد

 :گفتم و کردم نگاه ساعتم به و گذاشتم کنارم رو

  .بشه تحویل سال کمونده کم که بدووین شده، یک ساعت  -

 .افتادیم راه ویال سمت به و زدیم بغلمون زیر رو ها وسیله از یکی کدوم هر

***  

 تک ورتص توی. بود نمونده باقی تحویل سال تا بیشتر ثانیه چند و بودیم نشسته سین هفت سفره دور همگی

 نگاهی. بودن کردن آرزو و دعا خوندن مشغول لب، زیر کدوم هر کردم؛ نگاه بودن، جمعمون توی که افرادی تک

 نگاه درحالی هم، دستم در دست و برگشت سمتم به نگاهم، سنگینی حس با که انداختم ژینا زیبای رخ نیم به

 :کردین زمزمه لب زیر بود، خورده گره هم در هامون

  تویی افروز دل ماه من، دل اندر

  تویی دلسوز خوبند، همه یاران
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  عید به و نوروز به جهانیان شادند

  تویی امروز من نوروز و من عید

... هشت... نه... ده: کردیم شمارش به شروع هم، همراه همه. کرد تحویل سال دعای خوندن به شروع ژینا پدر

 .یک... دو... سه... چهار... پنج... شش... هفت

 گفت می تبریک رو نو سال داشت که تلویزیون صدای با "... شمسی هشت دو نو و صد سی و هزار سال آغاز "

 و انمخ سیما و مینا مامان طرف از عیدی و حافظ فال گرفتن از بعد. گفتیم تبریک رو عید و رفتیم هم سمت به

 .شدیم اتاقمون راهی بخیری شب گفتن با کوروش، آقا

 «ژینا»

 به من نم بارون. زدم کنار رو پرده و رفتم اتاق قدی پنجره کنار شدم؛ بیدار خواب از بارون شر -شر صدای با صبح

 ابری هوای و بارون عاشق من شد؛ می درست شیشه با بارون قطرات برخورد از دلنوازی آهنگ و زد می شیشه

 .بودم شمال

 تاقا در سمت به هندزفریم، و گوشی برداشتن از بعد و برداشتم آرایش میز جلوی صندلی روی از رو سویشرتم

 غرق که رادوین به نگاهی آخر لحظه و شدم خارج در از. نشه بیدار رادوین که کردم باز رو در آروم برداشتم؛ قدم

 رفتم؛ رادوین سمت به و کردم عوض رو نظرم بشم، خارج در از خواستم می که آخر لحظه انداختم؛ بود خواب

 خارج ازش و رفتم در سمت به و کاشتم موهاش روی آرومی بوسه و کشیدم پرکالغیش موهای روی دستی

 .شدم

. دمش گل از پر باغ به رو بزرگ تراس وارد و کردم بازش آروم و ایستادم ای شیشه در جلوی. رفتم پایین پله از

 سنگ وسط برهنه، پاهای با زمان هم و کردم پلی رو ام عالقه مورد آهنگ و گذاشتم گوشم داخل رو هندزفریم

 .برداشتم قدم حیاط سرد های فرش

 می نگاه آسمون به که همزمان و گرفتم بارون درشت قطرات سمت به رو هام دست و کردم رها پشتم رو موهام

 بغل توی و رفت گیج سرم که بردم می لذت شمال هوای از و چرخیدم می بارون زیر. چرخیدم خودم دور کردم،

 .اومدم فرود کسی گرم

 توی از رو هندزفرزم. بگه من به چیزی داشت سعی که کردم نگاه رادوین خندون چهره به و کردم بلند رو سرم

 :زد لب که دوختم رادوین نافذ نگاه به رو نگاهم و درآوردم گوشم

  وروجک؟ نخوری سرما وقت یه! کنی می شیطونی بارون زیر من بدون -
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 ورد چند و گرفت اش مردونه دست توی رو دستم. کردم نگاه رو رادوین لبخند با و ایستادم صاف و زدم لبخندی

 .خندیدم می دل ته از و بلند بارون، زیر های عاشقانه از سرمست هم من و چرخوند

 :گفت و زد بینیم نوک به انگشت با و کرد سرم روی حصار رو سویشرتش رادوین

 .نخوردی سرما تا تو بریم شدی؛ کشیده آب موش  -

 مهنی در. برد باال ها پله از و گرفت هاش دست توی رو من در جلوی. رفتیم خونه سمت به بدو و گرفت رو دستم

 به و پیچید دورم کلفتی پتوی و نشوند آرایش میز صندلی روی  و برد داخل رو من و کرد باز پاش با رو اتاق باز

 :گفت و اومد بیرون حموم از دقیقه چند از بعد. رفت حموم سمت

 .نخوری سرما تا کردم داغ آب از پر رو وان برات  -

 :گفت و کرد هدایتم حموم سمت به و گرفت رو دستم. بودم غرق رادوین حرکات و ها چشم توی

 .نخوردی سرما تا تو برو  -

 :پرسیدم ازش و دادم تکیه در به رو دستم و شدم حموم وارد

  شدی؟ خیس خودتم چی؟ خودت پس  -

 :گفت و زد مهربونی لبخند کرد، می خشک رو موهاش بود، دستش که کوچیکی حوله با که درحالی

 .تری واجب من از تو فعال  -

 حموم از چسببد بهم حسابی که داغی آب وان از بعد. شدم حموم وارد و زدم مهربونیش همه این به لبخندی

 به رو  هام لباس. نشسته من منتظر تخت روی و کرده عوض رو هاش لباس که دیدم رو رادوین و اومدم بیرون

 :گفت و گرفتم سمتم

 .نزدی یخ تا بپوش عشقم  -

 شونه و زد برق به رو سشوار رادوین کنم؛ خشک رو موهام تا نشستم آرایش میز جلوی و پوشیدم رو هام لباس

  .کردم موهام کردن خشک به شروع آروم و گرفت دستم از رو

***  
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 که مهمی کاری قرارداد خاطر به رادوین. بودیم رامسر توی که بود روزی آخرین و بود فروردین هفت امروز

 روی روبه. زدیم می قدم هم دست در دست ساحل، توی رادوین همراه. برگردیم زودتر شدیم مجبور داشت،

 :گفتم و گرفتم ظریفم های دست توی رو اش مردونه های دست و ایستادم رادوین

  بدی؟ بهم قولی یه خوام می ازت رادوین  -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم سوالی

 من اگه حتی باشه، قشنگت های لب روی لبخند همیشه  افتاد، اتفاقی هر اگه که بدی قول بهم خوام می  -

 ...و نباشم

 :گفت و شد حرفم ادامه مانع و گذاشت هام لب رو اش اشاره انگشت

 ...هامه لب روی لبخند و خوشبختم تو کنار من نکن؛ تکرار رو حرف این دیگه کنم می خواهش ازت ژینا -

 :داد ادامه لحظه چند از بعد و کرد سکوت

  بزنی؟ حرفی چنین که شده باعث چی خوام؛ نمی تو بدون رو زندگی این من  -

 :گفتم و ایستادم دریا به رو و بردم فرو موهام میون رو دستم کالفی

 .کنه جدا هم از رو تو و من و بیوفته بدی اتفاق یه قراره که انگار زنه، می شور دلم رادوین، دونم نمی -

 خودش سمت به رو من و گرفت رو بازوهام رادوین. شد می جاری هام چشم از هم سرم پشت اشک قطرات

 :کرد زمزمه گوشم دم و کرد بغلم محکم و نیورد طاقت صورتم، روی های اشک دیدن با برگردوند؛

 .نترس کس هیچ و چیز هیچ از کشم می نفس من که زمانی تا بیوفته؛ برات اتفاقی ذارم نمی من  -

 و بوندمچس عظالنیش سینه به رو سرم کشیدم؛ هام ریه توی رو تنش عطر و کردم نزدیک تیشرتش به رو بینیم

 .شدم دریا تالطم پر امواج به خیره

 «رادوین»

 آالرم صدای با صبح. برگردیم موعد روز از زودتر شدیم مجبور اومد، پیش برامون که یکهویی قرارداد خاطر به

 روی خالیش جای به چشمم وقتی ولی نشه بیدار خواب از ژینا که کردم خاموشش زود و شدم بیدار گوشیم

 تا کشیدم سرک جا همه کردم، می صداش داشتم که همزمان و اومدم پایین تخت روی از سراسیمه افتاد، تخت

 .کنم پیداش
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  کجایی؟ عزیزم ژینا! ژینا  -

 :گفت می که. شنیدم آشپزخونه توی از رو صداش که

 .هستم آشپزخونه توی من عزیزم  -

 رکانت به رو دستم. شدم رو روبه ژینا خندون چهره با که دویدم آشپزخونه سمت به تقریبا که بودم هول انقدر

 :گفتم و گرفتم هام دست بین رو سرم و دادم تکیه

  عزیزم؟ شدی بیدار خواب از زود انقد چرا  -

 .نره شرکت خالی شکم با تا کنم درست صبحونه عزیزم همسر برای خواستم: گفت و زد لبخندی

 مومت از بعد. شدم بهداشتی سرویس راهی "میام اآلن عشقم، نکنه درد دستت " اینکه گفتن با و زدم لبخندی

 ایستاده گاز روی روبه ژینا. شدم آشپزخونه راهی مخصوصم، عطر زدن از بعد و پوشیدم رو هام لباس کارم، شدن

 :گفتم و کردم حلقه کمرش دور رو دستم و شدم نزدیکش آروم. کرد می درست نیمرو داشت و بود

 .ترسیدم چقدر دیدم، رو خالیت جای که وقتی دونی نمی  -

 :گفتم و کاشتم هاش دست روی ای بوسه و گرفتم رو ظریفش های دست

 .کشیده زحمت انقدر که برم خانمم قربون  -

 و تمرف خودمم بشینه؛ تا کشیدم ژینا برای صندلی یه اول. گذاشتم میز روی و گرفتم ژینا دست از رو نیمروها

 انهصبح خوردن درحال که انداختم ژینا به نگاهی. شدیم صبحانه خوردن مشغول و نشستم ژینا روی روبه درست

 شمچ دیدن برای فرصتی هر از تونم می تا خواست می دلم که که جوری بگیرم، ازش رو نگاهم تونستم نمی بود؛

 و کرد بلند رو سرش کرد، احساس خودش روی رو نگاهم ژینا وقتی. کنم استفاده قشنگش صورت و ها

 :پرسید بالبخندی

  خوری؟ نمی چرا شده؟ چیزی  -

 .خورم می: گفتم و دادم تکون سری

 زمی سرم از و کردم تشکری صبحانه، شدن تموم از بعد. شدم ام صبحانه ادامه مشغول و انداختم پایین رو سرم

 اشتمک اش گونه روی ای بوسه و رفتم ژینا سمت به و برداشتم کیفم و گوشی همراه رو ماشین سوئچ شدم؛ بلند

 کنار ژینا که بود هایی حرف درگیر فکرم شرکت، تا خونه مسیر تمام زدم؛ بیرون خونه از "خداحافظ " گفتن با و

 .بود زده بهم ساحل
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 رو مکت و گذاشتم صندلی روی رو کیفم و کردم باز رو اتاقم در. برداشتم قدم اتاقم سمت به و شدم شرکت وارد

 هست کی دونستیم نمی هنوز که قرارداد طرف که بود قرار نه ساعت. کردم آویزون لباسی چوب روی و درآوردم

 .بیاد قرارداد بستن برای بودیم، شنیده رو اسمش فقط و

 که شخصی من، "بفرمائید " گفتن با و شد زده اتاقم در که کردم مشغول ها پرونده با رو خودم نه ساعت تا

 دمدا سالمی. شدم رو روبه شایان بشاش چهره با و کردم بلند رو سرم شد؛ اتاق وارد و کرد باز رو در بود در پشت

 :گفت شایان که

  اومده؟ سرمدی سالم،  -

  کیه؟ سرمدی: پرسیدم و کردم نگاهش گنگ

 .ببندیم قرارداد باهاش قراره که همونی بابا: گفت و زد لبخندی

 دیم؛ز بیرون اتاق از باهم و پوشیدم و برداشتم لباسی چوب روی از رو کتم و شدم بلند جام از "آهانی " گفتن با

 و سالم از بعد و شدیم رو روبه رادین با راه تو. افتادیم راه کنفرانس اتاق سمت به و بستم سرم پشت رو در

 شتپ صندلی روی شخصی. شدیم کنفراس اتاق وارد سه هر و کردیم باز رو در. رفتیم اتاق سمت به احوالپرسی

 :گفتم و کردم صاف رو گلوم. کرد می نگاه رو بیرون پنجره از و بود نشسته ما، به

 .اومدین خوش خیلی  -

 نکهای خاطر به نه خوردیم؛ جا هرسه تقریبا بود، نشسته صندلی روی که جوانی خانم دیدن با و چرخید صندلی

. هباش سالش یک و بیست بیست، نهایتش که بود معلوم اش چهره از اینکه خاطر به هست، زن یه قرارداد طرف

 شال و رمزق کوتاه مانتو بود، ریخته بیرون فجیعی طرز به رو بیشتر نصفش که بلوند موهای کردم؛ نگاهش دقیق

 .بود صورتش روی هم غلیظی آرایش مشکی، تنگ شلوار و قرمز

 دراز سمتمون به رو دستش و اومد سمتمون به مشکیش سانت ده پاشنه های کفش اون با و شد بلند جاش از

 :گفت ناز با و کرد

 .هستم سرمدی سایه  -

 و داد تکون هوا توی رو دستش و شد قضیه متوجه خودش که نکردیم دراز سمتش به رو دستمون کدوم هیچ

  :گفت

 .شایسته آقای هم شما و باشید معروف ماکان برادران باید هم شما کنم فکر  -
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. منشستی سرجاهامون هم ما و بشینه که کردم اشاره دستم با. شدم شکه شناخت می رو ما دقیق انقدر اینکه از

 نگاهی هم اونا تا دادم شایان و رادین تحویل و کردم نگاهش دقت با و کردم باز رو بود جلوم که ای پرونده

 :گفتم و برگشتم سرمدی خانم سمت به. بندازن

  هستش؟ تاسیس تازه! بودم نشنیده رو شما شرکت اسم حاال تا من  -

 :گفت لوسی حالت به و کرد نگاهم  بشم، معذب شد می باعث بیشتر که خیره های نگاه با

 از کرده، شروع رو خودش فعالیت تازه هست، ایران که ای شعبه و هست کاندا توی ما اصلی شرکت نخیر،  -

 .ببندم قرارداد شما با که شدم این مشتاق شنیدم، خیلی رو ماکان برادران آوازه و تعریف که اونجایی

 سرمدی خانم گرفتم می سخت چقدر هر که دادم توضیح براش رو شرکت قانون و شرایط و دادم تکون سری

 اتاق از قهوه خوردن از بعد و کردیم امضا رو قردادها قرارداد، مبلغ و توافق به رسیدن از بعد. کرد می قبول

 حالت اب کرد، می اشاره من سمت به که انگشتش با و برگشتم سمتم به سرمدی خانم که زدیم بیرون کنفراس

 :گفت چندشی

 وقت هر و کنیم همکاری باهم قراره بعد به این از که دونید می باشم؟ تماس در شما با تونم می چطور من  -

 .بگیرم تماس شما با بتونم باید بود نیاز

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدون و انداختم پایین رو سرم

 .میدن اطالع من به ایشون بگیرید، تماس منشیم با داشتین کاری من با کاری اگه  -

 .شدم اتاقم وارد و کردم بهش رو پشتم

 «رادوین»

 :گفت و نشست نفره تک راحتی مبل روی من روی روبه و شد اتاقم وارد من، همراه هم شایان

  چیه؟ سرمدی دختره این درمورد نظرت  -

 :دادم جواب و کردم نگاه هاش چشم توی و آوردم باال رو سرم

 و خودش درمورد بیشتر یکم نظرم به کنه؛ می اذیت رو من که هست دختر این چهره تو چیزی یه دونم، نمی  -

 .نیست بد کنیم تحقیق شرکتش

 :گفت شد می بلند مبل روی از که درحالی و داد تکون سری شایان
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 .کنه تحقیق درموردش بگم، رحیمی به برم من پس  -

 .شد خارج اتاق از "بینمت می بعدا" گفتن با شایان که دادم تکون سری

 شرکتشون توی خاصی مشکل و خالف گونه هیچ و کردیم می کار سرمدی خانم شرکت با که شد می ماهی دو

 از دیب چیزی نتونست هم بودیم فرستاده تحقیق برای و بود شرکت حراست جز که رحیمی حتی نکردیم؛ پیدا

 آورد درمی من کار اتاق از سر همیشه که سرمدی خانم یکهویی آمدهای و رفت جز به کنه، پیدا سرمدی شرکت

 .کرد می عصبی رو من کارش این و

***  

 و انداخت ساعتش به نگاهی شایان. کردیم می بررسی رو شرکت های پرونده داشتیم و بود من اتاق توی شایان

 :گفت

 .نکنده رو سرم از پوست آیلین تا برم من شده؛ چهار ساعت اوه،  -

 .بینمت می شب پس باشه،: گفتم و دادم تکون سری

 ما خونه رو همه ژینا، امروز. شدم میز روی های پرونده کردن جمع مشغول هم من و شد خارج اتاق از شایان

 تمداش. کنم خرید خونه برای راهم سر که بود سپرده ژینا و رفتم می خونه همیشه از زودتر باید بود؛ کرده دعوت

 ششنمای صفحه به نگاهی و رفتم میزم سمت به. خورد زنگ گوشیم که ذاشتم می کیفم داخل رو پرونده آخرین

 :گفتم و گذاشتم گوشم کنار رو گوشی و کردم برقرار رو تماس. بود ناشناس شماره انداختم؛

 !بفرمایید بله،  -

 :پیچید گوشی توی آشنایی صدای

 !ماکان آقای سالم  -

 :گفتم و نشناختم رو شما یعنی که زدم راه اون به رو خودم بود؛ سرمدی خانم

 !نشناختم خودمم، بله  -

 :گفت ای اشوه و پرناز باصدای

 !سرمدی سایه هستم؛ سایه  -

  اومده؟ پیش مشکلی بفرمایید،: گفتم سردی باحالت
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 .ینمبب رو شما هست امکانش اگه خواستم می فقط نیومده؛ پیش مشکلی نه،! سرد چه اوه،: گفت و خندید کوتاه

 رسمبپ تونم می فقط. برم خونه باید شده دیرم من شه، نمی که االن: گفتم و کردم حفظ رو خشکم و سرد حالت

  چی؟ برای

 .خداحافظ فعال گم، می بهتون دیدمتون، که زمانی برای باشه: گفت و کرد صاف رو صداش گوشی پشت

 خارج اتاقم از و برداشتم رو سوئیچم و کیف آورده، کجا از رو من شماره اینکه از متعجب و کردم قط رو گوشی

 .شدم

 «رادوین»

 میز هب ای تقه. بود گوشیش با بازی مشغول و بود پایین سرش رفتم؛ منشی میز سمت به و شدم خارج اتاقم از

 :گفت من و من با و افتاد دستش از گوشی و شد هول که و زدم

 .هستین اینجا که نشدم متوجه رئیس، آقای... آ ببخشید... بب  -

 ای من حضور متوجه که طبیعیه شدین، گوشی غرق شما که اینجوری: گفتم و دادم تکون تاسف روی از سری

 .نشین ای دیگه شخص

  دادین؟ سرمدی خانم به شما رو من شماره: گفتم دوباره که انداخت پایین رو سرش

 .بله: گفت ای شرمنده حالت به و انداخت پایین رو سرش

 ،دیگه بار یک اگه! دادین خانم یه به رو من شماره حقی، چه به شما: گفتم و کوبیدم میز روی رو دستم محکم

 .نیهست اخراج بشه، تکرار دیگه بار یک فقط

 سوار. شدم خارج شرکت از و گرفتم پیش در رو خروج راه بشم، جانبش از العملی عکس منتظر اینکه بدون

 داشپرد داخل از و کردم شل رو پیراهنم باالی دکمه. گذاشتم جلو صندلی روی کنارم رو کیف و شدم ماشینم

 تا کردم صبر و گذاشتم زبونم زیر و برداشتم قرصی کردم؛ باز رو درش و درآوردم رو هام قرص قوطی ماشینم،

 .شدم خارج شرکت پارکینگ از و زدم استارت دقیقه چند از بعد بشه، خوب حالم کمی

 نداختما ژینا باالی و بلند لیست به نگاهی و شدم فروشگاه وارد کردم؛ پارک رو ماشینم و رسیدم فروشگاه جلوی

 .افتادم راه ماشینم سمت به و برداشتم رو خریدها پالستیک کارم، شدن تموم از بعد. شدم خرید مشغول و

 هک کاری آخرین شدم؛ ماشینم سوار و گذاشتم داخلش رو خریدها پالستیک و کردم باز رو ماشین عقب صندوق

 و وارد و شدم پیاده ماشین از و داشتم نگه فروشی شرینی جلوی. بخرم شیرینی و برم اینکه دادم، می انجام باید
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 حساب از بعد و دادم رو سفارشم معطلی، بدون پس داره؛ دوست چی ژینا دونست می. شدم فروشی شیرینی

 .شدم خارج فروشی شیرینی از ها، شیرینی پول کردن

***  

 کرده خونه برای که خریدهایی و شدم پیاده ماشینم از. بردم داخل رو ماشین و کردم باز ریموت با رو خونه در

 با شدم؛ خونه وارد و کردم باز رو ورودی در. افتادم راه خونه سمت به و برداشتم ماشین عقب صندق از رو بودم

 :گفت و اومد سمتم به بالبخند و شد خارج آشپزخونه از ژینا که دادم سالم بلندی صدای

 .عزیزم همسر نباشی خسته سالم،  -

 :گفتم و گذاشتم زمین روی رو ها خرید پالستیک و زدم صورتم پهنای به لبخندی

 .نازنینم نباشی خسته هم تو خودم، کدبانوی بر سالم  -

 :گفت و اومد بیرون آغوشم توی از لبخند با ژینا. کردم بغلش محکم و رفتم ژینا سمت به

  کو؟ شیرینی پس  -

 .میارم میرم االن ماشینه، توی رفت؛ یادم اوه،: گفتم و زدم پیشونیم روی دست با

 ژینا مدید که شدم سالن وارد. افتادم راه خونه سمت به شیرینی، جعبه برداشتن از بعد و رفتم ماشینم سمت به

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو شیرینی جعبه و شدم نزدیکش برداره؛ رو خریدها پالستیک خواد می

 .میارمشون خودم سنگینه، اینا بگیر؛ رو شیرینی جعبه این بیا کنی؟ می داری چیکار خانمم ا،  -

 به یدها،خر پالستیک برداشتن از بعد هم من رفت؛ آشپزخونه سمت به و گرفت دستم از رو جعبه تشکری با ژینا

 .شدم روانه آشپزخونه سمت

 اذوقب ها، شیرینی دیدن با بچینه؛ ظرف داخل که کرد باز رو درش و گذاشت کانتر روی رو شیرینی جعبه ژینا

 :گفت و برگشت سمتم به

 !خریدی دارم دوست من که هایی شیرینی این از وای،  -

  !داره دوست چی عشقم که کنم فراموش من شه می مگه: گفتم و زدم لبخندی

 مسمت به بعدش خورد؛ رو شیرینی کنار از کمی یه و برداشت رو ها شیرینی از یکی و داد سر دل ته از ای خنده

 :مگفت و دادم قورت رو بود دهن توی که شیرینی و زدم لبخندی. گذاشت من دهن توی رو شیرینی بقیه و اومد
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 .عشقم هستم شما خدمت در بعدشم کنم؛ عوض رو هام لباس و بگیرم دوش یه برم من  -

 .عزیزم باشه: گفت و داد تکون سری چید، می ظرف داخل رو ها شیرینی داشت که جوری همون ژینا

 «رادوین»

 خارج اتاق از موهام کردن مرتب از بعد و پوشیدم رو هام لباس. شدم خارج حموم از کوتاهی، دوش گرفتن از بعد

 و بود من به پشتش اون دیدم؛ ظرف داخل ها میوه چیدن درحال رو ژینا. افتادم راه آشپزخونه سمت به و شدم

 :گفتم و کشیدم فرفریش و خرمایی موهای روی دستی و شدم نزدیکش آروم. دید نمی رو من

  بدم؟ انجام بتونم من که هست کاری عشقم، نباشی خسته  -

 یام؛ب و کنم عوض رو هام لباس برم من تا کن دم چایی یه فقط عزیزم، نه: گفت بالبخندی و برگشت سمتم به

 .برسن ها مهمون که هاست االن

 .من بانوی چشم: گفتم و شدم خم کمی و گذاشتم چشمم روی رو دستم

 شدن تموم از بعد. کردم دم چایی و رفتم کتری سمت به هم من رفت؛ خواب اتاق سمت به و زد لبخندی ژینا

 یناژ و خودم برای و بکشه دم چایی تا شدم منتظر نشستم؛ روش و کشیدم بیرون خودم برای رو صندلی کارم،

 .بریزم

 برای چایی دوتا و شدم بلند جام از. بودم زده زل آشپزخونه دیوار و در به و بودم نشسته که بود ای دقیقه ده

 ور خواب اتاق در ژینا من، اومدن با زمان هم. رفتم پذیرایی سمت به و گذاشتم سینی توی و ریختم ژینا و خودم

 .شد خارج ازش و کرد باز

 دمز پلک چندبار خورد؛ تکون صورتم جلوی دستی که بودم شده زیبایش تماشای محو و کردم می نگاهش خیره

 رو ظریفش های دست گذاشت؛ ام شونه روی رو سرش و نشست کنارم ژینا. شدم مواجه ژینا خندون صورت با و

 :گفت که گرفتم دستم توی

  .ریختی چایی برام که نکنه درد دستت  -

 .دارم دوست خیلی عزیزم: گفتم و کشیدم فرمش خوش های گونه روی رو شستم انگشت

 .عزیزم دارم دوست منم: گفت و شد خیره هام چشم توی و زد لبخندی

 نوزه. شدیم خوردن مشغول و برداشتم رو خوردم چایی بعد گرفتم، سمتش به و برداشتم سینی توی از رو چایی

 جام از و گذاشتم سینی توی رو دستم توی استکان. دراومد صدا به خونه زنگ که بودم نخورده بیشتر جرعه یک
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 م؛رفت وردی در سمت به و دادم فشار رو دکمه آیلین، خندون صورت دیدن با. رفتم آیفون سمت به و شدم بلند

 .شدیم ها مهمون اومدن منتظر ورودی، در جلوی دو هر ایستاد؛ کنارم و اومد سمتم به ژینا

***  

 متس به و شدم بلند جام از ببخشید گفتن با. بودیم نشسته پذیرایی توی باهم و بودن اومده همه تقریبا

 :گفت و گرفت سمتم به رو آلبالو های شربت حاوی سینی ژینا. بکنم ژینا کمک که رفتم آشپزخونه

 .میام منم ببر، رو اینا تو عزیزم  -

 و اشتمگذ کانتر روی رو سینی ها، شربت کردن تعارف از بعد رفتم؛ سالن سمت به و گرفتم دستش از رو سینی

 .مبودی صحبت گرم حسابی و گذشت می ها مهمون اومدن از ساعتی یک. نشستم رادوین کنار نفره دو مبل روی

 و مرفت آشپزخونه سمت به کردن؛ می کمک ژینا به غذاها کشیدن برای داشتن شیما و آیلین و بود شام موقع

 :شنیدم رو خانم شیما صدای سرم پشت که کردم حرکت میز سمت به و گرفتم ژینا دست از رو برنج دیس

 .کنه می کمک بهت خونه کارهای تو رادوین آقا که جان ژینا حالت به خوش  -

 سری تاسف روی از و انداخت من به نگاهی رادین. بشنوه رادین که گفت می بلند عمد از رو ها حرف این همه

 :گفت بالبخند و داد تکون

 .رادوین تو ذلیلی زن چقدر کنه؛ نمی کار خونه تو که مرد اح، اح  -

 .بشه خسته خوام نمی دارم؛ دوست رو زنم من خوب! شد حسودیت چته: گفتم و زدم لبخندی

 ،نکرده باطل رو ام شناسنامه تا دارم، دوست رو زنم منم: گفت و شد بلند جاش از بود خندیدن درحال که شایان

 .کنم کمکش برم

 بودیم؛ شام خوردن مشغول باهم همه. شد ژینا پدر با صحبت مشغول و رفت هردمون برای ای غره چشم رادین

 :گفت برگشت ژینا سمت به شیما که. کردن می تعریف ژینا پخت دست از و گفت می چیزی کسی هر

 هخون تو کردن کار نای اصال بودم تو جای من بکنی؟ هم آشپزی بیرون کار همه این با کنی می وقت طور چه  -

 .نداشتم رو

 .دارم دوست رو کردن آشپزی من: داد جواب و زد لبخندی ژینا

 .دختر ست معرکه دستپختت معلومه،: گفت و کرد پاک رو لبش دور دستمال با شیما
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 مه جون ژینا کار که گیرین نمی خدمتکار یه چرا شما! رادوین آقا راستی: گفت و برگشت من سمت به بعدش

 .بشه راحتتر

 .مکن آشپزی عشق با رادوین برای خودم دارم دوست چون: گفت و کرد دستی پیس ژینا که بدم جواب خواستم

 بگیرم رو یکی دارم تصمیم ولی میدم ترجیح رو ژینا دستپخت من: گفتم و دادم تکون سری ژینا حرف تایید در

 .نشه خسته ژینا اینجوری که کنه تمییز خونه ازگاهی هر بیاد که

 بود شب یازده ساعت. شدیم صحبت مشغول و نشستیم هم دور و آوردن شیرینی و میوه ایلین و ژینا شما از بعد

 رو دستش که کنه مرتب رو خونه خواست می ژینا ها، مهمون بدرقه از بعد. کردن رفتن عزم ها مهمون که

 :گفتم و گرفتم

 بهتره ،شدی خسته کافی اندازه به امروز کنه؛ تمییز رو خونه تا بفرستن رو یکی زنم می زنگ فردا بمونه، بزار  -

 .بخوابیم بریم

 .بخوابیم بریم که کردم متقاعدش زور به و گرفتم رو ژینا دست بارید؛ می ژینا روی سر از خستگی

 «رادوین»

 هب نگاهی. دراومد صدا به گوشیم زنگ که کردم می بررسی رو ها پرونده داشتم و بودم اتاقم توی معمول طبق

 رو جوابش خواست نمی دلم زدم؛ بیخیالی به رو خودم. زنه می زنگ سرمدی خانم دیدم که انداختم اش صفحه

 یه نبود، درمیون قرارداد پای اگه. اومد می مرموز زیادی نظرم به و اومد نمی خوشم دختر این از هیچ. بدم

 می احترام نظرشون به باید که بودن هم دیگه نفر دو من جز به که کنم چه ولی بره که کردم می ردش جوری

  .ذاشتم

. شدم کارم مشغول دوباره و کشیدم ای آسوده نفس. شد قط بعدش و خورد زنگ بار چند هم سر پشت گوشی

 ایینپ سرم بودم؛ شده بود سرمدی خانم شرکت برای قضا از که ها پرونده از یکی درگیر که بود که ساعتی نیم

 بود، جلوم پرونده به چشمم یه که جوری همین. خورد زنگ اتاقم تلفن که بودم مطالعه حال در سخت و بود

 :دادم جواب و برداشتم رو گوشی

 !بله  -

 :پیچید گوشم توی خط اونور از منشی صدای

 .ببینن رو شما خوان می و اومدن سرمدی خانم! ماکان آقای سالم  -
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 :گفتم آروم و آوردم پایین رو صدام

 .کن سرش به دست خودت جوری یه دونم، نمی یا هستم جلسه توی بگو بهش  -

 ...آقای چشم  -

 :گفت و کشید دستش از رو گوشی خط، اونور از سرمدی خانم و موند نصفه حرفش که بود زدن حرف درحال

 .بزنم حرف باهاشون خودم من بدین عزیزم، ممنون  -

 :پیچید گوشی توی سرمدی صدای که کشیدم ای کالفه پوف

 .نگیرم رو وقتتون زیاد میدم قول دارم؛ واجبی کار باهاتون! ماکان آقای سالم - 

 در تپش درست رو بلندش پاشنه های کفش صدای دقیقه چند از بعد و گذاشت رو گوشی که گفتم ای "باشه "

 .بفرمایید: گفتم و کشیدم موهام توی دستی کالفه زد؛ در به ای تقه. شنیدم اتاقم

 و برداشتم رو گوشی و بشینن که زدم اشاره دستم با. شد نمایان در چوب چهار توی سرمدی خانم و شد باز در

 :گفتم و گذاشتم کنار و بستم رو مقابلم پرونده. دادم رو قهوه دوتا سفارش

 .داشتید کاری من با بفرمایید،  -

 ههمیش که مرموزی بالبخند و زد زل هام چشم توی تمام، پررویی با و انداخت یکی اون رو پاش ریلکسی باحالت

 :گفت بود هاش لب روی

 ادین؛ند جواب شما ولی گرفتم تماس گوشیتون با ببینیم؛ رو همدیگه امروز بود قرار باشه، یادتون اگه بله،  -

 .خدمتتون بیام خودم گرفتم، تصمیم همین برای

 :گفتم و کردم نگاهش منتظر که کرد مکث کمی

 .خدمتم در من خوب  -

 :گفت  و کشید بلندش موهای توی دستی

 عاشقتون بگم تونم می درواقع اومده، خوشم شما از من. ماکان آقای کنم صحبت رک باهاتون امروز خوام می -

 قبول رو شرکتتون قوانین همه چرا و چون بدون همین برای و شدم عاشقتون اول نگاه همون توی اصال شدم؛

 .کردم
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 حد چه تا زن یک واقعا بودم؛ شده سرخ اعصبانیت از هم طرفی از و دادم می گوش هاش حرف به داشتم بهت با

 .بزنه متاهل مرد یه به رو هایی حرف چنین که باشه وقیح توتست می

  《رادوین》

 :گفتم و بردم باال رو بود توش ازدواجم حلقه که رو چپم دست و شدم بلند جام از

 کشیدم زیادی های سختی و دارم دوست رو زنم من. همسرمه به من تعهد نشانه این بینید، می رو حلقه این  -

 .کنم نمی عوض شما مثل صدتای با رو اش گندیده موی تار یه برسم؛ بهش تا

 رو در اومد؛ سمتم به و شد بلند راحتی مبل روی از. بشه خارج اتاق از که کردم اشاره دستم با و کردم باز رو در

 :گفت بود زده زل هام چشم توی که درحالی و استاد قدمیم یک تو درست و بست دستش با

 من وگرنه کنم؛ می تحمل رو مزخرف قراردادهای و شرکت این تو خاطر به من فهمی؟ نمی چرا عاشقتم من  -

 .شی نمی پشیمون من با دوستی از باش مطمئن! کارها این به چه رو

 رو خودش تعادل زور به و خورد سکندری که دادم هلش عقب به و کردم باز گردنم دور از رو هاش دست باضرب

 :گفتم و کردم باز رو در دوباره. بشه افتادنش مانع تا کرد حفظ

 .بیرون برو من اتاق از  -

 سمتش به برداشتمش، و رفتم بود راحتی مبل روی که کیفش سمت به خوره نمی تکون جاش از دیدم وقتی

 :گفتم بلندی صدای با و انداختم بغلش توی رو کیفش و برگشتم

 .نشه پیدات اینورا هم دیگه بیرون، برو گفتم  -

 رادین که رسوندن در جلوی رو خودشون باعجله شایان، و رادین من، داد صدای با که بود بلند انقدر صدام

 :پرسید

  خبره؟ چه اینجا رادوین  -

 و تادایس رسید، که من نزدیک. کرد تند پا در سمت به و کرد نگاهم باغیض که انداختم سرمدی خانم به نگاهی

 :گفت و زد زل هام چشم توی

 .ماکان آقای جناب شی می پشیمون کارت این از باش مطمئن  -
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 نگاهم سوالی داشتن همچنان شایان، و رادین. شد خارج اتاق از در و زد شایان به ای طعنه و رفت در سمت به

 میز به رو هام دست نشستم؛ صندلی روی و رفتم میزم سمتم به. بودن من جانب از توضیحی منتظر و کردن می

 :کردم بلند رو سرم رادین، باصدای که گرفتم سردم های دست بین رو سرم و دادم تکیه

 .اومد می شرکت سر اون تا صداتون خبره؟ چه اینجا بگی خوای نمی  -

 :گفتم و کردم نگاهش گیج ثانیه چند

 .نیست خوب حالم اصال االن بدم؛ توضیح بعدا شه می  -

 نبرداشت  از بعد و گرفتم دست به رو سوئیچم و گوشی داد؛ می نشون رو ظهر دو که انداختم ساعتم به نگاهی

 :گفتم هردوشون به خطاب کیفم،

 .کنید درکم بتونید که امیدوارم آرامشه، یکم دارم نیاز که چیزی تنها به فعال میرم؛ خونه دارم من  -

 .افتادم راه به شرکت پارکینگ سمت به و شدم خارج اتاقم از هردوشون به توجه بدون

 «رادوین»

 بوق ود از بعد گرفتم؛ رو ژینا ی شماره و برداشتم رو مبایلم گوشی زدن، استارت از قبل و نشستم ماشینم داخل

 :پیچید گوشی توی پرانرژیش صدای و داد جواب فورا

 .نفسم نباشی خسته عزیزم، همسر سالم  -

 :دادم جواب و نشست هام لب روی لبخندی ناخودآگاه

 .زندگیم نباشی خسته هم تو من، بانوی سالم  -

 .عزیزم ممنون: داد جواب و کرد کوتاهی ی خنده

 .بخرم راهم سر تا بگو داری الزم چیزی اگه میرم، خونه دارم من عزیزم: گفتم حرفش بند پشت سریع

  خوبه؟ حالت عزیزم؟ شده چیزی: داد جواب و شد نگران کمی لحنش

 .شد تموم زود شرکت توی کارم نباش؛ نگران عزیزم، نه: گفتم و زدم نگرانیش همه این به لبخندی

 اعتس نیم و شده تموم شرکت توی کارم منم ندارم؛ الزم چیزی عزیزم، باشه: گفت و داد بیرون باصدا رو نفسش

 .میام خونه بعد
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 رفک و گذاشتم ماشین فرمون روی رو سرم. انداختم کنارم صندلی روی و کردم قط رو گوشی خداحافظی از بعد

 لبخندهای این چرا شد؟ پیداش کجا از یکهو و خواد می جون از چی "سرمدی " دختر این اینکه به کردم،

  .بود آشنا من برای انقدر لبش، ی گوشه مزخرف

 جهنم برام رو زندگی شخصی وفقه بی و پی در پی های مزاحمت ناشناسی، شماره طرف از که بود روزی چند

 شده تبدیل بیگاه و گاه های ندادن جواب و ها زدن زنگ به اآلن و شد شروع شبانه های پیام از اول. بود کرده

  .بود

***  

 گوشیم پیامک صدای که بودیم میوه خوردن مشغول و بودیم نشسته هم دور و بودیم دعوت آذین خونه همه

 :مضمون به ای عاشقانه شعر کردم؛ باز رو پیامک و براشتم رو گوشی. شد بلند

 دل دارم بر که نیست چون تو ز ممکن "

  دل بسپارم تو سودای به که به آن

 دل نسپارم تو غم به من گر

  "دل دارممی چه بهر کنم چه را دل

 مبش بیخیال خواستم اول. بود آشنا برام اصال کردم، نگاه رو بود اومده پیامک برام اون طرف از  که رو ای شماره

  "شما؟! نشناختم ببخشید " کردم تایپ سریع و شد عوض نظرم بعدا ولی

 های حرف به و گذاشتم کنارم میز روی رو گوشی و شدم بیخیال نیومد؛ جوابی ولی گذشت ای دقیقه چند

  .دادم گوش کردن، می کل کل هم با و کردن می بحث موضوعی سر داشتن که رادین، و شایان

***  

 هب رو گوشیم ژینا که بزنم استارت خواستم می. بریم خونه تا شدیم ماشین سوار که بود شب دوازده ساعت

 :گفت و داد دستم

 .بودی گذاشته جا رو گوشیت عزیزم، بیا  -

 .گیرم می ازت رسیدیم خونه عزیزم، دار نگهش فعال: گفتم بودم زدن استارت درحال که جوری همون

 .افتادیم راه خونه سمت و کردیم خداحافظی آذین و علی از بوقی تک زدن از بعد که داد تکون سری ژینا

 «رادوین»
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 .گذاشتم میز روی رو سوئیچم. شدیم خونه وارد ژینا همراه و کردم پارک حیاط داخل رو ماشین و خونه رسیدیم

 :گفت کشید می کوتاهی ی خمیازه که درحالی ژینا

 برهوی بغلم توی ش همه ماشین توی شه؛ می تموم داره  باطریش شارژ. گذاشتم کانتر روی رو گوشیت عزیزم  -

 .رفت می

 تاقا توی رو گوشی و بیارم رو شارژرم تا رفتم کارم اتاق سمت به برداشتم؛ رو گوشیم و رفتم کانتر سمت به

. اشتمد پیامک تا بیست لرزید؛ دستم توی گوشی که کردم روشنش و زدم شارژ به رو گوشی. بزنم شارژ تو خواب

 عاشقانه ها پیام همه و بود ناشناس شماره همون طرف از انداختم؛ ها پیامک به نگاهی و کردم باز رو صفحه قفل

  .بودن

 خبری و بود رفته بهداشتی سرویس ژینا کنم؛ عوض رو هام لباس تا رفتم کمدم سمت به و شدم گوشی بیخیال

 به. سمبنوی رو اخیر وقت چند این اتفاقات و برم کارم اتاق به گرفتم تصمیم هام، لباس تعویض از بعد. نبود ازش

 فاتاعترا و روز اون اتفاق جز به البته کردم، نوشتن به شروع دوباره و کردم باز رو دفترم و رفتم کارم اتاق سمت

 .سرمدی سایه

 :رسید گوشم به ژینا صدای که بودم نوشتن اتمام درحال

  کجایی؟ عزیزم  -

 :دادم جواب نوشتم، می رو خط آخرین داشتم که درحالی

 .هستم کارم اتاق توی عزیزم  -

 ام نهشو روی رو دستش و شد نزدیکم. شنیدم سرم پشت از رو ژینا های قدم صدای که بستم می رو دفتر داشتم

 :پرسید و داد قرار

  کنی؟ می چیکار داری عشقم  -

 :پرسید و افتاد دفتر به چشمش یکهو بعد

  چیه؟ این ا،  -

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 .کردم ثبت دفتر این توی رو هام شادی هام، غم همه منه، ی روزانه خاطرات دفتری این عزیزم  -

 :دادم ادامه و فرستادم بیرون مانند آه رو نفسم
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 .بود من اسرار محرم دفتر این بودم، دور تو از که روزهایی تمام  -

 .بخونم حتما شد واجب پس: گفت و انداخت من به نگاهی

 :گفتم و کاشتم ظریفش و سفید های دست روی ای بوسه و زدم لبخندی

 تا بدی هامون بچه رو دفتر این افتاد، اتفاقی من برای اگه که شرطی به ولی بخونی میدم رسید، که وقتش  -

 .بخونن

 :گفت و کرد حلقه گردنم دور رو ظریفش های دست ژینا

 .میدیم بهشون باهم دوتامون رو دفتر این رادوین، نزن ها حرف این از دیگه  -

 تاقا سمت به باهم و گرفتم رو ژینا دست و گذاشتم میزم کشو داخل یعنی همیشگی، جای رو دفتر لبخندی با

 .رفتیم خوابمون

 «رادوین»

 مه به رو اعصابم رسما دیگه. کردم می دریافت عاشقانه های پیامک این از تا بیست از بیشتر روز هر تقریبا

 .باشه تونه می کی شخص این که کردم فکر و گرفتم هام دست بین رو سرم بود؛ ریخته

 که انداختم اش صفحه به نگاهی و آوردم باال رو سرم. خورد زنگ گوشیم که بودم حال اون تو ای دقیقه چند

 :گفتم اعصبانیت با و زدم رو اتصال آیکون سریع ناشناسه؛ شماره همون دیدم

  خوای؟ می چی من جون از هستی؟ کی تو  -

 توی که بود ممتد بوق صدای بعدش و شد قط تماس دقیقه چند از بعد. اومد نمی خط انور از صدایی هیچ

 اخلد رفتن راه به شروع و شدم بلند جام از و کردم پرت میز روی رو گوشی داغون اعصابی با. پیچید می گوشی

 .کردم اتاقم

 ردم؛ک پرت کاناپه نزدیکترین روی رو خودم و شدم تسلیم آخرش. رسیدم نمی جایی به کردم می فکر چقدر هر

 .شد بلند گوشیم پیامک صدای دوباره که بود نگذشته نشستنم از دقیقه چند هنوز

 ایخو می": بود نوشته که خوندم و کردم باز رو پیامت گوشی، قفل کردن باز از بعد و برداشتم خیز سمش به

 تایپ دوباره لحظه چند از بعد "خوای؟ می من جون از چی آره، ": کردم تایپ سریع "هستم؟ کی من بدونی

 "!داره؟ دوست دنیا این توی رو تو هرکسی از بیشتر و عاشقته که کسی ": کرد
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. باشه هداشت دوست منو دنیا این توی تونه می کسی چه که کردم می فکر این به داشتم و بود دستم توی گوشی

 فتهر فرانسه هاش دوست همراه پیش وقت چند که مامانم. بود ژینا و مامانم اونم رسید؛ ذهنم به گزینه دوتا فقط

 .ژینا موند می فقط منتفیه؛ اول گزینه پس بود، ایران برای هم شماره این و بود

  تویی؟ عزیزم ژینا: کردم تایپ براش سریع

 یا اندازه به رو تو تونه نمی هم گی می که خانمی ژینا این حتی خریه؟ کدوم ژینا: کرد تایپ لحظه چند از بعد

 .باشه داشته دوست دارم، دوست من که

 ...و خودتی بفهم؛خر رو دهنت حرف: کردم تایپ براش بااعصبانیت

 ازمب انداختم؛ اش صفحه به نگاه. لرزید هام دست توی گوشی که گذشت نمی پیامکم فرستادن از ثانیه چند

 توی سرمدی سایه صدای گه دادم جواب رو گوشی سریع. زد می زنگ داشت که بود ناشناس شماره همون

 :پیچید گوشم

 !باشه خشن انقدر تو مثل خوشگلی و جذاب پسر نمیاد بهت اوه، اوه  -

  نپلک؟ من برم و دور دیگه و دارم زن من بودم نگفته بهت مگه: زدم داد بااعصبانیت

 رو تو تا بزنی هم حرفی هر بکنی، هم هرکاری عزیزم، دارم دوست من ولی: گفت و کرد ناراحت کمی رو لحنش

 ...میار دستت به باالخره و خوام می رو تو من نیستم؛ بردار دست نکنم خودم عاشق

 مبل روی رو گوشی و زدم اعصبانیت از دادی و کردم قط رو تماس بزنه، رو حرفش ادامه بدم اجازه اینکه بدون

 چارچوب تو شایان دیدم که انداختم سرم پشت به نگاهی. خورد دیوار به و شد باز محکم اتاق در که کردم پرت

 :گفت و اومد سمتم به داغونم حال دیدن با ایستاده؛ در

  کنی؟ می بیداد و داد انقدر چرا پسر؟ چته  -

 سینه هقفس توی بدی درد که نشستم صندلی روی و رفتم کارم میز سمت به و کشیدم موهام توی دستی کلالفه

 که بیآ بطری از آبی لیوان و اومد سمتم به بانگرانی شایان. دادم فشار و گذاشتم قلبم روی رو دستم. پیچید ام

 :پرسید و داد دستم و ریخت برام بود، میز روی

  ای؟ آشفته انقدر چرا رادوین؟ شده چی  -

 های پیامک برام اش همه و داره برنمی سرم از دست که وقتیه چند! سرمدی سایه! سایه: گفتم و کردم نگاهش

 .زنه می زنگ بهم مختلف های شماره با و فرسته می عاشقانه
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  چیه؟ حسابش حرف خوب،: پرسید و کرد ریز رو هاش چشم شایان

 داشته دوستی رابطه باهاش که خواد می: گفتم و شدم خیره هاش چشم توی زد، می دو دو که های چشم با

 .باشم

 رس آخر. زدیم نمی حرفی و بودیم ساکت دو هر که بود ساعتی نیم. نگفت چیزی و کرد نگاهم تعجب با شایان

 :گفت و شد کالفه شایان

 .گیریم می تصمیم و زنیم می حرف مورد این در بعدا وقته؛ دیر که خونه بریم پاشو پاشو،  -

 .شدیم خارج شرکت از هم همراه و برداشتم رو کیفم و دادم تکون تایید نشونه به سری

 «رادوین»

 ام شرکت وارد چرا و هست کی سرمدی سایه ببینه بخوام ازش تا گرفتم تماس مسعود با باری چند صبح امروز

 .نداد جواب زدم زنگ هرچقدر ولی شده

 همین برای داشتم؛ پرواز فردا پس برای و برم دبی هفته یک برای بودم مجبور مهم کاری قرداد یه خاطر به

 خونه سمت به و گرفتم خوشگل گل دست یه ژینا برای راهم سر. شدم خارج شرکت از و کردم جمع رو وسایلم

 .روندم

 صدا رو ژینا و شدم خونه وارد. رفتم ورودی در سمت به گل دست برداشتم از بعد و بردم خونه داخل رو ماشینم

 :زدم

  ای؟ خونه عزیزم، ژینا  -

 .هستم آشپزخونه توی بیا عزیزم، آره: گفت می که اومد آشپزخونه از صداش

 ی،چای ریختن درحال و بود من به پشتش ژینا. رفتم آشپزخونه سمت به و کردم قایم سرم پشت رو گل دسته

 :گفتم و گرفتم جلوش رو گل دسته و شدم نزدیکش سر پشت از. بود استکان توی

 .من بانوی به تقدیم  -

 :گفت و برگشت سمتم به باذوق و گرفت دستم از رو گل دسته ژینا

 !اینا خوشگلن چقدر اوم،. عزیزم ممنون وای،  -

 .بانو نداره رو شما قابل: گفتم و زدم لبخندی
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 .دارم حرف کلی باهات که بیام و کنم عوض رو هام لباس برم: دادم ادامه و رفتم آشپزخونه خروجی سمت به

 تسم به و پوشیدم رو راحتیم های لباس و اومد بیرون کوتاهی، دوش گرفتن از بعد و رفتم خواب اتاق سمت به

 .کردم می پایین باال رو ها کانال داشت و بود نشسته تلویزیون روی روبه ژینا. رفتم سالن

 .بزنیم حرف باهم باید عزیزم: گفتم و انداختم گردنش دور رو دست. نشستم کنارش و رفتم سمتش به

 :داد جواب و داد دستم به و برداشت رو چایی استکان و شد خم بود، تلویزیون به چشمش یه که جوری همون

 .باتوئه گوشم عزیزم، جانم  -

 رداد،قرا یه بستن برای مجبورم من عزیزم: گفتم و گرفتم هام دست توی رو دستش و گذاشتم میز روی رو چایی

 .بیای همراهم نداری، شرکت توی کاری اگه خوام می ازت و برم دبی

 :گفت و کرد آویزون رو هاش لب برگشت، سمتم به کامل و کرد خاموش رو تلویزیون سریع

 روز چند برای حاال. بدم انجام باید که ریخته سرم روی شرکت توی کار عالمه یه بیام؛ تونم نمی که من ا،  -

  میری؟

 .هفته یک: گفتم و زدم زل هاش چشم توی

  نیست؟ زیاد هفته یک: پرسید زد می موج توش اشک نم که هایی چشم با

 همین برای: گفتم و کشیدم هام ریه توی رو موهاش عطرت. رفت فرو آغوشم توی محکم و کشیدم رو دستش

 .ندارم رو تو از دوری طاقت چون بیای، همراهم که خواستم می

  نری؟ شه نمی خوب،: کرد زمزمه آروم آلودش، بغض باصدای

 .شه نمی نه،: گفتم لب زیر آروم و کشیدم مواجش موهای توی دستی

 دیدم که داشتم برش میز روی از و شدم خم شد؛ بلند گوشیم زنگ صدای که بودم ژینا با زدن حرف درحال

 :دادم جواب فورا. مسعوده

 !جان مسعود سالم  -

 :پرسید مسعود که رفتم خواب اتاق سمت به و شدم بلند جام از هم منم و اومد بیرون بغلم از ژینا

  داشتی؟ کاری من با بودی؟ زده زنگ رادوین  -
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  کیه؟ ببینی بزنی برام رو یکی رد خوام می مسعود: دادم جواب و بستم سرم پشت رو در

  خوب؟: پرسید و کرد سکوت ثانیه چند مسعود

 با تازه و سالشه دو و بیست حدودا سرمدی، سایه اسم به خانمه یه ببین: گفتم و نشستم آرایش میز صندلی روی

 شده مپاپیچ که هست وقتی چند میاد؛ آشنا نظرم به هم خیلی و مشکوکه یکم نظرم به. بسته قرارداد ما شرکت

 .اومده سیروان طرف از کنم می احساس راستش مسعود. گرفته ام رو آرامش و

 .میدم خبر بهت بده، مهلت بهم روز چند باشه: داد جواب طوالنی سکوت بعد مسعود

 .برگشتم سالن به دوباره و کردم قط رو تماس

 «ژینا»

 خالی رو ام معده محتویات تمام تقریبا. شد نمی برطرف کردم می هرکاری و داشتم تهوع حالت صبح از امروز

 رعط بدی کنه، آرومم تونه می که چیزی تنها تنهای کردم می احساس و داشتم تهوع حالت بازم ولی بودم کرده

 .رادینه

 :گفتم منشی روبه و شدم خارج اتاقم از و برداشتم رو کیفم

 .رفتم که بگو بهش داشت، کار من با بابام اگه میرم، خونه دارم نیست؛ خوب حالم زیاد من صالحی خانم  -

 باز رو ماشین در. کردم حرکت پارکینگ سمت به و براشت رو کیفم بیحالی با و داد تکون سری صالحی خانم

 .روندم خونه سمت به باعجله و زدم استارت شدن سوار از بعد و انداختم ماشین داخل رو کیفم اول و کردم

 ینگاه روشوی آینه توی. زدم عوق بار چندمین برای و رسوندم یهداشتی سرویس به رو خودم بدو و خونه رسیدم

 شماره و رفتم گوشیم سمت به و شدم خارج سرویس از. بود شده سفیدتر سفیدم، پوست انداختم؛ خودم به

 :داد جواب بوق دومین توی که گرفتم رو رادوین

 .عزیزم جانم  -

 .بیای خونه شه می نیست؛ خوب حالم من رادوین: گفتم و نشستم تخت روی

  شده؟ اینجوری صدات چرا عزیزم؟ شده چی: پرسید و شد نگران لحنش

 .برسون رو خودت فقط رادوین: بگم زور به تونستن وفقط بود گرفته تهوع حالت دوباره
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 اسرپ توان دبگه که بودم زده عوق انقدر. انداختم بهداشتی سرویس توی رو خودم زور به و کردم قط رو گوشی

 روی و خوردم سر جا همون و شد خارج سرویس از و گرفتم دستگیره به رو دستم زور به. نداشتم رو ایستادن

 .نشستم زمین

 اتاق وارد. زد می صدام داشت که رسید گوشم به رادوین نگران ثدای که بودم حال اون توی ای دقیقه چند

 روی از و گرفت آغوشش توی رو من. رسوند من به رو خودش سریع وضع اون توی من بادیدن و شد خواب

 .گذاشت تخت روی آروم و برد خواب تخت سمت به و کرد بلندم زمین

 که بره آشپزخونه سمت به که بلند کنارم از رادوین. کردم آرامش احساس خورد دماغ به رادوین عطر بوی تا

 :گفتم باعجز و گرفتم رو دستش

 .میشم آروم خوره می هم به وقتی تنت عطرت بوی. نرو رادوینم، نه  -

 .دکتر ببرمت باید نیست؛ خوب حالت ولی: گفت و کرد نگاهم نگران

 .کنم می خواهش ، دقیقه چند فقط: گفتم و کردم نگاهش مظلوم

 نستمتو می تا و چسبوندم پیراهنش به رو بینیم. گرفت گرمش آغوش توی رو من محکم و نشست کنارم نگران

 جدا ازم هم ثانیه یک حتی خواست نمی دلم فرستادم؛ هام ریه به رو تنش عطر بوی دم هر با و کشیدم نفس

 .بشه

 .نداری ور به رنگ اصال دکتر، بریم شو بلند عزیزم: گفت بانگرانی رادوین که بودیم حالت اون توی ساعتی نیم

 .نیست نیازی خوبه، حالم: گفتم و شدم خیره عسلیش های چسم توی و آوردم باال رو سرم

 ...آخه ولی: گفت و زد پیشونبم روی ای بوسه رادوین

 .خوبم من راحت، خیالت عزیزم: گفت و پریدم حرفش میون

 موقع حتی. اومد می سراغم به تهوع حالت دوباره شد؛ می دور ازم وقتی. بودم رادوین بغل توی رو روز کال

 .گرفتم می آرامش وجودش از و نبود خودم دست بخوره، جم کنارم از نذاشتم هم شام خوردن

  《رادوین》

 رفتن دلیلش دونم نمی داشت؛ تهوع حالت و شد می بد حالش اش همه روز چند این. بودم ژینا وضعیت نگران

 .بود گذاشته تاثیر روش حسابی بود، چیزی هر ولی ای دیگه چیزه یا بود من
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 :گفتم بود نشسته خواب تخت روی من، روی روبه درست که ژینا به نگاهی و بستم رو چمدونم زیپ

  خوبه؟ حالت که باشم مطمئن عزیزم  -

 :گفت و انداخت من به مرددی نگاهی

 .بودم شده زده گرما فکنم شده، گرم یکهوی هوا اینکه نه. راحت خیالت آره،  -

 دم،برگر من که موقعی تا و بردار رو وسایلت نمون؛ خونه تنها احتیاط محض ولی باشه،: گفتم دادم تکون سری

 .برو اینا مامانت خونه

 اینا مامان خونه خودمم و فرودگاه برم می رو تو شه؛ می دیرت داره باشه،: داد جواب و انداخت پایین رو سرش

 .میرم

 ماشین پشت رو چمدونم. شدیم خارج خواب اتاق از ژینا همراه و برداشتم رو چمدونم و دادم تکون سری

 و چرخوندمش خودم سمت به گرفتم، رو دستش که بشه ماشین سوار خواست می. رفتم ژینا طرف به و گذاشتم

 :گفتم و کردم بغلش محکم

 .برگردم زود خیلی کنم می سعی باش، خودت مراقب عزیزم  -

 خودم از. کنه می گریه داره که فهمیدم هاش شونه لرزش از فقط بود؛ ساکت و گفت نمی هیچی بغلم توی

 :گفتم و کردم پاک رو هاش اشک شستم، انگشت با و کردم جداش

 .ندارم رو هات اشک دیدن طاقت عزیزم، نکن گریه -

 ومآر و کرد اسیر ظریفش، های انگشت بین رو سفیدم تیشرت خزید؛ آغوشم توی دوباره و گرفت اوج هقش هق

 :کرد زمزمه

 !رادوین  -

 !رادوین جان: دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس

 ناال از ولی نرفتی هنوز بیارم؛ طاقت چطوری رو هفته یک این من: گفت لرزید می گریه شدت از که باصدایی

  !دلتنگتم

 .سخته منم برای تو از دوری نکن؛ گریه عزیزم، باش آروم: گفتم و زدم موهاش روی ای بوسه

 .نموندی جا پرواز از تا بریم: گفت و کرد پاک رو هاش اشک
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 رو سرش ژینا و بودم نشسته فرمون پشت من فرودگاه تا. کردیم حرکت فرودگاه سمت به و شدیم ماشین سوار

 .بود گرفته رو دستم محکم و بود داده تکیه ام شونه به

 تبرا تلخ خاطرات خوام نمی نیا؛ فرودگاه داخل تو: گفتم ژینا روبه و شدم پیاده ماشین از و فرودگاه رسیدیم

 .بشه تداعی

 .شد دور فرودگاه محوطه از کوتاهی خداحافظی با و شد ماشین سوار و کرد باز رو ماشین در ناراحتی با

***  

 ژینا با و برداشتم رو گوشیم. بودم استراحت حال در اتاقم داخل هتل، توی و بودم رسیده که شد می ساعتی نیم

 :داد جواب نرسیده ثانیه به که کردم برقرار تصویری تماس

  رسیدی؟ عزیزم، جانم  -

 یهگر حسابی که بود معلوم بود؛ شده قرمز و بود کرده پف هاش چشم. شدم نگران حسابی روزش، و حال دیدن با

 .کرده

  کردی؟ گریه بازم خوبه؟ حالت عزیزم: گفتم بانگرانی

 .ام خسته یکم فقط خوبم،: گفت و زد کوتاهی لبخند و کشید هاش چشم به دستی

 به ژینا رفک با و گذاشتم کنارم رو گوشی مکالمه، قط از بعد و زدیم حرف کوتاه نشم، استراحتش مانع اینکه برای

 .رفتم فرو عمیقی خواب

 «ژینا»

 دلتنگش بیشتر روز هر من ولی زدیم می حرف هم با روز هر اینکه با و بود گذشته رادوین رفتن از روزی چند

 .شدم می

 :تگف و برگشت سمتم به بابا که زدیم می حرف باهم داشتیم و بودیم نشسته سالن توی مامان و بابا همراه

 به سر یه حتما نداری، کاری و خوبه حالت اگه که خوام می ازت داریم، شرکت توی مهم جلسه یه فردا دخترم  -

 .بزنی شرکت

 .میام حتما بابا چشم: دادم جواب و خوردم رو بود دستم که چایی از ای جرئه

***  
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 عمیقی نفس. اومد سراغم به تهوع حالت دوباره که بود جلسه آخرای و بودیم شرکت کنفراس اتاق توی همه

 سرویس توی خودم و شدم بلند جام از جلسه، شدن تموم با. کنم کنترل رو خودم که کردم سعی و کشیدم

 و زد رد به تقه چند و اومد بهداشتی سرویس در پشت بود، شده بدم حال متوجه که بابا. انداختم اتاقم بهداشتی

 :گفت

  خوبه؟ حالت دخترم، ژینا  -

 .نباشید نگران جون، بابا خوبم: گفتم ای رفته تحلیل صدای با و پاشیدم صورتم به خنک آب مشت چند

 ام، پریده رنگ صورت به بابا. شدم مواجه بابا نگران های چشم با که شدم خارج سرویس از دقیقه چند از بعد

 .بریم دکتر خوای می دخترم: گفت و انداخت نگاهی

 .کنم استراحت خونه برم بدین اجازه اگه: گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 خارج شرکت از "خداحافظ" گفتن با و برداشتم رو سوئیچم و کیف که داد تکون رو سرش موافقت نشانه به بابا

 .روندم خونه سمت به و شدم

 ود،ب نشسته تلویزیون جلوی که مامان به کوتاهی " سالم" اطرافم، به توجه بی. شدم سالن وارد و خونه رسیدم

 رو جا همه گشتم؛ بودم آورده خودم همراه که رادوین تیشرت دنبال و کردم باز رو در. افتادم راه اتاقم سمت به

 .نبود ولی کردم نگاه

 :زدم صدا رو مامان بلندی صدای با باال اون از و گرفتم ها نرده به رو دستم و رفتن بیرون باعجله

  !مامان  -

  زنی؟ می داد داری چرا دختر؟ چته: پرسید و اومد ها پله سمت به مامان

  داشتین؟ برش شما کجاست؟ بود بالشتم زیر که رادوین تیشرت مامان: گفتم و رفتم پایین پله چند

 .لباسشوییه توی آره،: داد جواب رفت می آشپزخونه سمت داشت، که جوری همون مامان

 ثلم ریختم؛ پایین رو لباس همه و کردم باز رو لباسشوی در. رفتم پایین ها پله از عجله با حرفش، شنیدن با

 زدیکن بینیم به رو تیشرت. کردم پیداش ها لباس بین که گشتم می رادوین تیشرت دنبال داشتم ها دیوونه

 .اومد سراغم تهوع حالت دوباره شوینده، مواد بوی برخورد با که کردم

 از ام معده محتویات کردن خالی از بعد. رفتم پایین بهداشتی سرویس سمت به بدو و انداختم رو لباس

 :پرسید و گرفت هاش دست توی رو دستم و اومد نزدیکم مامان که شدم خارج دسشتویی
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  بارداری؟ تو دخترم، ژینا  -

 !نمیدونم: دادم جواب و زدم زل مامان های چشم تو تعجب با

 بود هافتاد زمین روی که رادوین تیشرت و اومدم پایین هام وسیله برداشتن از بعد و دویدم اتاقم سمت به سریع

 :گفتم مامان به خطاب و برداشتم رو

 .کنم حس توش رو رادوین بوی که باشم جایی خوام می میرم؛ خودم خونه من مامان  -

 .بشه بهتر حالم اینجوری شاید: کردم زمزمه آروم بعدش

 .افتادم راه خودمون خونه سمت به و شدم ماشینم سوار زدم؛ بیرون خونه از سریع

 «ژینا»

 ییک با و رفت پیس کردم می فکر که چیزی اون از خوبتر چی همه و بود گذشته دبی به اومدن از روزی سه -دو

 .بستیم داد قرار دبی مهم های شرکت از

 و مبمون رو فردا گرفتم تصمیم ولی برگردم ایران به زودتر هرچه خواستم می و بود شدا تموم اینجا کارم دیگه

 .کردم رزرو صبح چهار فردا پس برای رو بلیطم همین، برای کنم؛ خرید ژینا برای

 لیمفث صبحانه خوردن از بعد و شدم بیدار خواب از تابید می چشمم به هتل اتاق پنجره از که نوری با زود صبح

 مترجم و همراه به نیازی بنابراین شناختم، می رو جا همه و بودم اومده دبی باری چند. زدم بیرون هتل از

 .نداشتم

 باب که دونستم می و کرد می جلب رو نظرم که هرچیزی و گشتم می دبی لوکس پاساژهای و ها خیابون توی

 از یکی توی کوتاهی استراحتی و قهوه خوردن از بعد و خوردم بیرون رو نهارم. خریدم می ژیناست سلیقه

 .دادم ادامه زنیم گشت به دبی، معروف و شیک های رستوران

 و شدم هتل توی اناقم وارد. برگشت هتل به بودم، شده خسته حسابی که کردن، خرید و گشتن کلی از بعد

 یادم یکهو. کردم پرت تخت روی رو خودم بیرون، های لبتس همون با و گذاشتم اتاق گوشه رو خرید های پاکت

 .نگرفتم تماس ژینا با دیروز از که افتاد

 ابجو ژینا زدم زنگ هرچقدر. گرفتم تماس باهاش و کشیدم لیرون زغالیم جین شلوار جیب از رو گوشیم سریع

 .نبود ازش خبری ولی گرفتم رو اش شماره هم سر پشت بار چند داد؛ نمی
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 عدب که گرفتم سیما مامان شماره و رسید ذهنم به آخر لحظه زدم؛ قدم اتاق توی و سدم بلند تخت روی از نگران

 .پیچید گوشی توی صدلش بوق چندتا از

 !سیما مامان سالم الو  -

 خوبی؟ پسرم سالم: داد جواب شادی صدای با سیما مامان

 :رفتم مطلب اصل سر سریع و ندونستم جایز رو کردن تلف وقت

 .نمیده رو جوابم زنم می زنگ گوشیش به هرچقدر چرا ست؟ خونه ژینا سیما مامان ممنون، -

 وقتی خونه اومد ظهر های نزدیک دیروز. بود اینجا دیروز تا پسرم واال: گفت و کرد کوتاهی سکوت سیما مامان

 هک جایی برم خوام می گفت و کرد جمع رو هاش وسیله سریع انداختیم لباسشویی توی رو تو تیشرت فهمید

 .رفت خودتون خونه و کنم حس رو رادوین بوی

 .نمیده رو جوابم چرا پس: گفتم و کردم زمزمه لب زیر و کشید موهام توی دستی کالفه

 برام انروز برای خواستم ازش و رفتم هتل رسپشن سمت به و شدم خارج اتاقم از سریع و کردم قط رو مکالمه

 .کرد پیاده برام یازده، ساعت امروز برای هواپیما بلیط یه خوبم، شانس از که کنه پیدا هواپیما بلیط

  «رادوین»

 ایستاده شب ده ساعت روی هاش عقربه که انداختم ساعت به نگاهی. کردم جمع رو وسایلم و رفتم باال سریع

 .افتادم راه فرودگاه سمت به و شدم خارج اتاقم هتل از سریع. بود

 .کردم می عجله باید و بود یازده به رب یه ساعت شدم؛ فرودگاه وارد بلند های قدم با

 زا کاری رسیدن تا فعال. دادم بیرون آسودگی از رو نفسم و شدم هواپیما سوار مربوطه، کارهای دادن انجام از بعد 

 .برداره سرم از دست استرس این بلکه بخوابم، رو ساعت دو این گرفتم، تصمیم پس اومد؛ برنمی دستم

 یم،ن دو حوش و حول ساعت. بودم گرفته دلشوره و بود ژینا درگیر فکرم ش همه نشد؛ بخوابم که کردم کاری هر

 و دمش تاکسی اولین سوار و شدم خارج فرودگاه از کیفم گرفتن تحویل از بعد رسیدم؛ ایران فرودگاه که بود سه

 .دادم بهش رو خونه آدرس

 انگار که اومد می طوالنی انقدر نظرم به خونه تا فرودگاه مسیر هم طرفی از و طرف یه ژینا بابت از نگرانیم

 اکسیت راننده. دادم فشارش محکم و گذاشتم قلبم رو دستم کشید؛ تیر قلبم که بودم فکر توی. نداشت تمومی

 :پرسید و انداخت من به نگاهی آینه از بود ای افتاده جا و ساله پنجاه حدودا مردی که
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  بیمارستان؟ ببرمت خوای می خوبه؟ حالت پسرم  -

 :دادم جواب و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 .برید سریعتر یکم ممکنه اگه فقط نیست؛ نیازی خوبم، ممنون  -

 بعد .بستم رو هام چشم و دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم. کرد بیشتر رو سرعتش و گفت "چشمی" راننده

 :گفت می که راننده صدای با دقیقه چند از

 .رسیدیم پسرم  -

 .افتادم راه خونه سمت لرزون، های قدم با و شدم پیاده تاکسی، پول کردن حساب از بعد و کردم باز رو هام چشم

 قدم با و شدم خونه حیاط وارد و چرخوندم قفل داخل رو کلید لرزید، می استرس شدت از که هایی دست با

  .رسوندم خونه سالن به رو خودم بلندی های

 بدون. بود رفته فرو سکوت و تاریک توی که انداختم سالن به کوتاهی نگاهی و کردم رها در جلوی رو چمدونم

 هب رسیدم، که خواب اتاق جلوی. رفتم جلو آروم -آروم و دادم تکیه دیوار به رو دستم کنم، روشن رو چراغ اینکه

 در و بود خوابیده تخت روی که ژینا دیدن با دوختم؛ دونفرمون تخت به رو نگاهم و دادم تکیه در چهارچوب

 .گذاشتم کشید می تیر درد شدت از که قلبم روی دستم و دادم تکیه در چهارچوب به بود، شده مچاله خودش

 بغل رو مبالشت و بود تنش من تیشرت که ژینا به نگاهی و زدم زانو تخت کنار رفتم؛ جلو و بیارم طاقت نتونستم

 وار نوازش مواجش، موهای روی و بردم جلو رو دستم. کردم نگاه بود رفته فرو عمیقی خوابی به و بود گرفته

 .ریختم اشک و کشیدم

 و کرد باز رو هاش چشم که کردم نگاه خواب توی معصومش صورت به اشکم، از لبریز های چشم با و شدم خم

 :کرد زمزمه آروم

 !رادوین  -

 :کردم نجوا آروم ریختم، می اشک داشتم که درحالی

 !رادوین جان  -

 «ژینا»

 دیدن با و کردم باز رو هام پلک الی آروم کردم؛ احساس کنارم رو شخصی حضور که بودم بیداری خواب توی

 :کردم زمزمه آروم کرد، می نگاهم گریه با و بود نشسته تخت کنار که رادوین
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 !رادوین  -

 :داد جواب ریخت، می اشک که درحالی رادوین

 !رادوین جان  -

 ویت آروم. کرد بغلم محکم و کنارم اومد که نشستم تخت روی. گرفتم دوباره انرژی که انگار صداش، شنیدن با

 :کرد زمزمه گوشم

 !کشتی نگرانی از منو که تو دختر  -

 عطر و گرفتم ظریفم های انگشت بین و زدم چنگ رو پیراهنش دادم؛ تکیه عضالنیش و مردونه سینه به رو سرم

 .کشیدم بو رو تنش

 های چشم توی و اومدم بیرون بغلش از. کشید می عمیق های نفس و میزد موهام رو آرومی های بوسه رادوین

 :گفتم و کردم نگاه خیسش

 .نرو جایی من بدون دیگه بود؛ شده تنگ برات دلم -

 :زد لب و کشید آغوشش توی رو من دوباره

 .عزیزم ذارم نمی تنهات وقت هیچ دیگه  -

***  

  «رادوین»

 هب آروم معصوم، ای بچه دختر مثل که انداختم ژینا به نگاهی. شدم بیدار خواب از دستم توی درد حس با صبح

 .افتادم راه حموم سمت به و برداشتم سرش زیر از رو دستم آروم و زدم پیشانیش روی بوسه. بود رفته خواب

 .شدم مواجه ژینا خالی جای با که شدم خارج حموم از کرد بیرون تنم از رو خستگی که ساعته نیم دوش از بعد

 .شدم روانه آشپزخونه سمت به و شدم خارج خواب اتاق از هام لباس پوشیدن از بعد و زدم لبخندی

 ریه به رو موهاش عطر و شدم خم شدم؛ نزدیکش. بود صبحانه کردن درست درحال و بود آشپزخونه توی ژینا

 :گفتم لبخند با و کشیدم هام

 !بانو بخیر صبح  -

 :گفت و چرخید سمتم به بالبخند
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 .عزیزم بخیر هم تو صبح  -

 :پرسید و چرخید سمتم به کامل باتعجب تنم، توی بیرون لباس بادیدن

  میری؟ جایی  -

 زد زنگ رادین دیشب شرکت، میرم دارم آره،: دادم جواب رفتم می بود چیده ژینا که میزی سمت به که درحالی

 .خانم گردم برمی دو ساعت تا بزنم؛ شرکت به سری یه حتما که گفت و

 .باشه: گفت و گذاشت بشقابم توی رو بود کرده درست که رو نیمرویی از ای تیکه ژینا

 !انوب ها شدی صاحب منو های لباس: گفتم لبخند با و بود تنش توی من تیشرت هنوز که انداختم بهش نگاهی

 باید بعد به این از: داد جواب دلبری با و چرخوند رو هاش چشم و خورد بود، دستش توی که چایی استکان از

 .آقا کنی تقسیم من با رو هات لباس

 وقتی ولی خوبه حالم کنم می حس رو عطرت وقتی رادوین: گفت ناراحتی با و کرد آویزون رو هاش لب بعدش

 .گیرم می تهوع حالت پوشم می رو خودم های لباس

 .ببرمت دکتر سر یه باید نظرم به: گفتم و شدم خیره هاش چشم توی تعجب با و آوردم باال رو سرم

 صبحانه، خوردن از بعد. شدیم مون صبحانه ادامه خوردن مشغول هردو. نزد حرفی دیگه و داد تکون سری ژینا

 .شدم شرکت راهی و کردم ژینا از خداحافظی

 «رادوین»

 و بود برداشته سرم از دست دیگه  سرمدی سایه که بود آسوده یکم خیالم و گذشت می اومدنم از روزی چند

 ور سرمدی سایه قضیه تمام و گرفتم تماس مسعود با و برواشتم رو گوشیم. نبود هاش مزاحمت از خبری دیگه

 تا و هش می قضیه پیگیر که گفت مسعود. گفتم داشتم دختر این به نسبت که شکی از و دادم توضیح بهش

 .نگم چیزی کسی به نشده، مطمئن که زمانی

 وشیمگ پیامک صدای که میزدم حرف قرداد طرف های شرکت از یکی با تلفنی داشتم و بودم نشسته اتاقم توی

 رفح تلفن پشت شخص با داشتم که درحالی و برداشتم میز روی از رو گوشی و کردم دراز رو دستم. شد بلند

 مدست توی گوشی سرمدی، سایه ی شماره دیدن با که کردم باز رو پیامک و کردم باز رو گوشیم قفل میزدم،

 .شدم خشک
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 یت،باعصبان و کردم قط رو مکالمه سریع. لرزید هام دست توی گوشی بودم شده خیره گوشیم نمایش صفحه به

 :غریدم بلندی نسبتا صدای با و زدم رو اتصال آیکون

 !بله  -

 :پیچید گوشی توی سایه پرناز صدای

  دیگه؟ هستی دارم؛ کارت شرکت، میام عزیزم، سالم  -

 .بگو تلفن پشت داری کاری اگه! فرمایش دوما نیستم؛ تو عزیز من اوال: گفتم و زد قدم اتاق توی کالفه

 .بزنم حرف باهات حضوری باید  شه، نمی گوشی پشت عزیزم: داد جواب و کشید آهی

 رتپ دیوار سمت به رو گوشیم داغون اعصابی با. کرد قط رو گوشی باشه، من جانب از جوابی منتظر اینکه بدون

 اتاق در پشت که شخصی و زد اتاقم در حین همین در شد؛ تیکه هزار و خورد دیوار به بدی صدای با که کردم

 .شد اتاق وارد من اجازه بدون بود،

: دمز داد اعصبانیت با. دیدم در چهارچوب توی رو شرکت منشی که کردم نگاه خشمگین و برگشتم در سمت به

  اومدی؟ تو که دادم اجازه من مگه

 ...اوم سرمدی خانم ولی... رئیس آقای ببخشید... بب: داد جواب و شد هول کمی

 یدم؛م توضیح بهشون خودم بدی، توضیح نیست نیاز عزیزم: گفت و زد کنار رو منشی و پرید حرفش وسط سایه

 .سرکارتون بفرمایید شما

. افتاد مبایلم های تیکه به چشمش که انداخت اطراف به نگاهی و اومد سمتم به. بست روش به رو در بعد و 

 :گفت بود لبش کنار که پوزخندی و داد تکون سری

  کردی؟ داغون رو گوشی زدی چرا عزیزم؟ هستی اعصبانی انقد چرا اوه، اوه  -

  من قدمی یک در درست که صورتش توی و چرخیدم سمتش به و سابیدم هم روی رو هام دندون حرص با

  نشو؟ آفتابی من بر و دور بودم نگفته مگه: غریدم بود، ایستاده

 اجزای تمام دقت، با. آورد صورتم نزدیک رو صورتش و ایستاد مقابلم درست و کرد پر رو مونده باقی فاصله

 :داد جواب و کرد نگاه رو صورتم

 .عزیزم دارم دوست من ولی  -
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 متاهلم من که کنم یادآوری بهت دوباره رفته، یادت اگه. ندارم دوست من ولی: گفتم و بردم عقب کمی رو سرم

 .محترم خانم

 .شم می دومت زن منم عزیزم، نداره اشکالی خوب،: داد جواب ذوق با و گذاشت صورتم طرف دو رو هاش دست

 نمبز پس رو هاش دست خواستم. نشکنم رو گستاخ دخترک این گردن تا بودم داشته نگه رو خود جلوی زور به

 .موند هوا تو دستم در، چهارچوب توی ژینا دیدن با و کردم نگاه در سمت به شد؛ باز باشتاب در که

 «ژینا»

 به روعش اول و برداشتم رو دستمال. بدم خونه اوضاع به سامونی و سر یه که گرفتم تصمیم رادوین، رفتن از بعد

 سالن کشیدن جارو مشغول. کردم خونه کشیدن جارو به شروع گردگیری، شدن تموم از بعد کردم؛ گردگیری

 ماس دیدن با. رفتم بود میز روی که گوشیم سمت به و کردم خاموش رو جاروبرقی گوشیم، صدای با که بودم

 :دادم جواب و برداشتم رو گوشی مامانم،

  مامان؟ جانم  -

 انتنگر خیلی دیروز اومد؟ رادوین شدی؟ بهتر قشنگم، دختر سالم: پیچید گوشی توی سیما مامان شاد صدای

 .بود شده

 .اومده هم رادوین خوبم، بله! من مادر بگیر نفس یه: گفتم و خندیدم بلند

 خودم من مامان: بگم زور به تونستم فقط. اومد سراغم تهوع حالت دوباره یکهو که خندید من مثل هم مامان

 .میزنم زنگ بهت

 تمام کردن، خالی از بعد. دویدم بهداشتی سرویس سمت به باسرعت و گذاشتم میز روی دوباره رو گوشی

 و رفتم مبل اولین سمت به شدم؛ خارج بهداشتی سرویس از و زدم صورتم و دست به آبی ام، معده محتویات

   .شد بلند گوشیم زنگ صدای دوباره که کردم رها روش رو خودم

 گوشی. شده نگرانم حتما بود، مامان دوباره. برداشتم میز روی از رو گوشی زحمت به و شدم خیز نیم جام توی

  :پرسید نگرانی با مامان که گذاشتم گوشم دم رو

  شد؟ چت یکهو تو! مادر ژینا  -

 !دونم نمی: نالیدم ضعیف صدای با

  ببرمت؟ بیام خوای می. بده باردای آزمایش یه برو دخترم: گفت کوتاهی مکث از بعد مامان
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 .میرم خودم نه باشه،: گفتم و کشیدم دراز راحتی مبل روی

 و تمبرداش رو گوشیم و سوئیچ هام، لباس پوشیدن از بعد. بشم حاظر تا رفتم اتاق سمت به و کردم قط رو تماس

 .رفتم بیرون خونه از

 میز پشت که خانمی از. رفتم آزمایشگاه سمت به لرزون های قدم با و کردم پارک رو ماشین آزمایشگاه جلوی

 :پرسیدم بود نشسته

 .بدم آزمایش خوام می من ببخشید  -

  عزیزم؟ چی آزمایش: پرسید کنه بلند رو سرش اینکه بدون

 .بارداری: گفتم و پیچیدم انگشتم دور رو شالم های ریشه

***  

. بود ظهر دوازده ساعت انداختم؛ ساعتم به نگاهی و شدم ماشینم سوار آزمایشگاه، توی کارم شدن تموم بعد

 به و زدم استارت بدم؛ بارداری برای آزمایش بودم رفته که بگم بهش و بزنم رادوین به سر یه و برم گرفتم تصمیم

 .روندم شرکت سمت

 ویت رادوین عزیزم، سالم: گفتم و رفتم منشی میز سمت به بود، لبم روی که لبخندی با و شدم شرکت وارد

  اتاقشه؟

 که مبد خبر بهشون بدین اجازه هستن، بله! ملکی خانم سالم: داد جواب لبخندی با و کرد بلند رو سرش منشی

 .اومدین

 .مکن سوپرایزش خوام می عزیزم، نه: گفتم و گذاشتم بود، شده دراز گوشی سمت به که دستش روی رو دستم

 از که بوم مطمئن و دوست بچه رادوین. رفتم رادوین اتاق سمت به بدم، بهش رو حرفی اجازه اینکه بدون

 باز ور در تا بردم دستگیره روی رو دستم و ایستادم رادوین اتاق جلوی. شه می خوشحال خیلی خبر این شنیدن

 .شد خشک هوا توی دستم اومد، می رادوین اتاق داخل از که دختری صدای با که کنم

 .شم می دومت زن منم عزیزم، نداره اشکالی  -

 ور رادوین صورت هاش دست با که بلوندی دختر دیدن با که کردم باز رو در و دادم فشار دستگیر روی رو دستم

 .زد خشکم در جلوی بود، گرفته قاب

 «ژینا»
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 تا دادم تکیه در چهارچوب به رو دستم که بودم افتادن درحال. شد سست پاهام دختره، اون و رادوین دیدن با

 تمدس که بگیر رو دستم خواست دوید؛ سمتم به و زد کنار رو دختره حالم، دیدن با رادوین. بشه افتادنم از مانع

 :گفتم اشکیم های چشم با و آوردم باال رو

 .رادوین نیا جلو نه،  -

 .بدم توضیح برات بزار: گفت و ایستاد سرجاش رادوین

 خوای می رو چی لعنتی د: زدم داد لرزید، می بغض از که صدایی با و کردم پاک رو هام اشک دستم پشت با

  !بدی؟ توضیح

 ود،ب لبش گوشه که مزخرفی پوزخند با داشت و بود ایستاده گوشه یه دخترک کردیم، می بحث ما که مدت تمام

 .کرد می تماشا رو ما

 ریختم، می اشک داشتم که درحالی. شدم خارج رادوین اتاق از بلند های باقدم و کردم دوتاشون هر به رو پشتم

 ینماش دستگیره روی رو دستم رادوین، صدای با که کنم باز رو ماشین در خواستم می. رفتم ماشینم سمت به

 .برنگشتم عقب به ولی داشتم نگاه

 .کنی می فکر که نیست اونجوری قضیه وایسا، لحظه یه عشقمون به قسم رو تو ژینا -

 .شدم دور تونستم می تا لعنتی مکان اون از و شدم ماشینم سوار زدم، پوزخندی

 «رادوین»

 کرد، یم نگاهم پوزخندی با که سایه به برگشتم آخر لحظه. دویدم ژینا سر پشت و برداشتم رو سوئیچم سریع 

 :زدم صداش و دویدم ژینا دنبال سریع بعدش. کردم نگاه

 .کنی می فکر که نیست اونجوری قضیه وایسا، لحظه یه عشقمون به قسم رو تو ژینا  -

 شتپ و شدم ماشینم سوار سریع. کرد حرکت و شد ماشینش سوار بندازه، من به نگاهی نیم حتی اینکه بدون

 گمش که بودم داده ژینا به رو حواسم تمام بارید؛ می نم -نم که انداختم، آسمون به نگاهی. کردم حرکت سرش

 .نکنم

 خونه وارد و داشت نگه خونه جلوی. میره خودمون خونه سمت به داره که شدم متوجه رانندگی، کمی از بعد

 خودم سمت به و گرفتم پشت از رو دستش. رسوندم بهش رو خودم و کردم رها کوچه توی رو ماشین. شد

 .شد می بیشتر داشت لحظه هر بارون شدت کشیدمش؛
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 .نکردم خیانت بهت من قسم، دومون هر جون به ژینا: نالیدم باغم و انداختم بارونیش های چشم به نگاهی

 مینز روی و کشید بیرون دستم توی از رو دستش کرد، نگاه ها چشم توی نبود، معلوم ازش هیچی که نگاهی با

 :نالید و گرفت هاش دست میون رو سرش نشست؛ خورده بارون

 !کردی نابود خودت های دست با رو عشقمون کشتی، رو احساسم تموم تو رادوین -

 !یکشت منو فهمی، می رادوین، کشتی منو تو: گفت و گوبید اش سینه به رو اش زده گره های مشت گریه، با 

 ش همه نکردم؛ کاری من... من. نگو اینجوری نه، نه: گفتم و گرفتم چنگم توی رو موهام و زدم زانو کنارش

 ...اون تقصیر

 .نیست وقتش اآلن ولی میدم توضیح بهت بخدا ژینا: گفتم و کردم رها نصفه رو حرفم

 الح به و بودم نشسته بارون زیر که بود ساعتی نیم. رفت خونه سمت به لرزون های قدم با و شد بلند جاش از

 .ریختم می اشک خودم

 «رادوین»

 گذاشتم خیس زمین روی رو دستم. رفت می تاریکی به رو هوا و بودم شده خیس کامال که اومدم خودم به وقتی

 واردخونه دادم، تکیه کنارم دیوار به رو دستم. افتادم راه خونه ورودی در سمت به شدم، بلند زمین روی از و

 ردمک امتحان چندبار نشد؛ باز در که کشیدمش و گرفتم رو در دستگیره. رفتم خواب اتاق سمت یکراست و شدم

 .بود قفل در ولی

 رد زیر که ای سایه از فقط اومد؛ نمی صدایی هیچ اتاق توی از. گذاشتم زانوهام روی رو سرم و نشستم در پشت

 از تونستم می رو آرومش هق هق صدای چون نشسته، در پشت من مثل هم ژینا که فهمیدم خورد، چشمم به

 .بشنوم در طرف اون

 رو ودمب نوشته سال چند این توی که دفتری. رفتم کارم اتاق سمت به و شدم بلند جام از زد سرم به که فکری با

 تمدس با بار چند. گذاشتم زمین روی رو دفتر و نشستم در پشت جا همون رفتم؛ خواب اتاق سمت به و برداشتم

 :گفتم گریه با و کوبیدم در به

 ولی کنی نمی باور رو حرفم دیدی که چیزی با دونم می. کنم نمی وقت هیچ و نکردم خیانت بهت من ژینا  -

 ازت دارم، دوست چقدر بدونی اینکه برای. فهمی می رو دلیلش بعدا خودت بگم، چیزی بهت تونم نمی فعال

 که کاری هر نشد، عوض من درمورد نظرت دفتر، این خوندن از بعد اگه بخون؛ رو دفتر این که کنم می خواهش

 .بکنی باهام تونی می خواست دلت
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 قطف داشتی کاری اگه هستم، کارم اتاق توی من... من: دادم ادامه و گذاشتم کشید، می تیر که قلبم روی دستم

 .کنی باور رو حرفم تا کنم فدا برات رو جونم حاظرم من ژینا کنی؛ صدام کافیه

 .رفتم کارم اتاق سمتم به و شدم بلند جام از دادم؛ تکیه ویوار به رو دستم بدم، حال با زدم، که رو آخرم جمله

 «ژینا»

 رفتن از اینکه از بعد. ریختم می اشک صدا بی و دادم می گوش رادوین های حرف به و بودم نشسته در پشت

 می. نبود رادوین از خبری انداختم؛ نگاهی اتاق از بیرون به و کردم باز رو در قفل آروم شدم، مطمئن رادوین

 ختت روی خیسم، های لباس تعویض از بعد و داشتم برش افتاد؛ رادوین دفتر به چشمم که ببندم رو در خواستم

 .کردم خوندم به شروع و نشستم

 و بود شده تموم دفتر که اومدم خودم به درحالی. بودم رادوین دفتر خوندن درحال که بود ساعت چند دونم نمی

 داختمان روم روبه ساعت به نگاهی و کشیدم بود اشک از خیس که صورتم به دستی. بودن سفید ها صفحه بقیه

 اتاق سمت گریه با و اومدم پایین تخت روی از شدید، ضعف احساس با. دادم می نشون رو ظهر یک ساعت که

   .افتادم راه رادوین

 میز روی رو سرش رادوین شدم؛ اتاق داخل و کردم باز رو در آروم. نشنیدم صدایی ولی زدم در به تقه چند

 به ریعس رادوین، خشک های سرفه صدای با که بیارم پتو براش برم گرفتم تصمیم. بود خواب و بود ذاشته کارش

 .کشیدم عقب رو دستم هاش، دست داغی از لحظه یه که ذاشتم دستش روی دستم و رفتم سمتش

 می. سوخت می تب توی رادوین گذاشتم؛ بلندش پیشونی روی دستم و کردم نگاه رادوین پریده رنگ صورت به

 ومآر شد، رفتنم مانع و گرفت رو دستم رادوین که بگیرم تماس اورژانس با که بیارم رو گوشیم برم خواستم

 :کرد زمزمه

 .ببخش.. بب... منو عاشقتم، من ژینا  -

 رو دستمالی. دادم بهشون رو خونه آدرس و گرفتم تماس اورژانس با رفتم؛ اتاقم سمت به و کردم نگاهش گریه با

 رو بدش حال از خبر نامنظمش، های نفس صدای. گذاشتم رادوین پیشانی روی اورژانش اومدن تا و کردم خیس

 .داد می

 «سایه»
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 دیدم می که وقتی. دادم می گوش زنش و رادوین های بحث به و بودم ایستاده بود، لبم کنار که پوزخندی با

 و رادوین رفتن از بعد. کردم می حسودی کنه، می تقال چقدر زنش، به نسبت خودش عشق اثبات برای رادوین

 .شدم خارج شرکتشون از و برداشتم رو کیفم زدم؛ رضایت سر از لبخندی ژینا،

 باید شدم؛ خونه وارد و کردم پارک حیاط داخل رو ماشین. افتادم راه خودم خونه سمت به و شدم ماشینم سوار

 زا خبرهایی منتظر اتاقش توی االن که دونستم می. دادم انجام موفقیت با رو ماموریتم که دادم می خبر بهش

 به تقه چند و ایستادم اتاقش در جلوی. رفتم باال خونه مارپیچ های پله از و نکردم تلف رو وقت پس منه، جانب

 :داد جواب داری خش صدای با که زدم در

  .بفرمایید  -

 به پشتش و بود نشسته پنجره روی روبه همیشگیش، چوبی راک صندلی روی. شدم اتاقش وارد و کردم باز رو در

 :گفتم و کردم صاف رو صدام. بود من

 .دید باهم رو رادین و من ژینا دادم؛ انجام رو گفتی که کارهایی  -

 اجرا رو آخر نقشه موند حاال! آفرین: داد جواب و اومد سمتم به بلندی های قدم با و شد بلند صندلی روی از

 .کنیم

  چیه؟ بعدیت حرکت: پرسیدم و زدم زل خشنش و سرد صورت توی

 .بیاری برام رو ژینا خوام می! ژینا: داد جواب و زد پوزخندی

 جونشون از چی و چیه خداها بنده این با دشمنیت نفهمیدم آخرش: پرسیدم نشستم می تخت رو که درحالی

   خوای؟ می

. شهنبا کارت به کاری و بده انجام خوب رو دادم بهت که رو کاری فقط تو: گفت و انداخت بهم خشمگینی نگاهی

 پول از خبری وگرنه بدی؛ انجام احسن نحو به رو کارت بهتره پس خوای؟ نمی رو شرکت و خونه از سهمت مگه

 .نیست

 .خوام می رو سهمم فقط من نیست؛ مهم برام وگرنه! دادش آق خودتم فکر به من: داد جواب و زدم پوزخندی

 بابام نز دختر فقط تو نیست؛ یکی تو با فامیلیمم حتی. نیستم تو داداش من: غرید صورتم توی و شد نزدیکم

 .تمام و هستی
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 که حیف: گفتم رفتم می در سمت به که حالی در شدم، بلند جام از حرص با و سابیدم هم روی رو هام دندون

 .بمونی من خونه توی هم دیقه حتی مداد نمی اجازه وگرنه گیره؛ تو پیش کارم

 .رفتم اتاقم سمت و کوبیدم هم به محکم رو اتاق در

***  

 «ژینا»

 هی از و قلبش خاطر به طرف یه از. بود بیهوش و بودن کرده بستری بیمارستان توی رو رادوین که بود روز دو

 چهل رسوندیم، بیمارستان به رو رادوین که وقتی. بود دکتر نظر تحت شدیدش، سرماخوردگی خاطر به طرف

 .گفت می هذیون و داشت تب درجه

 بود، هبرگشت مسافرت از تازه که مینا مامان و بود نشسته طرفم یک مامانم و بودم نشسته بیمارستان راهرو توی

 :گفتم و کردم بغلش محکم. کرد می گریه داشت و بود نشسته من دیگه سمت

 .شه می خوب رادوین حال نکنید؛ تابی بی انقد توروخدا مینا مامان  -

 :داد جواب و کرد نگاهم اشکی های چشم با

 .ادبرنمی من دست از کاری و افتاده بیمارستان تخت روی گوشم جگر نیست؛ خودم دست دخترم، کنم چیکار  -

 بیرون مینا مامان بغل از گوشیم زنگ صدای با که کرد گریه اون پای هم منم و رفتم فرو آغوشش توی دوباره

 زا و شدم بلند صندلی روی از. بود افتاده روش مسعود آقا اسم که کردم نگاه گوشی نمایش صفحه به و اومدم

 :دادم جواب آرومی باصدای و کردم برقرار رو تماس شدم، دور اونجا

  افتاده؟ اتفاقی! مسعود آقا سالم  -

 گوشیش به روزه چند داشتم؛ کار رادوین با راستش خانم ژینا! سالم: داد جواب و کرد کوتاهی سرفه مسعود آقا

 .خاموشه ولی زنم می زنگ

 روزی چند شکسته، رادوین گوشی بله،: دادم جواب همزمان و کردم بیمارستان راهرو توی زدن قدم به شروع

 .بستریه بیمارستان توی و مریضه که هست

  چشه؟ رادوین خانم؟ ژینا شده چی: پرسید و شد نگران لحنش

 حتت قلبش... خاطر به طرفم یه از بود باال تبش و سرماخورده: گفتم انداخت می چنگ گلوم توی که بغضی با

 .نظره
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 ...و میزنم سر بهش و میام حتما داشتم؛ باهاش مهمی کار: گفت و فرستاد بیرون پرصدا رو نفسش

  سرمدیه؟ سایه درمورد: گفتم و پریدم حرفش میون

  دونید؟ می کجا از شما بله،: داد جواب باتعجب

 جریان بگید من به کنم می خواهش ازتون فقط مفصله، ش قضیه: دادم جواب فشردم هام شقیقه به رو دستم

  چیه؟

 رو خواهرش سیروان میدیم احتمال و سیروانه ناتنی خواهر سرمدی سایه: داد جواب و کرد کوتاهی مکث

 .بگیره انتقام شما از تا فرستاده

 .داره فرق هم با شونم فامیلی حتی ممکنه؟ طور چه آخه ولی: دادم جواب بهت با

 ازدواج سیروان پدر با بعدا مادرش و نیست سیروان تنی خواهر سایه چون بله،: داد جواب و کرد کوتاهی سرفه

 حتوضی بهتون مفصل بیمارستان، اومدن وقتی باشه حاال. داره فرق هم با شون فامیلی که همینه برای کرده؛

 .میدم

 .بودم شنیده مسعود آقا از که بودم هایی حرف بهت تو هنوز من و بود شده قط تماس

 «رادوین»

 ویت دوباره! لعنتی انداختم؛ اطرافم دور به نگاهی. کردم باز رو هام چشم ام، سینه قفسه توی که شدیدی درد با

 ...سیاهی و شدم بیهوش دوباره بود، اومده سراغم به که خشکی های سرفه با. بودم بیمارستان

***  

 انگشت. بود ژینا اشک از خیس صورت دیدم، که چیزی اولین و کردم باز رو هام چشم ظریفی هق هق صدای با

 :پرسید گریه با و شد ام متوجه که کشیدم  وار نوازش دستش، روی رو شستم

  نداری؟ درد عزیزم؟ خوبی  -

 بهت رو چیزی یه... یه باید ژینا: دادم جواب چکید، می پایین چشمم گوشه از سمجی اشک قطره که درحالی

 .بگم

 .دونم می رو چی همه دونم، می: گفت و گذاشت هام لب روی رو انگشتش
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 سیروان ناتنی خواهر سایه اینکه گفت؛ بهم رو چی همه مسعود آقا: داد ادامه و انداخت پایین خجالت با رو سرش

 .بدهکارم تو به خواهی معذرت یه من! رادوین اومده؛ ما از انتقام برای و بوده

 ...سیروان ناتنی خواهر سایه چی؟: گفتم باتعجب و شدم خیز نیم جام توی سیروان، اسم شنیدن با

 :شدم خیره در سمت به و برگشتم مسعود صدای با

 .بدم توضیح دوتون هر به باید رو چیزهایی یه آره، -

***  

 و بود چی جریان که گفت بهمون مسعود شدم؛ مرخص بیمارستان از من و گذره می ماجرا اون از روزی چند

 .بود شده نزدیک ما به چی برای سایه

 رت جدی قضیه مسعود، گفته طبق. بودم فراری سایه از چقدر و نبودم مقصر من که فهمید ژینا روز اون از بعد

 شتربی کردم می سعی همین برای بزنه؛ ما به بزرگتری ضربه که بود برگشته سیروان احتمال به و بود شده

 شرکتشون سراغ به که زمانی حتی و نبود خبری سایه از دیگه. باشم همراهش همیشه و باشه ژینا به حواسم

 جوری رو چی همه سیروان و سایه نبوده؛ کار در رسمی شرکت اصال و بود جعلی چی همه فهمیدیم رفتیم،

 .هستن جعلی مدارکشون همه که بودیم نفهمیده بقیه نه من، نه که بودن کرده ریزی برنامه

 یداپ سایه زندگی مکان از هایی سرنخ که داد می امید ما به مسعود و بودن سیروان و سرمد سایه دنبال پلیس

 نقل خونه از سیروان و سایه قبل روز که شن می متوجه مکان، اون به پلیس نیروهای رفتن از بعد ولی کردن

 و نداشتن خبر سایه و سیروان رفتن از هاشون همسایه از کدوم هیچ حتی رفتن، نامعلومی جای به و کردن مکان

 .بودن کرده کشی اسباب خونه اون از شبانه اینکه مثل

 «ژینا»

 تشرک شد مجبور بود، اومده پیش شرکت توی براش که ضروری کار یه خاطر به رادوین و بودم تنها خونه توی

 روی که گشتم گوشیم دنبال. خورد زنگ گوشیم که بودم غذا کردم درست درحال آشپزخونه توی منم برم؛

 :دادم جواب دلی دو و استرس با ناشناسی شماره دیدن با و رفتم سمتش به کردم؛ پیداش کانتر

  بفرمایید؟ الو،  -

  ملکی؟ ژینا خانم: گفت می که اومد گوشی پشت از خانمی صدای

 .هستم خودم بله،: دادم جواب و نشستم غذاخوری میز صندلی روی
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 جواب میزنم؛ زنگ)...(   آزمایشگاه از: داد جواب بعدش و کرد کوتاه سکوت بعد بود خط اونور که خانمی

 .ببرید بیاد که بزنم زنگ گفتم نیومدین، جواب دنبال که روز چند حاظره، آزمایشتون

  هستین؟ چند ساعت تا امروز چشم، بله: گفت و زدم پیشونیم روی دست با

 .نیم و یک ساعت  -

 .برم می میام یک تا: گفتم سریع همین برای. داد می نشون رو دوازده که انداختم ساعت به نگاهی

 برای. برگرده تونه نمی دو ساعت تا و شرکته توی هنوز گفت که زدم زنگ رادوین به تماس، کردن قط از بعد

 هنوز اخیر، اتفاقات خاطر به. بگیریم رو آزمایش جواب و برم خودم که برداشتم رو سوئچم و شدم حاظر همین

 .دادم بارداری آزمایش بگم رادوین به که بودم نکرده وقت

 بود، اهآزمایشگ تا خونه مسیر از که ترافیکی به توجه با. روندم آزمایشگاه سمت به و شدم ماشینم سوار سرعت به

 خانمی سمت به. شدم آزمایشگاه وارد و کردم پارک رو ماشین. رسیدم آزمایشگاه جلوی که بود رب و یک ساعت

 :گفتم و دادم سالم رفتم، بود میز پشت که

 .اومدم آزمایشم جواب دنبال هستم، ملکی ژینا من ببخشید  -

 نای بفرمایید گرفتم؛ تماس باهاتون پیش ساعت یک خودم عزیزم، بله: دهد جواب و زد بانمکی لبخند خانمه

 .عزیزم گم می تبریک آزمایشتون، جواب

  چی؟ یعنی: پرسیدم گیجی با و زدم لبخندی

 .بارداری عزیزم: گفت خندید بلند

 خوشحال خیلی خبر این شنیدن از رادوین که دونستم می. شدم خارج آزمایشگاه از تشکری با و زدم لبخندی

 یه اهمر سر.گرفتم ای دونفره کوچیک کیک و رفتم اول. کنم سوپرایزش که گرفتم تصمیم همین برای شه، می

 .شدم راهی خونه سمت به و گرفتم خوشگل باکس یه با خوشگل پستونک

 از بعد و کردم عوض رو هام لباس بعدش و گذاشتم یخچال داخل رو کیک اول خوشحالی با و شدم خونه وارد

 و گذاشتم تخت روی رو هام خرید. رفتم خواب اتاق به سریع برگشتنش، زمان از شدن باخبر و رادوین با تماس

 سالن به گذاشتم؛ اون کنار هم رو آزمایش جواب و گذاشتم باکس داخل بوسیدم، و برداشتم رو پستونک  اول

 .گذاشتم غذاخوری میز روی رو باکس و برگشتم

***  
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 رو موهام. دادم انجام صورتم روی ملیحی آرایش و آوردم بیرون رو آرایشیم لوازم و ایستادم آرایش میز جلوی

 رادوین که رو قشنگی لباس و رفتم هام لباس کمد سمت به. کردم رها پریشونی حالت به اطرافم و زدم موس

 .گذاشتم تخت روی و برداشتم رو داشتم دوستش خیلی و بود خریده برام

 .دراومد صدا به خونه زنگ که کنم عوض رو لباسم تا برگشتم خواب اتاق به دوباره و زدم غذاهام به سری رفتم

 هآشپزخون به دوباره کردم، باز رو در رادوینه اینکه هوای به و رفتم خونه در سمت به باعجله و کردم رها رو لباس

 تمبرگش عقب به و شد باز هوا بی در که گذاشتم باکس کنار میز، روی و درآوروم یخچال توی از رو کیک و رفتم

 .کردم تهی قالب بودن، شده خونه وارد که تشن غول چندتا با سایه دختره همون دیدن با و

 کردم می پرتاب شون سمت به اومد می دستم دم هرچی و دویدم خواب اتاق سمت به  و شدم هول دیدنشون با

 از و اومدن سمتم به مردها از دوتا گفتم؛ "آخی" ناخودآگاه و افتادم زمین و کرد گیر تخت کنار به پام یکهو که

 .کردن بلندم زمین، روی از و گرفتن هام دست

 تالش و بود من از بیشتر زورشون ها اون بود؛ فایده بی ولی دربیارم چنگشون از رو خودم که کردم می تالش

 :گفتم ترس با که اومد نزدیکم سایه. بود فایده بی شون دست از فرار برای من، های

  .برم بزار خوای؟ می من جون از چی  -

 .داره کار باهات سیروان ندارم، کاری باهات من: داد جواب و زد پوزخندی

 .نیست توضیح به نیازی و هستم کی من باشی فهمیده اآلن تا کنم فکر: گفت و خندید بلند بعدش

 نیمبی جلوی دستمالی ها مرد از یکی سایه، اشاره با که زدم جیغ و کردم تقال بیشتر سیروان اسم شنیدن با

 به خود هام، چشم و بود فایده بی تالشم ولی کنم تالش دوباره شون دست از رهایی برای که کردم سعی. گرفت

 ...مطلق سیاهی بعدش و شد بسته خود

  «سایه»

 :گفتم ها محافظ به رو ژینا، شدن بیهوش از بعد

 .نبینه اینجا رو ما بهتره و میاد شوهرش االن کنین جمع باشین، زود  -

 شینما توی تا برد بیرون خونه از و گذاشت کولش روی رو ژینا بود، بزرگتر همه از هیکلش که ها محافظ از یکی

 دیکشنز. افتاد میز روی کیک و باکس به نگاهم یکهو که انداختم خونه اطراف به نگاهی و ایستادم جام سر. بزاره

 !بود خوشمزه اوم،: گذاشتم دهنم توی و زدم کیک به رو انگشتم و شدم
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 گاهشن و داشتم برش افتاد؛ ای بچگانه پستونک به چشمم که انداختم داخلش به نگاهی و کردم باز رو باکس در

 و برداشتم رو برگه و گذاشتم میز روی رو پستونک. خورد چشمم به بود، باکس داخل که بزرگی کاغذ و کردم

 بهش نگاهی و آوردم بیرون ظرفش داخل از رو آزمایش برگ. بود آزمایش جواب کنم فکر: انداختم بهش نگاهی

 !بود حامله خانم ژینا پس: انداختم

 دونگل و انداختم خونه به نگاهی. کردم لگد قرمزم، بلند پاشنه های کفش زیر و انداختم زمین رو آزمایش برگه

 شده چم من. شد خاکشیر و خورد که زدم دیوار به و برداشتم رو بود غذاخوری میز روی که قشنگی کریستال

 !کردم می حسادت ژینا به داشتم و شدم می رادوین عاشق داشتم واقعا نکنه حسادت؟ و من نه، نه بود؟

 .بریم اینجا از باید زودتر هرچه میاد؛ شوهر االن باشین؛ زود خانم: گفت می که ها محافظ از یکی صدای با

 .افتادیم راه و شدم ماشین سوار شدم؛ خارج خونه از و زدم کنار رو مزاحم افکار

***  

 «رادوین»

 مدل به عجیبی ی دلشوره زدم؛ بیرون شرکت از که بود نیم و دو ساعت. کشید طول خیلی شرکت توی کارم

 .برسم خونه به زودتر که کردم سعی همین برای بود، افتاده

 زا ژینا آخه کردم؛ تعجب حیاط، باز در دیدن با و رسیدم خونه جلوی. پیچیدم مون کوچه توی که بود سه ساعت

 .زد دامن استرسم و دلشوره به خونه، باز در و بزاره باز رو در که نداشت ها اخالق این

 ورودی در به رو خودم. شدم خونه وارد باعجله ماشین، درهای کردن قفل بدون و شدم پیاده ماشین از سریع

 تهشکس کریستال گلدون. شد بلند نهادم از آه وضع اون توی خونه دیدن با. شدم سالن وارد و رسوندم باز نیمه

 .افتاده اتفاقی یه که بودم مطمئن دیگه بود؛ ریخته هم به خونه و بود

 ولی زدم سر حموم و بهداشتی سرویس و باال های اتاق و آشپزخونه به کردم، می صدا رو ژینا داشتم که همزمان

. چرخید می سرم دور داشت خونه انگار گذاشتم؛ سرم روی رو دستم و ایستادم خونه وسط. نبود ژینا از خبری

 .افتاد کنارش باکس و میز روی کیک به چشمم که چرخوندم خونه اطراف رو نگاهم

 داد می وننش که بود افتاده باکس کنار کاغذ. کردم نگاه بود باکس کنار که کوچکی پستونک به و رفتم نزدیک

 .بود خالی ولی انداختم داخلش نگاهی و برداشتم! آزمایشه برگه

 زمین روی که کاغذی روی از رو پام. کردم نگاه رو پایین پام، زیر خشی خش صدای با که رفتم عقب قدم چند

 !من خدای: کردم بازش و برداشتم  رو بود افتاده زمین روی که ای برگه شدم؛ خم و برداشتم بود افتاده



 

 

{293} 

 !بود باردار ژینا: کردم تکرار خودم با رو کاغذ داخل های نوشته و گذاشتم دهنم روی رو دستم

 رایب یا باشم خوشحال شدم می بابا داشتم اینکه برای دونستم نمی. ریختم اشک و نشستم زمین روی زانو دو

 .بریزم اشک ژینا شدن دزدیده

 ودتخ! مسعود: گفتم مقدمه بدون داد، جواب رو گوشی که مسعود. گرفتم تماس مسعود با و برداشتم رو گوشیم

 .بردن رو ژینا برسون؛ رو

 ردمک نگاه و برداشتم رو آزمایشگاه برگه دوباره فرستادم، می لعنت رو خودم داشتم که درحالی تماس، قط از بعد

 !خدا: زدم داد. ریختم اشک و

   

   

  اول جلد پایان

99/8/16  

 زیادی کاست و کم که دونم می و بود من رمان اولین این. عزیز های خواننده خدمت سالم: نویسنده سخن

 جلد توی رو من شم می حال خوش شد؛ تموم من ژینای رمان اول جلد. ببخشید خودتون بزرگی به که داشت

 یه. "پایان بی اندوه" اسم به رمان این دوم جلدم با هستم، خدمتتون زودی به. کنید همراهی رمان این دوم

 .دارم کردن انتخاب خوندن برای رو من رمان که عزیزی های خواننده از هم ویژه تشکر

  ساعی نینا: نویسنده

  پایان بی اندوه :من ژینای رمان دوم جلد

 

 

 

به صورت  ،باشد. برای مطالعه این اثرک در حال تایپ میپایان، در انجمن رمانیدوم رمان ژینای من، اندوه بیجلد 

العه رمانیک دانلود و مط از سایتپایان را رمان اندوه بی توانیدمی از اتمام تایپ،مراجعه کنید. پس  این لینکبه  ،آنالین

 .فرمایید

 

https://romanik.ir/forums/threads/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.2093/
https://romanik.ir/forums/threads/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9.2093/
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.برای مطالعه 

 نکاین لیبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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